
 

ــتقبل الــــمنطقة الــعربــية فــي  مســ
ــات الــدولــية  ــعلاقـ خــريــطة اـل

ــا ــة فـــيروس كــورون ــلى ضــوء أزمـ ع
فاطمة لمحرحر 

9﮳احثة 2345 الدراسات الس$﮵اس$﮵ة والعال,+ات الدول$﮵ة 
رب ?ق ,4اس - المع4 Cل$﮵ة الح@+

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبـــــــحاث

﮵ـة  ﮳ـلـ$ـ ـ$ـ ﮶ـار الـمـســــEـ@ـ+ 4ـ3ـ2 اآل9 ﮳ـحـث 5 ﮵ـة لــــلـ$ـ ﮵ـمـة عــــمـلـ$ـ ﮶ـمـة ,+ـ$ـ 9
يش ,4$﮵Vوس كـ?9ST﮲ا، هـذه األزمـة اليت  الـمحتملة ألزمـة 9﮴@4
9﮳دأت 2345 ,4ترة 9﮴شهد ,4\﮵ها 9﮳ن$﮵ة الــــعال,+ات الــــدولــــ$﮵ة 
9﮴حوالت مـهمة، ومـنا,4سة اسـترا9﮴$﮳﮵ح$﮵ة كـ$﮳$﮵رة 9﮳$﮵ن الـ@+?ى 
اهـ$﮵م أو 9﮲﮲ط9V﮵ات ﮳حد9﮵دة  الـع﮲طمى، مـن شـأi﮲ها إد﮲حال مـ@4
واعـل  عىل مسـت?ى التحـل$﮵ل Sإ9﮳راز م﮳حـموعـة مـن الـ@4
وال﮲طواهر الس$﮵اس$﮵ة ال﮳حد9﮵دة عىل مست?ى الممارسة. 
9﮳اإلضـا,4ة إلـى ذلـك، 9﮴ضع هـذه الـ﮳حا9ٔحة الـدول الـع9V﮳$﮵ة 
والـن﮲طام اإل,+ل$﮵}2z 9﮳رمـته أمـام هـزات أمـن$﮵ة وسـ$﮵اسـ$﮵ة 
وا,+تصاد9﮵ة مــــEعا﮲طمة، ,4أ﮲علب دول الــــمنط@+ة 9﮴عا|﮲23 
ا9﮲@+سامــات ســ$﮵اســ$﮵ة وصــراعــات عــسك9V﮵ة، و2345 هــذا 
السـ$﮵اق، 9﮵أ|﮴23 ,4$﮵Vوس كـ?9ST﮲ا لـ$﮵�9﮵د مـن مـعا9﮲اة الـدول 
ة اال,+تصاد9﮵ة 2345 مـنط@+ة 9﮴شهد  الـع9V﮳$﮵ة 9S﮵ر,4ع مـن الـ�ل@4
اضــطرا9﮳ات ﮳ح$﮵وســ$﮵اســ$﮵ة مســتمرة، 9S﮴عرف i﮳هشاشــة 

أ9﮲﮲طمة األمان اال,+تصادي واال﮳حتما�23 ,4\﮵ها.  
وهــو مــا ســ$﮵ك?ن لــه 9﮴أ9﮶$﮵ر عىل الــ$﮳ن$﮵ة الهــ$﮵�ل$﮵ة لــلن﮲طام 
، حــ$﮵ث ســ$﮵عرف هــذا األ﮲ح$﮵ر الــعد9﮵د  اإل,+ل$﮵}2z الــعV|﮳23
وطــات الــمالــ$﮵ة  $﮵رات، �ــت$﮳﮵حة 9﮴زا9﮵د الــضع4 مــن الــمEع4
واال,+تصاد9﮵ة واال﮳حتماعــ$﮵ة والــ﮳ح$﮵واســترا9﮴$﮳﮵ح$﮵ة دا﮲حل 

المنط@+ة. 

ومــن الــمالحــظ أن 9﮲﮲طام 9﮴وا�ن الــ@+?ى 2345 الــمنط@+ة 
العــ9V﮳$﮵ة 9﮴عــرض للتهدــ9﮵دــ المستــمر، وهوــ ماــ ﮳حعــله ال 
$﮵ر، وذلـــك  9﮵تصف 9﮳االســـE@+رار Sإ9﮲ما 9﮳الـــتحول والـــEع4
اعــالت الــدولــ$﮵ة  4@Eرضــها الــ ضل الــتوا�9﮲ات اليت 9﮴@4 9﮳@4
واإل,+ل$﮵م$﮵ة1 ، 9﮳الن﮲طر لألهم$﮵ة ال﮳ح$﮵وس$﮵اس$﮵ة للمنط@+ة. 

ه ,4$﮵Vوس كـ?9ST﮲ا  9﮵$﮳دو واضـحا مـدى الـتأ9﮶$﮵ر الـذي ﮲حل@4
عىل مـ﮲حEلف 9﮲وا�ـ23 الـح$﮵اة اال,+تصاد9﮵ة واال﮳حتماعـ$﮵ة 
والســ$﮵اســ$﮵ة، ,4دول 9﮳أكــملها شــلت حــركــEها وأ﮲عل@+ت 
حـدودهـا وا,+تصادات عـالـم$﮵ة 9﮴را﮳حعت؛ ومـما ال شـك 
,4$﮵ه أن 9﮴أ9﮶$﮵ر هـذا الـ?9﮳اء عىل الـمنط@+ة الـع9V﮳$﮵ة سـ$﮵ك?ن 
لـه 9﮳عدا ﮲حاصـا 9﮳الـن﮲طر لـما 9﮴مر 9﮳ه هـذه الـر,+عة مـن الـعالـم 
$﮵ة ومـذهـ$﮳$﮵ة وا�ـتشار مـ﮲حاطـر  مـن حـاالت صـراع طـا9ٔ@4
﮵ـد الــــتـنـا,4ـس  ﮴ـزا9 الــــتـطـرف واإلرهــــاب، عــــالوة عـىل 9

الس$﮵ايس والعسكVي 9﮳$﮵ن ال@+?ى اإل,+ل$﮵م$﮵ة الك$﮳Vى. 
وعـل$﮵ه، سـاهـمت Cـل هـذه الـعوامـل و﮲ع$﮵رهـا 9﮳أن 9﮴د,4عين 
أل﮲حذ ﮲عمار الــ$﮳حث 2345 هــذا الــموضــ?ع، لــما ســ$﮳$﮳ته 
ة عىل  وســتس$﮳$﮳ه أزمــة كــ?9ST﮲ا مــن 9﮴داعــ$﮵ات مــ﮲حEل@4
$﮵$﮵رهـا  ، واحـتمالـ$﮵ة 9﮴ع4 2zطـ$﮳$﮵عة الـوضـع الـ﮳ح$﮵واسـترا9﮴$﮳﮵�

ل$﮳عض موا�9﮵ن ال@+?ى 2345 المنط@+ة.
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1 عيل ,4ا9﮵ز 9﮵وسف الدال9﮳\﮵ج، 9﮴وا�ن ال@+?ى وأ9﮶ره 2345 الشVق األوسط 9﮳عد االحEالل األم9V﮵�2z للعراق، رسالة للحصول عىل الما﮳حست$﮵ر 2345 
العلوم الس$﮵اس$﮵ة، Cل$﮵ة اآلداب والعلوم، ﮳حامعة الشVق األوسط، 2011، ص.1.



، سـأحـاول مـن ﮲حالل هـذه الـ?ر,+ة مـا مـدى 9﮴أ9﮶$﮵ر  9S﮳الـEا�ـ23
األزمــة الــصح$﮵ة عىل مســE@+$﮳ل الــمنط@+ة الــع9V﮳$﮵ة 2345 
﮲ح9V﮵طة الـعال,+ات الـدولـ$﮵ة؟ دراسـة الـ﮲ح$﮵ارات الـممكنة 
2345 الـEعامـل مـع هـذه األزمـة Sردود أ,4عال الـحكومـات، 
﮵ـ}ـzـ2  لـ$ـ اإل,ـ+ ﮵ـاق  الـســــ$ـ ﮵ـل  9S﮴ـحـلـ$ـ ,4ـهـم  ومــــحـاولــــة 
والســ$﮵نا9T﮵وهــات الــمحتملة عىل الــمد9﮵$﮵ن الــ@+9V﮵ب 
والـ$﮳ع$﮵د عىل مسـE@+$﮳ل الـمنط@+ة الـع9V﮳$﮵ة، مـا سـ$﮵ش�ل 
مـنطل@+ا مـهما 2345 9﮴أطـ$﮵ر 9S﮳ل?رة أسـس عـلم$﮵ة لـلEعاSن 
9﮳$﮵ن دول الـــمنط@+ة لـــموا﮳حهة مـــ﮲حEلف أ9﮳عاد األزمـــة 
والـســــ$ـ﮵ـاســــ$ـ﮵ـة  واال﮳حـتـمـاعــــ$ـ﮵ـة  تـصـاد9﮵ـة  اال,ـ+

وال﮳ح$﮵واسترا9﮴$﮳﮵ح$﮵ة.    
   

,﮴أ,﮶*﮵ر كــو'&*﮵د 19 عىل الــمنط12ة الــع-,﮳*﮵ة، '&رصــة 
إلعادة ال*﮳ناء 

9﮵ة الـ$﮵وم 9﮳أزمـة عـم$﮵@+ة، ,4@+د أ9﮶ار 9S﮳اء كـ?9ST﮲ا  Vـ  9﮴مر ال$﮳ش
حــالــة مــن الــذعــر الــها9ٔل شــلت الهــ$﮵اCــل اال,+تصاد9﮵ة 
والســـ$﮵اســـ$﮵ة واال﮳حتماعـــ$﮵ة؛ مـــا ﮳حعله 9﮵ش�ل ا﮲حت$﮳ارا 
يش هــذا  لــلعالــم و,+د9T﮴ه عىل الــEعاSن، إذ كــشف 9﮴@4
$﮵Vوس الـذي صـنف Cـأ﮲حطر األ9S﮳ئة الـعالـم$﮵ة ومـن  الـ@4
أشــدهــا ,4تاك 9﮳اإل9﮲سان 9﮳الــن﮲طر لســرعــة ا�ــتشاره، عــن 
4ـ3ـ2  5 ﮵ـرة  ﮵ـرة ومـاكمـن ضــــعـف كــــ¡ـ$ـ ﮴ـصـدعــــات ﮲حـطـ$ـ 9
الـــم﮳حتمعات والـــمؤســـسات واال,+تصادات 2345 ﮳حم\﮵ع 

أ9﮲حاء العالم.  
ومـن الـمؤكـد أن الـعالـم الـعV|﮳23 الـممح?ن 9﮳األزمـات 
السـ$﮵اسـ$﮵ة واال,+تصاد9﮵ة، اكن لـه 9﮲ص$﮵ب مـن الـتأ9﮶$﮵رات 
الـــنا9﮳﮴حة عـــن ﮳حا9ٔحة كـــ?9ST﮲ا2 ، ,4$﮳حسب الـــE@+د9﮵رات 
األولــ$﮵ة آل9﮶ار هــذه الــ﮳حا9ٔحة، مــن الــمتو,+ع أن 9﮲﮴حسر 
الـمنط@+ة الـع9V﮳$﮵ة اليت 9﮴ضم 436 ملـ$﮵?ن 9﮲سـمة ماـ ال 
9﮵@+ل عـن 42 مـل$﮵ار دوالر3 ، 2345 ﮲طل ا9﮴ساع ر,+عة الـ?9﮳اء 
2345 الـــدول األ9STS﮳$﮵ة والـــوال9﮵ات المتحـــدة والـــص$﮵ن 

و﮲ع$﮵رها من اال,+تصادات الك$﮳Vى. 

ول أن ﮳حا9ٔحة كــ?9ST﮲ا  و2345 هــذا الســ$﮵اق، 9﮲ستط\﮵ع الــ@+
رض عىل الــــدول الــــع9V﮳$﮵ة 9﮴حد9﮵ات ا,+تصاد9﮵ة  4@Eســــ
مــ9V﮴$﮳طة 9﮳@+وة التحــمل الــدا﮲حيل لــ�ل ا,+تصاد، واليت 
9﮴م¡ل عـامـال حـاسـما 2345 9﮴عا,4$﮵ه مـن أي أزمـة، والسـ$﮵ما 
عىل صـع$﮵د حـركـة الـت﮳حارة 9S﮴أ9﮶$﮵رهـا السـليب عىل حـركـة 
T¥وس األمـوال وهـو مـا 9﮵ش�ل مـصدرا 9Tٔ$﮵س$﮵ا لتهـد9﮵د 

م@+ومات 9﮲مو اال,+تصادات النام$﮵ة والصاعدة4 . 
وا9﮲س﮳حامـا مـع هـذا الـمنطق، و2345 ﮲طل ا�ـتشار الـعنف 
ة والـ$﮳طالـة  والـصراع وعـدم الـمساواة 9﮳أو﮳حهها الـم﮲حEل@4
، 9S﮴زا9﮵د  @+ر 9S﮴دا�ــ23 شــ$﮳اكت األمــان اال﮳حتما�ــ23 والــ@4
?ق اإل9﮲سان 9S﮲@+ص إماك9﮲ــات  دوا�ــ23 الــ@+لق 9﮳شأن حــ@+
االســت﮳حا9﮳ة 2345 الــمؤســسات 9S﮲﮲طم الحاكمة، 9﮵ر﮳حح أن 

ة وط?9﮵لة األمد5 .     9﮴ك?ن 9﮴$﮳عات ال?9﮳اء 9﮳الع4
إضــا,4ة إلــى ذلــك، ,4الــنمو اال,+تصادي 2345 الــمنط@+ة 
ط الــدولــ$﮵ة،  الــع9V﮳$﮵ة مــعرض لــE@+ل$﮳ات أســعار الــن@4
ط ©ـتأ9﮶ر مـ$﮳اشـرة 9﮳E@+ل$﮳ات أسـعار  ن$﮵ة 9﮳الـن@4 ,4الـ$﮳لدان الـع4
ط، وهــنا 9﮳Vز أكــ$﮳ر ضــVر ا,+تصادي 2345 الــدول اليت  الــن@4
9﮴عتمد عىل اال,+تصادات الـص$﮵ن$﮵ة والـك?9T﮵ة واإل9﮵طالـ$﮵ة 
﮵ـا مــــن  ﮴ـضـVرا صــــحـ$ـ لــــكـ?i﮲ـهـا اال,ـ+تـصـادات األكــــ¡ـر 9

$﮵Vوس6 .  ال@4
�Sـت$﮳﮵حة لـ@+لة الـتن?ع 2345 اال,+تصادات الـع9V﮳$﮵ة وضـعف 
@+د هـذه  4@Eا9﮲دمـا﮳حها 2345 سـالسـل الـ@+$﮵مة الـعالـم$﮵ة، سـ
ـ�9﮵ادة 9﮲موهــا مــا 9﮳﮵حعلها عــرضــة  اال,+تصادات ,4رصــا لـ

ط 9S﮴را﮳حع التح?9﮵الت المال$﮵ة 7.  اض أسعار الن@4 ال9﮲﮲ح@4
وال 9﮲$﮳الـغ إذا زعـمنا أن كـو,4$﮵د19 كـشف عـن مـدى عـمق 
$﮵Vوس 9﮵م¡ل  إشاكالت الــمنط@+ة الــمتراكــمة، ,4هذا الــ@4
عـامـل i﮴هد9﮵د كـ$﮳$﮵ر ال,+تصادات 9﮴عتمد 2345 إ9﮵راداi﮴ها عىل 
9﮴صد9﮵ر السـلع األولـ$﮵ة والـمواد الـطا,+$﮵ة؛ إلـى ﮳حا9﮲ب ذلـك 
، 9﮳عد أن  أ9﮶رت األزمـة 9﮳ش�ل كـ$﮳$﮵ر عىل الـ@+طاع السـ$﮵ا�ـ23
اء  ر Sإلــع4 9﮴س$﮳ب ,4$﮵Vوس كــ?9ST﮲ا 2345 9﮴@+$﮵$﮵د حــركــة الــس@4
ر الـ﮲حاصـة i﮳هم، مـما  الـعد9﮵د مـن األشـ﮲حاص ل﮲حـطط الـس@4
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أدى إلـى حـدوث ا9﮲كماش سـ$﮵ك?ن حـادا ,+د 9﮴متد آ9﮶اره 
لع@+ود ,+ادمة.  

ومـن هـنا ©ـتأكـد الـحا﮳حة إلـى ضـSVرة عـمل الـدول الـع9V﮳$﮵ة 
عىل ©ـن?i﮵ع ا,+تصاداi﮴ها، حىت 9﮴ستط\﮵ع 9﮴حمل صـدامـات 
مـما9﮶لة 2345 المسـE@+$﮳ل؛ هـذا، وسـ$﮵ك?ن لـألزمـة األ9﮶ر األكـ$﮳ر 
عىل الــتموضــعات الــ﮳ح$﮵واســترا9﮴$﮳﮵ح$﮵ة والــمساهــمة 

$﮵ر الك¡$﮵ر من موا�9﮵ن ال@+?ى 2345 المنط@+ة.   عل$﮵ة 2345 9﮴ع4 ال@4

ما ,﮳عد كKLM,﮲ا...,﮲حو ,﮲﮲طام ع-F﮳DE ﮳حد,﮵د 
إن كــــو,4$﮵د19 9﮵عمل كمســــVع لــــلEاiT﮵خ ومض﮲حــــم 
ترة  لــال9﮳﮴حاهــات الــمو﮳حودة مســ$﮳@+ا، وعــل$﮵ه ,4إن الــ@4
ة، مــما  $﮵رات الــم﮲حEل@4 الــم@+$﮳لة ســتك?ن حــا,4لة 9﮳الــمEع4
ع$﮵ل أكـــ$﮳ر لـــآللـــ$﮵ات  9﮵تطلب مـــن الـــدول الـــع9V﮳$﮵ة 9﮴@4
الـد9﮳لومـاسـ$﮵ة Sإ9﮳﮵حاد حـلول لـلمش�الت واألزمـات اليت 

9﮴عر,4ها المنط@+ة 9﮳أسVع و,+ت ممكن. 
تنم ,4رصــــة  وهــــكذا 9﮵مكن لــــلمنط@+ة الــــع9V﮳$﮵ة أن 9﮴ع4
ك$﮵ر 2345 9﮳ناء السـالم 2345  4@Eالـتصدي لـل﮳حا9ٔحة، إلعـادة الـ
الــــمنط@+ة مــــن ﮲حالل الــــعمل عىل ,4تح آ,4اق ﮳حد9﮵دة 
، 9S﮴ك9V﮵س 9﮲?ع مـن الـ$﮳را﮲عما9﮴$﮵ة سـواء  2z{ن اإل,+ل$﮵SعاEلـل
ا9﮳﮴حاه الـــعال,+ات الـــثنا9ٔ$﮵ة الـــ@+ا9ٔمة عىل الـــضSVرة أو 
الـمEعددة األطـراف الـ@+ا9ٔمة عىل الـمصلحة المشـتركـة؛ 
9S﮳الـEا�ـ23 9﮴ط?9﮵ر ¸لـ$﮵ات ﮳حد9﮵دة لـلتحالـف 9﮳ناء عىل مـا 

9﮴عر,4ه الس$﮵اس$﮵ة الدول$﮵ة من 9﮴ط?رات.  
 2z{ن إ,+ل$﮵S9﮳اإلضــا,4ة إلــى ذلــك، ســ$﮵ساعــد 9﮳ناء 9﮴عاS
|﮳23 عىل مـعالـ﮳حة الـعد9﮵د مـن ماكمن الـضعف الـعا9﮳رة  Vعـ
للحـدود اليت لـطالـما عـا9﮲ت مـنها الـمنط@+ة الـع9V﮳$﮵ة8 ، 
9﮳منح STح ﮳حد9﮵دة لــ﮳حامــعة الــدول الــع9V﮳$﮵ة اليت 9﮴و,4ر 
¸لـ$﮵ات لـلعمل الـمتضا,4ر 9﮳$﮵ن الـحكومـات الـع9V﮳$﮵ة، مـن 
﮲حالل مـــ﮲حEلف أ﮳حه�i﮴ها اليت 9﮴شمل، مـــ9¹﮴مر ,+مة ,+ادة 
؛  الــدول الــع9V﮳$﮵ة والم﮳حــلس اال,+تصادي واال﮳حتما�ــ23
كـما أن الـوضـع$﮵ة الـحالـ$﮵ة اليت 9﮴ع$﮵شها الـمنط@+ة مـن 
صــراعــات 9S﮲زعــات مســلحة، 9S﮳الــن﮲طر إلــى الســ$﮵اق 
رض عىل  الــدو�ــ23 الميلء 9﮳التحــد9﮵ات والــتحوالت، 9﮴@4
الـــدول الـــع9V﮳$﮵ة ضـــSVرة 9﮳﮴حد9﮵د االلـــتزام 9﮳الـــEعاSن 

المشــترك دا﮲حل ﮳حامــعة الــدول الــع9V﮳$﮵ة، ﮲حاصــة مــع 
الع﮳حز واال9T﮴$﮳اك الذي أ9﮳ا�ته عن المؤسسات الدول$﮵ة.  
اء الـذا|﮴23  4@E9﮲ا أن االكـST?إلـى ﮳حا9﮲ب ذلـك، أ9﮶$﮳ت أزمـة كـ
المحـيل أصـ\﮳ح أمـرا ضـ9TSV﮵ا، ,4الـدول اليت لـدi﮵ها 9﮳ن$﮵ة 
9﮴حت$﮵ة ,+?9﮵ة 2345 الـصحة والـ�راعـة والـEعل$﮵م و﮲ع$﮵ر ذلـك، 
اك9﮲ـت أ,+در عىل الـموا﮳حهة9S ، 9﮳الـEا�ـ23 ,4األزمـة 9﮵مكن أن 
ك$﮵ر 9﮳الـتحول 9﮲حو الـتكنولـو﮳ح$﮵ا  4@Eتح ,4رصـا ﮳حد9﮵دة لـل 9﮴@4
الحــد9﮵ثة والــصناعــات الــصح$﮵ة والــ�راعــ$﮵ة لــتح@+$﮵ق 
، ومـحاولـة إعـادة الـن﮲طر 2345 السـ$﮵اسـات  اء الـذا|﮴23 4@Eاالكـ

اال,+تصاد9﮵ة واال﮳حتماع$﮵ة والس$﮵اس$﮵ة. 
ول أن الـمنط@+ة الـع9V﮳$﮵ة، و2345 سـ$﮵اق مـا  وأ﮲ح$﮵ر 9﮵مكننا الـ@+
أ9﮳ا9﮲ت عــنه أزمــة ,4$﮵Vوس كــ?9ST﮲ا مــن ضــعف 9S﮲﮴حلف، 
ع$﮵ل اآللـــ$﮵ات الـــد9﮳لومـــاســـ$﮵ة  9﮵تطلب االســـراع 2345 9﮴@4
ومــحاولــة أi﮲هاء الــصراعــات اليت 9﮴عا|﮲23 مــنها الــدول 
الـــع9V﮳$﮵ة؛ إضـــا,4ة إلـــى إعـــادة الـــن﮲طر 2345 الـــنموذج 
﮵ـة  تـصـاد9 ا,ـ+ ,ـ+طـاعــــات  9﮲ـحـو  9S﮴ـو﮳حـ\ـ﮵ـهـه  تـصـادي  اال,ـ+
اســترا9﮴$﮳﮵ح$﮵ة، واالســEثمار 2345 الــرأســمال ال$﮳شــVي، ,4هنا 
9﮴كمن ,4رصــة الــمنط@+ة الــع9V﮳$﮵ة لــإل,+الع 2345 ﮲طل 9﮳$﮵ئة 

عالم$﮵ة ©نا,4س$﮵ة. 
وعىل الــعموم، ,4الــمرحــلة الــحالــ$﮵ة 9﮴منح ,4رصــة أكــ$﮳ر 
Vوضـة  لـدول الـمنط@+ة للتحـVر 9﮲س$﮳$﮵ا مـن الـ@+$﮵ود الـم@4
 2z{9﮳ناء 9﮲﮲طام إ,+ل$﮵S ادة ﮳ح$﮵وســـ$﮵اســـ$﮵ا 4@Eعـــل\﮵ها واالســـ

متاكمل. 

ال,ٔحة المرا﮳حع: 
 - عيل ,4ا9﮵ز 9﮵وســف الــدال9﮳\﮵ج، 9﮴وا�ن الــ@+?ى وأ9﮶ره 2345 
الشـVق األوسـط 9﮳عد االحـEالل األمـ9V﮵�2z لـلعراق، رسـالـة 
لـلحصول عىل الـما﮳حست$﮵ر 2345 الـعلوم السـ$﮵اسـ$﮵ة، Cـل$﮵ة 
اآلداب والـعلوم، ﮳حامـعة الشـVق األوسـط، 2011، ص.

 .1
- ر,4$﮵ق عـ$﮳د السـالم، " الـعالـم الـعV|﮳23 2345 مـرحـلة مـا 9﮳عد 
9﮵رة لــلدراســات، مــاي  ـ� كــ?9ST﮲ا.. إلــى أ9﮵ن؟"، مــركــز ال﮳حـ
 20) ،www.studies.aljazeera.net ،2020

﮲عشت 2020). 

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبـــــــحاث

3

8 كو,4$﮵د 19 والمنط@+ة الع9V﮳$﮵ة، ,4رصة إلعادة ال$﮳ناء عىل 9﮲حو أ,4ضل، مر﮳حع سا9﮳ق، ص.22. 
9 محمود ال�Vتيس، "الد9﮳لوماس$﮵ة الترك$﮵ة 9﮳﮴حاه الن﮲طام الدو�23 أ½ناء 9S﮳عد ﮳حا9ٔحة ك?9ST﮲ا"، ادراك للدراسات واالستشارات، ماي 2020، 

ص.11.  



﮶ـر  ﮵ـف ©ــــتـأ9 ﮵ـح الـمـنـحـىن: كــــ$ـ ﮴ـسـطـ\ـ - عـيل صــــالح، " 9
ا,+تصادات الشـVق األوسـط إذا اسـتمرت أزمـة كـ?9ST﮲ا"، 
المســE@+$﮳ل لــأل9﮳حاث والــدراســات الــمE@+دمــة، 9﮵?9﮲$﮵و 
﮵ـولــــ$ـ﮵ـ?ز  9   www.futureuae.com، 24  ،2020

 .2020
/ ﮲عادة عــ$﮳د هللا، "9﮴داعــ$﮵ات أزمــة  - عــمر الــع$﮳$﮵د�ــ23
9﮵ن  Vـ كــ?9ST﮲ا: 9﮲﮲طرة ا,+تصاد9﮵ة"، دراســات، مــركــز ال$﮳حــ
لــلدراســات االســترا9﮴$﮳﮵ح$﮵ة والــدولــ$﮵ة والــطا,+ة، أ9﮳9V﮵ل 

 .2020
- كـو,4$﮵د 19 والـمنط@+ة الـع9V﮳$﮵ة، ,4رصـة إلعـادة الـ$﮳ناء 

عىل 9﮲حو أ,4ضل، األمم المتحدة، 9﮵ول$﮵?ز 2020. 
- محـمود الـ�Vتيس، "الـد9﮳لومـاسـ$﮵ة الـتركـ$﮵ة 9﮳﮴حاه الـن﮲طام 
الـدو�ـ23 أ½ـناء 9S﮳عد ﮳حا9ٔحة كـ?9ST﮲ا"، ادراك لـلدراسـات 

واالستشارات، ماي 2020.  
-  Policy  brief: The  impact  of   Covid-19 
on  the  Arab  Region  an  opportunity  to 
build  back  better,  United  Nations,  july 
2020, www.un.org.  
-  Regional  emergency  response,  to 
mitigate  the  impact  of  COVID-  19, 
United  Nations,  Escwa,  2020, 
www.unescwa.org. 

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبـــــــحاث

4


