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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
(سعيد بوكرامي)

الكتاب :حوارات مع يورغن هابرماس
المؤلف :جان فرانسوا كيرفيغان وإيزابيل
أوبير
الناشر :منشورات  CNRSباريس .فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 498 :ص
اللغة :الفرنسية.
يعد الفيلسوف األلماني يورغن هابرماس،
الممثل األبرز لمدرسة فرانكفورت ،بل أصبح
الــمــؤلــف الــكــاســيــكــي لــفــلــســفــتــهــا ،لكن
أعمالها تتميز بالتعقيد والــتــعــدد ،وهي
تتألف من حوالي خمسين كتا ًبا وألف مقال،
ما زالــت غير معروفة وأحيانًا غير مفهومة.
كــيــف نــفــهــم إذن تــنــوع اهــتــمــامــاتــه ،من
نظريات الفعل واللغة إلى األخالق والقانون؟
أيضا مثقفً ا دينام ًيا ،حاض ًرا
وكان هابرماس ً
بــقــوة فــي المشهد الــثــقــافــي وفــاعــا فيه،
يتحدث بانتظام إلى الصحافة ويشارك في
المناقشات العامة .كيف نربط هذه المواقف
بعمله النظري الدقيق؟
كــتــاب حــــوارات مــع يــورغــن هــابــرمــاس ،جــاء
نتيجة مؤتمر دولــي ،قدم لمحة شاملة عن
رحلة هابرماس الفكرية من بداية كتاباته
إلى آخرها ،واتصاال بالفضاء العام ،والعمل
ال ــت ــواص ــل ــي ،والـــحـــداثـــة ،والــديــمــقــراطــيــة،
واالستقالل الــذاتــي ،ومصالح المعرفة ،إلخ.
هــذه هي القضايا التي تُناقش على ضوء
فــلــســفــة ه ــاب ــرم ــاس .وعــلــى نــطــاق أوســـع،
الــكــتــاب نفسه تحيين جــديــد لــتــيــار فكري
ناقش مواضيع راهنة ومصيرية مثل :تأثير
القانون على المجتمع ،وكيف يمكن فهم
أزمــات الرأسمالية ،أو العالقة المعقدة بين
الحداثة واألديان .يتضمن هذا الكتاب نصين
ونصا افتتاح ًيا
غير منشورين للفيلسوف،
ً
ـرد على أسئلة
ـصــا ختام ًيا ي ـ ّ
عــن أوروبـ ــا ونـ ً
حــســاســة وحــرجــة تــعــمــق فهمنا لفسلفة
هابرماس المهمة.
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الكتاب :التاريخ االقتصادي واالجتماعي لمصر
القديمة
المؤلف :برناديت مونو
الناشر :منشورات  CNRSباريس .فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 488 :ص
اللغة :الفرنسية.
أهــدتــنــا مصر القديمة مجموعة فــريــدة من
الــنــصــوص االقــتــصــاديــة والــقــانــونــيــة ،وصلتنا
من خالل الجدران والحجارة والطين والعظام
والعاج والمعادن ،والجلد ،والقماش ،والخشب
أو ورق البردي ،فهي تسمح لعالم المصريات
بالكشف عن الحضارة الفرعونية واكتشاف
الحياة اليومية للمصريين القدماء.
يقترح هــذا الــجــزء األول -يتألف العمل من
مــجــلــديــن -أوال إع ـ ــادة بــنــاء كــرونــولــوجــيــة
استداللية لفترة نشأة الدولة الفرعونية في
األلفية الرابعة .تشكل المبادئ السياسية
التي تــم تطويرها خــال هــذه الفترة اإلطــار
األيديولوجي لمفهوم ملفت للنظر للسلطة
وتــعــبــيــراتــهــا عــبــر الــتــاريــخ وذل ــك عــلــى مــدى
ثالثة آالف عام .ثم ،تنتقل الباحثة إلى تحليل
مفصل للوثائق المتعلقة بالملكية وتدبيرها
للحكم ،كما تتناول إدارة وبيع واستخدام
األراض ــي الــزراعــيــة التي تمكن مــن استعادة
كيفية تطوير القواعد االقتصادية والقانونية
المدهشة آنــئــذ .تقدم برناديت مانو إعــادة
تفسير أساسي للنصوص الكبرى في مصر
القديمة ،من الصور إلى الضريبة المحاسباتية
من خالل الكتابات السياسية واألوامر الملكية
والــمــراســيــم وال ــم ــذك ــرات اإلداريــــــة ،وأقـ ــوال
العظماء والــقــرارات القضائية والعقود بين
األفراد والرسائل اإلدارية والشخصية ،مع األخذ
أن الدين والسياسة مرتبطان
بعين االعتبار َّ
ً
ارتباطا وثيقً ا في إنتاجها.

الكتاب :مهاجرون أم الجئون
المؤلف :كلير روديي
الناشر :منشورات الديكوفيرت .باريس .فرنسا.
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 96 :ص
اللغة :الفرنسية.
إن وصـــــول أعــــــداد كــبــيــرة م ــن الــاجــئــيــن
ـدءا من عام ،2015
والمهاجرين إلى أوروبــا ،بـ ً
فــضـ ً
ا عــن الــعــديــد مــن الــوفــيــات فــي البحر
األبــيــض الــمــتــوســط ،بــمــا فــي ذل ــك مــأســاة
الصغير «إيــان كــردي» التي تن ا ولها اإلعالم
بكثافة ،وكانت مبعث تفاعل واستنكار من
طــرف السكان األوروبــيــيــن .ومــع ذلــك ،فقد
كانت تلي مرحلة االستقبال األولى ،انتشار
خــطــاب رســمــي لــمــواجــهــة أو حــتــى مــعــاداة
المهاجرين القادمين في أوضــاع مأساوية،
وهــكــذا تدريجيا وتحت ضغط مــن اليمين
الــمــتــطــرف األوروبـــــي ،تــحــول ،أولــئــك الــذيــن
يساعدون المهاجرين إلــى أعــداء وتشهد
عــلــى ذلـــك الــهــجــمــات الــتــي تــعــرضــت لها
سفينة أكاريوس اإلنسانية في عام .2018
على الرغم من االنخفاض الكبير في عدد
الوافدين غير الشرعيين إلــى أوروب ــا ،إال أن
التعبير عــن الــمــخــاوف والــتــردد بين هــؤالء
الذين دفعهم الوضع التراجيدي للمهاجرين
للتضامن اإلنساني معهم وفتح أبوابهم
لهم ،إلى طرح العديد من األسئلة :ما الفرق
بين الالجئين والمهاجرين؟ وكم عددهم
الحقيقي؟ هل لفرنسا وأوروبــا القدرة على
استيعاب هؤالء المهاجرين ،في ضوء األزمة
االقتصادية الحالية؟ لماذا تستخدم الحدود
إن كانت بــدون جــدوى؟ ما هي ضريبة هذا
التضامن؟ ألن يكون من األفضل مساعدتهم
على البقاء في بلدانهم؟ من أجل اإلجابة
دون طابوهات على هذه األسئلة الشرعية،
والكثير غيرها ،أعــدت الباحثة االجتماعية
كلير روديــي كتابها التوثيقي المزعج عن
المهاجرين والالجئين ،الــذي سيبقى ،دون
شك ،شاهدا على مرحلة تاريخية مضطربة
ومؤلمة من تاريخ القرن الواحد والعشرين.
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الكتاب :الحقائق الخفية لحرب الجزائر.
المؤلف :جان سيفيا
الناشر :منشورات الديكوفيرت .باريس فرنسا.
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 416 :ص  -اللغة :الفرنسية
بــعــد أكــثــر م ــن نــصــف قـــرن عــلــى اســتــقــال
الجزائر ،هل ُيمكن ألحد أن يروي بدون مواربة
تــاريــخ الــحــرب الــمــريــرة بــيــن الــجــزائــر وفرنسا
والتي في نهايتها أصبحت الجزائر بعد مائة
وثالثين سنة من االستعمار الفرنسي دولة
ذات سيادة؟ الحديث عن الغزو االستعماري
في القرن التاسع عشر ،واألوضــاع المختلفة
لمجتمعات فــي الــقــرن الــعــشــريــن ،والــصــراع
الــرهــيــب ال ــذي أدم ــى الــجــزائــر وأحــيــانــً مدنه
الكبرى من عام  1954إلى عام  ،1962كل هذه
األهوال كانت عرضة لألفكار الجاهزة واألحكام
المسبقة.
بهذا الكتاب الهام ،يواجه المؤرخ الفرنسي
جــان سيفيليا تــاريــخ الــحــرب فــي الجزائر كما
كانت عليه من تمزق مأساوي لم يكن فيها
أي طرف يحتكر البراءة أو الذنب ،وحيث خسر
كل من الفرنسيين والجزائريين أشياء كثيرة،
حتى لو تجاهلوها أو أنكروها ،فإنَّها عالقة
اليوم ويجب حلحلتها تدريجيًا من الذاكرة
الجريحة .كتاب يستحق أن يترجم إلى اللغة
العربية ،ليطلع عليه القارئ الجزائري خاصة
والقراء العرب بصفة عامة.
** *** *** *** *** ****
آخر اإلصدارات الفلسفية في اللغة
اإلنجليزية (محمد الشيخ).

العنوان :كل األشياء ال ت َُع ُّد عندي :فلسفة
ماكس شتيرنر الفريدة
المؤلف :جاكوب بلومنفلد
دار النشر :زيرو بوكس (ونشستر [المملكة
الــمــتــحــدة] وواشــنــطــن [الـــواليـــات المتحدة
األمريكية])
سنة النشر - 2018 :عدد الصفحات.161 :
مــدار هــذا الكتاب على الفيلسوف األلماني
«الــمــنــبــوذ» و»الــمــلــعــون» مــاكــس شتيرنر
( )1856-1806الذي يكاد يكون مجهوال بالتمام
والكمال في العالم العربي ،بل وحتى في
العالم الغربي نفسه .ولذلك يستحق صدور
هــذا الكتاب أكثر من ترحيب .وهــو يتناول
فكر صاحب كتاب «الفريد وتملكه» ()1844
الذي يعد نقدا جذريا للمجتمع الحديث ،بل
وللمجتمع بصفة عــامــة ،وذل ــك بــاســم «أنــا»
متمردة ثائرة ال تعترف إال بنفسها وال تريد
أن يتملكها أح ــد كــائــنــا مــن ك ــان ،بــمــا في
ذلــك المجتمع .بــتــؤدة وأنـــاة يعيد جاكوب
بلومنفلد هنا إعادة بناء فكر الرجل الذي أثر
ـ أسلبا كان أم إيجابا ـ في العديد من مفكري
القرن التاسع عشر والعشرين ،من ماركس
ونيتشه إلى عتاة فوضوي هذا الزمان ،مرورا
إمــا غــودمــان وبأصحاب النزعة
بالفيلسوفة َّ
الــنــســائــيــة وبــالــســوريــالــيــيــن والــوجــوديــيــن،
بله الفاشستيين والتحرريين والدادائيين
والعدميين  ...كتاب يسبح ضد التيار األغلبي.
** *** *** *** *** ****

الــعــنــوان :اإللـــه الــمــجــهــولــة ذاتـــه المعلومة
أفعاله :مسألة امتناع الرب عن فهم البشر
من خالل مناظرة األقانيم الثالثة في القرن
الرابع الميالدي بين أوريجنس وجريجوريوس
النيسي وبازليوس القيصري
ال ــم ــؤل ــف :تـــومـــاس ســتــيــبــيــن وك ــارول ــي ــن ــا
كونشانكزيك -بونينسكا
دار النشر :بيتر النغ (برلين/ألمانيا)
سنة النشر2018 :
عدد الصفحات.256 :
هذا كتاب في فلسفة الالهوت يطرح السؤال
الجوهري التالي :ما الذي ُيمكن لإلنسان أن
يعلمه عن اهلل؟ وهو يتناول هذه المسألة
من خالل المناظرة التي جمعت بين بعض
أشهر علماء الكالم المسيحيين في القرن
الرابع الميالدي .فقد أعلن أونومينوس أنه
يمكن أن نعلم ـ معشر البشر ـ كنه الــرب

وفعله ،بينما أكد أورثدوكسيو الكنيسة أننا
ال يمكن أن نعلم سوى أفعال اهلل الخارجية،
ه ــذا فــي الــوقــت ال ــذي يبقى فــيــه كــنــه الــرب
مجهوال لنا إلى األبد .هذا مع تقدم العلم أن
المسألة سوف تطرح قرونا بعد ذلك في علم
الكالم اإلسالمي بين أشهر متكلمة اإلسالم:
ما بين منكر إلمكان تبين كنه اهلل ،ومثبت
مقطعا
إلمــكــان تبينه .يكفي أن نــذكــر هنا
ً
للطوسي يجيب فــيــه عــلــى الــقــونــوي« :وأمــا
قوله [=القونوي]« :مع اتفاق جميع العقالء بأن
حقيقته [= حقيقة اهلل] مجهولة» ،فمن الواجب
أن يــقــول« :م ــع اتــفــاق الــحــكــمــاء ،ألن مشايخ
المعتزلة من المتكلمين يدعون أن حقيقته
تعالى معلومة للبشر كما هي».
** *** *** *** *** ****

العنوان :ابن خلدون :سيرة فكرية
المؤلف :روبرت إروين
دار الــنــشــر :مــنــشــورات جــامــعــة بــريــنــســتــون
[الواليات المتحدة األمريكية]
سنة النشر - 2018 :عدد الصفحات.272 :
يطلع علينا روبرت إروين ( ) -1946ـ وهو مؤرخ
ومستشرق وروائــي بريطاني مسلم ،صاحب
كتاب «من أجل متعة المعرفة :المستشرقون
وأعــداؤهــم» ( ،)2006و»المماليك والصليبيين»
( ،)2010و»مذكرات درويــش» ( )2011ـ بكتاب« :ابن
خلدون :سيرة فكرية» ( )2018يروي لنا فيه كيف
أن ابن خلدون ،الذي عاش في عالم دمره الموت
األسود [=الطاعون] ،تولى العديد من المناصب
في العالم اإلســامــي المضطرب ،وصــار شيخ
علم وقاضيا ومؤلفا .ويضع المؤلف كتابات ابن
خلدون ـ ال سيما منها المقدمة ـ في سياقها
التاريخي والفكري اإلسالمي العام .ويالحظ أنه
بسبب ألمعية الرجل وكونه رائية لماحة اعتُ بر
مفكرا سابقا ألوانــه ،بل ومفكرا حداثيا حتى.
ويناقش المؤلف هذا الــرأي مبينًا فساد هذه
القراءة وصلة ذلك باالستشراق .والبديل الذي
يراه المؤلف عن القراءة الخاطئة البن خلدون أن
الرجل كان ابن وقته ـ درويــش تقي مهووس
بالعلوم المستورة وبقراءة المستقبل عاش
في عالم غريب مخالف لعالمنا!
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حالي ًا في األسواق..
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مجلة التفاهم
الم
س ُ
ن ال ِّد َ
ين ِعن َد اللَّ ِه اإلِ ْ
إ ِ َّ
اإلسالم والرسالة العالميّة
عبد الرحمن السالمي

المحاور

مدن وثقافات

 -مقولة الدين الواحد في الفكر اإلسالمي  -محمد المنتار.

الحياة الثقافية في بغداد في التراث العربي اإلسالمي:

 -عالم الغيب وعالم الشهادة :قراءة في كتب المفكرين القدامى  -محمد إدريس.

عصر السيادة اإلسالمية  -عمرو عبدالعزيز منير.

 العالقات بين األديان عن العامري والبيروني  -منى أحمد أبو زيد. الديانات اإلبراهيمية من االختالف إلى االئتالف  -رضوان السيد. -معنى وحدة الدين وديانات التوحيد في تاريخ اإلنسانية  -محسن الخوني.

اإلسالم والعالم
 -الالهوت المسيحي في ضوء اإلسالم  -طوبيا سبيكر.

 نظرية الديانات العالمية عن علماء الدين الغربيين  -عز الدين عناية. -وحدة الدين والقيم األخالقية العالمية  -محسن العوني.

دراسات
 في تجديد الفقه اإلسالمي وأصوله :أهمية التنظير المقاصدي  -محمد شهيد.نحو أصول فقه متجدد :دراسة تطبيقية في محاوالت األصوليين (الشاطبي نموذج ًا)
بلخير عثمان.
 النزعة التوفيقية الدينية في مدرسة اإلسكندرية الفلسفية القديمة (أوريجين نموذج ًا)مصطفى النشار.

وجهات نظر
 التنسيقية والنقدية في الفكر الفلسفي العربي المعاصر (المغرب نموذج ًا)  -سعيدبنسعيد العلوي.
التسامح في الفلسفة الغربية :قراءة سوسيولوجية في تفكيكية جاك دريدا  -محمود
أحمد عبداهلل.
 -المفهوم الليبرالي للتعددية الثقافية  -ياسر قنصوه.

آفاق
 فالسفة اإلسالم وطريق الحرير  -عبدالرحمن السالمي. أوروبا واإلسالم :مملكة الكاهن يوحنا (الحقيقة  -األسطورة  -المغزى)  -حاتم الطحاوي. -مدخل فقه الحياة لتأسيس منظومة الزواج  -سوسن الشريف.
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