
 اآلثار االجتماعية لجائحة كورونا 

 محمد ربيع بروفسور 

قامت  فعلى سبيل املثال،  بشكل سلبي.    فيهجانب من جوانب الحياة البشرية دون التأثير  كورونا   ترك جائحة تلم  

الكبر  فرصةالشركات  باستغالل  األسعار   ى  لرفع  التصنيع  ومكونات  االستهالكية  السلع  من  املعروض  نقص 

  ، الشركات لدىتبقى من أخالقيات العمل قد كان ما تدمير في تصرف هذا ال ببتسلقد و وتحقيق أرباح ضخمة. 

االقتصاد أوجه الحياة املتعلقة بتعود  على الرغم من أن معظم "الخبراء" يتوقعون أن  و معاناة الفقراء.    تبينما زاد

ش يء مضمون   وظائفوال ال  عامين،  أو  عام  في غضون  طبيعتها  إلى  والتعليم  الصحية  تظهر  ألنه    والرعاية  قد 

ى ما كانت عليه  الحياة إلعود  تلن  حتى لو صدقت التوقعات،  تؤخر التعافي لسنوات. و   الوباءسالالت جديدة من  

 قبل عامين.

تعود   إذ ليس من املمكن أن،  مما يعتقده معظم الناس بكثير  لتأثير االجتماعي للوباء أعمق  إنني أعتقد أن ا

 في املستقبل. لذلك علينا أن  عالقاتنا االجتماعية ومواقفنا وعاداتنا إلى طبيعتها  
 
جديدة لم    ثقافةعد أنفسنا لن

ختلف نظرتنا للحياة وعالقاتنا مع  أن تاملؤكد  من    نإنشهدها من قبل. حتى لو عادت معظم األشياء إلى طبيعتها،  

باملودة   الشعور  وإضعاف  االجتماعية،  العالقات  بتسطيح  تقوم  الحالية  التطورات  ألن  وذلك  بعضا،  بعضنا 

  إدراك حجمفي  ناأن تساعد، 2019منذ عام  ر االجتماعييمكن لبعض األرقام التي تعكس التغييواالرتياح لآلخر. 

 .املعضلة التي تواجهنا

  عام   71130ارتفع إلى  ،  2018شخص عام    67367  من مات في أمريكا بسبب اإلدمان على املخدراتبلغ عدد  

نسبة  ب . وهذا يزيد    97779إلى  العدد  ، قفز    2021ومارس    2020. وبين مارس  2020  عام  93000، ووصل إلى    2019

عدد من مات بسبب    زاد. باإلضافة إلى ذلك،  2019إلى ديسمبر    2018االرتفاع السابق من ديسمبر    عن٪    36.1

املخدرات   على  أضعاف    عناالدمان  العنفأربعة  بسبب  قتل  عام    من  من  األول  الشهر  وتشير  2021في   .

وهذه  ؛    2020و    2019٪ بين عامي  30ارتفع بنسبة    أمريكا  فيضحايا العنف  اإلحصاءات الرسمية إلى أن معدل  

، تجاوز عدد املوتي بسبب اإلدمان  2021. في الشهر األول من عام  عام واحد منذ أكثر من قرن   خاللأكبر زيادة  

 .٪306.7على املخدرات عدد جرائم القتل بنسبة  



ياة اليومية رأسا على عقب.  يقول بأن فيروس كورونا قلب الح  2020- 12-30نشرت مجلة "تايم" تقريرا يوم  

%  15في طريقه ليصبح أكثر سنة دموية في تاريخ أمريكا، إذ من املتوقع أن يرتفع عدد املوتي بنسبة    2020فعام  

لجائحة حرمت ماليين الناس من وظائفهم، وتركتهم يكافحون من أحل توفير  لاالقتصادية  . آثار  2019عن عام  

أعباء   في خلق  تسببت  الضغوط املتعلقة باإلغالق وفترات العزلة الطويلة  ما أنإمكانيات العيش لهم ولعائالتهم. ك 

شهد    نواجهها اليوم. لقد  الحياة التي  غيرتالعقبة الوحيدة التي  هو    19-فيروس كوفيد  يسلهذا ل. و للناس   كبيرة

ارتفع عنف السالح والجريمة بشكل كبير، إذ  ،  من السابقأعلى بكثير  من العنف  مستويات    هذا العام   ن و األمريكي

. وهذا  2020شخص في حوادث إطالق نار وحوادث مرتبطة باألسلحة في عام    19000أكثر من  ما تسبب في قتل  

ن من  يواملهاجر   أ كبيرا على فئات السودأثر ولقد ترك هذا العنف  عاًما.    20أعلى عدد من القتلى منذ أكثر من  

٪ من ضحايا 68  في تعميق الفوراق االجتماعية في املجتمع األمريكي، إذ يشكل السود  أمريكا الجنوبية. وهذا تسبب

 .% من السكان فقط14ح، علما بأنهم يشكلون  املسلوالعنف    جرائم القتل في املدن الكبرى 

،  أن عدد جرائم القتل مستمر في االرتفاع في املدن األمريكية الكبرى   2021  -7-  29يوم    CNNذكرت شبكة  

زيادة قياسية في جرائم القتل في جميع أنحاء البالد. أظهرت دراسة عن جرائم    العام املاض ي  شهدبعد أن  وذلك  

٪  16أن عدد جرائم القتل ارتفع بنسبة    ،مدينة   22في    أجريت  القتل خالل األشهر الستة األولى من هذا العام

عدد الجرائم  أما . 2019٪ مقارنة باألشهر الستة األولى من عام 42وبنسبة  ،2020مقارنة بالفترة نفسها من عام 

 ستينيات   ذمن  القتل  وهذه أكبر قفزة في جرائم    ،٪25بنسبة    2019فزاد عن عدد الجرائم في عام    2020عام    في

 .القرن املاض ي

ناح ثنية، قمت  من  أواخر تسعينيات  ية  املاض يفي  الثقافي" لشرح كيف   القرن  "الغيتو  بصياغة مفهوم 

يمكن ألفراد معظم األقليات أن يعيشوا حياتهم بأكملها في أمريكا دون معرفة اللغة والقوانين والتقاليد والقضايا 

األمريكيين.   معظم  تهم  استطاع  التي  املحافظ إذ  الدينية  األقليات  معظم  العرقيةت  واألقليات  باستخدام  ،  ة 

الحديثة والتواصل االجتماعي، افتراضية تربط  وسائل االتصال  ب  إنشاء مجتمعات   قيم ومصالحأعضائها معا 

معلومات  ومعتقدات مشتركة،    ولغات وتبادل  تهمهم،  التي  واآلراء  الكتب  بعض  على  االطالع   تمكنهم من 
 
عمق  ت

ون غالًبا ما يشعر إن أعضاء هذه الجماعات  .  كبر الذي يعيشون فيهعن املجتمع األ  عزلتهم  كرس قناعاتهم وت



االندماج في املجتمعات التي يعيشون فيها يهدد هوياتهم وأساليب حياتهم. وهذا  ، كما يشعرون بأن  بالقمع والتمييز

السلبهم  ي املاض ي مكاًنا    يتوغالبينما كان  و املجتمع بعقالنية.  تعامل مع بقية  القدرة على  تقيم فيه األقليات  في 

للتفاعل من األفراد ذوي التفكير املماثل  مجموعات    فيه  تعيش  فضاء هو  تو الثقافي  غيفإن ال   ضطهدة،الفقيرة وامل

 .وعاطفيا واجتماعيا  عقلًيامعا  

القضايا  تشير استطالعات الرأي العام األمريكية إلى أن األمريكيين املحافظين يركزون بشكل متزايد على  

و الضيقة التي  ليستمعون  ،  اإلعالمية  والشخصيات  الحوارية  نظرهمتروج  لبرامج  عنهاوجهات  وتدافع   ،  .

من    ويشاهدون البرامج التلفزيونية املنحازة ملا يؤمنون به  ،لقنوات اإلخباريةيستمعون ل  املحافظون والليبراليون ف

يتم أفكار لذلك،  نتيجة  ال  اليوم  .  من  املزيد  مما  يتوهغتشكيل  وتنشيطها،  الثقافية  تعميق يات  في  تسبب 

 .االنقسامات االجتماعية والثقافية في املجتمع

بسبب  ، و اليد الواحدةثقافية جديدة بحجم كف    يتووات غعالوة على ذلك، سّهل الهاتف الذكي إنشاء  

العزلة التي فرضتها جائحة كورونا على الناس، فإن اإلقبال على استخدام التلفون الذكي تزايد كثيرا. إذ أصبح  

ما يفضلون من ألعاب، واالستماع ملا يفضلون من األغاني    ولعبسماع األخبار،  لالكثير من الناس يستخدمونه  

 معظم الناسأصبح  نتيجة لذلك  ضللة والتسوق.  م  وإضاعة الوقت واملال في مشاهدة إعالنات تجارية  واملوسيقى،  

 لل
ً

 .طريق هادفةوقضاياه امللحة ب مع العالم  فاعل  وأقل قدرة على التتواصل مع غيرهم،  أقل اجتماعية، وأقل ميال

دون وعي،  تشييده  ثقافي كبير، تم    غيتون في أمريكا يعيش في  ين والجمهورييالديمقراطيكل من  ولذلك أصبح  

فرعي    غيتوأكثر من  يوجد  حزبي    غيتولكن ضمن كل  و .  الخاص بهغيتو  ال  يستمرؤ العيش فيكل فريق    ما جعل

يعيش فيه التقدميون واملحافظون املتطرفون، ما جعل من الصعب الوصول لحلول وسط. وهذا تسبب ليس 

 فقط في حدوث تمحور عقائدي، وإنما أيضا في تجميد خيال صانعي القرار إلى حد كبير.

 

في  حائز على رتبة   دكتور محمد ربيعلا في مصر    جامعات  5  أستاذ متميز في االقتصاد السياس ي الدولي؛ درس 

،    53، وقام بالتدريس في عشر جامعات في أربع قارات. نشر  وأملانيا وأمريكا
ً
باإلنجليزية، وواحد باأللبانية،    16كتابا

ثالثة مجموعات شعرية، وروايتين وقصة، والباقي كتب أكاديمية وفكرية  تشمل الكتب العربية  والباقى بالعربية.  



فلسفية ربيع  وتأمالت  الدكتور   . الفكرية  املقاالت  ومئات  العلمية  الدراسات  عشرات  إلى  إضافة  عدة  ،  عضو 

قد  عاملية، منها مؤسسة فون هومبولدت األملانية، ومنتدى الفكر العربي. و منتديات فكرية ومؤسسات علمية  

حتى الحصول على الدكتوراه في  من مرحلة املدرسة الثانوية  استطاع إكمال دراسته بالحصول على منح دراسية   

األ 1970االقتصاد عام    التقديرية ملجمل  أمريكا. حاز على جائزة دولة فلسطين  في  عمال  من جامعة هيوستن 

، وتعكس 2016وجائزة الجالية العربية في مدينة هيوستن للتميز األكاديمي والقيادة لعام    ،2015الفكرية عام  

 بمبادئ السلم والعدالة االجتماعية واملساواة والحرية والتنمية البشرية،  
ً
 كتاباته ونشاطاته التزاما

 

 

 


