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مقدمة
بعد ثالثة أشــهر من ظهوره يف الصني )ديســمرب/كانون األول املاضي(، حتول فريوس 
كــوروان )كوفيــد-19( مــن أزمــة ختــص الصــني إىل وابء وفــق تصنيــف منظمــة الصحــة 
العامليــة )11 مــارس/آذار(، قبــل أن ترفــع تصنيفــه إىل جائحــة عامليــة، فقــد اجتــاح وابء 
)كوفيــد-19( دول العــامل ابســتثناء 22 دولــة فقــط، متســبباً بوفــاة مــا يقــرب مــن ســتني 
ألــف مصــاب )1,100,283(، حــى  ومئــة  مليــون  مــن  وأكثــر   ،)58,929( ألفــاً 
منتصــف يــوم 4 أبريل/نيســان، وال تــزال أرقــام ضحــاايه تتصاعــد كل دقيقــة، ويتوقــع 

وصــول الوفيــات إىل مئــات اآلالف، قبــل التوصــل إىل عــالج لــه بعــد أشــهر.
الــوابء شــلاًل عامليــاً يف قطاعــات اقتصاديــة ومالحيــة خمتلفــة، وأوقــف  وقــد أحــدث 

العبــادات. أماكــن  وأغلــق  املباشــر،  التعليــم 
تتبايــن التفســريات بشــأن أســباب الفــريوس، ومــع حركــة انتقالــه مــن الصــني إىل الــدول 
الغربيــة كشــف الفــريوس عــن جوانــب الضعــف واختــالالت اإلنفــاق احلكومــي يف القطــاع 
الصحــي، وراح املفكــرون يتنبــؤون أبن النظــام العاملــي بقيــادة الــوالايت املتحــدة يشــهد 

تغــرياً علــى حســاهبا نتيجــة صعــود قــوى دوليــة تنازعهــا القيــادة.
أظهرهــا،  الــي  الضعــف  ونقــاط  الــوابء،  انتشــار  املوقــف يف جغرافيــة  تقديــر  يبحــث 
وحماولــة استكشــاف مــداه الزمــي يف ظــل اجلهــود الطبيــة للتوصــل إىل عــالج /لقــاح لــه، 

إضافــة إىل التداعيــات االقتصاديــة والسياســية.
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سياقات انتشار الفيروس واالتهامات المتبادلة 
يف ذروة التطــور العلمــي غــري املســبوق الــذي حتققــه الــدول املتقدمــة والتنافــس اجلــاري 
بينهــا، أقــرت الصــني بعــد حمــاوالت مــن التكتــم واإلنــكار، نتيجــة ارتفــاع أعــداد الضحــااي، 
بوجود فريوس كوروان )كوفيد-19( يف مدينة يوهان ذات الثقل االقتصادي، الي تعد 
مركــزاً ملعامــل البحــث العلمــي، وتســتقطب الصــني إليهــا العديــد مــن العلمــاء األمريكيــني، 

خصوصــاً يف جمــاالت الطــب، وجتــري فيهــا جتــارب التحكــم ابجلينــات واالستنســاخ. 
يف بدايــة ظهــور الفــريوس يف مدينــة يوهــان الصينيــة بــرزت االهتامــات املتبادلــة بــني 
املســؤولني الصينيــني واألمريكيــني ووســائل إعــالم البلديــن، وقــد تعــددت الــرواايت القائمــة 
علــى نظريــة املؤامــرة؛ بــني اعتبــار الفــريوس مؤامــرة تســتهدف اقتصــاد الصــني ومسعتهــا 
ومكانتهــا، يف ظــل معــدالت النمــو املرتفعــة الــي حتققهــا ســنوايً، وأخــرى تقــول إنــه انتــج 
عــن أكل الصينيــني للحيــواانت الربيــة الــي تكثــر فيهــا الفريوســات، وكذلــك نتيجــة تطويــر 
الــذي  الفــريوس واجلــدل  بــني ظهــور  الصــني ألســلحة بيولوجيــة، وروايــة أخــرى تربــط 
دار حــول النفقــات الــي تصــرف علــى كبــار الســن واملتعاقديــن وأتثريهــا علــى املــوازانت 
والقطاعــات احليويــة، خصوصــاً يف الــدول الغربيــة، ومــن مث فــإن نشــر الفــريوس يســتهدف 

التخفيــف مــن نســبة املســنني وتقليــل النفقــات.
املتدينــون مــن جهتهــم رأوا فيــه عقوبــة إهليــة، نتيجــة انتشــار الفواحــش، تذكــر بقــدرة هللا 

وتوجــب التوبــة.
ومــع تعــدد تفســريات انتشــار الفــريوس وحتولــه إىل وابء، ميكــن القــول إن الفريوســات 
موجــودة بكثــرة يف أجســام بعــض املخلوقــات ويف البيئــة احمليطــة ابإلنســان ويف معامــل 
املختربات، فعادة ما تظهر الفريوســات -ومنها كوروان )كوفيد-19( - وتنتشــر ضمن 
االحتمالــني التاليــني، األول: انتقــال الفــريوس إىل اإلنســان بواســطة أحــد الكائنــات احليــة 
عــن طريــق األكل أو املعايشــة )البيئــة(، والثــاين: تســرب الفــريوس مــن أانبيــب املختــربات 

املتخصصــة بســبب خطــأ بشــري أو مقصــود.
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أمــا مــا يتعلــق بســرعة انتشــار الفــريوس وحتولــه إىل وابء عاملــي بســبب تعاظــم الضحــااي، 
فريجــع ذلــك إىل أتخــر اكتشــاف الفــريوس واختــاذ اإلجــراءات الكفيلــة مبحاصرتــه، ســواء 
احلــرارة  بقيــاس درجــة  تكتفــي  الــي كانــت  األخــرى  الــدول  أو يف  ابتــداء،  الصــني  يف 
فقــط، إضافــة إىل ضــراوة الفــريوس ذاتــه، وتزامــن ظهــوره مــع حالــة ضعــف االهتمــام 
ابلقطــاع الصحــي علــى مســتوى العــامل مــن انحيــة، وتزايــد وتزاحــم حــاالت التنقــل والســفر 

واالختــالط مــن انحيــة اثنيــة.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن كثافــة انتشــار الفــريوس ختتلــف مــن والية/إقليــم إىل أخــرى داخــل 
الدولــة الواحــدة، فقــد تركــز يف الصــني مبدينــة يوهــان، ويف الــوالايت املتحــدة بنيويــورك، 
ويف إيطاليــا ابإلقليــم الشــمايل. ومــن جهــة أخــرى إذا مــا حســب معــدل اإلصــاابت 
والوفيــات إىل عــدد الســكان تكــون دول أوروبيــة كالســويد وإيطاليــا، متصــدرة القائمــة، 
ومتجــاوزة الصــني الــي كانــت احملطــة األوىل يف اكتشــاف فــريوس كــوروان )كوفيــد-19(.

ورغــم أن أعــداد ضحــااي الــوابء مرتفعــة توجــد شــكوك حتــوم حــول األعــداد الصــادرة عــن 
الصــني وروســيا وإيــران وإندونيســيا وكــوراي الشــمالية ومصــر؛ فقــد نقلــت وكالــة بلومبــريغ 
اإلخباريــة عــن مســؤولني أمريكيــني قوهلــم إن الصــني مل تكشــف عــن األعــداد احلقيقيــة 

للوفيــات واإلصــاابت بفــريوس كــوروان.
وكانــت الصــني أعلنــت وفــاة 3300 شــخص وإصابــة 82 ألفــاً بفــريوس كــوروان منــذ 
تفشــي املــرض يف أواخــر عــام 2019، مقارنــة أبكثــر مــن 189 ألــف إصابــة وأكثــر مــن 
أربعــة آالف وفــاة يف الــوالايت املتحــدة، الــي ظهــرت فيهــا أول حالــة يف هنايــة ينايــر/

كانــون الثــاين املاضــي، حبســب جامعــة كونــز هوبكنــز.
فــإّن كــوروان )كوفيــد-19(  مــارس/آذار(  األبيــض )31  البيــت  تقديــرات  وحبســب 
ســيفتك يف الــوالايت املتحــدة مبــا بــني 100 ألــف و240 ألــف شــخص إذا مــا تقيّــد 
اجلميــع ابلقيــود املفروضــة حاليــاً الحتــواء الــوابء، مقارنــة مبــا بــني 1,5 مليــون و 2,2 
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مليــون شــخص كانــوا ســيلقون حتفهــم يف حــال عــدم فــرض أّي قيــود.
ويف إيطاليــا، قالــت وكالــة احلمايــة املدنيــة )1 أبريل/نيســان اجلــاري( إن عــدد الوفيــات 
النامجــة عــن كــوروان ارتفــع إىل 13,155 بعــد أن بلــغ خــالل الســاعات الـــ24 املاضيــة 

.727
لريتفــع  بفــريوس كــوروان،  الفرنســية 4861 إصابــة جديــدة  الصحــة  وســجلت وزارة 
العــدد اإلمجــايل إىل 56,989، يف حــني ختطــى عــدد الوفيــات حاجــز أربعــة آالف.

ويف تركيــا، أعلــن وزيــر الصحــة، فخــر الديــن قوجــة، أن عــدد الوفيــات بســبب فــريوس 
كوروان يف تركيا بلغ 277، وارتفع إمجايل اإلصاابت ابلفريوس يف تركيا إىل 15,679.

ويف بريطانيــا، أعلنــت وزارة الصحــة تســجيل 563 وفــاة جديــدة بكــوروان، ممــا يرفــع 
إمجــايل الوفيــات إىل 2352، وبلــغ إمجــايل عــدد اإلصــاابت 29,474.

أمــا دول املنطقــة العربيــة فــال تــزال أعــداد الضحــااي حمــدودة، ووفقــاً إلحصــاء )اجلزيــرة 
نــت(، فقــد ســجلت وزارة الصحــة الســعودية )1 أبريل/نيســان اجلــاري( ســت وفـــيات 
جديــدة ابلفــريوس، و157 إصابــة، لريتفــع اإلمجــايل إىل 1720. وأعلنــت وزارة الصحــة 
املصريــة تســجيل 99 إصابــة، ليصبــح اإلمجــايل 779، كمــا ســجلت ســت وفيــات، 

فوصــل اإلمجــايل إىل 52 وفــاة.
إمجــايل  لريتفــع  إصابــة جديــدة،  تســجيل 130  أشــارت إىل  اجلزائريــة  األنبــاء  وكالــة 

إىل 58. للوفيــات  اإلمجــايل  العــدد  ارتفــع  إىل 847، يف حــني  اإلصــاابت 
مــن جهتهــا أعلنــت اإلمــارات تســجيل 150 إصابــة جديــدة، لريتفــع اإلمجــايل إىل 

814، يف حــني ارتفــع عــدد الوفيــات إىل مثــاين حــاالت.
بفــريوس  القطريــة تســجيل 54 إصابــة جديــدة  الصحــة  أعلنــت وزارة  الدوحــة،  ويف 

املصابــني 835. عــدد  إمجــايل  ليصبــح  كــوروان 
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ويف ســلطنة عمــان أعلنــت الســلطات عــزاًل صحيــاً اتمــاً لواليــة مطــرح بــدءاً مــن يــوم 
)1 أبريل/نيســان اجلــاري(  وحــى إشــعار آخــر، يف إطــار مواجهــة كــوروان. وأعلنــت بــدء 

العمــل إبجــراءات اســتثنائية احرتازيــة أخــرى.
 ويف الكويــت، أعلنــت وزارة الصحــة تســجيل 28 حالــة جديــدة بفــريوس كــوروان 

العــدد إىل 317 إصابــة. لريتفــع إمجــايل 
جــدول يوضــح: عــدد ضحــااي فــريوس كــوروان »كوفيــد-19 يف أكثــر الــدول حــول 

العــامل حــى منتصــف 4 أبريل/نيســان 2020
عدد الوفياتعدد المصابينالدولة

277,457137,7الوالايت املتحدة األمريكية

119,82714,681إيطاليا

119,19911,198إسبانيا

91,1591,275أملانيا

82,5263,330الصني

64,3386,507فرنسا

53,1833,294إيران

38,1683,605بريطانيا

20,921425تركيا

19,606591سويسرا

16,7701,143بلجيكا

15,7251,487هولندا

12,545188كندا
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11,524168النمسا

10,156177كوراي اجلنوبية

املصدر: موقع يب يب سي
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وابســتعراض جغرافية انتشــار الفريوس وضحاايه يالحظ تركز الكثافة يف الدول الغربية 
وقلتهــا يف دول شــرق آســيا رغــم كثافتهــا الســكانية وتشــابه طعــام بعضهــا مــع طعــام 
الصــني، وقــد يعــود ذلــك إىل حالــة التكتــم الــي متارســها الســلطات، أو ضعــف وســائل 
التشــخيص، أو حمدوديــة فئــة املســنني الذيــن يعــدون أكثــر عرضــة لإلصابــة. والــدول الــي 

مل يثبــت وصــول الفــريوس إليهــا مجيعهــا مصنفــة علــى أهنــا دول انميــة أو فاشــلة.
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وباء كورونا )كوفيد- 19( | االنتشار والتداعيات

المحاوالت الطبية للتوصل إلى لقاح
ُتســاِبق العديــُد مــن املراكــز الطبيــة املتخصصــة الزمــَن للتوصــل إىل لقــاح لفــريوس كــوروان 
)كوفيــد-19(، وبســبب تضاعــف ضحــااي الفــريوس أقــرت بعــض احلكومــات تطبيــق 
اللقاحــات األوليــة علــى البشــر مباشــرة، وتشــري التقديــرات إىل أن العالجــات ســتكون 
متوافــرة بنهايــة العــام اجلــاري أو يف العــام القــادم، وهــي مــدة طويلــة، ولذلــك تركــز الــدول 

علــى اإلجــراءات الوقائيــة. 
وكان الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب أعلــن، اخلميــس )19 مــارس/ آذار 2020(، 
أن الــوالايت املتحــدة »صادقــت« علــى اســتخدام عقــار كلوروكــني املضــاد للمــالراي، 

ملعاجلــة املصابــني بفــريوس كــوروان.
وبعدما وسعت عدة دول يف أحناء العامل نطاق الوصول إىل أدوية املالراي واستخدامها 
لعــالج املصابــني بفــريوس كــوروان، حــذرت وكالــة الــدواء األوروبيــة مــن هــذا االســتخدام 

إال يف »جتــارب ســريرية أو يف حالــة طــوارئ وطنيــة«.
ويف ســبيل التعجيــل الكتشــاف عــالج، أورد تقريــر صحيفــة نيويــورك اتميــز األمريكيــة 
أن التعامــل مــع كوفيــد-19 غــرّي بعــض أولــوايت وضــرورات العمــل يف مراكــز البحــث، 
مثــل التخلــي عــن تســجيل االكتشــافات العلميــة ابســم جهــة االكتشــاف؛ فقــد قامــت 
املراكــز واملؤسســات بنشــر الدراســات املتعلقــة ابلفــريوس مــن خــالل اإلنرتنــت قبــل أشــهر 
مــن صــدور اجملــالت العلميــة الــي كان يفــرتض أن تُنشــر فيهــا، وحــدد الباحثــون مئــات 
األمنــاط للتسلســل اجليــي للفــريوس وتشــاركوها مــع زمالئهــم، وأُطِلــق مــا يربــو علــى مئــي 

جتربــة ســريرية، يف جهــود مشــرتكة بــني املستشــفيات واملعامــل يف خمتلــف أحنــاء العــامل.
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تداعيات وباء كورونا )كوفيد-19(
والصحيــة  منهــا  االقتصاديــة  القطاعــات؛  عديــدة يف خمتلــف  أضــراراً  الــوابء  أحــدث 
والسياســية واالجتماعيــة، حــى األخالقيــة، فقــد قرصنــت عــدة دول املســتلزمات الطبيــة 
املخصصــة لغريهــا، وميــزت مواطنيهــا علــى املقيمــني فيهــا يف اخلدمــات الطبيــة واملعيشــية، 
وقــد أحــدث الــوابء شــلاًل شــبه كلــي لكثــري مــن القطاعــات نتيجــة اإلجــراءات االحرتازيــة، 
ويف مقدمتهــا احلجــر الصحــي، وإغــالق كثــري مــن الــدول حدودهــا ووقــف حركــة الطــريان.

أبــرز األضــرار مــن نصيــب االقتصــاد الرقمــي؛ إذ تراجعــت القيمــة الســوقية  وكانــت 
ألســهم الشــركات، وكذلــك أســعار النفــط الــي هبطــت إىل مــا دون 20 دوالراً للربميــل 

لســعر اآلجــل.
فقــد شــهدت مؤشــرات قيــاس أداء األســهم )FTSE( وداو جونــز الصناعــي ونيكــي 
اخنفاضــات هائلــة منــذ بدايــة تفشــي الــوابء يف 31 ديســمرب/كانون األول. وحقــق مؤشــرا 

داو جونــز وFTSE((، مؤخــراً، أكــرب اخنفــاض هلمــا يف يــوم واحــد منــذ عــام 1987.
ونقلت )يب يب ســي الربيطانية( حتذيرات من أن االقتصاد العاملي ســيعاين أكرب تراجع 
يف النمــو منــذ األزمــة املاليــة عــام 2009، وفًقــا ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 

.)OECD(
وقالــت أيضــاً إن تفشــي املــرض »مــدة أطــول وأكثــر كثافــة«، ميكــن أن خيفــض النمــو 
العاملــي إىل 1.5 يف املئــة يف عــام 2020 نتيجــة تعليــق املصانــع نشــاطها، وبقــاء العمــال 

يف املنــزل يف حماولــة الحتــواء الفــريوس.
وحتســباً لطــول مــدة الــوابء طالبــت الســعودية املســلمني ابلرتيــث يف وضــع خطــط احلــج 
هلــذا العــام، وتعــذر انعقــاد قمــة جمموعــة العشــرين يف الســعودية واالقتصــار علــى عقدهــا 
لت دورة األلعاب األوملبية  بواسطة الدائرة التلفزيونية. ويف دالالت على طول األزمة ُأجِّ
الــي كان مقــرراً إقامتهــا يف اليــاابن بــني 24 يوليو/متــوز والتاســع مــن أغســطس/آب. يف 
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حــني أوصــت جلنــة تســيري إكســبو 2020 ديب بدولــة اإلمــارات بتأجيــل املعــرض العاملــي 
عامــاً، بــدل إقامتــه مــا بــني أكتوبر/تشــرين األول 2020 وأبريل/نيســان 2021.

وقــد ضاعــف مــن التداعيــات االقتصاديــة تزامــن انتشــار فــريوس كــوروان )كوفيــد-19( 
مــع اهلبــوط احلــاد ألســعار النفــط بســبب زايدة العــرض وتراجــع الطلــب نتيجــة املنافســة 
علــى احلصــص الســوقية بــني الســعودية وروســيا، مــن جهــة، وحماولــة الضغــط علــى النفــط 

الصخــري األمريكــي عــايل التكلفــة، مــن جهــة أخــرى.
واســتجابة لتداعيــات الــوابء، قــررت البنــوك املركزيــة يف العديــد مــن الــدول خفــض أســعار 
الفائــدة، لتشــجيع االقــرتاض، ومــن مث تشــجيع اإلنفــاق، هبــدف حتفيــز االقتصــاد. ووقــع 
الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب علــى مشــروع قانــون إنقــاذ اقتصــادي بقيمــة تريليــويَن 
إجــراءات  مــن  تضــّررت  الــي  والصغــرية  الكبــرية  الشــركات  إىل  العــون  يــد  ملــّد  دوالر، 

اإلغــالق بســبب فــريوس كــوروان املســتجّد.
وخيشــى املســتثمرون مــن أن يــؤدي تفشــي وابء كــوروان )كوفيــد-19( إىل تدمــري النمــو 

االقتصــادي، وأال تكــون اإلجــراءات احلكوميــة كافيــة لوقــف الرتاجــع.
المجال الصحي

يتوقــع اخلــرباء أن يســتمر الفــريوس يف االنتشــار عــدة أشــهر، وتــزداد ضحــاايه لتصــل 
إىل املليــون قبــل أن تنجــح اإلجــراءات الوقائيــة؛ الشــخصية واملؤسســية، واجلهــود الطبيــة، 
يف حماصرتــه والتوصــل إىل عــالج لــه بعــد ثبــات فاعليــة اللقاحــات الــي تعمــل املراكــز 
املتخصصــة علــى مســتوى العــامل علــى اكتشــافها ودخوهلــا مرحلــة التطبيــق علــى اإلنســان.

ويف هــذا اجملــال مــن املتوقــع أن تعيــد احلكومــات والقطــاع اخلــاص أولــوايت اإلنفــاق، 
وتطويــر  العلمــي  البحــث  لتشــجيع  املناســبة  اإلنفــاق  أبولويــة  الصحــي  اجملــال  وختــص 

الصحيــة. اخلدمــات 
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أزمة غذاء
نقلت الوكالة الفرنسية )1 أبريل/نيسان( حتذير مديري وكالتني اتبعتني لألمم املتحدة 
الغذائيــة« يف الســوق  املــواد  العامليــة مــن خطــر حصــول »نقــص يف  التجــارة  ومنظمــة 
العامليــة؛ بســبب االضطــراابت يف التجــارة الدوليــة وسالســل اإلمــدادات الغذائيــة مــن 

جــراء تفشــي فــريوس كــوروان املســتجّد.
وقــال مديــر منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة الصيــي كــو دونغيــو، ومديــر منظمــة 
الصحــة العامليــة اإلثيــويب تيــدروس أدهانــوم غيربييســوس، ومديــر منظمــة التجــارة العامليــة 
الربازيلــي روبريتــو أزيفيــدو، يف بيــان مشــرتك اندر: إن »الغمــوض حــول توفــر الغــذاء ميكــن 
أن يتســبب مبوجــة قيــود علــى التصديــر« الــي قــد تتســبب بدورهــا يف »نقــص يف الســوق 

العاملية«.
العالقات الدولية والنظام العالمي

يعــد فــريوس كــوروان معلمــاً ألحــداث تظهــر فجــأة وحتــدث تغيــريات ســريعة وكبــرية 
يف موازيــن القــوى الدوليــة وأولوايهتــا وعالقاهتــا البينيــة، كمــا أنــه كشــف عــن اختــالل 
احملــددات الــي تبــى عليهــا فرضيــات الدراســات االستشــرافية، والــي تفــرتض منــو الظواهــر 
بشــكلها املنتظــم، ســواء كانــت اختــالالت يف بعــض األطــراف، وتفككهــا أو تعاظــم 

مصــادر القــوة ومكانتهــا ألطــراف أخــرى.
فيمــا ذهــب كثــري مــن املفكريــن إىل اجلــزم أبن العــامل بعــد فــريوس كــوروان لــن يكــون كمــا 
قبلــه، متنبئــني برتاجــع قــدرات الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــي تقــود النظــام العاملــي منــذ 
مــا يقــرب مــن ثلــث قــرن، وحتديــداً مــن تســعينيات القــرن املاضــي )1990(، ومســتدلني 
أبهنا متر حبالة شــبه انعزالية يف والية الرئيس دوانلد ترامب الي قد تتجدد أربع ســنوات.

ال شــك يف أن العــامل ميــر مبرحلــة حتــول تبــدو متســارعة، تتوقــف خمرجاهتــا علــى قــدرة 
الــدول علــى التعامــل معهــا، لكــن يبــدو أهنــا ســتضعف نفــوذ القــوى الغربيــة يف دول 
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الشــرق، الــي قــد تنشــغل يف إعــادة تقييــم عالقاهتــا البينيــة واحتياجاهتــا الذاتيــة.
ومــع اإلقــرار حبالــة صعــود قــوى دوليــة كالصــني وأملانيــا واهلنــد، وعــودة روســيا، وحماولــة 
تركيا ممارسة دور أكرب، فإن احلديث عن احنسار دور الوالايت املتحدة وفشل النموذج 
الرأمســايل الــذي يتوقــع أن حيــدث فيــه تطويــر، قــد يكــون ســابقاً ألوانــه؛ خصوصــاً أن 
الــدول الكــربى الــي تســعى ملنافســة الــوالايت املتحــدة، ويف طليعتهــا الصــني، مــا زالــت 
تفتقــد النمــوذج السياســي وقيمــه احلضاريــة القابــل لالنتشــار والتطبيــق، فهــذه الــدول مــن 

دون النمــو االقتصــادي ال تشــكل منوذجــاً منشــوداً.
ختاماً 

يبــدو أن التداعيــات االقتصاديــة وانعكاســاهتا السياســية واألمنيــة األكــرب علــى فــريوس 
كــوروان )كوفيــد-19( ســتكون مــن نصيــب دول املنطقــة العربيــة، ومــن ضمنهــا دول 
اخلليــج النفطيــة، حيــث ســتضعف ســيطرة القــوة املركزيــة أمــام الفاعلــني مــا دون الدولــة، 
وحتفــز الصراعــات علــى الثــروات ومصــادر الطاقــة، وجتــرب دول اخلليــج علــى وقــف أو 

تقليــل املســاعدات الــي تقدمهــا لبعــض الــدول ويف مقدمتهــا مصــر.
بعــدة خطــوات  القيــام  إىل  احلكومــات  تبــادر  أن  املتوقعــة  التداعيــات  تلــك  توجــب 
إصالحيــة، ويف مقدمتهــا السياســية واجملتمعيــة، لتطويــر عالقتهــا بشــعوهبا وإثبــات رغبتهــا 
يف اإلصالحــات؛ حبيــث تضمــن تفهــم شــعوهبا لإلصالحــات االقتصاديــة، وتعاوهنــا يف 

مواجهــة التحــدايت األمنيــة الداخليــة واخلارجيــة.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




