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اأقليات ال�سرق الأو�سط ..يف«الي�سوعية»
نظم «مركز البحوث واملن�شورات حول ال�شرق
ّ
االأو��ش��ط» يف جامعة القدي�ص يو�شف ،بالتعاون
م��ع امل��رك��ز ال�ي��اب��اين ل�ل��درا��ش��ات ال�شرق اأو�شطية
يف جامعة طوكيو للدرا�شات اخلارجية ،موؤمتر ًا
ب�ع�ن��وان «االأق �ل �ي��ات يف ال���ش��رق االأو� �ش��ط» يف حرم
العلوم االإن�شانية  -طريق ال�شام -بريوت.
مت� �ي ��ز امل� � �وؤمت � ��ر ،وف � ��ق ب� �ي ��ان ل� �ل� �م ��رك ��ز ،ب �ت �ن��وع
مو�شوعات املحا�شرات فيه ،واأ�شلوب املقاربات
ب��ني ن �ظ��رة ال�ب��اح�ث��ني ال�ي��اب��ان�ي��ني امل�ت�ع�م�ق��ني يف
ق�شايا ال�شرق االأو�شط ونظرة الباحثني اللبنانيني
العارفني لتاريخهم وواقعهم ،مبا اأعطى املوؤمتر
ثق ًا اأكادميي ًا مميز ًا وفائدة كبرية ملتابعيه.
واأدارت راي معو�ص اجلل�شة ال�ت��ي األ�ق��ى فيها
امل �ح��ا� �ش��رة االأ� �ش��ا� �ش �ي��ة ت ��وم �شيكينغ ،ب�ع�ن��وان:
«خوفان ورغبتان لاأقليات» ،وحا�شر هيدوميت�شو
ك��ريوك��ي ع��ن «ال ��درا�� �ش ��ات ال �� �ش��رق اأو� �ش �ط �ي��ة يف
ال �ي��اب��ان :تاريخها الق�شري واإم�ك��ان��ات�ه��ا» ،وتلته
�شعاد �شليم عن عاقة امل�شلمني وامل�شيحيني يف
طرابل�ص خال الفرتة العثمانية.
اأدار اجلل�شة الثانية االأب توم �شيكينغ ،وحتدث
فيها ك��ل م��ن ه��ريوك��ي واك��ام��ات���ش��وع��ن التنظيم
االجتماعي للعلويني يف تركيا ،ثم حا�شرت غيتا

ح��وراين عن «ا�شرتاتيجيات البقاء الأقلية اإثنية:
االأك��راد يف لبنان» ،واختتمت اجلل�شة الثانية من
اليوم االأول مبحا�شرة الأيكو ني�شيكيدا ،بعنوان:
«الفل�شطينيون يف لبنان».
واأدارت اجلل�شة االأوىل من اليوم الثاين معو�ص،
وق��دّ م��ت فيها املحا�شرة االفتتاحية روال تلحوق
ع��ن «ال �� �ش �ي �ع��ة/امل��وارن��ة يف � �ش��واح��ي ب� ��ريوت»،
وح �م �ل��ت م��ا� �ش��رة ه �ي��دمي��ي ت��اك��اه��ا� �ش��ي ع �ن��وان
«امل�شيحيون ال�شريان يف ال�شني :ماحظات حول
بع�ص االكت�شافات احلديثة».
واأدارت اجلل�شة الثانية تلحوق ،وحت��دث فيها
اأن��رتان �ي��ك داك�ي���ش�ي��ان ع��ن ا��ش��رتات�ي�ج�ي��ات البقاء
ل�اأق�ل�ي��ة االأرم �ن �ي��ة يف م��دي�ن��ة ج��ون �ي��ة ،وح��ا��ش��رت
م �ع��و���ص ع��ن «ال �ي �ه��ود يف ط��راب �ل ����ص» ،وحت��دث��ت
اأزوكا ت�شوجي عن «عاقات الكني�شة القبطية يف
القرن اخلام�ص ع�شر».
ويف ن�ه��اي��ة امل �وؤمت��ر ،اأع�ل�ن��ت م�ع��و���ص اأن هناك
ح�ل�ق��ة اأخ � ��رى م ��ن ال ��درا�� �ش ��ات ح ��ول االأق� �ل� �ي ��ات يف
ال �� �ش��رق االأو�� �ش ��ط �شتتم يف م��دي�ن��ة ط��وك�ي��و خ��ال
اأيلول املقبل ،وبعدها �شتجمع جميع هذه االأوراق
البحثية يف ك�ت��اب م���ش��رتك ي���ش��در ع��ن جامعتي
القدي�ص يو�شف وطوكيو.

