الفلسفة السياسية املعارصة
القضايا والتحوالت
الدوحة |  15-14مايو  /أيار 2022

جدول األعامل | املشاركون

جدول األعامل

اليوم األول :السبت  14أيار /مايو 2022
التسجيل أونالين عرب تطبيق

11:10-11:00

افتتاح الندوة
الجلسة األوىل

12:15-11:10

رئيسة الجلسة :أمل غزال
عبد الله الجسمي :أزمة الدميقراطية يف الفلسفة السياسية املعارصة

جا
زواوي بغورة :مسألة الرشعية يف الفلسفة السياسية املعارصة :تشارلز الرمور منوذ ً

12:30-12:15

اسرتاحة

الجلسة الثانية
13:45-12:30

رئيسة الجلسة :إليزابيث كساب
رجا بهلول :العقل العام ،الهوية والدين

أدونيس العكرة :املواطنيّة تضمن مكانة الدين يف الفضاء العمومي داخل الدولة الدميقراطية

14:00-13:45

15:15-14:00

اسرتاحة

الجلسة الثالثة
رئيس الجلسة :حيدر سعيد
محمد جديدي :الفلسفة السياسية والوجهة الرباغامتية عند ريتشارد روريت
مينى طريف الخويل :الفلسفة النسوية ضد االستعامر واإلمربيالية

اليوم الثاين :األحد  15أيار /مايو 2022
التسجيل أونالين عرب تطبيق

الجلسة األوىل
12:15-11:00

رئيس الجلسة :رشيد الحاج صالح
محمد األشهب :النظرية النقدية للعدالة يف سياق التربير ،منوذج رايرن فورست
منري الكشو :الفلسفة املحافظة والنقد الراديكايل للحداثة السياسية

12:30-12:15

اسرتاحة

الجلسة الثانية
13:45-12:30

رئيس الجلسة :رجا بهلول
إليزابيث كساب :الفكر العريب السيايس "املعارص" ومحاولة تحقيب جديد له
محمد الرحموين :أنطولوجيا اإلسالم الليربايل أو اإلسالم األخري

املشاركون
منري الكشو

يهتمن
أستاذ الفلسفة األخالقية والسياسية مبعهد الدوحة للدراسات العليا .صدر له كتابان بالفرنسية
ّ
بالفيلسوف األمرييك املعارص جون رولز ،هام :دراسات رولزية ( )2006والعادل ومعايريه :جون رولز
ومفهوم السياسية ( .)2007وصدرت له ترجمة مع تقديم لكتاب رونالد دووركني بعنوان أخذ الحقوق عىل
محمل الج ّد ( .)2015وله أيضً ا العديد من املقاالت وفصول الكتب املنشورة بالعربية وبلغات أخرى.

زواوي بغورة

أستاذ الفلسفة املعارصة بقسم الفلسفة يف جامعة الكويت .حاصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة
من جامعة قسنطينة بالجزائر ( .)1996له العديد من املؤلفات ،من أبرزها "الشمولية والحرية" (،)2018
و"دراسات يف الفلسفة االجتامعية والسياسية املعارصة" ( .)2018و"اللغة والسلطة :أبحاث نقدية يف
تدبري االختالف وتحقيق اإلنصاف" ( .)2017ومن ترجامته "مولد السياسة الحيوية" ،من تأليف ميشيل فوكو
( ،)2018والعقالنية الجديدة ،من تأليف برتراند سان سورنني (.)2020

رجا بهلول

"تبي" للدراسات
أستاذ ورئيس برنامج الفلسفة يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ورئيس تحرير دورية
ُّ
الفلسفية والنظريات النقدية .من بني اهتامماته البحثية مجاالت امليتافزيقا (الهوية ،ومشكلة الكليات،
والسببية) ،واإلبستيمولوجيا وفلسفة الذهن (الريبية ،واالنفعاالت) ،والفلسفة اإلسالمية وعلم الكالم (ابن
سينا ،واألشعري ،والغزايل) ،إضاف ً
ة إىل الفلسفة السياسية الحديثة (الدميقراطية ،وحقوق اإلنسان) ،والفكر
اإلسالمي السيايس الحديث .له العديد من املنشورات يف هذه املجاالت باللغتني العربية واإلنكليزية .من
مؤلفاته "خطاب الكرامة وحقوق اإلنسان" ( ،)2016و"أنطولوجيا الفعل ومشكلة البينذاتية" (.)2019

مينى طريف الخويل

أستاذة فلسفة العلوم ومناهج البحث ،ورئيسة قسم الفلسفة بكلية اآلداب بجامعة القاهرة سابقًا.
حصلت عىل الدكتوراه مبرتبة الرشف األوىل عن موضوع "مبدأ الالحتمية يف العلم املعارص ومشكلة
الحرية" ( .)1985وحصلت عىل املاجستري عن رسالتها "فلسفة العلوم الطبيعية عند كارل بوبر" .من أهم
كتبها "فلسفة العلم يف القرن العرشين :األصول – الحصاد  -اآلفاق املستقبلية" ،و"نحو منهجية علمية
إسالمية :توطني العلم يف ثقافتنا" .صدرت لها كتب كثرية ما بني تأليف وترجمة ،وحصلت عىل عدة جوائز
علمية وأوجه تقدير كثرية.

عبد الله محمد
الجسمي

رئيس قسم الفلسفة يف جامعة الكويت .حاصل عىل الدكتوراه من جامعة هال يف بريطانياِ ،
ضمن
تخصص "فلسفة الجامل والفن" ( ،)1995عن أطروحة بعنوان "دور األدب والدين يف تطور فكر فتجنشتاين
الفلسفي" .شارك يف تأليف كتاب "الفلسفة" للمرحلة الثانوية  -القسم األديب ،ونرش مجموعة من
البحوث يف مجالت علمية محكّمة .وشارك يف العديد من املؤمترات العربية واإلقليمية.

محمد جديدي

باحث وأكادميي جزائري ،وأستاذ الفلسفة بجامعة قسنطينة  2بالجزائر .مهتم بالفلسفة املعارصة،
خاصة األمريكية ،والرباغامتية ،والحداثة وما بعد الحداثة ،والفلسفة التطبيقية (البيوإيتيقا) وفلسفتها.
جا" ( ،)2003و"ما بعد الفلسفة :مطارحات
من مؤلفاته وترجامته "فلسفة الخربة عند جون ديوي منوذ ً
رورتية" ( ،)2009و"هابرماس والسوسيولوجيا" ( ،)2012إضافة إىل عديد املساهامت يف كتب جامعية
ومقاالت مبجالت ومشاركات عديدة يف ملتقيات وطنية ودولية.

محمد الرحموين

أستاذ الحضارة العربية اإلسالمية بجامعة تونس املنار يف تونس .حاصل عىل الدكتوراه يف اللغة
واآلداب والحضارة العربية وعىل املاجستري يف الفلسفة .من مؤلفاته "الجهاد :من الهجرة إىل
الدعوة إىل الدولة ،بحث يف مواقف العلامء املسلمني يف القرنني الرابع والخامس للهجرة" ،و"الدين
واإليديولوجيا" ،و"مفهوم الدهر :يف العالقة بني املكان والزمان يف الفضاء العريب القديم" .له
العديد من الرتجامت منها "ما الثورة الدينية :الحضارات التقليدية يف مواجهة الحداثة" ،و"تاريخ الحب".

محمد األشهب

أستاذ فلسفة اللغة والفلسفة السياسية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة ابن زهر باملغرب.
صدرت له العديد من الكتب ،من بينها "أخالقيات املناقشة يف نظرية الفعل التواصيل لهابرماس" (،)2013
و"فلسفة اللغة :قضايا التواصل والتأويل والرتجمة" ( ،)2020و"الفلسفة والسياسة عند هابرماس :جدل
الحداثة واملرشوعية والتواصل يف فضاء الدميقراطية" ( .)2006وصدر له أيضً ا باالشرتاك مع عبد الرحيم
الحلوي كتاب "التداوليات وفلسفة اللغة" ( .)2016يُرتجم عن عدّة لغات ،وله منشورات بالعربية واألملانية
فضل عن فصول منشورة يف عدة كتب جامعية.
ً
واإلنكليزية والفرنسية يف مجالت وطنية ودولية،

إليزابيث كساب

أستاذة الفلسفة يف معهد الدوحة للدراسات العليا .شغلت وظائف تعليمية وبحثية يف لبنان والواليات
املتحدة وأملانيا .ترتكز اهتامماتها البحثية يف فلسفة الثقافة ،األوروبية وغري األوروبية ،ويف الفكر
العريب املعارص والحديث ،وأسئلة النقد والتنوير ،وقضايا االستقالل الفكري والفلسفي ،ومسألة تأريخ
األفكار العربية الحديثة.

رؤساء الجلسات
أمل غزال

أستاذة التاريخ وعميدة كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية مبعهد الدوحة للدراسات العليا .عملت أستاذة
للتاريخ ومديرة ملركز الدراسات املقارنة ملجتمعات وثقافات املسلمني يف جامعة ساميون فريزر يف
فانكوفر بكندا.

حيدر سعيد

رئيس قسم األبحاث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ورئيس تحرير دورية "سياسات عربية"
التي يصدرها املركز العريب .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف اللسانيات من جامعة بغداد يف عام ،2001
عن أطروحته "األسس اإلبستيمولوجية للنظرية اللسانية العربية :بحث يف األصول" .صدر له" :الشيعة
العرب :الهوية واملواطنة" ( /2019تحرير)؛ "سياسة الرمز :عن نهاية ثقافة الدولة الوطنية يف العراق"
()2009؛ "وضع العلوم االجتامعية يف الجامعات العراقية" ()2008؛ "األدب ومتثيل العامل" ( .)2002أسهم
يف كتابة "التقرير الوطني لحال التنمية البرشية يف العراق" للعامني  2008و .2014تركز اهتامماته
وكتاباته األخرية عىل موضوعات سياسات الهوية والطائفية والقومية وبناء األمة يف املرشق العريب.

رشيد الحاج صالح

"تبي" .أكادميي وكاتب .د ّرس الفلسفة يف عدة جامعات عربية ،منها :جامعة حلب،
مدير تحرير دورية
ُّ
وجامعة الفرات ،وجامعة الكويت .شغل منصب عميد كلية اآلداب يف جامعة الفرات السورية حتى
عام  .2011له عدد من الكتب والدراسات التي تتناول الفلسفة املعارصة ،وفلسفة العلم ،وفلسفة اللغة،
واملنطق .من بني اهتامماته الثقافة السياسية يف العامل العريب ،ومسار ثورات الربيع العريب .ومن
مؤلَّفاته األخرية "الوجه السيايس للثقافة العربية املعارصة" ،و"الوجه اآلخر للعلم :احتواء العلم يف
املجتمعات الحديثة ،و"اإلنسان يف عرص ما بعد الحداثة".

