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حنفي*

عامل ما بعد كورونا :بع�ض الرهانات االجتماعية
لم ِ
تعط جائحة كورونا �إ�شارات �إلى كيف ومتى يمكن لها �أن تتوقف ،وهي التي
عطلت اقت�صادات العالم وك�شفت ثغرات الأنظمة ال�صحية لأكبر الدول وت�سببت بموت
و�إ�صابة الماليين ،لكن ما هو �أكيد� ،أنها تركت و�ستترك على المدى الطويل ،انعكا�سات
على الحياة االجتماعية للمجتمع الب�شري� ،سواء في عالقاته فيما بين �أفراده� ،أم
عالقاته بالبيئة والطبيعة.

�أتذكر

جراء
في هذا الوقت المظلم ّ
وباء كورونا ،ال�ساعات
الطويلة التي كنت �أق�ضيها �أمام نقاط
التفتي�ش الإ�سرائيلية ،عندما كنت �أعمل في
فل�سطين حيث كنت �أتنقل بين منزلي في
القد�س ومكتبي في رام اللـه ما بين �سن َتي
 2000و 2004في �أثناء االنتفا�ضة الثانية.
ففي ذلك الوقت كنت �أنتظر بفارغ ال�صبر
نهاية االنتظار الذي كان ي�ستمر بين 10
دقائق و�ساعة �أو �ساعتين �أو ثالث �ساعات،
ُلي�سمح لنا بالدخول �أو الخروج ،وكنت �أ�شعر
ب�أن غيري هو َمن يتحكم في وقتي .وقد
* �أ�ستاذ علم االجتماع ،ورئي�س ق�سم العلوم االجتماعية
والأنثروبولوجيا والدرا�سات الإعالمية في الجامعة
الأميركية في بيروت.

�أطلقت على هذا الو�ضع و�صف ''العنف المعلق''
( ،)suspended violenceوهو عنف ال يمكن
معرفة متى يبد�أ ومتى ينتهي.
وبالمثل ،ف�إن وباء كورونا المنت�شر حالي ًا،
يعني عدم وجود قاعدة ،فال �أحد يعرف نهاية
الحظر الذي �سببه الوباء ،وال كيف �سيتطور هذا
المر�ض .وكنت قد كتبت عن ال�صراع العربي
مع الم�شروع الكولونيالي الإ�سرائيلي معتبراً �أن
الأمر لي�س �إبادة جماعية ( ،)genocideو�إنما
�إبادة �أو تطهير مكاني (( ،)spacio-cideحنفي
 ،)2009وهو �أي�ض ًا م�شروع �إبادة �أو تطهير
زمني ( 1.)chrono-cideواليوم ،مع وباء
كورونا ،نحن في ا�ضطراب غير م�سبوق :كيف
نتناول طعامنا؟ كيف نذهب �إلى العمل؟ كيف
يمكننا الت�سوق؟ وكيف ندبر �صحتنا،
واالختالط ،وق�ضاء �أوقاتنا ،و�سفرنا� ،إلخ؟

مداخل
عبرت الكاتبة الهندية �أرونداتي روي (Roy
ّ

 )2020عن الو�ضع اال�ستثنائي الذي نعي�شه،
فتقول'' :خالف ًا لتدفق ر�أ�س المال ،ي�سعى هذا
الفيرو�س لالنت�شار ،ولي�س الربح ،وبالتالي
ف�إنه ع َك�س �إلى حد ما ،اتجاه التدفق .لقد �سخر
من �ضوابط الهجرة ،والقيا�سات الحيوية،
والمراقبة الرقمية وجميع �أنواع تحليالت
البيانات ،و�ضرب ب�شدة  -حتى الآن  -في
�أغنى و�أقوى دول العالم ،الأمر الذي �أدى �إلى
توقف محرك الر�أ�سمالية ،ربما موقت ًا ،لكن
على الأقل لفترة طويلة بما يكفي لفح�ص
�أجزائه ،و�إجراء تقييم وتحديد ما �إذا ك ّنا نريد
الم�ساعدة في �إ�صالحه� ،أو البحث عن محرك
�أف�ضل''.
وبعد �سبعة �أ�شهر ونيف من بدء جائحة
كورونا ،ف�إننا �أمام تداعيات تتجلى في جميع
الم�ستويات الفردية والمجتمعية ،من �سيا�سة
واجتماع واقت�صاد ،ف�ض ًال عن عالقتنا مع
الطبيعة ،كما �أن هذه الجائحة ك�شفت ه�شا�شة
الدولة وحجم الالم�ساواة التي تتعر�ض لها
الطبقات الفقيرة والأقليات الإثنية
والمهاجرون والالجئون .وقد �أكد المراقبون
�أن كوفيد  19هو هنا ليبقى ويتمدد (�أو على
الأقل �سي�ستمر في االنت�شار على �شكل
موجات) ،و�أن علينا بب�ساطة التعاي�ش معه.
و�إذا كنا نعترف ب�أنه ال يمكن العودة بب�ساطة
�إلى ''الو�ضع العادي'' �أو ''العمل كالمعتاد'' ،فما
هي الرهانات االجتماعية لهذا الو�ضع
الجديد؟
�س�أكتفي في هذه المقالة بالتركيز على
رهانين :الأول ،يتعلق بتبعات التباعد
االجتماعي والقوى المتناق�ضة الدافعة فيه؛
الثاني ،هو واقع وم�ستقبل الحركات
االجتماعية في ظل �أزمة مثل كورونا ،والف�شل
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الذريع للدولة اال�ستبدادية وال�شعبوية
والنيوليبرالية في معالجة تبعات هذا
الفيرو�س.

تبعات التباعد االجتماعي
فر�ضت �أزمة كورونا على الجميع التعاي�ش
وفق �أ�سلوب ''التباعد االجتماعي'' :ال زيارات،
ال �سالم باليد ،وال تقبيل .وقد �أ ّثر ذلك في
جميع الطبقات االجتماعية ،وفي الفئات
العمرية كلها ،ف�أطفال اليوم يمرون بحالة
ع�صيبة بعد �أن �أرعبتهم تو�صيات �أهلهم بعدم
لم�س الآخرين ،وهذه حالة ق�صوى من م�شكلة
فاقمتها حداثتنا المت�أخرة ،وبرودة العالقات
الإن�سانية و�سلعنتها وت�شييئها .غير �أن اختفاء
التوا�صل الج�سدي المبا�شر لم يمنع من
اكت�شاف �أ�شكال جديدة من التوا�صل
بث
االجتماعي تعزز الروابط االجتماعية .ففي ّ
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
(�ألي�سكو) تقول �سعاد الحكيم� ،أ�ستاذة الفل�سفة
والت�صوف في الجامعة اللبنانية� ،إن القلوب
�أي�ض ًا تتوا�صل من دون �أن تعوقها م�سافات،
�أو ترهبها �إجراءات �صحية �أو وقائية ،و�إن
محنة كورونا يمكنها �أن تفتح �آفاق ًا وا�سعة
للإن�سان .فالخلوة التي فر�ضتها تحرر
الإن�سان كثيراً من االن�شغاالت ،وربما تكون
لحظة �إعادة الوعي بذاته2.
�إذاً ،يجب فهم االت�صال على �أنه �أداة
لتحقيق التوا�صل � ،اّإل �إن الو�ضع ،وبكل �أ�سف،
بدا ك�أن القوى النيوليبرالية تريد اال�ستفادة
من هذا الجائحة لجعل االت�صال (من خالل
التكنولوجيات الرقمية والعوالم االفترا�ضية)
غاية بحد ذاته .ف�إدارة بع�ض الجامعات في
فل�سطين وبقية الدول العربية ،كما في كثير
من الدول الأُخرى في العالم ،تحاول ا�ستخدام
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تجربة التعليم عن ُبعد الذي ُج ّرب خالل فترة
الإغالق الما�ضية من �أجل تو�سيعه بما يتجاوز
الجائحة ،كونهم اكت�شفوا رخ�صه ن�سبة �إلى
التعليم الوجاهي الذي يتفاعل الطالب فيه
فيزيائي ًا مع نظرائه و�أ�ساتذته ،ويعي�ش حياة
جامعية �ضرورية جداً للتفكير النقدي والتعليم
والفنون الحرة (.)liberal arts
بينت خبيرة التربية في فل�سطين
وقد ّ
تفيدة الجرباوي (� )2020أن هناك تيارين
يتجاذبان نموذجين محتملين للتطبيق بعد
انتهاء الأزمة .يتب ّنى التيار الأول نموذج
التعليم المدمج الذي ي�ستفيد من مزايا التعليم
الوجاهي والتعليم عن ُبعد لتحقيق �أعلى
درجات الفائدة من هذين النظامين ،ولج�سر
ثغرات كل منهما ،بينما يتب ّنى التيار الثاني
نموذج التعليم عن ُبعد ب�شكل كامل ،ويعمل
م�ؤيدوه بكل قواهم على ترويجه .وي�ضم هذا
التيار الأخير الم�ؤمنين به من �أ�صحاب
التخ�ص�ص في التعليم المفتوح و�أ�صحاب
الخبرة في تكنولوجيا المعلومات وتقنيات
الرقمنة ،كما ي�ضم ال�شركات الربحية التي
وجدت في تب ّنيه فر�صة لتحقيق الربح الوفير
عبر الت�سابق على �إنتاج وت�سويق تقنياته
و�أدواته كافة .وترى الجرباوي �أن الخيار
الثاني كارثي على �إمكانات ''التقارب
االجتماعي'' الذي ي�شكل �أ�سا�س ًا للتن�شئة
االجتماعية وو�سيلتها وهدفها في تنمية
الإن�سان والمجتمع.
ويحاول بع�ض ال�شركات االنتقال من عمل
الموظفين في �أماكن عمل حيث الحياة
االجتماعية والزمالة والوجاهية �إلى العمل
الرقمي عن ُبعد ،من المنازل �أو مقاهي
الإنترنت التي تطورت وتو�سعت في الآونة
الأخيرة لخدمة هذا الغر�ض .فمث ًال لم يكن

ممكن ًا لـ ''�ستاربارك�س'' �أن يجد زبائنه في
�إيطاليا ،بلد المقاهي ال�صغيرة الت�آلفية
والقهوة القوية ( )café cortoعلى الكونتوار،
من دون ت�أمينه خدمة الإنترنت والمقاعد
لمن �سينفقون �ساعات ي�ستمتعون في
المريحة َ
الف�ضاء العام وهم يعملون وراء كمبيوترهم
المحمول .لقد بد�أ كثير من ال�شركات البحث
عن ا�ستخدام العمل عن ُبعد لتقلي�ص تكاليفه
(مكاتب �أ�صغر؛ توفير بدل التنقل؛ طلب
�ساعات �أطول و�أكثر مرونة؛ تقلي�ص ا�ستهالك
الطاقة؛ �إلخ) ،وبالتالي �ضمان مزيد من
الأرباح لنف�سه3.
�إذاً ،هناك قوى تريد العودة �إلى مجتمع
الإلفة والتوا�صل وقوى م�ضادة لجعل الموقت
دائم ًا .فهناك درا�سات كثيرة تو�ضح الت�أثيرات
ال�سلبية لأي تطبيع لمجتمع االت�صال
( )communication societyباعتباره غاية.
فقد جرى ،في كثير من الأمكنة ،ر�صد تبعات
وم�شكالت كثيرة ناتجة من العزلة والوحدة
والإنهاك ( 4،)burn outكما �أن العمل المرن
ب�ساعاته �أو في مكان ممار�سته ،على الرغم
من وجود بع�ض المزايا� ،أثبت حرمان
العاملين فيه من كثير من ال�ضمانات
ويذكرنا كارل بوالنيي (بوالنيي
االجتماعيةّ .
 )2009ب�أن كل حركة في �سياق ما ت�ستفز
حركة معاك�سة ( ،)counter-movementلي�صبح
�أمام الحركات االجتماعية خطاب ًا م�ضاداً
يجب مواجهته ،وهذه الخطابات كثيرة وت�أخذ
لون الواقع.
فل�سطيني ًا ،و�صف �أباهر ال�سقا (ال�سقا
 )2020وحلل ببراعة كيف ك�شف الوباء
ه�شا�شة ال�سيا�سات االجتماعية لل�سلطة
الفل�سطينية ،وكيف ا�ستخدمت هذه الأخيرة
ال�سردية الأخالقوية لتغطية عجزها البنيوي،
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في الوقت الذي بنت �إ�سرائيل �سردية
و�سيا�سات هي من نوع ال�سيا�سات الحيوية
اال�ستعمارية.

مقاربة متعددة امل�ستويات
لقد �أو�ضح فيرو�س كوفيد  19مدى الترابط
الحقيقي للعالم ،وكيف تحولت �صورة العالم،
كقرية عالمية ،من اال�ستعارة �إلى الحقيقة.
لكن هل يعني هذا �أن العولمة لم تحمل معها
�أي�ض ًا مزيداً من الت�ضامن العالمي والأن�سنة؟
لقد ف�شلت قوى تقدمية وبع�ض القوى الي�سارية
في �إ�صالح هذه العولمة وحداثتنا المت�أخرة
فلنر كيف نحلل ذلك من
التي تح�ضنهاَ .
المنظور العربي.
جادل الفيل�سوف الفرن�سي جيل ديلوز �أن
الي�سار ومعه معظم باحثي العلوم االجتماعية،
با�ستثناء االقت�صاديين الأرثوذك�س ،يدركون
العالم من خالل العالقات التي تبد�أ من بعيد،
وتتحرك �إلى الأقرب 5.فعلى �سبيل المثال ،تم
فهم الالم�ساواة االجتماعية كظاهرة عالمية
تتبعها منذ اال�ستعمار
وا�سعة لال�ستغالل يمكن ّ
وت�ش ُّكل الإمبرياليات ،ولهذا ال�سبب ،يدعو
معظم علماء االجتماع �إلى معالجة ُبنى
الإمبريالية واال�ستعمار من �أجل معالجة
معاناة الطبقات االجتماعية المت�أثرة،
واالنتقال بعد ذلك �إلى معالجة ُبنى اال�ستغالل
وطني ًا ،ثم محلي ًا .وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن كثيراً
من الحركات االجتماعية الي�سارية يهتم
بالم�شاركة الديمقراطية العر�ضية (�أي
المرتبطة بحدث ما).
فيما يتعلق بالعالم العربي ،ف�إن بع�ض
الحركات االجتماعية ذات الخطاب الديني
يتب ّنى �سلوك ًا �سيا�سي ًا مختلف ًا ،فهو يبد�أ من
المحلي �إلى العالمي والإن�ساني ،وي�ؤمن

مداخل
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بالعمل المجتمعي والعالقات الأُ�سرية والجوار:
من بناء مدار�س في الحي� ،إلى تقديم
الم�ساعدة في ال�سكن والزواج� ،إلى عمل وقف
خيري (الم�ساعدة المتبادلة) ،وهذا كله قبل
الت�ضامن الوطني والإن�ساني .وبالتالي ف�إن
م�شاركته ال�سيا�سية والن�ضالية في الأحداث
ت�صبح جزءاً من �صيرورة �أو�سع لن�شاطه
ف�صل عالم االجتماع
الد�ؤوب اليومي ،وقد ّ
الفل�سطيني محمد بامية ذلك في كتابه الأخير،
''ميادين حياة الإ�سالم :براغماتيات دين''
وبغ�ض النظر عن اختالفات
(.)Bamyeh 2019
ّ
الأجندات لمثل هذه الحركات االجتماعية من
دفع لمو�ضوعات الديمقراطية ،والعدالة
االجتماعية ،والمحاربة الأخالقية للف�ساد،
و�/أو التزمت االجتماعي ،ف�إن االختالفات
بين ما هو ي�سار ويمين ،وما هو علماني
وديني ،وما هو محلي وعولمي ،ت�ضمحل في
ظل تحالفات نراها اليوم في دول عربية مثل
تون�س وال�سودان .وهذه الحركات تدفع ما
ي�سميه بامية الأخالق �أو الإيتيقا الت�شاركية
( )participatory ethicsالتي لها ت�أثير �أ�سا�سي،
�إلى خلق م�ساحات �أو فر�ص للم�شاركة
االجتماعية اليومية في الحياة المحلية �أو
الوطنية �أو العالمية.
�أرى �أن م�ستقبل فاعلية الحركات
االجتماعية والتنظير المعرفي لها ما بعد
كورونا هو في القدرة على االنتقال من
المقاربة التقليدية (من البعيد �إلى القريب) �إلى
حركة الذهاب والإياب في عدة م�ستويات� ،أي
البدء بمفهوم القريب (الجماعة والأُ�سرة
و�أخالقيات الحب وال�ضيافة والرعاية) ،ثم
االرتقاء �إلى م�ستوى الدولة الوطنية
والإن�سانية ككل� .إذاً ،هذه المقاربة هي التي
قد تعيد االعتبار �إلى �أهميتنا كحركة

038

جملة الدراسات الفلسطينية 124

خريف 2020

اجتماعية �أو نخبة ربما ت�ؤدي دوراً بارزاً في
و�ض َعنا فيها
معالجة الأمرا�ض الخطرة التي َ
النظام االقت�صادي الر�أ�سمالي الج�شع .ففي
كثير من بقاع العالم ،دفعت �أزمة كورونا
وظائف منظمات المجتمع المدني المتمثلة
تاريخي ًا في الإغاثة والتوعية والمدافعة
والت�أثير في م ّتخذي القرار� ،إلى تفعيل وظيفة
جديدة هي الت�ضامن .ووفق ًا لجوفري باليرز
( ،)Pleyers 2020ف�إن الإغاثة تختلف عن
الت�ضامن في كون هذا الأخير هو فعل اجتماع
لي�س عبر قيام الأ�شخا�ص الأكثر ثراء بالتبرع
لـ ''�إنقاذ الفقراء'' ،و�إنما بالتكاتف لمواجهة
الفيرو�س والأزمات ،وخ�صو�ص ًا في مبادرات
مما تفعله المنظمات الأهلية في
�أكثر حميمية ّ
عملها الإغاثي المعتاد.
يبين لنا علي عبد الوهاب
وفي هذا ال�سياقّ ،
(عبد الوهاب � )2020أ�شكال المبادرات
الت�ضامنية في قطاع غزة خالل جائحة
كورونا من خالل حمالت'' :حملة �إح�سان
التطوعية'' ،و''فكر بغيرك'' ،و''المقداد مقداد''.
وال يمنع الجانب االجتماعي والمحلي
والحميمي والقاعدي ( )grassrootsهذه
المبادرات والوظيفة الت�ضامنية التي تحملها،
من �أن تتحول �إلى فعل �سيا�سي .فقد ن�شّ ط
زلزال القاهرة في بداية الت�سعينيات م�ؤ�س�سات
قاعدية وغير حكومية �أدت دوراً مهم ًا في
المطالبة بالديمقراطية والعدالة االجتماعية
في م�صر ،وهو ما �أكده عا�صف بيات في �أكثر
من منطقة في العالم العربي و�إيران (Bayat
 ،)2010ولو �أنه لم ينتبه لخ�صو�صية الت�ضامن
كفعل اجتماعي .ويذهب باليرز �إلى النتيجة
نف�سها فيما يتعلق بالمك�سيك التي ي�ؤرخ لبدء
عملية الدمقرطة فيها بعد زلزال �سنة 1985
(.)Pleyers 2020

�إن التركيز على تفعيل وظيفة الت�ضامن في
ظل �أزمة مثل �أزمة كورونا يجب � اّأل ُيخفي
الأدوار المهمة الذي ت�ؤديها اليوم الحركات
االجتماعية باعتبارها م�صدراً لمعرفة جديدة
تنبع لي�س فقط من ح�سها العملي الناتج من
نا�شطيتها وحركيتها ،بل �أي�ض ًا من تنظير
�أكاديمييها ومثقفيها.
هناك كثير من الكتابات المنبثقة في
العالم العربي و�أماكن �أُخرى ب�ش�أن النقد التي
قدمته هذه الحركات لبراديغمات الف�صل التي
راجت في حداثتنا المت�أخرة :الف�صل بين
المجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية ،وكذلك الف�صل بين الفرد
بينت �أنه ال يمكن
والمجتمع والطبيعة ،فقد ّ
ف�صل الن�ضال من �أجل البيئة عن نوع
االقت�صاد ال�سيا�سي وطبيعة النظام
بينت هذه
االقت�صادي الذي نريده .كما ّ
الحركات �أن ر�أ�سماليتنا النيوليبرالية لي�ست
طريقة �إنتاج فح�سب ،بل �إنها �أي�ض ًا تكوينات
تنظم العالقة بين الب�شر والطبيعة.
اجتماعية ّ
وهكذا تنت�شر هذه الحركات في كثير من
الدول العربية ولو �أن جانبها المعرفي لي�س
بارزاً دائم ًا.

خامتة
بد�أنا ن�سمع بقوة �آراء جديدة تقول �إنه ال
يمكن معالجة م�شكالتنا الكبرى كانت�شار
كورونا وتغير المناخ ونظام االقت�صاد
ال�سيا�سي العادل ،من دون تحفيز الوعي العام
بعالقة النا�س بالأر�ض والإن�سانية ،والعودة
�إلى نمط حياتي ب�سيط بعيداً عن اال�ستهالكية.
وبد أ� الوطن العربي ي�ؤ�س�س لفل�سفة �أ�صيلة في
هذا الم�ضمار ،ولعل نا�صيف ن�صار يقدم
المداخلة الأهم في هذا الم�ضمار حين يربط
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الحرية بالعدالة االجتماعية ،وحين يعتبر
الم�س�ؤولية هي الوجه الآخر للحرية:
فالم�س�ؤولية تتجاوز م�س�ؤولية الفرد �أمام
نف�سه �أو �أمام القانون ،بل �إنها الم�س�ؤولية
االجتماعية التي تنبثق من الوجود االجتماعي
نف�سه (م�س�ؤولية �أمام نف�سه والآخرين)( ،ن�صار
)2003؛ �إنه ينظر الى ليبرالية تكافلية قائمة
على العدالة الت�ضامنية ،كونه من دعاة
الت�ضامن االجتماعي الذي يفر�ض التوفيق
بين الم�صلحة العامة والم�صلحة الخا�صة،
بالمعية'' انطالق ًا
وي�ؤ�س�س الذات على ''الوجود
ّ
من معنى العي�ش مع الآخر لفهم الذات
المتكونة .وبالتالي ينتقد الديالكتيك الهيغلي
الذي يقوم على ال�سلب والنفي والت�ضاد الذي
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�أثبتت التطورات بطالنه وطغيانه م�ؤ�س�س ًا
لمنطق االختالف الذي يقوم على الغيرية،
والحق في التعدد ،ويحرر الفكر من كل نظرة
معيارية لوغوقراطية (ن�صار .)2018
هناك طبع ًا �آراء مناه�ضة ،وهناك فردانية
تعاند براديغم الت�ضامن .ففي مقابلة مع
الفيل�سوف الفرن�سي برونو التور ُن�شرت في
''لوموند'' في �أيار/مايو � ،2019أو�ضح بجالء
�أن النا�س لم يعودوا يجهلون التغير المناخي،
لكنهم ال ي�شعرون ب�أنهم ينتمون �إلى الأر�ض
التي يعي�شون فيها ،ولهذا ف�إنهم ينتقلون
ب�سرعة �إلى �أماكن �أُخرى كا�ستراتيجيا هروب
فردية.

املصادر
1

لمعرفة مزيد عن هذه الفترة الع�صيبة من التجربة اال�ستعمارية ،انظر:

2

اال�ستماع �إلى كالم �سعاد الحكيم ،في موقع ''يوتيوب'' ،في الرابط الإلكتروني التالي:

3

علي �صالح'' ،م�ستقبل العمل :كيف �ستتغير الوظائف في ع�صر ما بعد 'كورونا'؟'''' ،الم�ستقبل للأبحاث
للكتروني التاليhttps://tinyurl.com/y6tysvc5 :
والدرا�سات المتقدمة'' ( ،)2020/5/5في الرابط ا إ

4

Helga Tawil-Souri, “Dis-Formations of Palestine”, in: Culture, time and Publics
& in the Arab world: Media, Public Space and Temporality, edited by Tarik Sabry
Joe F. Khalil (London and New York: Bloomsbury Publishing; I.B. Tauris, 2019),
pp. 17–42.
وب�ش�أن مفهوم الوقت الفارغ ( )hollow timeانظر:
Gregory Burris, The Palestinian Idea: Film, Media, and the Radical Imagination
(Philadelphia, Pennsylvania: Temple University Press, 2019).
><https://www.youtube.com/watch?v=btWtE5esy0Q

Garen Staglin, “When Home Becomes The Workplace: Mental Health And
Remote Work”, Forbes, 17/3/2020, https://www.forbes.com/sites/onemind/2020/
03/17/when-home-becomes-the-workplace-mental-health-and-remote-work/
#16760c511760
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