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 القصار: ارساء قواعد جديدة لإلنتاج واالستهالك االجتماعية للشركات في زمن الكوروناسؤولية دور الم

 
  سلوى بعلبكي

ال نفوذ يجدي وال مال ينجي. مأساة أعادت القيم االنسانية الى صدارة  لمأساة العالمية التي نعيشها اليوم بسبب فيروس كورونا عن هوة بحجم الكرة األرضية حيثكشفت ا
 .يدة مشتركة للبشرية هي الصحةدة أولوية وحاالهتمامات، محد

ي ز بين غنكما اهتزت اتحادات ودول عظمى مع عجزها عن مد يد العون والتضامن في حرب ضد عدو لم يمي اهتزت دول العالم فأغلقت مطاراتها وحدودها على شعوبها،
ة لتطغى على المصالح االقتصادية التي انهارت مع تمكن الفيروس المخفي من دت اإلنسانيوفقير حاصدا خسائر بشرية هائلة على الرغم من كل التقدم الطبي في العالم. عا

  .لشركات والغاء ماليين الوظائفسان ونسف أساسات االقتصاد العالمي الذي تكبد خسائر غير مسبوقة ستؤدي الى اغالق آالف اضرب صحة االن
ورد رزقه. إذ م هي التعاضد والتكاتف واالحساس بالمسؤولية االجتماعية واغاثة المحتاج ومساعدة من فقد من أهم أسلحة المعركة التي يخوضها العالم اليوم ضد جائحة كورونا،

لك التي قادتها محطات تلفزيونية وهيئات مستقلة تمكنت من تحصيل تبرعات جيدة توزعت على حركت كورونا العديد من الحمالت الخاصة في لبنان، من أنجحها حتى اآلن ت
 400لحكومة برنامج مساعدات للعائالت األكثر حاجة وحددت مبلغ مر اللبناني ومستشفى رفيق الحريري وغيره من المستشفيات الحكومية وجمعيات. كما أقرت االصليب االح

هذه الجهود  فير مراكز للحجر الصحي. كلمحتاجين وتو ين مدى فاعليته بعد. كما تحركت أحزاب وبلديات وجهات دينية ونيابية مناطقية لمساعدة الألف ليرة للعائلة، لم يتب
  .صالح االنتخابية، إال ان المواطن بات يميزها جيداالالمركزية، وان كان بعضها تفوح منه روائح الم

"غزوة" كورونا، فشكلوا  راطهم في جبهمع المدني بشقيه الحزبي واألهلي يسجل للبنانيين بكل أطيافهم انخالمبادرات الفردية واستنفار المجتفي نظرة الى خريطة الدعم الشعبي و 
لك صحي واسعاف، وفي ذ في زمن االفالس، وال سيما مساندة من هم في الخطوط األمامية من مستشفيات وممرضات وقطاعدعامة وسندا كبيرا للدولة وامكاناتها المتواضعة 

على  راعية للشركات"؟ ال يخفى أن القطاع الخاص في لبنان والعالم يشكل الرافد األكبر واألقدولية االجتمعالمة فارقة يعول عليها. ولكن في خضم هذه األزمة، ما دور "المسؤ 
أي دور يفترض أن تلعبه "المسؤولية االجتماعية للشركات" بمفهومها االستراتيجي والعملي المساهمة حاليا، على الرغم من ان الواقع الذي يعيشه هذا القطاع ال يحسد عليه! ف

  كورونا؟في مثل ظرف 
 لك في لبنان،الشركات في العالم، ونأمل ذوفق الرئيس التنفيذي لشركة "سي. أس. آر. ليبانون" خالد القصار "يتوقع ان تشكل جائحة كورونا منعطفا حاسما في طريقة تفكير 

  ."ودها ودورها االجتماعي أصاللمرير. لعلها تكون صدمة ايجابية لتتأمل الشركات في هدف وجبحيث يتقدم االنسان على سباق األرباح ا
وس منعطف ق هذا الكابقيقي للشركات. ويقول القصار "يكمن في عمما من شك أن المرحلة الراهنة هي لإلغاثة والتكافل، فيما يتجلى اليوم الوجه اإلنساني واالجتماعي الح

ق والنمو. ساني بعيدا عن النهج التقليدي، وتاليا ارساء قواعد جديدة لإلنتاج واالستهالك والتسويحول واالبتكار، للبحث عن الحلول والتفكير بسبل الربح االنتاريخي للشركات للت
جستية وااللكترونية تها المحلية والدولية وشبكاتها اللو الصحية والمجتمعية الملحة وتكييف عالقا خبراتها ومصانعها لالستجابة الى الحاجاتهي فرصة استثنائية لتسخير مواردها و 

  ."نها بعد اآلنوصول الى كل انسان، للمساهمة في االغاثة الفورية، والعمل على تحقيق العدالة االجتماعية التي ال يمكن للشركات ان تستمر وتنمو من دو لل
ذ يكشف أن "النقاش ال باح للمساهمين والجهاز التنفيذي، يبدو أصال، وعلى استراتيجية النمو والتوسع من أجل تحقيق األر  "Purpose" الشركة يوم يتركز على هدف وجودوا 

استقراره، ضمان صحة المجتمع و د األزمة، لتكون أولى بنودها العمل على القصار متيقنا من أن "الشركات الكبرى في العالم ستعيد النظر بخططها المستقبلية لمرحلة ما بع
  ."أسباب االستدامة البيئية واالجتماعيةوتوفير كل 

الغاثي ا لشركات مع موظفيها والتضامن االجتماعي في ظل وباء كورونا الذي يبدو أنه سيطول؟ األولوية في الكوارث والحروب وفق القصار، هي "للعملولكن ما هو دور ا
ات والمال ت ليس تقديم التبرعر تضررا، ومساندة الجهاز الطبي والتمريضي. لكن دور الشركاتركيز على الفئات المصابة مباشرة واألكثالمباشر قبل أي شيء آخر، مع ال

معايير المبادرة م المتحدة و لتنمية المستدامة، الميثاق العالمي لألمفحسب، بل أبرز ما عليها فعله هو تذكر تعهداتها، والتزام المبادئ التي سبق أن وقعت عليها، مثل أهداف ا
لعمال، محاربة الجوع والفقر، وتوفير الحماية الصحية والبيئية وعدم التمييز والمساواة". وهناك مهمات آنية تقارير وغيرها، التي تنص كلها على احترام حقوق االنسان واالعالمية لل

  :قيام بها من أبرزها اليومومستقبلية على الشركات ال
  .الموظفين وعائالتهم على كيفية الوقاية وتعزيز صمودهم لفترات طويلة غير مسبوقةية العمال و استمرار توع

  .عمل موظفيها من منازلهم من دون حسم رواتبهم تسهيل
  .حماية الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة وحاالت صحية أو الكبار في السن خصوصا

  .وافرةلعمل عبر االنترنت ووسائل التواصل المتاالستثمار في تأمين االستخدام األمثل ل
  .ع خطة تضمن سالمة الموظفين وتجهيز المكاتب بوسائل العزل ومواد التعقيم واعتماد معايير العمل اآلمنفي حال وجب الحضور الى مراكز العمل، من االهمية وض

معقمة  زمات الطبية والغذائية لهم ولعائالتهمخدمة الموظفين األكثر عرضة للخطر وتأمين المستليجب أن تؤلف الشركة خلية أزمة وخطا ساخنا وفريقا من المتطوعين مهمته 
  ."نازلهم من دون الحاجة إلى خروجهمإلى م
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لى ذ يعتبر القصار أن ع، إوعلى اهمية دور الشركات في هذه المرحلة حيال موظفيها والمجتمع، ثمة أشكال أخرى من التكافل االجتماعي بين الشركات والمجتمع والدولة
ة، وتقديم متطوعين للمساهمة في نشر الوعي في المناطق واألحياء التي تعمل فيها ن مع البرامج الحكومية والبلديات والشركات المتخصصالشركات المتخصصة التعاو 

خلية قاتها الدامجال اختصاصها، وأن تسخر خبراتها ومواردها وعال خصوصا، وتوزيع المعونات ومواد التعقيم والحماية على جيرانها. ومن المهم ان تركز كل شركة على
ر يعلى مكافحة الوباء واستيراد أو زيادة االنتاج وخفض األسعار لألدوات والمعدات الطبية الضرورية وال سيما أجهزة التنفس والفحص والتصو  والخارجية لتعزيز القدرات الوطنية
  .ومواد التعقيم والكمامات وغيرها

ن"، كورونا وتعلم الدروس والعبر وال سيما في ظل افالس الدولة في لبناألدائها االجتماعي في اليوم التالي النتهاء كابوس قى األهم أن "على الشركات االستعداد والتخطيط بي
  .وفق القصار

ة دفى" منذ قوبيان التي أطلقت "حملنات المتاحة له. وهذا ما تؤكده النائبة بوال يعوفي هذه المحنة يبرز أيضا دور المجتمع المدني والجمعيات األهلية، إذ يعمل كل وفق االمكا
لمنزل، من اأشارت لـ"النهار" الى أن الحملة تنشط حاليا في ظل هذه االوضاع حيث يتم التركيز على مساعدة كبار السن الذين ليس في مقدروهم الخروج  أعوام، إذ 7نحو 

  .انقطعت ايراداتهم وليس لديهم مدخراتوكذلك على المياومين الذين 
راكمت فوق بعضها البعض، وتاليا ال يمكن تصور حجم الكارثة االجتماعية واالقتصادية التي حلت بالناس". عقوبيان أن حجم المصيبة كبير، خصوصا "ان االزمات توتالحظ ي

خذ في بيان المقربين وبعض افراد عائلتها مع االطوعين الذين يقتصر عددهم حاليا على اصدقاء يعقو وفي ظل انتشار "كورنا" تعمل حملة "دفى" قدر االمكانات المتاحة مع المت
  .عتبار االحتياطات واالجراءات المطلوبة تحت اشراف الدكتور نيكوال قيومجياال

ذ تقد لمتواضعة"، تبدي كاناتها ار يعقوبيان عمل الحكومة حاليا التي تجهد وفق املبنان يعيش على المبادرة الفردية وهذا االمر ليس جديدا في ظل غياب الدولة منذ زمن بعيد. وا 
  .واب الغائب حاليا عن الساحة، فيما المطلوب منه أن يساند الدولةعتبا شديدا على مجلس الن

الكورونا"،  ردى هؤالء الخبرة، خصوصا في هذه االيام حيث ينتشوتقدر يعقوبيان عمل الجمعيات التي تقوم بتوزيع المساعدات، إال أنها في المقابل تشدد على اهمية أن يكون ل
ت وفق الطوائف واالنتماءات الحزبية "كما يحصل حاليا مع االحزاب التي توزع فقط للمنتمين اليها". علما ان العمل االنساني المحض، منتقدة في الوقت عينه توزيع المساعدا

سنوات والطلبات  7ا خالل لوائح وزارة الشؤون اضافة الى لوائحنا التي جمعناهه االمور "فحملة دفى مثال، توزع المساعدات وفق في رأيها يجب أن ال يأخذ في االعتبار كل هذ
لى أكبر عدد ممكن ا د أهمية الوصولالتي نتلقاها حاليا بفعل االزمة". وفي حين تنتقد البعض الذين يحرصون على الظهور االعالمي عند توزيع المساعدات، إال انها تعود وتؤك

  .في العمل االنسانيائل التواصل االجتماعي واشراك الفنانين والناشطين من الناس عبر االعالم أو وس
 

 
 
 

 
 


