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أدى فرض التباعد االجتماعي إلى 
ارتفاع استخدام شبكة اإل�ترنت. وعلى 

الرغم من أن هذا أب�ز دور المنصات 
االفت�اضية، فقد فاقم في الوقت ذا�ه 

من الضيق ومشكالت الصحة النفسية.

غّير إغالق معظم النشاطات على 
المستوى العالمي من أنماط الحياة 

العائلية، إذ أصبح أف�اد األسرة يمضون 
اليوم بكامله مًعا، وأصبح ل�اًما عليهم 

الموازنة �ين عالقا�هم مًعا، والعمل 
م عن بعد من المن�ل. والتعلُّ

الُمسنون وأصحاب الهمم فئات 
ا للخطر، ويحتاجون إلى  معرضة جدًّ

تط�يق ب�امج خاصة تضمن سالمتهم 
وأمنهم المجتمعي.
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2 Novet, J., “Zoom has added more videoconferencing users this year than in all of 2019 thanks to coronavirus,
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طلبت الحكومات والمنظمات الدولية من المواطنين في جميع أنحاء 
العالم الت�ام التباعد االجتماعي –أو بتع�ير أدق التباعد الجسدي– في 

الشهور األولى من تفشي جائحة كو�ونا. ويعني التباعد االجتماعي: 
االبتعاد عن التجمعات، وأن يلتزم الشخص مسافًة مت��ن تق��ًبا من 

األشخاص المجاو��ن له.1

وأدى التباعد االجتماعي إلى ارتفاع استخدام شبكة اإل�ترنت، وازدياد 
مفاجئ في عدد مستخدمي منصات اجتماعات الفيد�و، فمثًال أصبح 

عدد المستخدمين النشطين لتط�يق �وم 2.22 مليون شخص شه�ً�ا 
منذ بداية العام 2020، وهذا أكثر من إجمالي مستخِدميه في عام 

2019 كله2. صحيح أن هذه المنصات اسُتخدمت في البداية للعمل، 
لكن استخداما�ها توسعت حالًيا لتشمل المناسبات االجتماعية، مثل 

حفالت أعياد الميالد والفعاليات، وحتى صناعة المحتوى.
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عدد المستخدمين الجدد
النشطين لتط�يق �وم

2.22 مليون
شخص شه�ً�ا منذ

بداية العام 2020
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3 Prasso, S., “China’s Divorce Spike Is a Warning to Rest of Locked-Down World”, Bloomberg Businessweek, 2020.
  Global News, 2020.
4 Research Call, Wise Mind Center, 2020.
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وأدى اإلغالق العالمي إلى قضاء أف�اد األسر وقتًا أطول معًا، 
بصورة غير مسبوقة. وحينما أصبح الوالدان يمضيان وقتهما معًا في 

المن�ل، تطلب ذلك منهما أن يعمال ويساعدا في الوقت ذا�ه 
أوالدهما على الد�اسة من المن�ل. واأل�واج الذ�ن اعتادوا تمضية 
جزءًا ك�ي�ًا من وقتهم اليومي في العمل أصبحوا يعيشون طوال 

اليوم معًا في المن�ل، وهو ما سبب بعض المشكالت األس��ة، ففي 
الصين مثًال، ارتفعت معدالت الطالق، إذ أبلغ المحامون في 

شنغهاي أن طلبات الطالق �ادت بنسبة 25% منذ أوائل شهر مارس3. 
لكن على الجانب اآلخر استغل بعض األ�واج هذه الفرصة لالستمتاع 

بوقتهم مًعا وتع��ز عالقا�هم. 

وأدى كل هذا إلى ت�ايد النقاشات أيضًا عن الصحة النفسية، بعد 
انع�ال كثي��ن في �يوتهم. وسجل مركز وا�زمايند (أحد الم�اكز 

النفسية المشاِركة في الحملة اإلما�ا�ية الوطنية للدعم النفسي، 
ضمن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة) ��ادة في حاالت 

التوتر بسبب جائحة في�وس كو�ونا المستجد (كوفيد-19)، وهذا ما 
دفع معالجين أكثر إلى نقل الجلسات العالجية الفردية والجماعية 

إلى اإل�ترنت إلنشاء مجموعات دعم للصحة النفسية لألف�اد.4
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وشهدت دوٌل عديدة ازدياد حاالت تعاطي المخد�ات بسبب التوتر 
المصاحب للحياة األس��ة وفقدان الوظائف5. ووفًقا لمنظمة العمل 

الدولية، قد �ؤدي تفشي في�وس كوفيد المستجد (كوفيد-19) إلى 
فقدان 195 مليون وظيفة على مستوى العالم6. وخالل األسا�يع 
المقبلة ستنشر مؤسسة دبي للمستقبل في تق��ر منفصل تحليلها 
لمشهد البطالة العالمي المستقبلي، وستناقش فيه تأ�يرها على 
المجتمع. ويضاف إلى ذلك  أن حاالت العنف المن�لي �ادت أيضًا، 
الضط�ار األ�واج إلى البقاء مًعا فت�ات طويلة في أجواء مشحونة 

بالتوتر. صحيح أنه ما من إحصائيات دقيقة، لكن دعاوى العنف 
المن�لي �ادت في البلدان العر�ية؛ ولذا هّيأت بعض الدول –مثل 

األردن ولبنان– خطوطًا ها�فية لمساعدة الضحايا7، وفي فرنسا تحمي 
غون عما تعرضوا له خالل  الدولة ضحايا العنف المن�لي الذ�ن ُ�بلِّ

جائحة في�وس كو�ونا المستجد (كوفيد-19)، وُ�رسلون إلى غرف 
فندقية �تحمل الحكومة تكاليفها.8

وازدادت المخاوف في مختلف بلدان العالم بشأن الفئات المجتمعية 
المعرضة للخطر. فالُمسنون وذوو الهمم مثًال أكثر عرضة للتأ�ر بجائحة 

في�وس كو�ونا المستجد (كوفيد-19). ولذا طلبت دوٌل عديدة من 
المسنين البقاء في منا�لهم. لكن ع�ل هؤالء أدى إلى ازدياد 

المخاوف من مشكالت صحية أخرى، مثل ازدياد خطورة أم�اض 
القلب واألوعية الدموية وأم�اض المناعة الذا�ية.9
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© إبسوس | مؤشر ثقة المستهلك في منطقة الش�ق األوسط وشمال إف��قيا بخصوص كوفيد-19 
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اإلما�ات

الفرصة

ما نسبة الخطر الذي يعرضه
ا؟ لك في�وس كو�ونا شخصيًّ

فتح التحول إلى االتصاالت الرقمية آفاق فرصة متعددة للتفاعل االجتماعي 
المستقبلي. واليوم �رى معالجون نفسيون كثي�ون في دولة اإلما�ات فائدة 

إنشاء مجموعات دعم نفسي افت�اضية مجانية، وهذا ساعد الناس على 
التفاعل في جلسات ُ�ناسب جداولهم المزدحمة، بعيًدا عن المشكالت 

ل أو التكلفة. وأ�اح أيًضا حّيً�ا يتشارك فيه الناس  المحتَملة على صعيدي التنقُّ
في مخاوفهم واهتماما�هم. ويستخدم أيًضا المتدينون منصات اإل�ترنت 

لمشاهدة الطقوس الدينية التي ربما حض�وها بأنفسهم لوال الجائحة.10

في جميع أنحاء الوطن العربي ازداد تواُصل الناس عبر منصات التواصل 
االجتماعي وتط�يقا�ها، مثل وا�ساب وتيك توك. وبسبب اختالف صور 

االتصال، اختلفت وجهات النظر إلى جائحة في�وس كو�ونا المستجد 
(كوفيد-19) في الدول العر�ية، فهو في نظر بعضها أخطر منه في نظر 
غيرها. ولذا تسعى اآلن منصات التواصل االجتماعي المختلفة في هذه 

لة. من أمثلة هذا منصة تيك توك التي  الدول إلى مكافحة المعلومات المضلِّ
ا، إذ شاركت منظمة اليونيسيف في الش�ق  يقبل عليها جيل األلفية حاليًّ

األوسط وشمال أف��قيا، ومنظمة الصحة العالمية في تقديم معلومات 
موثوق بها عن جائحة في�وس كو�ونا المستجد (كوفيد-19) في المنطقة. 11

10 Ryan, P. & Dajani, H., “Coronavirus: worshippers urged to pray from and watch service online”, The National, 2020.
11 Mansoor, Z., “Dubai’s DHA partners with TikTok to launch #ThankYouHeroes Challenge”, Gulf Business, 2020.
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ُينقل كثير من معلومات كوفيد-19 رقمّيًا، ولذا �ت�ايد الحاجة إلى 
سبل ت�اُسل أَعّم، لمخاطبة جميع أف�اد المجتمع. من ذلك مثًال 

استعمال لغة اإلشارة في المؤتم�ات الجديدة. لكن َيلزم عموًما 
إج�اء مناقشات أوسع عن الكيفية التي ُيضمن بها مخاطبة جميع 

أف�اد المجتمع وحمايتهم كلهم على حد سواء، ويلزم توحيد معنى 
الرسائل على اختالف لغتها. في منطقة الش�ق األوسط وشمال 
إف��قيا أكثر من 50 لغة للمقيمين فيها، منها الفرنسية والكردية 

واإليطالية واألوردو والهندية والفل�ينية؛ فال بد من إ�احة 
المعلومات –عن قواعد الحجر الصحي وجهود التعقيم مثًال– لجميع 

األف�اد على اختالف لغا�هم، لكيال �تجاهل مجتمعات معينة قد 
يصاب أف�ادها بالفي�وس بعدئذ. 

في «استطالع �أي الشباب العربي» لعام 2019، قال 31% من 
المشاركين إنهم يعرفون شخصًا مصابًا بمرض نفسي. لكن هذه 
المشكلة لم ُ�تناول على نطاق واسع في الدول العر�ية بسبب 

مة  الوصم االجتماعي ألولئك المرضى. لكن بازدياد الب�امج المقدَّ
في الوقت ال�اهن، َتسنح فرصة ل��ادة التركيز العالمي في مسألة 

الصحة النفسية.12 

وأخيً�ا: على رغم التحديات العائلية، أقر كثي�ون بأن كوفيد-19 أ�اح 
فرصة إلعادة تقد�ر األولويات؛ فالعائالت ُتَحض على المكوث معًا 

في المنا�ل، فنشأ من هذا فرصة السترداد «األوقات الضائعة» 
وقضائها مع األوالد والكبار. صحيح أن منصات التواصل االجتماعي 

ستواصل ازدهارها، وستظل مهمة لمن اضُط�وا إلى التباعد، لكن 
الذ�ن كانوا قبل جائحة في�وس كو�ونا المستجد (كوفيد-19) 
َينشغلون بهوا�فهم أ�ناء اجتماعا�هم العائلية، سيقّد�ون فرصة 

تمضية «وقت حقيقي» مع أحبابهم.

12 Research Call, National Program for Happiness & Wellbeing, 2020.
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مي الرعاية الصحية دور أكبر في  سيكون للممرضات والقابالت ومقدِّ
الرعاية المن�لية، خصوًصا لغير القاد��ن على مغادرة منا�لهم، مثل 

المسنين والحوامل. فتلزم تد��بات على تلك األدوار التي قد تستمر 
بعد ا�تهاء أزمة الجائحة.

على المدى القصير 
(أ�ناء تفشي كوفيد-19)

ستستمر الجلسات ومجموعات الدعم على اإل�ترنت، ألنها �تيح تشكيل 
ن الناس من التفاعل �إيجا�ية، وبال  مجتمعات جديدة أْشمل، تمكِّ

لية.  تحديات مالية أو �نقُّ

إن كنت تعاني، أنت أو أحد معارفك في دولة اإلما�ات العر�ية المتحدة، من القلق أو 
 @happyuae أو حساب www.hw.gov.ae/registration  االكتئاب أو التوتر، فُ�ر

على إنستج�ام، لَتجد تفاصيل أكثر عن جلسات فردية وجماعية مع متخصصين. 

المستقَبل

على المدى القصير والطو�ل مًعا  
(ما بعد كوفيد-19)
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