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قدملت العللوم  اإلنسلانّية، ومنلذ أكثلر ملن قرن،كًملا هائلًا 
ملن األدبيلات النظرّيلة والمعرفّية والتطبيقّية في المجاالت 

اإلنسلانّية واإلجتماعّية. 

لكلن هلذه العللوم واجهلت أسلئلة وتحديلات وأزملات علدة، 
منهلا ملا يتعللق بمسلتقبلها، ومنهلا ملا يعود اللى مرجّعيتها 
الفكرّيلة والفلسلفّية التلي اسلتندت اليهلا فلي القطيعلة مع 
الديلن، والعلداء للكنيسلة فلي أوروبلا، بحيلث أراد أوغسلت 
ملن  يجعلل  أن  المثلال،  سلبيل  عللى   )1857-1798( كونلت 

عللم اإلجتملاع "ديًنلا جديلًدا".

كما واجهت هذه العلوم أسئلة حول الخدمات التي قدمتها 
منذ بداياتها، مثل علم النفس الذي كان في خدمة أصحاب 
التلي  واألنتروبولوجيلا  العملال،  مواجهلة  فلي  المصانلع 
كانلت فلي خدملة جيلوش اإلحتلال واإلدارات الكولونياليلة 

للمسلتعمرات.

إن السلؤال اللذي يواجله العللوم اإلنسلانّية الغربيلة اليلوم، 
الهائلل ملن  الكلم  التلي قدمهلا هلذا  هلو حلول المسلاهمة 
األدبيلات والنظريلات كافلة، فلي جعلل حيلاة البشلر أفضلل، 
واإلقتصادّيلة  اإلجتماعّيلة  اإلنسلان  مشلكات  كانلت  إذا 

تراجلع  تتفاقلم، وهلي فلي  تلزال  واألخاقّيلة والنفسلّية ال 
األسلوأ؟ نحلو 

وما هي بالتالي طريقة، أو منهجية التعامل مع نتاجات تلك 
العللوم وتطبيقاتهلا، فلي مجتمعلات تختللف فلي ثقافتهلا 

ومرجعيتهلا الروحّيلة والفكرّيلة علن المجتمعلات الغربّية؟
وهلل عللى العللوم اإلنسلانّية، كملا فعللت العللوم الغربيلة، 
أن تكتفلي باسلتخدام األدوات والمناهلج المعرفّيلة المائمة 
أو  فردّيلة  تحلوالت  ملن  يجلري  ملا  وتحليلل  وشلرح  لفهلم 
إجتماعّيلة فقلط ، أم يجلب البحلث والتفكيلر، ومراجعلة هلذه 
العلوم مراجعة نقدّية، من أجل نظريات ومناهج تقدم أيًضا 
تصلورات عملا يجلب، أو ملا يمكلن أن تكلون عليله المجتمعلات 

اإلنسلانّية فلي المسلتقبل.
 

وعندملا نقلول ملا يجلب، أو ملا يمكلن، فهلذا يعنلي أن نعلود 
إللى مبلان فكرّيلة، أو إللى مرجعّيلة معرفّية، أو إلى منظومة 
أخاقّيلة، أو دينّيلة، لديهلا تصلور معيلن علن اإلنسلان، وعملا 
ال  بحيلث  اإلنسلان.  هلذا  مسلتقبل  عليله  يكلون  أن  يجلب 
تكلون مناهلج العللوم اإلنسلانّية الغربّيلة ومبانيهلا المعرفّيلة 
هلي المناهلج والمبانلي المرجعيلة الوحيلدة أو النهائيلة فلي 
فهلم اإلنسلان والمجتملع، مهملا كانلت تللك المبانلي طاغيلة 

ومهيمنلة.
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إستقبال وتسجيل الحضور

إستراحة

إستراحة + صالة

حفل اإلفتتاح

المحور األول: نشأة العلوم اإلنسانية الغربية، وأسباب هيمنتها

قرآن كريم

رئيس الجلسة: رئيس جامعة حلب

النشيد الوطني اللبناني

كلمة رئيس جامعة المعارف

 األبعاد الفكرية والفلسفية واالجتماعية لمنهجية العلوم اإلنسانية الغربية                 

كلمة منسق المؤتمر

ا؟                              كيف تحولت العلوم اإلنسانية الغربية إلى علوم مهيمنة عالميًّ

دور الجامعات في نقل هيمنة العلوم اإلنسانية الغربية واستمرارها

9:00 – 8:30

10:00 – 9:30

12:00 –11:30

9:30 – 9:00

11:30 – 10:00

د. حميد رضا پارسانيا، إيران

د. مصطفى أفيوني، سوريا

د. عـلـــــي عـــــــــالء الـــــــدين

عتــريـســـــــــي طــــــــــالل  د. 

فلســـطين، دعنـا،  ســـيــف  د. 
األمريكية المتحدة  الــواليــات 
د. شــانـدراكانت راجو، الهـند

اليوم األول: الثالثاء 20 تشرين الثاني/2018
برنامج المؤتمر
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األسـتاذ عبـد اللـه قصيـر، لبنان

د. عبد الحليم فضل الله، لبنان

د. كـلــود الــڤــاريــــس، الــهـنـــد

د. أحمد حسين شــريفي، إيران

د. محمد سعيد مهدوي كني، إيران

الـشــــيـخ مـحـمـد زراقط، لـبـــنـان

د. عامر عبد زيد الوائلي، العراق

د. رمضــان برهـومـي، تــونـــس

إستراحة غداء

المحور الثاني: أزمة العلوم اإلنسانية  الغربية

المحور الثالث: نقد العلوم اإلنسانية الغربية                                      

 ) رئيس الجلسة: الرئيس السابق لجامعة اإلمام الصادق)

نقد النزعة العلموية في الغرب

العلوم اإلنسانية الغربية بين التحّيز والموضوعّية

العلوم اإلنسانية: نظريات وليست مقّدسات مرجعية

15:00 – 13:30

13:30 – 12:00

16:30– 15:00

رئيس الجلسة: المدير العام لمركز األبحاث والدراسات التربوية

العلوم اإلنسانية في خدمة َمْن: علوم من أجِل اإلنسان أو من أجِل السيطرة؟ 

أيُّ إنساٍن درست العلوم اإلنسانية الغربية؟ 

علوم إنسانية بال روح
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د. محمد ضيف الله القطابري،اليمن

د. محمد سعيد مهدوي كني، إيران

د. أنـــــور أبو طه، فلسطين/ لـبــنـان

تـــركـــيـــا پـــــــــور،  إبـــــراهـــــيـــــم  د. 

ــد ــن ــه ال الــــڤــــاريــــس،  ــود  ــ ــل ــ ك د. 

أوغــنــدا بــابــوزيــبـــــوا،  لـــوتـــــو  د. 

د. سيد فريد العطاس، ماليزيا/ سنغافورة

إستراحة

إستراحة + صالة

المحور الرابع:  تجارب في التأصيل الثقافي                                    

المحور الخامس: تجارب في التأصيل الثقافي              

رئيس الجلسة: منسق مشروع تحرير الجامعة

تجربة أفريقيا 

تجربة جنوب شرق آسيا

10:30 – 10:20

12:00 – 11:30

10:20 – 9:00

11:30 – 10:30

رئيس الجلسة: رئيس جامعة عمران – صنعاء

التجربة اإليرانية )أسلمة الجامعات( 

تجربة المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 

التجربة التركية 

اليوم الثاني: األربعاء 21 تشرين الثاني/2018
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12:00 – 13:30المحور السادس: دور الجامعة في التأصيل الثقافي                               

رئيس الجلسة: مدير جمعية المعارف اإلسالمية

واقع العلوم اإلنسانية في الجامعات العربية 

مناهج التعليم الجامعي والتأصيل الثقافي 

العلوم اإلنسانية في خدمة المجتمع 

13:30 – 14:00جلسة ختامّية

14:00إستراحة غداء

الـشـــيخ الدكتور أكرم بـركات، لـبـنان

لـــبــــنـــان عــتــريــســـــــي،  د. طــالل 

د. محمد ضيف الله القطابري، اليمن

د. حــجـــــــــاج أبـــو جـــبــــر، مـــــصــــــــر 
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السيرة الذاتية للباحثين
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الدكتور حميد رضا پارسانيا / إيران
أستاذ حوزوي وجامعي حائز على شهادة دكتوراة في علم االجتماع من جامعة طهران، وأستاذ الفقه واألصول والعرفان 
والفلسفة في حوزة قم المقدسة في إيران. له العديد من المؤلفات والكتب في الفلسفة وعلم االجتماع. شغل العديد 
من المناصب منها؛ معاونية التعليم في المجمع العالي للحكمة، وعضو الهيئة العلمية لقسم دراسات الثورة اإلسامية 
ومعرفة الغرب في مركز البحوث للثقافة والفكر اإلسامي، ومدير قسم علم االجتماع في مؤسسة اإلمام الخميني)ره(، 

( في قم. واآلن هو رئيس اللجنة الحوزوية للمجلس األعلى للثورة الثقافية. ورئاسة جامعة باقر العلوم )

الدكتور سيف دعنا / فلسطين – الواليات المتحدة األميركية
عميد كلية العلوم االجتماعية في جامعة ويسكونسن، وأستاذ علم االجتماع والدراسات الدولية. له العديد من األبحاث 
والقضية  العربي،  والوطن  االجتماع  علم  نظرية  مجال  في  األكاديمية  والكتب  المجات  في  المنشورة  والدراسات 

الفلسطينية. سيصدر له كتاب جديد أوائل العام القادم: "ما النكبة؟".

الدكتور شاندرا كانت راجو / الهند
الرياضيات من جامعة مومباي ودكتوراه من المعهد اإلحصائي الهندي في  حائٌز على إجازة في الفيزياء وماجستير في 
َكلكوتا. يملُك خبرًة طويلة في تدريس مادتّي الرياضيات وعلوم الحاسوب في عّدة جامعات في الهند وخارجها حيث ألقى 
محاضراٍت في سّت قارات. أستاذ فخري في كلٍّ من جامعة غورو غوبيند سينغ في دلهي ومعهد التعليم الهندي. قام 
بتدريس دورات حول الرياضيات المتحررة من النزعة االستعمارية . وألقى دوراٍت تدريسية أيضًا في تاريخ العلم الطبيعي 

وفلسفته على نحٍو متحّرر من النزعة االستعمارية .
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الدكتور أحمد حسين شريفي / إيران
أستاذ الفقه واألصول والفلسفة في حوزة قم المقدّسة، عضو مجلس التخطيط للعلوم اإلنسانية في جامعة اإلمام 
لعّدة  تحرير  العلمية، مدير  بحوزة قم  اإلنسانية  العلوم  التنظير في  كراسي  لجنة  والبحث. وهو عضو  للتعليم  الخميني 
مجّات تخصصية حول األخاق والعلوم اإلنسانية. وله العديد من المقاالت العلمية المحّكمة، و29  كتاًبا في مجال الكام 

وفلسفة الدين واألخاق والعلوم اإلنسانية، وعلم المعرفة، والعرفان اإلسامي، والعلوم االجتماعية والسياسية. 

الدكتور عبد الحليم فضل الله / لبنان
رئيس المركز االستشاري للدراسات والتوثيق. باحث وأستاذ جامعي، يدّرس اإلقتصاد في كلية العلوم االقتصادية وإدارة 
األعمال في الجامعة اللبنانية، نشر عدًدا من الكتب والدراسات في قضايا التنمية والفقر واإلصاح والعولمة واالقتصاد 
في  شارك  والخارج.  لبنان  في  ُعقدت  متخصصة  مؤتمرات  الى  واألبحاث  العمل  أوراق  من  العديد  وقّدم  السياسي. 

مبادرات حوار اقتصادي واجتماعي وأشرف على مشاريع بحثية عّدة.

الدكتور كلود الڤاريس / الهند
ق مشروع تعدد كينونة هوية الجامعة الذي يهدُف إلزالة الطابع  حائٌز على الدكتوراه من كلية التكنولوجيا في هولندا ومنسِّ
االستعماري عن الفكر والمناهج األكاديمية في الجامعات حول العالم. ألّف الدكتور الفاريس عّدة كتب ومن ضمنها "تفكيك 
التاريخ من االستعمار" وقام بتنسيق سبعة مؤتمرات دولية حول إعادة صياغة المناهج التدريسية بعيدًا عن النزعة األوروبية. 
شغل الدكتور الفاريس منصب مدير مؤّسسة ُجوا )فريق العمل البيئي( على مدى ثاثين عامًا وتوّلى أيضًا مقام مدير 
ر في دار Other India Press وقد ساهم على مدى  جمعية الزراعة العضوية الهندية. يتبّوأ الدكتور كلود حاليًا منصب المحرِّ

سنواٍت عّدة في كتابة المقاالت في مجموعٍة واسعة من الصحف والمجات الهندية.

88
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الدكتور عامر عبد زيد كاظم الوائلي / العراق
أستاذ وُمشرف على األطاريح العلمية في مرحلتْي الماجستير والدكتوراه/ جامعة الكوفة/ كلية اآلداب، قسم الفلسفة؛ 
ف وُمحرر للعشرات من الُكتب. حضر  حائٌز على دكتوراه في الفلسفة الوسيطة: اإلسامية والمسيحية؛ وهو باحث ومؤلِّ
العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وله مشاركات فيها. كاتٌب لعشرات البحوث في المجات العلمية وبعض المواقع 

والصحف في العراق، وفي عّدة دول عربية.

الشيخ محمد حسن زراقط / لبنان
وأستاذ محاضر في  بيروت،  العالمية-  المصطفى  جامعة  البحوث في  والمعارف اإلسامية ومدير قسم  الفقه  أستاذ 
جامعة المعارف، وجامعة القديس يوسف. ومدير مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسامي في بيروت؛ لديه العشرات من 
البحوث والدراسات التخصصّية الفقهية والفلسفية والكامية. ترجم عن الفارسية عشرات الُكتب في: الفلسفة والكام 

والفقه والفكر الديني المعاصر.

الدكتور رمضان البرهومي / تونس
أستاذ الحضارة اإلسامية وعضو وحدة بحث علم الكام في المعهد العالي للحضارة اإلسامية في جامعة الزيتونة؛ حائٌز 
على شهادة الدكتوراه بعنوان: اإليسيسكو واستراتيجيات الحوار بين الحضارات، وهو عضو في جمعية اللغة العربية الرقمية 
بتونس. باحٌث في مجال تأويل وتاريخانية الفكر العربي الُمعاصر، وأنطولوجيا الحوار بين الثقافات واألديان. شارك في 

العشرات من الندوات والملتقيات العلمية والفكرية، وهو ُمنتج لبعض البرامج الثقافية والفكرية باإلعام التونسي.
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الدكتور أنور عبد الهادي أبو طه / فلسطين- لبنان
باحث متخّصص في االجتماع السياسي واإلسامي، وعضو مجلس األمناء في مؤسسة القدس، والمؤتمر القومي 
اإلسامي، وفي األمانة العامة التحاد الكّتاب والصحفيين الفلسطينيين. حائٌز على الدكتوراه في علم االجتماع السياسي، 
الجامعة اللبنانية. لديه مجموعة من الكتب والمنشورات والمقاالت والبحوث حول اإلسام السياسي، والحركات اإلسامية، 
في  اإلسامي  الجهاد  حركة  وأيديولوجيا  أصول  المقدسة:  األرض  "مقاتلو  الطبع:  قيد  كتاب  وله  الجهادية.  والسلفية 

فلسطين )1975م – 2020م(". 

الشيخ الدكتور محمد سعيد مهدوي كني / إيران
مادة  أستاذ  الصادق) في طهران،  اإلمام  لجامعة  رئيس سابق  والعاقات،  الثقافة  الدكتوراه في  على شهادة  حائز 
المعارف  جامعة  في  والتبليغ  الدينية  العاقات  لجنة  في  العلمية  الهيئة  وعضو  واألخاق.  اإلسامي  والكام  الثقافة 
اإلسامية والثقافة والعاقات. ومدير مسؤول عن العديد من المجات العلمية الفصلية ، منها: مجلة "البحوث الدينية 
والعاقات"، وعضو هيئة تحرير مجلة الدين ووسائل اإلعام الفصلية. له عدد من المنشورات والكتب في مجال الفكر 

الديني والثقافة، منها : كتاب "الدين ونمط الحياة". وقد حضر الكثير من المؤتمرات واللقاءات العلمية التخصصية.

الدكتور إبراهيم پور / تركيا
نائب مدير كلية اللغات األجنبية في جامعة غازي في مدينة أنقرة التركية. بدأ مسيرته التعليمية في عام 1986 حيث دّرس اللغة 
اإلنكليزية في مدينتّي غيرسون وأنقرة. شغل عّدة مناصب ومن ضمنها مدير كلية اللغات األجنبية المخّصصة للمسؤولين، 
باإلضافة إلى قيامه بإلقاء محاضرات على مدى عشر سنوات في جامعة غازي. شارك في عّدة ندواٍت ومؤتمرات حول 
مواضيع تتراوح بين التعليم في قبضة االستعمار، أثر اإلمبريالية على الكتب الدراسية والمنهج التعليمي، تحرير الجامعات 

من االستعمار، أثر العولمة ووسائل التواصل االجتماعي على التعليم، وتدريب األساتذة على نحٍو إسامي.
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الدكتور بابوزيبوا موكاسا لوتو / أوغاندا
الجامعة.  في  األبحاث  لمعهد  التنفيذي  والمدير  أوغاندا  في  األفريقية  للوحدة  غارفي  ماركوس  جامعة  مستشار  نائب 
ص بالتنمية التعليمية في جامعة جنوب أفريقيا وهو عالٌم ومستشار بحثي  األستاذ لوتو يتبّوأ الكرسي البحثي المتخصِّ
في مؤسسة هاري فرانك غوغنهايم في الواليات المتحدة بخصوص البرنامج البحثي العالي للعلماء األفريقيين الشباب 
الذي يتناول" قضية العنف خال التحّوالت االجتماعية والسياسية". وعمل أيضًا كزميٍل باحث في المجلس البحثي للعلوم 
االنسانية في جنوب أفريقيا والمركز البحثي للتنمية الدولية في كندا والمتمحور حول قضية: "المعرفة من أجل التنمية: 
التفاعات بين الجامعة والشركة في جنوب الصحراء األفريقية الكبرى"، باإلضافة إلى مشاركته في برنامج التنمية التابع 

لألمم المتحدة حول "السام والتصالح وإستراتيجيات االنتعاش بعد الحرب في شمال أوغاندا" عام 2004.

الدكتور سيد فريد العطاس / ماليزيا - سنغافورة
حائٌز على دكتوراه في علم االجتماع من جامعة جون هوبكينز وأستاذ في كلية االجتماع في الجامعة الوطنية في سنغافورة. 
حاضَر في جامعة مايا، وكلية ستامفورد، ومؤسسة الدراسات الدفاعية واإلستراتيجية في جامعة نانيانغ التكنولوجية. 
الحضارات، وجمعية علم االجتماع  بين  المقارنة  للدراسة  الدولية  الماليزية، والجمعية  العلوم االجتماعية  اّتحاد  عضٌو في 
الهندية، ورابطة علم االجتماع العربي وهو أيضًا عضو في لجنة المستشارين في أكاديمية العلوم االجتماعية في ماليزيا. 
شارك في عدٍد من المؤتمرات والندوات وأّلف عدة كتب من ضمنها "اإللتزام اإلسامي بالحوار بين األديان" باإلضافة 

إلى كتابة المقاالت في المجات، وأبواب الموسوعات، وأوراق العمل، وتقارير الكتب.
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الدكتور محمد ضيف الله علي القطابري / اليمن
عدد  أستاذ في  أسيوط في مصر؛  جامعة  والمصرفية في  المالية  والعلوم  االقتصاد  الدكتوراه في  على شهادة  حائٌز 
من الجامعات العربية واليمنية في: اإلدارة والرياضيات المالية والمصرفية، البنوك وإدارتها المالية، واالقتصاد النقدي 
والمصرفي. حالًيا هو، رئيس جامعة عمران في صنعاء- اليمن. شغل مناصب عّدة، منها: مدير عام التجارة والصناعة وعضو 

لجنة إنشاء جامعة صعده في محافظة صعده. شارك وكتب في العشرات من المؤتمرات والندوات الدولية والعربية. 

الدكتور حّجاج أبو جبر / مصر
الدراسات  معهد  من  كلٍّ  في  الدكتوراه  بعد  ما  أبحاث  أجرى  بمصر،  الفنون  بأكاديمية  النقدية  النظرية  في  مساعد  أستاذ 
المتقدمة في برلين، وجامعة هومبولت، وجامعة بون، وجامعة مارتن لوثر. من مؤلفاته كتاب: "نقد العقل العلماني" )باللغة 

العربية واإلنجليزية والتركية(، ومن ترجماته "الحداثة والهولوكوست" وسلسلة السيولة لعاِلم االجتماع زيجمونت باومان.  

الدكتور طالل عتريسي / لبنان
جامعة  في  واألكاديمي  العلمي  المستشار  هو  حالًيا،  السوربون.  جامعة  من  االجتماع  علم  في  الدكتوراه  على  حصل 
الدراسات االستراتيجية في  اللبنانية، ورئيس سابق لمركز  الجامعة  للدكتوراه في  العالي  المعارف. عميد سابق للمعهد 
بيروت، واستاذ محاضر في كلّية القيادة واألركان في الجيش اللبناني. نشر مقاالت وأبحاث في دوريات عربية وأجنبية، 

وشارك في مؤتمرات إقليمية ودولية حول قضايا المجتمعات العربية واإلسامية الثقافية والسياسية واإلجتماعية.


