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تربية
العالقات اإلجتماعية في زمن كورونا وما بعده
عنوانها الحذر وغربلة األصدقاء
قضت جائحة كورونا عىل الحياة االجتامعية يف لبنان وكل دول العامل ،بعد تعرضها لرضبة مفاجئة غري مهيأة لكيفية مواجهتها،
سوى التعامل مع الرضورات الواجب اتخاذها لحامية االنسان نفسه من وباء غري معروف مصدره حتى االن .مع هذا الواقع
املستجد اصبح للناس عادات مغايرة ملا كان سائدا ،فهل نحن امام نظام اجتامعي جديد؟
العادات االجتامعية هي استمرارية كام يقول
علم االجتامع .فاذا تعرضت لرضبة من واقع
معني ستتبدل ويتغري جوهرها .ما يعني
اتجاهنا نحو هذا التبدل يف التقاليد والعادات
االجتامعية يف لبنان التي تغريت اساسا باسلوبها
يف السنوات االخرية ما قبل تحكم وباء كورونا
يف مفاصل حياة الناس.
اعادة النظر يف املسائل االساسية يف حياة
اللبنانيني هي ابرز عنوان لهذه املرحلة ،اىل حد
الوصول اىل غربلة االصدقاء انطالقا من معيار
واحد من سأل عنا لتفقد احوالنا يف عزلتنا
االجتامعية؟
االختصاصيون يف علم االجتامع يتوقفون عند
تجارب سابقة عاشتها الشعوب مشابهة تقريبا
لواقع فرضته جائحة كورونا عىل كل شعوب
االرض ،حيث يتوقعون عودة الحياة ما بعد
القضاء عىل الوباء كليا ،وبعطش كبري من الناس
الستعادة عالقاتهم االجتامعية كرد فعل مشابهة
لرد فعل سجني تلقى نبأ اطالقه.
يف لقاء مع "االمن العام" تحدث مدير كلية
العلوم االجتامعية يف الجامعة اللبنانية ـ
الفرع الثاين ـ الدكتور طوين جرجس عن هذا
الواقع الذي اصاب الحياة االجتامعية يف لبنان
يف الصميم ،واىل اين نحن متجهون مستقبال
بسلوكنا االجتامعي ،وهل سيبقى الحذر مالزما
للناس كعنوان مالصق لحياتهم ما بعد كورونا؟
■ الواقع الذي فرضه انتشار وباء كورونا ادى اىل
انهيار العالقات االجتامعية التي كانت محورا
اساسيا يف حياة اللبنانيني باعتبارهم اشخاصا
اجتامعيني ،هل ستستعاد هذه العالقات ام
انهارت كليا ،وضمن اي اطر ستكون مستقبال
واي وجه جديد لها ستتخذ؟
□ من دون شك اصابت جائحة كورونا املجتمع

مدير كلية العلوم االجتامعية يف الجامعة اللبنانية ـ الفرع الثاين الدكتور طوين جرجس.

نحن متجهون نحو
التشبه باملجتمعات الغربية
حيث الفردية هي الطاغية
باكمله فغريت ،وفق الدراسات ،مجرى حياة
ثالثة ارباع سكان العامل من ناحية تبدل نوعية
العالقات االجتامعية بجوهرها ،بعد خسارة
امور اساسية فيها ،كالحياة التعلمية الجامعية،
االندماج بني الطالب ،خسارة املراكز الرياضية
والدينية كجزء من حياة عدد كبري من الناس،
السفر والتنقل بحرية ،التواجد يف اماكن العمل
كأمر له انعكاسه االيجايب عىل الفرد يف مجال

عطائه املهني .خرسنا الحياة العائلية الهادئة
املنتظمة ،علام ان هذه الخسارة مل تعد
محصورة بالعالقات بني االفراد ،بل شملت كل
الحياة االجتامعية بشكل كبري اىل حد فقدانها
كليا يف الفرتة االخرية .طبعا ،تتفاوت نسبة هذه
الخسارة بني دولة واخرى بحسب واقع انتشار
وباء كورونا وما يفرضه ذلك من اجراءات
صارمة لها انعكاساتها السلبية عىل الناس رغم
رضورتها كام حصل يف لبنان الشهر املايض.
■ مع هذا الواقع مل تعد العادات االجتامعية
التي كان يحرص عليها اللبنانيون رضورة
كالسابق ،من ناحية مشاركة االخر افراحه
واحزانه ،هل هناك اعادة نظر يف هذه املسائل
ومن يحدد اطارها العام؟
□ العادات االجتامعية هي استمرارية.

فالتقاليد التي كان يحرص عليها اللبنانيون قبل
 20عاما او  25عاما مل تعد هي ذاتها من ناحية
االسلوب ،خصوصا يف القرى ،لتتحول املعايدات
من مبارشة باالنتقال من بيت اىل آخر اىل رسائل
عرب الواتساب واىل اقرب املقربني فقط .ما بعد
انتشار وباء كورونا مل تعد الحفالت االجتامعية
التي تقام يف االعراس ضخمة كالسابق ،بل باتت
محدودة نوعا ما عىل الرغم من عدم انضباط
االمور فيها حيث تتسع الدعوات احيانا النها
مناسبات فرح والناس لديها حب املشاركة
فيها ،علام ان البعض استفاد من جائحة كورونا
لالحتفال بزواجه من دون تكليف مادية
باهظة .الحرص عىل التمسك بهذه العادات
تقلص يف املناسبات الحزينة .فالناس ما قبل
كورونا كانوا يشاركون يف املأتم كواجب ،ال
للتفاعل مع االخرين يف حزنهم باعتبار ذلك
من التقاليد االجتامعية ليكون االمر بالنسبة
اىل عدد كبري منهم نوعا من القيود املفروضة
عليهم وال مجال للتهرب منها.
■ هل ما نعيشه يف هذه املرحلة هو متهيد
لعادات اجتامعية جديدة يف لبنان؟
□ نقول يف علم االجتامع ،عندما تتعرض
العادات لرضبة من واقع معني ستتبدل .ما اراه
يف هذا املجال مستقبال هو التشبه باملجتمعات
الغربية من خالل اعتامد التقاليد املتبعة لديها
تحديدا يف املناسبات الحزينة ،حيث تقترص
املشاركة فيها عىل الدائرة الضيقة جدا الصحاب
العالقة ،حتى مناسبات االفراح سيشملها التغيري
ايضا .ما بعد انتشار وباء كورونا مل نعد كلبنانيني
مجتمعا موحدا ،اصبحنا فرديني .ففي ظل
جائحة كورونا ال قدرة للمجموعات الكبرية عىل
التعايش بسبب الخوف والشك من االخر .علام
ان ما حصل يف فرتة االعياد يف مطلع هذه السنة
اعترب ظاهرة اجتامعية مل يشهدها اي بلد آخر
يف العامل .فعىل الرغم من كل التحذيرات عمت
السهرات النوادي الليلية واملطاعم بارصار من
اللبنانيني يفرس بنوعني ،بوعي لدى البعض وبال
وعي لدى البعض االخر .الحالة االوىل ترجمت
باقبال عىل فحوص  P.C.Rللتأكد من االصابة
بكورونا ام عدمها ما بعد االحتفال بسهرة رأس
السنة ،فكان هذا التحدي االجتامعي ظاهرة يف
ذاتها قياسا مبجتمعات اخرى .االغرب يف كل

املقال

نعمة إفتقدناها
مع كل خسارة تواجهنا نسأل انفسنا ماذا تبقى لنا؟ فلنتمسك بالباقي من
اجل ان نستمر .انها لعبة الحياة.
الخسارات التي حلت باللبنانيني عىل مدى عامني وبشكل متواصل ال تعد وال
تحىص عىل كل الصعد ،وعىل الرغم من قساوة ما حدث معهم مل تتمكن جهة
مسؤولة واحدة من ايقاف التدحرج نحو الهاوية.
اللبنانيون قابعون يف منازلهم املغلقة ابوابها .ال يف وجه وباء كورونا فقط،
بل االهم يف وجه اقرب املقربني اليهم .اذا نظرنا اىل هذا املشهد من الخارج
عم كل لبنان يف الشهر املايض نشعر بيشء ما يقول لنا انهم ينتظرون،
الذي ّ
ينتظرون امال ما يطل عليهم عىل غفلة كام حلت بهم املآيس عىل غفلة
منهم ايضا.
اذا سعينا اىل تفكيك تفاصيل كل تجربة قاسية مير فيها االنسان يف مراحل
عدة يف حياته ،نجد يف االمر مردودا ايجابيا ،او رسالة خفية مل يتنبه اليها هذا
الشخص ما قبل وقوعه يف التجربة ،او رمبا فرصة قدمتها له الحياة بشكل غري
مبارش العادة النظر يف حياته ،باعادة ترتيب اهدافه ،اولوياته ،الرضورات،
املحاذير التي عليه ان يتجنبها او يتحاشاها ،ماذا يلغي من حياته ومن
بالتحديد .انه زمن املحاسبة ،بوضع الناس يف الغربال لرنى من سيبقى منهم
وذلك بعودة رسيعة اىل ايام العزلة االجتامعية وما انطبع يف نفوس اللبنانيني
خاللها تحديدا ،من هو الصديق الذي خرق عزلتهم بسؤال لالطمئنان عنهم
وعن احوالهم؟ ومن سعى اىل التخفيف من وطأة العزلة عىل نفوسهم؟ هذا
هو املقياس الذي سيحدد من سيبقى ومن سيلغى من يومياتنا.
ما بعد عودة الناس اىل حياتهم الطبيعية وان طالت املدة ،لن تكون اعادة
النظر بشكل اسايس وعميق يف مسائل حياتية ،الن الحياة يف هذه الفرتة قد
رتبت نفسها بنفسها بحسب الواقع االقتصادي الذي حدد اطرها .اعادة النظر
ستكون يف عالقاتنا بالناس وباملكانة التي سنقدمها لهم .لكن ويا لالسف ،ما
اكتشفناه من فقدان للمشاعر هو يف نظرنا اكرب خسارة حلت باالنسان ،ما
يعني خسارته هو بالذات.
اما ما نتحدث عنه يف شأن العالقات االجتامعية التي يرتقب عودتها ما بعد
القضاء نهائيا عىل وباء كورونا فلن تكون ،ما بعد هذه املرحلة ،سوى عالقات
شخصية محدودة جدا ،رمبا للتعويض عام افتقدناه من مشاعر يف عزلتنا.
فهناك ،كام نرى ،بحث جديد عن االنسان فينا.
بهذه الخالصة خرج عدد كبري من اللبنانيني من تجربة قاسية غدرت بهم
فهزت صميم حياتهم .رمبا اهم ما فيها توقف البعض منهم عند النصف
املآلن من الكوب كفرصة لالستفادة من املتبقي لهم من اجل ان يستمروا.
لكن عىل الرغم من اهمية ما ذكرناه ،هناك االهم وهو الدرس الذي تعلمناه
عىل مدى عامني ملعرفة قيمة الحياة التي كانت معطاة لنا بكل بساطة،
بتفاصيلها اليومية حتى الروتينية منها ،كانت جميلة.
نعمة افتقدناها.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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ما حدث خالل فرتة االعياد هذه السنة ،هو
احتفال اللبنانيني باول ليلة لالغالق العام الذي
فرض مطلع العام املايض يف بدايات انتشار وباء
كورونا .الحالة الثانية التي عكست الالوعي
لدى بعض االفراد يف لبنان ،تحديدا يف فرتة
عب عنها بتناىس الواقع وعدم
اعياد هذه السنةّ ،
االكرتاث بالجائحة وتأثرياتها الصحية التي قد
تؤدي اىل املوت .تعود الالمباالة هذه اىل وصول
الناس اىل خيارين فقط ،اما املوت من الجوع او
من االصابة بكورونا فاختاروا مواصلة حياتهم
العادية ما دامت النتيجة واحدة بالنسبة
اليهم .علينا ان ال ننىس ما عاىن منه اللبنانيون
اقتصاديا ومعيشيا قبل عام من انتشار وباء
كورونا ،فبسببها مل يعد لديهم القدرة عىل
مواجهة مفاعيل هذه الجائحة النهم ما قبلها
كانوا متعبني ومنهكني من واقعهم االقتصادي
الذي ازداد اهرتاء ما بعدها.
■ اي مسائل اساسية يف حياة اللبنانيني سيعاد
النظر فيها مستقبال بعد معاناتهم عىل مدى
عامني من واقع معييش مأسوي تفاقم بعد
العزلة االجتامعية التي فرضها انتشار وباء
كورونا؟
□ هناك تراتبية يف العالقات االجتامعية،
عالقات متينة وعادية وهامشية .الثانية واالخرية
سقطتا مع الواقع الجديد الذي فرض عىل الناس
فوجدوا ان ال رضورة الستمراريتهام .ما حصل
منذ عام واكرث ،خصوصا بعد العزلة االجتامعية،
هو غربلة كل العالقات حتى التي تدخل يف
خانة الصداقات فهذه الغربلة طاولتها ايضا.
وحدها الصداقات املتينة ستدوم ودميومتها
مرتبطة بنوعية التواصل ومضمونه بني
االصدقاء يف فرتة الحجر املنزيل ،مبعنى ،العزلة
ستحدد من هو الصديق انطالقا من معيار
واحد ،هل كان هذا االخر من اقرب املقربني
يف عزلة الناس عن بعضهم البعض ومن كان
الصديق بالنسبة اليهم .لكن ما بعد الخروج
من العزلة املنزلية والعودة اىل الحياة الطبيعية
سيتحكم عامل اسايس يف استمرارية عالقات
الصداقة حتى املتينة منها .هذا العامل مرتبط
بالسلوكيات التي سيعتمدها الفرد اجتامعيا.
هل هناك تشابه بني طريف العالقة ،بالحذر يف
التعاطي مثال والحرص عىل عدم تعريض االخر
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الحذر هو عنوان
هذه املرحلة وال نعرف
الى متى سيدوم؟
لخطر العدوى من اي وباء مستقبال؟ ما بعد
كورونا سيتم انتقاء الصداقات واملسألة مرتبطة
بالسلوك االجتامعي العام للفرد .فالطباع
املتشابهة ستقبل ببعضها البعض .من هذه
الناحية ستتم الغربلة.
■ هل سيبقى الحذر مالزما لالنسان يف تعاطيه
مع الغري ما بعد القضاء عىل وباء كورونا؟
□ الحذر هو عنوان هذه املرحلة وما بعدها
وال نعرف تحديدا اىل متى .االمر مرتبط بالقضاء
عىل هذا الوباء كليا وبامكان حصول الناس عىل
اللقاح .لو بقي مصاب واحد بكورونا ،سيبقى
الخوف والحذر االجتامعي هو املتحكم يف
مفاصل حياة الناس وسلوكهم بشكل عام .علام
ان مسألة الحذر ورضورة اعتامده عكست
رصاعا بني االشخاص املصابني وغري املصابني.
فالحذر االجتامعي من املصاب بكورونا فيه
الكثري من اللوم واملحاسبة عىل تعريض الشخص
نفسه للخطر ،وبالتايل تعريض االخرين لهذا
الخطر .فالعزلة االلزامية للمريض مثال من اجل
التعايف ،ستزيد من عزلته النفسية التي قد تؤثر
عليه سلبا ما بعد التعايف ،تحديدا الحذر منه.
■ هل هناك نظام اجتامعي جديد يرسم
طريقه حاليا يف ظل جائحة كورونا ،وكيف ترى
معامله؟
□ علينا الفصل بني لبنان ودول اخرى .هناك
اختالف بني املجتمعات بتقاليدها والعادات
املتبعة لدى شعوبها حتى ما بني الدول
املجاورة لبعضها البعض كلبنان والدول العربية
مثال .عىل الرغم من هذا االختالف ،يكشف
واقعنا الحايل اتجاهنا نحو التشبه باملجتمعات
الغربية حيث الفردية فيه هي الطاغية،
وسنجد انفسنا يف عامل آخر من العادات
والتقاليد تحمل معها الكثري من السلوك

االجتامعي السائد حاليا .علام ان عددا كبريا
من الناس فقدوا مع جائحة كورونا عالقاتهم
االجتامعية التي كانت مبنية عىل قاعدة
واحدة تتمثل باللقاءات املبارشة ،غري املتوافرة
حاليا ،وبتنظيم السهرات ورحالت السفر مع
تكوين مجموعات من االشخاص للتسلية
ومتضية الوقت .االهم من كل ذلك ،خسارة
االنسان صداقاته الشخصية التي كانت ملجأ
ذاتيا له بحثا عن الراحة النفسية .كل هذا
العامل الذي كان محور الحياة سيعاد النظر فيه
وباولوياته ورضوراته .ما بعد كورونا اكتشف
الناس ان هناك عالقات ال لزوم لها ،وعىل هذه
االساس ستتم اعادة ترتيب حياتهم مستقبال.
طبعا ،هناك نظام اجتامعي جديد من دون
ان يحدده او يرسمه احد ومن غري املمكن ان
نرى معامله االن ،فاالمر منوط بالقضاء نهائيا
عىل وباء كورونا ،متى ،هل هذه السنة ام بعد
سنتني ،هنا الوضع سيختلف.
■ هل يجب عىل الشعوب ان تتحرض لكيفية
مواجهة االزمات املصريية التي تهدد حياتها
عىل االرض؟
□ الرضبة التي اصابت كل املجتمعات يف
العامل كانت مفاجئة لها .كبار علامء االجتامع
تحدثوا عن املجتمعات وانواعها ،لكن ما
افتقدت اليه دراساتهم عىل مدى اجيال هو
كيفية دراسة مجتمعات تواجه ازمات مصريية
للوصول اىل نتيجة او خالصة ترشد الناس اىل
كيفية العيش يف اندماج اجتامعي ،رغم تحكم
االزمات املصريية يف مسار حياتهم .اذا توقفنا
عند تجارب مشابهة ملا نعيشه اليوم ،كانتشار
االنفلونزا االسبانية التي استمرت عامني مع
اتخاذ سبل الوقاية التي نعتمدها حاليا ،او تفيش
مرض الطاعون ،سنجد عودة الناس اىل حياتهم
الطبيعية بعد فرتة معينة من القضاء نهائيا عىل
الوباء .فمن طباع االنسان النسيان .ما اراه بعد
زوال هذه الجائحة هو عودة اللبنانيني مبارشة
اىل الحياة مع عطش كبري من قبلهم الستعادة
عالقاتهم االجتامعية ،كرد فعل مشابه متاما لرد
فعل سجني بعد تلقيه نبأ اطالقه .رد الفعل هذا
يشبه فورة اجتامعية تعود الحياة بعدها اىل
طبيعتها السابقة.
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