
رونا تجتاح العالموجائحة الك  

  وعواقبها وما بعدها طبيعتها

 

 بقلم: د. أحمد حسن دحلي

اهرة الكوروناأوال: ظ  

ديدا من وسط ـ شرق الصين، وتح 2019نوفمبر  17انطلق فيروس الكورونا في 

سمة. مليون ن 59هوبي حيث يقطن زهاء  من  مدينة ووهان عاصمة محافظة

 188في  المحلي الى جائحة عالمية، منتشرا الوباء تحولوفي فترة زمنية قياسية 

بلدا على طول امتداد القارات الست. ولغاية الساعة لم يحدد بعد الحيوان الذي نقل 

الفيروس الى االنسان، ويرجح بعض العلماء ان يكون الخفاش هو المسؤول 

ء، هو الذي نقل الوبا ان النمل الحرشفي أو البنغولي ولكن هناك من يقول ، االول

تستهلك  الثالث حيواناتال ان يكون السبب. وهذه الثعبان والبعض اآلخر يتهم

وللرئيس االمريكي دونالد رائجة السوق في ووهان. بل إنها  ،غذائيا في الصين

 الفيروساتمن معهد دراسة  تسرب ترامب  رأي آخر، فهو يؤكد بأن الفيروس

إن و بمساعدة علمية فرنسية. 2017عام  انالذي انشأته الصين في ووه [1]

،  تدشين المعهد وف شارك في مراسيمرئيس وزراء فرنسا السابق برنارد كزان

 السلطات الصينيةو [2وقال انه " رمز التعاون الجيو ـ استراتيجي والتجاري." ]

نافية بصورة  ،ووزير خارجيته مايك بومبيو ردت على تصريح الرئيس ترامب

الفيروس من ذلك المعهد.تسرب قاطعة   
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 82 995اصاب  بحيث  وأيا كان االمر، انتشر فيروس الكورونا بسرعة فائقة

بلغ ، بينما شخصا 78 291، وتم معالجة منهم من سكان ووهان 67 803 ،صينيا

مليار نسمة، أي ما يقارب  3زهاء هذا الفيروس ووضع  .4634 عدد الوفيات

 وإزاء .ألول مرة في تاريخ االنسانية يلزنصف سكان المعمورة تحت الحجر المن

 ات الوقائية الصينية في اتخاذ االجراء هذا الوضع االستثنائي لم تتردد السلطات

وحجر  من حظر التجوال الصارمة من فرض عزلة مطبقة على مدينة ووهان،

 وتعميم استخدام وإغالق المؤسسات التعليمية والتجارية،  منزلي على سكانها،

 الطائرة المسيرة لتوعية الناس. هذا عالوة على انها قامت بكل التدابير آالف من 

واستخدام الطائرات المسيرة  وسواها، والقفزات الصحية من كمامات الوقاية 

 ، مسبقة الصنع مستشفيا 16 في غضون أيام معدودة وشيدتلتوعية المواطنين، 

 وغيرها، واجهزة تخطيط القلب بكل المعدات من اجهزة االنعاش التنفسي ومزودة

لمتابعة مدى مليون كاميرات مراقبة  300ووظفت  [3. ]الف سريرا 12يتسع لـ 

وهكذا استطاعت ان تحاصر فيروس بالتعليمات الصحية الوقائية.  التزام السكان

مليار  4،1الكورونا، وأحالت دون انتشاره في هشيم سائر سكان الصين البلغ 

 نسمة.

الصين تفادي الكثير من الخسائر في االرواح لو كانت استمعت الى وكان بإمكان  

في ديسمبر  في مستشفى ووهان المركزي االنذار المبكر الذي اطلقه د.لي وينلينغ

، التي اكتشفها بخصوص حاالت االصابات االولى بفيروس الكورونا 2019

اعتقل و، "  ارباك االمن االجتماعي" ببث االشاعات الباطلة " و" ولكنه اتهم 

 20لبعض الوقت، قبل ان تقر الحكومة الصينية بحقيقة ظهور وباء الكورونا في 

من جراء  2020فبراير  6في  ، وترد له اعتباره، قبل أن يموت2020يناير 

ه. ووفاة د. ى الذي كان يعالجبالفيروس الذي انتقل اليه من احد المرض اصابته 

[4]على الصعيدين الصيني والدولي. اثارت ردود فعل واسعة النطاق لي وينلينغ  

 وضع كورونا الدولي

بحكم ان مدينة ووهان ترتبط بشبكة اتصاالت عالمية في عالم تحول الى قرية، 

 188فإن فيروس الكورونا غطى في رمشة عين القارات الست ، وانتشر في 

، 6 416 828  المستوى الدولي الت االصابة على دولة. ولغاية الساعة بلغت حا



. وتضررت بعض القارات والدول  382 867 ، والوفيات2 578 791والشفاء  

وعلى صعيد القارات الست، تأتي القارة االمريكية في المقدمة  أكثر من غيرها.

تليها اوروبا بإصابة  ،174286، ووفاة 1311583، وعالج 3139139بإصابة 

، 1234441صابة ، ثم آسيا بإ176640وفاة ، و1038550، وعالج 2037864

، 72383، وعالج 165134، وأفريقيا بإصابة 32561، ووفاة 749929وشفاء 

. 124، ووفاة 8230، وشفاء 8850، واوقيانوسيا بإصابة 4630ووفاة      

قائمة الدول االكثر  وعلى صعيد دول العالم،  تتصدر الواليات المتحدة االمريكية

، والمتعافين  1 911 224تضرر عالميا، حيث وصل عدد المصابين بالكورونا  

، 615 870 ، تليها البرازيل حيث اصيب109 731 ، والوفيات438820 

، ثم روسيا التي يبدو انها فوجئت فيروس 34 039، وتوفى 274 997وتعافى 

شخص، تمت معالجة       441 108 كورونا الذي انتشر فيها بسرعة مذهلة بين

واحدا. 5 364، ومات منهم 204 623  

 حاالت كورونا في افريقيا

كانت والزالت وستظل لبعض الوقت القارة االفريقية اكثر من سواها ضحية 

ثالوث الجهل والفقر والمرض، ولكن ولغاية اليوم تعتبر افريقيا القارة الوحيدة 

التي  مقارنة بسائر القارات االخرى بفيروس كورونا كثيرا، التي لم تصب

. وقد يقول قائل، ربما يعزى ذلك لكونها القارة االقل انخراطا اجتاحها الفيروس

  في عملية حركة الناس الدولية، هذا مما حجم من تنقل الفيروس الى افريقيا.

والذي  جيبوتي ا في عدد المصابين بالكورون ويستدلون على ذلك باإلشارة الى

ال يتجاوز عدد سكانه ، لغاية اآلن، في بلد 4054الت االصابة  لغاية بلغت حا

، بالنسبة المئوية لسكان البلد من جهة وهذا عدد مرتفع جدا الف نسمة، 900

. وال يعود سبب االرتفاع الى من جهة أخرى مقارنة ببقية دول القارة االفريقيةو

ساسية يرجع ذلك الى حركة سكان جيبوتي نحو بقية القارات، وانما وبصورة ا

 المتعددة الجنسيات التي ترابط في الحركة الدائمة لوحدات وطاقم  القوات الدولية

قواعدها العسكرية في جيبوتي. ولكن ذلك ال يعفي الحكومة الجيبوتية من تحمل 

  المسؤولية أما شعبها.



، 72 383، تعافى منهم 163 599 بلغ عدد المصابين بعدوى الكورونا في افريقيا

 . وفي ما نظرنا الى قائمة الدول االفريقية المصابة بفيروس كورونا4630 وتوفى

 ان جنوب افريقيا  تتصدر القائمة، حيث وصل عدد، سنالحظ لغاية اآلن

،  تليها  مصر حيث 848، وتوفى 21 311 ، تمت معالجة40 792بين االمص

حيث بلغ عدد  م نيجيريا ث، 1126، وتوفى 7756، وشوفي 29 767 اصيب

،  ثم  الجزائر بـ 323 ، والوفيات3535، وحالة الشفاء 516 11االصابات 

والجدير بالذكر في هذا الصدد،  . 681، ووفاة 6297حالة اصابة، وشفاء  9831

لم تشهد إال حاالت اصابة محدودة  بأن ارتريا تعتبر الدولة االفريقية الوحيدة التي

فيروس الكورونا.يع المصابين، ولم يمت أحد بحالة، وتعافى جم 39للغاية، أي   

 وضع دول القرن االفريقي

حالة،  14 469حصيلة اصابات بفيروس الكورونا في القرن االفريقي بلغت 

تتباين حاالت االصابات والشفاء والوفاة شخص. و 470، وتوفى 4223وتعافى 

الجغرافية. بين دول القرن االفريقي الست، وذلك على غرار سائر مناطق القارة 

حالة، وتماثل  5714االول في االصابات التي وصلت الى  فالسودان يتبوأ المرتبة

في المرتبة الثانية،  جيبوتي شخص. وتأتي 323واحد، وتوفى  1825فاء للش

ويحتل الصومال المرتبة الثالثة  .26وتوفى  1685، وشوفي 4054ب اصي حيث

واثيوبيا تحتل المرتبة الرابعة بإصابة  .79 ، ووفاة418، وشفاء 2204بإصابة 

 السودان يأتي في المرتبة الخامسة وجنوب. 18، ووفاة 250حالة، وشفاء  1636

السادسة تأتي ارتريا في المرتبة و .14، ووفاة 6، وشفاء 1317بإصابة 

، [5] حالة، وعدم وجود حالة وفاة واحدة 39حالة، وشفاء  39واالخيرة، بإصابة 

وذلك ليس على مستوى دول القرن االفريقي، بل على صعيد القارة برمتها، وهذه 

فقط من حرب الدفاع السيما وانها خرجت قبل عامين  لها، ظاهرة ايجابية تحسب

ثالثة عقود من حرب  ، تلت2018ـ  1998عن السيادة  دامت عقدين كاملين 

نياتها المحدودة على كل الصعد. ولكن ، استنزفت امكا1991ـ  1961التحرير 

على الحياة الحرة والمستقلة والكريمة، وتقديم  الفوالذية رادة الشعب االرتري

اهلته ان يتنزع  ،التضحيات الكبيرة عبر نضاالت سياسية وعسكرية واجتماعية

. وبنفس المستوى فإن 1991ـ  1890من االستعمار  يفون حريته بعد قرن



في ساعة  التي ال تلين وال تتوانى في الداخل والخارج عزيمة الشعب االرتري

وقفة تكافل وتضامن، وقدم  مكدأبه االرتريون  قفوهكذا و التحديات المصيرية،

بفعالية  واوساهم ،مختلف اشكال الدعم مهوطاقات مهامكانياتطواعية وبسخاء قدر 

وهذا  مساعدات خارجية.تعبئة أو فيروس كورونا من دون ان ينتظر مقاومة في 

تعزز ابان حرب الدفاع عن السيادة، ريخي يعود الى حقبة حرب الحرير، ارث تا

حرب محاصرة وإجتثاث فيروس كورونا في عموم  عة في وتجلى بصورة رائ

 ارجاء إرتريا.

ذلك لن على الكورونا لم تنته بعد، ولكن  الحربيدرك االرتريون جيدا، بأن و 

 رتري الناصع والساطع، الذي أهل إرتريااالشادة بالسجل الصحي اال يحول دون

من فيروس الكورونا، بل انها  شهد حالة وفاةأن تكون اول دولة افريقية ال ت

قائمة شفاء حاالت االصابة بنسبة مائة في   ،قليلة لميا برفقة دولعا تتصدر

 المائة.

جائحة الكورونا ثانيا: عواقب  

الجبهة الصحية على المستوى  على فيروس الكورونا أقتصر موجصحيح ان ه

الدولي، هذا إذا ما أستخدمنا اللغة العسكرية، ال سيما وان أكثر من دولة قالت إنها 

الذي تسبب في موت اعداد بشرية  توجد في حالة حرب شاملة ضد الكورونا

كبيرة في زمن قياسي. ولكن المشكلة أعمق وأخطر من ذلك، وذلك ألن الجبهة 

وغير المباشرة على الجبهات الصحية لها انعكاساتها وتداعياتها المباشرة 

وفيما يلي نقدم بانوراما سريعة ، االجتماعية والنفسية واالقتصادية والسياسية

:عنها  

تماعيةالجبهة االج  

بغية محاصرة انتقال فيروس الكورونا، وللحيلولة دون انتشاره، اغلقت كل ـ  1

، وعزلت نفسها عن بقية الدول ها البرية والبحرية ومطاراتهادول العالم حدود

حدت أيضا من حركة  حركة التنقل بين المدن والقرى، بلوالقارات، ومنعت 

سياسة الحجر واعتمدت  القصوى.ن والقرى إال عند الضرورة داخل المد الناس

التي قطعت التواصل االجتماعي المباشر بين االقارب واالسر  المنزلي

عزلة المسنين في الدول الغربية خاصة عن ذويهم واالصدقاء، وتسببت في 



، مولدة أزمات نفسية ساهمت بدورها في الوفيات وسط هذه الشريحة واحفادهم

.االجتماعية  

المنزلي العديد من المشاكل االسرية التي كانت في طور  فجرت حالة الحجر ـ  2

الكمون، وزادت حدة ووتيرة العنف والتفكك االسري،  ويتوقع ان تتحول حاالت 

. ولكن بكل عواقبها السلبية على المجتمعات الغربية خاصة الطالق الى ظاهرة

ستهان به ذلك ال يمنع وجود جوانب ايجابية للحجر المنزلي الذي ساهم بدور ال ي

في الدول الغربية التي تعاني أكثر من غيرها من  في تعزيز الروابط االسرية

 ظاهرة التفكك االسري.

بين عشية  ضعة والمحدودة الدخل، وجدت نفسهاالمتوا ـ تكدس العديد من االسر 3

،  بعد اتخاذ محاصرة لدرجة االختناق في مساحة ضيقة ال تطاق وضحاه

  ،  هذا مما خلق مشاكل اجتماعية عويصة.  لمنزليومات لقرار الحجر االحك

  الجبهة النفسية

أدى الحجر المنزلي في العديد من الدول والقارات الى تكريس وتعميق  ـ 1

واالرتياب  االكتئابالقلق وو والخوف ظواهر نفسية مختلفة منها الضغط العصبي

..الخ.والتوجس والهواجس والبانوريا  

وهذه الظواهر هي االخرى لها تداعياتها العكسية على الجبهة االجتماعية  ـ  2

 واالقتصادية والسياسية.

االقتصادية: الجبهة  

عن اغالق طرق المواصالت واالتصاالت البرية والبحرية والجوية من  نجم

والحجر المنزلي عدة نتائج وعواقب، لعل أهمها:ناحية،    

ـ شلل االقتصاد العالمي. 1  

تراجع دوران عجلة االقتصاد الوطني. ـ 2  

العالمية والمحلية. االقتصادية ـ كساد االسواق 3  

وجود مؤسسات تجارية عديدة على حافة االفالس واغالق االبواب نهائيا.ـ  4  



ـ ارتفاع نسبة البطالة بدرجة عالية. 5  

ـ فيروس غير مرئي بالعين المجردة اقام الدنيا ولم يقعدها، وكشف هشاشة  6

 االقتصاد العالمي، بما فيه االقتصاد االمريكي والصيني. 

محاولة امريكية للخروج من حالة الكساد االقتصادي الناجمة عن ظاهرة  وفيـ  7

كما نوهنا الكورونا التي أصابت الواليات المتحدة االمريكية أكثر من سواها 

دونالد  االمريكي يحاول الرئيس اعاله، بكل عواقبها االجتماعية والسياسة ،

الف مليار دوالر في  2ار شيكا بمقدبتوقيع   ترامب إنقاذ ما يمكن إنقاذه اقتصاديا،

واالتحاد األوروبي قرر  سياق سياسة تهدف إلنعاش االقتصاد االمريكي.

قتصاد دول االتحاد األوروبي االكثر مليار يرو لمساعدة ا 750تخصيص مبلغ 

في وعالوة على ذلك، تدأب العديد من الحكومات  تضرر من جائحة الكورونا.

ض ميسرة لعدد من المؤسسات التجارية ورتقديم مساعدات مالية كبيرة وق

والسياحية والثقافية لكي تتخطى هذه المرحلة التاريخية العصيبة، تفاديا لما ال 

ديا واجتماعيا وسياسيا.يحمد عقباه اقتصا  

ـ عرى فيروس كورونا سياسات العديد الدول التي تكرس التفاوت االجتماعي  8

االثرياء في قمة  حفنةتتربع واالقتصادي بين مختلف شرائح مجتمعاتها. فبينما 

تراجع  مستوى دخل قتصاد الوطني، على حصة االسد من اال الهرم مستحوذين

التي  تمثل الشريحة االجتماعية الكبرى لم تعدو ،بشكل ملحوظ الطبقة الوسطى

، بل إنها غدت تتدحرج نحو الطبقة السفلى تحافظ على التوازن على كل الصعد

في المائة فقط  1موسعة قاعدة البنية الهرمية للمجتمع. وال غرو بعد ذلك إذا كان 

، هذا [6في المائة ] 99 البقية، أي الـ من سكان العالم يحتكرون أكثر مما يملكه

  .حياة جيدة ،مما يضفي على كتاب " رأس المال " لكارل ماركس

 فرص بأن الناس ليسوا سواسية امام بشكل صافع ـ كشف فيروس الكورونا 9

الفوارق االقتصادية الفاحشة السائدة ليس فقط  الى ذلك ، ويعودوالعالج مرضال

. هذا من ظم من الدول النامية أيضا، وإنما في السواد االعفي الدول الصناعية

فيما  هاال تقوم بواجبالتي  الصناعية وغير الصناعية دون الحديث عن الدول

الضمان االجتماعي لمواطنيها. يخص توفيرها  



ـ وجد بعض رجال االعمال بأن العمل من المنزل إجراء يمكن تعميمه الى  10

المكاتب والكهرباء وعمال  ابعد  ممكن، ألنه يقلص وبصورة كبيرة تكاليف اجرة

...الخوالصيانة وفاتورة المواصالت التنظيف  

ـ ووجد رجال االعمال أيضا بأن العمل من المنزل له " ميزة " اخرى، وهي  11

لتعامل مع البساط من نقابة العمال، وا لعمل من البعد االجتماعي، وسحبتجريد ا

من دون وجود نقابة عمالية ، مبشكل فردي، وامالء الشروط المجحفة بحقه العمال

، ومن دون وجود قوى عمالية منظمة قادرة على مواجهة متدافع عن حقوقه

بكل السبل القانونية بما فيها حق االضراب. ارباب العمل  

سباق محموم  ـ مختبرات االدوية الوطنية والقارية والدولية توجد في 12

في سبيل االستئثار بحق  وذلك المصابين بفيروس كورونا، إلكتشاف لقاح لعالج

بدال  . وذلكالصرف توى العالم، من اجل الربح الماليالتسويق والتصدير على مس

 فيما بينها تتعاونو ،البحثية، وتجاربها الطبية جهودها المختبرات تنسق أن من

ورغم ذلك  .إلنقاذ حياة االنسان اينما كان في كوكبنا االرضي ،ودالى أبعد الحد

التنسيق هنا وهناك بين بعض المختبرات الطبية التي تتبادل  بعض حاالت توجد

في جسم  بحوثها االولية حول طبيعة فيروس الكورونا، وديناميكيته القاتلة

من دون أن  ،، واختبارات العالج التي لم تثبت فعاليتها بصورة كاملةاالنسان

. مضر بالصحة بدرجة كبيرة جانبي أثريكون لها   

   لجبهة السياسيةا

إنتشار فيروس الكورونا من مدينة ووهان الى سائر القارات والدول، ال ـ  1

عن ذلك، ألن الصين لم تنقل الفيروس القاتل  المباشرة يحمل الصين المسؤولية

محافظة  ووهان خاصة  مدينة  سكان عبر الى بقية دول العالم، بالعكس انها كانت

قصار جهدها  يةة الصيناولى ضحايا الفيروس. وبذلت الحكوم عامة،وهبي 

لمحاصرة الفيروس والحؤول دون انتشاره هذا من ناحية، وعمدت الصين من 

ناحية اخرى على مساعدة العديد من دول العالم، بما فيها الواليات المتحدة 

االتحاد األوروبي لمحاربة الفيروس بتزويدها بأجهزة التنفس دول االمريكية، و

لحكومة االخ كما ان ، والكمامات الطبية ...لبالق  تخطيطأجهزة االصطناعي، و



الشرقية لتقديم يد غربية والدول الارسلت عدد من اطبائها الى عدد من  يةالصين

مكافحة الكورونا. العون ل  

ـ صحيح ان الحكومات غير مسؤولة مباشرة عن انتشار ظاهرة فيروس  2

المجتمع وحمايتها كورونا، ولكنها هي المسؤولة االولى عن الحفاظ على صحة 

فيما يخص  االوبئة بما فيها الكورونا، وتتحمل تبعات أي تقصير من كافة أنواع

.صحة المواطن والمجتمع  

بعض الدول الغربية وألسباب اقتصادية خالصة نقلت العديد من مؤسساتها  ـ 3

سواء الى دول أوروبا الشرقية أو الصين. وفيروس كورونا كشف بأن دولة بحجم 

الكمية  ات المتحدة االمريكية وفرنسا وايطاليا غير قادرة على توفيرالوالي

الكمامات الطبية، فما بالك بأجهزة التنفس االصطناعي واجهزة  المطلوبة من

بأنها  ،خضم جائحة الكورونا اكتشفت وهي في وان تلك الدول رصد دقات القلب.

قطاعات الصناعية لم تعد سيدة أمنها الصحي، وقس على ذلك حالها في معظم ال

وال عجب اذا ما أضحت أصوات  المدنية والتي ال تمس الصناعة العسكرية.

انتقادات حادة ترتفع في العديد من الدول الغربية التي انتهجت سياسة اقتصادية 

 خالصة لم تأخذ بعين االعتبار بعض المقومات االمنية مهما كان الثمن.   

ل بجدية مع جائحة الكورونا عندما اجتاحت ـ بعض الحكومات الغربية لم تتعام 4

الصين، واعتقدت ان الفيروس لن يتعدى الحدود، كما استهان بعض الحكام 

ورئيس وزراء بريطانيا  دونالد ترامب االمريكي بالوباء، ونذكر منهم الرئيس

بوريس جونسون، قبل ان يستيقظ االول بعد وقوع الواقعة في المجتمع االمريكي، 

بينما الثاني أدرك الخطورة بعدما ذاق بنفسه حجم الكارثة الصحية التي هددت 

.، وابعدته عن ادارة شؤون البالد لبعض الوقتحياته  

غطى وبسرعة خارقة كل  ـ وباء الكورونا الذي انطلق من مدينة ووهان 5

ان دول العالم  ،القارات المحكومة بمنطق العولمة. ولكن من مفارقات االمور

وعوضا ان تتكاتف وتتضامن وتبحث عن حل جماعي لجائحة الكورونا، انكفت 

داخل حدودها، وغدت تتسابق في شراء المعدات الطبية من كمامات،  دولة كل

طيط القلب...الخ بطريقة في غاية واجهزة التنفس االصطناعي واجهزة تخ

 االنانية، لكي ال نقول أكثر.



ـ معظم قرارات الدول التي بادرت أو باألحرى تسارعت وتسابقت في انهاء  6

الحجر المنزلي، صحيح انها استندت الى المؤشرات االيجابية في تراجع عدد 

تزام المواطنين ، واللكورونا، وتعافي اعداد هائلة من الفيروس المصابين الجدد با

باإلرشادات  الصحية، ولكنها رضخت في حقيقة االمر للضغوط االقتصادية التي 

الوخيمة المترتبة بكل العواقب  باالنهيار، اقتصاداتهااثقلت كاهلها، وغدت تهدد 

وسياسيا. وأمنيا اجتماعيا  

ان منظمة الصحة العالمية تتحمل قدرا من المسؤولية في عدم  ـ صحيح 7

إنها صحيح و بالصورة المطلوبة لجائحة الكورونا على المستوى الدولي،التصدي 

ولكن ال يمكن جعلها كبش  تحتاج الى اعادة نظر بنيوية لكي تكون اكثر فعالية،

فداء، وساحة حرب باردة بين الصين والواليات المتحدة على حد قول وزير 

         [7]. خارجية الصين وانغ يي

  الكوروناما بعد جائحة  ثالثا:

 لساحة الدوليةوبإلحاح على ا ت مطروحةبات جملة أسئلة وتساؤالت وتحديات ثمة 

:ولعل أبرزها، الكورونا حول مستقبل العالم بعد تجاوزه ألزمة  

قبل وبعد اجتياح  ،هل سيشهد العالم منعطفا مفصليا يخص الوضع الدوليـ  1 

 د الى عادتها القديمة، وكأنجائحة الكورونا القارات الست، أم ان حليمة ستعو

؟حدثا جلال لم يقع في كوكب االرض  

 ،ـ هل سيتم اعادة النظر في النظام  الليبرالي الرأسمالي الذي استنفذ كل طاقاته 2

.؟وطفق مثل التنين يأكل ذنبه قبل أن يأتي على رأسه  

يتركز على العدالة االجتماعية والتوزيع  عالمي جديد نظام اقتصاد ـ هل سيقوم 3

  ؟العادل للسلطة والثروة

ـ هل سيقلب الهرم السياسي واالقتصادي واالجتماعي رأسا على عقب؟ 4  

ـ هل سيكون االقتصاد في خدمة االنسان وليس العكس؟ 5  

السياسة، عوضا ان يكون موجها من قبل في توجيه االقتصاد ـ هل سيستمر  6

؟ خدمة االنسان وليس العكس سياسة تكون في  



، على حد ذئبا ألخيه االنسان سيكون االنسان إنسانيا، أم سيستمر في كونه هلـ  7

؟قول الفيلسوف توماس هوبز  

ـ هل ستستمر الطبيعة في التنفس أكثر واكثر هواء نقيا، أم ان عجلة التلوث  8

بسب الحجر ستعود بوتيرة اسرع مما كانت عليه، لتعويض " الزمن الضائع " 

حرية والجوية ...الخ المنزلي وتوقف حركة المصانع، والمواصالت البرية والب

 بصورة كبيرة؟

، أم انه لم ـ هل سيحافظ االنسان على البيئة لكي ترد اليه الجميل بما هو أجمل 9

وأغور أخطر  ،كوارث قادمةمع يستفد من التجارب المدمرة، وإنه على موعد 

؟تقوده الى حتفهمن جائحة كورونا،   

بحكم ان االنسان هو الحيوان الوحيد القادر على التمرد والثورة على اآلخر ـ  10

بأن  هذا من دون نسيان، وعلى نفسه على حد السواء، فاألمل معقود عليه،

  السادية والمازوشية." بنزعتي  يتمتع" الذي  أيضا االنسان هو الحيوان الوحيد
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