
8485
عدد 92 - أيار 2021عدد 92 - أيار 2021

تربية
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

هدى رزق: السّم الذي ال يقتل املرأة يزيدها قّوة
أعباء املرحلة تحّملتها بتحّولها إلى أّم لزوجها

اعباء االزمتني املعيشية والصحية بارتداداتهام القاسية عىل العائالت اللبنانية تحملتها املرأة مبفردها بعد شعور الرجل بأنه يف 
سجن يف الحجر املنزيل، لتثبت بتجربتها الجديدة التي انتقلت فيها من التبذير اىل التدبري، انها هي من يحمي االرسة من العوز 

والوباء. بهذه التجربة استعادت املرأة ارشافها االقرب اىل العائلة لتكون مدبرة املنزل واملعلمة الوالدها

السم الذي ال يقتلني يزيدين قوة. كالم ينطبق 
ذاتها،  اثبات  خالل  من  اللبنانية  املرأة  عىل 

بالتجربة، انها كائن قوي. 
املرأة ارسة ستختلف  تكّون  عام، حني  بشكل 
فردا.  تعد  مل  انها  باعتبار  نفسها  اىل  نظرتها 
اللبنانية  املرأة  عاشت  املنزيل  الحجر  فرتة  يف 
الذي  الرجل  تجربة مختلفة يف مضمونها مع 
اعترب العزلة االجتامعية سجنا، لتتحول اىل ام 
حاجة  يف  اوالده،  كسائر  بانه  شعوره  بعد  له 

اىل من يهتم به.
االرس  تواجهه  قاس  اختبار  والرضاء  الرساء 
اللبنانية منذ اكرث من عام تقريبا، وكأن املرأة 
مجددا  التأكيد  عليهام  االختبار  بهذا  والرجل 
الرغم  اعلناه يوم زواجهام. لكن عىل  عىل ما 
من  الرجال  بعض  يتنصل  االزمة،  هذه  من 

تحمل اعباء املرحلة مع الزوجة.
عن هذه القضية تتحدث االختصاصية يف علم 
االجتامع السيايس الدكتورة هدى رزق يف لقاء 
مع "االمن العام"، لتيضء عىل جوانب اوصلت 
املجتمع اللبناين اىل مواجهة ازمة بنيوية هي 

ليست اقتصادية فقط، بل اخالقية ايضا.

ازماتها  بكل  القاسية  املرحلة  هذه  اعباء   ■
املعيشية والصحية وبارتداداتها عىل العائالت 
تحملها  تقريبا،  عام  من  اكرث  منذ  اللبنانية 
تويل  من خالل  مبفردها  والعاملة  واالم  املرأة 
من  مهنتها  ومزاولة  بعد  من  اوالدها  تعليم 
بعد ايضا، مع كل االلتزامات العائلية االخرى، 
عىل  للمرأة  محطمة  املرحلة  هذه  تعترب  اال 

الصعيد الشخيص؟
هذا  قوة.  يزيدين  يقتلني  ال  الذي  السم   □
يف  حاليا  اللبنانية  املرأة  عىل  ينطبق  الكالم 
ووبائية،  معيشية  مزدوجة،  ازمة  مواجهتها 
عرب حرصها عىل حامية عائلتها غذائيا وصحيا، 

هذه  تحمل  من  الرجل  تنصل  سبب  ما   ■
مع  تحّول  هل  اذا،  دوره  ما  املسؤوليات. 
تبني  كام  البيت  يف  رقيب  اىل  املنزيل  الحجر 

اخريا؟
هذه  يف  الرجال  بعض  انغمس  الواقع،  يف   □
املرحلة  يف االعامل املنزلية وقد اعادوا بذلك 
عىل  حريصا  كان  الذي  الريفي  الرجل  صورة 
االهتامم بارسته، من خالل التفاصيل الصغرية 
الرجال  انرصف  املقابل،  يف  باوالده.  املتعلقة 
عن  لهم  سجنا  املنزيل  الحجر  اعتربوا  الذين 
وسائل  عىل  باالنكباب  املسؤوليات،  تحمل 
التواصل االجتامعي للرتفيه عن انفسهم. وقد 
يف  االوالد،  كسائر  بأنهم  منهم  البعض  شعر 
اىل  الزوجة  لتتحول  بهم  يهتم  من  اىل  حاجة 
اسبابها  تعود  ال  االتكالية  هذه  ايضا.  لهم  ام 
الذي اعطاه  الرتبية فقط وال اىل املجتمع  اىل 
فيطاع.  يأمر  يريد،  ما  يطلب  ان  يف  الحق 

املسألة هنا اخالقية. 

السلوك  عىل  طغت  وملاذا  نفرسها،  كيف   ■
االجتامعي بشكل عام يف السنوات االخرية؟

ما  اىل  العودة  علينا  املوضوع  هذا  يف   □
كان  وما   1975 عام  الحرب  اندالع  قبل 
الرتبوي،  الصعيد  عىل  خصوصا  حينها،  سائدا 
اكتسبت  التي  املدنية  الرتبية  مادة  تحديدا 
املواد  كسائر  الجيل  ذاك  ابناء  لدى  اهمية 
التعليمية االخرى. جيل ما بعد الحرب يعترب 
هذه املادة سخيفة فال يكرتث لها وال يعريها 
اليوم، فقد  الحرب حتى  اندالع  اهتامما. منذ 
االجتامعي،  سلوكهم  يف  االنضباط  اللبنانيون 
القوانني ال تطبق  املدرسة ويف االرسة، الن  يف 
عىل كل الناس مبا فيها املدارس التي ال تطبق 
الفوىض  هذه  تالمذتها.  كل  عىل  قوانينها 
واخالقياته.  الفرد  سلوكيات  عىل  انعكست 

الوالدها  ومعلمة  منزل  مدبرة  اىل  وبتحولها 
يف البيت من خالل متابعة توجيهات املعلمة 
التعليمي  االسلوب  ملواكبة  االنرتنت  عرب 
جديد،  من  معهم  التعلم  حد  اىل  الطفالها 
باكملها  املنزلية  االعامل  تسلمها  اىل  اضافة 
عن  اللبنانية  العائالت  اكرث  استغناء  بعد 
ما  منزل.  كمدبرات  االجنبيات  العامالت 
عام  من  اكرث  منذ  اللبناين  املجتمع  يواجهه 
اقتصادية  ليست  بنيوية،  ازمة  هو  تقريبا 
وذلك  كبري،  حد  اىل  ايضا  اخالقية  بل  فقط، 
كبرية  رشيحة  لدى  السلوكية  الناحية  من 
العام  مطلع  االعياد  فرتة  يف  اللبنانيني  من 
صارمة  اجراءات  فرض  الذي  االمر  الجاري، 
املنزيل  العام والحجر  باالغالق  العائالت  عىل 
لفرتات متواصلة وادى اىل خسارة عدد كبري 
بعض  يف  اال  اعاملهم،  والنساء  الرجال  من 
قبل  ما  بعد.  من  العمل  يؤمنها  التي  املهن 
هذه االزمة املزدوجة، كان لكل ارسة نظامها 
خصوصا  الفرادها،  الرفاهية  بتأمني  الخاص 
التعليم  يف  تقريبا،  الصعد  كل  االطفال، عىل 
منذ  عام.  بشكل  والحياة  والغذاء  والطبابة 
كليا.  الواقع  هذا  تبدل   2019 عام  اواخر 
بداية، عىل الصعيد االقتصادي ما قبل انتشار 
االزمة الوبائية، االمر الذي ادى اىل تضعضع 
كبري يف االرسة اللبنانية، خصوصا بعد خسارة 
القت  االزمة  هذه  كل  اعاملهام.  واالم  االب 
مدبرة  هي  النها  مبفردها  املرأة  عىل  بثقلها 
تدبري  عليها  وبالتايل  زوجها،  نظر  يف  املنزل 
كل  حارص  الذي  اليسء  الواقع  هذا  االمور. 
ـ تحمل  االم والعاملة  ـ  املرأة  الزم  اللبنانيني 
العوز  من  بحاميتها  العائلة  صحة  مسؤولية 
ومن الوباء وهو الوضع الذي مل يتأقلم معه 
االوالد، فهناك متطلبات غذائية مل تعد االرس 

اللبنانية قادرة عىل تأمينها.

فقط  االدارة  يف  هو  الفساد  ان  ليس صحيحا 
وليس يف الناس، وان املسؤول عن الفوىض يف 
الشارع هو من يقود السيارة. ما بعد الحرب 
لبنان  نعرفه يف  كبريا مل  شهدنا ترسبا مدرسيا 
ميليشياوية  سلوكيات  هذه  اندالعها.  قبل  ما 
اخالقيات  عىل  كشعب  كلنا  علينا  انعكست 
القول  استطيع  ال  طبعا،  معا.   والرجل  املرأة 
لكن  الشيطان.  هو  والرجل  مالك  املرأة  ان 
ال  قوة  ميتلك  انه  الرجل  يعتقد  املقابل،  يف 
الواقع  عززه  الذي  االمر  وهو  املرأة،  متتلكها 
االجتامعي الذي ساهمت يف تعزيزه املرأة يف 
يشعرن  ذكرا  ينجنب  حني  النساء  بعض  ذاتها. 
وبالتايل  شأنها،  عال  االجتامعية  قيمتهن  بأن 
ابنها بشكل مختلف عن  برتبية  االم  ستعتني 
املقابل،  يف  منها.  اكرث  وتكرميه  بتدليله  ابنتها 
وبعيدا من االنحياز لدى بعض النساء يف هذه 
املزارعة  كانت هي  مذ  املرأة  اثبتت  املسألة، 
والفالحة يف الريف حتى وصولها اىل التساوي 
هي  اجتامعيا،  وبالتايل  اقتصاديا،  الرجل  مع 
واستمراريتها.  االرسة  وجود  عىل  املحافظة 
بسبب  الكثري  املرأة  كلفت  املدنية  ان  علام 
الرجل  عند  للحداثة  الخاطىء  املفهوم 
العائلية  املسؤوليات  مشاركتها  عن  بامتناعه 
داخل املنزل عىل الرغم من كونها رشيكة له 

ماديا كامرأة عاملة.

االختصاصية يف علم االجتامع السيايس الدكتورة هدى رزق.

■ كيف تستمد املرأة قوتها ملواجهة ازمات 
العائالت  حاليا  تعيشها  كالتي  مصريية 

اللبنانية؟
الرتبية  لكن  قوي،  كائن  ذاتها  يف  املرأة   □
هناك  اضعافها.  يف  كثرية  احيانا  تساهم  
اعطاء  عدم  اىل  تسعى  اجتامعية   فئات 
فتقمعها.  اليه  تطمح  الذي  الدور  املرأة 
قوتها  ان  التجارب  نعرف، من خالل  لكننا 
تعليميا  متكينها،  يف  تحديدا،  ذاتها  يف 
ونفسيا واجتامعيا واقتصاديا، حينها تصبح 

املرأة اكرث قوة.

ما  اللبنانية  املرأة  ستستعيد  كيف   ■
خرسته يف هذه املرحلة؟

ربحت  ذلك،  عكس  بل  تخرس،  مل  هي   □
حياتها  يف  مهمة  جديدة  تجربة  بخوضها 
ارشافها  عرب  قبل  من  اقوى  منها  ستخرج 

من  فانتقلت  العائلة،  اىل  االقرب  املبارش 
التبذير اىل التدبري باجرتاح مأكوالت صحية 
لتحضري  اليها  اوالدها  وبتودد  مكلفة،  غري 
املرحلة عاشت  يحبونها. يف هذه  حلويات 
عقد  او  زفافها  يوم  به  تعهدت  ما  حقيقة 
يف  زوجها  مع  العيش  تقبل  ان  قرانها، 
واىل  اوالدها  اىل  تعرفت  والرضاء.  الرساء 
اللبنانية  االرس  فبعض  جديد،  من  زوجها 
عاشت تقاربا مل يحصل بني افرادها ما قبل 
سببت  من  هناك  صحيح،  املنزيل.  الحجر 
ادى  الذي  االمر  صدمة،  املعرفة  هذه  له 
الرغم من  الرشيكني عىل  بني  اصطدام  اىل 
حرص املرأة عىل عدم االصطدام بزوجها يف 
فرتة الحجر املنزيل حفاظا عىل االرسة. هذه 
املشكلة تعود اسبابها اىل االساس الذي بني 
الزواج. هل االمر كان متعلقا باملال،  عليه 
املادية  بالقيمة  ام  الزوجة  برثوة  تحديدا 
جمعهام؟  الذي  بالحب  ام  الزوج  لراتب 

النتيجة هنا ستختلف. طبعا، 

■ ملاذا عىل املرأة ان تضحي عىل حساب 
خصوصياتها اىل حد اهامل نفسها احيانا؟

□ حني تكّون املرأة ارسة، ستختلف نظرتها 
بعد  فردا.  تعد  مل  انها  باعتبار  نفسها  اىل 
انانيتها،  سترتاجع  االول  طفلها  انجابها 
هذا  سيزداد  اوالدها  عدد  ازداد  وكلام 
نفسها:  لتسأل  فيه  تصل  حد  اىل  الرتاجع 
املرأة.  من  الكثري  تأخذ  االرسة  انا"؟  "اين 
ارستها  داخل  تضمحل  االم  كانت  قدميا، 
تدنت  السبب  لهذا  االنجاب،  كرثة  بسبب 
بعملها  املرأة  انشغاالت  مع  النسبة  هذه 
وبنفسها. اثبت الواقع انها هي من يحافظ 
السلوك  عن  احيانا  فتتغاىض  االرسة،  عىل 
جانب  اىل  البقاء  اجل  من  لزوجها  اليسء 
اقتصاديا.  اوالدها يف حال مل تكن متمكنة 
البعض  لدى  نعمة  الطالق  يكون  ما  بقدر 
عىل  تم  قد  انه  اخر  جانب  من  سنجده 
واحيانا كثرية عىل حساب  ما  احد  حساب 
الوضع،  هذا  يف  االم،  لتضاعف  االوالد، 
احساسهم  عن  تعويضا  بهم  اهتاممها 
يكون  ان  عليه  مناسبات  يف  االب  بغياب 
اسمه،  العائلة  يعطي  الرجل  فيها.  حارضا 

اما املرأة فتعطي حياتها. 

تجربة جديدة خاضتها 
املرأة اللبنانية باالنتقال من 

التدبير الى  التبذير 


