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9 تقديم 

الفيروس المستجد )كوفيد – 19( واالضطراب االجتماعي

15 جون كارول )John Carroll(              ترجمة: عمر األيوبي 

17 القلق ودوافعه...عالم أقل وثوقية 

22 المجتمع العادي: تداعيات التوقف ونتائجه 

26 التدمير الخاّلق وبراعة التكّيف  

27 الخاتمة 

العنف األسري في المجتمعات العربية في ظل جائحة كورونا

31 زهير حطب 

33 المدخل: منهج ومصادر الدراسة  

35 العنف ومؤشراته والحجر المنزلي 

39 األسرة العربية والعنف األسري والعوامل المؤثرة 

49 تداعيات العنف األسري والحجر المنزلي 

53 كيف واجهت المرأة في األسرة العربية محنة العنف في زمن كورونا؟ 

54 الخاتمة 

سيكولوجية الوباء زمن كورونا: انطباعات من الواليات المتحدة األمريكية

57 ديفيد هوتون )David Houghton(          ترجمة: عمر األيوبي 

58 الناحية السّيئة: ما األخطاء المرتكبة؟ 

60 لن يحدث هنا 

62 القياس... وانتظار النتائج الفورية 

63 الخوف من الخوف 

65 األمر الجيد: الناحية اإليجابية لألزمة 

68 الخاتمة 

التدابير الصحية الوقائية شأنًا عامًا خال جائحة )كوفيد - 19( بالمغرب

71 يونس الوكيلي 

73 النظافة الجسدية شأنًا سياسيًا 

76 النظافة الجسدية شأنًا اجتماعيًا 

78 وضع الكمامة شأنًا سياسيًا 

81 وضع الكمامة شأنًا اجتماعيًا 

84 الخاتمة 
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تحديات التعلم عن بعد في ظل الحجر الصحي: اإلمارات أنموذجًا
87 شارل حجار 
89 المدارس ومهّمة التعلم عن بعد  
90 التواصل مع أولياء األمور ومتابعة الطلبة 
92 تقويم الطلبة 
93 المدّرسون وتحّدي التعّلم عن ُبعد  
95 الطلبة وتجربة التعّلم عن ُبعد 
97 أولياء األمور في زمن جائحة كورونا 
98 الخاتمة 

العزلة في زمن وباء كورونا.. مقاربة فلسفية
103 الزواوي بغوره 
104 الجائحة في الخطاب الفلسفي المعاصر  
108 في مفهوم العزلة 
111 األخالق في زمن كورونا 

»الدعوة إلى التسامح«: قراءة فلسفية في زمن الوباء
119 شارلي غاليبرت )Charlie Galibert(        ترجمة: عفيف عثمان 
120 العزلة البشرية الكبيرة 
123 نحو الكونية  
126 الخاتمة 

نحو تفاؤل بالعلم في زمن وباء كورونا
129 الطاهر بن قيزة 
131 تفاؤل »اليبنتز« باألفضل الممكن والقدرية 
137 من أجل مشروع تفاؤل عقلي وعلمي  
140 الخاتمة 

ل الديمقراطية.. جدل فلسفي غربي زمن الوباء حالة استثناء أم َتَعطُّ
143 ريتا فرج 
145 ميشيل فوكو والسياسة- السلطة الحيوية  
150 أغامبين وجيجك... »حالة االستثناء« أم »الذعر المبالغ فيه« 
163 الديمقراطية »الُمعطلة« وحضور الدولة في مجاالت األمن الحيوي 
169 الخاتمة  

هل ُتعيد جائحة كورونا تشكيل النظام العالمي؟
173 أْعَلّية عاني 
174 النظام العالمي قبل جائحة كورونا 
177 النظام العالمي الجديد بعد جائحة كورونا  
184  التداعيات واالستنتاجات في مرحلة ما بعد كورونا 
188 الخاتمة 
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الصراع األمريكي- الصيني بعد جائحة كورونا: النظريات والسيناريوهات
193 نادية حلمي 
194 النظريات الدولية الجديدة المؤثرة في الدولتين  
199 النظريات االجتماعية والتنموية الجديدة المؤثرة في الدولتين 
201 العالقات األمريكية – الصينية بعد الجائحة 
207 التسويق لألنموذج الصيني  
209 سيناريو المواجهة بين الدولتين بعد الجائحة 
213 الخاتـــمة 

العالم ما بعد كورونا: قراءة في وجهات نظر أمريكية
215 هيثم مزاحم 
219 سيناريوهات العالم ما بعد كورونا  
222 تراجع القيادة األمريكية 
226 الوباء حدث عالمي استثنائي  
227 القوة األمريكية والحاجة إلى استراتيجية جديدة 
228 أزمة عالمية عميقة 
229 نهاية العولمة كما نعرفها 
229 عولمة تتمحور حول الصين؟ 
231 مرحلة جديدة في الرأسمالية  
231 فشل الحكومة األمريكية وليس الدولة 
232 الخاتمة  

النزعات القومية وتنامي التطرف: الواقع واالحتماالت مع تداعيات الوباء 
235 باسم راشد 
236 واقع القومية في أوروبا 
241 وباء كورونا: فرصة القوميين.. وأزمتهم! 
248 ما بعد كورونا: تراجع الشعبوية.. تقدم القومية واالستبداد 
253 الخاتمة 

أحزاب اليمين األوروبي واألزمة الصحية ل�)كوفيد –19(
257 جان – إيف كامو )Jean-Yves Camus(      ترجمة: عفيف عثمان  
258 أصل الوباء: النظريات البديلة 
263 ضد »الُنخب« و»مسؤوليتهم« 
267 الشعبوّيون والعولمة والوباء 
269 الخاتمة  

الحمى القومية في أوروبا وفرنسا زمن جائحة كورونا
275 حواس سنيجر                 ترجمة: عفيف عثمان 
279 أزمة فيروس كورونا: »نعمة« لمزايدات أصحاب النزعة القومية  
281 شيطنة األجانب والمهاجرين غير الشرعيين 
284 وباء، هجرة، ونزعة إسالمية 
288 الخاتمة 
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رقمنة االقتصاد: هل ثمة قفزة كبيرة مع جائحة كورونا؟
291 نواف محمد العبدالجادر 
292 جائحة كورونا: ّسرعت ما ال مفر منه 
295 فشل الشركات.. فرصة لإلبداع 
296 االستثمار في البحث والتطوير 
298 بيئة ريادة األعمال: نهج دولة 
300 تحديد القطاعات 
302 دور التعليم 
304 الخاتمة 

اقتصاد السوق االجتماعي: هل يشكل بديًا عن الليبرالية االقتصادية؟
307 كمال حمدان 
309 اقتصاد السوق االجتماعي ومحاولة التوفيق بين الدولة والسوق الحّرة 
312 نهاية الحرب الباردة واألفول التدريجي ألنموذج اقتصاد السوق االجتماعي 
314 اقتصاد السوق االجتماعي: الحظوظ والمعوقات 
317 الخاتمة 

أمريكا.. الايقين االقتصادي الناجم عن فيروس )كوفيد - 19(
321 ترجمة: بابكر الوكيل 
324 القياسات القائمة على ما ورد في الجرائد 
326 استطالعات الرأي حول التوقعات المتعلقة بالعمل 
328 االختالف بين المتوقعين أو أصحاب التوقعات 
328 الاليقين فيما يتعلق بالتوقعات أو التنبؤات اإلحصائيـة  
332 الخالصة 

جائحة كورونا: اآلثار االقتصادية وتداعيات األمن الغذائي
341 عاصم أبو حطب 
342 آثار اقتصادية ومخاوف الركود العالمي  
345 تداعيات الجائحة على األمن الغذائي العالمي 
347 تأثير جائحة كورونا في األمن الغذائي العالمي 
349 الخاتمة 

جائحة كورونا والتحديات أمام االقتصاد الخليجي
353 أسامة سويدان 
355 تحليل االنكماش االقتصادي مع وجود الجائحة 
357 أثر جائحة كورونا في دول الخليج: األرقام والمؤشرات 
364 الخاتمة 

367 ذاكرة الكتاب 
377 ببليوغرافيا 

385 المشاركون في الكتاب 


