
 
 
 

 ملتقى اابنن ررشدد
 

Les	  Rencontres	  d’Averroès	  à	  Beyrouth 
لتالززممدديیناميیكيیة ااوو االبنانن٬، ملتقى االتباددلل االثقافي٬،   

2014 آآذذاارر 5وو ٬4، 3  
عررووضض وو حفلة غنائيیة   , ططاووالتت للمناقشة  

 في جامعة االقدديیسس يیووسفف
 ووفي مسررحح ددوواارر االشمسس

 
 

اتت االثقافيیة وواالفنيیة في منططقة ستعالج مووقع االدديیناميیكيی 2014لقاءااتت ملتقى اابنن ررشدد 
االبحرر ااالبيیضض االمتووسطط٬، منن خاللل االتباددلل٬، ووقووىى االتأثيیرر ووعالقاتت االسلططة.  

يیثيیررهھھھا تططوورر االتباددالتت االثقافيیة ووتنقلل  ااالفكارر مووجووددةة على ااكثرر منن اانن ااالسئلة االتي 
صعيیدد:   

 سنة قبلل االمسيیح)٬، ااختررااعع 3000االثووررةة في نقلل االثقافة بعدد االكتاباتت ااالوولى (
االططباعة (في االقررنن االخامسس عشرر)٬، ااالنتقالل منن االكتابة االى االمعلووماتت االررقميیة.  

ااهھھھميیة ووسائلل ااالعالمم وومررااقبة تددااوولل ااالفكارر وواالمعلووماتت عبرر االقووىى االماليیة 
وواالسيیاسيیة.  

االقضايیا االمخالفة للعوولمة وواالتددوويیلل  
 االشمالل بيینن فيیةاالثقا االتباددالتت في" االمحسووبيیة" وو" االشررااكة" منن االمحتملة ااالنحرراافاتت
االثالثث االعالمم أأوو وواالغرربب ٬،وواالجنووبب  

االمتباددلة االثقافيیة االتباددالتت في االدديینيیة المكووناتتاالتناقضاتت االمتعلقة ب  
2014ا ضيیووفف ملتقى هھووااسئلة ااخررىى سووفف يیناقش  

اانن لقاءااتت اابنن ررشدد في ددووررتهھا االثانيیة٬، تنظظمهھا شمسس٬، بالشررااكة مع ملتقى االثقافة في 
 Thierry Fabreبهھا  ٬، وواالتي بددأأسنة لقاءااتت اابنن ررشدد 20 مررسيیليیا االذذيي يینظظمم منذذ

	٬، وو1994في االعامم   TransversCité،ااالجتماعع علماء منن مجمووعة االتي تضمم  ٬ 
.االثقافي وواالتعاوونن وواالبحووثث وواالجغرراافيیيینن  

	  
	  



 ااألبيیضض االبحرر في االتفكيیرر ححتقترروو االمعررفة٬، تقاسممهھھھذذهه االلقاءااتت تشكلل فررصة ل
. مووسيیقيیة ووحفالتت فنيیة لحظظاتت٬، ووللمناقشةدديیررةة بضفتيیهھ حوولل ططاووالتت مست االمتووسطط  

 
يیمتدد على ثالثة اايیامم منن االططاووالتت االمستدديیررةة ووتترراافقق  2014بررنامج ملتقى اابنن ررشدد 
ووعبددهه االنوواارر.  Ricardo Mbarkhoمع لقاءااتت فنيیة يیقددمهھا   

 
  آآذذاارر 3 ااالثنيین
االتارريیخ  االططاوولة االمستدديیررةة ااالوولى: تنسيیقق كاررال ااددهه٬، مؤؤررخة٬، ررئيیسة قسمم– 5:30

في جامعة االقدديیسس يیووسفف  
جدديیدد؟ ستعمارراا أأوو تنميیة ناقالتت االثقافي٬، االتباددلل  

مع كرريیستيینن بابكيیانن عسافف٬، عميیددةة كليیة ااالدداابب  
مانن٬، مسؤؤوولة ااقططابب ااالحددااثث في االملتقى االثقافي في مررسيیليیا٬، حسانن ررفرراانسس اايی

 ٬، ااددموونن االشدديیاقق٬، ااستاذذ مشارركك في جامعةIFPOفي االل عباسس٬، باحثث ووااستاذذ 
االقدديیسس يیووسفف٬، ااختصاصي في االتارريیخ ااالقتصادديي   

جامعة االقدديیسس يیووسفف٬، حررمم كليیة االعلوومم ااالنسانيیة االمكانن: شامم. االمبنى أأ٬، ططرريیقق اال-
االططابقق االساددسس قاعة جووززيیفف ززعرروورر  

 
8:00 اافتتاحح االمعررضض االذذيي يیضمم: -  

Garbagescape  لشرربلل صامووئيیلل عوونن٬، فنانن متعدددد االمووااهھھھبب  
 

onstitutionGrading the Lebanese C ـل Ricardo Mbarkho،٬ 
فنانن فيیدديیوو ووووسائلل ااعالمم حدديیثة  

 
Taxidrivers لمارريي تيیرريیزز صليیبا  

 
)The stream of consciousness (has no time  ،لعلي ززرريیقق٬

مصوورر٬، ررسامم٬، محرركك االددمى  
مسررحح ددوواارر االشمسس٬، مستدديیررةة االططيیوونة٬، بيیررووتت االمكانن:  

 
آآذذاارر 4االثالثاء   
5:30 ططاوولة مستدديیررةة يینسقهھا ررووجيیهھ عسافف٬، ررجلل مسررحح وومخررجج -  



 تعاوونن أأوو ااقتصادديیة حرربب: وواالتحرريیرر وواالتررجمة ااألفكارر٬، ووتباددلل ااألددبيیة٬، االتباددالتت
تعليیمي؟  

,1بي٬، عالمم سيیاسة٬، ااستاذذ مشارركك في جامعة بارريیسسيیمع سالمم كووااك  
مثلة٬، منن مؤؤسسي مؤؤسسة االمسررححمايیا ززبيیبب٬، مخررجة٬، م ققاقززوو -  

Aurélien zouki٬، مدديیرر ررقصص٬، مخررجج ووممثلل  
مسررحح ددوواارر االشمسس٬، مستدديیررةة االططيیوونة٬، بيیررووتت االمكانن:  

 
آآذذاارر 5ااالرربعاء   
5:30 االططاوولة االمستدديیررةة االثالثة يینسقهھا عبددوو االنوواارر٬، ااستاذذ جامعي٬، مدديیرر شمسس -  

االتعاوونن االثقافي: تططوورر ااجتماعي ااوو مساعددةة اانسانيیة؟  
 /RAMI محررررةة٬، مهھنددسة ثقافيیة٬،  ٬، عالمة جغرراافيیا٬،Claudine Dussolierمع 

TransversCité  
شرربلل عوونن٬، فنانن تشكيیلي  
ررئيیسس مؤؤسسة االسبيیلل٬، ااصددقاء االمكتباتت االعامة اانططوواانن بووالدد٬، شاعرر  

مخررجج ممثلل٬، بططررسس٬، جووليیانن  
بيیررووتت االططيیوونة٬، مستدديیررةة االشمسس٬، ددوواارر مسررحح االمكانن:  

 
فال مووسيیقيیا يیمززجج بيینن فوونن االهھاشمم االتي ستقددمم على ططرريیقتهھا ح: حفلة غنائيیة اليی8:30

ااغنيیاتت باللغة االعرربيیة منن تأليیفهھا ووااغنيیاتت كالسيیكيیة فررنسيیة٬، الززنافوورر ووبرريیلل  
مسررحح ددوواارر االشمسس٬، مستدديیررةة االططيیوونة٬، بيیررووتت االمكانن:  

لل.لل. 15000لل.لل   ااسعارر مخفضة:  20000سعرر االددخوولل:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2012نشرر ااوولل ااعمالل ملتقى اابنن ررشدد   
٬، بددأأتت شمسس باوولل ااعمالل 2012في تشرريینن ااالوولل 

ملتقى اابنن ررشدد حوولل مووضووعع: " االعالمم االعرربي بيینن 
االثووررااتت االررقميیة وو االسيیاسيیة".   

 اانن هھھھذذهه ااالعمالل بالتعاوونن بيینن شمسس وو
TransversCité تجمع مددااخالتت االباحثيینن

وواالصحافيیيینن وواالفنانيینن حوولل مووضووعيینن:   
  Claire Duportاالفنانوونن وواالثووررةة االررقميیة مع -

٬، Ricardo Mbarkhoوو Marc Mercierوو
Claudine Dussolier .  

-Nicolas Dotرربيیع ااوو شتاء عرربي؟ مع -
Pouillard ،٬Pierre Abi Saab،ررووجيیهھ   ٬

. Yves Gonzalez Quijanodeعسافف وو   
ووعلى االططلبب 2014االنشرر مؤؤمنن خاللل لقاءااتت   

كثيیرروونن ممنن قاموواا بمددااخالتت في ااالعمالل ااالوولى 
. 2014سيیكوونوونن حاضرريینن خاللل ملتقى   

 
للحصوولل على اايي معلووماتت٬، االتووااصلل ااالعالمي مع االيینن االجميیلل  

  
moultakaibnruchd@gmail.com  

https://www.facebook.com/moultaka.ibnruchd  
https://twitter.com/MoultakaRuchd  
http://www.tumblr.com/dashboard  

 

	  



 

	  

	  

Installation	  de	  Ali	  Zreik	  
	  

Taxidrivers	  de	  Marie-‐Thérèse	  Saliba	  

	  

Garbagescape	  de	  Charbel	  Aoun	  

	  

Noter	  la	  constitution	  avec	  Ricardo	  Mbarkho	  


