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"  أميرآا والشرق األوسط :  والتباعد   محاور التالقي " بيروت مؤتمر   معة األميرآية فيالجا   عقد في

وهدف  .  الجامعة   في )  آازار  (  طالل للدراسات واألبحاث األميرآيةنظمه مرآز الوليد بن   والذي 
والتباعد بين الواليات المتحدة والشرق    استمر ثالثة أيام إلى دراسة محاور التالقي   الذيالمؤتمر

والحدود والمدن    سالم السياسيم والدين والرأسمالية والعرق واإلاألوسط حول مواضيع مثل العل
يقيمه    الثالث الذي   وهذا هو المؤتمر الدولي .  وغيرها    ا والموسيقى والهجرة والهوية الثقافيةوالسينم
فندق ميريديان آومودور وتكلم فيها مدير المرآز الدآتور    عقدت الجلسة االفتتاحية في . المرآز

اآلداب والعلوم الدآتور وعميد آلية    ووآيل الشؤون األآاديمية الدآتور أحمد دالل،   روبرت مايرز،
من جامعة    ثم ألقى البروفسور سكوت لوآاس، .  وهو مدير سابق للمرآز   باتريك ماآغريفي،

  ".   الرئيس أوباما ومخاطر التدخل الليبرالي  " خطاب االفتتاح وآان بعنوان   د،رأوآسفو
  فيو  .  أوباما خالل عاماتخذها الرئيس   وقد استعرض المحاضر إجراءات السياسة الخارجية التي 
الكّتاب  :  تناولتها   تيمبنى وست هول ومن المواضيع ال   بدأت الجلسات الدراسية في   اليوم التالي 

  رهاب فيوعولمة االقتصاد والقانون واإل   الشرق،   ن فيوالغرب والّكتاب الغربي   ن فيوالشرقي
وبناء المعرفة    الشرق األوسط وشمال أفريقيا،   ة فيوالدراسات األميرآي   الشرق األوسط وما وراءه، 

هذا السياق ذآرت البروفسورة    وفي .  له   واإلرهاب واستراتيجيات التصدي   عن الشرق والغرب،
ماريا ريان من جامعة نوتنغهام أن الحرب على اإلرهاب لم تقتصر على الشرق األوسط بل شملت 

  وختمت أن الرئيس اوباما .   حوض المحيط الهادئ   ر قزوين وغربيأفريقيا ومنطقة بح   في   بلدانًا
  التعليم األميرآي :  جلسات اليوم التالي   بحثت في    ومن المواضيع التي . يتابع سياسات الرئيس بوش 
  والتفهم المتبادل بين الشرق والغرب،   وبناء الدول،   الغرب وبالعكس،   ولبنان في   الشرق األوسط،   في 
  أيلول،   11    المشترآة واالنعاآاسات األدبية المختلفة ألحداثواآلالم   وخرائط الشرق األوسط، 
  . الشرق والغرب   عالم والتكنولوجيا والدبلوماسية فيواإل   يران،إوأميرآا و   واإلسالم آديموقراطية، 

عالمية نتائج دراسة أجراها للتغطية اإل   الجلسة الخاصة باإلعالم قدم البروفسور جاد ملكي   وفي
  وأربع لبنانية،   وقد اعتمدت دراسته على مراقبة أربع محطات تلفزة أميرآية،    . 2006    تموزلحرب

على    آان أآثر ترآيزًا   عالم األميرآيوهو خلص إلى أن اإل .  ومحطتين عربيتين ومحطة إسرائيلية 
بداية الحرب    سرائيل فيامع    آان أوًال   العام الغربي   تغطيته وأن الرأي   سرائيل منه على لبنان فيإ

  .   ثم انصرف عنها بعد مجزرة قانا
أنحى بالالئمة على اسرائيل    عالم االسرائيلييلم اسرائيل ولكن اإل   لم   يرآيولفت إلى أن االعالم األم 

بين تغطية محطات التلفزة العربية واألميرآية    ن االفتراق آان واضحًاإ:  أيضًاقالو .  لشن الحرب
آما الحظ أن التغطية االعالمية لم  .  سرائيلية واألميرآيةبين التغطية اإل   واضحًا   تالقيفيما آان ال

ذآرت    يرانية،تغطيتها لالنتخابات الرئاسية اإل    وفي . تكن موّحدة بين المحطات العربية واللبنانية
 وقد سلط  . انت منحازة للمعارضةعالمية الغربية آمن جامعة طهران أن التغطية اإل   مرزية مطّهري

أندرسون من    آما رّآزت بتي .  الشعبية السياسية   المؤتمر األضواء على الثقافة والفنون واألغاني
آتابها    يرد في   بيروت وقرأت بعض ما   الجامعة األميرآية في   جامعة بوسطن على تعليم الفتيات في

طالب البروفسور    محاضرًا،   65   شارك فيه   المؤتمر الذيختام     وفي . المقبل عن هذا الموضوع
يقوم حوار    وأن   بإعادة دراسة العالقة األميرآية الشرق أوسطية،   من جامعة رايس،   أسامة المقدسي،

  . متجدد ومؤّطر بين الجهتين


