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ماريا الهاشم

"لبنان ملتقى التبادالت الثقافية، 
دي��ن��ام��ي��ة أم ت��ب��ع��ي��ة؟" ع���ن���وان 3

ط�������اوالت م���س���ت���دي���رة اس��ت��ض��اف��ه��ا 
وج��ام��ع��ة  ال��ش��م��س"  "دوار  م��س��رح 
ال��ق��دي��س ي��وس��ف ت��خ��ت��ت��م ال��ي��وم، 
و"ترنسفير  "ش��م��س"  تنظيم  م��ن 
س��ي��ت��ي" ف��ي ف��رن��س��ا. "ملتقى اب��ن 
 رح����ال����ه في 

ّ
ف����ي ح�����ط أراد  رش������د" 

���ط ب���ع���ض ض���وء 
ّ
ب����ي����روت أن ي���س���ل

وتفاعالتها، هل هي  الثقافة  على 
إغناء أم تصارع؟ وهو لذلك يقطع 
الطريق من بداية تفاعل الثقافات 
إل���ى أي��ام��ن��ا ال��م��وس��وم��ة ب��ال��ت��واص��ل 

االجتماعي ووسائله.
يعالج "ملتقى ابن رش��د" مكان 
في  وال��ف��ن��ي��ة  الثقافية  ال��دي��ن��ام��ي��ة 
منطقة البحر المتوسط، من خالل 
والتأثيرات  المشتركة  ال��ت��ب��ادالت 

وعالقات السيطرة. 
المعالجة  ال��م��س��ائ��ل  وت��ت��م��وض��ع 
ع���ن ت���ط���ور ه����ذه ال���ت���ب���ادالت على 
م��س��ت��وي��ات ع����دة: ال���ث���ورة ف��ي نقل 

ال���ث���ق���اف���ة: ب��ع��د ال���ك���ت���اب���ات األول����ى 
المسيح(  يسوع  قبل  ع��ام   3000(
انتقال  شهدنا  المطبعة،  واختراع 
الرقمية؛  المعلومة  إل��ى  المكتوب 
أه��م��ي��ة وس���ائ���ل اإلع�����الم وال��ت��ح��ك��م 
ب��س��ي��ر األف����ك����ار وال��م��ع��ل��وم��ات عبر 
ال����ن����ف����وذ ال������م������ادي وال����س����ي����اس����ي، 
ال�����ره�����ان�����ات ال�����م�����ض�����ادة ل��ل��ع��ول��م��ة 
وال���ت���أم���ي���م ال�����دول�����ي، االن���ح���راف���ات 
اآلداب  ورع��اي��ة  للشركة  الممكنة 
ال��ت��ب��ادالت الثقافية  وال��ف��ن��ون ف��ي 
ب��ي��ن ال��ش��م��ال وال��ج��ن��وب أو ال��غ��رب 
وال����ع����ال����م ال����ث����ال����ث، ال���ت���ن���اق���ض���ات 
في  الدينية  بالمكونات  المرتبطة 
التبادالت الثقافية... كلها مسائل 
"ي��ت��ص��دى" ل��ه��ا م��ح��اض��رو "ملتقى 

ابن رشد".
ه����ذه ال��ن��س��خ��ة ه���ي ال��ث��ان��ي��ة من 
"م��ل��ت��ق��ى اب���ن رش�����د"، إذ س��ب��ق أن 
استضاف "شمس" النسخة األولى 
ب���ع���ن���وان  ب����ي����روت  ف����ي  ف����ي 2012 
"ال����ع����ال����م ال���ع���رب���ي ب���ي���ن ال��ث��ورت��ي��ن 
ال���رق���م���ي���ة وال���س���ي���اس���ي���ة"، ب��ه��دف 
في  والتفكير  ال��م��ع��ارف،  م��ش��ارك��ة 

المتوسط  األب��ي��ض  البحر  منطقة 
ع��ب��ر ض��ف��ت��ي��ه، م���ن خ����الل ط����اوالت 
م����س����ت����دي����رة ت�����ق�����دم م���ن���اق���ش���ات 

وتأمالت، وبينها لحظات فنية.
امتد الملتقى على 3 أيام وكان 
الماضي في جامعة  بدأ االثنين 3 
ال���ق���دي���س ي����وس����ف- ح�����رم ال��ع��ل��وم 
اإلنسانية، بتنظيم طاولة مستديرة 
ب���ع���ن���وان: "ال����ت����ب����ادالت ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
استعمار جديد؟"  أم  للتطور  ق��ّوة 
ال��ت��اري��خ في  م��دي��رة قسم  متها 

ّ
نظ

ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي���وس���ف، ك���ارال 
إده، بمشاركة عميدة كلية اآلداب 
في "فرنس إرم��ان"، الباحث حسن 
ع�����ب�����اس، واألس������ت������اذ ف�����ي ج��ام��ع��ة 
إدم��ون شدياق.  يوسف  القديس 
كما افتتح معرض لشربل سماويل 
ع��ون، ريكاردو مبارخو، م��اري تريز 
صليبا، وعلي زريق في مسرح "دوار 

الشمس"، الطيونة.
الموعد  ف��ك��ان  الثلثاء  أم��س  أم��ا 
مها المخرج 

ّ
مع طاولة مستديرة نظ

روجيه عساف، بعنوان: "التبادالت 
الترجمة  األف��ك��ار،  انتشار  األدب��ي��ة، 

وال�����ن�����ش�����ر: ح�������رب اق����ت����ص����ادي����ة أم 
تعاون تعليمي؟"، مع األستاذ في 
كواكيبي،  س��الم   1 باريس  جامعة 
تأسيس  في  والمشاركة  المخرجة 
مسرح "زقاق" مايا زبيب، والمخرج 
والراقص أورليان زوكي، في مسرح 

"دوار الشمس".
وال���ط���اول���ة ال��م��س��ت��دي��رة ال��ث��ال��ث��ة 
ال��ي��وم أي��ض��ًا ف��ي "دوار ال��ش��م��س" 
وه��ي ب��ع��ن��وان: "ال��ت��ع��اون الثقافي: 
م���س���اع���دة  أم  اج����ت����م����اع����ي  ت�����ط�����ّور 
مها مدير "شمس" 

ّ
إنسانية؟" ينظ

الناشرة  ن��ّوار، وتشارك فيها  عبده 
ك����ل����ودي����ن دوس����ول����ي����ي����ه، ال���ف���ن���ان 
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي ش��رب��ل ع����ون، ال��ش��اع��ر 
وم��دي��ر "ال��س��ب��ي��ل" أن��ط��وان ب���والد، 
وال���م���خ���رج وال���ك���وم���ي���دي ج��ول��ي��ان 
ب���ط���رس. وخ���ت���ام ال���ي���وم م���ع إي��ف��ون 
يجمع  التي ستقدم حفاًل  الهاشم 
ب���ي���ن أغ������ان ع���رب���ي���ة م����ن ت��أل��ي��ف��ه��ا، 
الفرنسية  وكالسيكيات األغنيات 

)أزنافور، بريل...(.
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