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كتب
فكر سياسي

يهود أميركا تحت مجهر نورمان فنكلستاين
يزن الحاج

ال ينكر صاحب «صناعة
الهولوكوست» جذوره اليهودية ،بل إن
هذه الجذور تمنح صدقية أكبر ألعماله
وأطروحاته .وكتابه الذي انتقل
أخيرًا إلى املكتبة العربية «التمادي
في املعرفة :ملاذا تشارف العالقة
الحميمة بني اليهود األميركيني
وإسرائيل على نهايتها؟» (شركة
املطبوعات ــ ترجمة :سعيد محمد
الحسنية) خطوة أخرى في خطابه
النقدي الذي ّ
يشرح فيه اضطراب
العالقة بني يهود أميركا وإسرائيل،
إضافة إلى نقده بعض املؤرخني الجدد
بانحياز أميركي
في الكيان الذي يحظى
ٍ

ل ��م ي �غ��ب اس � ��م ن� ��ورم� ��ان ف�ن�ك�ل�س�ت��اي��ن
( )1953عن اإلع�لام منذ ص��دور كتابه
ال �ش �ه �ي��ر «ص� �ن ��اع ��ة ال �ه��ول��وك��وس��ت»
( .)2000كان الكتاب ،وال يزال ،أحد أهم
املراجع األكاديمية في قضية املحرقة
النازية واستغاللها إعالميًا من املنابر
الصهيونية في اإلعالم والنشر .وليس
ّ
مرد ذلك إلى الجرأة الكبيرة في الطرح
فحسب ،بخاصة ف��ي التمييز الدقيق
بني «املحرقة» كحدث تاريخي فعلي،
و«ال � �ه ��ول ��وك ��وس ��ت» ك��أي��دي��ول��وج �ي��ا
وص �ن��اع��ة ،ب��ل ك��ذل��ك ألن فنكلستاين
ّ
أح ��د أك �ث��ر ال �ك��ت��اب اه�ت�م��ام��ًا بتوثيق
ّ
امل �ع �ل��وم��ات ،وب� ��اإلح� ��االت امل��رج �ع��ي��ة.
ال ينكر فنكلستاين جذوره اليهودية،
ب ��ل إن �ه��ا ن �ق �ط��ة ق� ��وة ت �ع �ط��ي ص��دق�ي��ة
ألعماله التي قد تضعف أطروحاتها
ل � ��و ك� ��ان� ��ت ص� � � � ��ادرة ع � ��ن ك� ��ات� ��ب غ�ي��ر
ي�ه��ودي .كل ما في األم��ر أن مهاجميه
م��ن الصهاينة انتقلوا م��ن التوصيف
�اد ل � �ل � �س� ��ام� � ّ�ي� ��ة» ،إل ��ى
امل � �ع � �ت� ��اد «م � � �ع� � � ٍ
التوصيف اآلخ��ر «ال �ك��اره ل��ذات��ه» .وال
يبتعد ك�ت��اب��ه «ال �ت �م��ادي ف��ي امل�ع��رف��ة:
مل� ��اذا ت �ش ��ارف ال �ع�لاق��ة ال�ح�م�ي�م��ة بني
ال �ي �ه��ود األم �ي��رك �ي�ين وإس��رائ �ي��ل على
نهايتها؟» (شركة املطبوعات :ترجمة
س �ع �ي��د م �ح �م��د ال �ح �س �ن �ي��ة) ،ع ��ن ه��ذا
ال �ت��وج��ه ،ب��ل ق��د ي �ك��ون ال�ك�ت��اب األك�ث��ر
ً
دخ� � � ��وال إل � ��ى ال� �ج� �م ��اع ��ات ال �ي �ه��ودي��ة
وع�ل�اق �ت �ه��ا ب��ال �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
م � �ن� ��ذ «ص� � �ن � ��اع � ��ة ال � �ه� ��ول� ��وك� ��وس� ��ت».
ت� �ق ��وم أط� ��روح� ��ة ال� �ك� �ت ��اب األس��اس �ي��ة
على امل�ق��ارن��ة ب�ين ال�ي�ه��ود األميركيني
وال�ي�ه��ود اإلسرائيليني وم��دى تقارب
أو تباين ّ
توجهاتهم ب�ش��أن إسرائيل
ب �ش �ك��ل أس � ��اس � ��ي ،وب � �ش� ��أن ف�ل�س�ط�ين
ب��ال�ن�ت�ي�ج��ة .يستند ال �ك �ت��اب إل ��ى ع��دد
ك �ب �ي��ر م ��ن اإلح� � � ��االت واالس �ت �ب �ي��ان��ات
واإلح � �ص� ��ائ � �ي� ��ات إل� � ��ى ح � ��د امل �ب��ال �غ��ة
والتكرار أحيانًا ،ولعل ِج ّدة املوضوع
ك ��ان ��ت ت�ق�ت�ض��ي م �ث��ل ه� ��ذا اإلس� �ه ��اب،
ْ
وإن أوصلت الكتاب إلى أكثر من 500
ص �ف �ح��ة م ��ن ال �ق �ط��ع ال �ك �ب �ي��ر .ان �ط�لاق��ًا

م� ��ن ه� � ��ذه اإلح � �ص ��ائ � �ي ��ات خ �ص��وص��ًا
ي� �ب ��دأ ف �ن �ك �ل �س �ت��اي��ن ب �ت �ش��ري��ح ج ��ذور
ه��ذه ال�ع�لاق��ة وام �ت��دادات �ه��ا إل��ى ال�ي��وم
ب��دق��ة وع�م��ق ح��ال��ت الترجمة العربية
(ال �ت��ي ع��ان��ت م��ن م�ش�ك�لات ك�ث�ي��رة في
التشبيهات والتعابير االصطالحية)
دون وص � � � � � ��ول ه� � � � ��ذه ال � �ت � �م � �ي � �ي� ��زات
ب � � ��وض � � ��وح إل � � � ��ى ال � � � �ق� � � ��ارئ ال � �ع� ��رب� ��ي.
يمهد فنكلستاين ألطروحته بالقول
إن خشية اليهود األميركيني من تهمة
«الوالء املزدوج» هي التي دفعتهم إلى
ً
االبتعاد قليال عن إسرائيل عند توتر
ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن ت ��ل أب �ي��ب وواش �ن �ط��ن،
وإل� � � ��ى االق � � �ت� � ��راب م � �ج � ��ددًا م � ��ع ع � ��ودة
العالقات .ولعل األمر لم يتغير إال مع
ن �ش��وب ح ��رب  1967ل�ي�ت�ح��ول ال�ي�ه��ود

لم يغب اسمه
عن اإلعالم منذ
كتابه «صناعة
الهولوكوست» ()2000

إلى ال��والء املطلق إلسرائيل ،ال بسبب
االع �ت �ب��ارات ال��دي�ن�ي��ة ،ب��ل «ألن اليهود
اإلسرائيليني حاربوا وماتوا من أجل
حماية املصالح القومية األميركية».
ولكن بسبب الليبرالية التي يتسم بها
اليهود األميركيون عمومًا (مثل معظم
األميركيني) ،بدأ هذا التقارب باالنفكاك
ت��دري�ج��ًا بسبب األب �ح��اث األك��ادي�م�ي��ة
الجديدة في التاريخ والسياسة التي
أع � � ��ادت ك �ت��اب��ة ت ��اري ��خ ال�ص �ه �ي��ون �ي��ة،
ً
ف�ض�لا ع��ن ت��زاي��د ال �ج��رأة النسبية في
تقارير منظمات حقوق اإلنسان تجاه
ج��رائ��م إس��رائ�ي��ل .وامل�ه��م ه�ن��ا ،بحسب
ال�ك��ات��ب ،ال�ت��أك�ي��د أن «إس��رائ �ي��ل ال�ي��وم
لم تعد مكانًا أس��وأ ،أو أنها تتصرف
بشكل أسوأ مما كانت تفعله من قبل،

ول �ك��ن ال ��واق ��ع ه��و أن إس��رائ �ي��ل ب��دأت
م��ؤخ�رًا بإظهار صورتها الحقيقية».
ويؤكد أن اليهود األميركيني لم يلتفوا
ح � ��ول إس ��رائ� �ي ��ل «إال ب �ع��د أن ت��وق��ف
ذل� ��ك ال ��دع ��م ع ��ن ت �ه��دي��د م�ص��ال�ح�ه��م،
وب�ع��د أن رأوا امل�ك��اس��ب امل��وع��ودة من
ورائ � ��ه» .وب�ي�ن�م��ا ك ��ان ال�ج�ي��ل ال�س��اب��ق
من املفكرين اليهود الليبراليني ،مثل
م��اي�ك��ل وول� �ت ��رز ،وأالن دي��رش��وف�ي�ت��ز،
وم��ارت��ن بيريتز يتبنى الصهيونية،
اب �ت �ع��د ال �ج �ي��ل ال� �ش ��اب (م� ��ن امل��دون�ي�ن
خصوصًا) ،مثل غلني غرينوالد ،ماثيو
إغ�لاس �ي��اس ،وفيليب ف��اي��س ع��ن ذل��ك
التيار .وبحسب استطالع للرأي أجرته
اللجنة اليهودية األميركية ،ف��إن ثلث
اليهود األميركيني الذي هم تحت سن
األربعني يشعرون بـ«ابتعاد معقول»
أو «ابتعاد شديد» عن إسرائيل؛ وإن 20
باملئة فقط منهم يشعرون «بارتباط
شديد» مع إسرائيل ،بحسب مشروع
ال �ه ��وي ��ة ال� �ي� �ه ��ودي ��ة ،ب �ي �ن �م��ا ارت �ف �ع��ت
ن �س �ب��ة م ��ن ي �ش �ع��رون ب �ه��ذا االرت� �ب ��اط
ال �ش ��دي ��د إل � ��ى  25ب��امل �ئ��ة ع � ��ام ،2010
بحسب استبيان «ج��ام�ع��ة ب��ران��دي��ز».
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ي�ش�ي��ر فنكلستاين
إلى أن السياسية الخارجية األميركية
تميل إل��ى مصلحة إس��رائ�ي��ل بالرغم
م��ن خضوع النخب العربية الحاكمة
لألميركيني ،وذلك ألن «توجه إسرائيل
امل �ن��اص��ر ل�لأم�ي��رك�ي�ين ال ي�م�ث��ل إرادة
زع� �م ��ائ� �ه ��ا ف � �ق ��ط ،ب� ��ل إرادة ش�ع�ب�ه��ا
ك ��ذل ��ك» .ول �ه��ذا ي�ف�ض��ل ال� �ق ��ادة ال�ع��رب
أن يتفاقم ال�ن��زاع م��ع إس��رائ�ي��ل بهدف
توجيه السخط الشعبي بعيدًا عنهم.
إذ ب �ع��د ت��رس��خ ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال�ت��ي
ق��د يجلبها ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي ،بحسب
ال�ك��ات��ب« ،ق��د تتمكن األنظمة العربية
ال�ج��دي��دة م��ن ت�ح��دي ال��دع��م األم�ي��رك��ي
للقمع اإلس��رائ �ي �ل��ي ب�ك��ل ق ��وة ،بسبب
حالة االعتزاز الشعبي فيها» .ويدرج
فنكلستاين مقطعًا ش��دي��د األه�م�ي��ة،
ب��االس�ت �ن��اد إل ��ى ك�ت��اب��ي كينيث باين
«املسير إلى صهيون» ( ،)1979وآرون
م �ي �ل��ر «ال �ب �ح ��ث ع ��ن األم � � ��ن» (،)1980
ي��وض��ح ه� ��ذا ال �ت �ن ��ازل ال �ع��رب��ي ت�ج��اه

ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة ب� �ه ��دف اك �ت �س��اب
ال��دع��م ،أو ال�ح�ل��ول م�ح��ل إس��رائ �ي��ل .إذ
ي �ش �ي��ر إل� ��ى أن اب� ��ن س �ع ��ود أس � � ّ�ر إل��ى
امل��وف��دي��ن األم�ي��رك�ي�ين ع��ام  1946بأنه
ّ
«يصعد لهجته ألن الجميع يفعلون
ذل� � � � ��ك ،...ل �ك��ن ف �ل �س �ط�ين ل ��ن ت ��ؤث ��ر ف��ي
النهاية على عالقتي مع األميركيني».
ك��ذل��ك أك ��د ب�ع��د ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ق��رار
التقسيم أنه «على الرغم من أن الدول
ال �ع��رب �ي��ة األخ � ��رى ق��د ت�ض�غ��ط علينا،
إال أن� �ن ��ي ال أت� ��وق� ��ع أن ي �ن �ش��أ وض��ع
ي�ج� ّ�رن��ي إل��ى ن ��زاع م��ع ال ��دول الغربية
ال�ص��دي�ق��ة ب�س�ب��ب ه ��ذه امل �س��أل��ة» .ول��م
ي �ك �ت��ف امل �ل��ك ال �س �ع ��ودي ب �ع��دم إل �غ��اء
االم� �ت� �ي ��ازات ال�ن�ف�ط�ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ،بل
س �م ��ح ف� ��ي أواخ � � � ��ر ع � ��ام  1949ل �ه��ذه
الشركات النفطية بتوسيع عملياتها.
يخصص فنكلستاين النصف الثاني
من كتابه للرد على انحياز منظمات
ح �ق��وق اإلن� �س ��ان مل�ص�ل�ح��ة إس��رائ �ي��ل،
ب��األخ��ص م�ن�ظ�م��ة «ه �ي��وم��ان راي �ت��س
ووت� � � � � ��ش» ف� � ��ي ح� � � ��رب ت� � �م � ��وز .2006
ً
ويخصص فصال آخر للرد على اثنني
م��ن «امل��ؤرخ�ي�ن اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين ال�ج��دد»
وهما بيني موريس وشلومو بن عامي.
وب��ال��رغ��م م��ن أن ن��ورم��ان فنكلستاين
أح � � ��د أه � � ��م امل � ��داف � �ع �ي��ن ع � ��ن ال �ق �ض �ي��ة
الفلسطينية ف��ي ال��وس��ط األك��ادي�م��ي،
إال أن��ه تعرض لالنتقاد ف��ي السنوات
األخ�ي��رة من مناصريه بسبب مواقفه
االن �ت �ق��ادي��ة امل�ش��اب�ه��ة مل��واق��ف معلمه
ن � � � ��وام ت� �ش ��وم� �س� �ك ��ي ب � �ش � ��أن «ح ��رك ��ة
املقاطعة ،وف��رض العقوبات ،وسحب
االس � �ت � �ث � �م� ��ارات» ( ،)BDSإذ أك � ��د أن
أهدافها غير واضحة ،بخاصة في ما
يتعلق بمصير إسرائيل .ثم عاد ّ
وغير
موقفه ليشير إلى أنه يدعمها من حيث
املبدأ ،ولكنها لن تحقق حضورًا عامليًا
م ��ا ل ��م ت �ع �ت��رف ب��إس��رائ �ي��ل .وب �ص��رف
النظر عن رأيه الغريب الحالي بحملة
امل�ق��اط�ع��ة ،إال أن امل �ه��م ه��و أن أه��داف��ه
متقاربة بشكل كبير مع أهداف الحملة،
ولعل الزمن كفيل بتغيير موقفه ،بعد
أن أث�ب��ت ال�ح�ض��ور امل�ت�ع��اظ��م للحملة
خطأ وجهة نظره.

مجلة
ّ

«اتجاه» :العميد والزعيم وموالنا ...واآلخرون

رامي طويل
بعدد م��زدوج لخريف  2013وشتاء
ّ
 ،2014ص � � ��درت م� �ج ��ل ��ة «ات� � �ج � ��اه»،
غ� �ن � ّ�ي ��ة ب �م��واًض �ي �ع �ه��ا اإلش� �ك ��ال� �ي ��ة،
وم � �ح � �ت � �ف � �ي� ��ة ب� � ��ذك� � ��رى ب � �ع� ��ض م��ن
رح � � �ل� � ��وا م� � ��ن ال� � �ع �ل��ام � ��ات ال � �ف� ��ارق� ��ة
ف ��ي ال �ث �ق��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة .وف� �ي ��ه ،كتب
ع�ف�ي��ف ع �ث �م��ان ع��ن ال�لاح �ت �م� ّ�ي��ة في
ال�ش��ؤون اإلن�س��ان� ّ�ي��ة «ح�ين يباغتنا

ّ
ً
ال�لام �ت��وق��ع» ،م �ح��اوال م�ق��ارب��ة واق��ع
ّ
ال� �ث ��ورات ال �ع��رب��ي��ة م��ن وج �ه��ة نظر
ع �ل �م� ّ�ي��ة ح �ي ��ث «ج � � ��رت ال � �ع � ��ادة ف��ي
العلوم عمومًا التعامل مع الظواهر
امل��أل��وف��ة واألح� � ��داث امل�ن�ت�ظ�م��ة ،ول��م
ت �ح��ظ غ �ي��ر امل �ن �ت �ظ �م��ة أو امل�ن�ت�م�ي��ة
إل ��ى ع��ال��م ال�ل�ان �ظ��ام (ال � �ك� ��اوس) أو
املصادفة (الخبط عشواء) بالعناية
الكافية» .وكتب علي حمية مراجعة
للقاء املشرقي الذي عقد في بيروت
«دف ��اع ��ًا ع ��ن س ��وري ��ا» ،م�ن�ط�ل�ق��ًا من
التساؤل «بالد املشرق شتات عمران
أو وحدة حياة؟» .كما عاد في مقال
آخ ��ر ف ��ي ال� �ع ��دد ل �ت �ق��دي��م ق � ��راءة في
إح� ��دى أط ��روح ��ات أن� �ط ��ون س �ع��اده
ت� �ح ��ت ع � �ن� ��وان «م� �س ��أل ��ة ّ األق� �ل� �ي ��ات
ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي» ،م�ف��ن�دًا مشكلة
ّ
التعصب الديني واإلثني في العالم
ّ
ال �ع��رب��ي ،م �ع �ي �دًا إي � ��اه إل ��ى ج ��ذوره
ّ
ال �ت��اري �خ� ّ�ي��ة ،ش ��ارح ��ًا ق ��واع ��د ال �ح��ل
أنطون
لهذه املشكلة وفق تصورات ً
س� �ع ��اده ال� �ت ��ي ان �ط �ل �ق��ت ب� ��داي� ��ة م��ن
ّ
أن «االع �ت��راف ب��وج��ود املشكلة هو
ّ
الخطوة األولى على طريق حلها».
وف� � ��ي ش� � ��أن اإلس � �ل� ��ام ال� �س� �ي ��اس ��ي،
ي �ن��اق��ش ع � ��ادل ض ��اه ��ر أط ��روح ��ات
ّ
راشد الغنوشي ومنظري الحركات

اإلسالمية املعاصرة عبر محاضرة
ل ��ه ب� �ع� �ن ��وان «اإلس� �ل� ��ام ال �س �ي��اس��ي
ً
وال � ��دي� � �م � ��وق � ��راط� � �ي � ��ة» ،م� �ت� �س ��ائ�ل�ا:
ّ
«أي م� �ع� �ن ��ى ي� �ب� �ق ��ى ل� �ل� �م� �م ��ارس ��ة
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة؟» ع �ن��دم��ا ت��وض��ع
اإلرادة ال �خ� ّ
�اص��ة ل �ج �م��اع��ة ف��رع�ي��ة

ناقش عادل ضاهر
أطروحات راشد
ومنظري
الغنوشي
ّ
الحركات اإلسالمية

تنتمي إلى مجتمع ما فوق اإلرادة
ّ
العامة لهذا املجتمع؟.
وف��ي ش��أن آخ��ر كتبت أمينة أحمد
ال� �ش ��ري ��ف ب� ��رك� ��ات دراس � � ��ة ع �ل �م� ّ�ي��ة
م �ي��دان� ّ�ي��ة ت �ب �ح��ث ف ��ي ال �ع�ل�اق��ة ب�ين
اإلحباط والتوافق الدراسي لطلبة

وط ��ال� �ب ��ات ك �ل� ّ�ي��ة ال �ت��رب �ي��ة ب��والي��ة
ال�خ��رط��وم .بينما كتب زه�ي��ر قنبر
ق ��راء ة ح��ول «ان �ع �ك��اس االن�ق�لاب��ات
ال � � �س� � ��وري� � ��ة وامل � � �ص� � ��ري� � ��ة ف� � ��ي ف �ك��ر
الصحافي والنائب غسان تويني».
وك �ت��ب أم�ي�ن ال �ن� ّ�ج��ار دراس � ��ة ح��ول
«ال��رم��ز ال�ص��وف��ي ع�ن��د ج�لال ال��دي��ن
ال��روم��ي» ،م�ف� ّ�س�رًا فيها ال�ع��دي��د من
ال��رم��وز ال � ��واردة ف��ي ش�ع��ر ال��روم��ي
كالطبيعة وال�خ�م��رة وامل� ��رأة .وفي
ال � �ش ��أن اإلب � ��داع � ��ي ،ن� �ش ��رت امل �ج �ل��ة
م� � �س � ��رح � � ّ�ي � ��ة م � � ��ن أرب� � � �ع � � ��ة ف � �ص ��ول
ب �ع �ن��وان «ش� ��ارع ال �ح �م��را» للكاتب
ج �م �ي��ل ق ��اس ��م .وم ��راج �ع ��ة ل�ل�ك��ات��ب
ن �ف �س��ه ح ��ول ك �ت��اب «أف �ك ��ر إذن أن��ا
ك ��وم � �ب � �ي ��وت ��ر» ل� � �ع � ��ادل ف � ��اخ � ��وري.
وقصيدة للشاعر عبد ال��رزاق عبد
ال��واح��د ب�ع�ن��وان «ث �ق��وب ال�ن�ج��وم».
ّأما في باب «ن��دوة» ،فنقرأ مداخلة
ب�ع�ن��وان «دور امل�ق�ت�ط��ف ال��رائ��د في
ن �ه �ض��ة ال� ��رب� ��ع األخ � �ي� ��ر م� ��ن ال �ق ��رن
ال� � �ت � ��اس � ��ع ع � �ش� ��ر ح � �ت� ��ى م �ن �ت �ص��ف
ال� � �ق � ��رن ال � �ع � �ش ��ري ��ن» ل�ل�أك ��ادي� �م � ّ�ي ��ة
أس �م �ه��ان ع �ي��د .و«أوه � � ��ام ال� �ق ��راء ة
اإلي� ��دي� ��ول� ��وج � �ي� ��ة ل� �ف� �ك ��ر ال �ن �ه �ض��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة» ل �ل �ب��اح��ث ك � ��رم ال �ح �ل��و.
و«خطاب التنوير /قراء ة مغايرة»

ل �ل �ب��اح��ث ن��اص �ي��ف ق � ��زي .و«ح �ي ��اة
ع �ط �ي��ة :ال �ش �ع��ر ،األس� �ط ��ورة ،أخ � ّ�وة
املاء» للروائي رشاد أبو شاور.
وف��ي ب��اب «م��ؤت �م��رات» تستعرض
«ات � �ج� ��اه» ث�ل�اث ��ة م ��ؤت �م ��رات ع �ق��دت
أخ � � �ي � � �رًا «م � �ش� ��رق � �ي� ��و ب � �ل ��اد ال � �ش� ��ام
وال� � � �ع � � ��راق ي� � �ت� � �ن � ��ادون دف � ��اع � ��ًا ع��ن
س � ��وري � ��ا» ،و«ع � �ل � �م ��اء ب �ل��اد ال� �ش ��ام
ي � �ج � �ت � �م � �ع� ��ون ف � � ��ي ب� � � �ي � � ��روت ح � ��ول
س�م��اح��ة اإلس�ل�ام وف�ت�ن��ة التكفير»،
و«امل��ؤت�م��ر ّ
األول ملسيحيي املشرق
ي��ؤك��د ع �ل��ى ال �ت �ج��ذر امل�س�ي�ح��ي في
ال �ش��رق» .واح �ت �ف� ً
�اء ملناسبة م��رور
أربعني عامًا على رحيل عميد آداب
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ط��ه ح �س�ين ،أع ��ادت
امل �ج �ل��ة ن �ش��ر م �ق �ت �ط��ع م ��ن ال �ف �ص��ل
الثامن من كتاب «الغرب والحداثة»
للباحث املغربي عبد اإلله بلقزيز،
ّ
كما وأن�ه��ا اخ�ت��ارت لغالفها لوحة
«وج � ��ه ّأم � ��ي وج� ��ه أم� �ت ��ي» ل �ج �ب��ران
خ�ل�ي��ل ج �ب��ران مل�ن��اس�ب��ة م ��رور مئة
عام على كتابه «دمعة وابتسامة».
ّ
ّ
«ات� � �ج � ��اه» م �ج ��ل��ة «ف �ص �ل �ي��ة م �ح��ك �م��ة»_
الناشران إيلي عون وعلي حمية _ املدير
ش��وق��ي ري ��اش ��ي _ ت �ص��در ع ��ن «ف� ��رات
للنشر» (بيروت _ لبنان).

