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سید محمود

انطلقت الیوم الثالثاء ١٨ أغسطس الدورة الحادیة واألربعون لملتقى الصداقة بین الشعوب في مدینة ریمیني اإلیطالیة. لتكون أول فعالیة ثقافیة

كبرى تتحدى اإلغالق الذي فرضتھ جائحة كورونا، حیث ستبث كل فعالیات الملتقى على المنصات الرقمیة، كما سیعقد عدد منھا أیًضا بحضور

الجمھور. وستُبث الندوات – مثل مباریات كرة القدم ـ في أكثر من ١٠٠ میدان حول العالم، فإلى جانب إیطالیا، ستعرض فعالیات اللقاء في

میادین أكثر من ٢٥ دولة في خمس قارات.

كعادة " لقاء ریمیني " یختار القائمون علیھ كل عام عبارة فلسفیة أو بیتا من الشعر لتكون عنوان المؤتمر ومحور كل فعالیاتھ الفكریة والفنیة،

وقد اختاروا ھذا العام ھذه العبارة "إذا افتقرنا إلى الدھشة أصابنا الصمم أمام األسمى" للفیلسوف األمریكي إبراھام ھیرشیل، فالدھشة ھي

طریقنا للخروج إلى الحیاة بعد الحجر واإلغالق، والخمول الذي نال من القلوب والعقول كما نال من األجساد، الدھشة ھي لغة تواصلنا مع

األسمى. ھي منطلق رحلتنا في البحث عن معنى كل ما نمر بھ. یقول برنارد شولتز رئیس اللقاء:

"أثناء اإلغالق الكامل اتخذنا القرار بتنظیم الملتقى بالرغم من القیود الشدیدة التي فرضتھا األزمة الصحیة، ألننا نؤمن بأن إقامة ھذا الحدث،

عقب المرحلة العصیبة للجائحة، یمثل فرصة كبیرة لنتشارك في طرح األسئلة والبحث عن إجابات، حول معنى الحیاة ومعنى المعاناة، حول
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المخاوف المتعلقة بالتربیة والتعلیم و العمل، ھكذا نواجھ بالوعي والمسئولیة واألمل، مرحلة إعادة إحیاء اقتصاد یتسم بقدر أكبر من االستدامة

والعدالة، ومن أجل تعایش المجتمع في كرامة ومن أجل سیاسات قومیة وأوروبیة تعمل في خدمة اإلنسان".

وأضاف شولز: "في البدایة بدا عنوان الملتقى -"إذا افتقرنا إلى الدھشة أصابنا الصمم أمام األسمى"، الذي تم اختیاره في نھایة الدورة السابقة،

قبل الجائحة، غیر منسجم مع الواقع في ھذه اللحظة االستثنائیة التي یمر بھا العالم ، ولكن تطورات األحداث أثبتت أنھ كان تنبؤیًا. فالكثیر من

التجارب التي عشناھا خالل ھذه الشھور القاسیة أكدت أن الدھشة أما معجزة الحیاة الیومیة تعمق وعینا بذواتنا، وتشحذ قدرتنا اإلبداعیة، وتضع

حدًا لمیلنا إلى الكآبة واالستسالم إلیقاع حیاة تخلو من الرغبة والبحث عن المعنى. ال یواجھ تحدیات الواقع إال األشخاص الواعین بھ والمنتمین

إلیھ".

المنھج المزدوج الذي تعتمد علیھ الفعالیات، من خالل البث الرقمي والحضور الجسدي في آن واحد، سیقوي صدى الملتقى على الصعید

الدولي، وسیُبث جمیع الخطابات والعروض بثًا مباشًرا باإلیطالیة وباإلنجلیزیة وأیًضا باإلسبانیة واأللمانیة وبلغات أخرى.

یشارك في الملتقى ھذا العام، نخبة من رجال االقتصاد والسیاسة والثقافة والفنون، إلى جانب عدد كبیر من المسئولین األوروبیین، حیث یشارك

على سبیل المثال ال الحصر : ماریو دراجي، الرئیس السابق للبنك األوروبي المركزي، ورئیس المحكمة الدستوریة العلیا اإلیطالیة السابق

سابینا كاسیسي، والحالي مارتا كارتبیا، إلى جانب وزیر الخارجیة اإلیطالي لویجي دي مایو، ووزیر الصحة روبیرتو سبیرانزا، والمفوض

اإلوروبي للشؤون االقتصادیة باولو جینتلوني، ومن العالم العربي الدكتور محمد یونس الحائز على جائزة نوبل للسالم في ٢٠٠٦، كما یشارك

رئیس مجلس األساقفة إرمیتى ریكالكاتي، إلى جانب عدد كبیر من المثقفین وقادة الرأي العام العالمي یتناولون بالنقاش قضایا الرعایة الصحیة

والتنمیة المستدامة وتحدیات الجائحة ومستقبل الدیمقراطیة والتضامن الدولي، والتعلیم والفنون واألدب من خالل شھادات تأتي من مختلف أنحاء

العالم. كما یقدم الملتقى العروض الفنیة ومعارض الصور جمیعھا متاحة على المنصة الرقمیة المتاحة على موقع الملتقى
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