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آثار لم تمح
ُ

َ

األضرار النفسية للحرب تظهر تدريجًا
عادة من دولة صديقة وشقيقة.
ه � ��ذه ال� �ف� �ك ��رة األخ � �ي� ��رة ّي � ��رى م �ه �ن��ا أنها
ض ��روري ��ة م ��ن أج� ��ل ت �ج��ن��ب إرس� � ��ال م ��ا ال
نحتاج إليه ،أو تكرار املساعدات نفسها،
وب �ع �ض �ه��ا ك � ��ان م �ج �م��وع��ة م� ��ن األدوية
امل �ن �ت �ه �ي��ة ال �ص�ل�اح �ي��ة ك �م��ا ح �ص��ل خالل
ع��دوان ت�م��وز .ويلفت رئ�ي��س «ع��ام��ل» ّإلى
أن ه��ذه الجهوزية املطلوبة ال تعني أننا
سنبدأ من الصفر ،بل على العكس ،هناك
الكثير من األمور املنجزة.،
ه� � � � � � ��ل م� � � � � � ��ن امل � � � � �م � � � � �ك � � � ��ن أن تجري،
وم� � � � � � ��ن امل � � � � � �س � � � � � ��ؤول ع � � � � ��ن إجرائها؟
ي�ن�ط�ل��ق ال �ع �م �ي��د امل �ت �ق��اع��د أم �ي�ن حطيط
ف��ي ت�ق��دي��م رأي ��ه ال�ت�ق�ن��ي وال�س�ي��اس��ي من
االستراتيجية ال��دف��اع� ّ�ي��ة للجيش ،فهذه
«ت � �ق� ��وم ع� �ل ��ى ع� �ن ��اص ��ر ت �ل �ق��ي الصدمة
والقتال التأخيري واالعتماد على عوامل
س�ي��اس�ي��ة ودب �ل��وم��اس �ي��ة ل��وق��ف الحرب،
ومنذ دخول املقاومة في املعادلة أضيف
هذا العنصر إلى استراتيجية الدفاع».
ي ��رى ح�ط�ي��ط أن ال� �ق ��رار ال �س �ي��اس��ي حتى
ه ��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ،ع�ن��د م��ن ي�م�ل��ك ال �ق ��رار ،هو
ك�ي��ف نستسلم ال ك�ي��ف ن��داف��ع ،وبالتالي
ف��إن��ه ع�ن��دم��ا ي�غ�ل��ق ال�ن�ق��اش ف��ي موضوع
سالح املقاومة وتوقف البحث في اإلجابة
ع��ن س ��ؤال ك�ي��ف نستسلم؟ يمكن حينها
ال�ت�ف�ك�ي��ر ب ��إج ��راء م �ن ��اورة م��دن�ي��ة تحاكي
حربًا إسرائيلية متوقعة .هذا في الجانب
ال �س �ي��اس��ي ،أم ��ا ف��ي ال �ج��ان��ب ال�ت�ق�ن��ي فإن
لحطيط رأي��ًا في الخطوة الخاطئة وغير
امل��دروس��ة ال�ت��ي أدت ف��ي امل��اض��ي إل��ى نقل
م��دي��ري��ة ال��دف��اع امل��دن��ي م��ن وزارة الدفاع
إلى وزارة الداخلية؟ فيما إسرائيل قامت
ب �خ �ط��وة م �ع��اك �س��ة .وي �ع � ّت �ق��د ح �ط �ي��ط أن
ه��ذه الخطوة ل��م تكن موفقة وبنيت على
أس��اس املحاصصات الطائفية وأسهمت
ف��ي إض �ع��اف ال��دف��اع امل��دن��ي وت�ح��ول��ه إلى
إطفائية!

عاش اللبنانيون خالل حرب
تموز  33يومًا من القصف
املتواصل .انهمرت خاللها
الصواريخ اإلسرائيلية على
الضاحية وكان لها مفعوالن:
واحد حسي ظهر على دمار
املباني ،وآخر نفسي تظهر
آثاره على السكان االذين
عايشواا الحرب
قاسم س .قاسم
«ال أزال ح �ت��ى اآلن أخ �ف��ض رأس� ��ي إذا
طبشة ب��اب ق��وي��ة» ،تقول نهاد
سمعت
ً
رحال ضاحكة ضحكة متوترة ال تخفي
ش �ي �ئ��ًا م ��ن ت ��وت ��ره ��ا ح�ي�ن ت �ت �ط��رق إلى
ذكرياتها عن حرب تموز .هذه الحركة
راف �ق��ت رح� ��ال ط� ��وال  33ي��وم��ًا قضتها
في برج البراجنة خالل الحرب الفريدة
ال�ش��راس��ة« .ك��ان ال �ص��اروخ األول دائمًا
يصدمنا ،فكنا نخفض رؤوسنا ونسرع
إل ��ى امل�ل�ج��أ» ت �ق��ول ال�ف�ت��اة العشرينية،
م �ض �ي �ف��ة وه � ��ي ال ت � ��زال ت �ض �ح��ك« :إذا
ك ��ا ّن ��ت ط �ب �ش��ة ال� �ب ��اب ق ��وي ��ة ،م ��ش بس
ّ
بوطي راسي ،بل أضع يدي على راسي
تمامًا كما كنا نفعل بالحرب أو ّ
أصرخ
ب �ص��وت م��رت �ف��ع ألن �ن��ي ال أم �ل��ك تمالك
نفسي» .ردة الفعل هذه ّ
سببت اإلحراج
ل� �ه ��ا م � � ��رات ع � � ��دة ،ف� �ف ��ي ّ إح � � ��دى املرات
«كنت عند رفيقتي وتسكر الباب بقوة
فصرخت وخفضت راس��ي ،فما كان من
أه�ل�ه��ا إال أن م��ات��وا م��ن ال�ض�ح��ك ّ
علي»
ً
ت �ق��ول ض��اح �ك��ة .ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى رحال،
هذه الحركات الالإرادية التي تقوم بها

طبيعية ودليل على سرعة ردة فعلها،
ألن «أع �ص��اب��ي ب�ت�ك��ون م�ت�ن�ب�ه��ة بوقت
ّ
ال� �ش ��دة» .رح� ��ال ل�ي�س��ت ال��وح �ي��دة التي
أكسبتها ح��رب ت�م��وز ع��ادة ج��دي��دة قد
يظن صاحبها أنها طبيعية؛ فأغلب من
ب�ق��وا ف��ي ال�ض��اح�ي��ة ت��رك��ت ح��رب تموز
بصماتها عليهم ،ولو أراد أصحابها أن
يعطوها صفة «الطبيعية» .فنبيلة حمد
ت�ق� ّ�ر ب��أن ال��رع��ب ال��ذي تشعر ب��ه بسبب
أص � ��وات امل �ف��رق �ع��ات ي �ف��وق خ��وف �ه��ا من
أي شيء آخر؛ إذ إنها تحاكي «أصوات
ال �ص ��واري ��خ» ت �ق��ول .ال �س �ب��ب الرئيسي
ل �خ��وف ح�م��د ل�ي��س خ�س��ارت�ه��ا ملنزلها
في حارة حريك ،فالسيدة األربعينية ال
ت��زال ببساطة تذكر صباح اليوم الذي
ق �ص �ف��ت ف �ي��ه إس ��رائ �ي ��ل «ال �ج �س��ر الذي
يمر على الرويس ،وقتها فقت مرعوبة
ض��رب��ة وم ��ن ص ��وت الصواريخ،
م ��ن ال � ّ
البيت هز كلو فينا والزجاج تكسر من

ح��ول �ن��ا» ،ت�ض�ي��ف« :ب �ع��دن��ي ل�ه�ل��ق بس
اسمع ص��وت مفرقعات بنرعب وبسأل
ش��و ف��ي أو إذا ف��ي ط �ي��ران إسرائيلي».
هكذا ،ال ي��زال بعض من عايش الحرب
وبقي في الضاحية الجنوبية خاللها
يشعر بالرعب من أشياء تذكرهم فيها.
ف �ع �ل��ي ب ��ارك ��و ال � ��ذي ل ��م ي� �غ ��ادر منطقة

ال يزال بعض األطفال
يبولون على أنفسهم
عند سماع صوت الطيران

هاربان من القصف أثناء حرب تموز (أرشيف ــ بالل جاويش)

ـنوبًا
إل��ى السلطة اإلداري ��ة لتبيان قانونية
األعمال والتصريح».
أما حصة البلدية من هذه «الصفقة»،
فإما مجانية أو «ثالثة آالف ليرة رسمًا
على كل متر مربع تسمح ببنائه .وهذا
ليس من حقها ،فيما لو حصل الباني
ع�ل��ى رخ �ص��ة رس �م �ي��ة ،ب��ل إن الرسوم

تعود إلى نقابة املهندسني والتنظيم
املدني» ،يقول غبريس.
ف ��ي ب �ل��دة ك�ف��رت�ب�ن�ي��ت ن �م��وذج��ًا ،التي
شيدت فيها عشرات الوحدات السكنية
ق� �ب ��ل  ،2006ب � � �ق � ��رارات م� ��ن البلدية،
ت �ض��اع �ف��ت ت �ل��ك األب �ن �ي ��ة ب �ع��د عدوان
تموز  2006لتتجاوز  400وحدة حتى

تضاعف النشاط العمراني بعد حرب تموز لكن بدون رخص (حسن بحسون)

اآلن .تتألف كل وحدة منها من طبقات
ع��دة ،وبعضها يتخذ ط��اب��ع الفيالت.
غ� �ي ��ر أن ال �ل��اف � ��ت ف � ��ي ه� � ��ذه األبنية،
ح �س��ب إح� �ص ��اءات ن �ق��اب��ة املهندسني
ف� ��ي ال �ن �ب �ط �ي��ة ،أن ع � ��دد التراخيص
الرسمية قد ال يتجاوز خمس رخص
س �ن��وي��ًا ،ع �ل��ى م �س��اح��ات م ��ن األرض،
ن �س �ب��ة االس �ت �ث �م ��ار ف �ي �ه��ا خ �م �س��ة في
املئة ّ ب��ارت�ف��اع ثالثة أم�ت��ار فقط ،ألنها
مصنفة أراض � ُ�ي زراع �ي��ة .وي�لاح��ظ أن
ه ��ذه األب �ن �ي��ة ً ت �ق��ام ع�ل��ى ع �ق ��ارات غير
م �ف��رزة أص �ل��ا ،أي إن �ه��ا ال ت �ت��أل��ف من
 2400سهم ،بل من أسهم متفاوتة .وقد
اجتاح العديد منها أراض��ي املشاعات
العائدة للبلدية ،فضمت إلى العقارات
امل� �ب� �ن ��ي ع �ل �ي �ه��ا وس� �ي� �ج ��ت ،بموافقة
السلطات املحلية وغض نظر.
أم � � ��ا ف � ��ي ك � �ف� ��رك�ل��ا ،ف � �ق� ��د س � �م� ��ح أحد
املحافظني لصاحب أرض غير مفرزة
ببناء م��ا ي�ت�ج��اوز  600متر م��رب��ع بال
ترخيص قانوني .وفقد سهل «امليذنة»
طابعه الزراعي الذي ال يتيح بناء أكثر
من نسبة  5في املئة ،بعدما اجتاحته
أك�ث��ر م��ن خمسني ع �م��ارة ،بتراخيص
ب �ل��دي��ة ،ب � ��دأت  120م� �ت� �رًا ،وتجاوزت
بأضعاف مضاعفة .وقد ّ
تحول العديد
من األبنية مقاهي ومشاريع سياحية
غير مرخصة.
بتاريخ ُ ،2009/5/8م� ِّ�رر م��ا ب�ين  25و
 50معاملة ترميم منشأة على مشاعات
بلدة أنصار (النبطية) ،دفعة واحدة،

م��ا أث ��ار جملة م��ن األس�ئ�ل��ة ف��ي البلدة
وخارجها.
ق ��ام م��وظ��ف ف ��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م امل ��دن ��ي في
ال �ن �ب �ط �ي��ة ،ب��ال �ك �ش��ف ع �ل��ى م ��ا ب�ي�ن 40
و  50ط�ل�ب��ًا م��ن ب �ل��دة أن �ص��ار وحدها،
م �ع �ظ �م �ه��ا ي �ح �م��ل رق � ��م ال� �ع� �ق ��ار عينه
(ب �ت��اري��خ  ،)2009/5/8وح� � َّ�ول معظم
هذه الطلبات إلى دائرة التنظيم املدني
في النبطية بتاريخ  .2009/5/8ووافق
رئ �ي��س ال ��دائ ��رة (م �ه �ن��دس) باملوافقة
على اإلح��ال��ة وتحويلها إل��ى محافظ
ال�ن�ب�ط�ي��ة ب �ت��اري��خ  ،2009/5/8لتنال
موافقة محافظ النبطية عليها.
التنظيم
ت��ؤك��د امل��راج��ع امل�خ�ت�ص��ة ف��ي
ً
املدني أن قرارات الترميم «تحتاج أوال
وأخ�ي�رًا إل��ى موافقة محافظ النبطية.
ويبقى هنا دور البلديات في الرقابة
واملحافظ باملوافقة».
وإذا ك��ان��ت ف��رض�ي��ة ال��رخ��ص الرسمية
تستوجب مراعاة مقاومة ال��زالزل التي
ّ
ق��د الق��ت ب�ع��ض ال �ت��ردد م��ن املهندسني
ّ
معدي ال��دراس��ات والخرائط ،و«ه��ذا ما
ّ
سبب معاناة للنقابة قبل تفهم الناس
له ،مع العلم بأننا طالبنا بتقوية بناء
ال��درج واألع�م��دة وال��زواي��ا ،لتصمد في
الحد األدنى إذا وقع زلزال ما ،لكن يبقى
السؤال :ما الذي ُ سيحمي مئات األبنية
العشوائية التي تقام جنوبًا (الذي شهد
ّ
العديد من ترددات الهزات األرضية) من
دون دراس��ات وعلى أس��س ق��د ال تكون
متينة وصلبة؟» .يسأل غبريس.

ال �ع �ن��ان خ�ل�ال ح ��رب ت �م��وز ال يستطيع
ال �ن��وم إال ب�ع��د أن ي�ش��ق ض��وء الشمس.
أم ��ا ال �س �ب��ب ،ف�ه��و أن «ال �ض��رب��ة األولى
ال �ت��ي ق��ام��ت ب �ه��ا إس��رائ �ي��ل ع �ل��ى مطار
بيروت كانت عند أول ساعات الصباح
تقريبًا» ،يضيف« :ال أزال حتى اليوم ال
أنام إال بعد الساعة الخامسة والنصف
ألن ��ه ت�ق��ري�ب��ًا ال��وق��ت ال� ��ذي ّ
وج �ه��ت فيه
إسرائيل ضربتها األول��ى .كذلك فإنني
أخ � � ��اف ال � �ن � ��وم ،وخ� �ص ��وص ��ًا م� ��ع كثرة
الحديث عن الحرب املقبلة .لذلك ،أبقى
منتظرًا حتى يمر ال��وق��ت ال��ذي وجهت
ف�ي��ه إس��رائ �ي��ل ض��رب�ت�ه��ا األول � ��ى ،وذلك
يشعرني باالطمئنان» يقول .لكن مرت
انتهاء الحرب ،فلماذا
سنوات أربع على ً
ي��رف��ض ال� �ن ��وم ل� �ي�ل�ا؟ «ك ��رم ��ال م ��ا فيق
م��رع��وب ،وألن ك��ل القصف والصواريخ
كانت تنزل علينا بالليل» يقول .هكذا،
وب �م��ا أن ب �ع��ض ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ي � ��رون أن
ال �عل��اج ال�ن�ف�س��ي ه��و ل �ـ«امل �ج��ان�ين» كما
تقول رحال ،ترفض كل من حمد ورحال
الخضوع لعالج نفسي ،ولو توافر لهما
ذلك ألنه بحسب رأيهما «ال أعاني شيئًا،
وال �خ��وف ال��ذي أش�ع��ر ب��ه طبيعي ألننا
عشنا  33يومًا تحت القصف» كما تقول
ح �م��د .أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ب ��ارك ��و ،فهذه
العوارض املكتسبة التي يعيشها يوميًا
ه��ي «ط �ب �ي �ع �ي��ة» .و«ط �ب �ي �ع��ي» أن يفكر
الرجل بهذه الطريقة إن كانت الحروب
في لبنان قد أصبحت «طبيعة ثانية».
ه �ك��ذا ،ب��رغ��م م� ��رور أرب� ��ع س �ن��وات على
انتهاء الحرب اإلسرائيلية على لبنان،
إال أن اآلثار النفسية لتلك الحرب ال تزال
موجودة عند من عايشها من اللبنانيني،
ول��م تقتصر تلك اآلث��ار على ال�ك�ب��ار ،إذ
لألطفال حصتهم الكبرى التي ال نعرف
حتى اليوم حجمها الحقيقي ،تمامًا كما
حصل ألوالد الحرب األهلية اللبنانية
التي لم تتكشف إال بعض عقود .تروي
أم م �ح �م��د ح ��اط ��وم م ��ا ح �ص��ل لولدها
ع�ن��دم��ا قصفت إس��رائ�ي��ل م�ج� ّ�م��ع اإلمام
ال�ح�س��ن« .ك ��ان ب�م��دخ��ل ال�ب�ن��اي��ة وكانت
الدنيا نهار ،وقتها ما كان اإلسرائيلي
ي �ق �ص��ف ب��ال �ن �ه��ار ،ف �ج��أة ه ��زت األرض
وس�م�ع�ن��ا ص ��وت االن� �ف� �ج ��ارات .ركضت
ل �ع �ن��د ال �ص �ب��ي ل �ق �ي �ت��و ق ��اع ��د باألرض
ّ
ومبول على حالو» تقول .في تموز 2006
كان محمد يبلغ من العمر ست سنوات،
لكن حتى اآلن ال ت��زال آث��ار تلك الحرب
ظ��اه��رة ع�ل�ي��ه .ف�ت�ق��ول وال ��دت ��ه« :عندما
ي�س�م��ع ص ��وت ال �ط��ائ��رات ي �ب��دأ بالبكاء
أحيانًا ،ويقول جاء اإلسرائيليون ،حتى
إن ��ه ف��ي ب�ع��ض امل� ��رات ي��رك��ض ليختبئ
تحت سريره وال يخرج إال عندما نقول
ل��ه إن ه��ذا ط �ي��ران ل�ب�ن��ان��ي» .أم��ا اليوم،
فحال محمد أصبحت أفضل ،ألن الطفل
أصبح «ي�ع��رف ص��وت الطيران املدني»
كما ت�ق��ول وال��دت��ه .ه�ك��ذا ،بما أن لبنان
ال ي�ع�ت�م��د س �ي��اس��ة ت �ق��دي��م املساعدات
النفسية ملن يتعرض من مواطنيه ملثل
هذه الحوادث على عكس اإلسرائيليني
ّ
الذين يقدمونها بمجرد دوي صفارات
اإلن � � ��ذار وس� �ق ��وط ال� �ص ��واري ��خ عليهم،
سيبقى اللبنانيون يعانون آث��ار حرب
ت � �م� ��وز ألك� �ث ��ر م� ��ن أرب � � ��ع س� � �ن � ��وات ،بل
ح �ت��ى ألرب �ع�ي�ن س �ن��ة م �ق �ب �ل��ة؛ فالحرب
األه�ل�ي��ة اللبنانية انتهت منذ عشرين
ع ��ام ��ًا ،ل �ك��ن ال ي� ��زال ب �ع��ض اللبنانيني
يعيشون آث��اره��ا النفسية حتى يومنا
ه��ذا .أم��ا م��وق��ف علماء النفس م��ن مثل
هذه الظواهر ،فيقول املحلل النفسي د.
محمد خير الله إن َمن يعايشون الحرب
ي�ع��ان��ون ح��ال��ة «م��ا ب�ع��د ال�ص��دم��ة التي
يسترجع اإلنسان فيها األحداث املؤملة،
وي�ع��ان��ي ك��واب�ي��س ليلية وأح�ل�ام يقظة
تشمل صور املجازر أو مشاهد العنف.
ويحاول كذلك تجنب أي صورة أو فكرة
أو شيء يذكره بالحدث».

