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عند تأسيس الرابطة اللبنانية  -الصينية للصداقة والتعاون عام  ،٢٠٠3كانت العالقات األكاديمية بين لبنان والصين ضعيفة جدًا.
وتجلى ضعف االهتمام الثقافي المتبادل في المقارنة بالحجم الهائل للتبادل التجاري بين الجانبين .لذا ،حرصت الرابطة ،منذ البداية،
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

دور الحوار األكاديمي
في تعزيز العالقات الثقافية بين لبنان والصين

ّ

مسعود ضاهر *
ورك ـ ــزت ال ــراب ـط ــة غــالـبـيــة نـشــاطــاتـهــا
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ال ـج ــوان ــب
ال ـث ـق ــاف ـي ــة م ــع الـ ـص ــن ،الـ ـت ــي شـمـلــت
اآلداب ،والفنون ،والسياحة ،والبيئة،
والشباب ،والنظم السياسية واملالية
واإلداري ـ ــة ،وتــدريــس اللغة الصينية،
وال ـت ــرج ـم ــة املـ ـب ــاش ــرة ب ــن الـصـيـنـيــة
والـعــربـيــة ،وغ ـيــرهــا .وأن ـج ــزت جميع
مــؤتـمــراتـهــا األكــادي ـم ـيــة ونـشــاطــاتـهــا
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ــال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون مـ ـ ــع سـ ـ ـف ـ ــارة
ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة الـ ـ ـص ـ ــن الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة فــي
لبنان ،والجامعة اللبنانية ،وجامعة
س ـيــدة ال ـل ــوي ــزة ،وج ــام ـعــات صينية،
وجـمـعـيــة الـصــداقــة للشعب الصيني
مـ ــع الـ ـشـ ـع ــوب األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،وج ـم ـع ـيــة
الصداقة الصينية  -العربية .وتوزعت
الـنـشــاطــات األكــادي ـم ـيــة ضـمــن حقول
م ـع ــرف ـي ــة مـ ـتـ ـن ــوع ــة ،أب ـ ــرزه ـ ــا تـ ـب ــادل
األساتذة ،واملنح الطالبية ،واملؤتمرات
الشبابية ،والحوارات الفكرية ،ووفود
مـ ــن ك ـل ـي ــات الـ ـسـ ـي ــاح ــة ،وال ـت ــرج ـم ــة،
والفنون ،واالقتصاد ،وإدارة األعمال،
والـ ـصـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وت ـ ــوأم ـ ــة امل ـ ــدن،
والندوات السياسية ،وغيرها.
نشرت الرابطة كتابن ،األول بعنوان:
«العالقات اللبنانية – الصينية» ،الذي
تضمن أعمال املؤتمر األكاديمي األول
ال ــذي عـقــد فــي ف ـنــدق الـبــريـسـتــول في
بيروت بتاريخ  9أيار  ،2005وصدر عن
دار الفارابي في العام نفسه .والثاني
بعنوان« :االسـتـثـمــارات املتبادلة بن
لبنان وجمهورية الصن الشعبية»،
وت ـض ـمــن أع ـم ــال امل ــؤت ـمــر األكــادي ـمــي
ال ـثــالــث ال ــذي عـقــد فــي جــامـعــة سـيــدة
ال ـل ــوي ــزة ب ـتــاريــخ  16ت ـشــريــن الـثــانــي
 ،200٧وص ــدر عــن مـنـشــورات الرابطة
ببيروت عام  .2008ولدى الرابطة عدد
كبير من املقاالت األكاديمية املتميزة
التي قدمت إلى مؤتمراتها.
نـشـيــر هـنــا إل ــى ح ــدث أكــادي ـمــي بــارز
تجلى بافتتاح معهد كونفوشيوس
فــي جامعة الـقــديــس يــوســف ببيروت
عام  2006بدعم من سفارة الصن في
ل ـب ـنــان ،وب ـم ـشــاركــة جــام ـعــة صـيـنـيــة.
فكان له دور أكاديمي رائد في تدريس
الـلـغــة الـصـيـنـيــة ،وت ـقــديــم ن ـم ــاذج من
ثقافات الصن التقليدية املتنوعة.
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  ،2013عـ ـ ـق ـ ــدت الـ ـج ــامـ ـع ــة
اللبنانية ،بمشاركة فاعلة من الرابطة
ومن سفارة الصن في لبنان ،اتفاقيات
أكاديمية مــع أربــع جامعات صينية،
هي :جامعة بكن ،وجامعة الدراسات
األجـنـبـيــة فــي بـكــن ،وجــامـعــة اللغات
األجنبية والسياحة في بكن ،وجامعة
شانغهاي للدراسات الدولية .فتزايد
حضور األســاتــذة الزائرين والبعثات
الطالبية في لبنان والصن .واعتمدت
اللغتان الصينية والعربية في الحوار
بــن الـجــانـبــن .ونـجـحــت الـجـهــود في
اس ـت ـقــدام أس ــات ــذة صينين لـتــدريــس
الصينية في مركز اللغات والترجمة
بالجامعة اللبنانية مـنــذ عــام .2014
وبـ ـ ـ ــدأ إرس ـ ـ ـ ــال املـ ـتـ ـف ــوق ــن مـ ــن ط ــالب
الـلـغــة الـصـيـنـيــة فــي دورات تــدريـبـيــة
إلــى معهد كونفوشيوس فــي الصن.
ويـسـتـقـبــل املـعـهــد الـعــالــي لـلــدكـتــوراه
ف ـ ــي اآلداب وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم االج ـت ـم ــاع ـي ــة
بالجامعة اللبنانية سنويًا عــددًا من

طلبة املاستر والدكتوراه من جامعات
شانغهاي وبكن.
نـشــط ال ـت ـبــادل األك ــادي ـم ــي ب ــن لبنان
وال ـصــن عـلــى نـطــاق واسـ ــع ،وشـهــدت
الـ ـت ــرجـ ـم ــة امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة بـ ــن ال ـص ـي ـن ـيــة
وال ـع ــرب ـي ــة مــرح ـلــة واع ـ ــدة ف ــي لـبـنــان
عـبــر تــرجـمــات أكــاديـمـيــة مــن املـصــادر
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة .ف ـن ـش ــرت
م ــؤس ـس ــة ال ـف ـك ــر ال ـع ــرب ــي ف ــي ب ـي ــروت
نماذج مختارة ومتميزة منها .وباتت
املؤلفات الكالسيكية الصينية معروفة
ل ـ ــدى األك ــاديـ ـمـ ـي ــن ال ـ ـعـ ــرب ،وي ـج ــري
ن ـقــل بـعـضـهــا م ـبــاشــرة ع ــن الـصـيـنـيــة
إلــى الـعــربـيــة ،وأب ــرزه ــا :كـتــاب الـحــوار
ل ـكــون ـفــوش ـيــوس ،وك ـت ــاب مـنـشـيــوس،
وكـ ـت ــاب ت ـش ــوان ــغ تـ ـس ــي ،وكـ ـت ــاب الو
تسي ،وكتاب فن الحرب لسون تسي،
وكـ ـت ــاب الـ ـتـ ـح ــوالت ،وق ـص ــائ ــد ت ـشــو،
وق ـص ــة ح ــب ف ــي امل ـق ـص ــورة ال ـغــرب ـيــة،
وأبـطــال على شاطئ البحيرة ،ورحلة
إل ــى ال ـغــرب ،وحـلــم الـقـصــور الـحـمــراء،
وم ـخ ـتــارات مــن حـكــايــات ل ـيــاو تشاي
العجيبة ،وغيرها.
تـ ـضـ ـمـ ـن ــت ت ـ ـلـ ــك امل ـ ــؤل ـ ـف ـ ــات م ـ ـقـ ــوالت
ن ـظــريــة مـهـمــة وت ــأم ــالت ح ــول ذهـنـيــة
الشعب الصيني منذ القدم في نظرته
إل ـ ــى اإلنـ ـ ـس ـ ــان وال ـط ـب ـي ـع ــة ،وت ـف ـس ـيــر
األب ـع ــاد الـثـقــافـيــة بـطــريـقــة صحيحة،
وت ـح ـل ـيــل ال ـث ـقــافــة الـصـيـنـيــة انـطــالقــًا
مــن لغتها األص ـل ـيــة .وت ـبــرز بــوضــوح
دور ال ـكــون ـفــوش ـيــوس ـيــة ،وال ـط ــاوي ــة،
والبوذية ألنها تشكل مجتمعة النواة
الصلبة للثقافة الصينية التقليدية.
ول ــم يـقـتـصــر ال ـت ـبــادل األك ــادي ـم ــي بن
الجامعات اللبنانية والصينية على
الـتـعــريــف بــاألع ـمــال األدب ـي ــة والـفـنـيــة
والـ ـفـ ـك ــري ــة ،بـ ــل ت ـ ـعـ ــداه إل ـ ــى املـ ـع ــارف
العلمية والتقنية والـطـبـيــة .فالصن
الـ ـي ــوم ف ــي مــرح ـلــة م ـت ـقــدمــة ف ــي بـنــاء
مـ ـجـ ـتـ ـم ــع املـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــة الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ال ـ ــذي
ي ـش ـكــل ن ـم ــوذج ــًا ي ـح ـت ــذى ف ــي م ـجــال
إق ــام ــة الـ ـت ــوازن الــدق ـيــق ب ــن األص ــال ــة
واملعاصرة.
وبــالـتـعــاون بــن الــراب ـطــة الـلـبـنــانـيــة -
الصينية للصداقة والـتـعــاون ومركز

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

اللغات والترجمة بالجامعة اللبنانية
من جهة ،وجامعات ورواب ــط صينية
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ع ـقــد امل ـل ـت ـقــى األول
للترجمة بن العربية والصينية أولى
جلساته فــي كلية الــدراســات العربية
بجامعة الدراسات األجنبية في بكن
ب ـتــاريــخ  31أيـ ــار  .2016ث ــم اسـتـكـمــل
امللتقى جلساته بجامعة شانغهاي
ل ـ ـ ـلـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر
«الـتـبــادالت الثقافية واإلنـســانـيــة بن
الـجــانـبــن الـصـيـنــي وال ـعــربــي» خــالل
يومي  4و 5حــزيــران  ،2016بمناسبة
إح ـيــاء ذك ــرى م ــرور سـتــن عــامــًا على
إق ــام ــة ال ـع ــالق ــات الــدب ـلــومــاس ـيــة بــن
الصن والدول العربية .وقدم الجانب
اللبناني أبحاثًا عدة تبرز آفاق التفاعل
الثقافي بن العرب والصينين ،ودور
الترجمة في املثاقفة بن الحضارتن
العربية والصينية ،وترجمة العلوم
ودورهـ ـ ــا ف ــي ال ـت ـب ــادل امل ـع ــرف ــي ،وفــي
التواصل الثقافي بن الشعوب.
حـشــد ال ـجــانــب الـصـيـنــي عـ ــددًا كبيرًا

مــن األكــادي ـم ـيــن الـصـيـنـيــن ،تــوزعــت
أبحاثهم ضمن محاور ثالثة :أبحاث
األس ــات ــذة وال ـخ ـبــراء والدبلوماسين
ال ـص ـي ـن ـيــن امل ـش ـه ــود ل ـهــم ف ــي مـجــال
ال ـت ــرج ـم ــة ب ــن ال ـع ــرب ـي ــة وال ـص ـي ـن ـيــة،
ومنتدى املترجمن الصينين لطلبة
ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوراه ،وم ـ ـن ـ ـتـ ــدى امل ـت ــرج ـم ــن
الصينين لطلبة املــاجـسـتـيــر .فشكل
املـ ــؤت ـ ـمـ ــر نـ ـقـ ـل ــة ن ــوعـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـع ـم ــل
األكاديمي في مجال الترجمة.
عـ ـق ــد املـ ــؤت ـ ـمـ ــر األك ـ ــادي ـ ـم ـ ــي الـ ـث ــان ــي
ل ـل ـت ــرج ـم ــة املـ ـتـ ـب ــادل ــة بـ ــن ال ـص ـي ـن ـيــة
والعربية في مركز اللغات والترجمة
بكلية اآلداب فــي الـجــامـعــة اللبنانية
خـ ــالل ي ــوم ــي  25و 26ت ـشــريــن األول
 ،201٧وقــدمــت إلـيــه أبـحــاث أكاديمية
مـهـمــة أس ـه ـمــت ف ــي ت ـعــزيــز ال ـعــالقــات
الثقافية بن الصن ولبنان.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،تـ ــداعـ ــت ج ــامـ ـع ــات ل ـب ـنــان ـيــة
وصـ ـيـ ـنـ ـي ــة إل ـ ـ ـ ــى تـ ـفـ ـعـ ـي ــل ال ـ ـعـ ــالقـ ــات
األكــادي ـم ـيــة فـيـمــا بـيـنـهــا وف ــق بــرامــج
مدروسة ،فدخلت العالقات األكاديمية
مرحلة نوعية تميزت بانعقاد ملتقيات
سـنــويــة تـجـمــع أكــادي ـم ـيــن ،وفـنــانــن،
وطالبًا جامعين من الجانبن .وشهد
عام  2019لقاءات مكثفة بن مسؤولن
أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــن ص ـي ـن ـي ــن ول ـب ـن ــان ـي ــن،
إلعـ ـ ـ ــداد ط ـل ـب ــة امل ــاسـ ـت ــر والـ ــدك ـ ـتـ ــوراه
فـ ــي م ــرك ــز الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـص ـي ـن ـيــة فــي
ك ـل ـيــة ال ـح ـق ــوق والـ ـعـ ـل ــوم ال ـس ـيــاس ـيــة
بــال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ومـ ــن امل ـتــوقــع
أن يـمـنــح امل ــرك ــز ش ـه ــادة املــاس ـتــر في
الحقوق والعلوم السياسية بمساعدة
أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــن ص ـي ـن ـي ــن مـ ـ ــن ج ــام ـع ــة
شنغهاي لـلــدراســات الــدولـيــة .وبــدأت
ال ـصــن مــرح ـلــة ب ـنــاء امل ـع ـهــد الــوطـنــي
للموسيقى والتعليم العالي في لبنان
بـهـبــة صـيـنـيــة ك ـبـيــرة لـيـشـكــل صــرحــًا
ّ
يضم
ثقافيًا للبنان واملنطقة العربية.
املشروع قاعة كبيرة للحفالت ،وقاعة
لألوركسترا الفلهارمونية اللبنانية،
وقـ ــاعـ ــات ل ـل ـم ـح ــاض ــرات ،واألرشـ ـي ــف
املوسيقي ،ومكتبة موسيقية.
خـ ـت ــام ــًا ،أسـ ـه ــم ال ـ ـحـ ــوار األك ــاديـ ـم ــي
اللبناني  -الصيني في تحليل األبعاد
ال ـث ـقــاف ـيــة ،واإلع ــالمـ ـي ــة ،والـفـلـسـفـيــة،
وال ـ ـح ـ ـض ـ ــاري ـ ــة .وقـ ـ ــدمـ ـ ــت األبـ ـ ـح ـ ــاث

األكاديمية رؤيــة ثقافية معمقة حول
دور املؤتمرات األكاديمية في تعزيز
التفاعل الثقافي بن لبنان والصن.
وهناك حاجة ماسة لتعزيز العالقات
األكــادي ـم ـيــة ون ـشــر امل ـعــرفــة املـتـبــادلــة
عـبــر دراسـ ــات علمية رصـيـنــة تعالج
قضايا ال ـتــراث ،والـثـقــافــة ،والـتــاريــخ،
والـعـلــوم ،والـفـنــون ،واآلداب وغيرها.
وبــات التواصل املستمر عبر الحوار
األكــاديـمــي بــن الـجــامـعــات اللبنانية
وال ـص ـي ـن ـي ــة قـ ــاعـ ــدة ص ـل ـب ــة ل ـتــول ـيــد
جـ ـي ــل م ـ ــن الـ ـب ــاحـ ـث ــن األك ــاديـ ـمـ ـي ــن
الـشـبــاب ،ومترجمن أكـفـيــاء يتقنون
ال ـع ــرب ـي ــة وال ـص ـي ـن ـي ــة .وهـ ــم بـحــاجــة
إل ــى ال ــرع ــاي ــة ،وال ــدع ــم امل ــال ــي ،واملـنــح
ال ـب ـح ـث ـيــة ،ون ـش ــر تــرج ـمــات ـهــم .وذل ــك
يتطلب إعــداد رؤيــة أكاديمية معمقة

عام  ،2013عقدت الجامعة
اللبنانية ،اتفاقيات أكاديمية مع
أربع جامعات صينية
لـتـنـشـيــط امل ــؤت ـم ــرات امل ـت ـبــادلــة الـتــي
تـعــزز الـتـفــاعــل األكــادي ـمــي .وم ــا زالــت
ُ
ال ــراب ـط ــة ت ـس ـهــم س ـنــويــًا ف ــي تـطــويــر
الـ ـ ـح ـ ــوار األكـ ــادي ـ ـمـ ــي بـ ــن ج ــام ـع ــات
لبنانية وصينية .ويستضيف لبنان
سنويًا عــددًا متزايدًا من األكاديمين
وال ـط ـل ـب ــة ال ـص ـي ـن ـي ــن ،وتـسـتـضـيــف
الـصــن كــذلــك املــزيــد مــن األكــاديـمـيــن
وال ـط ـل ـبــة الـلـبـنــانـيــن ض ـمــن بــرنــامــج
ال ـت ـبــادل األك ــادي ـم ــي .وان ـت ـشــر تعليم
اللغة الصينية على نطاق واســع في
الـسـنــوات الـعـشــر املــاضـيــة عـبــر مركز
كــون ـفــوش ـيــوس ف ــي جــام ـعــة الـقــديــس
ي ــوس ــف ،وم ــرك ــز ال ـل ـغ ــات وال ـتــرج ـمــة
ف ــي ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،بــاإلضــافــة
إل ــى ن ـشــاطــات أكــادي ـم ـيــة م ــع الـصــن
ت ـق ــوم ب ـه ــا ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
بيروت ،وجامعة الجنان في طرابلس،
وج ــامـ ـع ــات وم ــؤسـ ـس ــات أك ــادي ـم ـي ــة
أخرى في لبنان والصن.
* رئيس الرابطة اللبنانية  -الصينية
للصداقة والتعاون

