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شوقي بن حسن

الــتــي قّدمها  كثيرة هــي اإلجــابــات 
حول  العرب  والباحثون  املفّكرون 
ــاب فــشــل مـــشـــروع »الــنــهــضــة  ــبـ أسـ
العربية«. وعلى الرغم من أن مرحلة النهضة 
شــهــدت ازدهــــــارًا فـــي املــشــاريــع املــعــرفــيــة - لم 
ابــن خلدون على  منذ  العربية  الثقافة  تعرفه 
ــق أهـــدافـــا كـــانـــت على 

ّ
ــل - فــإنــهــا لـــم تــحــق ــ األقـ

رأس قــائــمــة األولــــويــــات، مــثــل تــجــاوز الــفــارق 
الحضاري مع الغرب وإقامة أنظمة سياسية 
بــعــيــدة عــن شــوائــب االســتــبــداد وهــــدر كــرامــة 

املواطنني وتحقيق العدالة بينهم.
ــاب »الـــــنـــــهـــــوض الـــــعـــــاثـــــر: اإلصـــــــاح  ــ ــتـ ــ ــي كـ ــ فــ
ــز  ــركـ ــنــــة الـــحـــديـــثـــة« )»املـ والـــتـــجـــديـــد فـــي األزمــ
العربي لألبحاث ودراسة السياسات«، 2020(، 
املــصــري محمد حلمي عبد  الباحث  نقف مــع 
الــوهــاب على مــحــاولــٍة لفهم إخــفــاق أحــد أهم 
ـــب عصر 

َ
ـــخ

ُ
هــــذه املـــشـــاريـــع الـــتـــي طــرحــتــهــا ن

النهضة العربية على نفسها، ونعني إصاح 
املـــؤّســـســـات الــديــنــيــة، وأبـــرزهـــا »األزهــــــر« في 
مصر. لهذه اإلشكالية التي يتصّدى لها عبد 
، حــيــث درس في  ــيٌّ ــ الـــوهـــاب بــحــثــيــا ُبـــعـــٌد ذاتــ
املــاضــي، حتى  الــقــرن  األزهــــر فــي تسعينيات 
إننا يمكن أن نعتبر أن مقولة الكتاب تنطلق 
مـــن »تـــحـــّســـٍر« عــلــى انــقــطــاع مـــشـــروع إصـــاح 

املؤسسة، جامعا وجامعة، بحسب تعبيره. 
يــقــول عــبــد الـــوهـــاب: »الــيــوم وقـــد مــضــى على 
تــخــّرجــي فـــي جــامــعــة األزهـــــر قـــرابـــة عــشــريــن 
ســنــة، ال أزال أحــمــل بــني جــوانــبــي هــّمــا كبيرًا، 
وأنا أالحظ حجم الترّدي الذي بلغته العملّية 
ــرة  األزاهــ ينهض  فــهــل   ،)...( فيها  التعليمية 
ــــاح  الــــجــــُدد بـــعـــبء اســـتـــكـــمـــال مـــســـيـــرة اإلصـ
والتجديد التي بلغت ذروتها على يد محمد 

عبده؟«. 
ــرح، نـــفـــهـــم أن هــــــّم الــنــهــضــة  ــ ــطــ ــ عـــبـــر هــــــذا الــ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــاحـــث املــــصــــري لـــيـــس صــفــحــة 
 مجموعة من 

ّ
طواها املاضي. فما النهضة إال

املشاريع املترابطة التي يمكن إحياؤها بفهم 
والوقوف  واملعرفية،  االجتماعية  تركيباتها 
على مواطن قصورها األولى. وذلك هو املنهج 
الذي يقوم عليه الجزء األكبر من الكتاب، حيث 
يعيد عبد الوهاب بناء اإلطار التاريخي الذي 
تبلورت فيه طموحات إصاح املجال الديني 
ومؤّسساته، عبر إضاءة العاقات التي تربط 
علي  محمد  )تجربة  والسياسي  املعرفي  بني 

ــا(، والــــعــــودة إلــــى االنـــشـــغـــاالت الــكــبــرى  بــــاشــ
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

ّ
ملثق

ــف هنا انــســداد ذلــك املسلك الــذي 
ّ
ويــبــنّي املــؤل

ف على مساعدة رجل الدولة 
ّ
يعتمد فيه املثق

ــــي وضـــعـــيـــة يــصــفــهــا  ــــل اإلصــــــــاح، وهـ مــــن أجـ
الباحث املصري بشكل ساخر بأنها عبارة عن 

االكتفاء بوضع العربة أمام الحصان.
كــثــيــرًا مـــا يــعــقــد عــبــد الـــوهـــاب املـــقـــارنـــات بني 
مــاضــي بعيد وآخـــر قــريــب )زمـــن دراســتــه في 
»األزهــــر«( ليضرب األمــثــال على بــقــاء جهود 
اإلصاح مجّرد مامسات لم تقدر على تثوير 
التبعية والــجــمــود.  إنــتــاج  الــتــي تعيد  الــُبــنــى 
ــــى أن مـــنـــاهـــج »األزهـــــــر«  فـــهـــو حــــني يــشــيــر إلـ
ــانـــت تــعــتــمــد  ــبـــده كـ ــتـــي انـــتـــقـــدهـــا مــحــمــد عـ الـ
أولــويــات مثل حقوق  الــشــروح وتغييب  على 
اإلنسان وقيم العدالة واحترام االختاف، فإنه 
يــؤّكــد عــلــى أن تجربته كــطــالــب فــي »األزهــــر« 

عّرضته إلى نفس اإلشكاليات.
يــأخــذ الــكــتــاب فــي مــثــل هـــذه الــســيــاقــات ُبــعــدًا 
ف: »كان 

ّ
نقديا عالَي النبرة، كأن نقرأ قول املؤل

مــن نــتــائــج االعــتــمــاد عــلــى كــتــب الــشــروح ومــا 
املعاني األصلية  إلــى  اإلبهام  ق  أن تطرَّ تاها 
واضــطــربــت املــبــاحــث )...( كما انــصــرفــت همة 
ــة الــعــلــوم الــعــقــلــيــة«.  ــ ــر عـــن دراســ ــ ــنـــاء األزهــ أبـ
وفــي موضع آخــر يشير إلــى عــدوانــيــة البيئة 

األزهرية للفلسفة، في امتداٍد لطرح أبي حامد 
الغزالي من دون مراجعة موقفه الذي تجاوز 

عمره األلف عام.
وبأسلوب طريف، يرسم عبد الوهاب الدائرة 
املــغــلــقــة الـــتـــي ارتـــضـــاهـــا الــتــعــلــيــم األزهــــــري 
ــريــن من 

ّ
لــنــفــســه، فــيــكــتــب: »فـــتـــرْت هــّمــة املــتــأخ

فعمدوا  التأليف،  عــن  الشريف  األزهـــر  علماء 
عمدوا  ثــم  فشرحوها،  السلف  فات 

ّ
مصن إلــى 

فــأعــادوا شرحوها، وسّموا ذلك  إلــى الشروح 
الحواشي فشرحوها  إلــى  ثم عمدوا  حاشية، 
ــــذه الـــشـــروح  ــلـــى هـ ــــك تـــقـــريـــرًا، وعـ وســــّمــــوا ذلـ
جة في مراحل االنحطاط 

َ
رة زمنيا واملنت

ّ
املتأخ

الديني  التعليم  تــدور رحــى مناهج  حضاريا 
في األزهر إلى يومنا هذا«.

ـــف، فــهــو احــتــكــار 
ّ
ــا أخــطــر مــا يــرصــده املـــؤل أّمــ

ــــام قــاطــبــا، واعــتــبــار أن  الــحــديــث بــاســم اإلسـ
ــّدم املـــنـــهـــج الــصــحــيــح  ــقــ ــذهــــب األشــــعــــري يــ املــ
 لبقية املـــذاهـــب على 

ّ
الــوحــيــد، مــنــكــرًا كــل حـــق

الذي تتعامل  املنطق  تعّددها وتشّعبها. هذا 
ــواقـــع  بــــه املـــؤّســـســـة الـــديـــنـــيـــة مــــع تـــغـــّيـــرات الـ
ــــاح من  إلـــى »قـــانـــون اإلصـ يجعلها مــرتــهــنــة 
ــؤلــــف، وهــــو عــامــل  أعـــلـــى« بــحــســب عـــبـــارة املــ
يفّسر به عبد الوهاب ظاهرة صعود الخطاب 
املتشّدد مع سيد قطب خصوصا،  اإلســامــي 
بني  املشترك  للتعايش  إمكانية   

ّ
كــل وتفجير 

املــذاهــب ضمن املــجــال الديني، وبــني مختلف 
مكّونات املجتمع بشكل أوسع.

ــن هــــذا املـــنـــظـــور كــــان إهــــــدار فــــرص تــجــديــد  مـ
 النــهــيــار مــشــروع 

ً
املـــؤّســـســـة الــديــنــيــة مـــقـــّدمـــة

 حـــوار الــطــرشــان الــذي 
ّ

النهضة بــرّمــتــه. ولــعــل
ســـاد الــثــقــافــة الــعــربــيــة بــني املــثــقــفــني املنتمني 
للمجال الديني ونظرائهم من دعاة العلمانية 
كـــان ســبــبــا فــي عـــدم بــنــاء تشخيص متكامل 
 

ّ
ألسباب قصور مشروع النهضة العربية، فكل

ــَرٍف كـــان يــّدعــي احــتــكــار الحقيقة ولـــم يكن  طــ
يمسك سوى بقطعة وحيدة من شظايا املرآة.

ل 
ّ
الترابط بني أسباب تعط وعلى خلفية هــذا 

ــل األشــمــل 
ّ
إصـــاح املــؤســســة الــديــنــيــة والــتــعــط

لألفق النهضوي، يقترح عبد الوهاب مسحا 
لــتــشــخــيــصــات عــــدد مـــن املــشــتــغــلــني بــالــفــكــر، 
ــّكــــر الـــتـــونـــســـي الــعــفــيــف  ــفــ فـــيـــذكـــر إشـــــــــارة املــ
األخــضــر إلــى كــون اإلســـام املعاصر لــم يرفع 
حتى اآلن تحّدي العوائق الثاثة التي أوردها 
)احتقار  ريــنــان  إرنــســت  الفرنسي  املستشرق 
العلم الوضعي؛ رفض البحث العقاني؛ خلط 
الـــروحـــي بــالــزمــنــي(. كــمــا يــعــّرج املــؤلــف على 
إشــكــالــيــة أخـــرى طــرحــهــا املــفــّكــر املــغــربــي عبد 
اإللــــه بــلــقــزيــز، وهـــي »الـــرفـــض الــعــصــابــي ألّي 
حديث في اإلصاح الديني أو فتح موضوعه 
رًا 

ّ
أمام تفكير علمي«، وهو ما يفرز مناخا متوت

 أمل في الوصول إلى 
ّ

يضرب بشكل مسبق كل
ل. 

ّ
والتعط االنــســداد  لتجاوز  تــصــّورات حلول 

يرى عبد الوهاب أن دفعة جديدة من دفعات 
اإلصاح في األزهر )كرمز ملجمل املؤّسسات 
الدينية( قد بدأت تظهر مامحها منذ »ثورة 
25 يناير« )2011(، وهــي لم تــأت من الجهاز 
ــف 

ّ
لــلــمــؤســســة - والــــذي يــصــفــه املــؤل اإلداري 

بــاملــتــرّيــث بطبيعته - بــل مــن خـــال انــخــراط 
األزهــرّيــني كــأفــراد ضمن الــحــراك االجتماعي 
ومن ثّم استشعار املؤّسسة لضرورة دخول 

مرحلة جديدة.

على أمل إحياء جهود اإلصالح

أقنعة عبد اهلل العروي

خلخلٌة للتصّور 
التقليدي للرواية باعتبارها 

تسجيًال للواقع

نور المغربي

يقول عبد الله الــعــروي في أحــد حــواراتــه: »ال 
 بــدافــع تــجــاوز مــا َيظهر 

ّ
أمــيــل إلــى الــروايــة إال

ــٍة فــــي تــحــلــيــاتــي األيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــرامــ مــــن صــ
ـــفـــاتـــه 

ّ
ــارب فــــي مـــؤل ــقــ والـــتـــاريـــخـــيـــة«، حـــيـــث يــ

والتاريخية،  االجتماعية  الــظــواهــَر  الــســرديــة 
ــرة حــيــال  ــائــ مـــن خــــال شــخــصــيــات قــلــقــة وحــ
ــه. يــتــتــّبــع  تــ ــراء ــد مــســتــويــات قــ الــــواقــــع فـــي أحــ
 أعــمــاٍل أدبية 

َ
الناقد صــدوق نــور الدين جملة

انــطــاقــا   )1933( املـــغـــربـــي  ــّكـــر  ــفـ واملـ ــلـــمـــؤّرخ  لـ
 مـــن داخــــل كــتــابــة«، حيث 

ً
مـــن كــونــهــا »كــتــابــة

يــجــمــع فــيــهــا بـــني تــفــاصــيــل الـــحـــدث الـــروائـــي 
وبـــني مــفــاهــيــم وطـــروحـــات فــكــريــة، وهـــو يــرى 
ما تجنح في خلق شكلها  »بقدر  أن تجربته 
املشهد  تكسير  التكسير،  على  املنبني  الفني، 
ــتـــضـــان أكـــثـــر مـــن جــنــس داخـــل  الــــواحــــد، واحـ
ل 

ّ
الجنس الواحد، فإنها ال تلغي التراث املتمث

ق بالتاريخ، بالفقه، 
ّ
بالرؤية أو الخطاب املتعل

بـــالـــتـــصـــّوف واألســــــطــــــورة«. ويــســتــكــمــل نـــور 
ل 

ّ
الدين، في كتابه »عبد الله العروي: بني التمث

الـــذاتـــي وصــــورة الــعــالــم«، الـــذي صـــدر حديثا 
 سابقة 

ً
عن »اآلن ناشرون وموزعون«، دراســة

تناول فيها رباعّية العروي الروائية: »الغربة« 
)1971(، و»اليتيم« )1978(، و»الفريق« )1986( 
و»أوراق« )1989(، ونشرها قبل نحو ربع قرن. 
في عمله الجديد، يقرأ روايتي »غيلة« )2001(، 
بقالبها البوليسي الذي يتحّدث عن مصارعة 
ــان لــلــســلــطــة فــــي بـــحـــثـــه عــــن الـــعـــدالـــة،  ــ ــسـ ــ اإلنـ
ــذاكـــرة  الـ ــّوة  ــ قـ تــهــا  بــإضــاء  ،)2006( و»اآلفــــــــة« 
اقــتــراٍب من  في  والحضاري،  الثقافي  ببعدها 
روايـــــة الــخــيــال الــعــلــمــي. كــمــا يــقــرأ يــومــّيــاتــه، 
ــر الـــصـــبـــاح«، الــتــي ظــهــرت فـــي أربــعــة  »خـــواطـ
الـــذكـــرى« )2014(،  ــل  أجـــــزاء، ومــســرحــيــة »رجــ

كمحاورة جدلية حول القطيعة مع املاضي.
ويــقــف نـــور الــديــن عــنــد الــنــقــاط املــشــتــركــة بني 
هذه األعمال، ومنها تصوير الخروج والسفر 

وســيــاحــة الـــذات الــتــي تجّسد ذلــك الــتــوق إلى 
ــاك أيــضــا  ــنــ ــلــــي، وهــ ــداخــ ــة والــــســــام الــ ــرفـ ــعـ املـ
»شخصية واحــدة تحضر وقد تشّبعت بفكر 
 ال مــفــّر مــنــهــا، 

ً
ــل أصـــالـــة

ّ
تـــراثـــي تــقــلــيــدي يــمــث

ومـــن الـــدفـــاع عــنــهــا، مــا دامــــت تــرســم املــاضــي 
ــّبـــرت عنها  ــتـــي عـ ــه«، والـ ــ ــــورة لـ فـــي أنـــصـــع صـ
شخصيات إدريس وشعيب والشيخ العوني 
وعــلــي نــور وســرحــان وغــيــرهــا، حيث يمتزج 

الذاتية. وفي  تكوينها بني التخييل والسيرة 
ـــف 

ّ
تـــداخـــل املـــوضـــوعـــي والــــذاتــــي، يــلــفــت املـــؤل

ــل تــاريــخ املــعــمــار، 
ّ
ــة الــعــروي تــمــث  روايــ

ّ
إلـــى أن

واللباس، وتهتّم باللون وحتى باملطبخ، وهو 
ما ال نعثر عليه في نصوص روائية مغربية 
ها تنبني على خلخلة التصّور 

ّ
أخــرى. كما أن

من خال  الــواقــع  بتسجيل  املرتبط  التقليدي 
الــتــوّجــه نــحــو اإلحــاطــة بــالــذات وبمشاعرها 
عاتها وخيباتها، وترسيخ بناء جمالي 

ّ
وتطل

يعتمد تداخل اللغات واملنظورات، واالرتهان 
للرمزي واألسطوري، وتكسير بنية الزمن.

وبــخــصــوص الــيــومــيــات الــتــي دّونــهــا صاحب 
 )1983( الــتــاريــخ«  منظور  فــي  »ثقافتنا  كتاب 
عــلــى امــتــداد حــوالــي أربــعــني عــامــا، يــبــنّي نــور 
ــف 

ّ
الـــديـــن أنـــهـــا تــعــكــس حـــضـــور ثــنــائــيــة املــثــق

ــي، ولـــيـــس  ــ ــوعــ ــ ــــوســ ــاســــي واملــــثــــقــــف املــ ــيــ ــســ الــ
املتخّصص الذي يمتلك رأيا أو موقفا أو يقوم 
ق بالسياسة، كما يفعل في تعليقه 

ّ
بمهمة تتعل

على تفوق الصهيونية من خالها تخطيطها 
لحروب قصيرة ثم فرض السام على العرب، 
أتباع مكارثي وأنصار  الصراع بني  واحــتــدام 
حدة، والحركة 

ّ
أسرة كينيدي في الواليات املت

رة عن الواقع 
ّ
الوطنية بوصفها صــورة مصغ

املــغــربــي، الــتــاريــخــي واالجــتــمــاعــي. ويــاحــظ 
َد املــعــانــي والــحــقــول الــتــي تطّرقت  أيــضــا تــعــدُّ
إلــيــهــا الــيــومــيــات، إذ لـــم تــنــحــصــر فـــي الحقل 
األدبي أو الفكري مثل ما هو مألوف في نمٍط 
كــتــابــّي كــهــذا، إنــمــا شملت الــســيــاســي، بغاية 
تبيان توّسع دوائر اهتمام املثقف إلى الحقول 
الــتــي يــخــوض الــكــتــابــة والــتــفــكــيــر فــيــهــا مثل 
املسرح واملوسيقى والعمارة والتشكيل، وعدم 
نحو  أكــثــر  يــذهــب  حيث  بالتسجيل،  اكتفائه 
التعليق والتحليل الرصني لألحداث الجارية.

في كتابه »ألبرت والحوت: ألبريشت دورر وكيف 
يتخّيل الفن عاملنا« الذي صدر حديثًا عن »منشورات 
فـــورث ســتــيــت«، يــتــنــاول الــبــاحــث فيليب هـــوار األفــكــار 
األملـــانـــي )1528-1471(  الــفــنــان  قــّدمــهــا  الــتــي  املــبــتــكــرة 
فــي محاكاته للطبيعة، وظــهــرت فــي لــوحــات رســم فيها 
الخيول والكالب واألرانب البرية ووحيد القرن والعناكب 
الواقعي  بأسلوبه  التفاصيل   

ّ
أدق مبرزًا  والسلطعونات، 

املشابعه لرسمه القديسني واأليقونات الكنسية، بشكل 
بدا الفتًا للنقاد ومتابعي الفن، وعكس تجواله في هولندا 
وإيطاليا وتعّرفه على تجارب متنّوعة تركت تأثيرها في 

رسوماته.

»الحياة تحت الصفر« عنوان آخر مجموعة شعرية 
عها الشاعر اللبناني عباس بيضون )1945(. الكتاب 

ّ
يوق

الصادر حديثًا لدى دار »هاشيت أنطوان/ نوفل« يضّم 
يأخذ مقاساتنا« خالل  »املــوت  كتبها صاحب  قصائد 
فترة الحجر الصّحي الذي عرفته أغلب أصقاع املعمورة 
بدءًا من ربيع العام املاضي بسبب جائحة كورونا. في 
الجسد وحيٌد مع نفسه/  »الجهاز«، نقرأ: »هــذا  قصيدة 
خارج  ها 

ّ
إن  /

ً
فعال حدثت  يجّرها  التي  الحياة  كانت  إذا 

الــوقــت/ وال عــدد لها أو ميعاد/ زمــٌن حــّر يجري كالدم/ 
س ويــدمــدم/ في الــداخــل/ أقلب خطوة 

ّ
زمــٌن ال يــزال يتنف

على خطوة/ وأدفنها في داخلي«.

بترجمة نانيس حسن عبد الوهاب وابتسام بن خضراء، 
صدر مؤخرًا كتاب »كيف يفّكر الفرنسيون: صورة 
ـــ ســوديــر هــزاريــســنــغ عــن مــنــشــورات  شــعــب مــثــقــف« ل
ــدرس املــؤلــف  ــيـــة«. يــ ــعــالقــات الــعــربــيــة والـــدولـ »مــنــتــدى ال
السمات التي تجعل من الفكر الفرنسي ذا خصوصية 
أملانيا  مثل  مجاورة  بلدان  في  الفكري  باإلنتاج   

ً
مقارنة

وإيـــطـــالـــيـــا، كــمــا يـــحـــاول تــفــســيــر نـــشـــوء هــــذه الــســمــات 
ذاتــه  الــوقــت  فــي   

ً
متناوال وثقافية،  اجتماعية  بمقاربات 

تــمــركــزهــا حـــول ذاتــهــا وامــتــنــاعــهــا عــن فــهــم اآلخــــر. من 
الشك  منهج  تبلور  كيفية  العمل  يدرسها  الــتــي  النقاط 
ر له سان سيمون.

ّ
الديكارتي، والفكر الفوضوي الذي نظ

ــــــاذ« عـــنـــوان كــتــاب الــبــاحــثــة 
ّ

 أخ
ٌ
ــخ ــاريـ »املــصــافــحــة: تـ

املــخــتــّصــة بــاألنــثــروبــولــوجــيــا الــقــديــمــة وبــعــلــم األحــيــاء 
التطّوري، آالء الشماحي، الصادر حديثًا باإلنكليزية لدى 
البريطانية،  الباحثة  منشورات »بروفايل بوكس«. تعود 
البشرية  الــبــدايــات  إلــى  واليمنية،  السورية  األصـــول  ذات 
 فــهــم دوره فـــي تـــطـــّور الــنــوع 

ً
ــة لــفــعــل الــتــصــافــح، مــحــاول

اإلنساني، من عقد االتفاقات بني قبائل العصور القديمة 
ف جزء 

ّ
ل توق

ّ
إلى االغتياالت السياسية املعاصرة. ويمث

كبير من املعمورة عن املصافحة، بسبب جائحة كورونا 
ــرورة الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، نــقــطــة انــطــالق الــكــتــاب  ــ وضـ

ونقطة وصوله.

تحت عنوان »ما خفي: مصر بني فاروق وناصر في 
العني«  »دار  عن  حديثًا  األميركية«، صــدر  الصحافة 
كتاٌب لألكاديمي املصري أسامة حمدي. يتناول العمل 
الفترة  في  ل 

ّ
يتمث املعاصر  املصري  التاريخ  من  جانبًا 

ي امللك فاروق عرش مصر وحتى رحيل 
ّ
املمتّدة بني تول

على  باالعتماد  الــنــاصــر،  عبد  جــمــال  الــســابــق  رئيسها 
ومتابعات  أخــبــاٍر  ِمــن  األميركية  الصحافة  في  تب 

ُ
ك ما 

 أسامة 
ُ

وتعليقاٍت وحواراٍت حول الشأن املصري. يعمل
ــراض الــبــاطــنــة والــســكــر  ـــ ــاذًا فـــي قــســم األمـ ــتـ حــمــدي أسـ
ذلك مهتمٌّ  إلى جانب  األميركية، وهو  بجامعة هارفارد 

ني. باألدب والتاريخ املصريَّ

ضمن سلسلة »طرق اإلبــداع« التي أطلقتها »منشورات 
كــلــمــة«، صــــدر مـــؤخـــرًا كــتــاب »مــــحــــاوالت فـــي الــلــغــة 
واألدب واملواطنة: مسار حياة وبحث« لألكاديمي 
قــّحــة. مــن خــالل أسلوب  الــديــن  التونسي محمد كــمــال 
يجمع بني الكتابة العلمية واملقاربات الذاتية، يالمس قّحة 
مساره  طــوال  بها  انشغل  التي  املواضيع  مــن  مجموعة 
التونسية.  الفرنسي في الجامعة  املهني كأستاذ لألدب 
أدباء  أعمال عن  قــراءات في  بالخصوص،  ف، 

ّ
املؤل يقّدم 

وفالسفة القرن الثامن عشر في فرنسا ومن ثّم يربط 
االنتقال  مرحلة  وأبــرزهــا  عايشها  أحـــداث  وبــني  بينها 

الديمقراطي في تونس منذ العام 2011. 

عــن »دار عــدنــان لــلــنــشــر«، صـــدر حــديــثــًا كــتــاب »األثـــر 
الفكري والسياسي للثورة البلشفية في العراق« 
تأثير  أن  يعتبر  الـــذي  الــركــابــي،  محسن  قــابــل  للباحث 
 
َ
لــم يحظ الــعــراق املــعــاصــر  الــثــورة البلشفية فــي تــاريــخ 

عرفوا  العراقيني  أن  رغــم  الباحثني،  مــن  كـــاٍف  باهتمام 
الفكر االشتراكي منذ وقت مبكر. يتضمن العمل أربعة 
العربي  املــشــرق  فــي  البلشفية  الـــثـــورة  »تــأثــيــر  فــصــول: 
الــعــراق  فــي  لــلــثــورة  الــفــكــري  1917- 1924«، و»الــتــأثــيــر 
الــثــورات  فــي  البلشفية  الــثــورة  و»تــأثــيــر   ،»1924 -1917
للثورة  السياسي  و»التأثير  الــعــراق«،  في  واالنتفاضات 

البلشفية في العراق 1917- 1924«.

ــــرًا كــتــاب 
ّ
ــدر مــــؤخ ــ ــردام«، صـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ عــــن مـــنـــشـــورات »أمـ

»الــاســامــيــة واإلســامــوفــوبــيــا: تــاريــخ متقاطع« 
للباحث رضا ضياء إبراهيمي الذي يتصّدى من زاوية 
ســوســيــولــوجــيــة وتــاريــخــيــة لــظــاهــرتــني وصــمــتــا الحياة 
الثقافية في فرنسا منذ أكثر من قرن. ينطلق إبراهيمي 
 ما هو إسالمي 

ّ
من مفارقة استسهال توجيه النقد لكل

مقابل الصمت النابع من مخاوف التتّبعات القضائية من 
 ما يمكن أن يوصف بالالسامية، ويعني نقد الطائفة 

ّ
كل

اليهودية باعتباره تمييزًا عنصريًاَ. يرصد الباحث كيف 
أن املسلمني ُيستدَرجون إلى منطقة التمييز ذاتها التي 

دخلها اليهود في منتصف القرن 19.

نظرة أولى
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