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} بيروت – فيرونيك أبو غزالة

> ه���ل يحتاج جي���ل اليوم إلى نب���ش تاريخ 
الحرب األهلية اللبنانية عبر مس���اءلة األشخاص 
الذين عايش���وا لحظاتها المدّم���رة وعانوا آثارها 
وانعكاس���اتها على حياته���م اليومية؟ وفق القول 
الشعبّي في لبنان فإّن الحرب يجب أن »تنذكر وما 
تنع���اد«، وإع���ادة ذكرها هو لالتع���اظ والتعّلم من 
أخطاء الماضي ال إللقاء المسؤوليات فقط. ووفق 
هذا المبدأ س���ار المركز الدولي للعدالة االنتقالية 
بالتع���اون مع »أمم« للتوثي���ق واألبحاث وجامعة 
القديس يوس���ف )وحدة الذاكرة في مركز دراسات 
العال���م العربي المعاصر( في مخّطط إطالق موقع 
إلكترون���ّي نموذج���ّي وغير مأل���وف تحت عنوان 
»بدن���ا نع���رف« أو www.badnanaaref.org، وهو 
جزء من مشروع نموذجّي يمّوله االتحاد األوروبي 
وسفارة سويسرا في لبنان بعنوان »حوار األجيال 
ح���ول يوميات الحرب اللبنانية«. إال أّن الممّيز في 
هذا الموقع ليس فكرته فحس���ب إنما المش���اركة 
الش���بابية المكّثف���ة إلنجاح���ه، إذ يق���وم الموقع 
بتوثي���ق أكثر من 100 مقابلة س���ّجلها تالمذة 12 
مدرس���ة من الصّف الثان���وّي األول مع الكثير من 
األشخاص الذين ش���عروا بظلم الحرب وتأثيرها 
المأس���وي في حياتهم. وف���ي حفلة إطالق الموقع 
كان العنص���ر الش���بابّي ه���و الطاغي ب���كّل زخمه 
وعطش���ه للمعرف���ة. وعلى رغم أّن المش���اركين ما 

فهم  زالوا طاّلبًا مدرس���يين 
يعرف���ون ماذا يري���دون ولم 
يترّددوا ف���ي أن ُيعّبروا عن 
رغبتهم في كشف الكثير من 
خبايا الحرب األهلية لكي ال 

يعيدوا األخطاء هم أيضًا.

خمزون الذاكرة اجلماعية
عند رؤية عشرات الشباب 
اكتش���اف  نحو  المندفعي���ن 
األف���كار  وإلغ���اء  الحقائ���ق 
المس���بقة الت���ي تش���ّربوها 
من أهله���م، ال يع���ود تعبير 
»بدن���ا نعرف« مجّرد ش���عار 
أو اس���م تّم اختياره للموقع 
اإللكترون���ّي األول من نوعه 
في لبنان، إنم���ا هو صرخة 
حقيقية تكش���ف ع���ن وجود 
لدى  التس���اؤالت  من  الكثير 
الش���باب م���ن دون التوّصل 
إل���ى أي أجوب���ة. ول���م يكن 
صدفة أّن الموقع اإللكترونّي 
تّم إطالقه في الفترة نفس���ها 
التي ُيفتح النقاش في شكل 
ح���اد ح���ول كت���اب التاريخ 

اللبناني، ف� »بدنا نعرف« هو أشبه بوثيقة تاريخية 
شفوية فيما يطول الجدل حول طريقة التطّرق إلى 
الح���رب األهلية في كتاب موّحد ل���كّل اللبنانيين. 
وتلفت منّس���قة برنامج لبنان لدى المركز الدولي 
للعدالة االنتقالية كارمن أبو جودة، إلى أّن الموقع 
يس���عى تحديدًا إل���ى إظهار المعاناة اإلنس���انية 
واالجتماعي���ة م���ن خالل ش���هادات مباش���رة من 
المواطنين الذين عانوا األمرين خالل فترة الحرب 
األهلي���ة، وهذا ما يعطيه موقعًا متمّيزًا عن األفالم 
الوثائقي���ة حول الح���رب من الناحية السياس���ية 
تحديدًا. والهدف األس���اس، وفق أب���و جودة، هو 
إطالق الح���وار بين المراهقي���ن الذين ولدوا بعد 
الح���روب المتتالي���ة التي ش���هدها لبن���ان وبين 
أهلهم في ش���أن تلك المرحلة التي مّزقت النسيج 
االجتماعي والسياسي والثقافي والعائلي آلبائهم 
وأجدادهم. ول���م يؤد التالميذ المهّم���ة المطلوبة 
منهم في شكل مستقّل، إنما كان الدعم مباشرًا لهم 

من أساتذتهم. وتشّدد أستاذة مادة التربية المدنية 
والتنشئة المدنية أولغا فرحات، على أّن التالميذ 
كان���ت لديهم رغبة كبيرة في معرف���ة تاريخ لبنان 
خصوصًا في م���ا يرتبط بحقبة الح���رب األهلية، 
وتولي فرحات األهمية الكبرى لهذا المشروع بما 
أّنه يس���اهم في عدم تكرار الماضي »الذي ما زالت 
مآس���يه مترّبصة في ذاكرة الكثيرين«. كما يوضح 
أس���تاذ مادة التاريخ والجغرافيا والتربية عاطف 
عي���د، أّن الموق���ع يمّثل المحاولة األولى ألرش���فة 
الحرب اللبنانية وتوثيقها بالمعلومات والصور، 
بم���ا أّن األخبار والح���وادث ال تزال ضمن مخزون 

الذاكرة الجماعية من دون تحريف أو خلل. 

وعي طاليب بآثار احلرب
إال أّن إظه���ار القيم���ة الحقيقي���ة لموقع »بدنا 
نع���رف« يبقى مرتبط���ًا بالتالميذ تحدي���دًا ومدى 
اس���تفادتهم من المشروع، وفي هذا المجال تشير 

الطالبة س���تيفاني مراد إلى أّن حوارها 
م���ع الّن���اس أمّدها بمعرف���ة كبيرة حول 
الحرب األهلية واكتش���فت أيضًا األفكار 
الكثيرة التي فتكت بلبنان ما يس���اعدها 
ورفاقها على تجّنبها كي ال يتكّرر العنف. 
أّم���ا الطال���ب ناريج دجيرجيان فيش���ّبه 
تجربته في المش���روع بدخوله إلى عالم 
جديد تمامًا م���ا زاد معرفته تجاه الكثير 
من القضاي���ا التي كان يجهله���ا، ويرّكز 
دجيرجيان على معاناة الطائفة األرمنية 
ف���ي الحرب إذ تس���ّلحت بث���الث صفات 
رئيس���ة: النضال، القّوة واألم���ل. وُيعّبر 
الطال���ب مارون صابر عن نضوج واضح 
ووع���ي بآثار الحرب المدّمرة بقوله: »من 
المه���ّم أن نعلم من أين نأت���ي لكي نعلم 
إل���ى أين نحن ذاهبون. لذا، ش���عرت بأّن 
هذا البحث سيس���اعدنا على استيضاح 

المسائل الحالية«.
وكذل���ك الطال���ب جورج خلي���ل الذي 
يؤك���د أّن هناك الكثير م���ن الّناس الذين 
يحاول���ون الهروب م���ن أخطائهم، وهذا 
الخطأ األكبر ألّنه���م يجب أن يواجهوها 
ليس���تطيعوا تجاوزه���ا. أّما م���ا ُيجمع 
علي���ه الطاّلب المش���اركون فهو أّن ه���ذه التجربة 
التي ش���ملت حّتى اليوم 12 مدرس���ة ال بّد من أن 
تتّس���ع أكثر لتش���مل مختلف المحافظات، لكي ال 
تكون االس���تفادة محصورة بمنطق���ة لبنانية دون 
غيره���ا. وأكد المركز الدولي للعدالة االنتقالية في 
هذا الس���ياق أّن »المش���روع تجريب���ّي، وفي حال 
تبّين أّن���ه أفضى إل���ى نتائج مفي���دة وكان وقعه 
إيجابي���ًا عل���ى التالميذ، يمكن الم���دارس تنفيذه 
مج���ددًا«. لذا، ف���إّن »حوار األجيال« ل���ن يقف عند 
حدود موقع »بدنا نعرف« اإللكترونّي، إنما س���يتّم 
العمل على تطويره ليصبح مساحة حوار حقيقية 
بعيدًا من االنقس���امات العميقة، ليصبح الش���باب 
أقّل اس���تعدادًا لتكرار تجرب���ة اللجوء إلى العنف 
والدم���ار لتحقيق أه���داف ح���زبي���ة، ويصبحوا 
محّصنين أكثر ضد التالعب السياسّي الذي ُيمكن 
أن يكون لهم بالمرص���اد خصوصًا حين يدخلون 

إلى الجامعات.

»بدنا نعرف« لتوثيق التاريخ شفويّاً 

لبنانيون خيرقون الصمت لالتعاظ من احلرب األهلية

»البوسطة« اليت ترمز اىل بداية احلرب اللبنانية وصورة موقع »بدنا نعرف« )احلياة(

الرئيس التونسي يكّرم خولة الرشيدي

الرشيدي حتاول منع زميلها السلفي من تنكيس علم تونس




