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 الحرب خالل لبنان حول جديدة مقاربات
 2015أكتوبر/ األول تشرين 23 إلى 20 من مؤتمر

 
 :المؤتمر تقديم
 نم طويلة سلسلة في لبنان فيه انخرط مفصلي كيوم   1975 أبريل/ نيسان 13 يوم   التاريخ   حفظ

 إعادة مؤتمرال هذا يتيح سنة، أربعين بعدو  .اليوم حّتى واضحة عواقبها تزال ال التي العنف أعمال
م خّلفته، الذي اإلنتاج تثمين خالل من وذلك "األهلية الحرب" هذه حول تساؤالت   طرح  النظر عانوا 
 إمكانية حول التساؤالت هذه وتدور .سواء حد   على الموضوع هذاب المتعلقة األخيرة األبحاث في

 من ،اجزئي   وول ،متحرر   بشكل   التاريخّية النزاع حقبات تدوينو  الحرب، حول جديدة مقاربات اعتماد
 .الذاكرة أهواء
 التفكير مليةع تقتصر أن يمكن ال التاريخ، هذا تدوينب المعنّية والمشاريع الجهات تعّدد إلى ونظر ا
 لعديدة،ا االهتمامات مع مقاربتنا تقاطعت ،الواقع في .بسيط جامعي مؤتمر على المسألة هذه في

 وتدريس المهّجرون،و  المفقودون، جملتها: ومن ،لبنان في العام الجدل تثير تزال ال أسئلة وتطرح
 غرار على ،األوجه متعدد لقاء تنظيم نقترح وعليه، ذلك. وغير الذواكر، نقلو  ،الحرب تاريخ

 .عمالاأل معارضو  فالم،األ عروضو  ،والنقاشات محاضرات،وال مؤتمر،ال
 إلى السعي غية  ب وذلك اللبنانية، األهلية لحرببا الخاص التاريخي التدوين إلى العودة إذ ا ت فترض  
 مرتبطة بوألسبا .مصادرها مسألة وطرح جديدة إشكاليات واستكشاف ،وردمها المعرفة ثغرات تحديد

 واإلنكار متالص سياسة بفعل طويلة مدة لنزاعا تاريخ تدوين تعرقل للحرب، السياسية بالرهانات
 هذه زالتأ اليوم؟ المسألة صارت أين .ومبّطن ضمنيّ  بشكل   ةالرسميّ  السلطات اعتمدتها التي

 ستاذاألو  الباحث يتمكن هل البحث؟ أرض على تتجلى وكيف ؟1990 عامال منذ حالها على السياسة
  للنزاع؟ االنفعالية والمقاربات الذاكرة رهانات تجاوز من الجامعي
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 انينوالفنّ  الباحثين من مختلفة أجيال قدمتها التي األعمال من د  عد حول حوارات   إقامة خالل نمو 
 ونهايدّون نوممّ  وبعدها، الحرب أثناء األحداث دّونوا نممّ ) المدني المجتمع يممثلو  والمثقفين،

 حولو  ،التدوين ظروف حول النقاش م ْحورة مختارين األسئلة، هذه على اإلجابة سنحاول ،(اليوم
  قيوده. وحول األجيال، منظار من هآثار 

 المعاصرة اتالتعبئ أو والحرب والفنون الحرب، أثناء بالصحافة تتعلق بأمثلة العمل هذا سيوّضح
 مع س  تما على كان الذي والجيل الشباب الباحثين عمل في النظرب سيوّضح كما الحرب، حول

 إلى همليلاتحب وسيتطّرقون "ملغومة" بكونها تتسمّ  ما غالب ا اضيعمو  هؤالء سيعالج بحيث .الحرب
 مدى على لممتدا التاريخ في النظر   وسيعيدون هذا فيها، ن ظر   قّلما زمنّية   وحقبات   جغرافية   بقع  

  واالجتماعّية. ةوالثقافيّ  ةالسياسيّ  الصعد على وذلك المنصرمة عشرة الخمسة السنوات
 لتفكيرا في المساهمة أمام   المجال المؤتمر يفسح بحيث وحده، لبنان على المؤتمر هذا يركز ولن

 ناسبةم المؤتمر عدّ يو  .عام بشكل   الحروب فيو  خاص بشكل   األدنى الشرق نزاعات في المعاصر
 خصيصيّ ت منظار   من للتحليل مادة أحيان ا شّكلت التي اللبنانية النزاعات تلك في النظر   إلمعان
 راقبوني نالذي والشهود اللبنانية الحرب على الشهود بين المواجهة خّص  ما وفي .مقار ن منه أكثر
 من عال   قدر   على تكون قد اهأنّ  حين في محدودة تزال ال فهي ،الراهن اإلقليمي الوضع كثب عن

  التفكير. صعيد على أو االستكشاف صعيد على إن األهمّية
 العلوم وخصائيأ بها يقوم التي البحثية الممارسات في تفكيرال إمكانية المؤتمر هذا يتيح ذلك، إلى

 طورت وفي ،جهة من األوسط الشرق في مختلفة نزاعات عاصروا وأ يعاصرون الذين االجتماعية
 ياالختصاص واإلطار الميدانية العمل ظروف تطور بمعنى] أخرى إلى تجربة من الممارسات هذه

ا المؤتمر هذ ويشّكل .أخرى جهة من [ذلك وغير والنظري،  راهنةال الظروف لتناول مناسبة   أيض 
 من اكري  ف والمتريثة "الهادئة" لتحليالتا بين ما والفصل ما، أزمة أو ما نزاع   تحليل على المهيمنة

  .لنزاعا مع المباشر التماس من المتأتية "المنفعلة" الفورية التحليالتو  ،جهة
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 /األول تشرين  22
 أكتوبر

 /األول تشرين  23
  أكتوبر

 :اصباح  
  البحث فرق

 00:10-30:1 
 ،المؤتمرات قاعة

 :الفرنسي المعهد
 في العنف أشكال"

 والواقع الحرب
 "الميليشياوي

 قاعة 001:-10:00
 المعهد ،المؤتمرات
 :الفرنسي

 تحت المؤسسات"
 "المجهر

 قاعة 001:-10:00
 المعهد ،المؤتمرات
 :الفرنسي

 الحرب يومّيات"
 "المعتادة

 :الظهر بعد
 طاوالت

 /مستديرة
  اتنقاش

:006-:008 
 االفتتاحية الجلسة
 ،المؤتمرات قاعة

 الفرنسي المعهد

:004-:306 
 فيوناالصح"

 ،"والحرب
 كلية بمشاركة
 الجامعة في اإلعالم
 قاعة اللبنانية،
 ةكلي في المؤتمرات
 والتوثيق، اإلعالم

 بوشريةال

:007-:0010 
 الحرب خالل لبنان"

 ةالفني الممارسات في
  "المعاصرة

 قاعة مانسيون مع
 ،مانسيون ،المؤتمرات

 البالط زقاق

:302-:306 
 أجل من المعرفة"

 التعبئات :التحّرك
 الحرب في المدنية

 ،"الحرب بعد ماو 
 العلوم معهد بمشاركة
 جامعة في السياسية
 يوسف، القديس
USJ، الوليد م درج 

 هوفالن طالل، بن

 
 
 

مؤتمر   منظّم بالتعاون مع المعهد الفرنسي في لبنان والمركز الدولي للعدالة االنتقاليّة ومعهد العلوم السياسية في 

جامعة القديس يوسف وكلية اإلعالم والتوثيق في الجامعة اللبنانيّة ومانسيون والبنك اللبناني للصورة، وبدعم   من  

 (Fonds d’Alembert)صندوق ألمبيرت 
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  أكتوبر /األول تشرين 20

 ةاالفتتاحي الجلسة
 الفرنسي المعهد ،المؤتمرات قاعة 008:-006:

  (Ifpo -األدنى للشرق الفرنسي المعهد) توساك رياميم : الجلسة رئيس
 

 : المحاضرون
 روتبي مكتب مدير /OCLANI -باريس في الشرقية والحضارات اللغات )معهد بورجاي اندري
 ،(1983و 1968 العامين بين ما المعاصر األوسط الشرق عن بحاثواأل الدراسات مركزل التابع

 )تالسياسا ودراسة لألبحاث العربي المركز) نصر مارلينو ،(اللبنانية الجامعة( شاوول ملحمو
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 أكتوبر األّول/ تشرين 21 األربعاء
 "الميليشياوي والواقع الحرب في العنف أشكال" :1 الفريق
 00:1 الساعة إلى 10:00 الساعة من ،الفرنسي المعهد ،المؤتمرات قاعة

 
 تركيزه جل   صب   قدو  الزعماء، من اعدد   تخّص  ذواكر أنتج   قد التاريخي الحرب دوينت أنّ  صحيح  
 حاياض بشهادات سنوات بضع منذ كمل  است   وقد ا،تقريب   األعمال مجمل في هؤالء أفعال على

 لم أّنه إالّ  ،(عديدة حكومية غير منظمات به قامت الذي التجميع طريق عن سيما ال) ومدنيين
 على لمترتبةا ةاليومي العنف أعمال وحول العاديين، الميليشياويين حول القليل   إال اآلن حتى ينجز

 أغلب يف ملتوية بطريقة   ذلك يكون فإّنما ،العنف أعمال في النظر ي معن عندما .األهلية لحربا
 :Massaker فيلم في شاتيال و صبرا كصورة) الدامغة األحداث بعض وبتناول األحيان،

 لىع ،عتادوالم المتفّشي األعمال هذه طابع إلى التطّرق دون ومن منهجية دون ومن ،[(مجزرةال]
قامة االختطاف حوادث على التوّقف غرار  تمّ ي أن الضروريّ  من يبدو المقابل، وفي .الحواجز وا 

 الحقيقية ةالرقاب ماهي) تركيبته لجهة العنف، أعمال نطاق خارج الميليشياوي الواقع إلى التطّرق
 تليشياالمي تشكل التي المحلية المسلحة المجموعات شتى على الوطنيون الزعماء يمارسها التي

 تعبير حدّ  لىع المختلفين، الميليشياويين من عديدة أجيال ثّمة هل) تطوراته ولجهة ،(؟لهم التابعة
 الذين مقاتلينبال ممثلة أكانت هذه، "السالح مهنةب" المرتبط االنتقال لجهة أخير او  ،(؟بيضون نبيل

 األخرى طالنشا مجاالت إلى الميليشياوي "مهنة" من باالنتقال أو أخرى، إلى ميليشيا من ينتقلون
 هو وما مدني هو ما بين القائمة الحدود عن التساؤل أمام   واسع ا بابال تفتح   مسألة وهذه)

 أعمال عن كلمالت صعوبة إلى الفريق اهذ في التطّرق يمكن منهجية، أكثر منظور ومن (.ميليشياوي
بين جانب من ذلك أكان ،اعنه السكوت أو العنف  عن نيكتبو  الذين أولئك جانب من أم المستجو 
 .الحرب

 
 (CESSP/CIVILWARS) دورونسورو جيل  :الجلسة رئيس

 :المشاركون
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 "الحرب ،(IMAF اإلفريقية العوالم معهد /Ifpo -األدنى للشرق الفرنسي المعهد) ككلير و د ةديم
 الكتمان طيّ  تبقى ما غالب ا التي 1983-1982 نقساما طالئع .الجبل حرب سبقت التي الجبل في

 اللبنانية هليةاأل الحرب كسالح االختطافات ،(CRH-ريخيةاالت األبحاث كزر م) غبانس كلوي

 :اهلل زبح نشأة ،(Paris po Sciences -باريس في السياسية الدراسات معهد) ضاهر اوريلي
  التاريخية االجتماعية والوقائع األدب أساطير بين اهلل حزب

 )مختبر شعيب كيندا ،(Ifpo -األدنى للشرق الفرنسي المعهد) بويار دوت نيقوال :ُمحاوران
-LabexMeD/ المتوسط األبيض والبحر أوروبا حضارات متحفMucem /Iremam) 

  
 "والحرب فيوناالصح" :1 نقاش
 إلى 4:00 ةالساع من ،بوشريةال اللبنانية، الجامعة في والتوثيق، اإلعالم كلية في المؤتمرات قاعة

 6:30 الساعة
 

 الحرب مجال في والباحثين االجتماعية بالعلوم المختصين الجامعيين األساتذةو  لباحثينا إلى بالنسبة
 ألساسيةا المصادر أحد البصري السمعي واألرشيف الصحافة كتابات تشكل اللبنانية، األهلية
 يقّرون ال األكاديميين الكتّاب ولكنّ  .سواء حدّ  على مليلهاتحلو  المعلومات ولتحّريهم تهمالمدون

 همأنّ  لىع إليهم ينظرون بل النزاع، في فاعلة   غير جهات   مجرد كانوا يينفاالصح بأنّ  بسهولة  
 ربالح مشاهد ووناقل االمتيازات ببعض يحظون وشهود   الحدث موقع في يتواجدون نو مراقب

 همأنّ  ذلك :يختار  صّناع   واألجانب اللبنانيين فييناالصح راعتبا يمكن المعنى، بهذا .األساسّيون
 قد همأنّ و  ،جهة من لنزاعا حيال الحالية وتأويالتنا تصوراتنا تغذي الحرب عن اقصص   يحملون
 جرىم في قاطع   بشكل رتأثّ  وصورهم كتاباتهم نّ إ إذ ؛أخرى جهة من الحرب هذه في ساهموا
 مجرد أو "حيادية جهات  " وباعتبارها المفترض اإلعالم وسائل بحياد االدعاء عن عيد افب .األحداث

 ة  نخرطم هات  ج كانوا فييناالصح إنّ ب القائلة الفرضية من المستديرة لطاولةا هذه تنطلق ،"ن ق ل ة"
نّ  الحرب في االنخراط كامل    الجهات شتى في أّثرت اصطفاف عمليات أنتج قد العلني كالمهم وا 

 .لنزاعل المدّبرة األساسية
 النزاع في تتغلغل التي الطائفية السياسية بالنزاعات ختزلي   ال هذا اإلعالم وسائل انخراط أن بيد

 –وليوالد اللبناني المجتمع في الخاص فييناالصح وضع إلى فنظر ا (.1990-1975) اللبناني
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 فإنّ  عليه،و  .المهني بحقلهم الخاصة "الثقافة" من يّ أساس بشكل   متأتّية الحرب عن ىرؤ   هؤالء ينقل
 معسكر اسمب ناطقين مجرد يكونوا لم والحزبي السياسي الصعيدين ىعل انخراط ا فييناالصح أكثر
 للبنانيينا فييناالصح موقف للّ ي ح أن بمكان االختزال من يكون قد الواقع، ففي .ما تحالف أو ما
 فرعال" احصر   ليمثّ  حربيّ  منطق عن مدافعين رهماعتبا على األهلية الحرب أثناء جانبواأل

 اتالتصور  استعادة سنحاولو  هذا .الساحة على الموجودة الطائفية السياسية للقوى "اإلعالمي
 للوضع ةالمالزم والرهانات اإلعالمي الحقل منطقيات بالحسبان آخذين وتحليلها، للنزاع اإلعالمية
 الجهة ههذ مع تعاطف عالقات إقامة استطاعوا همأنّ  فمع ؛(فييناالصح وضع) االجتماعي
 منطقهم هيملي ما بحسب اأيض   تصرفوا قد ،إليها وتقّربوا تلك أو لمدنيا الصراع في المنخرطة
 ها.وصور  الحرب خطابات إنتاج على انعكس   الذي األمر ما، انوع   المستقلّ 
 في باحثينو  الصحافة في وفاعلين فييناصح المستديرة الطاولة ستضم الهدف، هذا بلوغ وبغية
 التي األجيال إلى ينتمون نممّ  واالتصال اإلعالم علوم في اطالب   ستضم كما االجتماعية، العلوم
 قصصوال اإلعالمية التصورات خالل من عرفوها نممّ  أو مباشرة، اللبنانية األهلية الحرب عاشت

 وين،المدع المشاركين بين المداوالت جانب إلى .التاريخية الكتابات أو الخيالية السينمائية
 .والحضور الجمهور مع للمناقشات اواسع   احيز   المستديرة الطاولة هذه ستخّصص

 
 إلسالمّي/ا العربيّ  العالم حول والدراسات األبحاث معهد) جيسر فنسنت :المستديرة طاولةال ميسرو

IREMAM) اللبنانية( )الجامعة تامر ابي جوزيتو  ،اللبنانية( )الجامعة سليمان بيتيو 
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 مراسل) موير جيمو (AFP وكالة في التصوير قسم مدير) باز باتريك :النقاش في المشاركون
 نائب) صعب بيأ بييرو (بيروت في AFP وكالة مكتب مدير) كيتز ساميو  ،(BBC قناة في

 (Monde eL  جريدة مراسل) بارت بانجامينو (األخبار جريدة تحرير رئيس
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 أكتوبر /األول تشرين 22
 "المجهر تحت المؤسسات" :2 الفريق
  1:00 الساعة إلى 10:00 الساعة من ،الفرنسي المعهد ،المؤتمرات قاعة

 
 انطوت تيال "الجديدة الحروب" عن كنموذج   الماضي القرن من التسعينات انإبّ  لبنان ق ّدم   ما غالب ا
 د اأب تتسمّ  ال لبنان، حرب سّيما ال عامة، صورة  ب الحرب أنّ  إالّ  حدود،مالال المفرط العنف على
 وجد   فقد ،تلك الحرب أبناء نظرة مقابل في .المحض المعياريةال عن يكون ما أبعد وهي فوضى،بال

، أنّ  المؤرخون  فيها مرتاست ترة  ف هي ،حّدتهاو  فيها الجذرية التغيرات حجم من الرغم على الحرب 
 يأخذ لذا .سواء حد   على للكلمة والقانوني االجتماعي ي ينبالمعن ،أخرى وابت ك رت وتوّلد ت المؤسسات

 أزمات ظلّ  في االستقرار عناصر ودراسة الحرب، مفارقة   يبدو قد ما دراسة عاتقه على الفريق هذا
 لمرتبطةا المؤسسات سيما ال النزاع، فترة أثناء المؤسسات بعض بقاء أشكال أي :مكررة سياسية
 جبي وما الحرب بعد ما معالم ّص خ ما في المسّلحة الجهات أوجدتها التي واإلسقاطات بالدولة،
 .النزاع أثناء المؤسسات بعض إنشاء اأيض   أو حمايته،

 
 (Ifpo -األدنى للشرق الفرنسي المعهد) يكينل دابيرهار : الجلسة رئيس

 : المشاركون
 ومختبر -IREMAM اإلسالمّي/ العربيّ  العالم حول والدراسات األبحاث معهد) ريمون كانديس

LabexMed)، الحرب ثناءأ البحوث مراكز 

 الحرب؟ خالل اللبنانية الدولة اختفت هل ،(CESPP) فرنس بييار

 بنانل في الفيدرالية أيديولوجية تفسير ،(Stiftung Adenauer darKon مؤسسة) سليمان أندري
 األدنى/ رقللش الفرنسي المعهد االجتماعية/ للعلوم العربي المجلس) معوض جميل :تعقيب

 (األدنى للشرق الفرنسي المعهد) توساك رياميم ،(يوسف القديس جامعة
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  "المعاصرة الفنية الممارسات في الحرب خالل نلبنا" - 2 النقاش
 10:00 الساعة إلى 7:00 الساعة من ،البالط زقاق مانسيون،

 
 جماليةال ممارساتالو  التعبير من مستويات "أهلية" هابأنّ  الموسومة الحرب في التفكير يستدعي
 اإلبداع بهذا معنيونال يتوّقف ولم .المعاصر اللبناني الفني اإلبداع صلب في يقع   فهو لذا، ،المختلفة

 أحد ديدتح من تمّكنوا المراقبين بعض أنّ  حدّ  إلى الصادمة، التجربة هذه إلى العودة نع الفنيّ 
 الطابع بواشج قد نفسه، قتالو  وفي اللبنانية، الفنية الساحة في التوحيد أو/و  المماهاة عناصر
 من كلّ  هال يرّوج التي الموضة الفنانين اتباع شأن في الّشكّ  ساورهم وقد كما الم هيمن الهاجسيّ 

ذا ،"اإلشهار" يعني الفن كان إذا ولكن .الثقافي واإلبداع الفنية األسواق أداء  يتجّزأ ال زء اج رب  اعت   وا 
 ومجموعات رادكأف والمواطنون انونالفنّ  إليه ينضوي الذي والنفسي والسياسي االجتماعي لواقعا من

 تنظر   أن ةالمستدير  الطاولة هذه تبغي الحرب؟ قيود من يفلت أن بوسعه هلف ،الواقع لهذا وناقد ا
 .نيْ رئيس   ورينحم من اانطالق   وذلك المعاصرة اللبنانية الفنية اإلنتاجات في للحرب الكلي الوجود في
، الفني اإلنتاج   ي قرأ كيف األول، المقام في  كيف روبه؟ح في لبنان   قرأي كيف باألحرى أو الحرب 

 ؟...(الرقابةو  العفو، قانون غرار على) مالمنظّ  النسيان وأشكال السائدة القصص في منهجياته تنظر
 ا،رسمي   مدةالمعت المفصلية التواريخ عن بعيد ا أخرى، بأشكال الحرب متابعة موضوع كان حال وفي
 تشكل ال ب  الحر  أنّ  اإلنتاج هذا اعتبار هو ذلك سبب ي عدّ  أال العهد، الحديث الفني إلنتاجل دافع ا
رية في أو وّلى ماض في ح شرت استثنائية حالة  فهم   ّوليخ أساسي مفتاح ألنها بل جذرية، آخ 

 التفكير يحتت مسافة يوجدوا أن الفنانون يبغي فني ءإجرا أو إخراج بأي الحالي؟ اللبناني المجتمع
 بيلس على ،كيفو  جامد ا؟ أو غريب ا تجعله أن أو الم تناول الواقع تلغي أن دون من ،والتفاعل
 أيقونة، لىإ الجال د   والحوّ ي أن دون من جهاتهاو  الحرب يصّوروا أن الفنانون هؤالء ستطيعي المثال،

 حنين؟ إلى الهلع   أو
 السياسية -األطر هي فما ا،اجتماعي   اتفوق   اأيض   ليشكّ  الفني اإلبداع كان إذا الثاني، المقام في

 القديمة راتوّ التص عن ابعيد  و  ؟وتلّقيه إنتاجه بشروط تتحكم التي -....واالقتصادية واالجتماعية
 وما لنقدي؟ا تزامهاالو  السياسي بعدها المعاصرة الفنية الممارسات تؤّدي كيف ،"الملتزم الفن" حول



 

11 

 تتناول التي فنيةال اإلنتاجات ومعايير ،رالتعبي ومستويات   التساؤالت   في الفن عوالم آلّيات آثار هي
 الحرب؟ مواضيع ها
 ونقاد ممارسين من – المعاصر الفن عوالم ممثلي من اعدد   المستديرة الطاولة هذه ستجمع

 (إلخ يلية،تشك فنون سينما، مسرح،) الثقافي اإلنتاج مجاالت شتى في المنخرطين -...ومنّظرين
 جانب إلى .أعقبتها التي جيالواأل اللبنانية، األهلية الحرب عاشت التي األجيال إلى والمنتمين
 تشااللنق اواسع   از  حيّ  المستديرة الطاولة هذه ستتيح المدعوين، المشاركين بين ستجري التي المداوالت

 .الجمهور مع
 

 األبحاث معهد) ريمون كانديس )مانسيون( معاصري غّسان المستديرة: الطاولة ميّسرو
 (LabexMed ومختبر -IREMAM اإلسالمّي/ العربيّ  العالم حول والدراسات

 :النقاش في المشاركون
 عزار ابي لمياو عدنان هاشمو شلبي فارسو ،الصلح منيرةو ,رشماوي مروانو بوشكجيان غريغوري
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  أكتوبر /األول تشرين 32

 "المعتادة الحرب يومّيات" :3 قيالفر 
  1:00 الساعة إلى 10:00 الساعة من ،الفرنسي المعهد ،المؤتمرات قاعة

 
 االجتماعية ارباآلث الباحثين اهتمام طويل، أمد منذ اللبناني، لنزاعبا المرتبط المدني البعد جذب لقد

 بالغ اجتماعيّ  منظار   من إليها فنظروا لعنف،ا أعمال مع اليومية التجاربو  لحربا على المترتبة
 للذواكر ليالك بالحضور يصطدم "القاعدة منظار من" للحرب تاريخ كتابة إلى التطّلع ولكن .الّدقة

 حجبتو  اة،الحي بقاء على والرهانات المعّممة، والفوضى الحرب، ذكرى فيها تهيمن التي الصدمّية
 ةئليّ عاالو  مهنيةال نشاطاتال ذلك في بما الحرب، زمن في اليومية لحياةا من لمعتادةا الجوانب

 فيه نتشرت يّ كانوم انيّ زم ظرف  ك ظهرت هذه اتاليوميّ  أنّ  غير .ترفيهيةال حّتىو  ة،جتماعيّ االو 
 ،(فوكو لو ق دّ ح على) "للسلطة الجديدة المجهرية الفيزيائيات"و لسيطرةبا المرتبطة الجديدة األشكال
 مع "التماشي" إلى الممثلون يسعى بها التي المقاومة أو والمناورة التأقلم خطط اأيض   فيه وتنتشر
 من ع انو  والمتوالدة والموسعة المكررة اليومية االجتماعية الممارسات هذه وتشّكل .الحرب وضع

 االنقالبات كون إلى ونظر ا األخيرة. هذه على تقتصر لم التي للحرب، "المعتادة الجوانب"
 الطريقة في التفكيرب الفريق اهذ عنىي   الباحثين، اهتمام استرعت قد الحرب سبّبتها التي واالنقسامات

ّماو  معتادةال جوانبال على الممثلون بها يحافظ إّما التي  ظلّ  في (امجدد  ) أخرى جوانب   يبتكرون ا 
 تماعيةاالج لحياةبا الخاصة التنظيمية الجهود إلى التطّرق من بد ال آخر، بمعنى ".خارقة" ظروف
 جتماعيةاال االنخراطات على الضوء إلقاء من نللتمكّ  يوميّ  بشكل   الفاعلة الجهات هاتطور  التي
 تماعيةاالج العمليات وعلى العنف، وجه في تحّملال ظواهر وعلى ،(بيضون أحمد) "ممنهجة حربل"

 .الحرب من للخروج
 

 (Disappeared the For Act-المفقودين أجل من لنعمل) معلوف لين :الجلسة رئيس
 :المشاركون

 الحرب مقاومة طرق ،(البلمند جامعة -University dnBalama) سليم سعاد
 الدولي بيروت مطار ،(Cervantes Institut-ثيربانتيس معهد) هرارو رويز خوان
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 يف الليل حياة الظالم، حلول بعد ،(ليون في العليا المعلمين مدرسة -Lyon ENS) بونت ماري

 بيروت

 

 (fpoI -األدنى للشرق الفرنسي المعهد) بواسيار تياري : الُمحاِور
 

 التحّرك" أجل من المعرفة :الحرب بعد وما لحربا في المدنية التعبئات" :3 نقاش
 306: الساعة إلى 2:30 الساعة من ،هوفالن طالل، بن الوليد مدرج السياسية، العلوم معهد

 
 من سنة 15 مدى على وذلك ،"لها لتصديا" بغية المدنية التعبئة من عديدة أشكاال   الحرب أثارت
 عائالت إلى بالنسبةف .هذا يومنا ىوحتّ  1990 العام تلت التي الفترة خاللو  المسلح، النزاع

 معاقيو  والجرحى السياسيين، المعتقلين وعائالت ،ةمجهول رهمائمص تزال ما الذين المفقودين
 من العديد ينفك وال .العامة االحتجاجات تثير الضحايا مسألة تزال ال وغيرهم، والمهّجرين، الحرب،

 في مطالبهمب الصوت فيرفعون القضايا هذه في النظر ضرورة على يصّرون والناشطين المناضلين
 نأ المفقودين عائالتب الخاص "االطالع حق" وي مكن .يةالمدن الحركات وفي العاّمة المساحات

 يزال ال الذي عالنزا حول رؤانا عن والتعبير وفهمها الحرب بتذّكر حقناب المطالبة على أكثر يحثّنا
 معالجة إلى ينالمخرج من الكثير ميل حالي ا ويزداد .تذكارية نصب بتشييد حقناوب ،ويجرحنا دميناي

 األعمال لىع الضوء كّلها السينمائية المهرجانات تسّلط بحيث الحرب، بعد ما وذاكرة الحرب ذاكرة
 بين نزاع   وعوموض جدل   محطّ  تشّكل التي الذواكر هذه في التفكير إلى وتدعونا الجديدة السينمائية
 فارين،و  )مرميه بالذاكرة المتعّلقة المسائل هذه تدرس الجامعات أصبحت وقد المختلفة. األجيال
 االعتبار بعين األخذ مع السياسّية، بأبعادها حالي ا( السياسية العلوم )معهد والسينمائية (2010
 نم مجموعة تضمّ  ثالثة مستديرة طاولة إقامة نقترح   وعليه، .(1950 )هالبواش، االجتماعّية أطرها

 الهادفة "حربال بعد" المتعّددة المبادرات ةناقشلم والطالب، الجامعيين األساتذةو  والخبراء المناضلين
عداد "التذّكر" إلى واة متعددة قصص   إعداد إعادة أو وا   .نواتالس تلك عن الصدى، ضعيفة ولو ،الر 
زاء (العفو بدافع أو) الزعماء تاريخ إزاء  لخجلا وأشكال ،(هاعدم أو) العامة السلطات أفعال ردود وا 

 ياتأدب تتخذ ،العالية التوقعات إزاء أي ،ذلك من العكس على أو السكان، من قسم لدى والتردد
 والتجارب اأيض   والسينما والفن والخبرة والعدالة الحق دروب :متعددة ادروب   الحرب وتاريخ الذاكرة
 في نظرال تمسي إذ .الشابة األجيال إلى خاصة الموجهة والتوعية والمرافعة الدفاع وعمليات التربوية
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ن طريقتها لىع ،التعبئات هذه كتابة كيفية ا ،صعوبةال من بشيء   وا   :لنزاعا نم أخرى قصص 
 .الكثير اوغيره األشخاص أو العائالت وقصص ،أمرهم عن المتكتم أو المنسيين الضحايا كقصص

 فينطتالمخو  المفقودين عائالت لجان واقع) وحسب شامع واقع إلى المبادرات هذه تستند الو 
 أجل نم العمل ومنظمة األحمر، للصليب الدولية اللجنة) ميدانية تحقيقات إلى بل ،(والمعتقلين
 جمع إلى كما (تشريعاتو  قوانين،) قانونية وتحقيقات ،(االنتقالية للعدالة الدولي والمركز المفقودين
 األراضي ملكا تغّطي التي والتحريات، واالستبيانات األرشيف، في والبحث الشفوية، الشهادات

 عمل ،الجديدة ابوسائله الجهات، تلك استكمال طريقة حول النقاش يدورس الفريق اهذ في .ةاللبناني
 لنزاع،ا من أخرى جوانبب علم ا اإلحاطة إلى االلتزامات هذه أفضت مالّ فك .لبنان في المؤرخين
 .الحرب بعد ما تحّركاتو  اتالتعبئ تغذي أن المعرفة هذه استطاعت

 عربيو ،(االنتقالية للعدالة الدولي المركز -ICTJ) جودة أبو كارمن :المستديرة الطاولة ميّسرو 
 مركز) ميرمان ايفو  ،(يوسف القديس جامعة في السياسية العلوم معهد -SPUSJ/I) حداد

  (Cherpa الدراسات
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 احمد نادرو ،(االنتقالية للعدالة الدولي المركز -ICTJ) جودة أبو كارمن :النقاش في المشاركون
(ICTJ- االنتقالية للعدالة الدولي المركز)  في دينوالمفقو  المخطوفين أهالي )لجنة حلواني ودادو 

 وربيع ،( Disappeared the For Act-المفقودين أجل من لنعمل) مايو دي نجوستيو  لبنان(
 منظمة) يمين اليو  (سينمائية مخرجة) متري رينو (USJ -يوسف القديس )جامعة حداد

Support Lebanon) 
 
 


