مؤتمر الرياض
الدولي للفلسفة
 3-1ديسمبر  | 2022الرياض المملكة العربية السعودية

سيجمع مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة  2022نخبة من الفالسفة ،والعلماء ،واملؤرخين ،واملنظرين
السياسيين ،والفنانين من مختلف دول العالم ملناقشة األطروحات ووضع الفرضيات حول املعرفة
واالستكشاف في عصرنا الحالي وفي املستقبل انطالقا من التفسيرات التاريخية واملشاريع البحثية املعاصرة.
وبالتالي ،يتمحور نطاق عملنا حول املشاركة في بحوث استقصائية فلسفية وعلمية هادفة تدور حول األسئلة
التقليدية املتعلقة بالزمان والفضاء من خالل إعادة تعريف هذه املفاهيم القديمة في إطار تاريخنا املعاصر.
وانطالقا من تركيزنا على أثر الزمان والفضاء على البشرية ،فإننا نسعى لتعزيز إمكانيات االستقصاء والتساؤل
من أجل تحقيق االزدهار البشري النظري ،والعملي ،والفكري ،واألخالقي؛ ما هو الزمان؟ ما هو الفضاء؟ كيف
يمكن لنظريات الزمان والفضاء أن تتيح لإلنسانية فرص التطور نحو املثل العليا املتمثلة بالعدالة والحكمة؟
كيف سيبدو مستقبل إنسانيتنا في أعقاب التقدم التكنولوجي املذهل الذي نشهده؟ هل نحن وحيدون في هذا
الكون؟ وإن لم نكن الوحيدين ،فكيف ينبغي لنا أن نتواصل مع سكان الكون اآلخرين؟ كيف يمكن للفلسفة
أن تحقق السالم وملاذا؟ كيف يمكننا الحفاظ على روح املعرفة واالستكشاف من أجل البشرية؟ ولربما يبقى
السؤال األهم :أين تكمن األسباب التي تدفع إنسانيتنا إلى التحلي باألمل؟
من خالل جمع املفكرين القادمين من مختلف التخصصات العلمية واملدارس الفكرية واملؤسسية تحت
سقف واحد ،يسعى مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة  2022إلى طرح أسئلة جديدة ومختلفة عن تلك التي
ورثناها عبر تاريخنا ،ولربما إلى ابتكار نطاقات بحث جديدة أو حتى إيجاد إجابات جديدة لالرتقاء بتاريخنا
البشري املتبادل واملشترك.

2022

موجزعن برنامج املؤتمر

ملحة عن البرنامج

2022

اليوم األول :الخميس  1ديسمبر 21:30 – 14:00, 2022
14:00

14:15

كلمة د .محمد حسن
علوان ،الرئيس
التنفيذي لهيئة األدب
والنشروالترجمة

الجلسة االفتتاحية
ملاذا يجب أن نتهيأ لعالم عابر
للكواكب؟

14:15 – 14:00

15:15 – 14:15

15:00
البشرية في
الفضاء:
املجد أم
السلطة

16:00

17:30

استكشاف ماذا
بالضبط؟

فترة راحة

18:30

18:00

19:00

19:30

أساليب للتساؤل الفلسفي في الفصل املدرس ي

أهمية الفلسفة في عالم تتعدد فيه مراكزالقوة

17:30 – 16:00

19:00 – 18:00

20:00 – 19:00

استكشاف الفضاء
والزمان في وقتنا الحالي

أخالقيات املعرفة
واالستكشاف

17:30 – 16:00

19:00 – 18:00

– 15:15
16:00

20:00

20:30

عشاء

االستكشافات الفلسفية ومسألة املستقبل
21:30 – 20:00

تأمل كوكب األرض:
وجهات نظرجديدة حول
اإلنسانية

التفكير في الفضاء الخارجي
21:30 – 20:00

17:30 – 16:00

العقل والفوض ى
21:30 – 20:00

مقهى الفلسفة
21:30 – 20:00

فالسفة الغد
21:00 – 15:00

21:00

21:30

22:00

2022

اليوم الثاني :الجمعة  2ديسمبر 21:30 – 14:00 , 2022
14:00

لقاءات بشرية دخيلة :من سنكون
في املستقبل؟

16:30

15:00

17:00

17:30

هل ُ
نحن وحدنا؟

مستقبل العالقات الشخصية في عصرالذكاء االصطناعي

16:30 – 15:00

17:45 – 16:30

18:00
ف
ت
ر
ة
ر
ا
ح
ة

15:00 – 14:00

االستكشاف
خارج نطاق
املعرفة
– 18:15
19:00

19:00

التعليل األخالقي
والتفكيرالفلسفي:
االقتراب من تعليم
يقدرالفضائل

20:30

20:00

21:00

ماذا نعرف عن األسس الدماغية والتحكم بالذات؟
21:00 – 20:00

عشاء

20:00 – 19:00

البيئة ّ
املجرية :مسؤوليتنا؟

الحد من املخاطرواالستدامة في استكشاف الفضاء

التعليم والتعلم الحواري :فرصة من أجل مدرسة املستقبل

16:30 – 15:00

17:45 – 16:30

21:30 – 20:30

تقص ي املوروثات املعرفية

مقهى الفلسفة

17:45 – 16:30

21:00 – 20:00

(مناظرة)
القراءة بين السطور
17:00 – 14:00

مقهى الفلسفة
17:00 – 15:00

فالسفة الغد
21:30 – 14:00

21:30

22:00

2022

اليوم الثالث :السبت  3ديسمبر 21:15 – 10:00, 2022
11:45

10:00

13:00

املخيم الفلسفي
13:00 – 10:00

التفكيرالفلسفي والتربية الحكيمة في املنزل
13:15 – 11:45

13:15

14:00

14:30

16:00

17:00

املساحات الحوارية
وتحديات التكنولوجيا
16:00 – 14:30

التراث البشري
17:00 – 16:00

فترة راحة

18:00

17:30

الفلسفة ومسائل الفضاء والزمان
19:00 – 17:30

استكشاف املعرفة
الفلسفية بشكل
جماعي :اإلرث اليوناني
العربي
16:00 – 14:30

قوانين الفضاء :من املعاهدات إلى الو اقع
19:00 – 17:30

)إفتراضية)
البحث عن نظرية كونية

السلطة ومؤسسات
املعرفة
16:00 – 14:30

19:00 – 17:30

(مناظرة)
القراءة بين السطور
17:00 – 14:00

مقهى الفلسفة
19:00 – 17:00

فالسفة الغد
21:00 – 10:00

18:30

19:00

20:00

إنتاج ونقد املعرفة في فلسفة
القرن الثاني عشرفي العالم
اإلسالمي
20:00 – 19:00

الفلسفة اآلن !
21:00 – 20:00

21:00
اختتام مؤتمرالرياض الدولي
للفلسفة
21:15 – 21:00

21:15

افتتاح مؤتمرالرياض الدولي للفلسفة
14:15 – 14:00
املسرح الفلسفي
كلمة د .محمد حسن علوان ،الرئيس التنفيذي لهيئة األدب والنشر والترجمة في وزارة الثقافة

15:15 – 14:15
املسرح الفلسفي

الجلسة االفتتاحية
ملاذا يجب أن نتهيأ لعالم عابرللكواكب؟
مدير الجلسة :د .نيكوالس دي وارين ،أستاذ دكتور في الفلسفة ،جامعة والية بنسلفانيا

املتحدثون:

م .مشاعل الشميمري ،مستشار خاص للرئيس التنفيذي ،الهيئة السعودية للفضاء ،نائب رئيس مبادرة االختالف ،نائب رئيس االتحاد الدولي للمالحة الفضائية

محاضرة رئيسية
البشرية في الفضاء :املجد أم السلطة

16:00 – 15:15
املسرح الفلسفي

املتحدث:

د .عبدهللا الغذامي ،أستاذ دكتور في النقد والنظرية ،جامعة امللك سعود

2022

اليوم األول :الخميس  1ديسمبر 2022

جلسة حوارية
استكشاف ماذا بالضبط؟
مدير الجلسة :د .عبدهللا املطيري ،أستاذ مساعد للفلسفة ،جامعة امللك سعود ،رئيس جمعية الفلسفة

17:30 – 16:00
(جلسات متزامنة)
املسرح الفلسفي

املتحدثون:

شيخة اليلك ،محاضرة ،كلية الجبيل الجامعية ،السعودية
د .فهد الرويشد ،أستاذ دكتور في الفلسفة ،كلية التربية األساسية ،الكويت
د .أسعد الشمالن ،أستاذ العلوم السياسية ،مدير مركز الدراسات األوروبية ،معهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

بالتعاون مع جمعية الفلسفة

17:30 – 16:00
(جلسات متزامنة)
ورشة عمل ١

17:30 – 16:00
(جلسات متزامنة)
ورشة عمل ٢

جلسة حوارية
استكشاف الفضاء والزمان في وقتنا الحالي
مدير الجلسة :د .نيكوالس دي وارين ،أستاذ دكتور في الفلسفة ،جامعة والية بنسلفانيا

املتحدثون:

كريستوفر كوردوفا ،مؤسس مساعد ،فيكتوريا ايكوسيستمز
د .آلبيرتو كاريللو كانان ،أستاذ دكتور في كلية األدب والفلسفة ،جامعة بويبال املستقلة
كيلي فوربز ،مدير تنفيذي ،معهد الذكاء االصطناعي ،آسيا
جلسة حوارية
تأمل كوكب األرض :وجهات نظرجديدة حول اإلنسانية
مدير الجلسة :د .جوزيف كوهين ،أستاذ دكتور في كلية الفلسفة ،جامعة دبلن

املتحدثون:

د .أليخاندرا دي ال ميرسيد فرنانديز ،أستاذ دكتور في قسم الفلسفة ،كلية العلوم اإلنسانيةUNNE ،
د .هبة الدغيدي ،رئيسة قسم العلوم التعليمية ،الجامعة األمريكية في القاهرة
د .جياكومو بيتراركا ،أستاذ مساعد ،جامعة سان رافاييل ،إيطاليا

2022

اليوم األول :الخميس  1ديسمبر 2022

19:00 – 18:00
)جلسات متزامنة)
ورشة عمل ١

19:00 – 18:00
)جلسات متزامنة)
املسرح الفلسفي

20:00 – 19:00
املسرح الفلسفي

جلسة حوارية
أساليب للتساؤل الفلسفي في الفصل املدرس ي
املتحدثون :داليا تونس ي ،مدير عام ،مؤسسة بصيرة

بالتعاون مع مؤسسة بصيرة

محاضرة رئيسية
أخالقيات املعرفة واالستكشاف
مدير الجلسة :د.عبدهللا املطيري ،أستاذ مساعد في الفلسفة ،جامعة امللك سعود ،رئيس جمعية الفلسفة
املتحدثون :د .حسن الشريف ،أستاذ مساعد في الفلسفة ،جامعة طيبة

محاضرة رئيسية
أهمية الفلسفة في عالم تتعدد فيه مراكزالقوة
مدير الجلسة :د .جوزيف كوهين ،أستاذ مساعد ،كلية الفلسفة ،جامعة دبلن
املتحدثون :د .لوكا ماريا سكارانتينو ،رئيس االتحاد الدولي لجمعيات الفلسفة

2022

اليوم األول :الخميس  1ديسمبر 2022

21:30 – 20:00
(جلسات متزامنة)
ورشة عمل ١

جلسة حوارية
التفكيرفي الفضاء الخارجي

املتحدثون:

د .جاك آرنولد ،مستشار أخالقي ،املركز الوطني للدراسات الفضائية
سمو األميرة ملى بنت منصور آل سعود ،باحثة في الدراسات الثقافية وتاريخ األفكار والعلوم

بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء
جلسة حوارية
العقل والفوض ى

21:30 – 20:00
(جلسات متزامنة)
املسرح الفلسفي

21:30 – 20:00
(جلسات متزامنة)
ورشة عمل ٢

21:30 – 20:00
مقهى الفلسفة

املتحدثون:

ريم طيبة ،عاملة فيزياء ،املنظمة األوروبية للبحوث النووية
د .هيثم التويجري ،مستشار ،الهيئة السعودية للفضاء

بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء

جلسة حوارية
االستكشافات الفلسفية ومسألة املستقبل
مدير الجلسة :جعفراألنصاري ،عضو في جمعية الفلسفة

املتحدثون:

د .أحمد البرقاوي ،عميد بيت الفلسفة ،اإلمارات العربية املتحدة
د .هادي الصمداني ،عضو مؤسس ،جمعية الفلسفة ،أستاذ مساعد في اللغويات ،جامعة أم القرى
عبد الرحمن مرشود ،مؤسس مركز البحوث والتواصل املعرفي ،السعودية
مقهى الفلسفة

تحت إشراف د .كريستوفر فيليبس ،مؤسس سقراط كافيه ،كاتب

2022

اليوم األول :الخميس  1ديسمبر 2022

15:00 – 14:00
املسرح الفلسفي

16:30 – 15:00
(جلسات متزامنة)
املسرح الفلسفي

16:30 – 15:00
(جلسات متزامنة)
ورشة عمل ١

محاضرة رئيسية
لقاءات بشرية دخيلة :من سنكون في املستقبل؟
مدير الجلسة :د .جوزيف كوهين ،أستاذ دكتور ،كلية الفلسفة ،كلية دبلن
املتحدثون :د .نيكوالس دي وارين ،أستاذ دكتور في الفلسفة ،جامعة والية بنسلفانيا
جلسة حوارية
هل ُ
نحن وحدنا؟
مدير الجلسة :د .جاك آرنولد ،مستشار أخالقي ،املركز الوطني للدراسات الفضائية
املتحدثون :د .نوربيرت فريستشاف ،كبير خبراء التكنولوجيا وشريك في  ،SpaceTecومؤسس منتدى الفضاء النمساوي

بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء

جلسة حوارية
البيئة ّ
املجرية :مسؤوليتنا؟

املتحدثون:
د .راي لي بيو ،أستاذ مشارك ،جامعة سانت لويس
بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء
مقهى الفلسفة

17:00 – 15:00
مقهى الفلسفة

تحت إشراف د .كريستوفر فيليبس ،مؤسس سقراط كافيه ،كاتب

2022

اليوم الثاني :الجمعة  2ديسمبر 2022

جلسة حوارية
مستقبل العالقات الشخصية في عصرالذكاء االصطناعي

17:45 – 16:30
(جلسات متزامنة)
املسرح الفلسفي

املتحدثون:

د .جون سايمونز ،أستاذ دكتور ،قسم الفلسفة ،مدير مركز التواصل السيبراني ،جامعة كانساس
د .جون سولينز ،أستاذ دكتور في الفلسفة ،مدير مركز البرمجة لألخالقيات واملجتمع ،جامعة سانتا كالرا
كليرماتوكا ،عالم احصائيات ،سفير الذكاء االصطناعيSwissCognitive ،

بالتعاون مع املركز السعودي للفلسفة واألخالقيات

17:45 – 16:30
(جلسات متزامنة)
ورشة عمل ١

17:45 – 16:30
(جلسات متزامنة)
ورشة عمل ٢

ورشة عمل
الحد من املخاطرواالستدامة في استكشاف الفضاء
م .يوسف العامودي ،متخصص في تكنولوجيا الطيران ،جامعة ميسوري الوسطى

بالتعاون مع ورشة x

جلسة حوارية
تقص ي املوروثات املعرفية
مدير الجلسة :د .جوزيف كوهين ،أستاذ دكتور ،كلية الفلسفة ،كلية دبلن

املتحدثون:
ي
د .طيب بو عزة ،كاتب وأستاذ دكتور دراسات عليا ،املركز الجهو ملهن التربية والتكوين

د .أندرو هاينز ،محاضر في الفلسفة العاملية ،كلية الدراسات الشرقية واألفريقية ،جامعة لندن
د .بادو ندوي ،أستاذ دكتور ،جامعة الشيخ أنتا ديوب ،داكار ،السنغال

بالتعاون مع كلية الدراسات الشرقية واألفريقية  -لندن

19:00 – 18:15
املسرح الفلسفي

محاضرة رئيسية
االستكشاف خارج نطاق املعرفة
مدير الجلسة :د .حسن الشريف ،أستاذ مساعد في الفلسفة ،جامعة طيبة
املتحدثون :د.عبدهللا املطيري ،أستاذ مساعد في الفلسفة ،جامعة امللك سعود ورئيس جمعية الفلسفة

2022

اليوم الثاني :الجمعة  2ديسمبر 2022

20:00 – 19:00
املسرح الفلسفي

21:00 – 20:00
(جلسات متزامنة)
املسرح الفلسفي

21:30 – 20:30
(جلسات متزامنة)
ورشة عمل ١

محاضرة رئيسية
التعليل األخالقي والتفكيرالفلسفي :االقتراب من تعليم يقدرالفضائل
مدير الجلسة :الوليد السقاف ،أستاذ مساعد ،جامعة ميونخ
املتحدثون :داليا تونس ي ،مدير عام ،مؤسسة بصيرة
محاضرة رئيسية (افتراضية)
ماذا نعرف عن األسس الدماغية والتحكم بالذات؟
مدير الجلسة :د .جوزيف كوهين ،أستاذ دكتور في كلية الفلسفة ،كلية دبلن الجامعية
املتحدثون :د .باتريشا تشيرشالند ،أستاذ دكتور في الفلسفة ،جامعة كاليفورنيا في سان دييغو
محاضرة عامة
التعليم والتعلم الحواري :فرصة من أجل مدرسة املستقبل
املتحدثون :داليا تونس ي ،مدير عام ،مؤسسة بصيرة

بالتعاون مع مؤسسة بصيرة

2022

اليوم الثاني :الجمعة  2ديسمبر 2022

13:45 – 11:45
ورشة عمل ١

16:00 – 14:30
(جلسات متزامنة)
ورشة عمل ١

16:00 – 14:30
(جلسات متزامنة)
املسرح الفلسفي

محاضرة عامة
التفكيرالفلسفي والتربية الحكيمة في املنزل
املتحدثون :داليا تونس ي ،مدير عام ،مؤسسة بصيرة

بالتعاون مع مؤسسة بصيرة

جلسة حوارية
املساحات الحوارية وتحديات التكنولوجيا
مدير الجلسة :د .أليخاندرا دي ال ميرسيد فرنانديز ،أستاذ دكتور في قسم الفلسفة ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة نوردست الوطنية في األرجنتين

املتحدثون:

د .كريستوفر فيليبس ،مؤسس سقراط كافيه ،كاتب
د .سماعين جلة ،أستاذ دكتور عالقات عامة ،املعهد العاملي للعلوم )(HIS
د .جيراردو دي ال فوينتي ،أستاذ دكتور ،كلية الفلسفة ،الجامعة الوطنية املستقلة في املكسيك – )(UNAM
جلسة حوارية
استكشاف املعرفة الفلسفية بشكل جماعي :اإلرث اليوناني العربي
مدير الجلسة :د .أيمن شحادة ،أستاذ دكتور ،لغة عربية ودراسات إسالمية،كلية الدراسات الشرقية واألفريقية – لندن

املتحدثون:

د .إلفيس إيمافيدون ،محاضر كلية الدراسات الشرقية واألفريقية  -لندن
د .سجاد رضوي ،أستاذ دكتور في التاريخ الحضاري اإلسالمي ،جامعة أكستير
د .إيهاب بديوي ،محاضر ،جامعة اليدن

بالتعاون مع كلية الدراسات الشرقية واألفريقية  -لندن

2022

اليوم الثالث :السبت  3ديسمبر 2022

جلسة حوارية
السلطة ومؤسسات املعرفة
مدير الجلسة :د .جوزيف كوهين ،أستاذ دكتور ،كلية الفلسفة ،كلية دبلن الجامعية

16:00 – 14:30
(جلسات متزامنة)
ورشة عمل ٢

17:00 – 16:00
املسرح الفلسفي

املتحدثون:

ناثان دوفير ،طالب دكتوراه ،كاتب ،جامعة بوردو
د .بشار حيدر ،أستاذ دكتور في الفلسفة ،الجامعة األمريكية في بيروت
بيورن جيرد فريتير ،محاضر ،الفلسفة العاملية،كلية الدراسات الشرقية واألفريقية  -لندن

محاضرة رئيسية
التراث البشري
مدير الجلسة :د .جوزيف كوهين ،أستاذ دكتور ،كلية الفلسفة ،كلية دبلن الجامعية
املتحدثون :د .ماوريزيو فيراريس ،أستاذ دكتور في الفلسفة الفكرية ،جامعة تورينو
مقهى الفلسفة

19:00 – 17:00

تحت إشراف د .كريستوفر فيليبس ،مؤسس سقراط كافيه ،كاتب

جلسة حوارية
الفلسفة ومسائل الفضاء والزمان
مدير الجلسة :أحمد املدلوح ،جمعية الفلسفة

19:00 – 17:30
(جلسات متزامنة)
ورشة عمل ١

املتحدثون:

محمد الوهيب ،رئيس قسم الفلسفة ،جامعة الكويت
د .يزيد بدر ،رئيس ،قسم الفلسفة ،جامعة الكويت
د .رانيا العرضاوي ،عضو مؤسس ،جمعية الفلسفة

بالتعاون مع جمعية الفلسفة

2022

اليوم الثالث :السبت  3ديسمبر 2022

19:00 – 17:30
(جلسات متزامنة)
ورشة عمل ٢

ورشة عمل
قوانين الفضاء :من املعاهدات إلى الو اقع
املتحدثون :د.نوما إيسنار ،محامي ،مؤسس SPACEAVOCAT

19:00 – 17:30
(جلسات متزامنة)
املسرح الفلسفي

محاضرة عامة
البحث عن نظرية كونية (افتراضية)
مدير الجلسة :د .جوزيف كوهين ،أستاذ دكتور ،كلية الفلسفة ،كلية دبلن الجامعية
املتحدثون :د.كارول كليالند ،أستاذ دكتور في الفلسفة ،جامعة كولورادو

20:00 – 19:00
املسرح الفلسفي

محاضرة رئيسية
إنتاج ونقد املعرفة في فلسفة القرن الثاني عشرفي العالم اإلسالمي
املتحدثون :د .أيمن شحادة ،أستاذ دكتور ،لغة عربية ودراسات إسالمية،كلية الدراسات الشرقية واألفريقية  -لندن

21:00 – 20:00
املسرح الفلسفي

21:15 – 21:00
املسرح الفلسفي

بالتعاون مع ورشة x

جلسة حوارية
الفلسفة اآلن!
مدير الجلسة :حسن الشريف ،بروفيسور مساعد في الفلسفة ،جامعة طيبة
املتحدثون:
معالي الدكتورحسام زمان ،أستاذ دكتور مساعد ،جامعة طيبة
د .عماد الزهراني ،مشرف ،برنامج الفيلسوف الصغير ،جمعية الفلسفة

اختتام مؤتمرالرياض الدولي للفلسفة 2022
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اليوم الثالث :السبت  3ديسمبر 2022

الفعاليات المصاحبة

2022

مقهى الفلسفة (إشراف د .كريستوفر فيليبس)

سيوفر مقهى الفلسفة للمقدمين واملشاركين على حد سواء فرصة فريدة للمشاركة والتفاعل مع بعضهم البعض في بيئة مريحة وغير رسمية ،حيث سيستكشفون معا أسئلة وقتية ولكنها خالدة تنبع من
موضوع املؤتمر "املعرفة واالستكشاف :الفضاء والوقت واإلنسانية" .ومن املؤكد أن تجربة االستكشاف واالستقصاء املنهجية هذه ستمكن جميع املشاركين من تعميق نطاق الرؤى واإلحساس
باإلمكانيات املكتسبة واملجمعة طوال فترة املؤتمر.
األيام واألوقات
 1ديسمبر 21:30 –20:00
 2ديسمبر 17:00 – 15:00
 3ديسمبر 19:00 –17:00
املتحدث :د .كريستوفر فيليبس
املوقع :مقهى الفلسفة – الدور األرض ي

2022

مناظرة القراءة بين السطور

انضموا إلينا في القاعة الصغيرة لحضور بطولة نقاشية حامية بين أربع مجموعات من املفكرين ،ستناقش كل منها األفكار وتعللها خالل جلستين حواريتين على مدار يومين متتاليين .هل التخوف األخالقي
من تطور الذكاء االصطناعي مبالغ فيه؟ وماذا عن دور املخاطر األخالقية في صناعة التجميل؟ هل يجب حظرها بالقانون؟
سيتم تقييم املتسابقين من قبل لجنة تحكيم وسيحصل الفائزون على جوائز.
مواضيع املناظرات:
▪ التخوف األخالقي من تطور الذكاء االصطناعي أمر مبالغ فيه.
▪ صناعة التجميل تتضمن مجازفات أخالقية لذلك ينبغي تقييدها قانونيا.
األيام واألوقات
 ٢ديسمبر 17:00– 14:00
 ٣ديسمبر 17:00– 14:00

املنسقون :عبدالرحمن املرشود  ،و عزة مختار
املوقع :القراءة بين السطور – الدور الثاني

2022

المخيم الفلسفي

إن حوارات اإلنسان حول الفلسفة ومساعيه الدائمة للتأمل واالستدالل تولد مع والدة روحه ،فيشعر بها عقله وكل خلية من خاليا جسده .وبهدف إحياء هذه الحوارات العميقة ،سنعكف على تنفيذ
جلسات نقاش فلسفية في الهواء الطلق حيث يمكنك مقابلة مفكرين يشاركونك األفكار الفلسفية.
اليوم/الوقت
 ٣ديسمبر 13:00 – 10:00

املنسقون:
زها شعبط
مودة الحميد
نسرين غندورة

املوقع :املخيم الفلسفي – الدور األرض ي

2022

فالسفة الغد

سيسهم برنامج مساحة فالسفة الغد في تبسيط مفاهيم الفلسفة وجعلها أكثر قربا من العقول اليافعة؛ فالفلسفة للجميع بغض النظر عن العمر .ولذلك نرحب بجميع الضيوف ،بما في ذلك العائالت؛
بغية تشجيع األطفال واليافعين على االهتمام بالتفكير الفلسفي وإثارة فضولهم بشأن هذا املجال .تم تطوير هذا البرنامج للفالسفة الصغار واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين  7و 15عاما ،وسنوفر لهم
مجموعة ضخمة من ورش العمل :بدءا بقصص الرسوم املتحركة حول رواد الفضاء ،ووصوال إلى أنشطة الفنون والحرف اإلبداعية التي تسعى لإلجابة على األسئلة الوجودية ،كتلك املتعلقة بنشأة العالم
أو بكيفية رؤيتنا ألنفسنا.
املوقع :فالسفة الغد– الدور الثاني

اليوم األول :الخميس  ١ديسمبر
16:00 – 15:00
قصة السؤال
ورشة تتضمن مناشط مسلية لمناقشة بعض األفكارالفلسفية بأسلوب ملهم و مبسط ،وتتناول بعض النصوص القصصية المتضمنة تساؤالت فلسفية لتحبيبها إليهم وتقريبها ألذهانهم .ورشة تخلق دافعية
لديهم لقراءة كتب الفلسفة والقصص المعنية بإثارة التساؤالت الفلسفية.
الفئة العمرية ١٥–١٢ :سنة
العدد ٢٥ :مشارك
المتحدثة :ريم الجوفي

17:45 – 16:30

ترجم أفكارك
استخدام الوسائط المتعددة وفن القص بالكوالج في البحث عن اقتباسات موجودة في المجالت واختيارها من قبل الطفل لتعكس أفكاره الداخلية.
الفئة العمرية ١٢–٧ :سنة
العدد ٢٥ :مشارك
المتحدثة :مجد جاها

2022

فالسفة الغد

اليوم األول :الخميس  ١ديسمبر
قصة حياة ذكية في كوكب آخر
إثارة خيال األطفال عبر تجربة قراءة قصة تفاعلية عن الكواكب ومخلوقات الفضاء وتصميم مخلوق فضائي .سيتعلم من خاللها التسلسل واإلدراك ومناقشة األفكار الفلسفية عن الفضاء.
20:30 – 19:15

الفئة العمرية ١٢–٧ :سنة
العدد ٢٥ :مشارك
المتحدثة :ابتهال نجار

21:30 – 20:45

حدود الفضاء الالنهائية
ما الذي يوجد بعد الفضاء الخارجي؟! يستطيع العلماء تفسير الكثير من الظواهر التي يمكن أن نراها ،ولكن هناك بعض األمور التي ال نعرفها بعد ...هل يمتد الفضاء بال نهاية؟ هل هناك عدد منتهي من
المجرات في كل اتجاه في الفضاء؟ أم أن هذا الفضاء ينتهي؟ إذا كان ينتهي فماذا يوجد في نهايته؟
الفئة العمرية ١٢–٧ :سنة
العدد ٢٥ :مشارك
المتحدثة :أسماء باوزير

2022

فالسفة الغد

اليوم الثاني :الجمعة  ٢ديسمبر
15:30 – 14:00

هل ينبغي أن تكون هناك بداية لكل قصة؟
سيتم طرح فكرة تفاعلية عن أهمية البدايات لكل قصة تتناولها األجيال ،في حلقة النقاش هذه سنجيب عن هذه التساؤالت التي قد ال تنتهي .باإلضافة إلى نشاط بسيط يشرح فكرة امتداد الكون.
الفئة العمرية ١٢–٧ :سنة
العدد ١٥ :مشارك
المتحدثة :نيفين نبيل

قصة :كيف نتميز باختالفنا؟!
تجربة قراءة قصة تفاعلية وتصميم عمل فني بالرمل ينمي مهارة التصميم والتخطيط ويلقي الضوء على ميزة االختالفات عبر التعبير عن الذات

17:30 – 16:00

الفئة العمرية ١٢–٧ :سنة
العدد ٢٥ :مشارك
المتحدثة :ابتهال نجار

كيف أرى نفسي في عالم الخيال ؟
محاكاة الطفل لكيف يرى نفسه وشخصيته بالرسم والتلوين ،تنميه خيال الطفل في رسم الوجوه باألسلوب التشكيلي ،وصناعه شخصيات باأللوان والقصاصات.
19:00 – 17:45

الفئة العمرية ١٢–٧ :سنة
العدد ٢٥ :مشارك
المتحدثة :مجد جاها

2022

فالسفة الغد

اليوم الثالث :السبت  ٣ديسمبر
قمرا
لقد اصطدت ً
قمرا ،يعقبها استخراج ألبرز المفاهيم من القصة ووضع التساؤالت حولها في مجموعات ،ثم اختيار سؤال واحد
ورشة فلسفية لألطفال تبدأ بتمرين تمهيدي ثم عرض مثير فلسفي قصة :لقد اصطدت ً
بالتصويت ليجري حوله حوار سقراطي ،ويعقب ذلك تقييم للحوار والجلسة من قبل األطفال أنفسهم.
11:30 – 10:00

الفئة العمرية ١٢–٧ :سنة
العدد ٢٥ :مشارك
المتحدث :عماد الزهراني

15:30 – 14:00

كيف سأرى العالم لو كنت روبوتاً؟
هل يستطيع الروبوت أن يشعر باإلنسان؟ ما الفرق بين اإلنسان و الروبوت؟ ماذا لو استبدل اإلنسان بالروبوت؟
الفئة العمرية ١٢–٩ :سنة
العدد ٢٠ :مشارك
المتحدثة :فرح الحربي

2022

فالسفة الغد

اليوم الثالث :السبت  ٣ديسمبر
حلقة فلسفية (حوار سقراطي)
ورشة عمل مدتها ساعتان لتعليم أساليب التفكير الفلسفي للصغار واليافعين والكبار .نستخدم في الورشة منهج  P4Cلتعليم مهارات التفكير العليا عن طريق إنشاء بيئة آمنة لتبادل األفكار والتساؤالت
17:15 – 15:45

الفئة العمرية ١٥–١٠ :سنة
العدد ١٨ :مشارك
المتحدثة :رواف نحاس

18:30 – 17:30

صديقي الخيالي..
ورشة فلسفية بمنهجية  P4Cتتناول مفهوم الخيال واالبتكار من خالل قراءة قصة "صديقي المتخيل " ومناقشة األفكار الفلسفية باإلضافة لعمل فني سيقوم بها األطفال باستخدام الدمى.
الفئة العمرية ١٢ -٧ :سنة
العدد ١٢ :مشارك
المتحدثة :أفنان الخالدي

2022

فالسفة الغد

يبادلنا شركاؤنا شغف تشجيع الفلسفة ونشرها للجميع ،ومن بينهم االتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية
( )FISPوالعديد من الجامعات الدولية الرائدة؛ مثل الجامعة الوطنية املستقلة في املكسيك )،(UNAM
والجامعة الوطنية في الشمال الشرقي في األرجنتين ) ، (UNNEوكلية الدراسات الشرقية واإلفريقية
)(SOASفي لندن .كما يمكنكم إلقاء نظرة على جناح الشركاء ،وتصفح كتب الفلسفة النادرة التي سوف
تعرضها (معكال) ،أو التعرف على مؤسسات الفلسفة )  ( SCOPEاملركز السعودي للفلسفة واألخالق،
والجمعية السعودية للفلسفة ) ،(SAPومؤسسة فلسفة األطفال (بصيرة).
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شركاؤنا

