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تتوفر الجزائر اليوم على تجربة
فكرية فلسفية ،لم تكن لهل في يوم من
األيام ،و نعتقد أن األمر يرتبط بتراكم
حصل عبر أجيال ،ومن المؤشرات التي
تكشف عن هذه التجربة ،التوسع الذي
تشهده الفلسفة في الجامعة الجزائرية ،فمع
نهاية السبعينات لم تكن تتوفر الفلسفة إال
على قسم واحد في الجزائر ،ومع بداية
الثمانينات كنا نحصي ثالثة أقسام ال غير،
ولكن مع بداية األلفية الثالثة إلى اليوم
أصبحت هذه األقسام متواجدة في كل
الجامعات الجزائرية ،مما أنتج نخبة من
األساتذة الذين بدأ إنتاجهم في الظهور،
ومما شجع أيضا على نمو التجربة
ونضجها الملتقيات والندوات التي تعقد هنا
وهناك على الدوام ،والتي تتناول قضايا
فلسفية مختلفة تتصل بالراهن الجزائري
والعربي اإلسالمي واإلنساني الكوني،
وأكثر من ذلك نشأة الجمعيات الثقافية
والفكرية التي تثري هذه التجربة ،ولعل
أهمها "الجمعية الجزائرية للدراسات
الفلسفية" كــان لهـــذه العوامــل األثر فــي

ظهور أعمال فلسفية ،تعد بتراكم معرفي
غير معهود .غير أن هذه التجربة الفلسفية
لم تلق بعد االهتمام الكافي عدا بعض
المحاوالت المحتشمة ،مما فرض ضرورة
إخضاع التجربة الجزائرية في الكتابة
الفلسفية موضع الدرس والتحليل والمناقشة.

 /1التعريف بالكتابة الفلسفية في الجزائر.
 /2تقييم تجربة الكتابة الفلسفية في الجزائر.
 /3فتح آفاق لهذه الكتابة.
 /4استشراف اإلشكاليات التي تطرحها
الكتابة الفلسفية.

إلى أي حد نتحدث عن كتابة فلسفية
حقيقية في الجزائر؟
ما هي خصوصياتها؟ ما مدى عمقها؟
ما هي رهاناتها؟
هذه األسئلة وغيرها ستكون محل
نقاش وتحليل من قبل الباحثين واألكاديميين
لتحقيق جملة من األهداف.

 -1في مفهوم الكتابة الفلسفية ومعاييرها.

 -2تاريخية الكتابة الفلسفية في الجزائر

وتطورها.

 -3الكتابة الفلسفية والراهن الجزائري.
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الكتابة

اإلسالمي.

الفلسفية

والراهن

العربي

 -5الكتابة الفلسفية و القضايا اإلنسانية.
 -6الكتابة الفلسفية على محك النقد.

