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في لبنان

ملحق يصدر عن مرشوع «بناء السالم يف لبنان» التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
بتمويل من أملانيا من خالل البنك األملاين للتنمية ( ،)KfWويوزّع مع جريدة
«النهار» بنسخته العربية ،ومع جريدة  The Daily Starبنسخته اإلنكليزية ،ومع
جريدة  L’Orient-Le Jourبنسخته الفرنسية.
يجمع امللحق عددا ً من الكتّاب والصحافيني واإلعالميني والباحثني والفنانني املقيمني
يف لبنان ،ويعالج قضايا تتعلق بالسلم األهيل باإلضافة اىل انعكاسات األزمة السورية
عىل لبنان والعالقات بني اللبنانيني والسوريني ،يف مقاربات موضوعية بعيدا ً عن
خطاب الكراهية.
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الكورونا ،األزمة اإلقتصادية وانعدام المساواة :نحو إرساء مبادئ التضامن اإلجتماعي ؟
ضحايا منس ّيون ألزمات لبنان
العمالية؟
عودة الحركة
ّ
إعادة النظر في سوق العمل وحاجاته :من التك ّيف مع أساليب "العمل من المنزل" إلى تعزيز الوظائف "المواكبة للمستقبل"

إعادة النظر في استهالكنا اإلعالمي في فترات ما بعد الجائحة
محاولة "مختبرات" تدقيق الحقائق  -إستئصال "فيروس" األخبار المزيّفة في لبنان
عندما تضمن الثقافة تماسك شعب
معالجة األوضاع األساس ّية التي يعاني منها قطاع الرعاية الصح ّية
ّ
والتقشف
العقارات و المساحات الشاغرة في المناطق الحضرية كفرص الستعادة األماكن العامة في أوقات األزمات
بشدة إلى أسلوب حياة مستدام
متحول  -العودة المطلوبة
عالم متغ ّير ،لبنان
ّ
ّ
الغذاء للبنان :المبادرات الداعمة للزراعة والمزارعين في المجتمعات المحل ّية
مجهزة لهذا التغيير في الصيغة؟
إعادة النظر في التعليم بعد كوفيد: 19 -هل المدارس
ّ
قراءة عموديّة ألزمة القطاع التعليمي
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اعادة النظر في الوضع القائم:
نحو تنمية بشريّة ُمستدامة في
لبنان

سيلني مويرود

الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في لبنان باإلنابة
تشكّل جائحة كوفيد 91-األزمة الصحيّة العاملية الحاسمة يف عرصنا هذا،
والتحدّي األكرب الذي يواجهه العامل منذ الحرب العاملية الثانية .فالجائحة
أكرب بكثري من مج ّرد أزمة صحيّة ،بل هي أيضاً أزمة إجتامعيّة وإقتصاديّة
مل يسبق لها مثيل ،ذات قدرة عىل إحداث آثار إجتامع ّية وإقتصاديّة
وسياس ّية مد ّمرة من شأنها أن ترتك ندوباً عميقة وطويلة األمد .ويف هذا
الصدد ،خلصت دراسة حديثة أجراها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إىل
أ ّن اآلثار الخطرية الطويلة األجل لجائحة كوفيد 91-ميكن أن تدفع 702
ماليني شخص إضايف إىل الفقر املدقع ،عالو ًة عىل املسار الحايل للجائحة،
ليصل املجموع إىل أكرث من مليار شخص يف حلول عام .0302
وبينام كان إنفجار بريوت يف  4آب  0202نقطة تح ّول بالنسبة إىل لبنان،
ال يزال البلد يخوض معركة شاقّة ض ّد انتشار جائحة كوفيد 91-واألزمة
اإلجتامع ّية واإلقتصاديّة املتدهورة ،وسط تزايد أوجه عدم املساواة وتفاقم
حالة عدم اليقني .ال ّ
شك يف أنها تحديّات هائلة ،لك ّنها تخلق أيضاً فرصة
فريدة لـ "بناء لبنان قدماً".
لقد كشفت جائحة كوفيد 91-يف مختلف أنحاء العامل عن مدى حدود
األنظمة اإلجتامعية وشبكات األمان عندما يتعلّق األمر بإعانة السكان
وتوفري الرعاية لهم ،وبخاص ًة الفئات األكرث ضعفاً .وقد استعرض تقرير
التنمية البرشيّة لعام  9102الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،
العديد من أوجه عدم املساواة الناجمة عن هذه األنظمة ،ودعا إىل إيجاد
حلول تأخذ يف اإلعتبار أوجه الرتابط بني مختلف العوامل يف املجتمعات،
واإلقتصادات ،والهياكل السياسية لضامن التنمية البرشية املستدامة.
كام دعت أزمة كوفيد 91-إىل إعادة تقييم أولويّات األفراد ،واملجتمعات
واإلنسانية بشكلٍ عام .فحتى لو ت ّم إحتواء الجائحة ،فإ ّن العودة إىل
"الوضع الطبيعي القديم" مل يعد ممكناً.
بالتايل ،يقوم هذا امللحق بتحليل آثار جائحة كوفيد 91-املستم ّرة واألزمات
املتفاقمة التي س ّببتها الحالة اإلقتصادية وتفجريات بريوت يف  4آب ،والتي
انعكست عىل "الوضع الطبيعي القديم" .كام يحدّد القطاعات التي تحتاج
إىل إعادة التفكري النقدي ،ويلقي الضوء عىل الحلول الحاليّة والسبل
املمكنة للميض قدماً ،من إعادة التفكري يف العالقات اإلجتامع ّية ،إىل تعزيز
مناذج محليّة أكرث إستدام ًة لإلنتاج ،واإلستهالك وما بعد اإلستهالك ،وإعادة
تقييم حاجات مكان العمل ،وتحسني تدفّق املعلومات الدقيقة يف هذه
املرحلة الحرجة .ونحن عىل ثقة بأ ّن األفكار والتوصيات الواردة يف هذا
امللحق ،ستسهم يف رسم السبيل للميض قدماً من أجل بناء لبنان قدماً.

IMPACT OF COVID-19 ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
(Rep.). (2020). UDNP. doi:https://sdgintegration.undp.org/acceleratingdevelopment-progressduring-covid-19
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األمل في #بناء_لبنان_قدم ًا
مدير البنك األلماني للتنمية ( ،)KfWلبنان

شعب يُبقي األمل ح ّياً وهو يلملم جراح وطنه بعد
أنت تخرس فقط عندما تتوقّف عن املحاولة .وال يزال شعب لبنان يحاول #بناء-لبنان-قدماًٌ .
انفجار بريوت املؤمل يف  4آب ،حتى وهو يرزح تحت وطأة أسوأ أزمة إقتصادية شهدها منذ سنوات وظالل جائحة "كوفيد."19-
كل مكان ،أال وهو أنّها ال متيّز .وبالتايل ،فإ ّن الحلول ال ب ّد من أن تكون شاملة
هناك أمر واحد علّمته هذه األزمات الوطنيّة والعامليّة للناس يف ّ
للجميع .إنطالقاً من هذا اإلدراك ،رأينا دليالً ال ميكن إنكاره ،وقصصاً ملهمة للمجتمع املدين يحتشد لـ#بناء-لبنان-قدماً من خالل مساواة وسالم
مؤسسية ويش ّجع املواطنني عىل املشاركة بشكلٍ أكرب يف الحياة العامة
وخدمات أفضل .وما بدأ كأصوات ومبادرات معزولة ،بات يندمج يف حركات ّ
ويف الحوار.
تبدأ مبادرة #بناء-لبنان-قدماً بإنشاء مساحات إعالميّة آمنة وإيجابيّة للحوار حول أوجه عدم املساواة .إ ّن ملحق بناء السالم يف لبنان الذي تحملونه
يف ايديكم هو واح ٌد من هذه املساحات .يصدر امللحق بتمويل من أملانيا من خالل البنك األملاين للتنمية ( ،)KFWومن خالل الرؤية املشرتكة لبناء
السالم التي يشارك فيها الصحافيون والناشطون والباحثون والف ّنانون يف لبنان .إ ّن املساحات اإلعالم ّية اآلمنة تتطلّب مكافحة جائحة أخرى رسيعة
اإلنتشار من املعلومات املضلِّلة التي تهدّد أيضاً بناء السالم .ومن خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،قام البنك األملاين للتنمية ( )KFWبتمويل
تدريب املح ّررين واملراسلني من الوكالة الوطنية لإلعالم ( )NNAعىل مكافحة األخبار املزيّفة .وباستخدام أدواتهم ومعرفتهم املكتسبة حديثاً ،بدأ
مخصص للكشف عن األخبار املزيّفة وفضحها ،مع الرتكيز عىل األخبار املتعلّقة بالص ّحة.
صحاف ّيو الوكالة الوطنية لإلعالم بتشغيل موقع إلكرتوين ّ
إنّنا عىل قناعة راسخة بأنّه حيثام يوجد أشخاص يناضلون من أجل التغيري يف وحدة قوية ،هناك دامئاً أمل ،ونحن مص ّممون عىل مواصلة دعم
الجهود الرامية إىل #بناء-لبنان-قدماً.

العالم من بعد ...العالم البعيد

غسان حجار مدير تحرير صحيفة "النهار"

مام ال شك فيه أننا بدأنا نعتاد الحياة من بعد .التعليم عن بعد .التجارة والبيع والرشاء أونالين .تقديم واجب التعزية عرب الهاتف .تبادل اإلجتامعات
عرب تطبيقات مختلفة .عامل جديد فرضه علينا وباء كوفيد .19-صحيح أننا نعتاد عليه تباعاً ،وهو كأي أمر آخر ميكن أن نعتاد عليه وأن نتق ّبله بعد فرتة
من الوقت ،لكننا يف الواقع بدأنا نفقد الحميم ّية ،والقرب الذي مي ّيز تحديدا ً مجتمعاتنا الرشقية .فالتفاعل يف املدارس والجامعات وأماكن العمل ،ال نزال
نعتربه رضورياً ،ومشاركة الولد زمالءه اللعب يف املدرسة ويف الشارع مم ّر إلزامي لبناء شخصيته واختبار تواصله مع اآلخرين ،والتحدث إىل موظف املرصف
يجعلنا نبتسم ونبني عالقات إجتامعية جديدة.
ما نعيشه حالياً ،هو املستقبل بالتأكيد ،حيث سيتح ّول العامل الكرتونياً .وكلام ازدادت رسعة اإلنرتنت ،كلام اندفعت الحكومات نحو العامل الرقمي الذي
املتغيات .وأمام عجزنا هذا ،علينا أن نتعامل مع الواقع املستجد،
يقلّص الوجود اإلنساين ويحجب التفاعل البرشي .لكننا عاجزون عن الصمود أمام
ّ
فنفيد من التط ّور التكنولوجي ،ألنه يف الحقيقة يس ّهل أمورنا الحيات ّية ،ويق ّرب املسافات ،ويوفّر عناء التنقل ،واستهالك الطاقة ،ويخفّف التلوث الناتج من
السيارات والطائرات ،ويخترص الوقت ،وكلها عوامل إيجابية ال ميكننا التنكّر لها .لكننا يف الوقت نفسه ،نبحث عن إنسانيتنا يف هذا العامل اإلفرتايض ،الذي
يقودنا إىل التو ّحد ،وعدم اإلنفعال والتفاعل ،والكسل ،وازدياد السمنة واألمراض الناجمة عنها ،وتفكك العالقات االجتامعية ،والنقص يف الحب والتضامن،
وهي أمور رضورية لتوازن اإلنسان يجب االّ يخرسها.
يف لبنان نخوض تجربة بدائيّة ،وسوف نعود بعد انتهاء الجائحة إىل عاداتنا القدمية ،وإن بنسبة اقل ،والفضل أوالً لبطء اإلنرتنت ،ولعدم وجود خدمات
إلكرتون ّية يف معظم القطاعات الخدمات ّية .ميكن اعتبار هذا التخلّف نعمة يف الوقت الحارض ،ريثام نته ّيأ ملرحلة جديدة مختلفة.

التغيير الضروري

غايب نرص مدير تحرير المالحق الخاصة في صحيفة "لوريان لوجور" L’Orient-Le Jour
إ ّن علامء األوبئة وخرباء اإلقتصاد وعلامء اإلجتامع يف مختلف أنحاء العامل ،يتّفقون عىل أم ٍر واحد :ما بعد كوفيد 19-سيكون مختلفاً متاماً عن فرتة ما قبل
وسيتعي علينا بالتأكيد إبتكار نظمٍ أخرى
الجائحة ...هذا إذا بدأت البرشيّة يف التغلّب عىل الجائحة أ ّوالً .لقد أظهرت "النظم العاديّة القدمية" قصورها،
ّ
للبقاء عىل قيد الحياة ،ليس فقط من حيث اإلنتاج واإلستهالك ونظام اإلقتصاد بصفة عا ّمة.
خاص ًة تلك املتعلّقة بالتفاعالت اإلجتامعيّة .إذ نحن نشهد إنهيارا ً واسع النطاق لإلختالط
كام أ ّن فريوس كورونا قد عطّل العديد من العادات القدميةّ ،
متحصنني خلف القناع أو درع
اإلجتامعي :فاألطفال ،والنساء والرجال ،والصغار والكبار ،بالكاد يرون بعضهم .وإذا أمكن ذلك ،فهم يبقون عىل مسافة آمنة
ّ
الوجه .ال مزيد من املودّة ،ال مزيد من العاطفة ،الص ّحة الشخص ّية تأيت أ ّوالً .فالعالقات بني الناس ،باستثناء دائرة األرسة املحدودة ،ال تت ّم ّإل من خالل شاشة
الهاتف الصغرية أو شاشة الكمبيوتر.
وللحصول عىل فكرة عن هذه اإلضطرابات العامل ّية ،يكفي اإلشارة إىل حالة هونغ كونغ ،التي أصابها "السارس" يف عام  ،2002وهو إبن ع ّم كوفيد ،19-ولك ّنه
أكرث فتكاً .منذ ذلك الحني ،تعطّلت جميع العادات ،وحتى ظهور الجائحة األخرية لفريوس الكورونا املستجدّ ،يط ّبق الصين ّيون يف هذه املنطقة اإلدارية الفريدة
جميع التدابري الوقائيّة بدقّة وغسل اليدين بشكلٍ
منهجي .وهو أسلوب حياة يستم ّر منذ 18 ...سنة!
ّ
سيتعي علينا الخروج من اإلنهيار اإلقتصادي واملايل .من املؤكّد أ ّن الطبقة
وينطبق اليشء نفسه يف لبنان بالطبع .باستثناء أنّه يف لبنان ،باإلضافة إىل الجائحة،
ّ
السياسيّة الحاليّة ،التي هي أصل الكارثة ،لن تتمكّن من تحقيق هذه الغاية .يجب أن يبدأ التغيري األسايس يف بلد األرز أ ّوالً بتغيري جذري يف املامرسة السياسيّة،
القامئة منذ اإلستقالل عىل الرعاية واملحسوبيّة .ن ّواب ،ووزراء ،ورؤساء من دون أجندة سياسيّة ،من دون رؤية للحكم ،يج ّرون بعضهم البعض إىل مناقشات
أبديّة حول تفاصيل تافهة ،متجاهلني الخدمات العا ّمة األساس ّية التي ت ّم إبقاؤها عمدا ً يف حالة من اإلهامل .باختصار ،إنّها عودة ال غنى عنها إىل األساس ّيات
كل يشء تقريباً…
التي يحتاجها لبنان .واألساس ّيات هي التعليم يف املقام األ ّول حيث ينبغي إعادة بناء ّ

حقوق الطبع ©  .2020جميع الحقوق محفوظة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف لبنان (.)UNDP Lebanon
تعب بالرضورة عن آراء برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وال تعكس وجهة نظر الربنامج .ويتح ّمل كتّاب املقاالت وحدهم املسؤولية عام ورد فيها.
إن املقاالت والتحقيقات واملقابالت وغريها مام ورد يف هذا امللحق ال ّ
توزيع املواد يف هذا العدد خضع العتبارات تحريرية.
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في لبنان
حقوق اإلنسان

ملى كرامة

الكورونا ،األزمة اإلقتصادية وانعدام المساواة:
نحو إرساء مبادئ التضامن اإلجتماعي؟

كاتبة وباحثة في "المفكرة القانونية"

قبيل عيده املئةّ ،
دق لبنان ناقوس الخطر اإلجتامعي حيث ق ّدر اإلرتفاع
يف نسبة من ُهم تحت خط الفقر من  28إىل  ،%55ومن ُهم تحت خط
الفقر املدقع من  8إىل  %32مقارنة مع عام  .)1( 2019وقد انعكست
األزمة اإلقتصادية واملرصفية غري املسبوقة عىل واقع إجتامعي غري
محصن ،حيث ترافق تدهور سعر رصف اللرية وحجز املصارف ألموال
ّ
املودعني ،مع حلول جائحة كورونا يف شباط  2020وإعالن اإلقفال العام.
وقد جاءت مجزرة مرفأ بريوت لتت ّوج سلسلة األزمات ،وتحصد خسارات
هائلة يف األرواح واألمالك والبنى التحت ّية .ويف حني أن ارتفاع معدالت
الفقر قد تفاقم تبعاً لتضافر كل هذه العوامل ،إالّ أ ّن األكيد أن انعدام

أبعد من إجراءات التعبئة العامة ،إ ّن ح ّدة األزمة ومستويات الالمساواة
تتطلب الخروج من الحلول اآلنية واملقاربات التقليدية للتعاطي مع
الفقر ،نحو تفكري مجتمعي شامل يف مكامن الالمساواة يف النظام .يعترب
لبنان من البلدان التي تعاين خلالً مرتفعاً يف مستويات توزيع الرثوات،
حيث أشارت أرقام منظمة "األسكوا" لسنة  ،2019أ ّن  %10من اللبنانيني

املساواة يف لبنان ليس نتاجاً ظرفياً لألحداث األخرية ،بل تجلياً لنظام
إجتامعي-إقتصادي قائم عىل ضعف وهشاشة الحامية االجتامعية
التي تقدمها الدولة ،وتفويض دورها املركزي اىل القطاع الخاص
والقطاع األهيل ،من طوائف وأحزاب .فقد ظ ّهرت األزمات املتتالية
مكامن الخلل والالمساواة يف نظام مهرتئ ،إن عرب سياسات صح ّية
متبعة لسنوات وقيامها بإهامل القطاع العام ،أو لناحية "خصخصة"
الرعاية اإلجتامع ّية والصح ّية يف ظل إضعاف ممنهج لدولة الرعاية عىل
حساب الزعامات الطائفية من خالل املؤسسات الخرييّة والدين ّية .ويف
حني كان من املفرتض أن تستجيب السلطات لألزمات اإلستثنائيّة عرب
خطط مستج ّدة ومبتكرة ،مل تستفد من إعالن حالة التعبئة العامة
إلضفاء التوازن إىل العالقات الالمتوازنة والالمتساوية ،بل اتجهت نحو
أي خطط جدية .وقد ظهر ذلك بشكل
تأمني الحاجات اآلنية من دون ّ
فادح يف ظل إعالن حالة الطوارئ ،وانشغال السلطات يف التضييق عىل
الحريات وعسكرة إدارة األزمة ،بدل معالجة الواقع االجتامعي املأزوم
وتأمني الحقوق األساس ّية تبعاً ملجزرة املرفأ .إالّ أ ّن الوضع االستثنايئ
الذي نشهده اليوم ورسعة تضخّم واقع الالمساواة والفقر ،ال ميكن أن
يستقيم سوى باجراءات استثنائية تنحدر من مفهوم "الدولة الفاعلة".
يف الواقع ،يُتيح نظام التعبئة العامة (الذي ت ّم متديده حتى أواخر
عام  )2020للدولة مروحة من االجراءات التي ميكن اتخاذها لحامية
الحقوق األساس ّية ،من الحق يف الغذاء والسكن والصحة ،ال سيام عرب

مؤش "جيني" الذي يقيس
فقط ميتلكون  %70.6من الرثوات .كام يبلغ ّ
التفاوت يف توزيع الرثوة نحو  ،%9.18وهو من أعىل املعدالت عاملياً.
وعليه ،ال ميكن تص ّور سياسات إجتامعية ف ّعالة ما مل تكن قامئة عىل
العمل عىل ردم هذه اله ّوة ،وتوزيع الرثوات – والخسائر ما بعد
االنهيار – بشكل عادل .إ ّن الحديث اليوم عن بناء مجتمع أكرث عدالة
ال يستقيم من دون التفكري يف األسباب البنيوية لعدم املساواة ،أبرزها
سيطرة اإلحتكارات عىل القطاعات الحيوية (صحة ،طاقة أو مشتقات
نفط ّية ،غذاء) ،وغياب رقابة الدولة ودورها يف حامية وتأمني الحقوق
األساسيّة ،والسياسة الرضيبيّة غري العادلة واملستندة بنسبة تفوق %80
عىل الرضائب غري املبارشة التي تطاول بالعبء نفسه جميع القاطنني
من دون متييز يف مستويات الدخل بينهم .فمعالجة الفقر مت ّر حتامً
عرب معالجة مس ّبباته ،وأبرزها البنى التي تسمح بالرتكز الكبري للرثوة
يف لبنان .وعليه ،إ ّن طرح سياسات إجتامعية لبناء مستقبل أكرث عدالة
محوري وأسايس
يقتيض بأن ينطلق من مبدأ التضامن االجتامعي كمبدأ
ّ
للنظام الجديد .ولعل ما يزيد من أهمية هذا املبدأ ،هو ما شهدناه يف
األشهر األخرية من زخم يف املبادرات الفردية واملجتمعيّة القامئة عىل
التضامن بني الناس ،وال سيام يف ما يتعلق بالتط ّوع وتأمني املسكن
والغذاء للمترضرين ،والتي يقتيض بأن تنعكس أساليبها وروحيّتها بنيوياً
يف الدولة ،من خالل السياسات اإلجتامعية واإلقتصادية والترشيعات
املستقبلية .يقتيض أيضاً بأن يندرج إعتامد هذا املبدأ عىل مستويني:

تأمني املواد األساسية ،وضبط األسعار ،وصوالً إىل وضع يدها عىل املرافق
الحيوية (مصارف ،مستشفيات ،فنادق) ،وعىل مواردها البرشية لتأمني
اإلجراءات الرضورية للنهوض من األزمة املتع ّددة الرؤوس.

األ ّول ،يف حامية املداخيل ،والثاين ،يف الحد من الفاتورة املعيش ّية واألعباء
عىل الفئات األكرث هشاشة.
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وعليه ،ينبغي طرح مبدأ التضامن اإلجتامعي يف سياق عالقات العمل،
حيث ال يتح ّمل األجري وحده عبء الظروف اإلقتصادية .فقد ح ّددت
املادة  50فقرة من قانون العمل رشوط الرصف من العمل ألسباب
إقتصادية ،حيث اشرتطت عىل صاحب العمل إبالغ وزارة العمل قبل
تعسفياً .ويف هذه
شهر من تنفيذ الرصف ،تحت طائلة إعتبار الرصف ّ
الحالة ،عىل وزارة العمل أن تتشاور مع صاحب العمل حول كيف ّية
إمتام الرصف ،وتضع برنامجاً له يراعي أقدم ّية املوظفني يف املؤسسة
واختصاصهم ووضعهم العائيل واإلجتامعي .وبذلك ،فإن القانون
وضع دورا ً محورياً لوزارة العمل يف قضايا الرصف وال سيام الجامعيّة
منها ،وأعطاها مجاالً ملراقبة كيفيّة إنهاء عقود العمل بشكل يسمح
رب العمل واألجري .يف الروح ّية عينها،
لها بتفعيل مبدأ التضامن بني ّ
يقتيض تطوير شبكات األمان الحالية وتوسيع نطاقها ،وال سيام الربنامج
الوطني لدعم األرس األكرث فقرا ً ،بشكل يُتيح لرشيحة أكرب من األشخاص
االستفادة منه .كام أنه من الرضورة التفكري يف تطوير الخدمات املدرجة
فيه بشكل يؤدي إىل تخفيض الفاتورة املعيشية للمستفيدين ،من خالل
ميس ،وتفعيل الرقابة
مثالً وضع خطة لتأمني حق الوصول إىل سكن ّ
عىل املضاربات العقارية ،واإلستثامر يف البنى التحت ّية وشبكة النقل
العام بشكل خاص ،ومراقبة أسعار السلع األساسية وال سيام الغذائية
والصحية عرب مكافحة إلغاء الوكاالت الحرصية وكرس االحتكار بشأنها
(أدوية ،معدات ،إلخ) .كام يبقى األهم هو توفري متويل مستدام لهذا
الربنامج بشكل يؤ ّمن استمراريته .يف الواقع ،ال ميكن تأمني إستدامة
للتوسع
كهذه من دون إرساء سياسة رضيب ّية عادلة وهادفة ،ال مجال ّ
يف مندرجاتها هنا بل فقط إعطاء بعض األفكار ،كإقرار رضيبة تصاعدية
عىل إجاميل مصادر الدخل (مبا فيها الريوع) ،واستحداث رضيبة عىل
ميسة ،وتفعيل أسس "رضيبة
الشقق الفارغة تحفّز عىل عرضها بأسعار ّ
التضامن" ،أي رضيبة عىل الرشائح األكرث ثراء تستخدم يف مجاالت
مكافحة الفقر.
حل واحد للحد من عدم املساواة .إالّ أن الثابت ،أن كل الخطط
ال يوجد ّ
والعملية والنقابية والقوى
السياسية
التنظيامت
توجد
مل
ما
نظرية
تبقى
ّ
االجتامعية القادرة عىل حملها واملطالبة بها ،عرب خطاب حقوقي يُعيد
إحياء منطق الدولة ،أبعد من رسديات املساعدات اآلنية .تجدر اإلشارة
يف هذا السياق إىل أهمية املبادرات التي أطلقتها العديد من املجموعات
يف التشبيك بني أهايل املناطق املترضرة يف بريوت ،والسعي نحو مأسسة
الضحايا كق ّوة مجتمعية ضاغطة .النقطة األخرية ت ُعيدنا إذا ً إىل املدخل
األسايس نحو الحل ،وهي رضورة بناء تحالفات وتنظيامت مرتكزة عىل
مرشوع سيايس  -إجتامعي ،تنظيامت تشارك ّية تتمثّل فيها كل الفئات
العمرية واملناطق واملهن.

املراجع:
[1]https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/covid19-beirut-explosion-rising-poverty-english.pdf[2] https://legal-agenda.
com/%D981%%D98%A-%D8%B5%D986%%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D984%%D981%%D982%%D8%B1-%D988%%D8%AA%D8
%BA%D8%B1%D98%A%D8%A8%D987-%%D983%%D98%A%D981-%
%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D985%%D984%%D8%AA%D8%A7%D984%%D8%B3%D9/84%
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حقوق اإلنسان

ضحايا منسيّون ألزمات لبنان
جومانا فرحات

ومؤسسة مبادرة"الجئون منسيون"
صحافية في "العربي الجديد"
ّ

حارصت األزمات الثالث ،وإن بدرجات مختلفة ،جميع القاطنني عىل
األرايض اللبنانية.
شكل العامل املياومون ،العامل األجانب ،والالجئون ،الفئات األكرث
ترضرا ً من األزمة ألنهم ببساطة األكرث هشاشة ،يعيشون يوماً بيوم من
دون أي ضامنات مال ّية أو صح ّية .ومل تتأخر تداعيات هذه األزمات يف
اإلنعكاس عىل منط حياتهم اليومي.
يف ما يخص العامل اللبنانيني املياومني ،وجد اآلالف منهم أنفسهم
معطّلني عن العمل ،سواء لتخيل مؤسساتهم عنهم أو بسبب الرتاجع
الذي رضب القطاعات التي يعملون فيها مثل املرفأ وقطاع البناء .وأصبح
هؤالء العامل ال يعرفون كيف يتدبّرون أمورهم املعيشيّة اليوميّة.
كان هؤالء أمام خيارات أحالها م ّر ،يف ظل غياب الحكومة عن القيام
بدورها لجهة تقديم مساعدات إجتامعية واقتصادية .وسجل يف األشهر
املاضية تنامٍ يف ظاهرة الهجرة العكس ّية من املدن الكربى ،تحديدا ً
من بريوت باتجاه القرى واألرياف ،حيث تكلفة السكن أقل أو ميكن
تفاديها .كام عادت ظاهرة الهجرة غري النظاميّة ،وإن بأعداد محدودة،
عرب "قوارب املوت" باتجاه الدول األوروبية .وعىل الرغم من اإلجراءات
التي اتخذتها السلطات رسيعاً لكبح هذه الظاهرة ،إالّ أن معدالتها قد
تكون مع ّرضة لإلرتفاع يف أي لحظة.

يدركون أن فرص تعويضهم عن خسائرهم منخفضة مقارن ًة باللبنانيني.
كام تراجعت مداخيلهم الشهرية ،وأصبح ما يجنونه ال يكفي لتأمني
تكاليف املعيشة .ونتيجة لكل ذلك ،إضطروا إىل التوقف عن تحويل
األموال إىل ذويهم ،خصوصاً مع تخطي سعر الدوالر يف السوق السوداء
مداخيلهم يف شهر كامل .من كان محظوظاً منهم توفرت له فرصة
للعودة إىل بلده .أما من تبقى منهم ،وتحديدا ً الذين لديهم مشاكل
يف أوراقهم القانونية ،فإنهم مجربون عىل انتظار إيجاد حلول لهم.
هذه الحلول يصعب توافرها إالّ من خالل إجراءات واضحة تنخرط
فيها الدولة اللبنانية وسفارات الدول التي ينتمون إليها ،عىل أن تؤدي
فيها السلطات اللبنانية دور امل ُس ِّهل (مثل السامح بتسوية أوضاعهم
القانونية عرب إعفائهم من الغرامات) .ومن يخضعون منهم لنظام
الكفالة ،باتوا عىل نطاق واسع محرومني من الحصول عىل رواتبهم
بالدوالر كام يفرتض مبوجب عقود عملهم ،أو مبا يعادلها باللرية اللبنانية
حسب سعر الرصف يف السوق السوداء ،وذلك نظرا ً إىل عدم قدرة أو
امتناع مشغّليهم عن تأمينها ،وقصور فاضح يف نظام منصة مرصف
لبنان الذي يفرتض أنه يسمح بتحويل األموال لهم عىل سعر دوالر
يعادل الـ  3900لرية .ويف كثري من الحاالت ،ت ّم التخيل عن العامالت
يف الخدمة املنزلية من قبل أرباب العمل وتركهن أمام أبواب سفارات
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ألن املصائب ال تأيت فرادى ،كان لبنان عىل مدى أقل من عام عىل موعد
مع  3أزمات متالحقة .بدأ التدهور مع املحنة اإلقتصادية ج ّراء انهيار
اللرية اللبنانية أمام الدوالر ،وتبعها وباء كورونا وما فرضه من تدابري
إحرتازية شملت اغالقاً عاماً تكرر أكرث من مرة ،قبل أن يأيت إنفجار مرفأ
بريوت يف  4آب /أغسطس املايض ،مدمرا ً أجزاء واسعة من العاصمة.

أما العامل األجانب ،تحديدا ً الذين يقطنون يف دائرة إنفجار مرفأ بريوت
األكرث تأثرا ً ،فوجدوا أنفسهم مجربين عىل مواجهة أزمات اإلنهيار
اإلقتصادي وكورونا وانفجار املرفأ يف آن معاً .من جهة خرس عىل األقل
العرشات منهم املأوى (ال إحصاءات دقيقة يف شأن عددهم) ،واضطروا
إىل اإلنتقال للسكن لو مؤقتاً لدى معارفهم يف ظروف صعبة ،وهم

بالدهن (إثيوبيا ونيجرييا منوذجاً) ،قبل أن تتدخل منظامت غري
حكوميّة ملساندتهن عرب تأمني مأوى مؤقت لهن ،من دون أن تكون
قادرة مبفردها عىل معالجة تداعيات هذه األزمة.
وإذا كانت صور معاناة املياومني والعامل األجانب تنطبق عىل الالجئني،
تحديدا ً السوريني منهم ،فإ ّن هؤالء يواجهون مشكلة إضافية أخريا ً .فقد
أصبحوا يتع ّرضون النتقادات متزايدة جراء املساعدات التي يحصلون
عليها من الوكاالت األمميّة .وتُرصد حاالت عدة يشكو فيها لبنانيون من
ظروفهم الصعبة ويعمدون إىل مقارنتها بأوضاع الالجئني وما يقدم لهم
من مساعدات غذائ ّية أو طب ّية وحتى يف مجال التعليم ،قبل أن يخلصوا
إىل استنتاجهم الخاص وغري الدقيق بأن "أحوال الالجئني أفضل".
وظهرت مؤرشات حالة اإلحتقان املجتمعي ،عىل نحو خاص عقب
إنفجار مرفأ بريوت ،إذ ت ّم توثيق حاالت ُحرم منها أو منع فيها
الالجئون من الحصول عىل مساعدات كانت توزع يف مناطق مترضرة
"مخصصة للبنانيني فقط" .كام سجلت حاالت تع ّرض
تحت عنوان أنها
ّ
فيها الالجئون ملامرسات عنرصية ومضايقات خالل وجودهم أمام مقار
جمعيات أو خيم إغاثيّة .حدث كل ذلك عىل الرغم من األرضار التي
طاولتهم جراء اإلنفجار .وأظهرت اإلحصاءات مقتل وإصابة العرشات
من الالجئني ،فضالً عن فقداد أعداد منهم ألماكن سكنهم وحتى خسارة
وظائفهم ،خصوصاً من يعمل منهم كمياوم يف املرفأ أو يف مؤسسات
مترضرة جراء اإلنفجار.
وإذا كانت التجارب العامليّة تربط بني فرتات الركود واألزمات االقتصادية
وبني تصاعد خطاب الكراهية ضد األجانب عموماً ،فإن ما يجري يف
لبنان تجاه الالجئني ال ميكن فصله عن خطاب سيايس تقوده أحزاب
فاعلة ،ويفيض إىل تعزيز حالة العداء تجاههم.
عىل الرغم من الجهود التي تبذلها بعض املنظامت غري الحكوميّة يف
سبيل التصدي لهذه الظاهرة ،إالّ أنها لن تكون كافية ملحارصتها نظرا ً
إىل تطلّبها حراكاً عىل أكرث من مستوى .رسمياً ،تربز حاجة مل ّحة إىل
تبني السلطات سياسة واضحة تج ّرم خطاب الكراهية وأي مامرسات
عنرصيّة .كام يتطلّب األمر توقف سياسيني عن تأجيج مشاعر الكراهية
والعداء تجاه الالجئني .كذلك يفرتض أن تؤدي وسائل اإلعالم دورا ً يف
التصدي لهذا الخطاب ،وتفنيد املزاعم الخاطئة التي يت ّم الرتويج لها.
يضاف إىل كل ذلك ،رضورة أن تأخذ برامج املساعدات املقدمة من
املنظامت األمميّة ومؤسسات املجتمع املدين يف اإلعتبار ،وعىل نحو
أفضل ،حاجات املجتمعات املحليّة التي يوجد فيها الالجئون ،وضامن
استفادة جميع األطراف من أي برامج مساعدات للح ّد من احتامل
تفاقم التوترات املجتمع ّية
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كريم مرهج

العمالية؟
عودة الحركة
ّ

باحث في السياسات مع غوغل في معهد عصام فارس ،الجامعة األميركية في بيروت

الدعوات إىل تشكيل حكومة إنقاذ بقيادة أفراد كفوئني وصادقني،
وبني تغيريات جذريّة يف السياسات املالية واإلقتصادية الليربالية
الجديدة التي استم ّرت عقودا ً ،والتي كانت القاعدة يف لبنان منذ
نهاية الحرب األهلية .ومع أن هذه الدعوات ذات النوايا الحسنة
قد هدأت إىل ح ّد ما وسط حالة عدم اليقني السيايس التي أعقبت
اإلنفجار املد ّمر يف بريوت يف الرابع من آب ،وما تاله من إستقالة
أي دعوات إلجراء
للحكومةّ ،إل أنّه يجدر األخذ بعني اإلعتبار أ ّن ّ
تغيريات جذريّة ال ميكن تحقيقها من دون املشاركة الف ّعالة للقوى
العاملة بشكلٍ منظّم .فمنذ أواخر التسعينات ،أصبحت الحركة
العملية يف لبنان ضعيفة وعدمية الفعاليّة ،حيث متّت السيطرة
ّ
عليها بالكامل من قبل املؤسسة السياسية .منذ انطالق الثورة،
عملية بديلة ،يف حني أ ّن هذه
بُذلت جهود عديدة إلنشاء نقابات ّ
الجهود واعدة وينبغي اإلشادة بها وتشجيعها ،فإ ّن وجود حركة
مو ّحدة وقويّة عابرة للطوائف قادرة بفعال ّية عىل التص ّدي للقوى
يظل بعيد املنال.
السياسية واإلقتصادية املتجذّرة ّ

"وهميّة" مع القليل من املنتسبني الحقيقيني ،الذين سيطروا بعد
املرتسخة للسلطة
ذلك عىل االتحاد .وبدالً من تح ّدي الشبكات ّ
السياسية واإلقتصادية من أجل الدفاع عن حقوق املضطهدين،
العملية املح ّيدة يف لبنان يف العقدين األ ّولني من
جلست الحركة ّ
القرن الحادي والعرشين مكتوفة اليدين ،بينام قامت املؤسسة
السياسية بتمرير سياسات إقتصادية ومالية ليربالية جديدة أث ّرت
بشكلٍ غري متناسب عىل الطبقات الفقرية والعاملة.

© نقابة الصحافة البديلة

بينام يواجه لبنان إنهيارا ً متع ّدد األوجه ناجامً عن سوء اإلدارة
املتع ّمد وفساد املؤسسة السياسية الحاكمة ،فضالً عن جائحة
عطّلت مؤقتاً الكثري من النشاطات اإلقتصادية وتفشّ ت بوترية
مقلقة يف األشهر األخرية ،تعالت األصوات الداعية إىل "البدائل"
والسائدة منذ  17ترشين األول  .2019ترتاوح هذه البدائل بني

ورغم أ ّن النصف األ ّول من التسعينات شهد خالفات واعرتاضات
كبرية بني الدولة
والعمل ،فبحلول عام  ،1997أصبح االتحاد
ّ
العميل العام يف لبنان ضعيفاً بالفعل :ومل تكتف املؤسسة السياسية
ّ
مخصصات الدولة لهذا االتحاد فحسب ،بل متكّنت
بحجب
ّ
أيضاً من اخرتاقه من الداخل من خالل الرتخيص بإنشاء نقابات

عملية غري موجودة؟
حركة ّ
عملية نشطة وعابرة للطوائف
متيّزت فرتة ما قبل الحرب بحركة ّ
متكّنت من تحقيق مكاسب كبرية من خالل مامرسة ضغط كبري
عىل املؤسسة السياسية ونخبة رجال األعامل يف البالد .ولكن ال
العملية يف فرتة ما بعد الحرب.
ميكن قول اليشء نفسه عن الحركة ّ

عملية جديدة؟
حركة ّ
ليس من املستغرب أ ّن اإلعالن عن فرض رضيبة تنازل ّية غري مقبولة
للغاية عىل تطبيق اتصاالت محمول من املفرتض أن يكون مجانياً
 رضيبة الواتساب الشهرية  -كان القشّ ة التي قصمت ظهر البعري.فقد ت ُ ِّوجت عقود من زيادة الرضائب وسط بنية أساسية عامة
متداعية ،وخدمات عامة معدومة ،وتدهور مطّرد يف مستويات
العملية
املعيشة ،باندالع ثورة عىل نطاق البلد .وكانت الحركة ّ
وسط هذه الثورة غائبة عىل نحو ملحوظ ،لك ّنه غري مفاجئ.
العملية ،التي واكبتها ثورة
ويف ّ
ظل هذه الحالة املفكّكة للحركة ّ
بدأت تكتسب املزيد من الزخم ،ظهرت العديد من النقابات
البديلة الجديدة  .فعىل سبيل املثال ال الحرص :ت ّم تشكيل نقابة
بديلة للعاملني يف مجال اإلعالم؛ وقام العاملون يف املنظامت غري
الحكومية  ،وكذلك أساتذة الجامعات غري املنتمني إىل املؤسسة

السياسية ،بإنشاء تج ّمعات للدفاع عن حقوقهم؛ واجتمع
العاملون يف مجاالت الفن والثقافة لتأسيس تج ّمع؛ وت ّم تشكيل
هيئة تض ّم نقابات عدة بديلة ،مبا يف ذلك النقابات املذكورة آنفاً،
وهي "تج ّمع مهنيات ومهنيني" اللبنانية ،بهدف إعادة إحياء
عملية نشطة يف البالد قادرة عىل النضال من أجل حقوقها
حركة ّ
املرتسخة.
وتح ّدي القوى ّ
وال ميكن إنكار أ ّن هذه النقابات الجديدة رضورية لتحقيق أي
التغيات اإلجتامعية واإلقتصادية والسياسية اإليجابية
نوع من ّ
الشاملة يف لبنان .وقد أثبتت هذه النقابات بالفعل أنها أكرث قدرة
عىل الدفاع عن حقوق الذين متثّلهم من النقابات املعرتف بها
رسمياً ،إذ عندما تع ّرض أحد الصحافيني املوقّرين إىل اإلعتداء عىل
يد بلطجيّة عىل خلفية كشف رواتب املؤسسة السياسية واملالية
يف أوائل شهر شباط  ،2020أ ّدت الوقفة االحتجاجية التي دعت
إليها "نقابة الصحافة البديلة" للتنديد بهذا العمل الشنيع ،بدفع
املئات من املتظاهرين للنزول إىل الشوارع وضامن تح ّول اإلعتداء
إىل موضوع تداولته وسائل اإلعالم الوطنية.
ورغم أ ّن هذه التط ّورات واعدة ،فإ ّن الوضع ليس وردياً بالكامل.
ظل انهيار الوضع اإلقتصادي واملايل ،والتضخّم الرسيع،
ففي ّ
وارتفاع معدالت الفقر والبطالة ،إىل جانب انفجار  4آب يف بريوت
العمل يف مختلف
الذي أ ّدى إىل تفاقم اإلنهيار بشكلٍ كبري ،بات ّ
عم إذا كانوا
أنحاء البالد تحت ضغوط شديدة .وبرصف النظر ّ
يعملون يف االقتصاد الرسمي أو غري الرسمي ،أو إذا كانوا جزءا ً من
العمل يتعاملون مع التوت ّر
نقابة ،أو نقابة بديلة أو غري ذلك ،فإ ّن ّ
أقل عىل التنظيم،
الشديد والقلق .فالعديد منهم يركّزون بشكل ّ
وأكرث عىل تأمني خبزهم اليومي .كام وأ ّن تأسيس النقابات يتطلّب
االلتزام بقدر كبري من الوقت والجهود ،وتقديم التضحيات ،فضالً
عن اإلرادة للعمل بشكل جامعي ووضع الغرور والخالفات
الشخصية جانباً .ويف خض ّم انهيار متع ّدد األوجه ،وجائحة تتطلّب
اتخاذ احتياطات ج ّدية والح ّد من التج ّمعات اإلجتامعية ،فإ ّن
القيام بذلك ليس بامله ّمة السهلة عىل اإلطالق .ولكن إذا كانت
هذه النقابات البديلة الجديدة مثرة الثورة ،ومتكّنت من النمو يف
العملية يف
حجمها ونفوذها ،فإنّها ستكون البداية لعودة الحركة ّ
لبنان  -حركة غري طائفيّة ،مستقلّة وقويّة تتح ّدى بفعاليّة املصالح
السياسية واإلقتصادية الراسخة.
املراجع:
https://al-akhbar.com/Community/269858
https://thepublicsource.org/did-someone-say-workers
https://thepublicsource.org/did-someone-say-workers-2
https://nakababadila.com/?fbclid=IwAR1qmxyS3FWIM_8zPK6sQTzJbfR3fpsadIS
9mwx9x53hfwNs4ixU0YUx1Kw
/https://www.facebook.com/ngoworkersleb
/https://www.facebook.com/IndependentProfessors
/https://www.facebook.com/WorkersArtCulture
/https://www.facebook.com/LebProAssociation
1677872713/https://www.facebook.com/nakababadila/photos/a.115484936560972
type=3&theater?/30738
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العمل

إعادة النظر في سوق العمل وحاجاته
من التكيّف مع أساليب "العمل من المنزل"
إلى تعزيز الوظائف "المواكبة للمستقبل"

المديرة اإلدارية في وكالة Socialprise

© عيل مرابط

قد يصل إىل  %20وفقاً لربوفيسور بلوم ،وهو أستاذ يف جامعة
ستانفورد يف كاليفورنيا .واملفتاح هنا هو اعتامد العمليات املرنة،
وتحديد مواعيد نهائ ّية واضحة ،وتج ّنب اإلدارة التفصيل ّية للفريق،
كل املوظفني أكرث إنتاجية يف املنزل .يف هذه الحالة،
ولكن ليس ّ
عليهم إيجاد بيئة مناسبة لضامن اإلنتاجيّة ،أل ّن ذلك سيكون
القاعدة الجديدة.
العمل يف مسقط رأسهم
ومع تطبيق النموذج اإلفرتايض ،سيبقى ّ
وسيسهمون يف التنمية اإلقتصادية للمناطق الريف ّية .وقد بدأت
رشكة "سوشيال برايز" ،وهي وكالة لبنانية للتسويق الرقمي
واإلتصاالت ،العمل عن بُعد منذ  15عاماً مع فريق من اللبنانيني
العاملني يف املناطق الريف ّية .تقول مديرة التسويق يف رشكة
"سوشيال برايز" سيال ب" : .العمل عن بُعد هو أعظم نظام عمل
اختربته ،كام يدفعني إىل مامرسة اإلدارة الذاتية بدون كلل".
وبسبب جائحة كوفيد 19-املستم ّرة ،واألزمة املالية ،وإنفجار 4
آب ،أصبح الكثريون عاطلني عن العمل .إ ّن إنشاء ملف تعريف
مستقل أونالين من خالل تسليط الضوء عىل املهارات الفريدة
ّ
وتقديم الخدمات أونالين ،من شأنه أن يساعد العديد من الناس
يف تحقيق اإليرادات.

إليكم بعض النصائح:
ميكننا القول إ ّن جائحة كوفيد ، 19-وإنفجار الرابع من آب ،واألزمة
املالية اللبنانية املستم ّرة ،قد أحدثت تح ّوالً كبريا ً يف مكان العمل.
ويف حني أ ّن بعض األعامل التجاريّة تناضل ،فإ ّن أعامالً أخرى
تشهد حالياً ازدهارا ً واضحاً .فقد متكّنت الرشكات الناجحة ،التي
اعتمدت قرارات ذك ّية لحامية موظّفيها ،واسرتاتيج ّيات مرنة
جديدة ،وتح ّولت برسعة نحو األونالين ،من التغلّب عىل األزمة.
كل من غوغل ،وفايسبوك ،وتويرت ،وفوجيتسو ،وماسرتكارد
وكانت ّ
وغريها ،من أوائل الذين تب ّنوا هذه اإلسرتاتيجيّات.
وقد اعتمدت أساليب اإلدارة الذكيّة التغيريات برسعة وفعاليّة
عرب استخدام تقنيات مثل املؤمترات املرئ ّية ،وبرامج إدارة املهام،
وأدوات التعاون الرقمي األخرى.
تغي سلوك املستهلك ،وشهد التواصل أونالين ،والرتفيه أونالين،
كام ّ
والتس ّوق أونالين منوا ً ملحوظاً بني عش ّي ٍة وضحاها.
وقد خلقت التغيريات املتزامنة لنامذج األعامل التجارية وسلوك ّيات
املستهلك ،نوعاً من التناغم لدى من كانوا رسيعني يف التكيّف،
وطلباً عىل وظائف "العمل من املنزل".

الفوائد
رغم أ ّن العمل عن بُعد ميكن أن تكون له تحديّاتهّ ،إل أ ّن فوائد
كثرية نتجت منه.
إذ أن األعامل التجارية التي تتكيّف مع التغيري وتنفّذ عمليات
مرنة ،ستجد فيها مكسباً كبريا ً .والواقع أ ّن هذه األعامل تعتنق
"الوضع املعتاد الجديد".
التغي اإليجايب يف اإلنتاجية والذي
ويف الوقت نفسه ،ستالحظ ّ

 قوموا مبراجعة مواقع  ،JobsForLebanon.comوLinkedIn ،Hire Lebaneseوالكثري غريها للحصول عىل قوائم وظائف
أونالين.
 كونوا نشطني عىل وسائل التواصل اإلجتامعي من خالل عرضمهاراتكم ،والعثور عىل طرق مبتكرة لربط التقنيات الرقم ّية
مبهاراتكم.
 قوموا بصنع منتجات فريدة يف املنزل وبيعها أونالين.لقد تح ّولت سوق العمل ،من خالل منظور جديد متاماً يستعني
ومنصات التواصل اإلجتامعي ،للرتويج
مبواقع الويب عرب اإلنرتنت ّ
ملنتجاتها وخدماتهاٌ .
مثال عىل ذلك " ،"Watani Storeوهي سوق
لبنانية تق ّدم خدماتها م ّجاناً لجميع املنتجات والخدمات اللبنانية،
وتربطها بالشتات .فهي تج ّند املواهب اللبنانية للعمل من املنزل،
وقد تب ّنت هذه املبادرة التغيري يف السوق عىل املستويات كافة.
مؤسسة " ،"Oils of Natureوالتي قامت بتطوير
تقول نهىّ ،
أعاملها مع "" :"Watani Storeلقد ش ّجعتني زيادة الطلب
العاملي عىل منتجايت ،عىل توسيع فريقي الذي يعمل من املنزل".

التحديّات
خاصة من التحديّات.
إ ّن ّ
كل تغيري ينفرد مبجموعة ّ
أه ّم هذه التحديّات ،هو الحصول عىل املجموعة املناسبة من
املع ّدات لتحقيق اإلنتاج ّية من املنزل .إذ إ ّن العديد من األعامل
التجاريّة التقليديّة تستخدم أجهزة الكمبيوتر املكتبيّة يف مكاتبها،
ويستخدم املوظّفون حواسيبهم املحمولة الشخصيّة للعمل من
املنزل .ومبا أ ّن املدفوعات الدول ّية أيضاً محدودة أو تتطلّب
دوالرات جديدة ،تقوم العديد من األعامل باإلستعانة بإصدارات

الربمج ّيات امل ّجان ّية إلدارة فرقها .إ ّن خصائصها محدود ٌة بالتأكيد،
ولك ّنها س ّهلت سري العمل.
لقد اصطدم التواصل بجدار .فكون روتني اإلجتامعات وجهاً لوجه
يشكّل أساساً للتواصل ،أصبحت فرق العمل اآلن مضط ّرة إىل
التكيّف مع التخطيط واملحادثات أونالين.
من دون إرشاف مادي ،قد تكون إدارة املهام صعبة .وهنا
ينبغي لإلدارة أن تنفّذ نظاماً إلدارة املهام عرب اإلنرتنت .إ ّن
الربامج الشائعة املستخدمة هي "تريلو" ( ،)Trelloو"أسانا"
( ،)Asanaو"سالك"( ،)Slackو"بيس كامب"(،)Basecamp
و"أكتف كوالب"( ،)Active Collabو"ورك بوك"(،)WorkBook
و"جريا"( ،)Jiraو Monday.comمن بني برامج أخرى.
إ ّن أساس العمل من املنزل يتطلّب اتصاالً جيدا ً بشبكة اإلنرتنت.
ليس رسا ً أ ّن نوعيّة اإلتصال بشبكة اإلنرتنت يف لبنان ،ضعيفة
وتتفاوت بني املناطق.
إ ّن إدارة الوقت أمر صعب ،خصوصاً بوجود األطفال يف املنزل .وقد
ص ُعب األمر أكرث مع اضطرار األطفال إىل متابعة تعليمهم أونالين.
أي
ويشعر أصحاب العمل أنّه من امل ّربر التواصل مع موظّفيهم يف ّ
وقت ،حتى يف وقت متأخّر من الليل .ويت ّم الضغط عىل املوظّفني
إلنهاء جميع املهام ألنّه مل تكن لديهم ساعات عمل ،وفجأة أصبح
كل يشء عاجالً .ومبا أ ّن الوضع ليس مؤقّتاً ،فمن املستحسن تعيني
ّ
لكل من أصحاب العمل واملوظّفني.
ساعات عمل حتى يف املنزلّ ،
ذلك أ ّن تخصيص وقت مرن للعمل من شأنه أن يع ّزز اإلنتاجية.
إ ّن تغيري الثقافة يتطلّب الكثري من الوقت ،وال سيام بالنسبة إىل
الجيل األكرب سناً غري املعتاد عىل إستخدام التكنولوجيا للتواصل
مع فريق عمله .فمن الرضوري أن تثق الرشكات مبوظّفيها ،وأن
تبدأ يف تقييم إنتاج ّيتهم إستنادا ً إىل املهام التي ت ّم تنفيذها،
واملواعيد النهائية التي ت ّم الوفاء بها ،والعديد من املعايري األخرى
من خالل إستخدام األدوات املتوفّرة أونالين.
يتعي عىل الرشكات أن تغتنم هذه الفرصة إلعادة تقييم حاجاتها
ّ
التحل
ّ
التجاريّة ،وتكاليفها ،واسرتاتيجياتها اإلداريّة من خالل
وباألخص مع فريق العمل .ويحتاج املوظفّون والرشكات
باملرونة،
ّ
العاملة من املنزل إىل تعلّم مهارات جديدة ميكنهم تقدميها عن
بُعد ،وهذا من شأنه أن يسمح لهم يف خلق توازن بني العمل
والحياة .إ ّن الرشكات اإلفرتاضية هي املستقبل ،ومن املستحسن
كل
كثريا ً أن يكتسب املوظّفون والرشكات العاملة من املنزلّ ،
املهارات الالزمة للعمل الف ّعال من املنزل ليك تكون حياتهم
املهن ّية "مواكبة للمستقبل".
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اإلعالم

إعادة النظر في استهالكنا اإلعالمي
في فترات ما بعد الجائحة
كلوديا كوزمان

استاذ مساعد في الصحافة المتعددة الوسائط ومدير البحوث في معهد البحث والتدريب االعالمي

© طوين معلوف

ربا كان التح ّول األخري إىل اعتامد "كل يشء عرب اإلنرتنت" أثناء
ّ
جائحة كوفيد 19-مفاجئاً لبعض الناس ،ولك ّن الحقيقة هي أ ّن
عددا ً كبريا ً من املبتكرين كانوا يستع ّدون منذ فرتة طويلة لهذه
الخطوة.
بعد عمليات البحث عىل اإلنرتنت ،ووسائل التواصل اإلجتامعي،
تشق منتجات أكرث
واإلجتامعات اإلفرتاضية ،من املتوقّع أن ّ
مالءمة طريقها إىل حياتنا .ومع االبتكارات الجديدة ،تأيت رشكات
التكنولوجيا املتط ّورة األساليب التي ميكن أن تجعل نفسها أكرث
رضورة بالنسبة إلينا.
وبغض النظر عن املجال الذي تنتمي إليه ،عىل األرجح كان عليك
ّ
التح ّول إىل شكلٍ من أشكال العمل عرب اإلنرتنت يف األشهر القليلة
املاضية .إذ استدعت الحاجة ،بغية اإلستمرار يف روتيننا اليومي
خالل فرتة الحجر ،إىل دخول عاملقة التكنولوجيا العامليّة إىل
محق .فهم ميتلكون
وربا بشكل ّ
بيوتنا ،وكانوا رسيعني يف الت ّدخلّ ،
التكنولوجيا والوسائل .لقد كانت مسألة وقت فقط ،قبل أن
تستبدل أدواتهم الرقم ّية الجديدة بعض عاداتنا.
إذا ً ،ما هي الوظيفة التي لعبتها جائحة كوفيد 19-لتعزيز الدور
الذي تضطلع به رشكات التكنولوجيا أصالً؟ هي ببساطة أ ّدت إىل
ترسيع التو ّجه نحو التشغيل اآليل .بالنسبة إىل البعض ،قد تولّد
فكرة الذكاء اإلصطناعي أو الواقع املع ّزز/اإلفرتايض أفكارا ً عن
سيطرة الروبوتات عىل العامل ،ولكن بالنسبة إىل خرباء التكنولوجيا،
فإ ّن مستقبلنا يكمن يف الرقمنة.
إ ّن اإلبتكارات ،مهام كانت مفيدة ،فهي ال تنطبق عىل جميع
السياقات .ويف لبنان ،تطرح الرقمنة مشاكل ترتبط بشكل أسايس
بقطاع التكنولوجيا والبنية التحتيّة .ومام يزيد من تفاقم حالة
البنية التحتيّة البالية ،إنقطاع اإلنرتنت والتيّار الكهربايئ الذي
هو نتاج مبارش لإلقتصاد الفاشل .وخالل هذه الجائحة ،تجلّت
هذه املشكلة بوضوح يف مجال التعليم .فقد أ ّدى انقطاع الت ّيار
الكهربايئ يف الوقت املح ّدد ،مقرتناً ببطء اإلنرتنت ومحدوديّة
بيانات الهواتف املحمولة ،إىل زيادة سوء حالة بيئة التعلّم عرب
والطلب.
لكل من املعلّمني ّ
اإلنرتنت بشكل كبري ٍّ
وإىل جانب التعلّم ،فإ ّن الرقمنة مربكة للشعب اللبناين بطرق
أخرى مختلفة .فقد فرض انهيار اإلقتصاد يف عام  2020قيودا ً عىل
مم جعل من
املدفوعات عىل شبكة اإلنرتنت واملشرتيات الدوليةّ ،
الصعب للغاية ،إن مل يكن من املستحيل ،إجراء أي نوع من التجارة
اإللكرتونيّة .ويف خض ّم املشاكل املرتاكمة التي تواجهها البالد ،ت ّم
وضع التكنولوجيا جانباً .إذ عندما يكون الهدف الحايل هو البقاء
عىل قيد الحياة ،فإ ّن تنظيم املنتجات التكنولوجيّة أو إيجاد حلول
ملشاكلنا اإللكرتون ّية ،يح ّول هذه الرضوريات إىل كامل ّيات.
يتجل أيضاً
ومن منظور إعالمي ،إ ّن الحضور القوي لهذه الرشكات ّ
يف األجندة اإلخباريّة اآلل ّية التي تق ّدمها هذه الرشكات لتوجيه
اهتاممنا إىل قصص إخباريّة مح ّددة .إ ّن التكنولوج ّيات التي توفّر
لنا ترف مامرسة األعامل التجارية واإلستمتاع بالصداقات من بعيد

ليست مو ّجهة آلياً ،بل يقودها اإلنسان .إ ّن الخوارزميّات التي
تولّد لنا األخبار هي نتاج سلسلة من الرموز التي شارك اإلنسان يف
تصميمها .والواقع أ ّن األجندة اإلخبارية التي تديرها الخوارزم ّيات
والتي قد تبدو بريئة يف الظاهر ،تزيد من خطر انزالقنا إىل فقاعة

املرشح .وإ ّن خطر هذه الرسائل اإلخبارية يتجاوز خطر اختيارنا
بأنفسنا لألخبار عمدا ً ،ألنّها تتعلّم عاداتنا وتعود وتز ّودنا بها
املتأصلة عىل
مبهارة من دون أن متنحنا فرصة إدراك تحيّزاتنا
ّ
أمل تغيري عاداتنا املتّبعة يف اختيار األخبار .ويولّد "تر ّدد الخرب"
هذا اإلستقطاب ،الذي يضعف املداوالت املدن ّية ،وفقاً ملا كتب
سنشتاين يف عام .2001
ولك ّن استخدام الرموز إلنتاج األخبار ال يقترص عىل رشكات
التكنولوجيا ومواقع تجميع البيانات عىل شبكة اإلنرتنت وحدها.
إذ تستخدم العديد من املؤسسات اإلخبارية بالفعل برامج البوت
يف صنع املقاالت اإلخباريّة .وحتى اآلن ،ال تكشف األبحاث سوى
القليل عن كيفيّة استجابة الجمهور لألخبار اآللية .فقد أظهرت
تجربة حديثة قام بها تندوك جونيور وزمالؤه وت ّم نرشها يف مجلّة
الصحافة الرقم ّية ،أ ّن الجمهور بشكل عام ،ال مي ّيز بني الخوارزم ّية
والقصص البرشيّة املكتوبة من حيث املصداق ّية .غري أ ّن املشاركني
اعتربوا أ ّن مقال ًة موضوع ّية من كتابة برنامج البوت ،هي أكرث
مصداقيّة من مقالة من كتابة اإلنسان .ولكن يبقى علينا أن نرى
كيف سنتقبّل ذلك يف املستقبل.
كيف لنا ،مع القليل من السيطرة التي بقيت لدينا ،أن نواجه
املحتوم وأن نبني حياة أفضل حوله؟ إ ّن التعامل مع هذه
الرشكات اإلعالمية بتفكرينا الخاص الناقد ،سوف يؤث ّر بشكلٍ كبري

عىل نوعيّة حياتنا و َمن حولنا .وهنا يؤ ّدي التثقيف اإلعالمي دورا ً
محورياً .إ ّن تطبيق تقنيات التصفية األساسيّة وتقييم املعلومات
التي نتلقّاها للحصول عىل الحقائق رضوريان من أجل البقاء يف
رصف مبسؤولية خالل
رقمي سيصبح أكرث انتشارا ً .كام أ ّن الت ّ
عامل ّ
استهالك وسائل اإلعالم وإنتاجها ،سيضمن أيضاً أنّنا كمواطنني
نشارك يف نرش السالم يف مجتمعاتنا.
بيد أ ّن هذه املامرسات ليست فطريّة .لقد أخربنا علم النفس
شح معر ّيف ،ويسعون إىل الحفاظ عىل املوارد
دوماً أ ّن البرش لديهم ّ
العقلية بدالً من تخصيصها ،بحيث يشاركون بشكل مركزي يف
رسالة ،كام اقرتح منوذج تطوير اإلحتامالت ( .)ELMيف حني أ ّن
هذه الوظيفة رضورية يف بعض الحاالت ،فإ ّن تطبيقها عىل عاداتنا
يف اختيار وسائل اإلعالم متنعنا من بذل الجهد املطلوب للتحقّق
من ص ّحة الرسائل اإلعالمية .إذا ً ،إ ّن اعتامد السبيل املخترص
أم ٌر مد ّمر يف بيئة اإلنرتنت ،حيث أصبح التحقّق من املعلومات
أكرث صعوبة .إ ّن معرفة مصدر الرسالة ،والنوايا خلفها ،ومرسلها،
ودالالتها يعني أننا قادرون إىل ح ٍّد كبري عىل تعزيز الدروع التي
تحمي ص ّحة عقولنا.
يواجه الشعب اللبناين تح ّديات خطرية يف هذه األوقات العصيبة.
ويف غياب الحلول من قبل السلطات العليا ،فإ ّن السبيل الوحيد
لإلستجابة لتدفّق الرقمنة ،يتلخّص يف املبادرات الشخصية التي
تتمحور حول معرفة مخاطر "تر ّدد الخرب" التي قد تقف يف
طريق األجوبة نفسها التي نسعى إىل العثور عليها .وبالنسبة إىل
املتفائلني بيننا ،فإن اإلضطرابات متثّل فرصة للمبتكرين املحلّيني
ملعالجة املشاكل املحليّة .كام أ ّن التوعية التي تستهدف بناء
مجتمعات أقوى ،عىل أساس املعرفة التكنولوجيّة والرقميّة ،من
شأنها أن متكّن األفراد من النظر إىل ما هو أبعد من الحارض والبدء
يف وضع خطط ملعالجة الرقمنة الكاملة التي تنتظرنا يف املستقبل.
إ ّن الجائحة ستنتهي ،ولك ّن رشكات التكنولوجيا العاملية ستستم ّر
التوسط يف حياتنا اليومية .إ ّن كيفية تعاملنا معها ،ستح ّدد
يف ّ
مدى قدرتنا عىل تحقيق اإلستفادة القصوى من هذه األدوات
الرقم ّية ،من دون اإلستسالم الستهالك ونرش أخبار غري مؤكّدة .ويف
املجاالت القليلة التي ما زلنا نستطيع السيطرة عليها ،قد يكون
العقل املتشكّك هو منفذنا الوحيد للهروب.
املراجع:
1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9760.00148
2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9760.00148
7SRhdWIkB_AAAAAA:QmcxcmyZ7rnql0k6vq0kp0RKThoXM4FaARfkZG_mxP3H_HtwBzqk_UrMM8IhMu9DZRnCaSt1Ru0Jsw

8

في لبنان

ملحق

العدد رقم  ،26كانون األول # - 2020لبنان_يبني_قدما

اإلعالم

محاولة "مختبرات" تدقيق الحقائق
إستئصال "فيروس" األخبار المزيّفة في لبنان
كريستي-بيل جحا

صحا فية

بريوت :تواجه املختربات الطبيّة تحدياً عىل صعيد العامل
يف مكافحة جائحة كوفيد 19-ووقف تداعياتها .وهناك
مختربات أخرى تعمل بال هوادة بالتوازي ،بغية وقف
نو ٍع آخر من العدوى ،وهو ما أسمته منظمة الصحة
العاملية "وباء املعلومات" ( ،)Infodemicوالذي يؤث ّر
رضر "الجهاز املناعي" يف لبنان
أيضاً عىل األرواح ،وقد ت ّ
بشكلٍ كبري من ج ّراء التصاعد املجنون لألخبار املزيّفة،
ال سيام منذ بداية العام  2019إثر تدهور الوضع
اإلقتصادي .كام تس ّبب إنفجار بريوت يف  4آب بظهور
املزيد من األخبار املزيّفة.
وللتخفيف من أثر الثقة املخزية باملصادر املطّلعة وسط

وأضافت" :لقد ط ّورنا ما اكتسبناه يف التدريب إىل
حملة "صحتك من صحة الخرب" ،وهي مبادرة لوسائل
التواصل االجتامعي يقودها الشباب من أجل مكافحة
األخبار املزيّفة يف لبنان ،ملساعدة مجتمعاتنا عىل التاكّد
من صدق أو عدم صدق القصص الرقم ّية حول جائحة
كوفيد .19-ونحن نقوم مبراقبة األخبار الكاذبة ونرش
التصحيحات عىل "فايسبوك" و"إنستغرام" منذ نيسان
."2020
وقام فريق "صحتك من صحة الخرب" يف  12آب،
بالتحقّق من ص ّحة عدد من الرسائل الصوت ّية املتداولة
التي ضلّلت مستخدمي وسائل التواصل اإلجتامعي إىل
اإلعتقاد بأ ّن الصليب األحمر اللبناين حذّر من إنفجارات
محتملة بعد انفجار  4آب ،وأ ّن السفارة الفرنسية يف
لبنان طلبت من مواطنيها عدم التح ّرك ملدّة  48ساعة
للسبب نفسه.

عىل سبيل املثال ،نرشت "ال َع َسس" يف  29أيلول الفائت،
الصورة الحقيق ّية للرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون
الذي كان قد حرض مؤمترا ً بالفيديو مع قادة من اإلتحاد
األورويب يف  10آذار املايض .وقد ت ّم تعديل هذه الصورة
نفسها بطريقة مز ّورة يف أوائل أيلول ،إلظهار أ ّن ماكرون
يعقد اجتامعاً افرتاضياً (مزيّفاً) مع حسن نرص الله،
األمني العام لـ"حزب الله".

منظور أكرب :رؤية أوضح وجمهور أوسع
بالنسبة إىل هالة حميص ،مدقّقة الحقائق الرئيسية عىل
موقع صحيفة "النهار" ،فإ ّن تصحيح املفاهيم الخاطئة
هو عملية مبنيّة باألحرى عىل أخبار املصلحة اإلنسانية
التي قد تزيد تداعياتها الخوف يف املجتمعات ،أكرث من
تداول األخبار نفسها.
وقالت حميص يف هذا السياق" :من أجل تخفيف إنتشار
األخبار والصور ومقاطع الفيديو املزيّفة ،أراقب مواقع
التواصل اإلجتامعي ومواقع األخبار غري الدقيقة .وأبحث
عن مصادر موثوقة لتزويد الجمهور مبراجع دقيقة عرب
فقرة "#Fact Checkingالنهار_تتحقق" التي أطلقها
موقع "النهار" يف كانون الثاين ."2018
عىل سبيل املثال ،نرش موقع "النهار" يف  18آب ،أ ّن
املزاعم ببيع سلع اإلغاثة من "اليونيسيف" ،والتي
رضروا من انفجار
يفرتض أنّه ت ّم الت ّربع بها للذين ت ّ
بريوت ،كاذبة.
تقص
منسق خدمة ّ
وعىل نحو مامثل ،قام خالد صبيحّ ،
ص ّحة األخبار يف وكالة "فرانس برس" يف ميزان "فرانس
برس"  ، "AFPبتصنيف ثالثة ت ّيارات تضليل سائدة ذات
صلة بالجائحة انبثقت من نحو  130خدعة كاذبة يف
تقص ص ّحة األخبار يف
العامل العريب ،كشفتها خدمة ّ
وكالة "فرانس برس" خالل ثالثة أشهر.

© تيفاين مجاعص

التالعب املعلومايت باملواطنني ،قام العديد من "مختربات"
تدقيق الحقائق يف لبنان باتخاذ إجراءات ،عىل املستوى
الفردي والتنظيمي والوطني ،لتزويد املواطنني باألدوات
الالزمة للتمييز بني الوهمي والحقيقي يف أوقات عدم
اإلستقرار.

النطاق ّ
املحل :التدقيق اليومي ُيبقي األخبار
املزيّفة بعيدا.
يف أوائل العام  ،2020قام برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
وجمعية "دوائر" باختيار ش ّبان وشابات من  10مناطق
لبنانية ،للخضوع لربنامج تدريبي حول التحقّق من
األخبار املزيّفة .مل تكن نانيس سوقي ،وهي متط ّوعة من
منطقة الشويفات ،تتوقّع التغيري الذي كانت تستشعره
بني محيطها ،منذ انضاممها إىل التدريب .وبحسب قولها،
عم إذا كانت مجموعات "الواتساب"
هم اآلن يتساءلون ّ
الخاصة بهم هي املصدر الوحيد املوثوق للمعلومات.

وهناك مبادرة تط ّوعية أخرى لتدقيق الحقائق وهي
"ال َع َسس" ،والتي تعني "ح ّراس الليل" ،تحاول تقديم
معلومات دقيقة للبنانيني وسط صخب املعلومات
املضلّلة التي فقدت البالد نفسها فيها ،ال سيام منذ
وسعت
انتفاضة ترشين األول  ،2019وهو الوقت الذي ّ
فيه "ال َع َسس" رسمياً آفاق نشاطها يف فضح األخبار
الكاذبة ،والذي شهد النور قبل بضعة أشهر.
"تقوم "ال َع َسس" بنرش التصويبات عىل "فايسبوك"
و"تويرت" و"إنستغرام"  ،وذلك بفضل فريق من مص ّممي
الغرافيكس ،ومدقّقي الحقائق ،ومدقّقي النصوص،
والخرباء القانونيني املستقلّني واملوظفني الذين بذلوا
جهودا ً هائلة يف هذه القضية" ،وفقاً ملا ذكرته مينى فواز،
منصة "ال َع َسس" .وأضافت" :إ ّن األخبار
إحدى مطلقي ّ
الكاذبة التي ندحضها يت ّم اختيارها عىل أساس التداول:
كلّام ازداد انتشارها ،كلّام تت ّبعنا مصادرها ودوافعها،
حتّى يتس ّنى لنا الحقاً إستخدام الوقائع لتصحيحها".

وأشار صبيح إىل أ ّن "أكرث األخبار املزيّفة شيوعاً يف لبنان
والعامل هي أ ّن الوباء كذبة ،أو حتى أنّه نتاج سيايس.
وهذه األخبار ،التي يغذّيها أنصار نظريّة املؤامرة ،تسمح
للناس بالهروب عقل ّياً إىل عامل موازٍ ،واهم وخا ٍل من
الوباء .كام تنترش املفاهيم الصح ّية الخاطئة [مثل أ ّن
الثوم والبصل والليمون هي الدروع الواقية للجسم ضد
فريوس كورونا] ،األمر الذي يع ّرض حياة الناس للخطر.
كام أ ّن البيانات الثقافيّة الكاذبة حول الفريوس تجوب
العامل".
ومنذ عام  ،2019يعترب "فايسبوك" مدقّقي الحقائق يف
وكالة "فرانس برس" ،أنّهم "مدقّقو حقائق طرف ثالث"،
وهم يحقّقون يف األكاذيب لتصحيحها ،إىل جانب
لتقص الحقائق ( ،)IFCNمن خالل
الشبكة الدوليّة ّ
وضع عالمات عىل منشورات "فايسبوك" غري الدقيقة.
إضافة إىل ذلك ،يقوم موقع املؤسسة اللبنانية لإلرسال
 LBCI Newsعىل شبكة اإلنرتنت ،منذ عام تقريباً،
بالكشف عن األخبار الكاذبة يف قسم "خرب كاذب"  ،كام
أشار طوين كساب ،رئيس تحرير موقع .LBCI News
وأوضح قائالً" :ميكن أن تساعد التصحيحات يف تقليل
املفاهيم الخاطئة عرب اإلنرتنت ،ولكن ال تستطيع القضاء
عليها كلّها ،أل ّن األخبار املزيّفة الضا ّرة عن عمد ،تخلّف
أثرا ً أكرب نظرا ً إىل طبيعتها املو ّجهة نحو الغريزة.
الواقع أ ّن تأثري "تردّد الخرب" عىل اإلنرتنت ينشأ كلّام

تفاعل مستخدمو وسائل التواصل االجتامعي مع زمالء
من التفكري املامثل ليتشاطروا اآلراء ،فتتع ّزز أحكامهم
مم يجعل إثبات خطأ "املصادر"
املسبقة وتح ّيزاتهمّ ،
أمرا ً أكرث صعوبة.
"ومن األخبار الكاذبة التي انترشت عىل نطاق واسع
خالل أزمة كوفيد ، 19-كان التسجيل غري املعتاد ،يف ذلك
الوقت ،لحوايل  100حالة كوفيد 19-قبل بضعة أشهر،
مم تس ّبب يف تأخّر صدور تقرير كوفيد 19-اليومي من
ّ
قبل وزارة الصحة العامة ،األمر الذي أدّى إىل حالة من
الذعر الشديد ،حتى أ ّن بعض الصحافيني انطىل عليهم
األمر!".

النطاق الشامل :محاولة شفاء أ ّمة
أطلق برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف آذار ،2020
باالشرتاك مع محطّة التلفزيون املحلّية  ،LBCIحملة
توعية وطنيّة بعنوان "ع ّد للعرشة قبل ما تشارك خرب
غري مؤكّد"  ،تهدف إىل الح ّد من انتشار األخبار املزيّفة،
وتعكس رضورة االستهالك اآلمن لألخبار الدقيقة ،من
خالل التوعية عرب الرسوم البيان ّية واملساهامت من قبل
املؤث ّرين املحلّيني.
كانت عرشة أنشطة عىل وسائل التواصل اإلجتامعي
معنيّة بأخبار كوفيد ،19-مبا يف ذلك مقاطع الفيديو
املؤث ّرة والسيطرة عىل وسائل التواصل اإلجتامعي،
جز ًءا من الحملة حتى اآلن .كام ت ّم بثّ أربعة إعالنات
تلفزيون ّية ومرئ ّيات خالل شهر ترشين الثاين .2020

املراجع:
/1-https://www.facebook.com
-pages/category/News---Media
83-%Website/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9
86-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%85%D9%D9%
84%D8%AE%D8%A8%D8%D8%A7%D9%
/101805838163725-B1%
_2-https://www.instagram.com/so7tak_men_so7et
/lkhabar
/3-https://www.facebook.com/El3asas
4-https://twitter.com/el3asas
/5-https://www.instagram.com/el3asas
6-https://www.annahar.com/section/567-%D8%
87%D8%A7%D8%B1-%86%D9%84%D9%A7%D9
87-%D8%88%D8%A7%D8%AC%D9%D8%AA%D9%
84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%
85%D8%-%84%D9%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%
81%D8%A9%8A%D9%B2%D9
/7-https://www.annahar.com/arabic
%8A%84%D9%article/1258312-%D8%A7%D9
81-%8A%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%D9
-88%D8%B6%D8%AD%D8%AA%D9%
82%D8%A9-%8A%D9%82%D9%D8%AD%D9%
D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%
87%D8%A7-%84%D9%D8%A7%D8%AA-%D9%
D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%
-8A%81%D9%D9%
85%D8%AA%D8%AC%D8%B1-%D9%
-86%D8%AC%D8%AF%85-%D9%84%D9%D9%
8A%D8%-%85%D8%A7-%D9%D9%
83-%84%D9%83%D8%AF-%D8%B0%D9%A4%D9
factcheck
8-https://factuel.afp.com/ar
/9-https://www.lbcgroup.tv
search/%D8%AE%D8%A8%D8%B183%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%
/10-https://www.facebook.com
watch/?v=241372277235966
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في لبنان
اإلعالم

عندما تضمن الثقافة تماسك شعب
كوليت خلف

صحافية في صحيفة "لوريان لو جور"
يتعلّق بالف ّن السابع ،إضط ّرت جمعية مرتوبوليس،

وشتاته ،فضالً عن دورها يف التامسك اإلجتامعي

التي استضافت "سينام املؤلّف" مبهرجاناتها الدوليّة،

والتعليم والتنمية .وسلّطوا الضوء عىل تأثري هذه

إىل تعليق نشاطاتها وإغالق أبوابها يف صوفيل.

الكارثة وتحديّاتها يف القطاع الثقايف اللبناين الذي

وبالنسبة إىل الثنايئ ميا حبيس وعمر راجح اللذين

رضر فعالً من ج ّراء األزمة اإلقتصادية وجائحة
ت ّ
رضرة:
"كوفيد ."19-كام ركّز النقاش عىل املتاحف املت ّ

منصة رقص دول ّية ،وقاما يف العام
" ،"Bipodوهو ّ

ما مجموعه ستّة متاحف ،مبا يف ذلك متحف رسسق.

 2019بإنشاء مركز " "Citerne Beirutيف مار

خاصة أخرى من قبل مركز
كذلك ت ّم إطالق مبادرة ّ

مخايل ،والذي يتألّف من غرف ع ّدة متع ّددة

" "Art Nubبعنوان "إنقاذ تراث بريوت الف ّني" ،وهي

األغراض ،فقد اضطُ ّرا إىل مغادرة البالد بخيبة أمل.

رضرة .ونتيجة
تعمل مجاناً عىل ترميم األعامل املت ّ

ّأسسا "مهرجان بريوت الدويل للرقص املعارص

لذلك ،تريد نايلة يارد وكايب معامري إستعادة تراث
© ساشا حداد

هل سيتمكّن العنرص البرشي واملادي واملعنوي يف

إعتبارا ً من التسعينات ويف العقود التي تلتها،

رضرة بش ّدة ،من التعايف بعد
األوساط الفنيّة املت ّ

إستعادت الثقافة حقوقها .وعىل الرغم من أ ّن

عام  2020-2019امليلء باملآيس املتعاقبة :الثورة،

اإلستقرار كان ال يزال هشّ اً ،فإن بريوت دخلت

كوفيد ، 19-وأخريا ً إنفجار د ّمر نصف مدينة بريوت؟

القرن الحادي والعرشين من الباب الواسع،

إ ّن الثقافة ،التي تشكّل عنرصا ً حيوياً يف املجتمع

لتصبح بذلك منربا ً ثقاف ّياً دول ّياً .وبذلك ،حواىل
العام  ،2000غدت املعارض الفن ّية ("،"Art Lab

الدينامييك ،تو ّحد بني الناس .فعالو ًة عىل قيمتها
الجوهريّة ،تق ّدم فوائد إجتامعيّة واقتصاديّة

"صفري زملر"" ،تانيت" ،"Art on 56th" ،و"مرفأ"

قيّمة ،وهي الق ّوة الدافعة وراء تق ّدم املجتمع.

يف العام  ،2015أو غالريي "عايدة رشفان")،

وقد أ ّدى إنفجار  4آب يف مرفأ بريوت ،إىل تدمري

وكذلك األماكن الفن ّية املعارصة نقطة التقاء
شباب تح ّرروا من مح ّرمات آبائهم .تبعهم
املص ّممون الكبار لألزياء ،فضالً عن املسارح مثل

نصف العاصمة ومواقعها الفنيّة والثقافيّة .عاصم ٌة
استُنزِفت بالفعل بعد الثورة والفريوس الذي أصابها.

ُد ِّمرت وأعيد تدمريها ...

يف  4آب  ،2020فعل اإلنفجار يف لحظات قليلة ما

وطني ضائع .وباإلضافة إىل األزمة املالية واإلغالق

فعلته الحرب األهليّة يف  20عاماً :تدمري املشهد

اللذين س ّببتهام جائحة "كوفيد ،"19-ألحق إنفجار

الثقايف بر ّمته ،مادياً ومعنوياً ،أو تفكيكه .وباإلضافة

 4آب أيضاً أرضارا ً فادحة بالعديد من الرشكات يف

إىل الخسائر البرشيّة (للمهندسني املعامريّني،

قطاع السينام والخدمات السمع ّية البرصيّة اللبنانية،

وأصحاب املعارض ،وغريهم) ،تكب ّدت مساحات

مم أث ّر أيضاً عىل التصوير وعروض ما بعد اإلنتاج.
ّ

رضر
العرض خسائر جسيمة (األماكن واللوحات) .وت ّ

وأطلق "املركز الوطني للسينام والصور املتح ّركة"
( )CNCيف فرنسا ،صندوق طوارئ للبنان .الغرض

كل من نهى مح ّرم ،جامنة عسييل ،نائلة كتانة
ٌّ
كونيغ ،أندريه صفري زملر أو أنطوان حداد (كام حال

من هذه الخطّة هو تقديم دعم إستثنايئ ألفالم أو

جميع السكان املنكوبني) ،ثم استأنفوا إعادة اإلعامر

مشاريع األفالم الروائية الطويلة السينامئ ّية ،التي
تأخّرت أو توقّفت كتابتها ،أو تصويرها ،أو عملية ما

أو أونالين ،وبالتايل مل يتخلّوا عن ف ّنانيهم ،وال عن

بعد إنتاجها منذ بداية شهر آب املايض.

أو تطوير املشاريع املختلفة (املعارض الخارجية،
البلد).

وأخريا ً ،ال ميكن للمرسح أن ميوت بوجود هذه

 ...ولكن ال تزال صامدة

صحيح أ ّن القاعات
الطاقة لدى عنرصه البرشي.
ٌ
شهدت تدهورا ً خطريا ً ،لك ّن الديناميكيّة ال تزال

مرسح الجميزة ،ومرسح " "Black Boxلجاك

موجودة من الناحية العقل ّية .يف حني أوقف البعض

مارون ،لضامن اإلستمرارية مع مرسح مونو أو

تضاعفت املبادرات الجامع ّية ،فعىل سبيل املثال
ال الحرص :نظّمت مبادرة "لبريوت" بالتعاون مع

نشاطاتهم الفن ّية مفضّ لني تكريس أنفسهم للثورة،

عاىن لبنان من غزوات متع ّددة عرب الزمن ورغم

مبثابة شارع الحمرا يف السبعينات ،ومركزا ً

الوفد الدائم للبنان لدى األونيسكو ،يف  17أيلول

قام آخرون بالتأقلم مع حالة التباعد وعاودوا

ظل صامدا ً .عالو ًة عىل ذلك ،إستفاد من
ذلك ّ

للعاصمة.

الفائت ،مناقشة عرب اإلنرتنت بعنوان "ResiliArt

اإلبداع" ...همسات" هو مرشوع مرسحي أونالين،

هذا املزيج بني الثقافات ليجعله خاصاً به .وقبل

إعتبارا ً من  17ترشين األ ّول  ،2019أغلق معرض

 "Libanتحت شعار "املتاحف واملعارض الفنيّة من

يقوم حالياً بجمع األموال لدعم قاعات املسارح

عام  ،1975النقطة املحوريّة يف تاريخ البالد ،شهد

"عايدة رشفان" أبوابه ،مكتفياً باملساحة التي ت ّم
تخصيصها منذ فرتة طويلة يف أنطلياس .واشتىك

أجل العودة إىل الحياة الثقاف ّية يف بريوت" .وبحسب

رضرة .عىس أن يت ّم إستنساخ هذه املبادرات يف
املت ّ

صحيفة "لوريان لوجور" اليوم ّية" ،ش ّدد املتح ّدثون

األوساط الفن ّية كافة للنهوض بالثقافة من جديد.

ث ّم اندلعت حرب عام  1975وكانت مبثابة توقّف

اآلخرون من األزمة اإلقتصادية ،ولك ّنهم مل يكونوا

عىل الدور املحوري الذي تلعبه املتاحف واملعارض

مستع ّدين لإلستسالم .من ناحية أخرى ،يف ما

الفن ّية يف بريوت كجرس ثقايف يخدم املجتمع اللبناين

لبنان تط ّورا ً ثقافيّاً وفنيّاً عىل جميع املستويات.
كل لهذه األنشطة.
شبه تا ّم وحتى ّ

مرسح املدينة يف الحمرا .وأصبح املرفأ ومحيطه
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الصحة

معالجة األوضاع األساسيّة التي يعاني
منها قطاع الرعاية الصحيّة

الصحة العامة
اختصاصية في
ّ

 )1اإلستفادة من املوارد املوجودة من خالل
منسقة ملواجهة جائحة
تنفيذ إسرتاتيج ّية وطن ّية ّ
كوفيد،19-

اإلستثامر يف الص ّحة العا ّمة .يعاين نظام الص ّحة
مم
العامة يف لبنان من عقود من نقص اإلستثامرّ ،
يعني أ ّن العديد من وظائفه األساس ّية مثل مراقبة

© تيفاين مجاعص

واملجتمعي لتخفيف الضغط عىل نظام الرعاية
الصح ّية ،وزيادة قدرته عىل اإلستجابة لجائحة
كوفيد:19-

 )2الح ّد من إنتشار جائحة كوفيد 19-من خالل
اإلستثامر يف الص ّحة العا ّمة،
 )3معالجة إخفاقات النظام السيايس واإلقتصادي
من خالل تنفيذ إصالحات شاملة.
 - 1اإلستفادة من املوارد املوجودة من خالل تنفيذ
منسقة ملواجهة جائحة كوفيد،19-
إسرتاتيج ّية وط ّنية َّ
متثّل التحديات التشغيل ّية والتنسيق ّية بني الكيانات
التي تدعم اإلستجابة لجائحة كوفيد 19-تجسيدا ً
للتشتّت األكرب ألصحاب املصلحة واألولويات العا ّمة
والخاصة وغري الحكوم ّية يف لبنان .لذلك ،فإ ّن وضع
ّ
مفصلة وشاملة للتأ ّهب واإلستجابة أم ٌر
خطّة
ّ
محوري لتحسني املوارد املتاحة للتص ّدي لجائحة
ٌّ
كوفيد ،19-فضالً عن مواءمة الجهود مع أعامل
التعايف املتّصلة باإلنفجار .ويجب أن ترتكز الرشاكات
عىل املسؤول ّية املشرتكة والعمل املشرتك .كام يجب
إدراج عمل ّية صنع القرارات القامئة عىل البيانات،
والتواصل واملشاركة املتّس َم ْي باإلحرتام ،واألدوار
واملسؤوليات الواضحة ،واآلليات املرنة للتعاون
بني وعرب أصحاب املصلحة يف خطّة شاملة للتأ ّهب
واإلستجابة .وال ب ّد من األخذ يف اإلعتبار فئات
السكان األكرث عرضة للفريوس ،ولعواقبه الصح ّية،
وآلثاره الثانويّة مثل البطالة والجوع ،واستشارتهم
يف وضع الخطط .وتشمل تلك الفئات ،عىل سبيل
والعمل
املثال ال الحرص ،األرس الفقرية ،والالجئني،
ّ
املهاجرين ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واملس ّنني،
واألرس التي تعيلها نساء.
 - 2الح ّد من إنتشار جائحة كوفيد 19-من خالل

اإلصابات املرتبطة بتظاهرات لبنان التاريخ ّية التي
بدأت يف ترشين األ ّول  .2019الصدمات واألرضار
الناجمة عن اإلنفجار الهائل الذي ه ّز مرفأ بريوت يف
آب  .2020الرعاية الطبيّة والعالج بسبب إستمرار
إنتشار كوفيد .19-بقي قطاع الرعاية الصحيّة يف
لبنان يف الخطوط األماميّة ألشهر ع ّدة يعالج املرىض
مم أ ّدى إىل استنزاف
يف مختلف أنحاء البالدّ ،
املؤسسات والعاملني املنهكني أصالً .كام أ ّدى عدم
ّ
اإلستقرار السيايس واإلنهيار اإلقتصادي إىل أزمات
واملؤسسات
معقّدة ومتفاقمة تؤث ّر عىل األفراد
ّ
عىل ح ّد سواء .وبالنسبة إىل قطاع الرعاية الصح ّية،
أ ّدت هذه األزمات إىل زيادة النقص يف العاملني،
واللوازم ،واملع ّدات ،واألدوية ،وكل هذا عرقل
املؤسسات عىل توفري الرعاية الطب ّية الكافية.
قدرة ّ
باإلضافة إىل ذلك ،ال تزال الفواتري غري املدفوعة من
والخاصة ترتاكم ،حيث تواجه
املستشفيات العا ّمة
ّ
الحكومة صعوبات يف سداد تكاليف الخدمات.
محصنة ض ّد هذه األزمات
إ ّن الرعاية الصحيّة ليست ّ
املتع ّددة .ولهذا السبب ،يجب أن تقرتن جهود بناء
القدرات داخل القطاع بعمل إستباقي وشامل
عىل الصعيدين اإلجتامعي واملجتمعي .سأطرح
ثالث توصيات رئيس ّية عىل املستوى اإلجتامعي

وتت ّبع إنتشار الفريوس ،وتحديد الحاالت والتحقيق
كل هذه األمور،
فيها مل تتمكّن من مواكبة الطلبّ .
باإلضافة إىل اإلختبارات الواسعة النطاق ،والرعاية
الوقائ ّية بأسعار معقولة وميكن الوصول إليها ،وجمع
بيانات الص ّحة العامة وتحليلها ،هي حاسمة إلحتواء
جائحة كوفيد .19-ومن املفهوم تركيز صانعي
رسة املستشفيات
السياسات عىل زيادة توافر أ ّ
ملرىض جائحة كوفيد ،19-لك ّن اإلستجابة لجائحة
كوفيد 19-ال تبدأ عند هذا الح ّد بل تنتهي عنده،
عندما تأيت نتيجة إختبار األشخاص إيجابية،
وميرضون ،ويصبحون بحاجة إىل تدخّل طبي .وال
ينبغي إهامل الص ّحة العا ّمة أل ّن تفادي اإلصابات يف
املقام األ ّول أم ٌر أسايس لتخفيف الضغط عىل نظام
الرعاية الصحيّة.
 - 3معالجة إخفاقات النظام السيايس واإلقتصادي
من خالل تنفيذ إصالحات شاملة .يعمل نظام
الرعاية الصح ّية ويتأث ّر باألوضاع اإلجتامع ّية
والسياس ّية واإلقتصاديّة األوسع للبالد .لذلك ،وإىل
سيظل القطاع عرض ًة
ّ
أن تت ّم معالجة هذه األوضاع،
لألجور غري املدفوعة واملتدنّية ،والصعوبات يف
استرياد املع ّدات التي تشت ّد الحاجة إليها ،والثغر يف
الخدمات األساس ّية مثل املياه والكهرباء ،والتحديّات
يف ضامن توافر الرعاية الطب ّية والعالج .إ ّن السياسات
الرامية إىل معالجة األوضاع اإلجتامع ّية والسياس ّية
واإلقتصاديّة لن تفيد قطاع الرعاية الصح ّية فحسب،
بل وأيضاً جميع سكان لبنان .إ ّن اإلصالحات
اإلقتصاديّة الشاملة ،وضامن الخدمات األساس ّية،
والحوكمة الرشيدة من خالل الشفاف ّية واملساءلة،
هي أمور حاسمة يف معالجة املع ّدالت املتزايدة
للبطالة والفقر والجوع .وقد تبدأ هذه الخطوات
أيضاً يف استعادة الثقة يف الحكومة ورشكائها ،األمر
الذي كان حاسامً يف بلدان أخرى للح ّد من إنتشار
جائحة كوفيد.19-
بصفتي إختصاصيّة يف مجال الص ّحة العا ّمة ،من
الطبيعي بالنسبة إ ّيل أن أنظر إىل سياق الفرد لفهم
ص ّحته ورفاهيّته .إ ّن توصيايت السابقة تعتمد هذا
املنظور مع قطاع الرعاية الصحيّة واآلثار الناتجة
بشكلٍ مبارش وغري مبارش من األزمات املتع ّددة
واملعقّدة يف البالد .وإ ّن تطبيق إسرتاتيجيّة وطنيّة
منسقة ،واإلستثامر يف الص ّحة العا ّمة ،وتنفيذ
َّ
إصالحات شاملة ،من شأنه أن يدعم القطاع الص ّحي
خالل هذه الجائحة وما بعدها ،ويف نهاية املطاف
لكل الناس يف لبنان.
تحسني النتائج الصح ّية ّ

العدد رقم  ،26كانون األول # - 2020لبنان_يبني_قدما

ملحق

11

في لبنان
المساحات العامّة

العقارات و المساحات الشاغرة في المناطق الحضرية كفرص
ّ
والتقشف
الستعادة األماكن العامة في أوقات األزمات
دانا مزرعاين

ّ
منسقة بحوث في مختبر المدن التابع للجامعة األميركية في بيروت
ومخططة مدينية،
مهندسة معمارية
ّ

© دانا مزرعاين

يف آذار  ،2020أغلقت السلطات اللبنانية املتن ّزهات
والحدائق كجزء من مجموعة أوسع من التدابري
يف محاولة للح ّد من خطر انتقال عدوى فريوس
كوفيد .19-ومل يُعد فتحها إلّ بعد ثالثة أشهر،
إىل جانب مراكز الرعاية النهاريّة ودور السينام
والحانات واملالهي الليليّة والنوادي الرياضيّة .وال
ب ّد من إعادة النظر بهذا الخلط بني األماكن العامة
املفتوحة وأماكن التج ّمع املغلقة.
نظرا ً إىل دورها الحيوي يف املدن ،كان ينبغي أن تكون
من بني أوائل األماكن العامة التي يُعاد فتحها ،مع
ضامن التباعد الجسدي .الواقع أ ّن األماكن العامة
ُحسن الص ّحة البدنيّة والعقليّة ،وتع ّزز التفاعل
ت ِّ
االجتامعي ،وتدعم التنمية االقتصاديّة ،وتساعد يف
بناء املواطنة الحرضيّة الشاملة.
يف أعقاب انفجار مرفأ بريوت الذي وقع يف  4آب،
أثبتت العقارات الشاغرة واملنشآت املهجورة أنّها
تلعب دورا ً حيوياً يف إدارة الكوارث ،من خالل
اإلستفادة منها كأماكن لإلغاثة والتعبئة والتج ّمع.
التحض ،حيث
إ ّن بريوت مدينة مكتظّة ورسيعة
ّ
األماكن العامة الرسم ّية قليلة وإدارتها سيئة .وهي
أقل
تتألّف من  21متنزهاً وحديقة تبلغ مساحتها ّ
لكل مقيم ،وكورنيش بحري ،وبعض املواقع
من 1مّ 2
الساحليّة املتاحة للعموم .
ونظرا ً إىل األزمات االجتامعية واالقتصادية
والسياسيّة الراهنة يف لبنان ،فإ ّن تنفيذ الخطط
واملشاريع الكربى أم ٌر مستحيل .مع ذلك ،ومبا أ ّن
املخطّطني يدركون األهمية الحاسمة لألماكن العامة
يتعي علينا أن نف ّعل
الخرضاء املفتوحة والشاملةّ ،
وجودها يف املدينة بحيث أن نعمل مع ما هو
متوفّر وليس ما ينبغي أن يكون متوفّرا ً.
يتعي عىل
يف مدين ٍة تعطي األولويّة لرفاه الناسّ ،
البلديات دعم التغيري الحرضي والضغط من أجل
إعادة تنشيط الحياة العامة .فالبلديات تتمتّع
بالصالحيات القانونيّة الالزمة لوضع االسرتاتيجيّات
الحرضيّة عىل نطاق املدن ،والخطط عىل مستوى
األحياء التي ميكن أن ترشك السكان يف تحسني
بيئتهم املبنية .وال ب ّد من أن يلعب التنقّل دورا ً
مركزياً يف هذه االسرتاتيجيّة ،وأن يربط األماكن
العامة الرسمية القامئة يف العقارات الشاغرة أو غري
القابلة للبناء  ،و يف املباين املهجورة ،واملواقع الثقافيّة
واملدن ّية ،مام يشكّل شبكة من املساحات املشرتكة
املفتوحة التي تخدم وتربط بني أحياء ع ّدة .وميكن
لهذه الشبكة أن تع ّزز االنتامء والشعور بامللك ّية
الجامع ّية ،وبالتايل تحسني اإلدماج واملواطنة.
يف حال تب ّنت بلدية بريوت هذه األولويّات ،فإ ّن
الحياة العامة يف العاصمة ستزدهر ،وستمنح السكان
بعض الراحة ازاء صعوباتهم اليوميّة .ولكن يف غياب
الحرضيي
بلدية مسؤولة ،يعود األمر إىل الناشطني
ّ
لإلستمرار يف الدعوة إىل تحسني مدينتهم .وتق ّدم
مجموعة التوصيات األربع اآلتية إجراءات عمل ّية

ميكن تنفيذها بسهولة نسبياً ،من خالل الرشاكات
مع القطاع الخاص ومجموعات املجتمع املدين ،عىل
غرار الرشاكات القامئة بالفعل يف مختلف األحياء،
منسقة (مثل أسواق املواد الغذائ ّية،
وإن بطرق غري ّ
واألسواق املؤقّتة ،و البستنة املصغّرة):
يتعي فتح األماكن العامة القامئة وإعادة
أوالًّ ،
تأهيلها حسب الحاجة؛ وينبغي تنفيذ املتنزه البحري
قرب "زيتونة باي" .ثانياً ،يجب إتاحة األماكن العامة
املغلقة ،مثل املكتبات الوطنية والبلدية (بحيث ال
يكون املستخدم مستهلكاً) .ثالثاً ،ال ب ّد من إعادة
تصميم الشوارع عىل نح ٍو يعطي األولوية للمشاة.
وإثر استخالص العرب من تأثري فريوس كوفيد19-
عىل بريوت ،اعتمد العديد من الناس ركوب الدراجة

أرض شاغرة ذات ملكيّة عامة يف بريوت اإلدارية،
تبلغ مساحتها اإلجاملية  210.000مرت مربّع.
تكمن قيمة العقارات واملساحات الشاغرة يف املناطق
الحرضيّة يف مرونتها .وخالفاً لألماكن العامة الرسم ّية،
فإ ّن املساحات الشاغرة يف املناطق الحرضيّة هي
عبارة عن "مساحات فضفاضة" ،تش ّجع األنشطة
العفويّة واإلبداعيّة مثل املالعب يف الهواء الطلق،
املحل ،أو الزراعة الحرضيّة.
أو تج ّمعات املجتمع ّ
وباإلضافة إىل تعزيز القيمة االجتامع ّية لألرايض،
فإن املساحات الشاغرة يف املناطق الحرضيّة ميكن
أن تساعد يف النهوض باإلحتياجات اإليكولوج ّية إذا
استُخدمت باإلقرتان مع البنية التحتية الخرضاء .
إ ّن ابتكار أساليب شاملة الستخدام وإدارة العقارات

الفتتان مكتوبتان بخ ّط اليد وضعتا أثناء تنظيف الحديقة يف كراكاس ،بريوت ،حزيران 2020

وامليش ،وتعويد املدينة التي تهيمن عليها السيارات
إىل اعتامد وسائل نقل ممتعة ومفيدة .وباستخدام
أدوات التخطيط التكتييك ،ميكن إدخال تدابري
بسيطة وقليلة التكلفة لتشجيع النقل الصديق
للبيئة.
وربا األه ّم ،إعادة تخصيص العقارات
رابعاًّ ،
واملساحات الشاغرة يف املناطق الحرضيّة (العامة
والخاصة ،املبنيّة وغري املبنيّة) ،بصورة مؤقّتة أو عىل
املدى الطويل لإلستخدام الجامعي واملشرتك .وميكن
يف هذه املواقع ،أن تزدهر التفاعالت االجتامعيّة
واملامرسات املكان ّية املخطّط لها (وغري املخطّط لها).
اليوم ،وألسباب متع ّددة ،ال سيام تسليع األرايض
وأنظمة البناء التي تش ّجع املضاربة العقاريّة،
أصبحت بريوت اإلدارية غنيّة مبجموع ٍة واسعة
من العقارات واملساحات الشاغرة .ويف دراسة
بارشناها منذ صيف  2019يف "مخترب املدن بريوت"
تبي لنا وجود 932
يف الجامعة األمريكية يف بريوتّ ،

واملساحات الشاغرة يف املناطق الحرضية ،يوفّر
فرصاً مؤاتية لزيادة مخزون املساحات املفتوحة
ونطاقها يف املدن املكتظّة .وعالو ًة عىل ذلك،
تكتسب العقارات واملساحات الشاغرة أهميّة
خاصة يف أوقات الغموض والركود اإلقتصادي .فهي
عاد ًة ال تتطلّب الكثري من اإلستثامرات الرأساملية أو
الصيانة ،وميكن إدارتها عىل نحو مشرتك وتشغيلها
مم يسفر عن نتائج رسيعة .ومن
بشكلٍ مؤقّتّ ،
الناحية الربنامج ّية ،ميكن للمبادرات يف املساحات
الحي ،بدءا ً من البنية
الشاغرة أن تستجيب لحاجات ّ
ٍ
احساس بامللك ّية
األساس ّية إىل الزراعة ،اىل توليد
الجامعيّة.
قبل انفجار مرفأ بريوت ،كانت بعض املجموعات
تج ّرب مبادرات ذات معايري وغايات متن ّوعة :كان
يجري تطوير مرشوع تشجري يف أرض شاغرة قرب
نهر بريوت؛ ت ّم إنشاء سينام يف الهواء الطلق تعرض
أفالماً لألطفال يف شارع مغلق يف الجعيتاوي؛ كام

جرى تنظيف حديقة بلدية صغرية مهملة يف محلّة
كراكاس...
بعد اإلنفجار ،أصبح العديد من املساحات املفتوحة
املحل .عىل سبيل
مواقع لإلغاثة والدعم للمجتمع ّ
املثال ،اكتسبت حديقة الجعيتاوي هذا الدور
عضوياً وتلقائياً بوصفها مدموجة بشكلٍ جيّد يف
النسيج الحرضي ويرتادها العديد من السكان .وقد
استحوذت مجموعة محليّة (")"Nation Station
عىل أرض شاغرة تض ّم محطّة وقود مهجورة
ومتداعية يف تلك املحلّة وذلك لتوفري الغذاء املجاين
وأشكال أخرى من املساعدات.
كل الصعاب ،تؤ ّدي املامرسات
وعىل الرغم من ّ
اإلجتامع ّية املكان ّية دورا ً حيوياً يف بريوت .وميكن أن
نالحظ ذلك ،وإن كان بشكلٍ عابر ،يف كيفية إعادة
رضرة من اإلنفجار،
ظهورها مج ّددا ً يف املناطق املت ّ
حتى وإن مل يكن الناس قد عادوا بعد إىل دورهم
يتجل ذلك من خالل جلوس
وأحيائهم بشكلٍ كاملّ .
األهايل عىل الكرايس البالستيكية خارج محالت
البقالة ،واألعامل التجارية الصغرية التي تنشط
كنقاط محوريّة داخل األحياء حيث ير ّحب أصحابها
باملا ّرة املألوفني ،ومن خالل السكان الذين يرشبون
القهوة عىل رشفات منازلهم أثناء مشاهدة أنشطة
إعادة اإلعامر ،وكذالك األطفال الذين يلعبون
كل هذه
كرة القدم يف مواقف السيارات الفارغةّ .
الحاالت تظهر كيف يستعيد الناس ببطء أحياءهم
ومساحاتهم املشرتكة.
ال ّ
شك يف أ ّن إعادة تخصيص العقارات واملساحات
الشاغرة يف املناطق الحرضيّة لن تعالج الجذور
املسبّبة ألوجه عدم املساواة القائم ،ولكن مثل
هذه اإلجراءات قد تبقى وثيقة الصلة بالحياة
العامة اليومية يف املدن .وبينام يواجه لبنان أزمات
كل يوم ،هناك
متع ّددة ،ويعاين ويكافح شعبه أكرث ّ
ماسة إىل التضامن .وقد تلعب املساحات
حاجة ّ
التي ميكن أن يلتقي ويتواصل فيها الناس ،دورا ً
مفصل ّياً يف رعاية هذا التضامن .وقد تشكّل
املساحات والعقارات الشاغرة مثل هذه املساحات
حيث ميكن أن تنشأ فيها املالعب ،و بنوك وجبات
الغذاء امل ّجانية ،والبنية التحتيّة األساسيّة ،وحيث
ميكن اختبار أشكال جديدة من الحياة املجتمع ّية
املشرتكة.

املراجع:
-1-http://beiruturbanlab.com/en/Details/619/vacancyas
opportunity-re-activating-public-life-in-beirut
-2-http://beiruturbanlab.com/en/Details/619/vacancyas
opportunity-re-activating-public-life-in-beirut
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البيئة

عالم متغيّر ،لبنان متح ّول
العودة المطلوبة بش ّدة إلى أسلوب حياة مستدام
رنا الزين

محاضرة غير متفرّغة وباحثة في جامعة القديس يوسف  -مستشارة في علم البيئة

وهمنا بالسيطرة عىل الطبيعة بفعل فريوس يبلغ
عرضه بضعة نانومرتات .ولقد أُجربنا عىل عمليات
اإلغالق التي أبطأت إيقاعنا ،بينام ُمنحت األرض
وبكل رسور ،شهدنا انخفاضاً
بعض الوقت للتنفّسّ .
كبريا ً يف مستويات التل ّوث والضوضاء .ورأينا النباتات
والحيوانات تلج أكرث إىل أماكن محظورة عليها بسبب
اإلحتالل البرشي الراسخ وامله ِّدد؛ وهنا تكمن فرصتنا
للتصالح مع الطبيعة.
يف حني يحاول لبنان التعامل مع تداعيات جائحة
كوفيد ،19-فإنّه يواجه أيضاً إنهيارا ً إقتصادياً مل يسبق
يك ينهض
مم يجعل التح ّدي أكرث صعوبة .ول ّ
له مثيلّ ،
يتعي عليه أن ينهض بشكلٍ دائم.
لبنان م ّر ًة أخرىّ ،
وقد ث ُبت أ ّن األسلوب القديم للحياة اإلستهالك ّية غري
قابل لإلستمرار إقتصاديّاً وإجتامعيّاً وبيئيّاً .لذا ،يجب
التخل عن سلوكيات اإلنتاج واإلستهالك القدمية
علينا ّ

إ ّن اإلستدامة اآلن ،أكرث من أ ّي وقت مىض ،هي
اسرتاتيجيّتنا الجامعيّة الوحيدة للبقاء عىل قيد
الحياة.
ومع ذلك ،هناك بصيص أمل يف هذه املحنة .فإ ّن
اإلستدامة ليست مكلفة وال معقّدة .فعىل املستوى
الفردي ،هي تنطوي عىل تب ّني أسلوب حياة بسيط
املحل قدر اإلمكان،
وعميل ،واإلستهالك املسؤول و ّ
وإعادة النظر يف أولويّاتنا و"حاجاتنا" ،وتب ّني عادات
التخل عن أسلوب الحياة
مستدامة جديدة ،و ّ
اإلستهاليك املرسف "القديم" ،وبالتايل إدماج وترية
حياة جديدة أكرث تناغامً مع الطبيعة.
وعىل املستوى الجامعي ،يجب أن نضع اسرتاتيجيّة
للنهوض اإلجتامعي واإلقتصادي بغية تحقيق
اإلنجازات التالية:
 -اإلنتاج محل ّياً لخفض الواردات مع إعطاء قيمة

 تحقيق الالمركزيّة يف األعامل واملؤسسات لتعزيزالنهوض اإلجتامعي واإلقتصادي ومتكني املحافظات
واملناطق النائية،
 متكني القطاع الصناعي وتطويره مع تطبيقالتكنولوجيات املستدامة واإلنتاج النظيف،
 إعتامد مامرسات وسياسات زراع ّية مستدامةلحامية مواردنا البيئيّة مع ضامن األمن الغذايئ،
 تخفيف الرشه اإلستهاليك لدينا (مثل التغليف غريالرضوري ،واملنتجات الثانوية ،إلخ) للح ّد من إنتاج
النفايات للفرد الواحد،
 تنفيذ اسرتاتيج ّيات إعادة التدوير وإعادةاإلستخدام من أصغر (األرس) إىل أكرب املستويات
(مثل الرشكات واملؤسسات)،
 اإلستثامر يف النقل العام للح ّد من التل ّوثمم يجعل قطاع النقل ف ّعاالً وسليامً بيئ ّياً،
والضوضاءّ ،

© ميشال صايغ  /أرشيف صحيفة "لوريان لو جور"

تح ّولت جائحة كوفيد 19-إىل نداء تنبيه عىل نطاق
عاملي .فوسط القرن الحادي والعرشين ،أُجربنا عىل
إعادة النظر يف أساليب حياتنا واختياراتنا .إذ إنهار

واختيار أسلوب حياة مستدام.
علينا أن نعرتف بذلك :إ ّن اإلستدامة مل تعد امتيازا ً
أو "تو ّجهاً" يقترص عىل بعض األفراد الواعني بيئيّاً.

للموارد املحليّة وخلق فرص العمل،
 ترويج الحرف التقليديّة (التي تخلّينا عنها)بإستخدام املنتجات الطبيعيّة املتاحة،

 إحداث تح ّول نشط نحو الطاقات الخرضاءواملتج ّددة،
 تنفيذ التخطيط الحرضي اإليكولوجي لتحويلاملناطق الحرضيّة إىل "مدن خرضاء وقابلة للتنفّس"،
والح ّد من التل ّوث وتعزيز البيئة املعيشيّة ألكرث من
 % 80من سكان لبنان،
املؤسسة لإلسكان
 إعادة النظر يف العنارص ّ(املساحات السطح ّية ،وإستهالك الطاقة ،والعزل،
واملواد ،إلخ) والقطاع العقاري للحفاظ عىل املناظر
الطبيع ّية املتبقية لدينا،
 املحافظة عىل الرتاث الطبيعي وتعزيز قيمتهكركيزة ال تتج ّزأ من خطّة اإلنعاش املستدام يف البلد،
 زيادة املساحات الخرضاء من خالل مامرساتالتحريج ،وإعادة التحريج ،والحراجة الزراعية
التغي املناخي والتدهور البيئي،
ملكافحة ّ
 جعل التعليم البيئي أولويّة لتنشئة جيل جديدبحس قو ّي عرب اإلنتامء
من مواطنني بيئ ّيني يتمتّعون ّ
والوعي البيئي األصيل ،وهو أم ٌر حيو ٌّي للتغيري
الثوري الذي نسعى إليه أل ّمتنا.
إ ّن تاريخ لبنان حافل بسلسلة طويلة من اإلنهيارات
والصعود تعود إىل  12ألف سنة حني استق ّرت أوىل
حضارات العامل يف بالد الشام .ومن هنا تأيت شهرته
يف النهوض املتك ّرر من تحت الرماد ،وإثبات بأنّه ال
ينضب وصامد دوماً.
بيد أ ّن هذا التاريخ املضطرب مل يرحم هذه "القطعة
الصغرية من السامء" ومواردها الطبيع ّية التي هي
من أمثن رصيدها .فعىل سبيل املثال ،إ ّن أه ّم رمز
حي عىل أقدم إرث
نعت ّز به وهو "األرزة" ،هو شاهد ّ
للدمار "البيئي" يف تاريخ الحضارة .يف كتابه “The
( ”Lebanon: a history and a diaryلبنان :تاريخ
ومذكّرات) ( ،)1860وصف ديفيد إيركهارت التح ّول
الذي ألحقه سكان لبنان املتعاقبون عىل املناظر
الطبيعيّة كالتايل" :يف مكان آخر زرع اإلنسان األرض،
ويف لبنان ،لقد صنعها"؛ أو باألحرى "أتلفها".
اليوم ،وأكرث من أ ّي ٍ
وقت مىض ،حان الوقت إلعادة
صنع لبنان.
لذا نعم ،سوف ننهض من جديد ،لك ّننا "سننهض
بشكلٍ مستدام!".
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الزراعة

الغذاء للبنان :المبادرات الداعمة للزراعة والمزارعين
في المجتمعات المحليّة
نبيلة رحال

صحافية في مجلة "أريبيان بيزنس"

©كُن  :Kon -متط ّوعون يحصدون القمح يف بتبيات لصالح املجتمع املدين واملزارعني

مؤشات األزمة اإلقتصادية
مع كل يوم مي ّر ،تصبح ّ
كل من
املستم ّرة يف لبنان أكرث ح ّدة وقتامة .وقد أ ّدت ّ
تداعيات جائحة فريوس كورونا ،مبا يف ذلك اإلغالق
مل ّدة شهرين الذي حرم املئات من سبل عيشهم رغم
رضورته ،واألثر املد ّمر الذي خلّفه انفجار  4آب ،إىل
تفاقم الوضع القاتم أصالً .كام سلّطت الضوء عىل
الحالة املزرية لإلكتفاء الغذايئ يف لبنان ،والذي تع ّرفه
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) بأنّه
الخاصة التي
"بلد ينتج نسبة من حاجاته الغذائية
ّ
تقارب أو تتجاوز الـ 100يف املئة من إستهالكه الغذايئ،
وأ ّن قطاعات الزراعة والصناعة الزراعية يف لبنان غري
متط ّورة ،حيث تساهم بنسبة  %5فقط من إجاميل
املحل وفقاً ملنظمة "الفاو"  .وبالتايل ،فإ ّن لبنان
الناتج ّ
يعتمد عىل الواردات لتلبية الحاجات الغذائيّة ملواطنيه،
ويت ّم استرياد  %85من حاجات البالد الغذائ ّية األساس ّية،
1
حتى يف األغذية املنتجة محلياً ،نجد
وفقاً لـ"الفاو "ّ .
عاد ًة مك ّوناً مستوردا ً ،سواء كان علفاً لحيوانات املزارع
أو البذور أو مبيدات اآلفات التي تستخدم يف زراعة
الخرضوات والفواكه ،أو حتى الحاويات.
ويت ّم دفع قيمة املواد املستوردة بالدوالر يف أغلب
األحيان ،وهكذا ،مع الزيادة املطّردة يف سعر رصف
العمالت األجنب ّية ،أصبحت تكلفة اإلسترياد ،وبالتايل
أسعار هذه املواد ،باهظة بالنسبة إىل معظم اللبنانيني.

متوسط الغذاء يف لبنان بنسبة  120يف
وارتفع سعر ّ
املئة يف آب  2020مقارن ًة بالفرتة نفسها من العام
ملؤش أسعار املستهلك يف لبنان .وقد
املايض ،وفقاً ّ
س ّجل برنامج األغذية العاملي ( )WFPزيادة بنسبة
%56يف أسعار املواد الغذائية خالل الفرتة بني ترشين
األول  2019ونيسان  ،2020فيام جميع املؤرشات تر ّجح
فكرة إستمرار إرتفاع األسعار .كام يشري برنامج األغذية
العاملي إىل أ ّن  %49من اللبنانيني يشعرون بالقلق يف
2
شأن حصولهم عىل الغذاء.
وعىل الرغم من كآبة الوضع ،مل ييأس البعض من
محاولة إيجاد حلول ،مهام كانت صغرية ،للوضع
املؤسس املشارك
الغذايئ يف لبنان .ويقول زياد حوراينّ ،
منصة
ملبادرة ( From the Villagesمن القرى) ،وهي ّ
للتجارة اإللكرتونيّة تربط حالياً  28منتجاً يف قرى
ع ّدة يف جنوب لبنان باملستهلكني يف بريوت" :يف نهاية
املطاف ،تولد األفكار العظيمة من األزمات ،ألنك تحاول
حل مشكلة واقع ّية" .بعد إنفجار بريوت 3الذي حصل
ّ
يف آب ،ح ّولت “ ”From the Villagesعملياتها نحو
رضرين من اإلنفجار ،وهي اآلن تعود ببطء
مساعدة املت ّ
املؤسس
إىل منوذج أعاملها األصيل ،كام يقول هاين توماّ ،
املنصة.
املشارك الذي يقود اآلن عمليات ّ
يف الواقع ،ظهرت مبادرات ع ّدة إلعادة تص ّور عالقة
لبنان بالغذاء الذي يستهلكه من خالل العودة إىل

املحل أو دعم
األساس ّيات ،وتشجيع املزيد من اإلنتاج ّ
اعيي.
املزارعني املحلّيني والصناع ّيني الزر ّ
وتهدف بعض هذه املبادرات إىل تشجيع األفراد
أو املجتمعات املحلّية عىل زراعة جزء من حاجاتها
الغذائية .وقد وجدت هذه األنواع من املبادرات أرايض
خصبة خالل تدابري اإلغالق املتعلّقة بجائحة كوفيد19-
املؤسس املشارك ملجموعة "إزرع"
يقول سليم زوينّ ،
 IZRAAعىل موقع "فايسبوك" ،التي ينتسب إليها
منصة مجتمعيّة يشارك
أكرث من  44ألف عضو ،وهي ّ
فيها األعضاء تح ّديات الزراعة ويقرتحون الحلول يف ما
بينهم" :إ ّن املزج بني الشعور بامللل يف املنزل والقلق
من الحصول عىل الطعام ،أ ّدى إىل زيادة اإلهتامم
بالزراعة املنزلية" .ويضيف أ ّن اإلهتامم بالزراعة الفرديّة
قد ازداد بعد اإلغالق ،وإرتفع عدد األعضاء مبع ّدل
كل بضعة أيام .ويقول زوين إستنادا ً إىل
 1000عضو ّ
مالحظاته عن املجموعة" :مع نجاح الناس يف جهودهم
الزراع ّية الصغرية ،مثل زراعة األعشاب عىل رشفاتهم،
فقد تط ّوروا إىل مشاريع أكرب حيث يزرع العديد منهم
اآلن قطعاً صغرية من األرايض يف قراهم" .ويضيف أ ّن
األسئلة التي طرحها أعضاء املجموعة تجاوزت الزراعة،
حيث يسأل الناس عن رعاية حيوانات املزارع وحتى
عن دودة الق ّز (عىل أمل إستخدام الخيوط لصنع
الخاصة).
مالبسهم ّ

وأ ّدى إنفجار املرفأ إىل نزوح املزيد من الناس من بريوت
إىل الجبال ،حيث قاموا م ّرة أخرى بزراعة ما أمكنهم
زراعته.
كام قامت البلديات ،مثل بلدية الشوير -عني السنديانة،
بتشجيع زراعة الفواكه والخرضوات داخل مناطقها ،إما
من خالل توزيع البذور عىل السكان أو من خالل تقديم
أراض يزرعها السكان أنفسهم أو مزارعون محرتفون.
ويف بداية موسم الخريف الحايلُ ،وزِّعت املحاصيل التي
زرعتها البلدية عىل األرس املحتاجة يف املجتمع.
وبالتوازي مع هذه الجهود التي تش ّجع عىل الزراعة،
هناك أيضاً مبادرات ع ّدة ت ّم إطالقها منذ أواخر
العام  2019وحتّى اآلن ،والتي تدعم منتجي األغذية
املحليّني .ورغم أ ّن مفهوم دعم املنتجني املحليّني ليس
جديدا ً يف لبنان " -سوق الط ّيب" هو أحد األمثلة
الناجحة لسوق املزارعني ،الذي انتقل مؤ ّخرا ً إىل موقع
أكرب يف مار مخايل  -فقد كان املستهلكون أكرث انفتاحاً
عىل احتضان هذه املنتجات أل ّن املواد الغذائ ّية املحل ّية
أقل كلفة ومتوفّرة أكرث من املنتجات املستوردة.
عموماً ّ
يقول زوين أنّه بعد إنفجار بريوت وتدهور األوضاع
اإلقتصادية يف البالد ،إزداد اإلهتامم الدويل بتمويل
املنتجات الزراع ّية املحل ّية.
وعىل الرغم من ميزة هذه املبادرات ،فمن املر ّجح
املحل واألفراد،
أن يبقى تأثريها محصورا ً باملجتمع ّ
يف غياب خطّة وطن ّية للزراعة واإلصالحات ،مببادرة
حكوم ّية .وتشمل هذه الخطّة ،وفقاً لزوين ،إنشاء
ومتكني تعاونيات املزارعني يف لبنان بغية خفض التكلفة
عىل املزارعني (تقاسم اآلالت عىل سبيل املثال) ،ومنحهم
القدرة عىل املساومة مع الت ّجار .كام ميكن أن تشمل
اإلعفاء الرضيبي عىل السلع املستوردة للصناعات
الزراع ّية ،أو الدعم للصادرات .إ ّن اإلقرتاحات كثرية،
واملسار طويل قبل أن يستطيع لبنان أن يعلن حقاً
مساهمة املنتجات "من املزرعة إىل املائدة" يف نسبة
األقل،
األقل .ولكن عىل ّ
مئويّة من إنتاجه الغذايئ عىل ّ
هناك جهود صادقة وف ّعالة تسري يف اإلتجاه الصحيح.
املراجع

منظمة الفاو يف لبنان:
�http://www.fao.org/lebanon/fao-in-lebanon/leba
/non-at-a-glance/en
برنامج األغذية العاملي يف لبنان:
https://www.wfp.org/countries/lebanon
مبادرة
/From the Villages: https://www.fromthevillages.com
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إعادة النظر في التعليم بعد كوفيد:19-
مجهزة لهذا التغيير في الصيغة؟
هل المدارس
ّ
كامل أبو شديد

عميد كلية العلوم اإلنسانية في جامعة سيدة اللويزة

إذ ح ّدد التعميم رقم  15الصادر عن وزير الرتبية
والتعليم العايل ( )MEHEيف  17آذار  ،2020ثالثة
الطلب باملناهج
مسارات متوازية إلعادة ربط ّ
طلب
الدراس ّية وهي )1( :بثّ تلفزيوين ملحارضات ّ
صفَّي التاسع والثاين عرش ،وكذلك من ال تتوافر
منصات إلكرتونيّة لتأمني
لديهم اإلنرتنت؛ ( )2توفري ّ
والطلب يف مديريات
التواصل التفاعيل بني املعلِّمني ّ
وزارة الرتبية والتعليم العايل والجامعة اللبنانية؛ ()3
الطلب من خالل
توزيع املواد واإلمتحانات عىل ّ
مدراء املدارس .وقد ت ّم إختيار املسار املناسب
املعني 1.كام دعت
بنا ًء عىل تقدير مدير املدرسة
ّ
وزارة الرتبية والتعليم العايل املعلّمني املتط ّوعني من
والخاصة إىل تصوير دروس لبثّها
املدارس الرسمية
ّ
الطلب الذين تق ّررت
عىل التلفزيون تستهدف ّ
2
مشاركتهم يف اإلمتحانات الرسم ّية.
وكانت طريقة املسارات الثالثة أقرب إىل البنية
التحتيّة والوصول إىل املحتوى منه إىل أصول
التدريس من أجل التعلّم .ومل تع َط األولويّة للعنرص
الرتبوي نظرا ً إىل الطابع الطارىء لعملية اإلنتقال،
وبسبب غياب خطط للطوارئ تسرتشد برؤية.

حل
يف تصميم غرف الدردشة ،وأنشطة لتسهيل ّ
املسائل ،والتفكري الناقد (برانش ودوساي)2015 ،
ناهيك عن تشجيع املناقشات بني املتعلّمني ضمن
الحوار الفكري يف تقاليد االنسانيات.
نص القرار  2020/463عىل تطبيق التعلّم
ومؤ ّخرا ًّ ،
املدمج يف املدارس ،جزئ ًيا وتدريج ًيا ،بد ًءا من 10
ترشين األول  . 52020وتض ّمن القرار  5مواد ،مل
أي منها عىل أصول التدريس .حتّى أ ّن تضارب
يركّز ّ
السلطات بني وزارة الرتبية والتعليم العايل و"املركز
الرتبوي للبحوث واإلمناء" ( )CERDقد أحبط
مبادرات تدريج ّية لتحقيق اإلستفادة القصوى من
تجربة األونالين أثناء الجائحة.

© زعفران لـRand Hm @zaafa_art

تفش جائحة كوفيد 19-غري املتوقّع،
لقد دفع ّ
املؤسسات التعليميّة إىل اإلنتقال إىل صيغ تدريس
ّ
مؤقّتة للطوارىء .وقد أحدثت الجائحة تح ّوالً
يف البارادايم ،مع ردود فعل مختلفة للتكيّف مع
متطلّباته .وجاء ر ّد فعل لبنان وفق وسائل ت ّم
تكييفها لضامن إستمراريّة التعليم أثناء اإلغالق.

وبالتايل ،فإ ّن "التدريس عن بُعد يف حاالت الطوارئ"
الذي اقرتحه هودج وآخرون ( 3)2020يعكس بصورة
ّ
أدق طريقة تقديم املحتوى أثناء الجائحة من تعبري
التعلّم أونالين .ال يقترص التعلّم أونالين فقط عىل
تقديم املحتوى ،وال هو أداة تستخدم بعيدا ً عن
أصول التدريس .إنّه ف ّن يتطلّب مهارات وكفايات

ضعف اإلتصال عائقاً بالقدر نفسه أمام التدريس
برصف النظر عن القطاع املدريس .فقد ت ّم ردع
تحميل الصور بسبب محدوديّة عرض النطاق
الرت ّددي ( ،)Bandwidthوإيقاف تشغيل مقاطع
الفيديو و كتم خيارات الصوت للحفاظ عىل
إستهالك عرض النطاق الرت ّددي إىل أدىن ح ّد ممكن
إلكامل الحصص.
وقد وجدت املدارس التي لديها إشرتاك يف Office
 365أنّه من املفيد إستخدام Skype for Business
أو  Microsoft Teamsلتقديم خدمة التعليم
أونالين أو عرب تقنية "زوم" ( ،)Zoomعىل عكس
أقل يف التكنولوجيا .كان
املدارس التي تستثمر ّ
املعلّمون يكملون محارضاتهم بني الحني واآلخر
بتسجيالت صوت ّية ،ويستخدمون منتدى املناقشة
عىل تطبيق  Blackboardأو  ،Moodleحسب
"نظام إدارة التعلّم" ( )LMSاملعتمد يف املدارس.
الخاصة تستخدم
ومن املعروف يف لبنان أ ّن املدارس
ّ
نظام  LMSيف التعليم والتعلّم أكرث من نظرياتها
يف القطاع العام .وأثار الخالف يف توزيع املرافق
واألدوات بني املدارس الرسمية والخاصة ،املخاوف
بشأن قضايا االتاحة ،واالنصاف واملساواة وسط
الفجوة الرقم ّية.

ماذا حدث خلف شاشة التو ّقف
أثناء اإلغالق؟
4

البنية التحت ّية والوصول إىل
املرافق واألدوات
وبسبب البنية التحتيّة املتداعية ،تعطّلت حصص
التعليم أونالين بشكل متك ّرر بسبب إنقطاع التيار
مم أدى إىل اإلحباط والتعطيل .وشكّل
الكهربايئّ ،

إ ّن النظام املدريس يف لبنان يلتزم يف معظمه وبشكلٍ
كبري النامذج التقليديّة للتعليم يف مظاهره املختلفة،
مبا يف ذلك الرتكيز عىل املحارضات واملناهج املتمحورة
حول املعلّم ،والتي تضعف التعليم البنايئ وتح ّد من
التفكري النقدي .وهذا الضعف الرتبوي امللحوظ
يف تدريس الرياضيات والعلوم ،عىل سبيل املثال،
أك ّدته نتائج إختبار لبنان يف " إتجاهات التحصيل يف
الرياضيات والعلوم عىل الصعيد الدويل" ()TIMSS
خالل السنوات القليلة املاضية .كام يبدو أ ّن بيئة
الصف املدريس التقليديّة قد انتقلت أيضاً إىل بيئة
ّ
األونالين .ويف حني أ ّن هناك أبحاثاً قليلة حول البيئة
الصفّية يف املدارس اللبنانيةّ ،إل أنّه ال يُعرف الكثري
عن التفاعل بني الطالب واملعلّم أونالين ،واأله ّم
من ذلك كيف ت ّم دمج الطالب ذوي التح ّديات
املعرف ّية وغري املعرف ّية يف التعليم عن بُعد يف حاالت
الطوارىء .وتشري األدلّة القولية إىل استياء واسع
الطلب وأولياء األمور بسبب ضعف
النطاق بني ّ
اإلتصال وسوء إدارة الصفوف املدرسية من قبل
الخاص
كل من القطاعني
بعض معلّمي املدارس يف ّ
ّ
والعام.

إىل أين التعليم يف مرحلة ما بعد
كوفيد-19؟
 -التدريب:

منذ بداية الجائحة ،ق ّدمت بعض املدارس التدريب
إىل معلّمي املدارس لإلنتقال إىل التدريس عن بُعد
يف حاالت الطوارئ يف فرتة قصرية .بيد أ ّن التدريب
كان مو ّجهاً نحو كيفيّة إستخدام األدوات بدالً من
تخصيص التكنولوجيا ألغراض الرتبية والتقييم .وعىل
الرغم من ذلك ،متكّن املعلّمون ،وخصوصاً املحافظني
"اللوديني" منهم ،من التأقلم مع تعقيدات نقل
التدريس إىل بيئات التعلّم اإلفرتاض ّية .ومبا أ ّن خدمة
التعليم أونالين ستبقى معنا يف املستقبل القريب،
فمن املستحسن أن يشمل تدريب املعلّمني
التصميم التعليمي الذي تقوده نظريات التعلّم.

 -املوارد التعليم ّية املفتوحة (:)OER

إ ّن القطاع الرتبوي مدع ٌّو إىل نرش املوارد التعليميّة
املفتوحة وبشكلٍ علني أونالين واملوجودة يف املجال
العام .وميكن للموارد اإلبداع ّية أن تع ّزز التعلّم
املو ّجه ذاتياً وتع ّوض الطبيعة "الثابتة" للكتاب
املدريس.

-السياسات:

ال ب ّد من صياغة القوانني التعليم ّية الالزمة إلضفاء
الرشع ّية عىل التعلّم أونالين ،مع الحرص عىل وضع
معايري ضامن الجودة لتأمني نوعية ونزاهة عملية
خدمة التعليم أونالين.
املراجع
 ،التعميم 1- 15
https://www.mehe.gov.lb/ar/LegislationsRegulations/
All/Details?LegislationRegulationId=1012
،التعميم 2- 16
https://www.mehe.gov.lb/ar/LegislationsRegulations/
All/Details?LegislationRegulationId=1010
3- https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
). “Survey of Instructionalر .برانش و ت .دوساي (2015
مسح مناذج التصميم التعليمي) .جمعية( ”Design Models
 (AECT).االتصاالت الرتبوية والتكنولوجيا
4- https://www.mehe.gov.lb/ar/LegislationsRegulations/All/Details?LegislationRegulationId=1065
All/Details?LegislationRegulationId=1065
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في لبنان
التعليم

قراءة عموديّة ألزمة القطاع التعليمي
سمري سكيني
صحافي

يف ظل اإلنهيار الحايل ،ال مناص من التسليم بأ ّن الرضر
طا َول قطاعات الدولة كافّة من دون استثناء ،ولو
بعض منها باهتاممٍ فريد
حظي ٌ
ب ِن َس ٍب متفاوتة ،وإن َ
وكانت له بالتايل فرص أوفر للصمود.
رضرين،
قد يكون قطاع الرتبية والتعليم أكرث املت ّ
وأكرثهم عجزا ً عن االستمرار .أساساً ،كان هذا
القطاع مه ّمشاً تاريخيّاً يف لبنان ،واشت ّد تهميشه ما
بعد اتّفاق الطائف .إنّ ا املؤسف هو أن الضوابط
تزداد عليه يف هذه األزمة ،عوضاً عن وضع خطط
اسرتاتيجيّة إلنقاذه .وحتّى عندما اتّجهت بعض
األطراف السياس ّية إلبداء الدعم يف هذا امليدان ،أىت
الشق العام ،بينام
لشقّه الخاص حرصا ً ،عىل حساب ّ
يُفرتض أن تكون املسألة معكوسة ،أو أقلّه أن يُقام
تزاوجاً بني الشقَّني.
تجلّت إرهاصات األزمة يف قطاع الرتبية والتعليم عىل
ٍ
الطلب وصوالً
مستويات ع ّدة ،بدءا ً من أبسط حقوق ّ
إىل أقىص الواجبات يف السياسة الرتبويّة -وما بينهام.
نحاول يف مقالنا اإلضاءة عىل معظم هذه الجوانب،
بالتد ّرج من أعىل إىل أسفل:

الطالب قد أكل الطُعم ،وعلق بالس ّنارة ،مضط ّرا ً إىل
متابعة عامه الجامعي بكلف ٍة أعىل.

األساتذة واإلستغالل املُضا َعف
رضرين .فاألساتذة ،بجز ٍء
هنا ،دخلنا يف خانة املت ّ
منهم ،غري مهيئني أساساً لعرض صفوفهم أونالين،
كونهم بقوا لعقو ٍد أرسى املنهاج الرتيب عينه .جزء
آخر ُم َه ّيء ،إنّ ا وقعت عىل هؤالء مسؤوليّة تحديث
املواد ،بشكلٍ فردي (من دون أي بدل إضايف) ،لس ّد

حساباتهم وعىل تحويالت أهاليهم وعرقلت مسريتهم
األكادمي ّية.
فالتغيات يف البنية الطالبية عديدة،
أما يف الداخل،
ّ
أبرزها "الهجرة الداخلية" ،أ ّوالً من التعليم الخاص إىل
الرسمي :مثالً ،يُ َق ّدر أن الجامعة اللبنان ّية ستستقبل
ّ
 6000 - 5000طالب إضايف هذا العام بسبب:
- 1النزوح من الجامعات الخاصة.
طلب مهاجرين لن يتمكّنوا من استكامل
 - 2عودة ّ
دراستهم يف الخارج بعد انهيار سعر الرصف.
 - 3املتخ ّرجون مبوجب اإلفادة.

سيكون ذلك يف فصلنا األخري يف الجامعة" .تُضيف رنا:
"إنعكاس هذه القرارات ال يتعلّق باملاديات فقط.
ٍ
هذا الرت ّدد والضياع تجاه حسم خيارنا (رهناً
مبعطيات
مجهولة) ،يراكم علينا ضغطاً نفس ّياً أيضاً" .أ ّما النوادي
الطلبيّة املستقلّة ،فقد أشارت إىل أن تدهور الوضع
ّ
الطلب للتعليم ،فهم باتوا
سيغي كل مقاربة ّ
املايل
ّ
يبحثون عن األرخص بغض النظر عن املستوى ،حتّى
أنّهم ما عادوا ميتلكون "ت َ َرف" َدوبلة الصفوف أو فتح
عامٍ جديد إن كانوا ينوون تخفيف ساعات الدراسة
للعمل بالتوازي معها ،وهذا يستتبع بدوره إشكاليّ ٍ
ات
جديدة.
الطلب
يصح اعتبار ّ
لكن عىل الرغم من ذلك ،ال ّ
لسبب بسيط :إدراكهم لحقوقهم.
الحلقة األضعف،
ٍ
وهذا ما يضعهم يف مق ّدمة الفئات الثورية والناشطة
يف لبنان .إذ أ ّن معظم هؤالء ،وبفضل انتفاضة 17
ترشين ،باتوا أكرث التصاقاً بالشأن العام ،ومتكّنوا يف غري
م ّرة من تحويل قضاياهم الداخلية إىل قضايا رأي عام،
وها هم يبادرون منذ أشهر إىل ترتيب صفوفهم يف
تنظيامت طالبيّة قاعديّة علامنيّة ودميقراطيّة التو ّجه.

ال يُخفى عىل أحد أ ّن التعليم ليس من أولويّات
السلطة الحاكمة .ميكن استبيان ذلك (مثالً) عند
معاينة ميزانية الجامعة اللبنانية عرب السنني؛ إذ بلغ
مجموع "التشحيل" املرتاكم من عام  2005إىل عام
 2014نحو  210مليارات لرية ،عوضاً عن تدعيم هذه
امليزانيّة ،أو أقلّه الحفاظ عليها ،وهي اآلن تُقارب
الـ  370مليار ل.ل .سنويّاً فقط ،وباللرية اللبنانية
طبعاً .عدا عن األرقام ،املنطق السائد ال يَحتسب
عاد ًة قطاع التعليم قطاعاً منتجاً .غالباً ما يكون
الرتكيز عىل القطاع املرصيف والسياحي (علامً أنّهام
يتّ ِكئان عىل االقتصاد ال َريعي) ،أو يكون الحديث
عن الزراعة والصناعة باعتبارهام القطا َعني امل ُح ّركَني
لالقتصاد املنتج .بينام يُ َغيّب قطاع التعليم ،علامً أنّه
يف صلب عمل ّية "االنتاج" ،إذا ما نظرنا إىل الطالب
كقيمة معرفية قابلة ألن تتطَ َّور وأن تُط ّور مجتمعها
يف الوقت عينه.

عىل ما ذُكر ،تبدو الحلول معدومة .فكام أ ّن أزمة قطاع
بحل
فحل األوىل يكون ّ
التعليم من أزمة النظام كلّهّ ،
الثانية .لك ّن إعادة ترتيب القطاع ممكنة بخطوات
ُمح ّددة و ُمستع َجلة ،للح ّد من تبِعات اإلنهيار.
إداريّاً ،بضعة اجراءات متعلّقة بسياسات القطاع
العام باتت ُمل ّحة .مثل تحديد املالكات يف الجامعة
اللبنانية والثانويات ،كسبب ونتيجة لوقف التوظيف
التحاصيص .عىل مستوى آخر ،يجد بعض
السيايس
ّ
األساتذة أ ّن هذه هي اللحظة املناسبة إلعادة وضع
التعليم املهني يف الواجهة ،ونزع التنميط السلبي عنه.
فالتو ّجه إىل املهني من شأنه أن يخفّف من التخمة
التي تصيب التعليم الجامعي ،وأن مي ّد سوق العمل
يحل جزئياً إشكالية
باملهن املطلوبة منه اليوم ،وأن ّ
البطالة امل ُ َق ّنعة.
حل إلّ بإعادة هيكلة املوازنة العامة
إقتصاديّاً ،ال ّ
للحكومة ،بشكل يُعطي األولويّة للقطاعات املنتجة،
ضمناً التعليم .ومن جهة أخرى ،وقف مزاريب
الهدر ،وإعادة استثامر قدرات الخ ّريجني يف األعامل
واألبحاث العلم ّية داخل البلد ،عوضاً عن استجداء
الرشكات األجنبية .أ ّما التخبّط فهو يف ملف التعليم
عن بعد ،وال يبدو أ ّن هناك مهرباً من "التضحية"
بجيلٍ بسبب سياسات الرتقيع.
"قطوع وبيمرق"؟ كال ،هذه امل ّرة األزمة بنيويّة .إن
مل تُعالج جذريّاً اليوم فستحمل الحقاً إنهيارات أسوأ.
آن األوان إذا ً لنعيد ترتيب أولويّاتنا ،وإلدراك أن قطاع
الرتبية والتعليم  -بفضل املعرفة والقوى البرشيّة التي
ينتجها  -هو الضامن األساس الستمرار املجتمع.

إسرتاتيج ّية اإلدارات
الخاصة تو ّجهت العتامد ما يُس ّمى
إدارات الجامعات ّ
"سياسة الس ّنارة" ،حتى لو مل تعلن ذلك رصاحةً.
ق ّررت عدم َدولَرة األقساط (وهذا مطلوب) ،فأصدرت
تعميامت تعلن فيها الحفاظ عىل  1500 = $1ل.ل.
إنّ ا ،يأيت ذلك مرشوطاً بأ ّن تسعرية الفصل الثاين قابلة
للتغيري .هذا يعني أ ّن اإلدارة ستعتمد سعر الرصف
الطلب ،ثم
الرسمي يف أقساط الفصل األ ّول ،ليتس ّجل ّ
ّ
املنصة 3900 ،ل.ل).
تع ّدله (عىل األرجح وفق سعر ّ
يف الفصل الثاين ،فتع ّوض الفرق ،وأكرث .بذلك ،يكون
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الفجوة الهائلة بني متطلّبات التعليم عن بُعد واملادة
املوجودة أساساً .وهذا ما كان يجب أن يكون من
مهمت الوزارة منذ ما قبل زمن الكورونا حتّى.
صلب ّ
ناهيك عن تبِعات األسلوب امل ُد َمج للتعليم ،من حيث
املخاطر الص ّحية أم من حيث إطالة أمد الحصص
لتعويض الفرق ،لكن من دون ملح ذلك يف املعاشات.
أساساً ،مدارس وجامعات ع ّدة اقتطعت من رواتب
معلّميها وموظّفيها ،أو حتى طردت منهم من دون
سابق إنذار.

ّ
الطلب ،الحلقة األضعف؟
أ ّما الطالب ،فهم قاعدة الهرم .وهم من يتح ّملون
القدر األكرب من تبِعات االنهيار ،بدءا ً من صعوبات
التسجيل وصوالً إىل التخ ّرج والبطالة .حتّى أولئك
الذين نفّذوا بريشهم وتابعوا دراستهم يف الخارج،
أمسوا أرسى التعميامت املرصفية التي قبضت عىل

ثانياً ،نقصد بـ "الهجرة الداخلية" أيضاً خروج الطالب
من التعليم عموماً ،بسبب عدم قدرته تأمني رسوم
التسجيل أساساً ،ليتو ّجه بذلك إىل البطالة امل ُ َق ّنعة.
كل هذا يستتبع بالرضورة رضباً ملستوى التعليم يف
لبنانَ .
ناهيك عن غالء الكتب والقرطاسية واملواصالت
واالتصاالت...
يف هذا السياق ،تقول رنا ،وهي طالبة "سابقة" يف
لت أن أكمل تعليمي
الخاصة" :فضّ ُ
إحدى الجامعات ّ
انتهيت للتَو
ألسباب مال ّية .فأنا
يف الجامعة اللبنانية،
ٍ
ُ
من السنة الثانية ،وبقيَت يل  3سنوات .أستطيع
إكاملها يف جامعتي السابقة إذا بق َيت تسعرية األقساط
عىل الـ  1500ل.ل .لكن هذا ما ال يبدو مؤكّدا ً ،وال
أحبّذ أن أغامر وأنخدع يف منتصف العام عند إقرار
التسعريات الجديدة ،ما سيمنعني من املتابعة ،وأكون
بذلك قد خرستُ عاماً جامع ّياً" .بينام يغامر معظم
طلب السنوات األخرية من دون تغيري جامعتهم ،فهم
ّ
يحسبون أنّه "حتّى لو أكَلنا الرضب ،وتَغ ََّيت التسعرية،
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يعمل مشروع «بناء السالم في لبنان» التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ العام 2007
على تعزيز التفاهم المتبادل والتماسك اإلجتماعي من خالل معالجة األسباب الجذرية
للنزاع في لبنان .كما يعمل المشروع مؤخرا ً على مقاربة موضوع أثر األزمة السورية على
اإلستقرار اإلجتماعي على لبنان.
ويعمل المشروع على دعم مختلف فئات المجتمع من قيادات وجهات فاعلة محلية
ومد ّرسين وصحافيين وشباب وناشطين في المجتمع المدني ،في تطوير إستراتيجيات
متوسطة وطويلة األمد لبناء السالم وإدارة األزمات وتجنب النزاعات.

ملزيد من املعلومات:
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  -مرشوع «بناء السالم يف لبنان»
مبنى البنك العريب ،شارع رياض الصلح ،ساحة النجمة ،بريوت  -لبنان
هاتف 70-119 160 :أو 01- 980 583
UNDP Lebanon

لإلطالع عىل أنشطة املرشوع ،تابعوا:
#PeaceBuildinginLebanon
www.peacebuildingsupplement.org

تصميم وتنفيذ:
ألينا مراد
خط:
خليل ماجد
تدقيق لغوي:
جميل نعمة
ترجمة إىل العربية:
لينا اسحق لحود
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