


اليوم األول | األربعاء ٢٨ نيسان ٢٠٢١

د دارينا صليبا ابي شديد، مديرة المركز الدولي لعلوم االنسان - اليونسكو بيبلوس 
البروفسورة برجيت شيبلر، رئيسة المعهد األلماني لألبحاث الشرقية 
السّيد كريستوف ديوارتس، الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل 

 وصول المشاركين وتسجيل الحضور٨:٣٠ - ٩:٠٠

٩:٠٠ - ٩:١٥

٩:١٥ - ٩:٣٠

مالحظات ترحيبية

 ما بعد الحرب، ما مصير  المفقودين ؟ | السيدة وداد حلواني، رئيسة لجنة أهالي المخطوفين 
 والمفقودين في لبنان

 بناء السالم والثقة بين مجتمع منقسم ونظام طائفي | د. أوهانيس جيوكجيان، أستاذ  
 محاضر في الجامعة األمريكية في بيروت

 واجب التذكر، واجب الكتابة | السيد عمر هاشم، صحافي ومحاضر في التاريخ  

الجلسة األولى: دور ذاكرة الحرب، لماذا نتذكر؟٩:٣٠ - ١١:٣٠

 الفتن األهلّية في الكتب المدرسّية اللبنانّية بين الوقائع، التاريخ والعَبر الوطنّية | د.مروان 
ابي فاضل، مدير كلية اآلداب والعلوم االنسانية في الجامعة اللبنانية

صمود لبنان خالل الحرب وبعدها، سالح لألجيال القادمة | د. طوني عطالله 

هل مشكلة لبنان السياسية هي في نظامه الطائفي...، وما هي أبرز الطروحات السياسية 

األخرى؟  |  د. روني خليل، أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية 

 شروط السلم األهلي للغد: علم النفس التاريخي والتحليل النفسي في عالج لبنان | البروفسور 
أنطوان مسّره، عضو في المجلس الدستوري سابًقا 2019-2009، رئيس كرسي اليونسكو لدراسة

األديان المقارنة والوساطة والحوار في جامعة القديس يوسف 

 شهادات حياة لمقاتلين سابقين تعرض وجهات نظر مختلفة  
السيد أسعد الشفتري، مقاتلون من أجل السالم

   السيد زياد صعب، مقاتلون من أجل السالم

الجلسة الثانية: المقاربة التاريخية للحرب األهلية اللبنانية ولبنان ما بعد الطائف١١:٣٠ - ١:٣٠

 الجلسة الثالثة دروس للتعلم و طرق من أجل المصالحة٢:٣٠ - ٤:٣٠

استراحة الغداء١:٣٠ - ٢:٣٠

التوصيات وحفل االختتام وتوزيع الشهادات٤:٣٠ -٥:٠٠
انطالق معرض التصوير الفوتوغرافي للصحافية المخضرمة ماريا شختورة٥:٠٠

مديرة الجلسة:  السيدة راشيل  كرم، صحافية

  مدير الجلسة: د. كريستيان خوري، أستاذ جامعي

مدير الجلسة: د. سايد يونس

الحصة الثالثة: منهجية الذاكرة نحو تحقيق عدالة انتقالية فعالة في لبنان٢:٣٠ - ٤:٣٠

استراحة الغداء١:٣٠ - ٢:٣٠

التوصيات وحفل االختتام وتوزيع الشهادات٤:٣٠ -٥:٠٠

مديرة الجلسة:  السيدة ميراي عقيقي، صحافية

استراحة

اليوم الثاني | الخميس ٢٩ نيسان ٢٠٢١

د دارينا صليبا ابي شديد، مديرة المركز الدولي لعلوم االنسان - اليونسكو بيبلوس 
البروفسورة برجيت شيبلر، رئيسة المعهد األلماني لألبحاث الشرقية 
السّيد كريستوف ديوارتس، الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل 

 وصول المشاركين وتسجيل الحضور٨:٣٠ - ٩:٠٠

٩:٠٠ - ٩:١٥

٩:١٥ - ٩:٣٠

مالحظات ترحيبية

السّيد حامد صالح، رئيس جمعية الفكر والحياة، عضو المركز الحبري  
  المريمي لحوار األديان 

   

 د. لميا حتي، أستاذة في التاريخ والجغرافي، مدربة في الوساطة  

   د.ريتشارد كابالن، أستاذ العالقات الدولية وزميل رسمي بكلية جامعة أوكسفورد، بريطانيا  

أهمية الحوار والسالم وحقوق اإلنسان في بناء دولة المواطنة٩:٣٠ - ١١:٣٠

الحصة الثانية: إدارة الصراع: كيفية بناء السالم المستدام١١:٣٠ - ١:٣٠

  مديرة الجلسة : السيدة نور ياسين، مديرة برامج في التنمية المستدامة

مديرة الجلسة : السيدة نور بو ملهب، المنّسقة الوطنية ل

استراحة

 Lebanon SFL


