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الجارية؟ وقبل هذا وذاك :هل العرق أمر واقع؟ في
هذا الكتاب ،يعمد أربعة من الفالسفة ومنظري
الــعــرق إلــى الــتــجــادل حــول أفــضــل اإلجــابــات التي
يمكن أن نقدمها عن هذه التساؤالت ،مطبقين
فــي ذلــك وســائــل نظر فلسفية ومــبــادئ العدالة
االجتماعية من أجل فحص اكتشافات البيولوجيا
والعلوم االجتماعية بهذا الصدد .وكل واحد من
هؤالء يدلي بتصوره وبحججه :تدافع الفيلسوفة
األمريكية سالي هاسالنغر عــن فكرة أن العرق
حقيقة اجتماعية-سياسية .ويــدافــع الفيلسوف
األمريكي شيك جيفرز عن فكرة أن العرق ليس
فقط أمرا سياسيا مقضيا ،وإنما هو أيضا وبدرجة
أساسية شأن ثقافي .ويستقصي فيلسوف العلم
والبيولوجيا والعرق األمريكي كايشاون سبنسر
فكرة ما إذا كانت فكرة العرق حقيقة بيولوجية.
كما أن الفيلسوف األمريكي جوشوا غالسغو يفند
فكرة أن العرق حقيقة ،ويرى أنه حتى إن كان هو
حقيقة ،فما هو بالحقيقة االجتماعية وال بالحقيقة
البيولوجية .وكل واحد من هؤالء الفالسفة يقدم
وجهة نظره ويدافع عنها ويجيب عن اعتراضات
اآلخرين في حوار شيق وحي ومثمر.

 الكتاب :اإلسالم الرأسمالي المؤلف :إميليانو لورانسي. الناشر :منشورات مانيفستو ليبري (روما)2019 ، -عدد الصفحات 111 :صفحة

 الــكــتــاب :النقاشات الــدائــرة الــيــوم فــي فلسفةالدين
 المؤلف :تأليف جماعي بتنسيق بول درابر -الناشر :راوتليدج2019 ،

هذا كتاب في فلسفة الدين .وفلسفة الدين فحص
نقدي فــي مفاهيم الــديــن ومبادئه ومعتقداته.
وهــي تختلف عــن الــديــن فــي أنــه مــحــافــظ ،وهي
راديكالية تستفسر الدين عن سلطته وتقليده
-------------------------------وعقيدته .ومن ثمة تثير فلسفة الدين إشكاالت
أساسية فــي مساءلة الــديــن وعــوالــمــه .والكتاب
ضالة مــن يريد النظر فــي أمــر الــديــن فــي عالمنا
اليوم .وقد حررته طائفة دولية من فالسفة الدين
حول معنى الدين واهلل والمطلق والحقيقة األخرى
أو النهائية :هل الدين يتقدم؟ وإن كان فكيف؟
وه ــل الــحــيــاة األخ ــروي ــة فــكــرة ممكنة التحقق؟
وهل يعنى الرب بسعادة البشر؟ وهل ثمة حياة
بعد الموت؟ وهل يمكن تجاوز مذهبي الربوبية
واإللحاد المادي معا؟ وهل ثمة من بدائل ممكنة
لهما؟ يفتتح الكتاب ببسط رؤية شاملة عن حقول
فلسفة الدين ،ويختتم بفصل يعد بمثابة جماع
القضايا المطروحة في الكتاب برمته.
 الكتاب :ما الــذي يلزم الفالسفة أن يعرفوه عن-------------------------------الحقيقة
 المؤلف :فريد ستاوتالندآخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية
 الناشر :دو غريتر2019 ،عز الدين عناية

هذا كتاب جمع عن فيلسوف مجهول في العالم
العربي لم يترجم له كتاب مفرد وال أذيــع له رأي
واحد .يتعلق األمر بالفيلسوف األمريكي من أصل
نرويجي فريد ستاوتالند (ت  .)2011وهو فيلسوف
مــعــاصــر يــعــد وجــهــا مــن وجـ ــوه فــلــســفــة الفعل
وفلسفة اللغة .وفــي هــذا الكتاب تم ضم جماع
مقاالته األســاســيــة فــي مواضيع الحقيقة واللغة
والــفــعــل والــذهــن .ومــن ثمة يــوفــر هــذا الكتاب،
الذي جمعه بعض تالمذته ،لمن يريد االطالع على
أفــكــاره ،مفتاحا ألهــم اإلشــكــاالت الفلسفية التي
عني بها في عمله الفلسفي الــذي ال يــزال شبه
مــجــهــول إل ــى الــيــوم ،وذلـــك فــي حـ ــواره العميق
والمثمر مع أهــم فالسفة العصر؛ ال سيما منهم
لودفيغ فيتجنشتاين ودونالد دافيدسون ،محاوراه
المفضالن ،كما يقدم هذا الكتاب صورة ضافية عن
أهم قضايا الفلسفة التحليلية المعاصرة.

يس ّلط الكتاب الضوء على مظاهر الرأسمالية
ضمن السياق العربي اإلسالمي .ويعتبر مؤلّفه
إميليانو لورانسي ،أستاذ علم اجتماع التواصل،
أن النُّ ظم السياسية اإلسالمية استطاعت أن
تبني مجتمعات متآلفة مع النظام الرأسمالي،
أك ــان فــي التوجهات الــكــبــرى لالقتصاد أو في
مظاهر الحياة العامة .يح ّلل الكاتب بالخصوص
هـــذا الـــتـــزاوج الــحــاصــل ضــمــن تــجــربــة الــعــربــيــة
السعودية ،متناوال في ذلك الخيارات السياسية
واالقتصادية للبلد بوصفها أنموذجا للرأسمالية
اإلسالمية وفق رأي المؤلف.
--------------------------------

 الكتاب :عزلة البابا فرنسيس المؤلف :ماركو بوليتي الناشر :منشورات التيرسا (باري-إيطاليا)2019 ،عدد الصفحات 237 :صفحة
ــد مــؤلِّــف الــكــتــاب مــاركــو بوليتي مــن كبار
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المستعرة
مــؤلــفــه هــذا يــرصــد بوليتي الــحــرب
ِ
داخل الفاتيكان لتركيع البابا فرنسيس وصرفه
عن الخيارات اإلصالحية الكبرى التي أتــى عقب
خلفه المستقيل راتسينغر لخوضها وإتمامها.
هــل ســيــلــحــق فــرنــســيــس ،بــابــا الــجــنــوب ،جــراء
اللوبي المتحكم بالكنيسة بسلفه راتسينغر
حدة التدافع في الوسط الديني
ويستقيل ،أمام ّ
الفاتيكاني؟ ذلك ما يحاول بوليتي توضيحه في
هذا الكتاب الق ّيم.
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
سعيد بوكرامي

 الكتاب :لماذا األخوة؟ المؤلف :إدغار موران الناشر :دار أكت سود .فرنسا ،بالفرنسية.2019 ، عدد الصفحات 64 :صفحةالحرية والمساواة واإلخ ــاء ..هــذه المبادئ مكملة
لبعضها ،لكنها ال تتكامل مع بعضها البعض
تلقائيا ،فالحرية ،خــاصــة االقــتــصــاديــة ،تميل إلى
تــدمــيــر الــمــســاواة ،ويــعــد ف ــرض الــمــســاواة مسا
بالحرية .وبالتالي فإن المشكلة هي معرفة كيفية
الجمع بينها .يمكننا سن قوانين تضمن الحرية
أو تفرض المساواة ،لكن ال يمكننا فــرض األخــوة
بموجب القانون .ال يمكن أن تأتي بأمر من الجهات
الــعــلــيــا ،يــجــب أن يــصــدر مــبــدأ األخـــوة عــن إرادت ــك
الــشــخــصــيــة .يــجــب أن نجمع ونــوفــق بــيــن الحرية
والمساواة ،حتى ولو أدى ذلك إلى تقديم تنازالت
بين هذين المصطلحين ،إلثارة أو إيقاظ األخوة.
ومن المفارقات في الوقت الذي أصبحنا في أمس
الحاجة إلى األخوة اإلنسانية أن نرى معالم االنغالق
والتشدد والتنافر في كل مكان .لكن االعتراف
بإنسانيتنا المشتركة واحــتــرام اختالفاتها هو
األسس الذي يمكن على أساسه تطوير األخوة بين
البشر جميعهم ،بغية مواجهة مصيرنا المشترك
ومغامرتنا الحياتية المشتركة .ربما في نوع من
الواحات ،حيث أماكن االقتصاد التضامني ،النظيفة
والــخــالــيــة مــن تسميم الــحــيــوات واألرواح ،أماكن
لحياة أفضل ،يمكننا أن نتخيل أماكن للعيش
في تضامن وإخــاء .هــذه الــبــذور ،يمكن أن تكون
بــدايــة لحضارة الــوفــاء الشخصي واألخـــوة .لذلك،
يجب أن نــبــذل قــصــارى جهودنا لحماية وتطوير
أخويات الــواحــات .يجب أن نخلق جــز ًرا لحياة أخرى،
وعلينا مضاعفة هذه الجزر ألن األشياء ستستمر
في التراجع وستكون الواحات جز ًرا مقاومة للقيم
االنسانية ،أو ستصبح إمكانات إيجابية ،ونقطة
انطالق أخــوة انسانية أكثر شيوعا تساعد على
اصالح حضارتنا المهددة باألفول.
كــتــاب عــالــم االجــتــمــاع والــفــيــلــســوف إدغـــار م ــوران
(98عاما) رسالة أخالقية وفكرية قاسية بتحذيراتها
الوجيهة ووتهديداتها الوشيكة ،لكنها مفعمة
أيضا ،باألمل المشروط ،ال بد من العودة إلى قيمنا
ومبادئنا اإلنسانية السامية ،إذا أردنا إنقاذ حضارتنا
في هذا الحاضر وذلك المستقبل.
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 الكتاب :حياتنا لها معنى المؤلف :برتران فيرجلي الناشر :دار ألبان ميشيل ،بالفرنسية2019 ،عدد الصفحات 336 :صفحة
يتناول برتران فيرجلي ،في هذا الكتاب التأملي
المهم واألصيل ،موضوعا رئيسيا مرتبطا بوجودنا:
ما هو معنى حياتنا؟ ال يجيب المجتمع على هذا
السؤال ألنه ال يرى أن هناك رغبة في النمو األخالقي
والروحي ،أهم من االستهالك المادي والسباق من
أجل البقاء على قيد الحياة .ألن الكائنات البشرية
تتحرك بقلبها وعقلها وروحها ومن المستحيل
بالنسبة لإلنسان أن يعيش حياة بــدون معنى.
لــذلــك ،يــعــود زم ــام األم ــور إلينا إليــجــاد حــل لهذه
المسألة الحاسمة داخل ًيا من خالل البحث عن اتجاه
لوجودنا .سيساعدنا برتران فيرجيلي ،من خالل
رحلة داخــل أفكار معظم الفالسفة ،من العصور
أيضا بالنزول عميقا
القديمة إلى يومنا هذا ،ولكن ً
إلى كنوز ُ
الكتّاب والشعراء والصوفيين ...ليثبت
أننا لسنا كائنات خلقت في الكون ،تخضع فقط
لقطبي الصدفة والــضــرورة .يحتوي الكتاب على
طــاقــة فكرية وروحــيــة تخترق تــاريــخً ــا ومناقشات
لألفكار التي أسست التفكير البشري بكل تنوعه
ومشاربه.

يطرح كتاب اإلمبراطورية الجديدة للمفكر برونو
لومير فرضية عن إمكانية اختفاء أوروب ــا .وهــو ال
يقصد السوق المشتركة بل المشروع السياسي.
لــم تــكــن الــقــوى االنــفــصــالــيــة قــويــة عــلــى اإلط ــاق
منذ معاهدة رومــا لعام  :1957التوترات الداخلية
بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبــي آخذة في
الظهور ،في حين قررت المملكة المتحدة مغادرة
االتحاد .لكن قبل كل شيء ،تفرض المواجهة بين
الواليات المتحدة والصين ،اللتين تتصارعان على
السيطرة على التكنولوجيا والقوى المالية ،خيا ًرا
جذر ًيا بين أوروبا ذات السيادة وأوروبا الخاضعة.
لقد حــان الوقت ألوروبــا لتأكيد قوتها أيضا .قارة
غــنــيــة بــتــنــوع دول ــه ــا ،وب ــح ــدود حــقــيــقــيــة ،وق ــوة
تكنولوجية ،تفضل االبتكار الصناعي ،كما أنها
قادرة على خلق فرص عمل وتدريب مئات الماليين
مــن األوروبــيــيــن .يمكن أن تكون أوروب ــا قــوة في
خدمة الــســام ،تــدافــع عــن مصالحها االقتصادية
والعسكرية ،وكما تدافع عن مؤسساتها فهي
تدافع أيضا عن مواطنيها.
يجب على أوروبــا أن تحدد مشروعها السياسي
وتــفــرض نفسها فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين
كإمبراطورية جديدة .كتاب يتوقع ألوروبــا األسوأ،
لكنه أيــضــا يتنبأ بــاألفــضــل إذا غــيــرت أوروبـ ــا من
سياستها الحالية.
-------------------------------آخر اإلصدارات الفلسفية باللغة اإلنجليزية
محمد الشيخ

--------------------------------

 الكتاب :ما العرق؟ ..أربع رؤى فلسفية المؤلف :تأليف جماعي -الناشر :جامعة أوكسفورد2019 ،

 الكتاب :اإلمبراطورية الجديدة المؤلف :برونو لومير الناشر :دار غاليمار ،فرنسا2019 ، -عدد الصفحات 112 :صفحة

مـ ــا تــفــتــأ م ــس ــأل ــة الـ ــعـ ــرق وال ــع ــرق ــي ــات تــحــظــى
ب ــال ــم ــن ــاق ــش ــات ال ــس ــي ــاس ــي ــة واإليـــديـــولـــوجـــيـــة
واالجتماعية .ذلك أن العديد يتحدثون اليوم عن
التمييز العرقي وعن سياسة العرق وعن العالقات
بين األعـــراق وعــن العنف العرقي وعــن االنــدمــاج
الــعــرقــي ...لكن ،دعنا نتساءل ،أوال :تــرى ما الذي
يكونه العرق؟ أهو بناء اجتماعي أم هو موضوع
بيولوجي؟ وهل هو ،يا ترى ،مفهوم تقادم عليه
الزمان وأصابه بالخرف ،أم يمكن الحديث عنه اليوم
حديث البيولوجيا والوراثة وأنواع أخرى من البحوث

