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طرابلس ـ العربي الجديد

حذر أطباء ومسؤولون في القطاع الصحي 
ــاء كـــورونـــا في  فـــي لــيــبــيــا مـــن أن وضـــع وبــ
الــبــاد »يتجه إلــى األســــوأ، فــي ظــل ارتــفــاع 
عدد اإلصابات والعجز الحاد في توفير التجهيزات 
من  باألوكسجني  الخاصة  املطلوبة  املـــواد  وكميات 
أجـــل تلبية احــتــيــاجــات مــراكــز الــعــزل الــتــي تتعامل 
مــع الـــحـــاالت املــتــقــدمــة والـــحـــرجـــة«. ووســــط نــــداءات 
االستغاثة العاجلة التي وجهتها مراكز عزل كثيرة 
في أنحاء ليبيا، والتي حذرت من النقص الحاد في 
كميات األوكسجني الازمة إلنقاذ حياة املرضى، أمر 
رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وزارة الصحة 
بتوفير األوكسجني بكل الوسائل املتاحة، ومواصلة 
املتابعة اليومية الدقيقة لوضع الوباء في كل املدن، 
والعمل لتأمني االحتياجات الضرورية. وشدد خال 
لقائه وزير الصحة علي الزناتي، األسبوع املاضي، 
على ضــرورة أن تلتزم الــوزارة بتسديد املستحقات 
ــزل، مــعــلــنــا رصــد  ــعــ املـــالـــيـــة لــلــعــامــلــني فـــي مـــراكـــز الــ
الحكومة مبلغ 500 ألف دينار ليبي )110 آالف دوالر( 
لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة الفيروس. في 
التدابير  بتعزيز  الحكومة  الــزنــاتــي  طــالــب  املــقــابــل، 
وداخــل  املجتمع  قطاعات  في  والوقائية  االحترازية 

عن  األولــى  املسؤولة  باعتبارها  العامة،  املؤسسات 
تــأمــني الــســامــة الــعــامــة لــلــمــواطــنــني، الــذيــن طالبهم 
الوباء  التعامل مع أخطار  التراخي في  أيضا بعدم 

وتأثيراته السلبية الكبيرة على حياتهم. 
الــعــزل فــي زلينت يعاني  على األرض، ال يــزال مركز 
مــن نــقــص كبير فــي مـــادة األوكــســجــني، بحسب ما 
الجديد«،  »العربي  لـ الشكري  عماد  الطبيب  يكشف 
والذي يتحدث عن أن »الحكومة ال تزال متوقفة عن 
تــزويــد مــراكــز الــعــزل بــاألوكــســجــني، مــا يدفعها إلى 
من  تبرعات  بجمع  نفسهم  املرضى  أهالي  مطالبة 
أجل شرائه من شركات خاصة«. ويؤكد الشكري أن 
أوضـــاع مــراكــز الــعــزل »سيئة جـــدًا، فــي ظــل عجزها 
حاليا عن استقبال املزيد من املرضى، وسط ارتفاع 

كبير في عدد اإلصابات في املدينة«. 
الجبلية )غــرب(، أعلن مجلسها  وفي مدينة غريان 
البلدي،األسبوع املاضي، أنه يكّرس كل جهوده لبدء 
صيانة مصنع األوكسجني في مجمع إلنتاج أدوية 
باملدينة. وأكد أن تشغيل هذا املصنع سيّمد املراكز 
مجاورة  وبلديات  غريان  لبلدية  التابعة  الصحية 
بــاألوكــســجــني خـــال أيـــام قليلة. وذكـــر املــجــلــس أنــه 
تعاقد مع مستثمر من أبناء املدينة لتشغيل املصنع 
واســتــثــمــاره مــن أجــل تلبية احــتــيــاجــات غــريــان من 
األوكسجني خال املرحلة الحرجة الحالية التي تمر 

الطبي  أكد مركز سبها  بها املنطقة. وفي الجنوب، 
أن نــقــص األوكـــســـجـــني يــنــذر بــوضــع كـــارثـــي يــهــدد 
حــيــاة املـــرضـــى، وســـط تــفــاقــم وضـــع الـــوبـــاء وخطر 
الــفــيــروس. ولفت  تفشيه حتى داخــل مــراكــز فحص 
بيان أصدره املركز إلى أن سبها سجلت خال األيام 
املاضية تزايدًا كبيرًا في عدد اإلصابات بالفيروس، 
النقص  بسبب  الصحي  الــوضــع  بانهيار  يهدد  قــد 
ــا تــنــتــجــه  الــــحــــاد فــــي األوكـــســـجـــني وعــــــدم كـــفـــايـــة مــ

مصانع هذه املادة في املنطقة. 
ــدد املـــوظـــف فـــي مـــركـــز ســبــهــا صـــالـــح ركــيــبــة،  ــشـ ويـ
املركز  أهمية  على  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديثه  فــي 
ــنـــي املــنــطــقــة  ــن مـــواطـ بــالــنــســبــة إلـــــى قـــســـم كــبــيــر مــ
الــجــنــوبــيــة، »خــصــوصــا أنــــه يــدعــم مــنــاطــق بــعــيــدة 
مثل تراغن وأم األرانــب، علما أن انهيار قدرته على 
اإلصابات  أن  يعني  الــوبــاء  مواجهة  في  االستمرار 

ستطاول كل مدن الجنوب ومناطقه«. 
وكـــانـــت هــيــئــة الــرقــابــة اإلداريــــــة حــــذرت مـــن وجـــود 
نقص حــاد فــي مـــادة األوكــســجــني فــي معظم مراكز 
العزل واملستشفيات في ليبيا، خصوصا في الغرب. 
وتعاملت الحكومة بحزم مع تزايد عدد اإلصابات 
مــدن غرب  فــي  املاضية  األسابيع  بالفيروس خــال 
ليبيا وجنوبها، وعززت تدابير الوقاية عبر فرض 
حظر تجول ليلي ملدة أسبوعني، وذلك بعد أيام من 

قــرارهــا إغـــاق مجالها الــجــوي والــبــري مــع تونس 
تخوفا من متحّور »دلتا« الهندي من الفيروس. 

مصراتة،  مدينة  فــي  األزمـــة  لجنة  تقارير  وبحسب 
بلغت نسبة اإلصـــابـــات أكــثــر مــن 60 فــي املــائــة من 
إجــمــالــي الـــحـــاالت الـــتـــي خــضــعــت لــفــحــوص خــال 
األســابــيــع املــاضــيــة، فــي مــقــابــل نسبة 38 فــي املــائــة 
ــي الـــعـــيـــنـــات الـــتـــي جـــــرى فــصــحــهــا فــي  ــالـ ــمـ ــن إجـ مــ
ــز الــوطــنــي  ــركــ ــــاد، بــحــســب بـــيـــانـــات املــ ــبـ ــ ــاء الـ ــحــ  أنــ

ملكافحة األمراض. 

مجتمع
أعلن الجيش األردنــي، أمس الثاثاء، إحباط محاولة تهريب مخدرات آتية من سورية، وإصابة 
أحــد املهربني، الــذيــن فــروا إلــى داخــل العمق الــســوري. وقــال مصدر عسكري مــســؤول عبر املوقع 
 املنطقة العسكرية الشرقية أحبطت على إحدى 

ّ
الرسمي للقيادة العامة للقوات املسلحة األردنية إن

واجهاتها محاولة التهريب، وتم تطبيق قواعد االشتباك، ما أدى إلى إصابة أحدهم، وفرارهم إلى 
 من مادة 

ّ
ُكــف

َ
داخل العمق السوري، وبعد تفتيش املنطقة عثر على 300 ألف حبة كبتاغون، و7 أ

)العربي الجديد( الحشيش، وجرى تحويلها إلى الجهات املختصة.  

كشفت بيانات رسمية لــوزارة الصحة التونسية عن تخطي تونس مرحلة الــذروة الوبائية، بعد 
تراجع مهم في طفرة الوباء أظهره تراجع التحاليل اإليجابية من 35 في املائة قبل أسابيع إلى 
املتعافني بمعدل 3 آالف متعاف جديد يوميا. وأّيــد أطباء   عن زيــادة نسبة 

ً
املــائــة، فضا 24 في 

في أقسام كورونا والطوارئ في املستشفيات الحكومية بوادر تحسن الوضع الوبائي في الباد 
تزامنا مع تقدم حمات اللقاح بعد حصول تونس على نحو 6 مايني جرعة لقاح ضد فيروس 
)العربي الجديد( كورونا في إطار الهبات واملساعدات من العديد من الدول.  

تونس: تراجع نسب اإلصابة بكورونااألردن: إحباط تهريب مخدرات من سورية

ــاء فـــــي دراســــــــــة نـــشـــرتـــهـــا  ــمــ ــلــ طـــــــرح عــ
ــنـــس« أول  ــايـ ــوسـ ــيـ مـــجـــلـــة »نـــيـــتـــشـــر جـ
مــن أمـــس اإلثــنــن، نــظــريــة جــديــدة حــول 
عــلــى  األرض  كـــوكـــب  كــيــفــيــة حـــصـــول 
األوكسجن، وتتمحور حول أن استطالة 
فــتــرة ظــهــور ضـــوء الــنــهــار واســتــمــراره 
إلنتاج  البكتيريا  من  غريبًا  نوعًا  زا 

ّ
حف

ــن، مــا  ــجــ ــســ ــن األوكــ كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــ
سمح بظهور معظم أشكال الحياة التي 
نــعــرفــهــا. ولــحــظــت الـــدراســـة اســتــخــراج 
الــعــلــمــاء مــيــكــروبــات تسمى الـــزراِقـــم أو 
التمثيل  على  القادرة  الزرقاء  البكتيريا 
الــضــوئــي مــن حــفــرة عميقة فــي بحيرة 
ــورون، وهـــي مـــن األكـــبـــر فـــي أمــيــركــا  ــ هــ
التي  الضوء  بكمية  وتالعبوا  الشمالية، 
تحصل عليها هذه البكتيريا في تجارب 
ط على 

ّ
مخبرية. وكلما زاد الضوء املسل

البشعة،  الــرائــحــة  املــيــكــروبــات ذات  هــذه 
تنتجها.  الــتــي  األوكــســجــن  كمية  زادت 
ــتــــرض الـــبـــاحـــثـــون املـــشـــاركـــون في  وافــ
الدراسة أن تباطؤ دوران األرض، والذي 
إلى  تــطــول تدريجيًا مــن 6  ــام  األيـ جعل 
24 ســاعــة كـــان أســاســيــًا كــي تستطيع 
الزرقاء جعل هواء  البكتيريا  أو  الزراِقم 

كوكبنا أكثر قابلية للتنفس.
ــجـــن فــي  ــانـــت كــمــيــة األوكـــسـ وفـــيـــمـــا كـ
الغالف الجوي لألرض قليلة للغاية قبل 
نــحــو 2.4 مــلــيــار ســنــة، مــا جــعــل عيش 
نعرفها  نــبــاتــيــة  أو  حــيــوانــيــة  حــيــاة  أي 
من  الكثير  استنشق   ،

ً
مستحيال أمـــرًا 

لكن  الكربون.  أكسيد  ثاني  امليكروبات 
بــعــد نــحــو 400 مــلــيــون ســنــة ال أكــثــر، 
بات الغالف الجوي يحتوي على عشر 
نــســبــة األوكــســجــن الــتــي تــتــوافــر اآلن، 
الباحثة  هــائــلــة، بحسب  قــفــزة  مــثــل  مــا 
الــرئــيــســيــة فــي الـــدراســـة الــبــروفــيــســورة 
ــاذة الـــكـــيـــمـــيـــاء  ــ ــتــ ــ جـــــوديـــــث كــــــــالت، أســ
الجيولوجية الحيوية في »معهد ماكس 

بالنك« بأملانيا.
)أسوشييتد برس(

اإلدارية  الرقابة  هيئة  رئيس  بعثها  رسالة  أوردت 
عبد  الحكومة  رئــيــس  ــى  إل الشنطي  سليمان 
في  حـــادًا  نقصًا  »هــنــاك  أن  الدبيبة  الحميد 
العزل  مــراكــز  غالبية  فــي  األوكسجين  مـــادة 
األوكسجين  نسبة  وأن  الليبية،  والمستشفيات 
الجامعي  طرابلس  مستشفى  في  المتوافرة 

تقلصت إلى 10 في المائة من االحتياجات«.

10% من االحتياجات

Wednesday 4 August 2021
األربعاء 4 أغسطس/ آب 2021 م  25  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2529  السنة السابعة

)مارتن بيرنيتي/ فرانس برس(



ــة، وتـــزويـــد  ــيــ عــلــى صــعــيــد االســتــجــابــة األولــ
ــالـــي الــضــحــايــا واملـــتـــضـــرريـــن املــعــلــومــات  أهـ
تبقى  الــتــي  الفعل  بـــردود  املرتبطة  املطلوبة 
فها 

ّ
أن نصن الطبيعي، وال يمكن  في إطارها 

ة النوم 
ّ
بأنها حالة نفسية مرضّية، وبينها قل

واألرق ورؤية كوابيس، والتعرض لصدمات، 
وغيرها«.

ويعتبر الــشــّمــاعــي أن »الــعــاقــة بــن الــعــدالــة 
في  ــدًا  واحــ طــريــقــا  النفسية تسلك  والــصــحــة 
اتجاهن. فالعدالة ضرورية في بناء الصحة 
املساعدة  املهم  أنه من  كما  الجيدة،  النفسية 
ــاد الــطــاقــة  ــجــ فـــي تــخــفــيــف آالم األفــــــــراد، وإيــ
الكافية جسديا وفكريا ونفسيا كي يطالبوا 
العدالة،  نحو  مشوارهم  ويكملوا  بحقوقهم 
مع تجنب تحويل الوجع اإلنساني املحق في 
لبنان وال سيما في بيروت، إلى حالة نفسية 

مرضّية«. 
ويوضح أن »حدث االنفجار في مرفأ بيروت 
كان صادما، لكن يمكن ألي شخص أن يعيشه 
أو يتفاعل معه في شكٍل مختلٍف، انطاقا من 
عــوامــل عـــّدة، منها املــكــان الــذي كــان فيه عند 
وقـــوع االنــفــجــار، وحــجــم الــخــســارة، وأحيانا 
الــتــجــارب الــســابــقــة الــتــي يــكــون الــشــخــص قد 
مّر بها مثل الحروب واالنفجارات. وبالطبع 
األولــى  للمرة   

ً
هناك من يعيش حدثا مماثا

ــا يــجــعــل الــتــفــاعــل عــلــى شكل  فـــي حـــيـــاتـــه، مـ
تـــرومـــا )صــــدمــــة( لــلــبــعــض، فـــي وقــــت يمكن 
أن يحرك الــحــادث مـــوارد أخــرى لــدى آخرين 
النهاية، هذه  الواقعة. وفي  تعاملهم مع  في 
التعامل معها على هذا  كارثة وطنية يجب 

األساس«.
ــك، قــــد يــحــتــاج  ــ ــ يـــضـــيـــف: »اســــتــــنــــادًا إلـــــى ذلـ
أشـــخـــاص إلــــى مــــــوارد أســـاســـيـــة مــثــل مــأكــل 
ومشرب وأمــور مادية لبناء حياتهم مجددًا 
في شكل يحافظ على كراماتهم، وأيضا إلى 
مــوارد نفسية للتعامل مع األوجــاع، وأخرى 
حقوقية ملعرفة ما حصل. ويبقى بن 10 و20 
في املائة من الناس، بحسب دراسات منظمة 
الــصــحــة الــعــاملــيــة، فــي خــطــر مــواجــهــة تطور 
حاالتهم إلى اكتئاب أو قلق شديد ومشكات 
ــاالت  ــد نـــــرى حــ ــي الــــســــلــــوك. كـــمـــا قــ كـــبـــيـــرة فــ
اضطراب وســوء استعمال ملــواد تتسبب في 

اإلدمان«.
ويشير إلى أن »التداعيات النفسية للحادث 
الصادم قد ال تظهر سريعا، وتحتاج إلى فترة 
أو حتى سنوات  أشــهــرًا  قــد تستغرق  زمنية 
ــــراج الــشــخــص مــشــاعــره ويــعــّبــر  مـــن أجـــل إخـ
عــنــهــا وعــّمــا رآه أو عــايــشــه. مــن هــنــا أهمية 
تــوســيــع رقــعــة الــخــدمــات الــصــحــيــة، مــن دون 
واملعيشية  السياسية  األزمـــات  أن  ننسى  أن 

بيروت ـ ريتا الجّمال، ريما أبو خليل

مـــّر عـــام كــامــل عــلــى انــفــجــار مرفأ 
آب  أغـــــســـــطـــــس/   4 فــــــي  بــــــيــــــروت 
زالــت  مــا  النفسية  الــجــروح   .2020
لم  االنــفــجــار  حقيقة  أن  خصوصا  مفتوحة، 
كشف، ولم يحاسب أي مسؤول عن تدمير 

ُ
ت

الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، وقــتــل أكــثــر مــن مئتي 
شخص وجرح وتشريد اآلالف.

ــنـــي لــلــصــحــة  ــر الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـ ــديـ يـــصـــف مـ
الــدكــتــور ربيع  الــصــحــة  الــنــفــســيــة فــي وزارة 
الــشــّمــاعــي فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت بــأنــه »كــارثــة جماعية 
ال يــمــكــن وضــعــهــا فـــي خــانــة الـــذكـــرى، طــاملــا 
ُيختم بعد عبر معرفة حقيقة  لــم  الــجــرَح  أن 
مــا حــصــل وتحقيق الــعــدالــة، وهـــو مــا يمثل 
الــخــطــوة األولـــــى لــلــحــديــث عـــن شــفــاء فـــردي 
أو جــمــاعــي ألهــالــي الــضــحــايــا واملــتــضــرريــن 
الضحايا  أهــالــي  ولــبــدء  اللبنانين،  وعــمــوم 
تــــحــــديــــدًا حــــــدادهــــــم الـــــرســـــمـــــي«. ويــــوضــــح 
الــوطــنــي للصحة  »الــبــرنــامــج  الــشــّمــاعــي أن 
النفسية باشر منذ اليوم األول من االنفجار 
نفسية  استجابة  توفير  متطلبات  تحضير 
ــكـــزت عــلــى ثــاثــة أســـس،  لــكــارثــة بـــيـــروت ارتـ
أولها نشر معلومات مفيدة حول ردود الفعل 
املــرتــقــبــة وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــهــا، وطــريــقــة 
الــحــصــول عــلــى خــدمــات الــصــحــة النفسية«. 
ويــتــابــع: »لــحــظ األســــاس الــثــانــي فــي عملية 
لــانــفــجــار تنسيق  تــوفــيــر اســتــجــابــة نفسية 
بــالــصــحــة  ــمـــت  ــتـ اهـ ــتــــي  الــ الـــجـــمـــعـــيـــات  دور 
النفسية املرتبطة بالكارثة، بهدف التأكد من 
إرشـــادات منظمة  أن تدخاتها تتناسب مع 
العاملية، وتبنى على براهن عملية  الصحة 
م ذلك 

ّ
ال تلحق أذى إضافيا بأشخاص. وحت

تساعدهم  تدريبات  إلى  املتطوعن  إخضاع 
تعاونا  كما  الناس،  مع  التعاطي  في طريقة 
الجسم اإلعامي في شأن كيفية تغطية  مع 
الثالث،  األســـاس  أمــا  املــوضــوع وتفاصيله«. 
»فيرتكز على توسيع رقعة خدمات الصحة 
الــنــفــســيــة خــصــوصــا فـــي بــــيــــروت، ودمــجــهــا 
بـــإجـــراءات الــرعــايــة، علما أنــنــا لــم نستهدف 

فئة محددة«.

العدالة ضرورية
يؤكد الشّماعي حرص البرنامج الشديد على 
»عدم تحويل وجٍع إنساني وقضية حقوقية 
لم  االنــفــجــار  نفسية، ألن  تقنية  مــســألــة  إلـــى 
يــكــن زلـــــزااًل أو قـــضـــاًء وقـــــدرًا، بـــل حـــدث كــان 
يــمــكــن تـــفـــاديـــه. وهـــنـــاك مــســؤولــيــة يــجــب أن 
إلحقاق  العمل  ويــجــب  أشــخــاص،  يتحّملها 
ــدالــــة ألهــــالــــي الـــضـــحـــايـــا واملـــتـــضـــرريـــن  ــعــ الــ
وجميع اللبنانين، والذين يعد وجعهم أمرًا 
الكثير  »تحقيق  إلــى  ويلفت  جـــدًا«.  طبيعيا 

انفجار 
بيروت

جروح 
لم تلتئم 
بعد عام

بين المعالجين النفسيين وضحايا انفجار مرفأ بيروت في 
العواقب.  4 أغسطس/ آب 2020 تناقضات في تحليل 
والحقيقة أن األوائل يريدون طي صفحة اآلثار النفسية 

للواقعة في حين ال يزال الضحايا يعيشون فيها

يجب تجنب تحويل 
الوجع اإلنساني المحق 
إلى حالة نفسية مرضية

األدلة تؤكد أن 
األطفال معرضون 

لصدمة أكثر من البالغين

1819
مجتمع

واالقتصادية والصحية على صعيد فيروس 
كورونا في الباد، تشكل عوامل يجب حلها 

أيضا ملعالجة املتضررين نفسيا«.
ُكثرًا  أن  الشّماعي  وفــي شــان األطــفــال، يقول 
قــادريــن على فهم  أن األطــفــال غير  يعتقدون 
مــــا يــــجــــري حـــولـــهـــم، ويـــنـــســـون بـــســـرعـــة مــا 
يـــشـــاهـــدونـــه. لــكــن األدلــــــة تـــؤكـــد أن األطـــفـــال 
البالغن،  مــن  أكــثــر  حتى  لصدمة  معرضون 
لكن التعبير عن التأثر بالصدمة يختلف بن 
الفئتن. فالراشدون قد يفعلون ذلك بالبكاء 
أمــا األطفال فبحركات  الكام،  أو  الغضب  أو 
 قــــد يــشــتــكــي 

ً
ــثــــا أجـــســـامـــهـــم وســـلـــوكـــهـــم، مــ

الـــحـــرارة، أو  الــبــطــن أو  بعضهم مــن آالم فــي 
إرادي وبكاء  تــبــّول ال  تحصل لديهم حــاالت 
مــســتــمــّر وتــعــلــق شـــديـــد بـــاألهـــل، أو نــوبــات 
غضب ودرجة انفعال عالية. وهنا دور األهل 
فـــي فــهــم هـــذه الـــعـــوارض وحــمــايــة أطــفــالــهــم 
مــن خــال التحدث معهم فــي شــأن مــا حــدث، 
ومنحهم  حصلت،  الــتــي  الــتــغــيــرات  وتفسير 
لهم  للتعبير واالســتــجــابــة  مــجــااًل  أطــفــالــهــم 
بحنان. ومن الضروري تخصيص وقت لكل 
طفل من أجل االطمئنان إلى وضعه ومراقبة 
ــه وطــــريــــقــــة نــــومــــه، مــــع مــواصــلــتــهــم  ــلـــوكـ سـ
ــام بــصــحــتــه الــنــفــســيــة، بــاعــتــبــار أن  ــمـ ــتـ االهـ

الطفل يتلقى أحيانا إشارات من أهله«.

واحدة من سلسلة أزمات 
ــقـــول مــمــثــلــة مــنــظــمــة األمــــم  فــــي الـــســـيـــاق، تـ
املـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة )يـــونـــيـــســـف( فـــي لــبــنــان 
يوكي موكو لـ »العربي الجديد« إن »انفجار 
أطفال  مقتل ستة  فــي  بــيــروت تسّبب  مــرفــأ 
وجــــرح حــوالــي ألــــف، وتـــضـــّرر آالف املــنــازل 
بينهم 100 فــي شــكــٍل مــبــاشــر، والــتــي دّمــر 
ألف  أن حوالي 600  بالكامل، علما  بعضها 
طــفــل كــانــوا عــلــى مــســافــة 20 كــيــلــومــتــرًا من 
سلبية  تأثيرات  حمل  الــذي  التفجير  موقع 
النفسي  الصعيد  على  منها  لــهــم،  مختلفة 

على املدين القصير والطويل«.
تضيف أن »املنظمة وشركاءها يعملون في 
شكٍل مستمّر ميدانيا، وقدموا خال األشهر 
النفسي االجتماعي  الدعم  األخيرة خدمات 
ألكثر من 33 ألف شخص بينهم 7200 طفل«. 
وتــشــدد عــلــى أهــمــيــة تــقــديــم دعـــم اجتماعي 
وفي مجال الصحة العقلية ملساعدة األطفال 
وأسرهم على التعافي من صدمة االنفجار، 
والــــضــــرر الـــنـــاتـــج عــــن املــــأســــاة واســـتـــعـــادة 
الــرفــاهــيــة، وذلـــك مــن خـــال مــجــمــوعــة توفر 
الـــرعـــايـــة الــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة لــأطــفــال 
واألهل، وإنشاء أماكن أو مساحات صديقة 
لأطفال في املناطق املتضررة، وتوفير دعم 
ف وطويل األمد ملن 

َّ
متخّصص ومرّكز ومكث

يحتاجون إليه«.
انفجار مرفأ بيروت  أن  وتشدد موكو على 
»واحد من سلسلة أزمات مترابطة ومتتالية 
تؤثر على كل جوانب حياة األطفال، وبينها 
التعليم والصحة البدنية والنفسية واألمن 

الغذائي«.
وتــشــرح أن »يــونــيــســف« أجـــرت فــي إبــريــل/ 
وضع  لفهم  سريعا  تقييما  املاضي  نيسان 
األطفال الذي يعيشون في أنحاء لبنان. وأن 
نتائجه كشفت عمق الضغط النفسي الذي 
يعانون منه، علما أن نسبة 80 في املائة من 
الــحــاصــلــن عــلــى رعــايــة أبــلــغــت املــنــظــمــة أن 
رفاهية أطفالهم باتت أسوأ في األشهر الـ18 
األخــيــرة، وأنــهــم يــواجــهــون صــعــوبــات أكبر 
ــم نتيجة حــرمــانــهــم مــن املــدرســة، 

ّ
فــي الــتــعــل

ــنــــزل«. وتــشــيــر  واإلضــــطــــرار إلــــى مـــازمـــة املــ

نسبة 75 في املائة من متلقي الرعاية إلى أن 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بن 6 أعوام 
على  التركيز  أجــل  مــن  يكافحون  عاما  و14 
الدراسة، ما قد يشكل بحسب متخصصن 
»مؤشرًا إلى وجود اضطرابات عقلية«، علما 
أن وجـــود األطـــفـــال فــي املــنــزل طـــوال الــوقــت 
يؤثر في متلقي الرعاية أيضا الذين تعترف 
بــأن صبرها على  املائة منهم  نسبة 44 في 

أطفالها نفد«.

وجع عدم المحاسبة
إلى ذلك، تتذكر الناجية ماك كراجة، خال 
حــديــثــهــا مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، تفاصيل 
الــلــحــظــات األولــــى الــتــي تــلــت االنــفــجــار حن 
كــانــت تــلــتــقــي صــديــقــة لــهــا فـــي مــنــطــقــة مــار 
ــر تـــضـــررًا  ــ ــثـ ــ ــاطــــق األكـ ــنــ مـــخـــايـــل إحــــــــدى املــ
ــتــــأ الـــطـــريـــق مــن  بـــاالنـــفـــجـــار. وتــــقــــول: »امــ
منطقة الجعيتاوي - األشرفية حيث أسكن 
حتى مار مخايل بجرحى وقتلى، في حن 
انتشر الزجاج املتطاير في كل مكان، وكانت 
ــــرة«. تــضــيــف: »لــــم يكن  ــدّمـ ــ املــســتــشــفــيــات مـ
هناك مكان للمشاعر، بل لضرورة التحرك. 
ــا أشــعــر بــألــم وصـــدمـــة مــمــا حــصــل، في  وأنــ
الفاجعة،  استيعاب  أستطيع  ال  أنــنــي  حــن 
خـــصـــوصـــا أن املـــســـؤولـــن كــــانــــوا يــعــرفــون 
بوجود مادة نترات األمونيوم التي انفجرت 

في املرفأ«.
وتـــوضـــح أن »هـــــذه املـــشـــاعـــر تـــحـــّولـــت إلــى 
غــضــب ورفــــض ملـــا حــصــل، إذ امــتــنــعــت عن 
رفع األضــرار في منزلي في املرحلة األولى، 
ألنني تمسكت بأن أشخاصا دّمروه ويجب 
أن يــتــحــّمــلــوا املــســؤولــيــة، ويــنــالــوا الــعــقــاب 
لــي ال يمكن أن تعود  املــنــاســب. وبــالــنــســبــة 
أشعر  أن  يمكن  وال  طبيعتها،  إلــى  الــحــيــاة 
بـــأمـــان، إذا لــم يــســتــعــاد الــحــق. كــمــا أخشى 

تكرار ما حصل«.
وتروي كراجة املشكات النفسية التي عانت 
مــنــهــا بــعــد االنـــفـــجـــار، وبــيــنــهــا عــجــزهــا عن 
النوم بطريقة منتظمة، وشعورها بالخوف 
ــاع أصـــــــــوات عـــالـــيـــة مـــثـــل الـــرعـــد  ــمــ عـــنـــد ســ
فــي الــشــتــاء، وتــلــك الــنــاتــجــة عــن مــفــرقــعــات. 

وال تـــتـــردد كـــراجـــة فـــي انــتــقــاد عــــدم تــحــّرك 
املـــواطـــنـــن فـــي شــكــل فـــاعـــٍل بــعــد االنــفــجــار، 
الشوارع ورفع األضرار  أن تنظيف  معتبرة 
رغم  الــهــزيــمــة،  وبمثابة  أمـــرًا مستفزًا  »كـــان 
لــم يكن  أن دوافــعــه إنسانية. لكن مــا حصل 
كارثة طبيعية، وكان يجب تحصيل حقوق 

املواطنن أواًل، ومحاسبة القتلة«.
وتـــتـــحـــّدث أيـــضـــا عــــن الـــتـــحـــركـــات الــقــلــيــلــة 
االنفجار،  قليلة من  أيــام  التي حصلت بعد 
والـــتـــظـــاهـــرات الــتــي واجــهــتــهــا قــــوات األمـــن 
ــالـــرصـــاص الـــحـــي واملـــطـــاطـــي،  الــلــبــنــانــيــة بـ
والـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا 
غابت عن هذه التظاهرات ألنها فقدت األمل 

بحصول تغيير.
وتــــرى أن »الـــعـــاج الــنــفــســي قــد يــســاعــد في 
خسارتنا  نلملم  لن  لكننا  اليومية.  الحياة 
املــــــســــــؤولــــــون  يـــــحـــــاســـــب  حـــــــن  إال   

ً
فــــــعــــــا

مــن أوصــل  الفاجعة، ونــرى  فــي  املتواطئون 
ــى بــيــوتــنــا مـــيـــتـــا، فــــروحــــه لــيــســت  ــ املــــــوت إلـ
ــتــلــوا. وحــالــيــا يــبــدو 

ُ
أغــلــى مـــن أرواح مـــن ق

واضحا أن غالبية املسؤولن ال يبالون بنا، 
ويستطيعون قتلنا با محاسبة«.

تحقيق

ــاٌم مـــّر عــلــى انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت من  عــ
عــلــى  كـــثـــيـــرة  ــائــــات  عــ تــحــصــل  أن  دون 
تــعــويــضــات مــاديــة أو مــســاعــدات طبية 
 ما سبق 

ّ
الستكمال عاجها، وإن كان كل

لــن يــلــغــي حــجــم األلــــم والـــضـــرر النفسي 
الذي قد ياحقها مدى الحياة.

ــو أب  ــ ــدم الــلــبــنــانــي أيـــــــوب، وهـ ــ ــتــــرت قـ ــ ُب
ألربعة أوالد من جراء إصابته بانفجار 
مــرفــأ بــيــروت فــي الــرابــع مــن أغسطس/ 
تــنــحــصــر  ــبـــاتـــه  ــلـ طـ ــــت  ــاتـ ــ وبـ  ،2020 آب 
بثاجة وفرن غاٍز وأدوات منزلية دّمرت 
بـــالـــكـــامـــل، هـــو الـــــذي يــقــطــن فـــي منطقة 
بــيــروت،  العاصمة  فــي  الغميق  الــخــنــدق 

وهي قريبة من موقع االنفجار.
ــن عــمــلــه كـــســـائـــق خـــاص  ــــــرد أيــــــوب مــ

ُ
ط

إلحدى العائات بعد سنوات من الخدمة 
ــة بــشــلــٍل  ــيـ ــانـ ــثـ ــه الـ بـــســـبـــب إصــــابــــة قــــدمــ
أّي تعويضات،  لم يحصل على  نصفّي. 
كــمــا يتكّبد مــصــاريــف الــعــاج وشــــراء 7 
 غير 

ً
إلى 8 أصناف من األدوية هي أصا

متوفرة في الصيدليات.
»دّمــرت  الجديد«:  »العربي  لـ أيــوب  يقول 
الحركة.  على  أقـــوى  ال  بالكامل.  حياتي 
في  ونعيش  يوميا،  واحـــدة  وجبة  نأكل 
التيار  انقطاع  نتيجة  دائمة  عتمة شبه 
يــزوده جــاره بخط  الكهربائي«. أحيانا، 
ه 

ّ
كهرباء يتيح له إضاءة ملبة. يأسف ألن

يعيش في بلٍد تغيب عنه أبسط حقوق 
الـــعـــيـــش بـــكـــرامـــة، خـــصـــوصـــا بــالــنــســبــة 

لكبار السن والعاجزين عن العمل.
مـــن جــهــة أخـــــرى، خــســر مـــؤيـــد إبــراهــيــم 
الجنسية  العبيد، وهــو ســوري  الجاسم 
 8 لبنان منذ  البناء في  يعمل في ورش 
أعـــوام، شقيقه فــي االنفجار الــذي رزقــت 
زوجـــتـــه بــطــفــلــتــهــمــا وتـــــن، بــعــد مقتله 
لـ »العربي الجديد«  أيــاٍم. يتحدث  ة 

ّ
بست

عـــن رحـــلـــة الــبــحــث عـــن شــقــيــقــه فـــي ذلــك 
: »تنقلت مــن مستشفى إلى 

ً
الــيــوم قــائــا

آخــــــر، ورحــــــت أبـــحـــث بــــن الـــجـــثـــث وفـــي 
ثـــاجـــات املــســتــشــفــيــات، إلـــى أن وجــدتــه 
في مستشفى الرسول األعظم وقد توفي 
نتيجة إصابته بنزيف دماغي«. ويقول 
ــــان شــقــيــقــي يــعــمــل فـــي خــدمــة  مـــؤيـــد: »كـ
تــوصــيــل الـــطـــعـــام، ولــــم تــحــصــل عائلته 
على أية تعويضات من الدولة اللبنانية، 
 أوراقه الثبوتية ومحفظته 

ّ
 كل

ّ
واألسوأ أن

وإفــــــادة الــعــمــل ُســـرقـــت مــنــه بــيــنــمــا كــان 
يــنــازع بــن الــحــيــاة واملـــوت فــي املــيــدان«. 
يــتــابــع: »نــقــلــنــاه إلـــى ســوريــة حــيــث دفــن 
وواجــهــنــا الكثير مــن الــصــعــوبــات خال 

نقله، عدا عن التكاليف الباهظة«.  
يأسف مؤيد للتمييز الذي يمارس بحق 
 املواطن 

ّ
األجانب على الرغم من علمه أن

الــلــبــنــانــي لـــم يــحــصــل عــلــى حــقــه أيــضــا. 
كــمــا يــتــوقــف عــنــد اقــتــراح الــقــانــون الــذي 
تــقــّدم بــه الــنــائــب جـــورج عطالله، والــذي 
فــيــه اســتــثــنــاء غــيــر اللبنانين من  طــلــب 
 هــذه 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ الــتــعــويــضــات، مــع اإلشـ

الخطوة عّرضت النائب إلى حملة هجوم 
واســتــنــكــار مــن الــلــبــنــانــيــن الــذيــن دعــوا 
الضحايا وعائاتهم  بــن  املــســاواة  إلــى 

واملتضررين كافة.
ــــي طــــــارق  ــامـ ــ ــحـ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول املـ
ــار، والــــــذي يــتــولــى االدعـــــــاء عن  الـــحـــجـ
ــــن األجـــــــانـــــــب مــــــن الــــفــــئــــات  ــــرريـ ــــضـ ــتـ ــ املـ
ــلـــف مــــع جــمــعــيــة  املـــهـــمـــشـــة، ويـــتـــابـــع املـ
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ الحقوق«  »رواد 

هناك مساعدات أقرت لأجانب من قبل 
الهيئة العليا لإلغاثة، وهي عبارة عن 
مبلغ ثاثن مليون ليرة لبنانية )نحو 
الـــصـــرف  ــر  ســـعـ بـــحـــســـب  دوالر   1500

فـــي الـــســـوق الــــســــوداء( كــمــبــلــغ مقطوع 
وليس على شكل تعويض أو طبابة أو 
استشفاء، عدا عن مساعدات الجمعيات 
 املشكلة 

ّ
واملنظمات غير الحكومية. لكن

ها تحتاج إلى مستندات صعبة جدًا 
ّ
أن

خصوصا  لأجانب،  بالنسبة  ومكلفة 
ــالــــدوالر األمـــيـــركـــي. وفــي  ـــهـــا تـــدفـــع بــ

ّ
أن

النتيجة، يحتاج هؤالء إلى وقٍت طويل 
للحصول على املساعدات بعد االنتهاء 

من اإلجراءات املعقدة.
العائات   بعض 

ّ
أن إلــى  الحجار  يشير 

حــصــلــت عـــلـــى مـــســـاعـــدات وأخـــــــرى مــا 
زالت تجهز املستندات. وهناك قسم من 
األجـــانـــب ال يــعــرف مــا يــجــب أن يفعله 
أو مــا إذا كـــان يــحــق لــه الــحــصــول على 
ــاعــــدات »ونــــحــــن نـــســـاعـــدهـــم عــلــى  مــــســ
مستنداتهم«،  لتقديم  الجمعية  صعيد 
ــانـــب  ــرريـــن األجـ ــتـــضـ  »املـ

ّ
ــى أن ــ ــتـــا إلـ الفـ

شخصا،  السبعن  يتخطون  واملتوفن 
بــاإلضــافــة  الــســوريــن،  مــن  وغالبيتهم 
إلـــى مــصــريــن وإثــيــوبــيــن وجــنــســيــات 
ــيـــش الــلــبــنــانــي  ــــى الـــجـ ــــولـ أخــــــــــرى«. وتـ
مــــهــــمــــة تــــــوزيــــــع املــــــســــــاعــــــدات بــمــبــلــغ 

تــعــويــضــات حــــدد بــــ 150 مــلــيــار لــيــرة 
لحقت  التي  لأضرار  لبنانية خّصص 
أضـــــرار  تــشــمــل  أن  دون  ــن  مــ بــــاملــــنــــازل 
الــســيــارات وغير ذلــك، وكــانــت األولــويــة 
فــي تــوزيــع املــبــالــغ لــلــوحــدات السكنية 
من  قربا  األكثر  املناطق  ضمن  الواقعة 
االنفجار واملصنفة متوسطة وما دون 

املتوسطة.
اللبناني  األحــمــر  الصليب  واســتــجــاب 
لدعم العائات املتضررة األكثر ضعفا، 
وقــدم دعما ماليا طارئا ومباشرًا لـ 10 
الدعم  األقــل، وتضمن  عائلة على  آالف 
ــدة مــبــلــغ 300 دوالر  ــ الـــطـــارئ ملـــرة واحـ
الحاجات  لتأمن  متضررة  عائلة  لكل 
من  مقدم  دوالر   600 ومبلغ  األساسية 
شركائه  أو  اللبناني  األحــمــر  الصليب 
لعائات تعّرضت منازلها ألضــرار من 

أجل تصليحها. 
ريتا...

تمييز بحق األجانب

أحد المحال المتضررة )حسين بيضون(

لحقت بالمنزل أضرارٌ كبيرة )حسين بيضون(

لن ينسى اللبنانيون كارثة بهذا الحجم )حسين بيضون(

33.000
هو عدد األشخاص الذين تلقوا دعمًا 

نفسيًا واجتماعيًا وفرته منظمات 
إنسانية بعد انفجار 4 أغسطس/آب.

حتى اليوم، لم تحصل 
عائالت كثيرة تضررت 

من جراء انفجار مرفأ 
بيروت بشكل مباشر 
على تعويضات أو 

حتى مساعدات، وما 
زالت معاناتها مستمرة

ما يالحظه المرء لدى 
تجوله في محلتي 

الجميزة ومار مخايل 
بعد عام من انفجار مرفأ 

بيروت في 4 أغسطس/ 
آب أّن »بؤر الدمار« ما 

زالت كثيرة، وأّن قسمًا 
من سكانها يقبلون بأّي 
ظروف عيش، في حين 
أّن زائريها »من عالم آخر«

الجميزة ومار مخايل في ذاكرة أبناء المحلتين
قسم من السكان واجه 

نكسات مماثلة أو لفترات 
أطول خالل الحرب األهلية

خالل لحظات حمل السكان 
ما تيّسر لمغادرة المكان 

ليلة كارثة االنفجار

بيروت ـ كمال حنا

بن مشاهد الدقائق األولى التي تلت االنفجار 
فــي مــرفــأ بــيــروت فــي 4 أغــســطــس/ آب 2020، 
وبــن مشاهد الــيــوم بعد عــام مــن الــواقــعــة، ال 
ــــوارع محلتي  ــارق كــبــيــرًا، خــصــوصــا فـــي شـ فــ
الجميزة ومار مخايل املحاذيتن ملبنى شركة 
الــكــهــربــاء، األكـــثـــر قــربــا مـــن مــوقــع االنــفــجــار. 
 نظرة، وهــي الحال 

ّ
الــدمــار هو ما ترصده كــل

الناتجة  »االستثناءات«  بعض  رغــم  السائدة 
من عمليات ترميم وإصاحات من هنا وهناك 
ــهــا 

ّ
تــنــفــذهــا جــمــعــيــات ومــنــظــمــات يــفــتــرض أن

حصلت عــلــى أمــــوال خــارجــيــة لـــ »اســتــرجــاع« 
هــويــة املـــكـــان الــــذي يــمــيــزه الــطــابــع الــتــراثــي، 

 قسما من مبانيه قديم جدًا. 
ّ
باعتبار أن

الــدقــائــق األولـــى  وبـــن مــا التقطته اآلذان فــي 
الــيــوم، هو  ملا بعد االنفجار وبــن ما تسمعه 
حلول أصوات »نقر« أدوات عمال البناء على 
الــجــدران، بــداًل مــن صــرخــات أوجـــاع الجرحى 
ونــــــداءات االســتــغــاثــة بــاملــســعــفــن فــي مرحلة 

ــازيــــج غــضــب الـــنـــاس من  أولــــــى، وبـــعـــدهـــا أهــ
الــتــي دخــلــت مناطق الكارثة  الــقــوات األمــنــيــة 
با حول وال قوة حينها، وهــذه حالها غالبا 
ه بن أحاسيس وقائع 

ّ
حتى اليوم.  واألهم أن

الدقائق األولى ملا بعد االنفجار وواقع اليوم 
ال مــجــال لــلــخــروج مـــن الــصــدمــة الــنــفــســيــة ملا 
املكان،  مــن سكان  تبقى  مــا  معنويات  حصل. 
زالــوا خارجها حتى   معظمهم ما 

ّ
أن باعتبار 

 قسما 
ّ
ــــى مــســتــوى، رغــــم أن الــلــحــظــة، فـــي أدنـ

لفترات  حتى  أو  مماثلة  نكسات  واجــه  منهم 
زمنية أطـــول خــال الــحــرب األهــلــيــة، ألن هذه 
املناطق كانت قريبة جدًا من خطوط التماس 
بن ما كان يعرف حينها باملنطقتن الشرقية 

والغربية للعاصمة بيروت.

في قلب مصائب الحرب األهلية
خال لحظات حمل السكان ما تيّسر ملغادرة 
ــان الفـــتـــا رّد  ــار. كــ ــفـــجـ ــة االنـ ــارثـ ــان لــيــلــة كـ ــكـ املـ
شخص من أبناء املحلة املحاذية ملبنى شركة 
الــكــهــربــاء على ســـؤال وجــهــه شــاب شـــارك في 

عمليات اإلنــقــاذ عــن رؤيــتــه فــي حياته شيئا 
يشبه ما حصل، بالقول: »شــاهــدت أســوأ من 
 .)1990  -  1975( األهــلــيــة  الـــحـــرب  خــــال  ذلــــك 
ــات  ــهــ ــــورات )واجــ ــاجــ ــ رفـــعـــت مــــــرات كـــثـــيـــرة أبــ
األبنية  بها  تتميز  التي  الخشبية  الشبابيك 
القديمة للمحلة( من الشارع في السبعينيات 

الـــشـــارع نــفــســه انــفــجــار عــبــوة تــحــتــوي كمية 
200 كيلوغرام مــن مــادة »تــي أن تــي« شديدة 
االنــفــجــار أمــــام ملحمة احــتــوت قـــواريـــر غــاز، 
وبعد  املتفجرة.  الشحنة  كبسولة  تعطلت  إذ 
»إينرغا«  قــذائــف  املليشيات  إحــدى  ألقت  عــام 
مـــن رشــــاشــــات، عــلــى الـــحـــّي فــقــتــلــت وجــرحــت 
ــرًا. وخـــــال مـــا يـــعـــرف بــحــربــي  ــثــ ــ أشـــخـــاصـــا ُك
الثمانينيات  نــهــايــة  و»اإللــــغــــاء«  »الــتــحــريــر« 
وبداية التسعينيات، واجهت املحلتان سيول 

فت ضحايا وجرحى.  
ّ
القذائف التي خل

ورغـــــم األضـــــــرار الــكــبــيــرة الـــتـــي لــحــقــت بــهــذه 
املــنــاطــق خــال محطات الــحــرب األهــلــيــة، دفع 
السكان كل تكاليف التصليحات فيما انكفأت 
الـــدولـــة دائـــمـــا عـــن هـــذا الـــــدور، وهـــو مـــا تــكــرر 
بــعــد انــفــجــار املـــرفـــأ، بــحــســب مــا تــقــول سيدة 

سبعينية.

مرحلة النهوض
مــع طــي ذاكـــرة الــحــرب، واكــب سكان الجميزة 
ومـــــار مـــخـــايـــل، بـــقـــوة، مــرحــلــة الـــنـــهـــوض من 

ــــال مـــشـــاريـــع الـــســـيـــاحـــة الــتــرفــيــهــيــة الــتــي  خـ
جــذبــت مــحــبــي الــســهــر والــســائــحــن األجــانــب 
هم دفعوا ثمنا غاليا لوجودهم 

ّ
إلى املكان. لكن

فـــي بــيــئــة مــلــيــئــة بــالــضــجــيــج وافــتــقــاد البنى 
املطاعم  عشرات  الستقبال  املناسبة  التحتية 
»الهجمة  هذه  فواجهوا  واملقاهي،  والحانات 
املدروسة« سنوات، ثم »هاجر« بعضهم  غير 
إلى مناطق أخرى، وتحولت بيوتهم إلى شقق 
لإليجار. وفيما بقي »الصامدون« وهم أولئك 
الذين ال يملكون أماكن أخرى للسكن »زحف« 
عــلــيــهــم أصــــحــــاب مـــشـــاريـــع اإلعـــــمـــــار الـــذيـــن 
اشــتــروا املــبــانــي الــقــديــمــة حــتــى تــلــك املصنفة 
تراثية، ورفعوا دعاوى أمام القضاء للحصول 
ِفذ بعضها بخاف 

ُ
على أحكام بالهدم. وقد ن

أخــــرى، فــي حــن هـــدم انــفــجــار املــرفــأ بعضها 
فباتت األحكام مطبقة بحكم الواقع. 

ستنهض  املنطقة   
ّ
أن وأعتقد  والثمانينيات. 

وتعود«.
ــذّكـــره هـــذا الــشــخــص هـــو فــعــلــيــا الـــذاكـــرة  مـــا تـ
ــم لــلــســكــان الـــذيـــن ولـــــدوا وتـــرعـــرعـــوا في  ــ األهـ
الحرب األهلية. فهم  املكان خــال فترة  أرجــاء 
ــاهـــدوا بــشــكــل مــبــاشــر فـــصـــواًل مــمــا يــعــرف  شـ
السبعينيات  نــهــايــة  فــي  ــــود«  »الــســبــت األسـ بـــ
والذي شهد توقيفات وتصفيات على الهوية 
بـــن مــقــاتــلــي األحـــــــزاب الــطــائــفــيــة، وعــايــشــوا 
قــصــف جــيــش الـــنـــظـــام الــــســــوري خــــال حــرب 
املائة اليوم في الثمانينيات التي جعلتهم ال 
يجسرون حتى على مّد رؤوسهم من شبابيك 
مــنــازلــهــم، وبــعــدهــا أحــــداث حـــرب الــجــبــل حن 
احـــتـــرقـــت بــســبــب الــقــصــف مــعــظــم الـــســـيـــارات 
الخارجية.  بنزلة وزارة  يــعــرف  مــا  فــي شـــارع 
وشـــــارك ثـــاثـــة مـــن الــســكــان فــقــط حــيــنــهــا في 
إطــفــاء الــحــريــق بــاســتــخــدام ســيــارة مــن طــراز 
أميركي دفعوا فيها باقي السيارات املشتعلة، 
النيران من  ومــا تيسر مــن مــاء منعوا عبرها 
التهام املنازل واملباني. وفي عام 1986، تجنب 
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