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الملخص التنفيذي
يف  1أيلول/ســبتمبر  ،2020طــرح لبنــان تطبيــق تتبّــع مخالــي مــرىض كورونــا «معــا ً ضــد الكورونــا» الهــادف إىل الحـ ّ
ـد
مــن انتشــار فيــروس كوفيــد  ،19 -الــذي تفـ ّ
ـى بوتيــرة ســريعة منــذ أن عــاود البلــد فتــح المطــار وأنهــى اإلغــاق الشــامل
الممتــد عــى أربــع مراحــل يف بدايــة تموز/يوليــو .يهــدف هــذا التقريــر إىل تقييــم اســتجابة الحكومــة اللبنانيــة للجائحــة،
وأثــر ذلــك عــى الرقابــة االجتماعيــة واإلقصــاء االجتمــايع ،مــع التركيــز عــى تطبيــق «معــاً» وغيــره مــن المنصــات
اإللكترونيــة الــي أطلقتهــا الحكومــةّ .
يدقــق التقريــر يف أثــر التطبيــق والمنّصــات المختلفــة األخــرى يف إطــار اســتجابة
لبنــان لجائحــة كوفيــد  ،19 -وال ســيما قــرار الحكومــة إغــاق البــاد ،جزئيــا ً وكلّيــا ً يف خــال الجائحــة .ويف تحليلنــا أثــر
االســتجابة للجائحــة عــى صعيــد اإلقصــاء االجتمــايع ،راقبنــا آثــار اإلغــاق الشــامل والتدابيــر األخــرى عــى الالجئيــن،
وخصوصــا ً الالجئيــن الســوريين.
المحصلــة ،يعتبــر التقريــر ّ
ّ
أن االســتجابة للجائحــة فشــلت بســبب عــدم اعتمــاد اســتراتيجية بشــكل عــام ،وهــو مــا
يف
فاقمتــه األزمــة االقتصاديــة وســوء معالجــة البيانــات ،وســوء توزيــع المســاعدات للمواطنيــن .لــم يؤثــر إطــاق تطبيــق
«معــاً» بشــكل ملحــوظ يف اســتجابة قطــاع الصحــة العامــة للجائحــة ،فقــد بــرزت عيــوب يف عمليــة طــرح التطبيــق
ومشــاكل تقنيــة فيــه ،فض ـا ً عــن بقــاء قاعــدة مســتخدمي التطبيــق محــدودة.
يف بعــض الحــاالت لجــأت الحكومــة اللبنانيــة إىل عمليــات اإلغــاق الشــامل كطريقــة لمنــع االحتجاجــات المناهضــة لهــا،
غيــر ّ
ّ
المحتجيــن ،بســبب عجــز الحكومــة عــن دعــم المواطنيــن بفعاليــة بالتزامــن
أن اإلغــاق الشــامل األخيــر أثــار حفيظــة
مــع تدهــور الوضــع االقتصــادي واســتمرار التحــركات الرافضــة للفســاد المتفـ ّ
ـي .عــاوة عــى ذلــك ،شــكّل إعــان حالــة
الطــوارئ يف إطــار االســتجابة النفجــار مرفــأ بيــروت يف آب/أغســطس  2020تهديــدا ً بــارزا ً لحقــوق النــاس وحرياتهــم.
ويف حيــن ال يشــكّل تطبيــق «معــاً» أو أيّ مــن المنصــات اإللكترونيــة األخــرى الــي أطلقتهــا الحكومــة تهديــدات خطيــرة
أن ّ
يف مــا يتعلّــق بفــرض المزيــد مــن الرقابــة االجتماعيــة ،غيــر ّ
كل هــذه التطبيقــات والمنصــات ّ
تهــدد خصوصيــة
المســتخدمين .لــم يُفـرَض تطبيــق «معــاً» عــى أيّ فئــة ســكانية يف لبنــان ،عــى عكــس تطبيقــات تتبّــع مخالــي مــرىض
كورونــا األخــرى يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .ومــع ذلــك ،فـ ّ
ـإن المنصــات األخيــرة ،وال ســيما تلــك الــي
فرضــت عــى المواطنيــن تقديــم طلبــات للتنقــل يف فتــرة اإلغــاق الشــامل ،قــد تزيــد مــن الرقابــة االجتماعيــة.
ً
ُ ّ
ـاو عــى الالجئيــن الســوريين ،وازداد الوضــع ســوءا ً نتيجــة األزمــة
طبقــت تدابيــر اإلغــاق الشــامل أيضــا بشــكل غيــر متسـ ٍ
ً
ً
االقتصاديــة .لــم تســتخدم الغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن تطبيــق «معــا» الــذي لــم يفــرض بدوره قيــودا عــى حركتهم،
نظــرا ًإىل ّ
أن اســتخدامه لــم يكــن إجباريــاً .ولكـ ّ
ـن المنصــات األخيــرة لطلــب إذن التنقــل يف فتــرة اإلقفــال العــام والتســجيل
ّ
للحصــول عــى اللقــاح ،شــكلت تهديــدا ً أكبــر باإلقصــاء.
أخيــراً ،ال يمكــن تقييــم اســتجابة الحكومــة للجائحــة يف حالــة الفــراغ الــي يشــهدها البلــد ،فغالبــا ً مــا كان لالحتجاجــات
الــي بــدأت يف تشــرين األول/أكتوبــر  2019واالنهيــار االقتصــادي الــذي بــدأ قبــل الجائحــة دور ٌ أكبــر يف التأثيــر يف قــرارات
الحكومــة.
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المنهجية
لجأنــا إىل مجموعــة مــن البحــوث المكتبيــة والمقابــات النوعيــة مــن أجــل تقييــم اســتجابة الحكومــة اللبنانيــة للجائحــة،
مــع التركيــز عــى المنصــات الــي أطلقتهــا الحكومــة لمكافحــة الفيــروس .يف البدايــة ،أجرينــا بحثــا ً مكتبيــا ً حــول
االســتجابة لجائحــة كوفيــد  ،19 -فأصدرنــا ملخصــا ً موجــزا ً عــن الحالــة يف تموز/يوليــو  ،2020قبــل إطــاق الحكومــة
لتطبيــق تتبّــع مخالــي مــرىض كورونــا «معــاً».
وبيــن شــهرَ ْ
ي تموز/يوليــو وآب/أغســطس ،عملنــا مــع فريــق مــن منظمــة  AWOوشــركاء آخريــن عــى صياغــة أســئلة
المقابــات الــي تســتهدف مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة .ثـ ّ
ـم اســتندنا إىل هــذه األســئلة وعمــد باحثــون يف منظمــة
«ســمكس» إىل تعديلهــا بحســب الحاجــة لتتــاءم مــع الســياق اللبنــاين ،فوضعــوا ثــاث مجموعــات مختلفــة مــن
األســئلة لمختلــف المجموعــات المســتهدفة .وبيــن شــهرَ ْ
ي أيلول/ســبتمبر وكانــون األول/ديســمبر ،أجرينــا مقابــات مــع
الجهــات المعنيــة ،كمطـ ّ
ـوري تطبيــق «معــاً» ،وخبــراء مســتقلين يف مجــال الصحــة العامــة ،ومتخصصيــن يف مجــال
الصحــة العامــة ،ومســؤويل بلديــات ،والجئيــن ســوريين يف ســهل البقــاع .ونظــرا ً إىل الطبيعــة الحساســة لبعــض األســئلة
واالنتقــادات الــي ّ
وجههــا بعــض المشــاركين يف المقابــات إىل الحكومــة ،عرضنــا عــى الجميــع إمكانيــة إبقــاء هوياتهــم
مجهولــة.
ويف الوقــت عينــه ،أجرينــا تقييمــات تقنيــة للتطبيــقّ .
أوالً ،أجــرت منظمــة «ســمكس» تقييمــا ً تقنيــا ً ثابتــا ً ( )staticلتطبيــق
«معــاً» قبــل أن ينشــر المطــورون الرمــز للعامــة .وأرســلنا النتائــج األوليــة إىل المطوريــن ،الذيــن اســتجابوا النتقاداتنــا.
ويف كانــون األول/ديســمبر ،أجــرى المستشــارون يف منظمــة المــرأة العربيــة تقييمــا ً تقنيــا ً ثابتــا ً أكثــر شــموال ً للتطبيــق،
بعــد نشــر الرمــز المصــدري .وعبــر االســتعانة بـ ّ
ـكل مــن المقابــات النوعيــة والتقييــم التقــي ،قيّمنــا فعاليــة تطبيــق تتبّــع
مخالــي مــرىض كورونــا يف لبنــان ومــدى ّ
تعديــه عــى الخصوصيــة.
يعكــس هــذا التقريــر النتائــج حــى نهايــة كانــون الثاين/ينايــر  ،2021لكــن لــم نُجــر ِ مقابــات إضافيــة مــع الجهــات المعنيــة
بعــد كانــون األول/ديســمبر  .2020باإلضافــة إىل ذلــك ،أطلــق لبنــان يف كانــون الثاين/ينايــر  2021منصـ ًـة للحصــول عــى 
إذن تنقــل يف فتــرة اإلغــاق الشــامل ومنصـ ًـة للتســجيل مــن أجــل الحصــول عــى اللقــاح .يف هــذا التقريــر ،حلّلنــا إطــاق
هــذه المنصــات ،غيــر أنّنــا لــم نحـ َ
ـظ بالوقــت الــكايف إلجــراء تقييــم تقــي دقيــق.
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سياق البلد
انتشــار جائحــة فيــروس كوفيــد 19-واالســتجابة
عبــر اإلغــاق الشــامل
اعتمــد لبنــان إىل حـ ّ
ـد بعيــد سلســلة مــن عمليــات اإلغــاق الشــامل
مــن أجــل كبــح انتشــار فيــروس كوفيــد  ،19 -متّخــذا ً تدابيــر مــن أجــل
منــع النــاس مــن التخالــط .ومنــذ أن بلغــت الجائحــة لبنــان يف شــباط/
ـول عـ ّ
فبايــر  ،2020فرضــت الحكومــة حظــرا ًللتجـ ّ
ـدة مـرّات ،عبــر تقييد
القــدرة عــى التنقــل داخــل البــاد وإغــاق المطــار.
سـ ّ
ـجل لبنــان حالــة اإلصابــة األوىل بفيــروس كوفيــد  19 -يف  21شــباط/
فبرايــر  .2020وبعــد أســبوع ،يف  28شــباط/فبراير ،أقفلــت البــاد
المــدارس بعــد اكتشــاف الحالــة الرابعــة .شــكّل إقفــال المــدارس
التدبيــر التقييــدي األول الــذي اعتمدتــه الحكومــة ،لحقتــه موجـ ًـة مــن
القــرارات ســريعاً ،بلغــت ذروتهــا يف اإلغــاق الجــزيئ الــذي بــدأ يف 15
آذار/مــارس .وأُغلــق المطــار يف  18آذار/مــارس ،ثـ ّ
ـم أمــر لبنــان بإقفــال
معظــم الشــركات التجاريــة الخاصــة  1،باســتثناء متاجــر األغذيــة،
والصيدليــات ،واألفــران ،والمصــارف .وباإلضافــة إىل إقفــال الشــركات
ّ
التجاريــة ،شــمل اإلقفــال العــام حظــرا ً
للتجــول بيــن الســاعة  5مــن
بعــد الظهــر وحــى الســاعة  7صباحــا ً يف المراحــل األوىل ،وفــرض
ّ
عــى تنقــل المركبــات ،ممــا يعــي ّ
قيــودا ً
أن الســيارات الــي تحمــل
لوحــات منتهيــة بأرقــام مفــردة يمكنهــا أن تتنقــل يف الشــوارع ثالثــة
أيــام يف األســبوع فقــط وتلــك الــي تحمــل لوحــات منتهيــة بأرقــام
مزدوجــة يمكنهــا التنقــل يف األيــام الثالثــة األخــرى مــن األســبوع.
ويف بيــروت ،نــادرا ً مــا طبّقــت الشــرطة والقــوى األمنيــة حظــر التجـ ّ
ـول
عــى المـشــــاة  2،غيــر أنهـــا طبّقــت القــــيود عــى سيــــارات األجـــــرة
3
والمركبـــات األخــرى.
خ ّ
ُ
ففــت تدابيــر حظــر التجـ ّ
ـول تدريجيا ً يف شــهرَي أيار/مايــو وحزيران/
يونيــو ،ويف  1تموز/يوليــو أعــادت الحكومــة اللبنانيــة فتــح مطــار رفيــق
ّ
تتخــى  .10%ولكــن بحلــول
الحريــري الــدويل بقــدرة اســتيعابية ال
األســبوع الثــاين مــن تموز/يوليــو ،بــدأ عــدد الحــاالت الجديــدة يــزداد
بوتيــرة كبيــرة يوميــاً ،إذ ارتفــع مــن  70إىل  140حالــة يف اليــوم،

قبــل أن تعلــن الحكومــة اللبنانيــة فــرض إغــاق شــامل جديــد يف
 27تموز/يوليــو 4مــع اســتمرار عــدد الحــاالت يف التزايــد .كان مــن
ً
بدايــة تمديــد اإلغــاق الشــامل مــن  30تموز/يوليــو إىل
المفتــرض
 10آب/أغســطس ،مــع الســماح لعــدد مــن الشــركات التجاريــة بــأن
تســتكمل عملهــا يف  4و 5آب/أغســطس ،مثــل المتاجــر والمصــارف
والمؤسســات الخاصــة ،غيــر ّ
أن انفجــار مرفــأ بيــروت عرقــل مســار
ّ
هــذا اإلغــاق الشــامل ّ
حــاد يف الحــاالت.
وأدى إىل تســجيل ارتفــاع
فبعــد االنفجــار ،ارتفــع عــدد الحــاالت مــن  255حالــة يوميــا ً يف  6آب/
أغســطس إىل  456حالــة جديــدة يف  17آب/أغســطس ،فنفــذ لبنــان
بتنفيــذ إغالقــا ً شــامال ً لمــدة أســبوعين يف  18آب/أغســطس .يُشــار إىل
ّ
أن انفجــار مرفــأ بيــروت تسـبّب بمقتــل أكثــر مــن  200شــخص وتشــريد
أكثــر مــن  300ألــف شــخص.
اســتمرّ عــدد الحــاالت باالرتفــاع يف أيلول/ســبتمبر ،وبلغــت قــدرة
حدهــا نظــرا ً إىل ّ
تتبّــع مخالــي المصابيــن ّ
أن وحــدة ّ
الترصــد الوبــايئ
لــم يعــد باســتطاعتها تتبّــع الحــاالت بفعاليــة  5.ويف  1تشــرين األول/
أكتوبــر ،سـ ّ
ـجل لبنــان  1248حالــة جديــدة و 7حــاالت وفــاة جديــدة،
مــع بلــوغ مجمــوع الحــاالت المؤكــدة  42ألــف حالــة .ونتيجـ ًـة لذلــك،
أعلنــت الحكومــة عــن تنفيــذ إغــاق جــزيئ يف  111مدينــة وبلــدة مــن 4
إىل  12تشــرين األول/أكتوبــر  6،قبــل أن تضيــف  58مدينــة وبلــدة أخــرى
إىل القائمــة األساســية يف نهايــة المــدة ّ
ألن عــدد الحــاالت اســتمر
باالرتفــاع .وأعلنــت الحكومــة أيضــا ً عــن إقفــال الحانــات والمــايه
7
الليليــة مــع ّ
أن الكثيــر مــن تلــك األماكــن بقيــت مفتوحــة يف بيــروت.
ويف  1تشــرين الثاين/نوفمبــر ،بلــغ عــدد الحــاالت اإلجمــايل 82,617
حالــة ،باإلضافــة إىل  643حالــة وفــاة .وتابعــت الحكومــة تطبيــق
اســتراتيجية اإلغــاق الجــزيئ الــذي طــال  115مدينــة وبلــدة ،باإلضافــة
إىل حظــر للتجـ ّ
ـول مــن الســاعة  9مســاءً وحــى الســاعة  5صباحــاً ،مــع
ٍ
فــرض ارتــداء الكمامــات متابعــة قــوى األمــن اللتــزام المواطنيــن .ثـ ّ
ـم
يف  10تشــرين الثاين/نوفمبــر ،أعلنــت الحكومــة عــن إغــاق شــامل
ّ
لــكل القطاعــات يف البــاد ،باســتثناء القطــاع الصحــي والمجــاالت
الحيويــة ،بمــا فيهــا المصــارف والمصانــع  8.وكان وزيــر الصحــة يف

 1ســيويل ،أ 15( .آذار/مــارس (.Coronavirus: Lebanon declares state of emergency, orders two-week lockdown .)2020فيــروس كورونــا المســتجد :لبنــان يعلــن حالــة طــوارئ ويصــدر أمــر إغــاق
شــامل لمــدة أســبو َعين) .قنــاة العربيــة باللغــة اإلنكليزيــة .معـرّف الكائــن الرقمــي
(DOI): https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2020/03/15/Coronavirus-Lebanon-to-close-airport-borders-ports-some-public-institutions
َّ
ّ
التجول فيها) .ذا ناشيونال نيوز .معرّف الكائن الرقمي:
المحظر
 2سونّيفا ،ر 3( .نيسان/أبريل ( .A night walk through Beirut under curfew .)2020جولة ليلية عبر بيروت
https://www.thenationalnews.com/world/mena/a-night-walk-through-beirut-under-curfew-1.1000329
 3لويــس ،إي 24( .آذار/مــارس ( .Lebanese taxi driver burns car after being fined in coronavirus lockdown .)2020ســائق ســيارة أجــرة لبنــاين يحــرق سـ ً
ـيارة بعــد فــرض غرامــة عليــه أثنــاء اإلغــاق
الشــامل الناتــج عــن فيــروس كورونــا المســتجد) .قنــاة العربيــة باللغــة اإلنكليزيــة .معـرّف الكائــن الرقمــي:
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2020/03/24/Lebanese-taxi-driver-burns-car-after-being-fined-under-coronavirus-lockdown
 4فريــق عمــل رويتــرز 27( .تموز/يوليــو ( .Lebanon imposes COVID-19 restrictions as infections spike .)2020لبنــان يفــرض قيــودا ً مرتبطــة بفيــروس كوفيــد  19 -نتيجــة ارتفــاع أعــداد اإلصابــات).
رويتــرز .معــرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-lebanon/lebanon-reimposes-covid-19-restrictions-as-infections-spike-idUSKCN24S2FV :
 5مقابلة مع شخص ّ
فضل إبقاء هويته مجهولة.
ّ
 6صحيفــة «ديــي ســتار» 2( .تشــرين األول/أكتوبــر ( .Lebanon enforces weeklong lockdown in 111 towns .)2020لبنــان يفــرض إغالقــا ً شــامال ً لمــدة أســبوع يف  111مدينــة) .صحيفــة «ديــي ســتار».
مع ـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2020/Oct-02/512567-lebanon-enforces-weeklong-lockdown-in-111-towns.ashx :
 7محتــوى ّ
مرخــص 11( .تشــرين األول/أكتوبــر ( .The Latest: Lebanon orders lockdown for 169 towns, villages .)2020لبنــان يصــدر أمــر اإلغــاق الشــامل يف  169مدينــة وبلــدة) .موقــع  9&10نيــوز.
معــرّف الكائــن الرقمــي/https://www.9and10news.com/i/the-latest-lebanon-orders-lockdown-for-169-towns-villages-2 :
 8مالحظــةّ :
كل القــرارات المتعلقــة بعمليــات اإلغــاق الشــامل وحظــر التجـ ّ
ـول متوفــرة عــى موقــع وزارة الداخليــة والبلديــات /عــدد الحــاالت عــى موقــع وزارة الصحــة العامــة معـرّف الكائــن الرقمــي:
ّ
وزارة الصحــة العامــة  https://www.moph.gov.lb/en/Pages/2/194/surveillance-data#/en/Pages/2/24870/novel-coronavirus-2019-وزارة الداخليــة والبلديــات .مع ـرف الكائــن الرقمــيhttp:// :
www.interior.gov.lb/Desicions.aspx
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حكومــة تصريــف األعمــال ،حمــد حســن ،ونقيــب األطبــاء يف لبنــان،
أيّــدوا يف األشــهر الســابقة فــرض إغــاق شــامل أكثــر صرامــة لكبــح
انتشــار الفيــروس .حـ ّ
ـذر نقيــب األطبــاء ،الدكتــور شــرف أبــو شــرف ،مــن
العــدد المتزايــد لألطبــاء المصابيــن ،وقــال إنّــه يف حــال عــدم اتخــاذ
تدابيــر صارمــة ،لــن يتبــى أحـ ٌ
ـد لمعالجــة األشــخاص المصابيــن يف
المستشــفيات .وتأثــر أيضــا ً الممرّضــون بســبب فيــروس كوفيــد ،19 -
مــع بلــوغ عــدد الحــاالت بيــن ّ
مقدمــي الرعايــة الصحيــة أكثــر مــن
9
 1500شــخص يف  9تشــرين الثاين/نوفمبــر.
ازدادت الحالــة ســوءا ً يف نهايــة شــهر تشــرين الثاين/نوفمبــر،
فبحلــول  29مــن الشــهر نفســه ،وصــل إجمــايل اإلصابــات التراكمــي
إىل  125,678حالــة إصابــة مؤكــدة بفيــروس كورونــا و 919حالــة وفــاة
مؤكــدة ناجمــة عــن الفيــروسّ .
تــم التخفيــف مــن قيــود اإلغــاق
ّ
الشــامل منــذ بدايــة  30تشــرين الثاين/نوفمبــر ،وأعــادت كل األعمــال
التجاريــة فتــح أبوابهــا ،بمــا فيهــا المتاجــر والمراكــز التجاريــة .ثـ ّ
ـم يف
 23كانــون األول/ديســمبر ،ارتفــع مجمــوع عــدد الحــاالت التراكمــي
ليصــل إىل  163,225حالــة مــع تســجيل  1,333حالــة وفــاة .وبيــن  14و21
كانــون األول/ديســمبر ،شــددت الحكومــة القيــود مــن دون إغــاق أيّ
ّ
التجولُ .
وســمح
أعمــال تجاريــة ،مــع فــرض قيــود عــى التنقــل وحظــر
للمطاعــم بمتابعــة نشــاطها بقــدرة اســتيعابية بلغــت  ،50%باإلضافــة
إىل المصــارف والمؤسســات الحكوميــةّ .
ثــم يف  21كانــون األول/
ّ
متحــور جديــد
ديســمبر ،رصــد لبنــان الحالــة األوىل الناجمــة عــن
لفيــروس كورونــا المســتجد عــى  رحلــة لطيــران الشــرق األوســط
10
قادمــة مــن لنــدن.
قبــل األعيــاد ّ
وترقبــا ً لعــودة المغتربيــن واإلنفــاق بالــدوالرّ ،
خففــت
ّ
التجــول مــن  23كانــون األول/ديســمبر
الحكومــة مــن قيــود حظــر
إىل  3كانــون الثاين/ينايــر ،فــازداد الوضــع ســوءا ً لناحيــة عــدد الحــاالت
واكتظــاظ المستشــفيات بالمــرىض .وعــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد
الحــاالت الجديــدة وحــاالت الوفــاة ،ســمحت الحكومــة للحانــات
والنــوادي الليلــة فتــح أبوابهــا حــى الســاعة  3صباحــا ً يف فتــرة األعيــاد.
وعــى أثــر ذلــك ،سـ ّ
ـجل لبنــان أعــى عــدد مــن الحــاالت لــكل مليــون
شــخص يف العالــم العــريب ،إذ ازداد عــدد الحــاالت الفعليــة ثمانيــة
أضعــاف يف األشــهر الخمســة األخيــرة  11.ويف  6كانــون الثاين/ينايــر،
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سـ ّ
ـجل لبنــان مــا معدلــه  4,166حالــة جديــدة و 21حالــة وفــاة يوميــاً،
ممــا رفــع عــدد الحــاالت التراكمــي إىل  199,925حالــة و 1,537حالــة
وفــاة نتيجــة فيــروس كورونــا.
يف  7كانــون الثاين/ينايــر ،فرضــت الحكومــة إغالقــا ً شــامال ً جديــداً،
ــدد الحقــا ً حــى  8شــباط/فبراير ،أغلقــت يف خاللــه ّ
ُم ّ
كل األعمــال
التجاريــة ،بمــا فيهــا المصانــع والمصــارف والمؤسســات الحكوميــة،
باســتثناء القطاعــات األساســية مثــل قطــاع الرعايــة الصحيــة .باإلضافــة
ّ
تجــول مــن الســاعة  5مــن بعــد
إىل ذلــك ،طبّقــت الحكومــة حظــر
الظهــر حــى الســاعة  6صباحــاً ،وأنشــأت منصـ ًـة عبــر اإلنترنــت ليطلــب
النــاس عبرهــا إذنــا ً للتجـ ّ
ـول ومغــادرة منازلهــم يف حالــة الطــوارئ.
وبحلــول  22كانــون الثاين/ينايــر ،بلــغ عــدد الحــاالت التراكمــي يف لبنان
 272,411حالــة ،بمــا يف ذلــك  2,357حالــة طالــت العامليــن يف مجــال
الرعايــة الصحيــة و 2,218حالــة وفــاة ناجمــة عــن اإلصابــة بالفيــروس.

الخلفية السياسية واالقتصادية
ال يواجــه لبنــان مشــكلة فيــروس كوفيــد  19 -فحســب ،بــل يشــهد
«تفشــيا ً ألزمــات معقــدة ومتعــددة الجوانــب ،مــن أزمــة اقتصاديــة-
اجتماعيــة ،وتدهــور قيمــة الليــرة اللبنانيــة ،واحتجاجــات مســتمرّة»،
كمــا ذكــر أحــد المشــاركين يف المقابــات  12،يضــاف إليهــا انفجــار مرفــأ
بيــروت الــذي ّ
عقــد اســتجابة الحكومــة اللبنانيــة للجائحــة أكثــر.
يف تشــرين األول/أكتوبــر  ،2019اندلعــت احتجاجــات واســعة النطــاق
يف البــاد بعــد أن أعلنــت الحكومــة يف ذلــك الوقــت عــن فــرض
ضريبــة عــى المكالمــات عبــر تطبيــق «واتســاب» .لــم تكــن الضريبــة
ســبب االحتجــاج ،لكنّهــا اعتُبــرت مؤشــرا ً آخــر عــن فســاد النخبــة
السياســية .طالــب المحتجــون ّ
بتنحــي الحكومــة ،فاســتقال رئيســها
ســعد الحريــري يف  29تشــرين األول/أكتوبــر  ،2019وبــي رئيــس
الجمهوريــة ميشــال عــون ورئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــرّي يف
الســلطة  13.واســتمرّت االحتجاجــات عــى مــدى الشــهرين التالي َيــن.
ّ
ّ
ّ
النــواب الرئيــس
ســمى مجلــس
ثــم يف  19كانــون األول/ديســمبر،
حســان ديــاب لتشــكيل الحكومــة  14لتشـ ّ
ـتد االحتجاجــات بعــد ذلــك.
ّ
لكــن ديــاب تمكّــن يف النهايــة مــن تشــكيل حكومــة يف  22كانــون

 9الحصــري ،ن 9( .تشــرين الثاين/نوفمبــر (.Lebanon heading for total lockdown as health sector buckles .)2020لبنــان يتوجــه نحــو إغــاق شــامل مــع انهيــار القطــاع الصحــي) .العــرب نيــوز .معـرّف
الكائن الرقميhttps://www.arabnews.com/node/1760751/middle-east :
( .Lebanon lockdown possible if Covid-19 cases increase 10احتمــال إغــاق شــامل يف لبنــان يف حــال ارتفــاع حــاالت اإلصابــة بفيــروس كوفيــد  27( .)19 -كانــون األول/ديســمبر  .)2020العــرب نيــوز.
معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.arabnews.com/node/1783441/middle-east :
ّ
يتصدر عدد الحاالت لكل مليون
( .Lebanon leads the number of cases per million population in the Arab world as #COVID19 infections hit new records after the holiday season 11لبنان
شــخص يف العالــم العــريب مــع تســجيله أرقامــا ً قياســية جديــدة يف اإلصابــات بعــدوى كوفيــد  19 -بعــد موســم األعيــاد) 13( .كانــون الثاين/ينايــر  .)2021معهــد الصحــة العالميــة يف الجامعــة األميركيــة يف
بيــروت .معرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=448078892861831 :
 12مقابلة مع شخص ّ
فضل إبقاء هويته مجهولة.
ّ
 13يف لبنــان ،أرىس الميثــاق الوطــي الصــادر يف العــام  1943آليــة للمحاصصــة وتشــارك الســلطة ،ونــص عــى أن يكــون رئيــس الجمهوريــة مســيحيا ً مــن المذهــب المــاروين ورئيــس مجلــس الــوزراء مســلما ً
ّ
وقــع لبنــان عــى اتفــاق الطائــف قبــل انتهــاء الحــرب األهليــة الــي دامــت  15عامــاً .وجعــل االتفــاق مــن رئيــس مجلــس الــوزراء السـ ّـي مســؤوال ً
ســنّيا ً ورئيــس مجلــس النــواب مســلما ً شــيعياً .ويف العــام ،1989
ـص االتفــاق أيضــا ً عــى أن تســلّم ّ
عــن التشــريع بــدال ً مــن رئيــس الجمهوريــة ونقــل بعضــا ً مــن صالحيــات الرئيــس الســابقة إىل مجلــس الــوزراء .ونـ ّ
كل الميليشــيات أســلحتها ،لكــن ســمح للميليشــيات يف
الجنــوب ،بمــا فيهــا حــزب هللا ،باإلبقــاء عــى أســلحتها بســبب االحتــال اإلســرائييل .وبعــد أن حـرّر حــزب هللا الجنــوب مــن اإلســرائيليين يف العــام  ،2000طـ ّ
ـورت الميليشــيا جناحهــا الســيايس.
 14كورنيــش ك 19( .كانــون األول/ديســمبر (.Hassan Diab appointed Lebanon PM with Hizbollah backing .)2019تعييــن حســان ديــاب رئيســا ً لمجلــس الــوزراء يف لبنــان بدعــم مــن حــزب هللا).
فاينانشــال تايمــز .معــرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.ft.com/content/3c687a1a-2281-11ea-b8a1-584213ee7b2b :
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الثاين/ينايــر   15،2020فتراجعــت حـ ّ
ـدة االحتجاجــات عــى األثــر ،ليــس
نتيجــة التشــكيل بالضــرورة .يف األشــهر التاليــة ،نيســان/أبريل ،وآب/
أغســطس ،وكانــون الثاين/ينايــر  ،2021اســتؤنفت االحتجاجــات ،وهــو
مــا سنناقشــه بمزيــد مــن التفاصيــل يف مرحلــة الحقــة مــن التقريــر.
يف غضــون ذلــك ،تواجــه البــاد أزمــة اقتصاديــة حـ ّ
ـادة بــدأت تظهــر
معالمهــا مــع شــروع الليــرة اللبنانيــة بالتدهــور يف آب/أغســطس
 .2019وبعــد أن كان ســعر الصــرف الليــرة اللبنانيــة مثبتّــا ً مقابــل
الــدوالر األميــريك رســميا ً بمقــدار دوالر واحــد مقابــل  1507.5ليــرات
لبنانيــة منــذ العــام  ،1997بلــغ ســعر الصــرف غيــر الرســمي ذروتــه
ليــوازي الــدوالر الواحــد  8آالف ليــرة لبنانيــة يف الســوق الســوداء يف
كانــون الثاين/ينايــر  ،2021بعدمــا بلــغ ِقيمــة مشــابهة يف صيــف العــام
ّ
التضخــم الســريع واعتمــاد لبنــان الكبيــر عــى المــواد
   16.2020زاد هــذا
َْ
معــدل الفقــر والبطالــة   18اللذيــن ســبق أن ازدادا
االســتيراد   17مــن
قبــل انــدالع األزمــة االقتصاديــة ّ
حــى .يقــع مليــون ونصــف مليــون
لبنــاين تحــت خــط الفقــر ،حيــث يُصنّــف  28.5%منهــم أنّهــم فقــراء
(يعيشــون بقيمــة أقــل مــن  4دوالرات أميركيــة يف اليــوم) ،ويُصنّــف
 300ألــف شــخص فقــراء للغايــة (يعيشــون بقيمــة  2.4دوالر أميــريك
19
يف اليــوم وغيــر قادريــن عــى تلبيــة احتياجاتهــم مــن الغــذاء).
باإلضافــة إىل ذلــك ،فرضــت المصــارف قيــودا ً عــى ســحب األمــوال،
ً
ـامحة فقط يف البداية للمودعين بســحب  200دوالر يف األســبوع،
سـ
ّ
ّ
ويف نهايــة المطــاف أجبــرت كل المودعيــن ،حــى مــن يملكــون
حســابات بالــدوالر ،عــى ســحب أموالهــم بالليــرة اللبنانيــة عــى ســعر
صــرف يبلــغ  3900ليــرة للــدوالر الواحــد .وبينمــا يســتطيع المودعــون
الحصــول عــى الــدوالر مــن حســابات «األمــوال الطازجــة» ،خســر
20
الكثيــر مــن النــاس ّ
مدخراتهــم وفقــدت مداخيلهــم قيمتهــا.

باإلضافــة إىل الضغــوط السياســية واالقتصاديــة المتزايــدة ،انفجــرت
يف  4آب/أغســطس  2020شــحنة مــن نيتــرات األمونيــوم يف مرفــأ
ّ
مدم ً
ً
وموديــة بحيــاة أكثــر مــن  200شــخص
ــرة المدينــة
بيــروت،
ّ
21
ً
ومتســببة بإصابــة أكثــر مــن  6500جريــح   .وقــد ترك االنفجار الســكان
المجاوريــن مشــ َّردين مــن دون منــازل ّ
ودمــر األحيــاء المجــاورة
بكاملهــا .اندلعــت عقــب االنفجــار احتجاجــات يف بيــروت اســتمرّت
حــى بعــد اســتقالة حكومــة حســان ديــاب الــي تســتمرّ يف تصريــف
أعمــال حـ ّـى كتابــة هــذه الســطور؛ يف  1أيلول/ســبتمبر ،كلّــف الرئيــس
عــون الســفير مصطــى أديــب بتشــكيل الحكومــة   22غيــر أنّــه عجــز
ّ
بالمهمــة واعتــذر عــن ذلــك يف  22مــن الشــهر نفســه.
عــن القيــام
ّ
ثــم يف  22تشــرين األول/أكتوبــر ،كلــف الرئيــس عــون الرئيــس ســعد
الحريــري بتشــكيل حكومــة جديــدة ،لــم تكــن قــد أبصــرت النــور بعــد
يف كانــون الثاين/ينايــر   23 .2021تــرك انفجــار بيــروت ،باإلضافــة إىل
التحـ ّ
ـوالت السياســية الــي أحدثهــا ،أثــرا ً هائـا ً يف بنيــة البــاد التحتيــة
ونظــام الصحــة العامــة.

لمحة عامة عن قطاع الصحة العامة
قب ــل انتش ــار جائح ــة كوفي ــد  ،19 -واج ــه لبن ــان ع ــددا ً م ــن التحدي ــات
يف قط ــاع الصح ــة العام ــة .فمن ــذ الع ــام  ،2018تس ــببت األم ــراض
غي ــر الس ــارية واإلصاب ــات بنس ــبة  96%م ــن الوفي ــات يف لبن ــان ،وق ــد
ارتبط ــت نس ــبة  4%فق ــط باألم ــراض الس ــارية وظ ــروف األموم ــة وم ــا
قب ــل ال ــوالدة والتغذي ــة 24.غي ــر ّ
أن نظ ــام الرعاي ــة الصحي ــة المج ــزّأ
ّ
مجه ــزا ً بش ــكل صحي ــح ليتعامــ ــل م ــع أث ــر
أصــا ً يف الب ــاد ل ــم يك ــن
الجائحــة ،إضافــة إلــــى اقتــــران هــذه التحديــات باألزمـــة االقتصاديـــــة
وانفجــــار بيــروت.

 15أزهري ت 21( .كانون الثاين/يناير (.Hassan Diab forms the 20-minister Cabinet .)2020حسان دياب يشكّل حكومة من  20وزيراً) .بيروت اليوم .معرّف الكائن الرقمي:
https://beirut-today.com/2020/01/21/diab-lebanese-government/
س .الزكاين 2( .شــباط/فبراير ( .Lebanese Pound Starts February With Slight Rise After Record Low .)2021الليرة اللبنانية تسـ ّ
ـتهل شــهر شــباط/فبراير بارتفاع طفيف يف قيمتها بعد تســجيلها
16
أدىن مســتوى لها) .The961 .معرّف الكائن الرقمــي/https://www.the961.com/lebanese-pound-rises-start-of-february :
بليــر ،إ 17( .أيلول/ســبتمبر (.Explainer: Lebanon’s financial meltdown and how it happened .)2020الشــرح :انهيــار لبنــان المــايل وكيفيــة بلوغــه هــذا الحــد) .رويتــرز .مع ـرّف الكائــن الرقمــي:
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نظام الرعاية الصحية يف لبنان
يعــاين قطــاع الصحــة يف لبنــان مــن ّ
عــدة مشــاكل بســبب عــدم
تنظيــم القطــاع الخــاص ،وافتقــار الحكومــة إىل سياســة واســتراتيجية
واضحتيــن يف مــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة ،وكلفــة الرعايــة الصحيــة
الكبيــرة عــى األســر ،وضآلــة النفقــات العامــة عــى الرعايــة األوليــة
ً
مقارنــة بالرعايــة الثانويــة والثالثيــة ،والنقــص يف جمــع البيانــات
الممنهجــة ،وعــدم توفــر البيانــات للجهــات المعنيــة المهمــة.

25

بعــد الحــرب األهليــة يف لبنــان ،عجــزت وزارة الصحــة العامــة عــن
تقديــم الخدمــات الطبيــة للمواطنيــن ،ممــا ّ
أدى إىل نمــو غيــر منظــم
لمرافــق رعائيــة خاصــة ومستشــفيات خاصــة متطـ ّ
ـورة تبيــع خدمــات
الرعايــة الصحيــة إىل وزارة الصحــة العامــة والضمــان االجتمــايع.
عمليــاً ،تدفــع وزارة الصحــة العامــة للمستشــفيات الخاصــة لقــاء
خدماتهــا ألنّهــا ال تســتطيع تقديــم الكثيــر مــن هــذه الخدمــات عــن
طريــق المستشــفيات الحكوميــة ،مــا ّ
أدى إىل أن ينتظــم القطــاع
الخــاص ذاتيــا ً ويــزداد اعتمــاده عــى المــال العــام .لذلــك ،تتمتــع
المستشــفيات الخاصــة بمحفــزات أكبــر لالســتثمار يف التكنولوجيــا
مــن أجــل تغطيــة الخدمــات المتخصصــة .فمــن جهــةّ ،
حســنت هذه
االســتثمارات مــن نوعيــة الرعايــة بســبب المنافســة ،ومــن جهــة أخــرى
ّ
أدت إىل تقديــم نوعيــة أدىن مــن الرعايــة يف المستشــفيات الصغيــرة
والريفيــة .حــدد القانــون الصــادر يف العــام  1962والمعـ َّ
ـدل يف العــام
 1983اإلطــار َ القانــوين لــوزارة الصحــة العامــة مــن أجــل تنظيــم
قطــاع المستشــفيات اللبنــاين  26 ،وبســبب الفــوىض يف نظــام الرعايــة
َّ
َ
وزارة الصحــة
المعــدل
الصحيــة ،منحــت المــادة  7مــن المرســوم
ـق يف تقييــم المستشــفيات وتصنيفهــا واعتمادهــا تبعــا ً
العامــة الحـ َ
27
َّ
لحالتهــا ومجــال االختصــاص ومجموعــة الخدمــات المقدمــة.
بســبب هــذه التجزئــة تفتقــر وزارة الصحــة العامــة ،ويه صاحبــة
الســلطة يف هــذا المجــال نظريــاً ،إىل المعلومــات والمــوارد للتدخــل
بفعاليــة والتعامــل مــع األخطــاء والصعوبــات .ومــع ّ
أن وزارة الصحــة
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العامــة ،ووزارة الشــؤون االجتماعيــة ،ووزارة الداخليــة والبلديــات
ٌ
مســؤولة عــن أنشــطة الرعايــة الصحيــة األوليــة   28ومــع ّ
أن وزارة
الصحــة العامــة يه الســلطة المعنيّــة بنظــام الرعاية الصحيــة ،اقتصر
دور الــوزارة بشــكل حصــري تقريبــا ً عــى تقديــم الخدمــات بينمــا بــي
ً 29
دورهــا يف مجــال الوقايــة والتخطيــط والتنظيــم محــدودا.
تضطلــع وزارة الصحــة العامــة بــدور ٍ يف تغطيــة األشــخاص غيــر
المضمونيــن ،غيــر أنهــا تبــرم عقــودا ً مــع المستشــفيات الخاصــة
مــن دون أيّ معاييــر لالختيــار ،ممــا أثّــر ســلبا ً يف كلفــة الرعايــة يف
المستشــى ونوعيتهــا .بلغــت نســبة إنفــاق المريــض مــن أموالــه
الخاصــة  37.3%يف العــام  ،2012وبلغــت كثافــة القــوى العاملــة يف
ً
المجــال الصحــي  31.9طبيبــا ً و 29.3ممرّضــا ً
وقابلــة قانويــة واحــدة
ّ
لــكل  10آالف شــخص يف العــام   30 .2013عــاوة عــى ذلــك ،ســى
مالكــو المستشــفيات الخاصــة إىل تحقيــق الربــح مــن دون أخــذ
َّ
جــودة الخدمــات
المقدمــة أو رضــا العمــاء يف االعتبــار  31 .باإلضافــة
ّ
إىل ذلــكّ ،
تمــت تجزئــة العقــود ولــم تحضــع للتقييــم إل نــادراً ،ممــا
32
ّ
أدى إىل بــروز فيــض مــن المتخصصيــن والخدمــات   .تمـ ّ
ـول الرعايــة
الصحيــة يف لبنــان عبــر عـ ّ
ـدة وســائل :أصحــاب العمــل والموظفــون
الذيــن يســاهمون يف الصنــدوق الوطــي للضمــان االجتمــايع،
وتأميــن القطــاع الخــاص ،ووزارة الصحــة العامــة ،وتعاونيــات
الخدمــة المدنيــة ،واإلنفــاق مــن األمــوال الخاصــة   33الــذي اســتأثر
34
بنســبة  33.5%مــن النفقــات الصحيــة يف العــام .2018

أثر األزمة االقتصادية واالنفجار يف نظام الرعاية الصحية
أثّــر ّ
كل مــن األزمــة االقتصاديــة وانفجــار مرفــأ بيــروت بشـ ّ
ـدة يف قــدرة
نظــام الرعايــة الصحيــة عــى تلبيــة حاجــات المواطنيــنّ ،
ألن الحكومــة
تديــن بالمــال للمستشــفيات الــي تض ـرّر الكثيــر منهــا عقــب االنفجــار.
باإلضافــة إىل ذلــكّ ،
أدت األزمــة االقتصاديــة إىل خفــض مداخيــل
العامليــن يف المجــال الطــي وعــدم القــدرة عــى الحصــول عــى 
اللــوازم الطبيــة ومعـ ّ
ـدات الوقايــة الشــخصية.
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ّ
يضــم لبنــان  121مستشــى خاصــاً ،يتوفــر فيهــا  12,578ســريراً ،و32
مستشــى حكوميــا ً تحتــوي عــى  2,653ســريرا ً  -أي بمعــدل 1:5
تقريبــا ً للمستشــفيات الخاصــة مقابــل المستشــفيات الحكوميــة.
35
وتديــن الحكومــة للمستشــفيات بمبلــغ  1.3مليــار دوالر أميــريك.
باإلضافــة إىل ذلــك ،بســبب معانــاة المستشــفيات نقصــا ً يف اللــوازم
بســبب التضخــم  36،لــم يوفــر الكثيــر منهــا وحــدات للمــرىض المصابين
بفيــروس كوفيــد  ،19 -أو انتظــرت حــى تفاقمــت األزمــة لتفعــل ذلــك
ورفضــت إدخــال المــرىض الذيــن اعتبــرت أنّهــم عاجــزون عــن تغطيــة
كلفــة استشــفائهم  37.عــى ســبيل المثــال ،يف  28كانــون الثاين/ينايــر
 ،2021أحــال وزيــر الصحــة حمــد حســن مستشــفي َي ســانت تيريــز
وقبرشــمون إىل مكتــب المـ ّ
ـديع العــام ألنهمــا رفضتــا عــاج مريــض
مصــاب بفيــروس كوفيــد  19 -يتع ـرّض لنوبــة قلبيــة ،ممــا أســفر عــن
ً
ـض بالســرطان
وفاتــه .ورفــض مستشــى قبرشــمون أيضــا إدخــال مريـ ٍ
38
يُشــتبه أنــه مصــاب بفيــروس كوفيــد .19 -
لــم ّ
يدمــر انفجــار بيــروت الكثيــر مــن المستشــفيات فحســب ،بــل
أنهكهــا نتيجــة توافــد أكثــر مــن  6آالف شــخص مصــاب يف االنفجــار.
فبعــد االنفجــار مباشـ ً
ـرة ،توقــف  55مركــزا ً صحيــا ً يف بيــروت بشــكل
مؤقــت عــن العمــل ،أي حــواىل  50%مــن إجمــايل نظــام الرعايــة
الصحيــة   40 39.وقــد ألحــق انفجــار بيــروت الضــرر بأربــع مستشــفيات
ّ
عــى األقــل ،أي ّ
أن أكثــر مــن  600ســرير بــات غيــر
كبيــرة يف بيــروت
ّ
متــاح  41.وبعــد االنفجــار ،لــم تشــكل اإلجــراءات الوقائيــة المتعلقــة

بفيــروس كوفيــد  ،19 -مثــل ارتــداء الكمامــات والتباعــد االجتمــايع،
ً
أولويــة نظــرا ً إىل االكتظــاظ الحاصــل يف المرافــق الطبيــة  42.هــذا
وكانــت المستشــفيات تتعـرّض أساســا ً لضغــوط نتيجــة أزمــة كوفيــد -
 ،19غيــر ّ
أن أثــر االنفجــار فاقــم هــذه الضغــوط إىل حـ ّ
ـد بعيــد.
مــع ازديــاد األزمــة االقتصاديــة ســوءاً ،تواجــه المستشــفيات صعوبــات
ّ
جمــة ،وقــد غــدت عاجــزة عــن تقديــم الخدمــات المالئمــة .يف كانون
الثاين/ينايــر  ،2021مــع تســجيل البــاد أعــى مســتوياتها يف عــدد
الحــاالت اليوميــة ،عجــزت المستشــفيات عــن إدخــال حــى الحــاالت
األشــد خطــورة ،حيــث ُطلــب مــن المــرىض معالجــة أنفســهم
واســتخدام أجهــزة األوكســجين  43يف المنــزل وشــراء األدويــة مــن
الصيدليــات  44.عــاوة عــى ذلــك ،شــعر الفريــق الطــي باإلرهــاق
نظــرا ً إىل ّ
أن أكثــر مــن  500طبيــب مــن أصــل  14ألــف طبيــب لبنــاين
قــد غــادروا البــاد ،والمستشــفيات تفتقــر إىل القــدرة عــى تدريــب
45
العامليــن يف المجــال الصحــي وإرســالهم إىل الخطــوط األماميــة.
وقــال رئيــس نقابــة المستشــفيات الخاصــة ،ســليمان هــارون ،إنّ
المستشــفيات الخاصــة الخمســين الــي تســتقبل المــرىض المصابيــن
بفيــروس كوفيــد  19 -يف لبنــان قــد بلغــت أقــى قدرتهــا االســتيعابية
( 850ســريراً ،بمــا فيهــا  300ســرير يف وحــدة العنايــة المركّــزة) .وقــال
ّ
إن المــرىض ينتظــرون دورهــم ،وقــد يحتــاج بعــض المــرىض إىل
أكثــر مــن ثالثــة أســابيع يف وحــدة العنايــة المركَّــزة  46.وقــال النائــب
فــادي عالمــة ،صاحــب مستشــى الســاحل يف ضواحــي بيــروت،

فريــق العمــل ،وكاالت( .Lebanon: Lebanese Private Hospitals Close Doors for One Day Strike Over Gov’t Nonpayment .)2020( .لبنــان :المستشــفيات الخاصــة اللبنانيــة تقفــل أبوابهــا يف
35
ـراب لمــدة يــوم واحــد بســبب تقاعــس الحكومــة عــن الدفــع) .العهــد اإلخبــاري .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.english.alahednews.com.lb/50528/385 :
إطــار إضـ ٍ
شــلتون ،ت 15( .آب/أغســطس ( .Beirut’s blast leaves hospitals damaged or destroyed as coronavirus numbers soar .)2020انفجــار بيــروت يلحــق ضــررا ً بالمستشــفيات ّ
ودمــر بعضهــا مــع
36
ارتفــاع أعــداد المصابيــن بفيــروس كورونــا المســتجد) .إيــه يب يس نيــوز .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.abc.net.au/news/2020-08-16/coronavirus-outbreak-hits-beirut-after-deadly-blast- :
lebanon/12561742
بعقليــي ،س 29( .تموز/يوليــو ( .Lebanon’s Health Sector at Risk of Being Overwhelmed Very Quickly .)2020القطــاع الصحــي يف لبنــان مع ـرّ ٌض لخطــر اإلنهــاك بســرعة فائقــة) .لوريــان
37
تــوداي .معــرّف الكائــن الرقمــيhttps://today.lorientlejour.com/article/1227714/lebanons-health-sector-at-risk-of-being-overwhelmed-very-quickly.html :
وزارة الصحــة العامــة اللبنانيــة( .Minister Hasan Refers St. Therese and Kabr Chmoun Hospitals to Public Prosecution and Decides to Close a Medical Lab .)2021( .حســن أحــال
38
مستشــفي َي ســانت تيريــز وقبرشــمون عــى النيابــة العامــة وقــرار بإقفــال مختبــر خالــف آداب المهنــة) .وزارة الصحــة العامــة .مع ـرّف الكائــن الرقمــي:
https://www.moph.gov.lb/en/Media/news#/en/Media/view/45832/minister-hasan-sttherese-and-kabr-chmoun-hospitals-public-prosecutionفرانــس  13( .24آب/أغســطس ( .Many of Beirut’s hospitals “non-functional” following deadly blast, WHO warns .)2020منظمــة الصحــة العالميــة تحـ ّ
ـذر مــن ّ
أن الكثيــر مــن مستشــفيات
39
ّ
المدمــر) .فرانــس  .24معـرّف الكائــن الرقمــي:
بيــروت باتــت «خــارج الخدمــة» بعــد االنفجــار
https://www.france24.com/en/20200813-half-of-beirut-s-hospitals-not-functioning-following-last-week-s-deadly-blast
فريــق عمــل رويتــرز 18( .آب/أغســطس ( .Lebanon orders two-week shutdown after Covid-19 surge .)2020لبنــان يأمــر بإغــاق تــام لمــدة أســبوعين بعــد االرتفــاع الحــاد يف عــدد اإلصابــات
40
بفيــروس كوفيــد  .)19 -رويتــرز .معـرّف الكائــن الرقمــي:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-lebanon-shutdown/lebanon-orders-two-week-shutdown-after-covid-19-surge-idUSKCN25E2C
لوفــاك ،ل .وآخــرون 12( .آب/أغســطس ( .Half of Beirut’s health-care centers are out of commission after the explosion .)2020نصــف مراكــز الرعايــة الصحيــة يف بيــروت خــارج الخدمــة
41
بعــد االنفجــار) .واشــنطن بوســت .معـرّف الكائــن الرقمــي:
_https://www.washingtonpost.com/world/half-of-beiruts-health-care-centers-are-out-of-commission-after-the-explosion/2020/08/12/8e52b552-dca8-11ea-b4f1-25b762cdbbf4
story.html
شــلتون ،ت 15( .آب/أغســطس ( .Beirut’s blast leaves hospitals damaged or destroyed as coronavirus numbers soar .)2020انفجــار بيــروت يلحــق ضــررا ً بالمستشــفيات ّ
ودمــر بعضهــا مــع
42
ارتفــاع أعــداد المصابيــن بفيــروس كورونــا المســتجد) .إيــه يب يس نيــوز .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.abc.net.au/news/2020-08-16/coronavirus-outbreak-hits-beirut-after-deadly-blast- :
lebanon/12561742
جرجــس ،ل 21( .كانــون الثاين/ينايــر  .)2021الخطــة “ب” مــن طــوارئ لبنــان ...معالجــة المــرىض يف المنــازل ومراكــز خاصــة .النهــار .مع ـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.annahar.com/arabic/ :
43
section/5-%D8%B5%D8%AD%D8%A9/24012021022737486?fbclid=IwAR109SDw4xSCkL4024Qb-KxWvRWMepqhx84--4mHLVhgVfH93JpdFxZkde8
ليبانــون فايلــز 23( .كانــون الثاين/ينايــر  .)2021منــازل المواطنيــن  miniمستشــى ...اللبنانييــن “عــا أخــر نفــس” .ليبانــون فايلــز .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.lebanonfiles.com/articles/% :
44
d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%91%d8%a9/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d
8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86-mini-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%8
a%d9%86-%d8%b9/?fbclid=IwAR0lDwYvsDws-Nk8MT2-kt8YgFepeO6sBi9-Vw6pNYpOHw5-71lRtKsGKrs
يزبــك ،ش 20( .كانــون الثاين/ينايــر ( .Lebanon opened up for the holidays to help its economy. Hospitals are now filled with COVID-19 patients .)2021ق ـرّر لبنــان فتــح البــاد بمناســبة
45
األعيــاد مــن أجــل مســاعدة اقتصــاده ،فامتــأت المستشــفيات بالمــرىض المصابيــن بفيــروس كوفيــد  .)19 -إيــه يب يس نيــوز .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.abc.net.au/news/2021-01-21/lebanon- :
hospitals-on-brink-of-collapse-due-to-covid/13070072
وكالــة فرانــس بــرس 2( .كانــون الثاين/ينايــر ( .Coronavirus: Medics in Lebanon warn of COVID-19 hospital situation .)2021األطبــاء يف لبنــان يحـ ّ
ـذرون مــن حالــة المستشــفيات يف مــا يتعلــق
46
بفيــروس كوفيــد  .)19 -العربيــة .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2021/01/02/Coronavirus-Medics-in-Lebanon-warn-of-COVID-19-hospital-situation :

لبنان
جائحة كوفيد 19-والرقابة االجتماعية

ّ
إن المستشــفيات يف لبنــان عجــزت عــن عــزل المــرىض المصابيــن
47
بفيــروس كوفيــد  19 -بســبب المشــاكل يف البــى التحتيــة.
مــن المشــاكل الــي بــرزت كذلــك ،النقــص يف األدويــة واللــوازم الطبيــة
بســبب تدهــور الوضــع االقتصــادي وعــدم القــدرة عــى االســتيراد،
باإلضافــة إىل تراكــم الديــون الحكوميــة لصالح المستشــفيات الرســمية
والخاصــة .عــى  ســبيل المثــال ،تديــن الدولــة لمستشــى رفيــق
الحريــري الحكومــي الجامــي ،وهــو مركــز العــاج األكبــر يف لبنــان
لحــاالت اإلصابــة بفيــروس كوفيــد  ،19 -بقرابــة  20مليــار ليــرة لبنانيــة
(أي  13.3مليــون دوالر أميــريك بحســب ســعر الصــرف الرســمي وقرابــة
 2.5مليــون دوالر أميــريك تبعــا ً لســعر الصــرف يف الســوق الســوداء).
باإلضافــة إىل ذلــك ،وبحســب الســيد ســليمان هــارون ،تديــن الحكومــة
للمستشــفيات الخاصــة بمبلــغ  1.6مليــار دوالر أميــريك بحســب ســعر
الصــرف الرســمي ،أو  300مليــون دوالر أميــريك تبعــا ً لســعر الصــرف
يف الســوق الســوداء .وهنــاك  120مستشــى خاصــا ً لــم تتلـ َّـق المــال
مــن خــط االعتمــاد اإلضــايف البالــغ  450مليــون ليــرة لبنانيــة يف موازنــة
العــام  ،2020الــذي تــم تخصيصــه للمستشــفيات يف نيســان/أبريل،
48
بحســب هــارون
دعمــت الجهــات المانحــة الدوليــة نظــام الرعايــة الصحيــة اللبنــاين،
ولكــن يف بعــض الحــاالت لــم يصــل مالهــا إىل المستشــفيات
المحتاجــة .خصــص البنــك الــدويل  40مليــون دوالر أميريك لمســاعدة
لبنــان يف االســتجابة لجائحــة كوفيــد  19 -وحمايــة العامليــن يف
مجــال الرعايــة الصحيــة .وقــال الدكتــور أبيــض ،مديــر مستشــى رفيــق
الحريــري الجامــيّ ،
إن مستشــفاه لــم يتلـ َّـق حــى اآلن أيّ مــال مــن
هــذا القــرض .باإلضافــة إىل ذلــك ،قــال الدكتــور غانــم ،المديــر الطــي
يف مركــز الجامعــة اللبنانيــة األميركيــة الطيب-مستشــى رزق ،إنهــم
لــم َّ
49
يتلقــوا أيّ تفســير حــول كيفيــة صــرف هــذا المــال.
عــاوة عــى ذلــك ،أعلــن مســؤولون يف المستشــفيات ّ
ّ
معــدات
أن
الوقايــة الشــخصية الضروريــة لــم تعــد مدعومة مــن الدولــة كما كانت
الحــال يف أوىل مراحــل الجائحــةّ ،
وأن أســعارها قــد تأثّــرت اآلن بســعر
صــرف الــدوالر يف الســوق الســوداء .وقــال الدكتــور غانــم والدكتــور
أبيــض لمنظمــة «هيومــن رايتــس ووتــش» ّ
إن المستشــفيات يف لبنــان
قــد ُ
خ ّصصــت لهــا هبــة كبيــرة مــن معـ ّ
ـدات الوقايــة الشــخصية يف 4

11

آب/أغســطس؛ غيــر ّ
أن هــذه المســاعدة لــم تصــل إىل المستشــفيات.
ونتيجــة عــد ٍد مــن العوامــل ،بمــا فيهــا هجــرة األطبــاء والممرّضيــن،
قالــت نقيبــة الممرّضيــن ميرنــا ضومــط ّ
إن ممرّضــا ً واحــد يعتــي بـــ20
مريضــا ً حاليــاً ،بينمــا ينبــي أن تكــون النســبة ممــرّض لــكل ثمانيــة
أشــخاص  50.باإلضافــة إىل زيــادة ســاعات العمــل واإلرهــاق ،تدنّــت
أجــور العامليــن بســبب تدهــور قيمــة الليــرة اللبنــاين .عــى ســبيل
المثــال ،كانــت رســوم استشــارة األطبــاء تتــراوح بيــن  100ألــف ليــرة
لبنانيــة و 150ألــف ليــرة لبنانيــة (أي بيــن  67دوالرا ً أميركيــا ً و 100دوالر
أميــريك بحســب ســعر الصــرف الرســمي ،ولكنّهــا أصبحــت بيــن  12و19
دوالرا ً أميركيــا ً تبعــا ً لســعر الصــرف يف الســوق الســوداء)ّ .
أمــا مدخــول
ّ
معدلــه مليــون ليــرة لبنانيــة شــهريا ًويســاوي 667
الممرّضيــن الــذي كان
دوالرا ً أميركيــا ً بحســب ســعر الصــرف الرســمي ،أصبــح يســاوي 125
51
دوالرا ً أميركيــا ً وفقــا ً لســعر الصــرف يف الســوق الســوداء.
واجــه العاملــون يف مجــال الرعايــة الصحيــة أيضــا ً موجــة اعتــداءات
نظــرا ً إىل عجــز المستشــفيات عــن إدخــال مــرىض جــدد .ويف مقابلــة
مــع منظمــة «هيومــن رايتــس ووتــش»ّ ،
قــدر نقيــب األطبــاء شــرف
ّ
ّ
أبــو شــرف ّ
أن «اعتــداءً يطــال طبيبــا ً واحــدا ً عــى األقــل كل شــهر،
يف ّ
ظــل ’التراخــي القضــايئ‘ يف محاســبة المهاجميــن ،وهــم غالبــا ً
مــن األشــخاص ’المدعوميــن سياســيا ً ’  52 ».وقــد فاقمــت ّ
كل هــذه
العوامــل الوضــع الصحــي يف لبنــان.

خطة توزيع اللقاحات
يعتــزم لبنــان البــدء بتــوزع اللقاحــات يف شــباط/فبراير ،مــع وصــول
المجموعــة األوىل مــن لقــاح فايــزر .وقــد ّ
توقــع النائــب عاصــم
عراجــي الــذي يتــرأّس لجنــة الصحــة النيابيــة ّ
أن اللقاحــات ســتكلّف 18
دوالرا ً أميركيــا ً للجرعــة الواحــدة ،وهــو ســعر ٌ يعكــس مشــاكل لبنــان
االقتصاديــة .وســتوفر الصفقــة ،الــي تبلــغ قيمتهــا  27مليــون دوالر
أميــريك 1٫5 ،مليــون لقاحــاً ،بينمــا تفــاوض البــاد مــن أجــل ّ
تلــي
ـون جرعــة إضافيــة .وقــال عراجــي لوكالــة «أسوشــيتد بــرس» ّ
مليـ َ
إن
ً
الحكومــة ســتدفع عربونــا بقيمــة  4مليــون دوالر أميــريك وتســى
ـرض مــن البنــك الــدويل مــن أجــل
إىل دفــع القيمــة المتبقيــة عبــر قـ ٍ
53
المصاريــف المرتبطــة بالجائحــة.
تَسـ ّ
ـجل لبنــان أيضــا ً للحصــول عــى  1.5مليــون لقــاح آخــر مــن خــال

طليــس ،ح 3( .تشــرين الثاين/نوفمبــر  .)2020مستشــفيات يف لبنــان تُغلــق أبوابهــا أمــام المــرىض ..ســيناريو كورونــا اإليطــايل أو أســوأ .الحــرة .معــرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.alhurra. :
47
com/lebanon/2020/11/03/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8F%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%
D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9
%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3
 48منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش 10( .كانــون األول/ديســمبر ( .Lebanon: Lebanese Private Hospitals Close Doors for One Day Strike Over Gov’t Nonpayment .)2020لبنــان :ســامة العامليــن
يف المجــال الصحــي مهملـ ٌ
ـة يف خــال جائحــة كوفيــد  .)19 -ريليــف ويــب .معـرّف الكائــن الرقمــي:
https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-health-workers-safety-neglected-during-covid-19
 49المرجع نفسه.
 50المرجع نفسه.
 51المرجع نفسه.
 52المرجع نفسه.
 53العــرب نيــوز 28( .كانــون األول/ديســمبر ( .Lebanon reserving nearly 2 million coronavirus vaccines .)2020لبنــان يحجــز قرابــة مليـ َ
ـون لقــاح ضــد فيــروس كورونــا المســتجد) .العــرب نيــوز.
معــرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.arabnews.com/node/1784051/middle-east :
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لبنان
جائحة كوفيد 19-والرقابة االجتماعية

مبــادرة كوفاكــس ،ويه شــراكة مــع المنظمــات اإلنســانية بقيــادة
منظمــة الصحــة العالميــة تهــدف إىل تقديــم اللقاحــات لمــا يصــل
إىل  20%مــن ســكان البلــدان الفقيــرة الذيــن أصابتهــم الجائحــة بقــوة،
حيــث أودع لبنــان  4.3مليــون دوالر أميــريك لتوفيــر لقاحــات كوفاكــس
ً 54
وفقــا ً لعراجــي ،لــوزّع مجانــا.

أجــل ضمــان الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة مــن خــال الوحــدات
المتنقلــة والعــاج المدعــوم ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة ،تتعــاون
وزارة الصحــة العامــة ومفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون
الالجئيــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،وغالبــا ً مــا تكــون األدويــة
60
واللقاحــات مجانيــة.

مــن جهــة أخــرى ،لــم ّ
تقــدم الحكومــة تفاصيــل حــول اســتراتيجية
التلقيــح ،مــا ّ
أدى إىل بــروز هواجــس إزاء قدرتهــا عــى تقديــم اللقاحات
55
بســبب األزمــة االقتصاديــة وأزمــة الحكــم يف البــاد.

مسـار لبنـان نحـو تطويـر تطبيق تتبّـع مخاليط
مـرىض كورونا

ويف  28كانــون الثاين/ينايــر  ،2021أطلقــت وزارة الصحــة العامــة،
بالتعــاون مــع وكاالت أخــرى ،منصــة عبــر اإلنترنــت https://covax.
 moph.gov.lbمــن أجــل التســجيل لتلــي اللقــاح  56.بحســب تلفزيــون
طلــب
“المؤسســة اللبنانيــة لإلرســال” ( ،)LBCتــم تســجيل  203آالف
ٍ
عبــر اإلنترنــت مــن أجــل تلــي اللقــاح بحلــول  31كانــون الثاين/ينايــر،
57
مــن دون احتســاب طلبــات العامليــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة.

حصول الالجئين عىل الرعاية الصحية
ّ
ّ
أعــى معــدل مــن عــدد الالجئيــن للفــرد الواحــد يف
يســجل لبنــان
العالــم ،مــع تواجــد أكثــر مــن  1.5مليــون الجــئ يف البــاد  58.وبحســب
منظمــة الصحــة العالميــة ،تتركّــز نســبة  87%مــن الالجئيــن يف
المناطــق عينهــا حيــث يعيــش المواطنــون اللبنانيــون األكثــر فقــرا ً
( .)67%وبحلــول العــام  ،2017كان  76%مــن الســوريين النازحيــن
يعيشــون دون خــط الفقــر ،وبمبلــغ ال يزيــد عــن  4دوالرات أميركيــة
ّ
يســجل لبنــان نســبة عاليــة مــن األمــراض غيــر الســارية.
يف اليــوم.
ومــع تدفــق الالجئيــن ،يشــهد البلــد أيضــا ً ارتفاعــا ً يف حــاالت األمــراض
59
الســارية.
نتيجــة لنظــام الرعايــة الصحيــة المجــزّأ ،يصعــب عــى الالجئيــن
الوصــول إىل خدمــات الرعايــة الصحيــة واالســتفادة منهــا .ومــن

يف تموز/يوليــو  ،2020مــع بــدء عــدد الحــاالت بالتزايــد ،أعلــن
لبنــان عــن إطــاق تطبيــق تتبّــع مخالــي مــرىض كورونــا «معــا ً
ضــد الكورونــا»  61.وبســبب االنفجــار والمشــاكل المرتبطــة بمتج ـرَي
«غوغــل بــاي» ( )Google Playو«متجــر آبــل» (،)Apple App Store
لــم يُنشــر التطبيــق قبــل بدايــة أيلول/ســبتمبر ،تاريــخ طــرح النســخة
التجريبيــة  62 .ومنــذ كانــون الثاين/ينايــر ،شــهد التطبيــق أكثــر مــن 50
ألــف تنزيــل مــن متجــر «غوغــل بــاي».
ٌ
ّ
ّ
َ
متنــوع مــن كلّيــة الصحــة والعلــوم يف
فريــق
التطبيــق
طــور
“الجامعــة األميركيــة يف بيــروت” ،و”مبــادرة الهندســة اإلنســانية” يف
الجامعــة نفســها ،ووزارة الصحــة العامــة ،و”الشــركة اللبنانيــة لتطويــر
تطبيقــات األجهــزة المحمولــة” «تيــد مــوب» ( .)TEDMOBبالنســبة
إىل البروفســورة أليــن جرمــاين ،يــأيت العمــل التعــاوين نتيجــة العالقــة
الوثيقــة الــي تجمــع مبــادرة الهندســة اإلنســانية يف “الجامعــة
األميركيــة يف بيــروت” بــوزارة الصحــة العامــة والرغبــة المتبادلــة يف
إنشــاء أداة للمســاعدة يف إبطــاء انتشــار الجائحــة  63.وضمــن وزارة
الصحــة العامــة ،تعاونــت وحــدة ّ
الترصــد الوبــايئ ،والمديريــة العامــة،
وقســم الصحــة اإللكترونيــة ،وقســم األمــراض الســارية للعمــل عــى 
هــذا التطبيــق ،الــذي يقــول الفريــق إنّــه اتّبــع يف إنشــائه معاييــر
64
التطبيقــات الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة.

 54المرجع نفسه.
ّ
التقشــف :كيــف س ـيُوزّع وإىل َمــن؟) مبــادرة
 55أيب راشــد وســامة ،ب 15( .كانــون الثاين/ينايــر ( Covid-19 Vaccination in the Time of Austerity: How and for Whom? .)2021لقــاح كورونــا يف زمــن
اإلصــاح العــريب .مع ـرّف الكائــن الرقمــي/https://www.arab-reform.net/publication/covid-19-vaccination-in-the-time-of-austerity-how-and-for-whom :
 56الحصــري ،ن 29( .كانــون الثاين/ينايــر ( .Lebanon launches online platform for vaccine registration .)2021لبنــان يطلــق منصـ ًـة عبــر اإلنترنــت مــن أجــل التســجيل لتلــي اللقــاح) .العــرب نيــوز.
معــرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.arabnews.com/node/1800166/middle-east :
مجموعــة المؤسســة اللبنانيــة لإلرســال إنترناشــيونال 3( .شــباط/فبراير ( Low numbers registered for vaccination on the platform. What are the causes? .)2021أرقــام خجولــة ســجلتها
57
منصــة التلقيــح  ..فمــا األســباب؟) مجموعــة المؤسســة اللبنانيــة لإلرســال إنترناشــيونال .مع ـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.lbcgroup.tv/news/corona-virus/574049/%D8%A3%D8%B1%D9%82 :
%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84
%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AD-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A/ar
 58مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن( .Lebanon fact sheet .)2020( .صحيفــة الوقائــع يف لبنــان) .مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن .مع ـرّف الكائــن الرقمــي:
https://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/UNHCR-Lebanon-Operational-Fact-sheet-January-2020.pdf
 59منظمــة الصحــة العالميــة( .Country cooperation strategy 2019-2023: Lebanon .)2018( .سـ ّ
ـجل األمــراض غيــر الســارية القائمــة يف البــاد :لبنــان) .المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط التابــع
لمنظمــة الصحــة العالميــة .معــرّف الكائــن الرقمــيhttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279422/WHO-EM-PME-009-E-eng.pdf?ua=1 :
 60هانا-أموديــو ،ك 12( .آذار/مــارس ( .Syrian refugee access to health care in Lebanon .)2020وصــول الالجئيــن الســوريين إىل الرعايــة الصحيــة يف لبنــان) .ريليــف ويــب .مع ـرّف الكائــن الرقمــي:
https://reliefweb.int/report/lebanon/syrian-refugee-access-healthcare-lebanon
 61نيوســم ،ن 16( .تموز/يوليــو ( .Lebanon launches COVID-19 contact tracing app .)2020لبنــان يطلــق تطبيــق تتبّــع مخالــي مــرىض كوفيــد  .)19 -صحيفــة «ديــي ســتار» .معـرّف الكائــن الرقمــي:
https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2020/Jul-16/509069-lebanon-launches-covid-19-contact-tracing-app.ashx
 62مقابلة مع الدكتورة ألين جرماين ،والدكتور عماد الحاج ،والدكتور ماركو باردوس 16 ،أيلول/سبتمبر 2020
 63المرجع نفسه.
 64المرجع نفسه.
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لــم يكــن تطبيــق «معــاً» األداة اإللكترونيــة األوىل الــي أطلقتهــا
الحكومــة مــن أجــل االســتجابة للجائحــة ،غيــر أنّــه كان أول تطبيــق
لتتبّــع مخالــي مــرىض كورونــا .فمنــذ بدايــة أزمــة فيــروس كوفيــد -
 ،19أطلقــت وزارة الصحــة العامــة عـ ّ
ـدة أدوات أو غيّــرت الغايــة منهــا
لمســاعدة النــاس يف تحديــد أعــراض فيــروس كوفيــد  ،19 -لكنهــا
لــم تطلــق عــى الفــور تطبيقــا ً لتتبّــع المخالطيــن .وعندمــا أعــادت
الحكومــة فتــح المطــار يف تموز/يوليــو  ،2020أطلقــت وزارة الصحــة
العامــة اســتبيانا ً عبــر اإلنترنــت للمســافرين الوافديــن  65،تجمــع فيــه
ً
ً
عــادة يف
مجموعــة مــن البيانــات ،مثــل المعلومــات المتوفــرة
جــوازات ســفر المســتخدمين.
يعتمــد تطبيــق «معــاً» عــى تقنيــة البلوتــوث وإذن إدارة البلوتــوث
( )Bluetooth Administration Permissionمــن أجــل إعــام
المســتخدمين عندمــا يخالطــون عــن قــرب شــخصا ً أثبــت االختبــار
إصابتــه بفيــروس كوفيــد   66.19 -ومــى ُ
حــددت المخالطــة عــن قــرب،
يتــم تعييــن رقــم عشــوايئ مــن أجــل تتبّــع المخالــط ،ويســتخدم
التطبيــق «نمــوذ َ
ج مخاطــر» يحتســب مختلــف العوامــل مــن أجــل
67
ّ
ّ
التحقيــق يف مــا إذا كانــت المخالطــة مهمــة   .إذا تبيــن أن اختبــار
مســتخدم مــا إيجــايبٌ ،ترســل وحدة ّ
الترصــد الوبــايئ يف وزارة الصحة
ٍ
العامــة المعلومــات إىل التطبيــق ،الــذي يطلــب مــن المســتخدم
إعطــاء موافقتــه لتحميــل «بيانــات المخالطــة» الخاصــة بــه أو تنزيلهــا
بعــد جمعهــا عبــر تقنيــة البلوتــوث ،ويمكــن كذلــك اختيــار تحميــل
االختبــارات اإليجابيــة عــى التطبيــق .بعــد ذلــك ،يبلّــغ التطبيــق أيّ
مســتخدم آخــر أنشــأ «بيانــات المخالطــة» مــع المســتخدم الــذي
ً 68
أىت اختبــاره إيجابيــا.
تُظهــر التعليقــات األخيــرة عــى متجــر «غوغــل بــاي» ّ
أن التطبيــق ال
يــزال يضــم بعــض المشــاكل التشــغيلية ،إذ اشــتىك المســتخدمون من
ّ
تعطــل وظيفــة التحقــق عبــر الرســالة النصيــة القصيــرة  69.ســنتطرّق
إىل تدابيــر الخصوصيــة الــي يتخذهــا التطبيــق يف القســم المتعلــق
بالرقابــة االجتماعيــة.

 65ترخيص مرور من وزارة الصحة العامة يف ما يتعلق بفيروس كوفيد  .19 -معرّف الكائن الرقميhttps://survey123.arcgis.com/share/988ba32e1b634902ba3b14c3e4f1614d :
 66منظمــة «ســمكس» 11( .أيلول/ســبتمبر ( Security Concerns with Lebanon’s New Contact Tracing App .)2020التطبيــق الجديــد لتتبُّــع مخالــي مــرىض كورونــا يف لبنــان يطــرح مخــاوف أمنيــة).
موقــع «ســمكس» .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://smex.org/security-concerns-with-lebanons-new-contact-tracing-app/ :
 67المرجع نفسه.
 68المرجع نفسه.
 69معا ً ضد الكورونا .متجر «غوغل بالي» .معرّف الكائن الرقميhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.tedmob.moph.tracer&hl=en_US&gl=US&showAllReviews=true :
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تقييم استجابة قطاع الصحة العامة
تعـ ّ
ـذر احتــواء أزمــة فيــروس كوفيــد  19 -بســبب عجــز الحكومــة عــن
وضــع اســتراتيجية طويلــة األمــد حيــن ُ
خففــت تدابيــر اإلغالق الشــامل
يف البــاد وإعــادة فتــح المطــار يف  1تموز/يوليــو  .2020وبــدأت
الحــاالت بالتزايــد عــى الرغــم مــن ّ
أن الحكومــة تمكنــت مــن زيــادة
ّ
قــدرة المستشــفيات االســتيعابية .وبغــض النظــر عــن اســتراتيجية
الحكومــة ،فاقمــت األزمــة االقتصاديــة وانفجــار مرفــأ بيروت المشــكلة
لجهــة إنهــاك المواطنيــن ونظــام الرعايــة الصحيــة عــى حـ ّ
ـد ســواء.
ّ
أدى غيــاب التخطيــط أيضــا ً إىل اتّخــاذ الحكومــة القــرار الــكاريث
بإعــادة فتــح البــاد يف خــال موســم األعيــاد يف كانــون األول/
ديســمبر  ،2020وعرقلــت المشــاكل يف جمــع البيانــات المرتبطــة
باالختبــار واإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ مــن جهــود الحكومــة يف
االســتجابة للجائحــة بفعاليــة .شــكّل طــرح تطبيــق تتبّــع المخالطيــن
ً
مســاهمة محــدودة يف تمكيــن البــاد
«معــاً» يف أيلول/ســبتمبر
مــن مكافحــة انتشــار الفيــروس ،ويعــود هــذا يف جــزء كبيــر منــه إىل
ضعــف الحمــات الدعائيــة .بالرغــم مــن أنّــه كان باســتطاعة الحكومــة
اعتمــاد اســتراتيجية أكثــر فعاليــة.
ٌ
عــدد مــن الخبــراء يف قطــاع الصحــة العامــة الذيــن أجرينــا
أشــار
معهــم مقابــات إىل ّ
أن الحكومــة تمكنــت مــن زيــادة قــدرة
المستشــفيات االســتيعابية خــال مرحلــة اإلغــاق الشــامل األول ،غيــر
أنّهــا لــم تضــع اســتراتيجية شــاملة لمعالجــة الجائحــة والتعامــل مــع
ّ
المتخصصــة المســتقلة يف
المســافرين الوافديــن إىل لبنــان .قالــت
مجــال الصحــة العامــة ،ســارة تشــانغّ ،
إن الحكومــة حاولــت تطبيــق
تكتيــكات مختلفــة متفاوتــة غيــر أنّهــا لــم تضــع «مقاربــة متكاملــة»،
ّ
الحــد
مشــيرة إىل أنّهــا «لــم تضــع سياســات وممارســات لضمــان
مــن تفــي الجائحــة باســتمرار»  70.وقــال الخبيــر يف مجــال الصحــة
العامــة ،جايــد خليفــة ،المرتبــط اســمه بحملــة ّ ،#NoCovidLB
إن
التدابيــر األوليــة الــي اتخذتهــا الحكومــة ملفتــة ،غيــر ّ
أن هــذه األخيــرة
لــم تأخــذ بعيــن االعتبــار «التدابيــر الطويلــة األمــد الضروريــة الحتــواء
71
الفيــروس» ،مســلّطا ً الضــوء عــى غيــاب «اســتراتيجية وطنيــة».
انتقــد خليفــة عجــز الحكومــة عــن فــرض اإلغــاق الشــامل وقيــود
الحجــر عــى المســافرين القادميــن إىل البــاد ،خصوصــا ً مــع تزامــن
ارتفــاع عــدد الحــاالت مــع إعــادة فتــح المطــار .وبينمــا ال تتوفــر أيّ
بيانــات قاطعــة بشــأن عــدد الحــاالت المرصــودة بيــن المســافرين
الوافديــن ،وردت تقاريــر كثيــرة عــن أفــراد حضــروا حفــات أعــراس

أو مراســم جنــازة لــدى وصولهــم إىل البــاد ،فنقلــوا العــدوى إىل
اآلخريــن .عــى ســبيل المثــال ،سـ ّ
ـطرت بلــدة عنقــون الجنوبيــة محضر
مخالفــة بحــق أحــد ســكّانها الــذي عــاد يف فتــرة الجائحــة  ،بســبب
عــدم التزامــه بحجــر نفســه وقيامــه بزيــارة األصدقــاء واألقربــاء 72.ويف
بلــدة قرنايــل (جبــل) أيضــاً ،وصــل أحــد المســافرين إىل البلــدة مــن
دون أن تُعلــم وزارة الصحــة العامــة البلديـ َـة بنتيجــة اختبــاره اإليجابيــة
مــن أجــل اتّخــاذ التدابيــر الالزمــة ،فنقــل العــدوى إىل مــا ال يقـ ّـل عــن
ً 73
 17شــخصا.
فشــلت الحكومــة يف تعزيــز قــدرات وحــدة ّ
الترصــد الوبــايئ بفعاليــة،
عــى الرغــم مــن أنّهــا اســتطاعت تعزيــز قــدرة المستشــفيات عــى 
التعامــل مــع االرتفــاع الحــاد يف الحــاالت  74 .ال شـ ّ
ـك يف ّ
أن المــوارد
الحكوميــة قــد تآكلــت مــع ازديــاد الوضــع االقتصــادي ســوءاً ،غيــر ّ
أن
العجــز عــن تحســين قــدرة الوحــدة عرقــل جهــود تتبّــع المخالطيــن
الــي كانــت ناجحــة يف البدايــة.
افتقــر لبنــان إىل اســتراتيجية محــددة البــاد ولــم يكــن أمامــه ســوى
االعتمــاد عــى اإلغــاق الشــامل فقــط ،بحســب خليفــة  75.ومــن
ـأت اســتجابة الحكومــة مــن عــدم ،فــي خــال اإلغــاق
جديــد ،لــم تـ ِ
الشــامل ،اســتمرّت قيمــة الليــرة اللبنانيــة باالنهيــار لتبلــغ أدىن
المســتويات يف تموز/يوليــو ،قبــل أن يحــدث انفجــار  4آب/أغســطس
ويعرقــل جهــود الحكومــة يف احتــواء الفيــروس ،وهــو مــا كان ليؤثّــر
يف أيّ اســتراتيجية وطنيــة يف حــال اعتمادهــا ،وال ســيما القــدرات
المحــدودة للمستشــفيات المتضــررة ،باإلضافــة إىل ّ
أن االنفجــار
ومــا تــاه مــن أحــداث س ـرّعت مــن انتشــار الحــاالت الــي كانــت قــد
خرجــت عــن الســيطرة أصــا ً قبــل  4آب/أغســطس.

تقييــم اإلغــاق الشــامل :النجــاح المبكــر غـ ّ
ـى
عــى االفتقــار إىل االســتراتيجية
نجــح اإلغــاق الشــامل األول الــذي امتـ ّ
ـد عــى أربــع مراحل والــذي دام
ـد مــن تفـ ّ
ـي الجائحــة ،غيــر ّ
حــى حزيران/يونيــو يف الحـ ّ
أن عمليــات
اإلغــاق الجــزيئ كشــفت افتقــار الحكومــة إىل اســتراتيجية .وصــف
َ
اإلغالق الشــامل األول عىل
أحــد األشــخاص المشــاركين يف المقابــات
ُ
ٌ
أنــه «أديــر بشــكل جيــد جــداً»  76،يف حيــن رأى عــدد مــن المشــاركين
يف المقابــات ّ
أن قــرارات إقفــال المــدارس وبعدهــا المطــارات كانــت

 70مقابلة مع سارة تشانغ 22 ،تشرين األول/أكتوبر .2020
 71مقابلة مع جايد خليفة 14 .تشرين األول/أكتوبر .2020
 72المنار 28( .تموز/يوليو  .)2020بلدية عنقون :محضر ضبط بحق وافد لم يحجر نفسه بسبب كورونا .موقع المنار .معرّف الكائن الرقميhttps://almanar.com.lb/7015197 :
ّ
احتــك بـــ 33شــخصا ً يف قرنايــل قبــل أن يعــرف بإصابتــه :إقفــال البلــدة  3أيــام .معــرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.annahar.com/arabic/ :
النهــار 19( .تموز/يوليــو  .)2020وافــد
73
article/1237415-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83-%D8%A833-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8
%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-3
 74مقابلة مع شخص ّ
فضل إبقاء هويته مجهولة.
 75مقابلة مع خليفة.
 76مقابلة مع شخص ّ
فضل إبقاء هويته مجهولة.
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وســيلة أساســية مــن أجــل تســطيح المنحــى  77.عــاوة عــى ذلــك،
ّ
شـ ّ
ـى أن التواصــل المجتمــي
ـدد أحــد المشــاركين يف المقابــات عـ
كان أكثــر فعاليــة عــى مــدى األشــهر األربعــة األوىل أيضــاً ،إىل جانــب
78
ّ
  ولكــن الحكومــة ،عــى الرغــم
التدابيــر األكثــر صرامــة المفروضــة.
مــن هــذه النجاحــات األوىل ،واصلــت ســماحها برحــات الطيــران مــن
إيــران وإيطاليــا وإليهمــا ،عــى الرغــم مــن تصنيفهمــا كمنطقتَيــن تتركّــز
79
فيهمــا الجائحــة.
ّ
أمــا المرحلــة الثانيــة مــن اإلغــاق الشــامل ،الــي حصلــت بعــد إعــادة
فتــح المطــار وانفجــار مرفــأ بيــروت ،فلــم تكــن عــى القــدر نفســه مــن
النجــاح .ومــع أنّــه يصعــب تقديــر فعاليــة عمليــات اإلغــاق الشــامل
الــي جــرت قبيــل انفجــار مرفــأ بيــروت وبعــده مباشـ ً
ـرة ،يمكــن القــول
ّ
إن عمليــات اإلغــاق الجــزيئ خــال شــهر أيلول/ســبتمبر لــم تكــن
ّ
ُ
فعالــة ألنهــا لــم تطبّــق بشــكل منتظــم .فــي أيلول/ســبتمبر ،فرضــت
ـى  111بلــدة ،غيــر ّ
الحكومــة إغالقــا ً جزئيــا ً يف البدايــة غـ ّ
أن البلديــات
لــم تلتــزم كمــا يجــب بهــذا اإلغــاق ،وبــرزت مشــاكل لديهــا يف جمــع
البيانــات ،ولــم يكــن لــدى معظمهــا مــا يكــي مــن المــوارد البشــرية
لفــرض إقفــال المتاجــر .عــى ســبيل المثــال ،يف بلــدة يســكنها 10
آالف مقيــم لــم يكــن لديهــا ســوى موظفيــن اثنيــن فقــط  80.لذلــك ،لــم
تفــرض البلديــات فعليــا ًاإلغــاق الشــامل يف الكثيــر مــن الحــاالت ،وكما
أشــار جايــد خليفــة« :يف الوقــت الحــايل ،ليــس للحكومــة المركزيــة
القــدرة عــى فــرض إغــاق شــامل عــى المســتوى الوطــي ،ومــا يمكــن
81
أن تفعلــه هــو فــرض األمــر يف بيــروت وبعــض المــدن فقــط».
تدهــور الوضــع االقتصــادي إىل حـ ّ
ـد كبيــر دافعــا ً بالمزيــد مــن النــاس
إىل مــا دون خــط الفقــر ،وبــات مــن الصعــب جــدا ً إجبــار النــاس عــى 
التوقــف عــن العمــل وإبقائهــم يف المنــازل ،خصوصــا ً عندمــا يهـ ّ
ـدد
اإلغــاق الشــامل سـبُل عيشــهم  82.لــم تقـ ّ
ـدم الحكومــة مــا يكــي مــن
المســاعدات لتســهيل اإلغــاق الشــامل يف البلــدات الـــ ،111ولــم تقـ ّ
ـدم
منافــع إضافيــة لســكان هــذه البلــدات  83،كان توزيــع المســاعدات
يواجــه أساســا ً مشــاكل يف التســليم ،وهــو أمــر ٌ ســنتوقف عنــده يف
مرحلــة الحقــة ،كمــا فاقــم عجــز الحكومــة عــن تقديــم اإلغاثــة
اإلضافيــة لســكان هــذه المجتمعــات حـ ّ
ـدة المشــاكل القائمــة.
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أث ــار ق ــرار تخفي ــف قي ــود اإلغ ــاق الش ــامل خ ــال عطل ــة األعي ــاد يف
نهاي ــة الع ــام  2020ج ــدال ً كبي ــراًّ ،
وأدى إىل تس ــجيل ارتف ــاع كبي ــر يف
الح ــاالت يف ش ــهر كان ــون الثاين/يناي ــر  .2021أظه ــر تقري ـر ٌ ص ــادر ع ــن
صحيفــة «لوريــان تــوداي» اليوميــة الناطقــة باللغــة اإلنكليزيــة كيفيــة
َّ
المقدم ــة م ــن نقاب ــة مال ــي المطاع ــم
إذع ــان الحكوم ــة للطلب ــات
ّ
والمق ــايه والن ــوادي الليلي ــة ومح ــات الحلوي ــات بفت ــح المطاع ــم
والنــوادي الليليــة يف خــال فتــرة األعيــاد  84.وبشــكل أســايسّ ،
فضلــت
الحكوم ــة ازده ــارا ً اقتصادي ــا ً قصي ــر األم ــد ع ــى الصح ــة العام ــة م ــع
تس ــجيل لبن ــان مس ــتويات غي ــر مس ــبوقة يف ع ــدد ح ــاالت اإلصاب ــة
بفيـــروس كوفيـــد  19 -والوفيـــات المرتبطـــة بالمـــرض يف كانـــون
الثاين/يناي ــر.
وقــد انتقــد الخبــراء والمواطنــون أيضــا ً القــرار َ عبــر وســائل التواصــل
االجتمــايع .فقــال رئيــس المجلــس االقتصــادي االجتمــايع شــارل
عربيــد ّ
إن «غيــاب اإلجــراءات واالكتظــاظ ســيؤديان إىل كارثــة يف حــال
لــم يتصـرّف النــاس ب ِـوَيع ».وقالــت مستشــارة وزيــر حكومــة تصريــف
ٍ
األعمــال يف الشــؤون الصحيــة بتــرا خــوري« :نحتــاج إىل المرونــة
والقــدرة عــى الصمــود مــن أجــل اجتيــاز األســبوعين القادمَيــن.
ككثيريــن مــن بينكــم ،أشــتاق إىل رفقــة عائلــي الكبيــرة وأصدقــايئ
الممتعــة يف خــال هــذا الموســم .والهديــة الفضــى الــي يمكنــي
تقديمهــا لهــم يه البُعــد والمســافة .لســوء الحــظ ،إذا لــم نلتــزم
جميعنــا بهــذا األمــر ،ســنواجه أوقاتــا ً عصيبــةّ ».
ورد رئيــس المنظمــة
العربيــة للقانــون الدســتوري الســيد حليــم شــبيعة عــى الســيدة خوري
قائ ـاًّ :
«إن مستشــارة رئيــس الحكومــة تعــي نصائــح صائبــة بينمــا
ترخــي الحكومــة القيــود يف خــال األعيــاد عــى الرغــم مــن المخاطــر
المحتملــة .يشــكّل هــذا األمــر مثــاال ً عــن النصائــح الحســنة المقرونــة
بسياســة مناقضــة لهــا مطبَّقــة مــن دون مالحظــة أيــه التعــارض .أهـا ً
بكــم يف لبنــان  85 ».تُظهــر هــذه التصاريــح ّ
أن عــددا ً مــن الخبــراء ،بمــن
فيهــم األفــراد المســؤولون عــن إســداء النصــح للحكومــة ،الحظــوا ّ
أن
هــذا القــرار لــم يكــن حقــا ً بالفكــرة الســديدة.
بســـبب االفتقـــار إىل اســـتراتيجية محـــددة والقـــرار بفتـــح البـــاد،
اضطــرت الحكومــة يف  14كانــون الثاين/ينايــر إىل فــرض إغــاق شــامل
يف نهاي ــة المط ــاف ،وه ــو أم ــر حاول ــت تفادي ــه طيل ــة خري ــف الع ــام

 77مقابلة مع خليفة ومقابلة مع تشانغ.
 78مشارك يف المقابلة ّ
فضل إبقاء هويته مجهولة.
 79مهــدي ،ح 30( .تشــرين الثاين/نوفمبــر ( Too Little Too Late: A Timeline of Lebanon’s Response to COVID-19 .)2020إجــراءات غيــر كافيــة ومتأخــرة :جــدول زمــي الســتجابة لبنــان إىل كوفيــد.)-19
ذا بابليك سورس .معرّف الكائن الرقمي.https://www.clockwisemd.com/hospitals/823/visits/new?_ga=2.191043882.1671144698.1612380120-694136353.1612380120 :
 80مركز صحي بالقرب من منطقة شتورة.
 81مقابلة مع جايد خليفة.
 82مقابالت مع المراكز الصحية (بالقرب من شتورة وزحلة).
المراكز الصحية (بالقرب من شتورة والحدود السورية).
83
زاكــوال ،أ 29( .كانــون الثاين/ينايــر ( How private interests lobbied officials to sign off on a holiday nightlife scene ripe for the spread of COVID-19 .)2021كيــف ضغطــت المنافــع الخاصــة
84
عــى المســؤولين للموافقــة عــى فتــح النــوادي الليليــة وتوفيــر بيئــة مؤاتيــة النتشــار فيــروس كوفيــد .)-19لوريــان تــوداي .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://today.lorientlejour.com/article/1249852/how- :
private-interests-lobbied-sympathetic-officials-to-sign-off-on-a-holiday-nightlife-scene-ripe-for-the-rampant-spread-of-covid-19.html
طــه ،ر 20( .كانــون األول/ديســمبر  .Lebanon eases COVID-19 restrictions during holidays despite rise in critical cases .)2020لبنــان يرخــي القيــود المرتبطــة بفيــروس كوفيــد -19يف
85
خــال األعيــاد عــى الرغــم مــن ازديــاد الحــاالت الخطــرة .العربيــة .مع ـرّف الكائــن الرقمــيhttps://english.alarabiya.net/en/coronavirus/2020/12/20/Coronavirus-Lebanon-eases-COVID-19- :
restrictions-during-holidays-despite-rise-in-critical-cases
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 .2020وتســـبب عجـــز الحكومـــة عـــن وضـــع اســـتراتيجية واتخـــاذ
الخطـــوات الالزمـــة لوقـــف الجائحـــة يف نهايـــة العـــام بتســـجيل
ارتفــاع حــاد يف عــدد الحــاالت الــي أفضــت إىل بلــوغ المستشــفيات
قدرته ــا االس ــتيعابية.
باإلضافــة إىل ذلــك ،نُشــر فيديــو عبــر وســائل التواصــل االجتمــايع
والتلفزيــون أظهـرَ وزيـرَ الزراعــة يف حكومــة تصريــف األعمــال ،عبــاس
مرتــى ،وهــو يقـ ّ
ـدم التعــازي يف جنــوب لبنــان ،خارقــا ً بذلــك اإلغــاق
86
الشــامل والقــرار بحظــر مراســم الجنــازة والتجمعــات االجتماعيــة.

مشاكل إدارة البيانات
وُضعــت اســتراتيجية اإلغــاق الجــزيئ أيضــا ًعــى أســاس آليــات خاطئة
إلدارة بيانــات ،األمــر الــذي أثّــر أيضــا ًيف قــدرة الحكومــة عــى التعامــل
مــع عمليــة تتبّــع المخالطيــن وتقديم المســاعدات.

بيانات االختبارات غير الدقيقة
شــمل اإلغــاق الجــزيئ يف أيلول/ســبتمبر  2020الكثيــر مــن المــدن
والبلــدات بســبب عــدد الحــاالت المرتفــع ،غيــر ّ
أن البيانــات الــي
قدمتهــا الحكومــة لــم تكــن دقيقــةّ .
ّ
وأدى االفتقــار إىل عمليــة جمــع
ّ
ّ
المعــدل المرتفــع يف النتائــج
موحــدة للبيانــات ،باإلضافــة إىل
اإليجابيــة الخاطئــة والتأخــر يف إعــداد التقاريــر ،إىل إضعــاف الثقــة يف
وزارة الصحــة العامــة كمــا وإىل التأثيــر ســلبا ً يف قــدرة الحكومــة عــى 
احتــواء الجائحــة.
ّ
أدى غيــاب التنســيق الفعــال حــول مشــاركة البيانــات إىل مشــاكل
واجهتهــا الجهــات المعنيــة وصانعــو السياســات ،مــا منعهــم مــن
اتّخــاذ قــرارات صائبــة 87.باإلضافــة إىل ذلــك ،بــرزت فروقــات يف
البيانــات نظــرا ً إىل ّ
أن وزارة الصحــة العامــة ووزارة الداخليــة والبلديــات
تســتخدمان أنظمــة مختلفــة ،ونظــرا ً إىل اســتصدار البيانــات مــن
وزارات مختلفــة .يف حيــن تجمــع وزارة الصحــة العامــة معلومــات
عــن مــكان الــوالدة المذكــور عــى بطاقــة الهويــة ،تجمــع منصــة
البلديــات المشــتركة للتقييــم والتنســيق والمتابعــة (إمباكــت) ،ويه
نظــام خــاص بــوزارة الداخليــة والبلديــات ،معلومــات عــن مــكان
الســكن .و”إمباكــت” يه منصــة للتقييــم والتنســيق والمتابعــة تديرهــا

“هيئــة التفتيــش المركــزي” وشــركات خاصــة ،وتســتعين بهــا وزارة
الداخليــة والبلديــات وجهــات أخــرى مثــل البلديــات ،مــن اجــل إدارة
88
المعلومــات ومشــاركتها.
ّ
الموحــدة للبيانــات بمشــاكل عنــد تحديد
تســببت عمليــة الجمــع غيــر
المــدن الــي يجــدر إغالقهــا بالكامــل .عــى ســبيل المثــال ،يف حــال
أظهــر االختبــار ّ
أن أحــد األشــخاص مصـ ٌ
ـاب بفيــروس كوفيــد  19 -يف
بيــروت ،بإمــكان المختبــر أو المستشــى أن يُبلــغ وزارة الصحــة العامــة
ـأن الحالــة مــن منطقــة زحلــة البقاعيــةّ ،
بـ ّ
ألن هــذه يه المعلومــات
ُ
وزارة
الــواردة عــى بطاقــة هويــة الشــخص المعــي .بعــد ذلــك ،تُعلــم
َ
وزارة الداخليــة والبلديــات بوجــود حالــة يف زحلــة،
الصحــة العامــة
ّ
فيصــل البــاغ إىل بلديــة زحلــة عــى الرغــم مــن أن الشــخص يعيــش
يف بيــروت .باإلضافــة إىل ذلــك ،رفــض الكثيــر مــن البلديــات ،بمــا فيهــا
مشــغرة وزحلــة   89والرميلــة  90،تنفيــذ اإلغــاق الجــزيئ ،معلنـ ًـة أنّهــا
ادعتــه الــوزارات .وهــذا يعــي ّ
تســجل عــدد الحــاالت الــذي ّ
ّ
أن
لــم
ً
الجهــات المعنيــة كانــت تصلهــا بيانــات غالبــا مــا تفتقــر إىل العناويــن
الجغرافيــة والفئــات العمريــة والمعلومــات الصحيحــة حــول مــكان
ـي العــدوى وكيفيــة ّ
تفـ ّ
91
تفشــيها.
أبلغــت وزارة الصحــة العامــة كذلــك عــن تكــرّر النتائــج اإليجابيــة أو
وجــود نتائــج إيجابيــة خاطئــة .نظــرا ً إىل طــرق االختبــار الحاليــة ،ال
مف ـرّ مــن وجــود نتائــج إيجابيــة خاطئــة بالتأكيــد ،غيــر ّ
أن المعنييــن
ّ
الحــد مــن هــذه الظاهــرة .فــي بعــض الحــاالت،
لــم يســعوا إىل
إذا أظهــر االختبــار إصابــة أحــد عناصــر الجيــش بالفيــروس ،عليــه أن
يتبــع بروتوكــوال ً معيّنــا ً يشــمل إجــراء االختبــار ّ
كل يوميــن ،ويُحتســب
ّ
كل اختبــار ٍ إيجــايب ألحــد أعضــاء الجيــش عــى أنــه حالــة إضافيــة،
بحســب أحــد المشــاركين يف المقابلــة  92.ومــن جهــة ثانيــة ،أضــاف
أحــد المشــاركين يف المقابــات أنّــه يف حــال أصيــب أحــد موظــي 
أن ّ
القطــاع العــام ،تَعتبــر وزارة الصحــة العامــة ّ
كل القســم مصــاب.
93
ـض مــن االختبــارات
  باإلضافــة إىل ذلــك ،بــرزت شــكوك يف جــودة بعـ ٍ
العامــةّ ،
وادىع كثيــرون أنّهــم لــم يجــروا اختبــار كوفيــد 19 -
ُ
التشــخييص ( )PCRولكنهــم أبلغــوا ّ
بــأن نتيجتهــم جــاءت إيجابيــة.
وادىع آخــرون ّ
ّ
أن نتيجتهــم كانــت إيجابيــة عندمــا أجــروا االختبــار
ّ
أول م ـرّة ،ولكــن عندمــا أجــروه م ـرّة ثانيــة يف مختبــر خــاص ،جــاءت

 86ليبانــون فايلــز 24( .كانــون الثاين/ينايــر  .)2021بالفيديــو ...وزيــر يكســر قــرار اإلقفــال العــام ويشــارك يف عــزاء حاشــد! ليبانــون فايلــز .معــرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.lebanonfiles.com/ar :
ticles/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%91%d8%a9/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d9%8a%d9%83%d8%b3%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7
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 87مقابلة مع شخص ّ
فضل إبقاء هويته مجهولة.
ّ
 88هيئة التفتيش المركزي .)2020( .إمباكت ليبانون .معرف الكائن الرقميhttps://impact.cib.gov.lb/home/about :
 89البوابة نيوز 2( .تشرين األول/أكتوبر  .)2020فيديو ..إغالق  111بلدة يف لبنان بسبب فيروس كورونا .البوابة نيوز .معرّف الكائن الرقميhttps://www.albawabhnews.com/4151854 :
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لبنان
جائحة كوفيد 19-والرقابة االجتماعية

النتيجــة ســلبية  94.وركّــزت حملــة  #ZeroCovidLBالــي ّ
نظمتهــا
اللجنــة اللبنانيــة المســتقلة للقضــاء عــى كورونــا (كوفيــد  )19 -عــى 
95
االختبــارات الــي أجريــت خــارج بيــروت ،نظــرا ً لمحدوديــة البيانــات .
ّ
الصحـــة نتيجـــة لذلـــك بعضـــا ً مـــن مصداقيتهـــا يف
فقـــدت وزارة
ّ
مـــا يتعلّـــق بنتائـــج االختبـــارات ،كمـــا أدى التأخـــر يف إبـــاغ األفـــراد
والبلديــات بنتائــج االختبــارات إىل تقليــص الثقــة بــوزارة الصحــة أكثــر.
يف بدايــة انتشــار الجائحــة ،كان إصــدار نتائــج االختبــارات الــي أجرتهــا
وحـــدة ّ
الترصـــد الوبـــايئ اســـتغرق حـــواىل عشـــرة أيّـــام يف بعـــض
96
ّ
الحـــاالت،
  وحـــى عـــى الرّغـــم مـــن تطويـــر منصـــة «إمباكـــت»
ّ
ً
ً
بقيــت وزارة الصحــة تســتغرق وقتــا طوي ـا إلبــاغ البلديــات بالحــاالت
ّ
اإليجابي ــةّ 97.
التأخ ــر يف اإلب ــاغ ع ــن النتائ ــج إىل زي ــادة التش ــكيك
  أدى
ّ
يف االختب ــارات والبيان ــات وانتش ــار الش ــائعات ،مث ــل أن وزارة الصح ــة
تدف ــع الم ــال للن ــاس إذا قال ــوا ّ
إن نتيجته ــم إيجابي ــة .أكّ ــد األش ــخاص
الذي ــن أجري ــت معه ــم مقاب ــات ّ
أن ه ــذه الش ــائعات غي ــر صحيح ــة
مشـــيرين إىل عيـــوب أخـــرى يف النظـــام  98،غيـــر ّ
أن االختالفـــات يف
البيان ــات ّ
أدت إىل تفاق ــم انع ــدام الثق ــة ال ــذي كان س ــببا ً يف انتش ــار
الش ــائعات .يف س ــياق متّص ــل ،اتّهم ــت صحافي ــة لبناني ــة الحكوم ــة
بالمبالغ ــة يف ع ــدد الوفي ــات الناجم ــة ع ــن م ــرض في ــروس كورون ــا
(كوفي ــد  ،)19 -ونش ــرت ع ــى موق ــع «تويت ــر» ّ
أن أح ــد أف ــراد عائلته ــا
تـ ّ
ـوف بس ــبب الس ــرطان ،غي ــر أن المستش ــى رف ــض تس ــليم األس ــرة
الجث ــة إذا ل ــم ّ
يوقع ــوا ع ــى ورق ــة تفي ــد ب ـ ّ
ـأن المري ــض ت ــويف بس ــبب
مــرض فيــروس كورونــا (كوفيــد  ،)19 -وذلــك لــي يتمكّــن المستشــى
99
م ــن الحص ــول ع ــى مبل ــغ  10ماليي ــن لي ــرة لبناني ــة م ــن الحكوم ــة.

األثر عىل تتّبع مخاليط مرىض كورونا
مــع تزايــد عــدد الحــاالت ،كافحــت الحكومــة مــن أجــل تتّبــع
المخالطيــن بشــكل ّ
فعــال بســبب ســوء إدارة البيانــات وتحميــل
النظــام أكثــر مــن طاقتــه .وقــال أحــد العامليــن يف القطــاع الصحــي
الــذي أجريــت معــه مقابلــةّ ،
مفضـا ً إبقــاء هويتــه مجهولــةّ ،
إن نظــام
العامــة اســتطاع اســتيعاب الزيــادة يف عــدد الحــاالت ،لكـ ّ
ّ
ـن
الصحــة
100
وحــدة ّ
الترصــد الوبــايئ عجــزت عــن مواكبتهــا   ،مرجعــا ً الســبب يف
ذلــك إىل االمتنــاع عــن مشــاركة البيانــات مــع المنظمــات ذات الصلــة.
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ّ
تتعقــب وزارة الصحــة يانــات مخالــي مــرىض
ويف الوقــت الحــايل،
كورونــا عــن طريــق برنامــج نظــام المعلومــات الصحيــة للمناطــق
( )DHISالخـ ّ
ـاص بهــا ،يف حيــن تعتمــد وزارة الداخليــة والبلديــات عــى
منصــة «إمباكــت».
يســـتند النظامـــان إىل برمجيـــات مختلفـــة وينطويـــان عـــى 
تناقض ــات ،وفقـــ ــا ً لمـــ ــا ذكـــ ــره أحـــ ــد األشخـــ ــاص الذيـــ ــن أجري ــت
معهــــم مقابـــات  101.تُســـتخدم منصـــة «إمباكـــت» حاليـــا ً لتتبّـــع
ح ــاالت اإلصاب ــة بم ــرض في ــروس كورون ــا (كوفي ــد  - )19 -علم ــا ً أنّه ــا
ّ
لتعق ــب المس ــافرين الذي ــن يدخل ــون البل ــد
اس ــتُخدمت يف البداي ــة
 بحيـــث يمكـــن للبلديـــات ّاالطـــاع عـــى بيانـــات المريـــض الـــي
يدخله ــا العامل ــون يف المط ــار ع ــى المنص ــة ،مث ــل اس ــمه وعم ــره
وم ــكان إقامت ــه يف لبن ــان .وعندم ــا ازداد ع ــدد اإلصاب ــات الحق ــاً ،كان
عــى البلديــات إدخــال بيانــات المريــض واألشــخاص الذيــن خالطــوه
ّ
عـــى المنصـــة ،مـــا
ونتائـــج اختباراتهـــم ومـــدة الحجـــر الصحـــي
ّ
ســـمح للبلديـــات بإرســـال المخالطيـــن إىل وحـــدة الترصـــد الوبـــايئ
يف المنطق ــة ل ــي يخضع ــوا لالختب ــار التش ــخييص  102.وم ــع ذل ــك،
أعاق ــت المش ــاكل المتعلق ــة بجم ــع البيان ــات ،وإدارته ــا ،ومش ــاركتها،
ق ــدرة وح ــدة ّ
الترص ــد الوب ــايئ والجه ــات الفاعل ــة األخ ــرى ع ــى تتب ّــع
المخالطيـــن بفعاليـــة.

األثر عىل توزيع المساعدات
ّ
تقـــدم الحكومـــة مســـاعدات كافيـــة خـــال انتشـــار الجائحـــة،
لـــم
وتفاقـــم األمـــر بســـبب العيـــوب يف البيانـــات المجمعـــة والتنفيـــذ
الســيّئ لتوزي ــع المس ــاعدات ،م ــا ّ
أدى إىل اس ــتبعاد أس ــر كان ينب ــي
أن تكـــون مؤهلـــة للحصـــول عليهـــا .ويف نيســـان/أبريل ،أعلنـــت
الحكوم ــة ع ــن خط ــة إلعط ــاء األس ــر مبل ــغ  400أل ــف لي ــرة لبناني ــة
شــهريا ً عــى مــدى ســتة أشــهر (أيّ مــا يســاوي  266.66دوالرا ً أميركيــا ً
وفقــا ً لســعر الصــرف الرســمي و 50دوالرا ً أميركيــا ً وفقــا ً لســعر صــرف
الســـوق الســـوداء آنـــذاك) .ووفقـــا ً للبرنامـــج الوطـــي لدعـــم األســـر
األكثـــر فقـــرا ً التابـــع لـــوزارة الشـــؤون االجتماعيـــة ،تشـــمل األســـر
المؤهلـــة للحصـــول عـــى الدعـــم األســـر الـــي لديهـــا أطفـــال يف
الم ــدارس الرس ــمية وأس ــر ضحاي ــا األلغ ــام األرضي ــة وأس ــر س ــائيق 
س ــيارات األج ــرة واألس ــر األكث ــر فق ــراً.

 94مقابلة مع ممثلين من المراكز الصحية (بالقرب من زحلة ،الحدود السورية ،وشتورة) يف تشرين الثاين/نوفمبر .2020
ّ
ـال مــن فيــروس كورونــا :دعــوة للعمــل .مبــادرة اإلصــاح العــريب .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.arab-reform.net/ :
 95جويــل م .أيب راشــد وآخــرون 5( .تشــرين األول/أكتوبــر  .)2020نحــو لبنــان خـ ٍ
/publication/towards-a-zero-covid-lebanon-a-call-for-action
مقابلة مع ممثلين من المراكز الصحية (شتورة ،الحدود السورية).
96
مركز صحي بالقرب من شتورة.
97
 98مقابلة مع شخص ّ
فضل إبقاء هويته مجهولة.
 99ليبانــون فايلــز 27( .كانــون األول/ديســمبر  .)2020صحفيــة تكشــف :أرقــام وفيــات كورونــا  -لبنــان ليســت حقيقيــة ..هــذا مــا جــرى! ليبانــون فايلــز .معــرّف الكائــن الرقمــيhttps:// :
www.lebanonfiles.com/articles/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%86%d9%8a%d8%a9/%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%a9%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%84/?fbclid=IwAR3EFdfS4TngXzeIKrZ_GVwnQ5g5vvKtQW_QGCH1hqJenDPHO-5vvy9ipp0
 100مقابلة مع شخص ّ
فضل إبقاء هويته مجهولة.
 101مقابلة مع شخص ّ
فضل إبقاء هويته مجهولة.
 102مقابلة مع ممثل بلدية مجهول الهوية 11 ،تشرين الثاين/نوفمبر .2020
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لكــن ،وفقــا ً لتقريــر صــادر عــن شــركة “ســايرن أناليتكــس” (Siren
ـورت ّ
 ،)Analyticsويه الشــركة الــي طـ ّ
منصــة «إمباكــت» باالشــتراك
مــع وزارة الداخليــة والبلديــات ،تســبّب االعتمــاد عــى بيانــات غيــر
دقيقــة وقديمــة “يف عــدم اســتفادة مئــات اآلالف مــن األســر
ممــا ّ
المحتاجــة مــن المســاعداتّ ،
أدى إىل ترســيخ انعــدام الثقــة يف
مؤسســات الدولــة”  103.عــى ســبيل المثــال“ ،تجاهل” صانعــو القرارات
 460ألــف أســرة مسـ ّ
ـجلة يف شــهري نيســان/أبريل وأيار/مايــو المــايض
عبــر ّ
منصــة «إمباكــت» ،واكتفــوا بتوفيــر المســاعدات لـــ 260ألف أســرة
104
ّ
فقــط   .وتجــدر اإلشــارة إىل أن “القوائــم الــي تســتخدمها الحكومــة
ّ
وتوفرهــا الــوزارات والنقابــات والمصــادر األخــرى كثيــرا ً مــا
المركزيــة
ُ
تكــون قديمــة وال تشــمل مدخــات مــن البلديــات الــي اســتبعدت
ـم تجاهــل الفقــراء الجـ ُ
تمامــا ً عــن العمليــة”  105.ونتيجـ ًـة لذلــك“ ،تـ ّ
ـدد”
ّ
محدثــة يف هــذا الصــدد،
بســبب اســتخدام مجموعــات بيانــات غيــر
وفقــا ً ألحــد المخاتيــر  106،يف حيــن “كانــت المســاعدات تذهــب إىل
أشــخاص ّ
توفــوا أو أشــخاص يعيشــون يف الخــارج منــذ وقــت طويــل
ّ
بســبب عــدم توفــر بيانــات حديثــة” ،حســبما قــال ممثــل إلحــدى
107
البلديــات يف مقابلــة أجريــت معــه.
يف إطــار تنفيــذ البرنامــج الوطــي للتكافــل االجتمــايع (،)NSSP
كُلّــف الجيــش اللبنــاين بتوزيــع المســاعدات ،فتـ ّ
ـم اســتبعاد الــوكاالت
ّ
األخــرى الــي لربمــا اســتطاعت تأديــة
المهمــة بفعاليــة أكبــر  108.كان
ّ
الجيــش اللبنــاين مســؤوال ً أيضــا ً عــن مراجعــة البيانــات المقدمــة مــن
وزارة الشــؤون االجتماعيــة .وبعــد انفجــار المرفــأ ،رُميــت عــى الجيــش
أيضــا ً مســؤولية “القضــاء عــى  الممارســات الخطــرة المتعلّقــة
بخصوصيــة البيانــات” عنــد جمــع البيانــات  109 .ويف أعقــاب انفجــار
قدمــت ّ
منظمــات غيــر حكوميــة عـ ّ
مرفــأ بيــروتّ ،
ـدة محليــة ودوليــة
مســاعدات طارئــة إىل اللبنانييــن الذيــن فقــدوا منازلهــم ،مثــل الصليــب
األحمــر اللبنــاين الــذي قـ ّ
ـدم دعمــا ً ماليــا ً مباشــرا ً ألكثــر مــن  10آالف
أســرة  110.يف حيــن يعكــس عجــز الحكومــة عــن توفيــر المســاعدات
ّ
ّ
فــإن المشــاكل
بفعاليــة الحالــة االقتصاديــة المترديــة يف البلــد،
المتعلّقــة بــإدارة البيانــات ســاهمت أيضــا ً يف منــع وصــول هــذه
المســاعدات إىل األســر المحتاجــة.

ّ
ضــد الكورونــا»
تقييــم دور تطبيــق «معــا ً -
ّ
والمنصــات األخــرى يف وقــف انتشــار الوبــاء
لــم يســاعد قــرار الحكومــة بإطــاق تطبيــق «معــا ً ّ -
ضــد الكورونــا»
( )Ma3anيف تخفيــف األزمــة الصحيــة العامــة أو احتوائهــا كمــا هــو
ّ
متوقــع ،وذلــك بســبب عــدم فعاليــة التطبيــق وعــدم معرفــة النــاس
بــه  ،وانعــدام الثقــة يف الحكومــة عمومــاً ،فضــا ً عــن المخــاوف
المتعلقــة بالخصوصيــة الــي تفاقمــت بســبب نقــص التمويــل
وتدهــور األوضــاع االقتصاديــة يف البــاد .لكــن مــن غيــر الواقــي أيضــا ً
ّ
أن نتوقــع مــن التطبيــق أن يحـ ّـل أزمــة انتشــار فيــروس كورونــا بأكملهــا،
فتطبيــق تتبّــع المخالطيــن ليــس “أداة رئيســية يف صنــدوق األدوات
111
ولكنّــه حتمــا ً أداة هامــة” عــى حـ ّ
ـد مــا يقــول أحــد خبــراء.
ل ــم يك ــن الكثي ــر م ــن الن ــاس ع ــى عل ــم بالتطبي ــق ،كم ــا كان ــت تُنش ــر
معلومـــات متضاربـــة عنـــه أحيانـــاًّ ،
حـــى ّ
أن بعـــض العامليـــن يف
مج ــال الصح ــة العام ــة الذي ــن أجري ــت معه ــم مقاب ــات ل ــم يكون ــوا
بعضهـــم عـــى درايـــة بهـــذا التطبيـــق .عـــى ســـبيل المثـــال ،قـــال
ش ــخص ق ــاد اس ــتجابة إح ــدى المنظم ــات غي ــر الحكومي ــة لم ــرض
فيـــروس كورونـــا ،يف مقابلـــة معـــه ،إنّـــه “ليـــس عـــى علـــم بهـــذا
ـداً  112،م ــا يع ــي ّ
التطبي ــق وه ــذا أم ــر غري ــب ج ـ ّ
أن معظ ــم الس ــكان
ليس ــوا ع ــى عل ــم ب ــه” .باإلضاف ــة إىل ذل ــك ،قال ــت س ــارة تش ــانغ“ :ل ــم
أس ــمع الكثي ــر ع ــن ه ــذا التطبي ــق”.
عــاىن مســتخدمو التطبيــق مــن مشــاكل تشــغيلية مســتمرّة ،كمــا
تبيٍّــن التعليقــات ال ُمدرجــة عــى متجــر «غوغــل بــاي» (Google Play
 .)Storeويف مقابلــة مــع منظمــة «ســمكس» ،أرجــع أحــد أعضــاء
فريــق تطويــر تطبيــق “معــاً” ،يف “جامعــة بيــروت األميركيــة” ،األمــر
ّ
إىل ّ
المتوفــرة يه النســخة التجريبيــة (بيتــا) ،رغــم
أن نســخة التطبيــق
أن هــذا التنصــل لــم يــرد بشــكل واضــح يف  أيّ منشــور علــيّ .
ّ
يتوجــس البعــض مــن تنزيــل التطبيــق بســبب مخــاوف متعلّقــة
ّ
113
بالخصوصيــة ،وقــد تلقــت وزارة الصحــة الكثيــر مــن الشــكاوى
المتعلّقــة بمســائل الخصوصيــة والســرية عنــد إطــاق التطبيــق،
وفقــا ً للســيدة لينــا أبــو مــراد ،مديــرة الصحــة اإللكترونيــة يف وزارة

 103شــركة ..Siren Analytics. (2020). Aid Distribution in Lebanon. An Assessment. Challenges, limitations, and suggestions for an enhanced state-driven response. Siren Analytics
(تقييــم توزيــع المســاعدات يف لبنــان .التحديــات والقيــود واالقتراحــات الراميــة إىل تعزيــز االســتجابة الــي تقودهــا الدولــة) .Siren Analytics .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.sirenanalytics.com/ :
 ،files/Aid-Distribution-November-2020.pdfص.1 .
 104المرجع نفسه.
 105المرجع نفسه ،الصفحة .12
 106المرجع نفسه ،الصفحة .13
 107مقابلة مع مسؤويل البلدية.
 108المرجع نفسه.
 109شــركة ..Siren Analytics. (2020). Aid Distribution in Lebanon. An Assessment. Challenges, limitations, and suggestions for an enhanced state-driven response. Siren Analytics
(تقييــم توزيــع المســاعدات يف لبنــان .التحديــات والقيــود واالقتراحــات الراميــة إىل تعزيــز االســتجابة الــي تقودهــا الدولــة) .Siren Analytics .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.sirenanalytics.com/ :
files/Aid-Distribution-November-2020.pdf
 110الصليب األحمر .)2020( .الدعم المايل المباشر .الصليب األحمر اللبناين .معرّف الكائن الرقمي./https://www.redcross.org.lb/direct-cash-financial-support-2 :
 111مقابلة مع خليفة.
 112مقابلة مع شخص ّ
فضل إبقاء هويته مجهولة.
 113مقابلة مع لينا أبو مراد 18 ،أيلول/سبتمبر .2020

لبنان
جائحة كوفيد 19-والرقابة االجتماعية

الصحــة  .مــن جهتهــا ،أفــادت ســارا تشــانغ ،ويه أخصائيــة مســتقلّة
يف مجــال الصحــة العامــة تعمــل عــى عــرض البيانــات المتعلّقــة
بمــرض فيــروس كورونــا ،عــن بــروز مخــاوف تتعلّــق بالخصوصيــة
عنــد اســتخدام التطبيــق  114.كذلــك ،قــال جايــد خليفــه ،أحــد أعضــاء
ّ
حملــة  ،#NoCovidLBإنّــه ّ
يتوخــى الحــذر
اطلــع عــى التطبيــق لكنّــه
عنــد تحميــل تطبيقــات جديــدة عــى هاتفــه  115.هــذه التعليقــات
ّ
العامــة أو مــن ّ
أخصائييــن يف مجــال
عــن التطبيــق ،ســواء أكانــت مــن
ّ
الصحــة العامــة ،تســلّط الضــوء عــى الحاجــة إىل اتخــاذ تدابيــر
صارمــة لحمايــة الخصوصيــة واســتراتيجيات تســويق أفضــل.
عــاىن تطبيــق «معــاً» مــن نقــص يف التمويــل ،ممــا حـ ّ
ـد مــن نطــاق
انتشــاره وزاد مــن صعوبــة تبديــد المخــاوف المتعلقــة بالخصوصيــة.
وأشــار البروفيســور الحــاج الــذي ينتمــي إىل فريــق الجامعــة األميركيــة
يف بيــروت الــذي ســاعد يف تطويــر التطبيــق إىل أنهــم “لــم يحصلــوا
عــى أيّ دعــم حـ ّـى لتنظيــم حملــة وطنيــة”  116،وهــذا ليــس مســتغربا ً
نظــرا ً للصعوبــات الماليــة الــي تواجههــا الحكومــة اللبنانيــة حاليــاً،
علمــا ً أنّــه يصعــب اجتــذاب المســتخدمين مــن دون تنظيــم حملــة
منســقة .كان الهــدف ّ
ّ
األول مــن التطبيــق اســتهداف المســافرين
والســكان مــع التركيــز عــى فئة الشــباب ليشـ ّ
ـجعوا بدورهم األشــخاص
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األكبــر ســنّا ً يف مجتمعاتهــم المباشــرة عــى تحميلــه أيضــاً .وحســبما
تــم التركيــز عــى  الشــباب ّ
أوضحــت البروفيســورة جرمــاينّ ،
ألن
ً
مشــيرة إىل
بعضهــم كان ال يــزال يســهر ويشــارك يف االحتجاجــات،
ّ
أن الفريــق يمتلــك خططــا ً منفصلــة تهــدف إىل توصيــل رســالتهم إىل
“القــرى المكتظــة” واألشــخاص المنتميــن إىل مجموعــات اجتماعية-
117
اقتصاديــة مختلفــة.
بغـ ّ
ـض النظــر عــن عــدم تمويــل التطبيــق مــن قبــل الحكومــة ،كان مــن
الصعــب إقنــاع النــاس بتحميــل التطبيــق وســط األزمــة االقتصاديــة
الــي يشــهدها البلــد وبعــد وقــوع انفجــار المرفــأ قبــل أقـ ّـل مــن شــهر
مــن إطــاق التطبيــق إذ كان كثيــرون يعانــون مــن التشـرّد وقــد تفاقــم
انعــدام ثقتهــم يف الحكومــة.
يف  14كانــون الثاين/ينايــر  ،2021أطلقــت الحكومــة منصــات إلكترونيــة
118
أخــرى لمحاولــة تخفيــف أثــر الوبــاء ،مثــل covid.pcm.gov.lb
الــي تســمح للمواطنيــن بطلــب إذن للتنقــل خــال فتــرة اإلغــاق
الشــامل .بلغــت تكلفــة المنصــة حــواىل  150ألــف دوالر أميــريك ،وتـ ّ
ـم
ّ
مخصــص لمســاعدة
تمويلهــا عــن طريــق قــرض مــن البنــك الــدويل
119
المستشــفيات اللبنانيــة خــال الجائحــة.

 114مقابلة مع تشانغ.
 115مقابلة مع خليفة.
 116مقابلة مع الحاج وجرماين وباردوس.
 117المرجع نفسه.
 14 .Lebanon 24 118كانون الثاين/يناير  .)2021بدء العمل عىل إنشاء ّ
منصة “منح تصاريح الحركة” يف لبنان .Lebanon 24 .معرّف الكائن الرقمي:
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/784197/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%
84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%82%D9%81%D9%84%D8%A9%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
طليــس ،ح 14( .كانــون الثاين/ينايــر  .)2021اليــوم األول “للخــروج عــن الســيطرة” يف لبنــان ..و”فضيحــة منصــة” كورونــا تتفاعــل .الحــرّة .معــرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.alhurra.com/ :
119
lebanon/2021/01/14/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86٤
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تقييم األثر عىل الرقابة االجتماعية
لــم يكــن الغــرض األســايس مــن تدابيــر اإلغــاق الشــامل الــي اتُّخــذت
يف ربيــع العــام  2020تســهيل الرقابــة االجتماعيــة ،عــى الرغــم مــن ّ
أن
الســلطات اســتغلّت اإلغــاق الشــامل الــذي تــاه قمــع لالحتجاجــات
الــي بــدأت يف تشــرين ّ
األول/أكتوبــر  .2019ويف أوائــل العــام ،2021
ّ
أدى قــرار الحكومــة بفــرض إغــاق شــامل شــديد الصرامــة مــن دون
توفيــر مســاعدات اقتصاديــة كافيــة إىل انــدالع االحتجاجــات يف
مختلــف أنحــاء البــاد.
يف مراحــل االســتجابة األوىل للوبــاء ،أعلنــت الحكومــة اللبنانيــة حالــة
تعبئــة ّ
عامــة (ال تُعــي الحكومــة صالحيــات واســعة النطــاق) ،ولكــن
يف وقــت الحــق مــن العــام ،أعلنــت الحكومــة حالــة طــوارئ اســتجابةً
النفجــار مرفــأ بيــروتّ ،
ممــا انطــوى عــى تهديــدات أكثــر خطــورة
لحقــوق اإلنســان وأتــاح إمكانيــة تجــاوز الصالحيــات .فضـا ً عــن ذلــك،
تزامنــت بعــض تدابيــر اإلغــاق الشــامل أثنــاء ربيــع العــام  2020مــع
قــرار الســلطات بإزالــة خيــام المتظاهريــن يف بعــض المــدن وإقامــة
الحواجــز حــول المؤسســات الماليــة الــي اســتهدفتها االحتجاجــات.
كمــا ّ
أدى قــرار الحكومــة بفــرض إغــاق شــامل صــارم يف كانــون الثــاين/
ينايــر  2021إىل انــدالع االحتجاجــات مجــددا ً يف جميــع أنحــاء البــاد.

ّ
العامة وحالة الطوارئ
إعالن حالة التعبئة
مــع تفاقــم انتشــار الوبــاء يف فصــل الربيــع ،اســتطاعت الحكومــة
بإعالنهــا حالــة التعبئــة العامــة أن ّ
تنظــم الرقابــة عــى  النقــل
واالتصــاالت ،قبــل أن تعلــن حالــة الطــوارئ يف  5آب/أغســطس بعــد
ّ
وقــوع انفجــار مرفــأ بيــروت ،ما مكّنهــا من حظــر التجـ ّ
والتجمعات
ـول
وفــرض رقابــة عــى المنشــورات الــي ّ
تهــدد األمــن الوطــي.
ّ
العامــة   120،ويه نظــام مــدين
ســمح إعــان حالــة حالــة التعبئــة
يمنــح الحكومــة صالحيــات اســتثنائية أثنــاء مواجهــة خطــر أو كارثــة،
ســمح للحكومــة باســتخدام كل المــوارد المتاحــة للحـ ّ
ـد مــن انتشــار
الفيــروس ،بمــا يف ذلــك تأميــن مصــادر الطاقــة ،واســتخدام المــواد
الخــام واإلمــدادات الغذائيــة والصناعيــة ،واســتخدام المبــاين غيــر
المســكونة والفنــادق لعــزل المصابيــن واألشــخاص الذيــن خالطوهــم
وإلــزام المؤسســات واألفــراد بتقديــم الخدمــات الالزمــة وتنظيــم
النقــل واالتصــاالت ومراقبتهــا ودعــم أضعــف الفئــات وأكثرهــا تض ـرّرا ً
عــى المســتوى االقتصــادي .بــدال ً مــن ذلــك ،كان بوســع الحكومــة أن
تختــار تطبيــق قانــون األمــراض المعديــة الــذي وُضــع يف العــام 1957
والــذي ينــص عــى العــزل اإللزامــي لألفــراد المصابيــن والمخالطيــن
ّ
التجمعــات العامــة غيــر الضروريــة يف األماكــن المغلقــة
وحظــر

ّ
العامــة ،عــى الرغــم مــن
وعــزل المناطــق المتضــررة .فحالــة التعبئــة
ّ
أنّهــا تمنــح الحكومــة صالحيــات إضافيــة ،غيــر أنهــا ال تنتهــك حريــات
األفــراد بشــكل واســع.
مـن ناحيـة أخـرى ،تشـير حالـة الطـوارئ إىل فـرض نظـام عسـكري
لمواجهـة إمـا حـرب خارجيـة أو ثـورة مسـلحة أو اضطرابـات أمنيـة أو
121
كارثـة ،وإعالنهـا يسـمح للحكومة بتسـهيل عمليـة الرقابـة والمراقبة.
يف البداية ،أعلنت الحكومة ّ
أن حالة طوارئ سـوف تسـتمرّ من  5آب/
مددتهـا ّ
ثـم ّ
أغسـطس إىل  18آب/أغسـطس ّ ،2020
حتى  18أيلـول/
سـبتمبر   122بعـد قرار شـفوي من رئيس الجمهوريـة يُعتبر غير قانوين،
ـددت بعـض الصالحيـات العسـكرية ّ
ثـم ُم ّ
ّ
حتى  31كانـون ّ
األول/
ّ
ّ
ديسـمبر حتى بعـد انتهـاء فتـرة تمديـد حالـة الطـوارئ .يـؤدي إعلان
حالـة الطـوارئ إىل فـرض قيـود عىل الحريـات المدنية ّ
مما قد يسـمح
ّ
يحـق للجيـش
للدولـة بإسـاءة اسـتعمال السـلطة .على سـبيل المثـال،
ّ
ّ
تجـول وحظـر التجمعـات التي
التجمـع وفـرض حظـر
إغلاق أماكـن
تشـكّل خطـرا ً على  األمـن وفـرض رقابـة على  المنشـورات (بمـا يف
ذلـك اإلذاعـة والتلفزيـون) وفـرض اإلقامـة الجبريـة على أيّ شـخص
يشـارك يف أنشـطة تُعتبـر “تهديـدا ً أمنيـاً” ودخـول المنـازل يف أي
وقـت ،وترحيـل األجانـب المشـتبه فيهـم ،وتوسـيع سـلطة المحكمـة
العسـكرية لتشـمل المدنييـن يف “الجرائـم المتعلّقـة بانتهـاك األمـن”.
وينطــوي إعــان حالــة الطــوارئ عــى مســائل إجرائيــة أيضــاً ،فإعــان
حالــة الطــوارئ يف العــام  2020يُعتبــر غيــر قانــوين ألنّــه لــم يحــص
بموجــب مرســوم يصــدر يف اليــوم الــذي أُعلنــت فيــه ،علمــا ً ّ
أن ليــس
للمرســوم أثــرا ً رجعيــاً .لذلــكّ ،
فــإن جميــع القــرارات الــي اتُّخــذت
يف الفتــرة مــا بيــن  7آب/أغســطس وتاريــخ صــدور المرســوم يف 11
آب/أغســطس كانــت فعليــا ً غيــر قانونيــة وشــكّلت انتهــاكا ً لحريــات
المواطنيــن .كمــا كان التمديــد غيــر قانــوين أيضــا ً ألنّــه يُعتبــر قــرارا ً
فرديــا ً اتّخــذه رئيــس مجلــس النــواب ،حـ ّـى ّ
أن قــرار مجلــس الــوزراء
بتمديــد حالــة الطــوارئ اتّخــذ مــن دون الحصــول عــى أغلبيــة الثلثيــن
المطلوبــةُ .مـ ّ
ـددت حالــة الطــوارئ إذا ً عــن طريــق مذكــرة إداريــة يف
حيــن ينبــي تمديدهــا بموجــب مرســوم ،مــع العلــم ّ
أن البرلمــان
مـ ّ
ـدد حالــة الطــوارئ رســميا ً يف  13آب/أغســطس .وقــد طعنــت يف
ّ
هــذا التمديــد منظمــات عــدة معنيــة بحقــوق اإلنســان ،ومنهــا مــن
123
رفــع القضيــة إىل مجلــس شــورى الدولــة.
وبالرغــم مــن ّ
أن حالــة الطــوارئ تتيــح للحكومــة إمكانيــة انتهــاك
حقــوق الشــعب ،مــن المســتحيل معرفــة مــا إذا كانــت الحكومــة
ســتعلنها لــو لــم يحــدث انفجــار مرفــأ بيــروت .ومــع ذلــك ،فـ ّ
ـإن تطــور

الحجار ،ش 26( .آب/أغسطس « .)2020السلطة العامة أمام الكورونا :أي تعبئة عامة يف ظل إعالن “التعبئة العامة”؟» المفكرة القانونية.
120
/السلطة-العامة-أمام-الكورونا-أي-تعبئة-عhttps://legal-agenda.com/
المفكرة القانونية 21( .آب/أغسطس ( .)2020بيان المفكرة القانونية :أربعة اعتراضات عىل إعالن حالة طوارئ) .المفكرة القانونية .معرّف الكائن الرقمي:
121
https://english.legal-agenda.com/legal-agenda-statement-four-objections-to-the-declaration-of-a-state-of-emergency/.
اللحام ،و 25( .أيلول/سبتمبر  .)2020بيروت تحت الطوارئ حىت آخر  :2020خرق للدستور والقانون مع اإلصرار والتأكيد .المفكرة القانونية .معرّف الكائن الرقمي:
122
/بيروت-تحت-الطوارئ-حىت-آخر-2020-خرق-للدستورhttps://legal-agenda.com/
المرجع نفسه.
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حالــة التعبئــة العامــة إىل حالــة الطــوارئ يثيــر مخــاوف بشــأن احتمــال
ّ
توســع الصالحيــات بشــكل يض ـرّ بالخصوصيــة.

أثر اإلغالق الشامل عىل االحتجاجات
ّ
أدت االحتجاجــات اللبنانيــة الــي اندلعــت يف  17تشــرين ّ
األول/
أكتوبــر  2019إىل اســتقالة رئيــس الــوزراء الســابق ســعد الحريــري
وتشــكيل حكومــة جديــدة برئاســة رئيــس الــوزراء حســان ديــاب ،قبــل
أن تفقــد  االحتجاجــات حيويتهــا بعــد تشــكيل الحكومــة الجديــدة  
يق نهايــة شــباط/فبراير  .2020بالتــايل ،يصعــب تحديــد األثــر المباشــر
الســتجابة الحكومــة لجائحــة مــرض فيــروس كورونــا (كوفيــد )19 -
ّ
بخاصــة عنــد النظــر يف أثــر األزمــة االقتصاديــة
عــى االحتجاجــات،
ّ
الــي تزامنــت مــع الجائحــة .لكــن بعــض األحــداث تثبــت وجــود مثــل
هــذا الترابــط ،مثــل فــرض حظــر التجــول يف  27آذار/مــارس وقيــام
قــوى األمــن بإزالــة خيــام المتظاهريــن بالقــوة مــن ســاحة الشــهداء
الــي كانــت إحــدى مراكــز االحتجاجــات ،وفعلهــا األمــر نفســه يف
124
بعلبــك يف  3أيار/مايــو.
فرضـت الحكومـة إغالقـا ً شـامال ً آخـر بعـد تصاعـد االحتجاجـات
يف أواخـر نيسـان/أبريل وأوائـل أيار/مايـو ،يف مدينـة طرابلـس يف
شـمال لبنـان ،والتي أطلـق عليهـا البعـض اسـم “الموجـة الثانيـة” مـن
االحتجاجـات   125.ففي  27نيسـان/أبريلُ ،قتـل أحـد المحتجيـن على 
يـد قـوى األمـن   126،ويف األيـام التاليـة تعرّضـت المصـارف اللبنانيـة
لعـدد مـن الهجمـات بقنابـل المولوتـوف   127.ويف  30نيسـان/أبريل،
وافـق لبنـان على “خطـة إنقـاذ” اقتصاديـة   128كان مـن المفتـرض أن
ّ
تمهـد الطريـق أمـام إجـراء محادثـات مـع صنـدوق النقـد الـدويل،
ّ
لكنّهـا تعثـرت .ويف اليـوم الـذي تلا  الموافقـة على  خطـة اإلنقـاذ،
ّ
احتـج مئـات المتظاهريـن يف بيـروت أمـام مصـرف لبنـان   129.وقـرّرت
الحكومـة إعـادة فـرض اإلغلاق الشـامل يف  13أيار/مايـو بعـد أن رُفـع
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ّ
مؤقتـا ً يف نهايـة نيسـان/أبريل .وفقـا ً
لمنصـة تتبّـع حـاالت اإلصابـة
بمـرض فيـروس كورونـا التابعـة لـوزارة الصحـة ،حدثـت قفـزة كبيـرة
نسـبيا ً يف حـاالت اإلصابـة يف األسـبوع الـذي سـبق فـرض اإلغلاق
الشـامل ،إذ ُس ّ
ـجلت  34حالـة إصابـة يف  6أيار/مايـو و 36حالـة يف 9
أيار/مايـو مقارنـة بحـواىل  4حـاالت يف اليوم قبل ذلك بأسـبوع .وليس
مـن الواضـح تمامـا ًمـا إذا كان قـرار لبنـان بإعادة فرض اإلغالق الشـامل
يتعلـق مباشـرة بالهجمـات على المصـارف واالحتجاجـات أو نتيجـة
الزيـادة يف حـاالت اإلصابـة بمـرض فيـروس كورونـا (كوفيـد .)19 -
ولكــن  14أيّار/مايــو ،أي بعــد يــوم واحــد فقــط مــن بــدء “اإلغــاق
الشــامل الثــاين” ،أقــام الكثيــر مــن المصــارف الــي اســتهدفها
المتظاهــرون حواجــز معــزّزة حــول مبانيهــا   130.ورفــض معظــم
المصــارف التعليــق عــى هــذه المســألة ،لكــن نُشــرت الصــور عــى 
وســائل التواصــل االجتمــايع.

ّ
تجدد االحتجاجات يف أوائل العام 2021
ّ
أدى قــرار الحكومــة بفــرض إغــاق شــامل يف كانــون الثاين/ينايــر 2021
مــن دون توفيــر مســاعدات اقتصاديــة كافيــة إىل انــدالع احتجاجــات
يف جميــع أنحــاء البــاد .فــي   23كانــون الثاين/ينايــر ،اجتمــع
ّ
المحتجــون يف طرابلــس وصيــدا لالعتــراض عــى اإلغــاق الشــامل
بســبب تزايــد الفقــر وعجــز الكثيــر مــن األشــخاص الذيــن يتقاضــون
ّ
المحتجــون تقصيــر
أجرهــم بشــكل يومــي مــن العمــل .كذلــك ،دان
الحكومــة يف توفيــر المســاعدات الماليــة لألســر لمســاعدتها عــى 
تأميــن الضروريــات األساســية مثــل الغــذاء ألطفالهــا   131.وقــد تعـرّض
مــا ال ّ
يقــل عــن  45شــخصا ً إلصابــات إثــر وقــوع اشــتباكات ليليــة يف
شــمال لبنــان بيــن قــوى األمــن والمتظاهريــن يف  27كانــون الثــاين/
ينايــر ،وفقــا ً للصليــب األحمــر اللبنــاين   132.وأطلقــت قــوى األمــن
الذخيــرة الحيــة أثنــاء أعمــال الشــغب الــي وقعــت يف طرابلــس.
كمــا اندلعــت تظاهــرات أصغــر حجمــا ً يف جميــع أنحــاء البــاد ،بمــا

القــاق ،ن 7( .تموز/يوليــو ( .Capitalizing on the Pandemic: Party Responses & the Need for Grassroots Organizing .)2020االســتفادة مــن الجائحــة :اســتجابات األحــزاب والحاجــة إىل
124
التنظيــم الشــعيب) .جدليّــة .معــرّف الكائــن الرقمــي.https://www.jadaliyya.com/Details/41404 :
المرجع نفسه.
125
هيومن رايتس ووتش 29( .نيسان/أبريل  .)2020لبنان :مقتل متظاهر يف طرابلس .هيومن رايتس ووتش .معرّف الكائن الرقمي:
126
.https://www.hrw.org/news/2020/04/29/lebanon-one-protester-dead-tripoli
أزهري ،ت 29( .نيسان/أبريل ( .Banks targeted in Lebanon`s night of the Molotov .)2020استهداف المصارف يف لبنان يف ليلة المولوتوف) .الجزيرة .معرّف الكائن الرقمي:
127
.https://www.aljazeera.com/economy/2020/4/29/banks-targeted-in-lebanons-night-of-the-molotov
خريــش ،د 30( .نيســان/أبريل ( .Lebanon Turns to IMF After Default With Plea for $10 Billion Aid .)2020لبنــان يلجــأ إىل صنــدوق النقــد الــدويل لطلــب قــرض بقيمــة  10مليــارات دوالر).
128
بلومبــرغ .معــرّف الكائــن الرقمــي.https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-30/defaulted-lebanon-approves-rescue-plan-to-lay-ground-for-bailout :
 129فرانــس  5( .24كانــون الثاين/ينايــر ( .Lebanese protest against rescue plan as government seeks IMF help .)2020احتجــاج اللبنانييــن ضــد ّ
خطــة اإلنقــاذ بينمــا تطلــب الحكومــة المســاعدة مــن
صنــدوق النقد الــدويل) .فرانس  .24معرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.france24.com/en/20200501-lebanese-protest-against-rescue-plan-as-government-seeks-imf-help :
روز ،س 15( .أيار/مايــو ( Banks and Luxury Stores in Beirut hunker down behind steel walls .)2020المصــارف والمتاجــر الفاخــرة يف بيــروت تختــئ وراء جــدران فوالذيــة)The National .
130
 .Newsمعــرّف الكائــن الرقمــي.https://www.thenationalnews.com/world/mena/banks-and-luxury-stores-in-beirut-hunker-down-behind-steel-walls-1.1019770 :
 131ليبانــون فايلــز 23( .كانــون الثاين/ينايــر  .)2021احتجاجــات وقطــع طــرق رفضــا ً لتمديــد فتــرة اإلغــاق التــام .ليبانــون فايلــز .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.lebanonfiles.com/articles/%d8% :
a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%91%d8%a9/%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a5%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b
1%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%8b-%d8%b9%d9%84%d9%89%d8%a7%d8%b3/?fbclid=IwAR2PKTfft2Z65R0OOoWu43dZJglFsA6RwPycG7S0nvzpAoetpUPg244tdd0
 21( .AlJazeera Newsكانــون الثاين/ينايــر ( Dozens injured in anti-lockdown protests in Lebanon’s Tripoli .)2021إصابــة العشــرات يف احتجاجــات مناهضــة لإلغــاق الشــامل يف طرابلــس).
132
معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.aljazeera.com/news/2021/1/27/dozens-injured-in-lockdown-protests-in-lebanons-tripoli :
ك
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يف ذلــك بيــروت وصــور وجنــوب الجيــة وشــرق البقــاع   133.ويف يــوم
الخميــس  28كانــون الثاين/ينايــرُ ،قتــل الشــاب عمــر طيبــة البالــغ مــن
العمــر  30عامــا ً برصاصــةّ 134.
   وأدى قــرار الحكومــة بإغــاق البــاد بعــد
أن أعــادت فتحهــا أثنــاء العطــل الســتقبال السـيّاح ،إىل جانــب تدهــور
الوضــع االقتصــادي ،إىل نــزول المواطنيــن إىل الشــوارع مــرة أخــرى.

تقييــم تدابيــر الخصوصيــة المتّبعــة يف تطبيــق
ّ
ضــد الكورونــا» ومنصــات التســجيل
«معــا ً -
الجديــدة

يتـم اسـتخدام تطبيق «معا ًّ -
ال ّ
يرجـح أن ّ
ضـد الكورونا» كأداة مراقبة
ّ
ّ
بسـبب محدوديـة قاعـدة المسـتخدمين ،لكـن هـذا ال ينفي أنـه ثمـة
مشـاكل يف التطبيـق يمكنهـا أن ّ
تهـدد حـق الفـرد يف الخصوصيـة.
األمـر اإليجـايب هـو ّ
ّ
مطـوري التطبيـق نظـروا يف مسـألة حمايـة
أن
ّ
الخصوصيـة منـذ البدايـة واتخـذوا إجـراءات رقابيـة ،ولـم يُفـرض
على المواطنيـن فرضـاً ،غيـر ّ
أن التطبيـق يجمـع بيانـات عـن موقـع
المسـتخدمين ويسـمح بمشـاركتها مـع طـرف ثالـث ،باإلضافـة إىل
ّ
أن سياسـة الخصوصيـة التي يتّبعهـا غيـر شـاملة .ولكـن ،على الرّغـم
ّ
مـن أن التطبيـق ال يحتـرم الخصوصيـة كمـا يجـب ،فهـو ال يُسـتخ َدم
على  نطـاق واسـع ،كمـا ال يُحتمـل ّ
توسـع اسـتخدامه بمـا يضـرّ
بالخصوصيـة ،نظـرا ً إىل امتلاك الحكومـة ألدوات مراقبـة أخـرى.

ّ
ضــد
تدابيــر الخصوصيــة المتّبعــة يف تطبيــق «معــا ً -
الكورونــا»
أُطلــق تطبيــق «معــا ً  -ضـ ّ
ـد الكورونــا» بعــد تع ـرّض تطبيقــات تتبّــع
مخالــي  مــرىض كورونــا يف األردن والبحريــن والكويــت وقطــر
النتقــادات الذعــة بســبب انتهاكهــا حــق األفــراد يف الخصوصيــة .وقــد
وضــع فريــق تطويــر تطبيــق «معــا ً -ضـ ّ
ـد الكورونــا» عــددا ًمــن التدابيــر
الــي تهــدف إىل حمايــة الخصوصيــة ،بمــا يف ذلــك جمــع بيانــات
محــدودة ونشــر سياســة خصوصيــة .ومــع ذلــك ،ال يــزال التطبيــق
يعــاين مــن نقــاط ضعــف تهــدد الحــق يف الخصوصيــة.
يجمــع تطبيــق «معــا ً  -ضـ ّ
ـد الكورونــا» أرقــام هواتــف المســتخدمين
وبيانــات اتصــاالت البلوتــوث ،وعندمــا يتــم إبــاغ وزارة الصحــة عــن
حالــة إيجابيــة ،يتــم التحقــق ّ
ممــا إذا كان رقم الهاتــف المرتبط بالحالة
ـجال ً عــى تطبيــق «معــا ً -ضـ ّ
مسـ ّ
ـد الكورونــا» .فيقــوم التطبيــق بإعــام

ال ُمســتخدم بأنّــه يحتــاج إىل موافقتــه لتحميــل بيانــات االتّصــال
ّ
الخاصــة بــه مــن دون الكشــف عــن هويتــه .ال يجمــع تطبيــق «معــا ً
ّ
ضــد الكورونــا» بيانــات مواقــع المســتخدمين بــل يعتمــد عــى 
ّ
خدمــة البلوتــوث إلتاحــة بيانــات االتصــال بيــن المســتخدمين الذيــن
تخالطــوا .ولكنّــه يطلــب مــن المســتخدم الكشــف عــن موقعــه عــى 
أجهــزة «أندرويــد» ّ
ألن أجهــزة «أندرويــد» القديمــة تتطلّــب اإلفصــاح
عــن الموقــع لتشــغيل تقنيــة البلوتــوث ،غيــر ّ
أن التطبيــق ال يحفــظ
هــذه البيانــات   135.ولكــن ،حــىّ إن كانــت النيّــة مــن هــذه اإلجــراءات
حســنة ،يبــى التطبيــق معرّضــا ً لمخاطــر تتعلّــق بالخصوصيــة
سنناقشــها يف القســم التــايل.
اتّخــذ فريــق الجامعــة األميركيــة يف بيــروت تدابيــر لتوفيــر الرقابــة
والشــفافية عنــد تطويــر التطبيــق ،فوُضعــت لــه سياســة خصوصيــة
ـص بصراحــة عــى أنّــه يخــزّن بيانــات االتّصــال لمـ ّ
مفصلــة نســبيا ً تنـ ّ
ّ
ـدة
ّ
 21يومــا ً فقــط بعــد المخالطــة   136،و ُ
جعلــت كافــة البيانــات المخزّنــة
عــى جهــاز المســتخدم تُحــذف بعــد إزالــة التطبيــق عــن الهاتــف.
ّ
الصحــة،
ومــن أجــل حــذف البيانــات المحفوظــة عــى خــوادم وزارة
ّ
يمكــن أن يرســل المســتخدمون بريــدا ً إلكترونيــا ً إىل وحــدة الصحــة
اإللكترونيــة لطلــب حــذف البيانــات الــي ّ
تــم تخزينهــا يف الســابق.
كذلــك ،يمكــن للمســتخدمين إرســال بريــد إلكتــروين إىل وحــدة
137
ّ
الصحــة اإللكترونيــة لتعديــل البيانــات أو ســحب موافقتهــم.
باإلضافــة إىل سياســة الخصوصيــة الــي يســهل ّ
االطــاع عليهــا عــى 
موقــع التطبيــق ،نشــر فريــق الجامعــة األميركيــة يف بيــروت الشــفرة
138
الخاصــة بنســخيت التطبيــق  Androidو IOSعــى موقــع ،GitHub
ولكــن لــم يتبيّــن ّ
أن الشــفرة المنشــورة عــى موقــع  GitHubتختلــف
عــن شــفرة المصــدر كمــا يه الحــال يف بعــض البلــدان .تواصلــت
الصحــة وفريــق الجامعــة األميركيــة يف بيــروت مــع ّ
ّ
منظمــات
وزارة
139
المجتمــع المــدين المحليــة لــي تنضــم إىل مجلــس الرقابــة،
ولكــن لــم يتـ ّ
ـم إنشــاء هــذا المجلــس بعــد.
األهــم هــو ّ
ّ
أن المواطنيــن غيــر ملزميــن بتحميــل
يبــى الجانــب
التطبيــق ،وال أحــد ملــزم باســتخدامه كمــا صــرّح فريــق الجامعــة
األميركيــة يف بيــروت الــذي ابتكــر التطبيــق .يف هــذا الشــأن ،أشــار
البروفيســور ماركــو بــاردوس إىل ّ
أن بعــض التطبيقــات المحليــة
لتتبّــع مخالــي مــرىض كورونــا «تطلــب مــن المســتخدمين تنزيــل

 27( .AlJazeera Newsكانــون الثاين/ينايــر ( .Lebanon riots: Security forces wound protestors with live fire .)2021أعمــال الشــغب يف لبنــان :إصابــة المتظاهريــن بجــروح بعــد اســتخدام قــوى
133
األمــن الذخيرة الحية) .معرّف الكائــن الرقمــي.https://www.aljazeera.com/news/2021/1/27/hundreds-protest-lockdown-measures-in-lebanons-tripoli :
 28( .LBCI 134كانــون الثاين/ينايــر  .)2021وفــاة شــاب متأثــرا ً بإصابتــه خــال المواجهــات يف طرابلــس ليـ ًـا .LBCI News .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/572821 :
/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA
%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%
D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%84/ar?fbclid=IwAR05x5wdCeX5CvIHrmNIETovo1222AvcceCMTT40ljGuoyXVJHK95_sKafU
مقابلة مع البروفيسورة جرماين والبروفيسور الحاج والبروفيسور باردوس.
135
العامة« .)2020( .معًا ّ -
ّ
ّ
ّ
ّ
العامة .معرّف الكائن الرقمي.https://moph.gov.lb/en/ma3an :
الصحة
ضد الكورونا» .وزارة
الصحة
وزارة
136
المرجع نفسه.
137
ّ
ّ
ّ
ّ
العامة .معرّف الكائن الرقمي.https://github.com/Lebanese-Ministry-of-Public-Health :
الصحة
العامة .GitHub ..)2021( .وزارة
الصحة
وزارة
138
أعــدت هــذا التقريــر ،ليعرضــا علينــا االنضمــام إىل المجلــس االستشــاريّ .
الصحــة مــع منظمــة «ســمكس» ،الــي ّ
ّ
لكــن
التزامًــا بالشــفافية ،تواصــل فريــق الجامعــة األميركيــة يف بيــروت ووزارة
139
ّ
المطوريــن وأعلمناهــم بتعليقاتنــا بشــأن موضــوع األمــان يف التطبيــقّ .
وقدمنــا تعليقاتنــا للفريــق الــذي طـ ّ
ّ
ـور هــذا
كمنظمــة مناصــرة ،وبقينــا عــى اتّصــال مــع
«ســمكس» رفضــت العــرض بفعــل دورهــا
ـور التطبيــق وهــو شــركة  TEDMOBبريــدا ً إلكترونيــا ً ّ
التطبيــق بعــد أن أجرينــا تحليـ ًـا ثابتًــا لــه .فأرســل مطـ ّ
مفصـ ًـا يعالــج النقــاط الــي ذكرناهــا.
ل

ل

لبنان
جائحة كوفيد 19-والرقابة االجتماعية

تطبيقــات فــرض الحجــر الصحــي الــي تســتعين بالموقــع الجغــرايف
للمســتخدم؛ نحــن ال نريــد أن نفعــل ذلــك ألنّــه يتعــارض مــع مبادئنــا
األخالقيــة»   140.وشـ ّ
ـددت البروفيســورة جرمــاين ،يف المقابلة نفســها،
ّ
ـى أن مســؤولين عـ ّ
ـدة يف الحكومــة عارضــوا فــرض التطبيــق   141،يف
عـ
ّ
ً
حيــن أشــارت الســيدة أبــو مــراد أيضــا إىل إنــه مــا مــن إرادة سياســية
لجعــل التطبيــق إلزاميــاً  142.لكــن بصــرف النظــر عــن هــذه االعتبــارات،
قالــت الســيدة أبــو مــراد إنّهــم ّ
تلقــوا يف البــدء شــكاوى ّ
عــدة بشــأن
143
تدابيــر الخصوصيــة المعتمــدة عــى وســائل التواصــل االجتمــايع.

مخاوف بشأن الخصوصية
تشــمل المخــاوف بشــأن الخصوصيــة المتعلّقــة بتطبيــق «معــا ً ضـ ّ
ـد
الكورونــا» حفــظ البيانــات بصــورة مركزيّــة واســتخدام بيانــات الموقع،
أن سياســة الخصوصيــة ال تبيّــن ّ
باإلضافــة إىل ّ
بدقــة مــا إذا كان يُسـمَح
ألطــراف ثالثــة بالوصــول إىل البيانــات ،بمــا يف ذلــك بيانــات الموقــع.
أوالً ،بمــا ّ
أن التطبيــق يعتمــد عــى  بروتوكــول “بلوتريــس”
( ،)Bluetraceفـ ّ
ـإن البيانــات تخــزّن يف قاعــدة بيانــات مركزيــة يف وزارة
ّ
الصحــة
الصحــة .قــد تســاعد قاعــدة البيانــات المركزيــة هــذه وزارة
عــى مشــاركة البيانــات مــع وحــدة ّ
الترصــد الوبــايئ بســهولة أكبــر ،إال
أنّهــا تطــرح خطــر مشــاركة البيانــات مــع أطــراف ثالثــة ســواء أكانــت
خاصــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،فـ ّ
هيئــات حكوميــة أو شــركات ّ
ـإن حفــظ
البيانــات يف ســيرفر مركــزي يجعلهــا أكثــر عرضــة للتســريبات .تجــدر
اإلشــارة إىل ّ
أن ّ
ثمــة بروتوكــوالت تتبُّــع أخــرى مســتخدمة عــى نطــاق
واســع ،مثــل «نظــام إشــعارات التعـرّض لفيــروس كورونــا المسـ ّ
ـتجد»
الــذي أطلقتــه شــركتا «آبــل» و«غوغــل» ،والــذي يعتمــد نموذجــا ً غيــر
مركــزي لحفــظ البيانــات .وتجــدر اإلشــارة إىل ّ
أن تطويــر تطبيــق «معــا ً
ضـ ّ
ـد الكورونــا» بــدأ قبــل إطــاق نظــام “آبــل” “ -غوغــل”.
ّ
يســمح تطبيــق «معــا ً
ضــد الكورونــا» بكشــف بيانــات مواقــع
ّ
بخاصــة مــن خــال مجموعــة تطويــر
المســتخدمين ألطــراف ثالثــة،
ّ
ّ
المطورين ،فإنهم
البرمجيــات “ون ســيغنال” ( .)OneSignalوبحســب
اضط ـرّوا إىل طلــب بيانــات الموقــع يف التطبيــق للتمكّــن مــن إتاحتــه
عــى أجهــزة «أندرويــد» القديمــة ،غير ّ
أن األطــراف الثالثــة مثل خدمة
“ون ســيغنال” ( )OneSignalتســتطيع أيضــا ً الوصــول إىل بيانــات
الموقــع بعــد موافقــة المســتخدم   144.تـ ّ
ـم توســيع نطــاق التطبيــق
ليشــمل أجهــزة قديمــة مثــل ِ Android 5.0يف ســبيل اجتــذاب أكبــر
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عــدد ممكــن مــن المســتخدمين المحتمليــن ،لكـ ّ
ـن ذلــك يزيــد مــن
خطــر تعـرّض المســتخدمين لثغــرة «غانــوس» ( ،)Janusوقــد يســمح
لألطــراف الثالثــة بالوصــول إىل بيانــات المواقــع   145.وبالرّغــم مــن ّ
أن
ـوري التطبيــق (وسياســة الخصوصيــة) ّ
مطـ ّ
يدعــون أنّهــم ال يخزّنــون
بينــات المواقــع ،قــد يتيــح طلــب اإلذن لـــ”ون ســيغنال” (،)OneSignal
وهــو تطبيــق طــرف ثالــث يســاعد عــى إرســال اإلشــعارات اللحظيــة
( ،)Push Notificationsبالوصــول إىل بيانــات الموقــع الخاصــة
بالمســتخدمين ،باإلضافــة إىل بيانــات أخــرى قــد تكــون حساســة ،بمــا
يف ذلــك نــوع أجهــزة المســتخدمين وأرقــام هواتفهــم .ويف حيــن ّ
أن
طريقــة اســتخدام “ون ســيغنال” ( )OneSignalلهــذه البيانــات غيــر
واضحــة ،تضـ ّ
ـم سياســة الخصوصيــة عــددا ً محــدودا ً مــن األطــراف
146
الثالثــة الــي يمكــن مشــاركة هــذه البيانــات معهــا.
نشـــر سياســـة الخصوصيـــة الخاصـــة بتطبيـــق «معـــاً» وإتاحتهـــا
للجمه ــور أم ــر مه ــم ،ولك ـ ّ
ـن ه ــذه السياس ــة ال تش ــير صراح ـ ًـة إىل أن ّــه
يمكـــن لخدمـــة “ون ســـيغنال” (ـ )OneSignalالوصـــول إىل بيانـــات
ّ
لمنص ــة “فاي ــر
الموق ــع وغيره ــا م ــن البيان ــات الش ــخصية   147.ويمك ــن
باي ــز” ( )Google Firebaseال ــي يس ــتخدمها التطبي ــق أيض ــا ً الوص ــول
إىل بع ــض البيان ــات .ل ــذا ،ينب ــي أن تن ــص السياس ــة بوض ــوح ع ــى 
أن ه ــذه األط ــراف الثالث ــة تس ــتطيع الوص ــول إىل البيان ــات ،وخاص ــة
خدم ــة “ون س ــيغنال” ( )OneSignalال ــي ق ــد تتمكّ ــن م ــن الوص ــول
ّ
الخاص ــة بالمس ــتخدمين .كذل ــك ،تن ــص سياس ــة
إىل بيان ــات الموق ــع
ّ
ّ
ً
الخصوصيـــة عـــى أن تطبيـــق «معـــا ضـــد الكورونـــا» ســـيحذف
جميـــع البيانـــات مـــن النظـــام بعـــد “انتهـــاء فتـــرة الوبـــاء” ولكنهـــا
ـص ع ــى تاري ــخ مح ـ ّ
ـددّ ،
ال تن ـ ّ
مم ــا يفس ــح المج ــال أم ــام إمكاني ــة
148
توس ــيع الصالحي ــات بش ــكل يضـ ـرّ بالخصوصي ــة.
ّ
حــدد الفريــق التقــي التابــع لمنظمــة «ســمكس» مســائل تعتيــم
ّ
متعلقــة بالمعلومــات المحــددة بتعليمــات برمجيــة ثابتــة
( ،)hardcoded informationوعندمــا اتصلنــا بمطـ ّ
ـوري التطبيــق يف
شــركة “تيــد مــوب” ( ،)TEDMOBأخبرونــا بأنّهــم عــى علــم بذلــك.
ويعــود بعــض المخــاوف األمنيــة عــى األقــل إىل اعتمــاد التطبيــق
بشــكل كبيــر عــى الخدمــات المجانيــة .لذلــك ،لــم ّ
تتوفــر لــدى شــركة
ّ
المطــورة للتطبيــق األمــوال الالزمــة التّخــاذ التدابيــر
“تيــد مــوب”
األمنيــة االعتياديــة يف هــذه الحــاالت مثــل خدمــة “ديكــس غــارد”
149
(.)DexGuard

مقابلة مع البروفيسورة جرماين والبروفيسور الحاج والبروفيسور باردوس.
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المرجع نفسه.
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مقابلة مع لينا أبو مراد.
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المرجع نفسه.
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مقابلة مع البروفيسورة جرماين والبروفيسور الحاج والبروفيسور باردوس.
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منظمــة «ســمكس» 11( .أيلول/ســبتمبر  .)2020التطبيــق الجديــد لتتبُّــع مخالــي مــرىض كورونــا يف لبنــان يجمــع بيانــات أقـ ّـل لكنّــه يطــرح مخــاوف أمنيــة .منظمــة «ســمكس» .مع ـرّف الكائــن
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الرقمــيhttps://smex.org/security-concerns-with-lebanons-new-contact-tracing-app/ :
 .OneSignalسياسة الخصوصية .معرّف الكائن الرقمي.https://onesignal.com/privacy_policy :
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ّ
ّ
الصحة .معرف الكائن الرقمي.https://mophtracer.tedmob.com/privacy-policy :
( 20تموز/يوليو  .)2020سياسة الخصوصية .تطبيق تتّبع مخاليط مرىض الكورونا التابع لوزارة
147
المرجع نفسه.
148
مقابلة مع فريق الجامعة األميركية يف بيروت.
149

24

لبنان
جائحة كوفيد 19-والرقابة االجتماعية

ّ
المنصات اإللكترونية
موجة جديدة من
يف كانــون الثاين/ينايــر  ،2021أطلــق لبنــان منصتيــن لطلــب التنقــل
أثنــاء اإلغــاق الشــامل وللتســجيل لتلـ ّـي لقــاح مــرض فيــروس كورونــا
ممــا ّ
ّ
(كوفيــد ّ ،)19 -
محــددة
يــدل عــى عــدم اعتمــاد اســتراتيجية
ّ
ويشــكّل تهديــدا ً آخــر لحــق األفــراد يف الخصوصيــة.
ويف  14كانــون الثاين/ينايــرّ ،
فعلــت وزارة الداخليــة والبلديــات منصــة
ّ
إلكترونيــة للمواطنيــن للحصــول عــى  إذن بالتنقــل أثنــاء اإلغــاق
الشــامل ،يه ّ
منصــة   150 covid.pcm.gov.lbالــي ُط ّورتهــا “إمباكــت”
المنصــة مشــاكل ّ
ّ
عــدة ،مثــلّ :
أوالً،
وأطلقتهــا عــى عجــل .تشــوب
ّ
تبيّــن للمواطنيــن ّ
ً
أن المنصــة توافــق تلقائيــا عــى كل طلــب تنقــل،
ّ
التحقــق مــن اســم الشــخص أو وجهتــه .وقــد ســخر
مــن دون
ّ
المواطنــون مــن المنصــة عــى مواقــع التواصــل االجتمــايع وشــاركوا
أمثلــة عــن إصــدار المنصــة إذن ّ
تنقــل لألشــخاص عــى الرغــم مــن
ّ
المنصــة
اســتخدامهم أســماء ووجهــات وهميــة   151.ثانيــاً ،افتقــرت
إىل بروتوكــول «طبقــة المنافــذ اآلمنــة» ( )SSLوسياســة خصوصيــة
ّ
ممــا عـرّض بينــات المســتخدمين للخطــر 152.وبعــد أن قامــت منظمة
«ســمكس» وغيرهــا مــن األفــراد المعنييــن بتســليط الضــوء عــى ذلــك،
ّ
ردت «إمباكــت» بإضافــة تدابيــر أمنيــة جديــدة عــى الموقــع .كان
ّ
المنصــة عشــوائياً ،عــى غــرار معظــم مبــادرات الحكومــة
إطــاق
ّ
ّ
اللبنانيــة منــذ بــدء الجائحــة ،ومــن الواضــح أن المســائل المتعلقــة
بالخصوصيــة لــم تُــرا َع يف التصميــم وجــاءت فيمــا بعــد كـ ّ
ـردة فعــل.
منصـة «إمباكـت» يف نهايـة شـهر كانـون الثاين/ينايـر ّ
أطلقـت ّ
منصـة
153
ّ
للتسـجيل ألخـذ لقـاح ضـد مـرض فيـروس كورونـا (كوفيـد ،)19 -
ّ
المنصـة اسـم الشـخص وجنسـيته ورقـم هويتـه ورقـم
بحيـث تجمـع
ّ
ً
هاتفـه  154.لكـن ،بالرغم مـن أن المنصة أصبحت أكثر أمانا ،فهي كانت
ال تـزال تفتقـر لسياسـة الخصوصيـة ،قبـل أن تسـتجيب للشـكاوى التي
تلقتهـا مـن منظمـة «سـمكس» وغيرهـا مـن الجهـات الفاعلـة وتنشـر
سياسـة خصوصيـة باللغة اإلنكليزية فقطّ ،
ثـم باللغة العربية يف وقت
ّ
المختص بوسـائل التواصـل االجتمايع
الحـق .ويف حيـن أكّـد الفريـق
ّ
لمنصـة «إمباكـت» مـرارا ً وتكـرارا ً التزامـه بالخصوصيـة ،وعـرض
التابـع

على المواطنيـن إمكانية تعديل بياناتهـم 155،تبىق طريقة إطالق هذه
على أن العمليـة كانـت مسـتعجلة ّ
ّ
المنصـات دليلا ً
وأن المطورين لم
يراعـوا بشـكل كامـل المخـاوف المتعلقـة بالخصوصيـة أثنـاء التطوير.

تهديدات الخصوصية القائمة يف لبنان
لــدى الدولــة اللبنانيــة قــدرة واســعة عــى  الوصــول إىل البيانــات
الشــخصية للمواطنيــن ،يعــود ذلــك إىل حــد كبيــر إىل امتالكها شــركيت 
االتصــاالت “ألفــا” ( )Alfaو”تاتــش” ( .)Touchوبالتــايل ،يجــب تقييــم
ّ
ضــد الكورونــا» والموجــة
البيانــات الــي يجمعهــا تطبيــق «معــا ً -
الجديــدة مــن المنصــات اإللكترونيــة عــى هــذا األســاس.
ذكــر البروفيســور الحــاج ،يف مقابلــة معــهّ ،
أن فريــق الجامعــة
األميركيــة يف بيــروت اتّصــل بــوزارة االتصــاالت لمعرفــة مــا إذا كانــت
لديهــا أيّ طريقــة لتتبــع بيانــات االتصــال ،قــد تكــون مفيــدة لتطبيــق
تتبــع مخالــي مــرىض كورونــا ،ولكـ ّ
ـن الــوزارة ّ
ادعــت أنّهــا ال تملــك مثل
156
ل الهاتف
هــذه البيانــات   .يف المقابــل ،ال تــزال الدولــة تحتكــر مشــغ َ
المحمــول يف لبنــان ،وقــد أجبــر مجلــس الــوزراء وزارة االتصــاالت أكثــر
157
مــن م ـرّة عــى مشــاركة البيانــات الوصفيــة مــع الــوكاالت األمنيــة،
أمــا تطبيــق «معــا ً ّ -
ّ
ضــد الكورونــا» فيجمــع كميــة محــدودة مــن
ّ
ّ
الصحــة الوصــول إليهــا.
المعلومــات الشــخصية وال يمكــن إل لــوزارة
أن «مشــغلّ
ـدد البروفيســور الحــاج عــى هــذه النقطــة مشــيرا ً إىل ّ
شـ ّ
ّ
أصــا
الهواتــف المحمولــة يف لبنــان ملــك للحكومــة ،الــي تمتلــك
أرقــام الهواتــف والعناويــن واألســماء»   158.وعليــه ،يف حيــن أنّ
ّ
ضــد
تهديــدات الخصوصيــة الــي ينطــوي عليهــا تطبيــق «معــا ً -
ّ
تــؤدي إىل مخــاوف مــن إمكانيــة تســريب البيانــات إىل
الكورونــا»
أطــراف ثالثــة ،مــن المرجــح أن يكــون لــدى الحكومــة القــدرة عــى 
الوصــول إىل الكثيــر مــن هــذه البيانــات أساســاً.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يُعتبــر اإلطــار القانــوين اللبنــاين لحمايــة البيانــات
ّ
حـــى اآلن ،لـــم يُطبّـــق القانـــون رقـــم
الشـــخصية إطـــارا ً ضعيفـــاً.
 81/2018بشـــأن المعامـــات اإللكترونيـــة والبيانـــات ذات الطابـــع
الش ــخيص ،وه ــو قان ــون يض ــع كام ــل الصالحي ــات يف ي ــد الس ــلطة

منصــة «منــح إذن ّ
 14( .Lebanon 24كانــون الثاين/ينايــر  .)2021بــدء العمــل عــى ّ
التنقــل يف لبنــان» .Lebanon 24 .معــرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.lebanon24.com/news/lebanon :
150
/784197/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%82%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3
.%D8%A7%D8%B9%D8%A9
طليس ،ح 14( .كانون الثاين/يناير «( ”’The first day of the Corona Situation ‘Getting out of Control’ and the scandal of the ‘Corona Permission platform“ .)2021اليوم األول من جائحة
151
كورونــا» يخــرج عــن الســيطرة “وفضيحــة «منصــة طلب إذن الخــروج» “.
( 21كانــون الثاين/ينايــر  .)2021منظمــة «ســمكس» .لبنــان :أســئلة حــول الخصوصيــة برســم ّ
منصــة “طلب إذن الخروج” .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://smex.org/ar/%d9%84%d8%a8%d9%86 :
152
%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%91%d8%a9./%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%83%d8%aa
مــك آرثــر ،ر 29( .كانــون الثاين/ينايــر ( Egypt and Lebanon launch online registration systems for COVID-19 vaccine .)2021مصــر ولبنــان يطلقــان أنظمــة إلكترونيــة للتســجيل للقــاح فيــروس
153
كورونــا (كوفيــد .)-19معـرّف الكائــن الرقمــي.https://www.healthcareitnews.com/news/emea/egypt-and-lebanon-launch-online-registration-systems-covid-19-vaccine :
https://covax.moph.gov.lb/impactmobile/vaccine/non-medical 154
( 2شباط/فبراير  .)2021تويتر .معرّف الكائن الرقمي.https://twitter.com/impact_gov/status/1356554287753666560 :
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ُ
التنفيذي ــة .عندم ــا أقــرّ القان ــون ،ل ــم تك ــن وزارة االقتص ــاد والتج ــارة،
ّ
مســـتعدة
الـــي تتـــوىل حمايـــة البيانـــات بحكـــم األمـــر الواقـــع،
ّ
لتتحم ــل المس ــؤوليات الجدي ــدة ،س ــواء ع ــى الصعيدي ــن المه ــي
أو الم ــايل  159 .وم ــع ذل ــك ،م ــا م ــن دلي ــل ع ــى ت ــويل وزارة االقتص ــاد
والتج ــارة أيّ قضي ــة ح ــول حماي ــة البيان ــات ذات الطاب ــع الش ــخيص.
ـاب البيان ــات الح ــق يف الوص ــول إىل بياناته ــم
يمن ــح القان ــون أصح ـ َ
وتعديله ــا ،والح ــق يف االعت ــراض ع ــى معالجته ــا ،يف حي ــن تمن ــح
َ
وزارة الداخليـــة ،ووزارة الدفـــاع ،ووزارة
المـــادة  97مـــن القانـــون
ّ
ّ
الحـــق يف إعفائهـــا مـــن هـــذا الحكـــم .وتنـــص المـــادة 94
الصحـــة
ّ
أيضـــا ً
عـــى أن «بعـــض الحـــاالت ال تحتـــاج إىل رخصـــة مـــن أجـــل
ّ
معالجـــة البيانـــات» ،األمـــر الـــذي يحـــد أكثـــر مـــن قـــدرة القانـــون
ع ــى تقيي ــد معالج ــة الحكوم ــة للبيان ــات ذات الطاب ــع الش ــخيص.
  160وبموج ــب القان ــون نفس ــه ،يمك ــن تقني ــا ً تصني ــف ّ
ـي وزارة
منص ـ ْ َ
ّ
الصحـــة و«إمباكـــت» كاســـتثناء.
يف نهايــة المطــاف ،مــع ّ
أن تطبيــق «معــاً» يطــرح هواجــس
أن يُسـ ّ
المرجــح إطالقــا ً ّ
ّ
ـتغل لتجــاوز
مرتبطــة بالخصوصيــة ،مــن غيــر
ـدل اعتمــاده المتــدنّ
الصالحيــات ،نظــرا ً إىل انتشــاره المحــدود ومعـ ّ
نســبياً .ومــع ذلــك ،يبــدو ّ
أن الموجــة الجديــدة مــن التطبيقــات
تشــير إىل ّ
أن الحكومــة ستســتخدم التطبيقــات ال ُمتاحــة عبــر ّ
منصــة
«إمباكــت» يف مراحــل الحقــة.

( 11تشــرين األول/أكتوبــر ( An “Ugly” New Data Protection Law in Lebanon .)2018القانــون الجديــد لحمايــة البيانــات يف لبنــان… «ناقــص») .منظمــة «ســمكس» .معــرّف الكائــن الرقمــي:
159
/https://smex.org/an-ugly-new-data-protection-law-in-lebanon
المرجع نفسه.
160
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أثر االستجابة لفيروس كوفيد  19 -لدى الالجئين وإمكانية
اإلقصاء االجتمايع
باإلضافــة إىل أزمــة كوفيــد  ،19 -واجــه الالجئــون كذلــك تهديــدات
مختلفــة بســبب األزمــة االقتصاديــة المتفاقمــة .بالنســبة إىل اإلغــاق
الشــامل ،فقــد ُفرضــت يف بعــض الحــاالت قيـ ٌ
ـود أكثــر صرامـ ًـة عــى 
الالجئيــن مــن تلــك المفروضــة عــى المواطنيــن اللبنانييــن .ويف حيــن
كانــت إمكانيــة اإلقصــاء محــدودة عــى تطبيــق «معــاً» ،غيــر ّ
أن
الموجــة الجديــدة مــن المنصــات اإللكترونيــة تشــكّل تهديــدات أكثــر
خطــورة مرتبطــة باإلقصــاء االجتمــايع.

األثر الفريد لإلغالق الشامل
ّ
ولكـن نتائجـه كانت ّ
أشـد عىل
ُطبّـق اإلغلاق الشـامل بطـرق مختلفـة،
الالجئيـن والمجموعـات الضعيفـة .ففي المراحـل األوىل مـن اإلغالق
الشـامل ،كان ّ
تنقـل الالجئيـن مقيّـدا ً إىل ّ
حـد كبيـر ،وأغلقـت البلديـات
وحـد الجيـش مـن ّ
161
ّ
تنقـل الالجئيـن خـارج المخيمـات  .
المخيمـات،
ّ
ُ
ويف بعـض الحـاالت ،لـم يسـمح لالجئيـن بالخـروج إل مـن أجـل
الحصـول على السـلع األساسـية والتمـاس المسـاعدة الطبيـة .وفـرض
الوضـع االقتصـادي المريـع المزيـد مـن الضغـوط عليهـم ،خصوصـا ً
ّ
تكـف مسـاعدات
وأن الكثيـر منهـم يعملـون على أسـاس يومـي ،ولـم
ِ
مفوضيـة األمـم المتحدة السـامية لشـؤون الالجئين مـن أجل تغطية
احتياجاتهـم األساسـية ّ
ألن تدهـور قيمـة الليـرة اللبنانيـة ّ
أدى إىل
ارتفـاع يف أسـعار األغذيـة واللـوازم األساسـية ،بحسـب أربعـة الجئيـن
يعيشـون يف مخيمـات مختلفـة يف أنحـاء البقـاع األوسـط  162.ويف
ُ
إطـار التدابيـر الوقائيـة التي اعتمدهـا الالجئـون ،ألغيـت أيضـا ًالزيارات
بيـن السـكان داخـل المخيـم.
ّ
على التنقـل سـلبا ًعلى الالجئيـن ،بحيـث كان مـن
أثّـر اإلغلاق والقيـود
الصعـب العثـور على سـيارات أجـرة ،واضطـرّ الكثيـر منهـم إىل دفـع
مبالـغ إضافيـة مـن أجـل ّ
التنقـل إىل المرافـق الصحيـة ،وذلـك وسـط
ارتفـاع أسـعار مختلـف السـلع والخدمـات وعـدم ضبطهـا .بعـد
أن كانـت كلفـة ركـوب سـيارة أجـرة تبلـغ َ
ألفي ليـرة لبنانيـة للشـخص
الواحـد ( 1.33دوالر أميـريك بحسـب سـعر الصـرف الرسـمي ،و0.25
دوالر أميـريك بحسـب سـعر الصـرف يف السـوق السـوداء) ،باتـت تصل
حاليـا ًإىل أكثـر من ضعف السـعر السـابق (أكثر مـن  3دوالرات أميركية
تبعـا ًلسـعر الصـرف الرسـمي ،وأكثـر مـن  0.5دوالرات أميركية بحسـب
سـعر الصـرف يف السـوق السـوداء) .على  سـبيل المثـال ،اضطـرت
امـرأة وَلـدت توأمـا ً أن تدفـع مبلغـا ً هائلا ً مـن المـال مقابـل الذهـاب
إىل المستشفى لرؤيـة مولودهـا الجديـد ّ
ألن القيـود المفروضـة على 
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163
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165
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ّ
تحـد مـن عـدد سـيارات األجرة التي تحمل لوحة برقم يسـمح
التنقـل
ّ
لهـا التنقـل (مفرد/مـزدوج) .باإلضافـة إىل ذلـك ،واجهـت المـرأة الكثيـر
ّ
التجـول ،ففي 
مـن العقبـات بسـبب اإلغلاق الشـامل وسـاعات حظـر
ّ
كل مـرة ّ
توجهـت فيهـا إىل المستشفى اضطـرّت إىل تبريـر سـبب
خروجهـا للجيـش وإبـراز وثيقـة رسـمية مـن المستشفى 163.وتقـول
الجئـة أخـرى إنّهـا بـدأت بالسـير باتجـاه المركـز الصحـي ألنهـا لـم تعد
تحمـل كلفـة ركـوب سـيارة أجـرة 164،علمـا ً ّ
قـادرة على  ّ
أن معظـم
الالجئيـن يذهبـون إىل الطبيـب برفقـة فـرد أو فر َديـن مـن عائلتهـم.
وبحســـب أحـــد المندوبيـــن العامليـــن يف أحـــد المراكـــز الصحيـــة،
ّ
ـو
الت ــزم الالجئ ــون باإلغ ــاق الش ــامل وتدابي ــر حظ ــر التج ــول ع ــى نح ـ ٍ
ّ
جـــدي أكثـــر مـــن اللبنانييـــن ،نظـــرا ً إىل ّ
أن بعـــض الالجئيـــن يتلقـــون
مس ــاعدات مالي ــة وطبي ــة م ــن المنظم ــات غي ــر الحكومي ــة .وم ــن
جهـــة أخـــرى ،لـــم يحصـــل الكثيـــر مـــن اللبنانييـــن عـــى خدمـــات
إضافي ــة م ــن الحكوم ــة نظ ــرا ً إىل ّ
أن اإلغاث ــات المالي ــة م ــن الحكوم ــة
ُ
أعطيـــت باالســـتناد إىل بيانـــات غيـــر دقيقـــة وقديمـــة ومنحـــازة.
فمث ـاً ،لــم يتــم إدراج الكثيــر مــن اللبنانييــن األكثــر تهميشــا ً يف قوائــم
الحكوم ــة ،بينم ــا أضيف ــت أس ــماء الكثي ــر م ــن األش ــخاص المتوفي ــن
165
أو األغنيـــاء أو المقيميـــن يف الخـــارج.

خطــر المنصــات اإللكترونيــة لجهــة تعزيــز
اإلقصــاء االجتمــايع
َ
مشــاركة الالجئيــن يف المجتمــع ،عــى 
لــم يقيّــد تطبيــق «معــاً»
الرغــم مــن أنّــه كان مــن الممكــن الترويــج للتطبيــق بشــكل أفضــل.
فإمكانيــة تعزيــز اإلقصــاء االجتمــايع محــدودة يف التطبيــق نظــرا ً إىل
ّ
أن تحميلــه ليــس إجباريــا ً أو قســريا ً للحصــول عــى أيّ خدمــات ،لكـ ّ
ـن
المنصــات اإللكترونيــة األحــدث ،وال ســيما منصــة التســجيل مــن أجــل
تلـ ّـي اللقــاح ،يمكــن أن تتس ـبّب بخطــر اإلقصــاء االجتمــايع.
ونظــرا ً إىل ّ
ّ
مطــوري تطبيــق «معــاً» اتّخــذوا القــرار بتطويــر
أن
التطبيــق لــي يُســتخ َدم عــى الهواتــف العاملــة بنظــام «أندرويــد»
وبإصــدارات أقــدم وصــوال ً إىل اإلصــدار  ،5.0أجبرهــم ذلــك عــى فــرض
تدابيــر أقــل لحمايــة الخصوصيــة ،باإلضافــة إىل ّ
أن بعــض الالجئيــن ال
يملكــون هواتــف ذكيــة وال يزالــون يســتخدمون الهواتــف المحمولــة
األقــدم  166.فبحســب تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين يف
لبنــان للعــام  2019الصــادر عــن األمــم المتحــدة ،تملــك  84%مــن
العائــات الســورية هاتفــا ً محمــوالً ،غيــر ّ
أن التقييــم ال يحــدد عــدد

مقابلة مع الجئ ّ
فضل إبقاء هويته مجهولة.
مقابلة مع الجئين ّ
فضلوا إبقاء هويتهم مجهولة.
مقابلة مع الجئ ّ
فضل إبقاء هويته مجهولة.
ّ
مقابلة مع الجئ فضل إبقاء هويته مجهولة.
مقابلة مع مندوب عامل يف مركز صحي بالقرب من منطقة شتورة ،وقد ّ
فضل إبقاء هويته مجهولة.
مقابالت مع الالجئين.
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الهواتــف لـ ّ
ـكل أســرة  167.ونظــرا ً إىل الســعر المرتفــع نســبيا ً لخدمــات
الهواتــف ،يتشــارك الالجئــون الهواتــف ،مــع اســتخدام مــا يصــل إىل
 10أشــخاص هاتــف واحــد يف بعــض األحيــان  168،ويف أحيــان أخــرى
قــد تقتــرض العائــات الــي ال تملــك هواتــف مــن األصدقــاء واألقربــاء
الذيــن يملكــون هواتفهــم الخاصــة  169.لذلــك ،قــد ال يكــون مفيــدا ًتتبّــع
المخالطيــن وفقــا ً لألليــة المعتمــدة يف التطبيــق ،وقــد يــؤدي ذلــك
إىل إســاءة تفســير بعــض الحــاالت .تتفاقــم هــذه المشــكلة أكثــر نتيجة
أســعار خدمــة اإلنترنــت النقــال العاليــة جــدا ً يف لبنــان ،ويه أســعار
أصبحــت مكلفــة أكثــر مــع االنهيــار االقتصــادي .ال يقتصــر األمــر عــى 
تطبيــق «معــاً» فحســب ،فهــو ليــس ناجمــا ً عــن تصميــم التطبيــق،
بــل هــو مشــكلة تواجههــا الكثيــر مــن التطبيقــات الســاعية إىل تتبّــع
المخالطيــن.
ل ــم يس ــمع معظ ــم الالجئي ــن الذي ــن ش ــاركوا يف المقابل ــة بتطبي ــق
«مع ــاً» ،كم ــا ّ
أن المنظم ــات غي ــر الحكومي ــة يف المخيم ــات ال ــي
اســـتضافت جلســـات توعيـــة حـــول النظافـــة الصحيـــة وتدابيـــر
الس ــامة األساسيـــ ــة ض ـ ّ
ـد في ــروس كوفي ــد  ،19 -ل ــم تذكـــ ــر تطبي ــق
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ّ
الصحـــة 170.قـــال الكثيـــر مـــن الالجئيـــن إنهـــم حصلـــوا عـــى 
وزارة
ّ
معلوماتهـــم الطبيـــة مـــن التلفزيـــون ،غيـــر أنهـــم لـــم يســـمعوا
بالتطبيـــق ،ومثلهـــم الكثيـــر مـــن الموظفيـــن العامليـــن يف المراكـــز
الصحي ــة الذي ــن ش ــاركوا يف المقاب ــات ،ع ــى الرغ ــم م ــن ّ
أن الكثي ــر
171
منهـــم يعملـــون يف مناطـــق يكثـــر فيهـــا عـــدد اإلصابـــات.
مـن جهـة أخـرى ،تتّخـذ منصـات «إمباكـت» لتقديـم طلبـات إذن
الخـروج يف فتـرة اإلغلاق والتسـجيل ألخـذ اللقـاح ،طابعـا ً إقصائيـا ً
بطبيعتهـا ألنهـا تشـكّل الطريقـة الوحيـدة التي يسـتطيع مـن خاللهـا
المواطنـون تقديـم هـذه الطلبـات .يمكن أن تتسـبّب هـذه التطبيقات
ّ
السـن وأولئـك الذين ال تتوفر لديهـم إمكانية الوصول
بإقصـاء الكبـار يف
إىل خدمـة إنترنـت جيـدة .وبسـبب ضـرورة امتلاك رقـم هويـة ،تقيص
هـذه المنصـات َّ
كل الالجئيـن السـوريين تقريبـاً ،ذلـك ّ
أن  22%فقـط
ُ
يتمتعـون بإقامـة قانونيـة  172.هـذه األدوات أطلقـت يف كانـون الثاين/
ينايـر ،بعـد انتهـاء مرحلـة المقابلات مـن المشـروع ،لذلـك لـم نتمكـن
مـن تقييـم األثـر المباشـر لهذه األدوات على الالجئين ،غير أنّها تشـكّل
سـابقة مقلقـة للتطبيقـات الحكوميـة المسـتقبلية.

 167تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين .)2019( .تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين يف لبنــان .موقــع ريليــف ويــب .معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ :
files/resources/73118.pdf
 168مقابلة مع الالجئين
يورانســون ،م( .تموز/يوليــو  :Apping and resilience .)2018موجــز السياســة( How smartphones help Syrian refugees in Lebanon negotiate the precarity of displacement .اســتخدام
169
التطبيقــات والمرونــة :كيــف تســاعد الهواتــف الذكيــة الالجئيــن الســوريين يف لبنــان يف التفــاوض عــى محدوديــة التنقــل) .كلينغندايــل ( - )Clingendaelمعهــد كلينغندايــل الهولنــدي للعالقــات الدوليــة
معــرّف الكائــن الرقمــيhttps://www.clingendael.org/sites/default/files/2018-07/PB_Mobile_phones_July_2018.pdf :
 170مقابلة مع الجئ ّ
فضل إبقاء هويته مجهولة.
 171مقابلة مع مندوبين عاملين يف مركز صحي.
 172مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن ،منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة ،برنامــج األغذيــة العالمــي ،تقييــم جوانــب ضعــف الالجئيــن الســوريين يف لبنــان للعــام  :2019تقييــم جوانــب
ضعــف الالجئيــن الســوريين يف لبنــان 23 ،كانون األول/ديســمبر  .2019معـرّف الكائــن الرقمــيhttps://data2. unhcr.org/en/documents/details/73118 :
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الخاتمة والتوصيات
تأثــرت اســتجابة الحكومــة اللبنانيــة لجائحــة كوفيــد  19 -إىل حـ ّ
ـد كبيــر
بالتدهــور االقتصــادي واالضطرابــات السياســية ،الــي كانــت الحكومــة
نفســها أحــد أســبابها .ويف نهايــة المطــاف ،أثبتــت اســتراتيجية اإلغالق
الشــامل العشــوائية ،الــي تقلّبــت تبعــا ً لألجــواء السياســية ،عــدم
فعاليتهــا نظــرا ً إىل ّ
أن الحكومــة لــم تضــع اســتراتيجية طويلــة األمــد
للتعامــل مــع الجائحــة .ويف بعــض الحــاالت ،لــم يســمح اإلغــاق
الشــامل المبكــر للحكومــة بقمــع االحتجاجــات ،غيــر ّ
أن اإلحبــاط
الــذي ولّــده اإلغــاق الشــامل وغيــاب الدعــم المــايل مــن الحكومــة قــد
دفــع بالنــاس يف جميــع أنحــاء البــاد مؤخــرا ً إىل النــزول مــن جديــد
إىل الشــارع .وبينمــا عــزّز اإلغــاق الشــامل الركــو َد االقتصــادي ،أثّــر هــذا
اإلغــاق ســلبا ً يف الالجئيــن بشــكل خــاص ،الذيــن خضعــوا يف بعــض
األحيــان للمزيــد مــن القيــود عــى حريــة التنقــل.
عقــب انفجــار بيــروت ،أطلقــت الحكومــة تطبيــق «معــاً» لتتبّــع
مخالــي مــرىض كورونــا ،الــذي لــم يُســتخ َدم عــى نطــاق واســع ولــم
يحـ ّ
ـد مــن انتشــار المــرض .وبينمــا طــرح التطبيــق بعــض الهواجــس
المرتبطــة بالخصوصيــة ،مــن المســتبعد أن يصبــح أداة مراقبــة نظــرا ً
إىل ّ
أن الحكومــة أطلقــت منصــات إلكترونيــة جديــدة للســماح للنــاس
بالتنقــل يف خــال اإلغــاق الشــامل والحصــول عــى اللقاحــات .تجمع
هــذه األدوات الجديــدة الــي ّ
طورتهــا منصــة «إمباكــت» المزيــد مــن
المعلومــات القابلــة لتحديــد الهويــة الشــخصية يف حيــن تفشــل يف
اعتمــاد مقاربــة تهــدف إىل مراعــاة الخصوصيــة منــذ مرحلــة تصميــم
التطبيقــات .وبينمــا وضعــت منصــة «إمباكــت» ،الــي تعتبــر عمــا ً
تعاونيــا ً بيــن القطــاع الخــاص والحكومــة ،تدابيــر تــرايع الخصوصيــة
والســامة بعــد تســليط الضــوء عــى مواطــن الضعــف عبــر وســائل
التواصــل االجتمــايع ،طــرح النشــر الســريع بعــض الهواجــس.
وعليهّ ،
نود أن ّ
نقدم التوصيات اآلتية.

حول استجابة قطاع الصحة العامة:
1 .1وضــع اســتراتيجية وطنيــة واضحــة لتحســين عمليــة مكافحــة
فيــروس كوفيــد  19 -والتخفيــف منــه
بعــد إعــادة فتــح البــاد يف تموز/يوليــو ،فشــلت مبــادرات الحكومــة
المؤقتــة بالكامــل ،واتُّخــذت قــرارات اإلغــاق الشــامل بشــكل عشــوايئ،
وفشــلت الحكومــة يف وضــع سياســات ثابتــة للمســافرين الوافديــن
وتنفيــذ اإلغــاق الشــامل .يف المرحلــة المقبلــة ،ال ّ
بــد مــن وضــع
خطــة واضحــة وتحســين التنســيق بيــن مختلــف القطاعــات والهيئــات
العاملــة عــى االســتجابة للجائحــة.

2 .2تحسـين الممارسـات الخاصة بمشـاركة البيانـات بين مختلف
ّ
الحـق يف الخصوصية
الكيانـات الحكوميـة مـع احترام
بــرز عــدد مــن أوجــه القصــور يف خــال الجائحــة ،ســواء يف بيانــات
الفحوصــات أو يف البيانــات المســتخدمة مــن أجــل تقديــم
المســاعدات .يجــدر بالحكومــة أن تحــرص عــى جمــع البيانــات
الدقيقــة ومشــاركتها مــع الكيانــات المعنيــة ،بمــا فيهــا وحــدة ّ
الترصــد
الوبــايئ ،مــع احتــرام حــق النــاس يف الخصوصيــة .تشــكّل منصــة
«إمباكــت» خطــوة محتملــة يف االتجــاه الصحيــح ،غيــر ّ
أن عجزهــا
عــن مراعــاة الخصوصيــة يف تصميمهــا أمــر ٌ مقلــق.
3 .3تقديـم المزيـد مـن المسـاعدات للنـاس المحتاجيـن بطريقـة
ّ
والحـد مـن دور الجيـش
أكثـر فعاليـة
نظــرا ً إىل مــا يواجهــه لبنــان مــن أزمــة اقتصاديــة ،يجــب اســتخدام
األمــوال الــي يتلقاهــا مــن الجهــات المانحــة الدوليــة ،بمــا فيهــا البنــك
الــدويل ،مــن أجــل تقديــم المســاعدات للعائــات المحتاجــة ،وال
ســيما عنــد فــرض تدابيــر صارمــة متعلقــة باإلغــاق الشــامل .عــاوة
عــى ذلــك ،يجــب توزيــع المســاعدات بســرعة وفعاليــة أكبــر ،األمــر
الــذي شــكّل مشــكلة واضحــة يف المراحــل األوىل مــن الجائحــة.
وأخيــراً ،كمــا أظهــر التقريــر الصــادر عــن شــركة «ســايرن أناليتيكــس»
َ
الجهــة
( ،)Siren Analyticsال يشــكّل الجيــش اللبنــاين بالضــرورة
الفاعلــة األكثــر كفــاءة مــن أجــل توزيــع المســاعدات ،ال بــل يســاهم
تكليــف الجيــش بهــذه المهــام يف إضفــاء طابــع أمــي عــى اســتجابة
قطــاع الصحــة العامــة.
4 .4توثيـق التعـاون والتنسـيق بيـن القطا َعيـن العـام والخـاص
بشـأن تحضيـر المستشـفيات
تدعــو الحاجــة إىل تعزيــز جهــود التنســيق بيــن القطا َعيــن العــام
ّ
تســمي مستشــفيات
والخــاص .وبشــكل خــاص ،عــى الحكومــة أن
خاصــة يف مختلــف المحافظــات لمعالجــة المــرىض المصابيــن
بفيــروس كوفيــد  19 -بهــدف تحســين إدارة المــوارد والحفــاظ عــى 
الخدمــات الصحيــة األخــرى.
5 .5تحسين الدعم للعاملين يف مجال الرعاية الصحية
عــى الحكومــة والجهــات المانحــة دعــم المــوارد البشــرية يف نظــام
ّ
المحفــزات الماليــة للعامليــن يف مجــال
الرعايــة الصحيــة وتقديــم
ّ
الرعايــة الصحيــة للعمــل يف ظــل هــذه الظــروف .باإلضافــة إىل ذلــك،
عليهــا مســاعدة العامليــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة عــن طريــق
تزويدهــم بمعـ ّ
ـدات الوقايــة الشــخصية المناســبة .ويشــمل هــذا األمــر
تحســين إدارة المــوارد الممنوحــة .عــى ســبيل المثــال ،تــم تخزيــن
عــدد كبيــر مــن أجهــزة التنفــس يف ظــروف غيــر مالئمــة ،ممــا أفقــد

لبنان
جائحة كوفيد 19-والرقابة االجتماعية

اللبنانييــن فرصــة اســتخدام هــذه المعـ ّ
ـدات.
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6 .6خفض كلفة اختبارات كوفيد19-
يف معظــم الحــاالت ،تبلــغ كلفــة االختبــارات  100ألــف ليــرة لبنانيــة
( 67دوالرا ً أميركيــا ً بحســب ســعر الصــرف الرســمي ،و 12دوالرا ً أميركيــا ً
بحســب ســعر الصــرف يف الســوق الســوداء يف وقــت كتابــة التقريــر)،
ويه تُع ّ
َــد عاليــة نظــرا ً إىل الوضــع االقتصــادي الســيئ يف البــاد.
ولذلــك ،عــى الحكومــة أن تبــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل
خفــض كلفــة هــذه االختبــارات.
ّ
الترصد الوبايئ
7 .7تعزيز قدرة وحدة
َ
وزارة الصحــة العامــة
يجــب أن تســاعد الجهــات المانحــة الدوليــة
ّ
الترصــد الوبــايئ،
عــى تدريــب المزيــد مــن الموظفيــن يف وحــدة
إذ تفتقــر وزارة الصحــة العامــة إىل الموظفيــن بســبب عجزهــا عــن
توظيــف موظفيــن جــدد وارتفــاع نســبة الموظفيــن الذيــن يغــادرون
َ
وزارة الصحــة
عملهــم .وقــد نصحــت أيضــا ً منظمــة الصحــة العالميــة
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العامــة بزيــادة عــدد الموظفيــن.
8 .8تحسين التواصل عبر وسائل اإلعالم.
تضطلــع وســائل اإلعــام بــدور مهــم يف االســتجابة للجائحــة .غيــر
ّ
أن وســائل اإلعــام اللبنانيــة ّ
أدت يف بعــض األحيــان دورا ً ســلبيا ً يف
إدارة مســألة فيــروس كوفيــد  19 -يف لبنــان  177 176 ،ودورا ً إيجابيــا ً يف
أوقــات أخــرى  178 .يجــب أن يكــون المحتــوى علميــا ً ويُقـ َّ
ـدم للجمهــور
بطريقــة احترافيــة مــن أجــل نشــر الــويع والمعرفــة بيــن النــاس،
وبالتــايل تحســين االلتــزام بالتدابيــر والقيــود.

حول التطبيقات والتكنولوجيا لمكافحة الجائحة:
1 .1تطويــر التطبيقــات مــع أخــذ الخصوصيــة يف االعتبــار منــذ
مرحلــة التصميــم
عــى  وزارة الصحــة العامــة والتطبيقــات التابعــة لهــا أن تــرايع
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الخصوصيــة عنــد تطويــر التطبيقــات منــذ مرحلــة التصميــم .ومــع
ّ
ّ
مطــوري تطبيــق تتبّــع المخالطيــن «معــاً» أخــذوا يف االعتبــار
أن
الخصوصيــة يف خــال عمليــة التصميــم ،ال يــزال التطبيــق ينطــوي
عــى  عيــوب مرتبطــة بالخصوصيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،تشــتمل
َّ
المطــورة مــن أجــل الســماح للنــاس بالتنقــل
المنصــات الجديــدة
وأخــذ اللقــاح عــى مجموعــة مــن العيــوب الــي ينبــي النظــر فيهــا.
2 .2إلغـاء طلبـات بيانـات الموقـع مـن أ ّ
ي تطبيقـات تتبّـع
للمخا لطيـن
ّ
مطــورو «معــاً» بتمكيــن التطبيــق مــن طلــب بيانــات الموقــع
قــام
بهــدف أن يتــاءم مــع اإلصــدارات الســابقة مــن نظــام «أندرويــد».
ادىع المطــورون ّ
وبينمــا ّ
أن التطبيــق ال يخــزّن البيانــات ،يمكــن
ّ
لألطــراف الثالثــة الــي توفــر ميــزات معيّنــة يســتخدمها التطبيــق أن
تصــل إىل البيانــات ،معرّ ً
ضــة بذلــك خصوصيــة األشــخاص للخطــر.
َّ
المفصلـة باللغتيـن العربيـة
3 .3نشـر المزيـد مـن السياسـات
واإلنكليزيـة وتسـمية أ ّ
ي جهـات خارجيـة يمكنهـا الوصـول إىل
البيانـات بصراحـة
يشــكّل وضــع سياســات الخصوصيــة الخطــوة األوىل الجيــدة ،لكــن
يجــب أن تكــون السياســات واضحــة قــدر اإلمــكان وتذكــر بصراحــة
أيّ تطبيقــات لجهــات خارجيــة تتمتــع بإمكانيــة الوصــول إىل البيانــات
وكيــف يمكنهــا التصــرف بهــا .ونظــرا ً إىل اإلطــار القانــوين الضعيــف
المعــي بالخصوصيــة يف لبنــان ،مــن الضــروري اعتمــاد سياســة
خصوصيــة متينــة وشــفافة لــي يتمكــن المســتخدمون مــن معرفــة
كيفيــة اســتخدام بياناتهــم.
4 .4استشـارة األكاديمييـن والمجتمـع المـدين أثنـاء تطويـر هـذه
التطبيقـات
بينمــا تمكّــن تطبيــق تتبّــع المخالطيــن «معــاً» مــن تطويــر نمــوذج
متعــدد األطــراف ،مــع أكاديمييــن مشــاركين بالكامــل يف عمليــة
التطويــر ،اســتجابت التطبيقــات الالحقــة الــي أطلقتهــا «إمباكــت»
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لبنان
جائحة كوفيد 19-والرقابة االجتماعية

لالنتقــادات بشــأن الخصوصيــة ،غيــر أنهــا لــم تُشــرِك مجموعــة مــن
الجهــات المعنيــة قبــل النشــر.

حول إمكانية اإلقصاء االجتمايع:
1 .1إنشــاء وســائل بديلــة وغيــر رقميــة مــن أجــل طلبــات التنقــل
والتســجيل ألخــذ اللقــاح
مــع ّ
أن إطــاق منصــات عبــر اإلنترنــت يمكنــه تســهيل العمليــة يف
بعــض الحــاالت ،فهــو أيضــا ً ّ
يصعــب المســألة عــى الكبــار يف الســن،
باإلضافــة إىل أولئــك الذيــن يتشــاطرون الهواتــف المحمولــة مــع
آخريــن ،وهــو أمــر ٌ شــائع بيــن الالجئيــن.
2 .2تطبيق اإلغالق الشامل بالتساوي يف جميع أنحاء البالد
يجــب ّأل يخضــع الســكان الضعفــاء ،بمــن فيهــم الالجئــون الذيــن
يواجهــون أصـا ً قيــودا ً عــى حريــة ّ
تنقلهــم ،لقيــود أشـ ّ
ـد مــن ســواهم
يف خــال اإلغــاق الشــامل.

