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ـــــــــــــــــــــداءإه  
 

  

  الى  إهداء

  أبطال المواجهة ضد جائحة الكورونا    

 من أطباء وممرضين وكوادر صحية أخرى.

 طبيب وزوجها الحميد عبد خالد بشائر الدكتورة النسائية اختي طبيبة  الى

 موقعهما من يقفـان اللذان عمان مسقط، في المنعم عبد علي الدكتور الطواريء

  ".للخطر اطفـالهما وسالمة سالمتهما معرضين الجائحة مواجهة في المختلفين
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   جمـــــــــال التركـــــــــيور  ـــــــــم: الدكتــــــــــــتقدي
 

لما سّوى اهللا االنسان  وخلقه في أحسن تقويم، شاءت حكمته ان تكون 
فكان ان  ،خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون"وما  الغاية من خلقه عبادته"

ّهز اإلنسان بأدوات خالفته على االرض، أنعم عليه بالعقل، وحّفه جُ 
 هدىوتقواها، كان االبتالء وكان الصراع بين  هافجور  نفسه وألهم ،شهواتبال
 .اللالهوى والشهوات والطغيان والضّ  ضنك في والسقوط صراط المستقيمال

  
استكبر، تأله ، االنسان طريقه، طغى أحقاب الزمن، ضلّ  بعض وفي 

م بأمره الحاكوانه لن يقدر عليه أحد  اعتقد أنأحذته العزة باالثم، وتجّبر، 
ألقوام الل اوفي غمرة ضّ عبادة خالقه...  د علىتمرّ  فكان أن ،على األرض

الى  ونويهتدالبالء العظيم، عّلهم يؤوبون  العزيز الحكيمابتالهم ، وطغيانهم
بالطوفان، واخر بالريح العقيم، وبالجراد والقٌمل  ابتالهم، المبين صراط الحق

 األمراضخسف والمسخ، بالصيحة، ب، بالوالضفادع والدم وبالسنوات العجاف
من وتستفيق  الى رشدهاهذه األقوام ان تثوب  الً مَ أ... والطواعين والباليا
 اسخر لهملهوا، وان كل ما في هذا الكون و خلق عبثا انها لم تدرك ت، فاغفلته

استخالف و  هالسموات واألرض والجبال أن يحملنها لتعمير  تِ بَ أ أمانةتحمل ل
الذي امر اهللا مالئكته  ميكون المكرّ ته فانسانيبيرقى تى ح، اهللا في االرض

  .ويحقق الرسالة وراحة البال االطمئنانفينعم بالسكينة و  له، ان تسجد

   
وفي غمرة ّضالل األقوام  
وطغيانهم، ابتالهم  
العزيز الحكيم البالء  
العظيم، عّلهم يؤوبون  
ويهتدون الى صراط  
  الحق المبين

  
في مستهل هذا القرن   
لواحد والعشرون وفي  ا

غمرة نشوة انتصاراته  
وطغيان غروره وبطره ،  
إذا بفيروس ال ُيرى  
بالعين المّجردة، ينطلق  
من أقصى األرض، 
مكتسحا الكرة األرضية، 
ال يُبقى و ال يذر... 
يحصد البشرية حصدا،  
أربكها وهزها هزة  
  عنيفة، 
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قي العلمي لتعمير االرض، للرّ  تمضي عجلة الزمن واالنسان يكدح
 يههو أهل لها، وفي غمرة سع مكّرمةينعم بحياة إنسانية عّله والحضاري، 

يعرض عن ، وفي نشوة انتصاراته وسيطرته على الطبيعة وعلى المرض يغفل
عتقد يل، فيضلرحمة حاجته لعتقد أنه استغنى عن ذكر خالقه فيشقى، قد ي

  .أن ال قدرة على جبروتهو  واهما أنه امتلك القوة
  
القرن الواحد والعشرون وفي غمرة نشوة انتصاراته  هذا في مستهل 

ينطلق من  ،ةردرى بالعين المجّ ، إذا بفيروس ال يُ  هغروره وبطر طغيان و 
بقى و ال يذر... يحصد البشرية أقصى األرض، مكتسحا الكرة األرضية، ال يُ 

 ءهزة عنيفة، زرع الرعب و الخوف  في كامل ارجا اوهزه اأربكهحصدا، 
 قوته وتقدمه العلميبكل  كانت الصدمة عنيفة، وقف االنسانالمعمورة ، و 

مشدوها، جاثما على ركبتيه، مكتوف األيدي، حائرا، فيروس زا، عاجطبي وال
ضرب كبريائه في الصميم، هذا االنسان الذي يزعم ان  من اضعف خلق اهللا 

، ترسانة أسلحته الرهيبة فضاءاألرض والتحكم ته، وانه ة تضاهي قوّ ال قوّ 
رى، كانت عدو فتاك أوهي من أن يُ  انقاذه من براثنوالمدمرة عجزت عن 

، اال من عميت همإلى خالق فينيبوا داءشه مهو السمع  واهزة عنيفة لمن القلا
 فكانوا في غيهم يعمهون...قفلت قلوبهم، أُ بصيرتهم و 

 
، كان الطاقم الطبي في المعمورةالمستجد  19وفي غمرة اجتياح الكوفيد 

خط المواجهة االّول، المعركة شرسة مع عدو شرس، كانت الضغوط جسام 
كان لزاما الحفاظ على مستوى األداء  ،نهاك النفسي والبدني شديدم، اإلعليه
د في تقديم خدمات الرعاية الطبية لمن تسلل الفيروس إلى جهازهم الجيّ 

 ، في هذه األجواء ومن من العدوى التنفسي، مع توخي أقصى درجات الوقاية

فيروس من اضعف خلق   
اهللا  ضرب كبريائه في  
الصميم، هذا االنسان  

يزعم ان ال قوّة    الذي
تضاهي قّوته، وانه تحكم  
األرض والفضاء، ترسانة  
أسلحته الرهيبة والمدمرة  
عجزت عن انقـاذه من  
براثن عدو فتاك أوهي  
  من أن يُرى، 
  
في غمرة اجتياح  

المستجد    19الكوفيد  
المعمورة، كان الطاقم  
الطبي في خط المواجهة  
االّول، المعركة شرسة مع  
عدو شرس، كانت  

وط جسام عليهم،  الضغ
اإلنهاك النفسي  
  والبدني شديد

  
تصلنا أحيانا انباء عن  
األنهيار النفساني لهذا  
الطبيب أو ذاك، عن  
أنهاك المّ بهذه  

أحيان   الممرضة أو تلك،
أخرى تصلنا أنباء انتحار  
أحد أفراد هذا الطاقم  
الطبي في هذا البلد أو  
ذاك... جميعهم ضحايا "  
  االحتراق المهني
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ي لهذا انميادين المعركة/ المستشفيات، تصلنا أحيانا انباء عن األنهيار النفس
أحيان أخرى تصلنا  أنهاك الّم بهذه الممرضة أو تلك،عن يب أو ذاك، الطب

أنباء انتحار أحد أفراد هذا الطاقم الطبي في هذا البلد أو ذاك... جميعهم 
، نعم الوخيم لآكان باالمكان حمايتهم من هذا الم"، االحتراق المهني" ضحايا 

هذا  في زمن لهاجس كل الدو  عليهاالحياة غالية على الجميع، والحفاظ 
هم داءأن انهار الطاقم الطبي من سيحمينا، أن الحفاظ على إ و ، لكن الوباء

 أولوية قصوى، كما أن الحفاظ على حياتهم أولى األولويات... االفضل
 

الرعاية و  العالج  إن كان من أهداف الصحة النفسانية تقديم خدمات
في الشخصية،  ذين يعانون من اضطراباتللامرضى النفسانيين للالصحية 

حتى يستعيدوا نشاطاهم بعد فترة تعطل قد تطول أو تقصر وما يسببه ذلك 
ه يبقى من أولويات من انعكاسات سلبية على الخدمات المجتمعية، فانّ 

ة ومن الصحة النفسانية تقديم خدمات الوقاية من االضطرابات النفساني
، حتى ال يةراقية بدنحفاظا على مستوى لياقة نفسانية و  االحتراق المهني،

دون  ،ؤدى الطاقم الطبي مهامه على الوجه األمثلييرتبك األداء الوظيفي، و 
ذلك ، أن يكون لذلك تأثير على خدمات الرعاية الصحية في ظل هذه الجائحة

لمقاومة الوباء، حتى ال يزداد انهيار لمنظومة الدفاع االساسية  ه،انهيار في أن 
 والتغلب عليه في ظل منظومات مواجهتهعن  عجز فيهاناستفحاال وانتشارا، 

، وكان لزاما على الحاملين في العديد من اوطانناهشة  تحتية  اتوبني صحية
في هذه الفترة العصيبة من العمل  ،ي بالصحة النفسانية وخدماتها هموم الرقّ ل

 .وسوء مآالته خطر االحتراق المهنيمن على حماية الطاقم الطبي  الوباء
  

 جاءت المكتبة النفسانية العربية تفتقد لمراجع في هذا الموضوع، ا كانولمّ 
 ، ليسّد فراغا كبيرا في ميدانه، األفضلل من نوعه، في الزمن هذا الكتاب األوّ 

من أولويات الصحة    
النفسانية تقديم خدمات  
الوقـاية من االضطرابات  
النفسانية ومن االحتراق  
المهني، حفـاظا على  

ية  مستوى لياقة نفسان
وبدنية راقية، حتى ال  
يرتبك األداء الوظيفي، 
ويؤدى الطاقم الطبي  
  مهامه على الوجه األمثل

 
ولمّا كانت المكتبة  
النفسانية العربية تفتقد  
لمراجع في هذا الموضوع،  
جاء هذا الكتاب األّول من  
نوعه، في الزمن األفضل، 
ليسدّ فراغا كبيرا في  
ميدانه، بتقديمه دراسة  

ذو مستوى    طبية موثقة
  علمي راق

  
تناول الكتاب في   

مستوى ثان، تقديم  
الوسائل العالجية الحديثة  
المتاحة لمن أصيبوا  
باالحتراق المهني من  
الطاقم الطبي، من مثل  
"العالج السلوكي  
المعرّض الموجه"،  إلى  
"عالج إبطال التحسس  
  وإعادة المعالجة
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 بالوسائل أوال،، اهتمت موثقة ذو مستوى علمي راق طبيةبتقديمه دراسة 
حفاضا راق المهني، الوقائية لحماية الطاقم الطبي من الوقوع فريسة االحت

لياقة نفسانية وجسدية مثلى لتقديم خدمات رعاية طبية في أعلى على 
الحديثة العالجية  الوسائلتقديم  ،مستوى. ثم تناول الكتاب في مستوى ثان

العالج " مثل من ،لمن أصيبوا باالحتراق المهني من الطاقم الطبيالمتاحة 

، "ل التحسس وٕاعادة المعالجةعالج إبطا"إلى  "، السلوكي المعّرض الموجه
الذي أثبت فّعالية قصوى في عالج المصابين باالحتراق، أضافة إلى فّعاليته 

 في عالج اضطرابات القلق شأن الهلع والّرهاب واضطرابات المزاج.
 

ة عدم التهاون في عالج حاالت على أهميّ في هذا الكتاب شّدد المؤلف 
الرعاية النفسانية األمثل من خالل االحتراق المهني، وذلك بتقديم خدمات 

من الوقوع   العالجات المستجدة المبنية على الدليل العلمي، لتأمين الوقاية 
أمراض الصدمة النفسانية والجسمية المزمنة. إنه من الضروري حماية في 

ودعم الصحة النفسية ورفاهية هؤالء العاملين في الخطوط األمامية 
النفسية والدعم االجتماعي، أثناء وبعد  ومساعدتهم في تدخالت الصحة

 .الجائحة
  

ان شرفنا أن يكون أول  الشكر موصول للدكتور وليد خالد عبد الحميد
سلسلة الكتاب العربي االصدار الرقمي لم،  ضمن إصدار لهذا الكتاب القيّ 

 " نفساني" الصادرة عن مؤسسة العلوم النفسية العربية، وهو للعلوم النفسية
رقي علوم لهذا الشبكة الساعية ل هداللة رمزية تعكس تقدير ذو  عندي 

انخراطه في الثورة المعلوماتية الرقمية على و ، وخدمات الصحة النفسانية
مستوى علوم  وطب النفس في الوطن العربي. اننا وصلنا الى مرحلة ال 

 ر في خيار لنا فيها اال االنخراط في الثورة الرقمية بفّعالية من باب المؤثّ 

شّدد المؤلف في هذا   
الكتاب على أهميّة عدم  
التهاون في عالج حاالت  
االحتراق المهني، وذلك  
بتقديم خدمات الرعاية  
النفسانية األمثل من خالل  
العالجات المستجدة  
المبنية على الدليل  

العلمي، لتأمين الوقـاية  
من الوقوع  في أمراض  
الصدمة النفسانية  
  والجسمية المزمنة. 
  

موصول    الشكر
للدكتور وليد خالد عبد  
الحميد ان شرفنا أن  
يكون أول إصدار لهذا  
الكتاب القيّم،  ضمن  
االصدار الرقمي لسلسلة  
الكتاب العربي للعلوم  
النفسية " نفساني"  
الصادرة عن مؤسسة  
  العلوم النفسية العربية، 
  

اننا وصلنا الى مرحلة ال خيار   
لنا فيها اال االنخراط في الثورة  

رقمية بفعّالية من باب  ال
المؤثّر في األحداث وفي  
تطور العلوم وليس من باب  
المتأثر، المفعول به، التابع  
والمتلقي السّلبي، الذي  
  .يتأثر وال يؤثّر في األحداث
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األحداث وفي تطور العلوم وليس من باب المتأثر، المفعول به، التابع 
 .األحداثلبي، الذي يتأثر وال يؤّثر في والمتلقي السّ 

 
غني عن الذكر ان الدكتور وليد، كان من الشخصيات األولى التي  

الى جانب "شبكة العلوم النفسية العربية" منذ السنوات االولى لتأسيسها،  وقفت
اننا ولكل من مد يده الينا،  ،وكنا ممنونين له ذلكوساهم في إثراءها العلمي، 
حتى ، أمثاله من علماء وأطباء معه ومع نللتعاو  لم نخفي يوما حاجتنا الكبيرة

، وللتاريخ ما أوطاننا في متفشيةنساهم معا في رفع جهالة أمية نفسانية 
 الدعم العلميكانت " شبكة العلوم النفسية العربية "  لتحقق ما حققته لوال 

ساتذة كرام، إن التحدي الحضاري الذي نواجهه اليوم في أوج عنفوانه وقوته أل
قي وعّز ونهضة وٕاما رّ وجبروته، ولن نقدر على مجابهته إال متحدين،  فإما 

 سقوط وخذالن واندثار

الشكر والعرفان إلى مؤلف هذا الكتاب الذي أثرى المكتبة العربية 
  النفسانية بمؤلف علمي راق، نحن أمس الحاجة اليه...

 
 وا...ـــــــــــــــــــل اعملـــــــــــــــــوق

  
  
  
  
  
  
  
  
 

غني عن الذكر ان   
الدكتور وليد، كان  
من الشخصيات األولى  
التي  وقفت الى جانب  

النفسية    "شبكة العلوم
العربية" منذ السنوات  
االولى لتأسيسها، وساهم  
في إثراءها العلمي، 
وكنا ممنونين له ذلك، 
  ولكل من مد يده الينا

  
لم نخفي يوما حاجتنا   

الكبيرة للتعاون معه  
ومع أمثاله من علماء  
وأطباء، حتى نساهم معا  
في رفع جهالة أمية  
نفسانية متفشية في  
  أوطاننا

  
حضاري  إن التحدي ال  

الذي نواجهه اليوم في  
أوج عنفوانه وقوته  
وجبروته، ولن نقدر  
على مجابهته إال  
متحدين،  فـإما رّقي وعّز  
ونهضة وإما سقوط  
  وخذالن واندثار
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  تعيااتدولنفسانية الصحة وس ..." ارــايـافــنرولكو"اة ــجائحالمقدمة: 
 على  االطقم الطبية.لتالية للصدمة ب الكرا

) تهدد بشراسة البشرية COVID-19( كورونا المستجدإن جائحة فيروس 
الفيروس.  فباالضافة الى العدوى الشديدة والسريعة لهذا جمعاء بسبب 

الوفيات التي يسببها هذا الفيروس فإن األضرار التي لحقت بالصحة النفسية 
فاهية كانت هائلة بالفعل.  لقد شبه البعض هذا الوباء والثروة المالية والر 

كحرب عالمية، باستثناء أنه في هذه الحالة، "العالم كله يقف في نفس 
الخندق". و يعمل الجميع في هذا العالم مًعا لمعرفة المزيد عن هذا الفيروس 
وتطوير أدوات لمكافحته.  وهناك الكثير من االبتكارات والبحوث العلمية 

المية التي تجري وستمثل مفتاحا للحد من اضرار هذه الجائحة.  وتشمل الع
تلك االبتكارات؛ االختبارات المختبرية  والعالجات واللقاحات والسياسات للحد 
من انتشار المرض مع تقليل الضرر الذي يلحق باالقتصاد. ويجب أن 

ونت أضيف أيضا التطورات التي حصلت في العالج النفسي عن بعد. لقد ك
رابطة عالج االمدر اإليطالية شبكة عالج عن بعد للمستشفيات والمصحات 
في كل المناطق المصابة بالجائحة للعمل في بروتوكوالت للوقاية والعالج من 

  االحتراق المهني في طواقم مهنيي الصحة في هذه المؤسسات. 
 

إن جائحة فيروس   
كورونا المستجد  

)COVID-19 (
  تهدد بشراسة البشرية
جمعاء بسبب العدوى  
الشديدة والسريعة  

لهذا الفيروس.  
 
شبه البعض هذا الوباء  
كحرب عالمية، 
باستثناء أنه في هذه  
الحالة، "العالم كله  
يقف في نفس  
الخندق". و يعمل  
الجميع في هذا العالم  
مًعا لمعرفة المزيد عن  
هذا الفيروس وتطوير  
  أدوات لمكافحته. 
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اغالق كل شيء في العالم من  أننا لم نشهد في حياتنا عدوى تسببت في
يؤسف له أن التعامل العالمي مع جائحة  ومما  المتاحف إلى دول بأكملها.

الكورونا جاء متأخرا وخجوال في البداية من معظم دول العالم ألن الصحة 
العامة لم يكن لها اولويه عالية في اولويات الدول  و هناك أهمال متزايد من 
قبل الحكومات في تغطية الدعم الصحي و االجتماعي من اإلجازات 

ة الوظيفية الضرورية للبقاء بالنسبة للمرضى المرضية للعمال والحماي
والمعوقين التي اصبحت شبه معدومة، الى الخدمات الصحية التي تحولت 
بالتدريج  وبطريقة شبه كاملة الى مؤسسات ربحية تديرها الشركات الرأسمالية 
الخاصة في الكثير من الدول. يكشف الوباء عن الكيفية التي أدى به 

مد في الخدمات العامة إلى إضعاف قدرة المجتمعات اإلهمال الطويلة األ
على التعامل مع الصدمات وكيف خلقت نقاط ضعف جوهرية في التعامل 
ليس فقط مع الفقر والحرمان في المجتمع ولكن أيضا مع األزمات مثل التي 

  .  )Abdul-Hamid, 2018( نواجه اليوم
يات هذا من جانب ومن جانب آخر تطلب الحكومات اآلن تضح

اجتماعية واقتصادية جسيمة من شعوبها، مع وجود حوالي ثلث سكان العالم 
تحت شكل من أشكال اإلغالق.  لكن هناك دليل على أن الحكومات بدأت 
تعمل في الواقع لحماية الجمهور، على سبيل المثال، من خالل توفير الدعم 

وهذا متغيًر للنظام الصحي وٕاعطاء نصائح واضحة تهدف إلى إنقاذ األرواح، 
ايجابي إلى حد كبير.  على الرغم من أن المقارنات الدولية ليست مباشرة، 
إال أن هناك أمثلة مشجعة على نجاح اإلجراءات القوية والسريعة في درء 

ومن الجدير بالذكر فأن االسوء   أسوأ آثار انتشار الفيروس في بعض الدول.
بناًء على بعض ة و قد يكون الزال قادما خصوصا في الدول الفقير 

 ) أن هناك IRCالسيناريوهات المحتملة ، فقد قدرت لجنة اإلنقاذ الدولية (

  
أن التعامل العالمي مع  
جائحة الكورونا جاء  
متأخرا وخجوال في  
البداية من معظم  
دول العالم ألن الصحة  
العامة لم يكن لها  
اولويه عالية في  
اولويات الدول  و  
هناك أهمال متزايد  

قبل الحكومات في  من  
تغطية الدعم الصحي و  
 االجتماعي  
 
قدرت لجنة اإلنقـاذ  

) أن  IRCالدولية (
هناك إمكانية إلصابة  

مليون   500ما بين  
ومليار إصابة بالكورونا  
المستجدة ستحدث  

دولة هشة و   34في  
مبتالة بالنزاعات  
والحروب، مما قد  
يؤدي إلى ما بين  

مليون   3.2إلى    1.7
 حالة وفـاة  
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مليون ومليار إصابة بالكورونا المستجدة  500إمكانية إلصابة ما بين 
دولة هشة و مبتالة بالنزاعات والحروب، مما قد يؤدي إلى  34 ستحدث في

  ).IRC, 2020مليون حالة وفاة ( 3.2إلى  1.7ما بين 
  
  
  
  
  
  
  

  الطواقم الطبية تقول: نحن نبقى هنا من اجلك. رجاءاً، ابقى في البيت من أجلنا
ومن اكثر الناس تعرضا لالصابة بهذا المرض الخطير هم االطقم الطبية 

ية في الخندق االول لمنازلة هذه الجائحة. فمن اطباء وممرضي اقام والصح
الطواريء الى طواقم سياؤات االسعاف الى اطباء وممرضي العناية المركزة 
كلهم يتعاملون بصورة مباشرة مع مرضى هذه الجائحة ويتعرضون للعدوى 
 والمرض ةالموت في عملهم النقاذ حياة مرضى هذا الوباء. لذلك فأن أول

شيء يجب على الجميع في المجتمع القيام به لمساعدة هؤالء االبطال هو 
اتباع التعليمات الصحية في التباعد االجتماعي والبقاء في البيت لمنع انتشار 

  المرض وتقليل الضغط النفسي والبدني على الطواقم الطبية.
ولشرح أهمية االغالق والتباعد االجتماعي يستخدم في علم الوبائيات 

لحساب عدد اإلصابات الجديدة التي  ( R0)شيًئا يسمى بمعدل التكاثر ، أو 
سيكون من الصعب شرح معدل التكاثر بصورة وافيه في هذا  عدوى.التسببها 

 كلما انخفضت 1.0المقام، لكننا بعجالة فأنه كلما قل هذا المعدل عن 

   
 
من اكثر الناس تعرضا  
لالصابة بهذا المرض  
  الخطير هم االطقم
الطبية والصحية في  
الخندق االول لمنازلة  
 هذه الجائحة. 
  
  
 
أول شيء يجب على  
الجميع في المجتمع  
القيام به لمساعدة  
هؤالء االبطال هو اتباع  
التعليمات الصحية في  
التباعد االجتماعي  
والبقـاء في البيت لمنع  
انتشار المرض وتقـليل  
الضغط النفسي  
والبدني على الطواقم  
 .الطبية
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وما قد   كلما ارتفعت عدد الحاالت. 1.0عدد الحاالت وكلما زادت على 
يمكن أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة   R0اختالف بسيط في قيمة ال  يبدو أنه

جًدا في االصابات والوفيات. فأذا ما نجح التباعد االجتماعي في تقليل انتقال 
إصابة فقط  0.7حالة إلى التسبب في  2.0كل إصابة واحدة من التسبب في 

 32من  يوًما سيصاب بالمرض سدس نسبة اإلصابات بدالً  40، فعندئٍذ بعد 
إصابة في مجتمع  100ضعًفا في النسبة االعلى. وبعبارة أخرى: فإذا بدأت 

إصابة جديدة في حالة معدل التكاثر  17يوًما، ستنتهي بـ  40ما فبعد 
و هذا   ).2.0إصابة جديدة في المعدل األعلى ( 3200) والى  0.7األدنى(

فيها اإلغالق يضع الخبراء اليوم أمام معضلة المدة التي يجب أن يبقى 
منخفضة لتقليل عدد الحاالت قبل  R0والتباعد االجتماعي لإلبقاء على قيمة 

  ). ,2020Gatesالبدء باالنفتاح التدريجي (
ومن دروس التاريخ المهمة في هذا 
السياق  ما حدث خالل الوباء األكثر سوءا 
في التاريخ الحديث من خالل االنفلونزا 

والتي  1916ام اإلسبانية التي بدأت في الع
موجات  وسببت  3استمرت لمدة عامين في 

مليون وفاة.   50مليون اصابة و 500
ومعظم الوفيات حدثت في الموجة الثانية 

للوباء. فبعد أن شعر الناس بالضجر الشديد وأصابهم االكتئاب  والذعر 
الشديد بشأن اإلغالق الصحي والتباعد االجتماعي الذي فرض بعد الموجة 

، فعندما تم رفع اإلغالق ألول مرة، كان الناس مبتهجين في وانطلقوا األولى
للشوارع بدون أية وسائل للوقاية أو أي تباعد أجتماعي بما نتج عنه وخالل 
أسابيع، الموجة الثانية  التي تسببت بعشرات الماليين من المصابين 

 ).Adams,2020والماليين من الوفيات (ِ 

   
 
أذا ما نجح التباعد  

جتماعي في تقـليل  اال 
انتقـال كل إصابة  
واحدة من التسبب في  

حالة إلى التسبب    2.0
إصابة فقط ،   0.7في  

يوًما   40فعندئٍذ بعد  
سيصاب بالمرض  
سدس نسبة اإلصابات  

ضعفـًا   32بدالً من  
 في النسبة االعلى. 
  
 

  100إذا بدأت  
إصابة في مجتمع ما  

يوًما،  40فبعد  
إصابة    17ستنتهي بـ 
حالة معدل  جديدة في  

) 0.7التكاثر األدنى(
إصابة    3200والى  

جديدة في المعدل  
 ). 2.0األعلى (
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على الرغم من أوجه القصور المهمة في بعض االستجابات، فإن العالم 
يشهد من نواح عديدة تنحية األيديولوجية جانبًا لتلبية الحاجة الملحة 
واألساسية المشتركة بين جميع الناس لحماية الصحة.  ولكن من الصعب أن 

عودة إلى ما كانت نتخيل أنه عندما ينتهي هذا الوباء، سيكتفي الجمهور بال
لقد جرفت العولمة كل البناءات والتشريعات االيجابية  عليه األمور.

والتشاركية التي نتجت بعد الحرب العالمية الثانية في حماية المجتمع من 
الجوع والفقر والجهل لتنتج منذ تسعينيات القرن الماضي رأسمالية متوحشة 

فقراء واستغاللهم و بما جعل أكثر  بشاعة واستغالال بما أدى الى سحق ال
الغذاء والدواء بعيد المنال عن جماهير واسعة من الفقراء وذوي الدخل 
المحدود، لفد أدت خصخصة المستشفيات والمؤسسات االجتماعية لصالح 
األغنياء والشركات متعددة الجنسيات هذا باالضافة الى أن كل ذلك كان 

 ستنموا بها االجيال القادمة! يحصل بدون أي حماية وبتلويث للبيئه التي
أني أرى أن ما يحدث هو جرس االنذار من رب العباد على درجة الحيف 
والغبن واالستغالل الذي ينتشر في العالم كما قال سبحانه تعالى في سورة 

ا َبُعوَضًة َفَما َفْوَقهَ 26البقرة آية ( َه َال َيْسَتْحِيي َأن َيْضِرَب َمَثًال مالل ا ) (ِإن ◌ۚ 
بِهْم  ِمن ر ُه اْلَحقِذيَن آَمُنوا َفَيْعَلُموَن َأنا ال ِذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا  ۖ◌ َفَأما ال َوَأم

َوَما ُيِضل ِبِه ِإال  ۚ◌ ُيِضل ِبِه َكِثيًرا َوَيْهِدي ِبِه َكِثيًرا  ۘ◌ َأَراَد اللُه ِبهََٰذا َمَثًال 
تفسير الطبري  فان تفسير هذه اآلية: أنه (سبحانه) ال اْلَفاِسِقيَن). وفي 

يستحي أن يضرب في الحّق من األمثال صغيِرها وكبيِرها، ابتالًء بذلك عباَده 
واختباًرا منه لهم، ليميز به أهل اإليمان والتصديق به من أهل الضالل والكفر 

  .به, إضالال منه به لقوم، وهدايًة منه به آلخرين (تفسير الطبري)
و في مقالته التي ستلي عندما اـش�حألغالي وانا أتفق مع االستاذ الدكتور ا

 كتب "فـواهم من يعتقد بان العالم سيرجع بعد انطفاء وتالشي الوباء الى حالته 
 

   
  
  
  
  
  
  
من دروس التاريخ  
المهمة في هذا  
السياق  ما حدث خالل  
الوباء األكثر سوءا في  
التاريخ الحديث من  

ونزا  خالل االنفـل
اإلسبانية التي بدأت  

 1916في العام  
والتي استمرت لمدة  

موجات   3عامين في  
مليون   500وسببت  

مليون   50اصابة و
 وفـاة.
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.  وحسب المقالة االفتتاحية للعدد )2020و،شا�حأي ـلغالااالصلية" (
االخير لمجلة االنسيت الطبية  فإن  األمر أحتاج الى أزمة بهذا الحجم 
لفرض االعتراف من جديد بأن الدور األساسي للحكومات هو في خدمة 

وأن الصحة والرفاهية يجب أن  -ات والرأسمالوحماية شعبها وليس الشرك
وهناك أدلة صادمة عن  –يكون لها قيمة أعلى من الناتج المحلي اإلجمالي 

الكيفية التي تم بها تجويف أنظمة الحقوق والمسؤوليات المتبادلة بين الفرد 
والمجتمع التي تشكل األساس لما يدعى بالعقد االجتماعي.  إن نوع 

يفرزها هذا الوباء هي أبعد ما يكون عن الوضوح بعد، المجتمعات التي س
ولكن ترابطنا كأناس على المستويات المحلية والوطنية والعالمية ال يمكن 
إنكاره اليوم مقارنة بأي وقت مضى كما أنه ال يمكن بعد اليوم تجاهل أهمية 

 ).  The Lancet, 2020( النظم الصحية ذات الموارد الجيدة واإلعداد الجيد
لقد خلصت أفتتاحية الالنسيت الى ضرورة إن يكون هناك فيما بعد 
الجائحة عقد اجتماعي جديد وموسع، وتكون الصحة في المركز والقلب من 
هذا العقد بسبب الدروس التي تعلمناها وسوف نتعلمها من هذا اإلرًث الثقيل 

بين  ). أن عالقة األخذ والعطاء,2020Lancetلتجربة و أثار هذه الجائحة (
ربما يمكن رؤيتها بشكل أفضل من خالل هذا العقد  -الدولة والفرد 

ال ألن التجربة أثبتت عدم كفايتها الحالية فحسب، بل ويجب –االجتماعي 
بالتأكيد أن يتم أعادة صياغتها في خضم هذه االزمة الصحية و االقتصادية 

  العالمية الحالية.
لصحة النفسية ليس فقط من ولقد أثبتت هذه االزمة األهمية الملحة ل

خالل التأثيرات النفسية للتباعد االجتماعي واالغالق ولكن ما سببته أصابات 
ووفيات الجائحة من صدمات نفسية أدت الى انتشار حاالت اإلكتئاب والقلق 

 والهلع  في المجتمع وأدت في المجتمعات االوربية الى زيادة حاالت العنف 
-  

   
  
 
معظم الوفيات حدثت  

الموجة الثانية    في
للوباء. فبعد أن شعر  
الناس بالضجر الشديد  
وأصابهم االكتئاب  
والذعر الشديد بشأن  
اإلغالق الصحي  
والتباعد االجتماعي  
الذي فرض بعد  
الموجة األولى، فعندما  
تم رفع اإلغالق ألول  
مرة، كان الناس  
مبتهجين في وانطلقوا  
للشوارع بدون أية  
وسائل للوقـاية أو أي  

عد أجتماعي بما نتج  تبا
عنه وخالل أسابيع،  
الموجة الثانية  التي  
تسببت بعشرات  
الماليين من المصابين  
 والماليين من الوفيات  
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االسري وحاالت االنتحار. أن هذه الصدمات النفسية أدت أيضا الى 
حاالت من االحتراق المهنيي في مقدمي الرعاية الصحية في الخط االول 
لمجابهة هذة الجائحة بما أدى في كثير من االحوال الى استنزاف الطواقم 

النفسي على المتبقيين من الفرق الطبية. أن العقد الصحية وزيادة الضغط 
االجتماعي يجب أن يتضمن وضع الصحة النفسية (وما وصفته الدكتورة 
مرسلينا في المقال الذي سيلي بالمناعة النفسية) في أولويات الحاجات 
االساسية للمواطنين وان يكون علم الصدمة النفسية الذي يقوم على عالج 

اض في قلب خدمات الصحة النفسية الجديدة لما بعد االسباب بدل االعر 
  الجائحة. 

أنه ليسعدني بعد أن شرفني البروفسور الدكتور جمال التركي رئيس شبكة 
العلوم النفسية العربية باالشراف على العدد الخاص من مجلة بصائر نفسية 
والذي يضم مقاالت مهمة الساتذة فطاحل في طب وعلم النفس حول آثار و 

عفات جائحة الكورونا نفسيا، عملت وبطلب من الدكتور جمال على مضا
كتاية مقالة حول حماية االطقم الطبية في خط المواجهة االمامي للجائحة من 
االحتراق المهني و تعب التعاطف و إذا بالموضوع يتشعب الى كتاب أقدمه 

ليل نهار هدية لخط حمايتنا األول من هذه الجائحة االطقم الطبية التي تعمل 
  لمعالجة اآلثار الخطيرة لهذه الجائحة على صحة المجتمع. واهللا الموفق. 

  :ا����در

 401ص �����1 ا����ي (��ون ��ر��) ج -

��� ا�� �����.�� ا�"�ه�ة: 

 -) -�,+� آ()�� 2020و ('�&�أ�$��# ا -

19 Covid -و ��-)�)�-�1 . ا��(وا���0/ ا.�
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الرغم من أوجه    على
القصور المهمة في  
بعض االستجابات، فـإن  
العالم يشهد من نواح  
عديدة تنحية  
األيديولوجية جانباً  
لتلبية الحاجة الملحة  
واألساسية المشتركة  
بين جميع الناس لحماية  

الصحة.  
 
  
 
أني أرى أن ما يحدث  
هو جرس االنذار من  
رب العباد على درجة  
الحيف والغبن  

ل الذي ينتشر  واالستغال
 في العالم  
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انا أتفق مع االستاذ  

لغالي ا  الدكتور
و في مقـالته  اـحرشأ

التي ستلي عندما  
كتب " فـواهم من  
يعتقد بان العالم  
سيرجع بعد انطفـاء  
وتالشي الوباء الى  
 حالته االصلية" 
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