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  سلسةهذا ال

تكون  -بطبيعة الحال -يف أزمة عاملية كب�ة مثل جائحة ف�وس كورونا 

من كثافة ما   تجاوز حدود االستيعابيتابعات وتدفقها  ملسيولة األخبار وا

خرب كوسائل اإلعالم وتداعياته    COVID-19يتصدر وباءحيث .  ينرش

مخيف   خفي، لسد حاجة الناس يف املعرفة بشأن كائن  وموضوع أهمأول  

 .ويغ� شكل الحياةيهدد حياتهم 

تطوير عىل ومراكز التفك�  العلميالبحث  أكاد�ياتتعمل  وبالتوازي

لرصد يف محاولة  .الوباءبشأن  وإصدار أوراق ،وإدارة نقاشات ،أبحاث

لحصول عىل خالصات بهدف اتداعياتها، وتحليل أبعادها،    الظاهرة وقراءة

 .�كن البناء عليها يف تطوير التعامل مع هذه األزمة العاملية

ب�  يتطوروهذه الخالصات والتقديرات، رغم كونها يف حدث متحرك 

 تراكم إلنتاج املعريف عربنها من األهمية مبكان ل، لكالح� والح�

 ، وصوالً السترشاف آفاق املستقبل. النقاشات ورصد الظواهر وتحليلها

بشأن اإلجراءات والسياسات  ،دعم صنع القرارك� أنها رضورة آنية ل

 ألزمة. االواجب اتخاذها لتقليل املخاطر، والتعامل مع تأث�ات 

للمعرفة بشأن الف�وس وطرق انتشاره، لنرش وكذلك هي رضورة آنية 

عالج  ح� التوصل إىل إىل كعالج احرتازي أويل، مع الوباءوعي التعامل 

 .علميوهذا أيضا من عمل مراكز البحث ال ناجع للف�وس

تم إعداد هذه السلسلة لرصد وجمع أهم ما صدر ونرش من لذلك 

 ب�، نجمعها من  تحليالت ودراسات وتقديرات وأخبار مؤثرة وإحصاءات

 ،"ملفات خاصة"رشها يف ننو  ونخرجها .املعلوماتسيولة ركام األخبار و

 بالبحثلتوف� الجهد عىل الباحث� واإلعالمي� والسياسي� وكل املهتم� 

 املعرفة.و 

مجاالت عىل وفق التخصص،  تداعيات كوروناالخاصة ب امللفات ونقسم

والتكنولوجيا والصحة واإلعالم واإلدارة واالقتصاد واالجت�ع  السياسة

 .نهاية كل شهر هاصدر نو زمنياً،  مرتبة. و واالسترشاف وغ� ذلك

 خـــالد عاشـــور
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 اقتصادي وسیاسي جدیدین بعد کورونا سیکون هناك نظامان وداعا یا عوملة!   

 عبد الحي زلوم 
4/15 /2020 

فرصة للدول النامية املرهقة  يب� الكاتب أن بعد أزمة كورونا سيولد نظامان اقتصادي وسيايس جديدين، ويشكل ذلك   
 تغي� املناهج ولتغي� النتائج يحتاج إىل بالديون لتحويل األزمة اىل استث�ر ولكن املطلوب هو إرادة التغي�..

 رأي الیوم

https://bit.ly/34KUyrM 

 صدمة "کورونا" العاملیة تعید مفهوم "الدولة املنقذة" إلی الواجهة  

 محمد بنطلحة الدکالي 
4/15 /2020 

يوضح املقال أن جائحة ف�وس كورونا تعترب فرصة إىل الرجوع إىل مفهوم الدولة، ألنه من طبيعة املذاهب السياسية 
واالقتصادية أن يكون الواقع املجتمعي حقل اختبارها الحقيقي، وذلك باعت�دنا عىل منهجي املالحظة واالستقراء، 

 الستخالص املراجعات الواجب إجراؤها عليها بناء عىل ذلك االستقراء

 ھسبریس

https://bit.ly/3euDjzu 

 In unprecedented move, Treasury orders Trump’s name printed on 
stimulus checks 

4/15 /2020 

إىل عرشات املالي� من  مصلحة الرضائب التي يرسلها الرئيس ترامب عىل الشيكات بطباعة توقيع مرت وزارة الخزانة
 19الذين يعانون مالياً بسبب انتشار ف�وس كورونا املستجد كوفيد األمريكي�، وهو تفويض من

Washington post 

https://wapo.st/34Mui03 

 السیاسة يف زمن الکورونا: نحو أجندة مصریة لألزمة  

 هشام جعفر 

4/15 /2020 

يوضح الكاتب أن النقاش يف مرص حول جائحة ف�وس كورونا يسوده طابع املكايدات السياسية، وبذلك االستقطاب 

قول يغطي عىل إمكانية بدء حوار جاد حول مستقبل مرص في� بعد كورونا.ويف إطار الذي يسيطر عىل األفئدة والع

https://almarsad.co.uk/
https://wapo.st/34Mui03


 

 

3 | P a g e  

C O V  I  D  - 1 9   

 April 2020 30 ||التداعیات السیاسیة  

ذلك أكد الكاتب أن التصدي للف�وس ينضوي عىل تحريك عجلة االقتصاد مبا يتطلبه ذلك من إدارة لـ: النظام الصحي 

 عالجة األزمة السياسية.وتقويته، واالقتصاد، واملجتمع، وتحديات األمن القومي، مع توف� الرشوط الرضورية مل

 المدى

https://bit.ly/2VL0MnE 

 Turkey emerges as key player in global COVID-19 fight 
Sasha Toperich 

4/15 /2020  

. بحيث أن الدولة 19يوضح املقال كيف أن تركيا أثبتت تركيا نفسها كداعم رئييس للجهود العاملية ملواجهة أزمة كوفيد  

رسعة وكفاءة للحد من انتشار ف�وس كورونا ، وكانت هذه االستجابة أرسع بكث� من استجابة بعض الرتكبة ترصفت ب

الدول األوروبية الرئيسية. ك� أن تركيا لعبت دورا كب�ا بتزويد مجموعة من الدول عىل اختالفها باملعدات 

 واالحتياجات الطبية

THE HILL 

https://bit.ly/2VkoUhV 

 یني إلحیاء "طریق الحریر الصحي"أهداف التوجه الص  

 صدفة محمد محمود 

4/15 /2020 

تشكل جائحة ف�وس كورونا بحسب املقال فرصة مثينة للص� إلعادة إحياء مبادرتها املعروفة بـ"طريق الحرير 

 الصحي"،  كجزء من جهودها الرامية إىل تعزيز مكانتها كقوة صحية عاملية

 مركز المستقبل

mfuhttps://bit.ly/2z4V 

 No, the Coronavirus Will Not Change the Global Order 
Joseph S. Nye Jr. 

4/16 /2020  

جوزيف ناي صاحب نظرية القوة الناعمة، يوضح يف مقاله هذا حول جائحة كورونا، بأن النظام العاملي لن يتغ� يف 

ظل هذه األزمة الصحية العاملية، بحيث ستظل  الواليات املتحدة يف وضع الزعامة والريادة مع عدم استفادة الص� 

                                                                                   من الوضع الراهن                                  

Foreign Policy 

https://bit.ly/3eEPDxl 

https://almarsad.co.uk/
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 تداعیات جائحة فیروس کورونا املستجد يف الخلیج: التحدیات والصعوبات  

 إسماعیل نعمان تلجي 

4/16 /2020 

الخليج العربية، جراء تفيش الوباء وعواقبه املحتملة. صحيح أن رد فعل دول يوضح املقال تضاعف الضغوط عىل دول  

الخليج كان ناجًحا حتى اآلن يف احتواء انتشار الف�وس القاتل، إال أنها ال تزال تنتظر األسوأ بحذر. فتفيش الوباء أربك 

 كث�ًا من الدول.

 المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات 

VWV7Mfhttps://bit.ly/2 

ُیصنع یلع عین واشنطن.. سیناریو کارثي ینتظر الصین قد یتسبب يف  

 إفالسها 

 فریق العمل  

4/16 /2020 

يوضح املقال أن دوالند ترامب قرر تحميل الص� مسؤولية كارثة وباء كورونا خالل خرجاته االعالمية اليومية وتركيزه 

 و�عىل التعويضات املادية وليس الجانب السيايس أو القان

 عربي بوست

https://bit.ly/3cw6Ff3 

 کورونا  استهداف ترامب ملنظمة الصحة: أبعد من اختالف حول  

 ابتسام عازم 

4/17 /2020 

يوضح املقال قرار الرئيس األمرييك دونالد ترامب املتعلق بوقف املساهمة املالية األمريكية ملنظمة الصحة العاملية، 
مته� إياها بأنها ضللت العامل بخصوص ف�وس كورونا وتسرتت عىل الص� خالل هذه األزمة، وكذا تداعيات القرار يف 

 وطأة انتشار جائحة كوروناظل الظروق الحالية التي يشهدها العامل تحت 

 العربي الجدید

https://bit.ly/3czxL4L 

  

https://almarsad.co.uk/
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 رهانات التعاون الدولي يف ظل أزمة کورونا  

 سمر الخملیشي 
4/17 /2020 

 بينت أزمة كورونا هشاشة التكتالت االقتصادية واملالية الكربى في� يخص مبدأ التضامن والتعاون الدويل

 المعھد المصري للدراسات

 الرابط

 والسیاسة الدولیة 19ونا املستجد کوفیدفیرس کور 

 عمر سمیر

4/17 /2020 

يتناول التقرير ما جاء يف مؤمتر تم تنظيمه أون الين من طرف جامعة ابن خلدون بإسطنبول بعنوان ف�س كورونا 
 والسياسة الدوليةـ  19املستجد كوفيد

 فكر أون الین

https://bit.ly/3cuoawb 

 Chinese cities 'back on lockdown' after coronavirus flare-up on 
Russian border 

James Hockaday 

4/17 /2020  

يقال أن أجزاء من الص� ستعود إىل اإلغالق بعد تصاعد انتشار  ف�وس كورونا عىل الحدود الش�لية للبالد مع روسيا. 
 سافرين من إعادة املرض من الخارج.وتم إغالق الحدود وكذا دخول وحدات الطوارئ الطبية إىل املنطقة ملنع امل

Metro News   

https://bit.ly/3cnpdhw 

 املعهد املصري للدراسات -سبتمبر: حدود التشابه  11فیروس کورنا وأحداث  

 بلخیرات  حوسین
4/19 /2020 

يف غمرة سيطرة النوازع اإلنسانية  19خلص الباحث إىل أنه من الطبيعي أال تستقر اآلثار االسرتاتيجية لحدث كوفيد 
تجاه الكوارث الصحية التي خلفها هذا املرض، لكن بدأت بالفعل مقوالت تحليلية عديدة تروج آلثار اسرتاتيجية عاملية 

 سبتمرب ولكن وبائياً  11ورنا هو مبثابة متوقعة لهذا الحدث، وأن يكون انتشار ف�وس ك

 المعھد المصري للدراسات

https://bit.ly/2yazwXT 

https://almarsad.co.uk/
https://eipss-eg.org/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
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 COVID-19 Could Be The End Of Globalization As We Know It  
Sreve Hanley 

4/19 /2020  

باء القادة يوضح الكاتب عىل أنه بالرغم من الفوىض التي أفرزتها جائحة ف�وس كورونا إىل أنه رمبا يساعد الو
 والحكومات عىل إدراك مدى أهمية الطاقة املتجددة من أجل اقتصاد مستقر.

CleanTechnica 

https://bit.ly/2KSR4KJ 

 Coronavirus pandemic has thrown the world order into a tailspin 
Raghida Dergham 

4/19 /2020  

الكربى الحتواء جائحة ف�وس كورونا، يف الجهة املقابلة تحذر اللجنة بوضح املقال أنه يف الوقت الذي تكافح فيه الدول  
الدولية للصليب األحمر من عواقبه الوخيمة عىل مستقبل الدول الضعيفة يف الرشق األوسط. وأشارت اللجنة إىل أن 

رابات االجت�عية ضعف هذه الدول ال يرجع فقط إىل ضعف بنيتها الصحية واالجت�عية، ولكن أيضاً ألنها عرضة لالضط
 والسياسية العنيفة كرد فعل عىل عدم استجابة حكوماتها بشكل كاف ملواجهة األزمة الحالية

The National Interest 

https://bit.ly/3dhvUCg 

 We are entering the new age of American austerity 
4/19 /2020  

ورونا بعد انتهاءه، بحيث أنه ستنتج األزمة عرصا جديدا من يوضح املقال العواقب االقتصادية التي سيخلفها ف�وس ك
 التقشف األمرييك، سيفرض عىل صانعي القرار يف الواليات املتحدة يف كيفية التعامل مع هذه األزمة 

Financial Times 

https://on.ft.com/2VUDJYG 

 COVID-19: EU’s plan to save the economy 
4/20 /2020  

وروبية أن األثر االقتصادي الذي يسببه تفيش ف�وس كورونا �كن أن يكون أكرب من األثر الذي أكدت املفوضية األ
. ومن أجل الحفاظ عىل حيوية االقتصاد، أدخلت السلطة التنفيذية لالتحاد األورويب 2008سببته األزمة املالية يف عام  

 آلية لض�ن مرونة حركة األموال واإلنفاق الوطني

Euractiv 

://bit.ly/2Yw5SXAhttps 

https://almarsad.co.uk/
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 Rethinking International Security for a Post-Pandemic World 
Igor Ivanov 

4/20 /2020  

يوضح املقال أن البرشية تواجه تهديًدا مشرتكا يجب مواجهته والتغلب عليه بشكل ج�عي. لذلك �كن لألعضاء 
مشرتكة بشأن إعادة نظام العالقات الدولية بأكمله من الدامئ� يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة إطالق مبادرة 

 أجل التعاون املشرتك. بحيث إن مثل هذه املبادرة العاملية ممكن أن تشكل انتصارا مشرتكا ضد الجائحة

Garnegie   

https://bit.ly/2zYK1xY 

 An American Perspective on Post-Pandemic Geopolitics 
Frank Hoffman 

4/20 /2020  

يوضح الكاتب أن أزمة ف�وس كورونا سيكون لها آثار جيوسياسية ضخمة عىل املدى القريب عىل الجانب األطليس 
 أي األورويب واألمرييك، بحيث أن األزمة الصحية ستعطي أولوية للتعامل مع الداخل عىل حساب الخارج

RUSI 

https://bit.ly/2zYQedf 

 تضع العالم أمام فوهة حرب عاملیة ثالثة " 19 -تداعیات جائحة "کوفید  
4/20 /2020  

أوضح الدكتور إبراهيم أبراش، إن األيام واألشهر القريبة ستكون مص�ية يف تحديد وجهة العامل ومستقبله، حيث 
أصبح أمام مفرتق طرق بسبب كورونا الذي أوجد فرصة مفتوحة عىل أحد االحت�ل�؛ تصعيد وحرب عاملية مبارشة 

 وشاملة أو محدودة عرب وكالء ملن يريد الحرب والتصعيد.

 ھسبریس

https://bit.ly/2TEYeXO 

ما هي التقدیرات التي بنت علیها وزیرة الصحة سیاساتها تجاه إدارة أزمة  

 فیروس کورونا؟ 

 أمجد حمدي 
4/20 /2020 

رة الصحة سياساتها تجاه إدارة أزمة  تسعى هذه الورقة إىل محاولة التعرف عىل طبيعة التقديرات التي بنت عليها وزي
 ف�وس كورونا قبل وبعد تدخل رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات استثنائية 

المعھد المصري للدراسات    

https://bit.ly/2z3ICWi 

https://almarsad.co.uk/
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 China has a chance to show global leadership 
4/20 /2020  

يوضح املقال أنه يف ح� أن العامل يشهد  أسوأ أزماته منذ الكساد الكب� ، هناك بصيص من األمل ينبعث من الص�. 
األول هو أن اتتعاش االقتصاد الصيني بعدما شهد انك�شا كب�ا. والثا� هو أن بك� تشهد املزيد من الدعم السيايس 

 لالقتصاد

Financial Times 

uWogVhttps://bit.ly/35 

 Geopolitical consequences of COVID-19 
Tarik Oguzlu 

4/21 /2020  

يوضح املقال أن عامل ما بعد ف�وس كورونا، قد يشهد تباطئ يف جميع أنحاء العامل، ولكن من املرجح أن تتسارع  
وت�، وخاصة الص�، العوملة عىل املستويات اإلقليمية. قد يزيد الفصل ب� االقتصادين األمرييك والصيني لكن الق

 ستزيدان جهوده� لقيادة العوملة يف مناطقه�.

Daily Sabah 

 الرابط

 آلیات مواجهة نقص األمن الغذائي يف ظل "کورونا" 

 أحمد عبد العلیم حسن 
4/21 /2020 

ح املقال ما أسفر عنه تفيش ف�وس كورونا حول العامل من تحديات، لعل أبرزها تلك املتعلقة باحت�لية تصاعد يوض
أزمة األمن الغذايئ التي متثل تهديدا حقيقيا للدول، وذلك يف ظل ما انطوت عليه اإلجراءات املتخذة من جانب البعض 

سالسل توريد األغذية، وتأخر حركة شحن الواردات الغذائية،  منها للحد من التداعيات السلبية لتفيش الف�وس عىل
وهو ما دعا العديد من املنظ�ت حول العامل إىل التحذير من مغبة أزمة أمن غذايئ عىل املستوى العاملي قد يكون 

 من الصعب تجاوزها بسهولة. 

 مركز المستقبل 

https://bit.ly/2VZdujT 

 Autocrats see opportunity in disaster 
4/23 /2020 

يقدم املقال كيف تستغل األنظمة االستبدادية جائحة كورونا وحالة الطوارئ املعلنة يف ظل هذه األزمة الصحية 
 لتحقيق مآربها السياسية من خالل تضييق الخناق عىل الحقوق والحريات العامة، وكذا تطويق مساحة املعارضة.

The Economist 

https://econ.st/2WpCI9Q 

https://almarsad.co.uk/
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/geopolitical-consequences-of-covid-19
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 ‘Sadness’ and Disbelief From a World Missing American Leadership  
Katrin Bennhold 

4/24 /2020  

 يش� التقرير  كيف يرى األوروبيون تأث� أزمة ف�وس كورونا عىل صورة الواليات املتحدة وقيادتها العاملية

New York Times 

https://nyti.ms/2KSBWgm 

 الصراع الرمزي والحرب النفسیة يف أزمة انتشار وباء کورونا   

 محمد الراجي 
4/26 /2020 

تُربز الورقة أبعاد الرصاع الرمزي ب� الواليات املتحدة والص� يف سياق األزمة التي أثارها انتشار وباء كورونا يف أرجاء 
ترصد الوسائل واملجاالت والفضاءات التي كانت العامل بعد ظهوره يف ووهان. وتحدد خلفيات هذا الرصاع وأهدافه، و 

 مرسًحا لعمليات "القتال النفيس" ب� الطرف�.

 مركز الجزیرة للدراسات

https://bit.ly/3ddO5bI 

 مصر تطلب حزمة مالیة من صندوق النقد ملواجهة أزمة کورونا  

 إیهاب فاروق 
4/26 /2020 

الحكومة املرصية طلب من أجل الحصول عىل حزمة مالية من صندوق النقد الدويل ملساعدتها   يوضح الخرب  تقديم 
 يف مواجهة أزمة ف�وس كورونا

Reuters 

https://bit.ly/3dcg3ok 

 Coronavirus crisis: China showing global leadership with ‘health silk road’ 

4/30 /2020  

أحدثت وضعا جيوسياسيا جديدا  عززت فيه الص� تفوقها العاملي عىل حساب  19يوضح الكاتب أن أزمة كوفيد 
الواليات املتحدة األمريكية، من خالل تعزيز الص� لنفوذها االقتصادي والسيايس واالسرتاتيجي بعد تغلبها عىل أزمة  

 ف�وس كورونا

 South China Morning Post 

https://bit.ly/35CvQul 

https://almarsad.co.uk/
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 World Bank Group to Extend Current Strategy in Egypt to Maintain 
Momentum on Reforms 

4/30 /2020  

  2019-2015عنه مجموعة البنك الدويل بشأن متديد إطار الرشاكة القطرية مع مرص للفرتة  يوضح املقال ما  أعلنت
ملدة عام� آخرين،  وذلك بهدف  الحفاظ عىل زخم اإلصالحات، لض�ن استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع 

 وخلق فرص العمل وزيادة الفرص األفضل لجميع املواطن�

The world Bank   

/bit.ly/35rIMmphttps:/ 

 Press Freedom Needs Protection from Pandemic too 
Farhana Haque Rahman  

4/30 /2020  

يوضح املقال أن الصحفي� يتعرضون النتهاكات عديدة يف زمن كورونا جراء استغالل األنظمة الديكتاتورية لهذه 
 الوضعية لتحكم قبضتها عىل مجال حرية التعب�

Inter Press Service 

https://bit.ly/2z1DFNU 

  

https://almarsad.co.uk/
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