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 :الديباجة

في اآلونة األخيرة باهتمام شديد من قبل دوائر البحث  على مستوى " خطاب الغيرية "لقد حظي  

مختلف الحقول المعرفية وبخاصة في حقل العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وبات من الضروري بمكان أن 

من موقع  ال، والمساءلة، في التأسيس لخطاب الغيرية المحاورةتسهم الفلسفة، بما لها من قدرة على 

أونطولوجي وإيطيقي باألساس، ما دام أمر وجودها الذاتي حسب، بل من موقع براغماتي و وأاستراتيجي 

نقول  .، خاصة في عالم لم يعد يسمح باالنكفاء على الذات  وتجاهل الغيربصميم موقفها من آخرها يتعلق

منذ  فلسفة عن المسار الكالسيكي لللم يغب الغيرية  مسألة التفكير في الرغم من أنعلى  هذا الكالم

بالموجهات  مؤطرا ، وبشكل حصري،   ظل ، طيلة هذا المسار، تفكيرا إال أنه ،أفالطون إلى هيغل

مسألة  ظلت، وأن مسألة اآلخر تحديدا  "الذاتية"أو  "الهوية مقولة"هي أال و "ـ األم مقولةلل" األساسية

أو  اختزال لآلخرخير إلى عملية ينتهي في األ بدا كما لو أنهالحقة باألنا، ومن ثم فكل تفكير في الغيرية 

 . الذات عينها ضمن دائرة الغير

التفكير  صار حيث،  الفلسفة المعاصرة بزوغ فجرلم يحدث تحول حقيقي بشأن هذه المسألة إال مع  

 والتفكير في ،هذمن عملية االختزال هلغيرية ا تحرير لسؤال باألساس هكما لو أن  هدم نفسيق الفلسفي

وذلك على مستوى أهم المباحث الفلسفية، سواء تعلق األمر  ،جذرياختالفي من منظور  العالقة باآلخر

جعل مما ، األخالق واإلستيطيقا مباحث األنطولوجيا أو ببمباحث لمنطق واإلبستمولوجيا أو ا مباحثب

ينفلت  فلسفي مغاير، من منظورتناوله  وذلك من منطلق، الخاصة يحظى بكرامته الفلسفيةالغيرية  خطاب

 ويدفع الفلسفة  باتجاهمن حدود الدوائر المغلقة لمنطق الهوية ومن أوهام التطابق وادعاءات االمتثالية ، 

مسائل من بذلك  ونعني الكالسيكية، نفتاح على كل ما لم يكن معدودا ضمن صلب اهتماماتها النسقيةاال

لم يعد باإلمكان التي  المسائلوغيرها من ... المتعدداآلخرالمهمش والغريب والعابر والمتشظي و :قبيل

أبرز  تقديرنا على األقل ـفي ـ  "خطاب الغيرية" قد يمثلاستيعابها إال من منظور خطاب فلسفي مختلف، 

 المعاصرةبارزة من عمر هذه الحقبة الفلسفية  بأي لحظة فلسفيةمجرد االبتداء في  ولعل . تعبير فلسفي له 

معنى و "هيدغرب"وأإالهه المفارق  و "كيركيغارد"بواحد مثل  البدء مثال، إذ يكفي بيانما يغني عن مزيد 



خر آالالوعي كفكرة  و "الكانجاك "مع ، بخاصة التحليل النفسيب ، ومرورا الكينونة المجاوزة للكائن

كلها لحظات تنطق باسم الغيرية كعنوان كبير  ...الالنهائي أو القريبفكرة و "ليفيناس"بإيطيقا  وأمطلق، 

تمكنوا من تحرير  ممنمفكرين آخرين من أبناء هذا العصر  ناهيك عن فالسفة و .للفلسفة المعاصرة

ثم دفع الفلسفة ذاتها باتجاه  ، ومنية أو الهويةالذات خطابضمن  هختزالامن كل محاوالت   خطاب الغيرية

، دائرتها  ضمنسحبه   إلى دوما ، بما هي فلسفة، تسعى الفلسفةالذي  المغاير" اآلخر"ذلك "... آخرها"

 . ن خارجهاوتاليا تجديد خطابها م

حتى وإن تلون ، صل، بالغيرية في األ ا، موسوماخطاب الفلسفة إذن خطاببهذا المعنى يكون  

الفلسفة عبر تاريخها الطويل لم تفتأ تساؤل وتحاور ال مندوجة من القول بأن  إذ ،بألوان الهوية والذاتية 

 أمر يوحيوهو غيرها من الخطابات المعرفية األخرى إيمانا بدورها االستشكالي وبمهمتها النقدية ، 

يرد عليها  ذاتها، بل صميم لفلسفة ليس منل يالتكوين الماهوأن جزءا مهما من بمفارقة أساسية تكمن في 

وعليه يبدو أن الفلسفة ال تستطيع أن تكون ذاتها إال إذا . فلسفية ابتداءـ من خارجها ، أي من مصادر ال

 .الفلسفة ذاتهاماهية تساؤل عن  باألساسهو الغيرية  خطاب التساؤل عنيكون  ئذحين. تورطت في غيريتها

   :وما جاورها التساؤالت التالية يكون هذا الملتقى فضاء لمقاربة نأمل أن من هذا المنطلق،

 تأسيس للعالقة اإليجابية بالغير؟كيف يمكن للفلسفة أن تسهم في الو من هو اآلخر بالنسبة إلى الذات؟

 كيف يكون يمكن للفلسفة أن تنقل خطاب الغيرية من مستوى التنظير إلى فضاء الممارسة؟ إلى أي حد

  للذات، مصدر ثراء لها؟ شرطا للتواصل؟ ما الشروط التي تجعل اآلخر، رغم مغايرته االعتراف باآلخر

 : أهداف الملتقى

 لتأسيس للعالقة اإليجابية بالغير؛ـ إبراز أهمية إسهام الفلسفة في ا

 ـ نشر ثقافة التسامح ونبذ التطرف بجميع صوره؛

النزاعات ـ التأكيد على ضرورة انتهاج أسلوب الحوار الفلسفي وااللتزام بأخالقيات النقاش في إدارة 

 الفكرية واإليديولوجية بين الجماعات البشرية؛

 ـ ترقية قيم المحبة والعدالة واإلنصاف في التعامل مع الغير؛

 الممارسة الفعلية؛ـ االرتقاء بخطاب الغيرية من المستوى الفلسفي النظري إلى مستوى 

 ".آَخِرها"تجديد خطاب الفلسفة باالنفتاح على ـ 
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 :شروط المشاركة

 الملتقى؛ أحد محاورـ أن يكون البحث متصال ب

 سبق عرضه أو نشره من قبل؛ـ أن يكون أصيال لم ي

 ...ـ أن يستوفي كل شروط البحث العلمي من حيث الشكل والمضمون والمنهجية والتوثيق

 اللغوية؛ـ أن يكون خاليا من األخطاء 

 يتضمن اإلشكالية والعناصر األساسية( كلمة  555في حدود ) لبحثه الباحث ملخصا  ـ أن يرسل

 ضمن االستمارة المرفقة؛ لن عنها أدناهفي اآلجال المع

ن لجال المعفي اآل( صفحة  15إلى  15من )  لبحثل النص الكامل لـ بعد الموافقة المبدئية، يرسَ 

 عنها أدناه؛

 ؛14والهوامش بنط  11بنط ،  Traditional Arabic  بخط  البحثالملخص و ـ يكتب

 قائمة المصادر والمراجع في آخر البحث؛أن تلحق ـ تكتب الهوامش في آخر كل صفحة، على 

 : المواعيد

 2511نوفمبر  50و 50يومي : ـ تاريخ تنظيم الملتقى

 2511أوت  31:  ـ آخر أجل إلرسال الملخصات

 2511أكتوبر  50: سال النصوص الكاملة للبحوثـ آخر أجل إلر

كما تتكفل بالنقل من المطار وإليه بالنسبة إلى ، هموإطعامالمشاركين يواء تتكفل الجهة المنظمة بإ: تنبيه

 . ، و ال تتكفل بشراء تذاكر الطائرةالمشاركين من خارج الجزائر

 a.falsafa@yahoo.com : ترسل البحوث إلى البريد اإللكتروني
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