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طرحت حاالت االنتحار العلنية، يف الفرتة االخرية، اسئلة  كبرية عن اليأس الذي وصل اليه املواطن اللبناين من زاوية هل 
هذا الشعور يربر االنتحار؟ النظرة العلمية ترى جذور هذه القضية االنسانية يف الفقر الذي يضع االنسان امام خيارين: 

اما قتل نفسه او قتل الغري

ال تبرير له إال حين يتساوى الموت مع الحياة
هل يأس أي مواطن يبّرر اإلنتحار؟

دنيز مشنتف

تربية

املطلقة  الرسية  يختار  عادة،  االنتحار  يقرر  من 
لتنفيذ قراره هذا برغبة منه يف ترك العامل الذي 
خذله بغفلة عن الجميع. لكن ان يكون االنتحار 
علنيا، بالشكل الذي اختاره كثريون، ففي املسألة 
ابعاد اخرى. اهم ما فيها، رغبة هذا الشخص يف 
ترك بصمة يف مجتمعه مل يستطع تسجيلها وهو 

عىل قيد الحياة. 
ان يصل االنسان اىل الشعور بأنه مواطن ميت، 
يقدم  ان  قيمة  فام  ونفسيا،  اجتامعيا  محرتق 
عىل احراق جسده ما دام هو كذلك. هكذا نظر 
فارادوا  منسيني،  كمواطنني  انفسهم  اىل  هؤالء 
بانتحارهم ان يؤكدوا عىل وجودهم عرب توجيه 
املرجعيات  اىل  االتجاه، خصوصا  متعددة  رسائل 
وان ضيقة جدا  االمل  ان فسحة  نعرف  الغائبة. 
تبقي االنسان متجذرا يف الحياة رغم ازماته معها، 
لكن فقدانه نفسيا يصل بالشخص املشبع مبشاعر 
اليأس اىل حائط مسدود، فيتساوى عنده املوت 
مع الحياة ليجد حال اخريا ملشكالته عىل االرض، 

بوضع حد لحياته.
االجتامع  علم  يف  الباحثة  العام"  "االمن  حاورت 
السيايس الدكتورة هدى رزق يف ظاهرة االنتحار 

العلني املشهود ودوافعها وسبل مواجهتها.

■ هل يعترب االنتحار العلني ونحن نتذكر حالة 
اليه  الذي وصل  اليأس  جورج زريق منوذجا عن 

املواطن اللبناين يك نربره؟
علينا  اللبناين،  املواطن  عن  التحدث  اردنا  اذا   □
الذين  الناس  عند  املوضوع  هذا  يف  التوقف 
يشمل  بات  الذي  الفقر  خط  دون  ما  يعيشون 
عددا كبريا من اللبنانيني. اذا قصدنا احياء بريوت 
الداخلية، اي وسط العاصمة عدا عن الضواحي، 
سنالحظ ايل اي مدى هناك اناس يف هذه املناطق، 
يعيشون ما دون خط الفقر. هذا ما يحصل عىل 
الرغم من وجود مؤسسات خريية يف لبنان، تحديدا 
دينية، اسالمية ومسيحية، املعروف عنها االهتامم 

بهؤالء الفقراء. لكن مع ازدياد نسبة الفقر يف لبنان 
يف السنوات االخرية، مل تعد املساعدات التي كانت 
اليوم،  كافية  السابق  يف  منهم  كبريا  عددا  تكفي 
ألن الحياة باتت اكرث صعوبة واملساعدات العينية 
التي كانت توزع يف املايض، كاالرز والسكر واملواد 
الغذائية مل تعد كافية لحاجات انسان اليوم. هناك 
الحياة  ان  يعني  ما  واالدوية.  والطبابة  التعليم 
اصبحت استهالكية اكرث من السابق، ومتطلباتها 
الحد  العيش ضمن  اللبناين  املواطن  عىل  تفرض 
متوافر  غري  هذا  االدىن  الحد  ان  علام  االدىن، 
لكل  متوافرة  تعد  مل  العمل  سوق  ألن  للجميع، 
اللبنانيني. حتى ما كنا نطلق عليها اسم "البطالة 
املقَنعة" كبيع الكعك والعلكة واشياء اخرى من 
هذا النوع، بات الغرباء يف البلد ينافسون اللبناين 
يبيعون  الذين  هم  السوريون  النازحون  عليها. 
الكعك والعلكة وقناين املياه واملحارم الورقية عىل 
الطرقات اليوم، خصوصا االوالد منهم، االمر الذي 
حجب هذا الرزق عن املواطن اللبناين ابن االربعني 
او الخمسني عاما. حتى يف زمن "البطالة املقَنعة" 
احتل النازح السوري مكان املواطن اللبناين الفقري. 
هذا الواقع فرض واقعا آخر، اذ يف املايض مثال، مل 
نكن نشاهد سائق تاكيس يبلغ من العمر 70 عاما، 
اما اليوم فكل هؤالء السائقني هم يف هذا العمر 
معيشة  يؤّمنون  كانوا  املايض،  يف  االبناء  تقريبا. 
تأمني  عىل  لالبناء  قدرة  فال  اليوم  اما  اهلهم، 
يف  العمل  االدىن، ألن سوق  معيشتهم يف حدها 
لبنان غري متوافرة لجميع ابنائه، خصوصا لخريجي 
اىل  السفر  عليهم  فرض  الذي  االمر  الجامعات. 
الخارج العالة انفسهم. لكن السؤال هنا، هل كل 
هذه الضائقة املعيشية تربر االنتحار؟ انا شخصيا، 
ال ابرره، لكن من املمكن تربيره يف حال واحدة 
فقط، عندما يفقد االنسان االمل يف الحياة نهائيا، 
فيتساوى املوت معها يف نظر هذا الشخص ويف 

اعامقه ايضا قبل اقدامه عىل االنتحار.
■ هناك اناس يعيشون يف فقر مدقع من جيل 

اىل جيل، واخرون يواجهون مأيس يف حياتهم اكرث 
نحو  يتجهون  املعيشية وال  االزمات  صعوبة من 
االنتحار. ما الفارق بني مناذج اجتامعية تتجه نحو 
هذا الخيار واخرى ال تختاره كحل نهايئ ملشكالتها؟

□ فقدان االمل عىل الصعيد االجتامعي هو الذي 
يدفع االنسان اىل االنتحار. لكن يف املقابل اقول 
"ما اضيق العيش لوال فسحة االمل". فسحة االمل 
الحياة  االنسان متجذرا يف  تبقي  التي  هذه هي 
هذا  وصل  اذا  اما  معها.  ازماته  من  الرغم  عىل 
االنسان عىل الصعيد النفيس اىل طريق مسدود، 
فحينها سيتجه نحو االنتحار. علام انه مهام كانت 
ومعقدة،  كبرية  املالية  او  االجتامعية  املشكالت 
نحاول دامئا ايجاد حلول لها. لكن ذهاب جورج 
اي  اعتمده،  الذي  باالسلوب  االنتحار  اىل  زريق 
الشخص  هذا  لدى  ان  يعني  نفسه،  باحراق 
مشكالت نفسية، اضافة اىل مشكالته االجتامعية. 
فلنرشح هذا الوضع: كانت مدرسة الراهبات التي 
كانت تتعلم ابنة جورج زريق فيها تؤّمن له الحد 
االدىن ملواصلة هذه الفتاة دراستها، فانتظرته اكرث 
زوجته  ان  علام  املايل،  وضعه  لرتتيب  سنة  من 
كانت تعمل يف املدرسة نفسها ايضا. هذا كل ما 
منلكه من معطيات عن زريق، وال معطيات اخرى 
عنه يف هذا املجال. السؤال هنا يفرض نفسه، هل 
االمل الذي فقده هذا االنسان مقترص عىل العامل 
املادي فقط؟ طبعا، ال. انه فقدان االمل نفسيا بعد 
لو وجد شخص  النه  اىل حائط مسدود.  وصوله 
االصدقاء  من  او  العائلة  من  جانبه،  اىل  واحد 
ملساعدته يف ازمته هذه، ملا كان اتخذ هذا الخيار.

 
■ هل يف احراق النفس رسالة موجهة اىل جهة 
هذه  هي  من  غائبة؟  مرجعية  اىل  او  معينة، 
املرجعية، وماذا اراد ان يقول لها من خالل انتحاره 

بهذا الشكل؟
االنتحار، يف وسط  باعتامده هذا االسلوب يف   □
تعليم  مواصلة  رفضت  التي  املدرسة  ملعب 

ابنته، اراد ان يقول انه محرتق داخليا واجتامعيا. 
النه  جسديا،  نفسه  احراق  يف  لديه  مشكلة  ال 
انسان ميت عىل الصعيدين االجتامعي والنفيس. 
رسالته هذه متعددة االتجاه. اوال، اىل املرجعيات 
السياسية والدينية واالجتامعية العاجزة عن رؤية 
املواطن املحرتق فعليا يف بلده اقتصاديا واجتامعيا 
ونفسيا يك يقول لها، انا منوذج موجود يف املجتمع 
كمواطن،  يب  تحسسكم  عدم  من  الرغم  عىل 
اعد  فلم  وجودي،  اكدت  هذا  بانتحاري  لكنني 
منسيا. ثانيا، اىل املدرسة التي رفضت تعليم ابنته 
يك يقول للمسؤولني فيها لقد قتلتموين. ثالثا، اىل 
زوجته ليقول لها انني استقيل من الحياة  فانا مل 
اعد قادرا عىل القيام مبا هو عيّل تجاهك وتجاه 
ابنتنا. رابعا، اىل ابنته ليك يبلغها انه قتل نفسه يك 
يعلمها. يف فعله هذا حّمل ابنته شعورا بالذنب 
مدى الحياة يلتف حول فكرة والدي قتل نفسه 

يك يعلمني. لقد ظلم ابنته.

■ ملاذا مل يعد هناك حلول وسط عند الناس يف 
خياراتهم االساسية يف الحياة؟

التي  املرجعيات  كل  االمل يف  فقدان  السبب   □
يتكّون منها املجتمع اللبناين. يف تسعينات القرن 
او  النيوليربايل،  االنتاج  نحو  االتجاه  كان  املايض 
الليربالية املتوحشة. يف حقبة ما قبلها كان الناس 
الشيوعية  او  االشرتاكية  نحو  بغالبيتهم  يتجهون 
الليربالية خجىل من ظهورها. يف  يف وقت كانت 

االمر  غريه،  ويطعم  يأكل  السيايس  كان  السابق، 
عندما  الدينية،  السلطة  مع  يحصل  كان  نفسه 
اوالده.  تعليم  تتوىل  او  وتطعمه،  بغريها  تهتم 
املعروف عن مدارس الراهبات، سابقا، حض اهايل 
التالمذة االغنياء عىل مساعدة التالمذة الفقراء يف 
املدرسة بدفع اقساطهم املدرسية. لكن مع دخولنا 
يف النمط االقتصادي الجديد، اي االنتاج الليربايل 
اكرث  اصبح  والفقري  ثراء  الغني  ازداد  املتوحش، 
فقرا، فيام الناس كلهم تقريبا، باتوا يلهثون وراء 
القيم االجتامعية  املادة. اصبحنا فرديني، وفقدنا 
قامئة عىل  البرش  بني  العالقات  وباتت  والروحية 
املادة واملصلحة الشخصية، وال عالقة لها بالجوهر. 
من ناحية اخرى، يشعر املواطن بأنه اداة تستخدم 
خالل  من  تحديدا،  تستفيد،  وال  تفيد  البلد،  يف 
االنتخابات النيابية التي تنتج السلطة السياسية، 
فيسّلم املواطنون انفسهم وسلطتهم ملن اقرتعوا 
لهم يف االنتخابات النيابية ليحكم هؤالء بسلطة 
بالربح  متلهية  مرجعية  اىل  جريوها  التي  الناس 
كان  واالجتامعي.  واالقتصادي  والسيايس  الذايت 
املواطن، هنا، مثابة وقود يستعمل النتاج السلطة 
التي  الدينية  السلطة  مع  املتداخلة  السياسية 
عىل  تأثريها  لها  ليكون  ايضا  املواطن  تستعمل 
هاتني  يف  االنا  فتأججت  الروحية.  غري  السلطة 
املواطن  فيام  والدينية،  السياسية  املرجعيتني، 
يف  اقتصادية.  او  اجتامعية  رعاية  بال  مرتوك 
املايض، كانت املرجعيات الدينية مهتمة باالنسان 

واملجتمع، اما اليوم فلم تعد مرتبطة بهام، كونها 
فاصبحنا  السياسيني.  جانب  اىل  السلطة  متارس 
محكومني من سلطتني، روحية ومدنية ـ سياسية، 
ال سلطة للمواطن عليهام. لذلك اقول، نحن اليوم 

امام مشكلة اجتامعية كبرية.

■ ما هي بالتحديد؟
□ هي االنقسام املناطقي والطوائفي يف لبنان بعد 
الحرب، حيث ال وجود لتعاضد اجتامعي او وطني 
القيام  عدم  املجال،  هذا  يف  املؤسف  ابنائه.  بني 
بدراسات حول الحرب وتأثريها عىل اللبنانيني، يف 
املسألة  لهذه  التفرغ  بنا  املفرتض  وقت كان من 
املرضة  تأثرياتها  لدراسة  متواصلة  خلوات  بعقد 
يف  هو  الحرب  من  النهوض  كأن  االنسان،  عىل 

اعامر الحجر ال البرش.

■ اي حلول تنقذ املواطن اللبناين حاليا؟
□ ما بعد الحرب العاملية الثانية قام االملان بعمل 
حوافز  لخلق  السن  كبار  تعليم  هو  جدا،  مهم 
جديدة لديهم تؤهلهم لبدء مهن جديدة. يف لبنان، 
وفق  تعمل  التي  املدين  املجتمع  منظامت  هناك 
املجتمع  حاجات  وفق  ال  املانحة،  الدول  اجندة 
لكن  املنظامت،  هذه  عدد  ازداد  صحيح  اللبناين. 
اصال  املرتبطة  املانحة  بالجهة  ارتباطها  بسبب 
منظامت  تفّعل  مل  لها،  التابعة  الدول  بسياسة 
ان يكون ضمن  املدين دورها كام يجب  املجتمع 
اطار عملها اليجاد حلول ملشكالت املجتمع اللبناين. 
يف استطاعة هذه املنظامت لعب دور فاعل يف هذه 
بتدريب  يخترص  االجتامعية  ـ  االقتصادية  االزمة 
جديدة  اخرى  مهن  عىل  العمل  عن  العاطلني 
تتامىش مع سوق العمل الحايل، يك يصبح املواطن 
اللبناين منتجا. وكام يقول املثل الصيني: "بدال من 
لتتعلم  ان اعطيك سمكة كل يوم اعطيك صنارة 
صيد السمك". هذا الدور من مسؤوليات منظامت 
املجتمع املدين. من جهة ثانية، نحن يف حاجة اىل 
ان تتبع الدولة سياسات اجتامعية حديثة، كضامن 
وتوفري  للمواطنني  الطبابة  وتأمني  الشيخوخة 
مساعدات اجتامعية لهم، ال اعني بها مواد غذائية، 
كخطوة  العمل  عن  للعاطلني  شهرية  رواتب  بل 
متقدمة مشابهة ملا تقوم به الدول الغربية، ما ال 
يعني ان املواطن سيعيش من مال الدولة الخاص، 
بل من باب مساعدته عىل ايجاد عمل يك يكون 

منتجا، ال تركه ملصريه.

الباحثة يف علم االجتامع السيايس الدكتورة هدى رزق.


