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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.
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الكتب
أوالً



  | متابعة اتجاهات اإلنتاج المعرفي في العالم4

أجل  من  الدولية  والعالقات  السياسة  في  اإلخالص  مفاهيم  الكتاب  هذا  يفحص 
مناقشة ما يجب أن نتوقعه أو ال نتوقعه من السياسيين، ضمن المعايير التي يجب 
أن يعملوا بها، وكيف يمكن جعل قراراتهم وأفعالهم متوافقة مع األخالق. مؤلفو 
والعالقات  السياسة  في  اإلخالص  موضوع  في  المتخصصين  من  الكتاب  هذا 

الدولية.
بالنظر إلى كيفية تأثير اإلخالص على اإلجراءات والممارسات والمؤسسات السياسية 
على المستويين الوطني والدولي، تعمل المقدمة على وضع الفصول في سياق 
يركز  الدولية.  السياسة والنظرية  الجارية حول اإلخالص في  المعاصرة  المناقشات 
ذلك  في  بما  الدولية،  والعالقات  السياسة  في  معاصرة  قضية  على  فصل  كل 
واتخاذ  السياسات  وصياغة  واألمن،  والثقة،  والسخرية،  العام،  والنفاق  الفساد، 
القرار، واالعتذار السياسي، والعقل العام، والرياء السياسي، واإلنكار وخداع الذات، 
وسيجادل على خلفية النظرة الكانطية إلى الصدق على أنه غير مشروط. من خالل 
تقديم نظرة شاملة ومهمة للحدود العملية لإلخالص في الشؤون السياسية، ما 

سيجعل هذا العمل ذا أهمية كبيرة لكل من الطالب والعلماء.

 صدر الكتاب منتصف عام 2021 للباحثين سورين باياسو المحاضر في الفلسفة 
في قسم  األستاذة  لوريوكس  وسيلفي  المتحدة(،  )المملكة  كيلي  جامعة  في 

العلوم السياسية في جامعة الفال. 

اإلخالص 
في 

السياسة 
والعالقات 

الدولية

سورين باياسو ، سيلفي لوريوكس
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يقدم هذا الكتيب نظرة عامة شاملة وموجزة عن مجال العالقات الدولية التاريخية. 
حيث يلخص ويجمع أهم األدبيات الحالية في هذا المجال مع تقديم الموضوعات 
بالتنوع  القارئ  يشعر  ما  تطويره،  إلى  دفعت  التي  المركزية  والمنهجيات  والُنهج 

وديناميكيات البحث التي تقع في قلب هذا النوع من الدراسات.
تشترك طرق التفكير المختلفة في العالقات الدولية تاريخيًا في بعض االهتمامات 
والمجاالت المشتركة: الفاعلون والعمليات والمؤسسات في مجال العالقات الدولية، 
العلوم االجتماعية واإلنسانية،  التاريخية من بقية  الدولية  العالقات  وتحديد موقع 
والمناهج واالتجاهات الرئيسية لهذا المجال. ويعد هذا الكتاب مصدرًا مهمًا للطالب 
الدولية،  العالقات  التخصصات، السيما  والباحثين من مجموعة من  واألكاديميين 
واألنثروبولوجيا،  االجتماع،  وعلم  والتاريخ،  السياسية،  والعلوم  العالمي،  والتاريخ 
السياسي  والفكر  األمنية،  والدراسات  دبلوماسية،  ودراسات  السالم،  ودراسات 

الدولي، والجغرافيا السياسية، والقانون الدولي.

بنيامين دي كارفالو زميل باحث في المعهد النرويجي للشؤون الدولية، وجوليا 
كوستا لوبيز األستاذة في جامعة جرونينجن، قسم العالقات الدولية، و هالفارد 

ليرا أستاذ في المعهد النرويجي للشؤون الدولية. 

كتيب 
روتليدج 

للعالقات 
الدولية 

التاريخية

بنيامين دي كارفالو ، جوليا كوستا لوبيز ، هالفارد ليرا
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قانون العالقات الخارجية والقانون الدولي العام مجاالن أكاديميان وثيقا الصلة يميل 
كل منهما إلى التحدث عن اآلخر. وكما يوضح هذا الكتاب، فإن االثنين مرتبطان ارتباطًا 
وثيقًا ويعتمدان على بعضهما من أجل البناء المتبادل والهوية. إن الفهم األفضل 
الديمقراطية  المهمة، مثل:  الدستورية  القيم  لدعم  حيوية  أهمية  له  العالقة  لهذه 
وسيادة القانون وحماية حقوق اإلنسان، مع تمكين الدول من االنخراط في أشكال 

هادفة من التعاون الدولي.
نظر  وجهات  ويقدم  المجالين،  بين  اللقاءات  على  فاحصة  نظرة  الكتاب  يلقي 
للمشاركة البناءة بينهما. بشكل جماعي، وتجادل اإلسهامات بأن ترسيم الحدود بين 
الحقلين يحدث في منطقة تفاعل مختلطة تتطلب كاًل من الجسور والحدود: جسور 
لبناء العالقة بين الحقلين، وحدود للحفاظ على التوقعات المعيارية الرئيسية على 

الصعيدين المحلي والدولي. 

كالينلين،  وتوماس  برلين  جامعة  في  القانون  ألستاذ   2021 عام  الكتاب صدر 
رئيس قسم القانون العام والقانون األوروبي والقانون الدولي بكلية فريدريش 

شيلر في جامعة جينا في ألمانيا. 

قانون 
العالقات 
الخارجية 

والقانون 
الدولي
الجسور 
والحدود

هيلموت فيليب أوست، توماس كالينلين
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يطور هذا الكتاب بشكل نقدي ويناقش التخيالت الجيوسياسية إليران ويستكشف 
مختلف مدارسها الفكرية في السياسة الخارجية وخالفاتها. وبذلك، يغطي الكتاب 
إلى  وصواًل   2001 عام   ”11/9“ منذ  إليران  الدولية  والعالقات  الخارجية  السياسة 
والدولي، يضع  المحلي  القوى  توازن  إلى  نظرًا   .)2014 عام  )أواخر  روحاني  صعود 
الكتاب نظريات النظام العالمي لما بعد القطب الواحد في العقد األول من القرن 
البينية اإلمبريالية”، ويفحص  الذي ُيطلق عليه اسم “القطبية  الحادي والعشرين، 
عالقات إيران مع القوى العظمى غير الغربية في تلك الحقبة، ويقدم نقدًا لـ “عقيدة 

روحاني” ورؤاها االقتصادية والسياسة الخارجية.

الكتاب صدر عام 2021 وهو لألكاديمي األلماني-اإليراني علي فتح الله نجاد. 

إيـــــــــــــــــــــــــــــران 
في نظــــــــام 

عالمي جديد 
ناشئ من 

أحمدي نجاد 
إلى روحاني

علي فتح هللا نجاد
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السياسية.  العلوم  في  مبتدئ  طالب  ألي  مقدمة  هي  العالمية  السياسة  أساسيات 
يستعرض هذا الكتاب السياسات المحلية والدولية، ويستعرض األيديولوجيات السياسية، 

ويستكشف العدسات النقدية اإلضافية، مثل النظرية النسوية والبيئية.
للعالقات  المتغيرة  الُنهج  يشرح  والبنائية  والليبرالية  للواقعية  متعمق  تحليل  الميزات: 
الدولية بعد الصراعات العالمية الكبرى، ويناقش االتجاهات العالمية والعقبات وتطوير 
الهويات في العالقات الدولية. المحتويات: في الجزء األول: أساسيات السياسة العالمية، 
الثاني: صعود  الفاعلة والتأثيرات، الفصل  الفصل األول: المفاهيم األساسية والجهات 
الثالث:  والفصل  العالمية،  السياسة  نظريات  ففيه:  الثاني  الجزء  أما  الحديثة،  السياسة 
سياسة القوة، أما الفصل الرابع فهو بعنوان: الليبرالية وبدائل سياسة السلطة، والفصل 
والعمليات  الهياكل  الثالث:  الجزء  ويتضمن  والجندرية.  االجتماعية  النظريات  الخامس: 
الدولة،  وغير  الدولة  السابع:  والفصل  الخارجية،  السياسة  السادس:  والفصل  العالمية، 
التاسع:  والفصل  العسكرية.  والقوة  األمن  الثامن:  والفصل  واإلرهاب،  الحرب  العنف: 
غير  المنظمات  العاشر:  والفصل  البشري،  واألمن  الدولي  والقانون  الدولية  المنظمات 
واإلقليمية،  العالمية  الحوكمة  عشر  الحادي  والفصل  العالمية،  والسياسة  الحكومية 
وفي الجزء الرابع: العولمة وأثرها، وفي الفصل الثاني عشر: االقتصاد السياسي الدولي 
والعولمة، والفصل الثالث عشر: االتجاهات العالمية في األعمال التجارية والمالية التنمية، 
البيئة  عشر:  الخامس  والفصل  الدولية،  والمعونة  والجنوب،  الشمال  بين  والفجوة 

والسكان، والفصل السادس عشر: الهويات في العالقات الدولية. 

القانون  المساعد في جامعة شمال جورجيا، أستاذ  رالوكا فيمان ميلر األستاذ 
قسم  في  أستاذ  ويليامز  أرمسترونج  ودلين  القانوني،  النظام  وتدويل  العام 

العلوم السياسية في جامعة شمال جورجيا. 

أساسيات 
السياسة 

العالمية

رالوكا فيمان ميلر، دلين أرمسترونج ويليامز
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الكاذبة”  و”األخبار  الحقيقة”  بعد  “ما  بأفكار  مشبعًا  كان  السياسي  الخطاب  أن  بما 
أعلن:   2017 عام  أنه  مفاجئًا  يكن  فلم  الحقيقة”،  و”اضمحالل  المعرفية”  و”الفقاعات 
المعرفة  نظرية  تمتلك  الوقت”.  حان  المعرفة،  “فالسفة   :”The New Scientist“
السياسية جذورًا قديمة، ولكنها اآلن واحدة من أكثر مجاالت الفلسفة نموًا وأهمية. ُيعد 
المثير، وأول  المجال  لهذا  بارزًا  السياسية مصدرًا مرجعيًا  المعرفة  لنظرية  روتليدج  دليل 

مجموعة من نوعها.
تتألف من 41 فصاًل من ِقبل فريق دولي من المساهمين، وهي مقسمة إلى سبعة أجزاء: 
واالستقطاب،  السياسي  الخالف  ومعاصرة،  تاريخية  نظر  وجهات  والحقيقة:  السياسة 
والثقة والخبرة والشك. ضمن هذه األقسام، يتم فحص القضايا والمناقشات الحاسمة، 
واألخبار  المعرفية،  والشبكات  والنسبية،  والخالف  الحقيقة،  بعد  ما  ذلك:  في  بما 
السياسي،  واالستقطاب  والالعقالنية،  والجهل،  والدعاية،  الصدى،  وغرف  المزيفة، 
والفضائل والرذائل في النقاش العام، واإلبستقراطية، والخبرة، والمعلومات المضللة 
آراء أفالطون وأرسطو وموزو والفالسفة  الرقمية، باإلضافة إلى  والثقة والديمقراطية 
اإلسالميين في العصور الوسطى وميل وأرندت وراولز حول الحقيقة والسياسة. يعتبر 
دليل روتليدج لنظرية المعرفة السياسية قراءة أساسية ألولئك الذين يدرسون الفلسفة 
أنه مورد قيم للذين  التطبيقية واالجتماعية والسياسة. كما  المعرفة  السياسية ونظرية 
في التخصصات ذات الصلة، مثل: العالقات الدولية، والقانون، وعلم النفس السياسي، 

والعلوم السياسية، ودراسات االتصال والصحافة.

والية  جامعة  في  المساعد  األستاذ  حانون  لمايكل   2021 عام  صدر  الكتاب 
مونتكلير، وجيروين دي ريدر األستاذ المشارك بكلية العلوم اإلنسانية ونظرية 

المعرفة في النمسا. 

دليل روتليدج 
لـنـظــــــريـــة 
المعــــــرفة 
السياسية

مايكل حانون، جيروين دي ريدر
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 وكلير يورك عضو مجموعة العمل القيادية الشابة التابعة لمجلس الناتو والمجلس 
القرن  الدولية في  الفعالة أساسية لتسيير العالقات  الدبلوماسية  األطلسي. تظل 
مملوء  جديد  عالمي  نظام  وإدارة  تحديد  إلى  نسعى  حيث  والعشرين،  الحادي 
بالتحديات بشكل سلمي. تسلط الدبلوماسية الضوء على وجهات نظر جديدة حول 
الحياة  تفاصيل  وتعرض  والعسكرية،  السياسية  األزمات  في  الدبلوماسية  أهمية 
كدبلوماسي، يركز على أهمية بناء التحالف وإدارة الفشل والمفاوضات الدبلوماسية 
وأوروبا  أفريقيا  من  اإلقليمية  الحالة  دراسات  باستخدام  المسلحة.  الجماعات  مع 
الدبلوماسية  أهمية  أن  الثاني  المجلد  ويوضح  وآسيا،  وروسيا  األوسط  والشرق 

والدبلوماسيين التزال غير منقوصة.

Lega- 2021 ألليستر ماسر مدير البرامج العالمية في معهد  الكتاب صدر عام
 Chatham في لندن، وجاك سبنس، مدير الدراسات في تشاتام هاوس tum

House، المستشار األكاديمي للكلية الملكية للدراسات الدفاعية، 

وجهات نظر 
جديدة في 

الدبلوماسية
آليات 

الدبلوماسية 
المعاصرة  
على األرض 

وديناميكياتها

أليستر ماسر، جاك سبنس، كلير يورك
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يركز هذا الكتاب على النظام التجاري متعدد األطراف القائم على القواعد الذي أنشأته 
التركيز بشكل خاص على االجتهادات الفقهية الغنية  التجارة العالمية، مع  منظمة 
والمفصلة التي طورتها هيئة االستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية. ويكرس 
التجارة  التي تعمل في ظل نظام منظمة  الوطنية  الكتاب اهتمامًا كبيرًا للقوانين 
وللتطورات  التعويضية(،  والرسوم  اإلغراق  مكافحة  قوانين  )مثل:  أيضًا  العالمية 
الجديدة المثيرة لالهتمام المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة مثل USMCA )اتفاقية 

التجارة بين الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك وكندا(.
بعد الفصول التمهيدية حول االقتصاد الدولي والقانون الدولي والقضايا الدستورية 
والمؤسسية األمريكية المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية، يستكشف الكتاب هيكل 
منظمة التجارة العالمية ويلقي نظرة مفصلة على نظام تسوية المنازعات الخاص 
بها. ثم يعالج قلب الكتاب القواعد األساسية التفاقية الجات بشأن )1( تحرير التجارة 
)التعريفات والحصص(، )2( عدم التمييز )الدولة األولى بالرعاية والمعاملة الوطنية 
التدابير   )4( و  المعايير،   )3( والحفظ(،  والصحة  الحرة  التجارة  اتفاقيات  واستثناءات 
والحلول التجارية )الضمانات واإلغراق واإلعانات(. تغطي الفصول اإلضافية التجارة 
في الخدمات، وقضايا الملكية الفكرية والعديد من القضايا األخرى المتعلقة بالتجارة 
العالمية. وتقدم النسخة السابعة الجديدة فهمًا أساسيًا للنظام االقتصادي الدولي، 
للتعامل مع هذا  القانونية  المؤسسات  الدولي، ونضال  االقتصادي  الترابط  وتأثير 

وجوانب أخرى من العولمة.

الدولي،  التجاري  القانون  في  الخبير  جاكسون  لجون   ،2021 عام  الكتاب  صدر 
وويليام ديفي أستاذ كرسي جاي ريموند جونز للقانون التجاري الدولي في جامعة 

إيلينوي، األستاذ بكلية الحقوق في جامعة ستانفورد وآالن سايكس. 

المشكالت 
القانونية 
للعالقات 

االقتصادية 
الدولية: 
القضايا 

والمواد 
والنصوص

جون جاكسون، ويليام ديفي، آالن سايكس
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الساحلية في  الدول  تحترم حقوق  التي  القواعد  الكتاب مجموعة من  يناقش هذا 
حماية سيادتها وحقوق السفن الحربية في اإلبحار بشكل قانوني، مع تحديد حدود 
الحربية والدول من خالل  السفن  بين  الصدام  الكتاب موضوع  كل منها. ويتناول 
النظر في المبادئ العامة التي تنطبق على استخدام القوة في قانون البحار وقانون 

الدفاع الوطني عن النفس.
ويركز على حق الدول الساحلية في استخدام القوة لمنع مرور السفن الحربية التي 
وكذلك  المحددة،  البحرية  المناطق  إلى  خاص  بشكل  اإلشارة  مع  سيادتها،  تهدد 
إلى  الكتاب  يقّيم  نفسها.  عن  للدفاع  أو  المرور  لضمان  الحربية  السفن  عن طريق 
ويجمع  أيضًا.  القضايا  على هذه  المسلحة  النزاعات  قانون  تطبيق  يمكن  أي مدى 
االستنتاج مجموعة من القواعد التي تأخذ في االعتبار األحداث المعاصرة والتاريخية 
الكتاب  يقدم  المحك.  على  المتنافسة  المصالح  بين  التوازن  تحقيق  إلى  وتسعى 
لمحة موجزة عن قضية حرية المالحة المستمرة، والكتاب سوف يروق ألي شخص 
كما  الدولية.  والعالقات  األمنية  والدراسات  البحار  وقانون  الدولي  القانون  يدرس 
سيكون موضع اهتمام ضباط البحرية وخفر السواحل والجيش وكذلك المستشارين 

القانونيين الحكوميين.

صدر الكتاب عام 2021، لكاميرون مور أستاذ مشارك بكلية الحقوق في جامعة 
السفن  بين  االشتباكات  األخيرة في  اآلونة  زيادة في  كانت هناك  إنجالند.  نيو 

الحربية التي تؤكد حقها في المالحة ودول تؤكد سيادتها على المياه الساحلية.

حرية المالحة 
وقانون البحار: 

الدول 
والسفن 

الحربية 
واستخدام 

القوة

كاميرون مور
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في هذا الكتاب، أرشين أديب مقدم يلقي ضوءًا جديدًا على هذه األسئلة، من خالل 
مقدمة عامة لكل ما يمكن معرفته عن هذا البلد. وبشكل فريد، من خالل استخدامه 
للمقطوعات الموسيقية كوسيلة لتقديم فهم شامل للشؤون اإليرانية. نتيجة لذلك، 
يجد القارئ نفسه مدعوًا لالطالع على مجموعة واسعة من الموضوعات بتنسيق 

تفاعلي بينها يدمج مناهج العلوم االجتماعية مع الفلسفة والشعر والفن.
تشمل هذه الموضوعات مجموعة متنوعة من القضايا والشخصيات: من ترامب 
إسرائيل وسوريا وأمريكا  إلى  والخميني والشاه وصدام حسين وقاسم سليماني، 
الالتينية والصين ودول الخليج. في النهاية، يوضح هذا الكتاب بكتابة واضحة وسهلة 
تأثير السياسة اإليرانية على المستوى الدولي، ويقدم حلواًل لألزمات المختلفة التي 

تحيط بإيران في المنطقة وخارجها.

الكتاب صدر عام 2021، ألرشين أديب مقدم أستاذ الفكر والفلسفات المقارنة 
عالقاتها  ما  تاريخها؟  ما  الداخلية؟  سياستها  ما  إيران؟  ما  لندن.  جامعة  في 

الدولية؟ 

ما هي إيران؟
السياسة 

المحلية 
والعالقات 

الدولية من 
خالل خمس 
مقطوعات 

موسيقية

أرشين أديب مقدم



  | متابعة اتجاهات اإلنتاج المعرفي في العالم14

وفي الواقع، أظهرت الدراسات العلمية في العالقات الدولية، وخاصة فيما يتعلق 
قد  والوظيفية  والهيكلية  العقالنية  الحسابات  أن  الدولية،  الحكومية  بالمنظمات 
ال  الخبرات  تعدد  ونهج  كامل.  بشكل  المؤسسات  هذه  هوية  تحديد  في  فشلت 
الدول  لمواقف  الدقيق  بالفحص  يسمح  بل  فحسب،  النظرية  العيوب  هذه  يحل 
للمصالح  أدوات  بمنزلة  تكون  أن  شأنها  من  التي  الخيارات  اتخاذ  في  وسلوكياتها 

المتوقعة أيضًا.
وهذا يعطي فرصة للتأمل في الماضي: كيف تم تكوين هذه الهيئات؟ وما العوامل 
البيئية التي أدت إلى تكوينها وطبيعة المؤسسين؟ وما التحوالت والتغيرات التي 
طرأت عليها؟ ال يقدم هذا الكتاب وجهات النظر الموجودة في الموضوع فحسب، 
الحكومية  المنظمات  أكثر على فهم  يقدم معلومات وتحليالت جديدة تساعد  بل 

الدولية وتحسين عملها وزيادة تأثيرها. 

صدر الكتاب عام 2021، لتيموثي تاموتانا تامونانغ.
حتى وقت قريب، لم يجتذب علم النفس السياسي للعالقات الدولية إال انتباه 
عدد قليل جدًا من العلماء في شرح سلوكيات الدول ومواقفها كشخص قانوني. 

اختيار نماذج 
صنع القرار في 

المنظمات 
الحكومية 

الدولية نهج 
متعدد الخبرات 
للتأثير في نوع 

النظام السياسي

تيموثي تاموتانا تامونانغ
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الذي يزداد  الجغرافيا السياسية اآلسيوية  إيجاد طريقها في عالم  إلى  وهي تسعى 
تعقيدًا. يتتبع شيفشانكار مينون في هذا الكتاب نهج الهند تجاه المشهد اإلقليمي 

المتغير منذ استقاللها في عام 1947 حتى اآلن.
الحالي  إلى وضعها  الباردة  الحرب  االنحياز” خالل  الرائد في حركة “عدم  من دورها 
الهند بعيدة عن مركز اهتمام زعماء  كقوة موازنة متصورة للصين. غالبًا ما كانت 
استجابات  الدراسات على  ركزت  ما  وغالبًا  إليها.  أدركوا مدى حاجتهم  العالم، حتى 

الهند طوال تاريخها على صعود الصين، وكذلك القوى اإلقليمية األخرى. 
الهند  أن تتطور سياسات  المحتمل  المستقبل ويحلل كيف من  يستشرف مينون 
الكتاب من خالل مؤشرات  ويشرح  أيضًا.  والمستقبلية  الحالية  للتحديات  استجابًة 
جيوسياسية قوية كيف أن الهند ستشارك بشكل متزايد وإيجابي في آسيا والعالم 

سعيًا وراء نظام عالمي تعددي منفتح وشامل.

الكتاب صدر عام 2021، لوزير خارجية الهند األسبق، مستشارها لألمن القومي 
شيفشانكار مينون.  نظرة واضحة على دور الهند الحديثة في آسيا والعالم: يعالج 
أحد أبرز مفكري السياسة الخارجية في الهند العديد من األسئلة التي تواجه الهند

الهند 
والجغرافيا 
السياسية 

اآلسيوية
الماضي 
والحاضر

شيفشانكار مينون
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القانون الدولي على نحو متزايد. يستكشف  تاريخ  فقد احتدمت المناقشات حول 
القانون الدولي وسياسة التاريخ الرهانات األيديولوجية والسياسية والمادية للخالفات 
الفنية الظاهرة حول كيفية دراسة الماضي القانوني وفهمه. استنادًا إلى المعرفة 
العميقة بتاريخ القانون الدولي ونظريته وممارسته، وتجادل آن أورفورد بأنه ال يمكن 
باإلمبراطورية  وعالقته  الدولي  القانون  لماضي  محايدة  حسابات  هناك  تكون  أن 

والرأسمالية.
بداًل من النظر إلى التاريخ في محاولة محكوم عليها بالفشل إليجاد أرضية جديدة 
حقًا  تعنيه  ما  أو  السابقة  القانونية  النصوص  حقًا  تعنيه  لما  الشكلية  للتفسيرات 
الذي  اإلبداعي  الدور  تبّني  المحامين والمؤرخين على  الدولية، فإنها تحث  األنظمة 

يجب عليهم لعبه في صنع القانون الدولي بداًل من االكتفاء بمحاولة تفسيره.

الكتاب صدر في عام 2021، آلن أورفورد أستاذة القانون في جامعة ملبورن في 
أستراليا.  نظرًا ألن مستقبل القانون الدولي أصبح مجااًل متناميًا للصراع داخل 

الدول القوية وفيما بينها، 

القانون 
الدولي 

وسياسة 
التاريخ

آن أورفورد
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بين قوى الشيوعية والفاشية والبرلمانية خالل “الحرب الطويلة” 1990-1914 بين 
األنظمة الثالثة المتنافسة. يستخدم بوبيت هذه العدسة إلعادة صياغة وجهة نظرنا 
بعد  ما  مرحلة  إلى  ذلك  بعد  وما  قومية،  دول  إلى  تطورها  خالل  من  الدول  عن 
أحداث  سبقت  التي  األيام  في  كتابه  بوبيت  كتب  السوق.  حالة  الطويلة:  الحرب 
11 سبتمبر، ولكن ُنشر بعد ذلك بوقت قصير، جادل بأن الدول القومية ستكافح 
السوق  دولة  وأن  الحديثة،  التهديدات  سوق  من  كاٍف  بشكل  المواطنين  لحماية 
األكثر رشاقة، واألكثر خصخصة، واألقل تحكمًا ستكون أكثر قابلية للبقاء. في هذه 
البيئة. ال يجادل بوبيت بالضرورة لصالح “حالة السوق”، ولكنه ينظر إليها بداًل من 

ذلك على أنها حقيقة قاتمة تواجه مجتمع القرن الحادي والعشرين.
المحللون  يفهم  أن  المرجح  من  الكتاب،  هذا  يوفرها  التي  العدسة  خالل  من 
والعديد  وترامب  األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  مثل  أحداثًا  الجيوسياسيون 
من األحداث األخرى التي تحركها الشعبوية في جميع أنحاء العالم، وكيف يمكن أن 
يمثلوا أغنية البجعة للدولة القومية. في حين أن الهزيمة االنتخابية األخيرة لترامب 
قد تجعل مثل هذه الشعبوية تبدو وكأنها تهديد متراجع -على الرغم من أن الظروف 
بوبيت  نظرة  فإن   - كبير  حد  إلى  سليمة  ظلت   2016 عام  انتخابه  إلى  أدت  التي 

البصيرة للمستقبل تؤكد لنا أن مثل هذا الفهم يجب أن يظل مالئمًا وحديثًا. 

 الكتاب واحد من أكثر الكتب تحديًا وتحفيزًا من الناحية الفكرية التي قرأتها هذا 
بوبيت  يعيد  ذلك،  في  للتفكير.  إثارة  األكثر  بالتأكيد  هي  بوبيت  تحفة  العام، 

تعريف التاريخ الحديث ويعيد رسمه إلى صراع ملحمي 

درع أخيل: 
الحرب 

والسالم 
ومسار 
التاريخ 

فيليب بوبيت
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الحروب  العمل ظواهر  الماضي. وتدرس في هذا  العقد  أصبحت مألوفة جدًا في 
الجديدة من خالل عدسة صراعات البلقان، ومؤخرًا أفغانستان والعراق. في ذلك، 
تجادل كالدور بأن االستجابة الدولية لهذه الصراعات قد فشلت على وجه التحديد ألن 
أسبابها قد أسيء فهمها. وتفحص كالدور الفظائع مثل التطهير العرقي والجرائم 
أساسي،  كعنصر  ولكْن  الحروب،  لهذه  كعرض  ليس  المعركة  الوحشية في ساحة 

وتجادل بأن التدخالت الدولية ستفشل طالما لم تتم معالجة هذه النقطة.
من غير المحتمل لألسف أن يشهد عام 2021 تغيرًا بحريًا كبيرًا في محيط الصراعات 
العالمية، حيث تظل منطقة الساحل وشبه الجزيرة العربية والمشرق والعديد من 
نافذة  كالدور  عمل  ُيعد  للغاية.  نشطة  متكافئة  غير  نزاع  مناطق  األخرى  المسارح 
إلى فهمها  الذين يسعون  للمحللين  به بشدة  النزاعات، ويوصى  على هذه  مهمة 

بشكل أفضل.

بين  والعنف  الجماهيرية  التعبئة  على  القائمة  القديمة  الحروب  تراجعت شكل 
و”الصراعات  األهلية  والحروب  المعقدة  التمرد  حركات  محلها  لتحل  الدول 

منخفضة الحدة” )وهو مصطلح تستخدمه كالدور بسخرية(

الحروب 
الجديدة 

والقديمة: 
العنف 

المنظم في 
عصر عالمي

ماري كالدور
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المشكالت  الجيوسياسة  له، يفحص ديفيد كيلكولين خبير  في أحدث تحفة بحثية 
المزدوجة للتنانين والثعابين. الثعابين هي الجهات الفاعلة غير الحكومية المتعددة 
المنظمة  الجريمة  ذلك  بما في  الباردة،  الحرب  نهاية  منذ  الصدارة  إلى  برزت  التي 
والمتمردون المسلحون واإلرهابيون. لقد ازدهرت هذه المجموعات على الرغم من 
ويستخدم  األرض.  وجه  على  الفاعلة  الجهات  أقوى  مارسته  الذي  الكبير  الضغط 
كيلكولين النظرية الداروينية ليقول إن االنتقاء الطبيعي أدى إلى صعود المقاتلين 

األكثر موهبة إلى القمة، جنبًا إلى جنب مع االستراتيجيات األكثر فاعلية.
عالوة على ذلك، فإن مناقشة كيلكولين عن التنانين تدرس عودة ظهور منافسة 
القوى العظمى، مع ظهور دول، مثل: الصين وإيران وروسيا لتحدي هيمنة الواليات 
هي  لكيلكولين  المركزية  الحجج  إحدى  أن  للدهشة  المثير  من  األمريكية.  المتحدة 
التنانين والثعابين ليستا مشكلتين غير مترابطتين نشأتا، بل مترابطتان بعمق  أن 
ويتعلمان من نجاحات وإخفاقات بعضهما من بعض، ما يؤدي إلى خصوم مرنين 
للغاية ومتكيفين بشكل ملحوظ. هذا أمر ال بد منه ألي شخص يحاول فهم ليس 
القوى التي تقود التطورات الجيوسياسية فقط، بل تفكير االستراتيجيين الغربيين 

األكثر نفوذًا أيضًا.

ديفيد كيلكولين واحد من أبرز علماء الحرب والعالقات الدولية في عصرنا، وضع 
استراتيجية التصنيف، التي تم استخدامها لتشكيل استراتيجية مكافحة اإلرهاب 

الحديثة ضد القاعدة وداعش منذ 11 سبتمبر 2001. 

التنانين 
والثعابين: 
كيف تعلم 

الغرب 
محاربة 
البقية

ديفيد كيلكولين
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شهد العقد الماضي مناقشة غاز األعصاب. بتفصيل كبير.
يتم استخدام هذه المواد إلثبات نقطة. إنها تنتج أعراضًا مروعة وغير سارة للغاية 
تؤدي إلى موت مؤلم ومؤلم. إن تأثيرها النفسي والسياسي عميق وغالبًا ما يتم 
نشرها إللحاق الدمار بمعنويات المعارضين السياسيين وبث الرعب في قلوب من 

يشهد لهم.
المعارض  الناشط  أصيب  حيث  أخرى،  مرة  نفسها  القضية  رفع   2020 عام  شهد 
الروسي البارز أليكسي نافالني بالمرض على متن رحلة من تومسك إلى موسكو. 
مراقبة  يختارون  الذين  أولئك  إلى  بالنسبة  بمكان  األهمية  من  النحو،  هذا  على 
السياسة العالمية أن يفهموا كيفية عمل هؤالء العمالء؟ ومن أين أتوا؟ من أجل 
تقدير التأثيرات التي لديهم والطرق التي يمكن استخدامها. يجب اعتبار هذا الكتاب 

الثاقب والمكتوب جيدًا المصدر الرسمي بشأن هذا المجال.

منذ الهجوم بغاز السارين عام 2013 في الغوطة بضاحية دمشق، الذي أسفر 
عن مقتل ما ال يقل عن 281 شخصًا، إلى تسميم سيرجي ويوليا سكريبال بغاز 

أعصاب نوفيكوك في شوارع سالزبوري في عام 2018، 

سام: تاريخ 
وكالء 

األعصاب.. 
من ألمانيا 
النازية إلى 

روسيا بوتين   

دان كاسزيتا
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واألفريقية  اآلسيوية  الدول  من  العديد  قبل  من  اُتبع  االشتراكية  التنمية  نموذج 
يتتبع  فريدمان  الثانية.  العالمية  الحرب  بعد  الالتينية  أمريكا  المستقلة حديثًا ودول 
التجربة االشتراكية على مدى أربعين عامًا من خالل تجربة خمس دول هي: تشيلي، 
االشتراكية  إلى مسارات  الدول  وإيران. سعت هذه  وإندونيسيا،  وتنزانيا،  وأنغوال، 
دون التقيد الرسمي بالكتلة السوفييتية. وبداًل من ذلك حاولوا صياغة نماذج جديدة 

للتطور االشتراكي من خالل تجاربهم الخاصة. 
يناقش الكتاب تطبيق الدروس المستفادة من انهيار الديمقراطية في إندونيسيا، 
مصدرًا  إندونيسيا  في  السياسي  اإلسالم  تحدي  كان  مثلما  تشيلي،  في  والحقًا 
لسياسات اليسار في إيران. كما أثر بناء االقتصاد الزراعي في غرب أفريقيا على نهج 
النموذج األنغولي. من وجهة نظر  أثرت بدورها في مسار  التي  تنزانيا االشتراكية، 

الكاتب يجب علينا أن نحضر التاريخ لكي نفهم طريقة نجاح االشتراكية وفشلها. 

صدر الكتاب في 4 يناير 2022، للمؤلف جيريمي فريدمان أستاذ مشارك في 
إدارة األعمال بكلية هارفارد لألعمال.

حان وقت 
الثورة: بناء 
االشتراكية 
في العالم 

الثالث

جيريمي فريدمان
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كما يناقش الكتاب ما سماه مؤامرة دولية بين المصرفيين األقوياء وكبار رجال األعمال 
والمسؤولين الحكوميين، وعن اجتماعات مغلقة في جبال األلب السويسرية تخطط 
إلحداث تحول جذري في مجتمعات العالم كلها.  ويؤكد الكتاب أن إعادة ضبط العالم 
هي حركة مؤثرة للغاية بين النخبة العالمية الساعية إلعادة ضبط االقتصاد العالمي 
ومقاييس  واالجتماعية  البيئية  والمقاييس  الحكومية  والبرامج  البنوك  باستخدام 

الحوكمة.

اإلذاعة  ومقدم  مؤلف  وهو  بيك  لجلين   ،2022 يناير   11 في  الكتاب  صدر 
المشهور. يجادل بيك بأن أسلوب الحياة األمريكي لن ينجو من إعادة ضبط كلي 

وجذري ويحذر من ذلك المسار.

إعادة التعيين 
الكبرى: جو 

بايدن وصعود 
فاشية 

القرن الحادي 
والعشرين

جلين بيك
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المشهد العالمي السياسي اليوم تهيمن عليه العقوبات االقتصادية، التي تم تكوينها 
للدفاع  العولمة  تدفقات  الستغالل  كوسيلة  العشرين  القرن  أوائل  في  مرة  ألول 
عن األممية الليبرالية، ويتمثل عامل الجذب على أنه بديل للحرب. ومع ذلك، فإن 
وجهة النظر هذه تتجاهل المفارقة السوداء في جوهرها: فهي مصممة لمنع الحرب، 
والعقوبات االقتصادية مصممة على غرار تقنيات الحرب المدمرة. يستخدم نيكوالس 
بحثًا أرشيفيًا مكثفًا في التاريخ السياسي واالقتصادي والقانوني والعسكري الذي 
يكشف عن كيفية استخدام أداة قسرية في زمن الحرب كأداة لحفظ السالم من ِقبل 
الذي  المناسب الضوء -  الوقت  التي جاءت في  الدراسة  عصبة األمم. تلقي هذه 
فات موعده - على سبب اعتبار العقوبات على نطاق واسع شكاًل من أشكال الحرب، 

ولماذا تكون عواقبها غير المقصودة هائلة.

صدر الكتاب في 11 يناير 2022، للمؤلف نيكوالس مولدر، وهو مؤرخ للتاريخ 
الدولي في القرن العشرين، يركز في أبحاثه على االقتصاد السياسي والمؤسسات 

الدولية والحرب. 

السالح 
االقتصادي: 

صعود 
العقوبات 

كأداة للحرب 
الحديثة

نيكوالس مولدر
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يشرح الكتاب كيف اكتسبت اليابان اهتمامًا عالميًا كقوة اقتصادية في أواخر القرن 
العشرين؛ وذلك بعد أن نهضت بأعجوبة من رماد الحرب العالمية الثانية. ولكن بحلول 
أوائل التسعينيات انفجرت فقاعة اإلعجاب باليابان وانتهت المعجزة االقتصادية التي 

كانت تتمتع بها. 
اليوم القدرة من نواٍح عدة على  اليابان لديها  الكتاب بأن  يجادل جون لي في هذا 
أن تكون أكثر أهمية مما كانت عليه قبل أربعة عقود. ففي الوقت الذي تواجه فيه 
البلدان احتمالية وجود عالم يتناقص فيه النمو االقتصادي وتتزايد األخطار البيئية، 
خالل  من  المستقبل،  عليه  يبدو  قد  الذي  الشكل  عن  فريدًا  نموذجًا  اليابان  تقدم 

نموذجها الهادف والمستدام للعمل والمعيشة.                 

علم  بروفيسور  وهو  لي،  جون  للكاتب   ،2021 سبتمبر   28 في  الكتاب  صدر 
االجتماع في جامعة كاليفورنيا.

اليابان، المجتمع 
المستدام: 

الروح الحرفية 
والفضائل 

العادية والحياة 
اليومية في عصر 

المحدودية  

جون لي
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يحتوي هذا الكتاب على سيرة الرحلة الشاقة لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني من 
منظور القضية الكبرى لتجديد شباب األمة الصينية في الذكرى المئوية لتأسيس 
الحزب الشيوعي الصيني. إنه يحدد السياق التاريخي لتأسيس الحزب، ويحلل ويفسر 
خلفيته وضرورته التاريخية، ويكشف بالكامل عن دوره المهم، وأهميته بعيدة المدى 

في التجديد العظيم لألمة الصينية. 
االجتماعي  واألساس  التاريخية  الخلفية  ويتضمن  أجزاء  ثمانية  إلى  مقسم  الكتاب 
الحزب،  قادها  التي  للثورة  الشامل  والتطور  الصين،  في  الشيوعي  الحزب  لظهور 

وصياغة دستور الحزب، واستكمال المهام األساسية أيضًا.     

صدر الكتاب في 31 ديسمبر 2021، للمؤلف شاو تشنغ الخبير في تاريخ الحزب 
الشيوعي الصيني. 

بداية التجديد 
الوطني 
للصين: 

قرن من 
الحزب 

الشيوعي 
الصيني

شاو تشنغ
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الديناميكية  الطبيعة  على  الضوء  الهند  في  البيئية  القوانين  تطوير  كتاب  يسلط 
للقوانين البيئية في الهند بين السلطات التنفيذية والقضائية والبرلمان. حيث أدى 
ذلك إلى إنشاء مجموعة واسعة من المؤسسات والهيئات البيئية ذات المسؤوليات 
العديدة. يتضمن الكتاب العديد من المواد من أواخر التسعينيات من القرن الماضي 

التي تظهر التحول الجذري في طبيعة اإلدارة البيئية في الهند.      

صدر الكتاب في 31 ديسمبر 2021، للكاتبة كانشي هولي، الباحثة األولى في 
مركز أبحاث السياسات في نيودلهي. تعمل في إدارة الغابات والتنوع البيولوجي.

تطوير 
القوانين 

البيئية 
في الهند

كانشي هولي
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بمستقبل  متعلقة  أسئلة  على  لإلجابة  التقارير  من  سلسلة  ضمن  الكتاب  يسعى 
الحرب في عام 2030. فيطرح تساؤالت مثل: ضد َمْن ستقاتل الواليات المتحدة 
وكيف  المستقبلية؟  الصراعات  سنخوض  أين  معها؟  سيقاتل  وَمْن  األمريكية، 
األمريكية  المتحدة  الواليات  سيدفع  الذي  ما  و  الصراعات؟  هذه  شكل  سيكون 

لخوض حرب؟ تساؤالت جميعها يسعى مؤلفو هذا الكتاب لإلجابة عليها.  

رافائيل  للمؤلفين:  جماعي  عمل  وهو   ،2021 ديسمبر   31 في  الكتاب  صدر 
س. كوهين، وناثان تشاندلر ، وشيرا إيفرون، وبراين فريدريك، ويوجينو هان، 

وآخرون. 

مستقبل 
الحرب 

في عام 
2030: نظرة 

عامة على 
المشروع 

ونتائجه

رافائيل س. كوهين، وناثان تشاندلر، وشيرا إيفرون، وبراين 
فريدريك، ويوجينو هان، وآخرون.
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يشرح الكتاب ما يميز نظام الدولة ونظام الحكم في الصين، وكيف تطورت وتعززت 
االشتراكية على النمط الصيني، وكيف يقود النظام السياسي الحالي األمة الصينية 

المعاصرة للمضي قدمًا بخطوات ثابتة.     

صدر الكتاب بتاريخ 31 ديسمبر 2021، للمؤلفين نيو جين، و وي ليو. 

الكود 
الصيني 
السري:

 نظام 
حكم 
الدولة

نيو جين و وي ليو
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يتناول الكتاب سياسة التدخل الناعم التي وضعتها الصين حديثًا تجاه كوريا الشمالية 
وميانمار والسودان من خالل النظر في السلوك الدبلوماسي الصيني. كما يسلط 
واإلقناع  االقتصادي  التالعب  في  الصينية  الناعم  التدخل  سياسة  على  الضوء 
الدبلوماسي في األجيال األخيرة من القيادة الصينية تحت قيادة هو جين تاو وشي 
جين بينغ. ومن خالل تقديم منظور جديد لدراسة الصين من خالل سياساتها الخارجية 
الصينية،  الخارجية  السياسة  لمبادئ  عامة شاملة  نظرة  المؤلف  يقدم  المتضاربة، 
ويدرس بشكل نقدي تطور سياسة عدم التدخل الصينية. يتضمن الكتاب مقابالت 
مع باحثين صينيين، ويقدم مجموعة واسعة من المعلومات من مصادر رسمية، 

مثل: وزارة الخارجية الصينية. 

صدر الكتاب في شهر ديسمبر  من العام الماضي، والكتاب بقلم هاك واي، 
األستاذ المشارك بمعهد االستراتيجية الدولية، في جامعة طوكيو الدولية.   

النظام 
العالمي 

الجديد 
للصين: 

تغييرات 
في سياسة 
عدم التدخل

هاك واي
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وأستاذة  والبيئة،  والتكنولوجيا  للعلوم  اجتماع  وعالمة  مؤرخة  بوديا،  ثريا  للباحثين 
الحيوية،  الكيمياء  عالمة  كريجر،  إتش  إن  وأنجيال  باريس.  جامعة  االجتماع في  علم 
ومؤرخة العلوم، وأستاذة في تاريخ العلوم في جامعة برينستون، وسكوت فريكل، 
أستاذ علم االجتماع ومعهد دراسة البيئة والمجتمع في جامعة تولين وجامعة والية 
واشنطن، وإيمانويل هنري، أستاذ علم االجتماع في جامعة باريس دوفين، وناتالي 
جاس، مؤرخة وعالمة اجتماع العلوم، وكارستن راينهاردت، مؤرخ العلوم، وجودي 

أ.روبرتس، مديرة معهد البحوث في معهد تاريخ العلوم. 
يقدم الكتاب نهجًا جديدًا لتصور التأثيرات البيئية إلنتاج المواد الكيميائية واستهالكها 
والتخلص منها وتنظيمها. حيث تميل أنظمة حماية البيئة إلى أن تكون مجزأة للغاية 
وفقًا للمكان والوسائط والمادة والتأثير. ومع ذلك فيما يتعلق بالمواد الكيميائية، 
وحي  ومن  االنتشار.  وواسعة  فريدة  واحد،  آن  في  نواجه ظواهر ضخمة وضئيلة 
الدراسات الحديثة لألهمية المادية والبنى التحتية، يقدم الكتاب “المادية المتبقية” 
كإطار لالهتمام بالخصائص االجتماعية - المادية للمواد الكيميائية وقوتها في صنع 
العالم. ويساعدنا تتبع المخلفات عبر الزمان والمكان والفهم على رؤية كيف تم بناء 
الماضي في بيئاتنا الكيميائية الحالية وأنظمتنا التنظيمية الموجهة نحو المستقبل، 
ولماذا يبدو أننا ال نتمكن من السيطرة على الملوثات، ولماذا يتم تسخير األنثروبوسين 

بشكل ال ينفصم لتخليق الكربون إلى جزيئات جديدة مدفوع باحتراق الكربون.

نشر الكتاب في شهر ديسمبر من العام الماضي

المخلفات: 
التفكير من 

خالل البيئات 
الكيميائية 
)الطبيعة، 

المجتمع، 
والثقافة(

مجموعة باحثين 
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يجمع هذا الدليل رؤى تحليلية لمجموعة من العلماء الدوليين حول كيفية تأثير وجود 
والدبلوماسية  واألمن  والتجارة  التنمية  على  األوسط  الشرق  المتنامي في  الصين 
الشرق األوسط، وتعد  أكبر فاعل اقتصادي في منطقة  باعتبارها  المنطقة.  داخل 
الصين أكبر مصدر لالستثمار األجنبي المباشر في المنطقة والشريك التجاري األكبر 
لمعظم دول الشرق األوسط. وهذا ينبئ بدور أكبر في الشؤون السياسية واألمنية، 
حيث تتطلب قيمة األصول الصينية جنبًا إلى جنب مع تزايد عدد السكان المغتربين 
في المنطقة دورًا أكثر نشاًطا في المساهمة في النظام اإلقليمي. والستكشاف 
تأثير هذه التطورات، ينظر المساهمون في إعداد الدليل في التداعيات في سياسات 
القوى العظمى، حيث إن الواليات المتحدة األمريكية وروسيا والهند واليابان واالتحاد 

األوروبي لها مصالح كبيرة في المنطقة أيضًا.   

نشر الكتاب في ديسمبر 2021، وهو كتاب لجوناثن فولتون. 

دليل روتليدج 
للعالقات 

بين الصين 
والشرق 
األوسط

جوناثن فولتون
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يشمل عالم الجهات الفاعلة المشاركة في األمن السيبراني الدولي كاًل من الجهات 
ذلك  في  بما  الحكومية،  وغير  الحكومية  شبه  الفاعلة  والجهات  الحكومية  الفاعلة 
شركات التكنولوجيا والمتسللين الذين ترعاهم الدولة ومجرمي اإلنترنت. ومن بين 
دولة  مع  وثيقة  عالقة  تربطها  فاعلة  جهات  الحكومية  شبه  الفاعلة  الجهات  هذه 
واحدة وتعمل أحيانًا على تعزيز مصالح هذه الدولة، ولكن ال يتم دمجها تنظيميًا في 
وظائف الدولة. في كتاب “الجهات شبه الحكومية الفاعلة في األمن السيبراني”، 
يجادل المؤلف بأن العالقات السياسية في الفضاء السيبراني تنطوي أساسًا على 
يحاول  كما  الحكومية.  شبه  الفاعلة  والجهات  الدول  بين  متزامن  وتنافس  تعاون 
بين  الموجودة  القوة  والمنافسة وعالقات  للتعاون  المعقد  التفاعل  المؤلف فهم 

هؤالء الفاعلين في العالقات الدولية.    

صدر الكتاب في 3 يناير 2022، وهو بقلم فلوريان جي إيجلوف. 

الجهات شبه 
الحكومية 

الفاعلة 
في األمن 
السيبراني

فلوريان جي إيجلوف
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من  الجهادية  الحروب  مسح  خالل  من  دراسة  ليفي  إيدو  يقدم  الكتاب  هذا  في 
مع  المقابالت  من  األولية  المصادر  باستخدام  الحاضر،  الوقت  حتى  السبعينيات 
استخدام داعش  إلى كيفية  التوصل  بهدف  ضباط وخبراء وصحفيين وعسكريين؛ 
للقدرات العسكرية التقليدية لهزيمة جيوش الدولة النظامية األكثر تجهيزًا واستعدادًا 
على  كتابه  في  ليفي  ركز  كما  ونيجيريا.  والفلبين،  وليبيا،  والعراق،  سوريا  في 

االستراتيجيات المحتملة لمنع عودة ظهور داعش أو الجماعات الجهادية المماثلة. 

صدر الكتاب في 21 ديسمبر 2021، للكاتب إيدو ليفي، الذي يعمل في برنامج 
الدراسات العسكرية واألمنية التابعة لمعهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى. 

جنود نهاية 
العصر: تقييم 

الفعالية 
العسكرية 

للدولة 
اإلسالمية

إيدو ليفي 
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باترسون  نورمان  كلية  في  مشاركة  أستاذة  كارفين  ستيفاني  الكاتبة  تعمل  فيما 
للشؤون الدولية في جامعة كارلتون.

يقدم كتاب تحليل االستخبارات وصنع السياسات أول نظرة متعمقة على العالقة 
بين االستخبارات والسياسة في كندا. حيث أجرى توماس جونو وستيفاني كارفن، 
وهما محلالن سابقان في قطاع األمن القومي الكندي، سبعين مقابلة معمقة مع 
ممارسي السياسة واالستخبارات العاملين والمتقاعدين، في وقت خضع فيه مجتمع 
االستخبارات الكندي لتغييرات مؤسسية كاسحة. الجدير بالذكر أن كندا تعد عضوًا 
وهي  العالم،  في  االستخباراتية  المعلومات  لتبادل  دولية  شراكة  أهم  في  رئيسيًا 
األمريكية، والمملكة  المتحدة  الواليات  إلى جنب مع  الخمس، جنبًا  العيون  شراكة 

المتحدة، ونيوزيلندا، وأستراليا. 
وفي هذا الكتاب يقدم جونو وكارفن توصيات مهمة لتحسين أداء االستخبارات في 
دعم السياسات - مع ما يترتب على ذلك من آثار على البلدان األخرى التي في حالة 
إلى  الحجم وبحاجة  أو متوسطة  ولكنها دول صغيرة  ليست قوى عظمى،   - كندا 

معلومات تدعم مصالحها.

2021، للكاتبين توماس جونو وستيفاني كارفين.  7 ديسمبر  صدر الكتاب في 
للشؤون  العليا  الدراسات  كلية  توماس جونو كأستاذ مشارك في  حيث يعمل 

العامة والدولية في جامعة أوتاوا. 

تحليل الذكاء 
وصنع 

السياسات: 
التجربة 
الكندية

توماس جونو وستيفاني كارفين
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تؤثر  قد  التي  الخالفية  التفاعالت  نحو  المتزايدة  االتجاهات  هاتشبي  إيان  يحلل 
بشكل أساسي في طبيعة االتصال السياسي ودور المقابالت اإلخبارية في العملية 
المحادثة  لتحليل  الدقيقة  التحليلية  العدسة  تدريب  خالل  من  وذلك  الديمقراطية، 
على الخطاب الفعلي ألخبار البث المباشر. كما يعالج هذا الكتاب المخاوف األكاديمية 
والشعبوية بشأن المعلومات الترفيهية، والتخبط، وعدم الثقة السياسية بين جمهور 
الناخبين. باإلضافة إلى تقديمه لمحة شاملة عن التطورات المعاصرة في المقابالت 
السياسية اإلذاعية من وجهة نظر تحليلية للمحادثة، حيث يصفها ويشرحها بطريقة 
الخاصة  الدراسة  مجاالت  من  لكل  قيمة  مساهمة  يضيف  ما  ومنهجية،  دقيقة 

باالتصال السياسي والخطاب اإلعالمي.   

صدر الكتاب في ديسمبر 2021، وهو للكاتب إيان هاتشبي أستاذ علم االجتماع 
في جامعة يورك.

المقابلة 
السياسية: 
حديت البث 
في منطقة 

القتال 
التفاعلية

إيان هاتشبي
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السياسية  المقايضات  الكتاب يقدم كوناالكيس نظرة تحليلية على  من خالل هذا 
واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية في عالم متغير باستمرار.  ويحتوي الكتاب على 
عدد من المقاالت التي تم جمعها عن الشؤون الخارجية لتغطية القضايا اإلقليمية، 
العظمى  القوة  كدور  اليوم  قضايا  أهم  لبعض  استراتيجيًا  دلياًل  الكتاب  يعتبر  كما 
األمريكية في الجغرافيا السياسية المعاصرة وخياراتها السياسية المتغيرة بالنظر إلى 

القيادة والمنافسة وتحديات الحكم المحلي والنزعة القومية الذاتية.

نشر الكتاب في 31 ديسمبر 2021، وهو للكاتب ماركوس كوناالكيس، وهو مؤلف 
وصحفي وباحث، وزميل زائر في معهد هوفر في جامعة ستانفورد، وزميل أول في 
مركز اإلعالم والبيانات والمجتمع في جامعة أوروبا الوسطى في بودابست، المجر.

الحرية 
ليست 
مجانية

ماركوس كوناالكيس



-37-

في هذا الكتاب يبحث الكاتب تاريخ القومية اإليرانية من جديد، في سعٍي لتخيل 
مستقبل إليران منفتح على الثروات العلمية للعالم الحديث والتنوع التاريخي لشعبها. 
حيث جمع بين المادية الماركسية وأخالقيات التقدم العالمية، كما سعى إلى التوفيق 

بين إيران وماضيها ما بعد اإلسالمي، الذي رفضه األصوليون الفارسيون.   

صدر الكتاب في 14 ديسمبر 2021، للكاتب علي مرسيباسي، وهو مؤسس أول 
صحيفة ماركسية إيرانية “دنيا”، أستاذ الدراسات اإلسالمية في جامعة نيويورك. 

اكتشاف 
إيـــــــــــــران

علي مرسيباسي
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يقّيم كتاب آسيا غير المستقرة، دور العوامل العالمية والمحلية في تشكيل العمل 
تمثل  ألنها  وإندونيسيا؛  الجنوبية  وكوريا  اليابان  في  ونتائجه  بالمخاطر  المحفوف 
مجموعة من الديمقراطيات السياسية اآلسيوية واالقتصادات الرأسمالية، فاليابان 
وكوريا الجنوبية هما اآلن اقتصادات متطورة وناضجة، بينما ال تزال إندونيسيا دولة 
المستقر  غير  العمل  أن  كيف  الكتاب  ويكشف هذا  ذات دخل متوسط منخفض. 
يسهم في نهاية المطاف في ارتفاع مستويات عدم المساواة بشكل متزايد ويحكم 
على قطاعات من السكان بالفقر المزمن والكثير غير ذلك في سبل العيش وضعف 

الدخل.  

صدر الكتاب في 21 ديسمبر 2021، وهو للمؤلفين آرني إل كاليبيرج وكيفن هيويسون، 
وهما أستاذان في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، وأما المؤلف كوانج يونج 

شين فهو أستاذ فخري في علم االجتماع في جامعة تشونغ إنغ في سيول، كوريا.

آسيا غير 
المستقرة: 

الرأسمالية 
العالمية 
والعمل 

في اليابان 
وكوريا الجنوبية 

وإندونيسيا

آرني إل كاليبيرج وكيفن هيويسون وكوانج يونج شين
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يقدم هذا الكتاب تحلياًل متعمقًا لطبيعة التكامل االقتصادي لشرق آسيا جنبًا إلى 
جنب مع رؤى مدروسة حول القضايا المعاصرة، مثل التكنولوجيا الرقمية والبيئة. 
تطور  ويتتبعون  الموضوع،  ألصول  مفصلة  تفسيرات  المساهمون  يقدم  حيث 
يناقش  كما  المعاصرة.  السياسة  قضايا  خالل  من  القراء  وتوجيه  اإلنتاج  شبكات 
والمعونة،  والفقر  التجارة  وهي:  آسيا  رئيسية في شرق  وقضايا  عدة  موضوعات 
المؤسسية،  واإلصالحات  البشري،  المال  ورأس  المهارات،  تنمية  وسياسات 
واإلصالح التنظيمي وقياس التكامل، والتنمية الزراعية، والتحول الهيكلي. ويختتم 
الدليل بمراجعة مدروسة لألمن اإلقليمي، ويناقش كيف يمكن للتحسينات في هذا 
المجال أن تسبب عوائق أمام التكامل االقتصادي، كما ويسلط الضوء على الُنهج 

المستقبلية لكيفية حل هذه القضايا.  

صدر الكتاب في 15 ديسمبر 2021، للباحثين فوكوناري كيمورا، وماري بانجستو، 
وشاندري موغان ثانجافيلو، وكريستوفر فيندالي.

دليل عن 
التكامل 

االقتصادي 
لشرق آسيا

فوكوناري كيمورا، وماري بانجستو، وشاندري موغان ثانجافيلو، 
وكريستوفر فيندالي.
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تحكي هذه السيرة الذاتية الرسمية الجديدة وصول جوكو ويدودو المعروف باسم 
جوكوي، الرئيس السابع لجمهورية إندونيسيا، من ضفة النهر إلى القصر الرئاسي 
في وقت قياسي. كما تتناول أبعاد بلوغ األهداف التنموية الطموحة بما في ذلك 
مشروعات البنية التحتية الضخمة، والرعاية الصحية الشاملة، وإعادة تصور النظام 
رجل نشأ مع نظرة  كيفية قيام  أيضًا في  السيرة  إندونيسيا. وتنظر  التعليمي في 
األمة  هذه  في  والصراعات  والتناقضات  التوترات  على  بالتفاوض  تقليدية  جاوية 
األرخبيلية الشاسعة. ويعد الكتاب قراءة أساسية ألي شخص يتطلع إلى فهم الحاضر 

السياسي والمستقبل ألكبر جمهورية في جنوب شرق آسيا. 

وهو  براسودجو،  دارماوان  للكاتب  وهو   ،2021 ديسمبر   28 في  الكتاب  صدر 
الحكومية  الكهرباء  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  حاليًا  يشغل  سياسي 
اإلندونيسية، حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد الزراعي جامعة تكساس.

جوكوي 
وإندونيسيا 

الجديدة: 
سيرة ذاتية 

سياسية

دارماوان براسودجو
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وفي مختبر الكيمياء الحيوية، تعرض طالب دكتوراه آخر لالستغالل واإلهانة من ِقبل 
المشرف على أطروحته، وهو رجل دموي وعنصري، وتحاول طالبة دكتوراه أخرى 
التنبؤ  على  القدرة  عدم  الرغم من  على  الحياة  قيد  على  البقاء  األنثروبولوجيا،  في 

بتصرفات مدير أبحاثها، وعنف اإلدارة الجماعية، وغدر بعض الزمالء.
يثبت الكتاب أن النظام الجامعي الفرنسي هش ومملوء بالتحرش وثقافة الصمت. 
ففي كل عام، يشرع أكثر من 15000 طالب دكتوراه في كتابة أطروحاتهم بشغف، 
واالنحرافات  الوظيفية  االختالالت  طموحاتهم  تحقيق  أمام  عائقًا  يقف  ولكن 
وقبل  الشرسة،  والمنافسة  المرهقة  األكاديمية  واإلدارة  الموارد،  إلى  واالفتقار 
كل هذا، القدرة المطلقة لمديري األطروحة التي قد فتحت الطريق أمام كل أنواع 
المضايقات األخالقية والجنسية، وجميع أنواع الضغوطات وللطلبات غير المحدودة 

والتقليل دون مبررات منطقية من قيمة عمل الباحثين الشباب.
ويؤكد الكتاب أن ذلك ليس االستثناء في الجامعات الفرنسية ولكنها القاعدة التي 
عاجل.  تغيير  إلى  الصمت ويدعو  يكسر  الموثقة بشكل غني  الدراسة  تلك  تؤكدها 
وتقترح المؤلفة في نهاية هذا الكتاب خطوات وآليات محددة لمجابهة تلك الظواهر.

رفضت  البحثي،  الميدان  من  عودتها  بعد   .2022 يناير  شهر  في  الكتاب  صدر 
طالبة الدكتوراه طريقة تعامل مدير أبحاثها معها، وهو جيولوجي مؤثر يصعب 

التعامل معه، وسوف يفعل أي شيء لتدمير حياتها المهنية.

كيف تسحق 
الجامعة 
الباحثين 
الشباب:

عدم 
االستقرار، 

المضايقات، 
قانون الصمت 

أديل ب. كومبس
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إن الصين وأمريكا قوتان عالميتان دون خصوم جديين. إنهم ينظرون إلى بعضهما 
بعض بحذر عبر المحيط الهادي؛ يتواصلون بشكل ضعيف ويبدو أن هناك القليل 

من التعاطف الطبيعي. وعليه بدأت مسابقة جيوسياسية ضخمة.
أمريكا تكافئ الحرية. الصين تقدر التحرر من الفوضى.
أمريكا تقدر الحسم االستراتيجي. الصين تقدر الصبر.

أمريكا تتحول إلى مجتمع دائم مع عدم المساواة؛ الصين لديها الجدارة.
أمريكا تخلت عن التعددية. الصين ترحب بذلك.

ال  وصول  بإمكانية  يتمتع  الذي  والباحث  الدبلوماسي  محبوباني،  كيشور  كتب 
مثيل لها إلى صانعي السياسات في بكين وواشنطن، الدليل النهائي لخطوط 
الصدع العميقة في العالقة بينهما، وتقييمًا واضحًا لخطر أي مواجهة، وتقييمًا 

صدر الكتاب منتصف عام 2021 للكاتب كيشور محبوباني.

هــــــــــــــــــل 
فــــــــازت 
الصين؟ 

كيشور محبوباني
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نزيهًا بشكل صارم لـنقاط القوة والضعف وغرابة األطوار بين القوتين العظميين 
في الواليات المتحدة األمريكية والصين.

يقول كيشور محبوباني إن الغرب يجب أن يتقاسم سلطته مع آسيا أو أن يتخلى 
عن سيطرته على الفور. هذا المؤلف مثير للجدل، لكن ربما يجب أن نلقي نظرة 

على أنفسنا في المرآة التي هي أعماله.
كيشور محبوباني معروف قلياًل في بولندا ولكنه مدوٍّ في الغرب، ومثير للجدل 
بشدة، ال سيما في األوساط الليبرالية، وهو مخضرم في الدبلوماسية المهنية، 
أصبح  المنصب،  هذا  ترك  بعد  المتحدة.  األمم  لدى  سنغافورة  سفير  وكان 
الشؤون  الغرب وآسيا، ومتخصصًا في  المفكرين شهرة في  أكثر  أحد  محبوباني 

الدولية الحديثة.
يشير محبوباني إلى أوروبا التي “فقدت الفطرة السليمة” من خالل تركيزها على 
التكامل مع االتحاد األوروبي فقط، في حين أن نموها السكاني يتقلص )من 22% 
في عام 1950 إلى %7 في عام 2050، بينما سيتزايد النمو السكاني في أفريقيا 

من %9 إلى %39 في الفترة نفسها(.

نهاية الغرب؟
الليبرالية قبل فترة طويلة من وصول  للديمقراطية  كان محبوباني منتقدًا قويًا 
دونالد ترامب إلى الرئاسة، وهو نشط جدًا في األوساط األكاديمية ووسائل اإلعالم 
في السنوات األخيرة. كان يعتقد أن وقته جاء مع تغيير كبير في أمريكا، وتحول 
اإلدارة األمريكية األخيرة بعيدًا عن سياسة القيم )الديمقراطية الليبرالية والسوق 
الحرة دون قيود( وتجاه المصالح الوطنية وسياسة القوة. في رده على هذا التحول 
الدراماتيكي، قدم محبوباني كتابين حاول فيهما استخالص النتائج الصحيحة مما 

حدث.

ويقول محبوباني في هذاالسياق “ال توجد شخصية مهمة في العالم الغربي لديها 
الشجاعة لقول الحقيقة: إن الهيمنة الغربية تقترب من نهايتها”. ويضيف: “كان 
الغرب هو قائد العالم لما يقرب من 200 عام. واآلن يحتاج إلى تعلم كيفية تقاسم 
السلطة أو التخلي عن هيمنته تمامًا والتكيف مع عالم لم يعد يحكمه دون منازع .”
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ما القاسم المشترك بين متقبلي الباندا )المتعصبين للسياسة الصينية(، أو “هوس 
بوتين”، أو “الشبكات” التركية أو القطرية، أو K-pop )موسيقى البوب الكورية(، 
أو المؤسسات األلمانية، أو معاهد كونفوشيوس أو البرامج؟ أو الواليات المتحدة 

األمريكية؟ في الحاالت جميعها، يتعلق األمر بالتباهي، واإلغواء، واإلقناع. 
ألن - هذه هي أطروحة هذا الكتاب - التأثير، ولم تعد القوة، هي المفتاح الجديد 
لفك رموز لعبة العالقات الدولية. التأثير يحشد الموارد المتزايدة من الدول، ويسمح 
لهم بتغيير ميزان القوى العالمي، للسيطرة على دول ثالثة أو االزدهار هناك دون 

عوائق.
يمكن للمرء أن يدين هذه االستراتيجيات المؤثرة على أن فيها الكثير من التالعب 
اإلزعاج  يمارسون  عندما  خاصة  رعاتها،  إلى  االتهام  أصابع  وتوجيه  المقبول،  غير 

والتخويف. لكنها أصبحت القاعدة الجيوسياسية.
ولكن هل فرنسا وأوروبا مجهزتان بشكل جيد لخوض نوع آخر من هذه الحروب؟

نشر الكتاب في 5 يناير 2022. للكاتب الفرنسي فريديريك تشاريلون. 

حروب النفوذ 
والتأثير 

سعي 
الدول لغزو 

العقول   

فريديريك تشاريلون
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أمه الفعاليات يف العامل

اثنياً
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“االستبداد  بتناول  الصين  لدراسات   MERICS معهد  تنظيم  من  وهي 
الرقمي” والجدل حول دور الشركات الصينية في تصدير المنصات وأدوات 
إدارة األمن العام خصوصا ألفريقيا التي تمثل خير مثال على توسع النفوذ 
الرقمي الصيني. ثم حللت الندوة وجهات النظر وعينت الجهات الفاعلة 

المحلية التي تختار شراء التقنيات الصينية لدعم طموحاتها األمنية. 
األوروبية  الفاعلة  للجهات  يمكن  كيف  فهم  الندوة  تلك  استهدفت  كما 
الفضاء  في  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  لبناء  معًا  العمل  واألفريقية 
الرقمي، باإلضافة إلى كيفية تطوير أطر قوية لألمن السيبراني وحماية 

البيانات، وتعزيز الحلول التكنولوجية الفعالة. 
األوروبي  لالتحاد  العالمية  “البوابة  مبادرة  خلفية  على  الندوة  وعقدت 
والمتوقع منها ضخ المزيد من الحوافز للشراكة الرقمية مع أفريقيا؛ وهكذا 
القمة السادسة بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي التي ستعقد أوائل 
عام 2022، والمنتدى الذي عقد مؤخرًا حول التعاون الصيني - األفريقي 

والذي برزت فيه القضايا الرقمية بشكل الفت.

أدوات المراقبة الصينية في أفريقيا: 
ما الردود من أوروبا؟ 

بدأت الندوة في 14 ديسمبر 2021،

معهد MERICS لدراسات الصين
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وحلول  والهند  األوروبي  االتحاد  بين  الرقمي  االتصال  عنوان:  تحت 
 Clingendael معهد  بين  اإلنسان،  على  المتركزة  المالية  التكنولوجيا 
الرقمية،  التقنيات  ظهور  مع  البحثية.    Synergia ومؤسسة  الهولندي 
العمالء  لماليين  خدماتها  تقديم  المالية من  التكنولوجيا  تمكنت شركات 
نطاق  من  سابقًا  استبعادهم  تم  والذين  البنوك  مع  يتعاملون  ال  الذين 
هذا  في  الرائدة  هي  كانت  الهندية  الشركات  التقليدي.  المالي  القطاع 
مبادرات  المالية من خالل  الخدمات  إلى  الوصول  المجال، حيث سهلت 
صانعًا  باعتباره  األوروبي  االتحاد  عرف  ولطالما  الرقمية.  التحتية  البنية 

للمعايير العالمية في مجال التنمية المالية أيضًا.
تمت اإلجابة على عدد من األسئلة في هذه الندوة مثل هل يمكن للهند 
واالتحاد األوروبي التعاون لتعزيز الشمول المالي في البلدان ذات التفكير 
المماثل داخل منطقة المحيطين الهندي والهادي وخارجها؟ وما الفرص 
مجال  في  األوروبي  واالتحاد  الهند  بين  التعاون  تسهيل  في  والتحديات 
التكنولوجيا المالية؟ وكيف يمكن لشركات التكنولوجيا المالية في االتحاد 
األوروبي والهند أن تصمد أمام المنافسة مع شركات التكنولوجيا الكبيرة؟ 

االتصال الرقمي بين االتحاد األوروبي والهند 
وحلول التكنولوجيا المالية التي تركز على اإلنسان

أقيمت الندوة عبر اإلنترنت بتاريخ 16 ديسمبر 2021، 

 Clingendael الهولندي ومؤسسة معهد Synergia البحثية 
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هل هناك مستقبل لضبط
 التسلح النووي؟

عقد مركز كارنيغي الندوة بتاريخ 16 ديسمبر 2021،

حيث  العظمى  القوى  بين  التوترات  تصاعد  وتحليل  فهم  واستهدفت   
يجري على أشده سباق تسلح ثالثي بين الصين وروسيا والواليات المتحدة 
الوضع لحرب نووية في حالة نشوب  األمريكية. فهل يمكن أن يتصاعد 
صراع تقليدي مع روسيا أو الصين؟ وهل هناك طريقة إلعادة الحد من 

التسلح لمركز االهتمام العالمي؟.    

مركز كارنيغي  
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هل تستطيع الصين تحقيق
أهدافها المناخية؟

عقدت الندوة بتاريخ 16 ديسمبر 2021، 

وتركز النقاش حول السؤال التالي: هل تستطيع الصين تحقيق أهدافها 
المناخية؟

وأشارت الندوة إلى أن األحداث التي وقعت خالل العام الماضي، والتي 
تراوحت من نقص الطاقة إلى االلتزام بتقليل انبعاثات الكربون، أعادت 
تخلق  الذي  الوقت  في  الصين.  في  والمناخ  الطاقة  سياسة  تشكيل 
تقليل  أمام  جديدة  وعقبات  زخمًا  والدبلوماسية  االقتصادية  التطورات 
انبعاث الكربون. في بيئة ما بعد COP26، ما مسار الصين في مسائل 
المناخ؟ وما دور المنافسة أو التعاون الدولي في جعل الصين تحقق نتائج 

أفضل وأكثر طموحًا؟  

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية 
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من  العالمي  األمن  تحديات  بها  تنشأ  التي  الطرق  على  الضوء  وسلط 
منافسة الموارد البحرية، ويعمل نحو الحلول التي تدعم التنمية المستدامة 
هذا  منتدى  يبحث  كما  األمريكية.  القيادة  إلى  والحاجة  التحالفات  وبناء 
العام التغييرات في سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه أمن الموارد 

البحرية على مدى اإلدارات الثالث الماضية. 

منتدى أمن المحيطات 2021

عقد المؤتمر  بتاريح 16 ديسمبر 2021،

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية



-51-

وأشرف على تنظيمه تشاتام هاوس.
سعى المشاركون في المؤتمر لإلجابة على األسئلة التالية:

- ما األشكال المختلفة للنفوذ الصيني العالمي؟
- هل الصين تحكم العالم بالطريقة نفسها التي تحكم بها في الداخل؟

دور  تشكيل  في  تساعد  التي  والمؤسسات  والشركات  المنظمات  ما   -
الصين على المسرح العالمي؟

- هل الروايات المختلفة الموجودة للحوكمة العالمية في الصين متنافسة 
أم متكاملة؟ 

الصين والعولمة

عقد المؤتمر بتاريخ 13 يناير 2022، 

تشاتام هاوس
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بناء نظام حديث للتصدي السلوكي
لألزمات  دور السياسة الفيدرالية

عقد المؤتمر بتاريخ 10 يناير 2021. 

لكن  جديدة،  ظاهرة  كونها  عن  الُبعد  كل  بعيدة  النفسية  الصحة  أزمات 
الوعي بأزمات الصحة السلوكية وفهم الحاجة إلى خدمات استجابة شاملة 
والمجتمعات  السياسات  صانعي  بين  زخمًا  مؤخرًا،  اكتسب،  قد  وفعالة 
في جميع أنحاء البالد. يرى صانعو السياسة الفيدراليون ومسؤولو الوالية 
اآلن إعادة تصميم االستجابة لألزمات كفرصة إلعادة تعريف دور الشرطة، 
وتوسيع الوصول إلى الخدمات الصحية السلوكية، ومعالجة عدم المساواة 

العرقية.
استهدف المشاركون مناقشة المبادرات السياسية التي يمكن أن تعالج 

أزمات الصحة السلوكية بشكل أكثر فاعلية وإنسانية.

Atlantic Council
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العالقة بين االتحاد األوروبي والخليج: 
رسم الطريق التقدم لألمام

عقد المؤتمر بتاريخ 11 يناير 2022،

ومجلس  األوروبي  االتحاد  بين  األطراف  متعددة  العالقات  أن  وأوضح   
التعاون لدول الخليج العربية التزال شبه متوقفة. فما العقبات والفرص 
وما  الخليجي؟  التعاون  ومجلس  األوروبي  االتحاد  بين  التعاون  لتنشيط 
أكبر؟ وكيف يمكن االستفادة من  التي تحمل إمكانات تعاون  المجاالت 
لفتح مسارات جديدة  الكتلتين  الفردية في  الدول  بين  الثنائية  العالقات 

للمشاركة المستقبلية متعددة األطراف؟
يمكن  كيف  معمق  بشكل  وبحث  وغيرها،  األسئلة  هذه  المؤتمر  تناول 
الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  األوروبي  االتحاد  بين  العالقات  تجديد 

بشكل ملموس على المستويات السياسية واالقتصادية واألمنية. 

Brookings Institution
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البوابة العالمية مقابل مبادرة
 الحزام والطريق

عقد المؤتمر بتاريخ 11 يناير 2022،

وركز على كشف االتحاد األوروبي، مؤخرًا، عن مبادرة “البوابة العالمية”، 
وهي خطة لدعم البنية التحتية الرقمية في العالم.  ُينظر إلى هذه الخطوة 
على نطاق واسع على أنها محاولة لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية 
االختالفات  والبيئية. فما  االجتماعية  المعايير  يعزز  بديل مستدام  لتوفير 
يكفي  بما  طموحة  األوروبي  االتحاد  خطة  وهل  المبادرتين؟  هاتين  بين 

للحاق بالصين.

BRUEGEL معهد
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استدامة االستجابة: “كوفيد”
في عام 2022

عقد المؤتمر بتاريخ 11 يناير 2022، 

اآلثار  روس  وإيما  هيمان  ديفيد  هاوس،  تشاتام  معهد  خبيرا  وناقش 
المترتبة على متغير أوميكرون الجديد وتوقعاتهم للعام المقبل فيما يتعلق 
السفر  قيود  وهل  “كوفيد19-”،  لـ  الجديدة  المتغيرات  احتواء  بإمكانية 
واالختبارات المتسقة واستخدام أقنعة الوجه هي أفضل طريقة لوقف 
انتشار “كوفيد19-”. وهل ستساعد األدوية جنبًا إلى جنب مع اللقاحات 
في السيطرة على الفيروس؟ وهل مناعة القطيع ممكنة باللقاحات الحالية 
واالستجابة المناعية بعد اإلصابة؟ وكيف ستؤثر المتغيرات الجديدة على 
السفر في عام 2022؟ جميعها تساؤالت سيحاول الخبيران اإلجابة عليها. 

تشاتام هاوس
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استراتيجية الدفاع الوطني المقبلة وضرورة
توثيق التعاون مع الحلفاء

عقد المؤتمر بتاريخ 5 يناير 2022، 

والخبراء،  والسابقين،  الحاليين  الحكوميين  المسؤولين  كبار  فيه  وناقش 
األمريكية،  الوطني  للدفاع  المقبلة  االستراتيجية  التنفيذيون  والمديرون 
المستقبلية  الدفاع  تحديات  األمريكية  المتحدة  الواليات  ستواجه  وكيف 

بالتعاون مع الحلفاء والشركاء.

 Atlantic Council
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مؤتمر االتحاد األوروبي لعدم انتشار
الســـالح ونـزعــه

ُعقد المؤتمر في الفترة ما بين 6 - 7 ديسمبر 2021. 

عدم  مجال  في  الخبراء  عام  كل  يجمع  رئيسيًا  دوليًا  حدثًا  المؤتمر  ويعد 
انتشار السالح ونزعه من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في جميع 
االستراتيجية  تنفيذ  في  المساهمة  إلى  المؤتمر  ويهدف  العالم.   أنحاء 
سياسات  بشأن  توصيات  تقديم  خالل  من  األوروبي  لالتحاد  العالمية 
االتحاد األوروبي المتعلقة بعدم انتشار السالح ونزعه. وعلى مدار يومين، 
بالحد  المتعلقة  القضايا  المشاركون في مناقشة مفتوحة تغطي  انخرط 
الشامل واألسلحة  الدمار  انتشار أسلحة  السالح ومنع  من األسلحة ونزع 

الصغيرة واألسلحة الخفيفة.  
ونزعه،  السالح  انتشار  لعدم  والجديدة  القديمة  التحديات  ناقشوا  كما 
AUKUS على مخاطر  تأثير شراكة  رئيسية وهي؛  من خالل عناوين عدة 
وجود سالح نووي في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وخطة العمل 
المشتركة الشاملة في مثلث االنتشار ومكافحة االنتشار وعدم االنتشار، 
األوروبي،  االتحاد  الئحة  في  القصور  وأوجه  التقليدية،  األسلحة  وتجارة 
واالستخدام   ،)LAWS( التشغيل  ذاتية  الفتاكة  األسلحة  أنظمة  وتنظيم 
وتهديد  العسكرية،  المعدات  في  وتأثيره  االصطناعي  للذكاء  الواسع 

الصواريخ النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

الكونسرتيم األوروبي 




