ال َّت ضامن يف مناطق ال ّن زاعات والحروب

املؤمتر الختامي ملرشوع معرفة الحرب

أوﻧﻼﻳﻦ |  12 - 11أﻳﺎر/ﻣﺎﯾﻮ 2022

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  02:00اﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ  06:00ﻣﺴﺎء ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻓﻴﻴﻨﺎ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﺑﺮيلن
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  03:00اىل اﻟﺴﺎﻋﺔ  07:00مساء ﺑﺘﻮقيت بير وت  ،دمشق  ،را مالله

ال ّتسجيل
لقد ع َّززَت االنتفاضات يف العامل العريب عىل مدى العقد املايض ،والتي انطلقت عىل شكل
حراكات مجتمعية ،أهمية ال ُّنظّم السياسية التشاركية والضامنة للحقوق االجتامعية
واالقتصادية األساسية .لقد سعت هذه االنتفاضات إىل خلق سريور ٍة عادلة ومستدامة
ترمي إىل التغلب عىل االستبداد والفقر والتدخالت اإلمربيالية ،لكن هذه التطلعات
تراجعت مع ما شهدته املنطقة من دمار مادي ومعنوي هائلني ،وانتهاكات فادحة مثل
جرائم الحرب والتهجري القرسي يف بعض الدول العربية .كام تفاقمت هيمنة االحتالل
اإلرسائييل عىل املجتمع الفلسطيني يف مناطقه املختلفة .ولكن وبالرغم من الظروف
القاهرة تستمر أمناط من الحشد واالحتجاجات يف السعي نحو التغيري.
أما يف الدول الخاضعة للثورات املضادة ،تقلّصت املساحات املتاحة للمعارضة ،وباتت
بي االرتباك الذي
أوهن مام كانت عليه قبل انطالق الحراك املجتمعي .يف هذا الصددَ ّ ،
طرأ عىل التحليالت املتعلّقة بديناميكيات النزاعات القامئة ،استحال َة الخلوص اىل فهم
ٍ
شاف لالحتجاجات واالنتفاضات يف مناطق ترزح تحت قيود لقوى امربيالية ،عرب تبني
النظريات واألدوات البحثية السائدة .لذلك أصبح تقييم التجربة البحثية وطرح نظريات
ٍ
ومنهجيات تح ّوليّة من بني أوىل هواجس مرشوع معرفة الحرب.
معرف ٍة

بنا ًء عىل ما سبق ،واستنا ًدا إىل ُمراد إعادة تكوين أشكال التضامن يف مناطق النزاعات والحروب ،يقوم مرشوع معرفة الحرب عىل
الركائز التالية:
البحث عن أشكال التضامن القامئة بني وضمن املجتمعات السورية والفلسطينية واللبنانية املهمشة يف لبنان.
تضامني يف سياقِ واقعٍ يرزح تحت رشوط تفرضها النزاعات املسلحة الجارية يف سوريا من جهة ،وتلك
بلورة مفهوم اقتصا ٍد
ّ
التي يفرضها االحتالل االستعامري يف فلسطني من جهة أخرى.
مفاهيمي لنظرياتَ معرفيّ ٍة تُغذي االسرتاتيجيات البحثيّة التح ُّوليّة.
بلورة تص ُّو ٍر
ّ
الختامي ،سنناقش خالصاتنا البحث ّية األ ّول ّية ،وننظر يف مختلف املسارات املستقبل ّية املحتملة.
يف مؤمترنا
ّ

برنامج املؤمتر
اليوم األول :األربعاء  11أيار/مايو 2022

من الساعة  02:00وحتى الساعة  06:15مسا ًء بتوقيت فيينا  ،القاهرة  ،برلني

 02:15 – 02:00مسا ًء
معرفة الحرب يف مناطق النزاعات والحروب
الكلمة االفتتاحية ,لغة الجلسة اإلنكليزية مع وجود الرتجمة الفورية للغة العربية
هيلموت كريجر | قسم دراسات التنم ّية | جامعة فيينا
 03:15 – 02:15مسا ًء
أشكال التضامن الناشئة يف زمن األزمات العامل ّية والحروب
لغة الجلسة اإلنكليزية مع وجود الرتجمة الفورية للغة العربية
فيجاي براشاد |معهد تراي كونتيننتال للبحوث االجتامعية
إدارة الجلسة :بيرتا دانيكر | قسم دراسات التنمية | جامعة فيينا
 03:30 – 03:15مسا ًء
اسرتاحة
 04:45 – 03:30مسا ًء
نظريّات املعرفة البحث ّية التحول ّية يف املناطق التي تشهد حروبًا
طاولة مستديرة ,لغة الجلسة اإلنكليزية مع وجود الرتجمة الفورية للغة العربية
نرسين ح | .منظمة النساء اآلن من أجل التنمية
لينا ميعاري | قسم العلوم االجتامعية والسلوكية ومعهد دراسات املرأة | جامعة بريزيت
هيلموت كريجر | قسم دراسات التنمية | جامعة فيينا
إدارة الجلسة :كلوديا برونر | مركز أبحاث السالم وتعليم السالم | جامعة كالغنفورت
 05:00 – 04:45مسا ًء
اسرتاحة
 06:15 – 05:00مسا ًء
البحث يف أشكال التضامن يف لبنان
طاولة مستديرة ,لغة الجلسة العربية مع وجود الرتجمة الفورية للغة اإلنكليزية
راميا اسامعيل | املركز السوري لبحوث السياسات
راوية موىس | مساواة
رائد اشنيور | مركز دراسات التنمية | جامعة بريزيت
إدارة الجلسة :كالوديا فيرس | قسم األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية | جامعة فيينا

مبارش عرب الفيسبوك
اليوم الثاين :الخميس  12أيار/مايو 2022

من الساعة  02:00وحتى الساعة  06:00مساء بتوقيت فيينا  ،القاهرة  ،برلني

 03:00 – 02:00مسا ًء
ظل النزاع السوري
استكشاف أشكال التضامن يف ّ
طاولة مستديرة ,لغة الجلسة العربية مع وجود الرتجمة الفورية للغة اإلنكليزية
ظافر نحاس | املركز السوري لبحوث السياسات
باسيليوس زينو | قسم العلوم السياسية | كلية أمهريست
إدارة الجلسة :راميا اسامعيل | املركز السوري لبحوث السياسات
 03:15 – 03:00مسا ًء
اسرتاحة
 04:30 – 03:15مسا ًء
مواجهة الحرب واالستعامر  -اقتصاد تضامني يف سوريا وفلسطني
لغة الجلسة العربية مع وجود الرتجمة الفورية للغة اإلنكليزية
ربيع نرص | املركز السوري لبحوث السياسات
طارق صادق | قسم االقتصاد | جامعة بريزيت
عمر ضاحي | أستاذ مساعد يف علم االقتصاد يف كلية هامبشري
إدارة الجلسة :سامية البطمة | كلية االقتصاد | جامعة بيزيت
 04:45 – 04:30مسا ًء
اسرتاحة
 06:00 – 04:45مسا ًء
تقييم التجربة البحثية – تناقضات ومقاربات
مناقشة ختامية ,لغة الجلسة اإلنكليزية مع وجود الرتجمة الفورية للغة العربية
راميا اسامعيل | املركز السوري لبحوث السياسات
قاسم صباح | مساواة
هيلموت كريجر | قسم دراسات التنمية | جامعة فيينا
رائد اشنيور | مركز دراسات التنمية | جامعة بريزيت
كلوديا برونر | مركز أبحاث السالم وتعليم السالم | جامعة كالغنفورت
إدارة الجلسة :كالوديا فيرس | قسم األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية | جامعة فيينا

