
 بزنامج ضيف الشزف

 النشاط نبذة عن النشاط تاريخه مكانه املشاركىن من مصز واملغزب

،ئبطاهُم عبساإلاجُس: بمـاضهت  

 حؼُير:  عبسالعالي السمُاوي.

 

فبراًط 99الجمعت  كاعت اللسغ  

16.00-15.00 

جذخلف عىالم ولؼاث وجلىُاث هخابت الللت اللليرة عىس العطب هما 

عىس ػيرهم، هما جذخلف هىعُت اإلاىهىعاث واللواًا التي ًحاٌو هصا 

الىىع ألازبي اللعب ملاضبتها. ئال أن اػدىاز فعل الىخابت ؤلابساعُت ئلى 

معٌُاث ًفطظها الىاكع، بما هى حُاة حلُلُت ألفطاز وحماعاث ًيخمىن 

حؼطافُا وظمً محسزًً، ًواعف مً حسة دٌط الىكىع في اإلاباؿطة،  ئلى

أي وسخ الىاكع بـيل ًذلى مً ضوح مبخىطة، دالكت ومبسعت.  في هصا 

سوهت الللت العطبُت في م هبير  لاء، ػُيىن حمهىض السوضة مع اػمالل

عً هلِب الىاكع في ػطز الللم.    ًخحسر ى اللليرة، وه  

لليرة: للاء في الىاكع والللت ال

 الؼطز

 

محمس  ،بمـاضهت: أهىض مؼُث )ملط(

 اإلالباحي

 حؼُير : عازٌ حسحامي

فبراًط 99الجمعت  كاعت وحسة  

18.30-17.90 

اهدـاف وكطاءة  ؿيلذ الفلؼفت العطبُت ؤلاػالمُت حاهىت أعازث

فلؼفاث الحواضاث الـطكُت والؼطبُت اللسًمت، بما ًجسز أػئلت هصا 

الىىع مً الخفىير في العالم وفي ؤلاوؼان. وكس اعخبرث الاحتهازاث 

داكت  –الفلؼفُت العطبُت، بعس جبجي مـطوع جطحمت أمهاث الىخب 

ئت أهفذ مسحت  -الفلؼفُت منها  دالٌ العلط العباس ي، محاولت حٍط

طبُت داكت على الخفىير الفلؼفي، اػخمطث كطوها بعس شلً. مً هىا ع

جأحي أهمُت هصا الللاء، الصي ٌعُس ئزاضة ػإاٌ الفلؼفت العطبُت 

 والفالػفت العطب في ظمً آدط.  

؟اشا جلطأ الفالػفت العطبإلا  

 

)ملط( ػعُس  يبمـاضهت: محمس عفُف

.بيؼعُس العلىي   

.مان )ملط(حؼُير :  مجى ػل  

 

ت اللاهطةكاع فبراًط 09الؼبذ    

00.99-00.99  

ذُا على أي باحث وهع الُس على جلً البساًاث ألاولى التي  ًلعب جاٍض

ت اإلاؼطبُت، وشلً بالىظط ئلى عمم وكسم  جإضخ للعالكاث الشلافُت اإلالٍط

العالكاث مخعسزة اإلالالح والخلفُاث، التي واهذ وال جعاٌ جىحس ملالح 

ما. على أن هصه اللعىبت ال جمىع، مع شلً، مً البلسًً وجالقي بين ؿعبيه

جصهط بعى أوحه هصه العالكت الشلافُت، التي واهذ جخأػؽ على هامف 

ت على وحه الخلىق. مً هىا  مىاػم الحج أو في ضواب اللىافل الخجاٍض

ت  ر العالكاث الشلافُت اإلالٍط جاٍض

 اإلاؼطبُت



أهمُت هصه الىسوة، التي ػخلف عىس بعى مالمح هصه ألاواكط الشلافُت 

   اإلاؼخمطة في وكخىا اإلاعاكط. 

محمس البسوي  )ملط(. بمـاضهت : 

 حؼً اإلاىزن.

 

فبراًط 09الؼبذ  كاعت اللسغ  

05.99-06.39  

 مطهبا 
ًّ
ال

ُ
ًمىً اعخباض الشلافت، التي ًخفم أػلب الباحشين على اعخباضها ه

وألاعطاف، ٌـخمل على اإلاعطفت واإلاعخلساث والفىىن وألادالق واللاهىن 

ر  وفي مجخمعاث ئكلُمُت، واإلاجخمعاث العطبُت، التي حـترن في الخاٍض

واللؼت واإلالير اإلاـترن؛ ًٌطح الؼإاٌ الصي ػُحاٌو هُىف هصه الىسوة 

بُعت الشلافت الىفُلت بطبٍ  ؤلاحابت علُه، والصي ػِىلب حٌى هىعُت ًو

ت اإلالح ت.ؤلاكلُم العطبي بأػئلت اإلاؼخلبل، وبلواًاه اإلاليًر  

هل ًمىً الحسًث عً مؼخلبل 

 الشلافت في  ؤلاكلُم العطبي؟

 

 )ملط(، ًاضق الٌاهط بمـاضهت : 

 ػعُس ًلٌين

)ملط(. مانمجى ػل حؼُير :  

 

فبراًط 00ألاحس  كاعت اللاهطة  

00.99-00.39  

( أحس أإلاع الىخاب والطوائُين 0905 – 0995) حماٌ أحمس الؼٌُاويٌعخبر 

ً وبساًت اللطن  ين والعطب دالٌ الىلف الشاوي مً اللطن العـٍط اإلالٍط

 .ً فلس ضاهً الؼٌُاوي على الخٌاب التراسي العطبي  الحازي والعـٍط

س، بالـيل الصي ًجعل هصا الترار  واإلالطي لبىاء مـطوعه الطوائي الفٍط

ى أفله الخحسًثي. وعلى ػطاض هباض الطوائُين أهثر كابلُت لالهفخاح عل

جي بطواث" في العمل ؤلاعالمي اإلاىخىب  الؼطبُين، اهذطي كاحب "الٍع

واإلاطئي إلعٌاء مـطوعه ؤلابساعي بعسا أهثر ؿعبُت وامخسازا في كفىف 

مذخلف ؿطائح اإلاجخمع. ػخيىن هصه الجلؼت الىلسًت ئًاللت على اللُمت 

وي، ػىاء في حلل الصحافت الشلافُت أو في اإلاوافت التي ضخها الؼٌُا

 مجاٌ الىخابت الؼطزًت على اإلاؼخىي العطبي.

زوض حماٌ الؼٌُاوى فى الشلافت 

 العطبُت

، )ملط(يبمـاضهت : محمىز الؼٌُاو

، هىض السًً أفاًت، أمير العمطي )ملط(

.عبس ؤلاله الحمسوش ي، حمُس بىاوي  

ىت   حؼُير : محمس ؿٍى

 

فبراًط 00 ألاحس كاعت اللسغ  

00.39-03.39  

على الطػم مً  الادخالف الـىلي الظاهط بين ألازب والؼِىما، مً حهت 
اعخماز ألاٌو على اللؼت في هلل حعبيراجه الفىُت والجمالُت، والؼِىما، 

فُما جطاهً الؼِىما على اللىض في دلم دٌابها الخاق بها، ئال أن 
ا، وشلً أواكط اللطابت والخيامل والاهلهاض بُنهما ً ياز ًيىن عوٍى

ت  العخماز ألازب، ؿعطا، كلت وضواًت، على عالم مً اللىض اللؼٍى
لها ئلى كىض حُت، جفطن وحىزها داضج  اإلاخذُلت، جلىم الؼِىما بخحٍى

الؼِىمائُت  -الىخب. هي مىاػبت لالكتراب أهثر مً هصه الطفلت ألازبُت 

 الىبُلت، التي حؼعى ئلى ئؿاعت الجماٌ بين البـط.  

 ألازب والؼِىما



،بمـاضهت : عبسه حبير )ملط( ئبطاهُم  

.أولحُان  

 

فبراًط 00الازىين  كاعت اللاهطة  

08.99-09.39  

وىهبت حُل  اإلاجسزة في مجاٌ الىخابت اللللُت والطوائُت زادل

الؼبعُيُاث في ملط وفي العالم العطبي. فلس اػخٌاع حاضغ بحيرة كاضون 

في فُىم ملط، أن ًذلم ظمىه الخاق بعُسا عً هىهاء اإلاسن، هأهما 

لُعُس جطجِب مـاق الحُاة بما ًلُم بياجب ًطعى ععلخه الخاكت. ػُيىن 

للللُت، هصا الللاء مىاػبت لخعلب ججلُاث العمً في أحس أعماٌ حبير ا

 هما ػِؼمح للاضئه باالكتراب أهثر مً عىاإلاه الخاكت.

الللت اللليرة  ججلُاث العمً في

ت ، مجمىعت  ضحل العىاًف "اإلالٍط

 " لعبسه حبير،ًمش ي علي الحافت

 .  همىشحا

 

محمس ، بمـاضهت : ػعُس هىح )ملط(

.بطازة )اإلاؼطب(  

.حؼُير : محمىز عبس الؼجي  

فبراًط 03 الشالزاء كاعت وحسة  

00.99-00.99  

ازة هظيرتها  على الطػم مً اػخفازة الخجطبت الطوائُت اإلاؼطبُت مً ٍض

ت، ئال أنها ػعذ، في ػبُل هحذ جميزها، ئلى بىاء وؼلها الؼطزي  اإلالٍط

ا  الخذُُلي الخاق بها، اػدىازا ئلى ما جدُحه الخلىكُت اإلاؼطبُت؛ حواٍض

ذُا واحخماعُا وزلافُا، مً مىهىعا ث وججاضب أفطاز وحماعاث وجاٍض

وملىماث فىُت، ػاهمذ حمُعها في فطظ هلىق أزبدذ حساضتها 

ؤلابساعُت الخالكت. ئنها فطكت واعسة، ًدُحها هصا الللاء، للىكىف على 

ًمىح الخجطبخين معا، وعلى ما حللخاه مً ئهافاث هىعُت ًمىً 

ُخين لهصًً اعخباضها امخسازا للىبىغ الؼطزي العطبي في اإلاسوهخين ؤلابساع

 البلسًً الـلُلين.    

ملط واإلاؼطب يالخجطبت الطوائُت ف  

 )ملط( هالت البسضي - بمـاضهت:

 .ؿعُب حلُفي،

 حؼُير : عبس الطحُم حيران

فبراًط 09ألاضبعاء  كاعت وحسة  

00.99-00.39  

 

ت  ًياز أػلب الساضػين، الصًً كاضبىا ضواًت "مسن الؼىض"، للياجبت اإلالٍط

أن ًخفلىا على أن هصا العمل الخذُُلي  ًدبىأ مياهخه  هالت البسضي 
الخاكت، اهٌالكا مً ًبُعت بىائه الؼطزي. فحوىض " الؼىض" في هصا 

العمل ال ًمشل حاحعا ًبُعُا ملمىػا وحؼب، بل ًخجاوظ شلً لُحىظ 
زاللخين، ظمىُت ومياهُت، ًىـف عنهما شلً الاهخلاٌ، زادل هفؽ الىم، 

ر آلدط، ومً   حواضة ألدطي، في محاولت الػدـطاف عىالم مً جاٍض

حسًسة. مً هىا شهاب بعى الىلاز ئلى جليُف هصا العمل في داهت 
ا العلمُت التي ججمع بين البعسًً العلمي والخأملي. ػُيىن هصا  الفاهخاٍظ

الللاء مىاػبت للىكىف على اوـؼاٌ كاحبت هصا العمل بأػئلت 
 اإلاؼخلبل.

ًت اإلاؼخلبلضوا  

 

س أبى ػعس بمـاضهت:  ، )ملط(  ةفٍط ت، ًلخلي عـاق الـعط الحسًث مع فبراًط 09ألاضبعاء  كاعت اللسغ اػمين  في هصه ألامؼُت الـعٍط ت كطاءاث  ؿعٍط



 .كالح بىػٍطف

 .جلسًم: عبس الطحُم الخلاض

 

08.39-09.39 

 

ت واإلاؼطبُت، بما حعبران عىه مً  خين اإلالٍط ين واظهت ًمشالن الـعٍط ؿعٍط

امخساز للللُسة العطبُت لجُلي الؼبعُيُاث والشماهُيُاث. كىجان ليل 

واحس منها عىاإلاه ومىهىعاجه الخاكت، واوـؼاالجه الفىُت والجمالُت 

ت اإلاخميزة، بما ٌعىؼه ول هصا الخع سز اإلافطز مً اإلافطزة، وحملخه الـعٍط

مىح هازئ في أفم هخابت كلُسة ميـؼلت بؼإاٌ  اؿخؼاٌ حشِث ًو

ت في ضهان الخجسًس.  الحسازت ومىذًط

 

 )ملط(، عمطو عافُتاإلاـاضوىن: 

ع الطاؿسيحؼُير:   عبس العٍع

 فبراًط 05الخمِؽ  كاعت اللاهطة

00.99-00.39 

ئت والجازة زادل  ٌعخبر الياجب الاػىىسضاوي عمطو عافُت مً ألاكالم الجٍط

اإلاـهس ألازبي اإلالطي اإلاعاكط. ففي معظم أعماله، اللللُت 

ح حؼس اإلاجخمع،  والطوائُت، ٌؼعى هصا الٌبِب الطوائي ئلى حـٍط

والىـف عً ألاعٌاب التي حعُم جلسمه.  فبين ضهاهه على ججاوظ ػىء 

الخعبير،  ًىخب عمطو عافُت الفهم السًجي وػعُه هحى ضفع ػلف الفىط و 

هله الهازئ والعمُم بما ًلعم مً فىُت وحطأة ئبساعُت مٌلىبت. في هصا 

الللاء مع الياجب، ػُيىن الىلاؾ مىلبا، بـيل هبير، حٌى عمله ألادير 

 ".عطبُس عـم أباز"

 واجبػاعت مع 

 

ً العابسًً : بمـاضهت ، )ملط( فإازٍظ

 اإلاهسي أدٍطف. ،حؼً هجمى

 سبي:  كباح الؼُيرح

 

 فبراًط 05الخمِؽ  كاعت اللسغ

08.39-09.39 

ت، مىعس مع زالزت  ػُيىن لعـاق الـعط في هصه ألامؼُت الـعٍط

ت داكت، ًمتزج فيها اللؼان العامي  ؿعطاء ًمشلىن باهىضاما ؿعٍط

بالفلُح، وجخيامل فيها ألاكىاث والخجاضب والحؼاػُاث. ؿاعط مً 

ملط هطغ حُاجه وكلُسجه معا لخسمت اللواًا ؤلاوؼاهُت العازلت 

والىبُلت، وؿاعطان مؼطبُان أعٌى ول واحس منهما، زادل حُله 

ت اإلاؼطبُت الحسًشت  واإلاعاكطة. وبهصا وداضحه، هفؼا حسًسا  للـعٍط

 الٌبم، ػُيىن حمهىض السوضة أمام وعس ؿعطي أهُس.

ت  كطاءاث ؿعٍط

 .دالس  )ملط( يم: بمـاضهت

 .ؿٍطف بىط )ملط( حؼُير :

 

 فبراًط 06الجمعت  كاعت وحسة

00.99-00.39 

جيىن هاؿطا محترفا، فهصه اللفت جخٌلب مىً دبرة وججطبت، لِؽ  أن

اث جحٌى اكخلازًاث الشلافت، بل  فلٍ بعالم اإلااٌ وألاعماٌ وبمجٍط

 
ُ
اب الىفؼُت، ملما بأمعحتهم خ  ًيبغي أن جيىن عاضفا أًوا بلفاث الى

 اهاؿط وجيىن اإلاخحىلت واللعبت. لىً أن ججمع بين اللفخين معا، 

 يججطبت مذخلفت لىاؿط وضوائ



ما ًخٌلب وكفت جأمل وئهلاث لىماشج حللذ ججاضب ، فهصا اوضوائُ

 في الخىفُم في حمل اللبعخين معا.هاجحت 

 ،)ملط( ي حؼً دوير : تبمـاضه

 .عبس ؤلاله بلملُح

 .: عشمان اإلاىلىضي حؼُير 

 فبراًط 06الجمعت  كاعت اللاهطة

05.99-06.99 

على الطػم مً اهخمام عسز هبير مً اإلاإضدين العطب بالعالكاث 

ت، التي جطحع أولى مالمحها ئلى مطحلت ما كبل اإلاُالز، ئال  اإلاؼطبُت اإلالٍط

س مً  ذُت الحلت جبلى ػمِؼت وبحاحت ئلى مٍع أن هىان مطاحل جاٍض

الخىلُب والخىذُل الػخجالء ػُاكاتها وجبُان ظطوف حـيلها. ومً هصه 

ت اإلاؼطبُت في اللطن العاؿط  اإلاطاحل اإلاطحلت التي جإضخ للعالكاث اإلالٍط

عخبر هصا الللاء مىاػبت  للمُالز، أي في علط السولت الفاًمُت. َو

ر  مىاجُت لدؼلٍُ بعى الوىء على بعى دباًا هصه اإلاطحلت مً جاٍض

لُا واإلاخىػٍ على حس ػىاء.  مىٌلت ؿماٌ ئفٍط

ت اإلاؼطبُت فى علط  العالكاث اإلالٍط

 السولت الفاًمُت

)دار بلسم للنشر  بلؼم ػعس : بمـاضهت

)دار العربي  ؿٍطف بىط، مصر(.

 .مصر( .للنشر

  ػعُس عاهس حؼُير :

 

 فبراًط 07الؼبذ  كاعت اللسغ

07.99-08.99 

جعاٌ جللي بظاللها على واكعىا مً بين أبطظ ؤلاؿياالث، التي ما  لعل

ما ًخلل منها الشلافي العطبي، ئؿيالُت هعف الترحمت، داكت 
طحع الؼبب بالترحمت مً اللؼت  العطبُت ئلى باقي لؼاث العالم الحُت. ٍو

في شلً، مً حهت، ئلى الـً في أهمُت ما ًيبغي جطحمخه مً ألازب 

مسي كابلُت  العطبي الحسًث واإلاعاكط ئلى لؼت أدطي حُت، زم ئلى
الػخلباٌ وكطاءة ما هترحمه مً حهت  -ػير العطبي  -واػخعساز آلادط 

أو بؼبب عسم كسضجه على مىافؼت ما  ،زاهُت، ئما لخىاهع محخىاه

ًىخبه آلادط. أهمُت هصا الللاء جىمً في وىهه ػُلىم بدؼلٍُ الوىء 
 على بعى اللعىباث والخحسًاث التي ًٌطحها هصا اإلاىهىع الـائً

 طاهً.  وال

العطبُت ئلى  تالترحمت مً اللؼ

 تها وجحسًاتهاا: كعىبألاحىبُت

، ػامح محجىب )ملط( :بمـاضهت

، )فرنسا( Julian Blaineحىلُان بالن 

  ثريا إقبال.
 : ئزَضؽ علىؾحؼُير 

 

 فبراًط 07الؼبذ  كاعت اللاهطة

08.99-09.39 

الحسًشت على عـاق الللُسة هصا الٌبم الـعطي الىاعس، ػُيىن في 

ت جمشل زالر حؼاػُاثمىعس م ، ولؼخين مذخلفخين، ع أػماء ؿعٍط

أكىاث جيخمي إلالط وفطوؼا واإلاؼطب، ئال أن ما ًجمع بُنها وىن 

أصحابها ًحفط ول واحس منهم مالمح كلُسجه فىق صخطة الىاكع، 

 بهمت حفاض آباض ًبحث عً ماء الـعط في صحطاء العالم.    

 الطابعتلُالي الـعط، اللُلت 



أحمس ، دالس )ملط( ي: مبمـاضهت

 ي.اإلاسًج

   ي حؼُير : عائـت البلط 

 فبراًط  08ألاحس  كاعت اللسغ

06.39-07.39 

ت مي دالس، أن شخىكها ًيخمىن  ما ًميز أػلب أعماٌ الطوائُت اإلالٍط

للٌبلت الىػٌى العلُا مً اإلاجخمع اإلالطي، بما ًمشلىهه مً كواًا 

ت. ئال أن ضواًتها ألاديرة مجخمعُت وكُم ئوؼاهُت  وكىاعاث فئٍى

ىم" جحاٌو  ئلى حاهب ئزاضة كوُت الىخابت وؤلابساع لسي  -"حماهيًز

أن حؼبر أػىاض هفؽ  -واجبخين، ئحساهما مـهىضة فُما الشاهُت مؼمىضة

اهت داكت  ت، مً دالٌ اػخؼالٌ فواء كاعت للٍط اإلاطأة اإلالٍط

مـىب بالدؼاٌؤ  ي هبُلحعاًف ئوؼاوباليؼاء. ئنها ضواًت جىـف عً 

 .لهصه الفئت مً اإلاجخمع اإلالطي  والحيرة في جلُُم اإلاىاكف الحُاجُت

ىم   يكطاءة ف  مي دالسلضواًت حماهيًز

 


