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  ةاألّول في الفلسفة اللبنانيّ  كاديميّ المؤتمر األ
  بعنوان

  ؟وما الحاجة إليها اليوم ةلماذا الفلسفة اللبنانيّ 
  تنظيممن 

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

 المؤتمر موضوع -
 

حول سفة اللبنانيّة في الفلل األوّ  كاديميّ األه مؤتمر ةاللبنانيّ  فلسفةكمال يوسف الحاج لل كرسيّ م ينظّ 
في  ،٢٠١٩اط شب ٢٠ ربعاءاأل يوموذلك ، ؟وما الحاجة إليها اليوم لماذا الفلسفة اللبنانية موضوع

  .الكسليك –حرم  جامعة الروح القدس  ،وديتوريوم جان الهواأ
  

  المؤتمر هدافأ -

ن ل فلسفة مف تأصيهدبة في الفلسفة اللبنانيّ كاديميّة األ اتمؤتمرالمن  هذا المؤتمر هو فاتحة سلسلسة
وطان اكب األمو ضمنمشرقًا  اقادرة على االستمرار، وفاعلة في إبقاء لبنان حاضرً  تكون ات لبنان""عنديّ 

 المبدعة في دنيا الكلمة. 

 قلأو  ،ليقظة"مثابة "اب هوف ،؟إليها اليوملماذا الفلسفة اللبنانية وما الحاجة  االستهاللّي الفلسفّي  السؤال أّما
قنا، ي أعماة القابعة فستنهاض الفلسفة اللبنانيّ ال شخصيّتنا الحضاريّةلعودة إلى من أجل ا ،"الصحوة"

ستعادة ما اي سبيل اوم فالمق الحيّ  نات بها، شريانتي ألمّ ، على األوجاع الّ الباقيةو ،في ضمائرنا االساكنة أبدً و
ستقالله في ا جع في بنيته، وغّص في عروبته، واختنقذي فُ الّ  على ترميم العقل اللبنانيّ  فقدناه والعمل

فير، ة والتكصوليّ ون األ، وسقوطه في أتّ التفسلف، وتشتّت العقل العربيّ  تالشيو ،د الفكروسيادته نتيجة تبدّ 
قابل  غير يًّاآن ًراكفليغدو  تَ تهافَ  كان أنْ ف ،سم الفلسفيّ اتي ترتكب بدون مساءلة الفظائع الّ  لتحا ةهشاشفي و

لميّة العاة يّ ة الفكرالحضار ةواكبم يتيح له، بما عالم العربيّ وال ،اإلنسان في لبنان لخدمةل للحياة وغير مؤهّ 
  . المبدعة
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د ت تلق انيّ  فتّ ل اللبن ة الكاسحة،  العق ة العولم ي طاحون الميّ وف ام الع ائم، ا فضاءات النظ اخات العصر منولق
يّ  وّ ، وكلّ الرقم ن التح ة" م ا "عرم ردّ ه ماتها الت والت رز س ض اآلبإدات أب ّد، ورف ال الض ي الط ر ف دى خ م

 ناكسّ تمكان  ذال .المنظور، واإللغاء المبرمج لإلنسان في المدى البعيد، والقضاء على كرامة االنسان باإلنسان
الم  نافذة نطلّ وكخشبة خالص لنا ولمن يجاورنا، كة بالفلسفة اللبنانيّ  ى الع رب، ابعينت البها عل  ل أصحاب فك

نا تعبّر عن ةة فلسفيّ ة ثقافيّ ة علميّ يّ رساء هوّ إل، ونا بتنّورقفالنا لتحديد مويؤهّ كاشف  ذاتيّ  ، " الحضاريّ "َمْحِض
 ة.يّ تها المادّ ة قبل قوّ ة الفلسفيّ تها الفكريّ مت بفضل قوّ تي تقدّ أسوة بالمجتمعات الّ 

  
  !كفىف ،جمودالب ابتليناى حتّ استباحتنا السطحيّة لقد  !كفىف، حتّى كبَْونا في العقمالجهل فينا ستفحل القد 
  

ا ، والحاجة الماّسة إليها،ةالفلسفة اللبنانيّ   حوللسلسلة المؤتمرات  من هنا الجدوى الكبرى  رةبفي زمن المك
ي ظّل ، عربيّ الاألجدب ضمن الفضاءين اللبنانّي ووالتقاتل  ،األعمىوالتباغض  ،الجوفاء  ضحالة ءاستشراف
    .ةمرير ةعقائديّ 

  
دّ  ، من ضمن ما يهدف،يهدف كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية كرسيّ  إنّ   ي"ة التخلّ"لساع إلى وضع ح

دةحداث ذهنيّإل، "الفاتحة" بلة، ة الطليعيّ أن يكون المحطّ األّول المؤتمر هذا من يًا توخّ م هذه، ا  ة جدي عماده
 .الكونيّ بّي والعر يد الكنز الفكريّ في شَ  أصيلةشريكة كة لتعاطي مع الفلسفة اللبنانيّ ول اإلبداع والريادة،

  
   محاور المؤتمر -
  عناوين اآلتية:تحمل العلى جلسة عاّمة ومحورين ع المؤتمر يتوزّ 

  
   ؟اليومة وما الحاجة إليها لماذا الفلسفة اللبنانيّ  ة:الجلسة العامّ  -أ

  
  نعزالامن غير  مستقلّ  كيان فكريّ  ،ةالفلسفة اللبنانيّ  ل:المحور األوّ  -ب
  
اول ،حرّ  ،واعٍ  ،، مسؤوليّ داالفلسفة هي أفضل عامل تغيير من أجل بلوغ مجتمع سي أنّ با منّ  ايمانً إ د، يتن  ناق

ةوا ،العقلة استقالليّ ب مؤمنةة الة اللبنانيّ مارة الفلسفيّ الكشف عن العِ  عملية لالمحور األوّ  فةا لتزاميّ ن  ،لفلس ولك
 .ةنعزاليّ امن غير 

 لى وإ زمنة،بر األع ثها األصيلارت ضمنة في الفلسفة اللبنانيّ  نسانيّ يهدف المحور االول إلى إظهار البعد اإل
  .العالميّ  ث الفلسفيّ ارتنت من مشرقته في الما تمكّ 

  ةالمساءلة الفلسفيّ  المحور الثاني: -ت
  

اةعمّ ة الثاني الفلسفة اللبنانيّ يسأل المحور  ي مشكالت الحي ن تفلسف ف ه م ة من ،ا جاءت ب ا والعميقالراهن ة، ه
فة العاة تدبيريّ ا حملته من قوّ وعمّ المتصارعة مع نفسها، و منهادة لمتجدّ ا رً ة، ولميّة تحاكي بها الفلس ا ّمعا أخي

  ابتدعته من سلّم قيم حدوده حدود االنسان.
  



3 
 

 خاتمة -
على والدة وعام مئة عام  بعد مضيّ ويأتي  من نوعه، لة هو األوّ في الفلسفة اللبنانيّ  كاديميّ المؤتمر األ هذا إنّ 

ون يستعيد اللبنانيّ كي ة الفلسفة اللبنانيّ  ستبسل في كشف الغطاء عناذي الّ الرائد كمال يوسف الحاج، الفيلسوف 
 ،وتغتني البرامج الفلسفيّة الجامعيّة في لبناناللسان،  عربيّ في الفضاء ال كاديميّة والفكريّةاألو ةالثقافيّ  ريادتهم
تضعنا ة الفلسفة اللبنانيّ  أنّ با منه إيمانً ، اللزوميّةالحيويّة و مناهجه المدرسيّة الثانويّة، بتدريس هذه المادّة ومعها

ن ياللبنانيّ  ، وتجعل"تحت سماء العالم العربيّ  ...في صميم "اللعبة الحضاريّة... الّتي يلعبها المصير األكبر
والمحبّة على المعرفة القائم  كتابة تاريخهم الكبير يعون رسالتهم الذاتيّة العريقة، فيواصلون، في آتيات االيّام،

 رادةهي "صانعة" فعل اإل، الفلسفةمحراب  قلبفي  ،ة""الفلسفة اللبنانيّ  م المتبادل، ألنّ راحتوالمشاركة واال
      .امعً الطيّب للعيش للسالم الحّق و الحكيمة

*    *    *  
        

  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  -
 لانون األوّ كن من شهر يوالعشر الحاديقبل  العنوان والملّخص يرسلأن ن أبرز أفكار البحث، ويتضمّ 

   .hodanehme@usek.edu.lb: تياآل لكترونيّ اإل عنوانال على 2018

  ة :تياآل معاييرم الاحترا على األبحاث المقّدمة -

  :حرف الطباعةTimes New Roman 12 
  :قصىأ كحدّ   ألف رمزن وعشروخمسة 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  ٢٠١٩شباط  ١٥في  البحث كامًال نّص إرسال يرجى  -

  .ةة أو االنكليزيّ الفرنسيّ 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


