
علــى الرغــم مــن الفائــدة العظيمــة الــي تعــود علــى الفــرد واجملتمــع مــن تطبيــق هــذا اإلجــراء، إال أنــه مــن الصعوبــة مبــكان إقنــاع البعــض بتلــك 
الفائــدة، فهــم ال يــرون مــن الكــوب إال نصفــه الفــارغ كمــا أهنــم ال يــرون يف احلجــر الصحــي إال تقييــد للحريــة.. فهــؤالء قبــل إقناعهــم بضــرورة 
احلجــر الصحــي علينــا أن نبحــث ســبب كراهيتهــم لــه. مثــة عوامــل شــائعة تعــد مــن مثــرات التوتــر أثنــاء احلجــر الصحــي مثــل اخلــوف والقلــق 
فيمــا يتعلــق بصحتهــم وصحــة أحبائهــم. وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى العاملــن يف جمــال الرعايــة الصحيــة فيمــا خيــص صحتهــم وصحــة ذويهــم 
وصحــة مرضاهــم. مث هنــاك قلــق متعلــق مبــدة احلجــر الصحــي، إذ كلمــا طــال احلجــر الصحــي كلمــا أتثــرت الصحــة النفســية. لقــد أظهــرت 
دراســة أجريــت خــال انتشــار مــرض »ســارس« أن األشــخاص الذيــن طبقــوا احلجــر الصحــي ألكثــر مــن عشــرة أايم ظهــرت عليهــم أعــراض 

مــا يســمى ابضطــراب مــا بعــد الصدمــة، وُوجــد أن شــدة هــذه األعــراض تتناســب طــرداًي مــع طــول مــدة احلجــر. 
مث هنــاك امللــل، ومــا أدراك مــا امللــل! إنــه ذلــك القاتــل املتســلل، الــذي يتســرب كالغــاز الســام عــدمي الرائحــة ليبعثــر اجلهــود ويشــتت اهلمــم، 
ال ســيما مــع حمدوديــة األعمــال الــي ميكــن أن نقــوم هبــا وقلــة أو انعــدام العاقــات االجتماعيــة وجهــاً لوجــه، يشــعر الكثــرون مبلــل قــد ال 
يطيقونــه. مث هنــاك اإلحبــاط والغضــب، واللــذان يعــدان نتيجــة طبيعيــة ملؤثــر امللــل املذكــور، ميكــن أن يــؤدي تقييــد احلركــة والروتــن اليومــي إىل 
جعــل النــاس يشــعرون ابلعجــز فيتفاقــم لديهــم اإلحبــاط ويُبــدون الغضــب. كذلــك كثــرًا مــا ينشــأ الغضــب مــن القصــور يف توفــر إمــدادات 
املــواد األساســية: إن نقــص امليــاه والغــذاء واألدويــة واالختبــارات التشــخيصية وأدوات ومعــدات احلمايــة ميكــن أن يثــر الغضــب والقلــق بــن 
النــاس. لقــد ابت هــذا املشــهد مألوًفــا علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي، إنــه ملشــهد مؤســف أن نــرى املواطنــن يف ظــل هــذه األزمــة 

يتصارعــون الحتــكار بضائــع الســوق مــن مــأكل ومشــرب وغــره.

وباء فريوس كورونا الذي عاث فساًدا يف جميع أنحاء العامل دفع ماليني الناس إىل تطبيق الحجر الصحي عىل أنفسهم وذويهم ُمكرهني. 

الحجر الصحي هو حالة أو فرتة تقييد لحركة الناس بهدف الحد من انتشار الوباء. وهو أمر يتخطى حاجز الرضورة، ال سيام يف حال 

االفتقار إىل لقاح ناجع أو عالج شاف.

عىل أية حال، إذا كان يف الحجر بالء، فهو خري من نار الوباء. 

سرنكز عىل الصحة النفسية والبدنية يف هذه السطور كخطوة حيوية للعودة إىل حياتنا الطبيعية.
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 تحقيق  2  :   مخاطر في البيت، تضاهي الكورونا
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