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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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 تحدیات أمام أجهزة االستخبارات يف ظل انتشار کورونا  6 

 عماد أبو الروس
5/1/2020 

التكنولوجية، تساهم يف تغي� بنية ذكرت صحيفة "ميليت" الرتكية أن التهديدات العاملية والوطنية، والتطورات 

 املؤسسات األمنية يف الدول، مبا فيها االستخباراتية.

21عربي   
https://bit.ly/2VWTnmf 

 Not Just a Pandemic   & Economics but Geopolitics too   
James M. Dorsey 

5/1/2020  

التحديات املبارشة التي يواجهها ابن سل�ن.  يوضح الكاتب أن التغلب عىل التداعيات االقتصادية للجائحة هي أكرب 

وبالتواري العمل  عىل إصالح العالقات املتوترة مع الواليات املتحدة وض�ن القدرة التنافسية للسعودية مع إيران، 

 حيث يتنافس الطرفان من أجل كسب ود الص�

Belt   & Road News 
https://bit.ly/3aRiRWw 

 COVID-19 Altered The Global Strategic Balance 
5/1/2020  

إمكانات الف�وس كسالح مدمر. بحيث أضاف بعدا جديدا لتغي� التوازن االسرتاتيجي  19 لقد أظهر تفيش كوفيد

العاملي وأثار سلسلة من األحداث املتصلة بالهيمنة االسرتاتيجية العاملية ، إىل جانب املعاناة التي مل تشهدها البرشية 

 من قبل جراء هذه الجائحة

Great  GameIndia Magazine 
 الرابط

 تداعیات جائحة "کورونا" تضع مستقبل األمم املتحدة یلع املحك 

 ادریس لکریني
5/4/2020 

يربز الكاتب كيف أن جائحة كورونا كانت مناسبة لتجريب نظام األمم املتحدة إلدارة األزمات وقياس فّعاليته، ومدى 

باتت تواجه اإلنسانية جمعاء. بحيث أبرز أنه بالرغم   استيعاب هذه الهيئة لحجم املخاطر والتهديدات املستجّدة التي

، عىل املستويات االقتصادية واالجت�عية واألمنية.. بصورة غ� 19من خطورة الكارثة التي خلّفها متّدد ف�وس كوفيد 

اء، الذي مسبوقة، بدا دور األمم املتحدة باهتا، ودون حجم الخسائر التي ما زالت تتزايد كل يوم بفعل انتشار الوب

 أصبح �ّثل تهديدا حقيقيا للسلم واألمن الدولي�..

 ھسبریس
https://bit.ly/36tECLk 

https://almarsad.co.uk/
https://greatgameindia.com/covid-19-altered-global-strategic-balance/
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 Power And The Rise And Fall Of Nations 
George Friedman 

5/4/2020  

يجيب الكاتب من خالل هذا املقال عىل مجموعة من التساؤالت التي تطرح آنيا حول إمكانية حصول تغي� يف النظام 
العاملي وهل الص� ستحل مكان الواليات املتحدة كرائدة للنظام الدويل أم ستستمر الواليات املتحدة متصدرة لهذا 

 النظام 

Geopolitical Futures 

 الرابط

 هل تعید جائحة کورونا تشکیل الجغرافیا السیاسیة بین بلدان العالم؟  

 جوزیف س. ن. جونیور ترجمة: عبد العزیز کوکاس
5/5/2020 

يوضح املقال كيف �كن لف�وس كورونا املستجد أن يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية، وقد ذهب الكاتب إىل أنه كل 
ئحة العاملية سوف تغ� من مالمح النظام العاملي هي مجرد ادعاءات ألن ما يدور من نقاشات حول ان هذه الجا

 أمريكا سوف تبقى بالريادة والص� لن تستفيد من األزمة بحسبه 

 ھسبریس

https://bit.ly/3d1OWgg 

 Italy's industrial geopolitics: Torn between Europe and China 
Arturo Varvelli, Filippo Fasulo 

5/5/0202  

يظهر املقال واقع ما بعد ف�وس كورونا أنه يف الوقت الذي تصبح فيه العوملة مهددة بشكل متزايد، فإن الدول  
األوروبية ستصبح أكرث ارتباطاً ببعضها البعض ليس فقط بسبب القيم السياسية املشرتكة التي تجمعها ولكن أيضاً  

 بسبب قوة الرتابط الصناعي واالعت�د املتبادل

European  Council On Foreign Relations    

https://bit.ly/2XtWT7j 

 The EU’s vaccine against nationalism 
Sezin Öney 

5/5/2020  

يوضح املقال الجهود التي يسعى إليه االتحاد األورويب من أجل التوصل إىل لقاح ضد ف�وس كورونا يف ظل إخفاقه 
 هة هذه الجائحة العاملية.األويل يف إحقاق التضامن ب� أعضائه ملواج

Duvarenglish 

https://bit.ly/36uoAB7 

https://almarsad.co.uk/
https://geopoliticalfutures.com/power-and-the-rise-and-fall-of-nations/
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 An Illiberal Plague 
Maggie Tennis 

5/5/2020  

يوضح املقال أنه يف الوقت التي تكافح فيه املجتمعات يف مكافحة األرضار االجت�عية واالقتصادية التي تسبب فيها 
لتوسيع سلطات الطوارئ واملراقبة ، م� يجعلها تخاطر   19ف�وس كورونا، فإن الحكومات تتذرع بف�وس كوفيد 

 بترسيع الرضر الذي ألحقته الد�قراطية الليربالية بالسنوات املاضية.

 Foreign Policy Research Institute 

https://bit.ly/2M1K66C 

 األوبئة؟ ما هي مهام وأدوار الجیوش يف أزمنة  

 شادي عبد الوهاب 
5/6/2020 

 يوضح املقال لجوء الدول إىل الجيوش يف زمن األزمات املفاجئة ملواجهة تهديداتها

 مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المستقبلیة

https://bit.ly/2X4eO5p 

 الکي الکوروني للوعي 

 محسن محمد صالح 
5/8/2020 

هزة كب�ة ملنظومة الحياة اإلنسانية، ويرى كث�ون أن هذه الجائحة  يوضح الكاتب أن جائحة كورونا قد أحدثت
ن ملرحلة جديدة مختلفة من السلوك والعالقات عىل املستوى الشخيص واملجتمعي  أنشأت حداً تاريخياً فاصالً يُدشِّ

 املحيل والدويل

21عربي   

https://bit.ly/36vDEOE 

 As US-China rivalry heightens, the coronavirus pandemic could tilt 

global power in Beijing's favor 
5/8/2020 

يب� الكاتب وبتاء عىل نظريات عدة محلل� إن جائحة كورونا ستغذي التنافس ا ب� الواليات املتحدة والص� ، و�كن  
 أن �يل حتى إىل توازن القوة العاملية لصالح بك�.

 Internewscast 

.ly/2MdgjZ3https://bit 

https://almarsad.co.uk/
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 The pandemic is driving America and China further apart 
5/9/2020  

الصينية جراء االتهامات املتبادلة ب� الطرف� يف ظل أزمة كورونا، -يوضح املقال التوتر الذي يسود العالقات األمريكية
 مكاسب اقتصادية تخدم مصلحة النظام�   هذه األخ�ة التي تعمق التنافس االسرتاتيجي ب� الغر�� من أجل تحقيق

The Economist 

https://econ.st/2XDscwG 

 أخطاء الحکومة املصریة يف مواجهة کورونا  

 عالء بیومي 
5/10 /2020 

يوضح الكاتب فشل الحكومة املرصية يف تدب� وإدارة أزمة ف�وس كورونا نتيجة ارتكابها أخطاء واضحة أبرزها البطء 
 القرارات الحاسمة يف بداية األزمة.يف اتخاذ بعض 

 العربي الجدید

https://bit.ly/2XA34qm 

 The future of capitalism post Covid-19 crisis 
EBRD multimedia team 

5/19 /2020  

هل ستغ� أزمة ف�وس كورونا الرأس�لية إىل األبد؟ هل �كن أن تؤدي هذه التغي�ات  طرح اللقاء عدة  تساؤالت
 إىل بروز اقتصادات ومجتمعات تكون أكرث متاسكا وعدالً ومتاسكا؟

 European Bank for Reconstruction and  Development 

https://bit.ly/2A7O630 

 

 Coronavirus Is China's Chance to Weaken the Liberal Order 
Hal Brands 

17/03/2020  

يب� الكاتب من خالل مقال الرأي هذا عىل أنه إذا مل تنجح الواليات املتحدة يف التعامل بشكل ناجح ملواجيهة األزمة 
فإنه  ذلك من املمكن أن يكون فرصة كب�ة للص� لالنتصار عىل النظام  2008ك� واجهت األزمة االقتصادية لعام 

 ايل.اللب� 

Bloomberg 

https://bloom.bg/2ylCkRL 

https://almarsad.co.uk/
https://bloom.bg/2ylCkRL
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 The Coronavirus Could Reshape Global Order 
Kurt M. Campbell and Rush Doshi 

18/03/2020  

ة وباء كورونا، الذي تناول الكاتب يف مقاله إشكالية يف غاية األهمية وهي إعادة تشكيل النظام العاملي عىل ضوء أزم
بشكل ال يتناسب  19من املمكن أن تستلم الص� من خالله قيادة العامل بعد فشل إدارة ترمب يف تدب� أزمة كوفيد 

 مع الواقع الصعب الذي خلفته هذه الجائجة العاملية.

Foreign Affairs 

https://fam.ag/3atu3t4 

 فورین أفیرز: کورونا ربما یعید تشکیل النظام العاملي  

 ترجمة موقع الجزیرة اإلخباریة
19/03/2020 

أورد مقال منشور مبوقع فورين أف�ز أن الص� تناور يف ظل ما يشهد العامل من تغ�ات جراء وباء كورونا لتحظى 
 إىل حدث عاملي.   19يادة العامل يف ظل فشل الواليات الواليات املتحدة مع تحول وباء كورونا كوفيد بق

وأن النتائج الجيوسياسية التي سيخلفها هذا الوباء ستأخذ أهمية كب�ة عىل املدى الطويل، خاصة بالنسبة للوضع 
 الدويل للواليات املتحدة.

 موقع الجزیرة اإلخباریة

https://bit.ly/2UsseXz 

 How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic 
John Allen And Others 

21/03/2020  

يعالج إشكالية رئيسية وهي كيف ستكون مالمح النظام العاملي بعد أزمة ف�وس كورونا وهل سيشكل ذلك نهاية 
 فه الجميععرص العوملة الذي يعر 

Foreign Policy 

https://bit.ly/2WO13YZ 

 کورونا یغیر الواقع یلع کل صعید: هل نشهد حالیا والدة عالم جدید؟  

 وضاح خنفر 
21/03/2020 

واالقتصاد واالجت�ع والتكنولوجيا، تناول الكاتب يف مقاله، التغي�ات التي ستحدثها أزمة وباء كورونا عىل السياسة 
 بحيث ستشهد البرشية بحسب نظرته والدة نظام عاملي جديد

 منصة عمران 

https://bit.ly/3bwvFCn 

https://almarsad.co.uk/
https://fam.ag/3atu3t4
https://bit.ly/2UsseXz
https://bit.ly/2WO13YZ
https://bit.ly/3bwvFCn
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 Coronavirus Will Forever Change Global Order 
Brooke Sample 

22/03/2020  

الضعف التي سقطت فيها األنظمة السياسية من كل أنحاء العامل يف مجابهة أزمة ف�وس   توضح الكاتبة يف مقالها نقاط
كورونا املستجد، مش�ة إىل أن الصدمة التاريخية واالقتصادية التي سببها الف�وس، ستكون لها تداعيات كب�ة عىل 

 السياسة الدولية

bloomberg 

https://bloom.bg/2UqsI0k 

 ونا العالم بشکل دائم هکذا سیغیر فیروس کور 

 یاسمین عبد اللطیف زرد/ ابتهال أحمد عبد الغني
23/03/2020 

حاولت الكاتبتان ترجمة وتحليل ما جاء يف استطالع رأي قام به موقع بوليتيكو الذي أجراه مع مختلف الخرباء عىل  
س كورونا عىل الصعيد العاملي وتأث�اتها مستوى العامل، والذين حاولوا من خالله إبراز التداعيات التي سترتكها أزمة ف�و 

 املستقبلية عىل املجتمع و�ط الحياة، السلطة السياسية واالنتخابات، الصحة والعلوم، التكنولوجيا واالقتصاد

 جریدة الشروق

https://bit.ly/2xAoUk8 

 النظام الدولي يف عصر کورونا  

 خنفر وضاح 
24/03/2020 

مقال رأي يحاول الكاتب من خالله توضيح االهتزازات الكب�ة لف�وس كورونا عىل النظام العاملي والتي طالت مختلف 
املجاالت سواء السياسية أو االقتصادية أو االجت�عية، محاوال إبراز أفكاره من خالل عدة محاور املحاور من أبرزها، 

 اية النهاية/ هل سيقيض كورونا عىل العوملة األمريكية؟النظام الدويل املعارص: بد

 عربي بوست

https://bit.ly/2WSRqrO 

 وباء کورونا وبنیة النسق الدولي األبعاد والتداعیات 

 د.عصام عبد الشايف 
26/03/2020 

 19إشكالية رئيسية مفادها هل سيعيد وباء كورونا كوفيد    يحاول الدكتور عصام عبد الشايف يف تقديره هذا، أن يعالج
تشكيل النسق الدويل، وتحليل تداعيات هذه األزمة عىل الوحدات الدولية، بحيث كشفت األزمة ضعف القيادات  
، السياسية يف القوى الفاعلة يف بنية النظام الدويل وعىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبية

وكذا تداعياتها عىل البنيان الدويل الذي لن يشهد بحسب التقدير تغي�ا جوهريا بحيث أنه سيبقى ذا أحادي القطبية 
تهيمن عليه الواليات املتحدة، مؤكدا عىل الدور الذي لعبته بعض املؤسسات الدولية يف رصد األزمة ومحاولة معالجتها 

https://almarsad.co.uk/
https://bit.ly/2xAoUk8
https://bit.ly/2WSRqrO
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ملتحدة إىل جانب بعص الهيئات الوطنية املتخصصة يف إدارة األزمات، وعىل رأسها منظمة الصحة العاملية واألمم ا
 وأخ�ا رصد تداعيات األزمة عىل العمليات الدولية

 المعھد المصري للدراسات

https://bit.ly/2UPbWac 

 هل ینهي فایروس کورونا العوملة کما نعرفها؟  
27/03/2020 

يرى التقرير أن نظام العوملة يعا� من الهشاشة يف ظل جائحة وباء كورونا، مع إمكانية انهيار نظام العوملة الذي 
نعرفه يف ظل  االنتشار الواسع لهذا الف�وس العاملي، ك� يعترب من ناحية أخرى أن تفيش الف�وس فرصة وهدية 

 للقومي� وأنصار الحدود املغلقة.

24خبر  موقع   

https://bit.ly/2JqPtLu 

 19فیروس یشل الکوکب: تداعیات الواجهة الدولیة مع کوفید  

 علي باکیر 
March 2020 

حاول الكاتب رصد التداعيات السياسية واالقتصادية واالجت�عية واألمنية، لجائحة ف�وس كورونا بحيث اخترب 
الف�وس مناعة الحكومات حول األزمات الطارئة وغ� املتوقعة، ك� شكل تحديا كب�ا لألنظمة الحاكمة، واعترب فرصة 

الة الطوارئ. باإلضافة إىل الخسائر االقتصادية التي سيخلفها تحبدها األنظمة الديكتاتورية، من خالل استغاللها لح
، وأيضا مخلفات الف�وس وآثاراه السلبية لدى العديد من املجتمعات نتيجة الخوف والهلع الذي خلفه هذا  19كوفيد  

ياتها الف�وس، ك� أكد الكاتب أن هذه الجائجة التي تهدد اإلنسانية مل تنأى بالعديد من الدول من وقف عمل
 العسكرية 

 مركز جسور للدراسات

https://bit.ly/2yj79X9 

 International Cooperation for the Coronavirus Combat    
 researchers group 

March 2020 

لف�وس ومنع تحوله إىل أزمة  يوضح العمل ان تعزيز قدرات وأليات التعاون الدويل هي السبيل األسايس الحتواء ا

 اقتصادية واجت�عية وأمنية تهدد السالم واالزدهار العاملي

Shanghai Institutes for International Studies(SIIS) 

https://bit.ly/2ytOcAR 

https://almarsad.co.uk/
https://bit.ly/2UPbWac
https://bit.ly/2JqPtLu
https://bit.ly/2yj79X9
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 Coronavirus and Power: the impact on international politics 
Sven Biscop 

March 2020 

جائحة ف�وس كورونا متثل اختبار لألنظمة السياسية يف كيفية تدب� األزمة سواء أكانت د�قراطية   تؤكد الدراسة أن

 أـو ديكتاتورية

Security Policy Brief 

https://bit.ly/2RRkqgi 

 ) 19مستقبل املشهد الدولي بعد الکورونا (کوفید  

 ولید عبد الحي 

May 2020 

بعد كورونا  قد يدخل االتجاهات األعظم يف بعض التعرج أو التلكؤ، وقد يوضح الباحث إن املشهد الدويل القادم 

يفرز مظاهر مل تألفها البرشية، لكنه �يل إىل أنه لن يزحزح االتجاهات األعظم األربعة عن مواصلة املس�ة، فلن 

� األفراد واملجتمعات، تتوقف الزيادة السكانية، ولن يتوقف الرتاكم العلمي، ولن ترتاجع شبكات التواصل واالتصال ب

 وأخ�ا لن تتوقف ثنائية الرصاع و”امل�حكة” التاريخية ب� اإلنسان واإلنسان وبينه� وب� الطبيعة وما ورائه�.

 مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات

 الرابط

 
  

https://almarsad.co.uk/
https://www.alzaytouna.net/?s=+%09%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%28%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19%29#.XuJOmUUzZPY
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