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تهدف نشرة متابعة اإلنتاج المعرفي في العالم إلى إقامة جسر معرفي بيننا 
وبين المعرفة التي تنتجها األكاديميا العالمية، وذلك من خالل نشرة شهرية 
تتناول تلك الدراسات وتلخصها، بهدف تعزيز الوعي لدى الرأي العام اإلقليمي 
وتقديم جرعة معرفية مكثفة ومعمقة للباحثين ومتخذي القرار ذي الصلة 
للبحوث  ْتِريندز  »مركز  ويسعى  الدراسات.  تلك  على  الضوء  تسليط  خالل  من 
أوائل من يقرأ ويحلل ويصنف أهم ما يجد من  أن يكون من  واالستشارات« 
مدارسها  على  أكثر  وينفتح  معها  ويتفاعل  العالمية  األكاديميا  في  دراسات 

البحثية والفكرية مساهمًا في إثرائها بقراءته النقدية لها أيضًا.

التي صدرت  الكتب والدراسات  النشرة وهي األولى أهم  سنتناول في هذه 
مؤتمرات،  )ندوات،  األكاديمية  الفعاليات  وأهم   ٢٠٢١ عام  بدايات   في 

محاضرات،... إلخ( التي نظمت في الفترة الزمنية نفسها.
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 الكتب
ً
أوال
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العالم الفرانكوفوني



  | متابعة اتجاهات اإلنتاج المعرفي في العالم5

عدم المساواة العالمية مصير الطبقات
الوسطى.. فائقو الثراء وتكافؤ الفرص

برانكو ميالنوفيتش

  والكتاب لربانكو ميالنوفيتش الذي يعترب أكثر من جمرد خبري اقتصادي مشهود له عامليًا، فهو عامل ذو ثقافة 
رفيعة املستوى، ضليع يف رشح وتبيان تشابك العوامل االقتصادية بالسياسية واالجتامعية. وهو من البارزين 
يف العامل يف جماله، حيث يتم االستشهاد به يف العديد من النقاشات والكتابات، خاصة يف جمال دراسة توزيع 

الدخل والتفاوت االقتصادي يف العامل.

العاملي بموهبة  الدول وعىل الصعيد  بانورامية فريدة لعدم املساواة االقتصادية داخل  الكتاب صورة   يرسم 
نادرة يف عرض املعلومات وحتليلها، ويسلط الكاتب الضوء عىل العنارص اإلجيابية املحفزة عىل تكافؤ الفرص 
)سهولة الوصول إىل التعليم، والصعود االجتامعي، والرضائب التصاعدية، وما إىل ذلك( وعىل القوى السلبية 
عىل تكافؤ الفرص التي تؤثر وتزيد من عدم املساواة )احلروب، والكوارث الطبيعية، واألوبئة، وما إىل ذلك(. 
كام يرسم الكاتب خارطة دقيقة حيدد فيها الرابحني الكبار من العوملة )أغنى ٪1 من البلدان الغنية، والطبقات 

الوسطى يف البلدان الناشئة( واخلارسين )الطبقات الشعبية واملتوسطة يف البلدان املتقدمة والنامية(.

والكتاب خيلص بأن ال يشء تم حسمه بعد يف العامل، ويقدم وسائل وطرق مناهضة العوملة املستبدة، ويفك 
وينقد عدم املساواة املستفحلة يف العامل، ويطالب بعودة الدولة وإعادة تأهيلها للعب دورها التقليدي القيادي 

يف إتاحة تكافؤ الفرص، ويدافع عن سياسة هجرة منفتحة وواقعية.

صدر كتاب »عدم المساواة العالمية مصير الطبقات الوسطى.. فائقو الثراء وتكافؤ الفرص«  في ١9 
أغسطس ٢٠٢١ عن دار نشر الديكوفرت الفرنسية، وهو الطبعة الثانية المزيدة والمنقحة للطبعة 

األولى التي صدرت عام ٢٠١9. 
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التمويــــل األخضــــر
جولي أنسيدي ونعوم الندري

صدر كتاب “التمويل األخضر« في 19 أغسطس 2021 عن دار نشر الديكوفرت الفرنسية، للكاتبين: جولي 
أسيدي، )دكتوراه في االقتصاد، عملت في مجال التنظيم المالي لمدة عشرين عامًا.

 وهي مسؤولة عن وحدة »االسرتاتيجية والتمويل املستدام« التابعة هليئة األسواق املالية(، ونعوم الندري )اخلبري 
اتفاق  ورئيس  البيئة  لوزير  األخرض«  »التمويل  مستشار  فرنسا،  لبنك  التنفيذي  واملدير  واإلحصائي،  االقتصادي 

.)Ademe وهو اآلن األمني العام لوكالة التحول البيئي COP21 باريس بشأن املناخ

فتكاثرت  مطرد.  بشكل  ينمو  األخرض«  و«التمويل   )COP21( املناخ  بشأن  باريس  اتفاق  منذ  أنه  الكتاب  يؤكد 
اجلديد يف  التمويل  من  النوع  هلذا  الرئيسية  األدوات  أمهية  يلخص  ما  املجال وهو  هذا  واملبادرات يف  املرشوعات 

مواجهة خماطر املناخ.

يعرض الكتاب أحدث التطورات واملستجدات يف هذا املجال، مثل السندات اخلرضاء )green bonds(، وأسواق 
تصاريح اإلصدار، ودور البنوك املركزية، وإعداد التقارير، واختبارات الضغط.

يطمح هذا الكتاب كام يقول كاتباه إىل أن يكون عماًل َمْرجعيًا للطالب يف االقتصاد والتمويل واإلدارة الذين جيب 
عليهم من اآلن فصاعدًا دمج حتديات التنمية املستدامة يف جمال التمويل واالقتصاد.

كتاب يتميز بوضوحه وسهولة فهمه، كام أنه جييب يف الوقت ذاته عىل أسئلة املتخصصني يف هذا القطاع، وعىل أسئلة 
صنّاع القرار العام أيضًا، حتى عىل تساؤالت عامة الناس، عن دور القطاع املايل يف التنمية االقتصادية التي حترتم 

البيئة بشكل أكرب.
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القوى المعولمة إعادة التفكير في األمن الدولي
 برتران بديع

صدر كتاب “القوى المعولمة.. إعادة التفكير في األمن الدولي” في 8 سبتمبر 2021، عن دار نشر 
أوديل جاكوب الفرنسية. 

والكتاب لربتران بديع، أستاذ جامعي يف Science Po Paris، وهو مؤلف لنحو ثالثني كتابًا مرجعيًا يف 
بامتياز، يوضح  التي أصبحت ظاهرة عاملية  التهديدات متعددة األشكال واألبعاد  املجال. يف مواجهة  هذا 
املؤلف أن القوى التي تم دجمها بشكل أفضل يف العوملة تعرف كيفية حتقيق أقىص استفادة منها ويف الوقت ذاته 
تعرف جيدًا كيف حتمي نفسها من أفعاهلا السيئة بفضل اسرتاتيجيات معدلة.  ومثال عىل تلك الدول كوريا 
النظام  النظر يف  الكاتب إىل إعادة  املنظور يدعو  اجلنوبية، وأملانيا، وبعض دول الشامل األورويب. ومن هذا 

الدويل وأمنه.

التي استطاعت أن حتقق  القوى  املعومل احلايل؟ وما  الدويل  السياق  التي حتمي مواطنيها يف  الدول  ما أفضل 
العاملية  التهديدات  مواجهة  أكثر مالءمة يف  اسرتاتيجيات  تطور  وأن  واملايض  التقليدية  الوسائل  مع  قطيعة 
واملعوملة، مثل األوبئة أو األزمات البيئية أو االقتصادية أو اهلجرة أو الغذاء؟ ينظر الكاتب بأن الدول القومية 
تم بناؤها، قبل قرون عدة، عىل إدارة خماوف األجداد )اخلوف من املوت واملعاناة، اخلوف من فقدان احلرية( 
واملخاطر الوطنية. وأهنم بذلك قد احتكروا ألنفسهم األمن بجعله قضية إقليمية وعسكرية مرتبطة ارتباطًا 

وثيقًا بالسيادة الوطنية.

لكن عندما تتغري املخاطر يف طبيعتها ونطاقها، ما جدوى النظام الدويل القديم؟ هكذا يتساءل الكتاب. 
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رت الواليات المتحدة
ّ
األيام العظيمة التي غي

نيكول باشاران ودومينيك سيمونيت

صدر كتاب »األيام العظيمة التي غّيرت الواليات المتحدة« في 9 سبتمبر 2021 عن دار نشر بيرين.

والكتاب لنيكول باشاران )مؤرخة وعاملة سياسية فرنسية متخصصة يف املجتمع األمريكي والعالقات الفرنسية - 
األمريكية. وهي باحثة يف املؤسسة الوطنية للعلوم السياسية(، ودومينيك سيمونيت )صحفي وكاتب فرنيس، كان 

رئيس حترير جريدة L’Express األسبوعية حتى عام 2007 ومتخصص يف الشؤون األمريكية(.    

الكتاب يؤكد أن التاريخ يثبت أن تغيري جمراه ال يستغرق سوى يوم واحد. وذلك عندما تقوم النساء والرجال، بدافع 
الشجاعة أو الطموح أو االندفاع، بتغيري مصري أمة كاملة وبشكل مفاجئ. ففي الثالث من متوز )يوليو( 1863، عىل 
سبيل املثال، حدث ذلك عندما أدركت أمريكا، التي مزقتها احلرب األهلية، أهنا قد أبادت للتو 50000 من جنودها 
عىل تل يف والية بنسلفانيا. ويف 20 متوز )يوليو( 1969، حدث ذلك عندما استطاع رجالن امليش عىل القمر أيضًا، 
بفضل الرهان املجنون جلون كينيدي وللتقدم العلمي ألملانيا النازية أيضًا. ويف 15 أكتوبر 2017، حدث ذلك جمددًا 
عندما ألقت ممثلة كلمتني صغريتني عىل وسائل التواصل االجتامعي »أنا أيضًا«، فبدأت ثورة عاملية ضد التحرش 

اجلنيس. وحدث ذلك يف ظهر اليوم الغاضب من يوم 6 يناير 2021 أيضًا، الذي شهد مهامجة مبنى الكابيتول. 

جيمع الكتاب بني رصامة املؤرخ وقلم املراسل املتمرس، ويلقي املؤلفان نظرة خلف كواليس تلك األيام االستثنائية 
امللحمية نسجا تارخيًا  العديد من األساطري. ففي شكل سلسلة من القصص  تبدد  التي جعلت أمريكا منذ نشأهتا 
للواليات املتحدة من نوع غري مسبوق، مغامرة عاطفية وفوضوية تغرقنا يف الالوعي لبلد أحب احلرية ولكنه حمارص 

اآلن بالعنف.
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أفيون النخب كيف فككنا فرنسا دون أن نصنع أوروبا
أكويلينو موريل 

 
صدر كتاب »أفيون النخب كيف فككنا فرنسا دون أن نصنع أوروبا« في 22 سبتمبر 2021 . 

عن دار نرش Grasset ألكويلينو موريل الكاتب الذي رافق نضاالت اليسار ملدة عرشين عامًا وكان مستشارًا 
للرئيس  السيايس  واملستشار  1997 و2002،  بني عامي  األسبق  الفرنيس  الوزراء  رئيس  لليونيل جوسبان، 

فرانسوا هوالند من مايو 2012 إىل إبريل 2014.  
يدور الكتاب حول التساؤل التايل: إذا كان ريموند آرون )املفكر الفرنيس البالغ الصيت يف نظريات العالقات 
الدولية( قد حلل يف عرصه سيطرة الشيوعية عىل النفوس يف كتابه »أفيون املثقفني«. فامذا لو نفرتض اليوم أن 

أفيون النخب األوروبية هو )االحتاد األورويب(؟
يتم تنويمنا كل مخس سنوات، ووعدنا بمستقبل مرشق، منذ اختذنا اخليارات السياسية منذ أكثر من ثالثني عامًا 
لالحتاد األورويب التي مل يتم رشح حقيقتها أبدًا للفرنسيني، الذين، عىل العكس من ذلك، قيلت هلم اخلرافات 

املهدئة هبذا الصدد.
أفضل )أو أسوأ(: كان الفرنسيون هم ركائز الرأساملية املالية اجلديدة، واندفع األنجلو ساكسوين لغزونا بيرس 
من خالل اخلرق الذي فتحناه نحن بأنفسنا من خالل الفرنسيني التالية أسامؤهم فابيوس وبريجيوفوي عندما 
كانا يف سدة السلطة يف فرنسا، وديلور والمي يف رئاسة املفوضية األوروبية، وشافرانسكي يف منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية، وتريشيه يف البنك املركزي األورويب )ECB(، وكامديسوس يف صندوق النقد الدويل، 
والمي يف منظمة التجارة العاملية. أفقد االحتاد األورويب الدولة الوطنية سلطتها وقدراهتا عىل تقديم اخلدمات 
والرفاه والرفاهية ملواطنيها وأصبح عليها أن تقوم بدور املهرج. وصارت الفيدرالية تتحكم فيها من خارج 

أراضيها والتي حتولت بمرور الوقت إىل نوع من الدين السيايس أو املقدس.
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القوة من خالل الصورة المقدمة
عن النفس الدول ودبلوماسيتها العامة

كريستيان ليكيسن

صدر كتاب »القوة من خالل الصورة المقدمة عن النفس.. الدول ودبلوماسيتها العامة« في ١6 سبتمبر  
٢٠٢١ عن دار منشورات معهد العلوم السياسة في باريس. 

وهو أول كتاب باللغة الفرنسية يبحث بشكل منهجي يف ظاهرة الدبلوماسية العامة. بمسامهة من أفضل الباحثني 
الدولية،  العالقات  يف  املتخصص  ليكيسن،  إرشاف كريستيان  حتت  وذلك  والكنديني  واألوروبيني  الفرنسيني 

واألستاذ يف معهد العلوم السياسية يف باريس. 

والكتاب ثري باخلرائط امللونة والرسومات وأحدث البيانات. ويعترب أول عمل ختصيص حول قوة الصورة التي 
تقدمها الدول عن نفسها يف جمال العالقات الدولية. وهو عبارة عن سلسلة من التحليالت املستعرضة واملركزة يف 

الوقت ذاته عىل حاالت ملموسة. 

 ويوضح الكتاب أن الدول كلها ديمقراطية كانت أم ديكتاتورية تسعى جاهدة إىل إغواء الرأي العام العاملي وجتميل 
صورهتا، بل ومتيل يف كثري من األحيان ملخاطبة املواطنني بشكل شعبوي ومبارش بدالً من اللجوء إىل القنوات اهلادئة 

للدبلوماسية التقليدية. 

يفصل الكتاب العديد من الطرق التي تستخدمها الدول جلعل صورهتا جذابة يف نظر الرأي العام العاملي: الرتويج 
للقصص اإلجيابية لكي تتناقلها وسائل اإلعالم والشبكات االجتامعية، وإنشاء املعاهد واملدارس الثقافية، والتبادل 

الطاليب بني اجلامعات، وتوزيع املعدات الطبية واللقاحات،... إلخ. 

ويبني الكتاب أن الدبلوماسية العامة هي رافعة القوة التي يتم تنشيطها بشكل متكرر من ِقبل الدول، والتي جيب عدم 
اخللط بينها وبني القوة الناعمة أو الدعاية والتي كانت الواليات املتحدة األمريكية رائدة فيها بداية القرن العرشين.
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النزاعات والجرائم والقوانين في الفضاء السيبراني 

سيباستيان إيف لوران

وبدايات  أغسطس  شهر  أواخر  في  السيبراني«  الفضاء  في  والقوانين  والجرائم  «النزاعات  كتاب  صدر 
سبتمبر 2021 بدار نشر

وهو كتاب مجع العديد من الباحثني يف كندا وخصوصًا مقاطعة كيبيك التي تتحدث الفرنسية، وتم حتريره حتت 
إرشاف سيباستيان إيف لوران، األستاذ يف كلية احلقوق والعلوم السياسية يف جامعة بوردو. يتابع البحث يف 

إطار العالقات الدولية والدراسات األمنية، وال سيام يف القضايا اإللكرتونية والرقمية.

يؤكد الكتاب أن الفضاء اإللكرتوين موضوع حديث جدًا يف جمال العلوم االجتامعية التي تسهم اآلن بزخم يف 
موضوعات، مثل: النزاعات، واجلرائم اإللكرتونية، والقوانني املنظمة للفضاء اإللكرتوين يف النقاش العلمي.  
املعرفية يف هذا  واملقاربات  باملنهج  املتعلقة  الدولية واألسئلة  للقضايا  دراسات حالة  يقدم من خالل  أنه  كام 

املجال، الفضاء السيرباين كنظام اجتامعي تقني عىل نطاق دويل.

السيرباين فضاًل عن دراسة  املجال  الفاعلة يف  الفاعلة احلكومية وغري احلكومية  ويسلط الضوء عىل اجلهات 
املعايري واملفاهيم االسرتاتيجية التي يستخدموهنا.

وعىل عكس دراسات العوملة، فإن املقاربة االجتامعية واملنهجيات واملقاربات املتاحة جتعل من املمكن حتليل 
الفضاء السيرباين يف العالقات الدولية. وينظر الكتاب إىل أن هذا الفضاء السيرباين أصبح يمثل ساحة للتعاون 

وساحة للرصاع ظهرت من أجلهام أنامطًا معينة من تنظيم هذا الفضاء يف صورة قوانني وقواعد منظمة.

.ISTE »»»»
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العالم األنغلوفوني 
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الجمهورية السيبرانية إعادة اختراع 

الديمقراطية في عصر اآلالت الذكية 
جورج زركاداكيس

جورج  للكاتب   ،)MIT Press( نشر  دار  من   ٢٠٢١ أغسطس   ٢4 في  السيبرانية«  »الجمهورية  كتاب  صدر 
شركة  وهي  بريطانيا،  في   Willis Towers Watson في   )Future of Work( يقود  وهو  زركاداكيس 

استشارية عالمية متخصصة في إدارة المخاطر ورأس المال البشري.

الليربالية أكثر شموالً واالقتصاد الرقمي أكثر إنصافًا،  يف هذا الكتاب يناقش الكاتب كيفية جعل الديمقراطيات 
وشبكات  املتطورة،  االستشعار  وأجهزة  الذكية،  الروبوتات  جانب  إىل  االصطناعي،  الذكاء  أن  كيف  ويرشح 
اجلديد سوف  الصناعي«  »الذكاء  العاملي، وذلك ألن  االقتصاد  تشكيل  الضخمة، سيعيد  والبيانات  االتصاالت، 
التنظيم االقتصادي والسيايس. وجيادل زركاداكيس بأنه ال داعي للخوف من  جيربنا عىل تبنّي أشكال جديدة من 
التشغيل اإللكرتوين، حيث إنه يف مستقبل ما بعد العمل البرشي، يمكن لآلالت الذكية أن تتعاون مع البرش لتحقيق 

األهداف البرشية املتمثلة يف الشمولية واملساواة.

وينظر الكتاب إىل ديمقراطية ليربالية مستقبلية تسهل فيها اآلالت الذكية جتمعات املواطنني، وتساعد عىل توسيع 
احلوكمة  من  جديدة  أشكال  خلق  يف  املشفر  واالقتصاد  شني«  »البلوك  تكنولوجيا  ومتكني  املواطنني،  حقوق 
واالبتكار  العلمي  البحث  عىل  نفسها  التقنيات  تطبيق  يمكن  ذلك،  عىل  عالوة  التجاري  والتعاون  الديمقراطية 

التكنولوجي.
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معضلــــة المقاومــة
جورج هوبرج

“معضلة المقاومة” في ١7 أغسطس ٢٠٢١ عن دار نشر )MIT Press( للكاتب جورج هوبرج  صدر كتاب 
وهو أستاذ في كلية السياسة العامة والشؤون العالمية في جامعة كولومبيا البريطانية.  

يف هذا الكتاب، يناقش جورج هوبرج كيف أصبحت املقاومة املنظمة للبنية التحتية اجلديدة للوقود األحفوري قوة 
سياسية، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك يف االنتقال إىل الطاقة املتجددة وما إذا كانت هذه احلركات البيئية املحلية هي 
طرق فعالة لتعزيز العمل املناخي، وإذا كان من املمكن أن تدعم عن غري قصد مقاومة تطوير البنية التحتية للطاقة 
املتجددة، وما العمليات األخرى األكثر ابتكارًا لصنع القرار التي من شأهنا أن تشجع قبول أنظمة الطاقة النظيفة 

بالرتكيز عىل سلسلة من النزاعات حول خطوط أنابيب الرمال النفطية اجلديدة.

 ويفصل هوبرج اسرتاتيجية الناشطني لعرقلة البنية التحتية للوقود األحفوري، كام ويبحث عن النتائج السياسية 
والبيئية هلذه اإلجراءات بعد مناقشة نظام سياسة الرمال النفطية واملؤسسات السياسية ذات الصلة يف كندا والواليات 

املتحدة. 

ثم يرشح جورج هوبرج يف »معضلة املقاومة«: وهي إمكانية النشاط املحيل يف هتديد االنتقال الذي تشتد احلاجة إليه 
إىل الطاقة املتجددة. كام يقوم بالنظر يف حلقات عدة من مقاومة البنية التحتية للطاقة النظيفة يف رشق كندا والواليات 

املتحدة. 

وأخريًا، يصف هوبرج يف الكتاب بعض العمليات املبتكرة لصنع القرار يف جمال الطاقة، بام يف ذلك التقييم البيئي 
االسرتاتيجي، وتقييم األثر الرتاكمي، بالنظر إىل احلاالت يف كولومبيا الربيطانية وألربتا السفىل. 
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االلتعاون والصراع بين أوروبا وروسيا
ماجدالينا ديمبينسكا

صدر “كتاب التعاون والصراع بين أوروبا وروسيا” في ٢7 أغسطس ٢٠٢١ من دار نشر )Routledge(، وحرره 
كل من ماجدالينا ديمبينسكا، وهي أستاذة العلوم السياسية والمديرة األكاديمية لـ CÉRIUM في مركز 
الدراسات الدولية في جامعة مونتريال، باإلضافة إلى فريديريك ميران، أستاذ العلوم السياسية والمدير 

.CÉRIUM العلمي لـ

عند التفكري يف العالقات بني أوروبا وروسيا، يركز علامء العالقات الدولية عىل كيفية تعزيز عالقات التعاون وترك 
الرصاعات جانبًا )استبدال الرصاع بالتعاون(، عىل الرغم من قدرة “احلوار اجليوسرتاتيجي”، عىل حتقيق التعايش 
والتعاون املشرتكني ويتتبع هذا الكتاب تطور أنامط الرصاع والتعاون يف ثالث مناطق اتصال )إستونيا، كالينينغراد، 
ومولدوفا( بني األعوام 1991 و2016. وجيادل بأنه عىل الرغم من أن الرسدية السائدة ال تزال مقنعة، فإن األنامط 

املحلية للتعاون والرصاع مستقلة جزئيًا عن املستوى اجليوسرتاتيجي لتفسري تعايشهام. 

هلا  والتي  عليها،  واملتنازع  والصلبة  املرنة  الرمزية  احلدود  يميز  نظريًا  اقرتاحًا  الكتاب  من  األول  الفصل  ويرشح 
تأثريات خمتلفة يف أرض الواقع، وتتناول الفصول الالحقة أبعادًا مميزة للعالقات األوروبية - الروسية، مع االهتامم 
بالواقع املحيل يف إستونيا، أو مولدوفا، أو أوكرانيا، أو كالينينغراد، وقطاعات خمتلفة من الطاقة إىل حركة الشعوب، 

وعرب السياقات املؤسسية، مثل: االحتاد األورويب، وحلف شامل األطليس.

ويؤكد الكتاب أن العالقات األوروبية - الروسية ختتلف بطرق حاسمة وفقًا للمصالح ومن يمثل اجلهات الفاعلة 
املنغمسة يف جماالت جيوسياسية حمددة. عىل الرغم من تدهور العالقات اجليوسرتاتيجية بني أوروبا وروسيا منذ 
هناية االحتاد السوفيتي، فإن التعاون والرصاع بني أوروبا وروسيا يستكشف التعايش املثري هلام عىل املستوى املحيل 

وعرب القطاعات واملؤسسات. 
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حقائـــق األمــــن الهنـــدي
 كومارأسوامي

كومار  حرره   ،)Routledge( نشر  دار  من   ٢٠٢١ أغسطس   ٢7 في  الهندي«  األمن  »حقائق  كتاب  صدر 
أسوامي، وهو باحث وأستاذ الشرق األوسط المعاصر في جامعة جواهر الل نهرو في الهند. 

املهمة  القضايا  يف  للبحث  الفكر  ومراكز  األكاديمية  األوساط  من  والشباب  العلامء  كبار  بني  الكتاب  هذا  جيمع 
واملفاهيمية واالسرتاتيجية والتنموية يف األمن القومي للهند، حيث إنه يوفر فهاًم شاماًل لألمن القومي من خالل 

هنج أكثر انفتاحًا، ويغطي كاًل من االهتاممات التقليدية وغري التقليدية التي هلا تأثري يف بقاء البرشية ورفاهها. 

النووية،  العسكرية، والسالمة  املدنية -  الصني، والعالقات  التصورات حول  مثل:  رئيسية،  ويناقش موضوعات 
وجتارة األسلحة واألمن السيرباين، واألمن البرشي، واألمن الغذائي واملائي، والقوة الناعمة، ودور وسائل اإلعالم 

يف تغطية القضايا األمنية أيضًا.

الثالثة  العقود  مدار  عىل  اهلند  يف  القومي  باألمن  تتعلق  التي  العلمية  املسامهات  عىل  الضوء  الكتاب  ويسلط  كام 
املاضية. “للكومودور يس عدي هباسكار” وهو يعترب أحد اخلرباء الرائدين يف اهلند والنقاد الرصحيني للشؤون األمنية 

واالسرتاتيجية.

ومن املتوقع أن يكون هذا الكتاب إضافة كبرية للطالب والباحثني يف السياسة والعالقات الدولية، واألمن القومي، 
التقليدي، والدراسات العسكرية واالسرتاتيجية،  واألمن البرشي، باإلضافة إىل اجلغرافيا السياسية، واألمن غري 

ودراسات جنوب آسيا.
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األعمال الخيرية اإلسالمية
وكيف يمكن أن تهدد األمن الوطني

سمانثا ماي

صدر كتاب “األعمال الخيرية اإلسالمية وكيف يمكن أن تهدد األمن الوطني” في ٢6 أغسطس ٢٠٢١ من 
دار نشر )Bloomsbury( للكاتبة سمانثا ماي.

يسعى الكتاب إىل إجراء تقييم نقدي لالفرتاضات الكامنة وراء احلرب املالية األقل شهرة عىل اإلرهاب، من خالل 
استكشاف آثار السياسات احلالية عىل املامرسات اخلريية اإلسالمية يف اململكة املتحدة. وعواقب السياسات احلالية 
متعددة األوجه من وصم املؤسسات اخلريية واملجتمعات اإلسالمية والشك فيها، وفقدان األفراد للمكانة املالية، 
إىل انخفاض مستويات املعيشة واخلسائر يف األرواح، وذلك من خالل االنخراط يف األنشطة االجتامعية والسياسية 

اليومية لألفراد املسلمني. 

فمنذ  املسلمون.  اخلرييون  املامرسون  يواجهها  التي  والتحديات  واملخاوف  للدوافع  الكتاب صوتًا  هذا  يعطي  كام 
أحداث احلادي عرش من سبتمرب واحلرب العاملية مستمرة عىل اإلرهاب، حيث خضع ممارسو اإلسالم يف أوروبا 

وخارجها للتدقيق واالستقصاء لالشتباه يف عدم الوالء وكإعاقة حمتملة للتامسك االجتامعي الوطني. 

وأصبح ُينظر إىل ممارسات اإليثار التي تبدو محيدة، مثل األعامل اخلريية، عىل أهنا هتديدات حمتملة لألمن القومي 
األمر الذي جعلها ختضع بشكل متزايد لسياسات مكافحة اإلرهاب.
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األكـــراد وسياســــات تركيــــا
دنيز شيفجي 

“األكراد وسياسات تركيا” في ٢6 أغسطس ٢٠٢١، من دار نشر )Bloomsbury( للكاتب دنيز  صدر كتاب 
شيفجي، الحاصل على الماجستير في الالهوت وفلسفة الدين من جامعة كامبريدج، وحاصل على درجة 

الدكتوراه في العلوم السياسية، وهو مستشار في مركز الدراسات التركية في لندن أيضًا.

يسعى هذا الكتاب إىل توفري تفاصيل دقيقة وحتليل معمق للنقاش احلايل حول الوجود السيايس الكردي يف تركيا 
يف الوقت احلارض ومدى تأثريه، حيث تنظر الكثري من الكتابات احلالية إىل أكراد تركيا كمجموعة متجانسة ذات 

مطالب سياسية موحدة، ما يبسط مواقفهم وخيتزهلا بشكل مفرط يف اخللفية السياسية لرتكيا.

من  متنوعة  جمموعة  لدهيا  تركيا  داخل  جديدة  كردية  أحزاب  تشّكلت  املايض  القرن  من  التسعينيات  فمنذ 
األيديولوجيات واملطالب التي تتجاوز وختتلف يف الرأي حول مسألة االستقالل وبالنظر إىل التنوع داخل املجتمع 
هناك  فإن  وأيديولوجيتهم،  ودينهم  لغتهم  يف  واالختالفات  والقومية،  والعرقية  القبلية  اهلوية  وتداخل  الكردي 
املتنوعة احلالية لألكراد. من خالل رشح االختالف بني  السياسية  املطالب  املسامهة يف ظهور  العوامل  العديد من 

املطالب السياسية لألكراد من خالل التحليل الدقيق للوجود يف األحزاب الناشئة.  

وصنف الكتاب املطالب السياسية لألكراد إىل أربع فئات؛ احلكم الذايت الديمقراطي، ومنحهم حقوقهم الثقافية، 
ترتيب هذه  يمكن  بمعنى واسع،  قومية كردية(.  دولة  )إنشاء  اإلقليمي(، واالستقالل  الذايت  )احلكم  والفيدرالية 
اإلقليمية  غري  السياسية  والنامذج  واالستقالل(،  )الفيدرالية  اإلقليمية  السياسية  النامذج  فئتني؛  يف  أيضًا  النامذج 

)االستقالل الديمقراطي واحلقوق الثقافية(.
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الســـاحة األكاديميــة في إسرائيــل
بنحاس حيلوة

 Peter »الساحة األكاديمية في إسرائيل« عام ٢٠٢١، للكاتب والدكتور بنحاس حيلوة عن دار  صدر كتاب 
Lang النمساوية. الدكتور بنحاس حيلوة محاٍم وحائز على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، ورئيس 

كلية أشكالون األكاديمية.

 يستعرض هذا الكتاب تطور النظام األكاديمي يف إرسائيل ويفحص الطرق التي حقق هبا األهداف الوطنية التي 
رسمها جملس التعليم العايل. ويوضح الكتاب كيف تم تسهيل وصول املواطنني إىل التعليم العايل يف إرسائيل بعد 
تصاعد الضغوط السياسية واالجتامعية من أجل ذلك، وكيف حتولت الساحة األكاديمية يف إرسائيل يف عام 1994 

من نظام موحد يتألف حرصيًا من جامعات بحثية إىل نظام ثنائي من جامعات بحثية وكليات أكاديمية. 

العايل  التعليم  إىل  الوصول  إمكانية  لزيادة  األولوية  العايل يف إرسائيل  التعليم  أعطى جملس  الكتاب كيف  ويرشح 
لسكان املناطق الريفية كأحد األهداف الرئيسية خلطته املركزية يف جمال التعليم وكيف تم حتقيق هذا التحول يف فرتة 

زمنية قصرية من خالل اجلامعات اإلقليمية التي تعمل يف مجيع أنحاء البالد وتقدم حمتوى أكاديميًا احرتافيًا.

ويبني الكتاب أنه باإلضافة إىل هذه املؤسسات، تم عمل العديد من التوسعات يف اجلامعات القديمة، التي كانت قد 
تأسست عىل نمط الكليات الربوتستانتية األمريكية، كجامعة بار إيالن يف إرسائيل يف الستينيات. ويف عام 2000، 
عدد  إمجايل  يف  هائلة  زيادة  إىل  أدى  ما  البالد،  يف  العايل  التعليم  نظام  يف  رسميًا  مجيعها  املؤسسات  هذه  إدخال  تم 
الطالب يف األوساط األكاديمية، مع إتاحة التعليم العايل ملن كان يعيش عىل اهلوامش االجتامعية واجلغرافية املختلفة 

يف هذا البلد. 



  | متابعة اتجاهات اإلنتاج المعرفي في العالم20

األيديولوجيـــة الصينيــة
شيبينج هو

صدر كتاب “األيديولوجية الصينية” في ١7 أغسطس ٢٠٢١ من دار نشر )Routledge(، حرره شيبينج هو، 
المتحدة  الواليات  في  لويزفيل  جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  اآلسيوية،  الدراسات  برنامج  مدير 

األمريكية.

يتتبع هذا الكتاب االجتاهات األيديولوجية يف الصني من خالل منهج تأرخيي مقارن، بداية من املعتقدات القديمة 
الطاوية  ختتلف  احلياة.  يف  موجود  يشء  كل  ومضمون  ونمط  مصدر  هو  الذي  )املبدأ  والطاوية  للكونفوشيوسية 
كامل  فيها  أن  تتشابه يف  ولكنها  االجتامعي،  والنظام  اجلامدة  الطقوس  التشديد عىل  الكونفوشيوسية يف عدم  عن 
االنضباطات والسلوكيات التي حتقق »الكامل« من خالل أن يندمج الفرد مع إيقاعات الكون غري املخطط هلا والتي 
تسمى »الطريق« أو » داو«. ختتلف األخالق الطاوية ضمن املدارس املختلفة داخلها، ولكن بشكل عام متيل إىل 
التأكيد عىل الوو وي wu wei )الذي يعني العمل من دون نية أو غرض مسبق(، والطبيعية، والبساطة، والعفوية، 
باإلضافة إىل الكنوز الثالثة: الرمحة، والتقشف، والتواضع إىل األيديولوجيات السياسية السائدة يف الصني املعارصة.

واملاوية  اجلمهورية،  وأيديولوجية  التقليدية،  الصينية  األيديولوجية  أجزاء:  أربعة  إىل  الكتاب  هذا  وينقسم 
كأيديولوجية، وأيديولوجية »ما بعد ماو«، ويركز عىل فرتات تارخيية حمددة خصوصًا يف فرتيت )تشينغ واجلمهورية 
الفكر  مناقشة  تم  خالهلا  من  التي  الشعبية(  الصني  مجهورية  تأسيس  بعد  )ما  فرتة  وكذلك  اإلصالح(،  عرص  إىل 

السيايس لـ “ماو تيس تونغ” بشكل ملحوظ من منظور نظرية املعرفة والتأثري العاملي للاموية.

املنّظر  دازهاو”  و«يل  للجمهورية،  أبًا  بصفته  صن«  يات  “صن  الكتاب  تناوهلا  التي  الرئيسية  املوضوعات  بني  ومن 
املاركيس، وشيانغ كاي تشيك وفاشيته القومية، وخطابات ليانج كيشاو الليربالية، ونظرية جيانغ زيمني عن »التمثيالت 

الثالثة« )متطلبات التنمية، وثقافة صينية متقدمة، و»املجتمع املتناغم« والفكر السيايس لـ »يش جني بينغ”.
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اإلنتاج األكاديمي 

باأللمانية واإليطالية
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األخالقيـــــــات الرقميــة 
سارة سبيكرمان

»األخالقيات الرقمية«: نظام قيم للقرن الحادي والعشرين« للبروفيسورة في جامعة فيينا  صدر كتاب 
لالقتصاد واألعمال، سارة سبيكرمان، في ١ سبتمبر ٢٠٢١ من دار نشر درومر كنور األلمانية. 

وهي ترتأس معهد نظم املعلومات واملجتمع يف اجلامعة نفسها. يتمحور الكتاب حول تطويع التكنولوجيا خلدمة 
عامة الناس وهذا خالصة ما تنادي به الكاتبة.

 يف هذا الكتاب النقدي، طورت سارة سبيكرمان من ناحية منظومة من األخالقيات يف جمال تكنولوجيا املستقبل 
وألقت الضوء من ناحية أخرى عىل أمهية محاية اإلرادة يف عرص الرقمنة خصوصًا فيام يتعلق بالرسائل اإللكرتونية 

غري املرغوب فيها. 

الذين يتحدثون بدالً عنا،  التي تتحكم فيها أجهزة كمبيوتر جوجل؛ واملساعدين الصوتيني  السيارات  بعد ظهور 
يتساءل الكثري من الناس: ما تأثري الرقمنة فينا ويف حياتنا؟

يف كتاهبا تنتقد سارة سبيكرمان حقيقة أننا اخترصنا إىل مستخدمني ساكنني مسيطر علينا من ِقبل تكنولوجيا فائقة 
التعقيد. لذلك فهي تدعو إىل إعادة حساب جذري، فنحن بحاجة إىل التكنولوجيا التي ختدمنا بدالً من التي هتيمن 
علينا. وجيب أال يكون السعي إىل الرقمنة من أجل الربح فقط، ولكن جيب أن تساعد يف حتقيق قيم مثل التواصل 
نحاول  أن  »علينا  رقمي:  عامل  يف  البرشي  وجودنا  تأمني  من  سنتمكن  فقط  الطريقة  هبذه  واحلرية.  واخلصوصية 
أقىص  حتقيق  أو  الكفاءة،  وال  املاديات،  ليست  وهي  التكنولوجيا.  باستخدام  إنشاؤها  يمكن  التي  القيم  اكتشاف 

األرباح، بل الرىض والصداقة واملعرفة. 
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نظريــــــات المؤامــــرة
أومبرتو إيكو

هانسر  نشر  دار  عن   ،٢٠٢١ أغسطس  في  إيكو  أومبرتو  اإليطالي  للكاتب  المؤامرة«  »نظريات  كتاب  صدر 
األلمانية.

حيقق إيكو يف كتابه عن اجلذور التارخيية لنظرية املؤامرة وتطورها. وأومربتو إيكو فيلسوف ومفكر إيطايل وباحث 
يف تاريخ القرون الوسطى. 

يؤرخ الكتاب لشتى اجلامعات التي اعتمدت عىل نظرية املؤامرة يف التاريخ مرورًا بجامعة كيو-أنون، التي كان يؤمن 
تابعوها بأهنم حياربون النخبة التي ترشب دماء األطفال املعذبني، ووصوالً إىل حركة معاريض اللقاحات. ويؤكد 
الكتاب أنه حتى لو ظهرت هذه النظريات بحلل جديدة، فإن نظريات املؤامرة كانت موجودة عرب التاريخ تكرر 
نفسها. ويرى إيكو بأن معتنقي تلك النظرية دائاًم ما يتبعون النمط نفسه واآلليات نفسها فيكشف بذلك عن اهلياكل 

املزمنة هلذه النظريات. 
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من أجل أوروبا للمستقبل 95 أطروحة
في سبيل إنقاذ أوروبا. 

فنسنت أمانويل لورد ومارتن سبير

صدر كتاب »من أجل أوروبا للمستقبل«: 95 أطروحة في سبيل إنقاذ أوروبا..

 ما جيب أن حيدث اآلن أو املانيفستو األورويب يف عام االنتخابات« يف 2 أغسطس 2021، للكاتبني فنسنت أمانويل 
لورد ومارتن سبري. ومها الناشطان واخلبريان يف االحتاد األورويب وذلك عن دار نرش درومر كنور األملانية. يطرح 
وذلك  املزمنة  هناية ألزماته  ووضع  للقارة  جديدة  النطالقة  والتنظري  األورويب  االحتاد  إلنقاذ  توصية   95 الكتاب 
بتوضيح كيف يمكن ألوروبا أن تتجاوز حتديات احلارض املعقدة، وكيف يمكن أن يكون التنوع هو احلل وليس 

املعضلة بالنسبة إىل االحتاد األورويب. 

البطيئة وأنه يواجه أزمات طاحنة عىل  البريوقراطية  ويرى الكاتبان بأن مشكلة االحتاد األورويب تكمن يف طبيعته 
املستوى االقتصادي وعىل مستوى أزمة الالجئني وهكذا خروج بريطانيا من االحتاد األورويب، واآلن يواجه االحتاد 
األورويب حتدي جائحة كورونا، وأنه ال سبيل للخروج من تلك األزمات إال بإجراءات من قبيل توحيد جوازات 

السفر، وإنشاء احتاد صحة أورويب. 
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في جمهورية الرجال: كيف غزت المرأة السياسة
تورستن كورنر

صدر كتاب «في جمهورية الرجال: كيف غزت المرأة السياسة« للكاتب تورستن كورنر في ١9 من أغسطس 
٢٠٢١، عن دار نشر كيبنهاور وويتش األلمانية. وتورستن كورنر، كاتب وصحفي ومخرج أفالم وثائقية.

 الكتاب يرسد سجل النضال املثري من أجل املساواة بني الرجال والنساء يف املشهد السيايس األملاين، ويلفت الكتاب 
االنتباه إىل أن هذا النضال مستمر حتى يومنا هذا.  فلفرتة طويلة كانت اجلمهورية االحتادية األملانية مجهورية للرجال 
حتى  كذلك  األمر  يكن  مل  ولكن  الرجال.  وسط  مالحظتهن  تتم  بالكاد  سياسيًا  الناشطات  النساء  وكانت  فقط. 
1961، هذا االعتصام الذي  اعتصمن نساء حزب االحتاد الديمقراطي املسيحي أمام قاعة جملس الوزراء يف عام 
الرابعة. ولكن تعيني أول  إليزابيث شوارزهاوبت كأول وزيرة يف واليته  أجرب املستشار كونراد أديناور عىل قبول 
العنرص  هذا  وجود  متجاهاًل  السادة«،  أهيا  اخلري  »صباح  بـ  احلكومة  أعضاء  حتية  يف  االستمرار  من  يمنعه  مل  امرأة 

النسائي يف حكومته. 

يف  األملاين  البوندستاغ  إىل  اخلرض  حزب  دخول  مع  السياسية  األعامل  جدول  عىل  بزخم  النسوية  ظهرت  وعندما 
الثامنينيات من القرن املايض ، كانت هناك الكثري من السخرية والصلف الذكوري جتاهها، وهذا ما واجهته أنجيال 

مريكل يف سنواهتا األوىل. 

كتاب تورستن كورنر يؤرخ لنضال املرأة من أجل املشاركة يف السلطة وحتقيق املساواة يف املشهد السيايس األملاين.



  | متابعة اتجاهات اإلنتاج المعرفي في العالم26

العالم اآلسيوي
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مجلة الشؤون العربية - األوراسية

تهدف مجلة »الشؤون العربية - األوراسية« التي صدر العدد األول منها في شهر أغسطس من هذا العام،

 إىل إتاحة الفرصة لكبار املفكرين السياسيني الروس املؤثرين عىل وجه اخلصوص، ومن منطقة أوراسيا 
يف العموم؛ لرشح وجهات نظرهم فيام خيص قضايا املنطقة، والسبل املناسبة لدعم العالقات بني اجلانبني 
باللغة الروسية. وشارك  أتيح األمر نفسه للمفكرين العرب يف نسخة املجلة الصادرة  وتطويرها، كام 
العدد  كل من ڤالديمري بولداكوڤ، وعمرو عبداحلميد، وألكسندر دوغني، وليونيد ساڤني،  يف هذا 
وڤالريي كوروڤني، وغريغوري كوساتش، وأرتيوم كابشوك، ونارص التميمي، ودامري موخيدينوڤ، 
الرتايب، وستانيسالڤ ميزنتسيڤ، ومصطفى شلش، ورفعت حسني، وحبيب فوعاين،  البشري  وعمر 

وأرتيوم كريبيتشينوك، ونيكوالي ڤاڤيلوڤ، وأمحد دهشان.  

ينظر  العدد األول من املجلة إىل أن العامل العريب ترضبه الفوىض من كل مكان وأن هذا حيدث يف ظل 
نظام عاملي يشهد هنايًة للحظة األحادية القطبية، وتشكل أقطاب جديدة ستؤثر- بكل تأكيد- يف مستقبل 
املنطقة، وربام تؤدي إىل ميالد نظام عاملي جديد يستمر قرنًا من الزمن أو أكثر، وال يمكن بسهولة تغيري 
الذي  الرئييس  السؤال  اجلديد؟ هذ  النظام  هلذا  فداء”  “كبش  أو  العرب ضحية،  يصبح  فهل  قواعده، 
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برشط  ولكن  بالنفي  عليه  اإلجابة  املجلة  حتاول 
واحد وهو إذا متّكن العامل العريب من عمل “حتالف 
للقادرين”، وهو حتالف قائم عىل التقاء املصالح بني 
جمموعة من الدول، قد يكون لدهيا حدود جغرافية 
واحدة، ختلق منظمة إقليمية للعمل عىل تعزيز هذا 
التحالف وتطويره، أو خطر مشرتك يتهددها رغم 
أو  التحديات  هذه  لكن  بينها،  فيام  املسافات  ُبعد 
تنوع  بوجود  ذلك  وقبل  بالقدرة،  رهينة  الرغبات 
يف معايري القوة التي متتلكها أطراف هذا التحالف، 
أو  والتحديات،  األخطار  حجم  مع  تتناسب  وأن 

اآلمال والطموحات.

وصفه  يمكن  ما  بأن  املجلة  من  العدد  هذا  وأكد 
بني  الفوىض”  ووقف  االستقرار  تعزيز  “حتالف  بـ 
مرص، والسعودية، واإلمارات - يف املقام األول - 
له القدرة عىل مواجهة خطر احلركات اإلسالموية، 
إن  الذي  األكرب،  العريب  البلد  مرص،  يف  ووأدها 
متكنت هذه احلركات من حكمه ألصبح مصري كل 
بكاملها  املنطقة  املحك. مستقبل  اليوم عىل  املنطقة 
أصبح  املجلة  من  العدد  هذا  كّتاب  إىل  بالنسبة 
اآلن مرتبطًا بقدرة الثالثي املرصي – السعودي - 
اإلمارايت عىل االنتقال من مرحلة التنسيق ملواجهة 
األخطار إىل »حتالف القادرين« املبني عىل مصالح 
مرشوع  وتقديم  وسياسية،  وعسكرية،  اقتصادية، 
صياغة  يف  مرونة  مع  املنطقة،  لشعوب  حقيقي 

العالقات مع القوى اإلقليمية والعاملية الصاعدة. 

ويدعو كّتاب هذا العدد األول بالرتكيز عىل األخطار 
املشرتكة، وأن يكون هناك توافق يف العموم بشأهنا، 
أو  العريب،  االستقرار  لبلدان  واحدة  كتلة  إطار  يف 
القوى  عىل  أكرب  انفتاح  مع  القادرين«  »حتالف 
هادئ  حوار  وإدارة  الروسية،  والفكرية  السياسية 
بعيدًا  معها  إعالمية  تواصل  خطوط  وخلق  معها، 

عن التخيالت واألوهام، أو املبالغات.
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األلمــان الــــــروس
ناوكا

صدر كتاب “األلمان الروس” في ١٢ أغسطس ٢٠٢١، باللغة الروسية من )Nauka Books(، وهي دار نشر  
روسية للكتب والمجالت األكاديمية،  

 ويتكون الكتاب من 719 صفحة ونرش ضمن سلسلة: »الشعوب والثقافات« والكتاب موّجه لعلامء اإلثنولوجيا 
واألنثروبولوجيا واملؤرخني ورشحية واسعة من القراء من غري ذوي االختصاص. ويبني الكتاب أن األملان هم أفراد 
االحتادية.  أملانيا  جلمهورية  الرئيسيون  السكان  وهم  أوروبا،  يف  الشعوب  أكرب  وأحد  اهلندوأوروبية  اللغات  عائلة 

ويلفت الكتاب النظر إىل أن نحو 11 مليون أملاين يعيشون خارج أملانيا، منهم نحو 400 ألف يف االحتاد الرويس.

 ويلفت الكتاب النظر بأن األملان الذين يعيشون يف روسيا متنوعون للغاية بداية من التنوع  اللغوي )كل اللهجات 
األملانية(، والتنوع عىل مستوى العاملة االقتصادية )من الذين يعملون بالزراعة، وزارعي العنب يف القوقاز إىل مريب 
العائالت احلاكمة(  املزارعني - وأفراد من  املستوى االجتامعي )من  املاشية والصيادين يف سيبرييا(، والتنوع عيل 
والتنوع الديني )الكاثوليك واللوثريني واملينونايت )كان املينوناتيون يف البداية بروتستانت معرتضني عىل الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية، وأكثرهم قد هاجر من أوروبا إىل الواليات املتحدة بسبب االضطهاد الذي لقوه هم واآلميش. 
ويعيش أغلبهم حياة حمافظة تقية بعيدًا عن العامل ويستخدمون الوسائل القديمة يف إدارة شؤوهنم من دون االعتامد 
عىل الكهرباء والسيارات واالتصاالت والعمالت، وتلبس نساؤهم احلجاب عىل الرأس ويتكلمون اللغة األملانية 

بلهجتها البرينية( هذا باإلضافة إىل املعمدانيني واألرثوذكس( والتنوع الثقايف. 

ويلفت الكتاب النظر إىل أن ثقافة األملان الروس هي ثقافة معقدة وتوفيقية يتم فيها الدمج املستمر بني ثقافات أملانيا 
وروسيا.
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الذكرى العشرون لمعاهدة حسن الجوار والصداقة
والتعاون بين االتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية: 

مجموعة من المقاالت /  إيغور إيفانوف/ شيه فوزان

صدر باللغة الروسية كتاب «الذكرى العشرون لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين االتحاد الروسي 
وجمهورية الصين الشعبية: مجموعة من الدراسات« في ١4 أغسطس ٢٠٢١، رسميًا من «الجامعة الوطنية 

للبحوث المدرسة العليا لالقتصاد« في موسكو.

يتكون الكتاب من 277 صفحة وتم إعداد هذه الطبعة من ِقبل جملس الشؤون الدولية الرويس )RIAC(، واألكاديمية 
الصينية للعلوم االجتامعية )CASS(، وعدد من املؤلفني وهم: إيغور إيفانوف، سيايس رويس شغل منصب وزير 
خارجية روسيا ما بني األعوام من 1998 إىل 2004، وهو رئيس جملس الشؤون الدولية الرويس )RIAC(، وشيه 
االجتامعية. شغل سابقًا  للعلوم  الصينية  األكاديمية  رئيس  منصب  يشغل  اقتصادي وسيايس صيني  خبري  فوزان، 
منصب سكرتري احلزب الشيوعي وحاكم مقاطعة خنان، وقبل ذلك كان مديرًا للمكتب الوطني الصيني لإلحصاء 

ومكتب أبحاث جملس الدولة.

الرويس  االحتاد  بني  والتعاون  والصداقة  اجلوار  حسن  ملعاهدة  العرشين  الذكرى  مع  ليتزامن  الكتاب  هذا  نرش 
ومجهورية الصني الشعبية، التي أرست األساس لبناء نوع جديد من العالقات بني الدولتني. يتضمن الكتاب 24 
مقاالً بقلم رجال دولة وشخصيات عامة بارزة، فضاًل عن ممثلني بارزين ملجتمع اخلرباء االسرتاتيجيني يف روسيا 

والصني.

هذا الكتاب حيلل السياق التارخيي لتوقيع معاهدة حسن اجلوار والصداقة والتعاون بني االحتاد الرويس ومجهورية 
الصني الشعبية املوقعة عام 2001، إضافة إىل مؤرشات مواصلة تطوير الرشاكة االسرتاتيجية بني موسكو وبكني 

ُعد. منذ ذلك احلني عىل خمتلف الصُّ
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عشية المأساة, ستالين واألزمة الدولية:
سبتمبر 1938 - يونيو 1941 

الطبعة الثانية / ناوكا

 ٢ الثانية، في  الطبعة  - يونيو ١94١”.  الدولية: سبتمبر ١938  المأساة: ستالين واألزمة  صدر كتاب عشية 
.)Nauka Books( أغسطس ٢٠٢١ باللغة الروسية من

 ناوكا نارش رويس للكتب واملجالت األكاديمية. يتكون الكتاب من 431 صفحة وحرره Chubaryan A.  وهو 
مفكر ألف أكثر من ثالثامئة ومخسني عماًل علميًا. من بينها كتاب “الفكرة األوروبية يف التاريخ يف القرنني التاسع 
عرش والعرشين” )ُنرش بالرتمجتني اإلنجليزية واألملانية يف بريطانيا العظمى وأملانيا(، “السالم األكرب”، و”أوروبا يف 

القرن العرشين: التاريخ واآلفاق”،... إلخ. 

يف  أخذًا  السوفيتية،  االشرتاكية  اجلمهوريات  الحتاد  اخلارجية  السياسة  واسعة،  دولية  خلفية  عىل  املؤلف،  يدرس 
الواقع  أرض  عىل  والسياسة  األيديولوجيا  بني  العالقة  وحملاًل  املتعاقبة  السوفيتية  القيادة  خصوصيات  االعتبار 
واملقارنة بني النيات واخلطابات واألفعال. ويركز الكتاب عىل موضوع املعاهدة السوفيتية - األملانية يف 23 أغسطس 

1939، التي كانت وال تزال مثار جدل ساخن حتى يومنا هذا. 

القرن  تاريخ  من  ودرامية  معقدة  فرتة  عىل  الضوء  تسليط  يف  التخصصات  متعددة  بحث  طريقة  املؤلف  يستخدم 
العرشين. 
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التكامل االقتصادي في آسيا وأوروبا السياسات
والعبر معهد البنك اآلسيوي للتنمية

للتنمية  البنك اآلسيوي  »التكامل االقتصادي في آسيا وأوروبا السياسات والعبر« عن معهد  صـدر كتاب 
في اليابان في أغسطس ٢٠٢١، وهو مؤسسة فكرية تركز على تحديد استراتيجيات التنمية الفعالة آلسيا 

والمحيط الهادي.

ويعرض الكتاب املناهج اآلسيوية واألوروبية املختلفة يف جمال التكامل االقتصادي، حيث اختارت آسيا نوعًا من 
التعاون االقتصادي الفضفاض الذي غالبًا ما يكون عىل أساس اتفاقيات اقتصادية ثنائية وإقليمية يف جماالت التجارة 
واالستثامر والتكامل املايل، بينام اختارت أوروبا تعزيز املؤسسات البينية الدولية واإلقليمية. وتعد رابطة دول جنوب 
رشق آسيا التجمع اإلقليمي الوحيد الذي يسعى إىل التكامل نحو سوق مشرتكة يف آسيا، بينام تم دمج معظم دول 

أوروبا يف االحتاد األورويب وعملته املوحدة.

 يسلط الكتاب الضوء عىل اجتاهات التكامل االقتصادي وعملياته املهمة يف آسيا وأوروبا.   ويغطي وجهات نظر 
هذا  سبيل  يف  التقدم  كيفية  حول  مستفيضة  تفسريات  ويقدم  اإلقليمي،  االقتصادي  التكامل  حول  وثرية  متعددة 
التكامل عىل الصعيد العاملي وعن كيفية حتقيق النمو االقتصادي والتنمية اإلقليمية، مستفيدًا من اخلربات والدروس 
املستفادة وأفضل املامرسات من آسيا وأوروبا، معتمدًا يف ذلك عىل املناهج التحليلية واملقارنات اإلقليمية ودراسات 
وتقديم  الناجحة  التجارب  الضوء عىل  الفاعلة وتسليط  السياسات  استنباط مضامني  إىل  الكتاب  احلالة.   هيدف 
التوصيات التي يمكن استخدامها كمرجع لتصميم أطر السياسات والبحوث املتعلقة بالتكامل االقتصادي. وهو 

بذلك يعد مرجعًا أساسيًا للمسؤولني احلكوميني وصانعي السياسات والباحثني. 
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التعلم والتفاعل: من النظريات المعرفية
إلى األبستمولوجيا يويشيرو أنزاي

ُنشر كتاب »التعلم والتفاعل: من النظريات المعرفية إلى األبستمولوجيا« باللغة اإلنجليزية من ِقبل 
التي تهتم  التنفيذي لمؤسسة طوكيو  المدير  أنزاي،  اليابانية، وكتبه يويشيرو  مطبعة جامعة كيو 

بأبحاث السياسات للسياسة العامة، 

والتي هتدف إىل )1( إجراء أبحاث صارمة وعالية اجلودة، )2( متابعة أنشطتها من وجهة نظر مستقلة وغري 
هادفة للربح، و)3( تغيري املجتمع لألفضل من خالل تقديم جمموعة واسعة من اخليارات السياسية. 

العرص  التعلم والتفاعل يف  املعرفية ونظريات  املعرفة والنامذج  لنظريات  فريدًا وأساسيًا  الكتاب حتلياًل  يقدم 
مع  وتفاعلهم  البرش  تعلم  لكيفية  التخصصات  متعدد  شامل  حتليل  خالل  من  والتفاعل  والتعلم  الرقمي، 

املجتمع، بام يف ذلك مشاركة املعلومات من خالل التفاعل بني اإلنسان والروبوت.

يعتمد الكتاب عىل رؤى من خمتلف املجاالت األكاديمية، مثل النظرية املعرفية، وعلم النفس املعريف، وعلم 
النفس االجتامعي، والعلوم املعرفية التنموية، وعلم األعصاب اإلدراكي، والعلوم املعرفية التطورية، وعلوم 

الكمبيوتر، والذكاء االصطناعي، والروبوتات.
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السالم والوحدة من خالل الرياضة  أول »يوم للوحدة 
الوطنية« في جنوب السودان والمشاركة األولمبية 

االفتتاحية فوروكاوا ميتسواكي

السودان  جنوب  في  الوطنية«  للوحدة  »يوم  أول  الرياضة..   خالل  من  والوحدة  »السالم  كتاب  صدر 
والمشاركة األولمبية االفتتاحية« 

ضمن سلسلة منشورات معهد JICA Ogata Sadako ألبحاث السالم والتنمية. والكتاب يستعرض كيف نال 
جنوب السودان استقالله عن السودان يف 9 يوليو 2011، بعد حرب أهلية استمرت نصف قرن، وكيف عىل الرغم 
من أهنا أحدث دولة يف العامل دخلت يف غضون عامني ونصف العام يف رصاع داخيل؟! وكيف وعىل الرغم من إبرام 

اتفاق سالم وإنشاء إدارة مؤقتة الحقًا، ظل الوضع غري قابل للتنبؤ إىل حد كبري؟!

ملساعدة حكومة جنوب السودان يف حتقيق رغبتها الصادقة يف حث شعب األمة عىل الوحدة والتعايش من خالل 
روح اللعب النظيف يف الرياضة، ساعد معهد JICA Ogata Sadako ألبحاث السالم والتنمية يف تنظيم حدث 
الوطنية«. وبمساعدة إضافية من قوات  الوحدة  السودان اسم »يوم  ريايض وطني. أطلقت عليه حكومة جنوب 
الدفاع اليابانية املتمركزة هناك وبعض الرشكات اليابانية، أقيم أول حدث من هذا النوع منذ استقالل البالد يف يناير 
2016. ومنذ ذلك احلني، أصبح معهد أبحاث السالم والتنمية الرشيك الرئييس يف تنظيم يوم الوحدة الوطنية كل 

عام.

وتواصل جايكا املساعدة يف حتقيق »السالم والوحدة من خالل الرياضة« وذلك بمساعدة الفريق األوملبي جلنوب 
السودان للتنافس يف األلعاب األوملبية.  يصف هذا الكتاب كيفية املساعدة يف بناء السالم من خالل الرياضة. وشارك 
املؤلف فوروكاوا ميتسواكي باستمرار يف هذه اجلهود عندما كان املمثل الرئييس ملكتب جايكا يف جنوب السودان. 
بناًء عىل جتربته اخلاصة، يرشح سبب تكرار النزاعات يف جنوب السودان، وملاذا تدعم اليابان أيام الوحدة الوطنية 

من أجل بناء السالم. ويصف كيف أن الطريق إىل يوم الوحدة الوطنية األول مل يكن سهاًل. 
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ً
ثانيا

أهم الفعاليات في العالم
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املؤمتر  هذا  عقد   Collège des Bernardins
العاملي يوم 9 سبتمرب يف باريس وينطلق موضوعه من 
يعشن  املتوسط  األبيض  البحر  ضفتي  بني  النساء  أن 
ويتفاعلن يف فضاء اجتامعي وثقايف وديني معني يتميز 
التقاليد  من  العديد  بني  احلادة  باملنافسة  قرون  منذ 
التأسيسية  الثقافة  يف  ذلك  مع  تشرتك  التي  الدينية 
نفسها سواء التي ظهرت يف سياق قديم أو تلك التي 
أبوية  طبيعة  ذو  وأغلبها  حديث،  سياق  يف  ظهرت 

حازمة.
التي  األشكال  عن  البحث  عىل  الفاعلية  تلك  تركز 
اختذهتا هذه السلطة األبوية عرب التغريات االجتامعية 

التي جعلتها تتطور يف السنوات األخرية.
لرصد  البحث  من  عامني  ثامر  هي  الفاعلية  وتلك 
تؤثر  التي  احلديثة  والتحوالت  التارخيية  التطورات 
وجه  عىل  املتوسط  األبيض  البحر  حوض  نساء  يف 
بأخرى،  أو  اخلصوص عندما تكون مرتبطة، بطريقة 

باملعتقدات الدينية.

حتاول تلك الفاعلية اإلجابة عىل أسئلة عدة من بينها: 
التي تؤثر  التارخيية والتحوالت احلالية  التطورات  ما 
تلك  سيام  ال  املتوسط،  األبيض  البحر  نساء  حياة  يف 
املرتبطة، بطريقة أو بأخرى، باملعتقدات الدينية؟ وما 
املرأة  الديني حول  التارخيي للخطاب  البناء  عمليات 
ويف الوقت نفسه، ما االختالف بني األنامط األنثوية 

التدينية بني األمس واليوم؟

وركزت املشاركات من املنطقة العربية عىل موضوعات 
من قبيل »جرائم الرشف يف الدول العربية: بني القمع 
يف  املسيحيات  و”النساء  املحلية«،  والتقاليد  الدويل 
سياق عريب”، و”الالهوت اإلسالمي يف خدمة حترر 

املرأة«.

المرأة واألديان بين ضفتي البحر 
األبيض المتوسط
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مؤتمر دولي من 9 إلى 10 سبتمبر في مدينة أميان الفرنسية 2021

فيام  خصوصًا  احلايل،  عاملنا  يف  معها  التعامل  وطرق  وحتليلها  البيئية  التحوالت  رصد  إىل  املؤمتر  هذا  هيدف 
خيتص بإدارة النفايات والطاقة واملياه، وإعادة التأهيل البيئي للموارد.

املعارف  وتعميق  املوضوعات  تلك  يف  العاملني  الباحثني  بني  املعرفة  تبادل  هو  املؤمتر  هلذا  الرئييس  واهلدف 
اخلاصة هبا من قبيل: كيف نجعل النفايات »ختتفي«؟، واالقتصاد الدائري: هل نقرتب من هناية النفايات؟، 

وإمكانات املؤسسات الالمركزية يف جمال التقنيات واحلوكمة ملواجهة حتدي مياه الرصف الصحي. 

النفايات والمياه والطاقة: 
إعادة تأهيل الموارد في عصر التحول البيئي
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هو عنوان النسخة اخلامسة عرشة من منتدى فوتورسكوب السنوي، الذي تم تنظيمه بدعم من جملس مقاطعة 
فيني يف فرنسا، يف 27 أغسطس 2021 يف مركز مؤمترات فوتورسكوب 

جاءت يف وقت يسود فيه عدم اليقني وتوتر كبري بني بكني   »Covid-19« وينطلق املؤمتر من فكرة أن أزمة
وواشنطن. وواجهت العوملة والتعددية حتديات من ِقبل الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب، يف مبادئها 

املؤسسة خصوصًا االقتصادية والتكنولوجية.

وحياول الرئيس بايدن إحياء التعددية، لكن يف بعض املجاالت، يبدو أنه يسري عىل هنج سلفه. 

إن إغراء االنعزالية واحلامئية، وزيادة التفاوتات داخل الدول وفيام بينها، وكذلك املخاطر األمنية والعسكرية، 
تشكل التحديات الرئيسية التي تواجهها األمم مجيعها. ويبدو أن العامل يشعر بالدوار وحيتاج إىل إجياد توازنه 

ملنع االنتهاكات التي هتدد الديمقراطية واالزدهار وصحة كوكب األرض املناخية والبيئية. 

العالم يشعر بالدوار, 
كيف يستعيد توازنه؟ 
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نظم تشاتام هاوس ندوة بعنوان: )املساواة بني اجلنسني يف األمم املتحدة( بتاريخ 4 أغسطس 2021 وشارك 
يف الندوة كل من: ريسا باغوت، طالبة دكتوراه يف العلوم السياسية يف جامعة ريو غراندي دو سول الفيدرالية، 
إيريم  إىل  باإلضافة  فريدريشهافني،  يف  زيبلني  جامعة  يف  العاملية  احلوكمة  أستاذة  شنيكر،  وأندريا  الربازيل، 
مديرة  ليا دي هان،  الندوة  وأدارت   .  WZB االجتامعية  العلوم  مركز  الدكتوراه يف  بعد  ما  زميل  إيبيتورك، 

املرشوعات يف تشاتام هاوس.

حمور النقاش كان حماولة فهم كيف أن التفاوت بني اجلنسني مازال مستمرًا عىل مستوى العامل عىل الرغم من 
اهتامم األمم املتحدة الكبري بحقوق املرأة ووضع أجندة املرأة والسالم واألمن عام 2000، باإلضافة إىل زيادة 

حضور املرأة يف وضع السياسات ما جعل منها سمة مركزية لعمل األمم املتحدة يف السنوات األخرية.

وحاولت الندوة اإلجابة عىل السؤال التايل: هل تعترب األمم املتحدة مكانًا لتعزيز حقوق املرأة واملساواة بني 
اجلنسني؟

املرأة  أجندة  األعضاء  الدول  استخدام(  )وإساءة  أو  استخدام  كيفية  عىل  الضوء  الندوة  يف  املسامهون  سلط 
والسالم واألمن، وكيف تؤثر سياسات هذه األجندة يف النساء يف مفاوضات السالم، والرصاعات املستمرة 

بني املنظامت غري احلكومية النسوية واملحافظة يف األمم املتحدة.

المساواة بين الجنسين في األمم المتحدة
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نظم “مركز بيلفر للعلوم والعالقات الدولية” يوم اخلميس املوافق 12 أغسطس 2021، هذه الندوة ملناقشة 
التهديد النووي الكوري الشاميل الذي يعترب واحدًا من أكثر قضايا السياسة اخلارجية استمرارًا وتعقيدًا التي 

تواجه الواليات املتحدة اليوم.  

الواليات  عىل  الكوري  للنظام  والصاروخية  النووية  الربامج  تشكله  الذي  املتزايد  اخلطر  املشاركون  وأكد 
املتحدة ما يتطلب النظر يف كل أداة من األدوات السياسية للحفاظ عىل مصالح الواليات املتحدة. كام أكد 
املشاركون عىل أن إدارة بايدن تدرك أمهية احرتام حتالفاهتا والقيم األساسية للديمقراطية التي جيب أن تكون 
املحرك الرئييس يف هنج السياسة األمريكية اخلارجية. ولتحقيق ذلك جيب اعتبار الدبلوماسية العامة الضاغطة 
عىل األنظمة واألنشطة التي هتدف إىل فهم اجلامهري األجنبية وإعالمها بوجهة النظر الغربية وحقيقة األمور 

والتأثري فيها أداة أساسية يف حتقيق أهداف سياسة أمريكية طويلة املدى يف كوريا الشاملية. 

الذي يمكن  التغيري  الشاملية،  املحيل يف كوريا  التغيري  القدرة عىل حتفيز  الضاغطة لدهيا  العامة  فالدبلوماسية 
أن يؤدي إىل حتسني ظروف حقوق اإلنسان، ما يؤدي إىل تغيري السلوك يف نظام كيم، ونزع السالح النووي.

واقرتحت الندوة ثالث توصيات لكيفية تبنّي حكومة الواليات املتحدة لسياسة الدبلوماسية العامة مع كوريا 
الشاملية وهي كالتايل: التوصية األوىل: يؤكد البيت األبيض أن الدبلوماسية العامة هي أداة حاسمة يف السعي 
حتديد   :2 التوصية  الشاملية.  كوريا  يف  املتحدة  للواليات  اخلارجية  السياسة  أهداف  لتحقيق  األجل  طويل 
الشاملية.  بشأن كوريا  األمريكية  العامة  الدبلوماسية  والتنسيق واملساءلة جلهود  التوجيه  لتقوية  قائد ومتكينه 

والتوصية 3: توسيع اجلهود احلالية ملخاطبة الكوريني الشامليني وفهمهم ومتكينهم.

القومي  لألمن  بارز  حملل  وهو  هارفرد  جامعة  من  أليسون،  غراهام  الربوفيسور  من  كل  الندوة  يف  وشارك 
يف  زميلة  بايك،  وجيون  القرار،  وصنع  والصني  وروسيا  الكورية  النووية  باألسلحة  خاصة  اهتاممات  وله 
يف  زميل  كيم،  وأندرو  كينيدي،  هارفارد  كلية  يف  بيلفر  مركز  يف  التطبيقي  التاريخ  ومرشوع  كوريا  مرشوع 
مرشوع كوريا يف مركز بيلفر يف كلية هارفارد كينيدي، باإلضافة إىل ماركوس جارالوسكاس، كاتب مستقل 
وحملل اسرتاتيجي، وديفيد ماكسويل، زميل أول يف مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات يف الواليات املتحدة 
األمريكية، وغريغ سكارالتويو، وهو املدير التنفيذي للجنة حقوق اإلنسان يف كوريا الشاملية، وسو مي تريي، 

.)CSIS( زميلة أوىل لكوريا يف مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية

من أجل سياسة دبلوماسية عامة للواليات 
المتحدة مع كوريا الشمالية
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مناقشة مع رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث

31 أغسطس مناقشة حول ميزانية الدفاع مع رئيس جلنة القوات املسلحة بمجلس  استضاف بروكنيجز يف 
النواب )HASC( آدم سميث )دي واش(، وأدارها زميل بروكنيجز األول مايكل أوهانلون..

الدفاع  إقرار  قانون  وإبراز  الكونغرس،  إىل  اإلدارة  ِقبل  من  املقرتحة  الدفاع  ميزانية  انتقال  الندوة  ناقشت 
الرئيسية السرتاتيجية  2022، مع وجود اختالفات كبرية بني احلزبني وداخلهام حول األبعاد  الوطني لعام 

الدفاع األمريكية. 

ولفت آدم سميث االنتباه بأنه يف حني أن الصني، وبدرجة أقل روسيا، مها عادة ما تكونان حمور التخطيط 
الشاملية  التحديات األخرى طويلة األجل مثل مكافحة اإلرهاب وكوريا  أن  إال  متزايد،  العسكري بشكل 

وإيران ستظل من األولويات املهمة أيضًا.

وأشار أنه جيب عىل الكونجرس مع وجود حالة من عدم اليقني اخلاصة بالدعم املايل والتموييل، اإلرصار عىل 
االستمرار يف متويل الربامج طويلة األجل واالستعداد لتمويل الربامج قصرية املدى. 

كيف يمكن استثمار قانون إقرار الدفاع الوطني 
في الدفاع عن أمريكا
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والتي  العامل  يف  املوجودة  االجتامعية  املساواة  عدم  أوجه  عن  كشفت   »19 »كوفيد-  جائحة  أن  املؤمتر  أكد 
أظهرها التوزيع غري املتكافئ للقاحات يف العامل وهو التعبري الفج عن تلك التفاوتات املوجودة بني دول العامل 
الظلم، وعدم  وجمتمعاته. ولألسف ستؤدي عواقبه الصحية واالجتامعية واالقتصادية إىل تعزيز بل وزيادة 

املساواة. 

الدويل  املعهد  رئيس  سوبودا،  هانس  مع  للسالم  الدويل  املعهد  مديرة  فينكارت،  ستيفاين  من  كل  وكشفت 
للسالم ومعهد السري بيرت أوستنوف، وماركوس بامخان، ممثل منظمة أطباء بال حدود الندوة عن بديل لقومية 
الوباء  ملكافحة  اجلانب  أحادية  اجلهود  خماطر  عىل  الضوء  تسليط  وتم  العاملية  املواطنة  مفهوم  وهو  اللقاح، 

وفوائد اسرتاتيجية التلقيح العاملية. 

ونّوه ماركوس بامخان ممثل منظمة أطباء بال حدود بعدم وجود عدد كاٍف من اللقاحات، وبأن التوزيع غري 
البلدان خمصصة  العامل وشامله. وذلك يعود لعدم وجود طاقات استيعابية يف هذه  عادل إطالقًا بني جنوب 
لصنع اللقاح، وحقوق امللكية الفكرية للقاحات متتلكها عىل األغلب الدول املتقدمة فقط، ما يشكل عائقًا 
الفكرية عن  امللكية  بتعليق حقوق  الدول األخرى. ما جيعل منظمة أطباء بال حدود مضطرة للمطالبة  أمام 

لقاح عالج »كوفيد19-« وأجهزته بام يف ذلك أجهزة التنفس االصطناعي. 

من  مها  امللكية  حقوق  ورفع  الرخصة  إعطاء  بأن  للسالم،  الدويل  املعهد  رئيس  سوبودا،  هانس  وأضاف 
احللول املستعجلة التي يمكن من خالهلا رفع معدل إنتاج اللقاحات. لذلك، فإن توفري القدرات والطاقات 
االستيعابية لتصنيع اللقاح يف الدول كافة هو احلل األكثر فعالية عىل املدى الطويل. كام نّوه بأن العامل بأرسه 

مسؤول عن وصول اللقاح للجميع.

أقام المعهد الدولي للسالم في النمسا، ندوة بعنوان المواطنة 
العالمية: بديل لقومية اللقاحات في 25 أغسطس 2021.
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أقام املجلس األملاين للعالقات اخلارجية ندوة عن ُبعد بعنوان السياسة اخلارجية األملانية بعد االنتخابات يف 
بارانوفسكي، باحث أول ومدير مكتب وارسو يف صندوق  2021. بحضور كل من ميشال  26 أغسطس 
مارشال األملاين للواليات املتحدة األمريكية، وإيفو دالدر، رئيس جملس شيكاغو للشؤون العاملية، وسيلفي 

كوفامن، رئيس حترير جملة لوموند. 

وأكد املؤمتر أنه مع اقرتاب انتهاء فرتة حكم املستشارة أنجيال مريكل، فالسياسة األملانية اخلارجية واألوروبية 
يف مفرتق طرق ونقطة حتول ستتمخض عنها تغيريات جذرية. ويلفت املؤمتر االنتباه إىل أن هناك حاجة ملحة 
اآلن لعمل أملانيا بجدية يف العديد من املجاالت: منها توسيع التعاون األطليس، وترسيخ التعددية، وتعزيز 

الديمقراطية، ورسم سياسة موحدة للتعامل مع الصني، ومكافحة التغري املناخي. 

سلط املجلس األملاين للعالقات اخلارجية من خالل تلك الندوة الضوء عىل التحديات التي تواجه السياسة 
آراء  إىل  الندوة عىل االستامع  اجلديدة جتاهها. كام ركزت  الفيدرالية  للحكومة  املتعددة  اخلارجية واخليارات 
خرباء من الدول املجاورة األوروبية واحلليفة حول تصوراهتم وتوقعاهتم لسياسة حكوماهتم جتاه احلكومة 

الفيدرالية اجلديدة وكيف يرون دور أملانيا يف أوروبا والعامل.

السياسة الخارجية األلمانية بعد االنتخابات
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عقد هذا املؤمتر العاملي يف الفرتة ما بني 26 و29 أغسطس 2021 يف “جامعة إنوبوليس، روسيا” ونظمه مركز 
تكنولوجيا مكونات الروبوتات وامليكاترونكس يف جامعة إنوبوليس. 

قدم هذا املؤمتر الدويل حول الالخطية واملعلومات والروبوتات للحارضين الفرصة الكتساب أحدث الرؤى 
الديناميات  يف  واهلندسية  اجلربية  والطرق  اخلطية  غري  الديناميات  مثل  بموضوعات  تتعلق  التي  واخلربات 
واملركبات اجلوية واألرضية من دون طيار والتفاعل والتنسيق بني اإلنسان والروبوت والتكنولوجيا العصبية 

وعلم األعصاب، والروبوتات اللينة، واألنظمة الذكية، واألنظمة القائمة عىل الذكاء االصطناعي. 

أدار اجللسة الرئيسية ألكسندر كليمشيك، رئيس جامعة إنوبوليس يف روسيا، التي كانت بعنوان “الروبوتات 
املتوازية املتنقلة القائمة عىل الكابالت املتكاملة”، التي قدمها ستيفان كارو من املركز الوطني للبحث العلمي. 

 

المؤتمر الدولي حول الالخطية والمعلومات والروبوتات
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30-31 أغسطس 2021

األبعاد  املستدامة:  للتنمية  البيئية  “النامذج  بعنوان  مؤمترًا  روسيا،  بطرسربغ،  سانت  والية  جامعة  عقدت 
السياسية واالقتصادية والتكنولوجية ملشكالت املحيط احليوي«، وذلك يف الفرتة ما بني 30 و31 أغسطس 

.2021

البيئية،  للنظم  املستدامة  للتنمية  االسرتاتيجية  املهام  يف  للنظر  للمشاركني  نقاشية  حلقة  بمنزلة  املؤمتر  كان 
يف  املسامهة  واستهدف  البيئية،  باملشكالت  املتعلقة  الرئيسية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  والعمليات 
املناهج  مستجدات  إىل  باإلضافة  البيئي،  واألمن  املبتكرة  لإليكولوجيا  اجلديدة  االجتاهات  وحتليل  عرض 

واالسرتاتيجيات اجلديدة يف جمال إدارة املحيط احليوي ومحاية املصالح البيئية الوطنية واإلقليمية والعاملية. 

مؤتمر النماذج البيئية للتنمية المستدامة: 

األبعاد السياسية واالقتصادية والتكنولوجية لمشكالت

المحيط الحيوي 
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 يف الثاين من أغسطس، وكجزء من منتدى الصني والعوملة السنوي السابع، استضافت جمموعة CCG حوارًا 
حول التجارة بني ويندي كاتلر، نائب رئيس معهد سياسات املجتمع اآلسيوي، القائم بأعامل النائب السابق 
ملكتب املمثل التجاري األمريكي )USTR(، وباسكال المي، املدير العام السابق لـ »منظمة التجارة العاملية«، 
CCG ومستشار جملس الدولة. تبادل املتحدثون الثالثة  رئيس منتدى باريس للسالم، ووانغ هوياو، رئيس 
وهم من أعالم االقتصاد العاملي اآلراء حول التجارة الدولية، وانضامم الصني إىل »منظمة التجارة العاملية«، 
العاملي،  والتنقل  عدالً،  أكثر  للقاحات  سياسة  وإطالق  العاملية«،  التجارة  »منظمة  يف  املقبلة  واإلصالحات 
األورويب  االحتاد  بني  الثالثية  والعالقات  والصني،  األمريكية  املتحدة  الواليات  بني  التجارية  واملفاوضات 

والواليات املتحدة والصني.

كام ناقش املتداخلون بطء تعايف االقتصاد العاملي بسبب تفيش فريوس »Covid-19« وانعكاسات ذلك عىل 
املدير  تعيني  مناقشة  ومتت  األطراف.  متعدد  للتعاون  املؤقت  املتحدة  الواليات  وعودة  البلدان،  من  العديد 
العام اجلديد لـ »منظمة التجارة العاملية« أيضًا، وإمكانية أن يمثل ذلك إعادة إلحياء »منظمة التجارة العاملية«. 
ومع ذلك، يبدو أن اتفاقية التجارة احلرة اإلقليمية املتصاعدة حتل حمل »منظمة التجارة العاملية«، حيث حلت 

التعدديات الثنائية األطراف حمل املؤسساتية الدولية يف العامني املاضيني.

حوار استراتيجي حول التجارة
بين ويندي كاتلر وباسكال المي ووانغ هوياو
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بمناسبة مرور 50 عامًا عىل إقامة العالقات الثنائية بني الصني وإيران، تم عقد هذه الندوة يف 25 أغسطس 
 Chongyang ومعهد ،)IPIS( 2021، التي شارك يف تنظيمها معهد الشؤون السياسية والدراسات الدولية
املعارصة.  الدولية  للعالقات   Taihe ومعهد   ،)RDCY( الصني  يف   Renmin جامعة  يف  املالية  للدراسات 
وحارض يف تلك الندوة تشانغ هوا، سفري الصني لدى إيران، وحممد كيشافارز زاده، سفري إيران يف الصني، 
افتتاحية،  كلمة  وألقى   ،IPIS الدولية  والدراسات  السياسية  الشؤون  معهد  رئيس  سجادبور،  كاظم  وسيد 
كام شارك أكثر من 10 باحثني صينيني وإيرانيني. كام ألقى وانغ ون، كلمة يف هذا املؤمتر، ووانغ هو العميد 
 - الصينية  احلكومة  بني  املشرتك  البناء  يف  الصني  تقوده  الذي  األبحاث  مركز  بصفته   RDCY لـ  التنفيذي 

 )BRI(. اإليرانية واألكاديمية ملبادرة احلزام والطريق

ساد النقاش موضوعات من قبيل التعاون املشرتك بني إيران والصني، وإهناء اهليمنة األمريكية، والتحالف 
االسرتاتيجي بني الصني وإيران من خالل حتسني اسرتاتيجية »انظر رشقًا« اإليرانية ومبادرة احلزام والطريق 
الصينية. وأشار املشاركون يف املؤمتر إىل أنه منذ إقامة العالقات الدبلوماسية بني الصني وإيران قبل 50 عامًا، 
وهي صامدة أمام اختبار التغريات الدولية، بل وعىل العكس تنامت الصداقة بني شعبي البلدين. كام حافظ 
الواحد  القطب  املتبادلة من خالل معارضة سياسة  الثقة االسرتاتيجية  وثيقة وعززا  اتصاالت  اجلانبان عىل 

واهليمنة والتدخل اخلارجي.

 
ً
مائدة مستديرة بعنوان 50 عاما

من العالقات الثنائية اإليرانية - الصينية




