اﻟﺨﻤﻴﺲ  2018-05-24اﻟﻌﺪد 15235



موؤمتر م�ضرتك بني «الي�ضوعية» و«الأمريكية»
حول املدن ال�ضورية يف العهد اململوكي

أقام مركز لويس بوزيه لدراسة احلضارات
ال��ق��دمي��ة وال��وس��ي��ط��ة ف���ي ج��ام��ع��ة القديس
يوسف ،وبرنامج أنيس املقدسي ل��آداب في
اجلامعة األميركية في بيروت ،مؤمت ًرا دول ًيا
بعنوان «املدن السورية في املعهد اململوكي»،
يومي  17و 18أي��ار اجل��اري؛ اليوم األول في
املكتبة الشرقية التابعة للجامعة اليسوعية،
وال��ث��ان��ي ف��ي ال��ك��ول��ي��دج ه���ول ف��ي اجلامعة
األميركية.
وه��� َد َف املؤمتر إل��ى اإلض���اءة على التراث
َ
العمراني واحل��ض��ري ال��س��وري بالنظر إلى
«سورية» في حدودها احلالية كدولة سياسية،
وليس مبعناها التاريخي واجلغرافي األوسع
باعتبارها «بالد الشام».
بدأت اجللسة االفتتاحية بكلمة للدكتورة
ن���ادي���ن ع��ب��اس (ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س يوسف)،
وكلمة ثانية للدكتور ن��ادر البزري (اجلامعة
األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ب���ي���روت) .تلتهما احملاضرة
االفتتاحية للبروفسور أهيف سنو بعنوان
«الفقيه والسلطان في دمشق في عهد املماليك
البحرية».
تضمنت محاضرتن :األولى
اجللسة األولى
ّ
للدكتور ول��ي��د خ���وري (اجل��ام��ع��ة اللبنانية،
وج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف) وح��م��ل��ت عنوان

من جلسة االفتتاح
«ابن تيمية :نقد احلاجة إلى الكلي» .والثانية
للدكتور أحمد فوزي الهيب (جامعة اجلزائر)
بعنوان «أدب التراجم :الدر املنتخب في تكملة
أمنوذجا» ،ألقاها الدكتور طوني
تاريخ حلب
ً
قهوجي لتعذر حضوره إلى لبنان.
تضمنت ثالث محاضرات،
اجللسة الثانية
ّ
األول���ى للدكتور أمي��ن ف���ؤاد السيد (جامعة
القاهرة) بعنوان «م��دن الشام بن اب��ن فضل

ال� ُ�ع� َ�م��ري وال��ق��ل��ق��ش��ن��دي» .ال��ث��ان��ي��ة للدكتور
أن��ط��وان ض��وم��ط (اجل��ام��ع��ة اللبنانية) وقد
حاضر عن «العالقات اإلسالمية املسيحية في
نيابة دمشق بن تعسف السلطة وتشدد رجال
الدين» ،أما احملاضرة الثالثة فكانت للسيدة
س��اره إسطفان نصور (اجلامعة اللبنانية)
وحملت ع��ن��وان «املجتمع ال��ري��ف��ي وعالقته
باملدينة في حلب في العصر اململوكي».

واختتم اليوم األول مبحاضرة للدكتورة
سعاد احلكيم (اجلامعة اللبنانية ،وجامعة
القديس يوسف) حول «سالطن املماليك في
التاريخ الصوفي :هوامش أو متون؟».
و ُأقيمت جلسات اليوم الثاني في الكوليدج
هول في حرم اجلامعة األميركية في بيروت،
وك��ان��ت ال��ب��داي��ة لكلمة م��ن األب ص���الح أبو
ج��ودة اليسوعي (جامعة القديس يوسف)،
تلتها محاضرة افتتاحية للدكتور ناصر رباط
(جامعة ماساتشوستس ،ال��والي��ات املتحدة
األميركية) بعنوان «سوريا اململوكية :طبقة
العسكر واملدينة».
اجل��ل��س��ة األول����ى حت��دث��ت فيها الدكتورة
إيلن كينيدي (اجلامعة األميركية في القاهرة)
حملت محاضرتها ع��ن��وان «ص��ن��اع��ة املكان:
دمشق اململوكية والتخطيط امل ُدني» ،اجللسة
ال��ث��ان��ي��ة ح��اض��رت ف��ي��ه��ا ال��دك��ت��ورة إيلودي
ف��ي��غ��ورو (امل��ع��ه��د ال��ف��رن��س��ي ل��ل��ش��رق األدن���ى،
لبنان) حول موضوع «دمشق في العام 1335
بحسب الرحالة جاك الفيروني».
واختتم النهار الثاني مبحاضرة الدكتورة
دوريس أبو سيف حملت عنوان «إدارة التراث
امل��م��ل��وك��ي ف��ي التخطيط امل��دن��ي والهندسة
املعمارية».

