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ترجمة ميسم الهندي

املقدمة
 بعد الكشف عن أول إصابة بفريوس كوفيد 19 يف شباط، أعلنت الحكومة اللبنانية حالة التعبئة العامة، ففرضت حظر تجول لييل، وتم إغالق معظم 

املؤسسات العامة والخاصة، وأُغلقت الحدود الربية والبحرية ومطار رفيق الحريري الدويل. كام تم إغالق املؤسسات التعليمية لتتفاقم التحديات التي يواجهها 
اليافعون يف التعليم الذين كانوا يعانون أصالً من انقطاعات متكررة يف تعليمهم منذ ترشين األول بسبب االحتجاجات املناهضة للحكومة. تم تخفيف بعض 
هذه اإلجراءات يف أواخر نيسان ويتوقع إعادة فتح املدارس واملؤسسات التعليمية يف أوائل حزيران. يف حني أن عدد الحاالت املصابة املؤكدة متوسط نسبياً 

)911 حالة حتى تاريخ 18 أيار(، ومن املحتمل أن يعود ذلك جزئيا إىل معدالت الفحوصات املنخفضة.

بدء اإلقفال التام يف لبنان يف ظل انتشار احتجاجات واسعة عىل صعيد الوطن بسبب تدهور الحالة االقتصادية وتفيش الفساد وسوء إدارة الطبقة السياسية 
الحاكمة2. عىل الرغم من توقف االحتجاجات مبوجب اإلقفال التام، إال أن املظاهرات استمرت يف البلد ولكن بشكل أصغر وذلك بسبب ازدياد الفقر ونقص 

املساعدة االجتامعية للمترضرين من جائحة كوفيد 19 واألزمة االقتصادية املتفاقمة.

استجابة للمناشدات املتزايدة لضامن أن التدابري املحلية والدولية الالزمة للتصدي لفريوس كوفيد 19 تشمل جميع الفئات االجتامعية، مبا يف ذلك مجتمعات 
الالجئني، ومكيفة لتالئم السياق، يستند موجز هذه السياسة عىل مقابالت نوعية إلكرتونية مع مراهقني ومراهقات من لبنان لفهم التأثريات املتفاقمة للجائحة 
واألزمة االقتصادية والسياسية القامئة مسبقا التي يواجهها البلد. هذا املوجز هو جزء من سلسلة شاملة للبلدان صممت ملشاركة النتائج الناشئة آنيا من خالل 
إجراء مقابالت نوعية مع املراهقني واملراهقات يف سياق فريوس كوفيد 19. إن اليافعني املشمولني هم جزء من بحث طويل لربنامج النوع االجتامعي واملراهقة: 

 ميدير_االتحاد األورويب_إيكو_كايت هولت  © فتاة سورية يف لبنان 



2

دليل عاملّي يف الرشق األوسط ورشق أفريقيا وجنوب آسيا. يستند هذا املوجز عىل بيانات من 60 محادثة هاتفية مع مجموعة مراهقني ومراهقات ترتاوح 
أعامرهم بني 19-15 سنة من السوريني والفلسطينيني واللبنانيني األكرث استضعافاً، مبا يشمل الفتيات املتزوجات، أجريت هذه املكاملات يف نيسان وأيار 2020. 

)أنظر اإلطار 1(.

ماذا يعرف املراهقون واملراهقات عن فريوس كوفيد 19؟ 
تشري النتائج التي توصل إليها برنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملّي يف لبنان أن معرفة املراهقني واملراهقات جيدة نسبياً حول مصادر العدوى، 

التدابري الوقائية، واألعراض األساسية للفريوس، عىل الرغم من أن لدى البعض منهم مفاهيم خاطئة حول املرض، مثل أن الفريوس ال يصيب األشخاص ذوي 
الجهاز املناعي القوي. أظهرت الفتيات عموماً معرفة أفضل من الفتيان والتزام أكرث بتدابري الحامية، ويعود هذا جزئيا إىل دور الرعاية املتوقع منهن داخل 

األرسة. يعتمد املراهقون واملراهقات يف املقام األول عىل النرشات اإلخبارية التي تعرض عىل القنوات املحلية للحصول عىل املعلومات، ثم عىل وسائل التواصل 
االجتامعي، خاصة مجموعات واتساب، فايسبوك، يوتيوب ومبعدل أقل انستاغرام. يعتمد بعض املشاركون عىل األخبار التي يسمعونها من أهلهم وأصدقائهم. 
أفادت الفتيات السوريات املتزوجات أنه من الصعب الحصول عىل هواتف محمولة مبوجب األعراف االجتامعية التي متنع ذلك، وأن هناك قيود للحصول عىل 

هاتف الزوج وهّن يعتمدن عىل التلفزيون بشكل أسايس وعىل املعلومات التي يتناقلها املجتمع املحيل. مع ذلك، ال يبدو أن لهذا تأثري عىل معرفة الفتيات 
بخصوص املعلومات العامة حول الفريوس، مع تفاوت يف نوعية املعلومات والوعي فيام بينهن.

تفاوتت معرفة مصادر الفريوس بني املشاركني، ُربط انتشار الفريوس بالنسبة للعديد منهم -خاصة الفتيات- بتدخل إلهي لجعل الناس أكرث تقوى وقرباً من 
بعض، كام أشارت فتاة لبنانية عمرها 16 سنة: »أعتقد أن الله أرسل لنا الفريوس حتى يقرتب الناس من بعضهم ويعرفوا أن الفريوس ال مييز بني الناس عىل 

أساس اللون، العمر، أو الحالة االجتامعية«.  كام ذكرت فتاة سورية عمرها17 سنة: »نحن ال نخاف من الفريوس ألننا نؤمن بأن الله أرسله ليخترب إميان الناس 
وحتى يصلوا ويقرأوا القرآن«. كام ذكرت العديد من الفتيات وبخاصة اللبنانيات والفلسطينيات بأنهن بدأن مبامرسة الشعائر الدينية أكرث ألنها توفر لهن الراحة 
النفسية. رشحت فتاة فلسطينية عمرها 15 سنة تجربتها كالتايل: » أشعر بامللل واإلحباط بسبب الحجر املنزيل وحالتنا املادية، الصالة والدعاء مينحوين الراحة.« 

مع ذلك، يعتقد بعض املراهقون واملراهقات أن الفريوس هو نتيجة رصاع بني الصني والواليات املتحدة، وأنه عىل األرجح تم تصنيعه يف أحد هذين البلدين. 
ذكرت فتاة لبنانية عمرها 18 سنة: » أظن أن هذا كله )جائحة كوفيد 19( لعبة صينية للتغلب عىل أمريكا )الواليات املتحدة( اقتصاديا.« وذكرت فتاة لبنانية 

أخرى عمرها 16 سنة: » أمريكا فعلت هذا )نرشت الفريوس(! هم ينرشون الفريوس حول العامل بواسطة غازات سامة.« 

أدى النقص العام يف معرفة املصدر الدقيق للفريوس إىل حدوث ارتباك بني املراهقني واملراهقات الذين يحاولون فهم مصدر التفيش املفاجئ وقد يستندون يف 
تفسرياتهم إىل املعلومات التي يسمعونها أو يتلقونها من مجتمعهم املحيل أو وسائل التواصل االجتامعية. كام أعرب املراهقون واملراهقات عن مستويات عالية 

من القلق بسبب عدم معرفة كيفية عالج الفريوس.

اإلطار األول: عينة البحث التشاريك يف برنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملّي يف لبنان 

يف عام 2019، أطلق برنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملّي مرشوع بحث تشاريك مع مجموعة من املراهقني واملراهقات األكرب سناً )19-15 سنة( 
يف لبنان الستكشاف إمكانية وصول املراهقني واملراهقات إىل الخدمات والربمجة، والفجوة الرقمية والتمكني االقتصادي، باإلضافة إىل القضايا املتعلقة 

بإبداء الرأي وصنع القرار والتامسك االجتامعي. املراهقون واملراهقات املشاركون يف البحث يتضمنون فتيات متزوجات أو معرضات للزواج املبكر، 
مراهقني ومراهقات خارج املدرسة أو معرضني لخطر الترسب من املدرسة، ومراهقني معرضني لخطر االنضامم أو منخرطني مع قوات مسلحة. تشمل 
عينة برنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملّي مراهقون ومراهقات من املجتمعات األكرث استضعافا يف لبنان، مبا يف ذلك مراهقون ومراهقات 
من املجتمع اللبناين املضيف، مراهقون ومراهقات الجئون سوريون يعيشون يف مخيامت عشوائية أو مالجئ جامعية من منطقة بعلبك، ومراهقون 
ومراهقات الجئون فلسطينيون يعيشون يف مخيم عني الحلوة يف محافظة الجنوب. تتضمن األنشطة التشاركية التي أجريت مع املشاركني: التصوير 

التشاريك وأنشطة بحوث فيام بني األقران. يتابع برنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملّي أنشطته التشاركية وبحثه النوعي مع املراهقني واملراهقات 
الكرتونيا منذ بدء تفيش جائحة كوفيد 

كان علينا أن ننتقل إىل بيت جديد ألننا ال نقدر عىل دفع اإلجار. ال ميكننا    
زيارة أقاربنا أو أصدقائنا ألن جرياننا خائفني من أن نكون مصابني بالكورونا. 

كل مرة يروننا خارج البيت يتصلون بالرشطة، إنهم يزعجوننا كثرياً. 
)فتى سوري عمره 16 سنة(
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ما هي السلوكيات التي تبناها املراهقون واملراهقات استجابة للجائحة؟
يتفاوت االلتزام بقواعد االبتعاد عن التجمعات واالرشادات املتعلقة بزيادة التباعد االجتامعي والنظافة الصحية بني املجيبني من املراهقني واملراهقات فيام 
بني املجتمعات املحلية املختلفة وأيضا بحسب النوع االجتامعي داخل املجتمع نفسه. عىل الرغم من أن غالبية املراهقون واملراهقات لديهم معرفة جيدة 
نسبيًا حيال القواعد وإرشادات الحامية التي قّدمت، إالّ أنّه كان من الصعب عىل العديد من املراهقني واملراهقات االلتزام بها. يبدو أن الفتيات اللبنانيات 

والفلسطينيات هّن أكرث مراعاة للقواعد والتزام الحجر يف بيوتهن، عىل الرغم من اعرتاف العديد من الفتيات الفلسطينيات باستمرارهن يف زيارة صديقاتهّن 
ولكن بوترية أقل ولفرتة أقرص. يعتقد املراهقون واملراهقات الفلسطينيون بشكل عام أنهم أقل عرضة لإلصابة يف مخيم عني الحلوة مبا أنه مل يتبني بعد وجود 
أي حاالت يف املخيم وألنه معزول فعليا عن بقية املجتمع. لذلك مل تتغري الحياة هناك بشكل ملحوظ، أما الفتيات فكن أكرث عرضة للعزل يف بيوتهن وهن كّن 

يواجهن يف األصل ومن قبل تفيش الجائحة قيود عىل التنقل، يف حني أوضح الفتيان أنهم مل يتوقفوا عن العمل ويقضون وقتهم خارج املنزل.

فقد غالبية الفتيان السوريون املقيمون يف مالجىء جامعية يف املجتمعات املضيفة مصدر دخلهم، فمعظمهم عامل بأجر يومي تأثروا بتعليق أعامل البناء 
واألشغال العامة أثناء اإلقفال التام. كام التزموا الحجر الصحي يف منازلهم خشية من استهدافهم من قبل السلطات املحلية أو املجتمع يف حال خرجوا نظرا 

لتدهور التامسك االجتامعي يف ظل الظرف االقتصادي والسيايس الراهن. ذكر فتى سوري عمره 16 سنة: »كان علينا أن ننتقل إىل بيت جديد ألننا ال نقدر عىل 
دفع اإلجار. ال ميكننا زيارة أقاربنا أو أصدقائنا ألن جرياننا خائفني من أن نكون مصابني بالكورونا. كل مرة يروننا خارج البيت يتصلون بالرشطة، إنهم يزعجوننا 

كثرياً. نبقى يف البيت ونغلق الشبابيك حتى ال يرانا أحد.« 

أبلغنا عن مثل هذه الحوادث أيضاً من قبل الفتيات السوريات اللوايت يواجهن متييزًا متزايًدا بعد انتشار كوفيد 19 من املجتمع اللبناين حيث يُنظر إليهن 
كأنهن مصدر خطر. أفادت إحدى الفتيات التي تبلغ من العمر 17 عاماً، مثالً، أنها تعرضت لتحرش لفظي عندما خرجت من بيتها لرشاء الحاجيات: »ذهبت 

إىل السوق املحيل القريب منا وطلبت مني امرأة لبنانية االبتعاد عنها ألنني مصابة بالكورونا، قالت يل: »أنتم السوريون مصابون بالفريوس.«انزعجت ولكنني مل 
أقدر عىل فعل أي يشء. بدأت تطلب مني مغادرة املحل. إنهم )اللبنانيون( يعتقدون أننا ال نهتم، وال نعرف، وال نفهم هذه األشياء، يعتقدون أننا همج.«

يف املقابل، ال تزال بعض الفتيات السوريات يف املخيامت العشوائية اللوايت يعملن يف الزراعة يذهنب إىل العمل، لكن بساعات عمل أقل ودوامات مختلفة. 
أصبحت الفتيات اللوايت ال زلن يعملن املعيالت الوحيدات ألرسهن وذكرن أنهن اآلن يعملن خالل دوام صباحي )من الساعة 5 فجرا حتى 11 صباحا( بسبب 

الخوف من القبض عليهن من قبل السلطات املحلية وتغرميهن. أقرت الفتيات العامالت بأنهن مل يتلقني أي إرشادات يف العمل حول كيفية حامية أنفسهن. عىل 
الرغم من أن املخيم معزول والسلطات املحلية متنعهم من الخروج، لكن سكان املخيم استمروا يف االختالط مع اتباع قواعد التباعد االجتامعي.

من املهم مالحظة أن العديد من املراهقني واملراهقات أكدوا أن االلتزام بإرشادات الحامية صعب ماديا، وخاصة أنهم يواجهون صعوبة لدفع مثن الطعام 
واإليجار. ذكر فتى سوري عمره 17 سنة »ال ميكنني رشاء كفوف، وال ميكنني رشاء كاممة ... كان سعر كاممة الوجه 2,000 )لرية لبنانية(، اآلن أصبح يكلف 

20,000 ... نحن لسنا قادرين عىل رشاء الخبز لنأكل، كيف سنشرتي كفوف وكاممات؟ إذا متنا ألننا ال نشرتي الكفوف والكاممات إذاً هذا ما سيكون.«

كيف تأثر املراهقني واملراهقات باستجابة الحكومة يف التصدي للجائحة؟
ننتقل اآلن إىل مناقشة التأثريات املتعددة األبعاد الستجابة الحكومة للجائحة عىل اليافعني، وكيف تداخلت مع آثار األزمة االقتصادية والسياسية الجارية.

إغالق املدارس 
كان إغالق املؤسسات التعليمية من أوىل التدابري املتخذة للتصدي للجائحة. وقد توقف التعليم يف لبنان قبل ذلك بسبب االضطراب االجتامعي الذي أفىض إىل 

احتجاجات شعبية عىل صعيد الوطن التي أدت إىل إغالق مؤقت للمدارس. أما وقد شهد اإلقفال املرتبط بكوفيد 19 تحوال إىل وسيلة التعلم عن بعد، حيث 
أنشأت وزارة التعليم دروسا إلكرتونية بثتها عرب القناة التلفزيونية الرسمية ويوتيوب. كام ذكر بعض املجيبني وسائط مختلفة عرب اإلنرتنت تعتمدها مدارسهم 
ملواصلة التعليم، منها الواتساب ومنصات برمجيات الند للند. بينام مل يتلقى البعض يف عينتنا أي نوع من التعلم عن بعد، وشددوا عىل عدم إمكانية الحصول 

ذهبت إىل السوق املحيل القريب منا وطلبت مني امرأة لبنانية االبتعاد    
عنها ألنني مصابة بالكورونا، قالت يل: »أنتم السوريون مصابون 

بالفريوس. انزعجت ولكنني مل أقدر عىل فعل أي يشء.
 )فتاة سورية عمرها 17 سنة(
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عىل التعليم عرب اإلنرتنت بسبب قصور االتصاالت عرب اإلنرتنت، وتقييد الوصول إىل األجهزة وصعوبة التكيّف مع طرق التدريس الجديدة. ذكر فتى لبناين عمره 
15 سنة: »ترسل لنا املدرسة الدروس عرب الواتساب، لكن يف معظم األحيان ال أستطيع املتابعة ألين ال أملك هاتف محمول. توقفت عن الدرس، ألنني بالكاد 

أستطيع فهم درويس يف الصف فكيف سأفهم عرب التلفون؟« كام أفاد املراهقون واملراهقات أنهم ال يتلقون رشحاً كافياً لدروسهم وأنهم يواجهون صعوبة مع 
صيغة التعلم عرب اإلنرتنت. ارتبط هذا بدوره مع تخوفهم من ترك املدرسة يف ظل الحالة االقتصادية املتفاقمة. ذكرت فتاة لبنانية عمرها 15 سنة:  »أصبح 

صعب جدا عيّل التعلم وأخاف من عدم قدريت عىل الذهاب إىل املدرسة مجددا بسبب الوضع املادي.« تتضاعف املخاوف من عدم القدرة عىل الذهاب مجدداً 
إىل املدرسة بني املراهقني واملراهقات الالجئني، كام أشارت فتاة فلسطينية عمرها 19 عاماً:  »هذا الوضع يؤثر علينا كثريا، لقد وضعنا يف وسط املجهول ... ال 

ندرس اآلن وال أعرف إذا كنت سأستطيع الدرس الحقاً. لقد توقفت مسبقا عن الدراسة ملدة سنتني ألن عائلتي ال متلك املال، كان أصال من الصعب دفع قسط 
هذه السنة واآلن حالتنا أسوء.«

االضطراب النفيس واالجتامعي 
أبلغ املراهقون واملراهقات عن مستويات عالية من االضطراب النفيس واالجتامعي الناجم عن التدابري املتخذة للحد من انتشار الفريوس وتداخلها مع األزمة 

االقتصادية والسياسية الحادة يف البالد )انظر اإلطار 2(. أفاد املراهقون واملراهقات أنهم يشعرون »بالضيق«، »االكتئاب«، »التوتر«، »الخوف« و«االختناق« 
وأنهم يعانون من »حالة نفسية سيئة« و«رغبة قوية يف البكاء« بشكل متواصل، مام يعكس تأثري الجائحة واألزمة االقتصادية عىل حالة اليافعني النفسية 

املتدهورة. أفادت فتاة لبنانية عمرها 16 سنة:  »أيب مريض ونخاف عىل صحته، نحن دامئا قلقني يف البيت وخائفني عليه من التقاط الفريوس. وضعنا املايل 
يسء، ال أحد يعمل هنا وليس لدينا دخل، ال ميكننا حتى رشاء ما يكفي من األكل. أشعر دامئا باالكتئاب. أحاول أال أبدو متوترة حتى ال يحزن أيب، لكن رأيس 
يؤملني طيلة الوقت.« عىل غرار املراهقني اللبنانيني، أعرب املراهقون السوريون عن مخاوفهم التي تتعلق بتدهور الوضع االقتصادي والعزل داخل املخيم. 
قالت فتاة سورية تبلغ من العمر 16 عاًما: »أشعر كأنني أختنق وأريد أن أبيك دامئاً. كل يشء مل يعد عىل حاله. ال نستطيع حتى رؤية أقاربنا والخروج من 

املخيم. »

   ال ميكنني رشاء كفوف، وال ميكنني رشاء كاممة ... نحن لسنا قادرين 
عىل رشاء الخبز لنأكل، كيف سنشرتي كفوف وكاممات؟ إذا متنا 

ألننا ال نشرتي الكفوف والكاممات إذاً هذا ما سيكون.
 )فتى سوري عمره 17 سنة(

   ترسل لنا املدرسة الدروس عرب الواتساب، لكني ال أستطيع املتابعة معظم 
الوقت ألنه ليس لدي هاتف محمول. توقفت عن الدرس ألنني بالكاد 

أستطيع فهم درويس يف الصف فكيف سأفهم عرب التلفون؟  
 )فتى لبناين عمره 15 سنة(
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5

أما الفتيات الفلسطينيات اللوايت يواجهن يف األصل قيود عىل التنقل، زادت عليهن القيود بسبب اإلقفال التام وتوقفوا عن األنشطة القليلة التي كان يسمح 
لهن مبامرستها خارج املنزل. رشحت فتاة فلسطينية عمرها 19 سنة:  »نشعر بالحزن والقمع يف املنزل، صحيح أننا ال نفعل أشياء كبرية يف حياتنا، لكننا كنا نفعل 

شيئا، أقله كنا نزور أصدقائنا وجرياننا.«

يتفاقم شعور اليافعني بالقلق بسبب التوترات داخل أرسهم. ذكر معظم املشاركون من مختلف املجتمعات املحلية زيادة التوتر واملشاكل األرسية، وذلك 
بسبب اإلقفال التام حيث اضطر جميع أفراد العائلة عىل البقاء مع بعضهم يف املنزل. أشار املراهقون واملراهقات أن الضغوط االقتصادية هي السبب األسايس 

لهذه املشاكل. ذكرت فتاة فلسطينية عمرها 15 سنة: »صارت حالتي النفسية سيئة ألنني توقفت عن رشاء الكثري من األشياء. الظروف الحالية أثرت علينا كثرياً. 
بدأت عائلتي تتخىل عن أشياء كثرية من أجل دفع اإليجار واإلنرتنت. حتى أننا توقفنا عن رشاء العديد من املأكوالت بسبب غالء األسعار. هناك الكثري من 

املشاكل يف عائلتي، ألنهم )الوالدين( قلقون حول كيفية تلبية حاجاتنا. حالياً ليس لدي رغبة بالقيام بأي يشء، أنام فقط ألهرب من هذه الظروف.«كذلك األمر، 
ذكرت فتاة لبنانية عمرها 16 سنة: »ازداد التوتر بشكل كبري بسبب الوضع الحايل. كلنا يف البيت نعاين من حالة نفسية سيئة. أيب متوتر جداً، ونحنا كلنا مثله 

نشعر بالحزن، نحاول أن نخبي توترنا لكنه يظهر عىل وجوهنا. سبب هذا التوتر يف عائلتي هو الخوف من الغد البقاء عىل قيد الحياة.«  

اإلطار 2: الضغوط املتداخلة تؤثر عىل صحة اليافعني النفسية

شدد العديد من املراهقني واملراهقات املجيبني أن هذا الخليط بني الجائحة واألزمة االقتصادية والسياسية سبب لهم أزمة نفسية عاطفية كبرية. مثال، ذكرت فتاة 

فلسطينية عمرها 16 عاماً: »يجب عيّل اآلن أن ألصق وجهي بالهاتف طوال اليوم حتى أستمع إىل املالحظات الصوتية التي يرسلها املعلمون ومتابعة الروابط ومقاطع 

الفيديو عىل التطبيقات التي ال أعرف كيف أستخدمها. هذا يسبب يل التوتر وأشعر كأن رأيس ال يتوقف عن الدوران. يزيد األساتذة كمية الدروس أكرث من أيام املدرسة، 

يعطوننا فروض منزلية أكرث، وهم ال يساعدوننا أو حتى يردوا عىل أسئلتنا. ال ميكنني فهم الدروس لوحدي، إن هذه الضغوط أكرث مام أستطيع أن أتحمل وخاصة مع 

وضع عائلتي )صعوبات مادية(. كل هذا يشعرين بأنني أختنق من الداخل ومشلولة. ال أرى أحد من الخارج وأبقى يف البيت طيلة الوقت. أشعر بأنني مقيدة.«

عال، فتاة الجئة فلسطينية - يف املدرسة، عمرها 16 سنة 
من لبنان

»العلم نور وسالح كل فتاة يف مجتمعنا، لكن ليس 
بإمكان جميع الفتيات الحصول عىل التعليم. أشعر أنني 

محظوظة ألنني يف املدرسة لكن حاليا نواجه صعوبات 
كبرية يف التعليم عن بعد الذي يجري عادة عرب واتساب. 

سببت لنا هذه الطريقة يف التعليم ضعط شديد واكتئاب. 
يعطوننا دروس وفروض منزلية أكرث من أيام املدرسة من 
دون رشحهم ونحن ندرس وحدنا مع مساعدة قليلة من 
األساتذة. ال أستطيع فهم درويس لوحدي وال أعرف كيف 

أستعمل التطبيقات التي ينرش عليها األساتذة الدروس. 
إذا استمر التعليم عرب اإلنرتنت من دون حلول، سيكون 

صورة التقطتها عال، إحدى املشاركات يف مجموعة البحث التشاريكعقبة يف حياتنا بدل أن يكون فرصة«.

   أشعر كأنني أختنق وأريد أن أبيك دامئاً. كل يشء مل يعد عىل حاله. 
ال نستطيع حتى رؤية أقاربنا والخروج من املخيم.

 )فتاة سورية عمرها 16 سنة(
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الفقر االقتصادي واألمن الغذايئ
أدى تدهور األوضاع يف لبنان والذي تفاقم بسبب اإلقفال التام إىل نقص يف الغذاء وعدم القدرة عىل تلبية الحاجات األساسية األخرى مثل األدوية ألفراد األرسة 

املصابني بأمراض مزمنة والفوط الصحية للفتيات. أفاد معظم املراهقون بأن عائالتهم إما خّفضت كمية الطعام، أو توقفت عن رشاء بعض املواد الغذائية 
بسبب ارتفاع األسعار أو حتى أنها مل تكن قادرة عىل رشائه أصال، ولجأت إىل ما لديها يف املنزل. كرر املراهقون واملراهقات وبشكل مقلق ذكر التايل: »املوت 

من الفريوس أفضل من املوت من الجوع«، األمر الذي يعكس خطورة الوضع املتدهور بني جميع املجتمعات يف لبنان. أفاد فتى لبناين يف 17 من عمره »ال 
ميكننا رشاء الطعام كام قبل، ال ميكننا رشاء اللحمة، الدجاج أو املعلبات، نأكل فقط مام لدينا من املونة. أمي مريضة جدا وال ميكننا رشاء الدواء، وال ميكننا 

ترشيج هواتفنا.« أيضا، ذكر فتى سوري يف 16 من عمره  »ال ميكننا رشاء األكل ألننا ال نعمل وليس لدينا املال. نأكل كل يوم الربغل فقط.« أفاد معظم 
املراهقون واملراهقات السوريون والفلسطينون أنهم ال يستطيعون رشاء الخضار والفاكهة بسبب الغالء ويعتمد معظمهم عىل البطاطا أو الحبوب والبوقليات 

مثل الربغل، العدس واألرز كأساس لوجباتهم األساسية. ورشحت الفتيات السوريات أنهّن أصبحن يصنعن الخبز يف البيت ألنهم غري قادرين عىل رشاءه.

كشفت املقابالت أنه لدى املراهقني واملراهقات نسب عالية من القلق حيال املستقبل نظرا الرتفاع األسعار، وانخفاض قيمة اللرية اللبنانية، وانخفاض القوة 
الرشائية. كام رشح فتى سوري عمره 18 سنة: »نحن نتجه نحو طريق مجهولة، ال ميكننا العودة إىل الوراء وسنموت يف الحالتني إما من الفريوس أو من الجوع 

إذا استمر اإلقفال. زاد سعر البندورة من 1,000 )لرية لبنانية( إىل 2,500، وارتفع سعر الخضار بشكل غري معقول«. رددت فتاة لبنانية عمرها 19 سنة هذا 
الشعور: »مل يعد وضعنا املادي عىل حاله، نحن ال نشرتي كل ما نحتاجه كام كنا من قبل وخاصة مع ارتفاع سعر الدوالر )ارتفاع قيمة الدوالر األمرييك( ال نعرف 

متى ستنتهي هذه الحالة.«

تتضخم هذه املخاوف لدى الفتيان العاملني، وبخاصة السوريني منهم حيث أنهم املعيلني الرئيسيني ألرسهم. لقد فقد معظم العامل وبخاصة العامل اليوميني 
مدخولهم بسبب اإلقفال التام دون أي مصادر أخرى للدخل أو مدخرات. كان الفتيان السوريون قلقون للغاية عىل مصري أرسهم ولجأوا إىل اقرتاض املال من 
أجل تأمني الطعام واإليجار. ذكر غالبية الفتيان الذين يعيشون يف مالجىء جامعية أنهم اضطروا عىل تغري مكان سكنهم خالل فرتة اإلقفال التام بسبب عدم 
قدرتهم عىل دفع اإليجار. ذكر فتى سوري عمره 18 سنة: »الظروف صعبة وخاصة يف هذه الفرتة )اإلقفال التام(. هي أصعب من أن أوصفها حتى. أنا املعيل 

الوحيد لعائلتي وال أعمل وليس لدينا املال. أتدين املال عندما أقدر حتى أشرتي األكل لعائلتي وفوق كل هذا طردنا من بيتنا، انتقلنا إيل بيت صغري عبارة عن 
غرفتني ونحن 11 فردا يف األرسة.«

توقفنا عن رشاء العديد من املأكوالت بسبب غالء األسعار. هناك الكثري من    
املشاكل يف عائلتي، ألنهم )الوالدين( قلقون حول كيفية تلبية حاجاتنا. حالياً 

ليس لدي الرغبة بالقيام بأي يشء. أنام ألهرب من هذه الظروف.
)فتاة فلسطينية عمرها 15 سنة(

زينة، فتاة الجئة سورية عمرها 17 سنة، حني تزوجت كان عمرها 
16 سنة

»الحياة كانت صعبة أصال أما اآلن مع الوباء أصبحت أصعب. 
أصبحت ظرويف ال تطاق مع مرور الوقت. أنا أعاين مع مولودي 

الجديد وال أعرف ماذا أفعل عندما يبيك. أمي يف سوريا وال ميكنها 
أن تكون معي بسبب الحجر حتى تساعدين عىل الطفل. زوجي 
عاطل عن العمل ويتشاجر معي دامئا ألنه متوتر بسبب وضعنا 

املادي. ارتفعت األسعار كثريا وال ميكننا رشاء يشء. أخاف أال أقدر 
عىل رشاء الحليب والحفاضات إلبني. تعبت من الحياة وال ميكنني 

الخروج من اكتئايب. أصبحت الحياة ثقب أسود ونحنا عالقون 
صورة التقطتها زينة، إحدى املشاركات يف مجموعة البحث التشاريكداخلها«.
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زيادة األعباء املنزلية عىل املراهقات 
تتحمل الفتيات املراهقات عىل وجه الخصوص أعباء منزلية إضافية مع ازدياد القيود عىل تنقلهن املحدود أصال بسبب الحجر املرنيل. ذكرت جميع الفتيات 
تقريبا عن قضاء مزيد من الوقت يف األعامل املنزلية والطبخ. لكن هذا التغيري كان أكرث تأثرياً عىل الفتيات السوريات املتزوجات اللوايت يواجهن مسؤوليات 

إضافية يف رعاية أفراد األرسة واألطفال. والبعض منهن ال يزلن يعملن يف الحقول الزراعية للحفاظ عىل دخل عائالتهن. كام أبلغت الفتيات املتزوجات عن زيادة 

اإلطار 3: اقتصاد لبنان الهش وبيئته السياسة قبل كوفيد 19

توقع البنك الدويل من قبل جائحة كوفيد 19 ارتفاع معدالت الفقر يف لبنان إىل ٪50 يف عام 2020 بسبب تدهور الوضع االقتصادي وازياد معدالت بطالة الشباب، 

والتي كانت مرتفعة أصال3ً. وقد أدت جائحة كوفيد 19 إىل تفاقم هذه التوقعات السلبية، فقد توقع صندوق النقد الدويل انكامش الناتج املحيل اإلجاميل للبنان بنسبة 

12 باملئة يف 2020 وسط أسوء أزمات البلد املالية منذ عقود4. البلد يتجه أكرث نحو األزمة، فاالحتجاجات التي بدأت يف ترشين األول 2019 عادت للظهور مجددا ليعرب 

املواطنني عن إحباطهم إزاء ارتفاع األسعار )زيادة بنسبة ٪50 عىل املواد األساسية مبا يف ذلك الغذاء والدواء( وفقدت اللرية اللبنانية 60 باملئة من قيمتها الرشائية يف 

السوق وفرضت البنوك ضوابط غري رسمية عىل رؤوس املال بحيث منعت املودعني من الحصول عىل أموالهم. انزلقت االحتجاجات إىل عنف بني املواطنني والجيش 

اللبناين، وكانت البنوك هدف املتظاهرين األسايس.  

أعلنت وزارة الشؤون االجتامعية يف أواخر شهر آذار أنها ستقدم دفعة نقدية ملرة واحدة بقيمة 400 ألف لرية لبنانية )ما يعادل 140 دوالر أمرييك حسب سعر السوق 

حينها( لألرس األكرث استضعافًا واملسجلة لدى الربنامج الوطني لدعم األرس األكرث فقراً يف البالد. إال أنها عادت لتعلن يف منتصف نيسان عن تأجيل توزيع هذه املساعدات 

بسبب أخطاء يف قوائم األرس5. وقد حذرت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان )هيومان رايتس واتش( أن »املاليني من سكان لبنان مهددين بالجوع« بسبب إجراءات اإلقفال 

التام املتصلة بالجائحة يف ظل غياب خطة لتقديم املساعدات من قبل الحكومة. تقوم املبادرات املحلية بسد الفجوة جزئيا وتقدم مستلزمات غذائية ومستلزمات النظافة 

لألرس األكرث استضعافا. لكن هذه املبادرات ال تستطيع بإمكاناتها املادية التي تعتمد بأكملها عىل التربعات عىل إعالة جميع األرس التي تحتاج املساعدة6. 

محمد، فتى فلسطيني عمره 18 سنة من مخيم عني الحلوة

»اضطررت أن اشرتي الكثري من البضائع لصالون الحالقة بسبب خويف 

من تضاعف األسعار يف اليوم التايل. أنا ال أملك هذا املتجر، يجب 

أن أدفع أجاره يف أول كل شهر. أنا أخرس املال مؤخراً، وقد اضطر 

إىل اقفال املحل إذا استمرت األزمة االقتصادية والوباء. أنا ووالدي 

مصادر الدخل الوحيدة يف البيت. هو سائق تاكيس، نرجع إىل البيت 

معنا 20,000 لرية لبنانية كل يوم، أحيانا ال ميكننا حتى تعبئة بنزين 

للسيارة. ميكنني القول إننا بالتأكيد ال نأكل مثل السابق، خاصة اللحم 

والدجاج، حيث ارتفع سعرهم كالصاروخ يف الفرتة األخرية«.
صورة التقطها محمد، أحد املشاركني يف مجموعة البحث التشاريكصورة التقطها محمد، أحد املشاركني يف مجموعة البحث التشاريك

مراهق سوري الجئ يتمىش يف مخيم عشوايئ يف سهل البقاع راسل واتكينس/ وزارة التنمیة الدولیة الربیطانیة©



8

التوترات الزوجية الناتجة عن الضغوط املالية املتزايدة بعد أن أصبح أزواجهن عاطلني عن العمل ويقضون طيلة وقتهم يف املنزل. ذكرن أيضا توترات مع عائلة 
الزوج والجريان، كام أوضحت فتاة سورية تبلغ من العمر 17 عاًما: »هناك الكثري من التوتر يف املنزل، جميع الرجال يجلسون يف البيت دون عمل يغضبون 
ويتشاجرون كل الوقت، طلبات الرجال يف البيت ال تنتهي أبداً وهم يصبون غضبهم علينا، مع أننا نعمل خارج البيت وداخله وهم جالسون طول اليوم ال 

يفعلون شيئاً أبداً. نحن ال نرتاح ... نعمل ونطبخ كل الوقت.«

كان البقاء يف املنزل أكرث إرهاقًا عىل الفتيات اللوايت لديهن أطفال واضطروا عىل التكيف مع تواجد جميع أفراد العائلة يف املنزل فازدادت األعامل املنزلية 
املرتتبة عن ذلك، يضاف إىل ذلك رعاية األطفال. أفادت بعض هؤالء الفتيات أن زيادة الضغوط والواجبات أدت بهن إىل مامرسة العنف عىل أطفالهن، كام 

رشحت فتاة سورية عمرها 17 عاماً: »أنا دامئا عصبية وأرصخ عىل األطفال. كانوا من قبل يلعبون يف الخارج، أما اآلن هم معي كل الوقت وأنا أعمل وأخبز. ال 
ميكنني تحمل كل هذا وعندما أغضب أرضبهم حتى يخف غضبي.« كام كانت الفتيات املتزوجات اللوايت لديهن أطفال قلقات جداً بشأن الحصول عىل األدوية 

والرعاية الصحية ألطفالهن وحيال تأمني تكاليف الحليب والحفاضات.

كيف يرى املراهقون واملراهقات استجابة الحكومة؟
أيد غالبية اليافعون الذين متت مقابلتهم اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للحّد من انتشار فريوس كوفيد 19 واعتربوها مهمة من أجل حاميتهم. واقرتح 

العديد منهم أنه كان ينبغي أن تؤخذ إجراءات مبكرة وأكرث رصامة، خاصة فيام يخص الرحالت الجوية، وألقى بعضهم اللوم بشكل مبارش عىل تقاعس 
الحكومة يف عدم احتواء انتشار الفريوس مبكراً. بالرغم من تأييد املشاركني لإلقفال التام والتدابري التي اتخذتها الحكومة، لكنهم كانوا أيضاً قلقون جداً بشأن 
غياب االجراءات لدعم األشخاص الذين تركوا بال مداخيل أو إمكانيات للحصول عىل حاجاتهم األساسية. رشحت فتاة لبنانية عمرها 16عاما  »االجراءات التي 
اتخذتها الحكومة مهمة جدا وهدفها حامية الناس، لكن يف دول أخرى الحكومات تطلب من الناس أن تبقى يف املنزل ويرسلون لهم كل ما يحتاجونه. كيف 

ميكن للناس أن تعيش من دون دخل؟ كل يشء غايل، األكل، املعقامت والكاممات. يجب عىل الحكومة أن تؤمن حاجات الناس وتزودهم بالطعام والدعم املايل 
حتى يبقوا يف البيت.« وأعرب اليافعون السوريون بشكل خاص عن قلقهم إزاء انتشار السلطات يف منطقتهم وخافوا من أن يتم استهدافهم ومضايقتهم يف 

حال تركوا بيوتهم. يعتقد بعض الفتيان السوريون أن اإلقفال التام غري رضوري مبا أنه مل يتم اكتشاف أي حاالت إيجابية يف منطقتهم، وأن عىل الحكومة إنهاء 
اإلقفال التام وعزل مجتمعهم املحيل حتى يتمكنوا من العمل والبقاء عىل قيد الحياة. بالنسبة للمراهقني واملراهقات الفلسطينيني يف مخيم عني الحلوة الذي 

ال يخضغ لسيطرة السلطات اللبنانية، انتقد معظم املراهقون وبخاصة الفتيات السلطات الفلسطينية املحلية داخل املخيم لعدم أخذ أي تدابري لفرض إجراءات 
السالمة ودعم العائالت »الجائعة« املحتجزة داخل املخيم. 

االجراءات التي اتخذتها الحكومة مهمة جدا وهدفها حامية الناس، لكن يف دول أخرى    
الحكومات تطلب من الناس أن تبقى يف املنزل ويرسلون لهم كل ما يحتاجونه. كيف ميكن 

للناس أن تعيش من دون دخل؟ كل يشء غايل، األكل، املعقامت والكاممات. يجب عىل 
الحكومة أن تؤمن حاجات الناس وتزودهم بالطعام والدعم املايل حتى يبقوا يف البيت.

)فتاة لبانية عمرها 16 سنة(

روان، فتاة فلسطينية الجئة من سوريا عمرها 19 سنة

»أقفلت مدرستي منذ بدء الحجر الصحي، ال أفعل شيئاً طوال 
اليوم. أنا أدرس يف معهد مهني وال نأخذ دروس عرب اإلنرتنت. ازداد 

التوتر يف بيتنا بسبب حالتنا املادية، خاصة مع ارتفاع سعر األكل 
والخضار. أيب وأخي ال يعمالن ووالدّي يتشاجران دامئا عىل رشاء 
الطعام. أمي غاضبة طيلة الوقت ألنها ال تستطيع الحصول عىل 

ما يكفي من الطعام لنا. وأنا ألتجنب هذا التوتر أنام طيلة النهار 
وأسهر يف الليل حتى امتتع بالهدوء وحدي«.

صورة التقطتها روان، إحدى املشاركات يف مجموعة البحث التشاريك
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ما هي أولويات املراهقون واملراهقات الرئيسية ضمن هذا السياق؟
كشفت مقابالتنا النوعية عن وقائع اليافعون املعقدة واملتنوعة يف لبنان وتم تعريف العديد من األولويات الرئيسية ضمن سياق الجائحة واألزمة االقتصادية يف 

لبنان.

1  هناك حاجة ماسة إىل وضع خطة مساعدة اجتامعية وطنية جّيدة التنسيق وعىل نطاق واسع. العديد من األرس تنزلق نحو الفقر والجوع، وبالتايل 
من املهم جداً أال تقترص املساعدة عىل األرس األكرث استضعافا املسجلة لدى وزارة الشؤون االجتامعية بل الوصول إىل جميع األرس املترضرة من 

جائحة كوفيد 19 واألزمة االقتصادية الراهنة. ينبغي أن تكون هذه الخطة مستدامة عىل املدى الطويل كام يجب إعطاء األولوية ملنح األرس املعرضة 
للمخاطر الوصول اىل شبكات األمان االجتامعي بدالً من االكتفاء بتقديم دفعة نقدية ملرة واحدة فحسب. كام يجب أن توفر الحكومة مستلزمات 

النظافة مجاناً للمواطنني واملقيمني عىل حد سواء. 

2  من الرضوري أن تّتخذ وكاالت األمم املتحدة والجهات املانحة إجراءات أكرث تنسيقا لتقديم الحامية االجتامعية لدعم الالجئني، خصوصاً يف ظل 
تزايد الشقاق االجتامعي. كام يجب عىل الوكاالت العاملية تكثيف مساعداتها لالجئني لتلبية حاجتهم املتزايدة من مستلزمات غذائية وصحية يف 

هذه الفرتة. 

3  املزيد من الدعم مطلوب لتنفيذ الخطة الخمسية لتخفيف اجراءات التعبئة نظراً لكون الضعف االقتصادي ذائع االنتشار. بالرغم من أن الحكومة 
اللبنانية قد بدأت فعالً بتخفيف اجراءات التعبئة وفقا للخطة، عليها أن تتأكد من تطبيق تدابري التباعد االجتامعي وتوفري مستلزمات النظافة 
الصحية للعامل، مبا يف ذلك القفازات وأقنعة الوجه. من املهم جداً تعميم اإلرشادات حول إجراءات السالمة بشكل صحيح خالل مراحل إعادة 

الفتح بني مختلف املجتمعات يف لبنان، مبا يف ذلك املجتمعات املعزولة مثل مخيامت الالجئني السوريني.

4  من الرضوري توجيه رسالة عامة واضحة حول الفريوس، كيفية انتشاره وتدابري الحامية التي يجب االلتزام بها، وينبغي أن يتضمن هذا 
توعية موجهة لليافعني واليافعات. عىل كل من الحكومة، وكاالت األمم املتحدة، واملنظامت املحلية التنسيق لنرش املعلومات أفقياً وعمودياً 

بني املجتمعات، واستخدام طرق وأساليب مختلفة حتى تصل املعلومات للجميع - خاصة أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إىل مصادر 
معلومات موثوق بها.

5  يجب زيادة نرش املعلومات وإمكانية الوصول إىل الخدمات الصحية وعىل نطاق واسع. يجب نرش املعلومات حول الخدمات الصحية املتوفرة 
خالل فرتة الجائحة والخطوط الساخنة التي وفرتها وزارة الصحة عىل نطاق أوسع ويجب ترويجها عىل القنوات التلفزيونية املحلية ومنصات 

التواصل االجتامعي لتعميم املعرفة بني اليافعني. كام يجب عىل الحكومة والوكاالت املعنية زيادة تقديم الرعاية الصحية واألدوية املجانية لجميع 
املجتمعات يف جميع املناطق، فهي مكلفة حاليًا ويصعب الحصول عليها.

6  من الرضوري االستثامر يف تقديم الدعم النفيس واالجتامعي لليافعني نظراً الرتفاع مستوى الضغوطات النفسية واالجتامعية. تأثرت حالة اليافعون 
النفسية-االجتامعية بشكل كبري إزاء الوضع الراهن، وبدا عىل العديد منهم عالمات اضطراب نفيس )مبا يف ذلك األفكار االنتحارية(. يجب أن تكون 

خدمات الدعم النفيس واالجتامعي متاحة لليافعني والشباب من مختلف املجتمعات املحلية، وأن تقدم عرب مجموعة منصات عىل اإلنرتنت ومن 
خالل املرشدون اإلجتامعيون. 

7  هناك حاجة إىل مزيد من التوجيه واإلرشاد لضامن استفادة شاملة لربامج التعلم عن بعد، هناك حاجة إىل مزيد من الدعم التوجيهي واإلرشادي. 
يواجه الطالب تحديات عديدة متعلقة بالحصول إىل االنرتنت واألجهزة الرقمية كام الوصول اىل منصة التعليم االفرتايض الحكومية، ويضاف إىل ذلك 
نقص الدعم من املعلمني. مع االدراك بأن لبنان يفتقر إىل نظام تعليمي فعال، يجب عىل الحكومة أن تعمل عىل توفري الوصول املجاين إىل اإلنرتنت 

للطالب وتدريب املعلمني عىل تقنيات ميكن أن تعتمد لتسهيل التعلم عن بعد والحد من االنقطاع عن التعليم.

لولو، فتاة لبنانية يف املدرسة عمرها 15 سنة 

»أشعر بكثري من االكتئاب يف البيت منذ بدء الحجر الصحي. ال أذهب 

إىل املدرسة وال أترك البيت وحالتنا املادية أصبحت سيئة جدا. أشعر 

بالحزن معظم الوقت وأقلق عىل مستقبيل وأخاف أال أقدر عىل 

الذهاب إىل املدرسة مجددا بسبب وضع عائلتي املادي. أنا قلقة جدا 

عىل أهيل ألننا ال نستطيع رشاء األكل خاصة بعد ارتفاع األسعار بشكل 

غريب. أمي تجلس كل يوم قرب الشباك وتبيك ألنها قلقة علينا وعىل 

مستقبلنا، أشعر بالحزن لرؤيتها بهذه الحالة«.
صورة التقطتها لولو، إحدى املشاركات يف مجموعة البحث التشاريكصورة التقطتها لولو، إحدى املشاركات يف مجموعة البحث التشاريك
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