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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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تسبب وباء “كوفيد 19-” يف صدمة غير مسبوقة للقائمين على أنظمة التعليم يف العالم. ولن 
يكون هناك عودة للحالة التي كان عليها العالم قبل هذه األزمة. ففي مجال التعليم فرضت 
المدرسة الرقمية نفسها على الجميع وهو ما يستدعي إعادة التفكير يف الروابط بين عالمي 

التعليم والرقمية.
يقدم هذا الكتاب نظرة عامة واسعة على التغييرات التي من الممكن أن تجلبها التكنولوجيا 
الرقمية لجميع أنواع التعليم، كما يقدم الكتاب قراءة لفهم التحديات التي تنتظر المجتمعات 

واألفراد حتى يتمكن هؤالء من استشراف كيفية التعايش مع تلك المتغيرات. 

أرموند  نشر  بدار   2021 أكتوبر  يف  والعيش  التعليم  لبناء  الرقمية:  المدرسة  كتاب  صدر 
كوالن للكاتبين جويل بواسيير مدرس العلوم االقتصادية واالجتماعية، المدير السابق يف 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وإيريك برويالرد المدرس يف جامعة باريس. 

المدرسة 
الرقمية: 

لبناء التعليم 
والعيش

جويل بواسيير وإيريك برويالرد
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حرجة  عتبات  المعاصرة  الصحية  المؤسسات  بعض  تطور  يتجاوز  عندما  بأنه  الكتاب  ينظر 
معينة، تصبح هي العقبات الرئيسية أمام تحقيق األهداف التي تسعى إليها فتكون السبب 
العامة  الصحة  االنخفاض يف مستوى  الكتاب بشكل خاص  ينتقد  وانهيارها.  األول يف فشلها 
ويبين أنه من العجيب أن ذلك يعود باألساس لتأثير التطور الالمتناهي للمؤسسات الطبية، 
مؤكداً عدم فعالية األدوية باهظة الثمن بشكل عام، وفقدان القدرة الشخصية لألفراد على 
بعدم  أو  للخلود  البشر  وصول  إمكانية  أسطورة  يفكك  كما  المتنوعة،  البيئات  مع  التكيف 

الشعور باأللم والمرض والشيخوخة.

صدر كتاب عدو طبي: مصادرة الصحة يف أكتوبر 2021 عن دار نشر Points، للمؤلف إيفان 
CI� )إليش وهو فيلسوف ومفكر يف علم البيئة السياسية، مؤسس مركز التوثيق الدولي 

DOC( يف المكسيك، أسهم كثيراً بكتابته يف التحليل النقدي للمجتمع الصناعي.

عـــــــــــــــــــــدو 
طبــــــــــــــي

 مصادرة 
الصحة

إيفان إليش
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ويدور الكتاب حول التساؤل التالي: ماذا لو كانت حياتك تعتمد على حساب االحتماالت؟
توضح الكاتبة أنه يف عدد من المحاكمات المهمة، استخدمت الحجج اإلحصائية الخاطئة إلثبات 
ذنب متهمين. يوضح كل فصل من هذا الكتاب خطأ رياضياً شائعاً مسؤوالً عن أخطاء مثيرة 
يف مجال العدالة والقانون. من بين القضايا التي تمت دراستها قضية دريفوس الشهيرة )التي 
كانت محّط جدل محموم يف أوساط المجتمع الفرنسي لمدة 12 عاماً، من 1894 إلى 1906. 
ألفريد دريفوس، وهو يهودي فرنسي،  الضابط  إلى  الموجّهة  الخيانة  وهي تدور حول تهمة 
تمت تبرئته يف نهاية المطاف(.  باإلضافة إلى محاكمة أماندا نوكس وصديقها اإليطالي رافاييلي 
كيرشر،  ميريديث  البريطانية  الطالبة  قتل  جريمة  من  تبرئتهما  تمت  اللذين  سوليشيتو 

مسدلة بذلك الستار على قضية استمرت أكثر من 8 سنوات(. 
من خالل تسليط الضوء على مخاطر االستخدام غير المنضبط للرياضيات أمام المحاكم، كما 
وتشير المؤلفة إلى عيوب الحجة الكمية البحتة وكيفية عدم الوقوع يف فخ األخطاء الجسيمة 

يف التفكير التي يرتكبها الخبراء )والتي غالباً ما يصرحون بها بأنفسهم بعد فوات األوان(.

Scienc� 2021 بدار نشر  صدر كتاب عندما ترتكب الحسابات الخاطئة أخطاء قضائية يف أكتوبر عام
الفرنسي للبحث  الوطني  الرياضيات األمريكية، مديرة األبحاث يف المركز  es، وهو كتاب لعالمة 

العلمي ليلى شنيبس. وترجم الكتاب من اإلنجليزية إلى اللغة الفرنسية ابنتها كورالي وكلمز.

الرياضيات 
في المحكمة
عندما ترتكب 

الحسابات 
الخاطئة 

أخطاء قضائية

ليلى شنيبس ترجمة: كورالي كولمز
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CSO، CNRS-Sciences Po Par- )وهي مؤرخة وعضو يف مركز علم اجتماع المنظمات 
is(   وويلي بيليتيه عالم االجتماع الفرنسي.  

مما ال شك فيه أننا نشهد ومنذ عقود تفاقماً مطرداً لألزمات الصحية واالقتصادية األخيرة تدل 
على حجم هذا االنهيار ومخاطره. لكن من يريد جلد الخدمة العامة؟ لماذا وعلى حساب من؟
باسم  الجارية  المجزرة  ومنفذو  رعاة  هم  من  التالية:  األسئلة  على  اإلجابة  الكتاب  يحاول 
وعذاباتهم؟  سعادتهم  مصادر  وما  وخطاباتهم  )اعتقاداتهم(  يقينياتهم  هي  ما  التحديث؟ 
وكيف يتصرف العاملون يف الخدمة العامة عندما يصبح من المستحيل ممارسة وظائفهم 
فخ  يف  إِدارياً  المستشفى  تقع  عندما  الخدمة  من  المستهدفون  يتصرف  وكيف  يجب؟  كما 

البيروقراطية أو عندما تتدهور وسائل النقل العام لدرجة يصعب استخدامها؟
يفصل لنا هذا الكتاب أهمية الخدمات العامة ودورها: تلك التي جعلت القرى والمدن تعيش 
وتنمو وتتطور ويحارب األدلة الزائفة التي تقلل من قيمة تلك الخدمات لتدميرها ويلفت 

النظر لخطورة أن يتمكن من تلك الخدمات المسؤولون الكسالى أو الفاسدون.

صدر كتاب قيمة الخدمة العامة يف أكتوبر 2021 عن دار نشر الديكوفرت. الكتاب تأليف جولي 
جيرفيه التي تُدرِّس يف جامعة باريس 1 بانثيون سوربون وتجري أبحاثها يف المركز األوروبي 

لعلم االجتماع والعلوم السياسية )CESSP، CNRS( وكلير لوميرسييه، 

قيمـــــــة
الخدمة
 العامة

جولي جيرفيه ، كلير لوميرسييه ، ويلي بيليتيه
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السياسية واالقتصاد  الجغرافيا  الكتاب عمل مشترك تحت إشراف سيدريك تيليني( أستاذ 
)وجيبورج  دوالموات.

ينظر الكتاب إلى أنه بعد عشرين عاماً من 11 سبتمبر 2001، ال يزال العالم يمر باضطرابات 
كبيرة وتغيرات عميقة. وأصبح النظام الدولي الذي تم وضعه بعد فترة وجيزة من الحرب 
العالمية الثانية موضع تساؤل. ويهدف هذا الكتاب يف المقام األول إلى تحليل هذه التغييرات، 
كما يطمح إلى تقديم مفاتيح لفهم العالم المعاصر )يف القرنين العشرين والحادي والعشرين(.
كما يستعرض الكتاب أوالً مفاتيح القوة الجيوسياسية والجغرافية االقتصادية الرئيسية للعالم 
اليوم، مع التأكيد على أن السياق العام للعولمة يجعل قراءة هذا العالم أكثر تعقيداً. كما 
يوفر الكتاب أدوات التحليل الرئيسية لفهم العالم من خالل مفهوم القوة. وأخيراً يستكشف 
الوطنية واإلقليمية والعالمية. كما أخضع  التحديات األمنية على المستويات  الكتاب  مؤلفو 
الكتاب العالقات الدولية الحالية إلى تمحيص نقدي على مستويات عدة للوصول إلى أنواع 

التنافسات والصراعات والتعاون الذي يسود عالم اليوم.

صدر كتاب الجغرافيا السياسية والجغرافيا االقتصادية للعالم المعاصر.. القوة والصراع يف 
أكتوبر 2021 من دار نشر ال ديكوفرت. 

الجغرافيا 
السياسية 
والجغرافيا 
االقتصادية 

للعالم المعاصر
القوة والصراع

سيدريك تيليني، جيبورج  دوالموات 
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الكتاب لفابيان إلوار )عالم اجتماع ومحاضر يف جامعة ليل( وجين فاينز )عالم اجتماع ومحاضر 
يف جامعة غرينوبل ألب(. 

يؤكد الكتاب أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، يتم تكريس العديد من الدراسات االجتماعية 
لموضوع األسعار، معتبرة إياها من الظواهر االجتماعية المهمة كحقيقة اجتماعية. وركزت 
تلك الدراسات على الموضوعات المتصلة بموضوع األسعار مثل: األسواق المالية، منتجات 
السوق، تجارة األعمال الفنية، البضائع المباعة يف أسواق السلع المستعملة، النبيذ أو حتى 

األدوية.
الكتاب أول خريطة ذهنية حول األدبيات الغنية التي كتبت حول هذا الموضوع.  يقدم هذا 
استناداً إلى تصنيف يميز بين األسعار المنظمة والمدارة والمركبة والمتفاوض عليها، ويقوم 
من  السياقات.  من  متنوعة  خالل مجموعة  من  األسعار  هذه  تحديد  آليات  بتحليل  الكتاب 
منظور الكتاب، فاألسعار ليست نتيجة االجتماع الحر للعرض والطلب فقط، بل يتم تحديدها 
على أساس معايير سياسية أو أخالقية أو اجتماعية أيضاً. ويوضح الكتاب كذلك أن األسعار 

يمكن أن تعكس بشكل عام التغيرات التاريخية يف االقتصاد.

صدر كتاب علم اجتماع األسعار يف أكتوبر 2021 من دار نشر الديكوفرت الفرنسية. 

عــلـــــــــــــم
اجتمـــــاع 
األسعار

فابيان إلوار، جان فيينز
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والكتاب لميلوش تشيزنيك، وسابين جاجودزينسكي، وميلوسالوا بورزيسكوفسكا-زيفتشيك. 
الثقافات  بين  والتشابك  والتعايش  بالصراعات  تميزت  التاريخية  بروسيا  بأن  الكتاب  يذكر 
المشهد  تشكيل  تم  الخلفية  هذه  على  وإنه  الوسطى،  العصور  منذ  والطوائف  واللغات 

األرستقراطي بها.
إعادة تشكيل بروسيا من خالل عمل  الثامن عشر تم  القرن  بأنه بداية من  الكتاب  يناقش 
دستور وبناء المؤسسات التي تقوم عليها األمم والدول الحديثة. ويبين الكتاب الصراع بين 
والطبقية  اإلقليمية  والتقاليد  أحياناً  العاصفة  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  التغييرات 

واالجتماعية والنبالء.
ويهدف الكتاب إلى إلقاء الضوء على ديناميات التفاعل بين التقاليد والتغيير يف سياق “المناطق 

الحدودية وذلك يف سياق أوروبا الوسطى ومن منظور تاريخي.

Peter Lang Gmbh Inter�( 28 أكتوبر 2021، عن دار النشر األلمانية  الكتاب صدر يف
 .)nationale

األرستقراطية في 
المناطق الحدودية: 

التشابكات عبر 
الثقافية في 

بروسيا 
من القرن الثامن 

عشر إلى القرن 
العشرين

ميلوش تشيزنيك ، سابين جاجودزينسكي ، ميلوسالوا بورزيسكوفسكا-زيفتشيك
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كان ينظر للشعبوية منذ فترة طويلة على أنها ظاهرة هامشية يف أوروبا وعادة ما تم ربطها 
األخبار  من  يتجزأ  ال  جزء  اآلن  ولكنها  الالتينية،  أمريكا  يف  الرئاسية  األنظمة  استقرار  بعدم 
األمريكية  للرئاسة  ترامب  وانتخاب دونالد  األوروبي،  االتحاد  بريطانيا من  السياسية: خروج 
يف عام 2016، وانتخاب بولسونارو يف البرازيل عام 2018 أو أوربان يف المجر يف عامي 2014 
و2018، هي مجرد أمثلة على تمدد تلك الظاهرة. حتى لو لم يتفق الباحثون على خطورة 
الكثير  الفاشية ويتفق  القومية  أو  السياسية األخرى كاالستبداد  بالظواهر  الشعبوية مقارنة 
ولكن  ثراء،  أقل  بالضرورة  ليست  التي  الدوائر  يف  خاصة  ومنتشرة  رائجة  أنها  على  منهم 
من  أكثر  الرجال  وبين  الحضرية  المناطق  وليس  الريفية  المناطق  يف  تعليماً،  أقل  بالتأكيد 
تجاه  “الشعب”  المعارضة من قبل  األيديولوجية هي نوع من  أن هذه  يبدو  أخيراً،  النساء. 
“النخبة” وذلك بالتقليل من قيمة خبرة، وصوابية تلك النخبة سواء كانت على يسار أم على 
يمين السلطة، إنها تهدف وتطالب بالوصول التلقائي إلى حقيقة قوية مقنعة حتى لو كان ذلك 

من خالل العواطف، والحدس والمشاعر فقط.

والكتاب  مونتريال.  جامعة  نشر  دار  يف   2021 أكتوبر  يف  والنخبة  الشعب  بين  كتاب  صدر 
لفريديريك غيوم دوفور أستاذ علم االجتماع السياسي بجامعة كيبيك يف مونتريال. 

بين الشعب 
والنخبة

 الشعبوية 
اليمينية

فريديريك غيوم دوفور



-13-

التلفزيونية، من خالل شخصيات متفردة  للمسلسالت  أسئلة من مثل هل يمكن  وتطرح 
بقدر ما هي عادية، أن تساعدنا يف فهم عصرنا وتحديد أسسه الفلسفية؟ وتوضح لنا طرقهم 
تنوع  يتجاوز  الفردانية  عن  متماسكاً  مفهوماً  يعكسون  وكيف  الخيال،  استهالك  يف  الخاصة 
العوالم والسرديات المكونة لها. من خالل تحليل عينة من ستة مسلسالت تلفزيونية، تم 
اختيارها بحيث تعكس قدر اإلمكان تنوع اإلنتاجات التلفزيونية المعاصرة، وركزت الدراسة 
على كيفية فهم مسألة بناء الفردانية كمفهوم مركزي ومهم نستطيع من خالله فهم عالقتنا 
بالعالم ومع اآلخرين بل وفهم أنفسنا بشكل أفضل. ويهدف الكتاب إلى إظهار األسس الفلسفية 

واالجتماعية التي تخفيها هذه المسلسالت التلفزيونية أيضاً.

ألورورا  والكتاب  البلجيكية  لوفان  جامعة  نشر  دار  عن   2021 أكتوبر  يف  الكتاب  صدر 
المتخصصة بتحليل المسلسالت التلفزيونية والخطاب اإلعالمي. 

هل يمكن 
للمسلسالت 

التلفزيونية أن 
تساعدنا في 

فهم عصرنا 
وتحديد أسسه 

الفلسفية؟ 

أورورا شورت
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والكتاب للكاتب الدبلوماسي الفرنسي شارل تيبو، الخبير يف شؤون الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. 

يسلط الكتاب الضوء على ثالثين عاماً من التعاون الغربي يف منطقة الشرق األوسط، ويقترح 
أكثر فاعلية وقابلية لإلدارة الغربية للمضي قُدُماً يف العالقات مع الحلفاء يف الشرق  مساراً 
اكتساب  إلى  ستحتاج  أوروبا  أن  الكاتب  يوضح  كما  الجديدة،  التعددية  ولتشجيع  األوسط. 
المصداقية يف المسائل األمنية، وستحتاج الواليات المتحدة إلى إعادة تصور كيفية تعاملها 

مع حلفائها العرب يف ظل تراجع هيمنتها يف المنطقة. 
ويجيب الكتاب عن تساؤالت لها تأثير يف المستقبل من قبيل: هل ال يزال هناك “غرب” واحد، 
على األقل فيما يتعلق بـ “الشرق”؟، وماذا تبقى من االهتمام االستراتيجي الذي يمثله الشرق 

األوسط لكل من أمريكا وأوروبا؟

صدر كتاب غرب متالٍش يف الشرق األوسط يف 18 أكتوبر 2021، عن معهد واشنطن لسياسة 
الشرق األدنى. 

غرب متالٍش في 
الشرق األوسط
 التاريخ الحديث 

للتعاون بين 
الواليات المتحدة 

وأوروبا في 
المنطقة

شارل تيبو
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العليا يف  الدراسات  الدراسات يف مدرسة  الفرنسية، مدير  “لوموند”  وهو مراسل لصحيفة 
العلوم االجتماعية )EHESS(، وأستاذ بكلية باريس لالقتصاد. 

الكتاب صعود ترامب وسقوطه، ودراما خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وصعود   وثق 
الكثير  ذلك  وغير  العالم،  على  كورونا  وباء  وآثار  الفرنسية،  الرئاسة  إلى  ماكرون  إيمانويل 
من القضايا وذلك من منظور كفاح مؤلف الكتاب من أجل عالم أكثر إنصافاً، ويلقي الكتاب 
الضوء على أن الوقت قد حان لدعم مفهوم شامل وواسع لالشتراكية باعتبارها ثقالً موازناً 
ويشرح  العالم.  يف  حالياً  السائدة  االقتصادية  األيديولوجية  تحدد  التي  المفرطة  للرأسمالية 
الكتاب بالتفصيل كيفية النضال ضد عدم المساواة والتهرب الضريبي، ويرسم الكتاب الطريق 

من أجل أوروبا فيدرالية وعولمة أكثر احتراماً للتنوع الثقايف وللبيئة.

صدر كتاب حان وقت االشتراكية يف 26 أكتوبر 2021، عن دار نشر جامعة ييل. والكتاب 
للخبير االقتصادي توماس بيكيتي، 

حان وقت 
االشتراكية

رسائل 
من عالم 
ُمشتعل، 

2016-2020

توماس بيكيتي
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السيبراني يف معهد هوفر،  واألمن  السياسة  لين، وهو زميل يف  للدكتور هيربرت  والكتاب 
وكبير الباحثين يف السياسة واألمن السيبراني يف مركز األمن والتعاون الدوليين يف جامعة 

ستانفورد. 
يوضح الكتاب بالتفصيل المخاطر اإللكترونية التي تتعرض لها المؤسسة النووية األمريكية، 
اإللكترونية وتأثيرها  المخاطر  التي توضح تلك  السيناريوهات  الكتاب روزنامة من  ويعرض 
يف مستقبل المؤسسات النووية. كما يلقي الكتاب الضوء على ما يجب على صانعي القرار 
الحكوميين توقعه. ويجيب عن تساؤالت عدة، منها ماذا كان يمكن أن يحدث لو حدثت أزمة 
الصواريخ الكوبية يف عصر “تويتر”، مع وجود معلومات غير مؤكدة تدور حولها؟ ماذا لو أعلن 
أحد الخصوم أن البرمجيات الخبيثة قد أضرّت بأنظمة نووية، ما أدى إلى ضبابية ثقة صانعي 

القرار النوويين؟
يعتبر كتاب التهديدات السيبرانية واألسلحة النووية أول كتاب يتناول المخاطر السيبرانية 
الحكومات  إدارة  كيفية  حول  مهمة  نصائح  بتقديمه  يتميز  كما  النووية  المؤسسات  على 

للمخاطر السيبرانية على القدرات النووية للدول. 

أكتوبر 2021، عن مطبعة جامعة  النووية يف  السيبرانية واألسلحة  التهديدات  صدر كتاب 
ستانفورد. 

التهديدات 
السيبرانية 
واألسلحة 

النووية

هيربرت لين
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والكتاب لريس جونز، رئيس تحرير مجلة الجغرافيا السياسية، أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا 
والبيئة يف جامعة هاواي. 

من  أمة  أنها  على  المتحدة  الواليات  بتصوير  السائدة  الفكرة  على  الضوء  الكتاب  يسلط 
المهاجرين، إال أنها يف الحقيقة تتمتع بتاريخ طويل من القيود على الهجرة، تلك القيود التي 
الكبير”  “االستبدال  من  العنصري  الخوف  بسبب  األمريكي  المجتمع  يف  بجذورها  تضرب 

للبيض بالمهاجرين غير البيض. 
ثمانينيات  الصينيين يف  على  التي طبقت  االستبعاد  قوانين  بين  الصلة  الكتاب  يكشف  كما 
القرن التاسع عشر، وهتافات “أمريكا تبقى أمريكية” يف عشرينيات القرن الماضي، وهتافات 
“بناء الجدار” التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب يف عام 2016. ويحلل الكتاب الروابط 
ذلك  إلى  باإلضافة  أيضاً،  الجمهوري  والحزب  للهجرة  المناهضة  الكراهية  مجموعات  بين 
يكشف الكتاب عن أثر فكرة تفوّق العرق األبيض على قوانين الواليات المتحدة. فأظهر الكتاب 
العنصري والرغبة يف  باإلقصاء  المتحدة كانت دائماً مدفوعة  الواليات  الهجرة يف  أن قوانين 

إنقاذ فكرة أمريكا البيضاء. 

أكتوبر   12 يف  المتحدة  الواليات  يف  والهجرة  العنصرية  تاريخ  البيضاء  الحدود  كتاب  صدر 
 ”Beacon Press“ 2021، عن دار نشر

الحدود البيضاء
 تاريخ العنصرية 

والهجرة في 
الواليات 
المتحدة 

من االستبعاد 
الصيني إلى 

إقامة الجدران 
الحدودية

ريس جونز



  | متابعة اتجاهات اإلنتاج المعرفي في العالم18

سعى الكتاب إلى التأكيد على مبدأي دمقرطة الطاقة والعدالة المناخية، حيث يرى أن التوجه 
الذي بدأ من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة من خالل استبدال الوقود األحفوري بطاقة الرياح 
يتزامن مع  التحول األخضر  أن هذا  أكثر عدالة. خصوصاً  أن يكون  الشمسية يجب  والطاقة 
تصاعد االحتجاجات الشعبية ضد مزارع الرياح، والذي بدوره سيطيل زمن التلوث بالكربون 
ويزيد من حدة أزمة المناخ.  ويدرس الكتاب، من خالل بحث ميداني يف قرية إسبانية محاطة 

بتوربينات الرياح، المقاومة المناهضة للصناعة والشركات.  

صدر كتاب من يملك الريح؟ أزمة المناخ وأمل الطاقة المتجددة، يف 12 أكتوبر 2021، عن دار 
نشر فيرسو. وهو للكاتب والناشط البيئي ديفيد هيوز، أستاذ األنثروبولوجيا يف جامعة روتجرز. 

من يملك 
الريح؟ 

أزمة المناخ 
وأمل الطاقة 

المتجددة

ديفيد هيوز
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يقدم الكتاب سرداً بدأ من التسعينيات، لمختلف أشكال الدبلوماسية التي جعلت المصالحة 
بين أمريكا وفيتنام تصبح ممكنة، كما يسلط الضوء على السياسيين الذين وضعوا الماضي 
بما يف  البلدين،  لكال  والقادمة  الحالية  لألجيال  إشراقًا  أكثر  للعمل على خلق مستقبل  جانباً 
القدامى يف فيتنام، وبعض  المحاربين  السيناتور جون ماكين وجون كيري، واثنان من  ذلك 
المعارضين الذين وضعوا خالفاتهم جانباً من أجل قضية أكبر وهي المصالحة بين الدولتين. 
أول سفير  أصبح  الذي  السابق  الحرب  أسير   - بيترسون  بيت  على  الضوء  الكتاب  ألقى  كما 
أمريكي لفيتنام - ولم يُغفل الكتاب دور السياسيين الفيتناميين والشعب الفيتنامي يف تجاوز 

هذه األزمة، والتطلع لعالقات أقوى تخدم األمة الفيتنامية.

نشر  دار  أكتوبر 2021 عن  فيتنام، يف 12  أمريكا مع  كتاب ال شيء مستحيل: مصالحة  صدر 
للواليات  الذي عمل سفيراً  أوسيوس،  تيد  للدبلوماسي   .”Rutgers University Press“

المتحدة األمريكية يف فيتنام. 

ال شيء 
مستحيل: 

مصالحة 
أمريكا مع 

فيتنام

تيد أوسيوس
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يسلط الكتاب الضوء على ما سمته التزوير يف االنتخابات األمريكية عام 2020، حيث قامت 
الكتاب،  غير مسبوقة، بحسب  تتمتع بسلطات  أنها  اتضح  والتي  الكبرى،  اإلنترنت  شركات 
ثانية.  رئاسة  بفترة  ترامب  الرئيس دونالد  فوز  االنتخابية، لضمان عدم  العملية  بالتأثير يف 
واستناداً إلى المقابالت الحصرية التي أجرتها مؤلفة الكتاب مع مسؤولي الحملة االنتخابية 
والمراسلين وقضاة المحكمة العليا والرئيس ترامب نفسه، فإنها تكشف عما سمته االحتيال 

التاريخي الذي نصبه الديمقراطيون لالستيالء على السلطة.

صدر الكتاب يف 12 أكتوبر 2021 عن دار نشر “ Regnery”.  والكتاب للصحفية األمريكية مولي همنغواي، 
وهي محللة ومحررة رئيسية يف مجلة “ذا فيديراليست”، كما تعمل معلقة سياسية على قناة “فوكس نيوز”. 

مزورة
كيف استولت 

وسائل اإلعالم 
وشركات 
اإلنترنت 

والديمقراطيون 
على انتخاباتنا

مولي همنغواي
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يف حين يثبت توبي دودج أن محاولة الواليات المتحدة إلحداث تحول شامل يف أفغانستان 
للتطبيق عالمياً.  قابالً  الليبرالي كان  السالم  بناء  بأن نموذج  الخاطئ  افتراضها  إلى  استندت 
الوطن  عن  بعيداً  اإلرهابيين  محاربة  منطق  أن  كرونين  كورث  أودري  جانبها  من  وتؤكد 
األمريكي لم يعد قائماً، حيث تواجه الواليات المتحدة أزمات اقتصادية وإرهاباً محلياً متزايداً. 
  ويحلل جنس رينغسمس وستين رينينج من جانبهما أولويات المفهوم االستراتيجي ونطاقه 

لحلف الناتو، وكيف يمكن معالجة االنقسام السياسي - العسكري يف الحلف. 

يف هذا العدد، ينّظر أناتول ليفن بأن الحكمة وضبط النفس يف السياسة الخارجية هو الطريق 
الوحيد والناجع لمقاومة الشوفينية واالنعزالية ومعارضة التعاون الدولي. 

حدود القوة

كتاب صادر عن مجلة survival   أكتوبر - نوفمبر 2021 
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السبل يف  بهم  تقطعت  الذين  البولنديون،  اليهود  بها  التي عمل  السبل  على  الكاتبة  وتركز 
الريف البولندي خالل الهولوكوست، من أجل البقاء على قيد الحياة. جميع دراسات الحالة 

التي تمت دراستها يف الكتاب تم أخذها من المعهد البولندي إلحياء التاريخ الوطني.
واستهدفت الكاتبة اإلجابة على األسئلة التالية: كيف نفسر العنف الذي مارسه البولنديون 
أنواع معينة  اليهود من تلقاء أنفسهم ودون ضغوط من قِبل األلمان؟ هل كان هناك  ضد 
من العالقات االجتماعية أكثر عرضة لظهور هذا النوع من العنف؟ ما دور الفالحين والنخب 

االجتماعية والكنيسة الكاثوليكية يف التحريض عليها وارتكابها؟

الكتاب صدر يف 31 أكتوبر 2021 بدار نشر بيترالنج. وهو للبروفيسورة 
جوانا توكارسكا� باكر. 

الهاربون اليهود 
في الريف 

البولندي, -1939
 :1945

ما وراء مشروع 
الهولوكوست 

األلماني 

جوانا توكارسكا-باكر



-23-

روسيا والعالم 
في عصر بوتين

من النظرية 
إلى الواقع في 

االستراتيجية 
العالمية 
الروسية

محور الكتاب هو دور روسيا يف العالم يف ظل حكم الرئيس بوتين. ويوضح الكتاب أنه عندما 
تفكك االتحاد السوفييتي بعد الحرب الباردة، شرعت روسيا على ما كان ما يبدو للعيان يف 
إنشاء نظام سياسي ديمقراطي، وبدا أنها عازمة على االنضمام إلى النظام الدولي الليبرالي. 
الداخلية  السياسات  دراماتيكية يف  تحوالت  كانت هناك  بوتين،  الرئيس  ولكن، يف ظل حكم 

والخارجية يف هذا البلد، من أجل إعادة تأسيس نفسها كقوة عظمى. 
الكتاب يلقي الضوء على جوانب واسعة من الثقافة السياسية الروسية وعلى مقاربتها إلدراك 
الطاقة؛  وسياسات  المعلومات  وحرب  الناتو؛  توسع  على  روسيا  فعل  رد  مثل  التهديدات، 
وسياستها تجاه دول الجنوب وخاصة يف الشرق األوسط وأفريقيا وذلك بهدف شرح العوامل 
التي تؤثر يف السياسة الخارجية الروسية، وتبيان كيف ولماذا تدهورت العالقات الروسية مع 

االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بهذه السرعة يف السنوات األخيرة؟

األستاذ  كانيه  لروجر  والكتاب  روتلدج،  نشر  دار  الكتاب يف شهر سبتمبر 2021 عن  صدر 
فخري للعلوم السياسية يف كل من جامعة ميامي وجامعة إيلينوي يف أوربانا شامبين، ودينا 

موليوكوفا محاضرة يف الدراسات الدولية بجامعة ميامي يف الواليات المتحدة األمريكية

روجر كانيه ودينا موليوكوفا
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الصحي  النظام  تصميم  كندا يف  أبحاث  كرسي  )الباحث يف  دينيس  لويس  جان  الكتاب  حرر 
والتكيف معه يف كلية الصحة العامة يف جامعة مونتريال( وكاثرين ريجيس )الباحث يف كرسي 
كندا للقانون والسياسة الصحية يف كلية الحقوق يف جامعة مونتريال ودانييل إم وينستوك 
)الباحث يف كرسي كاثرين أ. بيرسون يف المجتمع المدني والسياسة العامة يف كليتي القانون 

واآلداب يف جامعة ماكجيل(.
وباء  سيحدثها  التي  المناسب  الوقت  يف  الدائمة  التحوالت  الستكشاف  الكتاب  يسعى 
“COVID-19” يف مجتمعاتنا. يف بداية وباء “COVID-19”، اعتقد الكثيرون أن التغييرات التي 
 ”COVID-19“ تحدث ستكون عابرة. ولكن أصبح من المعلوم بالضرورة وعلى نطاق واسع أن
لن يكون الوباء األخير يف عالمنا الذي أصبح صغيراً بالفعل، وستظل “المجتمعات الوبائية” 

معنا لبعض الوقت.
سيجبر الوباء المؤسسات العالمية، مثل منظمة الصحة العالمية، على إعادة تصور الطرق التي 
تعمل بها، وسيصل التغيير إلى حياتنا اليومية لتغيير كيفية تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية 
والرياضية والسياحية. واستكشاف كيفية تغيير “COVID-19” تجارب الناس اليومية - الطرق 
التي يجتمعون بها للعب واألداء والترفيه عن أنفسهم - ويسحب هذا الكتاب العدسة الستيعاب 

السياقات المؤسسية والسياسية األوسع التي يتم فيها تنفيذ هذه األنشطة اليومية أيضاً.
بدراسة الطرق العميقة التي غيرت بها جائحة “COVID-19” كل جانب من جوانب حياتنا، 
يحاول ذلك الكتاب فهم كيف يمكننا التصرف يف عصر الوباء، وكيفية إعادة اختراع المؤسسات 

والممارسات لمواجهة التحديات والتغيرات الناتجة عنه. 

صدر كتاب المجتمعات الوبائية يف أكتوبر 2021 بدار نشر جامعة ماكجيل وجامعة كوين الكنديتين. 

المجتمعات 
الــــــوبــــائـيـــــة

جون لوي دينيس، كاثرين ريجيس، دانييل إم وينستوك 
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يبحث هذا الكتاب يف تطور ضوابط عدم انتشار األسلحة النووية. ويجادل الكتاب بأن الضوابط 
الدولية على الصادرات النووية قد تطورت بطريقة دون المستوى األمثل نتيجة للمشكالت 
الكثيرة التي واجهت العمل الجماعي الذي يهدف إلى الحد من االنتشار النووي.  وبسبب عدم 
وجود نظام رقابة فعال وشامل زادت تجارة األسلحة النووية وأدى ذلك إلى المنافسة بين 

من يتاجرون فيها.
الجماعي  العمل  من  التمكن  عدم  مشكلة  لمعالجة  الجهود  بُذلت  بينما  أنه  الكتاب  يؤكد   

لمواجهة االنتشار النووي وتعزيز الضوابط فإنها لم تكن كافية لمواجهة تلك المشكلة.    
ويؤرخ هذا الكتاب للضوابط الدولية التي وضعت منذ بداية العصر النووي والجهود المبكرة 
تمثله  الذي  والتحديات  الحالي  الوضع  الكتاب  يصف  كما  الذرية.  األنشطة  على  للسيطرة 
األبحاث  من  غنية  مجموعة  على  باالعتماد  الشمالية.  والكورية  اإليرانية  النووية  الطموحات 
العمل  من  التمكن  عدم  مشكلة  أن  الكتاب  يوضح  كما  األصلية،  األرشيفية  والمقابالت 
المشترك لمواجهة ظاهرة انتشار األسلحة النووية قد قيدت جهود منع االنتشار النووي وأن 

الثغرات ال تزال قائمة يف نظام مراقبة التجارة النووية الدولية.

صدر الكتاب نهاية شهر سبتمبر 2021 من دار نشر Routledge. الكتاب إليان جيه ستيوارت، 
المدير التنفيذي لمركز جيمس مارتن لدراسات انتشار األسلحة النووية يف واشنطن.

الضوابط الدولية 
على الصادرات 
النووية وعدم 

انتشارها
مشكلة العمل 

الجماعي

إيان جيه ستيوارت
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)جامعة  فرنانديز  هيرتل  ألكسندر  وكونيتيكت  ييل(،  )جامعة  هاكر  س.  لجاكوب  والكتاب 
)معهد  ثيلين  كاثلين  وبيركلي  كاليفورنيا(،  )جامعة  بيرسون  وبول  نيويورك،  كولومبيا(، يف 

ماساتشوستس للتكنولوجيا(. 
يهدف هذا الكتاب إلى استكشاف السمات المميزة لالقتصاد السياسي األمريكي. يقدم الفصل 
مع  المتحدة،  الواليات  يف  والسياسة  االقتصاد  بين  التفاعل  لتحليل  إطاراً  للكتاب  التمهيدي 
التركيز على ثالثة عوامل رئيسية: المؤسسات السياسية الالمركزية المتشظية، ومجموعات 
المصالح الشرهة، واإلرث الراسخ من االنقسامات العرقية - العرقية المتجذرة يف كل من 

الحكومة واألسواق. 
 تبحث الفصول الالحقة يف الديناميكيات األساسية التي نتجت عن ذلك، بما يف ذلك الصراع 
القتصاد  المستمر  والصعود  الشركات  واحتكار  وعبرهما،  والمناطق  المدن  داخل  القطاعي 
المعرفة. تقدم الفصول معاً خريطة جديدة كاشفة لسياسات الرأسمالية يف الواليات المتحدة. 
ويقدم الكتاب تحليالً شامالً لالقتصاد السياسي األمريكي من منظور مقارن ويطور إطاراً نظرياً 
يؤكد تفاعل العناصر االقتصادية السياسية األمريكية بعضها مع بعض إلنتاج أنماط فريدة من 

عدم المساواة والضعف. 
يمثل الكتاب مقاربة جديدة لفهم المؤسسات والجهات الفاعلة وساحات الصراع التي لم يتم 
تسليط الضوء عليها بزخم وعمق من قبل، ما يمثل مصدراً مهماً لدراسة كل من السياسة 

األمريكية والسياسة المقارنة. 

صدر كتاب االقتصاد السياسي األمريكي يف نوفمبر 2021 من دار نشر جامعة كامبريدج.  

االقتصاد 
السياسي 

األمريكي

جاكوب س.هاكر، كونيتيكت ألكسندر، هيرتل فرنانديز، نيويورك بول بيرسون، 
بيركلي كاثلين ثيلين 
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ويلفت الكتاب النظر إلى أن الصين من أقوى الحضارات وأكثرها استقراراً يف العالم ما جعلها 
تختلف  كانت  التي  الوجهات  تلك  المجتمع،  جوانب  جميع  حول  فريدة  نظر  وجهات  تنتج 
فتية  أمة  المؤسسين  اآلباء  أمام  المؤسسين. ولكن كان  لآلباء  األوروبي  التراث  وتتميز عن 
االجتماعية  النظم  من  منها  الكثير  استلهموا  أطر  عليهم صياغة  وجب  ولذا  بناءها  يريدون 
والسياسية الصينية التراثية، وكان ذلك سعياً منهم لتأسيس هوية سياسية أمريكية تتمايز 

عن التقاليد األرستقراطية األوروبية.

الكتاب صدر يف 31 أكتوبر 2021 للكاتب ديف وانغ، الذي درّس يف جامعة أريزونا وجامعة سانت جون. 
ويناقش الكتاب أمثلة عن كيف استلهم وتأثر اآلباء المؤسسون للواليات المتحدة األمريكية الكثير 

من الدروس من الحضارة الصينية خصوصاً يف مجاالت الزراعة والفلسفة والهندسة المعمارية.

الصين وتأسيس 
الواليات المتحدة

 تأثير الحضارة 
الصينية التقليدية 

في اآلباء 
المؤسسين 

ديف وانغ
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العام  األمين   ،)CCG( والعولمة  الصين  لمركز  الدولي  المجلس  رئيس  ميخي  وأليستر 
 .)BEAC( لمجلس شرق آسيا البريطاني

الكتاب يعرض بالتفصيل تحديات العولمة والحكم ومعضالتهما يف عصر تحدده بشكل متزايد 
األزمات االقتصادية والشعبوية المنتشرة وانحسار األممية والحرب الباردة التي تلوح يف األفق 
بين الواليات المتحدة والصين. كما يعرض الكتاب وجهات نظر متنوعة حول تلك الموضوعات 
التي تحظى باهتمام متزايد وعلى نطاق واسع مثل الحوكمة العالمية، وتغير المناخ، والصحة 

العالمية، والهجرة، وثورة العلوم والتكنولوجيا، والسوق المالية، والتنمية المستدامة.
إنه كتاب فريد حقاً. لم يحدث من قبل أن اجتمعت مثل هذه المجموعة الموثوق بها من 
التحديات  وحول  العالمية  الحوكمة  حول  عميق  جديد  تفكير  لتطوير  معاً  المقاالت  كتاب 
العالمية المشتركة الحالية. يعبر الكتاب عن مخاوف عميقة بشأن االضطرابات غير المسبوقة 
يف شكل  البشرية  تواجهها  والتي  لها  مثيل  ال  التي  االضطرابات  يصف  كما  العالم.  تاريخ  يف 
أزمات متعددة، ويتساءل عن أي واحدة منها لديها القدرة على تركيع الحضارة. وأكثر تلك 

المخاطر وضوحاً هي التهديد الذي يشكله تغير المناخ.
ويشدد الكتاب على أن أي مسار يؤدي إلى الصراع سيزيد من مخاطر وقوع كارثة. يف هذا 
السياق، يجب التوصل إلى توافق يف اآلراء حول مستقبل عالمنا. ولقد طرح الكتاب العديد 
من األفكار والسياسات الجديدة لما يعتقد أنه السبيل الوحيد للمضي قُدُماً للجنس البشري.

وانغ مؤسس مركز  وأليستر ميخي.  وانغ  للمؤلفين هايو  أكتوبر 2021.  الكتاب نشر يف 11 
للمالية  ساوثويسترن  جامعة  يف  التنمية  دراسات  معهد  عميد   ،)CCG( والعولمة  الصين 

واالقتصاد يف الصين. 

هايو وانغ وأليستر ميخي

إجماع أم 
صراع: الصين 

والعولمة في 
القرن الحادي 

والعشرين



-29-

الرئيسية  األسئلة  يعالج  حيث  والطريق،  الحزام  لمبادرة  الجذري  التأثير  يف  الكتاب  يبحث 
المتعلقة بتأثيراته االقتصادية والسياسية واالستراتيجية: ما الفرص والمخاطر المحتملة؟ ما 
الذي تأمل الحكومة الصينية من تحقيقه من خالل مبادرة الحزام والطريق؟ وكيف استجابت 

دول العالم المعنية باألمر؟
ويجمع هذا الكتاب بين علماء ومحللين دوليين بارزين، كما أنه يأتي يف وقت حرج يف تطوير 
الحزام  مبادرة  تأثير  على  الضوء  يسلط  والكتاب  والطريق.  الحزام  لمبادرة  التحتية  البنية 
والطريق يف مستقبل السياسة واالقتصاد العالميين. كما تكشف فصول هذا الكتاب عن دور 
تلك المبادرة ومكانتها يف السياسة الخارجية الصينية وعلى ديناميكيات القوى العظمى وعلى 

االتجاهات االقتصادية واالستثمارية المستقبلية. 

 China Social Sciences( النشر  دار  عن  أكتوبر   31 والطريق يف  الحزام  مبادرة  كتاب  صدر 
Press 2021، للمؤلفين جوسيف ليو، هونغ ليو، جونغ شو.

كتيب بحثي 
حول مبادرة 

الحزام 
والطريق

جوسيف ليو، هونغ ليو، جونغ شو
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واألزمات  والحرائق  األوبئة  أن  كما  بها.  التنبؤ  يصعب  بطبيعتها  الكوارث  بأن  الكتاب  يذكر 
المالية والحروب ال تتبع توزيعاً إحصائياً يمكّن من تحديد دورات وقوعها. وعندما يتم ذلك 
فمن المتوقع أن يكون العالم المعاصر على أتم االستعداد للتعامل معها أكثر من الرومان 
الذين واجهوا بركان فيزوف وأكثر من أوروبا التي صارعت الموت األسود يف العصور الوسطى، 
ولكن “كوفيد – 19” أثبت عكس ذلك فالكثير من الدول المتقدمة بما فيها الواليات المتحدة 

األمريكية كانت ردودها مشوشة يف التعامل مع الوباء الجديد الصادر من الصين.
والكتاب يلفت النظر إلى أن أسهل إجابة هي إلقاء اللوم على القيادة السياسة السيئة ووصفها 
بعدم الكفاءة أو اإلهمال يف التأهب للكوارث والحد من آثارها، ولكن مؤلف الكتاب يجادل بأن 
حاالت الفشل ال تعزى إلى الحكومات فقط، حيث بالنسبة إلى الكاتب غالباً ما تكمن الحلقة 
الضعيفة يف السلسلة يف مستوى أدنى من التسلسل الهرمي التنظيمي. فما الذي يدفع بعض 
الناس للرد بعقالنية على تهديد جديد ومنهم من يتصرف بسلبية كمجرد متفرج، وبعضهم 
اآلخر يثور وينكر؟ يجيب الكتاب على هذه األسئلة، ويعرض الكوارث المدمرة التي عصفت 

باإلنسانية على مر القرون.

صدر كتاب الكوارث يف 9 نوفمبر 2021 عن دار النشر اإليطالية )Mondadori(. للكاتب نيال 
فيرجسون، أستاذ يف جامعة هارفرد األمريكية.

نيال فيرجسون

الكوارث
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أمه الفعاليات يف العامل

اثنياً
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عقدت تلك الندوة العلمية يومي 4 و5 نوفمبر 2021، يف مركز مؤتمرات الحرم 
الجامعي كوندورسيه، بأوبيرفيلييه، يف فرنسا. 

والهدف من هذه الندوة هو الجمع بين علماء االجتماع والفالسفة والممارسين 
على نطاق واسع ومنّظري البحث الميداني، الذين يقع عملهم على مفترق طرق 
وهما  )لظاهرتيه  والفينومينولوجيا  االجتماع  لعلوم  والنظري  التطبيقي  الفهم 
تحليل  نحو  االنطالق  ثم  للظواهر،  الحدسية  الخبرة  على  ترتكز  فلسفية  مدرسة 
الظاهرة سعياً إلى فهم أعمق(. وعرض الباحثون أعمالهم البحثية حول المسألتين 

التاليتين:
سياق  يف  مناسبة  أنها  الفينومينولوجية  المقاربة  تثبت  أن  يمكن  معنى  بأي 
االستقصاء اإلثنوغرايف للوصف التحليلي لظواهر متنوعة مثل تجربة المجموعات، 

أو نشأة السيرة الذاتية، أو تجارب الضعف؟
ماذا يمكن أن تكون مساهمة المفاهيم وأنماط التفكير الخاصة بالظواهر يف توضيح 

طبيعة الممارسة اإلثنوغرافية ومعناها )وصف األعراق البشرية(؟
دراسة  يف  والمنهجية  المعرفية  النظر  وجهات  المؤتمر:  محاور  بين  من  وكان 
مع  العالقات  ووصف  العنيفة،  االجتماعية  األنظمة  ووصف  االجتماعية،  الظواهر 

العالم ومع اآلخر ومع الذات. 

كيف توصف الظواهر االجتماعية؟
بين علم االجتماع والفينومينولوجيا
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الرابطة الدولية للعلوم السياسية والجمعية الفرنسية للعلوم السياسية يف باريس
24 نوفمبر 2021 

عولمة  إلى  الهجرة  حركات  ومن   ،”COVID-19“ جائحة  إلى  المناخ  تغير  من 
القضايا  من  العديد  ببعضه.  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطا  اليوم  عالم  أصبح  اإلرهاب، 
المعاصرة هي محلية المنبع، ولكنها تتطلب حلوالً عالمية أو متعددة النطاقات 
تعرف  ال  المعاصر  عالمنا  ذلك. فمشكالت  العكس من  على  أو  نفسه،  الوقت  يف 
الحدود. هذه التقاطعات بين المحلي والعالمي، الخاص والعام، الفردي والجماعي 
المسارات  إلى ظهور تحديات جديدة وشكوك جديدة تعيد صياغة مالمح  تؤدي 

السياسية المستقبلية.

)إعادة( التفكير في  Glocal)المحلي / العالمي( 
في سياقات العلوم السياسية
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أقيم المؤتمر الدولي للذكاء االصطناعي والتطبيقات يف الصين يف الفترة ما بين 
17-15 أكتوبر 2021.

يعتبر المؤتمر من أهم المؤتمرات الدولية الرائدة لتقديم التطورات الجديدة يف 
مجاالت الذكاء االصطناعي والتطبيقات. الجمهور المستهدف للمؤتمر هم العلماء 
والمهندسين وطالب الجامعات يف جميع أنحاء العالم والصناعة لتقديم األنشطة 
مجالي  بين  البحثية  العالقات  تعزيز  وبالتالي  الموضوع،  حول  الجارية  البحثية 
األفكار  لتبادل  القطاعين  بين  فرصاً  المؤتمر  هذا  وفر  كما  والصناعة.  الجامعات 
للتعاون  والبحثية  التجارية  الشراكات  عقد  وهكذا  التطبيق،  وخبرات  الجديدة 

المستقبلي.

المؤتمر الدولي للذكاء 
االصطناعي والتطبيقات

الصين يف الفترة ما بين 17�15 أكتوبر 2021
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يف 18 من أكتوبر 2021 نظم “مركز أبوظبي للغة العربية” بالشراكة مع “معهد 
يف  الثامنة  دورته  يف  للترجمة  الدولي  أبوظبي  مؤتمر  األوروبي”،  للتاريخ  اليبنتز 
فرانكفورت. كان المؤتمر قد أقيم قبيل انطالق معرض فرانكفورت للكتاب تحت 
خصوصيات  وأثر  األدبية  الترجمة  الحضاري:  والتواصل  العربية  “اللغة  عنوان 

الثقافة والتاريخ على الترجمة.”
شارك يف المؤتمر الذي قُدم بثالث لغات باحثين ومترجمين من دول عدة عربية 
وأوروبية. يهدف المؤتمر إلى تقديم فرصة للبحث العميق يف الترجمة بالمجاالت 

الثقافية واألدبية والترجمة.

المؤتمر الدولي للترجمة في ألمانيا
مركز أبوظبي للغة العربية

18 من أكتوبر، 2021
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يهدف المؤتمر إلى إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لنشر كتاب ويل 
كيمليكا، المواطنة المتعددة الثقافات. نظرية ليبرالية لحقوق األقليات، المنشور 

بدار نشر جامعة أكسفورد عام 1995. 
للتصوير  الثقافات  متعدد  ليبرالي  بديل  التالية:  الموضوعات  المؤتمر  وتناول 
يف  النظر  وإعادة  اليابان،  يف  لألغلبية  الثقافية  الحقوق  مطالبات  فحص  الصائغي: 
المواطنة متعددة الثقافات: حالة إيران، هل يمكننا التحدث عن التعددية الثقافية 
يف أمريكا الالتينية؟ )هل هناك تعدد ثقايف التيني - أمريكي؟(، التعددية الثقافية 
التعددية  للمرأة؟،  مفيدة  الثقافية  التعددية  تعد  لماذا  الليبرالية،  امتياز  دون 
الثقافية ومجموعات األقليات / مجموعات التعددية الثقافية واألقليات، والهيمنة 
أصدقاء  والمهاجرون:  الليبرالية  الثقافة  اللغوية،  للعدالة  نهج جمهوري  اللغوية: 
والتكامل،  الثقافية  والتعددية  الهجرة،  وأخالقيات  الثقافية  والتعددية  أعداء؟،  أم 
الطبقة  لرجال  الثقافات  متعددة  والمواطنة  الجنسية  على  الحصول  وسهولة 
“حقوق  المهاجرين:  دمج  وسياسات  الليبرالية  الثقافية  والتعددية  الوسطى؟، 
الثقافات، ونظرية  ، ومواطنة متعددة  تعدد األعراق” مقابل “القيم المشتركة”؟ 
تصحيحية للتعددية الثقافية، وتجاوز االنقسام العرقي والمدني، ومشكلة الحياد 

يف المواطنة متعددة الثقافات، ومفهوم متعدد الثقافات للعلمانية. 

المواطنة متعددة الثقافات بعد 25 عامًا 
جامعة باريس 1 بانتيون سوربون

18 نوفمبر 2021
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نظم قسم البحوث يف منظمة العمل الدولية واألكاديمية الصينية للعمل والضمان 
حول   2021 لعام  الدولية  الندوة  بكين،   - الدولية  العمل  ومنظمة  االجتماعي 
مستقبل العمل يف الصين. عقدت الندوة عبر اإلنترنت يف الفترة من 21 إلى 22 
الصينية واللغة  اللغة  الفورية بين  الترجمة  أكتوبر عبر تطبيق zoom وتوفرت 

اإلنجليزية.
)اآلسيوية( والوطنية  العالمية واإلقليمية  النظر  الندوة تقديم وجهات  كان هدف 
)الصينية( حول موضوعات مختلفة، بما يف ذلك اتجاهات سوق العمل والتنمية 
االقتصادية، كما تم التأكيد على أهمية دور منصات العمل الرقمية يف تحويل عالم 
العمل وتأثير الذكاء االصطناعي يف أسواق العمل، وكيفية حماية العمال يف عصر 

التقنية المتقدمة.

الندوة الدولية حول مستقبل العمل في الصين
قسم البحوث في منظمة العمل الدولية 

واألكاديمية الصينية للعمل والضمان االجتماعي

يف الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر
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ينظم معهد باستير – باريس ندوة يومي 25 و26 نوفمبر 2021، وهي جزء من الجهد 
الذي يبذله معهد باستير لدمج العلوم االجتماعية يف علم األحياء من خالل بناء حوارات 

بين تخصصات العلوم االجتماعية والباحثين يف الطب الحيوي. 
العلوم االجتماعية مداخالت ويشاركون يف  سيقدم باحثون من مجاالت مختلفة من 
واألمراض. وستركز  للصحة  فهمنا  االجتماعية يف  العلوم  مناقشات حول مساهمات 
الندوة على نطاق واسع على االستجابة لـ”COVID 19” والتعايف من آثاره. وسيعمق 
 ”19-COVID“ الحوار حول الموضوعات التالية:  تحليالت منهجية ومؤسسية يف وباء
االجتماعية  والعلوم   ،”COVID-19“ متالزمة   / اإلعاقة  ومعالجة  وفهم  بعده،  وما 
المضادات  لتجارب  شبكي  ونموذج  المرونة،  وتحفيز  الصحية  الضعف  نقاط  لفهم 
وسياسات  األوبئة،  يف  الصيدالنية  غير  التدخالت  وحوكمة  وقانون  العامة،  الحيوية 
المساواة العالمية يف اللقاحات خالل “COVID-19”، والشبكات االجتماعية واألوبئة، 
وتأثير  حالة،  دراسة   :”COVID-19“ وباء  يف  اإلنترنت  عبر  الدينية  الرسائل  وتأثير 
سياسة Facebook ضد الحسابات التي تشارك المعلومات الخاطئة بشكل متكرر، 
والتركيز على العلوم والصحة “COVID-19”، و”COVID-19” يف أفريقيا، وما الذي 
يمكننا تعلمه من وسائل التواصل االجتماعي؟، والذكاء الوبائي، والسياسة الوبائية: 
لـ  والسلوكية  والوقائية  االجتماعية  التدابير  وتقييم  والسيطرة،  والوقاية  المراقبة 
“COVID-19” بين الطالب الدوليين يف الصين، واستخدام أدلة العلوم االجتماعية يف 
سياق “COVID-19” يف جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتأثير “COVID-19” على 
األبعاد النفسية واالجتماعية والتغذوية لرعاية المحتجزين يف مدغشقر، وفهم “تأمين” 
الصحة العامة الجديد: العلم المرئي لتتبع اآلثار العالجية المنشأ لالستجابة الوبائية لـ 

 .”COVID-19“

العلوم االجتماعية وعلم األحياء
لفهم األمراض الناشئة

معهد باستير – باريس ندوة يومي 25 و26 نوفمبر 2021 
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 Louvain جامعة  يف   ،)CRIDES( والمجتمع  األعمال  قانون  أبحاث  مركز  ينظم 
البلجيكية، المؤتمر الدولي حول موضوع “البلدان الناشئة يف قلب التوازنات العالمية 

الرئيسية” يومي 25 و26 نوفمبر 2021 يف بروكسل وعبر اإلنترنت.
والبحث  الكبرى  العالمية  التوازنات  يف  البازغة  الدول  مكانة  مناقشة  المؤتمر  وهدف 
هيكلة  إعادة  إلى  يؤدي  المجاالت  من  العديد  يف  الدول  تلك  تأثير  كان  ما  إذا  لتحديد 
العالقات الدولية وهكذا، وإجراء دراسة تفصيلية لمواقف البلدان الناشئة بشأن القضايا 
والمنافسة  المال  رأس  وتدفقات  والديون  التجارة  والقانونية:  والسياسية  االقتصادية 
االجتماعية  والمسؤولية  والصحة  والمناخ  والبيئة  العالمية  أو  اإلقليمية  والقيادة 
للشركات، وعمل المنظمات الدولية. ولذلك فإن المؤتمر متعدد التخصصات بطبيعته.
وتناول المؤتمر الموضوعات التالية: دول الناشئة ودينامية االقتصاد المعولم، والرقمنة 
يف البلدان الناشئة، والقضايا الشاملة والخصائص المحلية، والتعامل مع وباء الديون 
السيادية يف عصر إزالة العولمة واالختالالت العالمية.. نحو ظهور إطار دولي إلعادة هيكلة 
ديون البلدان النامية، ونهج الصين يف صنع سياسة االستثمار. وسد الفجوة من الخطابة 
إلى الممارسة، وتعزيز المنافسة يف عمليات الخصخصة يف البرازيل، والدول الناشئة 
مراجعة  ينبغي  وهل  الجديدة،  األلفية  يف  والتعددية  والصين  العالمية،  والتوازنات 
المستدامة،  بالتنمية  يتعلق  الناشئة فيما  والبلدان  النامية  والبلدان  التنمية  مفاهيم 
واألخالقيات البيئية يف الخطاب القانوني للبلدان الناشئة، والحوار مع أصحاب المصلحة 
المجموعات متعددة  بين  توازناً  أكثر  لعالقة  المستدامة كوسيلة  الشركات  وحوكمة 
الجنسيات والمجتمعات المحلية، والجائحة والحصول على اللقاحات واألدوية، وصعود 
البلدان الناشئة يف إدارة األمن يف أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتعاون بين بلدان 
الجنوب يف أفريقيا، والتعاون األفريقي عبر الحدود عند مفترق طرق كريستيانو دورسي، 
والبلدان الناشئة كالعبين رئيسيين يف عملية إضفاء الطابع المؤسسي يف أفريقيا؟ مثال 
رئاسة جنوب أفريقيا، وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية األفريقية، وبناء النظام الجيد 
من قبل الثقافات غير الغربية، والبلدان الناشئة والديمقراطية يف التعاون بين الجنوب 

والجنوب األفريقي، وموقف الدول البازغة من القانون.

الدول البازغة في قلب التوازنات
العالمية الكبرى
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يف  والفلسفية  القانونية  العلوم  معهد  اإلنترنت  على  نظمها  دولية  عمل  ورشة 
جامعة السوربون )ISJPS( يف الفترة ما بين 4 و5 نوفمبر 2021.    

اتجاهين  بين  ممزقة  الهجرة  بشأن  المعيارية  الفلسفة  كانت  بداياتها،  منذ 
متعارضين: المثالية والواقعية. وال شك بأن الفصل الجذري بين الواقع واألخالقي 
هو أساس هذا التعارض. فيرى بعض دعاة فتح الحدود أنها هدف بعيد المنال يف 
أَخالقياً  ظل الظروف الحالية، ويعتبرها بعض المدافعين عن حقوق اإلنسان حقاً 
ال يمكن الحد منه أو إعاقته. وتهدف ورشة العمل تلك إلى التشكيك يف استحالة 
الجمع بين الواقعي واألخالقي يف مجال الهجرة. أوالً، بشرح لماذا تطبيق معايير 
إنتاج  إعادة  إلى  إال  يؤدي  ال  المظالم،  العدالة وعدم معالجة  أخالقية معينة مثل 
الوضع  بتبيان كيف يمكن تجاوز  ثانياً،  نهاية؛  إلى ما ال  الهجرة ومشكالتها  دوافع 

الراهن بشكل أخالقي ودون تجاهل القيود وآليات القوة على أرض الواقع.

النظرية السياسية للهجرة
 بين المقاربات المثالية والواقعية 

 )ISJPS( معهد العلوم القانونية والفلسفية يف جامعة السوربون
يف الفترة ما بين 4 و5 نوفمبر 2021
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استهدف المنتدى الدولي للعدالة العسكرية )IMJF( إظهار تنوع أنظمة العدالة 
العسكرية يف العالم، وإلقاء الضوء على سماتها البارزة، واستكشاف تاريخها وتأريخ 
تطوراتها الحالية وهكذا تسليط الضوء على الروابط وأوجه التشابه التي قد تكون 
موجودة بين القوانين العسكرية والوطنية المدنية واستشراف ما يمكن أن يكون 

عليه مستقبل القانون العسكري، يف ضوء التطورات التكنولوجية والرقمية. 
شارك يف المنتدى الكثير من المدعين العامين يف جيوش العالم وهكذا الكثير من 
الباحثين األكاديميين من مناطق جغرافية متنوعة. وتتم تناول موضوعات غاية يف 
األهمية مثل: العدالة العسكرية خالل العصر الحديث والثورة الفرنسية، والعدالة 
العسكرية والحربين العالميتين، والقضاء العسكري الفرنسي من حرب إلى أخرى: 
اإلصالحات والمقارنات والخالفات )1928-1870(، وتعليمات المحاكم العسكرية 
البلجيكي  العسكري  القضاء  قضية  اإلعدام:  وممارسة   ،)1914-1919( للجيوش 
الفرنسي  الجيش  إخفاقات مقاتلي  إلى عام 1952، والحكم على  من عام 1944 
أثناء تحرير أوروبا )1944-1943(. مثال القضاء العسكري خالل الحملة اإليطالية، 
والخيانة العظمى والتدخل السياسي ومطاردة ما بعد الحرب للمتعاونين والخونة 
من جنوب أفريقيا )1948-1945(، والقضاء العسكري والعدالة العادية يف إيطاليا، 
األوروبية  المحكمة  وتأثير  الدنمارك،  يف  المعاصرة  العسكرية  العدالة  وقضايا 

لحقوق اإلنسان يف نظام القضاء العسكري الحالي يف المملكة المتحدة. 

منتدى العدالة العسكرية الدولية

 ،)IMJF( نظمت محكمة النقض باريس المنتدى الدولي للعدالة العسكرية
يف الفترة ما بين الخميس 18 نوفمبر الجمعة 19 نوفمبر 2021. 
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واالستقرار  األمن  صعيد  على  كبرى  تداعيات  األوسط  الشرق  منطقة  تشهد 
بعضها  فإن  المنطقة،  داخل  من  التغيرات  هذه  بعض  ينشأ  وبينما  اإلقليميين. 
اآلخر يرتبط بتحوالت أوسع نطاقاً على نطاق العالم، من قبيل اآلثار الالحقة لجائحة 
المنطقة  شهدت  األخيرة،  السنوات  ويف  الناشئة.  والتكنولوجيات  “كوفيد19-” 
الصراعات  انحسار  َّد  ول فقد  اإلنمائية.  وبيئتها  األمني  على صعيد وضعها  تحسناً 
األهلية بعد حقبة الربيع العربي، وهزيمة تنظيم الدول اإلسالمية “داعش”، وتوقيع 
االتفاق اإلبراهيمي للسالم، فرصاً جديدة من أجل السالم واالستقرار اإلقليمي. بيد 
أن هناك تحديات عدة أمام تحقيق األمن اإلقليمي المستدام، وسيكون لكلٍّ من 
التحوالت التكنولوجية المتسارعة، والعقبات أمام التنمية، والسياسات المختلفة 

للقوى اإلقليمية والدولية، آثار كبيرة على مستقبل األمن يف الشرق األوسط.
الشرق  أمن  تعريف  إعادة  محاور:  ستة  حول  المؤتمر  تناول  السياق،  هذا  ويف 
األوسط يف حقبة انتقالية: رؤية لعشرين عاماً، التصدي للتطرف العنيف واإلرهاب 
يف الشرق األوسط، مستقبل األمن يف الشرق األوسط: األولويات الدولية، منظور 
دول مجلس التعاون الخليجي بشأن بناء نظام أمني إقليمي مستدام، المبادرات 
بعد  تحالفات مستقرة، ما  إقامة  إلى  السعي  المنطقة:  الجديدة يف  الدبلوماسية 
األمن اإلقليمي: منظورات جديدة ورؤى مستقبلية من أجل األمن البشري. وألقى 

كلمة المؤتمر االفتتاحية صاحب السمو الملكي األمير تركي الفيصل. 

أمن الشرق األوسط في عالم متغير: بناء 
نظام أمني إقليمي مستدام

“تريندز للبحوث واالستشارات” ومبادرة سكوكروفت ألمن الشرق األوسط 
التابعة للمجلس األطلسي 2 نوفمبر و3 نوفمبر 2021، نيويورك




