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نجم الدين خلف اهلل

الفرنسّي،  الــِخــطــاب  ُمتابع  يشعر 
ــا أم أكــاديــمــّيــا،  ســــواء أكــــان رســمــّيً
 

ّ
ــه ظـــل ــ

ّ
ــأن ــر بــ ــعـــاصـ عــــن اإلســـــــام املـ

آلّيا،  إنتاُجها  يعاُد  ناجزة  تــصــّوراٍت  حبيَس 
ــتـــي اعـــتـــمـــدت عـــلـــى مـــنـــظـــوٍر مــعــرفــّي  ــــي الـ وهـ
وريث االستشراق، لم َيستفد من نتائج حقل 
ــه وهــو يتصّدى 

ّ
اإلســامــّيــات الــحــديــثــة، وكــأن

مــادة  مــع  يتعامل  ــعــاصــر 
ُ
امل اإلســــام  لقضايا 

 ما نجد 
ً
الــزمــن. فقليا  

ّ
ثابتة، ال يعبرها خــط

فـــي املــــدّونــــة املـــعـــرفـــّيـــة الــفــرنــســيــة مـــا ُيــشــبــع 
ــهــم مـــتـــن، دون إخـــال 

َ
طـــمـــوحـــات الــــقــــارئ لــف

في  تعتمل  التي  الكبرى  للظواهر  تعقيد،  أو 
مجتمعاتنا العربية.

ل استشعار هذا النقص سبًبا في توّجه 
ّ
ويمث

السياق  هـــذا  وفـــي  الــتــرجــمــة،  إلـــى  الفرنسين 
كتاب  مــن  الفرنسية  النسخة  ل 

ّ
نــنــز أن  يمكن 

»في اإلجابة عن سؤال: ما الّسلفّية؟« للمفّكر 
ــارة، وقـــــد صـــــــدرت مــنــذ  ــ ــشـ ــ الـــعـــربـــي عــــزمــــي بـ
بضعة أسابيع بترجمة ماريان بابو عن دار 
الفرنسية تحويرًا  النسخة  »أوريـــون«. تحمل 
طــفــيــفــا فــــي الــــعــــنــــوان، إذ جـــــــاءت مـــوســـومـــة 
هي  )مــــا   »Qu’est-ce que le salafisme« بــــ 
الــســلــفــيــة؟( وقـــد مــّهــد لــهــا بــاحــثــان فــرنــســّيــان 
لــورانــس وستيفان الكـــروا، وهما  هما هنري 
خّصص في دراسة املجتمعات 

َ
ِمن أشهر َمن ت

الــعــربــّيــة املـــعـــاصـــرة والـــحـــركـــات والـــتـــحـــّوالت 
السياسّية فيها.  في مقّدمته، يعّرف لورانس 
َعزمي  مسار  محطات  بأهّم  الفرنسي  القارئ 
ــيـــاســـي وصـــــــواًل إلـــى  ــارة الـــثـــقـــافـــي والـــسـ ــشــ بــ
ودراســة  لألبحاث  العربي  »املــركــز  لـــ تأسيسه 
ــتـــاب فــي  ــكـ الـــســـيـــاســـات« الــــــذي صـــــدر عـــنـــه الـ
صت 

ّ
صيغته العربّية األولى عام 2018. ثم تخل

الكتاب وماحظة  بيان موضوع  إلــى  املقّدمة 
ــــزءًا من   مـــفـــردة »الــســلــفــيــة« الـــتـــي بـــاتـــت جـ

ّ
أن

الطبقة  ستخدمها 
َ
ت الفرنسّية،  اللغة  رصــيــد 

ـــى عــامــة 
ّ
ــائــــل اإلعــــــام وحـــت الــســيــاســّيــة ووســ

َعــنــاَء  م أحـــٌد 
ّ

فــلــم يتجش ــفــق. 
ّ
ات الــنــاس كيفما 

دة 
ّ
تفكيك معانيها واإلحاطة بَمدلوالتها املعق

ال سّيما سبر َمراِجعها الفقهّية والاهوتّية.
ولذلك، أشاد لورانس بأهمية املنهج التفكيكي 
الذي اتبعه بشارة، تفنيدًا للرؤية الجوهرانية 
وِلسائر  للسلفّية  عرض 

َ
ت التي   Essentialiste

ومفاهيمه،  اإلســامــي  العربي-  الفكر  ظــواهــر 
 

َ
 واحــــــٍد، أطــلــق

ّ
كــمــا لـــو كـــانـــت تــســيــر فـــي خــــط

 مترو« َيصل بن قاطرات 
ّ
عليه استعارة »خط

أحمد بن حنبل، وابن تيمية، ومحمد بن عبد 
الـــوهـــاب، والــســلــفــّيــة املــعــاصــرة. هــكــذا، بــجــّرة 
قلم واحــدة، كما لو كان مفهوما يتعالى على 
السياسّية  صراعاته  مــن  ينبثق  وال  التاريخ 
التاريخ   على ضوء سياقات 

ّ
إال فهم 

ُ
ت التي ال 

ها ِعدائّي. 
ّ
وتأثيرات الخارج، وُجل

الُبعد  رّكـــز ستيفان الكـــروا على  ومــن جهته، 
املنهجي الذي يسم تحليات عزمي بشارة، إذ 
املقاربات من  ه، في رشاقٍة، بن 

ُ
تمزج مقاربت

أجــل الــوصــول إلــى رؤيــة تستند إلــى الفلسفة 
ـــصـــادر 

َ
الـــســـيـــاســـّيـــة، وتــشــيــر إلــــى تـــعـــددّيـــة امل

مرجعّيات  بشارة  استحضَر  فقد  اإلسامّية. 
 ،

ْ
لكن التنظيرّية.  وكتاباتها  الفكرّية  السلفّية 

قـــرأهـــا ال كــفــكــٍر ُمـــتـــعـــاٍل، بـــل كـــجـــواب مــحــايــٍث 
ومتغّيراته.  التاريخ  منطق  على   Contingent
بالنسبة  الفهم  املرجعيات صعبة   هذه 

ّ
أن  

ّ
إال

ــقــــارئ الـــفـــرنـــســـي، وهـــنـــا تــكــمــن أهــمــيــة  إلــــى الــ
الترجمة ودورها: فلئن كان النصُّ العربي قد 

استعان بمصطلحات وشخصّيات ومفاهيم 
ــلــت لــديــه أســمــاء  ِلــفــهــا الـــقـــارئ الــعــربــي وشــكَّ

َ
أ

َمعهودة، بسبب اإلعام والتحاليل السياسّية 
 في ُحكم 

ّ
ها تظل

ّ
وحتى خطابات املساجد، فإن

املجهول بالنسبة إلى الجمهور الفرنسي.
ــل تــرجــمــة هـــذا الــكــتــاب مناسبة 

ّ
وهـــكـــذا، تــمــث

إلضـــــاءة فــرنــســّيــة مــوّســعــة عــلــى ُمــســاهــمــات 
القضايا  مــع  بــشــارة، بما هــي اشتباك  عزمي 
ت العالم العربي في العقود األخيرة. 

ّ
التي هز

الصفحات  بمرور  الفرنسي  القارئ  وسيفهم 
درس بمنهجيات ومفاهيَم 

ُ
 هذه القضايا ت

ّ
أن

أصــيــلــة فــي الــفــكــر الــعــربــي، لــكــن يــكــاد الــغــرب 
يجهلها ويغفل عّما يدور خالها من منافحٍة 
 املـــصـــدر الــوحــيــد الطـــاع 

ّ
واســــتــــدالل، ذلـــك أن

أحــداث  قــراءة  الفرنسّي على شبكة  الجمهور 
هو  الجيوسياسية  ورهاناته  العربي  الوطن 

لون«  خوَّ
ُ
ما يقوله، بالفرنسّية، »املترِجمون امل

ــولــــون مــا  ــقــ ــ َي الــــذيــــن  الـــبـــاحـــثـــون  أي: هـــــــؤالء 
ــم ُيــســّمــون األشــيــاَء  يــــوّد الــغــرب ســمــاَعــه، وهـ
 كما ينبغي عليهم تسميتها حسب 

َ
والحوادث

الــخــطــابــات الــرســمــّيــة واإلعــامــيــة. وال ُيــخــّول 
ـــرضـــى عــنــه األجــهــزة 

َ
 يــقــولــوا مـــا ت

ّ
 أن

ّ
لــهــم إال

 عــــن الـــّرقـــابـــة 
ً
ــلـــطـــوّيـــة الــــظــــاهــــرة، فــــضــــا الـــسـ

ترجمة  تأتي  ذلــك،   
ّ

لكل ة. 
َ
ن

َ
املستبط الداخلّية 

 
ً
الفرنسي لتسد ثلمة اللسان  إلى  الكتاب  هذا 

ــتـــرّدد في  ـــســـِمـــَع جــمــهــوَرهــا مـــا يـ
ُ
وســيــعــة، وت

دوائــــر األبـــحـــاث الــعــربــّيــة مــن أصـــــواٍت أخــرى 
مباينة، ولَم ال ِلتمّده بالنصوص واملرجعّيات 
حيل عليها الحركات السلفّية 

ُ
التي ت القديمة 

 أطيافها وَمــذاهــبــهــا مــن أجــل فهم أعمق 
ّ

بــكــل
النظرّية ما  بــاألصــول  اإلملـــام  إذ ال يمكن  لها، 
ــرة.   َوعـ

ً
ــنــقــل إلــيــه حــتــى وإن كــانــت َعـــِســـَرة

ُ
لــم ت

ونــذكــر هنا النقد الـــاذع الـــذي َوجــهــه عزمي 
بــشــارة ملــعــارضــي االســتــشــراق الــتــقــلــيــدي من 
ـــحـــَدثـــن، مــمــن ســبــق لــهــم الــعــمــل على 

ُ
بـــن امل

ــنــــري الوســــت  ــثـــل هــ الــــنــــصــــوص الـــقـــديـــمـــة، مـ
ابــن  فــكــر  فـــي  تــخــّصــص  ــــذي  الـ  )1996-1921(
تيمية. فاقتصروا، في ضرٍب من التطّرف، على 
تلك  أيضا  الكتاب  وينقل  امليدانية.  املاحظة 
مفكرون  ولــُعــقــود،  أجـــراهـــا،  الــتــي  التحليات 
همي جدعان ومحمد عابد 

َ
عرب آخرون مثل ف

ـــرت فــي املشهد 
ّ
الــجــابــري وعــزيــز العظمة، وأث

بهم  الفرنسين  َمعرفة   
ّ
لكن العربّي،  الثقافي 

ــال، إذ ال  ــكــ شــبــه مــنــعــدمــة. وهـــنـــا يــكــمــن اإلشــ
ُينِصت  ــه، وال 

َ
ذات  

ّ
إال الفرنسّي  الفكُر  يخاطب 

ــعــريــفــاِتــه، وغالبها 
َ
وت ــســمــيــاتــه 

َ
ت  ألصــــداء 

ّ
إال

منقطع عن الواقع، ال يخبر عنه وال ُيعّرف به، 
باستثناء القليل النادر الذي َجمع بن َمعرفة 
 .

ّ
املرجعية صوص 

ّ
الن وإتقان  املعاصر  امليدان 

ــتــابــع مــا قــيــل عن 
ُ
 عــلــى ذلـــك أن ن

ً
ويــكــفــي مــثــا

حــركــة طــالــبــان مــنــذ ثــاثــة عــقــود لــنــرى كيف 
ــخــتــزل أعــمــالــهــا وأفــكــارهــا، فــي عملية َجلد 

ُ
ت

جرت أمام املأل. 
ــــدور هــــذا الــكــتــاب مــجــّرد  وهـــكـــذا، لـــم يــكــن صـ
ــبــرة 

َ
»مــحــاولــة« فــكــرّيــة بــمــا فــيــهــا مــن ن ــقــٍل لـــ

َ
ن

ـــمـــا هــو إســـهـــاٌم في 
ّ
ومـــواقـــف وتــحــلــيــاٍت، وإن

»عنق  من  تخرج  أن   
ّ

تستحق التي  النقاشات 
للغزالي، حتى  واالستعارة  التقليد«،  زجاجة 
العالم  فــي  َيــجــري  مــا  الفرنسّية  العيون  تــرى 
العربّي بعيون أصيلة، بعيدًا عن التوصيفات 
ها مكّررة 

ّ
الجاهزة والتحليات املبتسرة، وكل

عبر آلة إعامّية وأكاديمّية ال تصنع تحليات 
معمقة تربط بن النصوص والبحث امليداني 
ـــمـــا تــصــنــع مــضــمــونــا اســتــهــاكــّيــا وحــيــدًا 

ّ
وإن

حكمه صراعات األحزاب والحسابات 
َ
نمطّيا، ت

القراءة  االنتخابّية، حيث تتبادل األدوار بن 
الــجــامــعــّيــة واإلثــــــارة الــصــحــافــّيــة إلـــى جــانــب 
الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـوي الـــضـــيـــق، مــمــا يجعل 
الـــكـــام عـــن الــعــالــم الــعــربــي مــجــرد مــــلء فـــراغ 
هذه  تشيع  أن  ونــأمــل  املستهلك.  ُيــرضــي  بما 
ــا، لــدى  ـ

ّ
ــن الــتــرجــمــة حــتــى يــصــبــح الــخــطــاب عـ

املحللن الفرنسين أقرب إلى التحليل وأبعد 
اإلشــادة بجمالّية  تفوتنا  الدغمائّية. وال  عن 
رجمة، فقد نجحت 

ّ
 الت

َ
النص بعدما عبر قناة

مــاريــان بابو بدقة عباراتها فــي اإلبــقــاء على 
الكثافة الفكرّية التي تمّيز الكتاب وتمكنت من 
في  الدينّي  الفكر  التشابك بن مبادئ  إظهار 
الوهاب،  عبد  بن  تيمية ومحمد  ابــن  كتابات 
مع ما أحاط بهما من متغيرات ظرفّية ظهرت 
فـــي ُمــجــتــمــعــات الــعــصــر الـــوســـيـــط، وذلــــك في 
فرنسّية سلسة واضحة، تكشف تعقد ظواهر 
الــتــاريــخ الــعــربــي، قــديــمــه واملــعــاصــر، وتــدفــع 
ليست  الّسلفية  تعاريج   

ّ
أن إدراك  إلــى  القارئ 

مــمــا يــخــتــزل فـــي الــجــوهــرانــّي مـــن املــقــاربــات. 
ولذلك، يبقى هذا الكتاب بترجمته الفرنسّية 
ــتـــجـــاوز أهــــدافــــه املــعــرفــّيــة   يــمــكــن أن يـ

ً
عـــمـــا

تشغل  قضّية  حــول  مفاهيمّي  جــهــاز  بتقديم 
النقدية  الــقــراءات  تأصيل  إلــى  العربي  العالم 
وهـــي تــتــنــاول ظــاهــرة السلفية. ولــنــا، أيــضــا، 
 فرنسا ليست بعيدة عن أخطار 

ّ
أن ناحظ أن

الــتــشــّدد الــديــنــي، وبــالــتــالــي فــهــي فـــي حــاجــة 
المتاك أدوات التحليل الازمة لفهم السلفية، 
وال يمكن ذلك دون اإلجابة عن سؤال: ما هي 

السلفية؟
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

استعارة فرنسية إلجابة 
عزمي بشارة

عمل يتجاوز أهدافه 
المعرفيّة إلى تأصيل 

القراءات النقدية

إضاءة فرنسيّة على 
اشتباك بشارة مع قضايا 

العالم العربي

بترجمة نبيل الخشن، صدر مؤخرًا عن »املركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات« ضمن سلسلة »ترجمان« 
ــــورات االجــتــمــاعــيــة« لــلــبــاحــثــة  ــثـ ــ كـــتـــاب »الـــــــدول والـ
 .)1947( سكوكبول  ثيدا  االجتماع  علم  في  األميركية 
 تــاريــخــيــا مــقــارنــا لــحــاالت ثــاث: 

ً
ــفــة تــحــلــيــا

ّ
تــقــّدم املــؤل

الثورة الفرنسية من عام 1787 حتى أوائل القرن التاسع 
عشر، والثورة الروسية من عام 1917 حتى ثاثينيات 
الصينية من عام 1911 حتى  والثورة  العشرين،  القرن 
ــذه الـــحـــاالت  ــــرى أّن هــ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن. وتـ
متشابهة على الرغم من حدوثها على مدى قرن ونصف 

ها كانت ثورات اجتماعية.
ّ
القرن، ألن

الــفــرنــســيــة«، صـــدر مــؤخــرًا  عــن »املــنــشــورات الجامعية 
كتاب »في جذور االنهيار« للباحث األسترالي غراهام 
ترنر، وهو عمل صدر أّول مرة عام 2012. يدرس املؤلف 
مجموعة من القضايا، السياسية والبيئية واالجتماعية، 
مع إظهار السياسات املعتمدة في معالجتها، ومن هنا 
يشير إلى أّن هذه السياسات تؤّدي إلى طرق مسدودة. 
في  ماركس  ألطروحات  استئناف  محاولة  العمل  ل 

ّ
يمث

منتصف الــقــرن الــتــاســع عــشــر لــكــن مــع إدمــاجــهــا في 
إلى  ترنر  إذ ال يفضي كتاب  األكاديمية،  الكتابة  قواعد 
انتهاج معالجات مختلفة لألزمات  إلى  للثورة بل  دعوة 

بما ال يؤّدي إلى انهيار حضاري.

كلمة(،  )مــنــشــورات  الفلسفة«  »حـــروف  سلسلة  ضمن 
صدر مؤخرًا كتاب »الفيلسوف والحدود: تأويليات 
اليومي« لـ محمد أبو هاشم محجوب. يكتب املؤلف في 
التقديم: »يعتمد كتابي تقنية لم يقع تجريبها كثيرًا في 
 في 

ّ
مجال الكتابة الفلسفية، ولعله ال يمكن تجريبها إال

اليومي. سيراوح  الفلسفة، ومن بينها  بعض اهتمامات 
النص بني املعالجة الفلسفية املفهومية وبني إدراج نوافذ 
ضــمــن الــنــص الــفــلــســفــي تــتــخــّيــر مــقــاطــع مـــن نــصــوص 
مختلفة )سردية أو شعرية أو مسرحية أو تشكيلية أو 
طبية(. وسيكون الهدف من ذلك إعطاء الفرصة لفلسفة 
املعطى اليومي أي لتناوله ورفعه إلى املفهوم الفلسفي«.

ر« عنوان كتاب صدر 
ّ

»اإلســام والسلطوية والتأخ
التركي  للباحث  لألبحاث«  العربية  »الشبكة  مؤخرًا عن 
يناقش  حبيبة حسن.  بترجمة  كــورو  أحمد  األمــيــركــي 
ـــف« الـــحـــضـــارة اإلســـامـــيـــة وهــي 

ّ
املـــؤلـــف قــضــيــة »تـــخـــل

القضية التي كانت وراء انطاق عصر النهضة العربية 
ها تتفّرع إلى إشكاليات 

ّ
خال القرن التاسع عشر، كما أن

االجتماعية  التنمية  ل 
ّ
وتعط باالستبداد  ق 

ّ
تتعل أخــرى 

أّن  هي  األولــى  فرضيتني:  املؤلف  يناقش  واالقتصادية. 
تقول  والثانية  فه، 

ّ
تخل إنتاج  تعيد  العالم اإلسامي  بنى 

إّن الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة بــوجــوهــهــا الــعــســكــريــة والــثــقــافــيــة 
واالقتصادية هي سبب هذ التخلف.

طبعة  مؤخرًا  تونس  في  الوطنية«  الكتب  »دار  أصــدرت 
في  النسائية  التقليدية  ــاء  »األزيـ كتاب  من  جديدة 
وقد  بالفرنسية.  في 1978،  وهــو عمل صــدر  تونس« 
شــارك فــي كتابة مــادتــه باحثات وبــاحــثــون مــن »مركز 
ــم: عـــزيـــزة بـــن تــنــفــوس،  الــفــنــون والــتــقــالــيــد الــشــعــبــيــة« هـ
ونــزيــهــة مــحــجــوب، وأنــــدريــــه لـــويـــس، وســمــيــرة ســتــهــم، 
وكليمانس سوجيي، وعلي الزواري، وعلية بيرم. الطبعة 
الجديدة أتت مصحوبة بترجمة عربية أنجزها محمود 
الهميسي وسهيل الشملي، فيما قّدمت الكتاب رجاء بن 
سامة وأشارت إلى مشروع »دار الكتب الوطنية« بإعادة 

طبع كتب نفذت نسخها وال تزال ذات أهمية وراهنية.

»وداًعــا لغابو ومرسيدس: مذكرات ابن غابرييل 
غارسيا ماركيز ومرسيدس بارشا« عنوان الكتاب 
»منشورات  عن  غارسيا  لرودريغو  الــذي صــدر حديثا 
من  األخــيــرة  السنوات  على  الكتاب  يضيء  هاربرفيا«. 
قاوم  - 2014( وكيف   1927( الكولومبي  الروائي  حياة 
حوالي خمسني  معه  عاشت  التي  زوجته  رفقة  الخَرف 
عاما، وبدأت تحّس حينها باقتراب النهاية وهي تستدعي 
وإحساسها  وزواجــهــمــا  تعارفهما  منذ  معه  ذكرياتها 
الدائم بعدم األمان كما نقلها االبن، في حياة كان يضبط 
 إنسان حياة عامة، 

ّ
أّن لكل  تفاصيلها مؤمنا 

ّ
أدق غابو 

وأخرى خاصة، وأسرارًا ال ينبغي أن يعرفها الناس.

قــرم في  اللبناني جــورج  واالقــتــصــادي  الباحث  يناقش 
كتابه »املسألة الشرقية الجديدة« الذي صدر حديثا 
عـــن »دار الـــفـــارابـــي« طــمــوحــات الـــغـــرب االســتــعــمــاري، 
األوروبــــــي، ثـــّم األمــيــركــي، فــي الــعــالــم الــعــربــي، ومكامن 
واملتوالدة في هذه  والحديثة،  القديمة  والتخلف  الضعف 
املــجــتــمــعــات، حــتــى بــاتــت تــهــّدد مــصــيــرهــا. كــمــا يتناول 
»الفوضى الذهنية« في رؤوس أصحاب القرار في أوروبا 
وفـــي أمــيــركــا وكــذلــك فــي وســائــل اإلعــــام الــغــربــيــة التي 
باتت تسيطر على الرأي العام العاملي وتعمل دوما على 
والسياسية  واالقتصادية  العسكرية  التدخات  شرعنة 

للغرب في العالم الثالث.

عـــن »دار خــطــوط وظـــــال« صــــدر مـــؤخـــرًا كــتــاب »الــفــن 
والـــــحـــــرف الـــفـــنـــيـــة لــــــدى ابــــــن خـــــــلـــــــدون... املـــديـــنـــة 
لعيبي.  شاكر  العراقي  للباحث  الفاضلة«  الخلدونية 
يــضــيء الــكــتــاب عــلــى كيفية تــقــديــم ابـــن خــلــدون تــصــّورًا 
براغماتيا ملدينة فاضلة مكتملة قدرها النمو فالشيخوخة 
ها مدينة مرسومة بخطوط ســوداء وبيضاء 

ّ
لكن واملـــوت، 

 القيام بحرفة واحدة، 
ّ

انها ال يستطيعون إال
ّ
تقريبا، وسك

لشرطْي  ومستجيبني  وسلبية،  ثابتة  ككائنات  يعيشون 
االنحطاط أو االزدهـــار، من دون إرادة من طرفهم، ملّبني 
احتياجات  مــن دون  تقريبا  ــهــم 

ّ
ألن احــتــيــاجــات خــارجــيــة 
روحية بل محض عقلية.

من بين مؤلفات المفّكر العربي عزمي بشارة، والتي تجاوزت العشرين، 
يأتي كتاب »في اإلجابة عن سؤال: ما الّسلفيّة؟« كثاني عمٍل يصل إلى 
اللسان الفرنسي بعد ترجمة كتابه »الحاجز« )منشورات آكس سود، 2004، 
ترجمة رشيد عقل(. يؤّشر ذلك على المساحة الواسعة التي تظّل غير 
مرئية من المنتج الفكري العربي في فرنسا وفي الغرب عمومًا. ولعل 

بوادر كثيرة باتت تشير إلى أن هذا الوضع بصدد التغيّر.

الكتاب الثاني

نظرة أولى

في سؤال ما السلفيّة

على  موّسعة  فرنسيّة  إلضاءة  مناسبة  الكتاب  هذا  ترجمة  تمثّل 
ُمساهمات عزمي بشارة، بما هي اشتباك مع القضايا التي هزّت العالم 
العربي في العقود األخيرة. وسيفهم القارئ الفرنسي بمرور الصفحات 
أّن هذه القضايا تُدرس بمنهجيات ومفاهيَم أصيلة في الفكر العربي

عزمي بشارة
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