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مع الثقافة .العلوم االجتماعية مع العلوم
التكنولوجية .والعلوم االجتماعية مع علوم
الثقافة.
يقدم الدكتور أوليفييه نكولو كبامبا ،كتابا
جديدا ومثيرا يجيب على قضية اجتماعية
متشابكة تطرح في العالم المتقدم على
الخصوص بحكم التطور التكنلوجي وتوفر
الخدمات الصحية والتجميلية وانتشار الرفاه
في بعض البلدان ،بيد أنها ال تطرح مطلقا
في بلدان العالم الثالث ،حيث الخوف من
الشيخوخة ال يطرح بتاتًا .يعد أوليفييه نكولو
كبامبا اســتــاذا جامعيا أصــدر كتبًا مهمة
تستحق القراءة والدراسة مثل :المرض كما
يراه الطب والمعتقدات (دار بيرسيه،)2013 ،
والمساعدة الطبية للموت الرحيم .مقدمو
الرعاية الصحية وإضــفــاء الطابع اإلنساني
على الموت (دار الرماتان )2013 ،القتل الرحيم
والتحديات اإلنسانية لألطباء (دارالرمــاتــان،
 ،)2015وغيرها من المؤلفات المثيرة والجريئة.

ظــاهــرة جماهيرية؟ لــمــاذا يــولــد استغالل
البيانات الكبيرة مثل هــذه األوهـــام على
القدرة الكلية؟ كيف قامت الحرب الشاملة
على اإلرهاب بإعادة تشكيل أنظمة وإجراءات
وبــروتــوكــوالت التحكم السيبراني؟ ما هو
المنطق المتحكم في ذلك كله ؟ كيف أصبح
أمرا مركز ًيا
االعتراف بمبدأ “عالمية اإلنترنت”
ً
في سياق تبادل المعرفة؟ لإلجابة على هذه
األسئلة ،يخوض هذا الكتاب معترك حقبة
طويلة ومــن منظور جيوسياسي .منتبها
لالستمرارية ،واالنقطاعات واالنحرافات ،وبذلك
فهو يدل على اختمار الوعد بمخطط إلعادة
تنظيم العالم .تتمثل أصالة الكتاب في تجاوزه
األساطير السائدة حول نظام المعلومات من
خــال غربلة مناطق التعتيم على مشروع
“مجتمع الــمــعــلــومــات” .وقــد كــانــت الفكرة
واضحة منذ فترة طويلة ،لكن دون أن يتمكن
المواطنون من ممارسة حقهم في نقاش
حقيقي حول نشأتها .نظرا ألهمية المعلومات
في الهيمنة االقتصادية والسياسية.
للتذكير فأرمان ماتالرت أستاذ لعلوم االعالم
والتواصل بجامعة باريس .صدر له لدى دار
الديكوفيرت “اختراع التواصل  ”1994و”تاريخ
الطوباوية العالمية  ”1999و”عولمة المراقبة :
جذور النظام األمني .”2007

آخر اإلصدارات في اللغة الماالياالمية
فيالبورتو عبد الكبير

الكتاب :لماذا يرفضون الشيخوخة؟
المؤلف :أوليفيه نكولو كابامبا
الناشر :منشورات الرمتان .فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات116 :
اللغة :الفرنسية
لماذا يخاف بعض الناس القادرين على عيش
شيخوخة “جيدة” من الشيخوخة ويرفضون
التقدم في العمر؟ ما الذي يكمن وراء هذا
الخوف أو رفض الشيخوخة؟ وبعبارة أخرى،
في مجتمعنا المعاصر ،لماذا بعض الناس
في سن محترم ومتقدم يعلنون رفضهم
التأثير الزمني على أجسامهم؟ وإلى جانب
التساؤالت النابعة من محيطه المهني ،ينسج
المؤلف أوليفييه نكولو كبامبا محاورة بين
الطب وعلم النفس وعلم االجتماع ودائما
تحت مرصاد األخالق ومحاورة العلوم الرياضية

عنوان الكتاب :الحاسة الثامنة
اسم الكاتب :محمد شميم،
اللغة :ماالياالم (إحــدى اللغات المحلية في
الهند)،
عدد الصفحات،94 :
الناشر Pendulam Books :نيالمبور ،كيراال،
الهند .سنة النشر2018:
رحلة عبر كتب عايشها الكاتب ولها دور
في تشكيل تصور حياته وتغيير مسارها،
ونــرى فيه أيضا إضـــاءات على بعض األفــام
العالمية والــمــوســيــقــا وتــاريــخ الــصــراعــات
العنصرية واألسباب التي عملت وراءهــا كما
نجد تحليالت عن نظريات مثل الماركسية
واإللحاد والفوضوية والوجودية والفلسفات
الدينية ،ويلتقي الكاتب خالل هذه الرحلة
بكبار الفالسفة واألدباء ويحاول لالكتشاف عن
حقيقة الحياة الغامضة.

*****************

عنوان الكتاب :حياة جماعة “آمش”،
المؤلف :مهر علي
اللغة” ماالياالم
عدد الصفحات ،139
الناشر ،DC BOOKS :كوتايام ،كيراال ،الهند،
سنة النشر 2018
دراسة اجتماعية عن جماعة مسيحية في أمريكا
تسمى “آمش” يعيشون حياة بدائية بعيدين
عن كل المرافق والتسهيالت التي توفرها
التكنولوجيا الحديثة ،ال سيارة وال كهرباء وال
ماكينات .جماعة دينية بتقاليد غريبة قضى
معهم الكاتب فترة في قريتهم للتعرف على
أساليب حياتهم المغلقة .

عنوان الكتاب :المسلم الماالياالمي
المؤلف :د .جميل أحمد
اللغة :ماالياالم
عدد الصفحات117:
الناشر :دار النشر اإلسالمي ،كوزيكود ،كيراال،
سنة النشر2018 :
دراســــات ثقافية تتعلق بمسلمي كــيــراال
الناطقين بلغة ماالياالم مركزة على لهجاتهم
العامية وفنونهم الخاصة التي كثيرا ما ال تجد
لها مكانة في محافل الثقافة الرئيسة التي
تسيطر عليها الطبقات العليا ،محاولة قراءة
ثقافة المسلم الماالياالمي ولغته التي تختلف
عما يعتبر عموما اللغة المعيارية مما ترتب
عليه إقصاؤه من التيار الرئيس.
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آخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية
عز الدين عناية

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
محمد الشيخ
جديد المؤلفات الفلسفية باللغة اإلنجليزية
إعداد محمد الشيخ
الكتاب األول:

الكتاب :الذهب األســود ..كيف تؤثر العربية
السعودية ودول الخليج في الغرب.
إعداد :لوتشانو فاسابللو.
الــنــاشــر :مــنــشــورات بـــوردو (رومـــا) 'باللغة
اإليطالية'.
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات 230 :ص.
كيف تؤ ّثر العربية السعودية ودول الخليج
في الغرب
مؤ َّل ٌ
جماعي لمجموعة من الكتّ اب اإليطاليين
ف
ّ
المهتمين بالشأن السياسي ،يرصد تنامي
ّ
تأثير دول الخليج العربي فــي السياسة
العالمية .فقد كان تأثير تلك الدول في البدء
معتمدا باألساس على الريع البترولي ،لكن
تــطــورات هائلة حصلت فــي مجال التجارة
والسياحة والــطــاقــة المتجددة واألحـــداث
تنوع من
الرياضية ،جعلت من تلك البلدان
ّ
مصادر قوتها ،وهو ما جعلها تعيد صياغة
سياستها بالعالم وبالغرب تحديدا.

الكتاب :شرع اهلل وقانون البشر ..حوار بين
الالئكية والدين.
تأليف :أنتونيللو دي أوتو وبييترو مارياني
شيراتي.
الناشر :منشورات أليبارتي (ريجو إيميليا)
'باللغة اإليطالية'.
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات 97 :ص.
حوار بين الالئكية والدين
هل يمكن لشرع اهلل أن يتعايش مع قوانين
البشر؟ ذلك ما يحاول المؤلفان اإلجابة عنه من
خالل التعرض إلى قضايا قانونية ودينية في
الشأن .صيغ الكتاب في قالب نص حوار معمق
وتطرق إلى قضايا متنوعة .لم يهمل الكتاب
قضايا الدين والسياسة في البالد العربية
وفي األوساط اإلسالمية ،مع مقارنتها بقضايا
شبيهة في األوساط الغربية المسيحية.
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اسم الكتاب:
بيتر فان إنواغن :المادية وحرية اإلرادة واهلل
المؤلف :مؤلف جماعي تحت إشــراف يانسن
لودغر وبول نيغر
السلسلة :محاضرات مينستر في الفلسفة ()4
الناشرSpringer International Publishing :
سنة النشر2018 :
ملخص عن الكتاب:
بيتر فان إنواغن ( ) -1942فيلسوف تحليلي
أمريكي غير معروف في العالم العربي .وبينما
ثمة انشغال لدى الباحثين في الفلسفة عندنا
بالموضات الفكرية الغالبة ،فإن هذا الرجل
فيلسوف خارج الموضة .وكأني به فيلسوف خرج
علينا من كهف أفالطون لكي يعالج المسائل
األبدية التي تعالجها الفلسفة ولم تفلح أبدا
إال في زرع بذور الريبة فيها واالنقسام حولها:
مسألة “حرية اإلرادة” ،حيث دوما تتواجه في
أمرها نفس المذاهب بمسميات مختلفة :قديما
جبرية وقدرية ،واليوم روحية ومادية ،وعضوية
وتحررية ،وواقعية ومثالية  ..وسيالحظ القارئ
أن تعليالت إينواغن لمواقفه ال تخلو من ألمعية
ونباهة وطــرافــة .والكتاب يتضمن محاضرة
إينواغن بجامعة مونستر (ألمانيا) عام 2015
عن “حرية اإلرادة” ،كما يشتمل على إحدى عشر
مداخلة أعقبت الندوة التكريمية له بمونستر
وناقشت أهم القضايا التي تناولتها فلسفته،
كما يجد فيه دفاعه عن نفسه ضد مختلف هذه
المداخالت والنقود .ومن هذه الجهة ،يعد هذا
الكتاب أفضل مدخل للتعرف على فلسفة
الرجل في مجملها.

الكتاب الثاني:

اســم الــكــتــاب :أزمـــة المنهج فــي الفلسفة
التحليلية المعاصرة
مؤلف الكتاب :آفنر باز
الناشر :أوكسفورد
سنة النشر2018 :
ملخص الكتاب:
يسود الفلسفة الغربية اليوم تياران ـ واحد
قاري (ألمانيا ،فرنسا ،إيطاليا ،النمسا ،إسبانيا،
بولونيا ،روســيــا  )...وآخــر أنجلوسكسوني

(إنجلترا ،الواليات المتحدة األمريكية ،كندا،
أستراليا ،زيالندا الجديدة  )...ـ يختلفان في
الرؤية والمنهج .ومهما حاول بعض الفالسفة
تجسير الهوة بين التقليدين ،ال زالت الفجوة
حاصلة بينهما .يــركــز هــذا الــكــتــاب على
التقليد الفلسفي الثاني ،ويوجه المؤلف نقدا
إلى عدد من األعمال الفلسفية التي شكلت
التيار السائد في الفلسفة التحليلية خالل
الخمسة عقود الماضية ،ويعرض ال سيما إلى
النقاشات التي استجدت مؤخرا حول المنهج
الفلسفي القمين باإلتباع .في القسم األول
من الكتاب ،يعرض المؤلف إلى منهج دراسة
الحاالت ،ويكشف عن أنه يقوم على مضمرات
حــول اكــتــســاب اللغة واستعمالها .وفي
القسم الثاني من الكتاب يعرض بالنقد إلى
هذه االدعاءات ،فلسفيا واختباريا ،ويعارضها
بتصور برجماتي واســـع للغة يكشف عن
معاطبها.
الكتاب الثالث:

اســم الكتاب :معارضة الفلسفة في إيــران
الصفوية (كتاب المال محمد القمي حكمة
العارفين)
اسم المحققين :عطا أنزلي وسيد محمد هادي
كرامي
السلسلة :التاريخ الفكري اإلسالمي ()3
الناشر :بريل ،ليدن ،هولندا وبوسطن
سنة النشر.2018 :
ملخص الكتاب:
يشكل اعــتــراض األصوليين والمتكلمين
على الفلسفة والفالسفة تقليدا قائم الذات
في العالم العربي .فكم من كتاب كالمي أو
أصولي ألف تحت عنوان :تهافت الفالسفة أو
مصارعة الفالسفة أو الرد على الفلالسفة .لكن
هذا التقليد ال زال لم يدرس حق دراسته ،وال
يكاد الجهور العريض يعرف منه إال تهافت
الغزالي .وهــذا الكتاب مساهمة جــادة في
كشف هذا التقليد الغني .وهو عبارة عن
تحقيق ضاف ألهم كتاب في الرد على الفالسفة
المشائين واإلشــراقــيــيــن ألــف فــي الحقبة
الصفوية ببالد فــارس .وقــد قــدم المحققان
للكتاب بتحليل مفصل لحال ومنزلة الفلسفة
في تلك الحقبة ،واضعين عمل المال محمد
طاهر القمي الشيرازي (ت )1689 -في سياقه
الثقافي والفكري الواسع .وينقسم محتوى
الكتاب المحقق ـ حكمة العارفين في رد شبه
المخالفين من المتصوفة والمتفلسفين ـ
إلى قسمين :قسم أول ورد فيه نقد لألدلة
الفلسفية التقليدية على وجود اهلل وذاته
وصفاته ،وقسم ثان أهم هاجم فيه المؤلف
جهود المال صدرا الشيرازي وأساتذته (الشيخ
البهائي أو بهاء الدين العاملي) وتالمذته
(الفيض الكاشاني) في التوليف بين عناصر
مــن فكر ابــن عــربــي وعــنــاصــر مــن الخطاب
الفلسفي التقليدي المشائي والفيضي
اإلشراقي.
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آخر اإلصدرات في اللغة الفرنسية
سعيد بوكرامي

الكتاب :ما المقصود بأركيولوجيا وسائل
اإلعالم؟
المؤلف :جوسي باريكا
الناشر :منشورات غرنوبل
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات324 :
اللغة :الفرنسية
تقريبا فتح حقل علمي
منذ عشرين عامًا
ً
جديد للبحث في الدول األنجلوسكسونية،
يهتم بأركيولوجيا وســائــل اإلعـــام .يعد
مــمــارســوه مــن األكــاديــمــيــيــن والفنانين
والمؤرخين والمنظرين والباحثين .يدعونا
كل هــؤالء جميعهم ،ولكن كل بطريقته،
إلى وضع وسائل اإلعــام الحالية المطبوعة
واإلذاعة والتلفزيون ،وكذلك الهواتف الذكية
واألجهزة اللوحية ورقائق (رفيد) -في سياق
التعاريف واألطــر الزمنية الموسعة .بحيث
يتناولون تاريخ وسائل اإلعالم محاولين تعليل
المنظور الذي يرى أن “وسائل اإلعالم الجديدة”
حلت محل القديمة ،ومن هنا تحاول الحفريات
في وسائل اإلعالم في أعمق طبقاتها ،التي
يمكن من خاللها أن ينبثق الجديد من الخفي
القديم ،وقــد ساعد التقدم التقني ،علم
الحفريات في وسائل اإلعالم بتسجيل ونقل
عمليات البيانات الحساسة والمعلوماتية
المتعدد
المقدمة .يشكل كتاب جوسي باريكا
ّ
التخصصات النظرة األولــى على علم اآلثــار
لوسائل اإلعــام .ويحدد التيارات الرئيسية
والقضايا الجوهرية ،كما يقدم مساهمة
أصيلة ومنشطة .ويدعو الباحثين والفنانين
معا لفهم أفضل لوسائل اإلعالم
للمساهمة ً
في المستقبل ،ودعم ذلك باستكشاف محفز
للطبقات المنسية تحت االبتكار المستمر
لوسائل إعالمنا المعاصرة.
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الكتاب :اقتصاد المعرفة
المؤلف :دومنيك فوراي
الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات128 :
اللغة :الفرنسية
تم تأسيسه
على غرار االقتصاد الصناعي الذي ّ
في فرنسا حوالي عام  ،1820في وقت ظهور
الصناعة الضخمة ،تطور اقتصاد المعرفة كنظام
معرفي وتنظيمي عندما تم إنشاء االقتصادات
القائمة على المعرفة بشكل تدريجي . .يدور
هذا الكتاب حول حداثة مزدوجة :حداثة علمية
تتطابق مع تطور نظام فرعي اقتصادي أصلي
موضوعه البحثي  -المعرفة  -ويطرح مشاكل
محددة ،ســواء كانت نظرية أو تجريبية ،ثم
يولي االهتمام بالحداثة التاريخية المرتبطة
بفترة معينة من حيث خصائص النمو وتنظيم
األنشطة االقتصادية .يبحث كتاب دومنيك
فوراي في ازدواجية اقتصاد المعرفة ،المرتبط
بفترة تاريخية محددة ،كما يتناول مسألة
العالقة بين اقتصاد المعرفة والثورة الرقمية
الحالية.
دومينيك فوراي أستاذ في المعهد الفدرالي
السويسري للتكنولوجيا في لوزان وهو عضو
في مجلس العلوم السويسري ويرأس مكتب
مركز أبحاث األعمال في المعهد السويسري
الفيدرالي للتكنولوجيا في لوزان.

لقد تطور مصطلح “التحول الديجيتالي” أو
“التحول الرقمي” في اللغة اليومية .إذ أصبح
يستخدم لوصف تحوالت وممارسات العمل
اليومي لإلنسان المتعلق باالستخدام الواسع
النطاق للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية
والتطبيقات المرتبطة بالفضاء الوظيفي
والمادي المرتبط بالحياة اليومية للموظفين،
ويغطي هذا المصطلح أحيانًا حقائق مختلفة
جدا .كيف يختلف التحول الرقمي عن حوسبة
ً
سياقات العمل؟ ما هي تحديات هذا التحول
بالنسبة للشركات؟ ما هي أساليب اإلدارة
التي يمكن وضعها لدعم هذا التحول؟ كيف
يقوم هذا التحول بإعادة فحص المؤسسة
والعالقات في العمل؟
ـادا إلــى كــل مــن مــمــارســات االستماع
اســتــنـ ً
والمراقبة الميدانية واعتمادا على منظور
نظري ،يعرض هذا الكتاب المهم تفاصيل
هــذه التحوالت الرقمية داخــل المؤسسات
وللتعامل مع هذه األسئلة الشائكة ،يستخدم
المؤلف بشكل خاص العمل الذي تم إنجازه في
إطار النادي الرقمي ونتائج منظمة (أنفي).
أوريلي دوديــزيــرت ،خريج معهد الدراسات
السياسية في باريس وبــوردو ودكتور في
سنترال باريس ،أستاذ جامعات في جامعة
باريس سود ،وعضو في المختبر المتخصص
في إدارة نظم المعلومات ،الذي يقوم بدراسة
التحوالت التنظيمية المتعلقة بتنفيذها
داخل المنظمات.

الكتاب :تاريخ مجتمع المعلومات
المؤلف :أرماند ماتيالرت
الناشر :دار الديكوفيرت .فرنسا.
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات128 :
اللغة :الفرنسية
الكتاب :التحول الرقمي للمؤسسات
المؤلف :أوريلي دوديزرت
الناشر :دار الديكوفيرت
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات128 :
اللغة :الفرنسية

يحاول البروفيسور أرمــان ماتالرت في كتابه
الجديد اإلجــابــة على مجموعة من األسئلة
المرتبطة بتاريخ مجتمع المعلومات :ما هي
الصلة التي تنشأ بين الحكامة عن طريق
التتبع ،ثمرة الرقمنة ،والشكل القديم لمجتمع
مثالي قائم على الحساب؟ كيف أصبح الترصد

