
يوم األربعاء ٣ تشرين الثاني ٢٠١٠

9.30 : مقّدمة املؤمتر وتقدميه : ماتيو إيشان وعباس زواش
محمد  األستاذ  لذكرى  »إهداء   : شابوتو-رمادي  منيرة   :  9.45

أركون«

الدورة األولى – أّي تاريخ احلرب ومن خالل أية مصادر؟
مدير اجللسة : ميكيّله برنارديني

10٬25–10٬00 	
منيرة شابوتو-رمادي )جامعة تونس( :    

»حرب وفروسية من خالل كتب آداب امللوك«  
10٬50–10٬25 	

األمني أبوسعدة )جامعة طنطا، مصر( :  
»األدب الشعبي العربي كمصدر لتاريخ احلرب«  

10٬50–11٬05 : حوار
11٬05–11٬25 : استراحة

11٬50–11٬25 	
داڤيد جوزيف وريسلي )اجلامعة األميركية في بيروت( :     

»دور التضمينات الشعرية في علم تاريخ احلرب : منوذج كتاب اإلملام   
للنويري اإلسكندري«

12٬15–11٬50 	
كميل رونيه )جامعة باريس األولى – بانتيون سوربون(  

العاشر  القرنني  القروسطية )ما بني  العدو في املصادر اإليرانية  »متثيل   
والثاني عشر امليالديني(«

12٬40–12٬15 	
ماتيو إيشان )املعهد الفرنسي للشرق األدنى، دمشق( :   

»في أعقاب ظاهرة املماليك : أعمال داڤيد آيالون، ما لها وما عليها«  
12٬40–13٬00 : حوار
13٬00–14٬30 : غداء

الدورة الثانية – السالح بني اخلرافة واحلقيقة
مدير اجللسة : ستيفان برادين

14٬55–14٬30 	
شهاب الصراف )مركز الفروسية الدولي، باريس( :   

»القوس تاريخية وتاريخ الرماة في العهدين العباسي واململوكي«  

15٬20–14٬55 	
داڤيد نيكول )جامعة نوتنغهام(  

الشرق  في  العسكري  اإلعداد  متثيل  في  والواقعية  والتقليد  »اخلرافة   
األوسط في فترة احلروب الصليبية«

15٬20–15٬35 : حوار
15٬35–15٬55 : استراحة

16٬20–15٬55 	
آنيس كارايون )جامعة بروفانس( :   

»نيران احلرب : أسلحة ساّمة وألعاب نارية«  
16٬45–16٬20 	

ياسر بنهيمه )جامعة باريس الثالثة السوربون اجلديد( :   
واخلامس  الرابع عشر  القرنني  )في  النارية  األسلحة  وتاريخ  »تاريخية   

عشر امليالديني( بني الشرق والغرب«
16٬45–17٬00 : حوار

يوم اخلميس ٤ تشرين الثاني ٢٠١٠

الدورة الثالثة – علم اجتماع وفلسفة احلروب
مدير اجللسة : سيلڤي دونوا

9٬55–9٬30 	
ميكيّله برنارديني )املعهد اجلامعي الشرقي( :   

»روح اجلهاد بني تيمورلنك وبايزيد األّول«  
10٬20–9٬55 	

شهاب الصراف )مركز الفروسية الدولي، باريس( :   
في  واالجتماعي  السياسي  التطّور  على  العسكرية  التقنيات  »تأثير   

الشرق األدنى القروسطي : منوذج رماية القوس«
10٬45–10٬20 	

عالء طالبي )جامعة تونس املانوبة/املدرسة العملية للدراسات العليا،   
باريس( : »بعض العواقب االجتماعية والنفسية والسياسية للحروب 

اإلخلانية اململوكية )1323-1260(«
10٬45–11٬05 : حوار

11٬05–11٬25 : استراحة
11٬50–11٬25 	

سيرينكس ڤون هييس )املعهد األملاني لألبحاث الشرقية، بيروت( :   
»اجلندي اململوكي في أواخر عمره«  

12٬15–11٬50 	
عباس زواش )املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية، القاهرة( :   

 : امليالدي  عشر  الثاني  القرن  في  وقتال  وتكتيكات  »استراتيجيات   
الوضع احلالي للمسألة ومقاربات جديدة«

12٬40–12٬15 	
مكرم عباس )املدرسة الوطنية العليا، ليون( :  
»فلسفة احلرب والسلم في كتب آداب امللوك«  

12٬40–13٬00 : حوار
13٬00–14٬30 : غداء

الدورة الرابعة – الوضع احلالي للتحصينات العسكرية
مدير اجللسة : بيير لوري

14٬55–14٬30 	
ماري-أوديل روسيه )املركز الوطني للبحث العلمي، باريس( :   

أثرية  أمثلة   : سورية  شمال  في  اإلسالمي  العهد  بداية  »حتصينات   
جديدة«

15٬20–14٬55 	
ستيفان برادين )املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية، القاهرة( :   

»التحصينات الفاطمية فيما بني القرنني العاشر والثاني عشر امليالديني   
في تونس ومصر وبالد الشام«

15٬45–15٬20 	
سامي عبد امللك )املجلس األعلى لآلثار املصرية، القاهرة( :   

»القالع األيوبية واململوكية في سيناء. دراسة آثارية – معمارية في   
اإلستراجتية الدفاعية عن الصحراء«

15٬45–16٬00 : حوار
16٬00–16٬15 : استراحة

16٬40–16٬15 	
كاترين ماشينيك )مركز الدراسات اإلسكندرية، اإلسكندرية( :   

»التحصينات اململوكية اإلسكندرية : تأّمالت وتوّقعات«  
17٬05–16٬40 	

بنجامان ميشوديل )املعهد الفرنسي للشرق األدنى، دمشق( :   
»تاريخية علم القالع في الشرق األدنى القروسطي )بني القرنني العاشر   

واخلامس عشر امليالديني(«
17٬30–17٬05 	

يامن دّبور )املدرية العامة لآلثار واملتاحف في سورية، دمشق( :   
»برج جديد في سور دمشق اجلنوبي«  

17٬30–17٬50 : حوار
17٬50–18٬00 : اختتام املؤمتر

سيلڤي دونوا )املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية( وبيير لوري  )املعهد   
الفرنسي للشرق األدنى(
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Colloque organisé en partenariat avec

Mercredi 3 novembre 2010 -  jeudi 4 novembre 2010 

Centre culturel français de Damas

األربعاء 3 تشرين الثاني - اخلميس 4 تشرين الثاني ٢٠١٠
املركز الثقافي الفرنسي في دمشق

Entrée libre
دعوة عامة

Communications en arabe, en français et en anglais  
avec traduction

محاضرات باللغة العربية والفرنسية واالجنليزية مع ترجمة فورية

Colloque international

مؤتمر دولي

À la mémoire de Mohammed Arkoun
(1928-2010)

Historiographie de la guerre 
dans le Proche-Orient médiéval 

(Xe-XVe siècle)

État de la question, lieux communs,  
nouvelles approches

تاريخية احلرب في الشرق األوسط 
)القرن ١٠-١5م(

الوضع احلالي للمسألة، مواضيع مطروقة، مقاربات جديدة

Organisé par / تنظيم :
Mathieu Eychenne - Ifpo & Abbès Zouache - Ifao

Damas, 3-4 novembre 2010
دمشق ، 3-4 تشرين الثاني 2010

Damas, 3-4 novembre 2010 
Renseignements  لالستعالم  :
azouache@ifao.egnet.net • m.eychenne@ifporient.org


