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  الكسليك-جامعة الروح القدس في ةنائبة الرئيس للشؤون الثقافيّ 

  ةكمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانيّ  كرسيّ في ندوة إطالق 
 2017 تشرين الثاني (نوفمبر) 17في 

  

، قدسالروح ال جامعةحرم  منالميمون في هذا اليوم  ةكمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانيّ  كرسيّ إطالق  نّ إ

يد على شاهد الشهال اج،كمال يوسف الح خالدوالدة الفيلسوف اللبنانّي الاألولى لمئويّة الوفي إطار االحتفاالت ب

ر ستحالة طمس الفكالاهرة بترجمة  ، البعيدوبعده التربويّ  العميق ولهلدفي م ،إنّما هو أّوًال بهاء حقّنا وحقيقتنا، 

  ته.برمّ الوسيع في الشرق  واستطرادًا في لبنان ،قالخّال  شرق،الم ،الحرّ 

فعبر  .ةفلسفيّ لكلمة الانيا في د ة كفكر عامل له إسهامه اإلبداعيّ هو توطيد للفلسفة اللبنانيّ  َجلَلهذا الحدث ال نّ إ

اه في إيّ  ًال مسائ نيّ َر اإلنسااللبنانّي الفك عقلُ ال خاطبي هابو ،رهفي تطوّ  العالمَ  لبنانُ شارك ي الفلسفة اللبنانيّة

 يةمؤاتلسفة فستحداث االفاعل في  هعلى حضور ادً مؤكّ و ر البشر واألمم،ائمصصنع إيّاه  ارً مشاطِ و ،جهونه

  .كرامة اإلنسان في زماننا وكّل زمانل

 تاح دائمي في انفه ةفيّ ة ثقارسالة فلسفيّ  ،ةكمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانيّ  كرسيّ إّن لهذا الكرسّي الرائد، 

   .باقيال سانيّ لفكر اإلنا صلب معالم  منهي ة الفلسفة اللبنانيّ  ألنّ  ،ةميّ لة والعاوالعربيّ  القديمة اتعلى الفلسف

ة الفلسفة والعلوم يّ مين على كلّ التواصل مع القيّ  سيتمّ وأهدافه السامية،  الكرسيّ  برسالة عمًال بناء عليه، و 

ومع كوكبة من  ،ة كمال يوسف الحاجسيّ سَ أَ  -بيت الفكرمين على القيّ  ومع  الروح القدس، ة في جامعةنسانيّ اإل
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وما  ٢٠١٩-٢٠١٨ األكاديميّ  للعام الكرسيّ برنامج أعمال  وضع بهدف  ،غير اللبنانيّينن والفالسفة اللبنانييّ 

  .تهنحو استشراف معنى لبنان الكلمة ورسوليّ  هاوتوجيهيليه، 

ل يوسف الحاج كما كرسيّ إلعالن برنامج رسميًّا ا موعدً  ٢٠١٨شباط  ١٥ يوم الخميس نحدّدمنذ اآلن نا نّ إو

إدراج  ،٢٠١٩ -٢٠١٨ابتداء من العام ، ًال أوّ : ا ال حصًراهذا البرنامج، عدًّ  نيتضمّ وس .ةللفلسفة اللبنانيّ 

 جامعةة في دالمعتم ةلعامّ االثقافة  في اطار موادّ  ،ة"بعنوان "مدخل الى الفلسفة اللبنانيّ تدريسّي جامعّي، ر قرَّ مُ 

إلى  الوطنيّ  لميثاقاءة أو فلسفة االطائفية البنّ بعنوان  ترجمة كتاب كمال يوسف الحاج ،اثانيً  ؛الروح القدس

تجّسد،  الّتية جيّ حَ مْ لكَ على الفلسفة االواجب  البعد العالميّ بهدف إضفاء اللغتين اإلنكليزيّة والفرنسيّة، وذلك 

 ثالثًا، ؛ةيّ الميثاق صيغتها على الزمن بفضلوالدائمة  ،اتيديولوجيّ العابرة لألديان واإلة لبنان يّ وِّ هُ  بأبهى حلّة،

ة اليّ طروحات دكتورتحضير أو ةإصدار دراسات بحثيّ كذلك و ،أكاديميّة وندوات هادفةتنظيم مؤتمرات 

   .و حول فلسفة كمال يوسف الحاجأة ئل ماستر حول الفلسفة اللبنانيّ ورسا

 ،٢٠٢٠- 2019األكاديمّي العام حلول  في المدى المنظور، أي معلهذا البرنامج  األسمىوقد يكون الهدف 

، وح القدسمعة الرجاويقيني أّن  للدراسات العليا. " ضمن برامج الجامعةةماستر في الفلسفة اللبنانيّ " إنشاء

حم رالو ،بنانللحقيقة  لباقيةاذاكرة الو ،بامتياز ةاللبنانيّ  عبقريّة الفكريّةحاضنة ال غدوتس ،الفذّ بمثل هذا اإلنجاز 

 .ما بعدهو جوسف الحايلى كمال اوصوًال  ةفينيقيّ ال-ةكنعانيّ ال تجلّياتهامنذ أعتق ة لفلسفة اللبنانيّ الحامية لديمومة ا

 تُ عني ،انيّ اللبن الفلسفيّ  التراث بالكبيرين  ينيعود الى المؤمنَ  الكرسيّ ا ق هذفي إطال ،الفضل كلّ  ،والفضل

د هذه لى سيّ إ ،هامةلى الفيلسوف الوإ ،فسور يوسف كمال الحاجولبرت الريحاني والبرأفسور أمين  والبربهما 

 لمبادراتاداعم  ،ةفسور جورج حبيقواألب البر ،م"علّ ملى "الإ ،المؤمن بلبنان الرسالةلى إ ،الجامعة ورئيسها

  .يًال مستح دَّ عُ  ق ماقّ يتحلزة عجِ بل صاحب الوليمة المُ  ،الحدودبعد الى أالفذّة ة ة والثقافيّ ة والعلميّ فكريّ ال

ئيس نائب ر ،أفرام نعمة هللاربيع  إلى األستاذ وامتنان من القلبإكبار أن أتوّجه بتحيّة  ، ختاًما،يفوتني الو

 على ،لحاجاة كمال يوسف سيّ سَ أَ  -بيت الفكرفي مجلس أمناء الركن ضو العو ،"إندفكو"مجلس إدارة شركة 

   ارك.م المبفي هذا اليو ةال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانيّ كم كرسيّ الطيّب من أجل إطالق  سخيّ الدعمه 

  


