حالي ًا في األسواق..
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 المؤسسات الدينيةّ
ّ
والعالمية  -رضوان السيد
 مسألة التجربة الدينية عند الفالسفة المحدثين  -محمد الشيخ -الديانات العالمية ومنزلة األخالق في الهوتها :هانز كونغ نموذجًا  -عزالدين عناية
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وجهات نظر
 األدب العربي في روسيا األمس واليوم والمستقبل  -فيكتوريا زاريتوفسكايا التداخلية بين العلوم في التراث العربي اإلسالمي وأثرها على الدرسالمصطلحي  -محمد بنعمر
 -سؤال إصالح الفكر التربوي  -مصطفى حضران
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الصلة بين القيود االقتصادية المحلية وإستراتيجية
الصين الــدولــيــة الــتــي أزعــجــت المنظمة العالمية
لإلنتاج ولها أه ــداف طموحة للغاية فيما يتعلق
بالدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار العولمة.
الــكــتــاب لــلــبــاحــثــة فــي الــعــلــوم االقــتــصــاديــة مــاري
ف ــران ــس ــواز رون ـ ــار أس ــت ــاذة االقــتــصــاد ف ــي جــامــعــة
كليرمون-أوفيرني ورئيسة معهد بحوث االقتصاد
الصيني ومركز الدراسات والبحوث للتنمية الدولية.

آخر اإلصدارات في اللغة العبرية
(أميرة سامي)

 الكتاب“ :األنظمة الرقمية». المؤلف :يشع سيفان وراز هيفيرمان. الناشر ،ventures.i8 :أغسطس 2018م. عدد الصفحات 294 :صفحة.نبذة مختصرة:
ُيــقــدم المؤلفان فــى هــذا الكتاب دلــي ـ ًلا للمسافر
عمقة
في رحلة التحول الرقمي بصورة حديثة ُ
وم َّ
ألحد أهم القضايا المتعلقة بالمنظمات في هذا
العصر ،وهــى قضية التحول الرقمي؛ حيث تؤثر
هذه العملية على جميع أنواع المؤسسات الكبيرة
والصغيرة والمحلية والعالمية والخاصة والعامة،
وتغير المنتجات أو الخدمات التي تنتجها ،والطريقة
التي يمارسون ويديرون بها األعمال والعالقات مع
عمالئهم ،واألعمال الداخلية والخارجية ،كما يوضح
المؤلفان فى هذا الكتاب لماذا يتعين على قادة
المنظمات االعــتــراف بالقدرة الرقمية والسيطرة
عليها؟

 الكتاب« :الدرزي األول». المؤلف :مجلي وهبي. الناشر :يديعوت سفاريم ،أغسطس 2018م. عدد الصفحات 264 :صفحة.نبذة مختصرة:
مجلي وهبي هو عضو الكنيست عن الليكود وحزب
كاديما في الكنيست .يشرح مجلي وهبي فى هذا
الــكــتــاب قصته وقــصــة عائلته وجــذورهــا فــي جبل
الدروز ،والتى تعكس تاريخ المجتمع الدرزي بأكمله،
بدءا من االضطهاد والترحيل إلى أن استقروا على
الجبل والتشبث به مثل بقية العائالت وقد جند أبناء
وهبي للنضال من أجل استقالل سوريا وتحريرها من
العثمانيين الذين حكموها لمدة  400عام .كما حاربوا
التفويض الفرنسي خــال الثورة الــدرزيــة في العام
 ،1925وفي العام  1948استقرت العائلة في بيت جن
وهــي قرية درزيــة تقع ضمن أراضــي الجليل األعلى،
وتقع إدار ًيا في المنطقة الشمالية شمال إسرائيل.
*****************
آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
(سعيد بوكرامي)

 الكتاب 21« :خاطرة حول القرن .»21 المؤلف :يوفال نوح هراري. الناشر :كينيريت زمورا ،أغسطس 2018م. عدد الصفحات 352 :صفحة.نبذة مختصرة:
«تاريخ موجز لإلنسانية» ..كــان كتا ًبا عن الماضي،
وكان «تاريخ الغد» كتا ًبا عن المستقبل اآلن يأتي
دور الحاضر ،كتاب « 21خاطرة حــول القرن  »21هو
عن الحاضر يدور حول الثورات ،والحجج والشكوك
والمخاطر والفرص المتاحة في الوقت الراهن.
فى هــذا الكتاب ،يوجه يوفال نــوح هــراري مشرط
جــراحــه الــحــاد إل ــى قــضــايــا مــعــقــدة مــألــوفــة لكل
قــــارئ مــثــل ال ــه ــج ــرة ،والــتــكــنــولــوجــيــا ،والــعــمــل،
واإلرهاب ،والبيئة ،والسياسة ومحاولة دراسة هذه
الموضوعات بشكل منطقي.
البروفيسور يوفال نــوح هــراري محاضر في قسم
الــتــاريــخ فــي الجامعة العبرية فــي الــقــدس .وهو
متخصص فــي تــاريــخ العصور الوسطى والتاريخ
العسكري وتاريخ العالم ،وقد ترجم كتابيه تاريخ
البشرية ،وتاريخ الغد إلى أكثر من خمسين لغة؟
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 الكتاب« :اقتصاد الصين». المؤلفة :ماري فرانسواز رونار. الناشر :منشورات الديكوفيرت ،فرنسا2018 ،م. عدد الصفحات 128 :صفحة.نبذة مختصرة:
بفضل اإلصــاحــات التي بــدأت منذ عــام  ،1978نمت
الصين بسرعة كبيرة ،مما سمح لها بالخروج من
الفقر المدقع ،فأصبحت خــال فترة قصيرة واحــدة
من المساهمين الرئيسيين في االقتصاد العالمي.
لــكــن ه ــذا الــنــمــو صــاحــبــه اخــتــاالت قــويــة ومظاهر
عديدة من عدم المساواة في النمو .بعد أن أصبحت
الصين دولة متوسطة الدخل ،تواجه اآلن قضايا أكثر
استراتيجية ألن االستقرار السياسي يرتبط بتطور
االقتصاد.
ويهدف كتاب ماري فرانسواز رونار إلى شرح أساليب
النمو الصيني ،وتطور بنية اقتصاده والعقبات التي
يجب التغلب عليها ،ال سيما فيما يتعلق بالبيئة
واالســتــقــرار االجتماعي .ويــؤكــد المؤلف أيضا على

 الكتاب« :سوسيولوجيا االستهالك». المؤلف :نيكوال هيربان. الناشر :منشورات الديكوفيرت ،فرنسا2018 ،م. عدد الصفحات 128 :صفحة.نبذة مختصرة:
حين تدرس المقاربات تحليل االستهالك ،فإن علماء
االجتماع يهتمون بأنماط حياة األسر أكثر من حجم
إنفاقهم ،وأكــثــر مــن اســتــخــدام السلع المسوقة
مقارنة بمنافسيهم في األس ــواق ،وأقــل من ذلك
بعقالنية التحكيم بدال من االلتزامات االجتماعية،
وأقل أيضا بتحركات األسعار من التطلعات وخيبات
األمــل لدى المستهلكين .يعتمد االستهالك على
الدخل ،ولكن بشكل جزئي فقط.
ي ــق ــارن كــتــاب الــســوســيــولــوجــي نــيــكــوال هــيــربــان
م ــم ــارس ــات الــمــســتــهــلــك كــمــا ه ــو م ــوص ــوف في
أيضا
الــدراســات المونوغرافية الكالسيكية .ويركز
ً
عــلــى االســتــهــاك الــجــمــاهــيــري لــمــنــتــجــات بعينها
والنقاش الذي أثاره تفسير ذلك بين علماء االجتماع
األوروبــيــيــن الــجــدد .وأخــيــرا ،فــإن االعتماد المتبادل
للمستهلكين يــقــود الــمــؤلــف إلــى الــتــركــيــز على
السلع السهلة االستعمال والتداول وتطور القيم
الجماعية المتعلقة بهذه األنواع االستهالكية.وفي
هــذا السياق يصرح الكاتب أن النظام االجتماعي
يعتمد بشكل أقل على كمية المنتجات التي يمكن
الوصول إليها أكثر من االعتماد على االستخدامات
الجماعية وأنماط الحياة التي تؤدي إلى ظهور السلع
الجديدة والخدمات الجديدة لالستهالك الجماهيري.

 الكتاب« :أرض جديدة من أجل عالقة أخرى بالعالم». المؤلف :دومنيك بورغ. -الناشر :منشورات دوكلي دوبروير ،فرنسا2018 ،م.
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 عدد الصفحات 240 :صفحة.نبذة مختصرة:
أصبحت الــحــضــارة الــمــعــاصــرة مــاديــة صــرفــة لدرجة
أنها آخذة في تدمير ،وبشكل متناقض لقواعدها
المادية ،أي موارد ومصادر الحياة المشتركة ،ويحدث
ه ــذا بــامــبــاالة عــامــة تــقــريــبــا .لــمــاذا وص ــل اإلنــســان
المعاصر إلى هذا الوضع؟ كيف أمكنه اختراع هذه
القدرة الفريدة على التدمير؟
يحاول الفيلسوف المتم ّيز دومنيك بورغ اإلجابة عن
هذه األسئلة انطالقا من زمن األنثروبوسين (الذي
عرف أضرارا جسيمة على البيئة ال رجعة فيها ،كما
يسجل التسلسل الزمني لهذه التحوالت البيئية)،
يسجل الكتاب أيضا التحوالت الرقمية والسياسية
الــتــي فــكــكــت مــنــظــومــة عــيــش اإلن ــس ــان وحــولــتــه
إلــى مستهلك شــره للموارد .تكشف هــذه الرحلة
المقلقة عــن الــجــذور الروحية للعنف الــذي نلحقه
بأنفسنا وببيئتنا .الــجــذور الــروحــيــة الــتــي تعتبر
الحقيقة األســاســيــة فــي أي مجتمع ،حيث يلتقي
التجاوز السامي للذات من أجــل الجماعة بالعالقة
الحميمية مع الطبيعة .والقول بهذا يؤكد أن الفكر
ينبثق من العالم ،ويفيض بتجلياته ،لهذا فالعقل
يجب أن ينفتح على أشــكــال جــديــدة مــن العالقة
بالطبيعة من أجــل إنقاذ إرث حضاري ،واستحداث
أرض جديدة..دومينيك بورغ هو فيلسوف ورئيس
الــمــجــلــس الــعــلــمــي لــمــؤســســة هــيــلــو .يـــدرس في
كلية عــلــوم األرض والبيئة فــي جامعة لـ ــوزان .له
أعمال مهمة منها «نحو ديموقراطية إيكولوجية»
و»معجم الفكر اإليكولوجي».

 الكتاب« :تجربة العالم ..عندما تغير وسائل النقلواإلعالم واقعنا».
 المؤلف :كيفين كابيلي. الناشر :منشورات أبوحيه ،فرنسا2018 ،م. عدد الصفحات 84 :صفحة.نبذة مختصرة:
بفضل التقنيات الحديثة في السفر واالتصال ،يبدو
من الممكن خوض تجارب حول العالم؛ فبواسطة
السيارة أو القطار أو الطائرة أصبح متاحا لإلنسان
الــذهــاب أبعد وأبــعــد وأس ــرع .كما توفر لنا اإلذاعــة
والتليفزيون وأجهزة الكمبيوتر المتصلة بالويب
قــدرًا كبيرًا مــن الــصــور واألصـــوات التي تجعل من
الــمــمــكــن إدراك األش ــخ ــاص واألحــــــداث والــمــنــاظــر
الطبيعية من جميع القارات .وعدم استخدام هذه
الــوســائــل التقنية سيكون بمثابة انقطاع وعزلة
عن العالم .ومع ذلك ،إذا أمضينا الكثير من الوقت
في المركبات اآللية أو أمــام الشاشات ،فهل ننال

تجارب أكثر حول العالم؟ وإذا كانت البنى التحتية
للنقل واالتــصــاالت تغزو بيئتنا ،فهل هناك عالم
واحــد فقط يمكن تجربته؟ يــحــاول كــتــاب كيفين
كابيلي الــذي اختير ضمن الالئحة القصيرة لجائزة
أن اكتساب
الفلسفة لتالميذ الثانويات أن يؤكد ّ
تجارب العالم يفترض الحرية في التحرك بالوسائل
المذهلة المتوفرة اليوم ،لكن لألسف مازال اإلنسان
الــمــعــاصــر مــقــيــدا بشتى الــقــيــود ألجــل إبــقــائــه في
مربعه واالكتفاء بإيصال الوجه الترفيهي من العالم
إلــيــه ،دون فتح الفضاء العالم للتواصل الثقافي
واإلنساني الحقيقي.
*****************
آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(محمد الشيخ)

 مؤلفا الكتابDean Cocking, Jeroen Van :.den Hoven
الناشر2018 ،Wiley-Blackwell :م.
نبذة مختصرة:
شــأن الشبكة العنكبوتية شــأن القمر :لها وجه
مضيء يتمثل في ثــورة المعرفة والتواصل التي
حققتها ،ولها وجه مظلم يتمثل في مقدار الجريمة
واإلرهــاب واالنحراف الذي تعج به .هذا الكتاب يركز
على الوجه المظلم لشبكة اإلنترنت .يستفيد هذا
الوجه المظلم من العزلة التي يحققها اإلنترنت
لكي يحض على اقتراف الشر .والكتاب أول تحليل
ولبعده غير األخالقي في صلة بحياتنا
جامع للشر ُ
االفتراضية المتنامية على شبكة اإلنترنت .وتقدم
فصول الكتاب األفكار المتوارثة عن ظاهرة الشر
في الفلسفة األخالقية ،وتبين إلى أي مدى أمسى
تنامي اإلقبال على اإلنترنت يشكل تحديات غير
مسبوقة للنظريات التي تحاول فهم الشر وأصله
ودوافعه وآلياته.

 الكتاب« :فلسفة الطب (مدخل)». المؤلفR. Paul Thompson, Ross E.G. :.Upshur
 الناشر2018 ،Routledge :م.نبذة مختصرة:
أمــســى لــكــل مــجــال فــلــســفــتــه م ــن الــفــيــزيــاء إلــى
الــمــوســيــقــى ،وم ــن الــهــنــدســة إل ــى ال ــرق ــص ،ومــن
الكيمياء إلــى السينما ...ومــا كــان الطب بدعا من
هذا .يحاول هذا الكتاب الجواب عن األسئلة التالية:
أي نــوع مــن المعرفة هــي المعرفة الطبية؟ هل
يمكن تفسير الطب التفسير العلمي الصرف؟ وهل
الداء مفهوم علمي أم أن تفاسير الداء تكون تابعة
للقيم؟ وهل تقودنا االكتشافات المذهلة في علم
األعصاب إلى فهم علمي للذهن البشري وكيفية
اشتغاله؟ تتناول فلسفة الطب كل األسئلة التي
مدارها على التفسير والتعليل والمعرفة ،ويسعى
هذا الكتاب إلى أن يقدم أجوبة بمثابة مدخل إلى
هذه الفلسفة.

 -الكتاب« :الشر على شبكة اإلنترنت».

 الكتاب« :اقــتــراحــات فلسفية مــن أجــل الجامعة(نحو فلسفة للتعليم العالي)».
 الــمــؤلــف :كــتــاب جــمــاعــي مــن تنسيق Aaron.Stoller,Eli Kramer
 الناشر2018 ،Palgrave Macmillan :م.نبذة مختصرة:
اهتم الفالسفة دومــا بشأن الجامعة ،وألــقــوا في
ذل ــك الــمــحــاضــرات :مــن هيجل إل ــى دريــــدا .تكمن
ميزة هذا الكتاب في أنه يطلعنا على آخر أنظار
الفالسفة وتصوراتهم لما ينبغي أن تكون عليه
الجامعة والتعليم الجامعي .فهو من هذه الناحية
كتاب جامع جمع بين دفتيه العديد من النصوص
األساسية وشبه المفقودة التي تضم رؤى نظرية
ونقدية لزمرة من الفالسفة المعاصرين من مختلف
المشارب الفلسفية والبلدان (أغلبهم غير معروف
في العالم العربي) حول أهداف وسياسات وبنيات
الجامعة ،كما يشهد الكتاب على تنوع في مقاربات
الفالسفة :ما بين مقاالت تحليلية ونقدية وشهادات
وخالصات تجارب.
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