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سنة النشر٢٠١٨ :
لعل الكثير منا يأخذ العمل كجزء مسلم بــه في
حياتنا والكثير منا إن أخذ يفكر بمفهوم (العمل)
بجدية يجد نفسه يفكر في الفرص الجديدة والعمل
ال ــذي ســيــكــون لــه ش ــأن فــي المستقبل .إن تطور
العمل مربوط بشكل كبير بالماضي ،فالمستقبل
ليس ســوى شكل مــن صــور الماضي بحلة جديدة.
هذا الكتاب يستعرض باختصار تاريخ العمل وتبدل
أحواله باختالف الظروف المحيطة .ويأخذنا في جولة
مجزئه عبر هذه الحقب التاريخية (  ١٢٥٠م  ١٥٠٠ -م -
١٧٠٠م ١٨٠٠ -م١٩٠٠ -م وحتى اليوم ) .تعد المنافسة
بين األمم لتعمير بلدانها والنهوض باقتصادها حالة
قديمة مــازمــة للبشرية منذ الــبــدء وهــي مستمرة
حتى ال ـ َيـ ْـوم .نــرى البلدان التي تملك المال تخطف
(مجازيًا) بإغراءاتها المالية أصحاب المهن والحرف من
البلدان الفقيرة .أما في الماضي وتحديدًا في ١٢٥٠م،
كانت بعض األمــم القوية ترسل فرسانها الختطاف
المهرة ليعملوا لديها (االختطاف بالمعنى
العمال
ِ
الحقيقي للكلمة).
كل هذه التحوالت المثيرة التي مر بها مفهوم العمل
منذ أن بدأ كوسيلة من وسائل التكيف والبقاء حتى
أصبح أشبه بترف كمالي للوجاهة االجتماعية واختالف
أشكال المنافسة االقتصادية بين األمم يستعرضها
هــذا الكتاب ،الــذي تقول مؤلفته إنــه مساهمة في
النقاش الحالي الذي يحاول صياغة وفهم المفاهيم
الجديدة ألشكال العمل في المستقبل.
********************
آخر اإلصدارات في اللغة المااليالمية
(فيالبوراتو عبد الكبير)

عنوان الكتاب :الرأسمالية ونظام الطبقات الطائفية
في المجتمع الهندي
الكاتبVenugopalan. K. A :
عدد الصفحات ،120 :السنة ،2018 :اللغة :مالياالم
الناشر ،Chintha Publications :تيروفاناناتابورام،
كيراال
مــلــخــص الــكــتــاب :نــظــام الــطــبــقــات الــطــائــفــيــة في
المجتمع الهندوسي معقد .هــذه الطبقات التي
تشكلت منذ وصول اآلريين في الهند ال تزال قائمة
الى اآلن .وإزالتها صعب جدا ألنها تقسيمات أبدية من
خلق اهلل كما يعتقدون .تحتل البراهمة منهم بأعلى
درج ــة ،وهــم الــذيــن خلقهم اإللــه “بــراهــمــا” مــن فمه.
وتشمل هــذه الطائفة الرهبان والملوك والكهان
والــقــضــاة .وتليهم فــئــة تسمى “كــشــاتــريــيــا” ممن
خلقهم اإلله من ذراعيه وهم الجنود الذين يحملون
الــســاح لــلــدفــاع عــن المجتمع ،والــثــالــث منهم في
الدرجة يسمى “فيشيا” ،وهم التجار الذين خلقهم
اإلله من فخذه .والطائفة بأدنى درجة تسمى “ شودرا”
الذين خلقهم اإلله من رجليه وهم المنبوذون ال يجوز
لهم االقــتــراب من الطوائف الثالث المذكورة أعــاه،
عليهم االلتزام بمسافة محددة إذا وقفوا أمامهم.
نجسا .وعملهم مقصور على خدمة
ألنهم ُيعتبرون
ً
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الطوائف الشريفة الذين سبق ذكرهم .ويمتهنون
المهن الحقيرة والــقــذرة .والكتاب محاولة من جانب
الكاتب لتحليل النظام الطائفي هذا من خالل منظور
ماركسي .يلقي الكاتب الضوء على طبيعة الصراع
الطبقي المبني على النظام الطائفي العنصري في
الحقبة االقطاعية في الهند ويحاول أن يكشف عن
أبشع صورة من االستغالل التي قام بها اإلقطاعيون
بالتعاون مع الطبقة العليا من البراهمة والرهبان.
**********

جنب كل كنيسة مدرسة
عنوان الكتاب:
َ
الكاتب :أنطوني باتا بارامبيل
عدد الصفحات ،176 :السنة ،2017 :اللغة :ماالياالم
الناشر :آيين للنشر ،آلوفا ،كيراال
يكشف الكتاب عن الدور الريادي الذي لعب به المطران
“بارندين باتشانيلي الذي عاش في القرن التاسع عشر
وقدم من الروم إلى كيراال في نشر التعليم الحديث
ِ
وسط أهالي كيراال ،وكان لرسالته الرعائية الموجهة
ألبــنــاء أبريشيته والــتــي ناشدهم بها لبناء مدرسة
بجنب كل كنيسة أثر بالغ في نشر القراءة والكتابة
وسط جميع فئات مجتمع كيراال .ألن التعليم كان من
قبل محدودا ال يتجاوز الطبقات العليا في المجتمع.
وعــامــة الــنــاس كــانــوا محرومين مــن وســائــل التعليم
والتربية .عشر مــقــاالت غنية بمعلومات قيمة حول
إسهامات المطران في مجال التعليم والتربية التي
ظلت مخفية عن أعين الناس حتى اآلن.
**********

عنوان الكتاب :تقاليد محترمة وتقاليد فاسدة في
كيراال.
الكاتب :أم .جي .شاشي بهوشان
عدد الصفحات ،174 :السنة ،2017 :اللغة :ماالياالم
الناشر ،DC BOOKS :كوتايام ،كيراال
ملخص الكتاب :رحلة حول تقاليد سادت ثم بادت في
والية كيراال التي تتعايش فيها ثقافات متنوعة منذ
زمــن بعيد ،منها تقاليد فــاســدة وتقاليد محترمة.
يتجول الكاتب بالقراء حــول هــذه التقاليد وتنوعها
التي تلتزم بها المجتمعات الدينية والثقافية في
كيراال في الطعام واللباس واآلداب والضيافة وغيرها.
********************

آخر اإلصدارات باللغة اإليطالية
(عز الدين عناية)

نفوس أب ّية ..األقليات في الشرق األوسط.
الكتاب:
ٌ
تأليف :كيارا زابا.
الــنــاشــر :مــنــشــورات تــي ـ ّرا سانتا (مــيــانــو) “باللغة
اإليطالية”.
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات 240 :ص.
ملخص الــكــتــاب :ضمن موجة االنــشــغــال الغربي
بموضوع األقليات في البالد العربية صــدر كتاب
باإليطالية للباحثة كيارا زابا .الكتاب هو رحلة في
أوضــاع جملة من األقليات التي يطفح بها العالم
العربي ،مثل األكراد والعلويين واليزيديين والدروز
والــمــوارنــة واألقــبــاط ،وهــو مدخل جييو سياسي
ألوض ــاع المنطقة .تــحــاول المؤلفة إع ــادة تفحص
مفهوم األقلية وواق ــع األقــلــيــات ،كما تستعرض
األسباب والعوامل التي ساعدت على بقاء هذه
الجماعات وحالت دون اندثارها أو ذوبانها.
**********

الكتاب :انتحار الثقافة الغربية ..هكذا يفوز اإلسالم
الراديكالي.
تأليف :جوليو ميوتي.
الــنــاشــر :مــنــشــورات لــيــنــداو (ت ــوري ــن ــو) “بــالــلــغــة
اإليطالية”.
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات 228 :ص.
ملخص الــكــتــاب :يضيق اليمين المتطرف ذرعــا
بالمسلمين في عديد الدول األوروبية ،تارة بمبرر
وأخ ــرى بــدون مــبــرر .لكن ذلــك الضيق العصابي
يتناقض غالبا مع مجريات التحوالت العالمية التي
بــاتــت تملي الــتــواصــل والــتــمــازج والــتــقــارب .فهل
سيتطور ذلك التخويف إلى سياسات شوفينية
مقيتة في المستقبل أم هو مجرد نحيب وهذيان
لمن لم يــدرك سير مجريات عالم اليوم؟ ذلك ما
يحاول هذا المؤلف اإلجابة عنه.
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مؤلف ألعمال أكاديمية تدرس التجارة في باد المشرق،
والــنــقــش الــجــنــائــزي ،والــبــنــك العثماني ،وديناميات
التغريب ،وإسطنبول فــي مطلع الــقــرن العشرين،
واالستشراق ،التصوير الفوتوغرافي ،تاريخ علم اآلثار
واالنتقاء في اإلمبراطورية العثمانية.
**********

آخر اإلصدارات في اللغة العبرية (أميرة سامي)

اس ــم الــكــتــاب :جــوانــب ســيــاسـ ّيــة فــي حــيــاة الــعــرب
مواطني إسرائيل
المؤلف :عزيز حيدر
الــنــاشــر :دار الــنــشــر مــعــهــد فـــان لــيــر ودار الــنــشــر
هكيبوتس هميؤحاد
سنة النشر2018 :
اللغة :العبرية
عدد الصفحات249 :صفحة
نبذة مختصرة عن الكتاب:
تــنــاول كــتــاب “جــوانــب ســيــاس ـ ّيــة فــي حــيــاة الــعــرب
تطور الفكر والعمل
مواطني إسرائيل” موضوعة
ّ
السياسي في صفوف العرب مواطني إسرائيل منذ
ّ
إقامة دولة إسرائيل وحتى يومنا هذا ،وهي موضوعة
طور العرب في
لم تحظ حتى اآلن باهتمام
ّ
بحثي كافّ .
إسرائيل على امتداد السنين خصوصية اجتماع ّية
واتضحت
وسياس ّية تبلورت بعد حــرب العام ،1967
ّ
معالمها عبر السنين ،وهي تتمثل في األساس في
ّ
القومي للمشكلة الفلسطين ّية لن
الحل
بأن
اإلدراك ّ
ّ
يشمل الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل .هذا
يتقصى أثر التيارات السياس ّية األساس ّية في
الكتاب
ّ
العربي في إسرائيل ،وأثــر التغيرات التي
المجتمع
ّ
التحوالت التي
طرأت على اصطفافاتهم على خلف ّية
ّ
والتطورات
طرأت على عالقة هذا المجتمع مع الدولة،
ّ
في مسار الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،والتحوالت
فــي الــحــركــة الــوطــنــيــة الفلسطينية وف ــي العالم
العربي.
**********

اسم الكتاب :ألجل أمور صهيونية
المؤلف :إريك كارمون
الناشر :يديعوت سفاريم
سنة النشر :مايو 2018
اللغة :العبرية
عدد الصفحات 205 :صفحة
نبذة مختصرة عن الكتاب:
يدور هذا الكتاب حول المشاكل األساسية في دولة
ديــمــقــراطــيــة البنية التحتية إلســرائــيــل ،وخصوصا
الصراع األساسي بين الديمقراطية الغربية ،والذي
يسمح بالتعددية وإدراج مختلف األديان تحت سقف
واحــد ،حيث إن اإلصــدار األرثوذكسي الوطني يطمح
فــي بعض األحــيــان إلــى تقديم بديل للديمقراطية
المقبولة في إسرائيل.
**********
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اسم الكتاب :االنقالب ضد العولمة
المؤلف :نداف إيال
الناشر :يديعوت سفاريم
سنة النشر :مايو 2018
اللغة :العبرية
عدد الصفحات 408 :صفحة
نبذة مختصرة عن الكتاب:
يقدم لنا نداف إيال ،محرر األخبار األجنبية بقناة األخبار
الــعــاشــرة ،رحــلــة بين خــنــادق االنــقــاب ب ــدءا مــن أكبر
المفاجآت في التاريخ السياسي األمريكي ،وهــو فوز
دونالد ترامب في االنتخابات ،وطريق اإلرهاب اإلسالمي
ومــــرورا بــأزمــة الــاجــئــيــن الــعــالــمــيــة ،وحــتــى انــســحــاب
بريطانيا مــن االتــحــاد األوروبــــي ،كما يشير إي ــال إلى
الجانب المظلم للعولمة.
********************
في اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)

الكتاب :اإلمبراطورية العثمانية وتركيا في مواجهة
الغرب
المؤلف :إديم إلديم
الناشر :منشورات فايارد وكوليج دوفرانس .فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 64 :صفحة
خــال فترة طويلة مــن الــقــرن التاسع عشر ،واجهت
اإلمبراطورية العثمانية دوال أوروبية تــزداد ،يوما بعد
يوم ،قوة وتعجرفا ،لهذا سارعت إلى تحديث هياكلها
سعيا منها لتدبير وضــع اجتماعي وســيــاســي غير
مستقر ،بشكل متزايد .تاريخ هذه الحداثة ،المتشبع
كثيرا بالتغريب والمتخلص من المؤثرات السياسية
واإليديولوجية التي أرهقتها حتى اآلن ،والمتمثلة
في االستشراق المركزي ،القومية الكمالية ،العثمانية
اإلسالمية  ...تخوض هــذه الــدراســة غمار العديد من
المصادر ذات التنوع الكبير  -معظمها ال تــزال غير
مستثمرة  -سيثري التفكير النقدي حول هذه الفترة
التي ال تتناسب أهميتها إال مع تعقيداتها.
وقد تصدى المؤرخ أديم إلديم بتفوق لهذه المرحلة
المعقدة من عالقة الدولة العثمانية وتركيا بالغرب
ما أعطى القارئ كتابًا حاف ً
ال بالكثير من المعطيات
المحللة لنوعية هــذه العالقة وتجلياتها وأبعادها
الجيوسياسية .يعتبر الــكــاتــب مــن أهــم المؤرخين
الــمــعــاصــريــن فــهــو يــــدرس ف ــي جــامــعــات بــوازيــكــي
وبيركلي وهارفارد وكولومبيا وكوليج دوفرانس ،وهو

الكتاب :الغزو اإلسباني ألمريكا
المؤلف :جيرارد تشالياند
الناشر :منشورات فايارد .فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 325 :صفحة
يتمثل الحدث الرئيسي في تاريخ اكتشاف أمريكا ،في
غزو المكسيك وغواتيماال والبيرو...في هذه الدراسة
التي أنجزها األكاديمي جــيــرارد تشالياند ،ينعكس
هذا التاريخ ،كما على مرآة متعددة األوجه .ومن خالل
قصص مثيرة متقاطعة للهنود الناجين واإلسبان
والبرتغال الــغــزاة ،وب َنفَ س قصيدة ملحمية ،يعيد
هذا الكتاب المتميز إستراتيجية المنتصرين وكارثة
المهزومين ،على ضوء الحساسية والمعرفة التاريخية
الــمــعــاصــرة .إذا تركنا جانبا تــصــوراتــنــا عــن الــغــزاة -
األبطال الذين أصبحوا جالدين  -فإننا سنندهش من
جــرأة وذكــاء أولئك الذين ليس لديهم بديل سوى
الموت أو االنتصار.
مؤلف الكتاب هو الــمــؤرخ جــيــرارد تشالياند األستاذ
المحاضر فــي هــارفــارد وبيركلي وســنــغــافــورة .وهو
مؤلف العديد من الكتب عن حرب العصابات ،واإلرهاب
اللذين درسهما ميدانيا في ثالث قارات.
**********

الكتاب :مسار مسيحي شرقي من بالد الرافدين
المؤلف :إمانويل باتاك سيمان
الناشر :دار الرماتان
تاريخ النشر2018 :
عـــــــــــــــــدد الــــــــــصــــــــــفــــــــــحــــــــــات 192 :ص ـ ــف ـ ــح ـ ــة
يقدم المؤلف إيمانويل باتاك سيمان في كتابه “ مسار
مسيحي شرقي من بالد الرافدين” رؤيته عن األشياء
التي تستأثر باهتمامه ،وتشكل الوجود االنطلوجي
لحضارتنا وقيمها وحدودها ،مانحا القارئ لمحة عامة
عن الموسيقى السريانية الطقوسية وعادات وتقاليد
بالد ما بين النهرين ،والتي شكلت أساس الحضارة
األوروبية .يستحضر كذلك أسطورة جلجامش ،ودور
الــمــرأة الــحــضــاري الــبــارز قــبــل ق ــرون عــن حــضــوره في
أوروبا .يتذكر دور الفكر في فهم الكنيسة الشرقية،
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التي أنشئت قبل فترة طويلة من مثيلتها الالتينية
وتفاصيل عــن تغلغلها فــي الهند والــصــيــن ،دون
أن تــفــرض على الــشــعــوب لغتها وثقافتها .حصل
هذا الكتاب مؤخرا على جائزة الكتاب الشرقي .ولد
إيــمــانــويــل بــاتــاك سيمان فــي  25ديسمبر  1933في
قرقوش أو باخديدا بشمال العراق ،في عائلة سريانية
كاثوليكية .بعد الدراسات العليا في الموصل ،حصل
على إجازة في الفلسفة ،ثم دكتوراه في علم الالهوت.
يقيم منذ عــام  1967فــي بــاريــس حيث يــدرس اللغة
العربية وتــاريــخ األدي ــان .ويساهم في ربــط الظواهر
الدينية بجذورها الحضارية وأسبابها التاريخية.
**********

الكتاب :داعش ،أقوال الهاربين
المؤلف :توماس داندوا  -فرانسوا غزافييه تريغان.
الناشر :دار غاليمار  -فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 192 :صفحة
يعد كتاب “داعش ،أقوال الفارين” للباحثين توماس
دانــدوا وفراتسوا غزافييه تريغان غوصا مذهال في
قلب آلة الدولة اإلسالمية ،حاول الكشف عن جوانب
مــخــتــلــفــة ومــعــتــمــة ع ــن هـ ــذه الــمــنــظــمــة م ــن خــال
تصريحات أولئك الذين ،بعد أن خدموا وقاتلوا من
أجل هذه الدولة الوهمية ،في مرحلة ما من حياتهم،
فروا بجلودهم من موت محقق.
يسرد الكتاب حكايات هــؤالء الفارين النادمين من
براثين العنف والــقــســوة واألكــاذيــب والــفــســاد .وقد
اتسمت كلماتهم،غالبًا ،بالمرارة والندم ،مما يتثبت
أن الدولة اإلسالمية ليست بأي حال من األحوال كتلة
مــوحــدة ومتماسكة ،كما قدمتها أشــرطــة الفيديو
الدعائية.
حاول المؤلفان البحث عن تفسير موضوعي من خالل
تحليل إكلينيكي ،لفهم هذه الظاهرة اإليديولوجية
المبنية عــلــى مــغــالــطــات ديــنــيــة كــثــيــرة وم ــؤام ــرات
سياسية .لهذا منح الكلمة ألولئك الذين لم نسمع
بهم أبــدا ،ألنهم ببساطة ،يختبئون ،اآلن ،خوفا من
المالحقة والمتابعة القضائية .المتحدثون في الكتاب
وضــعــوا جانبًا انفعاالتهم الشخصية وأحكامهم،
ليرجحوا كفة االعتراف والبوح والكشف عن سديم آلة
جهنمية .يقدم الكتاب صورة غير مسبوقة عن نظام
داعــش اإلرهــابــي وكواليسه المجهولة .هــذا الكتاب
المتميز يستحق الترجمة إلــى العربية ،ألن مضانه
تضيئ الكثير من الحقائق التي يجهلها العرب عن
تنظيم داعش اإلرهابي.
********************

عــنــوان الــكــتــاب :التعبير عــن الــخــاف :إبستمولوجيا
وأخالقيات إعالن الخالف إلى العموم
دار النشر وسنة الصدور :راوتليدج 2018
اسم المؤلف :تأليف جماعي
ملخص الكتاب:
تعتبر المجتمعات الغربية مجتمعات تعددية تقر بأن
الخالف حاضر بين أفرادها .وهي ال تقر فقط بأن آراء
المواطنين المختلفة قابعة في ضمائرهم ،بل تسمح
لهم بإبداء اختالفهم إلى المجال العمومي .والسؤال
الــذي يطرح هنا :كيف يؤثر الخالف العمومي في ما
يعرفه اإلنــســان الــغــربــي؟ ائتلف جمع مــن الباحثين
المتخصصين لــلــجــواب عــن ه ــذا الــســؤال بمختلف
أشكاله وصيغه .وقد قسم الكتاب إلى ثالثة محاور
أساسية :الــخــاف معرفيا ،والــخــاف أخالقيا ،والخالف
سياسيا .وفي هذه المحاور تناول الباحثون مسألة
قيمة الخالف ،وطبيعة الخالف النقاشي ،ومتى يكون
المخالف معرفيا إنسانا عاقال ،ومتى يضطر إلى إعالن
خالفه واعتراضه ،وما عالقة الصمت والمقاومة بالخالف،
ومتى يكون الخالف السياسي مبررا.
**********

عنوان الكتاب :العدمية والفلسفة (العدم والحقيقة
والعالم)
المؤلف :جيديون بيكر
دار النشر وسنته :بالنسبوري أكاديميك.2018 ،
ملخص الكتاب:
يتطرق الكتاب إلى مسألة أزمــة الحقيقة في الفترة
المعاصرة ،وما ترتب عنها من اإلحساس بأن الوجود
أضحى فارغا بال معنى؛ أي عدما .ويستقصي المؤلف
عــن كيف انتهى الفكر الغربي إلــى هــذه النتيجة.
فيجد أنه في البدء كان الفالسفة يسعون إلى إرادة
الحقيقة ،فــإذا بهم ينتهون إلى فتح باب العدمية؛
ذاك الضيف غير المحبوب بتعبير نيتشه .ودعــوى
المؤلف األساسية أن ثمة تالزما بين ثالوث هو :أزمة
الحقيقة ،وأزمة الوجود ،و”فقدان العالم” ،وذلك على
النحو الــذي عبر به عنها الفكر العدمي من القديم
(الــمــدرســة الكلبية ،الــقــديــس بــولــس) إلــى الحديث
(نيتشه) وصوال إلى المعاصر (هايدجر ،فوكو ،أغمبن،
باديو) .وبما أنه تبين أن العدمية مسألة صلة بالعالم
تسببت فيها إرادة الحقيقة ،فإن الجواب عن العدمية
ال يمكن أن يكمن إال في اقتراح فهم جديد للحقيقة.
**********

ملخص الكتاب:
شهد العقدان األخيران انبعاثا في الدراسات الهيجلية.
لكن تم تهميش البعد الميتافيزيقي في فكر هيجل،
ال سيما في اعتبار فلسفته االجتماعية والسياسية.
فقد اعتقد الــعــديــد مــن الــدارســيــن أنــه يمكن إعــادة
بناء فلسفة هيجل السياسية عن الميتافزيقا التي
كان يقول بها بمعزل .وهــذا الكتاب يضمن  12مقالة
تفحص في هذه الدعوى وتثبت الصلة بين فكر هيجل
السياسي واالجتماعي وقناعاته الميتافيزيقية .فأفكاره
عن الخير ،وعن الكوني ،وعن الحرية ،وعن العاقلية،
وعن الموضوعية  ...ال يمكن أن تفهم بالفهم األحق
اللهم إال بوصلها بمشروعه الميتافيزيقي.
********************
آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية (فاطمة بنت ناصر)

اســم الكتاب  :الترتيب الغريب لألشياء عــن (الحياة
واألحاسيس وصناعة الثقافات )
 Antonio Damasioالمؤلف :أنتونيو داماسيو
عدد الصفحات٣٣٦ :
 Pantheonدار النشر :بانثيون
سنة النشر ٢٠١٨ :
يتناول العالم المعروف في علم األعصاب وعلم النفس
والفلسفة أنتونيو داماسيو في هذا الكتاب الشيق
الــدور التي تلعبه المشاعر واالنــفــعــاالت فــي تشكيل
مــا نحن عليه ا ْلــ َي ـ ْـوم ومــا نملكه مــن خ ــواص ثقافية
متمايزة .إن استعراض الدور الذي تلعبه هذه االنفعاالت
والــعــواطــف مثير جــدًا وذلــك لما لحقها مــن تهميش
في الدراسة العلمية رغم الــدور األساسي الذي تلعبه
في تشكيل حياتنا .ولو تأملنا للحظة فقط عن بعض
المسلمات في حياتنا كوجود األدويــة مث ً
ال وتساءلنا
كيف تــم اخــتــراعــهــا يــا ت ــرى؟ هــل صحى العلماء في
صباح يوم وقد قــرروا أن يخترعوا دواء ما؟ في الواقع
ال .لقد تنبهوا للحاجة لــدواء لعالج داء ما بعد ظهور
المرض الذي ترافقه أحاسيس معينة لم يكن باإلمكان
تجاهلها للحصول على التركيبة الفعالة لعالج نوع
معين من األمــراض .فقبل الدواء كانت هناك سلسلة
من أحاسيس محددة حملها المصابون بالمرض .فمن
اإلحساس كان البدء ومنه علينا أن نبدأ الفهم.
**********

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية (محمد الشيخ)

عنوان الكتاب :ميتافيزيقا هيجل وفلسفته السياسة
المؤلف :كتاب جماعي
دار النشر وسنته :راوتليدج 2018

اسم الكتاب :العمل (في ألف عام مضت)
اسم المؤلف :أندريا كوملوسي Andrea Komlosy
عدد الصفحات272 :
دار النشرVerso :
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