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«الل ْف َ
ِّ
ُ
ياث ُ
وتشكيل سلطة الدولةِ»
ان اإلسالمي :اإلسالم
المؤلــف :ســيد فالــي رضــا نصــر ،ترجمــة :خالــد بــن
مهــدي.
الناشر :مركز نماء للبحوث والدراسات2016( ،م).

ـب دو ًرا
يــدور الكتــاب حــول فرضيــة أ َّن الدولــة َ
نفســها تلعـ ُ
رئيســا يف غــرز اإلســام يف سياســة الحكومــات املســلمة؛ إذ
ً
فســـروا (اإلســاموية)
عــى الرغــم مــن أ َّن زعــاء الدولة قد َّ
بكونهــا عــد ًّوا؛ فقــد نظــروا إليهــا أيضً ــا باعتبارهــا فرصــة؛
إذ إ َّن االلتفــات نحــو اإلســام -كــا يجــادل املؤلــف -يُعتـ َـر
مــن مظاهــر اندفــاع الحكومــة إلرســاء هيمنتهــا عــى
املجتمع وتوسيع نفوذها وسيطرتها.
ولدعــم أطروحتــه؛ فإنَّــه يركــز عــى حالتَــي ماليزيــا وباكســتان .كــا يُبـ ِّـن املؤلــف يف
هــذه األطروحــة أ َّن زعــاء الدولــة يف ماليزيــا وباكســتان قــد وصلــوا إىل اســتنتاج مفاده:
أ َّن الدولــة إذا مــا ف ُِّســـرت عــى أنَّهــا إســامية ،فبإمكانهــا تســخري طاقــات اإلســاموية يف
إخضــاع املعارضــة السياســية وبســط ســلطتها.
َ
«أ َثر السياسة في ُّ
اللغة (العربية نموذج ًا)»
تأليف :مقبل بن علي الدعدي.
الناشر :مركز نماء للبحوث والدراسات2016( ،م).

يف هــذه األطروحــة األكادمييــة يُحــاول املؤلــف بيــان األثــر
الــذي قــد تكــون السياســة أحدثتــه يف اللغــة العربيــة
بالتحديــد ،عــى مســتوى البنــى والرتاكيــب ،وطــرق النحــت
واالســتحداث املفــردايت اللغــوي ،باإلضافــة إىل بيــان تاريــخ
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عالقــات التأثــر والتأثــر بــن املحيــط الســيايس والدراســات اللغويــة املختلفــة ،فضـ ًـا
عــن تولــد املصطلحــات وتغــر البنــى والــدالالت اللغويــة بتأثــر الواقــع الســيايس ،كــا
ســعى املؤلــف للكشــف عــن أدوات السياســة اللغويــة ،ومناهجهــا يف توظيــف اللغــة
لصالــح متطلبــات السياســة وحاجاتهــا.

«داعش والجماعات القتالية (دراسات عربية وغربية)»
تأليف :مجموعة من الباحثين.
الناشر :مركز نماء للبحوث والدراسات2016( ،م).

ُمؤلَّــف جامعــي جمــع جملــة مــن األوراق البحثيــة املهمــة،
عــى مســتوى األدوات واإلجـراءات واملنهجيــات ،التي تســعى
لتفكيــك مفــردات ظاهــرة تنظيــم الدولــة والجامعــات
القتاليــة األخــرى ،نشــأة واســتمدا ًدا ومرجعيــة ومامرســة،
فاحصــا رصديًّــا بدرجــة كبــرة؛ وبالتــايل :فتــح اآلفــاق
تفكيـكًا ً
التحليليــة للظاهــرة.
تــم انتقــاء األوراق والبحــوث املتضمنــة يف الكتــاب ،متنوعــة بــن الدراســات العربيــة
املعمقــة والتاريخيــة ،باإلضافــة إىل محــور للدراســات الغربيــة املهمــة التــي عنيــت
بظاهــرة صعــود تنظيــم الدولــة اإلســامية ،وتناولتهــا بشــكل جيــد ومفيــد إلكــال
تصــور حقيقــي أقــرب لواقــع التنظيــم وتطــورات الحالــة الجهاديــة الراهنــة.
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«وصــف تاريخــي لتحريــف نصيــن مهميــن مــن الكتــاب المقــدس:
التثليــث والتجســد»
تأليف :إسحق نيوتن.
ترجمة :هيثم سمير ،هبة حداد ،أحمد شاكر.
الناشر :مركز نماء للبحوث والدراسات2015( ،م).

تــأيت هــذه الرتجمــة لرســالة كتبهــا نيوتــن إىل صديــق لــه،
يحــاول فيهــا إثبــات إميانــه التوحيــدي ورفضــه للثالــوث
عــن طريــق فحصــه لكثــر مــن الوثائــق والشــواهد
التاريخيــة املرتبطــة بالنصــن محــل البحــث ،وعــن طريــق
تقديــم الكثــر مــن االعرتاضــات املنطقيــة والتاريخيــة عــى
صحــة نســبة تلــك النصــوص .أضــاف فريــق الرتجمــة إىل الرســالة األصليــة مقدمــة عــن
نيوتــن و ِفكــره الدينــي ،وعــن علــم النقــد النــي وتطــوره ،وموقــع الرســالة مــن ذلــك
العلــم؛ ســعيًا ملزيــد بيــان ملوقــف نيوتــن العقيــدي ،ولتوضيــح موقــف علــم النقــد
النــي يف صورتــه الحديثــة مــن النصــن نفســيهام 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 والدراسات2016( ،م).

تركــز هــذه الدراســة املرتجمــة عــى الحــركات السياســية
واالجتامعيــة الرتكيــة اإلســامية املعــارصة ،كــا أنَّهــا تســلط الضــوء
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عــى املوضــوع املســيطر عــى مســاحة واســعة مــن النقاشــات؛ أال وهو موضوع (اإلســام
والتحــ ُّول الدميقراطــي ،والسياســات يف العالـــم اإلســامي) ،فلقــد عملــت الحــركات
االجتامعيــة والسياســية اإلســامية الرتكيــة عــى تدعيــم املجتمــع املــدين مــن خــال
إعــادة رســم الحــدود بــن الدولــة واملجتمــع ،ومحاولــة صنــع ميثاقهــا الفكــري واألخالقي
الخــاص ،ســاعية يف ذلــك ليــس بالــرورة نحــو الحلــول محــل الدولــة العلامنيــة القامئــة؛
وإنَّ ــا نحــو إعــادة تكويــن صــورة الحيــاة اليوميــة .لقــد قامــت الحــركات اإلســامية
يف تركيــا بصنــع تصورهــا الخــاص لــروح الطبقــة الوســطى ولتوافقاتهــا مــع الحداثــة؛
ولــذا :فــإ َّن الجــدل املعــارص يف تركيــا -بحســب الدراســة -ليــس جــدلً حــول اســتعادة
الحكومــة اإلســامية ،أو تطبيــق الرشيعــة اإلســامية ،ولك َّنــه حــول صنــع مســاحات
جديــدة ،وتكويــن ُهويَّــات جديــدة ،وتنويــع األصــوات املوجــودة يف املجــال العــام مــن
خــال أســلوب لــن يع ـ َّد غريبًــا عــن أكــر املجتمعــات الغربيــة.

«ما هي الشريعة؟»
المؤلف :وائل حالق.
ترجمة :طاهرة عامر ،طارق عثمان.
الناشر :مركز نماء للبحوث والدراسات2016( ،م).

يف القســم األول مــن هــذه الدراســة يُقــ ِّدم حــاق
تحليـ ًـا ُمع َّم ًقــا يف سوســيولوجيا الرشيعــةُ ،مبيِّ ًنــا األســس
االجتامعيــة التــي تنهــض عليهــا الرشيعــة ،والتــي تــرط
عملهــا ،مــن خــال فحــص الطبيعــة (الشــعبوية) للمعرفــة
الرشعيــة ،وفحــص نظــام القضــاء يف املجتمــع اإلســامي ،مقارنــة بنظــام القضــاء يف الدولة
الحديثــة ،و ُمب ِّي ًنــا كذلــك :األســس األخالقيــة للرشيعــة ،منمذ ًجــا يف املقــام األول مبســألة
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الطــاق ،وبأحــوال األقليــات الدينيــة .ويف القســم الثــاين مــن الدراســة يُحلِّــل حــاق
الســياق الــذي تــم فيــه تجريــد الرشيعــة مــن أسســها االجتامعيــة واألخالقيــة هــذه،
ومــن ثَـ َّم تحويلهــا إىل مجــرد (قانــون) ،ويجــادل حــاق بــأ َّن هــذا التحــول قــد تــم عــى
أرضيــة الـراع بــن الرشيعــة وبــن الدولــة الحديثــة الكولونياليــة ،أو وكيلتهــا مــا بعــد
ـاول حالــة الهنــد الربيطانيــة ،بوصفهــا الحالــة النموذجيــة املقتــدرة
الكولونياليــة ،متنـ ً
أكــر مــن غريهــا عــى تجليــة طبيعــة هــذا ال ـراع.
ويف نهايــة املطــاف يتســاءل حــاق عــن مــا بقــي مــن داللــة دعــوة املســلمني املعارصيــن
إىل اســتعادة (الرشيعــة) ،يف الوقــت الــذي ُحســم فيــه هــذا الـراع متا ًمــا لصالــح الدولة
الحديثة.
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