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»اللِّْفياَثاُن اإلسالمي: اإلسالم وتشكيُل سلطة الدولةِ«
المؤلــف: ســيد فالــي رضــا نصــر، ترجمــة: خالــد بــن  

مهــدي.
الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

يــدور الكتــاب حــول فرضيــة أنَّ الدولــة نفَســها تلعــُب دوًرا 

رئيًســا يف غــرز اإلســام يف سياســة الحكومــات املســلمة؛ إذ 

ـــروا )اإلســاموية(  عــى الرغــم مــن أنَّ زعــاء الدولة قد فسَّ

ا؛ فقــد نظــروا إليهــا أيًضــا باعتبارهــا فرصــة؛  بكونهــا عــدوًّ

إذ إنَّ االلتفــات نحــو اإلســام -كــا يجــادل املؤلــف- يُعتــَر 

مــن مظاهــر اندفــاع الحكومــة إلرســاء هيمنتهــا عــى 

املجتمع وتوسيع نفوذها وسيطرتها.

ــنِّ املؤلــف يف  ــا وباكســتان. كــا يُب ــي ماليزي ــه يركــز عــى حالتَ ولدعــم أطروحتــه؛ فإنَّ

هــذه األطروحــة أنَّ زعــاء الدولــة يف ماليزيــا وباكســتان قــد وصلــوا إىل اســتنتاج مفاده: 

ـــرت عــى أنَّهــا إســامية، فبإمكانهــا تســخري طاقــات اإلســاموية يف  أنَّ الدولــة إذا مــا فُسِّ

إخضــاع املعارضــة السياســية وبســط ســلطتها. 

»َأَثر السياسة في اللُّغة )العربية نموذجًا(«
تأليف: مقبل بن علي الدعدي.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

ــر  ــان األث ــف بي ــاول املؤل ــة يُح ــة األكادميي ــذه األطروح يف ه

العربيــة  اللغــة  يف  أحدثتــه  السياســة  تكــون  قــد  الــذي 

ــى والرتاكيــب، وطــرق النحــت  ــد، عــى مســتوى البن بالتحدي

ــخ  ــان تاري ــة إىل بي ــوي، باإلضاف ــردايت اللغ ــتحداث املف واالس
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ــة، فضــًا  ــة املختلف ــط الســيايس والدراســات اللغوي ــن املحي ــر ب ــري والتأث ــات التأث عاق

عــن تولــد املصطلحــات وتغــري البنــى والــدالالت اللغويــة بتأثــري الواقــع الســيايس، كــا 

ســعى املؤلــف للكشــف عــن أدوات السياســة اللغويــة، ومناهجهــا يف توظيــف اللغــة 

ــا. ــة وحاجاته ــات السياس ــح متطلب لصال

»داعش والجماعات القتالية )دراسات عربية وغربية(«
تأليف: مجموعة من الباحثين.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

ُمؤلَّــف جاعــي جمــع جملــة مــن األوراق البحثيــة املهمــة، 

عــى مســتوى األدوات واإلجــراءات واملنهجيــات، التي تســعى 

والجاعــات  الدولــة  تنظيــم  ظاهــرة  مفــردات  لتفكيــك 

ــة،  ــة ومارس ــتمداًدا ومرجعي ــأة واس ــرى، نش ــة األخ القتالي

تفكيــًكا فاحًصــا رصديًّــا بدرجــة كبــرية؛ وبالتــايل: فتــح اآلفــاق 

ــة للظاهــرة. التحليلي

ــة  ــن الدراســات العربي ــاب، متنوعــة ب ــة يف الكت ــاء األوراق والبحــوث املتضمن ــم انتق ت

ــت  ــي عني ــة الت ــة املهم ــات الغربي ــور للدراس ــة إىل مح ــة، باإلضاف ــة والتاريخي املعمق

ــال  ــد إلك ــد ومفي ــكل جي ــا بش ــامية، وتناولته ــة اإلس ــم الدول ــود تنظي ــرة صع بظاه

ــة. ــة الراهن ــة الجهادي ــورات الحال ــم وتط ــع التنظي ــرب لواق ــي أق ــور حقيق تص
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ــدس:  ــاب المق ــن الكت ــن م ــن مهمي ــف نصي ــي لتحري ــف تاريخ »وص
ــد« ــث والتجس التثلي

تأليف: إسحق نيوتن.
ترجمة: هيثم سمير، هبة حداد، أحمد شاكر.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2015م(.

تــأيت هــذه الرتجمــة لرســالة كتبهــا نيوتــن إىل صديــق لــه، 

ــوث  ــه للثال ــدي ورفض ــه التوحي ــات إميان ــا إثب ــاول فيه يح

والشــواهد  الوثائــق  مــن  لكثــري  فحصــه  عــن طريــق 

التاريخيــة املرتبطــة بالنصــن محــل البحــث، وعــن طريــق 

تقديــم الكثــري مــن االعرتاضــات املنطقيــة والتاريخيــة عــى 

صحــة نســبة تلــك النصــوص. أضــاف فريــق الرتجمــة إىل الرســالة األصليــة مقدمــة عــن 

نيوتــن وِفكــره الدينــي، وعــن علــم النقــد النــي وتطــوره، وموقــع الرســالة مــن ذلــك 

ــد  ــم النق ــف عل ــح موق ــدي، ولتوضي ــن العقي ــف نيوت ــان ملوق ــد بي ــعيًا ملزي ــم؛ س العل

النــي يف صورتــه الحديثــة مــن النصــن نفســيها اللذيــن فحصهــا نيوتــن يف رســالته.

»اإلسالميون والسياسة التركية: دراسة في الهوية 
السياسية اإلسالمية في تركيا«

تأليف: محمد حقان يافوز.
ترجمة: فهد حسنين.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

السياســية  الحــركات  عــى  املرتجمــة  الدراســة  هــذه  تركــز 

واالجتاعيــة الرتكيــة اإلســامية املعــارصة، كــا أنَّهــا تســلط الضــوء 
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عــى املوضــوع املســيطر عــى مســاحة واســعة مــن النقاشــات؛ أال وهو موضوع )اإلســام 

ــركات  ــت الح ــد عمل ــامي(، فلق ــم اإلس ــات يف العالـ ــي، والسياس ــوُّل الدميقراط والتح

ــال  ــن خ ــدين م ــع امل ــم املجتم ــى تدعي ــة ع ــامية الرتكي ــية اإلس ــة والسياس االجتاعي

إعــادة رســم الحــدود بــن الدولــة واملجتمــع، ومحاولــة صنــع ميثاقهــا الفكــري واألخاقي 

الخــاص، ســاعية يف ذلــك ليــس بالــرورة نحــو الحلــول محــل الدولــة العلانيــة القامئــة؛ 

ــركات اإلســامية  ــت الح ــد قام ــة. لق ــاة اليومي ــورة الحي ــن ص ــادة تكوي ــو إع ــا نح وإنَّ

ــة؛  ــع الحداث ــا م ــة الوســطى ولتوافقاته ــروح الطبق ــع تصورهــا الخــاص ل ــا بصن يف تركي

ولــذا: فــإنَّ الجــدل املعــارص يف تركيــا -بحســب الدراســة- ليــس جــداًل حــول اســتعادة 

ــاحات  ــع مس ــول صن ــه ح ــامية، ولكنَّ ــة اإلس ــق الرشيع ــامية، أو تطبي ــة اإلس الحكوم

جديــدة، وتكويــن ُهويَّــات جديــدة، وتنويــع األصــوات املوجــودة يف املجــال العــام مــن 

ــا عــن أكــر املجتمعــات الغربيــة. خــال أســلوب لــن يعــدَّ غريبً

»ما هي الشريعة؟«

المؤلف: وائل حالق.
ترجمة: طاهرة عامر، طارق عثمان.

الناشر: مركز نماء للبحوث والدراسات، )2016م(.

حــاق  م  يُقــدِّ الدراســة  هــذه  مــن  األول  القســم  يف 

ــا األســس  ــا يف سوســيولوجيا الرشيعــة، ُمبيًِّن ًق ــًا ُمعمَّ تحلي

االجتاعيــة التــي تنهــض عليهــا الرشيعــة، والتــي تــرشط 

عملهــا، مــن خــال فحــص الطبيعــة )الشــعبوية( للمعرفــة 

الرشعيــة، وفحــص نظــام القضــاء يف املجتمــع اإلســامي، مقارنــة بنظــام القضــاء يف الدولة 

الحديثــة، وُمبيًِّنــا كذلــك: األســس األخاقيــة للرشيعــة، منمذًجــا يف املقــام األول مبســألة 
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ــاق  ــل ح ــة يُحلِّ ــن الدراس ــاين م ــم الث ــة. ويف القس ــات الديني ــوال األقلي ــاق، وبأح الط

ــة هــذه،  ــة واألخاقي ــد الرشيعــة مــن أسســها االجتاعي ــه تجري ــم في ــذي ت الســياق ال

ومــن ثـَـمَّ تحويلهــا إىل مجــرد )قانــون(، ويجــادل حــاق بــأنَّ هــذا التحــول قــد تــم عــى 

أرضيــة الــراع بــن الرشيعــة وبــن الدولــة الحديثــة الكولونياليــة، أو وكيلتهــا مــا بعــد 

ــدرة  ــة املقت ــة النموذجي ــا الحال ــة، بوصفه ــد الريطاني ــة الهن ــاواًل حال ــة، متن الكولونيالي

أكــر مــن غريهــا عــى تجليــة طبيعــة هــذا الــراع.

ويف نهايــة املطــاف يتســاءل حــاق عــن مــا بقــي مــن داللــة دعــوة املســلمن املعارصيــن 

إىل اســتعادة )الرشيعــة(، يف الوقــت الــذي ُحســم فيــه هــذا الــراع متاًمــا لصالــح الدولة 

الحديثة.


