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أحدث اإلصدارات باللغة الفرنسية
(سعيد بوكرامي)

الكتاب :كيف انهارت اإلمبراطورية الرومانية
المؤلف :كايل هاربر
الــنــاشــر :مــنــشــورات الديــكــوفــيــرت .بــاريــس.
فرنسا.
تاريخ النشر2019 :
عدد الصفحات 544 :صفحة
اللغة :الفرنسية.
كيف انتقلت روم ــا مــن مليون نسمة إلى
عــشــريــن ألـــف نــســمــة فــقــط أي بــالــكــاد ما
يكفي لملء زاوية الكولوسيوم؟ ماذا حدث
عندما مــات ثالثمائة ألــف شخص مــن أصل
خمسمائة ألف بسبب الطاعون الدملي في
القسطنطينية؟
لــم يــعــد بــوســعــنــا أن نـ ــروي قــصــة ســقــوط
روم ــا كما لــو أن البيئة (الــمــنــاخ ،البكتيريا
الميتة) ظلت مستقرة .كانت اإلمبراطورية
المتأخرة تعيش لحظة حاسمة من التغيير:
نهاية الــمــنــاخ الــرومــانــي األمــثــل ،ال ــذي كان
مناخا معتدال ونعمة لمنطقة البحر األبيض
الــمــتــوســطبــأكــمــلــهــا .لــكــن تــغــيــر الــمــنــاخ
المفاجئ ساهم فــي ت ط ورالجراثيم ،مثل
يــرســيــنــيــا بــيــســتــيــس ،جــرثــومــة الــطــاعــون
الدملي .لكن «الــرومــان كانوا أيضا شركاء
في تأسيس بيئة من األمراض التي ضمنت
خ ــس ــارت ــه ــم» .وك ــان ــت الــحــمــامــات الــعــامــة
تغلي بــالــجــراثــيــم .وكــانــت الــمــجــاري راك ــدة
تحت المدن .وكانت صوامع القمح مكتظة
بالفئران؛ كما سمحت الطرق التجارية التي
تربط اإلمبراطورية بأكملها بانتشار األوبئة
من بحر قزوين إلى جدار هادريان وبفعالية
لم يشهد التاريخ مثيال لها .لقد حان أوان
االنهيار الشامل .وأمام هذه الكوارث ،اعتقد
ســكــان اإلمــبــراطــوريــة أن نهاية الــعــالــم قد
حــانــت.فــي ه ــذا الــتــوقــيــت بــالــذات انتصرت
الديانتان المسيحية ،واإلســام ،على األديان
الوثنية.
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الناشر :منشورات الرتيور .باريس .فرنسا.
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات544 :ص
اللغة :الفرنسية.

الكتاب :اقتصاد الدواء
المؤلف :فليب أبيكاسي ونتالي كوتيني
الــنــاشــر :مــنــشــورات الديــكــوفــيــرت .بــاريــس.
فرنسا.
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 128 :ص
اللغة :الفرنسية.
إن الوزن االقتصادي العالمي لصناعة األدوية
 أكــثــر مــن تريليون دوالر مــن المبيعات -يؤجج شهية األس ــواق المالية .لكن رهانات
إنـــتـــاج الـــــــدواء ت ــت ــج ــاوز بــكــثــيــر الــمــشــاكــل
الصناعية الــمــعــتــادة .االبــتــكــار يجلب األمــل
من حيث تحسين الرفاه أو تفادي الوفيات.
اإلنتاج الكافي والوصول إلى العالج من أهم
قضايا الصحة العامة ؛ تعتبر سالمة وكفاءة
المنتجات بــأســعــار معقولة مــن مسؤولية
السلطات العمومية ومع ذلك ،هل نعرف حقا
اآلليات االقتصادية التي تستجيب بها شركات
األدوية والسلطات العمومية لهذه القضايا؟
يهدف هذا العمل إلى تحليل ظروف اإلنتاج
وال ــت ــوزي ــع ،م ــن حــيــث األس ــع ــار ،ومتطلبات
الــجــودة ،وسهولة الــوصــول وفعالية الــدواء.
كما يهتم باستراتيجيات الفاعلين كلهم
حــتــى وإن بــدت مــصــالــح بعضهم متباعدة
ومتباينة أحــيــانــا ،فإنها مــع ذلــك تــوجــه من
خــال نظام عالمي (نــمــوذج اإلنــتــاج) المتغير
باستمرار والمنظم تنظيما معقدا.

يــســتــعــرض ه ــذا الــكــتــاب الـــذي حــقــق أعلى
المبيعات ،قصة ق ــارة وثــقــافــة يمسك بها
االنتحار المتمثل في تراجع معدالت المواليد
والهجرة الهائلة وانعدام الثقة والكراهية
الــذاتــيــة كــل هــذه الــعــوامــل وغيرها جعلت
األوروبيين غرباء عن أنفسهم وغير قادرين
على مقاومة التغيرات العالمية التي مروا
منها ،في أغلب األحيان دون أن يستشاروا
حولها ،ألن األنظمة الليبرالية هي التي تقرر
مصيرها .هــذا الكتاب ليس مــجــرد تحليل
للحقائق الــديــمــوغــرافــيــة والــســيــاســيــة ،بل
بالتحديد تقرير مبهر على مدى عقود ويخص
الــقــارة بأكملها وف ــي األمــاكــن الــتــي وصــل
إليها المهاجرون وقبلوا داخل مجتمعاتها،
واألماكن أيضا التي وصولها ورفضوا داخلها.
يستند الــكــتــاب إل ــى الــعــديــد مــن األبــحــاث
والــوثــائــق ،بــهــدف إبـ ــراز الــفــشــل الــمــأســاوي
والواضح للتعددية الثقافية ،بدءا من كارثة
المــبــيــدوزا إلــى وقــائــع مالمو .هــذا التقصي
الشامل والعميق قام به المؤلف في برلين
وباريس وروما وأسكندنافيا والجزر اإليطالية
والبلقان في اليونان.
ينهي دوجالس موراي كتابه برؤيتين ألوروبا
على المدى المتوسط  ،واللتين سترسمان
صورتين محتملتين لل ق ارة األوروبية بحلول
عام .2040

الكتاب :لغة وسائل اإلعالم
المؤلف :إنجريد ريوكرو
الناشر :منشورات الرتيور .باريس .فرنسا.
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات520 :ص
اللغة :الفرنسية.
الكتاب :االنتحار الغريب ألوروبا
المؤلف :دوغالس موراي

يتوغل كتاب لغة وســائــل اإلعــام فــي عالم
صــنــاعــة الــخــبــر والــــرأي ال ــع ــام ،مــحــلــا طريق
اســتــعــادة الصحفي صــيــغ زمــائــه ،لــيــرددهــا
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المرة تلو األخــرى ،دون التفكير بكلماتهم،
عن طريق التقليد األعمى ،مستنسخً ا العبارة
وشروط إنتاجها التي تتضمن حكما محددا
على األحــــداث .وعــنــدمــا يــأخــذ وجــهــات نظر
موضوعية واضحة اآلراء التي يمكن تحديدها
بــوضــوح فــي وجــهــات نــظــر خــاصــة بــتــيــارات
فكرية ،فإنه يساعد على انتشار رأي مصنوع
من التحامل والصور النمطية واالفتراضات
التي تشكل أساس معتقدات مجتمعنا؛ ألنه
إذا كانت لغة الصحفي تعمل مثل النافذة
المشوهة التي تظهر مــن خاللها الحاضر،
أيــضــا نــافــذة خــادعــة مــفــتــوحــة على
فــإنــهــا
ً
الــمــاضــي والمستقبل .إن تحليل الخطاب
الصحفي هــو ،بطريقة مــا ،نوعا من تحيين
لوعي مجتمعنا حيث يبدو كــل شــيء غير
منطقي.
وتــعــكــس لغته االنــحــال والــتــفــســخ الحالي
للكلمة ،ويعني ،ما يجعل العالقات اإلنسانية
ممكنة ،لكنه يبلور أيضا نــمــوذج التفكير
فـــي مــجــتــمــعــنــا :تــحــمــل كــلــمــة الــصــحــافــي
جميع األحــكــام المسبقة فــي عصرنا هــذا،
كل هــذه الحقائق التي تعد بــداهــات ،على
الرغم من عدم إثباتها أبدا ،بدءا بالتقسيم
االعتباطي بين الخير والــشــر ،والتسلسل
الهرمي األخالقي المفروض من طرف األنظمة
السياسية ،والرؤية المسبقة لمعنى التاريخ،
الخ.
إن الــكــتــاب رص ــد وتــحــلــيــل ونــقــد للخطاب
الصحفي من زوايا متعددة ومتجددة.
*** *** *** ***
آخر اإلصدارات باللغة اإلنجليزية
(محمد الشيخ):

عــنــوان الــكــتــاب :أكــســيــل هــونــيــث ونظرية
االعتراف النقدية
اس ــم الــمــشــرف عــلــى نــشــر الــكــتــاب :فولكر
شميتز
دار النشر :بالغريف ماكمالن
سنة النشر2019 :
لغة النشر :اإلنجليزية

ملخص الكتاب:
اقــتــرن اس ــم مــديــنــة فــرانــكــفــورت األلــمــانــيــة
بــمــدرســة فــلــســفــيــة عــتــيــدة ه ــي «مــدرســة
فرانكفورت» أو «الــمــدرســة النقدية» ،وذلــك
عبر أجــيــال مــن الفالسفة وعــلــمــاء االجتماع
الــذي تخصصوا في «نقد المجتمع» الغربي.
وقــد بلغ عــدد هــذه األجيال اليوم أربعة عن
طــريــق الــتــلــمــذة المتسلسلة :مــن أدورنـــو
وهوركهايمر (الجيل األول) إلى الجيل الرابع
(رايــنــر فــورســت) ،م ــرورا بالجيل الثاني (آبــل
وهابرماس) والجيل الثالث (هونيث وغيره).
ويــدور هــذا الكتاب الجماعي على أحــد أبرز
ممثلي المدرسة النقدية الذي تميز بنظريته
في االعتراف ـ الفيلسوف والباحث االجتماعي
) .وتكمن أهمية
أكسيل هونيث (-1949
الكتاب في أنه ال يكتفي بتوصيف النظرية،
وال بتحليلها ،وإنــمــا أيــضــا بــإلــقــاء نظريات
نقدية عليها ،ال سيما على جانبين« :نظرية
االعــتــراف» و»نظرية الحرية االجتماعية» وما
كان هذا النقد من أجل التخلي عن نظرية
االعتراف ،وإنما إثراؤها وتحيينها على ضوء
األزمة الحالية.

عنوان الكتاب :الفلسفة والخطابة وتوماس
هوبز
اسم المشرف على الكتاب :تيموتي رايلر
دار النشر :أوكسفورد
سنة النشر2019 :
لغة النشر :اإلنجليزية
ملخص الكتاب:
ت ــوم ــاس ه ــوب ــز ( )1679 -1588فــيــلــســوف
إنجليزي شغل الناس حيا وميتا ،لعنه الكثير
في حياته بسبب واقعيته العنيدة ـ أَ َو ليس
هو صاحب إحــدى أشهر العبارات في تاريخ
الفلسفة السياسية« :اإلنــســان ذئــب ألخيه
اإلنــســان»؟ ـ كما لعنوه في مماته بسب ما
اعــتــبــروه دفــاعــا منه على الحكم المطلق.
يطوب ،وال يدنس
وهــذا الكتاب ال يلعن وال
ِّ
وال يقدس ،بل يفحص ويدرس جانبا مهمشا
مــن جــوانــب عــلــم هــوبــز الــمــدنــي [لفلسفة
الــســيــاســيــة] ه ــو الــصــلــة بــيــن االس ــت ــدالل

الفلسفي واالستدالل الخطبي عنده .ويراجع
الكتاب النظرة السائدة عن هوبز التي تذهب
إلى أنه بعد أن تبنى نظرة «علمية» للفلسفة
ابتداء من سنوات الثالثينات من القرن السابع
عــشــر ،طلق تطليقا النزعة اإلنسية ومعها
الخطابة والــبــاغــة وفــنــون الــقــول  ...والكتاب
تلطيف لهذه النظرة المشتركة بالتركيز على
سنوات هوبز اإلنسية مدرسا خاصا ومترجما
لألعمال الكالسيكية ،بل وتابعا ألرسطو واضع
علم الخطابة .وبالجملة ،الكتاب تأكيد على
حضور البعد الخطابي والبالغي في الفلسفة
السياسية من خالل الحجاج الخطبي أو البالغي.

عنوان الكتاب :سقراط في الكهف
اسم المشرفين على الكتاب :بول .ج .ديدوش
وميخائيل .ب .هاردينغ
دار النشر :بالغريف ماكمالن
سنة النشر2019 :
لغة النشر :اإلنجليزية
ملخص الكتاب:
م ــوض ــوع ــة «ال ــك ــه ــف» م ــوض ــوع ــة أث ــي ــرة في
الــفــلــســفــة :مــنــذ كــهــف أف ــاط ــون إل ــى كهف
فيتجنشتاين ،م ــرورا بحديث الفيلسوفين
األلمانيين فريدريش نيتشه وهانس بلومنبرغ
والفيلسوفة األلمانية األمريكية حنة أرنــدت
عن «الكهف» وعــن فلسفته وعــن االحتباس
فيه وعــن إمكان االنفالت منه .وهــذا الكتاب ـ
ذو العنوان المضلل بعض الشيء ـ مساهمة
في استجالء أمر الكهف عند أفالطون؛ بمعنى
أنه استرار لدواعي حضور سقراط وأوجه هذا
الــحــضــور ـ الــخــفــي مــنــه والــبــدي ـ فــي كتابات
أفالطون .فهو تحقيق في صورة سقراط في
كتابات أفالطون ـ سقراط هذا الذي لم يكتب
شيئا ،بتعلة أن من شــأن الكتابة ـ التقييد ـ
أن تجمد الفكرة وأن تحنطها ،وذلــك بدل أن
تــتــرك الــفــكــرة حية فــي ح ــوار مــوصــول  ...من
هــو ســقــراط أف ــاط ــون؟ وم ــن هــم مــحــاوروه؟
وما هي دواعي إجراء الحوار معهم؟ وما هي
محاور هذه الحوارات؟ لإلجابة عن هذه األسئلة
وأســئــلــة أخ ــرى تــضــافــرت جــهــود الــعــديــد من
المتخصصين في تأليف هذا الكتاب الجماعي
الضافي والشافي.
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