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خاصة بمشاهدة املسرحي
من الجسر اآلخر عبر املتوسط.

ويطلقونها  امللونة  الورقية  طائرتهم  يصنعون 
في سماء لبنان.

* رئيسة ومؤسسة »جمعية مسرح 
املدينة للثقافة والفنون«
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.يوم فتح معهد كونفوشيوس أبوابه في رحاب جامعة القديس يوسف، كان يكمل مسيرة الجامعة في عالقتها الحميمة باللغات

 جاء التمني بقيام عالقات مع الجامعات الصينية في خالل إجتماع المجلس االستراتيجي برئاسة البروفسور سليم عبو اليسوعي سنة

اللغة انتشار  في  تساهم  جامعة  إلى  يسعى  »هانبان«  بـ المعروف  لألجانب  الصينية  تعليم  مكتب  يكون  أن  الظروف  وتشاء   .٢٠٠٥ 

رئيس رينه شاموسي  البروفسور  بين  اإلتفاقية  القديس يوسف. وتم الحقًا توقيع  بيروت، وبالتحديد جامعة  اختيار   الصينية، فكان 

.برعاية معالي األستاذ طارق متري وزير الثقافة (Liu Xianghua) الجامعة آنذاك وسفيرة الصين في بيروت ليو سيانغ خوا

جدًا. ضعيفة  والصين  لبنان  بين  األكاديمية  العالقات  كانت   ،٢٠٠3 عام  والتعاون  للصداقة  الصينية   - اللبنانية  الرابطة  تأسيس   عند 

البداية، الرابطة، منذ  لذا، حرصت  الجانبين.  بين  التجاري  للتبادل  الهائل  بالحجم  المقارنة  المتبادل في  الثقافي  االهتمام   وتجلى ضعف 

 على حشد نخبة من المثقفين اللبنانيين والصينيين لخلق مناخ إيجابي من الحوار المستقبلي حول موضوعات بحثية مشتركة. فكان

 بينهم سفراء سابقون، وأساتذة أكاديميون، وخبراء اقتصاديون، ومفكرون بارزون، وممثلون لمنظمات المجتمع المدني الثقافية

 والنسائية والشبابية. وقدمت النشاطات الثقافية، والمؤتمرات، والندوات الدورية المنتظمة باللغتين العربية والصينية مادة علمية

وتوثيقية مهمة لدراسة تطور العالقات األكاديمية بين الصين ولبنان

  يستقبل المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب والعلوم االجتماعية بالجامعة اللبنانية سنويًا عددًا من الطلبة الصينيين من جامعات شانغهاي وبكين 

دور الحوار األكاديمي

في تعزيز العالقات الثقافية بين لبنان والصين
مسعود ضاهر *

وركـــــزت الـــرابـــطـــة غــالــبــيــة نــشــاطــاتــهــا 
األكـــاديـــمـــيـــة عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــجـــوانـــب 
الـــثـــقـــافـــيـــة مــــع الــــصــــن، الــــتــــي شــمــلــت 
والبيئة،  والسياحة،  والفنون،  اآلداب، 
واملالية  السياسية  والنظم  والشباب، 
الصينية،  اللغة  وتــدريــس  واإلداريـــــة، 
والـــتـــرجـــمـــة املـــبـــاشـــرة بــــن الــصــيــنــيــة 
والــعــربــيــة، وغــيــرهــا. وأنـــجـــزت جميع 
مــؤتــمــراتــهــا األكــاديــمــيــة ونــشــاطــاتــهــا 
األخـــــــــــــــرى بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع ســـــفـــــارة 
جــــمــــهــــوريــــة الـــــصـــــن الــــشــــعــــبــــيــــة فــي 
وجامعة  اللبنانية،  والجامعة  لبنان، 
الـــلـــويـــزة، وجـــامـــعـــات صينية،  ســيــدة 
الصيني  للشعب  الــصــداقــة  وجــمــعــيــة 
ــبــــيــــة، وجــمــعــيــة  ــنــ ــع الــــشــــعــــوب األجــ ــ مـ
الصداقة الصينية - العربية. وتوزعت 
الــنــشــاطــات األكــاديــمــيــة ضــمــن حقول 
ــا تـــبـــادل  ــ ــرزهــ ــ ــة مـــتـــنـــوعـــة، أبــ ــيـ ــرفـ ــعـ مـ
األساتذة، واملنح الطالبية، واملؤتمرات 
الشبابية، والحوارات الفكرية، ووفود 
ــــن كـــلـــيـــات الــــســــيــــاحــــة، والـــتـــرجـــمـــة،  مـ
األعمال،  وإدارة  واالقتصاد،  والفنون، 
ــدن،  ــ ــ ــة، وتــــــوأمــــــة املـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــحــ والــــصــ

والندوات السياسية، وغيرها.
الرابطة كتابن، األول بعنوان:  نشرت 
»العالقات اللبنانية – الصينية«، الذي 
تضمن أعمال املؤتمر األكاديمي األول 
الــــذي عــقــد فــي فــنــدق الــبــريــســتــول في 
بيروت بتاريخ 9 أيار 2005، وصدر عن 
العام نفسه. والثاني  الفارابي في  دار 
بن  املتبادلة  »االســتــثــمــارات  بعنوان: 
الشعبية«،  الصن  وجمهورية  لبنان 
ــال املـــؤتـــمـــر األكـــاديـــمـــي  ــمـ وتــضــمــن أعـ
الــثــالــث الــــذي عــقــد فـــي جــامــعــة ســيــدة 
الـــلـــويـــزة بــتــاريــخ 16 تــشــريــن الــثــانــي 
الرابطة  مــنــشــورات  200٧، وصـــدر عــن 
ببيروت عام 2008. ولدى الرابطة عدد 
املتميزة  األكاديمية  املقاالت  من  كبير 

التي قدمت إلى مؤتمراتها. 
نــشــيــر هــنــا إلـــى حـــدث أكــاديــمــي بـــارز 
كونفوشيوس  معهد  بافتتاح  تجلى 
الــقــديــس يــوســف ببيروت  فــي جامعة 
عام 2006 بدعم من سفارة الصن في 
لــبــنــان، وبــمــشــاركــة جــامــعــة صــيــنــيــة. 
فكان له دور أكاديمي رائد في تدريس 
الــلــغــة الــصــيــنــيــة، وتــقــديــم نـــمـــاذج من 

ثقافات الصن التقليدية املتنوعة. 
الـــجـــامـــعـــة  عـــــقـــــدت   ،2013 عــــــــام  فــــــي 
اللبنانية، بمشاركة فاعلة من الرابطة 
ومن سفارة الصن في لبنان، اتفاقيات 
صينية،  جامعات  أربـــع  مــع  أكاديمية 
هي: جامعة بكن، وجامعة الدراسات 
األجــنــبــيــة فــي بــكــن، وجــامــعــة اللغات 
األجنبية والسياحة في بكن، وجامعة 
فتزايد  الدولية.  للدراسات  شانغهاي 
والبعثات  الزائرين  األســاتــذة  حضور 
الطالبية في لبنان والصن. واعتمدت 
اللغتان الصينية والعربية في الحوار 
بــن الــجــانــبــن. ونــجــحــت الــجــهــود في 
لــتــدريــس  اســتــقــدام أســـاتـــذة صينين 
والترجمة  اللغات  مركز  في  الصينية 
 .2014 عـــام  مــنــذ  اللبنانية  بالجامعة 
ــن طـــالب  ــ وبــــــــدأ إرســـــــــال املـــتـــفـــوقـــن مـ
الــلــغــة الــصــيــنــيــة فـــي دورات تــدريــبــيــة 
الصن.  فــي  كونفوشيوس  إلــى معهد 
ويــســتــقــبــل املــعــهــد الــعــالــي لــلــدكــتــوراه 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــوم  ــلـ ــ ــعـ ــ والـ اآلداب  فـــــي 
من  عــددًا  سنويًا  اللبنانية  بالجامعة 

طلبة املاستر والدكتوراه من جامعات 
شانغهاي وبكن. 

نــشــط الــتــبــادل األكـــاديـــمـــي بـــن لبنان 
والــصــن عــلــى نــطــاق واســــع، وشــهــدت 
الـــتـــرجـــمـــة املــــبــــاشــــرة بـــــن الــصــيــنــيــة 
ــدة فــــي لــبــنــان  ــ ــ والـــعـــربـــيـــة مـــرحـــلـــة واعـ
عــبــر تــرجــمــات أكــاديــمــيــة مــن املــصــادر 
ــى الــــعــــربــــيــــة. فـــنـــشـــرت  ــ ــ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة إل
مـــؤســـســـة الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي فــــي بـــيـــروت 
نماذج مختارة ومتميزة منها. وباتت 
املؤلفات الكالسيكية الصينية معروفة 
ــرب، ويـــجـــري  ــ ــعـ ــ ــــدى األكــــاديــــمــــيــــن الـ لــ
نــقــل بــعــضــهــا مــبــاشــرة عـــن الــصــيــنــيــة 
إلـــى الــعــربــيــة، وأبـــرزهـــا: كــتــاب الــحــوار 
لــكــونــفــوشــيــوس، وكـــتـــاب مــنــشــيــوس، 
ــاب الو  ــتــ ــغ تـــســـي، وكــ ــوانـ ــشـ ــاب تـ ــتــ وكــ
الحرب لسون تسي،  فن  تسي، وكتاب 
ــائـــد تــشــو،  ــتــــحــــوالت، وقـــصـ ــتــــاب الــ وكــ
وقـــصـــة حـــب فـــي املـــقـــصـــورة الــغــربــيــة، 
ورحلة  البحيرة،  على شاطئ  وأبــطــال 
إلـــى الــغــرب، وحــلــم الــقــصــور الــحــمــراء، 
ومــخــتــارات مــن حــكــايــات لــيــاو تشاي 

العجيبة، وغيرها. 
ــقـــــوالت  ــ ــــك املــــــؤلــــــفــــــات مـ ــلـ ــ تــــضــــمــــنــــت تـ
ــأمـــالت حــــول ذهــنــيــة  نــظــريــة مــهــمــة وتـ
الشعب الصيني منذ القدم في نظرته 
ــعـــة، وتــفــســيــر  ــيـ ــبـ ــى اإلنـــــســـــان والـــطـ ــ إلــ
الــثــقــافــيــة بــطــريــقــة صحيحة،  األبـــعـــاد 
وتــحــلــيــل الــثــقــافــة الــصــيــنــيــة انــطــالقــًا 
مــن لغتها األصــلــيــة. وتــبــرز بــوضــوح 
ــة،  ــاويـ والـــطـ الــكــونــفــوشــيــوســيــة،  دور 
والبوذية ألنها تشكل مجتمعة النواة 
التقليدية.  الصينية  للثقافة  الصلبة 
ولـــم يــقــتــصــر الــتــبــادل األكـــاديـــمـــي بن 
على  والصينية  اللبنانية  الجامعات 
ــة والــفــنــيــة  ــيـ الــتــعــريــف بـــاألعـــمـــال األدبـ
ــى املــــعــــارف  ــ ــكــــريــــة، بــــل تــــعــــداه إلــ ــفــ والــ
فالصن  والــطــبــيــة.  والتقنية  العلمية 
الــــيــــوم فــــي مـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة فــــي بــنــاء 
ــذي  ــ ــ ــي الـ ــنــ ــيــ مــــجــــتــــمــــع املـــــعـــــرفـــــة الــــصــ
ــًا يـــحـــتـــذى فــــي مــجــال  ــمـــوذجـ يــشــكــل نـ
ــتــــوازن الــدقــيــق بـــن األصـــالـــة  إقـــامـــة الــ

واملعاصرة. 
وبــالــتــعــاون بــن الــرابــطــة الــلــبــنــانــيــة - 
ومركز  والــتــعــاون  للصداقة  الصينية 

مــن األكــاديــمــيــن الــصــيــنــيــن، تــوزعــت 
أبحاث  ثالثة:  محاور  أبحاثهم ضمن 
والدبلوماسين  والــخــبــراء  األســـاتـــذة 
الــصــيــنــيــن املـــشـــهـــود لــهــم فـــي مــجــال 
الـــتـــرجـــمـــة بــــن الـــعـــربـــيـــة والــصــيــنــيــة، 
لطلبة  الصينين  املترجمن  ومنتدى 
ــمـــن  ــتـــرجـ ــــدى املـ ــتـ ــ ــنـ ــ الـــــــدكـــــــتـــــــوراه، ومـ
فشكل  املــاجــســتــيــر.  لطلبة  الصينين 
ــر نــــقــــلــــة نــــوعــــيــــة فــــــي الـــعـــمـــل  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ املـ

األكاديمي في مجال الترجمة. 
ــي الـــثـــانـــي  ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ ــر األكــ ــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــد املـ ــقــ عــ
لـــلـــتـــرجـــمـــة املـــتـــبـــادلـــة بــــن الــصــيــنــيــة 
والترجمة  اللغات  مركز  في  والعربية 
اللبنانية  الــجــامــعــة  فــي  اآلداب  بكلية 
األول  تــشــريــن  و26   25 يـــومـــي  خــــالل 
أكاديمية  أبــحــاث  إلــيــه  201٧، وقــدمــت 
مــهــمــة أســهــمــت فـــي تــعــزيــز الــعــالقــات 

الثقافية بن الصن ولبنان. 
ــات لــبــنــانــيــة  ــعــ ــامــ ــرًا، تـــــداعـــــت جــ ــ ــيــ ــ أخــ
ــــات  ــــالقـ ــعـ ــ وصــــيــــنــــيــــة إلـــــــــى تــــفــــعــــيــــل الـ
األكــاديــمــيــة فــيــمــا بــيــنــهــا وفـــق بــرامــج 
مدروسة، فدخلت العالقات األكاديمية 
مرحلة نوعية تميزت بانعقاد ملتقيات 
ســنــويــة تــجــمــع أكــاديــمــيــن، وفــنــانــن، 
وطالبًا جامعين من الجانبن. وشهد 
عام 2019 لقاءات مكثفة بن مسؤولن 
ــيـــن ولـــبـــنـــانـــيـــن،  ــنـ ــيـ أكــــاديــــمــــيــــن صـ
إلعــــــــداد طـــلـــبـــة املـــاســـتـــر والــــدكــــتــــوراه 
فــــي مــــركــــز الــــــدراســــــات الــصــيــنــيــة فــي 
ــقـــوق والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  كــلــيــة الـــحـ
بــالــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة. ومــــن املــتــوقــع 
أن يــمــنــح املـــركـــز شـــهـــادة املــاســتــر في 
الحقوق والعلوم السياسية بمساعدة 
ــيـــــن صـــيـــنـــيـــن مــــــن جـــامـــعـــة  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ أكـ
الــدولــيــة. وبــدأت  لــلــدراســات  شنغهاي 
الــصــن مــرحــلــة بــنــاء املــعــهــد الــوطــنــي 
للموسيقى والتعليم العالي في لبنان 
بــهــبــة صــيــنــيــة كــبــيــرة لــيــشــكــل صــرحــًا 
ثقافيًا للبنان واملنطقة العربية. يضّم 
وقاعة  للحفالت،  كبيرة  قاعة  املشروع 
اللبنانية،  الفلهارمونية  لألوركسترا 
ــيــــف  ــلـــمـــحـــاضـــرات، واألرشــ ــــات لـ ــاعـ ــ وقـ

املوسيقي، ومكتبة موسيقية.
ــوار األكـــاديـــمـــي  ــ ــحـ ــ خـــتـــامـــًا، أســــهــــم الـ
اللبناني - الصيني في تحليل األبعاد 
الــثــقــافــيــة، واإلعـــالمـــيـــة، والــفــلــســفــيــة، 
والــــــحــــــضــــــاريــــــة. وقــــــدمــــــت األبـــــحـــــاث 

ثقافية معمقة حول  رؤيــة  األكاديمية 
تعزيز  في  األكاديمية  املؤتمرات  دور 
والصن.  لبنان  بن  الثقافي  التفاعل 
وهناك حاجة ماسة لتعزيز العالقات 
األكــاديــمــيــة ونــشــر املــعــرفــة املــتــبــادلــة 
تعالج  ــــات علمية رصــيــنــة  دراسـ عــبــر 
قضايا الــتــراث، والــثــقــافــة، والــتــاريــخ، 
والــفــنــون، واآلداب وغيرها.  والــعــلــوم، 
الحوار  عبر  املستمر  التواصل  وبــات 
اللبنانية  الــجــامــعــات  األكــاديــمــي بــن 
ــــدة صـــلـــبـــة لــتــولــيــد  ــاعـ ــ والـــصـــيـــنـــيـــة قـ
ــيــــن  ــمــ ــاديــ ــثــــن األكــ ــبــــاحــ ــيــــل مـــــن الــ جــ
يتقنون  أكــفــيــاء  ومترجمن  الــشــبــاب، 
ــم بــحــاجــة  ــ الـــعـــربـــيـــة والـــصـــيـــنـــيـــة. وهـ
إلـــى الـــرعـــايـــة، والـــدعـــم املـــالـــي، واملــنــح 
ــك  الــبــحــثــيــة، ونـــشـــر تــرجــمــاتــهــم. وذلـ
أكاديمية معمقة  رؤيــة  إعــداد  يتطلب 

لــتــنــشــيــط املـــؤتـــمـــرات املــتــبــادلــة الــتــي 
تــعــزز الــتــفــاعــل األكــاديــمــي. ومـــا زالــت 
ــســهــم ســنــويــًا فـــي تــطــويــر 

ُ
ــة ت ــرابـــطـ الـ

ــــن جـــامـــعـــات  ــي بـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الـــــحـــــوار األكـ
لبنان  لبنانية وصينية. ويستضيف 
األكاديمين  عــددًا متزايدًا من  سنويًا 
والـــطـــلـــبـــة الـــصـــيـــنـــيـــن، وتــســتــضــيــف 
الــصــن كــذلــك املــزيــد مــن األكــاديــمــيــن 
والــطــلــبــة الــلــبــنــانــيــن ضــمــن بــرنــامــج 
الــتــبــادل األكـــاديـــمـــي. وانــتــشــر تعليم 
الصينية على نطاق واســع في  اللغة 
الــســنــوات الــعــشــر املــاضــيــة عــبــر مركز 
كــونــفــوشــيــوس فـــي جــامــعــة الــقــديــس 
يـــوســـف، ومـــركـــز الـــلـــغـــات والــتــرجــمــة 
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، بــاإلضــافــة 
إلــــى نــشــاطــات أكــاديــمــيــة مـــع الــصــن 
ــقـــوم بـــهـــا الـــجـــامـــعـــة األمـــيـــركـــيـــة فــي  تـ
بيروت، وجامعة الجنان في طرابلس، 
ــات أكـــاديـــمـــيـــة  ــات ومــــؤســــســ ــعــ ــامــ وجــ

أخرى في لبنان والصن. 
* رئيس الرابطة اللبنانية - الصينية 
للصداقة والتعاون

اللغات والترجمة بالجامعة اللبنانية 
وروابـــط صينية  من جهة، وجامعات 
مـــن جــهــة أخــــــرى، عــقــد املــلــتــقــى األول 
للترجمة بن العربية والصينية أولى 
العربية  الــدراســات  كلية  فــي  جلساته 
بجامعة الدراسات األجنبية في بكن 
اســتــكــمــل  ثـــم  ــار 2016.  ــ أيـ  31 بــتــاريــخ 
شانغهاي  بجامعة  جلساته  امللتقى 
ــر  ــمـ لــــــلــــــدراســــــات الــــــدولــــــيــــــة فــــــي مـــؤتـ
الثقافية واإلنــســانــيــة بن  »الــتــبــادالت 
الــجــانــبــن الــصــيــنــي والـــعـــربـــي« خــالل 
بمناسبة   ،2016 حــزيــران  و5   4 يومي 
إحــيــاء ذكــــرى مــــرور ســتــن عــامــًا على 
ــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــن  ــعـــالقـ إقــــامــــة الـ
الصن والدول العربية. وقدم الجانب 
اللبناني أبحاثًا عدة تبرز آفاق التفاعل 
الثقافي بن العرب والصينين، ودور 
الحضارتن  املثاقفة بن  الترجمة في 
العلوم  وترجمة  والصينية،  العربية 
ودورهــــــا فـــي الـــتـــبـــادل املـــعـــرفـــي، وفــي 

التواصل الثقافي بن الشعوب. 
حــشــد الــجــانــب الــصــيــنــي عــــددًا كبيرًا 

عام 2013، عقدت الجامعة 

اللبنانية، اتفاقيات أكاديمية مع 

أربع جامعات صينية
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