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وان لم يكن  باآلالف األرواحال يمكن قرن من الزمان إال وبضرب العالم وباء يحصد 

لمفيروس بحث يستعيد  الجينيبالماليين وتستغرق الدورة الفيروسية مائة عام يتم خالليا التحور 

ضرب  0271قضت عمى سالفو. ففي عام  التي األمصالعافيتو ويظير في صورة جديدة تقاوم 

شخص وتم السيطرة عميو، وفى عام  ألف 011العالم مرض الطاعون وقتل في زمن قصير 

وراح  األوسطومنيا اليند وجنوب أسيا والشرق  اجتاحت الكوليرا جنوب شرق أسيا 0371

 فيتسببت  والتياالسبانية  األنفمونزاوباء اجتاح  0471وفى عام  شخص ألف 011ضحيتيا 

ثالثين عاما في صورة األنفمونزا األسيوية ليختفي ويعود بعد مميون شخص  01 إلى 71وفاة من 

 50في وفاة  االيدز، وتسبب وباء وىونج كونج والواليات المتحدة األمريكيةوانتشر في سنغافورة 

مميون  00بيذه الجانحة تزيد عمى  اإلصاباتوعدد  0430مميون شخص منذ اكتشافو عام 

ىاجمت أنفمونزا الخنازير العالم كمو وتوفي جراه  7114، وفي عام شخص عمى مستوى العالم

دوث األنفمونزا األسيوية ظير فيروس كورونا المستجد ، وبعد مائة عام من حشخص ألف 03

في مدينة ووىان الصينية مع نياية عام  Corona Virus Disease (COVID-19)المعروف 

. وتسببت جانحة كورونا ،7171، وما لبث أن انتشر في معظم دول العالم في بداية عام 7104

تباع كل دول العالم فيفي العزل والخطر  ، فمسطين، 7171سياسة التباعد االجتماعي)عامر،  وا 

7171.) 



أن عددا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حاالت عدوى الجياز  من المعروفو 

التنفسي التي تتراوح حدتيا من نزالت البرد الشائعة إلى األعراض األشد، وخاصة مثل متالزمة 

تتمثل األعراض األكثر  س(.)السار ةة الوخيمالشرق األوسط التنفسية والمتالزمة التنفسية الحاد

في الحمى واإلرىاق والسعال الجاف وقد يعانى بعض المرضى من  04شيوعا لمرض كوفيد 

اآلالم واألوجاع، أو احتقان األنف، أو الرشح، أو ألم الحمق، أو اإلسيال. وعادة ما تكون ىذه 

دون أن تظير عمييم أي أعراض  يصاب بعض الناس بالعدوى األعراض خفيفة وتبدأ تدريجيًا.

%( من المرضي دون الحاجة إلى 31ودون أن يشعروا بأعراض. يتعافى معظم األشخاص )نحو

عالج خاص، تزداد احتماالت إصابة المسنين واألشخاص المصابين بمشكالت طبية أساسية 

 مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القمب أو السكر.

ن الفيروسات المسماة الفيروسات التاجية حيث أن فيروس كورونا لمجموعة م وينتمي

الفيروس يظير تحت الميكروسكوب مثل التاج ومن المعروف أن الفيروسات تتطور وتتحور 

 وتنتج سالالت جديدة كل عام تقريبا. 

وفيروس كورونا يصيب الحيوانات فقط وينتشر بينيا بسيولة لكن ىذا الفيروس الجديد 

صاب البشر ليذا المسمى بالمستجد وىو يصيب الجياز التنفسي فقط كسر الحاجز البيولوجي وأ

وتحديدا نسيج الرئتين ويسبب االلتياب الرئوي الفيروسي.ويصيب الفيروس البشر من كل 

بدرجات مختمفة من الشدة ولكن المضاعفات تحدث أكثر عند كبار السن والمصابين  األعمار

سنة لدييم مقاومة أعمى  00حتى سن  األطفالأصال بأمراض مزمنة بالكمي والقمب والسكر. أما 

وتنصح منظمة  (.7171ليذا الفيروس فيم أقل فئة عمرية تحدث بينيا المضاعفات)فمسطين، 

اص من جميع األعمار بإتباع الخطوات الالزمة لحماية أنفسيم من الصحة العالمية األشخ

 .(7171)منظمة الصحة العالمية، الفيروس



أما عن طريق انتقال العدوى فيي بين المخالطين لمحيوانات المصابة بالمرض ثم ثبت 

بعد ذلك ظيور المرض أنو ينتقل من إنسان إلى إنسان عن طريق استنشاق الفيروس عن طريق 

اء والرذاذ الناتج عن السعال والعطس أو مالمسة األسطح المعرضة لمتموث أو تناول لحوم اليو 

 حيوانات مصابة بدون ظيور كامل.

اختمفت حياة الناس اختالفا جوىريا فيما نعيشو اليوم وكل يوم لم يسبق لنا التعود عميو و 

بيتو)إلزم بيتك( ضمانا  فيراضيا أو مرغما  االختياريقد فرض عميو الحبس  امن قبل فكل من

لسالمتو الشخصية وسالمة أسرتو. فإذا فرض األمر من شرفة البيت طمبا لتوفير االحتياجات أو 

الحياة بكل  إيقاعقضاء الميمة فالقيود المفروضة لمخروج األمن ال تعد وال تحصي. ىكذا تغير 

وقفت والشوارع بيا والمصانع تاعتدنا عمييا من قبل فالمدارس والجامعات أغمقت أبوا التيجوانبيا 

خطرا وراحت وسائل التواصل  األخروأصبح القرب من  الحظر وعدم التجول بقوانين إخالؤىاتم 

من  اآلالفىائمة من المصابين ونحصي  بأعدادتفيض كل دقيقة  واإلعالم

 (.7171المتوفين)حافظ،

 00حة العالمية في وفى كممتو أمام مؤتمر ميونخ لألمن قال المدير العام لمنظمة الص

تنتشر بشكل أسرع وأكثر  التيالمزيفة  نكافح وباء فقط، نحن نكافح وباء األخبارفبراير " ال 

 .سيولة من ىذا الفيروس، وىى بنفس الخطورة"

تقوم بتتبع مسارات  إجراؤىاوعمى المستوى النفسي ىناك مسوحات ذات قيمة كبيرة يتم 

السوق ومقرىا  ألبحاثوىى شركة عالمية  ipsosمتغيرات نفسية مختمفة منيا ما تقوم بو شركة 

واليابان استراليا والبرازيل والصين  ىيدولة  07مستطمع في  00111العالمي باريس عمى عينة 

% من األلمان 05ئج أن وفرنسا وبريطانيا واليند. كشفت النتا وألمانياوالمكسيك وروسيا وفيتنام 



العدوى المحتممة  أن إلى% من فيتنام أشاروا 20% من الينود و 20% من الصين و  22و

 (. 7171ستمحق الضرر بصحتيم النفسية)رضوان، 

 سيكولوجية األوبئة
ويمثل فيروس كورونا حدثا ضاغطا شديد الوطأة ربما يضف ضمن اضطرابات كرب ما 

 (.7171و وباء اجتماعي منتشر عمى مستوى العالم)محمد، بعد الصدمة. باإلضافة إلى ان

وكيفية  األوبئةالنفسية المترتبة عمى  اآلثارالنفسيون بدراسة  واألطباءوييتم عمماء النفس 

وىى  EPIDالمرحمة األولى: مرحمة يسمى فييا وباء  ويمر الوباء بمرحمتين: الوقاية منيا.

ينتشر فييا المرض في مساحة كبيرة من المكان ويصاب فييا عدد كبير من الناس،  التيالمرحمة 

 عدد أكبر من الناس سمى جانحة وأصابما زاد انتشار المرض عمى مساحة أكبر  فإذا

Pandemic   7171عشر من مارس  الحاديومن ىنا فقد نقمت منظمة الصحة العالمية في 

ويذكر تايمور في كتاب عمم نفس  جانحة. إلىن وباء سببو كورونا م الذي 04-وصفيا لكوفيد

الجانحات تمييدا لتفشي وباء عالمي جديد ألمراض معدية أننا دائما ما نتوقع حدوث األوبئة وىو 

ما يحدث بالفعل كل فترة زمنية وأخرى ومن ثم ندرك أىمية عمم النفس الحتواء المرض 

 (.7171والمشكالت النفسية المتعمقة بو)محمد، 

( أن ىذا الفيروس أحدث حالة من اليمع والخوف بين جميع (Wang, 2020يرى و 

الشعوب. وتغيرت أنماط الحياة والعالقات االجتماعية، فتوصل باحثون إلى حدوث مستويات 

عالية من الضغوط والقمق واالكتئاب في المجتمعات أثناء الجانحة وال توجد مؤشرات النخفاض 

 (.7171ثناء وبعد انتشار فيروس كورونا)عامر، مستويات القمق واالكتئاب أ

بوجو خاص أن ثمة أنماط  االجتماعيالحظ عمماء النفس بوجو عام وعمماء النفس 

االسبانية،  األنفمونزامثل الطاعون، أو وباء  األوبئة بأوقاتسموكية ونفسية وجماعية ارتبطت 



 إلىمرة بين المجموعات، وىو ما دفع  ألولفضال عن ارتباطيا بانتشار أمراض مثل االيدز 

مفيوم  اإلطاروظير في ىذا  األوبئةاستجابات المجتمعات خالل أوقات انتشار  أنماطدراسة 

 .  Epidemic Psychologyاألوبئةسيكولوجية 

، حيث يغمف بقشرة اإلنسانيوجود طبيعة مزدوجة لمسموك  إلى األوبئةتشير سيكولوجية 

الطبيعية، يتمكن غالبية البشر من  األوقاتىات وتحيزات ال منطقية. في من العقالنية تخفى اتجا

الالعقالنية بزمام  تأخذ األزمات فيالحفاظ عمى قدر من العقالنية بطريقة أو بأخرى، غير أنو 

ويدفع الخوف والقمق واالرتياب الفرد نحو سموكيات متناقضة غير منطقية غير منطقية  األمور

مطاردة الساحرات ويستبعد الفرد نمطا أشبو بالحياة البدائية غير  األحيانتشبو في بعض 

تحركيا المشاعر واالحتياجات البدائية حتى تسيطر عمى الفرد تماما)مكتب  التيالمختصرة 

 (.7171التربية العربي لدول الخميج، 

نتيجة لحجم وتأثير الوباء فإن ىذه المشكمة ال تقتصر عمى أنيا مشكمة صحية عامة 

فقط. إن الوباء واالستجابات الالزمة الحتوائو ستؤثر عمى الحياة االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية، القيود المفروضة عمى التنقل بسبب التباعد االجتماعي أدى إلى تقميص العرض 

والطمب االقتصاديين مما أثر بشدة عمى األعمال والوظائف، وسيكون ىذا التأثير أكثر صعوبة 

كان األكثر ضعفا. وفى البمدان التي لدييا ضعف في البنية الصحية)يمرز وشاليشر، عمى الس

7171). 

النفسية في مجال االستجابات  واألبحاثومع ذلك ما زالت مجاالت عديدة من الدراسات 

وقت  إلىوالتعامل مع جانحة كورونا غير متوفر بشكل كبير نظرا الن مثل ىذه الدراسات بحاجة 

عمى  آثارهونظرا الن الوباء قد طال الجميع وانعكس  لتجميع البيانات وتحميميا وتحكيميا ونشرىا

 (.7171المستويات كافة)رضوان، 



ولمعامل النفسي في حالة وجود مرض بدني كموقف ضاغط لو دور خطير فى زيادة حدة 

الذعر نتيجة ما نحن فيو من  المرض أو الشفاء منو، فحينما تشعر بالخوف والتوتر الشديد وحالة

شعور باقتراب المرض يؤدى ذلك عمميا إلى ضعف جياز المناعة لدينا وقد تزيد من فرص 

تمكين المرض فينا، حيث يزيد مع الضغط النفسي الشديد ىرمون الكورتيزول الذي يحفز الجسم 

طموب لتحفيز عمى اليروب أو المواجية ومع استمرار ىذه الحالة يتمخض كمية البروتين الم

الخاليا المناعية كما يؤدى ذلك إلى مزيد من االلتيابات والمشاكل الجسدية األخرى كالفرح 

 (.7171وأمراض األوعية الدموية)محمد، 

 ويمكن حصر ردود فعل البشر تجاه األوبئة في ثالثة أنواع هي:

 أشخاص يعترييم الرعب والفزع المبالغ فيو الذي قد يؤذييم نفسيا وجسديا. -

أشخاص غير ميتمين وال يبالون ويستخفون بيا وقد يعترييم األذى البدني نتيجة  -

 استخفافيم الذي قد يجنبيم سبل الوقاية السميمة.

أشخاص معتدلون ويضعون األمور في نصابيا وليم توجيات ايجابية في التعامل مع  -

جابية ويحاول أن الوباء وطرق الوقاية منو وىو النوع األفضل القادر عمى المواجية االي

 (.7171يحتفظ قدر اإلمكان بصحتو النفسية والجسدية دون تدىور)محمد، 

% من  22لألخبار  ABCوفقا لالستطالع الذي أجرتو جريدة واشنطن بوست وخدمة و 

% من الرجال األمريكيين يبمغون عن الشعور بالضغط الشخصي، و  10النساء األمريكيات، و

صابة أفراد عائمتيم بالعدوى % من األمريكيين قمقين  14  بشأن إصابتيم وا 

وفقا لالستطالع الذي أجرتو الرابطة األمريكية لمطب النفسي أن أكثر من ثمث األمريكيين 

يعتقدون أن كارثة فيروس كورونا تؤثر بجدية عمي صحتيم النفسية، وقد تزايدت المكالمات 



تأثرت  التيتناول بعض السموكيات وسوف ن والرسائل عمى الخطوط الساخنة لمصحة العقمية .

 -وتغيرت بعد ظيور جانحة كورونا عمى النحو التالي:

 العالقات اإلنسانية ما بعد كورونا - أ
يرى البعض أن العالقات اإلنسانية ستعود أفضل مما كانت عميو وال يمكن التحقق من 

طبيعتيا، في حين يرى ىذا االفتراض إال بعد انتياء جانحة كورونا وعودة الحياة اإلنسانية إلى 

باحثون أحرون أن ما مرت بو البشرية من إجراءات احترازية وتباعدان اجتماعية لن يمر بسيولة 

نما سيكون لو تبعات كبيرة وخطيرة.  وا 

ويري عمماء النفس أن اإلنسان بطبعو مرن ومن السيل عميو العودة لما كان عميو من 

قبل وجود ىذا الفيروس، في حين يرى عمماء أن ىذه  قبل وبالتالي سيرجع لما كان عميو من حياة

السموكيات الجديدة ستترك أثر كبير خاصة عمى األجيال الصغيرة ولكن ليس بالضرورة أن 

 (.7171تستمر مع األفراد)الغد، 

  االستهالكيالسلىك  - ب

سموك الناس مثل الشراء  فيأحدثت سرعة انتشار وباء كورونا عالميا تحوالت كبيرة 

أن تصبح بيوتنا عرضة لمتغيير  إلىبالجممة أو العزلة الذاتية. كما أدى انتشار ىذا الفيروس 

  Nielsenيمكن التنبؤ بيا، فقد حددت دراسة أجرتيا شركة  وأنماطوالعمل بدون سياق مألوف 

وجود مستويات رئيسية لسموك المستيمك ترتبط ارتباطا مباشرا بالمخاوف  األمريكيةلمسوق 

خاصة  األنفاق أنماطمبكرة لحدوث تغيير في  إشارةوأظيرت المتعمقة بانتشار فيروس كورونا. 

 اإلخبارية األحداثبالنسبة لممستمزمات الصحية. كما أظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود عالقة بين 

 إنفاقالصحة العامة والمؤتمرات الصحافية الحكومية مع  إعالناتلفيروس كورونا مثل 

بة األفراد ضرورة فقد عممت ىذه التجر  .المستقرة واألطعمةالمستيمكين عمى مواد مثل المطيرات 



، االستيالكيوليس الكماليات، فمن الناحية السيكولوجية اختمف السموك  االىتمام باألساسيات

جريدة )الحالي كثر الن يكون معيم وفرة مالية بسبب طبيعة الظرفسيممون أ األفرادخاصة وأن 

عند الناس في االستيالك كزيادة لتفريغ الضغط النفسي  الوعيكما زاد  (.7171، الغد األردني

وىى سموكيات مرتبطة بالمرحمة وستحمل معنا لفترات طويمة من وعى داخل المنزل أو وعى 

 خارج المنزل.

 التيأصبح التباعد االجتماعي وقيود البقاء في المنزل لفترات طويمة من العادات الجديدة 

طرأت عمى الحياة اليومية وتغير سموك المستيمك بشكل كبير مثل خفض اإلنفاق وسط جانحة 

 إال أنيم منفتحين أمام العروض الرقمية وتحول الطمب االستيالكي عبر االنترنت. 04-كوفيد

تطالع الذي أجرتو شركة ماركيز ألبحاث التسوق األمريكية، أن ما يقرب من ووفقا لالس

نصف مستخدمي االنترنت األمريكيين الذين شمميم االستطالع يتجنبون الذىاب إلى مراكز 

 التسوق العامة.

في العالم قد يؤدى  04تغيير عادات االستيالك الجديد في العالم خالل جانحة كوفيد 

ستيالكي. كما أن األنماط االستيالكية الجديدة قد تصبح طويمة المدى، أي إلى تغير الفكر اال

حقبة ما بعد كورونا وىذا يتفق مع ما يشير إليو المستيمكون في بعض الدول حيث  فيتستمر 

 ,Arabic News)يعتزمون تبنى تغيرات سموكية طويمة المدى لتستمر إلى ما بعد الوضع الحالي

2020). 

لفيم التغييرات في السموكيات  Husaim  and Ashkanani, (2020)كشفت دراسة ف

الغذائية ونمط الحياة والتي تعد من المحددات الرئيسية أثناء تفشي وباء كورونا باستخدام استبيان 

( زاد الوزن لدى 001سنة )ن=  25 إلى 03طبق عبر االنترنت عمى عينة تتراوح أعمارىم من 

% أظيرت ىذه  5570% وزادت السمنة بنسبة  5277بة المشاركين في ىذه الدراسة بنس



الدراسات وجود تغييرات كبيرة في العادات الغذائية وسموكيات نمط الحياة لممشاركين خالل وباء 

، وبشكل عام ىناك تناول أربع وجبات أو أكثر يوميا، تناول وجبات خفيفة متكررة في  04كوفيد 

تناول الوجبات السريعة، وزيادة النسبة المئوية  أوقات متأخرة من الميل، انخفاض حاد في

وتشير األدلة إلى أن العزلة الذاتية اإللزامية الحالية  لممشاركين الذين تناولوا وجبتيم الرئيسية.

مجال  فيبعد الصدمة وكونك عامل  المرتبطة بالوباء قد تؤدى إلى االكتئاب واضطراب ما

ىي عوامل خطر لمعديد من  04-الرعاية الصحية أو  العاممين مع المرضى المصابين بكوفيد

االضطرابات النفسية المرتبطة بالتوتر. ونظرا لعدم وجود عالجات طبية فعالة لوباء كورونا، فإن 

ة عمى التدخالت غير الدوائية تعتبر إلزامية وذلك لتقميل المرض وتشتمل التدخالت غير الدوائي

القيود الشخصية وسياسات التباعد االجتماعي والتباعد الجسدي مثل العزل اإلجباري أو العزل 

المنزلي وقد تؤدى العديد من التدخالت العالجية غير الدوائية بتعديل أنماط السموك الحياتية 

وتقميل لألفضل أو لألسوأ فمن المتوقع حدوث زيادة في التغذية غير الصحية والسموك المستقر 

الوقت في اليواء الطمق وزيادة مشاىدة التميفزيون وقد يكون ليذه السموكيات عواقب غير متوقعة 

عمى المدى المتوسط والمدى الطويل لمصحة العقمية والبدنية.عمى سبيل المثال، قد يؤدى 

ثل مشاكل انخفاض ممارسة النشاط البدني الناتج عن العزلة في المنزل إلى زيادة اآلثار السمبية م

الغالب عمى  في والعقمية. ركزت البحوثأمراض القمب والتمثيل الغذائي والمشكالت النفسية 

 .الجسديظل سياسات التباعد  في، بدال من قضايا نمط الحياة النفسي التأثير

المقيد وتأثير  البدنيذلك التغيرات الغذائية والنشاط  فيال تزال سموكيات نمط الحياة مما 

نياية وباء  في، تجدر اإلشارة إلى أنو حاليطول الوقت داخل ومشاىد التميفزيون مسار بحث 

بالصحة العقمية وتغييرات أنماط الحياة ) التمرين، المزيد  والوعيالسارس ارتبط الدعم االجتماعي 

ب ما بعد ( بانخفاض التوتر الممحوظ وحدوث اضطراالصحيمن الوقت لالسترخاء، النوم 



جميع أنحاء  فيإلى وجود أزمات صحية عامة غير مسبوقة  04الصدمة أدى تفشي وباء كوفيد 

 العالم. 

( أن ظيور بعض الحوادث الخطيرة من أزمات (Stanciv, et al., 2020ويرى 

اقتصادية وبيولوجيا ونزعات مسمحة، ويمكن أن تؤثر الكوارث الطبيعية بشكل كبير عمى نشاط 

ظيور العديد من األنشطة لممستيمك خاصة تغطية الضروريات األساسية وشراء المجتمع و 

جبار األدوية واألطعمة واألنشطة المالية في الوحدات المصرفية ، وقمة األنشطة الرياضية وا 

شريحة كبيرة من المستيمكين التقميديين إلى المجوء إلى أساليب التجارة الحديثة القائمة عمى 

 نت والتوجو نحو المنتجات المحمية.التسوق عبر االنتر 

 الذيوزيادة مقدار الوقت  البدنيالنشاط  فيعالوة عمى ذلك، ظير انخفاض كبير 

النوم أثناء النيار  فيمشاىدة التميفزيون والسموكيات الخاممة، زيادة ممحوظة  فييقضيو الفرد 

زيادة الوزن والسمنة أثناء  إلىتؤدى  التيوانتشار العادات . النوم ليال بين المشاركين وانخفاض

. وقيم    Pietrobelli, etal, (2020)نتيجة العادات الغذائية ومقدار النوم  04تفشي وباء كوفيد

Akdwniz,etal,(2020)   انتشار وتكرار السموكيات الوقائية والعاطفية والقمق بين الجميور

مما  5101عبر االنترنت عمى حيث تم استخدام استبيان  04العام باستخدام مسح سريع لكوفيد 

عام، أعد ىذا االستبيان أعضاء قسم النفسية والعصبية بكمية  51و  03تراوح أعمارىم بين 

% قرر غسيل اليدين بشكل  41الطب باإلضافة إلى مقياس بيك لمقمق، أسفرت النتائج أن 

فا مبالغا فيو من % منيم قفازات واقية وأظير المشاركون خو  01متكرر منذ تفشي الوباء ويرتدى 

إصابة أقاربيم بمرض فيروس كورونا أكثر من إصابتيم ىم بو وكما وجد ارتباط بين القمق 

   .04والمعمومات المستيمكة من وسائل اإلعالم حول كوفيد 

 مخاوف العيش في ظل المجهىل - ت



بة أثناء انتشار األوبئة ال يواجو الفرد مخاطر انعدام اليقين المرتبط باحتماالت اإلصا

بالمرض من عدمو، بل انو يواجو عبئا أثقل مرتبط بحالة كاممة من المجيول وىو ما يتسبب في 

تصاعد مشاعر الخوف والقمق مقارنة باألمراض العادية. والتي قد تكون أكثر خطورة عمى حياة 

دوامة  فيالفرد مقارنة بالوباء إذا أصاب الفرد. يضاف إلى ما سبق الخوف من وقوع الشخص 

الوباء ذاتو؛ إما بنفسو أو بفقدان أحد المحيطين بو، كمما طالت مدة تفشي الوباء زاد الضغط 

 (.7171عمى الفرد)مكتب التربية العربي لدول الخميج، 

ولمخوف المنقول اجتماعيا تأثير "الجانحة" فإذا كان المعادل السموكي لموقاية من العدوى 

تمثل في التباعد الجسدي والحظر المنزلي وغيرىا من اإلجراءات بالفيروس والتقميل من المخاطر ي

الصحية التي ترتبط بتجنب التيديد أو مواجيتو والقضاء عميو فان لذلك أعراض اجتماعية وخيمة 

تتمثل في اكتساب سموكيات غير مرغوبة ظيرت مثل حمى التسوق والتخزين العشوائي وفى 

" تصرفات"ىمع ىستيرية إلى األماكنس في بعض خط ميدد محتمل دفع النا األخراعتبار 

ومن المخاطر التي قد تيدد  (.7171واستجابات عدوانية ضد مصدر الخطر المحتمل)رضوان، 

المجتمع خالل األوبئة أو الحروب ىو مواجية المجيول ومخاطر انعدام اليقين المرتبط باحتمال 

مى نفسو أو فقدان أحد من بالمرض من عدمو فتتصاعد مشاعر الخوف والقمق ع إصابتو

 المحيطين.

أن فيروس كورونا أدى إلى تطور مذىل لممخاوف لدى   Balkhi, etal,(2020)وجد 

% وبمغ نسبة خوف المشاركين من  1770الجميور، وبمغت نسبة القمق اليومي من الفيروس إلى 

% من أفراد العينة عمى صحتيم العامة 4070وقمق  %33.3إلى األسواق الذىاب إلى

اإلجراءات الحالية لمكافحة العدوى، كما لوحظ زيادة  % من أفراد العينة بعدم الثقة في20وشعر

 50األقل من  سنة، أما األشخاص 50تزيد أعمارىم عن  التيمستويات الخزف لدى أفراد العينة 



إلى سموكيات تجنبيو،  االجتماعيوسائل التواصل تبث عبر  التيسنة فأدت األخبار المتزايدة 

 ىباإلضافة إلالمنزل،  فيىناك نزعة عامة متزايدة لألفراد لمخوف عمى سالمتيم الصحية حتى 

سموكياتيم لضمان سالمتيم الصحية مثل  فيالمشاركين بدمج تغييرات  0/ 5ذلك أفاد أكثر من 

غسيل  فيصحية، الخطط الممغاة ، المبالغة ، زيارات مرافق الرعاية الالجسديتقميل االتصال 

 اليدين.

إلى أن الوحدة والعزلة االجتماعية ترتبط بالصحة   Balanza,et al, (2020)وأشار 

مثل باالضطرابات النفسية الشائعة) اإلصابةالعقمية والجسدية الضعيفة وقد تزيد من احتمالية 

 ونظرا لما تعرض لو األفراد المعرفيلتدىور المواد المخدرة وا وتعاطياضطراب القمق واالكتئاب( 

، ومن 04جميع أنحاء العالم من العزلة الذاتية واالمتناع عن التفاعل بسبب جائحة كوفيد  في

، ىناك حاجة ممحة بتزويد األفراد والمجتمعات و الصحة العامة والرعاية الوقائية وجية نظر

أثناء الوباء، ارتبطت  صحيالييئات الصحية بالمعمومات والعالجات لممحافظة عمى نمط 

 فيمعدل الوفيات لجميع الفئات خاصة المسنين  فيالسموكيات الصحية باالنخفاض المستمر 

ة، نقص ممارسة الرياضة، الجود رديء)نظام غذائي حين ارتبطت السموكيات غير الصحية

التبغ، وتناول المواد المخدرة( بالعبء المرضي عمى مستوى العالم. وتشير األدلة العالمية أن 

انتشار العديد من االضطرابات النفسية وقت  فيأنماط الحياة غير الصحية قد تكون قوة دافعة 

 الوباء وبعده.

ر والتعامل مع التوتر والبقاء مرنا ويساعد التواصل االجتماعي الناس عمى تنظيم المشاع

في األوقات العصيبة. عمى العكس من ذلك، تؤدى الوحدة والعزلة إلى زيادة اإلجياد والتوتر 

  وغالبا ما ينتج عنيا أثار سمبية عمى الصحة النفسية والعقمية والبدنية واألوعية الدموية والمناعة.

 زيادة االدخار - ث



في أنماط االستيالك وىناك توجو لالدخار في ظل  أحدثت أزمة كورونا تغيرا كبيرا

% من دخوليم الشيرية، مع تراجع 70الحجر المنزلي حيث يتجو األفراد إلى ادخار عمى األقل 

 شرائيم لمكماليات والتركيز عمى شراء السمع االستيالكية كاألغذية.

لممطاعم ودور ، فيما سبق كان يخرج الناس واألسر األفرادحدثت تغير في نمط حياة 

لمواجية  احترازي إجراءوالمسرح( والشوارع والحدائق والمتنزىات وبعد الحظر  السينماالعرض )

العالمية الراىنة  األزمةالناس توجو نحو تخزين المواد الغذائية خصوصا في ظل  أصبحالفيروس 

 (.7171)أوليرا، 

رؤية في كثير من في ظل عدم وضوح ال اإلنفاقتقنين االدخار بشكل عام وتقنين 

 اإلجازاتالوظائف فيما يتعمق باستمرارية الوظائف، تقميل الرواتب، أو حتى فقدان الوظائف أو 

 غير المدفوعة لمموظفين.

 األسرالتفاعل مع  - ج
في البيت لفترات زمنية طويمة يجعميم ييتمون باحتياجات وتفاصيل معينة  األفرادتواجد 

والتواصل،  واإلمكانياتالعالقات والميارات  فيلدييا ضعف  التي األسرمن أىما التفاعل خاصة 

ترتيب  إعادةكذلك  واىتماميا. األسرستخمق تغيرات جوىرية في تنظيم  األزمةوبالتالي ىذه 

حساسو واألصدقاء والكافيتريات النواديفيما يتعمق بالتفاعالت االجتماعية بدال من  األولويات  وا 

 فيربو ىذا يجعل وجود صياغة مختمفة لمتفاعالت االجتماعية بفقدان أحد من أصدقائو أو أقا

وقد ينتج عن استمرار ىذه األوبئة أثار سمبية منيا  .أن الناس تعيد أولوياتياالفترة ما بعد كورونا 

 ,khosraviاختالل العالقات االجتماعية، اضطرابات انفعالية، تناقص الدخل االقتصادي. ويري 

أن االستعانة بتدخل غير طبي يعزز الحماية الشخصية ويحفز تفضيالتيم فمثال قد ينتج   2020

عن التباعد المكاني جفاء اجتماعي أو عزلة فيكون التغمب عمييا بتصرف يوازن بين استمرار 



العالقات االجتماعية والحفاظ عمييا دون إخالل بالمسافات الفاصمة المقررة لمحد من انتشار 

  (.7171اتو، العدوى)شح

 الشعور بالشك - ح
 فييرتبط بيذه الحالة أيضا تصاعد الشعور بالشك في كل شيء حول الفرد، والشك 

القريب من أن يكون مصدر وباء، أو الشك المرتبط بظيور العديد من  األخر، وفي األخر

ما  لىإ، بل وقد يصل نظريا ةاالجتماعيالشائعات، وىو ما يمثل عائقا أمام ممارسة التفاعالت 

. كما يرتبط بالعزل المنزلي معاناة البعض من الشعور بالوحدة وصفو ىوبز بحرب الكل ضد الكل

النفسية واالكتئاب واألفكار االنتحارية والبدانة نتيجة الجموس لساعات طويمة ووجود اضطرابات 

ى بالنوم بسبب السير أمام التمفاز أو منصات التواصل االجتماعي. وقد يصاحب الحرص عم

، وقمق فيكون التصرف بوعي قيريوربما بدء المعاناة من وسواس  لممياهالنظافة استيالك أكثر 

، والحرص عمى التصرف بتوازن بين المياهوسيمة لالعتدال في التنظيف ترشيدا الستيالك 

 (7171و شحاتو،  7171وااليثار بين المصمحة الفردية والمصمحة العامة)الحفناوى،  األنانية

 الجماعيالخوف  - خ

ال حظ عمماء النفس االجتماعي أن المجتمعات تشيد موجات من الخوف الجماعي. كما 

التفسيرات المرتبطة بأسباب ىذه المعانة الجماعية وأيضا موجو من  فيتحدث ثورة 

وكمما كان الوباء خطير زادت المدة الزمنية بال التناقضات القيمية، والكثير من السموكيات. 

أمل في  بأيح الساحة متروكة لالجتيادات الفردية واالجتماعية، والتمسك عالج واضح وتصب

الخالص حتى وان كان ذلك يتمثل في ممارسات غير منطقية. وسموكيات ال عقالنية لألفراد 

ومشاعرىم خاصة الخوف والشعور بالضغط والقمق واالرتياب ومع تفاقم الوضع تتغير 

 (.7171خصي)حسن، ممارسات الحياة اليومية والروتين الش



 صعود وهبوط أنماط التدين وارتباك القيم - د
وفقا لمخبرات التاريخية، لوحظ تأثر منظومة القيم وأنماط التدين لدى بعض الفئات بفترات 

انتشار األمراض واألوبئة األكثر خطورة، حيث يظل الفرد متمسك بمنظومة القيم التي تفسر ما 

من شأنيا  والتييحدث، وترشده نحو سموكيات بعينيا ، مثل الطقوس الدينية أو الخيرية وغيرىا 

يمانو أن ، غير أنو مع طول المدة وارتفاع مستوى الخطورة تخفف من معاناتو بحسب معتقداتو وا 

 إلىمعتقداتو وقيمو، وقد يذىب  فيوتفشي الوباء وزيادة الضغط النفسي يرتبك الفرد ويتشكك 

وتظير تناقضات لدى األفراد بين ممارسات ذات صمة بعقائد أخرى لعمو يكون خاطئا فيما يعتقد 

بة في االحتماء بالقيم والدين والمعتقدات الشعبية، وبين شكوكو في قدراتيا عمى نجاة الفرد. الرغ

عمى سبيل المثال، أشارت دراسة ميدانية عن سيكولوجيا األوبئة، إلى تسجيل حاالت تحول ديني 

وعمى النقيض من ذلك، تحفز األزمات الكبرى  بين المصابين بمرض اإليدز في التسعينيات.

تصاعَد التدين والتردد عمى دور العبادة، وزيادة في ممارسة  -في سياقات أخرى-وبئة واأل

الشعائر الدينية، أو عمى األقل إعادة التفكير في دور الدين، خاصة من الفئات التي لم تكن 

تمارس ىذه األنماط من التدين. فعمى سبيل المثال، وفًقا لجالوب، منذ الستينيات كانت ىناك 

% من األمريكيين يعتقدون أن الدين لو أي تأثير عمى حياتيم، غير أنو بعد 01من  نسبة أقل

 %.20حادث انييار البرجين، وصمت نسبة األمريكيين الذي يرون أنيم بحاجة إلى الدين إلى 

 . (7171)الحفناوى، 

 االستخدام المفرط لمتكنولوجيا إلىاالتجاه  - ذ
االتجاه نحو التقنية بشكل كبير لمغاية أو التحول نحو الرقمية  إلىدفع فيروس كورونا 

 .ثالث أو أربع سنوات لتقييم استخدامو إلىربما يحتاج 

 الوباء والشائعات - ر



انو حينما انتشر وباء الكوليرا   إلىأشار فرانك سنودين فى كتابو األوبئة والمجتمع 
ل اإلنسان، وانتشرت شائعة تفيد بأن ظيرت في فرنسا نظرية المؤامرة بأن الوباء معد من قب

حكومة الممك لويس فيميب قد وضعت الزرنيخ في أبار المياه وأصبحت الحكومة متوجسة ممن 
و الحفناوى،  7171)فمسطين، أسمتيم بالطبقات الخطرة الفقيرة التي تأثرت بيذه الشائعة

المخمق  04-كوفيد. ىذا ما حدث مع فيروس كورونا من اتيام الصين بإنتاج فيروس (7171
من السارس والكورونا. واألشد خطورة ىو ما يحدث في مواقع التواصل االجتماعي واستغالل 
بعض التيارات المتطرفة ليذا الوباء واتيام الحكومات بالتقصير وتأليب الجماىير عمييا ونشر 

صاب العالم ولم يحدث في التاريخ أن أ (.7171معمومات حول الوباء والتعامل معو)الحفناوى، 
ما أصابو ىذه األيام من تخبط وفوضي أحاطت بكارثة وباء كورونا . ظيرت النظريات 
والتفسيرات العممية الزائفة ونشطت نظريات المؤامرة حتى أن ىناك من أدعى أن الوباء ليس وباء 

بقاء وليس فيروسا بل ىو نتيجة استخدام أمريكا لغاز السيرين السام لذلك كان ىناك الدعوة بال
 (. 7171بالمنزل )حسن، 

 التعاطف والتراحم والتماسك بين أفراد المجتمع - ز

العالم يعيش أزمة واحدة مما زاد من التماسك والتعاطف، وأصبح من يخالف ذلك  إن
السموك يعتبر منفرا من الناس وانو شخص ييدد أمن وسالمة المجتمع وعميو ستبدأ صور التراحم 
والتماسك في الظيور في المجتمع، وىو ما يظير اآلن من خالل الحمالت االجتماعية لمتعاون 

. وقد ولد فيروس كورونا ثقافة ين من وباء كورونا مثل العمالة اليوميةبعد ظيور المتضرر 
اجتماعية مختمفة، قد تتحول لثقافة مجتمع كاممة، خاصة فيما يخص التعامالت اإلنسانية، مبينا 

كما  (.7171، غير بعض المعتقدات)جريدة الغد األردنيأن نمط التفكير عند الناس قد يتغير بت
راد من خالل مواقع التواصل االجتماعي بعرض مساعدات لممرضي ولكبار قام العديد من األف

 فيالسن ممن يعانون من أزمات صحية ومعرضين لخطر اإلصابة بالفيروس عن غيرىم 
 إعانتيم عمى سبل الحياة بالتسوق بدال منيم.

 إعادة النظر في اإلنتاجية - س



سيعاد النظر في قضية  حدوث نقمة كبيرة في بيئة العمل وتقييم العمل عن بعد، كما
 .اإلنتاجية، بعض أصحاب العمل وجدوا أن اإلنتاجية زادت خالل فترة العمل عن بعد

يرى حيث نحتاج إلى العمل عن بعد وتعميم أطفالنا في المنزل وحضور اجتماعات افتراضية و 
اغ أن ي بجامعة نورث كاليفورنيا يستطيع الدمعمم النفس اإلكمينيك جوناثان ابرامويتز أستاذ

التركيز  يفعل الكثير فحسب حين يمتص فيروس كورونا انتباىنا ، سنواجو صعوبة أكبر في
كشف عمم اتخاذ القرار أن الناس ىذه المحظة. و  ئ أخر نحاول أن نفعمو فيعمى أي ش

يميمون إلى تكوين تصورات دقيقة لممخاطر حين تعرف الحقائق وتبمغ إلى الجميور بشكل 
، حدث ىذا تعاظم تقييمات التقدير يمكن أن يؤدى الغموض إلى. و عالمفعال عبر وسائل اإل

زيادة  فيحيث تسبب عدم اليقين ومشاعر عدم إمكانية السيطرة  H1N1 في سياق أزمة
/الحجر ية خالل مرحمة التباعد االجتماعيقد تزداد العزلة االجتماع (.7171)السباعي، القمق

مكمفة عبر مختمف الفئات العمرية، وخاصة بالنسبة ، كما أن العزلة االجتماعية لصحيا
الذين من المحتمل أن تبتعد عنيم أسرىم لمحد من فرص العدوى حيث أن كبار  نلممسني

العمل من المنزل حيث يمكن لمشركات  السن ىم عرضة لممضاعفات الخطيرة لممرض
لك لتوفير المزيد من والمصانع أن تعيد النظر وتزيد من قبول العمل عن بعد في المستقبل وذ

حسب تقديرات ىيئة األمم  المرونة لمعاممين ، كما يمكن يؤدى إلى تقميل االزدحام في الموت.
كيفية تعامل  مميون تمميذ بإغالق المدارس والجامعات. 221المتحدة يتأثر اآلن أكثر من 

تيجية التكيف الناس مع اإلجياد المرتبط بالوباء وتؤكد أن األشخاص الذين يستخدمون إسترا
 .مع المواقف العصبية أو غير السارة يمكن أن يكونوا في صحة عقمية ونفسية أفضل

 ارتفاع مستوى الحس الفكاهي  - ش

القمق  مع انتشار وباء كورونا ارتفع مستوى الحس الفكاىي كآلية لمتخفيف من وطأة
 (.7171النفسي)حموة، 

 رسخ مفهوم االنتماء لدى األبناء-س

فيم أن المشاركة  الوالدين مع األبناء بالمنزل لفترات طويمة عمىوجود ساعد 
عطاء المجتمعية ىي واجب وطني أمثمة بسيطة يمكن تطبيقيا كأن تكون قدوة لو في عدم  وا 



اكتناز األطعمة والمواد المطيرة ولكن عند الشراء تحدث معيم أننا سنأخذ ما يكفينا لكى نترك 
وفكروا  قائمة بالجيران كبار السن أو ممن ليس ليم عائل غيرنا يستفيد، وأعمل مع أبنائك

يفضل أن يشجع الوالدين أبناءىم لمتواصل مع أصدقائيم و  .معا في طريقة مساعدة ليم
وأقاربيم ممن ىم في نفس أعمارىم من خالل المكالمات التميفونية الصوتية أو من خالل 

ىا معا عن بعد سواء تعميمية أو مكالمات الفيديو وحثيم عمى إيجاد أنشطة يمكن تنفيذ
 .(7171)جابر، ترفييية األمر الذي قد يسيم في الحد من الشعور بالممل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المراجع:

ماذا يحدث لممجتمعات عند تعّرضيا لوباء  "سيكولوجيا األوبئة":(. 7171الحفناوى، ىالة)
  AE/Mainpage/Item/5379-https://futureuae.com/ar. ؟مفاجئ

(. التعامل مع األبناء في ظل أزمة فيروس كورونا. مجمة عمم النفس، 7171جابر، منى)
070(7 :)20-22. 

الكوارث: تأمالت معالج نفسي. مجمة (. عمم النفس االيجابي ومواجية 7171حافظ، أحمد خيرى)
 .51-74(: 7)070عمم النفس، 

 .كيف يغّير الكورونا في حياتنا؟(. 7171حموة، رشا)
-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A9-om/ar/%D8%B1%D8%B4%D8%A7https://www.dw.c

-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%81

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

52761995-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/a 

ن والكيفية النفسية لمتعامل معو"كورونا (. مفيوم الواقعى عند جاك الكا7171حسن، مرسمينا)
 .11-01(: 7)070مجمة عمم النفس، نموذجا". 

. مجمة عمى الصحة النفسية مواجية تأثير أزمة كورونا في(.عمم النفس 7171رضوان، سامر)
 .00-52(: 7)070عمم النفس، 

 (. كيف أثر وباء كورونا عمى السموك البشرى. جريدة الشروق7171سمير، سمر)
-458f-https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072020&id=8ec5903e

103c1fa4c30d-9dd9-449a  

 .52-50(: 7)070عمم النفس، (. ما بعد الجانحة. مجمة 7171شحاتو، عبدالمنعم)

  .21-11(: 7)070مجمة عمم النفس،  (. فيروس كورونا المستجد.7171فمسطين، عادل)

مجمة (. أعراض قمق فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية النفسية منيا. 7171محمد، النابغة)
 .10-11(: 7)070عمم النفس، 

https://www.who.int/ar/health-(. فيروس كورونا. 7171منظمة الصحة العالمية)

topics/coronavirus 

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5379
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%B4%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/a-52761995
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%B4%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/a-52761995
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%B4%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/a-52761995
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%B4%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/a-52761995
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072020&id=8ec5903e-458f-449a-9dd9-103c1fa4c30d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13072020&id=8ec5903e-458f-449a-9dd9-103c1fa4c30d
https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus
https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus
https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus


والسيطرة عميو.  04(. رسائل وأنشطة رئيسية لوقاية من كوفيد 7171منظمة الصحة العالمية)
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20

%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B

0%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D3%D9%8A%D8%A9%2

9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A

-F

19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%

D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%

fA7%D8%B1%D8%B3.pd 

ىل تعود العالقات اإلنسانية لسابق عيدىا أم يتغير ”.. كورونا“ما بعد (. 7171ردنى)الغد األ
 D8%A8%D8%B9%D8%AF-8%A7https://alghad.com/%D9%85%D%-شكميا؟

-%D9%87%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF 

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7/ 

مجمة عمم النفس، قمق جانحة كورونا وأعراض القمق، النسيان والغضب.  (.7171السباعي، سيا)
070(7 :)22-31. 

 دليل توعوي صحي شامل - المستجد فايروس كورونا(. 7171)األونوروا 

.  (Covid-91كوروناظل جائحة  بجودة الحياة فى ظل النفسي  الصمودإسهام (. 7171عامر، عبدالناصر)
 .المجلة التربوية ـ العدد السادس والسبعون ـ أغسطس 

file:///C:/Users/N.A.S/Desktop/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/EDUSO

12.pdf-HAG_Volume%2076_Issue%2076_Pages%201 

في المجتمع  (COVID-19) كورونا من جائحة لمقياس الخوف الخصائص السيكومترية(. 0202ر، عبدالناصر)عام

 https://journals.nauss.edu.sa/index.php/AJSS/article/view/1264 (.0)63. العربي

 لمتعامل مع جانحة كورونا المستجد. ن(. دليل عممي لمسياسيي7171لديمقراطي الوطني)المعيد ا

  (.7171مكان العمل) في covid-19دليل لتقميل ومنع العدوى من الفيروس 

 (. دول مجمس التعاون تواجو كورونا7171مجمس الصحة لدول التعاون)

 بعد كورونا. (. وتستمر الحياة: العودة7171مجمس الصحة لدول التعاون)

 

https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://www.unicef.org/media/65871/file/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
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