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موؤمتر الأقليات واختتام البطولة الدول ّية
للمناظرة الفرنكوفون ّية يف «الي�سوعية»

برعاية السفير الفرنسي في لبنان
برونو فوشيهّ ،
نظمت دائرة احلياة
الط ّ
الب ّية في جامعة الق ّديس يوسف
ف��ي ب��ي��روت ب��ال��ش��راك��ة م��ع السفارة
ال��ف��رن��س � ّي��ة وال���وك���ال���ة اجلامع ّية
ل��ل��ف��رن��ك��وف��ون � ّي��ة ،ن��ه��ائ��ي البطولة
ال��دول � ّي��ة للمناظرة الفرنكوفون ّية
ف����ي ق���ص���ر ال���ص���ن���وب���ر ،بحضور
رئيس اجلامعة البروفسور سليم
دكّ �����اش ال��ي��س��وع� ّ�ي ،مم��ث � ً
ال بنائب
الرئيس لشؤون العالقات الدول ّية
البروفسورة كارال إ ّدة  ،ومدير مكتب
الشرق األوسط في الوكالة اجلامع ّية
للفرنكوفون ّية هيرفيه سابوران
وحشد من املعنيني.
ف���ي ك��ل��م��ت��ه االف��ت��ت��اح � ّي��ة اعتبر
ال��س��ف��ي��ر ب��رون��و ف��وش��ي��ه أن «هدف
هذه البطولة التشجيع على احلوار
ب���ني ط� ّ
����الب ي��ن��ت��م��ون إل����ى ثقافات
مختلفة ومن بلدان متعددة جتمعها
ال��ف��رن��ك��وف��ون � ّي��ة .ه���ذا احل�����وار هو
ض����روري ال��ي��وم أك��ث��ر م��ن أي وقت
م��ض��ى م���ن أج����ل ت��ع��زي��ز التفاهم
املتبادل وروح التشارك».
من جهته قال هيرفيه سابوران في
كلمة ألقاها إن «تنظيم هذه البطولة
الدول ّية خالل شهر الفرنكوفون ّية في
لبنان ل��ه رم��ز ّي��ة ق��و ّي��ة ت��ع� ّزز إشعاع
اللغة الفرنس ّية».
واعتبرت البروفسورة كارال إ ّدة أن
تعزيز احل��وار «هو في صلب رسالة
جامعة ال��ق� ّدي��س ي��وس��ف ال��ت��ي تعي
جي ًدا مسؤوليتها االجتماع ّية «.
وكان قد وصل الى املرحلة النهائ ّية
من البطولة ثمانية متبارين ،توزعوا
على فريق احلكومة الذي يدافع عن
مشروع مجان ّية املنتجات احليات ّية

سيرفيه يتس ّلم جائزة املناظرة الفرنكوفونية
األس��اس� ّي��ة ،وف��ري��ق املعارضة الذي
يرفض ه��ذا امل��ش��روع .بعد مناظرة
ش ّيقة أعلنت جلنة التحكيم عن فوز
ن��وي��ي بانفييه سيرفيه م��ن فرنسا
ب��امل��رت��ب��ة األول������ى وس��ل��م��ت��ه كأس
البطولة.
* ّ
نظم «مركز البحوث واملنشورات
ح��ول ال��ش��رق األوس���ط» ف��ي جامعة
القديس يوسف ،بالتعاون مع املركز
الياباني للدراسات الشرق أوسطية
ف���ي ج��ام��ع��ة ط��وك��ي��و للدراسات
اخل��ارج��ي��ة ،م��ؤمت��را حت��ت عنوان
«األق��ل��ي��ات ف��ي ال��ش��رق األوس����ط».
وت��وزع��ت أع��م��ال امل��ؤمت��ر الناطق
باللغة اإلنكليزية (مع ترجمة فورية
إلى العربية) على مدى يومني ،في
ح���رم ال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة -طريق

الشام ،بيروت.
في اليوم األول ،افتتحت الدكتورة
راي م����ع����وض امل�����ؤمت�����ر ش���ارح���ة
باقتضاب الهدف من هذه الدراسات،
وأهمها التعرف الى استراتيجيات
البقاء في املاضي واحلاضر ألقليات
اخ��ت��اره��ا الباحثون بحرية كبيرة.
وأدارت معوض اجللسة التي القى
فيها احمل��اض��رة األساسية الدكتور
ت��وم سيكينغ اليسوعي (م��ن جامعة
ال��ق��دي��س ي��وس��ف) وح��م��ل��ت عنوان:
«خوفان ورغبتان لألقليات».
وحاضر البروفسور هيدوميتسو
ك��ي��روك��ي ع���ن «ال����دراس����ات الشرق
األوس��ط��ي��ة ف��ي ال��ي��اب��ان :تاريخها
القصير وإمكاناتها» ،تلته الدكتورة
س��ع��اد سليم (م���ن ج��ام��ع��ة البلمند)

عن عالقة املسلمني واملسيحيني في
طرابلس خالل الفترة العثمانية.
وأدار اجل��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة األب
ت��وم سيكينغ ،وحت���دث فيها ك��ل من
ال��دك��ت��ور هيروكي واكاماتسو (من
جامعة طوروس-تركيا) عن التنظيم
االج��ت��م��اع��ي ل��ل��ع��ل��وي��ني ف���ي تركيا:
مقاربة انتروبولوجية إلستراتيجية
البقاء .ثم حاضرت الدكتورة غيتا
حوراني (من جامعة سيدة اللويزة)
ع��ن «اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ب��ق��اء ألقلية
إثنية :األكراد في لبنان».
واخ��ت��ت��م��ت اجل��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة من
ال��ي��وم األول مب��ح��اض��رة للدكتورة
أيكو نيشيكيدا (م��ن جامعة طوكيو
للدراسات اخلارجية) وحملت عنوان:
«الفلسطينيون في لبنان».
وأدارت اجللسة األولى من اليوم
الثاني الدكتورة معوض ،وقدمت فيها
احملاضرة االفتتاحية الدكتورة روال
تلحوق (من جامعة القديس يوسف)
وحملت عنوان« :الشيعة/املوارنة في
ضواحي بيروت».وحملت محاضرة
ال��دك��ت��ور ه��ي��دمي��ي ت��اك��اه��اش��ي (من
جامعة طوكيو) عنوان «املسيحيون
السريان في الصني :مالحظات حول
بعض االكتشافات احلديثة».
اجللسة الثانية أدارتها الدكتورة
ت���ل���ح���وق ،وحت�����دث ف��ي��ه��ا الدكتور
أن��ت��ران��ي��ك داك��ي��س��ي��ان (م���ن جامعة
ه��اي��غ��ازي��ان) ،ث���م ح��اض��رت معوض
ع��ن «ال��ي��ه��ود ف��ي ط��راب��ل��س» ،وكانت
احمل��اض��رة األخ��ي��ر للدكتورة أزوكا
ت��س��وج��ي (م����ن ج��ام��ع��ة ك���اوام���ورا
غ��اك��وي��ن ل��ل��ن��س��اء) وح��م��ل��ت عنوان
«عالقات الكنيسة القبطية في القرن
اخلامس عشر».

