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ملخص الدراسة:
أفضــت هيمنــة جائحــة كورونــا علــى حيــاة البشــر إىل تزايــد الضغــوط النفســية
التــي يواجههــا األفــراد يف دول العــامل كافــة ،نتيجــة حلالــة القلــق املصاحبــة
لعــدم اليقــن وخمــاوف العــدوى وتأثــرات التباعــد االجتماعــي والعــزل اإلجبــاري.
وقــد عــززت هــذه املعطيــات مــن أهميــة التعــايف النفســي عــر عــدة آليــات مــن
بينهــا معاجلــة اآلثــار النفســية املباشــرة للوبــاء وخلــق منــاخ عاطفــي إيجابــي
وتفكيــك البنيــة النفســية والفكريــة للوبــاء وطــرح األفــكار اإليجابيــة وحتقيــق
الرفاهيــة النفســية عــر تقبــل الــذات واالســتقاللية وخلــق آليــات نفســية
للصمــود املســتقبلي والرتكيــز علــى إيجابيــات الذاكــرة اجلماعيــة للوبــاء.

مــع نهايــة عــام  2019وبدايــات  ،2020وجــد العــامل نفســه يف خض ـ ّم حــرب رشســة ضــد مجهــول يف
معركــة بقــاء غــر متكافئــة اســتخدم فيهــا كافــة مــوارده وإمكانياتــه وال يــزال النــر حليــف خصمــه
حتــى هــذه اللحظــة .يف هــذه املــرة يواجــه العــامل عــدوا ً غــر مــريئ يبــدو ضعيفـاً مــن الناحيــة النظرية،
ـر اإلنســانية يف لحظــة فارقــة
إال أنــه يف غضــون أشــهر قليلــة تحــول إىل خطــر عاملــي يف شــكل وبــاء غـ ّ
توقفــت معهــا عجلــة الزمــن ليصبــح العــامل بعدهــا مختلفـاً عــا قبلهــا .متامـاً مثــل األحــداث السياســية
ـر مــن الرتكيبــة النفســية
واالقتصاديــة الكــرى التــي تقســم العــامل إىل مــا قبــل الحــدث ومــا بعــده ،وت ُغـ ّ
لألفــراد الذيــن عــارصوا هــذه األحــداث ،وتؤســس لتغــرات جذريــة يف منــط حيــاة الشــعوب اليوميــة
وتنتهــي بخلــق قيــم وأفــكار وأمنــاط مختلفــة للحيــاة اإلنســانية ،وتــرك تداعيــات يظــل تأثريهــا إىل أمــد
غــر معلــوم .ليصبــح االرتــداد إىل الوضــع الطبيعــي الــذي كان موجــودا ً مــن قبــل هــو أقــى طمــوح
للمجتمعــات.
ويدفعنــا الوضــع الراهــن إىل محاولــة اإلجابــة عــن تســاؤالت مطروحــة مثــل :ملــاذا أثــار هــذا الفريوس
هلــع الــدول الكــرى قبــل الصغــرى؟ وملــاذا تحــول يف غضــون فــرة وجيــزة إىل وبــاء نفــي قبــل أن
يكــون مادي ـاً؟ ومــا الــذي جعلــه يحتــل هــذه املرتبــة بــن األوبئــة األخــرى؟ وهــل هنــاك بنيــة نفســية-
اجتامعيــة خاصــة مبجتمعــات األوبئــة ،ومراحــل نفســية متــر بهــا؟
كل هــذه األســئلة هــي مقدمــة لســؤال أكــر أهميــة يف الوقــت الحــايل ،وهــو :كيــف ميكــن التعــايف
مــن تداعيــات هــذا الوبــاء والحــد مــن مخاطــره النفســية؟
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أو ًال :الخصوصية النفسية والمجتمعية لجائحة كورونا
احتــل فــروس كورونــا مرتبــة متقدمــة بــن األوبئــة األخــرى ،رمبــا ألنــه األحــدث ،أو ألن تأثرياتــه عــى
وتــرة الحيــاة أكــر؛ إال أن األكيــد أنــه ليــس األخطــر عــى اإلطــاق ،إذ ال تــزال معــدالت الوفيــات مــن
ـرت مالمــح
جرائــه يف حــدود معقولــة ،ومــع ذلــك تحــول يف غضــون فــرة وجيــزة إىل جائحــة نفســية غـ ّ
الخريطــة الســيكولوجية للشــعوب ،مــا يؤكــد أن هــذا الوبــاء لــه خصوصيــة تعكســها أبعــاد اجتامعيــة
ونفســية مل تتوافــر –بالدرجــة نفســها وال الكيفيــة -لألوبئــة الســابقة ،ويتمثــل أهمهــا يف:
-1عامليــة االنتشــار وأفقيــة التزامــن وتعــدد آليــات العــدوى :تتحــدد خطــورة أي وبــاء بعاملــن
رئيســيني؛ األول هــو تأثــره املميــت عــى العنــر البــري ومعــدالت الوفيــات التــي تحــدث مــن جرائــه،
والثــاين هــو رسعــة انتشــاره ومعــدل هــذا االنتشــار وآلياتــه .وبالرغــم مــن أن العامــل األول يبــدو أكــر
خطــورة مــن الثــاين ،إال أن هــذا األخــر ال يقــل أهميــة عنــه ،ألن رسعــة انتشــار الوبــاء ت ُعطــي مــؤرشا ً
عــى مــدى اســتمراره ،وت ُحــدد مــدى قــدرة املجتمعــات عــى مواجهتــه .ويفيــد تاريــخ األوبئــة بوجــود بــؤر
محــددة يحــدث فيهــا الوبــاء ثــم يبــدأ يف االنتشــار خارجهــا عــن طريــق آليــات محــددة للعــدوى تتنــوع
بــن االنتقــال بالتالمــس أو االحتــكاك ( ،)Contact Transmissionواالنتشــار عــن طريــق الجراثيــم
( ،)Vector Transmissionواالنتقــال عــن طريــق املطيــة ( ،)Vehicle Transmissionوأخــرا ً االنتشــار
عــر الجــو أو الهــواء ( )Air borne Transmissionالــذي يُعــد النــوع األصعــب الســتحالة الســيطرة
الكليــة عليــه ،أو اتخــاذ تدابــر احرتازيــة لوقــف انتشــار الفــروس مــن خاللــه(.)1
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دراسات خاصة

وكلــا تعــددت وتنوعــت طــرق االنتشــار كان الوبــاء أكــر خطــرا ً وتأثــرا ً عــى حيــاة املجتمعــات ،وكان
أكــر عرضــة لتحولــه إىل جائحــة عامليــة يصعــب التعامــل معهــا يف ظــل انهيــار رسيــع ومتوقــع يف
األنظمــة الطبيــة للــدول املوبــوءة( ،)2وهــذا مــا حــدث يف حالــة فــروس كورونــا الــذي متيــز بقدرتــه عــى
االنتشــار الرسيــع وســهولة العــدوى وتنــوع أســاليبها.
ويجمــع فــروس كورونــا يف طريقــة انتقالــه بــن االحتــكاك املبــارش والتعــرض للــرذاذ املتطايــر يف
الهــواء أو مــا يُعــرف بالقطــرات ،فضـاً عــن االنتقــال عــن طريــق املطيــة وهــي املــواد أو األشــياء غــر
الحيــة التــي تتلــوث بالعامــل املعــدي ،حيــث يبقــى عــى األســطح لفــرة طويلــة مــا يزيــد مــن احتــاالت
انتقــال العــدوى بــن األفــراد ،وخاصــة يف ظــل عــدم ظهــور األعــراض عــى البعــض منهــم ،وتشــابهها
مــع أعــراض أمــراض أخــرى ،مــا يحولهــم لحاملــن متنقلــن للمــرض ويســاعد عــى تفشــيه .وقــد
ســاعد االنفتــاح العاملــي -الــذي يعــد الســمة األساســية للعــر الحديــث -عــى انتشــاره برسعــة كبــرة
بشــكل أفقــي ،بحيــث ظهــرت الحــاالت يف معظــم دول العــامل بالتــوازي وليــس بالتتابــع أي يف الوقــت
نفســه تقريب ـاً ،وهــو األمــر الــذي يحــد مــن قــدرة املجتمعــات عــى التكيــف معــه أو حتــى تقديــم يــد
املســاعدة للمجتمعــات املصابــة(.)3
 -2التأثــر الجــذري عــى املســار الطبيعــي للحيــاة وإجباريــة التكيــف :أ ّدى فــروس كورونــا إىل
دخــول العــامل يف حجــر صحــي بــن عشــية وضحاهــا دون أن يعــد العــدة ملثــل هــذا التغيــر الجــذري
مــا نتــج عنــه توقــف عجلــة الحيــاة واإلنتــاج ،وتقطيــع أوارص العالقــات بــن املجتمعــات ،وخاصــة بعــد
أن أُغلقــت املطــارات و ُمنــع الســفر ،وهــو األمــر الــذي منحــه خصوصيــة نفســية بــن األوبئــة األخــرى،
كونهــا عــادة مــا تكــون أرسع مــن قــدرة البــر عــى التكيــف معهــا.
أمــا هــذا الفــروس فنتيجــة لرتكيبتــه وظــروف انتشــاره وتوقيــت ظهــوره فــإن التكيــف معــه يصبــح
أول وســائل مواجهتــه ،وهــو أمــر يصعــب تحقيقــه يف ظــل اســتمرار تداعياتــه املؤثــرة عــى جوهــر
الحيــاة .فــإىل جانــب معــدالت اإلصابــة والوفيــات التــي تتزايــد باســتمرار ،فَ َقـ َد مئــات املاليــن مصــادر
أرزاقهــم ،ويعيــش آخــرون إمــا يف ظــل إغــاق مفــروض مــن الحكومــات أو يف حجــر ذايت ،وتتجــاوز
خســائر االقتصــادات عــى مســتوى العــامل تريليونــات الــدوالرات ،ناهيــك عــن تأثــره النفــي عــى
األفــراد الذيــن تغــرت حياتهــم بالفعــل ولكــن لألســوأ(.)4
 -3التباعــد االجتامعــي والنفــي والعزلــة اإلجباريــة :اهتــم علــم النفــس كثــرا ً بفكــرة املــكان
الشــخيص وانعكاســاته عــى الحــدود بــن األفــراد وبعضهــم بعض ـاً فيــا يُعــرف بســيكولوجيا التباعــد
املــكاين ،حيــث حــدد أربــع مســافات تحكــم العالقــة بــن األفــراد ،وتختلــف باختــاف مركــز كل منهــم
ومشــاعرهم وعمــق العالقــة بينهــم ،فضـاً عــن خلفيتهــم الحضاريــة .األوىل هــي املســافة الوثيقــة التــي
تتضمــن اللمــس البــدين واالحتــكاك ،وهــي يف الغالــب عالمــة عــى وجــود عالقــة حميمــة بني شــخصني.
والثانيــة املســافة الشــخصية ،وهــي املســافة غــر املنظــورة التــي يفرضهــا الشــخص عــى اآلخريــن
وتتفــاوت بــن قدمــن إىل أربعــة يف الحضــارات الغربيــة ،ومــن املرجــح أنهــا أقــل يف الحضــارات
الرشقيــة والعربيــة.
أمــا الطريقــة الثالثــة فهــي املســافة االجتامعيــة التــي تفصــل بــن األفــراد عنــد االندماج يف نشــاطات
اجتامعيــة مختلفــة .وأخــرا ً املســافة العامــة أو الرســمية كاملســافة بــن الطــاب واألســتاذ يف املحــارضة،
أو الخطيــب والجمهــور ،وهــي يف الغالــب تكــون مســافة أكــر ،وترتفــع فيهــا نــرات الصــوت عــى الحــد
العادي( .)5
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وعــادة مــا ينــوع األفــراد مــن اســتخدامهم لهــذا املســافات املكانيــة بأريحيــة تامــة وبحريــة مطلقــة ،إال
أن األمــر مل يعــد كذلــك يف زمــن الكورونــا ،حيــث قُيــدت هــذه املســافات لتصبــح املســافة االجتامعيــة
والرســمية هــي الســائدة ،وتقلصــت املســافة الشــخصية والوثيقــة ،وباتــت أمــرا ً غــر مرغــوب فيــه ،وألول
مــرة يختــر العــامل مفهــوم العزلــة االجتامعيــة مبعناهــا الســلبي.
ويف هــذا الســياق ،بــات التباعــد االجتامعــي مطلبـاً أساســياً يف كل الــدول التــي تعرضــت لهــذا الوبــاء،
وأصبــح الشــعار الرئيــي للمجتمعــات هــو “يف التباعــد حيــاة” ،وهــو أمــر مســتجد عــى املجتمعــات
اإلنســانية التــي تقــوم عــى شــبكة عنكبوتيــة مــن العالقــات باآلخريــن تحفــظ لهــم توازنهــم النفــي
وهويتهــم االجتامعيــة .وتــؤدي هــذه العزلــة إىل مشــكالت نفســية إذا مــا فُرضــت عــى األفــراد لفــرة
طويلــة مــن الزمــن ،ألن اإلنســان يجــد املعنــى والهــدف مــن الحيــاة ،ويتغلــب عــى التحديــات املاديــة
والنفســية التــي تحــول دون تحقيــق طيــب الحيــاة مــن خــال كيانــه االجتامعــي وعالقاتــه الناجحــة
باآلخريــن(.)6
 -4نقــص مســاحة الخصوصيــة النفســية :أَ ْو َل علــم النفــس اهتاممـاً خاصـاً بدراســة اآلثــار النفســية
للمــكان عــى ســلوكيات األفــراد ،وركــز عــى مفهــوم الخصوصيــة النفســية ،أو املســاحة الخاصــة (private
 )Spaceالتــي يحتاجهــا الفــرد يف تعامالتــه االجتامعيــة ،وحــدد ثــاث حــاالت للخصوصيــة تتمثــل يف( :أ)
الوحــدة أو االنفــراد يف مــكان بعيــدا ً عــن أنظــار اآلخريــن للقيــام بعمــل أو للحصــول عــى قســط مــن
الراحــة( .ب) املــكان العائــي الــذي يتعلــق بخصوصيــة اثنــن أو أكــر يتقاســمون العيــش يف مــكان مــا.
(ج) املجهوليــة وهــي حالــة مــن الخصوصيــة يرمــي لهــا الفــرد وتشــعره بالراحــة والهــدوء إذا تواجــد يف
مــكان عــام ال يعرفــه فيــه أحــد.
وال يُعــد بحــث الفــرد عــن تلــك املســاحة الخاصــة مــن قبيــل الرفاهيــة النفســية ،إذ تلعــب دورا ً هامـاً
يف توازنــه النفــي ،وتســاعده عــى إرضــاء شــعوره بالفرديــة واالســتقالل الشــخيص ،وكذلــك التحــرر
االنفعــايل ،والتخلــص مــن اإلحباطــات والضغــوط النفســية ،خاصــة إذا كان مصدرهــا العيــش مــع
اآلخريــن .ويختلــف االنعــزال أو الخصوصيــة عــن العزلــة ،فاالنعــزال محاولــة لالنفــراد فــرة محــدودة
مــن الزمــن لتحقيــق هــدف انفعــايل أو عقــي ،أمــا العزلــة فهــي عــى العكــس تشــر إىل اإلحســاس بــأن
انفــراد الشــخص يف مــكان محــدد مفــروض عليــه مــن طــرف خارجــي(.)7
وبالرغــم مــن أن العزلــة االجتامعيــة التــي فُرضــت عــى األفــراد جــراء فــروس كورونــا كان ميكــن أن
تصــب يف مصلحــة الخصوصيــة النفســية لهــم ،إال أن الواقــع جــاء عكــس ذلــك ،حيــث أ ّدت اإلجــراءات
الســاعية الحتوائــه إىل النيــل مــن املســاحة الخاصــة لألفــراد الذيــن أُجــروا عــى املكــوث يف منازلهم يف
ظاهــرة أطلــق عليهــا البعــض “االزدحــام األرسي” مــا يُنــذر -مــن وجهــة نظــر علــاء النفــس -بتعرضهــم
ملشــكالت نفســية جــراء العزلــة التــي فرضــت عليهــم وأجربتهــم كأرس عــى البقــاء معـاً يف مــكان واحــد
ألطــول فــرة ممكنــة ،وهــو أمــر يحمــل يف طياتــه جانب ـاً إيجابي ـاً ،حيــث يــؤدي إىل ازديــاد الروابــط
األرسيــة ،وشــيوع مشــاعر الــود والرحمــة ،إال أنــه -عــى الجانــب اآلخــر -ميكــن أن يــؤدي النتقــاص
املســاحة الشــخصية للفــرد ،وهــو أمــر يؤثــر عــى حالتــه املزاجيــة والنفســية ،فض ـاً عــن قدرتــه عــى
مواجهــة الضغــوط.
 -5الضغــوط النفســية عســرة التكيــف :صنــف علــاء النفــس الضغــوط التــي يواجههــا اإلنســان إىل
أربعــة مصــادر كــرى تشــمل مــا يــي:
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أ -تغــرات حياتيــة أو تحــوالت جذريــة يف أســلوب املعيشــة ،ينتــج عنهــا شــعور بالضغــط النفــي
الشــديد نتيجــة عجــز الفــرد عــن التكيــف معهــا أو تغيريهــا.
ب -مشــكالت صحيــة كاملــرض أو الخــوف مــن املــرض ،وهــو أمــر يفــر تزايــد نســبة األمــراض يف
أوقــات األزمــات ،ســواء األمــراض العضويــة أو حتــى النفســية كالقلــق واالكتئــاب.
ج -املشــكالت االجتامعيــة وأحــداث الحيــاة اليوميــة التــي تنــال مــن حريــة الفــرد ومتنعــه مــن مامرســة
حياتــه االجتامعيــة بالشــكل الــذي يُرضيــه.
د -ضغــوط العمــل واإلنجــاز األكادميــي كضغــوط الدراســة والعجــز عــن تنظيــم الوقــت واملنافســة
الشــديدة(.)8

وبتحليــل الوضــع املجتمعــي يف زمــن كورونــا يتضــح أن هــذه األنــواع مــن الضغــوط حــارضة يف كافــة
املجتمعــات التــي تعرضــت لهــذه املحنــة ،حيــث حــدث تغــر جــذري يف أســلوب معيشــة األفــراد يف ظــل
عزلــة اجتامعيــة وذاتيــة مفروضــة ،كــا أصبــح هاجســهم األســايس هــو الخــوف مــن نقــل العــدوى
ومــن ثــم املــرض ورمبــا املــوت( ،)9أضــف إىل ذلــك الضغــوط االجتامعيــة الناجمــة عــن فكــرة التباعــد
املجتمعــي والتــي أدت إىل عــدم مامرســة األفــراد لســلوكهم االجتامعــي املتعــارف عليــه حتــى أصبحــت
الزيــارات العائليــة غــر مرغــوب فيهــا ،وبــات التعبــر عــن الحــب بالتباعــد وليــس التقــارب( .)10وال ننــى
يف هــذا اإلطــار اإلشــارة إىل ضغــوط العمــل والدراســة ،حيــث تــم تعطيــل الدراســة يف معظــم الــدول
ألجــل غــر مســمى ،كــا تأثــرت الكثــر مــن األعــال يف ظــل عــدم القــدرة عــى الحيــاة بشــكل طبيعــي.
 -6املنــاخ العاطفــي الســلبي ونقــص املناعــة النفســية :يف زمــن األوبئــة تتبــوأ املشــاعر الســلبية صدارة
املشــهد يف املجتمعــات املوبــوءة لتشــكل مناخ ـاً عاطفي ـاً جامعي ـاً يغلــب عليــه الطابــع الســلبي ،وتتولــد
مشــاعر مثــل القلــق والخــوف وعــدم الثقــة والــا يقــن ،وغريهــا مــن املشــاعر التــي تــؤدي إىل نقــص
املناعــة املجتمعيــة ،حيــث تقليــل قــدرة املجتمعــات عــى مواجهــة األزمــات ،وانهيــار الــروح املعنويــة لهــا،
وتحــول املــزاج الجامعــي فيهــا إىل مــزاج ســلبي يولــد مزيــدا ً مــن املشــاعر الهدامــة تتجــدد تلقائيـاً مــع
انتشــاره؛ ويــأيت يف مقدمتهــا الشــعور بــاألمل ،ســواء العضــوي للمصابــن باملــرض أو النفــي للمحيطــن
بهــم.
ويظــل االســتبعاد االجتامعــي املقصــود مــن أكــر املشــاعر اإلنســانية إيالمـاً يف زمــن كورونــا ،وتظــل
فكــرة املــوت والدفــن الوحيــد وبــدون جنــازة هــي الفكــرة األكــر ســوداوية يف عقــول األفــراد ،يليهــا
رضورة املواجهــة الفرديــة للمــرض والتعامــل معــه -يف حالــة اإلصابــة -دون مســاندة أو دعــم نفــي مــن
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املقربــن -إال عــن طريــق وســائل االتصــال -وهــو أمــر مل يعتــده األفــراد مــن دائرتهــم املقربــة .أضــف
إىل ذلــك الشــعور العميــق باملســؤولية املجتمعيــة التــي تولّــد إحساسـاً بالذنــب إذا مــا كان الشــخص هــو
الســبب يف عــدوى املقربــن إليــه حتــى دون أن يعلــم(.)11
ويــزداد األمــر صعوبــة مــع إنهــاء املجتمعــات كافــة مظاهــر التجمعــات التــي تُعــد يف جوهرهــا شــكالً
مــن أشــكال التقاليــد املجتمعيــة التــي بالرغــم مــن اختالفهــا عــى مســتوى الــدول إال أنهــا جميعهــا
تشــرك يف كونهــا جــزءا ً ال يتجــزأ مــن املــراث االجتامعــي لألفــراد ،وتصبــح الصــورة أكــر إيالمـاً يف
بعــض املجتمعــات التــي تضفــي رمزيــة دينيــة عــى بعــض التجمعــات ،مثــل املجتمعــات اإلســامية التــي
يصعــب عليهــا مشــاهدة الحرمــن الرشيفــن خاويــن مــن ضيــوف الرحمــن ،ويتعــر عليهــا أن تــدرك
أن املســاجد قــد أصبحــت مغلقــة ،وأن صــاة الرتاويــح تــم إلغاؤهــا يف شــهر رمضــان ،وغــر ذلــك مــن
املوروثــات االجتامعيــة والدينيــة التــي كانــت متثــل جــزءا ً ال يتجــزأ مــن روح املجتمعــات.
ومتتــزج مشــاعر األمل مبشــاعر الخــوف الــذي تتصاعــد حدتــه بعــد أن يتح ـ ّول امل ُشــاهد أو الناظــر
إىل مــوت اآلخريــن إىل ُمســتهدف هــو نفســه باملــوت نتيجــة العــدوى ،وهــذا وحــده قـ ٍ
ـاس عــى تح ّمــل
ري الضعيــف الــذي عــادة مــا يظــن أنــه يف منــأى عــن الخطــر .وتدفــع رسعــة انتشــار
اإلنســان الب ـ ّ
الوبــاء ،وعــدم ظهــور دواء معالــج أو مصــل وقــايئ ،إىل تحــول الخــوف الفــردي إىل حالــة مــن الهلــع
والذعــر الجامعــي يصعــب الســيطرة عليهــا يف ظــل بيئــة يغلــب عليهــا الغمــوض والضبابيــة(.)12
أضــف إىل ذلــك شــعور الغضــب الــذي يعــد مــن أكــر املشــاعر الســلبية والهدامــة يف وقــت األزمــات.
ورغــم أنــه ليــس مــن املعتــاد ظهــوره يف وقــت األوبئــة ،إال أن تغيــر حيــاة الشــخص بشــكل جــذري
يــؤدي إىل تصاعــد مشــاعر اإلحبــاط لديــه نتيجــة اإلحالــة بينــه وبــن تحقيــق مــا يريــد ،مــا يــؤدي إىل
شــعوره بالعجــز ،ويولــد مشــاعر الغضــب واالســتياء الشــديد مــع تزايــد عــدد املصابــن يوم ـاً بعــد يــوم
دون ظهــور أي بــوادر النقشــاع األزمــة.
وال ننــى يف هــذا اإلطــار الحديــث عــن الشــعور بعــدم الثقــة الــذي ينتــر يف املجتمعــات املوبــوءة
ويحــدث عــى مســتويني؛ األول هــو عــدم الثقــة يف قــدرة القــادة والحــكام عــى حاميــة أفــراد الشــعب
والخــروج بهــم مــن هــذا النفــق املظلــم ،وعــى إدارة األزمــة بشــكل رشــيد وفعــال ،وهــو أمــر جــد
خطــر عــى املســتوى املجتمعــي؛ إذ يســتدعي أحيان ـاً حاميــة الــذات بشــكل فــردي ،خاصــة يف األحيــاء
واملجتمعــات املحليــة ،بحيــث يعمــل كل فــرد أو جامعــة صغــرة عــى تأمــن الحاميــة لنفســها بنفســها ،مــا
يؤســس النقســامات مجتمعيــة حــادة.
واألمــر هنــا ال يقتــر عــى دول العــامل الثالــث ،بــل ميتــد ليشــمل دوالً كــرى مثــل بريطانيــا التــي
تعالــت فيهــا الدعــاوى الشــعبية التــي تتهــم الحكومــة بالتقصــر ،وعــدم اتخــاذ إجــراءات مبكــرة لوقــف
انتقــال املــرض ،وأيضـاً يف الواليــات املتحــدة حيــث الهجــوم عــى الرئيــس األمريــي “دونالــد ترامــب”
الــذي اســتخف بتداعيــات فــروس كورونــا يف البدايــة قبــل أن يُظهــر الجديــة الالزمــة يف التعامــل
معــه .أمــا النــوع الثــاين فهــو انعــدام الثقــة يف اآلخــر ،كــون هــذا اآلخــر مصــدرا ً مــن مصــادر التهديــد
والعــدوى ،وهــو أمــر يؤثــر عــى العالقــة بــن األفــراد يف مجتمعــات األوبئــة .وليــس ّ
أدل عــى ذلــك
ً
مــن انتشــار أحــد الفيديوهــات التــي تُشــر لقيــام أحــد األفــراد ممــن أصيبــوا باملــرض بنــره عمــدا يف
إحــدى وســائل املواصــات ،األمــر الــذي دفــع بعــض الــدول لفــرض غرامــات كبــرة عــى مــن يثبــت
قيامــه بنــر املــرض عمــدا ً مثــل الكويــت.
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دراسات خاصة

 -7التناقضــات النفســية والقيميــة والدينيــة :عــادة مــا ت ُظهــر األزمــات التــي يتعــرض لهــا املجتمــع
مكامــن القــوة والضعــف فيــه ،كــا تظهــر التناقضــات املجتمعيــة الكامنــة تحــت الســطح ،وخــال أزمــة
كورونــا ظهــرت تناقضــات قيميــة وإنســانية وأخالقيــة جعلــت الــيء وعكســه حــارضا ً يف اللحظــة نفســها.
ففــي حــن وجدنــا -عــى ســبيل املثــال -أفــرادا ً يدركــون معنــى املســؤولية املجتمعيــة فيقدمــون العــون
للمترضريــن ،ويحاولــون مــد يــد املســاعدة للغــر؛ وجدنــا آخريــن يتســمون بالســلبية التامــة واألنانيــة
املفرطــة ويتهافتــون عــى الســلع بــدون أي اكــراث باآلخــر .ويف حــن تُ ّجــد مجتمعــات مــن أطقمهــا
الطبيــة ،وتعتربهــم خــط الدفــاع األول يف حربهــا ضــد كورونــا؛ نجــد مجتمعــات أخــرى تشــن هجوم ـاً
عليهــم لعــدم قدرتهــم عــى احتــواء املوقــف.
وقــد ظهــرت هــذه املفارقــة يف أقــى صورهــا عندمــا رفضــت قريــة مرصيــة دفــن إحــدى الطبيبــات
املتوفيــات مــن جــراء العــدوى داخلهــا ،وهــو أمــر يعكــس مفارقــة إنســانية بــن إدراك كامــل ألهميــة
دور األطبــاء يف الخــروج مــن األزمــة ،وبــن اعتبارهــم مصــدرا ً للعــدوى يســتدعي االبتعــاد عنهــم ورمبــا
اســتبعادهم اجتامعي ـاً ونفســياً( .)13أضــف إىل ذلــك املفارقــة الخاصــة بالصــورة الذهنيــة عــن املصابــن
الذيــن بالرغــم مــن كونهــم ضحايــا باألســاس ،إال أن املجتمــع بــات يَ ِص ُم ُهــم باعتبارهــم مصــدرا ً للعــدوى
ال يجــوز االقــراب منــه ،حتــى إن البعــض بــات يتخــوف مــن االعــراف مبرضــه خوف ـاً مــن الوصــم
االجتامعــي الــذي بــات يُالحقــه حتــى بعــد الشــفاء(.)14
وال ننــى -يف هــذا الســياق -الحديــث عــن فكــرة البقــاء لألصلــح التــي ات ّبعتهــا بعــض الــدول الغربيــة
التــي وصــل بهــا األمــر مــن املعانــاة أن تختــار الســن الــذي ميكــن معالجتــه طبي ـاً ،وهــو مــا يعنــي
تضحيتهــا بكبــار الســن لصالــح األصغــر ســناً رغـاً عنهــا .وهــو املنطــق نفســه الــذي تقــوم عليــه سياســة
«مناعــة القطيــع» ،إذ إنهــا يف جوهرهــا ســتؤدي إىل التضحيــة باألضعــف ومبــن هــم أقــل قــدرة عــى
تحمــل املــرض .يــأيت ذلــك يف اللحظــة التــي اختــارت فيهــا الــدول الحفــاظ عــى األرواح بعــد أن وجــدت
نفســها مجــرة عــى االختيــار بــن تدمــر اقتصادهــا وبــن التضحيــة بــاألرواح فاختــارت إنقــاذ األرواح.
ويف حــاالت أخــرى تظهــر تناقضــات دينيــة لــدى األفــراد ،حيــث يجــد البعــض صعوبــة يف فهــم
العالقــة بــن اإللــه وبــن مــا يتعرضــون لــه مــن معانــاة ،ويبــدؤون يف التســاؤل :ملــاذا يرســل اإللــه كل
هــذا القــدر مــن األمل للبــر رغــم أنهــم مؤمنــون بــه؟ ويظــل الــراع داخــل الفــرد قامئـاً بــن رغبتــه
يف االحتــاء بالقيــم والديــن ،وبــن شــكوكه يف قدرتهــا عــى حاميتــه ونجاتــه ،مــا يخلــق أزمــة دينيــة
قــد تفتــح البــاب أمــام بعــض املتشــككني لإللحــاد .كل هــذه القضايــا ميكــن أن تشــكل ثقوبـاً يف الضمــر
اإلنســاين ،وتعكــس مالمــح أزمــة قيميــة مجتمعيــة تأمــل املجتمعــات أن تتجاوزهــا بعــد انتهــاء األزمــة.
 -8التغــرات النفســية العميقــة والتداعيــات طويلــة األمــد :مــن الطبيعــي أن تحــدث تغــرات
نفســية ومجتمعيــة يف الشــعوب التــي تتعــرض ألزمــات غــر تقليديــة مثــل كورونــا ،إال أن الخــوف دامئـاً
مــا يــأيت مــن التداعيــات طويلــة األمــد التــي ميكــن أن تُحـ ِـدث تغــرا ً جذريـاً يف بنيــة املجتمــع النفســية
يصعــب التعامــل معهــا ،ويف حالــة كورونــا تخــوف البعــض مــن إمكانيــة تحــول التباعــد االجتامعــي
اإلجبــاري املؤقــت إىل آخــر اختيــاري دائــم ،وقــد تحــدث عــن ذلــك كل مــن “مــارك تشــالر” “وجاســن
بــارك” ،حيــث أكــدا أن البــر يطــورون بــا وعــي مجموعــة مــن االســتجابات النفســية يف مواجهــة
الخطــر أطلقــا عليهــا “جهــاز املناعــة الســلويك” ( ،)The Behavioral Immune Systemواعتــراه مبثابــة
خــط الدفــاع األول لتقليــل اتصــال األفــراد مــع مصــادر األمــراض املحتملــة.
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ويقــوم هــذا الجهــاز املناعــي بتعديــل تفاعــات األفــراد مــع بعضهــم بعض ـاً لتقليــل انتشــار املــرض،
مــا يــؤدي إىل والدة نــوع مــن التباعــد االجتامعــي الغريــزي اســتنادا ً إىل مبــدأ “مــن األفضــل البقــاء
ســاملاً بــدالً مــن اإلحســاس بالنــدم” ،وقــد تــؤدي هــذه املناعــة الســلوكية -إذا اســتمرت طويــاً -إىل
اضطــراب يف اســتجابة األفــراد يف املواقــف الصعبــة ،إذ قــد تحــدث يف غــر محلهــا ،وقــد تنشــأ بســبب
تلقــي معلومــات غــر ذات صلــة ،وقــد ت ُغــر مــن قــرارات األشــخاص األخالقيــة وآرائهــم السياســية بشــأن
قضايــا ال عالقــة لهــا بالتهديــد الــذي يواجههــم(.)15
كــا أشــارت كثــر مــن التحليــات والتوقعــات األخــرى إىل إمكانيــة تغــر ســلوك األفــراد النفــي
واالجتامعــي ،بــل والســيايس أيضـاً ،تحــت وطــأة األزمــة ،وخاصــة مــع مشــاعر الخــوف التــي قــد تقــود
األفــراد إىل تقليــل التفاعــل االجتامعــي واالنخــراط الســيايس واالنســجام أكــر مــع املعايــر الســائدة،
والتــرف وفقــاً لسياســة القطيــع ،والقبــول األقــل للتمــرد والخــروج عــن املألــوف ،كــا قــد تصبــح
األحــكام األخالقيــة أكــر رصامــة واملواقــف االجتامعيــة أكــر تحفظــاً عنــد النظــر يف قضايــا مثــل
الهجــرة أو الحريــة الجنســية واملســاواة(.)16
يضــاف إىل مــا ســبق اليقظــة األخالقيــة والتغــرات يف التوجهــات السياســية التــي تدفــع نحــو شــيوع
والتحيــز
العنرصيــة
وكراهيــة األجانــب .أضــف
إىل ذلــك مــا ميكــن أن
تُســببه هــذه الجائحــة
مــن تأثــر مســتقبيل عــى
النظــام الــدويل؛ فمــن
املتوقــع عــودة الــدول
لالنكفــاء عــى الــذات يف
ظــل عــامل أقــل انفتاحــاً
وازدهــارا ً وحريــة ،ويف
ظــل اقتصــاد دويل يعــاين،
ـام يف أدوارهــا
وحــدوث تنـ ٍ
يف ظــل حكومــات ونظــم
لــن تتخــى عــن نفوذهــا
املكتســب بســهولة ،فضــاً
عــن تعزيــز التوجهــات
القوميــة يف مقابــل
العامليــة( ،)17أضــف إىل
ذلــك التأثــر عــى
العالقــات بــن الــدول
التــي رمبــا تتجــه نحــو
مزيــد مــن الخالفــات والرصاعــات ،مثــل العالقــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن ،والعالقــة بــن دول
االتحــاد األورويب التــي يُتوقــع أن تتأثــر مســتقبالً ،وخاصــة بعــد األزمــة التــي تعرضــت لهــا إيطاليــا
وكشــفت عــن تحديــات جديــدة قــد تؤثــر فعليــاً عــى االتحــاد األورويب ككيــان(.(18
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وال ينفصــل ذلــك عــن توقــع انحســار دور املنظــات الدوليــة ،وخاصــة بعــد األزمــة التــي تعرضــت
لهــا منظمــة الصحــة العامليــة التــي أعلنــت الواليــات املتحــدة قطــع العالقــات معهــا ،واتهمتهــا بعــدم
الحياديــة والشــفافية والتواطــؤ مــع الصــن بشــأن التغطيــة عــى تفــي الفــروس( ،)19كــا اتهمهــا الرئيس
الربازيــي “جايــر بولســونارو” باالنحيــاز العقائــدي واالفتقــار لالســتقاللية والشــفافية والتناغــم ،وهــدد
بانســحاب بــاده منهــا عــى غــرار الواليــات املتحــدة ،مــا يُنــذر برتاجــع دورهــا ،ويحــد مــن فاعليتهــا
وســمعتها كمنظمــة عامليــة
حياديــة.
يــأيت ذلــك يف الوقــت
الــذي تعالــت فيــه األصــوات
منــددة بضعــف دور األمــم
املتحــدة يف معالجــة األزمــة،
كــون األوبئــة هــي جــزء ال
يتجــزأ مــن التهديــدات التي
تؤثــر عــى األمــن والســلم
الدوليــن ،مــا يفتــح البــاب
إلعــادة النظــر يف جــدوى
هــذه املنظــات العامليــة
وفاعليتهــا( .)20كل ذلــك يف
ظــل ظهــور دول فاشــلة
مبفهــوم جديــد ،ودول
اهتــزت زعامتهــا وتضــاءل
نفوذهــا بعــد تخبــط إدارتهــا
يف معالجــة األزمــة ،مثــل
الواليــات املتحــدة ،وقــادة
سياســيني اســتطاعوا كســب رأس مــال ســيايس لنجاحهــم يف إدارة األزمــة كرئيســة وزراء نيوزيلنــدا(.)21
ثانيًا :البنية النفسية واالجتماعية لمجتمعات األوبئة
تــؤدي األوبئــة إىل خلــق بيئــة نفســية تهديديــة بديــاً عــن البيئــة اآلمنــة التــي كانــت تحيــا فيهــا
املجتمعــات ،وتشــتمل عــى عنرصيــن؛ األول هــو التحديــات التــي يواجههــا األفــراد أثنــاء األزمــة ،كإرضــاء
االحتياجــات ،والتكيــف مــع الضغــوط ،والصمــود أمــام خطــر الوبــاء .أمــا الثــاين فهــو الخــرات الســلبية
التــي يتعــرض لهــا األفــراد ،كالصعوبــات والخســائر واملعانــاة ،وغريهــا مــن الخــرات التــي تولــد بيئــة
مهــددة للفــرد عــى املســتويني املــادي واملعنــوي( ،)22وتســاعد هــذه البيئــة يف خلــق بنيــة نفســية اجتامعيــة
يف املجتمــع تتعمــق كلــا طالــت فــرة الوبــاء ،وتشــتمل عــى ثالثــة عنــارص رئيســية:
 -1املشــاعر املجتمعيــة الجامعيــة ( :)Collective Societal Emotionsويُطلِــق عليهــا البعض “التوجهات
العاطفيــة الجامعيــة” ( ،)Collective Emotional Orientationsنظــرا ً التســامها بطابعــي االنتشــار
واالســتقرار املجتمعــي ،وتشــر إىل املشــاعر التــي يتشــاركها عــدد كبــر مــن األفــراد يف مجتمــع معــن
وتــؤدي إىل فعــل جامعــي ممــن تعرضــوا للظــروف نفســها( ،)23وتقــوم املجتمعــات التــي تواجــه أزمــات
وكــوارث طبيعيــة بتطويــر توجهــات عاطفيــة جامعيــة تشــتمل عــى أكــر مــن عاطفــة ،منهــا:
12
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أ -الشــعور الجامعــي بالخــوف :الخــوف هــو عاطفــة تظهــر يف مواقــف التهديــد والخطــر ت ُصيــب الكائــن
الحــي (الفــرد) وكذلــك بيئتــه (املجتمــع) ،ومتكنهــم مــن الــرد بشــكل تكيفــي ،ويحتــوي الخــوف عــى مزيج
مــن ردود األفعــال النفســية واالجتامعيــة التــي تقــوم عــى تعظيــم احتــاالت البقــاء عــى قيــد الحيــاة يف
املواقــف الخطــرة واملفاجئــة ،مثــل الحــروب والكــوارث الطبيعيــة واألوبئــة ،وينتــر الخــوف عــادة عندمــا
تــرد معلومــات عــن أحــداث أو أشــخاص أو مواقــف مــن شــأنها أن تهــدد الشــخص أو املجتمــع ،مــا
يســاعد عــى انتشــاره برسعــة كبــرة ،ويُطلــق عــى هــذه العمليــة “العــدوى املجتمعيــة”.
ويســاعد عــى حدوثهــا طبيعــة عاطفــة الخــوف يف حــد ذاتهــا ،والتــي ال تحتــاج لعمليــات عقليــة عاليــة
املســتوى ،وإمنــا تحــدث بطريقــة آليــة غــر مقصــودة .ويــؤدي اختبــار مشــاعر الخــوف لفــرة طويلــة
إىل مجموعــة مــن التأثــرات الســلبية ،حيــث يدفــع أفــراد املجتمــع إىل اتبــاع سياســة محافظــة يف
التعامــل مــع اآلخــر ،وإىل مــواالة املواقــف املألوفــة وتجنــب املخاطــرة والشــك ،ويُحفــز الرغبــة الدامئــة
يف الحاميــة مــن أي موقــف يُــدرك عــى أنــه تهديــد ،كــا يــؤدي لزيــادة حساســية االنتبــاه ملواقــف
الخطــر ،ويعطــي أولويــة للمعلومــات املتعلقــة بالتهديــدات املحتملــة ويغــايل يف تقديرهــا(.)24
ب -الشــعور الجامعــي بعــدم الثقــة :يُعــد الشــعور بعــدم الثقــة واحــدا ً مــن أهــم املشــاعر املعيقــة لتخطــي
األزمــات املجتمعيــة ،ويُعــرف بأنــه “مجموعــة مــن التوقعــات الســلبية ،والتــي تشــر إىل الخــوف مــن
اآلخــر ،وامليــل إىل تبنــي نوايــا ســيئة تجاهــه ،فضـاً عــن الرغبــة يف حاميــة الــذات مــن اآلثــار املرتتبــة
عــى ســلوكه”( ،)25وغالبـاً مــا تظهــر مشــاعر عــدم الثقــة يف األزمــات الحــادة املهــددة للحياة ،ســواء كانت
رصاعــات أو كــوارث طبيعيــة أو أوبئــة ،حيــث يشــعر الفــرد بعــدم الثقــة يف اآلخــر ،ويتمركــز حــول نفســه
نتيجــة مــا يشــعر بــه مــن خــوف ،ويــزداد هــذا الشــعور ترســخاً يف حالــة األوبئــة ملــا يحملــه اآلخــر مــن
احتــاالت للعــدوى ،كــا قــد يــزداد األمــر حــدة مــع تبنــي القيــادات املجتمعيــة سياســات خاطئــة يف
التعامــل مــع األزمــة ،أو اتباعهــم سياســات متييزيــة غــر عادلــة.
ج -الشــعور الجامعــي بالغضــب :ميثــل الغضــب أحــد املشــاعر الســلبية والهدامــة يف وقــت األزمــات ،ويُعــد
مــن أســوأ الحــاالت النفســية التــي يصعــب الســيطرة عليهــا ،وينتــج مــن أحــد ســببني ،األول :التعــرض
لشــكل مــن أشــكال الهجــوم ،ســواء عــى فــرد مــن قبــل فــرد آخــر ،أو عــى جامعــة مــن قبــل أخــرى.
الســبب الثــاين :اإلحبــاط وهــو الشــعور الــذي يختــره الفــرد عندمــا يحــول أمــر مــا دون تحقيــق مــا
يريــد مــا يــؤدي إىل شــعوره بالغضــب واالســتياء الشــديد( .)26وعــادة مــا يحــدث هــذا النــوع يف وقــت
الكــوارث الطبيعيــة واألوبئــة التــي تغــر حيــاة األفــراد جذري ـاً ،وتوقــف عجلــة التنميــة ،وتحــول الحيــاة
الطبيعيــة إىل حيــاة مــع وقــف التنفيــذ ،مــا يُشــعر الفــرد بإحبــاط شــديد نتيجــة عــدم قدرتــه عــى
تحقيــق أهدافــه ويدفعــه إىل الشــعور بالغضــب مــع طــول فــرة األزمــة(.)27
العدد  - 11ديسمبر 2020

13

د -الشــعور بعــدم اليقــن وفقــدان األمــن :عــدم اليقــن ( )Uncertaintyهــو شــعور ســلبي يســبب حالــة
مــن املجهوليــة ،وينبــع مــن عــدم القــدرة عــى الحصــول عــى املعلومــات الخاصــة بحــدث معــن (توقيته،
ومكانــه ،وأســباب وكيفيــة حدوثــه) والتــي تتيــح لإلنســان فهمــه والتكيــف مــع الظــروف املحيطــة بــه(،)28
إذ يعطــي هــذا الشــعور إحساس ـاً بعــدم القــدرة عــى الســيطرة عــى البيئــة املحيطــة ،مــا يولــد شــعورا ً
بعــدم األمــن ،وهــو أمــر مخالــف لطبيعــة املجتمعــات اإلنســانية التــي تقــوم يف املقــام األول عــى تحقيــق
األمــن ألفرادهــا ســواء األمــن املــادي أو املعنــوي.
واألمــن بصــورة عامــة هــو شــعور يعتمــد عــى تقييــم األحــداث والظــروف واملواقــف كمــؤرش عــى وجــود
خطــر أو تهديــد (تقييــم أويل) وعــى تقييــم الدفاعــات املتاحــة والقــدرة عــى التكيــف مــع هــذه األخطــار
وتلــك التهديــدات املتصــورة (تقييــم ثانــوي) ،وبنــا ًء عــى هــذا التقييــم ،يشــكل النــاس رؤى ذاتيــة حــول
أمنهــم حينــا ال يتصــورون وجــود تهديــدات أو مخاطــر ،أو حينــا يدركــون وجودهــا ،ولكــن مــع اإلميــان
بأنهــم قــادرون عــى التغلــب عليهــا( .)29وغالبـاً مــا يصاحــب اإلحســاس باألمــن الشــعور بالرضــا والســكون
واالطمئنــان والســام ،وعــى العكــس مــن ذلــك فــإن نقــص األمــن يجلــب مشــاعر اإلحبــاط والخــوف
وعــدم الرضــا ،ورمبــا يــؤدي إىل انتهــاج العنــف كأســلوب حيــاة .وعــادة مــا ينتــر هــذا الشــعور يف
املجتمعــات التــي تتعــرض ألوبئــة ،حيــث متثــل هــذه األوبئــة مصــدرا ً واضح ـاً للتهديــد ،ويــزداد األمــر
صعوبــة مــع عــدم وجــود عــاج أو مصــل للوبــاء ،بحيــث يشــعر األفــراد بــأن هــذا الخطــر غــر قابــل
للتغلــب عليــه ،مــا يزيــد مــن حــدة شــعورهم بعــدم األمــن.

 -2املعتقــدات املجتمعيــة الجامعيــة ( :)Collective Societal Beliefsوهــي عبــارة عــن مجموعــة
مــن اإلدراكات يشــرك فيهــا أعضــاء املجتمــع تتعلــق باألزمــة التــي يواجههــا ،وغالب ـاً مــا تُناقَــش هــذه
املعتقــدات املجتمعيــة بــن أفــراد املجتمــع ،وتنتــر بينهــم بغــض الطــرف عــن مــدى صحتهــا ،كــا أنهــا
تســاهم يف تغذيــة التوجــه العاطفــي الجامعــي للمجتمــع ،وتســاعد عــى تشــكيل البيئــة الالزمــة لتفســر
وتقييــم املعلومــات( ،)30وعــاد ًة مــا تظهــر هــذه املعتقــدات يف أوقــات األوبئــة ،إال أنهــا ليســت موحــدة
بــن املجتمعــات ،إذ تختلــف مــن مجتمــع آلخــر ومــن ثقافــة ألخــرى ،ومنهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر:
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أ -املعتقــد الدينــي :االعتقــاد بــأن الوبــاء هــو عقــاب مــن اإللــه :كثــرا ً مــا يعتقــد النــاس عنــد انتشــار
الوبــاء ،بغــض النظــر عــن نــوع الديانــة التــي يديــن بهــا أصحابهــا ،أو الدولــة التــي ينتمــون إليهــا؛ أن
هــذا الوبــاء مــا هــو إال صــورة مــن صــور غضــب اإللــه ،وأنــه عقــاب للبــر عــى مــا اقرتفــوه مــن آثــام.
وتــؤدي هــذه النظــرة التشــاؤمية إىل االستســام لتداعيــات الوبــاء ،باعتبــاره أمــرا ً واقعـاً ال ميكــن تغيــره
مــع الشــعور الداخــي بــأن البــر يســتحقون ذلــك.
ب -املعتقــد الســيايس :االعتقــاد بنظريــة املؤامــرة واأليــدي الخفيــة :تعــد مــن أهــم املعتقــدات التــي
تؤثــر عــى إدراك األفــراد للوبــاء هــو االعتقــاد بنظريــة املؤامــرة التــي تشــر إىل تــورط أطــراف خارجيــة
يف صناعــة األزمــة ،ليصبــح الفــروس املســبب للوبــاء مخلقـاً داخــل املعامــل وليــس حدثـاً بيئيـاً أو طبيعياً،
وذلــك كجــزء مــن لعبــة دوليــة عامليــة تســتهدف النيــل مــن قــوة دول كــرى تتنافــس عــى قيــادة النظــام
العاملــي( ،)31ويصبــح االعتقــاد راســخاً بــأن هنــاك يــدا ً خفيــة تتالعــب باألوضــاع ،وليــس أدل عــى ذلــك
مــن االتهامــات املتبادلــة بــن كل مــن الصــن والواليــات املتحــدة األمريكيــة بشــأن اختــاق فــروس
كورونــا يف املعامــل ألســباب سياســية واقتصاديــة بحتــة ،فضـاً عــن االتهامــات املوجهــة ملنظمــة الصحــة
العامليــة بالتالعــب باملعلومــات لصالــح دول بعينهــا(.)32
 -3الســلوكيات املجتمعيــة الجامعيــة ( :)Collective Societal Behaviorsتــؤدي املشــاعر واملعتقــدات
التــي تصاحــب األفــراد خــال فــرة الوبــاء إىل ظهــور ســلوكيات جامعيــة بعضهــا يغلــب عليــه الطابــع
الســلبي –تختلــف مــن مجتمــع آلخــر حســب ثقافتــه وقيمــه ومعتقداتــه ودرجــة تحــره -مثــل اســتخدام
العنــف للحصــول عــى االحتياجــات األساســية ،والعــدوان عــى اآلخريــن مــن منطلــق الدفــاع عــن النفس،
أضــف إىل ذلــك ظهــور ســلوكيات تعكــس مــدى الخــوف الــذي يشــعر بــه األفــراد وأنانيتهــم ،مثــل تخزين
الســلع االســتهالكية الــذي يــؤدي لخلــق أزمــة رشائيــة قبــل أن تتواجــد عــى أرض الواقــع .فض ـاً عــن
تخزيــن األدويــة واملعــدات الطبيــة التــي ميكــن أن يحتــاج إليهــا الفــرد يف حالــة تدهــور حالتــه نتيجــة
التعــرض لإلصابــة ،مــا يــؤدي إىل عجــز فيهــا ملــن يحتاجونهــا فعليـاً .وال تقتــر الســلوكيات املجتمعيــة
عــى الجانــب الســلبي ،إذ تظهــر ســلوكيات أخــرى إيجابيــة تنــم عــن التكاتــف املجتمعــي كالتــرع بالــدم
ومســاعدة اآلخريــن.
وعــادة مــا تجتمــع هــذه املشــاعر واملعتقــدات والســلوكيات مع ـاً لتشــكل ذاكــرة يطلــق عليهــا “ذاكــرة
الوبــاء” وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن الذاكــرة الجامعيــة للمجتمــع ( )Collective Memoryالتــي عــادة مــا
تحتــوي عــى األحــداث املاضيــة والحــارضة التــي يتعــرض لهــا ،وخاصــة األحــداث الكــرى واألزمــات
الطاحنــة مثــل األوبئــة والحــروب والرصاعــات وغريهــا؛ حيــث ت ُخ ـ َزن التوجهــات العاطفيــة الجامعيــة
ومــا تحتويــه مــن مشــاعر ســلبية يف هــذه الذاكــرة ،كــا تُخـ َزن أيضـاً املعتقــدات املجتمعيــة التــي تلعــب
دورا ً يف تشــكيل الصــورة الذهنيــة عــن الوبــاء ،فضـاً عــن ســلوكيات األفــراد التــي كانــت إمــا عونـاً أو
عبئـاً عــى الجهــود املبذولــة الحتوائــه.
وتصبــح الذاكــرة الجامعيــة مصــدرا ً لعــرض وتقديــم تاريــخ الوبــاء ألفــراد املجتمــع عــر األجيــال
يف شــكل رؤيــة متامســكة تبقــى عــى مــدار تاريــخ األمــم لتحــوي بداخلهــا كل تفاصيــل الجائحــة التــي
تعــرض لهــا املجتمــع ،مبــا يف ذلــك مــن أســباب ونتائــج ،وعــدد ضحايــا ،وتقييــم لقــدرة القــادة عــى
التعاطــي مــع األزمــة ،ولجهــود الدولــة يف احتوائهــا ،فضـاً عــن الســلوك املجتمعــي والــدويل الــذي ســاد
أثناءهــا.
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ثالثًا :مراحل التطور النفسي للمجتمعات في زمن األوبئة
متر املجتمعات التي تعرضت ألي وباء ومنها كورونا بثالث مراحل عىل املستوى النفيس:
 -1املرحلــة األوىل :مرحلــة الصدمــة :تبــدأ هــذه املرحلــة مــع بدايــة تفــي الوبــاء ،وتســودها حالــة
مــن الضبابيــة والشــك وعــدم اليقــن واإلنــكار ،ويســيطر فيهــا الجانــب العاطفــي لإلنســان عــى الجانــب
العقــاين ،وتنتــر فيهــا مشــاعر الخــوف بدرجــة كبــرة ،ويشــعر األفــراد بحالــة مــن الذعــر والهلــع تؤثــر
عــى ســلوكياتهم وقدرتهــم عــى إدراك املوقــف .وتتســم هــذه املرحلــة مبجموعــة مــن الخصائــص:

أ -ثــورة التفســرات ،وانتشــار الشــائعات :عــادة مــا تحــدث ثــورة يف التفســرات املرتبطــة بأســباب الوباء
وطــرق الوقايــة منــه ،يف وقــت ال يــزال باكــرا ً فهــم طبيعــة الوبــاء مــن الناحيــة العلميــة ،كونــه وبــاء
جديــدا ً ،ال تتوافــر بشــأنه معلومــات طبيــة أو توقعــات بكيفيــة انتشــاره ومكافحتــه .وتظهــر التفســرات
الدينيــة والشــعبية للوبــاء باعتبــاره شــكالً مــن أشــكال غضــب الــرب ،وأنــه عقــاب للبــر عــى مامرســتهم
املحرمــات .وكلّــا كان الوبــاء خطــرا ً بســبب رسعــة انتشــاره وانتقالــه بالعــدوى واآلثــار التــي يرتكهــا
عــى املصابــن بــه ،كانــت املســاحة مرتوكــة لالجتهــادات الفرديــة واالجتامعيــة ،وكانــت البيئــة خصبــة
النتشــار الشــائعات واألخبــار املغلوطــة التــي يطلقهــا البعــض وينجــرف خلفهــا ماليــن عــى اســتعداد
لتلقيهــا ونرشهــا دون أدىن وعــي بــرورة تقــي مــدى صحتهــا.
ب -العنرصيــة وإلقــاء اللــوم عــى اآلخــر :إن تعــرض الفــرد ألزمــة غــر قــادر عــى التعامــل معهــا
كفــروس كورونــا يدفعــه أحيان ـاً إىل مامرســة ســلوك عنــري تجــاه اآلخــر ،وإىل العــودة إىل املجتمــع
األضيــق الــذي ينتمــي إليــه ،ســعياً نحــو حاميــة ذاتــه .وبطريقــة االســتبعاد التــي تتــم داخــل املجتمــع
نفســها يحــدث ذلــك أيضـاً عــى املســتوى العاملــي يف صــورة متييــز أقــرب إىل التنمــر تجــاه مجتمعــات
بأكملهــا ،وليــس أدل عــى ذلــك مــن املضايقــات التــي تعــرض لهــا اآلســيويون والصينيــون بصفــة خاصــة
يف كثــر مــن الــدول باعتبارهــم الســبب الرئيــي وراء األزمــة(.)33
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ج -الالعقالنيــة والتفكــر التآمــري والحــدي :تســيطر الــا عقالنيــة عــى الســلوك البــري يف بدايــة
انتشــار الوبــاء ،إذ ال يــزال الغمــوض يتصــدر املشــهد ،ليــس فقــط الداخــي وإمنــا العاملــي أيض ـاً .ومــع
انتشــار مشــاعر الخــوف يف املجتمــع ،يفقــد اإلنســان عقالنيتــه ،ويتــرف وفق ـاً لغرائــزه التــي تقــوم
باألســاس عــى فكــرة البقــاء ،ولعــل هــذا مــا ظهــر جلي ـاً يف ســلوكيات غــر منطقيــة ،كالتهافــت عــى
الســلع وتخزينهــا ســعياً للبقــاء حــال تدهــور األوضــاع مــا خلــق أزمــة وهميــة قبــل أن تتحــول إىل أزمــة
حقيقيــة .وأحيانــاً تحــدث الــا عقالنيــة بصــورة أخــرى ،حيــث قــد تتجاهــل بعــض الشــعوب األزمــة
وتواجههــا باإلنــكار أو االســتخفاف ،مــا يرتتــب عليه عــدم التزامهــم باإلجــراءات والتوصيــات الحكومية،
وهــو األمــر الــذي حــدث يف إيطاليــا عــى ســبيل املثــال ،مــا حــول األمــر فيهــا إىل كارثــة إنســانية.

كــا تعــد هــذه الفــرات البيئــة الخصبــة للتفكــر الحــدي الــذي ال يحتمــل املرونــة ،ويعتمــد عــى
األبيــض واألســود فقــط ،كــا تنتــر اإلدراكات الخاطئــة الناجمــة عــن التفكــر الســلبي الــذي يكــون
يف أحيــان كثــرة أســوأ مــن األمــور ذاتهــا ،حيــث يُ ْقــدم بعــض األفــراد عــى تفســر األحــداث بطريقــة
كارثيــة مبالــغ فيهــا مــا يُفقدهــم القــدرة عــى التفكــر الصحيــح والحكــم املوضوعــي .كــا ينتــر الفكــر
التآمــري القائــم عــى نظريــة املؤامــرة ،ليــس فقــط بــن الشــعوب وبعضهــا ،بــل أيضـاً بــن الــدول ،ولعـ ّـل
االتهامــات املتبادلــة بــن الصــن والواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن جهــة وبينهــا وبــن إيــران مــن جهــة
أخــرى ،دليــل واضــح عــى ذلــك(.)34
د -االســتعداد النفــي الســتخدام العنــف يف معركــة البقــاء :يف هــذه املرحلــة قــد يستســيغ األفــراد
اســتخدام العنــف بعــد أن كان أمــرا ً مرفوضـاً بالنســبة لهــم عــى املســتوى األخالقــي ،حيــث يشــعرون بــأن
العنــف رمبــا يصبــح الوســيلة األخــرة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة والحصــول عــى االحتياجــات األساســية
يف ظــل بيئــة مليئــة بالخطــر ،وهــو األمــر الــذي يؤثــر عــى إدراكاتهــم فيبــدؤون -بشــكل غــر واعٍ -يف
البحــث يف التجــارب الســابقة املقلقــة ،وتضخيــم األحــداث الســلبية -كعــدم االكــراث للحــاالت التــي
تعافــت مــن الفــروس ،بقــدر االنتبــاه للحــاالت التــي يتــم إصابتهــا يوميـاً -مــا يجعلهــم يشــعرون بخطــر
أكــر ،ويدفعهــم للتحســب للســيناريوهات الكارثيــة املحتملــة ،ورمبــا يفــر ذلــك انتعــاش تجــارة الســاح
يف الواليــات املتحــدة منــذ بــدء الوبــاء ،وهــو أمــر يشــر إىل إمكانيــة عــودة البرشيــة إىل حالــة الفطــرة
التــي تحــدث عنهــا “هوبــز” حيــث الرغبــة يف حاميــة الــذات حتــى ولــو كان عــى حســاب اآلخــر ،ورمبــا
تســقط يف هــذه اللحظــة الفــروق بــن شــعوب العــامل املتحــرة واألخــرى األقــل تحــرا ً.
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 -2املرحلــة الثانيــة :مرحلــة التكيــف الحــذر :يف هــذه املرحلــة تبــدأ مشــاعر الهلــع الجامعــي يف
الخمــود النســبي نتيجــة عوامــل ،مثــل :مــرور فــرة زمنيــة كافيــة عــى إدراك الحــدث ،وإيجــاد آليــات
للتعامــل معــه ،فضـاً عــن بدايــة انقشــاع حالــة املجهــول التــي ســادت األزمــة منــذ اندالعهــا ،حيــث باتــت
املعلومــات أكــر توفــرا ً ،وظهــرت جهــود الحكومــات يف التعامــل مــع األزمــة ،مــا أدخــل حالــة مــن
االطمئنــان الحــذر والهــدوء النســبي بــن املجتمعــات ،وتتســم بعــدة ســات منهــا:

أ -االحتــاء بالديــن والقيــم واملعتقــدات الشــعبية :تظهــر يف هــذه املرحلــة مالمــح العــودة إىل الديــن
والــر ّدد عــى دور العبــادة ،وزيــادة مامرســة الشــعائر الدينيــة ،ســعياً نحــو فهــم أعمــق وشــعور أفضــل
ميكنهــم مــن التكيــف مــع األزمــة ،وتختلــف املجتمعــات يف احتامئهــا بالديــن مــن حيــث الكيفيــة
والدرجــة ،ففــي املجتمعــات العربيــة واإلســامية -عــى ســبيل املثــال -يصبــح مــن الســهل توقــع إرجــاع
أســباب األزمــة وأســاليب حلهــا إىل أمــور دينيــة وقدريــة ،أمــا بالنســبة ألوروبــا فقــد اختلفــت اســتجابات
شــعوبها مــا بــن التمســك باملعتقــدات اإلميانيــة كونهــا جــزءا ً مــن الخــاص ،ومــا بــن االرتــداد إىل
حالــة مــن التشــكك يف املعتقــدات والقيــم الدينيــة والغيبيــة ،وخاصــة لــدى األشــخاص األكــر ذعــرا ً .حتى
إن البعــض بــدأ يتجــه للمعتقــدات الشــعبية ،ويتخذهــا بديـاً ملثيلتهــا الدينيــة كونهــا تســاعده عــى تخطــي
األزمة(.)35
ب -التعاطــي اإليجــايب النســبي مــع األزمــة :تبــدأ الشــعوب خــال هــذه املرحلــة يف التعامــل العقــاين
مــع األزمــة ،وتظهــر الحاجــة إىل إيجــاد ســبب عقــي للمعانــاة ،ويبــدأ األفــراد يف إدراك أن هــذا الحــدث
هــو أمــر خــارج عــن إرادتهــم وأكــر مــن قدرتهــم الفرديــة عــى احتوائــه ،وترتفــع األصــوات التــي
ت ُنــادي بــرورة االحتــاء بالعلــم باعتبــاره األمــل الحقيقــي الــذي ميكــن أن يُخلّــص العــامل مــن هــذا
الوبــاء ،وتبــدأ املجتمعــات يف التعاطــي اإليجــايب مــع األزمــة ،حيــث تقــل الشــائعات ،وتظهــر الحقائــق،
وتتعــاىل الدعــوات لعــدم االســتمرار يف متابعــة األخبــار الســلبية ،مــع ظهــور محــاوالت بعضهــا فــردي
واآلخــر جامعــي يدفــع اآلخريــن لضبــط النفــس وتحويــل املحنــة إىل منحــة مــن خــال البحــث عــن
الجوانــب اإليجابيــة فيهــا وتدعيمهــا ،ويعتــاد األفــراد اإلجــراءات االحرتازيــة التــي اتبعتهــا دولتهــم يف
محاولــة للتكيــف مــع األزمــة؛ إال أن هــذا التكيــف يظــل حــذرا ً ألن مشــاعر الخــوف ال تــزال موجــودة يف
ظــل عــدم ظهــور بارقــة أمــل للقضــاء عليــه.
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دراسات خاصة

 -3املرحلــة الثالثــة :مرحلــة النضــج :تبــدأ هــذه املرحلــة عــادة بعــد مــرور فــرة طويلــة نســبياً عــى
انتشــار الوبــاء ليــس رشط ـاً أن متــر بهــا كافــة املجتمعــات ،فقــد تقــف بعــض املجتمعــات يف املرحلــة
الثانيــة وال تســتطيع تجاوزهــا ،يف حــن تســتطيع أخــرى أن تبدأهــا باكــرا ً .وتتســم هــذه املرحلــة بســيطرة
الجانــب العقــاين لإلنســان عــى العاطفــي دون أن يغفلــه ،وتتمثــل أهــم ســاتها يف:
أ -االمتثــال االجتامعــي الطوعــي :يف هــذه املرحلــة يصــل األفــراد إىل درجــة مــن الوعــي متكنهــم
مــن االمتثــال االجتامعــي للقواعــد املجتمعيــة التــي ُوضعــت حديث ـاً جــراء األزمــة ،حيــث يدركــون أن
اإلجــراءات االحرتازيــة التــي اتبعتهــا الدولــة وأدت إىل تقليــل حريتهــم وأثــرت بشــكل مبــارش عــى ســبل
عيشــهم هــي رضورة ال بــد منهــا ،وأن االمتثــال االجتامعــي يف هــذه اللحظــة هــو طــوق النجــاة.

ب -التكاتــف املجتمعــي واملعالجــة الرشــيدة آلثــار الوبــاء :بعــد أن يــدرك األفــراد عمــق األزمــة التــي
يعــاين منهــا املجتمــع يشــعرون بــرورة التكاتــف املجتمعــي مــن أجــل مواجهتهــا فتظهــر جهــود مجتمعيــة
منظمــة تســعى للتقليــل مــن حــدة تداعيــات انتشــار الفــروس ،وتعالــج تأثرياتــه االقتصاديــة واالجتامعيــة،
فنجــد جمعيــات أهليــة ومنظــات مجتمــع مــدين تعــوض العاملــة اليوميــة التــي تــررت مــن قبيــل
إجــراءات الدولــة الصارمــة الحتــواء تفــي الوبــاء ،فض ـاً عــن محــاوالت كثــرة رســمية وغــر رســمية
لرفــع الــروح املعنويــة للمواطنــن ،وإمــداد النظــام الطبــي مبــا يحتاجــه مــن دعــم ،فض ـاً عــن قيــام
الكثــر مــن رجــال األعــال واألغنيــاء عــى مســتوى العــامل بالتــرع مــن أجــل تحســن الوضــع.
هــذه هــي املراحــل النفســية التــي متــر بهــا املجتمعــات املوبــوءة ،وهــي مراحــل مرنــة ال توجــد بينهــا
خطــوط فاصلــة بشــكل جامــد ،وتختلــف الــدول يف املــدة التــي تقضيهــا يف كل مرحلــة ،كــا قــد ت َ ْعلــق
إحداهــا يف واحــدة مــن املراحــل دون أن تتمكــن مــن االنتقــال للمرحلــة التــي تليهــا ،وقد تحدث انتكاســة
للدولــة نتيجــة صعوبــة الوضــع أو تدهــوره املفاجــئ ،كــا قــد تدخــل الدولــة يف مرحلــة اســتثنائية مــن
الفــوىض يف حــال خــروج األوضــاع عــن الســيطرة وانتشــار الوبــاء بشــكل كاريث ،ويتوقــف ذلــك عــى
درجــة ثقافــة الشــعب وتحــره ومــدى متكــن قادتــه مــن التعامــل مــع األزمــة ،فضـاً عــن اتجــاه ســر
األزمــة نحــو التهدئــة واالحتــواء أو التصاعــد واالنفجــار.
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رابعًا :المنظومة النفسية للتعافي المجتمعي بعد جائحة كورونا
عندمــا تتعــرض املجتمعــات إىل كــوارث وأزمــات مثــل األوبئــة تضــع نصــب أعينهــا ثالثــة أهــداف رئيســية
متدرجــة ،النجــاح يف تحقيــق كل منهــا يــؤدي إىل النجــاح يف تحقيــق الهــدف الــذي يليــه ،وتتمثــل يف:

 -1الصمــود والتكيــف املــرن :حيــث الثبــات والقــدرة عــى املواجهــة ،وتقويــة نقــاط القــوة ،وســد نقــاط
الضعــف ،واســتغالل مــوارد الدولــة أفضــل اســتغالل ،وتقديــم يــد العــون لألنظمــة الصحيــة التــي قــد
تتعــرض لضغــوط كبــرة قــد تدفعهــا لالنهيــار يف أي لحظــة ،فضـاً عــن وضــع أولويــات وخطــط مــن
أجــل القضــاء الــكيل عــى مصــدر التهديــد ،أو عــى األقــل كســب مزيــد مــن الوقــت الــذي ميكــن أن
يحمــل يف طياتــه أمـاً يف اكتشــاف عــاج أو مصــل يقــي عــى الفــروس املســبب لــه(.)36
 -2الخــروج اآلمــن :ويعنــي الخــروج مــن األزمــة بأقــل خســائر ممكنــة ،وهنــا تظهــر أهميــة التدابــر
املجتمعيــة التــي تتخذهــا الــدول ،والقــرارات الســيادية التــي تحــاول مــن خاللهــا الســيطرة عــى الوضــع
داخلهــا .وتجــدر اإلشــارة إىل رضورة انتبــاه املجتمعــات ملــا يُعــرف بـ”فــخ األمــان املزيــف” الــذي ينتــج
عــن اعتقــاد أفــراد املجتمــع عقــب التخفيــف مــن حــدة اإلجــراءات بــأن الوضــع أصبــح آمنـاً ،وهــو األمــر
الــذي يكــون يف أحيــان كثــرة غــر صحيــح ،حيــث قــد تضطــر الدولــة إىل التخفيــف مــن إجراءاتهــا
الصارمــة نتيجــة االنهيــار االقتصــادي الــذي تتعــرض لــه ،دون أن يعنــي ذلــك عــى اإلطــاق قــرب انتهــاء
األزمــة عــى املســتوى الواقعــي.
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 -3التعــايف املجتمعــي :والــذي يشــكل حجــر األســاس يف عــودة الحيــاة الطبيعيــة للعــامل أجمــع .وعــادة
مــا يثــور مصطلــح التعــايف بعــد تعــرض املجتمعــات ألحــداث جذريــة موجعــة ،ويعــرف بأنــه قــدرة املجتمع
عــى االســتيعاب والخــروج اآلمــن مــن الصدمــات مــن خــال اســتغالل كافــة املــوارد املجتمعيــة والهيــاكل
البنيويــة مــن أجــل متكــن الشــعوب مــن مواجهــة الضغــوط طويلــة األمــد ،والتكيــف مــع مــا تخلقــه
األزمــات مــن بيئــات مليئــة بالتغــر الرسيــع وعــدم اليقــن( .)37وهنــاك مســتويان مــن التعــايف:
أ -االرتــداد إىل الوضــع الطبيعــي ( ،)Bouncing Backويعنــي محاولــة إعــادة النظــام إىل التــوازن مــن
خــال وضــع إجــراءات وسياســات هدفهــا األســايس معالجــة آثــار الوبــاء مــن أجــل عــودة األفــراد إىل
حياتهــم الطبيعيــة قبــل األزمــة.

ب -تحويــل املخاطــر إىل فــرص ( ،)Converting Risks to Opportunitiesوهنــا ال يكتفــي املجتمــع
بالعــودة للوضــع الطبيعــي قبــل األزمــة ،وإمنــا يحــول املخاطــر إىل فــرص مــن خــال تطويــر الحلــول
التــي تجعــل النظــام املجتمعــي قــادرا ً عــى التعامــل مــع الحــارض وتحديــات املســتقبل(.)38
ويحــدث التعــايف عــى أربعــة مســتويات :املســتوى الفــردي ( ،)Individual Levelواملســتوى املجتمعــي
( ،)Societal Levelومســتوى الدولــة ( ،)State Levelوأخــرا ً املســتوى العاملــي ( ،)Global Levelحيــث
يبــدأ بالفــرد كإنســان ،ثــم املجتمــع كبيئــة آمنــة يحيــا فيهــا ،مــرورا ً بالدولــة ومؤسســاتها الرســمية وغــر
الرســمية ،وصــوالً إىل النظــام العاملــي مبــا يحتويــه مــن منظــات ودول ومؤسســات( ،)39ويشــتمل التعــايف
مبعنــاه الواســع عــى ثالثــة مبــادئ أساســية هــي :املثابــرة ( ،)Persistabilityوالتكيــف (،)Adaptability
والقابليــة للتحــول ( .)Transformabilityويتطلــب توافــر أربعــة أنــواع مــن القــدرات:
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• القــدرة االســتيعابية ( )Absorptive-Coping Capacityوهــي القــدرة عــى االمتصــاص والتأقلــم مــع
الصدمــات والضغــوط ،والتغلــب عــى التهديــدات الفوريــة ،والحفــاظ عــى “مخــزون” ٍ
كاف ومتنــوع مــن
أنــواع مختلفــة مــن رأس املــال (االجتامعيــة ،واملاليــة ،والبيئيــة ،وغريهــا) لتلبيــة االحتياجــات األساســية
مــن أجــل الحفــاظ عــى املجتمــع يف وضــع مقبــول غــر متدهــور.
• القــدرة التكيفيــة ( ،)Adaptive Capacityوتعنــي القــدرة عــى التعلــم وتعديــل املســارات ،واالســتفادة
مــن الخــرات الســابقة ،واتخــاذ إجــراءات مدروســة فيهــا اســتجابة للصدمــة ،وتســخري املهــارات واملــوارد
بشــكل فعــا ٍل للتعــايف والحفــاظ عــى تنــوع املســارات والخيــارات واإلبقــاء عــى وظيفــة النظــام.
• القــدرة االســتباقية ( ،)Anticipatory Capacityوهــي القــدرة عــى توقــع مخاطــر محــددة ،والتخطيــط
واالســتعداد بشــكل فعــال ملواجهتهــا ،وزيــادة القــدرة عــى وضــع أنظمــة تُقلــل التعــرض للصدمــة قبــل أن
تحــدث.
• القــدرة التحويليــة ( ،)Transformative Capacityوتشــمل القــدرة عــى تحديــد األنظمــة والعوامــل التــي
تخلــق املخاطــر وتتســبب يف عــدم املســاواة ،وصياغــة مؤسســات تعمــل عــى تحســن رفاهيــة أفرادهــا،
وتعزيــز القــوة املجتمعيــة املســتقبلية وقــت األزمــات ،وتنميــة القــدرة عــى االبتــكار ،وإيجاد فــرص للتحول
عندمــا تندلــع األزمــة ،فضـاً عــن خلــق رؤيــة جديــدة قامئــة عــى املشــاركة واإلنصــاف والتمكــن(.)40

22

دراسات خاصة

ويدمــج البعــض بــن القــدرة التكيفيــة واالســتباقية ،باعتبــار أن جــزءا ً مــن التكيــف هــو القيــام بتدابــر
وقائيــة ،كــا يتعامــل البعــض اآلخــر مــع القــدرة التأقلميــة باعتبارهــا جــزءا ً ال يتجــزأ مــن التكيفيــة ،إال أن
واقــع األمــر أن هنــاك اختالفـاً بــن هــذه األنــواع مــن حيــث :االســتجابة للتهديــدات ،والنطــاق الزمنــي
لالســتجابة ،ودرجــة التغيــر والنتيجــة املتوقعــة .ففــي حــن نجــد اســتجابة ســابقة للحــدث -قبليــة -يف كل
مــن القــدرة التكيفيــة واالســتباقية والتحويليــة نجدهــا تقتــر عــى االســتجابة ال َبعديــة يف حالــة القــدرة
التأقلميــة ،كــا أن املــدى الزمنــي لالســتجابة قصــر يف حالــة التأقلميــة ،يف حــن مييــل إىل الطــول يف
التكيفيــة واالســتباقية والتحويلية(.)41
أضــف إىل ذلــك اختــاف درجــة التغيــر بينهــا ،فهــو تغيــر بســيط يف التأقلميــة ويتعامــل أكــر مــع
الوضــع الحــايل ،يف حــن يصبــح متوســطاً وتدريجي ـاً يف حالــة التكيفيــة ،ثــم يتحــول إىل تغيــر كبــر
وجــذري يف حالــة التحوليــة .وال ننــى االختــاف أيضـاً يف النتيجــة املرجــوة ،حيــث تقتــر التأقلميــة
عــى اســتعادة املســتوى الحــايل مــن الرفــاه ،بينــا تحــاول التكيفيــة تأمــن الرفاهيــة املســتقبلية ،وتجمــع
ـكل منهــا(.)42
التحوليــة بــن الحــارض واملســتقبل وتحــاول تعزيــز الرفاهيــة بـ ٍّ
وتختلــف احتياجــات كل مجتمــع عــن املجتمعــات األخــرى فيــا يتعلــق بالتعــايف ،ألن الوبــاء بالرغــم
مــن كونــه جائحــة عامليــة مشــركة ،إال أن كل دولــة لديهــا تجربــة شــخصية معــه ،هــي التــي تحــدد درجــة
اســتجابتها بنــاء عــى مجموعــة مــن العوامــل تتمثــل يف:

• مــدة اســتمرار الوبــاء ،فكلــا زادت مــدة انتشــار الوبــاء زادت تداعياتــه الســلبية عــى املجتمــع والعكــس
صحيح .

العدد  - 11ديسمبر 2020

23

• الخســائر املاديــة واملعنويــة التــي تكبدتهــا كل دولــة والتــي تتنــوع بــن خســائر سياســية واقتصاديــة
ونفســية بعضهــا ميكــن تعويضــه ،وبعضهــا اآلخــر يســتحيل إرجاعــه كفقــدان األرواح.
• التأثــر عــى جــودة الحيــاة العاديــة واليوميــة ،فكلــا أدى الوبــاء إىل إحــداث تغــرات جوهريــة يف
منــط حيــاة املواطنــن زاد تأثرهــم النفــي باألزمــة ،وزاد عــدم قدرتهــم عــى النســيان(.)43
• الخصائــص الذاتيــة للمجتمعــات وقيــم وثقافــة ومعتقــدات الشــعوب ،حيــث تؤثــر قيــم ومعتقــدات
الشــعوب عــى إدراكهــم لألزمــة ورؤيتهــم لســبل الخــروج منهــا.
• التعاطــي الرســمي مــع األزمــة ،ومــدى نجــاح حكومــات الــدول يف التعامــل معهــا واحتوائهــا مــن خــال
قــرارات حكيمة مدروســة.
• املناعــة املجتمعيــة والخــرة الشــخصية للمجتمعــات ،فهنــاك مجتمعــات لديهــا قــدرة نفســية للصمــود
ومعايشــة الضغــوط مــا يزيــد مــن مناعتهــا النفســية ،وهنــاك مجتمعــات اعتــادت مواجهــة األزمــات
املفاجئــة لتصبــح لديهــا خــرة شــخصية يف التعامــل مــع هــذه الحــاالت.
 -4التعــايف النفــي واإلنســاين ::يســتهدف التعــايف النفــي أربــع فئــات إنســانية ،هــم :املصابــون
بالعــدوى ممــن خاضــوا تجربــة املــرض والحجــر الصحــي .ومــن فقــدوا أحباءهــم مــن جــراء الفــروس
وخاضــوا تجربــة أليمــة معهــم .واألطبــاء الذيــن عايشــوا التجربــة بــكل مــا فيهــا مــن مصاعــب( ،)44ثــم
يــأيت أخــرا ً األفــراد العاديــون الذيــن مل يتعرضــوا للتجربــة بشــكل شــخيص وإمنــا تــرروا نفســياً
واقتصاديـاً مــن جرائــه ،ويتعامــل هــذا النــوع مــن التعــايف مــع التغــرات النفســية العميقــة التــي حدثــت
يف املجتمعــات املوبــوءة ،وظهــرت يف صــورة توجهــات عاطفيــة جامعيــة ومشــاعر ســلبية يتوقــع لهــا أن
تســتمر فــرة طويلــة حتــى بعــد انتهــاء األزمــة ،وســيحتاج البعــض منهــا إىل معالجــات نفســية وســلوكية.
ويفيــد تاريــخ األوبئــة دومـاً بــأن األفــراد الذيــن أصيبــوا باملــرض يشــعرون بوصمــة عــار بعــد تعرضهــم
لالســتبعاد االجتامعــي املقصــود ،وهــو أمــر يجعلهــم أكــر عرضــة لألمــراض النفســية ،مثــل الوســواس
القهــري واالكتئــاب والقلــق املــريض(.)45
أمــا األفــراد املعــارصون للوبــاء فيعــاين البعــض منهم مــن كرب مــا بعــد الصدمــة (Post –Traumatic
 ،)Stress Disorderوهــو اضطــراب يقــع ملــن تعرضــوا ألحــداث مروعــة عرضتهــم للتهديــد الشــديد
أو الخطــر الداهــم امله ـ ِّدد لحياتهــم أو ســامتهم( ،)46ومــن مشــكالت نفســية كاألجروفوبيــا أو “رهــاب
الخــاء أو الســاح” ،وقــد يصــل األمــر إىل اإلصابــة مبــا يُعــرف بـ”البارانويــا” أو جنــون االرتيــاب .وقــد
رصــدت دراســة حديثــة نُــرت يف الصــن بعــض املشــكالت النفســية التــي انتــرت بــن العاملــن يف
القطــاع الصحــي لتؤكــد عــى تزايــد نوبــات القلــق واألرق ،وارتفــاع حــاالت عــدم االســتقرار النفــي
للشــباب تحــت ســن  ،35وهــو األمــر الــذي ســيحتاج -يف مجملــه -إىل آليــات نفســية للتعامــل معــه(.)47
ويُظهــر الحاجــة إىل وضــع خطــة مجتمعيــة للتعــايف النفــي تقــوم عــى مجموعــة مــن اإلجــراءات،
منهــا:
• معالجــة اآلثــار النفســية املبــارشة للوبــاء ،حيــث املعالجــات النفســية لألفــراد الذيــن دخلــوا يف دوامــة
املــرض النفــي مــن جرائــه.
• خلــق منــاخ عاطفــي إيجــايب ،واســتبدال املشــاعر الســلبية بأخــرى إيجابيــة ،كاألمــل واألمــن ،وغريهــا
مــن املشــاعر التــي تدفــع قاطــرة املجتمعــات لتخطــي األزمــة.
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• تفكيــك البنيــة النفســية الفكريــة للوبــاء مــن خــال طــرح األفــكار اإليجابيــة ،واالســتعاضة عــن
األســاليب الفكريــة الجامــدة بأخــرى أكــر مرونــة ،وتنميــة املهــارات الفكريــة اإليجابيــة ،والتحــرر مــن
املفاهيــم الخاطئــة التــي تعيــق التحــرك الفعــال.
• تحقيــق الرفاهيــة النفســية التــي تقــوم عــى تقبــل الــذات واالســتقاللية ،وإيجــاد معنــى للحيــاة،
والنمــو • الشــخيص والســيطرة البيئيــة ،فضــاً عــن خلــق عالقــات إيجابيــة مــع اآلخريــن(.)48
• صياغــة آليــات نفســية للصمــود املســتقبيل مــن خــال تنميــة قــدرة املجتمعــات عــى الصمــود أمــام
األزمــات ،وتدريــب أفرادهــا عــى التكيــف املــرن مــع الظــروف الصعبــة.
• الرتكيــز عــى الجوانــب اإليجابيــة يف الذاكــرة الجامعيــة للوبــاء ،والتــي تحتــوي عــى خــرات
املجتمــع وتوقعاتــه ونجاحاتــه وإخفاقاتــه يف التعامــل مــع الوبــاء ،ومــن األفضــل الرتكيــز عــى األمــور
اإليجابيــة التــي حدثــت أثنــاء األزمــة بصــورة أكــر مــن الســلبية حتــى تنشــأ األجيــال القادمــة عــى يقــن
بقدرتهــا عــى مواجهــة األزمــات ،وتحتفــظ بصــورة إيجابيــة عــن الــذات الوطنيــة.
 -5التعــايف االجتامعــي واملجتمعــي :هــذا املســتوى يتعامــل مــع عالقــة األفــراد ببعضهــم بعضـاً ،وهنــا
يــأيت دور الحكومــة واملؤسســات املجتمعيــة ومنظــات املجتمــع املــدين الــذي ميكــن أن يســاعد يف إزالــة
آثــار العزلــة االجتامعيــة التــي فرضهــا الوبــاء ،مــن خــال إرســاء إجــراءات مــن شــأنها الحفــاظ عــى
ـي دونــه
مبــدأ الحاميــة االجتامعيــة ( )Social Protectionالقائــم باألســاس عــى عــدم تــرك أحــد واملـ ّ
( ،)Leaving No One Behindخاصــة أن هــذه األزمــة ألقــت بظاللهــا عــى األوضــاع االجتامعيــة
واالقتصاديــة للمواطنــن .أضــف إىل ذلــك محاولــة احتــواء التناقضــات القيميــة التــي ظهــرت أثنــاء
األزمــة ،فضـاً عــن املعتقــدات والســلوكيات غــر املرغــوب فيهــا والتــي ســادت بــن األفــراد خــال هــذه
الفــرة(.)49
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 -6التعــايف االقتصــادي والتمويــي :والــذي يُع َنــى مبعالجــة آثــار الوبــاء االقتصاديــة ،والتــي وصلــت
إىل خســائر باملليــارات ،ســواء عــى مســتوى الدولــة التــي حاولــت إعــادة ترتيــب أولوياتهــا وتجميــع
مواردهــا ،أو عــى مســتوى األفــراد الذيــن تــرروا اقتصاديـاً مــن حالــة الشــلل والجمــود التــي أصابــت
املجتمعــات ،وصــوالً إىل الفئــات األكــر فقــرا ً التــي القــت صعوبــة شــديدة يف إيجــاد لقمــة العيــش يف
ظــل هــذه الظــروف القاســية ،ومــن ثــم يســتدعي التعــايف االقتصــادي تعزيــز ســبل كســب العيــش يف
األزمــات املمتــدة ،وإعــادة تدويــر عجلــة اإلنتــاج ،وتوفــر االحتياجــات الرضوريــة للشــعوب .أضــف إىل
ذلــك التعــايف االقتصــادي العاملــي الــذي رمبــا ســيحتاج إىل عقــود طويلــة بعــد أن تــرر االقتصــاد
الــدويل بشــكل كبــر ،وتدهــورت حركــة التجــارة العامليــة نحــو األســوأ.
 -7التعــايف الســيايس والــدويل :والــذي يقينـاً ســتحتاجه كل دولــة بعــد أن كشــفت األزمــة عــن مــدى
قوتهــا ،وأظهــرت مواطــن ضعفهــا ،واختــرت قدرتهــا عــى الصمــود ،وتعرضــت النظــم الحاكمــة فيهــا إىل
تقييــم شــامل ملــدى رشعيتهــا وقدرتهــا عــى إدارة األزمــات ،وهــو أمــر ســينعكس بصــورة أو بأخــرى عــى
مشــاعر الثقــة بينهــا وبــن مواطنيهــا وعــى شــعورهم باملواطنــة تجاههــا ،فضـاً عــن عالقاتهــم بقادتهــم
املســتقبليني ،والتــي ســتظهر مــدى قوتهــا أو هشاشــتها مــن خــال صناديــق االقــراع يف االنتخابــات
القادمــة للــدول ،وهــو األمــر الــذي يســتدعي االســتعانة بآليــات بنــاء الثقــة مــرة أخــرى يف حالــة تدنيهــا.
أضــف إىل ذلــك وجــود احتــاالت لتغــر العالقــات عــى املســتوى الــدويل يف ظل شــكل جديــد للعالقة
بــن األصدقــاء الدوليــن ،وانهيــار عالقــات أخــرى كان يتوقــع لهــا أن تصبــح أكــر قــوة ومتانــة ،وصــور
ذهنيــة مختلفــة لشــعوب كان يُنظــر إليهــا عــى أنهــا األفضــل واألكــر تحــرا ً -والعكــس صحيــح -مــا
يســتدعي إعــادة هيكلــة للعالقــات الدوليــة ،ووضــع أطــر عامليــة مشــركة للحــد مــن األزمــات واحتوائهــا
وإرســاء قواعــد نظــام دويل جديــد أكــر قــوة وعدالــة بعــد أن ُرفــع الســتار عــن هشاشــته يف التعامــل
مــع األزمــات العامليــة.
ويف النهايــة تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه األنــواع األربعــة مــن التعــايف ال ميكــن أن تتــم مبعــزل عــن
بعضهــا بعضـاً ،فهــي منظومــة متكاملــة للتعــايف املجتمعــي ،وكل نــوع منهــا يؤثــر عــى األنــواع األخــرى،
فــا ميكــن أن نتوقــع تعــايف الفــرد النفــي مــع اســتمرار الضغــوط االقتصاديــة الواقعــة عليــه ،كــا ال
ميكــن توقــع انخفــاض التأثــرات النفســية الســلبية عــى األفــراد كالقلــق والخــوف املــريض أو الشــعور
باالكتئــاب ورمبــا تزايــد معــدالت االنتحــار مــع اســتمرار االســتبعاد االجتامعــي املبــارش أو غــر املبــارش.
وكل ذلــك يؤكــد أن التعــايف النفــي لــن يحــدث بــدون رؤيــة متكاملــة للتعــايف ،وجهــود مبذولــة لتحســن
وضــع األنظمــة اإلنســانية الحرجــة ،ســواء عــى املســتوى الفــردي أو الــدويل أو حتــى العاملــي .أضــف إىل
ذلــك أن كل نــوع مــن هــذه األنــواع ال بــد أن يتعامــل مــع املــايض والحــارض واملســتقبل ،بحيــث يبــدأ
مبعالجــة اآلثــار التــي حدثــت بالفعــل ،ثــم تحســن الوضــع الراهــن ،ثــم التطلــع ملســتقبل أفضــل مــن
خــال وضــع آليــات وأدوات تســاعد عــى ذلــك(.)50
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