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  ةفي الفلسفة اللبنانيّ  ثانيال كاديميّ المؤتمر األ
  من سلسلسة 

  )1( يوم كمال يوسف الحاج
  بعنوان

  ة في لبنان والعالم العربيّ في سبيل فلسفة لبنانية فاتحة لنهضة فكريّ 

  تنظيممن 

  ةكمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانيّ  كرسيّ 
 الكسليك –جامعة الروح القدس 
*    *    * 

 المؤتمر موضوع -
 

ّول من ، واألسفة اللبنانيّةفي الفل ثانيال كاديميّ األه مؤتمر ةاللبنانيّ  فلسفةكمال يوسف الحاج لل كرسيّ م ينظّ 
في  ةفكريّ  ة فاتحة لنهضةفي سبيل فلسفة لبنانيّ  عنوانه حول موضوع ،يوم كمال يوسف الحاجسلسلة 

حرم  جامعة  ،اوديتوريوم جان الهوأفي  2019٢٠١2 أيّار 8 ربعاءاأل يوموذلك ، لبنان والعالم العربيّ 
  .الكسليك –الروح القدس 

  

  المؤتمر هدافأ -

ل ، وتتناوة كّل سنةتقام مؤتمرات هذه السلسلة مرّ . يوم كمال يوسف الحاج سلسلة األّول منهذا المؤتمر هو 
   لحاج.في كتابات امقاربة علميّة فلسفيّة لمنحى أو أكثر من نظام الفلسفة اللبنانيّة كما تجلّى 

 فلسفة الحاجلبكاملها  ةمعقود، الالحقًا يوم كمال يوسف الحاجومن جميع مؤتمرات ، من هذا المؤتمر الهدف
الفلسفة مقاربة  عبر ةاللبنانيّ  الفلسفة تظهيرالفاعلة في هذا الفيلسوف ستخالص روح اهو  ،تحديًدا

في عقلنتها وة الفلسفة، في انفتاحها على كونيّ و،  العميمواإلنسانيّ الخاّص  الذاتيّ  ،هايْ في بعدَ  ة"جيّ حَ مْ "الكَ 
منظومة  شبكهافي وصناعتها السياسة،  فيوفي مخاطبتها الدين، و، ر العصورب عنظام التفكير اللبنانيّ 

غيرها من إلى ة، الخالصيّ  تهافي رؤيو، البنّاءة ةفي صياغتها الميثاقيّ و، والدولة اإلنسانيّةقيمتَي ب ةالقوميّ 
أّما هذا المؤتمر األّول من السلسلة  .المواضيع الكبرى الّتي تحفل بها تركة كمال يوسف الحاج القلميّة

استلهام بعض محاور فلسفة كمال يوسف الحاج تمهيًدا الستحثاث نهضة فكريّة في لبنان  ،تحديًدا ،فيتناول
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لمعاضل الكبرى الّتي يواجهها لبنان ودنيا الضاد في التصّدي ل تتيحوالعالم العربّي على قواعد فلسفيّة متينة 
  أزمنتنا الحديثة.       

 محاور المؤتمر -
  

  عناوين اآلتية:تحمل ال أربعة محاوريتوّزع المؤتمر على 
  
  التأصيل الفلسفّي اللبنانيّ  :األّولالمحور  -أ

  
فّي  يقارب هذا المحور ،انطالقًا من كتابات الحاج انّي، أي تَ مبحث التأصيل الفلس ّوةخم سُّرَ اللبن ي  طوط الق ف

  الذاتيّة الفلسفيّة اللبنانيّة عبر التاريخ، وال سيّما في ضوء نقطتين: 
  ّفي فلسفة الحاج اللبنانيّة   أسس البناء النظري  
 في رؤية الحاج الهدف الكيانّي والوجودّي من الفلسفة اللبنانيّة 

 
  نحو فلسفة ملتزمةبين الجوهر والوجود أو  :الثانيالمحور  -ب
  

ة،  العين الَكْمِحجيّ ذا المحور، ب وّخى ه فة يت ي الفلس ر ف ةً النظ ن طالع اة الوجود م ة المعان دوة، يّترب اد ع فتغ م
ية التغييريّ وم ةالقض ان الي ي لبن وليّته ، ف ح رس ةاآلتوتوض ن  ي بم اريخ قل ان الت ر  لبن ط عب دةجدلرب ة الوح  يّ

دوالتنوّ  وهر تعادليّ إع بمب ودة الج اج.  والوج ف الح ال يوس ه كم ا أثبت ن طبيأفليست  كم رة م ة الوجود، الكث ع
ي  احيًّا شخًص ديتجسّ  لهيّ الجوهر اإللذا جاء  بتكامل وتعادل؟ د في الجوهراحإلى التو التّواق في الوقت عينه ف
ى ، أيًضا بتكامل وتعادل.في القرآن منزًال ا يسوع المسيح وكالمً  ا عل وّ  وتأسيًس ذا التن يّ لزالع ه ي تجلّ  وم ات يف

  .ينفِ ختلِ بين مُ الطيّبة ة نسانيّ ة اإليّ عِ تقوم المَ  ،الجوهر
 

  القوميّة، مشبوكة باإلنسانيّة جوهًرا وبالدولة وجوًدا أفهومةفي  :الثالثالمحور  -ت
  

ث هي مشبوكة  أفهومةيعالج هذا المحور  فيّة، حي ال يوسف الحاج الفلس ضويًّا عالقوميّة من خالل رؤية كم
ا، أي  انيّةبجوهر يعلوه ّم بوجود يُ  اإلنس يم، ث ونّي العم المعنى الك ل اقِ ب ي محف اجزة ف ا ن م الحرّ يمه ة، أي ألم

ي الدولة ل ف ي تحم ة الّت ة اللبنانيّ ا  السيّدة على أحوالها في الداخل والخارج. كذا هي القوميّ َمدانيّات َصطيّاته
     . لذا كانت هذه القوميّة ال بنت العقل فحسب، بل بنت اإليمان. لبنان التاريخأتتها من عمق 

 
  في فلسفة الميثاق الوطنيّ  :الرابعالمحور  -ث
  

ع،  الواسبعده الِرساليّ  أي ،الميثاق الوطنيّ يتلّمس هذا المحور، في ضوء كتابات الحاج، فهم فلسفة 
ي إلى أ، ةميّ الصْ النَ واالنطالق من هذا الفهم الحضارّي المشرق للعبور باللبنانيّين، بل بالعرب جميعًا، إلى 

، قي لبنانّال بوإ، ماضي وطارئات األزمنةبما يتخّطى كبوات ال األخّوة الصادقة بين المسيحيّين والمسلمين
ًضا للتقهقر إلى درك الفئويّات الهّدامة إن أخطأ القراءة، ول المصيريّة  المعركة خسارةكما العالم العربّي، معرَّ

  مع التحّدي الصهيونّي على مسرح المصير األكبر.
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لعناية وهي  ،محاور المطروحةلل تصّديةالم كمال يوسف الحاج مؤلّفاتمن بعض  -

 هإحداثيّاتالمؤلّف، ثّم بين قوسين: سنة إصدار ( الراغبات والراغبين في المشاركة
 )2014" الصادرة عام مؤلّفات كمال يوسف الحاج الكاملةمجموعة "ضمن 

  
 التأصيل الفلسفّي اللبنانيّ  المحور األّول:

 Rénovation du Proche Orient )1946 1-18[؛/ationRénov/1([ 
  145-1/معالم/10؛ [1972("معالم الفكر اإلنسانّي": تخطيط لموسوعة فلسفيّة لبنانيّة عربيّة([ 
 1949-1/موجز/11؛ [1974( سفة اللبنانيّة موجز الفل([ 
 198-1/بيانات/10؛ [5197( البيانات العشرة([ 

 من مجموعة مؤلّفات كمال يوسف الحاج الكاملة العاشر والحادي عشروإجماًال، المجلّدان 

 
 بين الجوهر والوجود أو نحو فلسفة ملتزمة المحور الثاني:

 60-1/سياسة/4؛ [5919( الفيلسوف حيال السياسة([ 
 92-1/غّرة/6؛ [1966( في غّرة الحقيقة([ 
 613-1/ملتزمة/6؛ [1971( بين الجوهر والوجود أو نحو فلسفة ملتزمة([ 

  من مجموعة مؤلّفات كمال يوسف الحاج الكاملة السادسوإجماًال، المجلّد 

 
 في أفهومة القوميّة، مشبوكة باإلنسانيّة جوهًرا وبالدولة وجوًدا المحور الثالث:

 183-1/إنسانيّة/7؛ [1957( في القوميّة واإلنسانيّة([ 
  420-1/لهب/7[؛ 1969(لبنان في اللهب... هل يحترق؟[( 
  121-1/قوميّات/7[؛ 1970(قوميّات إزاء القوميّة اللبنانيّة[(  
 225-1/أّمتي/7[؛ 1972( أّمتي عربيّة... قوميّتي لبنانيّة[( 

  من مجموعة مؤلّفات كمال يوسف الحاج الكاملة السابعوإجماًال، المجلّد 

 
 في فلسفة الميثاق الوطنيّ  المحور الرابع:

 705-1/ميثاق/8؛ [1961( فلسفة الميثاق الوطنيّ  الطائفيّة البنّاءة أو([ 
  71-1/أبعاد/8؛ [9196(أبعاد الطائفيّة في لبنان والعالم العربّي([ 

 464-1/تاريخين/9؛ [7219( الصهيونيّة بين تاريخين([ 
 من مجموعة مؤلّفات كمال يوسف الحاج الكاملة الثامن والتاسعوإجماًال، المجلّدان 

  مالحظة

 ملء الحّريّةفي المشاركة  نيات أو الراغبلراغبلو ،سبيل المثال ال الحصر ىاالقتراحات أعاله هي عل إنّ 
هو  يوم كمال يوسف الحاجالمؤتمر األّول من سلسلة لهذا  األّول همّ ال أنّ  يبقى .إضافيّةمراجع في استقاء 

  ة.والفلسفة الميثاقيّ  ،ةالفلسفة اللبنانيّ : نظام العقل اللبنانيّ  تشّكالن عماد فكرتين محوريّتين تظهير

*    *    *  
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  اة الطباعة الحقً لإلسراع في عمليّ عمليّة توجيهات 

ص بملخّ ا مرفقً بحثه عنوان م يرغب في المشاركة في هذا المؤتمر أن يقدّ  أكاديمّي أو باحثيطلب من كل  -
 9201 شباطن من شهر يوالعشر الحاديقبل  العنوان والملّخص يرسلأن ن أبرز أفكار البحث، ويتضمّ 
   .hodanehme@usek.edu.lb: تياآل لكترونيّ اإل عنوانال على

  ة :تياآل معاييرم الاحترا على األبحاث المقّدمة -

  :حرف الطباعةTimes New Roman 12 
  :قصىأ كحدّ   ن ألف رمزوعشروخمسة و ا،بً ألف رمز تقريعشرون حجم البحث 
 مائل بحرف تنضيد المقتبسات   
  صفحةاإلصدار وال سنةو كاتبالمصدر والسم ا االقتباس في متن النّص مع ذكرمصدر إيراد 
  البحثفي نهاية  همراجعالبحث والئحة مصادر إيراد    
  المصادر والمراجع. بعد الئحة  وجودها)حق (في حال المالتنضيد 

  .أعاله لكترونيّ إلعلى البريد اكتاريخ أقصى  ٢٠١٩ نيسان ١٥في  البحث كامًال نّص إرسال يرجى  -

  .ةنكليزيّ ة أو اإلالفرنسيّ أو  ةالعربيّ  اتيمكن تقديم البحث باللغ -

  دقيقة.  عشرون خالل المؤتمر تالوة البحثة مدّ  -

  
  :صاللالتّ  -
الكسليك)-لقدس(جامعة الروح ا ةكمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانيّ  ستاذة كرسيّ أ ،هدى نعمة .د.أ  

09600841 :مكتب  

   03363223:خليويّ 

  hodanehme@usek.edu.lb :بريد الكتروني

*    *    *  

   

  


