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دنيز مشنتف

الملف
سلوكنا االجتماعي بعد كورونا هل يكون اجتماعيًا؟

هدى رزق: اللبنانيون لن يعودوا كما كانوا
وباء كورونا الذي فرض تباعدا اجتامعيا بني الناس، اخرج االنسان من سلوكيات اجتامعية وفردية ميزت حياته ليصبح فردا 
غري اجتامعي، حامية لنفسه وللمجتمع. مع هذا التباعد االلزامي، باتت لكل فرد سلوكيات هي يف مضمونها غري اجتامعية 

النها ترتكز عىل الحذر من االخر، مبن فيهم االباء الذي اخافهم الوباء من ابنائهم واحفادهم

هل ما بعد القضاء عىل وباء كورونا سيكون 
السلوك االجتامعي عند الناس يف لبنان والعامل 
طبيعته  اىل  االنسان  سيعود  هل  اجتامعيا؟ 
االصلية وترصفه التلقايئ تجاه االخر من خالل 
الغري   مع  املحادثة  اثناء  يف  املسافات  تقصري 
ما  يف  الداخلية  املسافات  قرب  عن  للتعبري 
بينهم كميزة يتفرد بها للتعبري عن مشاعره؟ 
االولويات  تبدلت  كورونا  وباء  انتشار  مع 
هام  البقاء  وحب  الصحي  االمان  ليصبح 
من  بدافع  وذلك  اللبنانيني،  لدى  االولوية 
للدفاع  االنسان  بترصفات  تتحكامن  غريزتني 
سلوكه  ألن  غذائه،  عن  والبحث  نفسه  عن 

بشكل عام مرتبط بحاجاته.
مجربا  اللبناين  سيكون  املرحلة  هذه  بعد  ما 
يف  ألن  والفردي  االجتامعي  سلوكه  تغيري  عىل 
خطرية،  اقتصادية  ـ  اجتامعية  متغريات  االفق 
تفاؤال يف هذا  السيناريوهات  اكرث  تتوقع  فيام 
املجال خسارة 25 مليون فرصة عمل عرب العامل. 
حرض  فكام  مسؤول،  املجال  هذا  يف  االعالم 
عزلتهم  وتقبل  منازلهم  مالزمة  عىل  الناس 
الناس  لتحريض  يستعد  ان  عليه  االجتامعية، 

عىل العودة اىل حياتهم الطبيعية السابقة.
وجوهها  بعض  يف  هي  االجتامعية  العزلة 
تعتمد  ال  سعادتنا  ان  ستعلمنا  رابحة   ورقة 
والنظر  الصرب  اللبناين  وستعلم  االخرين،  عىل 
عن  مختلفة  وبذهنية  بحذر  املستقبل  اىل 

السابق.
يف حوار مع "االمن العام" تتحدث االختصاصية 
هدى  الدكتورة  السيايس  االجتامع  علم  يف 
بدلت  التي  الطارئة  القضية  هذه  عن  رزق 

تفاصيل حياة االنسان اليومية كليا. 

شكل  غري  الذي  االجتامعي  السلوك  هل   ■
ما  حاله  عىل  سيبقى  اللبنانيني  عند  الحياة 

سيعود  ام  كورونا،  وباء  عىل  القضاء  بعد 
رسيعا اىل طبيعته االصلية؟

بسبب  حصل  الذي  االجتامعي  التباعد   □
اللبنانيني  عىل  فرضت  التي  العامة  التعبئة 
لبنان.  يف  شامال  يكن  مل  منازلهم  مبالزمة 
كعائالت  يعيشون  عموما  فاللبنانيون 
املدينة.  وخارج  القرى  يف  السيام  متقاربة 
العائلة  عن  االبتعاد  هو  حدث  الذي  لكن 
معروف  واالصدقاء.  االقارب  اي  املوسعة، 
عن اللبنانيني انهم اجتامعيون، والنهم كذلك 
عىل  عليهم  فرض  الذي  التباعد  سينعكس 
حياتهم وسلوكهم االجتامعي واالقتصادي يف 
وسيطرة  الجائحة  من  الخوف  سيطرة  ظل 
وسلوكهم  حياتهم  عىل  الجديدة  العادات 
مسافة  واالبتعاد  الدائم،  كالتعقيم  اليومي، 
الكاممات،  واستعامل  االخرين،  من  مرتين 
الرضوريات،  عىل  اال  املال  رصف  وعدم 
دون  من  حياتهم.  من  الكامليات  والغاء 
الشخص  شك هذه مسائل رضورية لحامية 
بالكورونا  االصابة  من  الخطر  لكن  نفسه، 
اصاب بعض الناس بالوسواس اىل حد خوف 
يف  واحفاده،  ابنائه  من  نفسه  عىل  االب 
الزوج  تجمع  التي  االحاديث  باتت  وقت 
رضورة  حول  بالنقاش  محصورة  بالزوجة 
النظافة  واتباع  اليدين  وغسل  التعقيم 
عن  االمتناع  مع  طبعا  فيه،  مبالغ  بشكل 
بدافع  ذلك  كل  واالقارب.  الجريان  استقبال 
الحياة االجتامعية  الذي سيطر عىل  الخوف 
واملستقبل،  الحارض  عىل  قلق  موازاة  يف 
الناس  الحياتية مع توقف  وانخفاض املوارد 
عن العمل، وازدياد التساؤالت حول البقاء. 
ضمن هذه الصورة من الطبيعي ان نتساءل، 
هل ستالزم هذه العادات يوميات اللبنانيني 
السؤال  هذا  عن  الجواب  كورونا؟  بعد  ما 

يف  اللبنانيون  سيقضيها  التي  باملدة  منوط 
الحجر املنزيل.

اليها  يحتاج  التي  الزمنية  املدة  هي  ما   ■
بعد  اجتامعيا  يعود سلوكه  عادة يك  االنسان 
فرتة من العزلة، واي سبل تساعده عىل ذلك؟
العادات االجتامعية  اىل  العودة  ان  اعتقد   □
تأمني  اوال  عدة،  مبسائل  مرتبطة  السابقة 
القضاء  تم  فعال  هل  للبنانيني  واضحة  اجابة 
حاجة  يف  الناس  يعد  ومل  الجائحة  هذه  عىل 
لقاحات  من  هل  املنازل؟  يف  االختباء  اىل 
يزال  ال  الخطر  ان  ام  اكتشفت  جديدة 
بحاجاته.  مرتبط  االنسان  سلوك  موجودا؟ 
الصحي  االمن  يتصدر  الحارض  الوقت  يف 
عند  امللحة  الحاجة  انه  مبعنى  االولوية، 
املمكن  من  كامل  بشكل  توافرت  اذا  الناس. 
االجتامعي  التقارب  اىل  اللبنانيون  يعود  ان 
مع الحفاظ عىل عادات النظافة التي ستصبح 
جزءا من عادات اكتسبوها. اما عودة الحياة 
ورضوراته  بالعمل  مرتبطة  فهي  االجتامعية، 
والتفاعل  االخرين  مع  التعاطي  يف  وقوانينه 
العمل.  تنظيم  يحتمه  الذي  االجتامعي 
الخطر  بحجم  مرتبطة  العودة  هذه  طبيعة 
عىل الحياة الذي من املمكن ان ينتفي لحظة 

الخالص من الجائحة.

■ اىل اي مدى ستغري العزلة االجتامعية من 
طباع اللبنانيني بشكل عام؟

□ من املمكن ان تغريهم هذه العزلة يف حال 
االقتصادية،  ـ  االجتامعية  اوضاعهم  تغريت 
ما  طياتها عىل  تحمل يف  الجائحة  كون هذه 
اجتامعية خطرية.  ـ  اقتصادية  متغريات  يبدو 
 25 تفاؤال خسارة  السيناريوهات  اكرث  تتوقع 
ذلك  ويتزامن  العامل،  عرب  عمل  فرصة  مليون 

قاسية  اقتصادية  بظروف  لبنان  مرور  مع 
نتيجة استنزاف ارصدته من العمالت الصعبة 
صاروخيا  ارتفاعا  شهد  معييش  وضع  ظل  يف 
كل  مع  املستوردة.  الغذائية  السلع  السعار 
عىل  مجربا  اللبناين  سيكون  التوقعات،  هذه 
تغيري سلوكه االجتامعي من جهة االمتناع عن 
التخفيف من  االنفالش االستهاليك، من خالل 
البحبوحة  فرتة  اعتربه يف  ما  املال عىل  رصف 
املالبس  كرشاء  الرضوريات،  من  االقتصادية 
والهدايا والكامليات. لذا، من املتوقع ان يتغري 

السلوك لدى اللبنانيني، اجتامعيا وفرديا.

مسؤولية  االعالم  وسائل  تتحمل  هل   ■
االجتامعي  سلوكهم  اللبنانيني  استعادة  يف 
الوسائل  هذه  فعلت  كام  متاما  السابق، 
عزلتهم  وتقبل  منازلهم  مالزمة  عىل  لحضهم 

االجتامعية؟
اثبت  بعدما  بارزا  دورا  االعالم  يلعب   □
الرغم  وعىل  الناس.  ثقة  فاكتسب  صدقيته 
االجتامعي،  التواصل  وسائل  انتشار  من 
اثبتت املحطات التلفزيونية والصحف قدرتها 
الحقائق، فنالت فرصتها يف تحقيق  عىل نقل 
االجتامعي.  التواصل  وسائل  عىل  انتصارها 
يف  هيمنت  كورونا  بوباء  املتعلقة  فاالخبار 
االخرية وبشكل الفت عىل غرف  املدة  خالل 
االخبار، واصبح من النادر جدا متابعة اخبار 

حتى  او  واقتصادية  سياسية  قضايا  تتناول 
يف  الوسائل  هذه  اعتمدت  بحيث  ثقافية، 
فاستضافت  بها،  موثوق  مصادر  عىل  عملها 
عىل  الضوء  لتسليط  وخرباء  اختصاصيني 
وسائل  ان  القول  ميكن  لذلك،  كورونا.  وباء 
االعالم تستطيع اعادة الحياة اىل طبيعتها عرب 
نرشاتها االخبارية وتحقيقاتها يف حال متتعت 
القضاء  تم  فاذا  منها.  بد  ال  التي  بالصدقية 
عىل وباء كورونا ومل يعد هناك من احتامالت 
الدور  االعالم  سيلعب  به،  اي شخص  الصابة 
االسايس يف ما يخص اقالع الناس عن العادات 
كام  الطبيعية،  الحياة  اىل  والعودة  السابقة 

لعب دوره يف فرتة انتشار الوباء.

■ هل بدل الواقع الجديد اولويات اللبنانيني، 
كيف واىل اي اولويات اصبح نظرهم متجها؟

متغرية  بل  ثابتة  ليست  الفرد  شخصية   □

هناك  ان  اي  واحدة.  لشخصية  وجود  وال 
طبيعة  وفق  الفرد  لدى  عدة  شخصيات 
عليه.  تأثريها  ومدى  يعيشها  التي  العالقات 
للشخص  مختلفة  تقييامت  يفرس  ما  هذا 
سلوكا  يسلك  قد  الفرد  املجتمع.  من  نفسه 
اشخاص  مع  مختلفة  بيئات  يف  مختلفا 
يف  التغيريات  بعض  ان  نعترب  لذا  مختلفني، 
مكان  منها  الشخصية،  يف  اثرها  ترتك  الحياة 
الشخصية  العالقات  املدرسة،  السكن، 
الدرايس،  التخصص  االصدقاء،  الجديدة، 
لذلك،  الجديدة.  والخربات  العمل،  طبيعة 
من  سيغري  الجديد  الواقع  ان  القول  ميكن 
هي  اليوم  االولوية  ألن  اللبنانيني،  اولويات 
يجد  السبب  لهذا  البقاء.  وحب  للصحة 
ان  مبا  الناس،  بني  صداه  االجتامعي  التباعد 
الدفاع عن النفس والبحث عن الغذاء يعرّبان 
اللبنانيون  االساسية.  االنسان  غريزة  عن 
من  التطورات  االعالم  عرب  يرتقبون  حاليا 
حولهم. فمنهم املؤمن الذي يترضع اىل ربه 
ومنهم من يتعلق باهداب العلم ويقرأ آخر 
قلقون  جميعا  انهم  املؤكد  ومن  مستجداته. 

عىل املستقبل يف ظل االوضاع الراهنة.

■ اي نوع من الدروس اكتسبها اللبناين بعد 
عيشه يف عزلة اجتامعية؟

ان  عىل  يعتاد  الطفولة  منذ  االنسان   □
افضل  محيطه.  مع  فيندمج  اجتامعيا  يكون 
التفاعل  يف  تتلخص  والتقدم  للتعلم  طريقة 
والتواصل مع االخرين من خالل بناء عالقات 
صداقة. لكن هذا السلوك ليس هو القاعدة، 
ما  العزلة  يفضلون  اذكياء  اشخاص  فثمة 
رابحة  ورقة  العزلة  سعداء.  اليوم  يجعلهم 
وتحليلها  االخرين  مواقف  مبراقبة  لنا  تسمح 
تفاعالتنا  تنجح  السبب  لهذا  افضل،  بشكل 
تأخذ  النها  نادرة  كانت  لو  حتى  االجتامعية 
بالوحدة  الشعور  للتفكري.  الكايف  الوقت 
ويعلمنا  مهاراتنا  تحسني  عىل  يساعدنا 
ومن  االخرين،  عىل  تعتمد  ال  سعادتنا  ان 
مع  مزاجه.  سيد  االنسان  يكون  ان  املمكن 
وسيقّيم  الصرب  اللبناين  سيتعلم  العزلة  هذه 
واقعه، وسينظر اىل املستقبل بحذر وبذهنية 
العملية  الحياة  متغريات  ستفرضها  مختلفة 

واالقتصادية واالجتامعية ما بعد كورونا.

االختصاصية يف علم االجتامع السيايس الدكتورة هدى رزق.

في استطاعة وسائل 
االعالم اعادة الحياة الى 

السابقة طبيعتها 


