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آخر اإلصدارات في اللغة اإلسبانبة:
(كلثوم بوطالب)

عنوان الكتاب :لماذا اإلسالم؟ حياتي كامرأة
أوروبية ومسلمة
المؤلف :أماندا فخيراس فيرنانذيث
البلد :إسبانيا
دار النشر :بينينسوال
السنة20 :فبراير 2018
عدد الصفحات2016 :
تــقــدم الــكــاتــبــة رســالــة عــن اإلســـام وقيمه
وتدافع من خاللها عن اإلسالم دون تعصب
وتثير من خالله التحيزات التي يتعرض إليها
المسلمون في الغرب.

عنوان الكتاب :األفالطونية والصوفية :قراءة
صوفية لقصة أهل الكهف.
المؤلف :خوردي ديلكولوس كاستاس
البلد :إسبانيا
دار النشر :مانداال
السنة 31 :يناير2018
عدد الصفحات176 :
يقدم هــذا الكتاب ق ــراءة صوفية لألنماط
والنماذج الواردة في قصة أهل الكهف.
******
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آخر اإلصدارات في اللغة الصينية:
(لينغ وانغ)

عنوان الكتاب :الشرائع اإلسالمية :التقليد
والتحديث
المؤلف :ما مينغشيأن
البلد :الصين
دار النشر :دار النشر التجاري
السنة2017-10 :
عدد الصفحات152 :
ـص بـــدراســـة الــشــرائــع
ـ
ـت
هـ ــذا الــكــتــاب يــخـ ّ
اإلســامــيــة ،وهــو يتكون مــن بــابــيــن ،الباب
األول يــحــتــوي عــلــى ثــمــانــيــة فــصــول حيث
يستعرض من المستوى العمودي نشأة
الشريعة واتجاهاتها خــال التاريخ الممتد
ل 1400سنة ونيف ،ويحلل الظروف االجتماعية
الــمــؤثــرة فــي تــطــورهــا فــي مختلف الحقب
الــتــاريــخــيــة وخــواصــهــا األســاســيــة والــعــاقــة
الجدلية والتفاعلية بينها وبين نمو الدول
والــمــجــتــمــعــات اإلســامــيــة ،ويــفــســر شأنها
ودورها في مسير الدول اإلسالمية تاريخيا؛
الــبــاب الــثــانــي يــضــم ثــمــانــيــة فــصــول حيث
يعرض من المستوى األفقي عــدة مسائل
مهمة تخص تحديث الشريعة ويدرسها
على حدة من ثم يشير إلى احتمال تطور
الشريعة مستقبال في خلفية العولمة مما
يوفر للقارئ قالبا لمعرفة الشريعة.

عنوان الكتاب :دراسة في شأن المسلمين
في أوروبا
المؤلف :وانغ بو
البلد :الصين
دار النشر :دار نشر أحداث الساعة

السنة2017-4 :
عدد الصفحات100 :
أدخــــلــــت الــــــــدول األوربـــــيـــــة الــمــهــاجــريــن
الــمــســلــمــيــن م ــن الــعــالــم اإلســـامـــي من
أجــل إعــادة بناء أرضها بعد انطفاء الحرب
العالمية الثانية ،ثــم وضــع االتــحــاد األوربــي
وكبار الدول األوربية سلسلة من سياسات
معايشة المهاجرين بموجب مبدأ المساواة
بزعمهم لحل مشكلة معايشة المهاجرين
في المجتمعات األوربية .مع أن المهاجرين
المسلمين حــاولــوا االش ــت ــراك فــي الحياة
االجتماعية والسياسية في المهجر إال أن
مخالطتهم بعامة المجتمعات األوربية لم
تجر بسلس نتيجة للتفاوت بينهم وبين
األوربيين مكانة اجتماعيا واقتصاديا إلى
جانب الخالفات دينيا وثقافيا .وفي السنوات
األخــيــرة بــدأت التطرفية اإلســامــيــة تنتشر
فــي حــدود أورب ــا إضــافــة إلــى أزمــة الالجئين
المسلمين مما جعل شأن المسلمين في
أوربا أكثر تعقيدا.

عــنــوان الــكــتــاب :ســيــرة جــولــة فــي الــشــرق
األوسط األكبر
المؤلف :تشانغ شينقانغ
البلد :الصين
دار الــنــشــر :دار نــشــر جــامــعــة قــوانــغــشــي
للمعلمين
السنة2017-2 :
عدد الصفحات428 :
مــلــخــص ع ــن الــكــتــاب :اســتــعــرض الــكــاتــب
تاريخ دول الشرق األوسط األكبر وحضارتها
أثناء تجوله فيها ،وبحث من حيث التاريخ
البشري والسياسة الدولية العلل التاريخية
والواقعية التي تــؤدي إلــى تتالي الحروب
في هذه المنطقة بما فيها الشرق األوسط
وش ــم ــال إفــريــقــيــا وال ــق ــوق ــاز ،كــمــا تضمن
الكتاب مالحظات الكاتب ووجــهــات نظره
تجاه التبادل بين مختلف الحضارات البشرية
ونموها.
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فيها الوطنية والسالمة والعلم والخالصة
والــوســيــطــة والــرحــمــة والــتــضــامــن والــبــراءة
مــقــتــبــســة م ــن ال ــق ــرآن الــكــريــم والــحــديــث
الشريف ومضيفة األعــام واألحكام ليكون
الكتاب مفيدا في فهم العقائد.
آخر اإلصدارات في اللغة األلمانية:
(رضوان ضاوي)
عــنــوان الــكــتــاب :مــجــمــوعــة رســائــل الــنــدوة
الدولية حول الوسطية اإلسالمية
المؤلف :وانغ زوأن ،تشان قوانغيوان
البلد :الصين
دار النشر :دار نشر الدين والحضارة
السنة2017-2 :
عدد الصفحات231 :
استضافت جمعية التبادل الديني والثقافي
الصينية باالشتراك
مع جمعية اإلسالم الصينية الندوة الدولية
حول الوسطية اإلسالمية ،التي انعقدت في
مدينة اورومتشي بمقاطعة شينجيانغ يوم
 20يوليو عام  ،2016وكانت هذه الندوة تدور
حــول موضوع « تبشير الوسطية معارضة
التطرفية» تجاه الواقع الصارم أمام اإلسالم
والنشاطات اإلرهابية العنيفة في أماكن
الــعــالــم حــيــث بحثت فــي فــكــرة الوسطية
اإلســامــيــة إل ــى عمقها مــن جــانــب عقائد
الكتاب المقدس وعرضت الخبرات المفيدة
من مختلف الدول في مقاومة التطرفية.

عنوان الكتاب :المختار من المواعظ الجديدة
المبوبة
المؤلف :ما شيان وو ،تيه مينغليانغ
البلد :الصين
دار النشر :دار نشر الدين والثقافة
السنة2017-2 :
عدد الصفحات358 :
تم تأليفه من قبل جمعية اإلســام بهانان
ومــعــهــد الــعــلــوم اإلســامــيــة بتشانغجو،
فسرت العقائد من عشرين جانبا بما
حيث ّ

الكتاب :سلطان وشعب -عمان على طريق
الديمقراطية؟
الكاتب :فريد شولتس
دار النشر :هانس شيلر ،صفحة .2018 ،96
كــتــاب ثــنــائــي الــلــغــة ألــمــانــي-إنــجــلــيــزي مع
ملحق يتحدث عــن النظام السياسي في
سلطنة عمان ودول الخليج (باللغة األلمانية
فقط)،وبيبليوغرافيا ومجموعة من الصور
الفوتوغرافية باللون األبيض واألسود .وقد
تطرق الباحث إلــى إلحاح الغرب على دول
الخليج ب ــأن يــقــومــوا بــإصــاحــات سياسية،
وكان االستثناء هو سلطنة عمان باعتبارها
جـــزءا مــن ه ــذه المنطقة وقــدمــت أجــوبــة
إيــجــابــيــة فــي مــجــال الــديــمــقــراطــيــة .فبعد
تولي السلطان قابوس سعى منذ البداية
إلى قيادة البالد إلى التطور وإدخالها إلى
العصر الحديث في ظل مجتمع له عــادات
وتقاليد والتزامات قبلية ،لكن بوعي وطني
وقومي ،وتعايش مميز.

الكتاب :تــجــارب مــع البلدان العربية :مصر
( ،)2003المغرب ( ،)2012عمان (.)2018
الكاتب :كالوس متسيجر
دار النشر :كندل .2018 ،

اســتــطــاع الــكــاتــب اكــتــســاب مــجــمــوعــة من
التجارب من خالل رحلته السياحية مع سياح
أجانب إلى البلدان العربية الثالث ،كان أحدها
في أقصى غرب العالم العربي ،المغرب أو
المغرب األقــصــى ،والبلد الثاني هو مصر،
وهــو جسر واصــل بين المشرق والمغرب
اإلسالمي .والبلد الثالث هو سلطنة عمان،
البلد النموذجي في الخليج العربي .وقد
الحــظ الــكــاتــب-الــرحــالــة أن الــمــغــاربــة كانوا
ع ــدوان ــي ــي ــن ووجـــــب تــأمــيــن الــقــافــلــة في
أن العمانيين أبــدوا
الــصــحــراء ،لكنه أعلن َّ
تسامحا مدهشا ومشاعر ودية كبيرة.

الكتاب :تحول النزاعات في العالم العربي،
نجاح وساطات الملوك.
الكاتبة :كاترين فارفك
دار النشر 209، :صفحة.2017 ،
يــتــطــرق الــكــاتــب إلـــى ال ــن ــزاع ــات الــعــربــيــة
المسلحة ودور هــذه الــبــلــدان فيها وفي
اســتــثــبــات الــســلــم .وي ــدع ــو الــكــاتــب إلــى
تسخير دور الوسيط من أجل فض النزاعات
الحالية والمستقبلية بطريقة تراعي ثقافة
وخصائص الشعوب .كما يركز على وساطة
سلطنة عمان في صراع اليمن وهي وساطة
نموذجية اقتضت التنويه.

الكتاب :مدخل إلى قانون العقود واالقتصاد
اإلسالمي.
الكاتب :نوربيرت أوبراور
دار النشر :إرجون  248 ،صفحة.2017 ،
يــتــنــاول الــكــاتــب والــبــاحــث ف ــي االقــتــصــاد
اإلسالمي قانون العقود المالية في اإلسالم،
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وخصائصه .ويساهم هذا الكتاب في البحث
األساسي في الدراسات اإلسالمية في العالم
الجرماني حــول قــانــون العقود اإلسالمية،
ويدرس القضايا المهمة والفريدة التي يتم
إهمالها في الغالب في معظم الدراسات
الــســابــقــة .فيسد بــذلــك الــفــجــوات ويتمم
النقص في المصادر الرئيسية.

واأللــمــانــي بــمــســألــة انــدمــاج الــاجــئــيــن في
ألمانيا الــذيــن ج ــاءوا مــن العالم اإلســامــي
فــي الــعــقــود األخ ــي ــرة مــن تــركــيــا وســوريــة
ودول أخرى .يعالج الكاتب مسألة االنتماءات
والــوالءات في صفوف الالجئين المسلمين،
ومــســلــســل مــنــاهــضــة االن ــدم ــاج مــن طــرف
المسلمين واألوروبــيــيــن عــلــى حــد ســواء،
مما نتج عنه ما يسميه الكاتب «مجتمعات
مــوازيــة» داخــل مجتمع واحــد هــو المجتمع
األلماني.
******
آخر اإلصدارات في اللغة العبرية:
(فوزي البدوي)

الــكــتــاب :الــتــنــويــر اإلس ــام ــي ،ال ــص ــراع بين
اإليمان والعقل.
الكاتب :كريستوفر دي بليك.
دار النشر :فيشر.2018 ،
يساعدنا هذا الكتاب على فهم العالقة بين
العالم اإلســامــي والــحــداثــة .فقد بــدأ عصر
التنوير اإلسالمي منذ زمن طويل ،واآلن يقوم
الكاتب بتفكيك النظرة الغربية التي كانت
في وقت مضى راضية عن العالم العربي،
ففي مصر وإيران وتركيا كانت هناك حركة
واســعــة للحرية والــمــســاواة والديمقراطية
بعد عــام  .1800وتــم تحديث العالم العربي
بسرعة كــبــيــرة ،لكن الــصــراع بين اإليــمــان
والعقل والهوية اإلسالمية أمر جديد ووجهة
نظر جديدة على اإلسالم الحديث .بين أيدينا
دراسة غنية بالمعلومات عن الصدامات بين
اإلســام والحداثة في اسطنبول والقاهرة
وطهران على مدى المائتي عام الماضية.

الكتاب :االندماج ،سجل لإلخفاق
الكاتب :حامد عبد الصمد
دار النشر :درومر ه .س 272 ،صفحة.2018 ،
يــتــوقــع الــكــاتــب تــأثــر االق ــت ــص ــاد األوروبـــــي
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عنوان الكتاب :رسالتان في البعث (بعث
الموتى)
المؤلف :الربي سعديا بن دانان ويهودا بن
زبارا
البلد :إسرائيل
دار النشر :مطابع جامعة بار ايالن للنشر
السنة :مارس 2018
عدد الصفحات308 :
هــذا الكتاب يجمع رسالتين فــي المبعث
والنشور» أو إحياء الموتى بالضبط األولى
للربي يهودا بن زب ــارا األندلسي المنشأ
ق  14م  8 /هـ والثاني للقاضي والمفسر
واللغوي اليهودي األنــدلــســي سعديا بن
ميمون بــن دان ــان ق  15م  9 /م وهــو في
ذات الموضوع وتنبع أهمية الكتابة في هذا
الــمــوضــوع فــي اليهودية بالنظر إلــى أنها
كثيرا ما أهملت قضية البعث واألخــرويــات
عموما إذ يعتبر النص التوراتي فقيرا من
هــذه الــجــهــة ولــذلــك اعــتــبــرت رســالــة نسر
الــكــنــيــس الــربــي مــوســى بــن مــيــمــون ذات
أهمية بالغة في سد هذا النقص في التراث
التلمودي الوسيط وال غرابة أن يكون أغلب
هــذه النصوص في الموضوع قد نشأ في
الوسط األندلسي الــذي واجــه فيه اليهود
ج ــدال مهما مــن األوســــاط اإلســامــيــة وقــد
تــولــى ايــلــي قورنفينكل أســتــاذ الــدراســات

الفلسفية بجامعة بار ايالن تحقيق النصين
ونشرهما
عنوان الكتاب :ال مكان لألحالم الصغيرة
المؤلف :شمعون بيرس
البلد :إسرائيل
دار النشر :مطابع يديعوت للنشر
السنة2018 :
عدد الصفحات144 :
ه ــذا الــكــتــاب هــو الــكــتــاب الــعــشــرون من
مــجــمــوع الــمــؤلــفــات الــتــي تــركــهــا شمعون
بيرس ضابط البالماخ السابق ورئيس وزراء
إسرائيل ووزيــر دفاعها بدءا من سنة 1965
وهــو ينتمي إلــى أدب الــمــذكــرات والسيرة
الذاتية :سيرته الذاتية الرسمية التي تتحدث
عن العشريات االخيرة من حياته السياسية
وفيه حديث عن المراحل الصعبة من جهة
عالقاته الداخلية والعالقات بالدول العربية
وبالفلسطينيين عــلــى وج ــه الــخــصــوص
باإلضافة إلى ومضات ترجذاتية مع عدد من
السياسيين اإلسرائيليين وعلى رأسهم
دافيد بن غريون

عنوان الكتاب :دولة مهما كان الثمن :سيرة
حياة دافيد ين غوريون
المؤلف :توم سغيف
البلد :إسرائيل
دار النشر :مطابع كيتر للنشر
السنة2018 :
عدد الصفحات783 :
هــذا الــكــتــاب هــو ســيــرة جــديــدة لمؤسس
الــكــيــان اإلســرائــيــلــي ومــعــلــن م ــا يسمى
بــخــطــاب اســتــقــال إســرائــيــل ومـــن عــرفــت
حياته ثــراء ال حد له من الجهة الشخصية
والسياسية وهــو شخصية معقدة وهو
من عــرف عهده قــرارات خطيرة جــدا ال تزال
تمس المجتمع اإلسرائيلي إلــى اليوم في
مجال يهودية الدولة وعلمانتيها وكذلك
مختلف نواحي الصراع العربي اإلسرائيلي
الفلسطيني والــصــراع العربي اإلسرائيلي
بقلم أحد كبار الكتاب اإلسرائيليين الذين
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ينتمون إلــى تيار المؤرخين الجدد الشهير
وأحد كبار كتاب صحيفة هآرتس اإلسرائيلية
وفيه تفاصيل يهم الــقــارئ العربي وصاحب
القرار السياسي االطالع عليها في إبانها كما
يحتوي على مادة أرشيفية نادر ال توجد في أي
كتاب آخر
******

ع ــن قــيــمــتــهــا الــفــكــريــة وقــابــلــيــتــهــا لتطوير
نفسها فــي المستقبل ،وذل ــك بالنظر إلى
الموضوعات التي تطرقها ـ المنطق ،العالم،
الذهن ،المسؤولية األخالقية ـ وإلى اإلشكاالت
السياسية التي تطرحها :حقوق المرأة ،التمييز
ضد األقليات ،الصحة العمومية ...
دار النشر وسنته :ويلي بالكويل.2017 ،

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية:
(محمد الشيخ)

عنوان الكتاب :الكتاب الجامع في مبحث ما
وراء األخالق
مؤلف الكتاب :تأليف جماعي
مدار هذا الكتاب على مستجدات هذا الحقل
الخصب مــن حــقــول الفلسفة :مبحث النظر
ال في األخــاق مباشرة وإنما النظر في النظر
في األخالق نفسها ،وفي النظريات األخالقية،
وف ــي مــســوغــات وج ــوده ــا ،وف ــي مفاهيمها
األساسية .ويتكون الكتاب من مقدمة تتناول
طبيعة هذا المبحث وطموحاته إلى تفسير
النظر في األخــاق ،ومــن قسم أول دائــر على
المحاور األساسية للبحث في األخــاق ،وقسم
ثــان متعلق بــاإلشــكــاالت الرئيسية فــي هذا
المضمار ،وقسم ثالث متمحور حول المناهج
المستخدمة في علم ما وراء األخالق.
دار النشر وسنته :تايلور وفرانسيس .2018

عــنــوان الكتاب :مستقبل الفلسفة :مسألة
التقدم الفلسفي
المؤلف :تأليف جماعي
ملخص الكتاب :يحاول الكتاب تشخيص وضع
الفلسفة بحسبانها تخصصا أكاديميا ،وذلك
من منظورات مختلفة ومتقاطعة ،ومن لدن
فالسفة من اتجاهات متباينة ،كما يتساءل

عنوان الكتاب :أرسطو :عن دور العواطف في
القانون والسياسة
المؤلف :كتاب جماعي
الــتــأم جــمــع مــن المتخصصين فــي الــقــانــون
والسياسة لفحص أعمال الفيلسوف اإلغريقي
أرســطــو بــغــايــة تسليط الــضــوء عــلــى مسألة
الصلة بين االنفعاالت والعدالة .ذلك أن من شأن
االنفعاالت ،وعلى عكس ما قد يظن ،أن تكون
هامة في ما يتعلق بالديمقراطية وباإلنصاف؛ إذ
تفيد في تعزيز الحقوق ،وفي الحجاج القضائي،
وفي التشريع  ...فال يمكن إهمال الــدور الذي
تلعبه العواطف واألهواء واألحاسيس في هذه
العمليات ،وذلك حتى من لدن عتاة العقالنيين
الذين يؤمنون أن ال مشروعية لألحاسيس في
الفضاء العمومي.
دار النشر وسنتهSpringer International :
.2018 Publishing
******
آخر اإلصدارات في الفرنسية:
(سعيد بوكرامي)

الكتاب :االسالم ،ديانة فرنسية
المؤلف :حكيم القروي
الناشر :دار غاليمار .فرنسا.
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 304 :ص

يشير كــتــاب( :اإلســـام ،ديــانــة فرنسية) أن
اإلس ــام الــيــوم أصــبــح ديــانــة فرنسية ،ألنه
أول دين يمارس في فرنسا .و ألن مسلمي
فرنسا يمثلون ثالثة أرباع الفرنسيين .كما أن
فرنسا يمكن أن تكون أرضا خصبة للتجديد
الــديــنــي والــفــكــري الـ ــذي يــحــتــاجــه اإلس ــام
بشدة .باإلضافة إلى ذلك فالدين اإلسالمي
أصبح مشكلة فرنسية ألن باسمه  ،يضرب
اإلرهاب فرنسا أو يحاول البعض فرض رؤية
عالمية بديلة للمشروع الجمهوري.
يستكشف كتاب حكيم القروي ممارسات
ومــعــتــقــدات وســلــوكــات الــمــســلــمــيــن في
فرنسا  ،بفضل االستغالل الدقيق للدراسة
االستقصائية الكبرى التي أجــراهــا معهد
مونتيني في عام  .2016إنه يشرح استراتيجية
نشر اإلسالموية وينبع من نجاحها .وأخي ًرا ،
يقوم بتحليل اآلليات التي تقود المفكرين
والمعلقين تدريجيًا إلى الوقوع في شراك
اإلســامــيــيــن :أال وهــو تقليص اإلس ــام إلى
اإلســامــويــة حــتــى يستمر فــي ف ــرض رؤيــة
واحدة لإلسالم.
ومع ذلك  ،هناك طريقة  ،تم استكشافها
في هذا الكتاب  ،والتي ينبغي أن تسمح
لــإســام ب ــأن يــجــد مــكــانــه فــي الجمهورية
بوفي هــدوء مــن خــال جيل جديد ينبثق
شي ًئا فشي ًئا  ،ثمرة استيعابه للفرنسيين،
هنا ُيــعــاد تأهيله .إنــه هــذا الجيل الجديد
الــذي يجب أن يقود حركة مكافحة التمرد
الثقافي التي يحتاجها اإلسالم  ،في فرنسا
أيضا في العالم اإلسالمي.
بالطبع  ،ولكن ً

الكتاب :تاريخ الهجرة الجزائرية إلى فرنسا
المؤلف :إيمانويل بالنشار
دار النشر :الديكوفيرت .فرنسا.
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 128 :ص
يتحدث كتاب (تاريخ الهجرة الجزائرية إلى
فرنسا) عن العالقات الحرجة والمضطربة
بين فرنسا والجزائر « بسبب العبء التاريخي
الجسيم لسنوات الــحــرب مــا بين (-1954
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 .)1962كما يعرض األسباب الحقيقية التي
ودموي يتمثل في
تعود إلى إرث استعماري
ّ
مائة وثالثين سنة من االستعمار وما يقرب
من قرنين من الهجرة المتعددة األسباب و
الروابط :في البداية من فرنسا إلى الجزائر،
قبل أن تتضاعف المعابر من الجزائر إلى
فــرنــســا مــع بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن وإلــى
اليوم  ،الجزائريون هم المجموعة الرئيسية
مــن األجــانــب الــذيــن يعيشون فــي فرنسا
على الرغم من أن أجيال من المهاجرين قد
اكتسبت الجنسية الفرنسية .وقــد تميز
هذا القانون إلى حد كبير بقانون الجنسية
 ،وسياسات الهجرة المتواصلة  ،ألسباب
اجتماعية واقتصادية وسياسية .لكن البد
مــن أخــذ فــي االعــتــبــار الــوضــع االستعماري
 ،ثــم مــا بعد االســتــعــمــاري  ،ال ــذي يتحكم
في نوعية هذه العالقات ونتائجها .وهذا
يفسر التمييز البنيوي وحــركــات النضال
التي واكبته مع ترك مكانة رحبة للتاريخ
االجــتــمــاعــي لــمــمــارســات الــتــنــوع واالخــتــاف
(الــديــنــي والــثــقــافــي والمهني  )...يحاول
الكاتب أن يدرس تنوع الهجرة التي تختزل
في كثير من األحيان إلــى صــور نمطية أو
إلى تاريخها السياسي فقط.

الكتاب :مؤسسة العبودية .مقاربة عالمية
المؤلف :أالن تيستارت
الناشر دار غاليمار
تاريخ النشر 2018
عدد الصفحات384 :ص.
يــؤكــد عــالــم االنــتــربــولــوجــيــا الشهير أالن
تيستارت في كتابه ( مؤسسة العبودية.
م ــق ــارب ــة عــالــمــيــة) أن ال وج ـ ــود لــتــعــريــف
حــاســم لمفهوم الــعــبــوديــة ،ألن مــا وضــع
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تحت هذا االســم تغير كثي ًرا وفقً ا لألزمنة
واألمكنة .لكن المنسوبين إليها اعتبروا
دائــمــا أشخاصا مهمشين ومستبعدين
م ــن الــمــديــنــة ف ــي الــمــجــتــمــعــات الــقــديــمــة
 ،و مستبعدين كــذلــك مــن الــقــرابــة في
مجتمعات النسب  ،ومستثنىين أيضا
مــن اإلرث فــي المجتمعات الملكية .هذا
االستبعاد مــن العالقات االجتماعية التي
تعتبر أساسية من قبل المجتمع الذي يميز
العبد عــن األشــكــال األخ ــرى مــن التراتبية
االجتماعية .و تحت العبودية تكمن مسألة
السلطة ،إذ يثير للمؤلف ،مسألة وجــود
صلة مباشرة بين العبودية وظهور الدولة،
التي تستأثر باحتكار العبيد ،أمام وجوه
الــســلــطــات الــمــتــنــافــســة جــمــيــعــهــا ،وفــي
مــقــدمــتــهــا الــســلــطــة االقــتــصــاديــة  .ومــن
هنا جــاءت المالحظة الموثقة تاريخيا ،بأن
المجتمعات األقــل مركزية واألقــل تراتبية
ظلما وحياة
 ،من حيث المبدأ هي األقــل
ً
سيئة للعبودية ،إن وجدت طبعا.

الكتاب :هل يمكننا تفادي أزمة مالية أخرى؟
المؤلف :ستيف كين
دار النشر :دار العالقات التي تحرر (ل.ك.ل)
تاريخ النشر :دجنبر 2017
عدد الصفحات160 :
يعتبر االســتــرالــي ستيف كــيــن مــن أهــم
الخبراء االقتصاديين العالميين واألساتذة
الجامعيين «يشغل حاليا منصب أستاذ
االقتصاد في جامعة كينغستون بلندن»
الذين كشفوا عيوب االقتصاد العالمي في
كتابه البيست سيلر « التضليل االقتصادي»
الــذي لقي اهتماما واسعا وشهرة كبيرة.
وخالل الشهور الماضية نشر كتابا جديدا

تحت عــنــوان (هــل يمكننا تــفــادي أزمــة
مالية أخرى؟) .يتساءل فيه عن إمكانية
حدوث أزمة اقتصادية مماثلة لتلك التي
وقعت ما بين  ،2009-2007وتسببت في
أكبر انهيار لسوق األسهم في التاريخ؟
يمنحنا ستيف كين ،فــي هــذا الكتاب
الشيق والجريء ،فرصة استثنائية لفهم
كيف ولــمــاذا االقــتــصــاد الــســائــد ال يــزال
مهددا وغير قادر اليوم على استشراف
أي نوع من الكوارث المالية.
آخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية:
(عزالدين عناية)

المتعددة.
عنوان الكتاب :هياكل الحداثة
ّ
األديان في زمن التعددية
المؤلف :بيتر لودفيغ بيرجر
دار النشر :ميمي
سنة النشر-2018 :بولونيا (إيطاليا)
عدد الصفحات192 :
ســـاد ف ــي أوس ـ ــاط دارس ـ ــي ال ــدي ــن في
الغرب على مدى عقود أن الحداثة تقود
شايع هذا
يقينا إلــى أفــول الدين ،وقــد
َ
الرأي أتباعٌ كثر ،في بلدان شتّى .غير أنه
ُلوحظ في العقود األخيرة تس ّرب الوهن
إلــى تلك األطــروحــة ،جــراء حالة التد ّين
التي تجتاح المجال العمومي مجددا.
ذل ــك مــا يــحــاول مــؤلــف بــيــرجــر التركيز
عليه .منطلقا من معاينة توالد الظواهر
الدينية وتطورها في عدة مناطق من
العالم ،مع استثناءات قليلة في أوروبا،
ما دعاه إلى طرح التعددية الدينية بديال
للطروحات العلمانية.
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مفهوم السلفية في التاريخ اإلســامــي ال
سيما ما بات يميزها في التاريخ الراهن.
******
آخر اإلصدارات في اللغة الهولندية:
(سعيد الجريري)

عــنــوان الــكــتــاب :دار اإلســـــام/دار الــحــرب..
األوطان والشعوب والهويات
المؤلف :جوفانا كاالسو وجوليانو النشوني
دار النشر :بريل
سنة النشر -2018 :ليدا (هوالندا)
عدد الصفحات450 :
كتاب تاريخي صــادر باللغتين اإلنجليزية
مفهومي دار الحرب ودار
واإليطالية ،يتناول
ْ
اإلسالم ،وهو من إعداد مؤرخين إيطاليين
يهتمان بــتــاريــخ الــحــضــارة اإلســامــيــة في
الحقبة الكالسيكية .يعود المؤلفان إلى
أمهات كتب التاريخ والفقه لفهم تطور
هــذيــن الــمــفــهــومــيــن ،فــضــا عــن معالجة
الخلفيات الــحــضــاريــة الــتــي تــبــلــورت فيها
الرؤى لآلخر في التصور اإلسالمي.

عــنــوان الــكــتــاب :السلفيون والسلفية..
الدين والسياسة في اإلسالم
المؤلف :ماركو دي دوناتو
دار النشر :السكوال
سنة النشر -2018 :بريتشا (إيطاليا)
عدد الصفحات112 :
يعالج الكتاب ظاهرة السلفية من منظور
تاريخي-سوسيولوجي .وعلى صغر حجم
الكتاب فهو يستند إلى مرجعية توثيقية
مهمة .يحاول فيه صاحبه معالجة تطورات

ع ــن ــوان الــكــتــاب :عــالــم االخـــتـــاف  ..عــدم
المساواة االجتماعية من منظور أخالقي
المؤلف :نعومي إلليمرز
الناشر :مطبعة جامعة أمستردام
البلد :هولندا
سنة النشر2017 :
عدد الصفحات136 :
يشتغل هذا الكتاب ،وفقًا ألحــدث النتائج
العلمية ،عــلــى الــحــد مــن عــدم الــمــســاواة
االجــتــمــاعــيــة أو تــجــاهــل األب ــع ــاد األخــاقــيــة
لعدم المساواة  -الذي يعد في كثير من
األح ــي ــان مــســؤولــيــة شخصية  -وتــوكــيــد
أهمية الشبكات التي يعيش فيها الناس
ويعملون.

البلد :هولندا
دار النشر :بوكسكوت
السنة2018 :
عدد الصفحات186:
يقارب الكتاب إشكالية ازدياد استخدام
ال ــروب ــوت ــات ،واالســتــيــاء عــلــى وظــائــف
الناس من خالل آالت ذكية وخوفهم من
مجتمع الــروبــوت ،ومــا سيؤدي إليه من
بطالة طويلة األجل ،في ظل عدم معرفة
السياسيين وغيرهم من المسؤولين
عــن مــســار ال ــش ــؤون االقــتــصــاديــة مــاذا
يفعلون بهذه الــثــورة القادمة .ويعلل
هــذا الــكــتــاب لــمــاذا وكــيــف يجب إعــادة
التفكير في نموذج األعمال البشرية.

عنوان الكتاب :اهلل في الفن المعاصر
المؤلف :مارسيل برنارد و ويسل ستوكر
الناشر  :بوكسكوت
عدد الصفحات292 :
سنة النشر2018 :
ُيــظــهــر ال ــم ــؤل ــف ــان فـــي هــــذا الــكــتــاب
أن اهلل م ــوج ــود ف ــي الــفــن الــمــعــاصــر،
وي ــق ــدم ــان أمــثــلــة م ــن ال ــف ــن الــبــصــري
واألدب والموسيقى واألفــام وفن األداء
بحيث تــبــدو الثقافة المعاصرة مكانًا
لتمظهرات إلهية.

عنوان الكتاب :الروبوت ،العمل والدخل
المؤلف :البروفيسور د .دكتور نيك دوبن
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