
   ررشش  	اابنن  	ملتقى

Les	  Rencontres	  d’Averroès	  à	  Beyrouth	  

االتالززمم  	ااوو  	دديیناميیكيیة  	االثقافي٬،  	االتباددلل  	ملتقى  	لبنانن٬، 	  

	  

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

 
بالشرااكة مع كليیة ااآلدداابب وواالعلومم ااالنسانيیة في جامعة االقديیس يیوسف  االطاوولة االمستديیرةة ااالوولى نظمت: 2014آآذذاارر  3 ااالثنيین  

تنسيیق كاررال ااددهه٬، مؤررخة٬، ررئيیسة قسم االتارريیخ في جامعة االقديیس يیوسف.   
مع كريیستيین بابكيیانن عسافف٬، عميیدةة كليیة ااآلدداابب٬،   

٬، Ifpoحسانن عباسس٬، باحث ووااستاذذ في   
-٬، االمسؤوولة عن االمناسباتتFrance Irrmannشديیاقق٬، ااستاذذ مشارركك في جامعة االقديیس يیوسف٬، ااختصاصي في االتارريیخ ااالقتصادديي٬، وو ااددمونن

-االحدثث في االمجالل االثقافي مرسيیليیا.   
 

االتباددلل االثقافي٬، ناقالتت االتنميیة أأوو ااالستعمارر االجديید؟  
تتاحح مناقشاتت عامة. عنواانن هھھھذاا االلقاء ااالوولل ااثارر االتعليیقاتت: اايي تباددلل في هھھھذهه هھھھذهه االطاوولة االمستديیرةة ااالوولى تبرزز االرغبة٬، في لبنانن٬، في ااف

عالميیة االتباددالتت؟ اايي اانوااعع من ااالستعمارر االجديید ااوو االسيیطرةة؟ ووحتى: ما هھھھي االثقافة٬، االيیست شيیئا هھھھشا في عالم تسيیطر عليیهھ االقوىى االماليیة ووااال
وواانعداامم االتوااززناتت االعالميیة؟   

اليیة ليیست دداائما هھھھي االقوةة االتي تسيیطر٬، وواانن هھھھيیمنة االشاططىء االشمالي في االبحر االمتوسط على االشرقق ااالووسط وواالمغربب نشيیر االى اانن االقوةة االم
تتركك ااحيیانا مكانا لمساحاتت من االحريیة االتي تسمح بالهھرووبب من اانغالقق االثقافاتت االمحليیة. في شكل ما٬، اانن سيیطرةة اايي ثقافة ال يیعني ززوواالل 

تهھا. وويیشهھد على ذذلك بعض االمباددررااتت االفنيیة٬، االثقافيیة٬، االعلميیة ااوو االسيیاسيیة االتي تم عرضهھا وواالتي تسمح بعبورر االثقافاتت ااالخرىى ااوو عدمم ااصال
االحدوودد.   



 
2014آآذذاارر  4االثالثاء   

ديیرةة االثانيیة في مسرحح ددوواارر االشمساالطاوولة االمست  
ررووجيیهھ عسافف٬، ررجل مسرحح وومخرجج ررهھھھاااوودد نسقهھا  

كك في جامعة بارريیسمع سالمم كوااكبي٬، عالم سيیاسة٬، ااستاذذ مشارر  
-مايیا ززبيیب٬، مخرجة٬، ممثلة٬، من مؤسسي مؤسسة االمسرحح ززووكاكك   

Aurélien zouki٬، مديیر ررقص٬، مخرجج ووممثل  
 
 

االتباددالتت ااألددبيیة٬، ووتباددلل ااألفكارر٬، وواالترجمة وواالتحريیر: حربب ااقتصادديیة أأوو تعاوونن تعليیمي؟  
 

يیرووتت٬، ااختارر االمشارركونن اانن يیتحررروواا من االعنواانن االمعلن٬، الثاررةة مشاكل٬، في هھھھذهه االطاوولة االمستديیرةة االثانيیة في لقاءااتت ملتقى اابن ررشد في ب
ااززماتت ووقضايیا ثقافيیة من خاللل ااعمالل على ااالررضض٬، وواالسؤاالل عن ددوورر االمثقفيین ووددوورر االفنانيین.   

للمشارركة في االفعل٬، االى جانب االمجتمعاتت االمدنيیة٬، من ااجل االمشارركة في االصرااعع  االماسة لفنانيینااثقفيین كما ملااووتم االتواافق على حاجة 
االثقافيیة وواالموااططنيیة االتي تتجذرر محليیا من ااجل االقيیامم باالحسن مع االسكانن وواالموااططنيین٬، يیة٬، الشاررةة االى ااهھھھميیة االمباددررااتت االفنوواالتغيیيیرااتت. كما تمت اا

ووتوليید تباددالتت ثقافيیة منتجة.   
رةة على االسيیاقق االمالي٬، ااالجتماعي٬، طمثقفونن وواالفنانونن االتصالح مع مجتمعاتهھم٬، ووهھھھكذاا يیكونن االفعل االثقافي نافعا٬، وويیستطيیع االسيیهھھھكذاا يیستطيیع اال 

ااالقتصادديي وواالسيیاسي االذيي يینتشر فيیهھ٬، وواالوصولل االى مباددررااتت ثقافيیة يیمكن لدوولل االجنوبب من خاللهھا اانن تتعلم اايیضا من ددوولل االشمالل.    
 
 

آآذذاارر 5ااالرربعاء   
	هھاترراادد, شمسس  	مدديیرر  	جامعي٬،  	ااستاذذ  	االنوواارر٬،  	عبددوو  	نسقهھا  	االثالثة  	االمستدديیررةة  	لططاوولةاا  Claudine	  Dussollier،٬		ثقافيیة٬،  	مهھنددسة  	محررررةة٬،  	جغرراافيیا٬،  	عالمة    	  RAMI/	  

TransversCité 	  

	 تشكيیلي  	فنانن  	٬،عوونن  	شرربلل  	مع  



االعامة  	االمكتباتت  	ااصددقاء  	االسبيیلل٬،  	مؤؤسسة  	ررئيیسس  	شاعرر  	٬،بووالدد  	اانططوواانن 	  

مخررجج  	لل٬،ممث  	٬،بططررسس  	جووليیانن 	  

 
 

االتعاوونن االثقافي: تطورر ااجتماعي ااوو مساعدةة اانسانيیة؟  
اةة االطاوولة االمستديیرةة االثالثة قدمت خاتمة غنيیة حولل موضوعع االتباددالتت االثقافيیة٬، االموضوعع ااالبرزز هھھھذهه االسنة٬، ااضافة االى بعض االدررووسس االمستق

من خبرااتت االمشارركيین وومالحظاتهھم.   
تي نتكلمهھا ووااللغة االتي نكتب بهھا. تحت هھھھذاا االعنواا٬، فانن االتنوعع االلغويین خصوصا في لبنانن٬، يیخلق لغة االحواارر االثقافي يیغتني ااووال من االلغة اال

ااخرىى: لغة االتباددلل٬، االغنيیة بما تضيیفهھ االيیهھا ااالعمالل االفنيیة وواالتباددالتت االثقافيیة.   
-االحواارر االثقافي يیغتني اايیضا بالهھويیاتت -االوططنيیة٬، االمحليیة٬، وواالشخصيیة  مة االتي تؤدديي االى ززوواالل االهھويیاتت االخاصة. هھھھكذاا٬، على ررغم مفاعيیل االعول 

نحن  فانن االتباددالتت االثقافيیة ليیست فقط مناسباتت للقاء ااآلخر ووررؤؤيیة مكانن آآخر٬، بل اانهھا اايیضا فرصص لرؤؤيیة االذااتت٬، وواانن نتعلم من جديید اانن نحب ما
خريین٬، االمعرفة من ااجل االتالقي. عليیهھ٬، االبلد االذيي نأتي منهھ٬، ووجذبب ااخريین االى تارريیخ مشتركك: االتعاررفف من ااجل االعمل مع ااال  

وونصل االى خاتمة هھھھذهه االلقاءااتت بالدعوةة االى توليید تباددلل مع شخصيیة ووفكر اابن ررشد.   
  
  
  
 


