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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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 The economic, geopolitical and health impacts of COVID-19 
John Scott 

3/6/2020  

 يش� التقرير إىل النتائج الجيوبوليتكية، واالقتصادية والصحية التي خلفها ف�وس كورونا وتداعياته املستقبلية 

World Economic Forum 

https://bit.ly/34dtLEe 

 What the Coronavirus Means for China’s Foreign  Policy 
Paul Haenle 

3/11 /2020  

يوضح املقال أن أزمة ف�وس كورونا عمقت من توتر  العالقات الصينية مع الواليات املتحدة، ك� أثار تساؤالت 

 عديدة حول القيادة العاملية لبك�.

Garnegie   

https://bit.ly/2VycLVa 

 Geopolitical Implications of the Coronavirus 

Patrick M. Cronin, Michael Doran     & Peter Rough 

3/13 /2020  

تتمحور الفكرة األساسية للموضوع حول اآلثار والتداعيات املرتقبة ف�وس كورونا عىل الدول الكربى وهي الص�، 
باإلضافة إىل الرصاع  واشتداد املنافسة الجيوسياسية التي ستفرزها األزمة ب�   الواليات املتحدة ثم االتحاد األورويب

  والواليات املتحدة األمريكيةالص�

Hudson Institute 

https://bit.ly/2UEVrxu 

 The Trump Presidency Is Over 
Peter Wehner 

3/13 /2020  

ه املعريف يوضح الكاتب يف تحليله، أن الشخصية االهتزازية الغ� متوازنة يعا� منها ترمب والتي توضح بجالء جهل
ال تتناسب مع منصب رئيس الواليات املتحدة األمريكية، مش�ا إىل األخطاء الكارثية التي  ترمب  وانعدامه األخالقي

 والتي أدت يف نهاية املطاف إىل تفاقم الوضع بدال من احتواءه. 19وإدارته يف مواجهة أزمة كوفيد 

The Atlantic 

https://bit.ly/3bC5vOI 

https://almarsad.co.uk/
https://bit.ly/2yh9jX6
https://bit.ly/3bC5vOI
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 Will the Coronavirus End Globalization as We Know It? 
Henry Farrell and Abraham Newman 

3/16 /2020  

اعترب الباحثان أن أزمة ف�وس كورونا هي اختبار كب� للعوملة، بحيث فرضت األزمة إعادة تقييم االقتصاد العاملي 

تسمح فقط باالنتشار الرسيع لألمراض املعدية، بل عززت الرتابط العميق ب� الرشكات والدول املرتابط. فالعوملة مل 

 م� يجعلها أكرث عرضة للصدمات غ� املتوقعة. واآلن، تكتشف الرشكات والدول عىل السواء مدى هشاشتها.

Foreign Policy 

https://fam.ag/3cfwEXS 

 تتبع مرضی کورونا حالة من الجدل تشهدها إسرائیل بعد قرار  

 فریق العمل 

3/17/2020 

يوضح املقال حالة الجدل التي شهدتها "إرسائيل" بعدما أقرت الحكومة تفعيل املراقبة االلكرتونية ملرىض ف�وس 

كورونا واملعزول�، وذلك كمحاولة للحد من من انتشار ف�وس كورونا. ويف إطار ذلك ستتيح هذه الخطوة التي ستتم 

 من العام "الشاباك" سحب  جميع املعلومات من الهواتف التي ستتم مراقبتها..عرب جهاز األ 

 أمد لإلعالم

https://www.amad.ps/ar/post/341573 

 کیف أخفقت أمریکا ونجحت الصین يف اختبار فیروس کورونا؟  

 إسراء حسین 

3/18 /2020 

يوضح املقال كيف سعت الص� لتقديم �وذج للعامل يف كيفية الحد من انتشار ف�وس كورونا، عن طريق ابتكار 

األساليب واآلليات لعالجه وبشكل رسيع، عىل عكس  النموذج األمرييك الذي اتسم بالرتدد والعنرصية التي بدأت يف 

 ترصيحات الرئيس دونالد ترمب حول هذا املستجد الصحي.

TRT عربي     

https://bit.ly/39A5Vng 

https://almarsad.co.uk/
https://www.amad.ps/ar/post/341573
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 To Track Coronavirus, Israel Moves to Tap Secret Trove of Cellphone 
Data 

David M. Halbfinger, Isabel Kershner and Ronen Bergman 

3/18/2020 

يوضح مقال نيويورك تا�ز كيف تستغل بعض األنظمة تكنولوجيا التجسس يف زمن كورونا، وعىل رأسها "إرسائيل" 
التي تعتزم استخدام هذه الرقمنة من خالل الحصول عىل بيانات الهواتف بدون إذن لتحديد مواقع األشخاص الذين 

نها للسيطرة عىل تفيش ف�وس كورونا ك� تقول. وهذا من املحتمل أن يكونوا قد أصيبوا بالف�وس وذلك يف محاولة م
ومنتقدي سياسية نتنياهو الذين وصفوا هذه اإلجراءات    األمر خلق جدال كب�ا ب� املدافع� عن الخصوصية

 باالستبدادية وخرقا للحقوق األساسية وهي الحق يف الخصويص والحق يف الحفاظ عىل الحياة.

The New York Times   

-cellphone-coronavirus-https://www.nytimes.com/2020/03/16/world/middleeast/israel
tracking.html 

 The Shifting Geopolitics of Coronavirus and the Demise of 
Neoliberalism – (Part 1) 

Dr. Mohammed Cherkaoui 

3/19 /2020  

تتناول الورقة املكونة من جرأين التحوالت الجيوسياسية لف�وس كورونا وتأكل الليربالية الجديدة، بحيث يعالج الجزء 
للبحث العلمي   األول منها إشكاليات منها هل ف�وس كورونا  "من صنع الطبيعة" أو "من صنع اإلنسان"؟ كيف �كن

فرز الحقيقة من االفرتاضات املختلفة القامئة عىل "نظرية املؤامرة" حول السببية "املتعمدة" أو "التالعب" املحتمل 
بالف�وس يف السياسة الدولية؟ وأيضا ما إذا كان املجتمع الدويل ونظام األمم املتحدة والقانون الدويل اإلنسا� بأكملهم 

ممكن ب� الردع النووي والتسلح، اللذين يتم السعي إليه� بشدة، والردع الوبايئ أو الحد األد�   قد فكروا يف أي توازن
من اسرتاتيجية األمن البيولوجي. ك� تناولت الورقة االتجاه للتوظيف االنتخايب من قبل الرئيس ترامب للوباء وسعيه 

  لي�ا رشكة أدوية يف أملانيالرشاء واحتكار لقاح مضاد لف�وس كورونا تنكب عىل تطويره حا

Aljazeera Center For Studies 

https://bit.ly/2yh9jX6 

 Infected: The impact of the coronavirus on the Middle East and north 
Africa 

Julien Barnes-Dacey And Others 

3/19 /2020  

 عىل دول الرشق األوسط وش�ل أفريقيا. ر التي خلفتها أزمة ف�وس كورونايعالج املوضوع اآلثا

European Council For Foreign Relations 

https://bit.ly/2wDpzS2 

https://almarsad.co.uk/
https://www.nytimes.com/2020/03/16/world/middleeast/israel-coronavirus-cellphone-tracking.html
https://www.nytimes.com/2020/03/16/world/middleeast/israel-coronavirus-cellphone-tracking.html
https://bit.ly/2yh9jX6
https://bit.ly/2wDpzS2
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 Why Autocrats Love Coronavirus 

3/20 /2020  

يوضح الكاتب من خالل هذا املقال، أن أزمة ف�وس كورونا كانت مبثابة هدية لالستبدادي� من خالل استعاللهم 

لهذه الوضعية من أجل إثارة مخاوف املواطن� وكذا تشديد القبضة األمنية، مستدال من خالل ذلك بالعديد باألنظمة 

 عبد الفتاح السييس. عىل رأسها دوليا نظام فالد�� بوت�، وأقليميا نظام

Foreign Policy 

https://bit.ly/2yc4s9B 

 The Coronavirus Is Exacerbating Sectarian Tensions in the Middle 
East 

Toby Matthiesen 

3/21 /2020  

األوسط عىل ضوء أزمة ف�وس كورونا مستشهدا  يش� الكاتب يف هذا املقال إىل تفاقم األوضاع يف منطقة الرشق     

باألوضاع التي خلفها الف�وس يف إيران ولبنان والعراق ودول الخليج، وقد ب� الكاتب أيضا ما أفرزه تفيش الف�وس 

عىل نطاق واسع يف إيران، موضحا االتهامات التي وجهتها  بعض دول الخليج وعىل رأسها البحرين والسعودية بأن 

 هي السبب يف تفاقم أزمة ف�وس كورونا باملنطقة.إيران 

Foreign Policy 

https://fam.ag/2QVJ92G 

 5 Key Demands: U.S. Foreign Policy in the Face of the Coronavirus 
Michael Galant 

3/21 /2020  

ألمريكية أن تلبي االستجابة الدولية وأن تدخل يف تعاون دويل لتخطي يؤكد الكاتب أنه يجب عىل الواليات املتحدة ا

األزمة عرب  خمسة مطالب رئيسية وهي عدم ضخ أموال إضافية  للبنتاغون واألسلحة والحروب. تعليق العقوبات 

ويل وليس الرصاع األمريكية املميتة، ومن تم إنهائها. الدفاع عن حقوق املهاجرين والالجئ�. الرتكيز عىل التعاون الد

 واملنافسة. ثم سن صفقة خرضاء جديدة عاجال

Common Dreams   

https://bit.ly/2XLffST 

https://almarsad.co.uk/
https://bit.ly/2yc4s9B
https://fam.ag/2QVJ92G
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 The Shifting Geopolitics of Coronavirus and the Demise of 

Neoliberalism – (Part 2) 
Dr. Mohammed Cherkaoui 

3/22 /2020  

قتصادي الجديد الذي �كن تسميته باقتصاديات االنتشار األفقي يعرض الجزء الثا� من الورقة البحثية، املنحى اال 

 الذي فرضته جائحة كورونا  

Aljazeera  Center For Studies 

https://bit.ly/2UQ1grP 

 تداعیات کورونا یلع العالقات الدولیة واإلنسانیة  

 عبد الستار قاسم

3/22 /2020 

يوضح الكاتب أن أزمة كورونا ليست مجرد أزمة صحية بقدر ما هي قضية دولية تستدعي التفاعل الدويل والتعاون 

 من أجل مواجهتها ووقاية الشعوب واألمم من خطرها 

TRT  عربي 

 الرابط

 العالم إلی تغّیر بعد کورونا  

 سمیر سعیفان

3/23 /2020 

يتوقع الكاتب أن يكون العامل بعد جائجة كورونا ليس ك� قبلها، وتتوقف درجة التغي� عىل طول مدة تطبيق هذه 

اإلجراءات، عىل الرغم من أن احت�ل هذه التغ�ات وهذه املخاطر ما زال ضعيفاً، إذ مل متض فرتة طويلة عليها، والتي 

ار ولقاح يسه�ن يف احتواء الوباء، وتطويعه وتحويله إىل مجرد ف�وس عادي، محدود ستستمر إىل ح� إنتاج عق

 القدرة عىل الفتك بالبرش.

 العربي الجدید

https://bit.ly/2y7aW9Y 

  

https://almarsad.co.uk/
https://bit.ly/2UQ1grP
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-24969
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 How politicians are using the coronavirus to seize control 
Ishaan Tharoor 

3/23/2020 

يب� الكاتب من خالل هذا التحليل استغالل بعض السياسي� للوضع القائم عىل ضوء انتشار جائحة كورونا العاملية 
من أجل تحقيق أغراضهم السياسية، بحيث ارتاحت بعض األنظمة الديكتاتورية ومنها العربية من ضغط االحتجاجات 

 من تواصل التحقيقات معه بشأن متابعته يف قضايا فساد،  الج�ه�ية، ك� أنقذت الجائحة رئيس الورزاء االرسائييل
 ك� عطلت  مراسيم الطوارئ الناجمة عن ف�وس كورونا تشكيل الحكومة اإلرسائيلية الجديدة.

The Washington Post 

https://wapo.st/3dI9cnA 

 In the age of coronavirus, big government is back 
Ishaan Tharoor 

3/23/2020 

يوضح الباحث القلق الذي اجتاح صانعي السياسات نتيجة الهزات االقتصادية التي تسببت فيها أزمة ف�وس كورونا 
واملخاطر التي ألحقتها بالصحة العامة، واألرضار التي خلفتها  من خالل  الفوىض عىل مستوى األسواق العاملية والشلل 

ع الواضح عىل مستوى التجارة العاملية، وهذا ما سيكون له تداعيات الذي ألحقته  في� يخص الحركة العاملية والرتاج
اجت�عية خط�ة من خالل انتهاج العديد من الدول سياسة التقشف باإلضافة إىل االرتفاع الحاد التي ستشهده  ظاهرة 

 البطالة.

The Washington Post 

https://wapo.st/2QYks5H 

.. هل یتغیر التفکیر األناني لدى األنظمة  اللیبرالیة والفردانیة يف زمن کورونا 

 واملجتمعات؟ 

 عارف حمزة
3/23/2020 

يحاول الباحث يف هذا املقال معالجة التساؤل التايل: هل انتهى عهد الحريات وحقوق اإلنسان يف الدول التي ناضلت 
ال وباء كورونا؟ وذلك يف طويال من أجل أن تكون "كرامة اإلنسان" فوق كل قانون؟ وكيف سيكون عليه حالها بعد زو 

ظل حالة الذعر التي تعيشها املجتمعات بفعل تفيش ف�وس كورونا وما يشكل ذلك من تهديد عىل الوجود اإلنسا�، 
األمر الذي أدى إىل حظر السفر والتجول وإيقاف جميع التجمعات والفعاليات مبختلف أنواعها الثقافية والرياضية 

 ن وحتى تلك التي ناضلت من أجل الحقوق والحريات العامة.والفنية يف العديد من البلدا

 موقع الجزیرة اإلخباري

https://bit.ly/2UEp9ny 

https://almarsad.co.uk/
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 China’s Challenge: The Geopolitics of the Coronavirus 
Michael Mandelbaum 

3/24/2020 

الطموح الجيوسيايس للص� كان السيبب وراء يف وضع العامل أمام مخاطر كارثة جائحة  يوضح الكاتب يف تحليله  أن
 كورونا من خالل نهج معادلة االقتصاد يفوق االعتبارات الصحية واالنسانية.

American Interest 

https://bit.ly/39peNfq 

 The Coronavirus Exposed America’s Authoritarian Turn 
Daron Acemoglu 

3/24 /2020  

يب� الباحث يف هذا التحليل سوء تدب� إدارة ترمب ملواجهة كارثة ف�وس كورونا، بحيث كان سببا  رئيسيا يف االنتشار 
واليات  الواسع الذي شهده الف�وس،  نتيجة عدم اتخاذه  اإلجراءات الالزمة من أجل الحد من انتشار الف�وس يف 

عديدة وبالتايل ح�ية الشعب األمرييك من العواقب الوخيمة للف�وس،  األمر الذي أدى إىل تفاقم األمور، مستغال 
بذلك سلطه التي يتمتع بها وفق الدستور األمرييك،  ورضبه لكل القيم  واملبادئ التي ينبني عليها النظام السيايس 

 للواليات املتحدة .

Foreign Policy 

https://fam.ag/2wMOjan 

 کیف تعمق الدیموغرافیا أزمة کورونا يف أوروبا؟   

 مصطفی ربیع
3/25 /2020 

األوروبية، إذ أن تب� الورقة أن العوامل الد�وغرافية تقدم تفس�ات مهمة للتزايد الكب� يف أعداد الوفيات بالدول 
مدى تفاقم "االنكشاف الد�وغرايف" يف "القارة � وانتشار الشيخوخة يف الدول األوروبية يؤكد اختالل الهرم السكا 

استيعاب انتشار األوبئة. وعىل الرغم من ذلك فإن محدداٍت إضافية تزيد العجوز" ومحدودية قدرة املجتمعات عىل 
وكثافة التدفقات رين ضمن الرتكيبة السكانية،  االنكشاف تتمثل يف تنوع أصول السكان وتزايد وزن املهاجمن حدة ذلك  

ناهيك عن االرتباط الوثيق بالدول اآلسيوية وخاصًة من خارج االتحاد األورويب، والحدود املفتوحة ب� الدول األعضاء  
بعض والعمل ومتركز املقرات ومراكز التصنيع التابعة للرشكات اآلسيوية الكربى يف الص� نتيجًة لتدفقات السياحة 

   الدول األوروبية.

 دراسات خاصة دوریة صادرة عن مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المستقبلیة

https://bit.ly/3chQmT0 

https://almarsad.co.uk/
https://bit.ly/39peNfq
https://fam.ag/2wMOjan
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 أي اتحاد أوروبي بعد کورونا؟  

 حلمي همامي 

3/26 /2020 

يب� الكاتب يف مقاله، أن أزمة ف�وس كورونا أبانت عن ضعف وهشاشة كيان االتحاد األورويب الذي غاب عنه 

التنسيق والتكاثف من أجل مساعدة أعضائه األكرث ترضرا من أزمة ف�وس كورونا وعىل رأسها إيطاليا، يف  مقابل تلقي 

ح التضامن الج�عي والذي كان أحد املرتكزات األساسية األخ�ة مساعدات روسية صينية أبانت بشكل واضح غياب رو 

 التي انبنى عليها هذا التكثل

 صحیفة العرب

https://bit.ly/39s4s2b 

 استجابة مصر لفیروس کورونا: بین اإلنکار ونظریات املؤامرة  

 محمد عبد العزیز 

3/26 /2020 

ة املرصية قامت باتخاذ التداب� االحرتازية بشكل متأخر كفرض حظر تجول جزيئ وإغالق يب� الكاتب أن الحكوم

املدارس واألنشطة وغ�ها من أجل إبطاء انتشار الف�وس، لكن هذه التداب� مل تكن كافية ملواجهة التحديات الصحية 

إلمكانيات الالزمة األمر الذي أدى نتائج لهذه األزمة، خصوصا ما يعانية منه النظام الصحي من هشاشة واالفتقار إىل ا

 كارثية بفعل التزايد املطرد ألعداد اإلصابات والوفيات

د واشنطن لتحلیل السیاساتھمع  

https://bit.ly/2MdXwNf 

 مصر وخیارات التعامل الحکومي مع جائحة کورونا  

 عبد الوهاب محمد  

3/26 /2020 

عامل مع جائحة ف�وس كورونا التي أبانت عن فشلها يف  إرادة  يجمل الكاتب مجمل خيارات الحكومة املرصية للت

األزمة ألن النظام ال يضع يف أولوياته حسابات صحة املواطن� بدال عن حسابات األمن السيايس، واستغالل كل فرصة 

 ملزيد من قمع املعارض� والتعسف مع املعتقل� السياسي�

 المعھد المصري للدراسات

 الرابط

https://almarsad.co.uk/
https://bit.ly/39s4s2b
https://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
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 أي اتحاد أوروبي بعد کورونا؟  

 حلمي همامي 

3/26 /2020 

يب� الكاتب يف مقاله، أن أزمة ف�وس كورونا أبانت عن ضعف وهشاشة كيان االتحاد األورويب الذي غاب عنه 

  مقابل تلقي التنسيق والتكاثف من أجل مساعدة أعضائه األكرث ترضرا من أزمة ف�وس كورونا وعىل رأسها إيطاليا، يف

األخ�ة مساعدات روسية صينية أبانت بشكل واضح غياب روح التضامن الج�عي والذي كان أحد املرتكزات األساسية 

 التي انبنى عليها هذا التكثل

 صحیفة العرب

https://bit.ly/39s4s2b 

 Are governments violating human rights and civil liberties in 
coronavirus response? 

Sahar VARDI 

3/26 /2020 

يوضح املقال أنه يف الوقت التي فشلت فيه معظم األنظمة العاملية يف التصدي لف�وس كورونا، فقد قامت بعض 

 العامة للمواطن� األنظمة باستغالل ظرفية جائحة كورونا لت�رس أساليب قمعية انتهكت فيها الحقوق والحريات

American Friends Service Committee   

 الرابط

 دید “کورونا” بوصفه الـ”أداة املحتملة” يف تشکیل النظام العاملي الج 

 نجیب هبة 

3/27 /2020 

توضح الكاتبة أن التأث� األخطر لف�وس كورونا سيطال النظام العاملي الحديث ليصبح يف ذلك موازيا للحرب� العامليت� 

وكذا سقوط االشرتاكية يف تسعينيات القرن املايض. وأن الحرب عىل الزعامة التي مل تكن باردة ب� االقتصادي� الصيني 

د وصلت ملرحلة الالعودة، رسعت من اقرتاب معركتها الفاصلة جائحة كورونا العاملية التي �كن أن تحدد واألمرييك ق

 نتائج من الذي سيقود النظام العاملي الجديد.

 الصحیفة السیاسیة

http://www.alsyasiah.ye/68076 

https://almarsad.co.uk/
https://bit.ly/39s4s2b
https://www.afsc.org/blogs/news-and-commentary/are-governments-violating-human-rights-and-civil-liberties-coronavirus
http://www.alsyasiah.ye/68076
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 Past Pandemics Exposed China’s Weaknesses 
Robert Peckham 

3/27/2020 

يحاول الكاتب توضيح كيف استطاعت الص� احتواء جائحة كورونا من خالل االستفادة من األخطاء السابقة يف 

ظام الصيني مع األزمات السابقة كوباء سارس، التعامل مع أزمات األوبئة وذلك باالستدالل تاريخيا كيف تعامل الن

ذاء نقصان املناعة املكتسبة والطاعون، والتي كشفت عن نقاط ضعف الص� يف مواجهة تلك األوبئة األمر الذي جعلها 

 تتدارك األخطاء املاضية يف التعامل مع أزمة كورونا

Foreign Policy 

//fam.ag/2Jqolw1https: 

کیف ستعید کورونا تشکیل االنتخابات الرئاسیة األمریکیة، وقیادة واشنطن   

 للعالم؟ 

 ترجمة عربي بوست 

3/27/2020 

التي ستعقد يف نوفمرب املقبلة والتي ستكون أبرز  مواضيعها أزمة كورونا  يؤكد املقال أن االنتخابات  األمريكية
واالقتصاد، سوف تنعكس مؤرشاتها عىل حظوظ ترمب من خاللها  بسبب  استخفاف األخ� بالوضع الخط� الذي تفاقم 

 اإلصاباتجراء ف�وس كورونا  والتي تتصدر  من خالله الواليات املتحدة املرتبة االوىل  من حيث عددد 

 عربي بوست

 الرابط

 Trump and Biden in tight race for the White House as Sanders ebbs, 

poll finds. 
3/28/2020 

الذي كشف عن تقارب كب� ب� يش� املقال إىل استطالع رأي  أجرته "واشنطن بوست" وشبكة "إيه ىب ىس نيوز"، و 
دونالد ترامب وجو بايدن واشتداد املنافسة بينه� مع قرب موعد االنتخابات الرئاسية املقررة ىف نوفمرب القادم، وذلك 
يف ظل ما أحدثه أزمة وباء كورونا من هزة بالواليات املتحدة بعد االنتشار الواسع له يف العديد من الواليات. يف إطار 

حظي ترمب بثقة املواطن� في� يخص تعامله مع االقتصاد بين� حظي بايدن بثقة أكرب يف قضية الرعاية ذلك فقد 
 الصحية

  The  Washington Post 

https://wapo.st/3avDp7w 

https://almarsad.co.uk/
https://fam.ag/2Jqolw1
https://arabicpost.net/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/2020/03/27/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1/
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 کیف ترسم املفاهیم املتداولة مالمح عالم ما بعد کورونا؟  

 محمد عبدالله یونس 

3/29 /2020 

اط تطور املفاهيم والنظريات تاريخيا بوقوع األزمات واألحداث املحورية ضمن  تتناول الدراسة تحليال الرتب

"ابستمولوجيا األزمات"، وسياقات تحفيز انتشار ف�وس كورونا الستدعاء املفاهيم العائدة وصك أخرى جديدة، 

مواجهة انتشار  وخريطة املفاهيم واملصطلحات الصاعدة يف مجال العالقات الدولية يف ظل أزمة كورونا واتجاهات

 الف�وس، وأخ�اً الجدل املحتدم حول مالمح وأركان "عامل ما بعد كورونا"

 دراسات خاصة دوریة صادرة عن مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المستقبلیة

https://bit.ly/2y7Oihz 

 ما القوة الحیویة؟ کورونا واختبار املفهوم التقلیدي لقوة الدولة 

 املولی عز الدین عبد 

3/29/2020 

تراجع الورقة البحثية مفهوم الدولة وضعفها يف سياق املواجهة التي تخوضها جميع بلدان العامل يف مواجهة تفيش وباء 

كورونا املستجد، بحيث تقتيض هذه الظرفية بحسب الباحث مراجعة الكث� من األفكار واملفاهيم، سواء عىل مستوى 

 صعيد العالقات الدولية.السياسات الداخلية أو عىل 

 مركز الجزیرة للدراسات 

https://bit.ly/2Js0NH8 

 ما هي التداعیات الجیوسیاسیة للحرب الصحیة یلع السیاسة الدولیة؟  

 أمیمة املرعوي 

3/30 /2020 

يوضح املقال الذي سلط الضوء عىل تقرير نرشه موقع موقع انسايد أوفر ، أن األزمة الصحية التي خلقها ف�وس 

حسب، بل أيضا يف شكل العالقات الدولية، حيث أن الحكومات وجدت نفسها فورونا مل تغ�  من واقع املجتمعات ك

أمام خيارات واسرتاتيجيات مل تكن تتوقعها. بحيث استطاعت هذه األزمة الصحية أن تغّ� الهياكل السياسية يف العامل 

 وتقلب أ�اطها القد�ة.

21عربي   

4OCzhttps://bit.ly/3bM 

https://almarsad.co.uk/
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 How the coronavirus threatens a geopolitical Europe 
 Nicu Popescu 

3/30/2020 

يش� الكاتب يف مقاله، إىل أن أزمة ف�وس كورونا خلقت العديد من املشاكل الجيوسياسية لكيان االتحاد األورويب 

هذا األمر الذي سيلقي بظالله مستقبال  نتيجة تصاعد أزمة الثقة والتضامن خصوصا ب� إيطاليا وباقي الدول األخرى، 

عىل  محاوالت االتحاد لبناء قدراته األمنية والدفاعية، وترميم قطاعاته االقتصادية التي تكبدت خسائر كب�ة جراء 

هذه الجائجة. مؤكدا أن الحل ملعالجة األزمة يكمن يف إعادة بناء وهيكلة الرعاية الصحية واالقتصاد، عن طريق  

  بلدان االتحاد للوصول إىل أوروبا الجيوسياسية املتكاملة.التضامن ب�

European  Council on Foreign Relations 

https://bit.ly/2JvrQkX 

 Post-pandemic world: Is China going to replace U.S. as superpower? 
Abdul Rasool Syed 

3/30 /2020  

حاول الكاتب من خالل املقال اإلجابة عىل تساؤل رئييس وهو  هل ستحل الص� مكان الواليات املتحدة كدولة عظمى، 
أم ستستمر الواليات املتحدة يف السيطرة عىل املرسح السيايس العاملي؟ موضحا أن جائحة ف�وس كورونا ستغ� من 

املتحدة عن حلفائها خالل األزمة ، تتوىل الص� زمام القيادة  شكل النظام العاملي. بحيث أنه يف ح� تخلت الواليات
 يف ظل هذه األزمة الصحية العاملية.

Global  village space 

https://bit.ly/2JLNy4a 

 ماذا یعني أن یضرب فیروس کورونا منطقة کالشرق األوسط؟  

 فریق العمل 
3/30 /2020 

� يف الرشق األوسط االستمرار  يف سياساتهم املزعزعة لالستقرار يوضح املقال، إرصار العديد من الالعب� اإلقليمي
بالرغم من الخطر الكب� الذي يشكله ف�وس كورونا، ومن األمثلة عىل ذلك األزمة الليبية من خالل اغتنام خليفة 

اليمن فالتحالف   حفرت انشغال العامل يف مواجهة هذه الجائحة العاملية ليشن العديد من الهج�ت عىل طرابلس، أما يف
السعودي اإلمارايت ال زال مستمرا يف قصفه الجوي عىل الرغم من املأساة الصحية التي يشهدها العامل، وكذلك نفس 

 األمر بالنسبة للوضع يف سوريا والعديد من األماكن يف املنطقة.

TRT عربي     

https://bit.ly/2URdxfU 

https://almarsad.co.uk/
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حقوق اإلنسان ضحیة   الدیمقراطیة املعلقة يف عهد کورونا.. هل تصبح 

 الجائحة؟ 

 فریق عمل  

3/30/2020 

يوضح الكاتب أنه مه االنتشار الواسع لف�وس كورونا تزايد عدد البلدان التي أعلنت حالة الطوارئ العامة وفرض  

القانون، حظر التجوال والحجز الصحي، تتزايد املخاوف بشأن مدى انتهاك التداب� الحقوق املدنية األساسية وسيادة 

 مع بقاء ما يقرب من ثلث من سكان العامل يف الحجر الصحي 

 موقع الجزیرة اإلخباري

https://bit.ly/3492eUj 

 The Coronavirus and China-U.S. Relations 
Mel Gurtov 

3/31 /2020 

يوضح الكاتب أن العالقات الصينية األمريكية الصينية كان تعيش خالفا تجاريا حادا قبل أزمة ف�وس كورونا فهل 

، أم ستشكل 19تشكل جائحة ف�وس كورونا فرصة ذهبية لسد الفجوة ب� البلدين ومحاربة العدو املشرتك أي كوفيد  

ن وبك�، ك� تناول الكاتب أوجه االختالف ب� النظام� يف األزمة فرصة لتعميق الخالفات وتأجيج الرصاع ب� واشنط

 مسألة تدب� أزمة كورونا 

Foreign Policy In Focus 

https://bit.ly/2yqLNXM 

 The Corona Crisis and International Relations: Open Questions, 
Tentative Assumptions 

Volker Perthes 

3/31 /2020  

ايش التعاون والرصاع املفتوح، خاصة ب� الواليات املتحدة والص�. ومن املفرتض أن الخالف يب� الكاتب أن يتع

اإليديولوجي ب� الص� والدول الغربية سيزداد حدة. بحيث انتقدت الص� يف البداية إلخفائها الوباء ، وتقدم اآلن 

األزمة. ك� تلعب دور  "القوة الناعمة" من خالل   نظامها االستبدادي متفوًقا عىل الن�ذج الد�قراطية يف التعامل مع  

تقديم املساعدات الطبية لبعض الدول املترضرة مثل إيطاليا وغ�ها. وعىل النقيض من ذلك، مل تحاول الواليات 

املتحدة تنسيق التعاون الدويل ملواجهة الجائحة، بل خفضت من صورتها ك� قدم الرئيس ترامب بالده عىل أنها دولة 
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دة. وشمل ذلك محاولة رشاء رشكة أدوية أملانية من أجل تأم� لقاح "للواليات املتحدة فقط"، باإلضافة إىل رفض  وحي

 تخفيف العقوبات عىل إيران.

German Institute for International and Security Affairs (SWP) 
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 األنظمة االستبدادیة هناك! فیروس کورونا قد ُیغیر الشرق األوسط وُیدمر  

 إریك ماندیل  
3/31/2020 

يؤكد الكاتب، أنه مع انتهاء أزمة كورونا، من املحتمل أن يكون الف�وس قد عصف باستقرار األنظمة االستبدادية يف 
 الرشق األوسط وهذا ما سيؤثر بشكل مبارش عىل مصالح األمن القومي األمرييك

 عربي بوست
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 The Comeback Nation: U.S. Economic Supremacy Has Repeatedly 
Proved Declinists Wrong 

Ruchir Sharma 

3/31 /2020  

يب� املقال، تراجع نفوذ الواليات املتحدة سببه اإلدارة الحالية برئاسة دونالد ترمب الذي يهاجم الحلفاء واألعداء عىل 
ث ال يدور الجدل حول حقيقة الرتاجع األمرييك بل حول كيفية إدارة الواليات املتحدة يف ظل قيادة حد سواء، بحي

 متناقضة

Foreign Policy 
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