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آخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية
(عز الدين عناية):

 الكتاب :المسيحيون وأسفار بني إسرائيل. إعداد :برونيتو َس ْلفاراني. الــنــاشــر :مــنــشــورات دوهــيــنــيــان (مــديــنــة بولونيا)“باللغة اإليطالية”.
 سنة النشر - .2018 :عدد الصفحات 128 :ص.نــص الــعــهــد الــقــديــم واح ــد والــورثــة اثــنــان ،يــهــودي
ُّ
المقدس .ذلك ما
ومسيحي ،فكالهما
ّ
يعده كتابه ُ
يحاول هذا المؤلف التطرق له من خالل توضيح كيف
يــقــرأ كــل مــن الــيــهــود والمسيحيين الــتــورا َة ضمن
هرمنوطيقيا مغايرة ومتناقضة أحيانًا ،والتي قد
تبدو للوهلة األولــى متماثلة .الكتاب يبرز التقارب
والتباعد في منهجية القراءة لدى أتباع الدينين وما
لذلك من أثر في العقائد والشرائع.
** *** *** *** *** ****

 الكتاب :الصراع العربي اإلسرائيلي من منظور الحركة االجتماعية اإليطالية (.)1973-1946 تأليف :ماركو فرانشيسكوني. الناشر :منشورات أوروبا (روما) «باللغة اإليطالية». سنة النشر - .2017 :عدد الصفحات 190 :ص.الحركة االجتماعية اإليطالية ()1946-1973
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية م ّثل الصراع العربي
اإلسرائيلي أحد المحاور المهمة المطروحة في الساحة
الدولية .فض ًال عن اندراج ذلك الصراع ضمن سياق الحرب
الــبــاردة .يحاول الكتاب رصــد المواقف اإليطالية ،سيما
عبر عرض
منها مواقف اليمين ،من قضية فلسطين ْ
مختلف السياسات واألطراف.
** *** *** *** *** ****

 الكتاب :الفوز بالتفاحة الذهبية. تأليف :ماسيمو فيليونه. الناشر :منشورات سولفانيللي (مدينة كياتي)“باللغة اإليطالية”.
 سنة النشر - .2018 :عدد الصفحات 359 :ص.المقدسة
عنوان الكتاب رمزي وفيه إلماح إلى المدينة ُ
رومـــا .يــحــاول الــمــؤلــف ماسيمو فيلونه وهــو مــؤرخ
استعراض مختلف مراحل عالقة الــدولــة العثمانية
بــبــابــوات روم ــا فــي السلم والــحــرب .الكتاب ُي ّ
غطي

22

الفترة الممتدة بين  1299وإلى غاية 1739م ،وهي فترة
حافلة باالجتياح واالجــتــيــاح المضاد والــحــرب والحرب
المضادة من الجانبين اإلسالمي والغربي.
** *** *** *** *** ****
آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
(سعيد بوكرامي):

 الكتاب :الخروج من الفوضى المؤلف :جيل كيبيل الناشر :دار غاليمار .فرنسا تاريخ النشر - 2018 :عدد الصفحات528 :صمــن أيــن ج ــاءت هــذه الــفــوضــى ،وهــل يمكن الــخــروج
منها نهائ ًيا بعد القضاء على مصادر اإلرهــاب؟ يضع
هــذا الكتاب األح ــداث العربية والدولية في سياقها
التاريخي .منذ حــرب  1973إلــى ارتــفــاع سعر البترول
وانــتــشــار الــجــهــاد .وم ــن خ ــال مــراحــلــه الــثــاث ومنذ
أفغانستان والقاعدة .ثم يقترح السرد األول والكامل
واالسترجاعي عــن الربيع العربي بــدءا بالتغيير في
تونس وانتهاء باألحداث الرهيبة في سوريا.
وأخيرًا ،فإنِّه يكشف خطوط التصدع والضغط الذي
تُمارسه موجات المهاجرين في منطقة البحر األبيض
ً
مسلطا الــضــوء على
الــمــتــوســط والــشــرق األوسـ ــط،
الــخــيــارات الحاسمة الــتــي اتــخــذهــا إيــمــانــويــل مــاكــرون
ودون ــال ــد تــرامــب وفــاديــمــيــر بــوتــيــن .وتــأثــيــرهــا على
الشعوب وق ــادة هــذه المنطقة  -وكــذلــك مواطني
أوروبــا .استفاد جيل كيبيل من خبرته الممتدة على
مدى أربعة عقود ،ومستعينا بمرجعية وخرائط جديدة
وغير معروفة .ومستندًا إلــى معرفة عميقة باللغة
العربية وخصائص العالم العربي السياسية والثقافية
والعقائدية.
** *** *** *** *** ****

 الكتاب :عوالم البحر األبيض المتوسط في العصورالوسطى
 المؤلف :جماعة من المؤلفين الناشر :دار أرمان كوالن .فرنسا تاريخ النشر - 2018 :عدد الصفحات256 :صيستعرض كــتــاب« :عــوالــم البحر األبــيــض المتوسط
في العصر الوسيط» تاريخ البحر األبيض المتوسط
في العصور الوسطى ،تلك المنطقة المشتركة بين
أفريقيا وآســيــا وأوروبــــا ،والــتــي تشكلت مــن مراحل
من التوسع أو االنكماش والتي تعبر أيضا عن فضاء
جيوسياسي مــن الخصائص الــحــضــاريــة المتجانسة
والغير متجانسة أيضا.
يتميز إذن هذا الفضاء الشاسع بالتنوع ،والتهجين،
والقدرة على االختراع المتجدد ،ولكن أيضا بالمصادمات

ورفــض االخــتــاف .أراد مؤلفو الكتاب تسليط الضوء
على التنوع الكبير في عوالم البحر األبيض المتوسط،
وبعيدا عن الفكرة الخيالية الجغرافية والبشرية في
العصور الوسطى ،التي يمكن حصرها في المعارضة
بين المسيحية واإلسالم.
وقد اختار مؤلفو الكتاب تقديم سلسلة من دراسات
الحالة المخصصة لموضوعات لم تناقش من قبل إال
لماما  ،مما سلط الضوء على القضايا التي تؤثر على
المجتمعات واألقاليم والمجاالت الثقافية .كما يقدم
الكتاب وثــائــق ،غير منشورة فــي كثير مــن األحــيــان،
ويسمح باستنتاجات موضوعية حول دراســات الحالة
من منظور واسع يضمن تماسكا شامال.
** *** *** *** *** ****

 الــكــتــاب :الــعــالــم اإلســامــي مــن الــجــذور إلــى القرنالحادي عشر
 المؤلف :فليب سيناك الناشر :دار أرمان كوالن .فرنسا تاريخ النشر - 2018 :عدد الصفحات272 :صإن دراســة العالم اإلسالمي ضرورية لفهم التوازنات
الكبيرة فــي العصور الــوســطــى ،ولــكــن أيــضــً إللقاء
الــضــوء عــلــى معرفتنا بــالــعــالــم الــعــربــي الــمــعــاصــر.
في الــواقــع ،ظهرت في بداية القرن السابع ،حضارة
جديدة ،قلبت بشكل كامل بنية العالم القديم لتلد
إمبراطورية هائلة تمتد من المحيط األطلسي إلى
المحيط الهندي.
وللتعامل مــع هــذا الــفــضــاء ،حيث ترتبط السياسة
والــديــن ارتــبـ ً
ـاطــا وثيقً ا ،فــإن هــذا التاريخ مــن العالم
اإلسالمي من بدايته إلى القرن الحادي عشر قد فضل
عمدًا مقاربة مبنية على األحداث الواقعة في السنوات
ما بين  950و ،1050وهــي فترة محورية حدثت خاللها
أحــداث مهمة تجلت في تغيرات حضارية في العالم
العربي واإلسالمي.
يتضمن الكتاب صورا ونسخا من مخطوطات وخرائط
ومقتطفات عديدة من النصوص تثري الكتاب وملفًا
من المالحق تقدم عناصر مختلفة مخصصة للتعليقات
موفرة للقارئ األدوات الالزمة لفهم الحضارة اإلسالمية.
** *** *** *** *** ****

 الكتاب :مقدمة لعلم اإلثنولوجيا المؤلف :جاك لومبارد الناشر :دار أرمان كوالن .فرنسا تاريخ النشر - 2018 :عدد الصفحات 256 :صهذه مقدمة لعلم اإلثنولوجيا (علم اإلنسان) ،تتناول
االتجاهات الرئيسية للفكر والكتاب والباحثين الذين
صنعوا تاريخ اإلثنولوجيا ،وكذلك األساليب والمفاهيم
األساسية التي تأسس عليها هذا العلم المثير للجدل.
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منذ نظرية التطور إلى نظرية االنتشار الثقافي إلى
البنيوية وم ــن ليفي شــتــراوس إل ــى الماركسيين
الجدد المنتسبين للمدرسة الفرنسية .تشمل هذه
البحوث  -المجاالت الرئيسية للبحوث اإلثنولوجية
 السياسة واالقتصاد والدين ،باإلضافة إلى األبحاثالتابعة لمدرسة اإلنثروبولوجيا الثقافية األميركية
واإلنثروبولوجيا االجتماعية البريطانية.
يفضل الكاتب مقاربة شاملة ومقارنة لهذه التيارات
الفكرية ،وتأثيراتها المتبادلة بين الــمــدارس ودور
«االستخدامات المنهجية» وبعض العلوم المجاورة.
الكتاب عبارة عن نصوص مرجعية أو متعمقة في
المفاهيم األســاســيــة ،بعضها عــام يهتم بالثقافة
وبــنــيــاتــهــا الــمــؤســســة والــبــعــض اآلخـــر خ ــاص يهتم
ببعض المجاالت المخصصة مثل طرائق حياة األفراد
والــجــمــاعــات ف ــي الــمــاضــي وال ــح ــاض ــر .مــثــل الــتــربــيــة
والتعليم ،والتحضر والسكان ،والتنمية وغيرها.
** *** *** *** *** ****
آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(محمد الشيخ)

 عنوان الكتاب :ممارسة النظرية السياسية (رورتيوالفكر القاري)
 المؤلف :كاليتون شين  -اللغة :اإلنجليزية دار النشر :مطابع جامعة كولومبيا البلد :الواليات المتحدة األمريكية سنة النشر2018 :يسعى هذا الكتاب إلى تقديم إجابة عن السؤال الذي
تطرحه أزمة األسس الفلسفية التي صاحبت نمو الفكر
السياسي في زمننا هذا :كيف نجد تسويغا لالدعاءات
الــتــي تــنــهــض عليها ال ــق ــرارات الــســيــاســيــة والــنــقــد
االجتماعي؟ كيف ندبر مسألة التعددية التي أضحت
تثير الكثير من اإلشكاالت؟ يستعين المؤلف بمتن
الفيلسوف األمريكي المعاصر ريتشارد رورتي (-1931
 ،)2007وال سيما منه كتاباته السياسية غير المعروفة
في جزء كبير منها للقارئ العربي وغير المترجمة إلى
لسان العرب ،لكي يبرز تدخالت الفيلسوف المنهجية
في الفكر السياسي ،مبرهنًا على أن اتــخــاذه لهذا
ـعــيــنــا يــعــود إل ــى مــقــدرتــه عــلــى مدنا
الــفــيــلــســوف ُمـ ِ
باألدوات التي تسمح لنا بطرح األسس الفلسفية ألهم
القضايا السياسية في عصرنا .ويقدم المؤلف مثاال
على صحة دعواه ببيان أن من شأن مفهوم «الفلسفة
من حيث هي سياسة ثقافية» أن يمدنا بمعين إلقامة
نماذج لنقد اجتماعي سياسي .ثم يجري المؤلف حوارا
خصبا بين فلسفة رورتــي والفلسفة القارية األوربية
المعاصرة ،ال سيما حول مسألة التعددية التي صارت
أم المسائل السياسية في الفكر الغربي المعاصر.
** *** *** *** *** ****

 عــنــوان الــكــتــاب :كــانــط (فــي الــشــر وخ ــداع النفسواإلصالح الخلقي)
 المؤلف :لورا بابيش اللغة :اإلنجليزية دار النشر :مطابع جامعة أوكسفورد سنة النشر2018 : البلد :إنجلترالطالما اهــتــم الفيلسوف األلــمــانــي إيمانويل كانط
( )1804-1724بمسألة «الشر» ،ال سيما في كتابه الذي
صار اليوم أهم كتاب مقروء من بين كتبه« :الدين في
حدود مجرد العقل» ( .)1793وقد ركز فيه على فكرة
أن الشر جذري في اإلنسان؛ أي أنه منغرس في الذات
البشرية ،متمكن منها غاية التمكن ،وأنــه متعلق
بمخادعة اإلنسان لنفسه .والحال أن هذا الشق الثاني
من أطروحة كانط حول «الشر» لم يهتم به الباحثون،
ومــن هنا تجد صاحبة الكتاب منطلقها للنظر في
فــكــرة «الــشــر» عــنــد كــانــط ،مــبــرزة دور ه ــذه الفكرة
فــي اإلص ــاح الخلقي عند فيلسوف كونيجسبورج.
وتــتــســاءل صاحبة الــكــتــاب :مــا الــذي تعنيه مخادعة
اإلنــســان لنفسه عــنــد كــانــط؟ وم ــا طبيعة صلتها
بالشر؟ ولماذا ينبغي أن تحل المعرفة بالنفس بديال
عن المخادعة للنفس؟ وتحلل المؤلفة أطروحة كانط
القائلة بــأن منشأ الشر إنما هــو عــن محبة اإلنسان
المبالغ فيها لنفسه ،وأن أمــر الشر أنــه متجذر غاية
التجذر في النفس البشرية .وتقف بالتحليل والتدليل
على أفكار كانط الخاصة بدور المؤسسات االجتماعية
والعالقات التفاعلية بين األف ــراد في تيسير عملية
مــعــرفــة اإلنــســان لــذاتــه ،بــالــبــدل مــن مــخــادعــة الــمــرء
لنفسه؛ تلك المعرفة الضرورية لقيام إصالح أخالقي.
** *** *** *** *** ****

 عنوان الكتاب :فيتجنشتاين (الدين واألخالق) المؤلف :كتاب جماعي تحت إشراف مايكل بيرلي اللغة :اإلنجليزية دار النشر :دار كونتينيوم سنة النشر2018 : البلد :إنجلترايعد الفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتجنشتاين
( )1951-1989أكــبــر فــيــلــســوف مــعــاصــر حــظــي بأكبر
عدد من الكتابات والتعاليق على أعماله الفلسفية
والمنطقية ،على قلتها وقتورها .وأغرب ما فيه أنه ما
كتب إال كتابات نادرة جدا وقليلة الصفحات عن «األخالق»
و»الجماليات» و»الدين» و»االعتقاد» ُألِّفَ ت حولها مئات
الــكــتــب بمختلف الــلــغــات .لــقــد فــكــر فيتجنشتاين
كثيرا ،وكتب قليال ،فكان رجــا ُمـ ِـق ـ َّلا .حــاول مختلف
المتدخلين فــي هــذا الكتاب الجديد التركيز على
مبحثين مــن الــمــبــاحــث الــتــي تعلقت بــهــا كــتــابــات
فيتجنشتاين الــنــادرة :مبحث األخــاق ومبحث الدين.
ولم يكتف هؤالء الباحثون بتحليل عمل الفيلسوف
في هذين المضمارين ،وإنما واجهوا أنظاره بأفكار
أعظم المفكرين في هذا الميدان :من أقــرب تالمذة
الفيلسوف إلى أبعد الفالسفة عن روح فكره ،قديما
وحديثا .وقد تناول كل مبحث من المبحثين جملة
من الباحثين المتخصصين ،مركزين ال سيما على
موضوع يعود الفضل إلى فيتجنشتاين في افتتاح
القول الفلسفي فيه :موضوع اللغة الدينية.

** *** *** *** *** ****
آخر اإلصدارات في اللغة العبرية
(أميرة سامي)

 اسم الكتاب :كل حدود إسرائيل المؤلف :شاؤل أريلى		
 الناشر :يديعوت سفاريم		
 سنة النشر :نوفمبر 2018 اللغة :العبرية  -عدد الصفحات 442 :صفحةيتناول هذا الكتاب إنشاء إسرائيل ،حيث لم يتم حذف
موضوع الحدود من جدول أعمالها الوطني .وأن الصراع
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين على األراضــي هو
أيضا صراع المجتمع اإلسرائيلي من أجل تحديد هويته
الجماعية ،والطريقة التي يرى بها نفسه ،وموقفه تجاه
الشعوب األخرى والعالم.
** *** *** *** *** ****

 اسم الكتاب :نهاية اليهودية في الدول اإلسالمية المؤلف :شموئيل تريغانو الناشر :الكرمل		
 سنة النشر :نوفمبر 2018 اللغة :العبرية  -عدد الصفحات 275 :صفحةيقدم هــذا الكتاب قصة تدمير  11جماعة يهودية في
الــدول اإلسالمية ويتناول الجانب الخفي للقومية في
الــدول اإلسالمية ودوره في الــصــراع اليهودي العربي
فــي الــشــرق األوس ــط ،ففي مقابل  600،000الجــئ عربي
فــروا أو ُطــردوا من ديارهم بعد أن هاجمت سبع دول
عربية إسرائيل بتأسيسها عام  ،1948هناك  900،000الجئ
يــهــودي ُط ــردوا مــن ديــارهــم فــي  11دولــة إسالمية في
األربعينيات والخمسينيات.
** *** *** *** *** ****

 اسم الكتاب :المستقبل وفقا لبيريز المؤلف :أوري سافير  -الناشر :يديعوت سفاريم		
 سنة النشر :نوفمبر 2018 اللغة :العبرية  -عدد الصفحات 205 :صفحةشــمــعــون بــيــريــز ك ــان يعتقد اعــتــقــادا راس ــخً ــا ب ــأن إســرائــيــل
كــانــت قــويــة بــمــا يكفي لــبــدء وتنفيذ حــل الــدولــتــيــن إلنــقــاذ
ديمقراطيتها ،ورأى إسرائيل كثورة في الحياة اليهودية ورفض
قبول مصير الشعب اليهودي على أنه خاضع للعداء األبدي
ومعاداة السامية .وقد وضع بيريز إطار ومضمون لمبادرة من
شأنها دفــع الشرق األوســط نحو السالم هــذه المبادرة ،التي
صاغها بيريز بكل تفاصيلها ،تنشر ألول مرة في هذا الكتاب.
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مجلة التفاهم

رؤية الميثاق ونظرية العقد االجتماعي
افتتاحية العدد :رؤية الميثاق ونظرية العقد االجتماعي
عبد الرحمن السالمي
المحاور

 الر�ؤية القراآنية خلقوق الإن�صان :من اخل�صو�صية اإىل الكونية  -حممد عايل اجلماين. مق�صد احلر ّية كفر ٍع للت�صور الكوين يف الإ�صالم  -طه حلميداين. امليثاق �العهد �العقد الجتماعي يف الفكر الإ�صالمي  -ر�صوان ال�صيد. حقوق الإن�صان من خالل املواثيق �البيانات الد�لية �الإ�صالمية  -حممد عبدالواحد الع�صري. الفال�صفة املعا�صر�ن �م�صاألة م�صتقبل الدين (النقا�ش بني فاتيمو �ر�تي منوذجاً)-حممد ال�صيخ. ت�ص ُّور فيتغن�صتاين لالعتقاد الديني :بني منطق العقل �منطق الإميان � -صعيد بنتاجر. الوحدة �التعدّد الثقايف بني املفهوم الإ�صالمي �املفهوم الغربي � -صامي عطا عبدالرحمن. تاأريخ الكالم � «تكليم» التاريخ  :مقاربة معرفية للفكر اخللد�ين  -احل�صان �صهيد. اإ�صكالية (ال�صيادة العليا يف الد�لة) بني الفكر ال�صيا�صي الإ�صالمي �الفكر ال�صيا�صي احلديث  -عبدالقويح�صان.
ّ
 -جدلية الأخالق �ال�صيا�صية يف بناء نظرية الد�لة عند عبداهلل العر�ي  -حممد بنيون�ش.

مدن وثقافات
 امل�صلمون يف بولندا :قراءة يف �صفحات من�ص ّية  -الأمنيعبداحلميد اأبو �صعدة.

اإلسالم والعالم
 -طريق احلرير ،طريق الف�صة  -بيرت فرنكوبان.

دراسات
 النبوة �الر�صالة :مقاربة يف املفهوم القراآين  -عبدالرحمن حللي. ال�صراع املذهبي �رهاناته يف �صرية الطربي  -حممد بكور. الت�صور القراآين للعي�ش الآمن بني الآدميني �تطبيقاته النبوية  -ر�صيد َكهُو�ش.ال�ص ْر َف ُة �اإعجاز القراآن الكرمي � -صامي عطا عبدالرحمن.
َّ -

وجهات نظر
 عالقة املنطق بعلم الكالم  -يو�صف مدراري. امل�صطلح يف علم الكالم  -حممد بنعمر. -حتولت �حتويالت الرتاث ال�صيا�صي العربي  :اأمنوذج ن�ش «اخلالفة»  -ر�صوان ال�صيد.

آفاق
 العلوم الإ�صالمية �ر�صالتها احل�صارية :اأمنوذج البري�ين �مكتبته  -عبداهلل بن حممد ال�صاملي. �صحايا حرية الفكر (جيوردانو بر�نو) منوذجاً  -اأمل مرب�ك عبداحلليم. -تراث �صعراء الر�صول �-صلى اهلل عليه ��صلم(-نظرة على امل�صادر)  -في�صل احلفيان.
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