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تعقــد ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، بمناســبة اليــوم العالمــي للفلســفة، عــدة جلســات حواريــة، خــال الفتــرة 

ــر  ــر الفك ــي تطوي ــة ف ــا الدائم ــا بأهمّيته
ً

ــفة، واعتراف ــاًء بالفلس ــر 2022، احتف ــي/ نوفمب ــرين الثان ــى 30 تش ــن 17 إل م

البشــري، وبقدرتهــا علــى تجــاوز الحــدود الفاصلــة بيــن فــروع المعرفــة المختلفــة، وبخلقهــا فهًمــا أعمــق للواقــع 

والتاريــخ والظواهــر االجتماعيــة المختلفــة. وتتنــاول هــذه الجلســات، بمشــاركة باحثيــن وأكاديمييــن ومهتّميــن مــن 

عــدة دول عربيــة، موضوعــات متنوعــة؛ واقــع وتحديــات وآفــاق الفلســفة فــي العالــم العربــي، همــوم الفلســفة 

العربيــة، إمــكان الفلســفة وغايتهــا أو إمــكان التفلســف وغايتــه، الفلســفة والتنويــر عربًيــا، األخــاق والفلســفة، 

الفلســفة والسياســة والواقــع، نظريــة الديمقراطيــة بيــن الفلســفة والعلــوم السياســية، الثــورات مــن منظــور فلســفة 

ــة،  ــة البيئي ــفة والعدال ــرة؛ الفلس ــفية معاص ــا فلس ــرح قضاي ــى ط ــة إل ــاني، إضاف ــوع اإلنس ــى الن ــذري إل ــاء الج االنتم

الفلســفة والعلــم والتحليــل النفســي.
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الزهراء الطشم

ــث  ــريب احلدي ــر الغ ــة بالفك ــفة املتخّصص ــوراه يف الفلس ــهادة الدكت ــى ش ــزة ع ــة، حائ ــة لبناني باحث
ــص بالعلــوم االجتامعية  واملعــارص مــن املعهــد العــايل للدكتــوراه – اجلامعــة اللبنانيــة، دبلــوم متخصِّ
ــن  ــة م ــص بالرتبي ــهادة ختّص ــى ش ــزة ع ــة، حائ ــوم االجتامعي ــد العل ــة- معه ــة اللبناني ــن اجلامع م
ــم  ــة يف التعلي ــفة الغربي ــة والفلس ــفة العربي ــادة الفلس ــتاذة م ــة، أس ــة الرتبي ــة- كلي ــة اللبناني اجلامع
الثانــوي الرســمي، نــرشت العديــد مــن املقــاالت والبحــوث يف دوريــات وجمــالت ومواقــع لبنانيــة 

وعربيــة. 

أبو يعرب )محمد الحبيب( المرزوقي

ــًة يف  ــطو( خاص ــة )أرس ــفة اليوناني ــة، درس الفلس ــة والعربي ــفة اليوناني ــة يف الفلس ــوراه دول دكت
جامعــة تونــس األوىل، وعلــم الــكالم وفلســفة التاريــخ يف اجلامعــة العامليــة اإلســالمية يف ماليزيــا. 
ــوم  ــيس للعل ــع التون ــي للمجم ــس العلم ــاًم يف املجل ــًوا دائ ــة وعض ــد الرتمج ــًرا ملعه ــل مدي عم
ــه  ــورة. ل ــة الث ــدى رئيــس حكوم ــًرا مستشــاًرا ل ــت احلكمــة، وعمــل وزي ــون - بي واآلداب والفن
ــد  ــببية عن ــوم الس ــه: مفه ــن مؤلفات ــة. م ــة واإلنجليزي ــية واألملاني ــن الفرنس ــات ع ــات وترمج مؤلف
الغــزايل، إبســتمولوجيا أرســطو أو منزلــة الرياضيــات يف اخلطــاب العلمــي األرســطي، االجتــامع 
النظــري اخللــدوين والتاريــخ العــريب املعــارص، إصــالح العقــل يف الفلســفة العربيــة: مــن واقعيــة 

أرســطو وأفالطــون إىل إســمية ابــن تيميــة وابــن خلــدون، وحــدة الفكريــن الدينــي والفلســفي، النظــر والعمــل واملــأزق احلضــاري العــريب 
واإلســالمي الراهــن )تأليــف مشــرتك مــع د. حســن حنفــي(، آفــاق فلســفة عربيــة معــارصة )تأليــف مشــرتك مــع الطيــب تيزينــي(، آفــاق 
النهضــة العربيــة ومســتقبل اإلنســان يف مهــب العوملــة، يف العالقــة بــني الشــعر املطلــق واإلعجــاز القــرآين، إشــكالية جتديــد أصــول الفقــه 
ــران  ــم العم ــة : دور عل ــخ اخللدوني ــفة التاري ــلمني، فلس ــرب واملس ــة الع ــي(، رشوط هنض ــان البوط ــعيد رمض ــد س ــع د. حمم ــة م )حواري
ــة،  ــفة القرآني ــور الفلس ــداع يف منظ ــة اإلب ــة وعطال ــب العربي ــد، النخ ــن رش ــزايل واب ــني الغ ــا ب ــد امليتافيزيق ــه، نق ــخ وعلم ــل التاري يف عم
ــفة  ــا للفلس ــنة، صوًن ــرآن والس ــد يف الق ــري واملعتق ــة الضم ــي، حري ــم الدين ــة التعلي ــة وأزم ــورة القرآني ــة، الث ــرص العومل ــم يف ع ــة احلك رشعي
ــة  ــا: ترمج ــفية، منه ــع فلس ــدة مراج ــم ع ــا(. ترج ــس نموذًج ــة : تون ــة والكرام ــورة احلري ــوين )ث ــم الك ــرب لتارخيه ــتئناف الع ــن، اس والدي
كتــاب مصــادر الفلســفة العربيــة/ بيــار دوهيــم - دار الفكــر 2005، ترمجــة كتــاب بســيط املنطــق احلديــث/ ويــالرد كوايــن- دار الطليعــة 
ــفة. ــة الفلس ــيس وعقالني ــة التأس ــكل غاي ــفية مش ــكاليات الفلس ــن اإلش ــز يف راه ــاب املوج ــة كت ــة، ترمج ــاب األناس ــة كت 1996، ترمج
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أحمد برقاوي 

ــاث  ــات واألبح ــون للدراس ــة قلم ــارية يف جمل ــة استش ــو هيئ ــطيني، عض ــر فلس ــث ومفك باح
ــارصة،  ــفة املع ــوراه يف الفلس ــهادة الدكت ــى ش ــز ع ــارصة، حائ ــات املع ــون للدراس ــز حرم -  مرك
ــر  ــفة والفك ــتاذ الفلس ــق، أس ــة دمش ــة اآلداب، بجامع ــفة يف كلي ــم الفلس ــبق لقس ــس األس الرئي
ــر  ــب مدي ــغل منص ــريب، يش ــفي الع ــاد الفلس ــس االحت ــب رئي ــارص، ونائ ــث واملع ــريب احلدي الع
الشــؤون العلميــة يف مركــز الــرشق للبحــوث- ديب، لــه عــدد كبــري مــن املؤلفــات املنشــورة، منهــا: 
ــخ« )1995(،  ــا والتاري ــني األيديولوجي ــرب ب ــة«)1987(، و»الع ــرص النهض ــراءة ع ــة يف ق »حماول
ــرب  ــة«، »الع ــرب والعلامني ــاة«، »الع ــة احلي ــارص«، »لعب ــريب املع ــر الع ــم«، »يف الفك ــاين« )2007(، »أرسى الوه ــود اإلنس ــا الوج و»كوميدي

ــارصة«. ــة املع ــة العربي ــدل الربجوازي ــر«، »ج ــة يف التنوي ــفة«، »مقدم ــودة الفلس وع

أحمد عبد الحليم عطية

أســتاذ الفلســفة بكليــة اآلداب جامعــة القاهــرة، دكتــوراه يف الفلســفة »مفهومــا الطبيعــة واإلنســان 
ــث  ــوز البح ــد رم ــرة. أح ــة القاه ــة اآلداب – جامع ــة« 1986، كلي ــة نقدي ــاخ: دراس ــد فيورب عن
الفلســفي باجلامعــة املرصيــة، وعضــو يف الكثــري مــن اجلمعيــات الفلســفية العربيــة والدوليــة؛ رئيس 
ــة  ــة الدولي ــو اجلمعي ــة، عض ــفية املرصي ــة الفلس ــس إدارة اجلمعي ــو جمل ــريب، عض ــر الع ــة الفك مجعي
للفلســفة اإلســالمية وتاريــخ العلــوم عنــد العــرب- باريــس، عضــو كــريس اليونســكو للفلســفة. 
ورئيــس حتريــر جملــة أوراق فلســفية، أّلــف العديــد مــن األعــامل الفلســفية يف الفكر الغــريب املعارص، 

ــا منشــوًرا يف الفلســفة مــا بــني  ــد عــن 50 كتاُب ــه مــا يزي ــاخ مــن أعمــدة الفلســفة احلديــث. لدي ــغ فويرب وترجــم أعــامل الفيلســوف لودفين
ترمجــات ومؤلفــات، منهــا: )األخــالق يف الفكــر العــريب املعــارص، 1990(، )الديكارتيــة يف الفكــر العــريب املعــارص، 1990(، )جالينــوس بني 
الفلســفة والعلــم، 1996(، )جــدل األنــا واآلخــر: قــراءات فلســفية يف فكــر حســن حنفــي، 1997(، )جالينــوس: يف الفكر القديــم واملعارص، 
1999(، )دراســات أخالقيــة، 2001(، )الفلســفة العامــة نظــرة جديــدة، 2001(، )اخلطــاب الفلســفي يف مــرص، 2001(، )نقــد املجتمــع 
األبــوي: قــراءات يف أعــامل هشــام رشايب، 2005(، )نظريــة القيمــة يف الفكــر املعــارص، 2004(، )مــا بعــد احلداثــة واألخــالق التطبيقيــة(.
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أيمن مراد

مــدرس لغــة عربيــة، كاتــب لــه العديــد مــن املقــاالت املنشــورة يف عــدة صحــف وجمــالت ومواقــع 
. بية عر

أيوب أبو دّية

كاتــب وباحــث أردين، مهنــدس مــدين ودكتــور يف الفلســفة، رئيــس مجعيــة حفــظ الطاقــة واســتدامة 
ــة، كاتــب  ــرة للطاق ــة املوف ــة – األردن، رئيــس مكتــب هنــديس استشــاري، مستشــار يف األبني البيئ
يف شــؤون البيئــة العامليــة، حمــارض جامعــي غــري متفــرغ ملــادة البيئــة، عضــو جلنــة احلــوار الفلســفي 
العــريب اآلســيوي – اليونســكو، صاحــب بــراَءة اخــرتاع مشــرتكة يف العــزل احلــراري، عضــو رابطــة 
الكتــاب األردنيــني واجلمعيــة الفلســفية األردنيــة، حصــل عــى جائــزة الدولــة التشــجيعية يف العلوم 
اهلندســية لعــام 1992، اختــري كتابــان مــن مؤلفاتــه ملكتبــة األرسة األردنيــة )دليــل األرسة يف توفــري 

ــة املبنيــة عــن الــرشق األوســط 2010، حصــل عــى  ــة للبيئ ــة الربيطاني الطاقــة، والطاقــة املتجــددة يف حياتنــا(، حصــل عــى اجلائــزة الذهبي
ــة-دار  ــة احلديث ــدة، منهــا: )العلــم والفلســفة األوروبي ــة عدي ــه كتــب علمي ــزة البطــل األخــرض يف جملــس العمــوم الربيطــاين 2010، ل جائ
الفــارايب، 2009(، )موســوعة أعــالم الفكــر العــريب احلديــث واملعــارص 2008(، )ســالمة موســى: مــن رواد الفكــر العلمــي العــريب املعــارص  

2006(، )عبــاس حممــود العقــاد: مــن العلــم إىل الديــن، 2003(.
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جاد الكريم الجباعي

ــر ســوري مــن مواليــد عــام 1945، جمــاز يف اللغــة العربيــة وآداهبا مــن جامعة دمشــق 1968- مفكِّ
ــيايس  ــر الس ــم بالفك ــام 1982. مهت ــى ع ــة، حت ــة العربي ــا للغ ــم مدرًس ــاًم، ث ــل معل 1969، عم
ــاالت  ــرشات املق ــرش ع ــن. ن ــان واملواط ــوق اإلنس ــرد وحق ــة الف ــة وحري ــائل الديمقراطي ومس
والدراســات والبحــوث يف صحــف وجمــالت عربيــة، وعــدًدا مــن الكتــب منهــا »املجتمــع املــدين؛ 
هويــة االختــالف« و»قضايــا النهضــة«، و»طريــق إىل الديمقراطيــة« و»مــن الرعويــة إىل املواطنــة« 
و»فــخ املســاواة.. تأنيــث الرجــل تذكــري املــرأة«، وغريهــا. شــارك يف احليــاة الثقافيــة والسياســية يف 

صفــوف املعارضــة الســورية، ويف نــدوات ومؤمتــرات علميــة.

جمال نّصار

أكاديمــي مــرصي، أســتاذ الفلســفة واألخــالق يف كليــة اإلهليــات جامعــة إســطنبول- تركيا، أســتاذ 
الفلســفة واألخــالق يف كليــة العلــوم اإلســالمية جامعــة إســطنبول صبــاح الديــن زعيــم ســابًقا- 
ــابق يف  ــث أول س ــابًقا، وباح ــة س ــا الرتكي ــة صقاري ــية يف جامع ــالق السياس ــتاذ األخ ــا، وأس تركي
مركــز اجلزيــرة للدراســات-قطر، متخصــص بالفكــر الفلســفي األخالقــي واملذاهــب والتيــارات 
الفكريــة املعــارصة. حاصــل عــى دكتــوراة يف فلســفة األخــالق، بمرتبــة الــرشف األوىل، بعنــوان: 
)املصطلــح األخالقــي يف الفكــر اإلســالمي أصولــه وتطــوره(، كليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة 

2002. وحاصــل عــى ماجســتري يف الفلســفة اإلســالمية، بتقديــر ممتــاز، بعنــوان: )آداب اجلــدل واخلــالف يف الفكــر اإلســالمي حتــى هنايــة 
القــرن الســابع اهلجــري(، كليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة 1996. لــه مؤلفــات عديــدة، منهــا: األخــالق بــني اإلســالم واملذاهــب واألديان 
ــاء احلضــاري لألمــة،  ــة ودورهــا يف البن القديمــة، ســؤال األخــالق يف فقــه وفكــر )أيب حنيفــة – الغــزايل - القرضــاوي(، فقــه الســنن اإلهلي
ــة يف الفكــر  ــر العومل ــاء املجتمــع، نظــرات يف الفكــر والسياســة، أث ــخ الفكــر الســيايس، األخــالق اإلســالمية ودورهــا يف بن ــز يف تاري الوجي
ــاث  ــن األبح ــد م ــه العدي ــادي. ول ــدم امل ــة والتق ــم الروحي ــني القي ــة ب ــة األم ــه، هنض ــرأي وضوابط ــالف يف ال ــث، أدب االخت ــريب احلدي الع

العلميــة واملقــاالت املنشــورة يف العديــد مــن الصحــف ومواقــع االنرتنــت املختلفــة.
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حازم نهار

ــف  ــدة يف الصح ــهامات عدي ــه إس ــة، ل ــية والثقافي ــؤون السياس ــوري يف الش ــث س ــب وباح كات
ــا  ــة، منه ــية والثقافي ــب السياس ــن الكت ــدًدا م ــرش ع ــة، ن ــات العربي ــز الدراس ــالت ومراك واملج
»مســارات الســلطة واملعارضــة يف ســورية« الــذي صــدر عــن مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق 
اإلنســان، و»ســعد اهلل ونــوس يف املــرح العــريب«، ولــه عــدة ترمجــات، منهــا: ســورية: االقــرتاع 
أم الرصــاص لكاريســتني ويالنــد، ســورية: ثــورة مــن فــوق لرايمونــد هينبــوش، بنــاء ســنغافورة 
ــد  ــث لرايمون ــورية البع ــمولية يف س ــة الش ــكيل الدول ــكربس، تش ــو إس ــار وإزالتك ــكل دي ب ملاي

حسام الدين درويش

باحــث ســوري، أســتاذ وحمــارض يف قســم الدراســات الرشقيــة بكليــة الفلســفة يف جامعــة كولونيــا 
بأملانيــا، ويف قســم الفلســفة/ جامعــة ديســبورغ- إيســن بأملانيــا. حاصــل عــى شــهادة الدكتــوراه 
ــج  ــا ومناه ــص )اهلريمينوطيق ــا يف ختص ــني/ فرنس ــوردو مونت ــة ب ــفة يف جامع ــم الفلس ــن قس م
البحــث يف العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة(. نــرش كتابــني باللغــة الفرنســية وكتابــني باللغــة العربيــة 
ــا  ــن اهلريمينوطيق ــة، ع ــة واإلنكليزي ــني العربي ــة باللغت م ــات املحكَّ ــاث والدراس ــرشات األبح وع
ــات  ــالت واملؤسس ــث واملج ــز البح ــية، يف مراك ــفة السياس ــالمي والفلس ــريب واإلس ــر الع والفك

ــة. ــة واألملاني العربي

هينبــوش، ســورية األخــرى: صناعــة الفــن املعــارض ملرييــام كــوك، الديــن والدولــة يف ســورية لتومــاس برييــه، أّســس وأدار عــدة مراكــز 
ــلون. ــة رواق ميس ــر جمل ــس حتري ــة، رئي ــامت مدني ــات ومنظ ــدة مؤسس ــة، وع ــة وثقافي بحثي
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حسام ميرو

باحــث وصحــايف ســوري، رأَس حتريــر عديــد مــن اإلصــدارات املتخصصــة، وعمــل يف عديــد مــن 
ر يف القســم الثقــايف يف جريــدة اخلليــج اإلماراتيــة  املؤسســات اإلعالميــة والثقافيــة والفكريــة، حمــرِّ
ــر  ــب مدي ــني 2012-2016، نائ ــرشق يف ديب ب ــز ال ــث يف مرك ــي 2007 و2011، باح ــني عام ب
ــرشق«،  ــاب »أوراق ال ــن كت ــؤول ع ــرشف املس ــي 2013 و2015، امل ــني عام ــرشق ب ــز ال مرك
)كتــاب ســنوي صــادر عــن مركــز الــرشق-ديب، يف أربعــة أجــزاء(، ومســاهم يف الكتــاب )امللفــان 
املــرصي والعراقــي( بــني عامــي 2012 و2016، رئيــس حتريــر موســوعة املــرح العــريب الصــادرة 
يف عــام 2010، رئيــس حتريــر نــرشة املدينــة الصــادرة عــن جامعــة الشــارقة بــني عامــي 2014 و2016، باحــث مســاهم يف التقريــر العــريب 
ــة يف املــرح اإلمــارايت«،  ــا راهن ــاب »قضاي ــه: )كت ــة الصــادر عــن مؤسســة الفكــر العــريب يف عــام 2009 و2016، مــن كتب ــة الثقافي للتنمي
صــادر عــن دار العــني يف القاهــرة، 2012(، )»بــني غيبوبــة وأخــرى«، جمموعــة شــعرية، صــادرة عــن دار حمــاكاة، دمشــق، ســورية، 2010(، 

)»صــالة الكائــن املوجــزة«، جمموعــة شــعرية، صــادرة عــن دار عشــتاروت، دمشــق، ســورية، 1994(.

حسن مجيد العبيدي

ــداد  ــة بغ ــفة- جامع ــفة يف الفلس ــوراه فلس ــتنرصية، دكت ــة املس ــا باجلامع ــفة وتارخيه ــتاذ الفلس أس
1993 عــن أطروحتــه )العلــوم الطبيعيــة يف فلســفة ابــن رشــد(، نائــب رئيــس االحتــاد الفلســفي 
العــريب، لــه العديــد مــن املؤلفــات يف الفلســفة اإلســالمية والفكــر العــريب املعــارص والغــريب، مــن 
مؤلفاتــه: )نظريــة املــكان يف فلســفة ابــن ســينا، بغــداد 1987(، )الفلســفة السياســية، شــخصياهتا 
ومذاهبهــا، بغــداد 2002(، )الفلســفة واملنطــق، كتــاب منهجــي، جامعــة النهرين، بغــداد 2004(، 
ــريب  ــفي الع ــر الفلس ــارصة والفك ــة واملع ــفة احلديث ــات يف الفلس ــذات -دراس ــر إىل ال ــن اآلخ )م

ــه  ــاب اإلنجــاز الفلســفي يف العــراق. ول ــة التفلســف، دار املحجــة، بــريوت 2010(، كت املعــارص- دار الطليعــة، بــريوت 2008(، )جغرافي
حتقيقــات لنصــوص الفالســفة العــرب منهــا حتقيــق كتــاب الفــارايب آراء أهــل املدينــة الفاضلــة، وكتــاب ابــن ســينا التعليقــات، وكتــاب حممــد 
مهــدي النراقــي قــرة العيــون يف الوجــود واملاهيــة، وكتــاب الــرتاث العلمــي العــريب يف أربعــة أجــزاء، ولــه موســوعة املــكان يف ثالثــة أجــزاء، 

وترمجــة كتــاب ابــن رشــد تلخيــص السياســة. ومــن ترمجاتــه كتــاب الفكــر الســيايس يف اإلســالم الوســيط لروزنثــال.
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راتب شعبو   

كاتــب ســوري يعيــش يف فرنســا منــذ صيــف 2014، أمــى يف ســجون النظــام الســوري 16 ســنة 
)1983 - 1999(، خــرج منهــا جمــرًدا مــن حقوقــه املدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن وحصــل 
عــى شــهادة املاجســتري يف الطــب، صــدر لــه ســرية ذاتيــة عــن مــدة الســجن بعنــوان )مــاذا وراء 
هــذه اجلــدران(، وكتــاب يتنــاول اجلانــب الســيايس مــن الدعــوة املحمديــة )دنيــا الديــن اإلســالمي 
ــة،  ــن اإلنكليزي ــات ع ــه ترمج ــورية(، ل ــيوعي يف س ــل الش ــزب العم ــة ح ــاب )قص األول(، وكت

ويكتــب يف الصحــف العربيــة.

سعيد ناشيد

مفكــر وباحــث وكاتــب مغــريب، مهتم بقضايــا التجديــد الدينــي، من أبــرز الذيــن تناولــوا بالتحليل 
والتفكيــك بنيــة خطــاب األحــزاب واجلامعــات اإلســالمية يف العــامل العــريب واإلســالمي، عضــو 
ــة يف املغــرب، كاتــب  ــات التنموي ــد مــن اجلمعي ــس لعدي رابطــة العقالنيــني العــرب، عضــو مؤسِّ
رأي يف صحيفــة الســفري اللبنانيــة، كاتــب يف موقــع األوان وعضــو اخلليــة االستشــارية يف املوقــع، 
ــزاء:  ــود والع ــفية، الوج ــة الفلس ــفة، الطمأنين ــداوي بالفلس ــا: الت ــب، منه ــدة كت ــه ع ــدرت ل ص
الفلســفة يف مواجهــة خيبــات األمــل، احلداثــة والقــرآن، دليــل التديــن العاقــل، االختيــار العلــامين 

وأســطورة النمــوذج، قلــق يف العقيــدة، و»اليســار الفرنــيس واإلســالم«.
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طارق عزيزة

ــوق  ــاز يف احلق ــا، جم ــا يف أملاني ــم حالًي ــة 1982، مقي ــد الالذقي ــن موالي ــوري م ــث س ــب وباح كات
ــة  ــات اجلمهوري ــز دراس ــا يف »مرك ــابق باحًث ــت س ــل يف وق ــق )2006(، عم ــة دمش ــن جامع م
 »IFPO /الديمقراطيــة«، وأســتاًذا للتاريــخ الســيايس املعــارص يف »املعهــد الفرنــيس للرشق األدنــى
يف بــريوت. نــرش يف عديــد مــن الصحــف واملجــالت واملواقــع اإللكرتونيــة، وأصــدر عــدة كتــب: 
الثقــب األســود: أوراق مــن ملفــات اإلســالميني يف الثــورة الســورية )2022(، العلامنيــة )2014(، 

جبهــة النــرصة ألهــل الشــام: القاعــدة يف طبعتهــا الســورية )2013(.

عدنان األحمد

أســتاذ مســاعد يف اجلامعــة اللبنانيــة كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية-الفرع الثالــث، حاصــل عــى 
دكتــوراه الفلســفة مــن اجلامعــة اللبنانيــة. مــن بحوثــه املنشــورة: مــا الفلســفة يف الفلســفة اليونانية؟، 
مشــكلة األنــا والــذات يف الفلســفة العربيــة املعــارص، مــا الــرش؟، مــا السياســة؟، املجــال العمومــي 
ــورة يف  ــفية املنش ــاالت الفلس ــن املق ــد م ــة إىل العدي ــا. إضاف ــفة واأليديولوجي ــني الفلس ــريب ب الع

جمــالت عربيــة خمتلفــة.
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كمال المصـري

ــة والدراســات اإلنســانية، حاصــل عــى درجــة املاجســتري  ــوم االجتامعي باحــث ومرتجــم يف العل
ــورة،  ــة املنص ــوم يف جامع ــفة العل ــص يف فلس ــوراه التخص ــّد لدكت ــة«، ويع ــفة احلديث يف »الفلس
ــة السياســية« يف جامعــة Exeter يف اململكــة  ــوراه ختصــص »النظري ــدرس يف برنامــج الدكت كــام ي
املتحــدة. صــدرت لــه ترمجــات عــدة منهــا: »العلــم وصنعتــه« ألالن شــاملرز )2007(، و»موجــز 
ــد  ــري الناق ــاب »التفك ــرش كت ــد الن ــه قي ــلر )2012(، ول ــة« إلدوارد تس ــفة اليوناني ــخ الفلس تاري

ــم(. ــل« )2022، دار الرقي والتواص

فؤاد القطريب

ــاء احليويــة مــن فرنســا 1987، دبلــوم دراســات معمقــة مــن  كاتــب ســوري، دكتــوراه يف الكيمي
جامعــة باريــس الثالثة-الســوربون اجلديــدة، أســتاذ ســابق يف جامعــة دمشــق-كلية الزراعــة. مهتــم 

بمســألة الدولــة والســلطة يف اإلســالم ودراســة فلســفة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب.
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مضر الدبس

كاتــب وباحــث ســوري، مــن مواليــد 1982، حيمــل إجــازة يف الصيدلــة، مــن كتبــه: )عقــل اجلهالة 
ــوري  ــدرزي الس ــع ال ــام - املجتم ــة بينه ــكالية العالق ــة وإش ــدس والثقاف ــالء: يف املق ــل العق وجه
نموذًجــا(، و)مفهــوم املواطنــة أو صــورة الســيتزنية يف املســتقر اإليــامين(، و)يف ضــوء األمل، تفكــري 

يف بنــى االجتــامع الســيايس الســوري(، إضافــة إىل دراســات وأبحــاث عديــدة منشــورة.

منير الخطيب

كاتــب وباحــث ســوري، يكتــب يف جمــال الفكــر الســيايس، ولــه العديــد مــن الدراســات املنشــورة 
ــة،  ــة العربي ــدة يف الصحاف ــهامات عدي ــة إىل إس ــة، إضاف ــات البحثي ــز واملؤسس ــن املراك ــدد م يف ع

مهنــدس مــدين.



16

نور حريري

ــة  ــابقة القص ــز األول يف مس ــى املرك ــزة ع ــفة. حائ ــتري يف الفلس ــة. ماجس ــة ومرتمج ــة وكاتب مهندس
ــلونة،  ــط يف برش ــض املتوس ــر األبي ــد األورويب للبح ــا املعه ــي ينظمه ــام 2016 الت ــرية لع القص
إســبانيا. هلــا عــدة ترمجــات منشــورة منهــا: مفــرتق الطــرق: اليهوديــة ونقــد الصهيونيــة جلوديــث 
بتلــر، ُســُبل النّعيــم: امليثولوجيــا والتحــّول الشــخيص جلوزيــف كامبــل، احليــاة النفســية للســلطة: 
نظريــات يف اإلخضــاع جلوديــث بتلــر؛ وعــدة أبحــاث منشــورة منهــا: الرتمجــة تفكيكًيــا: اخلطــاب 

ــذات.  ــات ال ــر: أدائي ــا، جوديــث بتل النســوي نموذًج

منير الكشو

ــوم  ــة العل ــفة، بكلي ــتري الفلس ــج ماجس ــتاذ يف برنام ــس، أس ــة تون ــفة، جامع ــوراة يف الفلس دكت
االجتامعيــة واإلنســانية يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا منــذ أيلــول/ ســبتمرب 2020. قبلهــا 
ــة  ــه البحثي ــع اهتاممات ــن 2000 إىل 2020. تق ــس، م ــة تون ــفة بجامع ــم الفلس ــتاًذا يف قس كان أس
ــات  ــة، نظري ــات الدولي ــفة العالق ــارصة، فلس ــة املع ــات العدال ــالق، نظري ــفة األخ ــاق فلس يف نط
ــى  ــان. أرشف ع ــوق االنس ــة، حق ــا التنمي ــي، قضاي ــول الديمقراط ــات التح ــة، نظري الديمقراطي
نــرش أعــامل ملتقــى دويل مــن تنظيــم املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات فــرع تونــس 
ــيحية  ــة املس ــني الديمقراطي ــيايس ب ــالح الس ــي واالص ــالح الدين ــول »االص ــمرب 2018 ح ديس
واالســالم الســيايس: ســجاالت ومقارنــات«. أرشف عــى حتريــر أوراق بحثيــة حــول »النظــام الســيايس والديمقراطيــة التمثيليــة واالنتقــال 

ــي. ــال الديمقراط ــول االنتق ــة ح ــات يف الدوح ــة السياس ــاث ودراس ــريب لألبح ــز الع ــدوات املرك ــار ن ــي« يف إط الديمقراط
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وسيم حّسان

كاتــب مقــاالت رأي يف صفحــات ومواقــع إلكرتونيــة متنوعــة، ســكرتري حتريــر »رواق ميســلون«، 
عضــو احلركــة السياســية النســوية الســورية، ونشــط كمنســق »منتــدى املواطنــة« للحوار الســيايس. 
ــرشق  ــات )COMPASS - امل ــن املؤسس ــدد م ــا لع ــًرا تنفيذًي ــل مدي ــاري، عم ــدس استش مهن

ــدا. ــة دروب( يف هولن ــوريا و)Orient Consultancy - منظم ــارات( يف س لالستش



ميسلون تحتفي باليوم العالمي للفلسفة



تعريف 
بالمشاركين 
في الكتابة

ميسلون تحتفي
باليوم العالمي للفلسفة
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جال مراد

ــا، كتــب يف  ــد دمشــق 1971 مــن ســكان حمافظــة الســويداء – القري كاتــب وباحــث ســوري تول
العديــد مــن اجلرائــد، واملجــالت، واملواقــع اإللكرتونيــة كجريــدة القبــس وجريــدة الــراي وجريدة 

بانيــاس وجملــة األبعــاد اخلفيــة وغريهــا.

أسامة هنيدي

ــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية/  ــد الســويداء 1977، ختــّرج يف كلي كاتــب وباحــث ســوري، موالي
ــذ  س مــادة الفلســفة من ــة يف جامعــة دمشــق 2003، مــدرِّ قســم الدراســات الفلســفية واالجتامعي
2003 يف حمافظــات ريــف دمشــق والقنيطــرة والســويداء. كتــب مقــاالت رأي يف بعــض املواقــع 
اإللكرتونيــة، ولــه ديــوان شــعر مطبــوع بعنــوان »ســحر التــاء« عــن دار البلــد - الســويداء 2019.
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جمال الشوفي

ــد  ــه العدي ــة مــن جامعــة القاهــرة 2008، ل ــاء النووي كاتــب وباحــث ســوري، دكتــوراه يف الفيزي
مــن األبحــاث العلميــة حــول الوقايــة اإلشــعاعية والطــب النــووي نــرشت يف جمــالت متخصصــة، 
ــى اآلن،  ــن 2012 حت ــة م ــة املعلوماتي ــة اهلندس ــة، كلي ــاد اخلاص ــة االحت ــارض يف جامع ــدرس حم م
ــن 2012 إىل 2015.  ــية م ــة واهلندس ــة امليكانيكي ــق-كلية اهلندس ــة دمش ــارض يف جامع ــدرس حم م
ولــه نشــاطه أيًضــا يف احلقــل الفكــري الســيايس، إذ نــرش عــدًدا مــن الدراســات مثــل »املعارضــة 
ــورية  ــة الس ــة« املؤسس ــة بنيوي ــة نقدي ــتبداد- دراس ــوم االس ــة وطع ــذور احلري ــني ب ــورية ب الس

سليم مداح

ماجســتري يف الفلســفة وعلــم النفــس، أســتاذ يف التعليــم الثانــوي، متقاعــد حالًيــا، تــوىّل إعــداد جمّلة 
»الغــالل« املدرســّية الســنوّية يف ثانوّيــة راشــّيا الرســمّية يف لبنــان، لــه ديــوان بالعاّمّيــة حتــت الطبــع 

بعنــوان » ســّلة شــعر.«

للدراســات وأبحــاث الــرأي العــام، 2016؛ و«املجتمــع املــدين الســوري بــني الرؤيــة والواقــع/ خمــاض جتربــة وهويــة تتشــكل« يف العــدد 
ــال  ــه العديــد مــن املقــاالت املنشــورة يف صحــف ومواقــع عديــدة، ن ــار 2017، ول األول مــن جملــة )قلمــون( للدراســات واألبحــاث – أي

ــزة ياســني احلافــظ يف الفكــر الســيايس للعــام 2017. ــة يف جائ الدرجــة الثالث
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رشا مكي

باحثــة دكتــوراة مــن مــرص، ختصــص فلســفة عقــل، كاتبــة، شــاعرة، نــرشت عــدًدا مــن الكتــب 
ــة. ــة والسياس ــر والثقاف ــة بالفك ــعرية، مهتم ــد الش ــة، والقصائ ــاالت الفكري واملق

شوكت غرزالدين

ــام  ــق ع ــة دمش ــفة بجامع ــم الفلس ــة اآلداب قس ــن كلي ــازة م ــل إج ــوري، حيم ــث س ــب وباح كات
2002، شــهادة دبلــوم فلســفة مــن جامعــة دمشــق عــام 2003، ماجســتري يف الفلســفة اختصــاص 

ــاء الكموميــة« عــام 2012 جامعــة دمشــق. إبيســتمولوجيا عــن أطروحــة »الفرضيــة يف الفيزي
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ظال عثمان

كاتبــة ســورية، مواليــد محــص 1978، تكتــب الشــعر والقصــة القصــرية، قارئــة ومهتمــة بــاألدب 
والفلســفة.

عمر السعدي

ــات اللوجســتية وسالســل اإلمــداد، حاصــل عــى  ــر لوجســتي متخصــص يف ختطيــط العلمي مدي
ــى  ــت يف املعن ــتضيف بودكاس ــد واس ــب أع ــم وكات ــق، مرتج ــة دمش ــن جامع ــفة م ــهادة الفلس ش

ــا. ــب أختاره ــات لكت ــه مراجع ــن خالل ــدم م ــذي اق ال
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فادي أبو ديب 

شــاعر وكاتــب ومرتجــم ســوري، لــه مخســة دواويــن شــعرية مطبوعــة، هــي: )صلــوات غنــويّص 
ســورّي، األردن: دار فضــاءات، 2016(، )ميامــر احلجــرة العرائســية: مدخــل إىل املثالية-الواقعيــة 
ــل، األردن: دار  ــطون الّذاِه ــة لقس ــرية النجمّي ــاءات، 2017(، )الّس ــحرية، األردن: دار فض الّس
ــّراث  ــل، 2018(، )ح ــر: دار األم ــّرة، اجلزائ ــر م ــا آلخ ــب بيته ــامء ترّت ــاءات، 2018(، )الس فض
ــامل،  ــن األع ــد م ــم العدي ــاءات، 2021(. ترج ــة، األردن: دار فض ــرى النائم ــر الق ــوامل: زائ الع
آخرهــا عمــالن بعنــوان »يتيــم أرسة تشــاو« و«القيــم اجلوهريــة للحضــارة الصينيــة« )قيــد اإلصدار 
ــة للفيلســوف  ــوراه يتخّصــص يف جمــال الفلســفة الديني ــة(. طالــب دكت عــن دار فضــاءات األردني

ماركوس القسام

ــة، وعــى  كاتــب وصحــايف فرنــيس مــن أصــل ســوري، حتّصــل عــى شــهادة يف اهلندســة البرتولي
شــهادة املاســرت يف علــم البيئــة، مهتــم بالقضايــا الفكريــة والفلســفية، ولــه كتــاب باللغــة الفرنســية 

قيــد النــرش.

ــة  ــو هيئ ــب وعض ــويدية. كات ــا الس ــة داالرن ــة يف جامع ــة العربي ــا لّلغ ــل مدّرًس ــولوفيوف )1853-1900(. ويعم ــري س ــرويس فالديم ال
ــا. ــادرة يف بريطاني ــات« الص ــة »مثاقف ــارية يف جمل استش
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قواعد وإرشادات عامة للجلسات الحوارية

نرجــو مــن املشــاركن/احلضور اتبــاع القواعــد واإلرشــادات اآلتيــة؛ ألن التزامنــا مجيًعــا، منظِّمــن 
ومشــاركن، هبــذه القواعــد سيســاعد يف خلق مســاحة هادئــة وديمقراطيــة، ويف ضامن مشــاركات ونقاشــات 

ــرة: ــة ومثم سلِس
ُتعقــد اجللســة احلواريــة عــن طريــق تطبيــق زووم ZOOM. ال توجــد حاجــة إىل حتميــل التطبيــق، وسريســل إليكــم رابــط اجللســة   •

ــة قبــل وقــٍت كاٍف مــن اجللســة لتجريــب جــودة الصــوت والصــورة. احلواري
ــج عــن  ــق مــن موعــد بدئهــا، لضــامن عــدم حــدوث تأخــري نات ــل 5-10 دقائ ــة قب ــوج إىل اجللســة احلواري نرجــو منكــم الول  •

ــة.  ــكالت تقني مش
د الطريقة واألولويات. سوف يقوم رئيس اجللسة بإدارة احلوار، وله أن حيدِّ  •

ــكالم،  ــن ال ــس/ة م ث/ة الرئي ــدِّ ــاء املتح ــد انته ــات بع ــاؤالت والنقاش ــة للتس ــة املتاح ــدة الزمني ــة امل ــس/ة اجللس د رئي ــدِّ حي  •
ــات.  ــدوق املحادث ــق صن ــن طري ــة ع ــس/ة اجللس ــن رئي ــة م ــب الكلم ــاركني طل ــن للمش ويمك

ختّصص آخر 15 دقيقة من اجللسة لتعقيب املتحدث/ة عى تعليقات وتساؤالت احلضور.  •

مشاركات احلضور يف احلوار والنقاش:  •
لطلــب احلديــث، يرجــي إرســال رســالة إىل رئيــس/ة اجللســة عــن طريــق صنــدوق املحادثــات املوجــود يف أســفل   .1

ــات(. ــة )التش ــن الشاش ــن م ــب األيم اجلان
يرجي االنتظار حتى يعطيكم مدير اجللسة اإلذن بالكالم.  .2

يرجى التزام الوقت املخصص للمداخلة )3 دقائق(.  .3
يرجى الكالم هبدوء بعيًدا عن األصوات املحيطة بكم.  .4

يرجى حرص مداخالتكم ضمن نطاق موضوع اجللسة.  .5
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يرجى التزام آداب ومعايري احلوار الديمقراطي املعروفة.  .6
يرجى إغالق املايك مبارشة عندما يشري رئيس/ة اجللسة إىل انتهاء الوقت.  .7

ــت  ــتثناء وق ــت )باس ــوال الوق ــريا ط ــك والكام ــالق املاي ــم إغ ــو منك ــورة، نرج ــوت والص ــودة الص ــامن ج لض  .8
مداخلتكــم(.

لضامن جودة االتصال، نرجو منكم إغالق مواقع التصفح خالل اجللسة.  .9

تســجيل جمريــات اجللســة، صوتًيــا أو مرئًيــا، خــاص باجلهــة الداعيــة فقــط، والتــزام عــدم نــرش أي اقتباســات مــن   .10
ــدى منســوبة إىل أصحاهبــا، ســواء عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي أو غريهــا. مداخــالت املنت

اليوم العالمي للفلسفة



باريــس، فرنسا:
0033  7  66  60  08  90

إسطنبول، تركيا:
 0090  531  245  0871

الموقع اإللكتروني:
www.maysaloon.fr

www.rowaq.maysaloon.fr

البريد اإللكتروني:
Info@maysaloon.fr
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