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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
أوالً
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العالم الفرانكوفوني
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 منذ 2500 عام، استدل اإلغريق على وجود العقل البشري. وكانوا واثقين من قدرته على 
اكتشاف الحقيقة، فقد تصوروا مجتمعاً يستطيع الناس فيه أن يحكموا أنفسهم، باسم مفهوم 

جديد للعدالة والصالح العام.
من  األوروبية  المجتمعات  استمدتها  التي  األفكار  ما  منها:  كثيرة  وأفكار  تساؤالت  أثار  ما   
هذا التراث القديم البعيد؟ وهل أدى صعود المسيحية إلى ظهور مفهوم جديد للسلطة يف 
الغرب؟ وما هي »النهضة« األوروبية، وما مفاهيمها الخاصة بالحداثة والفلسفة والقانون؟ 
وما التغيرات الثقافية التي أوصلت إلى الحريات يف القرن الثامن عشر؟ وهل ستغير الحركات 
النسوية والبيئية مفاهيم العدالة يف الديمقراطية الغربية الحالية؟ وهل األفكار الغربية التي 

كان يُروَّج لها على أنها كونية محكوم عليها بتقبل التعددية الثقافية يف نهاية األمر؟
والخالفات  بالمناقشات  تميز  تاريٍخ  من  قرناً  وعشرين  خمسة  من  أكثر  الكتاب  هذا  يحلل 
حول أفضل طريقة لتنظيم مجتمعاتنا. ويستكشف الكتاب مسيرة األفكار السياسية يف ضوء 
الغربية. كما  المجتمعات  التي ميزت  العظيمة  االجتماعية واالقتصادية والثقافية  التغيرات 
يحلل الصراعات والثورات والنضاالت االجتماعية أيضاً، ويقدم بانوراما رائعة للتحوالت الكبرى 

خصوصاً تلك التي شهدت ظهور أفكار الحداثة والديمقراطية.  

نُشر الكتاب بطبعته الثالثة بدار نشر أرمان كوالن يف شهر أغسطس 2021، وهو ألويليفير 
ناي أستاذ العلوم السياسية يف جامعة باريس 1 بانثيون سوربون.  

تـاريـخ األفكار 
السياسية
2500 عام 
من الجــــدل 

والجدل في 
الغــــــرب

تأليف: ألويليفير ناي
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ومقره يف باريس، باالشتراك مع هيبر فيدرين، وزير الخارجية الفرنسي األسبق يف عهد حكومة 
الثقافة الفرنسية، وعمل مستشاراً دبلوماسياً  جوسبان، والذي بدأ حياته المهنية يف وزارة 
للرئيس األسبق فرانسوا ميتران، وبعدها كان المتحدث باسم اإلليزيه، ثم أميناً عاماً لرئاسة 

الجمهورية الفرنسية. 
والكتاب يقر بأن األزمات والنزاعات تتكاثر وتتصدر عناوين الصحف. لكن إيقاع المعلومات 
اليومي السريع ال يسمح لنا دائماً بتحديدها واالنشغال بها على المدى الطويل، وبالتالي يصعب 
معرفة جذورها التاريخية، وفهم قضاياها االستراتيجية، والنظر يف سيناريوهاتها المستقبلية. 
والكتاب يطمح إلى سد هذا الفراغ يف األدبيات المتعلقة بدراسة الصراعات. ويشمل الكتاب 
تهز  التي  والصراعات  األزمات  بنية  الكاتبان  يفكك  وفيه  توضيحية،  وخرائط  دقيقاً،  محتوى 
األمريكية، وعواقب جائحة  المتحدة  والواليات  الصين  بين  واألزمة  األرض وساكنيه،  كوكب 

»كوفيد 19-«، وعودة روسيا لمزاحمة الغرب. 

صدر كتاب أطلس األزمات والصراعات يف الثامن من سبتمبر 2021، وهو للدكتور باسكال 
بونيفاس، المدير المؤسس للمعهد الفرنسي للشؤون الدولية واالستراتيجية، 

أطــــــلـــــــــــــــــس
 األزمــــــــــــــات 
والصراعــات

تأليف:  للدكتور باسكال بونيفاس
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تمر المجتمعات بصراعات متعددة، والصراع غير القابل لالختزال هو الذي يسمح لها بالتغير 
بمرور الوقت. وهو ما يوضحه هذا الكتاب، ما جعله رائداً يف موضوع الصراع االجتماعي يف 

فرنسا.
يهدف   الكتاب أوالً وقبل كل شيء إلى تحديد مجال بحث علم اجتماع الصراع، الذي يجب 
عدم الخلط بينه وبين علم اجتماع العمل الجماعي، بل ويثير أسئلة كثيرة من خالل كتابه 
منها: كيف تنشأ الصراعات االجتماعية يف مجتمع معين ولماذا؟ وهل نتعامل مع صراعات 
المجتمعات  وأخرى  التقليدية  المجتمعات  تخص  صراعات  هناك  وهل  هيكلياً،  مختلفة 
الحديثة والمجتمعات الصناعية وما بعد الصناعية؟ وما آثار النزاعات على التنظيم االجتماعي 
والروابط االجتماعية وعمليات التنشئة االجتماعية؟ وكيف نحللها من خالل المقاربات »الكلية« 

و»الجزئية«؟ وكيف يمكن تشخيص آثار تلك الصراعات وفهمها يف التغيير االجتماعي؟
 ويهدف هذا الكتاب أيضاً إلى دراسة التنوع الشديد للنزاعات االجتماعية المعاصرة )الصراعات 
الطبقية، والعرقية، والجنسية، وما بعد االستعمارية، والحضرية، وما إلى ذلك(، وإلى التمييز 
بشكل أكثر تحديداً بين ثالثة أنواع من الصراعات هي: صراعات مستقلة، ونضاالت ثانوية، 

وصراعات جديدة مثل الصراعات الحالية حول أزمة المناخ. 

تأليف:  من   ،2021 أكتوبر   13 يف  كوالن  أرمان  نشر  دار  عن  الصراعات  اجتماع  علم  كتاب  صدر 
سيلفين بول أستاذة علم االجتماع يف جامعة باريس، وفيديريكو تاراغوني عالم االجتماع اإليطالي. 

عــــــلــــــــــــــــــم
اجـتـمـــــــــــاع 
الصراعــات 

تأليف: سيلفين بول وفيديريكو تاراغوني
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يلقي الكتاب الضوء على أن تايوان تخضع لحصار جيش التحرير الشعبي منذ خمسة أعوام، 
وأن األسطول األمريكي يحاصر منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهناك أكثر من مليار جائع يف 
العالم، وأن الدول التي كانت تعتمد على السياحة العالمية عادت إلى العصر الحجري. ولم 
يعد هناك سفر، وتم حظر استخدام الكيروسين يف استخدام السيارات وحمامات السباحة.  
جريمة،  الشتاء  يف  المنزل  يف  مئوية   18 حرارة  درجة  إلى  الوصول  تعتبر  دول  هناك  بل 
وتفاقمت مشكلة البطالة، ويعيش الماليين من كبار السن يف عزلة محكوم عليهم بالموت 
دون رعاية، كما فشل النظام الصحي، ودمر التضخم ما تبقى من الناس.  ويستعد األلمان 
واإليطاليون والفرنسيون والكوريون واليابانيون لالختفاء، كشعوب – أمم، قبل نهاية القرن. 
ما ترك المكان مفتوحاً لآلخرين للتدخل واالستغالل. وبحسب هذا السيناريو المروع سيصل 

العالم إلى نهايته بسرعة نيزك.
وفاقمت جائحة »كوفيد – 19« من كل ذلك؛ ما يدفعنا إلى تسمية تلك الفترة بصراع الفناء، 
حيث ستتبع تلك األزمة الصحية حتماً أزمات اجتماعية وسياسية مروعة، ألنه لن يبقى هناك 

شيء كما كان من قبل. نهاية العالم كما نعرفه مبرمجة. إال إذا...؟!

صدر كتاب األزمة األخيرة قبل نهاية العالم عن دار نشرFING، لمؤلفه جاك بيكو، مؤسس 
ومدير تحرير Économie Matin، أستاذ االقتصاد الفخري بجامعة جان موال - ليون الفرنسية. 

الـأزمــــــــة
األخيــــــرة
قـــبــــــــــل
نهـايــــــة

العـــالـــم

تأليف:  جاك بيكو
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منذ مونتسكيو، اعتدنا التفكير يف أن التجارة لها فضائل أخالقية: فالدول التي تتاجر بعضها مع 
بعض لن تشن حرباً على بعضها، وهذا وهم كارثي. من استعمار األمس إلى حروب الجمارك 
اليوم، تاريخ التجارة ال يتكون إال من صراعات على السلطة والنفوذ ولم يُظهر أبداً الصداقة 

بين الشعوب. 
تتصف التجارة باألخالقية حقاً، عندما تسيج وتؤطر بإطار سياسي فاضل. ففي األوقات التي 
ضمنت فيها القوى اإلمبريالية الخيرية استقرار النظام الدولي، من باكس رومانا إلى باكس 
قيمها  السياسة  تملي  فعندما  وهكذا  غيرها.   من  أكثر  الدولية  التجارة  ازدهرت  أمريكانا، 

يصبح االقتصاد فاضالً.
ويكون هذا من خالل الجمع بين التاريخ والفلسفة والتحليل الجيوسياسي، ويسلط المؤلف 
أنه  ويحذر من  الجديد.  الدولي  االقتصادي  النظام  وتحديات  واقع  لفهم  مفاتيح  على  الضوء 
سيكون من الخطأ توقع أن تعمل التجارة على إضفاء الطابع الديمقراطي على الصين ألنها 
من خاللها توسع نفوذها االستبدادي أيضاً. بشكل موازٍ، وإذا أرادت الديمقراطيات األوروبية 

الحفاظ على حرياتها، فسيتعين عليها إعادة تعلم لغة الفضيلة والقوة. 

كتاب التجارة والقوة نشر بدار نشر كالمان ليفي يف 22 سبتمبر 2021 للمؤلف ماكسنس 
 .Paris-II بريشو المدرس بجامعة

التجــــــــــــــارة 
والـقــــــــــوة

تأليف: ماكسنس بريشو
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مثّل التحول الرقمي تحدياً لعالم القضاء. وهو ما سمح بالتخلي عن الطابع المادي الحضوري 
على اإلجراءات، فبعض البلدان أنشأت سلطات قضائية غير مادية بالكامل لتسوية النزاعات 
عبر اإلنترنت، دون اتصال مباشر مع المتقاضي حضورياً بالجسد. يف الوقت نفسه، سمحت 
بشكل  متطورة  خوارزميات  باستخدام  االصطناعي  الذكاء  يف  والتطورات  الضخمة  البيانات 
متزايد يف مجال القضاء يمكنها، على سبيل المثال، أن تساعد القضاة يف اتخاذ القرارات األكثر 

مالءمة أو إجراء تنبؤات حول كيفية قيام سلطة قضائية معينة بتسوية النزاع.
كما أن التكنولوجيا الرقمية أدت إلى تجديد جذري يف الطرق البديلة لتسوية المنازعات أيضاً، 

وذلك بفضل تطوير منصات مخصصة للحلول التفاوضية أو التحكيم عبر اإلنترنت.

صدر كتاب العدالة الرقمية تحدٍّ للعالم القضائي عن دار نشر دالوز يف شهر سبتمبر 2021، 
للمؤلفة فلورنس جيزيل، أستاذة القانون بجامعة لورين بفرنسا. 

العدالة
الرقمية

تحدٍّ 
للعالم 

القضائي 

تأليف:  جاك بيكو
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وفقاً  العالم،  التغييرات يف  يقدم مفاتيح ومعايير فك رموز  وراء كوفيد كتاب موسوعي  ما 
لعقيدة بسيطة: »للتنوير، ال تفرضوا شيئاً .«

ويتناول الكتاب الموسوعي ثالثة محاور أساسية لفهم العالم المعاصر:  
-التخلص من الفيروس: كيف نقيس التأثير المباشر لألزمة يف مجتمعاتنا: النظم الصحية، 
والتماسك السياسي، واالقتصاد، والديون...؟ وما السياسات المتبعة يف العالم بالخروج من 

األزمة، وكيفية إدارتها؟
المجاالت:  يف  السلطة  على  التنافس  يف  اآلن  الحاسمة  العناصر  ما  السلطة:  على  -التنافس 
من  للعولمة  المفتوح  العالم  سينجو  وهل  والثقافية؟  والعسكرية،  والمالية،  التكنولوجية، 

قيود األزمة؟
- عودة روسيا: بعد 30 عاماً من تفكك االتحاد السوفييتي، عادت موسكو إلى المشاركة يف حكم 
العالم كقوة دولية. أي مستقبل لنمط حكمها؟ هل ستمثل عودتها فوضى جديدة، أم هندسة 

جديدة لعالقات القوة يف العالم؟
الكتاب مصحوب بوثائق غنية ومتفردة )مالحق إحصائية، أشكال توضح التسلسل الزمني، 

خرائط أصلية( ومقاطع فيديو للمؤلفين تكمل وتعمق تحليالت الكتاب.

للعالقات  الفرنسي  المعهد  من   ،2021 سبتمبر  من  األول  يف  كوفيد  وراء  ما  كتاب  صدر 
.RAMSES الدولية، والكتاب، من سلسلة يصدرها المعهد الفرنسي للعالقات الدولية

مــــــــــــــــــــا 
وراء 

كوفيــد

المعهد الفرنسي للعالقات الدولية
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يف إطار الحرب على اإلرهاب، تتدخل الجيوش الغربية خارج حدودها لتحييد التهديدات من 
منابعها األصلية يف ظل بيئة فوضوية، ويجب على تلك الجيوش التكيف باستمرار مع تلك 

البيئة وخصوم مصممين على تحقيق أهدافهم ومبدعين يف وسائل تحقيقها.
 وهذا يجعل المخابرات، بجميع أشكالها، ضرورية لنجاح عمليات تلك الجيوش يف مهامها؛ وذلك 
بمدها بالمعلومات الالزمة ويف الوقت المناسب لتفكيك الشبكات اإلرهابية، من هنا نشأت 
الحاجة إلى وحدات عسكرية متخصصة جديدة تعمل يف الخفاء. ويف هذا الصدد أنشأت دول 
عدة وحدات بحث صغيرة، تعمل يف الخفاء والسرية، مسؤولة عن إجراء عمليات استخباراتية 
وللمرة  المخابرات.  أجهزة  أو  النظامية  القوات  أو  الخاصة  القوات  لصالح  اإلرهاب  لمكافحة 
العسكرية  الوحدات  هذه  ويصف  الكتاب  هذا  يحدد  بالموضوع،  المتعلقة  األدبيات  يف  األولى 
وتل  ولندن  واشنطن  تبذل  التي  تلك  الحالية،  النزاعات  يف  أساسياً  دوراً  تلعب  التي  السرية 
ومدى  ميزانياتها  وإخفاء  بانتظام،  أسمائها  تغيير  خالل  من  سرية،  إلبقائها  شيء  كل  أبيب 
انتشارها. هذه هي الحال بشكل خاص مع وحدات Tsahal mistaravim التي اشتهرت من 
واألمريكية  البريطانية  الوحدات  من  والعديد  »فوضى«  الشهير  اإلسرائيلي  المسلسل  قبل 
األخرى. وألن هذه الممارسة ليست جديدة، يكشف هذا الكتاب عن وجود The Pond، وهو 
المركزية  المخابرات  وكالة  مع  جنب  إلى  جنباً  يوجد  للبنتاغون  تابع  سري  مخابرات  جهاز 
ووحدة االستخبارات العسكرية البريطانية فانتوم من 20 عاماً. كتاب أساسي لفهم ما وراء 

كواليس الحرب ضد اإلرهاب والعمليات السرية التي تتم يف عالم اليوم. 

نشر كتاب الحرب السرية الجديدة عن دار مريل الفرنسية، وصدر سبتمبر 2021، وهو كتاب 
مشترك إلريك دينيسيه، مدير المركز الفرنسي لدراسات االستخبارات، وآالن بيير الكلوت.   

الحرب السرية 
الجديدة - 
الوحدات 

العسكرية 
السرية 

والعمليات 
الخاصة 

تأليف:  إريك دينيسيه وآالن بيير الكلوت
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العالم األنغلوفوني
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ودوارد مؤلف صحفي استقصائي أمريكي شهير، وكوستا صحفي أمريكي. ومراسل سياسي 
وطني لصحيفة "واشنطن بوست".  يعتبر االنتقال من والية الرئيس دونالد ترامب إلى  والية 
وودوارد  بوب  كما كشف  ولكن  األمريكي.  التاريخ  يف  الفترات  أخطر  أحد  بايدن  جو  الرئيس 
داخلية.  سياسية  أزمة  مجرد  من  بكثير  أكثر  كان  األمر  أن  األولى،  للمرة  كوستا  وروبرت 
أسفر  ما  االضطرابات،  أكثر من 200 شخص يف وسط  أجرى وودوارد وكوستا مقابالت مع 
عن أكثر من 6000 صفحة من النصوص - وصورة نهائية ألمة على حافة الهاوية. تأخذ هذه 
الدراسة الكالسيكية لواشنطن القراء إلى أعماق بيت ترامب األبيض، وبيت بايدن األبيض، 
وحملة 2020، والبنتاغون والكونغرس، بروايات حية وشهود عيان لما حدث بالفعل. يُستكمل 
الخطر طوال الوقت بمواد لم يسبق رؤيتها من قبل من أوامر سرية، ونسخ من المكالمات 
السرية، واليوميات، ورسائل البريد اإللكتروني، ومالحظات االجتماعات وغيرها من السجالت 
الشخصية والحكومية.  إنها أول نظرة من الداخل على رئاسة بايدن أيضاً، الذي يواجه تحديات 
خطيرة منها: الوباء القاتل المستمر، وماليين األمريكيين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية 
ساحقة، واالنقسام الحزبي المرير والمعطل لمسيرة البلد، وعالم مملوء بالتهديدات، واإلرث 

القاتم للرئيس السابق. 

صدر كتاب الخطر يف 21 سبتمبر 2021، من سايمون آند شوستر للنشر، وهي ثالث أكبر 
ناشر يف الواليات المتحدة األمريكية. مؤلفا الكتاب هما بوب وودوارد وروبرت كوستا. 

الخطـــر 

تأليف:  بوب وودوارد وروبرت كوستا
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 وهي واحدة من أكبر خمس دور نشر باللغة اإلنجليزية. مؤلف الكتاب سكوت غوتليب وهو 
طبيب أمريكي شغل منصب مدير إدارة الغذاء والدواء من عام 2017 حتى إبريل 2019. 

يوضح يف الكتاب كيف أن فيروس »Covid -19« ومتغيراته هزمت كل استعدادات مكافحة 
التالي. مع  الوباء  الوباء يف أمريكا، ويوضح الخطوات التي يجب اتخاذها للحماية من تفشي 
يف  جميعهم  الرئيسيين  الفاعلين  مع  منتظم  اتصال  على  الكتاب  مؤلف  كان  الوباء،  انتشار 
الكونغرس وإدارة ترامب وصناعات األدوية والتشخيص. لذا فهذا الكتاب يقدم تقريراً داخلياً 

عن كيفية انهيار الحكومة األمريكية مستوى بعد مستوى مع تقدم أزمة الوباء. 
أي  أو  الفتاك،  فيروس كورونا  لمتحورات  واالستعداد  األنظمة  أنه يجب إصالح  الكاتب  يرى 
المتحدة  الواليات  إلعداد  الضرورية  واالستثمارات  السياسات  غوتليب  ويحدد  آخر.  فيروس 

والعالم للتهديدات المستقبلية يف مجال األوبئة.

صدر كتاب االنتشار غير المتحكم فيه: لماذا سحقنا »COVID - 19« وكيف يمكننا هزيمة 
الوباء التالي، يف 21 سبتمبر 2021 باللغة اإلنجليزية من هاربر كولينز للنشر،

االنتشار غير 
المتحكم فيه: 

لماذا سحقنا 
 COVID -“

19” وكيف 
يمكننا هزيمة 

الوباء التالي

تأليف: سكوت جوتليب
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وهو صحفي أمريكي ومذيع إخباري تلفزيوني. نُشر الكتاب يف الذكرى العشرين ألحداث 11 
الجديدة حول  المذهلة والوثائق والتقارير  سبتمبر، وهو مملوء بتفصيل الخطط واألحداث 
التاريخ األمريكي  المدبر ألهم هجوم إرهابي يف  العقل  القبض على  السباق المحموم إللقاء 

وتقديمه إلى العدالة.
يقدم الكتاب معلومات جديدة تم جمعها من مقابالت أجراها مؤلف الكتاب مع أكثر من اثنتي 
عشرة شخصية مركزية يف القبض على ابن الدن، بما يف ذلك األدميرال ويليام إتش ماكرافين 
- قائد عملية القبض على ابن الدن يف باكستان - باإلضافة إلى بانيتا، مدير وكالة المخابرات 
المركزية، ووزيرة الخارجية، هيالري كلينتون، ووزير الدفاع، روبرت جيتس، ومستشار األمن 
القومي، توم دونيلون، واثنين من أعضاء فريق SEAL Team Six الذين شاركوا يف عملية 

الدهم، بما يف ذلك الجندي من القوات الخاصة الذي قتل أسامة بن الدن. 

صدر كتاب العد التنازلي.. ابن الدن، يف 7 سبتمبر، من دار نشر من أفيد ريدر برس وهو 
قسم جديد من Simon & Schuster. مؤلف الكتاب كريس واالس، 

الـــعــــــــــــــــــــد 
التنـــــــازلي 
 ابن الدن

تأليف: كريس واالس
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نيوز  سكاي  على   »Sharri« برنامج  ومضيفة   »The Australian« يف  محققة  كاتبة  وهي 
أستراليا. 

تُفند الصحافية شاري ماركسون من خالل كتابها الفكرة السائدة عند العلماء والمسؤولين 
بأن منشأ فيروس »Covid -19« هو من أصل طبيعي. وتكشف من خالل تحقيقها عن التستر 
واألبحاث السرية الُممولة عن الروابط بين الحكومة األمريكية ومختبر ووهان الذي تعتقد أنه 
المكان الذي انتشر منه فايروس »Covid -19«، وذلك من خالل مقابالت لمخبرين صينيين 

ووثائق أولية لم تسبق رؤيتها من قبل. 
بتمويل  قام  األبيض،  للبيت  الطبيين  المستشارين  كبير  فوسي،  أنتوني  بأن  الكاتبة  وتزعم 
جزئي لألبحاث يف مختبر ووهان، بما يف ذلك دراسات لتعديل الفيروسات وراثياً، وتؤكد يف 
للغاية« بأن الفيروس قد تسرب من  كتابها بأنها وجدت األدلة، التي تُظهر »احتماالً حقيقياً 
معمل ووهان، ودعت يف كتابها إلى استقالة أكبر خبراء األمراض المعدية يف أمريكا بعد أن 

كُشف أمرهم.

Harper Col- 28 سبتمبر 2021 عن دار نشر  صدر كتاب “ماذا حدث بالفعل يف ووهان” يف
lins األسترالية. الكتاب للصحافية شاري ماركسون،

ماذا حدث 
بالفعــــــــــل 
فـــــــــــــــــــــــي 
ووهـــــــان

تأليف: شاري ماركسون
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وهو محاضر يف الدراسات اإلستراتيجية يف قسم السياسة والعالقات الدولية بجامعة أبردين 
البريطانية. 

يكشف الكتاب عن تساؤالت عدة أبرزها كيف ستؤثر األنظمة المزودة بالذكاء االصطناعي يف 
االستقرار بين الدول المسلحة نووياً. كما يبحث يف المخاطر االستراتيجية للذكاء االصطناعي 
بين الدول وخاصة الصين والواليات المتحدة، وتأثيرها المحتمل يف الردع والتصعيد العسكري 
وسباق التسلح الدولي.  ويسلط الكتاب الضوء على التقاطعات المحتملة لهذه التكنولوجيا 
وتحليالت  والطائرات من دون طيار،  السيبراني،  واألمن  كالروبوتات،  التقنيات  وغيرها من 

البيانات الضخمة، واالتصاالت الكمومية مع االستقرار النووي. 
ويؤكد الكاتب أن الذكاء االصطناعي هو من يرسم مستقبل الحرب، باإلضافة إلى أنه سيغير 
كيفية التخطيط المثالي وإدارة التصعيد، وكيف يفكر صانعو القرار يف الردع النووي لتحقيق 

االستقرار االستراتيجي.
االستراتيجية،  والدراسات  والمعرفية،  السياسية  العلوم  من  ثروة  على  الكتاب  ويعتمد 
والتحليل الفني إللقاء الضوء على اندماج التطورات يف الذكاء االصطناعي وغيرها من التقنيات 

الناشئة التخريبية على الحروب المستقبلية.

 Manchester صدُر كتاب "الذكاء االصطناعي ومستقبل الحرب" يف 14 سبتمبر 2021 عن
University press اإلنجليزية. الكتاب للدكتور جيمس جونسون، 

الذكـاء االصطنـــــاعي 
ومستقبل الحرب: 
الواليات المتحدة 
األمريكية –الصين 

واالسـتـقــــــــــــرار 
االسـتـــــراتيجـي

تأليف: جيمس جونسون
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نوع  إلى  ينتمون  أشخاص  أيضاً«  مهمة  السود  »حياة  حركات  وراء  من  بأن  ينّظر  والكتاب 
قادتهم هم  كبار  أن  يوضح كيف  إنه  الماركسية.  الشيوعية  المستوحاة من  الراديكالية  من 
من الماركسيين الذين يريدون تفكيك دستورنا ومؤسساتنا االجتماعية وطريقة حياتنا ذاتها. 
سعياً وراء هذه األهداف، يستخدمون هم وزمالؤهم النشطاء المستعدون وسائل التواصل 
وأعمال  التماثيل  وسقوط  واالعتصامات  المسيرات  وتنظيم  رسالتهم  لنشر  االجتماعي 
الشغب. ويف عام 2020، استحوذوا على مقطع فيديو يظهر معاناة جورج فلويد إلطالق تمرد 

على مستوى البالد.
المجتمع  هزت  التي  واالحتجاجات  الشغب  أعمال  أن  كيف  الكتاب  يف  غونزاليس  يوضح    
األمريكي بعد وفاة فلويد لم تكن أحداثاً عفوية يف الواقع، حيث تخللت تلك التظاهرات، التي 
أعقبت وفاته، والتي يزيد عددها على 12633، أعمال شغب منظمة، وأظهرت ارتباطاً عضوياً 
.Black Lives Matter ولوجستياً وأيديولوجياً تم توفيره بسهولة من قِبل مختلف المنظمات

أصدر مايك غونزاليس، من مؤسسة التراث يف مركز دوغالس، وسارة أليسون يف مركز السياسة 
 ،BLM »ًالخارجية، كتاباً جديداً يف سبتمبر 2021، حول حركات »حياة السود مهمة أيضا

صنــــــاعة 
ثـــــــــــــورة

ماركسية 
جديدة

تأليف: مايك غونزاليس وسارة أليسون
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وهو صحفي ومؤلف حائز على جوائز عدة. حيث يكتب عن حرية التعبير، وسياسة التعليم 
التواصل  وسائل  اعتنقنا  ببعيد،  ليس  وقت  منذ  الجنائية.  العدالة  وإصالح  والتكنولوجيا، 
االجتماعي كفرصة لتحسين حياتنا االجتماعية مع أصدقائنا وعائالتنا يف جميع أنحاء العالم. 
التواصل  مواقع  اتهام  تم  حيث  المعاكس  االتجاه  يف  العام  الرأي  حديث  يتأرجح  واليوم، 
بإفساد  مماثلة،  ومواقع  و«يوتيوب«  و«جوجل«  و«تويتر«  »الفيسبوك«  مثل:  االجتماعي، 
ديمقراطيتنا ونشر المعلومات المضللة وتأجيج نيران الكراهية. ويحاول الكاتب روبي سواف 
من خالل التحليل الثاقب والبحث المتعمق، ويحاول إثبات عن أن أكبر المشكالت التي تشغل 
المضللة  والمعلومات  والرقابة  التحيز  واليسارية على حد سواء هي  اليمينية  المجموعات 
والخصوصية وإدمان الشاشة والجريمة. وبعيداً عن الجدل، يستند الذعر من هذه الوسائل 
زوكربيرج  مارك   - مثل  قليلين  أفراد  من  عليها  السيطرة  من  الخوف  إلى  الحديثة  التقنية 
وجوش هاولي. ولن يلم القراء بعواقب التكنولوجيا الكبيرة فقط، بل عليهم أن يعرفوا عواقب 
أيضاً.  الهائل  القدر  بهذا  حياتنا  تتوسع يف  بأن  للتكنولوجيا  الذي سمح  البيئي  النظام  تغيير 
نحن  هل  انتظر،  ويصرخ،  عصري  بأسلوب  التاريخ  أمام  التوقف  إلى  سواف  روبي  ويسعى 

متأكدون من أننا نريد حقاً القيام بتلك »العبودية الرقمية«؟ 

 ،Reason نشر كتاب الذعر التقني: للكاتب روبي سواف، ومحرر أول يف المجلة التحررية
عن دار نشر سايمون وشوستر األمريكية يف 28 سبتمبر 2021

الذعر التقني: 
لـــــمـــــــــــــــــــــــــاذا 

يجب أال نخاف 
من “فيسبوك” 

والمستقبل

تأليف: روبي سواف
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الفهم  من  جديدة  آفاق  إلى  اليوم  اإلنسانية  وصلت  التطوري.  النفس  علم  دعاة  من  وهو 
العلمي - ويبدو يف الوقت ذاته بأنها تفقد عقالنيتها أيضاً. كيف يمكن للكائنات التي طورت 
الطبية،  المزيفة، والشعوذة  األخبار  الكثير من  إنتاج  لقاحات »كوفيد- 19« يف أقل من عام، 
والمؤامرات؟ يرفض بينكر الكليشية الساخرة القائلة إن البشر ببساطة غير عقالنيين – أهل 
الكهوف مثقلون بالتحيزات والمغالطات واألوهام. بعد كل شيء، فإن البشر اكتشفوا قوانين 
الطبيعة، ووضعوا معايير العقالنية نفسها. يف الواقع يفكر البشر بطرق معقولة يف سياقات 
منخفضة التقنية يقضون فيها معظم حياتهم، لكنهم يفشلون يف االستفادة من أدوات التفكير 
القوية التي اكتشفوها على مدى آالف السنين وهي: المنطق، والتفكير النقدي، واالحتماليات، 
بشكل  باختياراتهم  وااللتزام  المعتقدات  لتحديث  المثلى  والطرق  والسببية،  واالرتباطات 
البشر، ولم يتم تقديمها  قياسياً من تعليم  األدوات ليست جزءاً  فردي ومع اآلخرين. هذه 
من  أيضاً  نقيضها  العقالنية  تستكشف  اآلن.  - حتى  واحد  كتاب  ترفيهي يف  وبشكل  بوضوح 
مثل: كيف يمكن للسعي العقالني أن يحقق المصلحة الذاتية، والتضامن الطائفي، واالرتقاء 
باألساطير، وأن يضيف المفيد إلى الالعقالنية التي تعوق المجتمع. تعتمد العقالنية الجماعية 
على المعايير المصممة لتعزيز الموضوعية والحقيقة. العقالنية مهمة ألنها تؤدي إلى خيارات 
أفضل يف حياتنا ويف المجال العام، وهي المحرك النهائي للعدالة االجتماعية والتقدم األخالقي. 

نشر كتاب العقالنية: ماهي؟ لماذا هي نادرة؟ ولماذا هي مهمة؟، يف 28 سبتمبر 2021 بدار 
نشر فياكنز، عن الكاتب ستيفن آرثر  بينكر ، عالم النفس المعريف األمريكي، 

العقالنية: 
مـــــــــا هي، 
لماذا هي 
نـــــــــــــــــادرة، 

ولماذا هي 
مهمــــــــــة؟

تأليف: ستيفن آرثر  بينكر
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األلمانية واإليطالية
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وجعلت البيئة ومسألة المرأة قضايا سياسية مهمة ومحط لألنظار. تحدت الحركة، الرأسمالية 
واإلمبريالية والحرب والنمو وأسطورة التقدم. وساعد المؤلف بيتر ماتمان-ألماند يف تشكيل 

حركة عام 1968 كناشط سياسي منذ بداياتها وحتى نهايتها يف التسعينيات.
لكن تمكنت الشركات العالمية من توسيع قوتها بشكل كبير على حساب االقتصاد المحلي 
النهاية المفاجئة للحركة يف التسعينيات.  الـ 68 إلى  والسياسي والديمقراطي. وأدت خيانة 
ومع بدء حرب الناتو يف يوغوسالفيا والسوق الداخلية لالتحاد األوروبي، تم وضع حدٍّ لكل من 

حركة السالم والحركة البيئية األولى بطريقة غير مباشرة. 
وأدى تغيير مسار الـ 68 إلى تمهيد الطريق أمام انتشار العولمة بطريقة غير بيئية وسلطوية 
النمو  الخاطئ، نحو استراتيجية  االتجاه  الرحلة يف  الحالية. وتستمر  المشكالت  للخروج من 
المتخفية يف صورة »صفقة خضراء«. يقترح المؤلف تغيير االتجاه يف السياسة بشكل كلي 
من خالل القضاء على العولمة، وتجديد النظام البيئي، والتطوير النوعي بدالً من النمو الكمي، 

والميل نحو إلغاء الرقمنة.
واستراتيجيات  لأليديولوجيا  نقد  فقط  بل  ثورة،  تتطلب  ال  العولمة  على  القضاء  إن سياسة 

تحالف جديدة. وعدم تكرار أخطاء الحركات المساندة للبيئة التي لم تحقق أهدافها. 

صدر كتاب القضاء على العولمة للكاتب بيتر ماتمان-الماند يف سبتمبر 2021 منذ أكثر من 
خمسين عاماً، طورت حركة عام 1968 المناهج األولى النتقاد طريقة الحياة الحديثة. 

القضــــــــاء 
عــــــــــــــــلى
العولمة

تأليف: بيتر ماتمان-الماند
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وبإمكاننا أن نتوقعه على قدر كبير من اليقين، يصف هذا الكتاب كيف سنعيش ونعمل يف 
عام 2030. حيث أن أعداد المتقاعدين سيفوق عدد األطفال يف رياضهم، وتوجد طبقة وسطى 
كبيرة يف أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، من التي يف أوروبا والواليات المتحدة، كما سنرى 
تغير المناخ والذكاء االصطناعي، والعمالت اإللكترونية كوسيلة رئيسية للدفع. وهناك شيء 
واضح بإمكاننا االتفاق عليه، وهو أن حياتنا ستكون مختلفة جذرياً يف عام 2030، وستتحول 
مراكز القوة العالمية تماماً، كما سيكون مجتمعنا مختلفاً. يف االحتماالت جميعها، بعد عام 
الكتاب  بالرجال. يف هذا  أكبر مقارنة  الثريات عددهن  النساء  األولى ستكون  2030، وللمرة 
- وكيف  والتاريخ  المستقبل  لنا  يخبئه  بما  يخبرنا  أن  الشهير ماورو جيلين  الباحث  يحاول 

يمكننا التكيف معه بطريقة سهلة الفهم وسليمة علمياً.

أوندكامبي  للباحث ماورو جيلين يف 1 سبتمبر 2021، من دار نشر هوفمان  الكتاب  صدر 
األلماني. ويرى الكاتب بأن المستقبل أقرب مما نعتقد. 

2030

تأليف: ماورو جيلين
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ذهب المفكر يف رحلة حول العالم، لمعرفة كيف سيبدو المستقبل يف عصر الذكاء االصطناعي. 
يف أكثر من 120 محادثة مع العلماء والسياسيين ورجال األعمال والمستثمرين والناشطين، 
اكستشف الذكاء االصطناعي والبشري، وبحث يف ما يهدد اإلرادة الحرة وقيم التنوير، والخطوط 

العريضة للسياسة التي يمكن أن تواجه نهاية الفرد.
من الذي ما زال يستخدم خريطة المدينة اليوم بدالً من خرائط جوجل؟ ال نفكر يف حقيقة أن 
إلى الطريق األسرع لصالح الجميع. فبإمكان  الذكاء االصطناعي وراء التطبيق ال يقودنا دائماً 
الذكاء الصناعي ان يتالعب بنا، باستخدام بياناتنا، فإنه يحلل سلوكنا وعلى ذلك يوجه انتباهنا. 

تبدو الفكرة مخيفة، لكنها بالفعل جزءاً من حياتنا اليومية لفترة طويلة.
أنها  حين  مناسبة، يف  وظائف  أو  مثاليين  لنا شركاء  لتجد  قراراتنا،  تتخذ  التكنولوجيا  نترك 
تعرفنا أكثر مما نعرفه عنها. يبسط الذكاء االصطناعي حياتنا، لكنه يطرح أيضاً أسئلة أساسية: 
هل سيتولى الكمبيوتر عملي؟ من المسؤول عن القرارات التي يتخذها الجهاز؟ لماذا أنقر 

على »قبول« كثيراً؟ يف بحثه عن إجابات، يهتم كونيغ بالبشر وليس باآلالت.

صدر كتاب نهاية الفرد: رحلة فيلسوف إلى عالم الذكاء االصطناعي للكاتب والمفكرغاسبارد 
كونيغ يف 9 سبتمبر 2021، عن دار كيبنهاور وويتش االلمانية. 

نهاية الفرد: 
رحـــــــــــــــــــــلــــة 
فيلســـوف 
إلى عـــالــــــم 
الــذكـــــــــــــــــــــاء 
االصطناعي

تأليف: غاسبارد كونيغ
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العالم اآلسيوي
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هما:  والمؤلفان  صفحة.   320 من  الكتاب  يتكون  روسيا.  يف  النشر  دور  كبريات  إحدى  وهو 
الثانية، بعد أن  العالمية  الحرب  تاريخ  الرواد، يف  ديمتري ديغتيف، وهو باحث روسي، من 
يف  حالياً  يحاضر  عاماً.  عشرين  من  ألكثر  الثانية  العالمية  الحرب  يف  الجوية  المعارك  درّس 
الحكومية. وديمتري زوبوف، وهو مؤلف الثنين وعشرين  التقنية  نوفغورود  نيجني  جامعة 
التاريخية، وهو حالياً  لألحداث  النفسية  األسباب  تحليل  العسكري. يفضل  التاريخ  عن  كتاباً 

أستاذ مشارك يحاضر يف علم النفس يف جامعة نيجني نوفغورود التقنية الحكومية.
حلقت طائرة االستطالع االستراتيجية Lockheed U-2 من قاعدة يف باكستان بمهمة وكالة 
المخابرات المركزية - لعبور االتحاد السوفييتي من الجنوب إلى الشمال على ارتفاع 21 ألف 
متر، والتقاط صور للمنشآت العسكرية والصناعية للعدو رقم 1. وبالقرب من سفيردلوفسك 
)يكاترينبورغ(، أسقطت طائرة فرانسيس غاري باورز بصاروخ مضاد للطائرات، بارتفاع طيران 

ال يمكن للدفاع الجوي السوفييتي الوصول إليه. 

صدر كتاب “طائرة استطالع استراتيجي 2U-   والتي يطلق عليها “ السيدة الحديدية “من 
 EKSMO سالح الجو األمريكي” يف 14 سبتمبر 2021 باللغة الروسية من دار نشر

طائرة استطالع 
 2-U استراتيجي

“السيدة 
الحديدية” من 

سالح الجو 
األمريكي

ديمتري ديغتيف  
وديمتري زوبوف

ديانا فاينيروفنا سوكايفا
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وهو ناشر روسي للكتب والمجالت األكاديمية. مؤلفة الكتاب ديانا فاينيروفنا سوكايفا، قسم 
االجتماعية يف مركز  والدراسات  اإلنسانية  للشؤون  الشمالية  أوسيتيا  واللغة، معهد  اآلداب 

فالديكافكاز للعلوم التابع ألكاديمية العلوم الروسية، فالديكافكاز، روسيا. 
األوسيتية: لغة تنتمي إلى مجموعة اللغات اإليرانية من عائلة اللغات الهندية األوروبية، لغة 

الشعب األوسيتي الذي يقطن يف كل من هنغاريا والقوقاز وسيستان. 
هذه الدراسة مكرسة لدراسة النثر غير الخيالي لألوسيتيين: األساطير والتقاليد والقصص 
الشفوية والقصص األسطورية حول المجال المقدس لمعتقدات أوسيتيا التقليدية ووصف 
الخيالية  الحكاية  ترتبط  المقابل،  يف  الخيالية.  أوسيتيا  حكاية  بمؤامرات  مقارنة  الطقوس 
الخيالي  غير  والنثر  الخيالية  الحكاية  من  كل  يف  تنعكس  التي  بالطقوس  دائماً  السحرية 
ذلك  يف  بما  المدروسة،  الروحية  الثقافة  لظاهرة  والتعقيد  التعقيد،  كل  مع  لألوسيتيين. 
المكون اإلثنوغرايف للمعتقدات الدينية لألوسيتيين، يتم إيالء االهتمام الرئيسي يف العمل يف 

المقام األول لنصوص القصص.
تشمل قائمة المراجع البحث العلمي والمقاالت والمنشورات لنصوص الفولكلور والمصادر 
المكتوبة بخط اليد من الصناديق األرشيفية، وتحتوي المالحق على فهرس موضوعي ونصوص 

نثر غير خرايف ألوسيتيين حول الصور والرموز المقدسة.

صدر الكتاب “الشخصيات والرموز المقدسة للنثر الفولكلوري األوسيتي: التكوين، الدالالت، 
السياق اإلثنوغرايف” يف 16 سبتمبر 2021 باللغة الروسية من ناوكا للكتب، 

الشخصيات 
والرموز المقدسة 
للنثر الفولكلوري 

األوسيتي: 
التكوين، 

الدالالت، السياق 
اإلثنوغرافي

تأليف: ديانا سوكايفا
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الكتاب من 320 صفحة والمؤلف هو يو.  النشر يف روسيا. يتكون  وهي إحدى كبريات دور 
الممارسين”  للمحامين  القضائية  “السوابق  األكثر مبيعاً  الكتب  يو. تشوريلوف وهو مؤلف 
المبتدئين  للمحامين  القانونية  و”الحيل  مبتدئ”  لمحامٍ  الذاتية  التعليمات  و”دليل 
والمهنيين”. تشوريلوف محامٍ يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً. والكتاب تحليل منهجي لمواد 
قانون اإلجراءات الجنائية لالتحاد الروسي باستخدام مواد من الممارسة القضائية. والمنشور 
يستهدف جمهوراً واسعاً وهم القضاة والمدعون العامون والمحققون وكذلك الطالب وأساتذة 

الجامعات.
يخبرنا الكتاب عن القواعد التي ال تعمل يف الواقع، والمعايير المستخدمة رسمياً، والمعايير 
األكثر  القانون  ألحكام  خاص  اهتمام  إيالء  ويتم  الروسي.  االتحاد  دستور  مع  تتعارض  التي 
قابلية للتطبيق. يتم تقديم تفسيرات لقانون اإلجراءات الجنائية مع قرارات الجلسة الكاملة 
القانونية للمحكمة الدستورية لالتحاد الروسي  العليا لالتحاد الروسي، والمواقف  للمحكمة 

وقرارات المحاكم الفردية يف قضايا محددة.

صدر كتاب “قانون اإلجراءات الجنائية يف االتحاد الروسي: التعليق األبسط واألكثر قابلية 
EKSMO للفهم”. الطبعة الثالثة يف 10 سبتمبر 2021 باللغة الروسية من دار نشر

قانون اإلجراءات 
الجنائي في االتحاد 

الروسي: التعليق 
األبسط واألكثر 
قابلية للفهم. 

الطبعة الثالثة يو. 
يو. تشوريلوف

يو. يو. تشوريلوف
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صدر الكتاب “طموح المناخ فيما يتجاوز أرقام االنبعاثات: تقييم التقدم من خالل النظر داخل 
للبحوث  الوطنية  الجامعة  اإلنجليزية من  باللغة  والقطاعات” يف 10 سبتمبر 2021  البلدان 
المدرسة العليا لالقتصاد )HSE University( يف موسكو. يتكون الكتاب من 204 صفحات 
وحرره 6 مؤلفين، وهم: جورجي سافونوف، مدير مركز اقتصاديات البيئة والموارد الطبيعية، 
وستيتسينكو أندري فالديميروفيتش، نائب مدير الشؤون اإلدارية يف مركز اقتصاديات البيئة 
والموارد الطبيعية، وحاييم وايزمان، باحث يف جامعة كولومبيا، إحدى جامعات “آيفي ليج” 
البحثية يف الواليات المتحدة األمريكية، وفالديمير بوتاشنيكوف، عضو يف األكاديمية الرئاسية 

الروسية لالقتصاد الوطني واإلدارة العامة )RANEPA(، وسافونوف م.، و دورينا أ.
النظر يف شروط الجدوى  الكتاب إلى فتح صندوق مسارات االنبعاث، من خالل  يسعى هذا 
متعددة األبعاد - أي التقنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والمؤسسية - التي ستمكّن 
للتحوالت هو  التفصيلي  الفهم  إن  الهدف.  نحو  المطلوب  المدى  بعيد  النظامي  التحول  من 
الفاعلة  البلدان )والجهات  انبعاثات أكثر طموحاً من قِبل  بالفعل مفتاح لدعم تبنّي أهداف 
إلى  االنبعاثات  أهداف  تحتاج مراجعة  ناحية،  فعالية. فمن  األكثر  التنفيذ  ولتوجيه  األخرى(، 
أن تسترشد بتقييم لكيفية تغيير الدوافع إلحداث تحوالت تحويلية بدالً من تجميع إجراءات 

التخفيف الهامشية يف قطاعات االنبعاث الرئيسية.

فالديمير  وايزمان،  هاييم  فالديميروفيتش،  أنــدري  ستيتسينكــو  ســــافونوف،  جورجــي 
بوتاشنيكوف، سـافونوف م، دورينا.

طموحات الحد 
من التغيرات 

المناخية: 
تقييم مدى 

التقدم المحرز   
داخل الدول 
والقطاعات 

ديانا فاينيروفنا سوكايفا
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كتاباً  يستقي مجموعة من آراء السفراء عن الصين حول القضايا الثنائية والمتعددة األطراف 
المتعلقة بالتجارة واالستثمار، والتكامل االقتصادي اإلقليمي، والتنمية المستدامة، واالبتكار 
التكنولوجي، وريادة األعمال، وما إلى ذلك مع حساسيتهم للثقافة الصينية والتجارب العالمية 
الواسعة. تحتوي المحتويات على ثالثة أجزاء: عالقات المنفعة المتبادلة، ومواجهة التحديات 

العالمية معاً، وخلق مستقبل مشترك.

"GCC" أصدر الدكتور وانغ هوياو، و مياو لو، وهما مؤسسا معهد الصين والعولمة

الــصيـــــن 
والعالم 

في سياق 
متغيــــر

ديانا فاينيروفنا سوكايفا
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أمه الفعاليات يف العامل

اثنياً
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 المؤتمر الفرانكفوني الدولي و21 أكتوبر 2021 - مونتريال، كيو سي، كندا 20
يف  العمل  دور  تكثيف  مع  كبير  بشكل  العالم  تغير  الماضية،  العقود  مدى  على 
حيا ة اإلنسان، وتكيف الموظفين مع التقنيات الحديثة، وزيادة استخدام أساليب 
االتصال الجديدة، ناهيك عن عدم االستقرار االقتصادي. هذه التغييرات االجتماعية 
واالقتصادية والتنظيمية والتكنولوجية لها تداعيات ال لبس فيها على الصحة العقلية 
العقلية  الصحة  لمشكالت  العالمية  التكاليف  ستبلغ  للخبراء،  وفقاً  للموظفين. 
بحلول عام 2030 ما بين 3 و6 تريليونات دوالر، ناهيك عن اآلثار السلبية للمرض 
على الشخص المصاب ومن حوله. يف هذا السياق، يعتزم المؤتمر الدولي األول 

للناطقين باللغة لفرنسية دراسة الصحة العقلية والعمل على وجه الخصوص.
المؤتمر  هذا  تقديم  وسيتم   -  2021 أكتوبر  و21   20  - يومين  المؤتمر  يستمر  

بنموذجين، وجهاً لوجه وعن بُعد.

األوبئة من منظور العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية وجهات نظر حول الصحة النفسية 

والعودة إلى العمل
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األمن  ندوة  كندا  يف  كيبيك  يف  المؤتمرات  مركز  يستضيف   ،2021 أكتوبر   7 يف 
السيبراني وحماية البيانات الشخصية 2021. الهدف الرئيسي من الحدث تحديد 
العامة والخاصة  العامة وشبه  الوزارات والمؤسسات  أدوار ومسؤوليات  وتعزيز 

فيما يتعلق بتهديدات األمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.

ندوة األمن السيبراني وحماية
البيانات الشخصية2021
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بعنوان   ،2021 سبتمبر   15 يف  ندوة  الخارجية  للعالقات  األلماني  المجلس  أقام 
كوسوفو،  دولة  رئيسة  عثماني،  فيوسا  من  كل  بحضور  كوسوفو"  "مستقبل 
رئيس  نائب  نيكل،  ورولف  لألمن،  ميونخ  مؤتمر  رئيس  إيشينجر،  وولفقانق 
المجلس  يف  رئيسي  باحث  نيك،  وميالن  الخارجية،  للعالقات  األلماني  المجلس 

األلماني للعالقات الخارجية. 
برنامج  أساس  على   ،2021 إبريل  يف  عثماني،  الرئيسة  كوسوفو  برلمان  انتخب 
السابق  الرئيس  لموظفي  كرئيسة  السابق  عملها  يف  الفساد.  ومحاربة  إصالحي 
إلى 2010(، وهي عضو منتخب لخمس مرات متتالية يف   2008( فاتمير سيديو 
كوسوفو  دولة  بناء  يف  عثماني  شاركت  للبرلمان،  رئيسة  أول  وتعتبر  البرلمان 
منذ بدايتها. بصفتها محامية تبلغ من العمر 38 عاماً تلقت تعليمها يف الواليات 
المتحدة، يُنظر إليها على أنها نموذج يحتذى به للعديد من النساء يف مجتمعها 

الذي يغلب عليه الطابع األبوي أيضاً.
الرئيسية،  المحلية  التحديات  لمواجهة  عثماني  الرئيسة  خطط  الندوة  ناقشت 
بما يف ذلك الفساد، وتوجيه الخطوات التالية نحو إدماج كوسوفو يف المؤسسات 
الدولية – وشددت الرئيسة على الوقوف يف وجه المعارضة التي تواجهها كوسوفو 
يف هذا المجال من قِبل صربيا وروسيا. وأشادت بدعم الواليات المتحدة وأغلب 
دول االتحاد األوروبي. كما كشفت الندوة عن خطط الرئيسة عثماني يف التعامل 
وروسيا، حيث  الصين  مع  حزماً  أكثر  موقف  واتخاذ  أيضاً،  وحلفائها  جيرانها  مع 
قالت "أظهرت كوسوفو أنها الدولة التي رفضت بشدة نفوذ روسيا والصين، بما 
يف ذلك دبلوماسية اللقاحات التي تتبعها كال الدولتين. ويكمن مستقبل كوسوفو 
أبداً". وشددت على أهمية تنشيط  يف االتحاد األوروبي. ولن نتجه إلى مكان آخر 
العالقات مع االتحاد األوروبي، وخاصة، ألمانيا بعد االنتخابات الفيدرالية المقبلة. 

وأخيراً، تحسين إدارة وباء "كوفيد19-" على المستويين المحلي واإلقليمي.

مستقبل كوسوفو
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يف عام 1990، حصل الرئيس السوفييتي ميخائيل جورباتشوف على جائزة نوبل 
للسالم لجهوده إلضفاء الطابع الديمقراطي على الشيوعية وإنهاء الحرب الباردة. 
مع تفكك االتحاد السوفييتي يف العام التالي، تبددت اآلمال الكبيرة كلها بالنسبة 
إلى روسيا، التي وعدت نفسها والعالم باالنضمام إلى نادي الديمقراطيات الغربية 
اآلمال قد تبددت بشدة.  هذا  اليوم أن هذه  الواضح  القصير. ومن  المدى  على 
روسيا  شكّلت  التي  واالجتماعية  السياسية  االضطرابات  يحلل  سوف  المؤتمر 

المعاصرة وجعلت منها، تحت قيادة فالديمير بوتين، قوة غامضة وخطيرة.
السياسية يف  العلوم  المدرّس يف قسم  غيوم سوفيه،  الدكتور  المحاضرة  يلقي   
جامعة كيبيك يف مونتريال، وهو باحث زائر يف مركز الدراسات والبحوث الدولية 

يف جامعة مونتريال. ومتخصص يف روسيا والدول االتحاد السوفييتي السابق. 

روسيا، من جورباتشوف إلى بوتين مؤتمر 
يعقد في جامعة مونتريال يوم 4 أكتوبر 2021
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  T20 لمجموعة  مشاركاً  رئيساً  بصفته  إيطاليا،  يف  الدولية  الشؤون  معهد  نظم 
واالستثمار  التجارة  أبحاث  شبكة  إلى  باإلضافة  العشرين.  مجموعة  إلى  التابعة 
الدولية  التجارة  يف  خبراء  من  مجموعة  من  مؤلفة  دولية  شبكة  وهي   ،)TIRN(
واالستثمارات، ندوة عبر اإلنترنت يف 8 سبتمبر 2021 بعنوان "مستقبل اإلصالحات 

يف منظمة التجارة العالمية: األولويات الرئيسية لمجموعة العشرين."
كانت التوصيات الرئيسية، خالل الندوة، التي روّج لها أعضاء فريق العمل الذي 
يختص بالتجارة واالستثمار والنمو يف T20، والتي يشرف عليها نائب رئيس معهد 
الشؤون الدولية بيير كارلو باردون، لدعم إصالح المنظمة العالمية، وعرض أعمال 
منظمة التجارة العالمية ومناقشتها، قبل اجتماع وزراء التجارة لمجموعة العشرين 
المقرر عقده يف أكتوبر المقبل. مثلت الندوة منصة للنقاش بين الخبراء وصانعي 
القرار   والجهات الفاعلة الرئيسية األخرى فيما يتعلق بمقترحات تحسين منظمة 

التجارة العالمية التي قام بصياغتها فريق العمل، وتمحورت حول:
يف  الناشئة  القضايا  حول  العشرين  مجموعة  أعضاء  بين  الحوار  تنسيق  طرق   .1

المجال التجاري يف سياق عملية "القضاء على العولمة" الجارية.
 .)WTO( 2. إعادة تفعيل أنشطة نظام تسوية المنازعات

التعاون من خالل  إطالق  إعادة  العشرين يف  لمجموعة  الرئيسي  الدور  تعزيز   .3
االتفاقيات متعددة األطراف.

4. اتباع نهج مرن يف النظر يف حالة "البلدان النامية". وقد حضر الحدث، من بين 
المركزي  المدير  األوروبي،  لالتحاد  العام  المدير  نائب  فاجانيلو،  نيكوال  آخرين، 
التجارة  مجموعة  رئيس  اإليطالية،  الخارجية  الوزارة  يف  التجارية  للسياسة 
واالستثمار يف مجموعة العشرين. وأنابيل جونزاليس، نائب المدير العام لمنظمة 
التجارة العالمية؛ وبيير كارلو باردون، نائب رئيس معهد الشؤون الدولية، الرئيس 

  .T20 المشارك الرئيسي لفريق عمل "التجارة واالستثمار والنمو" يف

مستقبل اإلصالحات في منظمة
 التجارة العالمية: األولويات الرئيسية 

لمجموعة العشرين
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الوضع  تداعيات  األوروبي:  األمن  بعنوان  ندوة  النمساوي  رينر  كارل  معهد  أقام 
األفغاني ودرس لالتحاد األوروبي ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وحلف شمال 
سابق  عضو  سوبودا،  هانيس  من  كل  بحضور   .2021 سبتمبر   20 يف  األطلسي، 
النمسا،  أفغانستان يف  باختاري، سفيرة جمهورية  األلماني، ومانيزه  البرلمان  يف 
ودانيال هاميلتون، من مركز  ويلسون، وكالريس سابتزوري، نائب رئيس منظمة 
األمن والتعاون يف أوروبا، وبرونو ماسيز، كبير المستشارين يف فلينت قلوبال، وليال 
فيجنيك، األمين العام لحزب الشباب االشتراكي النمساوي. كان النسحاب حلف 
شمال األطلسي من أفغانستان واستيالء طالبان على السلطة تداعيات خطيرة على 
أوروبا وأمنها، منها زيادة خطر اإلرهاب اإلسالمي. ما سيؤدي إلى محاولة العديد من 
األفغان الفرار من نظام طالبان إلى الدول المجاورة، وإلى أوروبا. أوضحت األحداث 
أيضاً، أن االتحاد األوروبي يفتقر إلى االستقالل االستراتيجي ويعتمد على قدرات 
االتحاد  الندوة على اعتماد  المتحدثون يف  المتحدة وقيادتها، وقد شكك  الواليات 
المنطقة.  إلى  االستقرار  قدرتها يف جلب  وعلى  المتحدة،  الواليات  على  األوروبي 
حين تتصرف واشنطن ضد المصالح األوروبية خاصة فيما يتعلق بمسائل السالم 
واألمن، فإن االتحاد األوروبي غالباً ما يفتقر إلى اإلرادة والوسائل لمتابعة سياسته 
الخارجية واألمنية. حتى بصرف النظر عن األزمة يف أفغانستان، حيث واجه النظام 
دول  المسلحة يف  النزاعات  منها:  كبيرة  وتحديات  أوقاتاً صعبة  األوروبي  األمني 
واإلرهاب  العالمية،  الهجرة  وأزمة  األوروبي،  لالتحاد  والجنوبية  الشرقية  الجوار 
المنهجي، والتهديدات اإللكترونية المنتشرة، والصراع بين روسيا ودول الجوار، 
وأزمة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا التي غالباً ما تكون آليات اتخاذ القرار فيها 

مشلولة. 

األمن األوروبي: تداعيات الوضع األفغاني درس 
لالتحاد األوروبي ومنظمة األمن والتعاون في 

أوروبا وحلف شمال األطلسي
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جديد  عصر  "نحو  بعنوان  الصين  يف  تشجيانغ  مدينة  يف  ووتشين  قمة  اُفتتحت 
من الحضارة الرقمية - بناء مجتمع مصير مشترك يف الفضاء السيبراني"، حيث 
ضمت عشرين منتدى فرعياً، وشهدت هذه المنتديات مناقشات حول اتجاهات 
تكنولوجيا اإلنترنت الجديدة، ومن بينها شبكات الجيل الخامس والذكاء االصطناعي 
وبيئة مفتوحة المصدر وإنترنت الجيل القادم، والبيانات والخوارزميات. كما ركزت 
هذه المنتديات على مخرجات عدة أهمها: تقديم رؤى ثاقبة حول حوكمة البيانات 
وسلطة القانون على اإلنترنت، والمسؤوليات االجتماعية للشركات التكنولوجية، 

واالستجابة العالمية لـ"كوفيد19-"، والتواصل الدولي. 
وألقى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، وهو عضو بالمكتب السياسي 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كلمة يف القمة أيضاً، وأشار إلى أن تطور 
االجتماعية  والحياة  االقتصادي  والهيكل  الصناعي  التطور  يف  بعمق  أثّر  اإلنترنت 
االنتشار  مع  جديدة،  مرحلة  يف  اآلن  دخل  اإلنترنت  إن  قائالً  الدولي،  والمشهد 

الشامل واالندماج بين المجاالت.
وأضاف ليو أن العلوم والتكنولوجيا، بوصفهما قوةً للخير، يعدان من المتطلبات 
إلى بذل جهود مشتركة  األساسية يف مجتمع له مصيرٌ مشترٌك للبشرية. ودعا 
اإلنترنت،  عبر  القانونية  غير  األنشطة  ومالحقة  التحتية،  البنية  سالمة  لحماية 
الصين  إن  قائالً  واستطرد  االبتكار.  وتعزيز  بجدية  العادلة  المنافسة  وحماية 
ستمضي بحزم يف دعم اإلصالح واالنفتاح والتنمية عالية الجودة، وستَبذل الجهود 
لتعزيز أنواع جديدة من البنية التحتية كما ستعزز صناعة البرمجيات وتطويرها.

افتتاح قمة ووتشين للمؤتمر العالمي 
لإلنترنت لعام 2021 في تشجيانغ الصينية

 26 سبتمبر 2021
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الصينية  الدبلوماسية  العالقات  إقامة  على  عاًما   40 من  أكثر  مرور  بمناسبة 
بيج  كارتر،  لمركز  التنفيذي  الرئيس  والعولمة  الصين  مركز  دعا  األمريكية، 
الكسناندر والمستشار الصيني يف مركز كارتر الدكتور ليو ياوي، للحوار مع رئيس 

مركز الصين والعولمة الدكتور وانج هوياو. 
يف  األخالقية  القيادة  ودروس  كارتر  جيمي  “إرث  بعنوان  كانت  الحوارية  الجلسة 
الرئيس  وسياسات  إسهامات  الجلسة  ناقشت  حيث  والعشرين”.  الحادي  القرن 
األمريكي جيمي كارتر، الداخلية والخارجية، فبالنسبة إلى اإلسهامات الداخلية كان 

أول رئيس يعترف بالطاقة المستدامة 
الطاقة  وزارة  وأنشأ  البيئة،  لحماية  المحلية  السياسات  دعم  أنه  كما  وأهميتها، 
اإلدارية  المناصب  يف  نساءً  لتعيينه  باإلضافة  الكربون،  انبعاثات  منع  يف  وساهم 
اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  مكتب  تأسيسه  على  عالوةً  الرئيسية،  والقضائية 

والعمل يف وزارة الخارجية.
وعلى الصعيد الخارجي فقد حقق نجاحات منها اتفاقيات كامب ديفيد، وعودة قناة 
بنما، وخفض األسلحة النووية مع االتحاد السوفييتي، لكن اإلنجاز األهم هو التطبيع 
الواليات  بين  الجيدة  العالقات  بالحفاظ على  الصين، واستمرار كارتر  رسميًا مع 

المتحدة والصين، 
ومحاولة بناء منصات للحوار والمؤتمرات، كما أنه يف نفس الوقت قطع العالقات 

األمريكية مع تايوان. 

حوار مركز الصين والعولمة مع مركز
كارتر حول العالقات الصينية-األمريكية

6 سبتمبر 2021
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ناقشت الندوة التي عقدها معهد دراسات جنوب آسيا عبر اإلنترنت، االضطرابات 
ظل  يف  البحرية  التجارة  على  وتداعياتها   ،"COVID-19" حقبة  شهدتها  التي 

التهديدات األمنية على جنوب آسيا. 
التجارة  المهمة لدول جنوب آسيا يف مجال  القضايا  العديد من  الندوة  وتناولت 
البحرية، كما أجابت على عدد من التساؤالت الرئيسية، منها كيفية تغيّر مشهد 
الحدود  كإغالق   ،"COVID-19" فترة   يف  األمنية  والتهديدات  البحرية  التجارة 
والمنافذ، ونقص الموظفين يف الطاقم البحري وتغيُرهم باستمرار، وانخفاض عدد 
الرحالت البحرية. وفيما يخص التهديدات األمنية اعتُبر الخالف الصيني - األمريكي 

األبرز تأثيراً. 
االقتصادي  االنتعاش  تعزيز  شأنها  من  عدة  سيناريوهات  الندوة  ناقشت  كما 
العالمي على التجارة البحرية، خصوصاً بعد دخول العالم يف مرحلة تُعتبر بداية 
لمرحلة التعايف االقتصادي والتجاري، ويتمثل التعايف يف الطلب القوي والمتواصل 
للبضائع التجارية وقطاع األغذية، والشحن المتواصل للحاويات ما أدى إلى نقص 
عددها، وارتفاع معدالت الشحن وتضاعف أسعارها. ويف سياق متصل، استخدم 
المشاركون يف الندوة أشكاالً بيانية ورسوماً توضيحية لإلشارة إلى االرتفاع الحاد 

لمعدل الصادرات من الحاويات بشكل أسبوعي من شنغهاي إلى دول العالم. 
وتطرق الحديث يف الندوة إلى مناقشة آفاق الدول الصغيرة والبلدان األقل نمواً 
يف التجارة البحرية، ودور الدول األكبر يف دعم الدول الصغيرة من ناحية التعايف 
والصادرات. وأخيراً، اقترح المتحدثون يف الندوة عدداً من السياسات والمبادرات 

التي من شأنها دفع عملية تعايف التجارة البحرية يف منطقة جنوب آسيا.

تغيير ديناميكيات التجارة البحرية في عالم ما 
بعد “COVID-19”: التداعيات على جنوب آسيا 

30 سبتمبر 2021
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استضافت مجموعة دلهي للسياسة ندوة عبر اإلنترنت، حيث جَمع الحدث خبراء 
وأستراليا  الهند  من  سياسات  وصناع  ودبلوماسيين  وأكاديميين  استراتيجيين 
وجهات  المشاركون  قدّم  الندوة  وخالل  األمريكية.  المتحدة  والواليات  واليابان 
نظرهم حول رؤى منطقة المحيطين الهندي والهادي ألعضاء الرباعية من جنوب 

شرق آسيا.
واستُهلت الندوة بتحديد التحدي األساسي الذي يواجه منطقة المحيطين الهندي 
القانون  والهادي وهو سلوك الصين العدواني المتزايد الذي يسعى إلى تخريب 
الدولي وترهيب الالعبين اإلقليميين.  واتفق الخبراء من الدول الرباعية على أنه 
يجب على التحالف أن يستفيد من قدرته على االعتدال، وردع النشاط القسري 
كما  والعسكرية.  واالقتصادية  السياسية  األنشطة  من  مجموعة  عبر  الصين  من 
الواليات  انسحاب  تأثير  ذلك  يف  بما  اإلقليمية،  التطورات  آخر  الندوة  يف  نُوقشت 
المتحدة من أفغانستان، وتحالف AUKUS الجديد وتأثيره يف المنطقة، ومؤتمر 
القمة الرباعي المقبل، وآفاق السلوك يف بحر الصين الجنوبي الذي يتماشى مع 

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.
أن  الرباعية هي  الرئيسية للمجموعة  المهمة  أن  الندوة على  وتم اإلجماع خالل 
تثبت للمنطقة أن هناك بدائل للصين، وأن الشراكة يمكن أن توفر السلع العامة 
التي تُشتد الحاجة إليها. وأخيراً تم تسليط الضوء على الحاجة إلى تحقيق شراكة يف 
اللقاحات وغيرها من المجاالت التي تم اإلعالن عنها يف القمة االفتراضية الرباعية 

يف مارس 2021.

ندوة عبر اإلنترنت حول “تحقيق القدرات 
البحرية للتحالف الرباعي” من مجموعة دلهي 

للسياسة 20 سبتمبر 2021
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عقد هذا المؤتمر الدولي يف األيام من 24 إلى 26 سبتمبر 2021، يف تشيليابينسك 
يف روسيا. منظمو المؤتمر هم جامعة جنوب األورال يف تشيليابينسك، روسيا.

يوفر مؤتمر األورال الدولي لهندسة الطاقة الكهربائية )UralCon 2020( عرض 
سيجمع  والتطبيقات.  الحديثة  التكنولوجية  والتطورات  العلمي  البحث  نتائج 
الجامعات  وكذلك  والعلماء  والممارسين  والمهندسين  الباحثين  بين  المؤتمر 
والصناعات لتبادل الخبرات وتقديم نتائج مهمة وتلقي ردود فعل جيدة. الغرض 
األكثر  الحلول  عن  والبحث  الواعدة  التطورات  أحدث  مناقشة  هو  المؤتمر  من 
والتوزيع  والتحويل  التوليد  الكهربائية من حيث  الطاقة  يف مجال هندسة  ابتكاراً 

واالستهالك.
تضمنت موضوعات المؤتمر أنظمة الطاقة والشبكات الذكية، والطاقة المتجددة، 
والنمذجة،  التحسين  الكهربائية:  الطاقة  وأنظمة  الكهرومغناطيسي،  والتوافق 
ومحوالت إلكترونيات القوى واآلالت الكهربائية والمحركات الصناعية، والتحكم يف 

العمليات الصناعية واألتمتة، والتكنولوجيا الكهربائية.

مؤتمر أورال الدولي لهندسة الطاقة 
)UralCon( الكهربائية
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عقد المنتدى الدولي لمجمع الغابات الروسي الصناعي، بتاريخ 28 و29 سبتمبر 
2021 يف سانت بطرسبرغ يف روسيا، وهو أكبر منتدى أعمال سنوي. 

المستوى  على  المنتدى  وجرى  الروسية.   RESTEC شركة  المنتدى  ينظم 
الفيدرالي، وهو أكبر منصة اتصاالت لمناقشة مستقبل صناعة األخشاب واتخاذ 
المالية  األعمال والمؤسسات  قرارات تجارية استراتيجية، يشاركه سنوياً ممثلو 
ويوفر  واألجنبية.  الروسية  السوق  ومنظمو  الصناعية  والجمعيات  والعلمية 
المنتدى المعلومات الفريدة الخاصة بالصناعة، مع فرص كبيرة للتواصل، كما 
يوفر للمشاركين طرقاً إضافية لتوسيع االتصاالت التجارية. شارك يف هذا المنتدى 
أكثر من 600 شخصية مهتمة بهذا المجال من 11 دولة ومن أنحاء روسيا كلها، 
والدولية  الفيدرالية  الشركات  يف  المتخصصين  كبار  من  متحدثاً   50 من  وأكثر 
وليتوانيا،  والتفيا،  وإيطاليا،  وهولندا،  وفنلندا،  والصين،  النمسا،  من  وممثلين 
المتحدة  والواليات  وتركيا،  والسويد،  الروسي،  واالتحاد  بيالروسيا،  وجمهورية 

األمريكية، وألمانيا.
ألكسندر مارييف، محلل رئيسي  بارزاً منهم:  المنتدى 25 متحدثاً  كما شارك يف 
روسيا،  يف   )Roslesinforg( االتحادية  للدولة  الموحدة  االتحادية  المؤسسة  يف 
األثاث والنجارة يف  لرابطة شركات صناعة  التنفيذي  الرئيس  إرتوغانوف،  وتيمور 
روسيا، وأندريه كريفوشين، رئيس قسم صناعة األخشاب والهندسة الميكانيكية 

والصناعات الخفيفة يف وزارة االستثمار والصناعة والنقل يف جمهورية كومي. 

منتدى سانت بطرسبرغ الدولي للغابات
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االجتماعية  والعلوم  والمالية  واالقتصاد  العالمية  لألعمال  الدولي  المؤتمر  عقد 
)ICGBEFSS( بتاريخ 30 سبتمبر 2021 يف موسكو، روسيا. تم تنظيم المؤتمر 
اندماج  عن  عبارة  المؤتمر   .)ISER( والهندسي  العلمي  البحث  معهد  قبل  من 
بين الصناعيين واألوساط األكاديمية حيث يمكنهم تطوير المعرفة يف مجال علم 

الجراثيم. 
لتسهيل  المختلفة  التخصصات  بين  والمعرفة  األفكار  بتبادل  المؤتمر  سمح 
البحث والتعاون اللذين يركزان على األعمال العالمية واالقتصاد والمالية والعلوم 
واألكاديميين  للمهنيين  خاصة  منصة  توفير  إلى  المؤتمر  ويهدف  االجتماعية. 
والباحثين والطالب العاملين يف الساحة لتبادل اآلراء وتفاهماتهم بشكل متعمد 
أكبر  بشكل  المؤتمر  يركز  أخرى  ناحية  ومن  للحدود.  عابرين  مستمعين  أمام 
والعلوم  والمالية  واالقتصاد  العالمية  األعمال  مجال  يف  الحديثة  التطورات  على 

االجتماعية وكيفية استخدام تلك األخيرة يف عالج مشاكل العالم باألفكار. 

المؤتمر الدولي لألعمال 
العالمية واالقتصاد والمالية والعلوم 

)ICGBEFSS-21( االجتماعية
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عقد هذا المؤتمر الدولي يف األيام من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر يف كراسنويارسك 
يف روسيا. نظمه مجلس مدينة العلوم والتكنولوجيا، روسيا. 

سيبيريا  ومركز  والهندسية  العلمية  للجمعيات  والروسي  الدولي  االتحاد  ينظم 
األبحاث  ومركز  والتكنولوجيا  للعلوم  كراسنويارسك  مدينة  ومجلس  العلمي 
الفيدرالي التابع لفرع سيبيريا ألكاديمية العلوم الروسية، المؤتمر العلمي الدولي 
 .)APITECH-III( والهندسة  المعلومات  وتكنولوجيا  التطبيقية  للفيزياء  الثالث 
وتحليل  وتطبيقاتها  العصبية  المعلوماتية  حول  عمل  ورش  المؤتمر  استضاف 
البيانات من 24 إلى 26 سبتمبر، وورش عمل حول أنظمة عدم التوازن من 1 إلى 
3 أكتوبر. يهدف المؤتمر إلى االستفادة من خبرة العلماء المشاركين يف تطبيق 
األساليب الحديثة للفيزياء التطبيقية وتكنولوجيا المعلومات يف إنتاج التكنولوجيا 
الفائقة: يف مجاالت الفضاء والطاقة والهندسة الكيميائية والنفط والغاز واالقتصاد 
العصبية  للمعلوماتية  الحديثة  المجاالت  يف  وكذلك  الهندسي،  اإلنتاج  وتنظيم 

وبحوث األنظمة المعقدة.
 وكان من المتحدثين الرئيسيين الدكتور فالديمير شايدوروف، دكتور يف العلوم 
الفيزيائية والرياضية، عضو مراسل يف األكاديمية الروسية للعلوم، رئيس التوجيه 
 SB الحاسوبية  النمذجة  معهد  يف  الباحثين  كبير  الرياضية"،  "النمذجة  العلمي 
 EVGENY ( يفجيني ميركس  الدكتور  RAS، كراسنويارسك، روسيا. واألستاذ 
المملكة  ليستر،  ليستر،  جامعة  الرياضيات،  قسم  مشارك،  باحث   ،)MIRKES
المتحدة. واألستاذ الدكتور أندريه زينوفيف، أستاذ الكرسي المتعدد التخصصات يف 
معهد باريس ألبحاث الذكاء االصطناعي، ورئيس المنسق العلمي لفريق بيولوجيا 
باريس، فرنسا. ورومان تساريف،  الحاسوبية للسرطان، معهد "كوري"،  األنظمة 

قسم المعلوماتية، جامعة سيبيريا الفيدرالية، كراسنويارسك، روسيا. 

المؤتمر العلمي الدولي للفيزياء التطبيقية 
API- )وتكنولوجيا المعلومات والهندسة 

TECH-III
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