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تقرير

عن ماريا...
العاملة التي صارت جثة
على الطريق
لقطة
ذك��ر ال�ط�ب�ي��ب ال�ن�ف�س��ي والباحث
االج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ي أح � � �م � � ��د ّ
عياش
ل �ـ «األخ �ب ��ار» ،أن «س ��وء املعاملة
ال � � � � � � ��ذي ت� � � �ت� � � �ع � � � ّ�رض ل � � � ��ه بعض
ال�خ��ادم��ات ف��ي ل�ب�ن��ان ي��دف��ع بهن
الى االنتحار» .وأشار عياش الى
أنه يعالج العديد من الخادمات
اللواتي يعانني من اكتئاب سببه
ح�ج��ز ح��ري�ت�ه��ن وس ��وء املعاملة.
كذلك لفت املعالج النفسي ُالى أن
األس �ل��وب ال��ذي ي�خ�ت��اره املنتحر
ّ
ُي � �ح� ��دد أس � �ب� ��اب ان � �ت � �ح� ��اره .وقد

أرجع ،على سبيل املثال ،اختيار
رمي النفس من مكان مرتفع ،على
واالنعتاق
ح� ّ�رر
ُ
أن��ه رغ�ب��ة ف��ي ال�ت� ُ
م��ن ال�ق�ي��ود ال�ت��ي ت�ك� ّ�ب��ل املنتحر.
م ��ن ه ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ،رأى الطبيب
امل��ذك��ور أن ح�ج��ز ح� ّ
�ري��ة عامالت
امل � �ن � ��ازل ّ ه� ��و ال� �س� �ب ��ب الرئيسي
ال��ذي يولد الضغوط ل��دى هؤالء
الفتيات ،وي��دف��ع بالعديد منهن
الى اختيار االنتحار وسيلة الى
الهرب.

ّ
سقطت عاملة ّفيليبينية أمس من شرفة منزل
مخدوميها ،تهشمت جثتها .أثار املشهد القلق والحزن،
طال انتظار املوجودين في املنطقة ّولم يحضر الطبيب
الشرعي إال بعد ساعات .موت ماريا يسلط الضوء مجددًا
على وفاة عامالت أجنبيات
رضوان مرتضى
ال� �ي ��د م� �ل� �ت ��وي ��ة ،ي� �خ� �ت ��رق أس �ف �ل �ه��ا عظم
امل�ع�ص��م .األص��اب��ع ٌت�ب��دو ك��أن�ه��ا ستطبق
على شيء ما .جدول صغير من الدم وجد
طريقه من أسفل ذلك الغطاء الذي يحمل
ل ��ون ال �ك �ف��ن .ق ��رب ذل ��ك ال �ش ��يء األبيض،
يجتمع ع��دد م��ن رج��ال األم ��ن .وت�ق��ف في
إسعاف تابعة
الجهة املقابلة ل��ه ،سيارة
ُ اَ
رج�َل�ن .أما
للدفاع امل��دن��ي يستند إليها
امل�ك��ان فهو ش��ارع ج��ورج ع��اص��ي الكائن
خلف حديقة الصنائع.
امل� �ش� �ه ��د ك � ��ان ق ��اس� �ي ��ًا ،اخ� �ت� �ل ��ط الهمس
بالدموع ،يقول أهل الحي إنها «جثة عاملة
فيليبينية قفزت من منزل مخدومها ي.
ح .في الطبقة السابعة» .ويقول مندوب
السفارة الفيليبينية إنها ماريا (مواليد
 ،)1981فتاة تركت وطنها قاصدة لبنان
قبل نحو شهرين لتعمل «خادمة في أحد
يعرف املندوب ماذا جرى لها.
املنازل» .ال ً
ي�ص�م��ت ق�ل�ي�لا وي�ن�ظ��ر إل ��ى ال �ي��د البارزة
أسفل ذل��ك ال�غ�ط��اء ،نظرته توحي أن��ه لم

ي�س�ت�ف��ق ب �ع��د م��ن ه ��ول امل �ن �ظ��ر ،ويتابع:
«إن �ه��ا ح��ال��ة االن �ت �ح��ار األول� ��ى ف��ي العام
الجديد».
ف��ي ال ��زاوي ��ة امل �ش��رف��ة ع�ل��ى م��وق��ع الجثة،
ت �ق��ف  3ن� �س ��وة ،ي �س �ت��رق ّ��ن ال �ن �ظ��ر بعدما
طلب عناصر األمن إليهن االبتعاد .تروي
ارتطام ،أطللن
النسوة أنهن سمعن صوت
ّ
الجثة ّ
مكومة
من شرف منازلهن ،فوجدن
ع�ل��ى األرض ب�ل�ا ح� ��راك .ت �ق��ول إحداهن:
«بعد سقوط الجثة ،اقتربت خادمتان من
الجثة ،وبدأتا بالصراخ» ،وتضيف« ،لكن
رجال األمن أبعدوا الخادمتني».
م� ّ�رت ساعة ونصف ساعة على الحادث
ال��ذي وق��ع عند ح��وال��ى ال�س��اع��ة الواحدة
ظ� �ه� �رًا .ح �ض��ر رج � ��ال األدل � � ��ة الجنائية،
وأجروا ُكشفًا على موقع الحادث .لكن رغم
ذل��ك ،ل��م ت�ح� ّ�رك الجثة م��ن مكانها ،بقيت
على األرض لنحو ث�لاث س��اع��ات .سألت
«األخ� �ب ��ار» ض��اب�ط��ًا ف��ي ق ��وى األم� ��ن كان
م��وج��ودًا ف��ي امل�ك��ان ع��ن سبب ت��رك الجثة
ك��ل ه ��ذه امل� ��دة ،ف��أج��اب ب��أن�ه��م ينتظرون
الطبيب الشرعي ليكشف عليها.

ٌ
ينزل من املبنى رجل طويل القامة ،يرافقه
رج�ل��ا أم � ��ن ،ي �ح �م��ل ال ��رج ��ل ال �ط ��وي ��ل في
ويستعمل
إح ��دى ي��دي��ه أوراق� ��ًا ث�ب��وت�ي��ة،
ً
األخ � � � ��رى ل� �ت ��دخ�ي�ن س � �ي � �ج� ��اره ،محاوال
التخفيف م��ن ه��ول املصيبة ال�ت��ي نزلت
ب ��ه .ي�ج�ت�م��ع ح��ول��ه ع ��دد م��ن األشخاص.
ّ
فيحرك
يسألونه عن سبب حصول ذل��ك.

ً
كتفيه مستغربًا ما حصل ،ويردف قائال:
«ل��م ت�ع��ش ف��ي م�ن��زل��ي أك�ث��ر م��ن شهرين،
ال أدري مل��اذا فعلت ذل��ك» .يخرج م��ن بني
املجتمعني وينسحب في الزاوية وحيدًا،
ً
م� �ح ��اوال االت� �ص ��ال ب�م�س�ت�ش�ف��ى ليحجز
مكانًا في البراد ملاريا.
ال يزال الجميع ينتظر الطبيب الشرعي.

شؤون السير

انقالب شاحنة يحدث زحمة على نهر املوت ...و 40حادث سير هذا العام
محمد نزال
ل��م يتمكن امل ��ارة ع�ل��ى أوت��وس �ت��راد نهر
امل� ��وت ،ص �ب��اح أم ��س ،م��ن ال��وص��ول إلى
أعمالهم إال بعد  3ساعات قضوها في
س�ي��ارات�ه��م .ت��وق��ف ال�س�ي��ر ت�م��ام��ًا هناك،
ّ
محملة باألتربة،
بعدما انقلبت شاحنة
ُ
فقطعت الطريق.
ث ��ار غ�ض��ب امل��واط �ن�ين م��ن ت��أخ��ر القوى
األمنية في إعادة فتح الطريق .بعضهم
رك�ن��وا س�ي��ارات�ه��م إل��ى ج��وان��ب الطريق،
مفضلني ال�س�ي��ر ع�ل��ى األق� ��دام مسافات
ط ��وي� �ل ��ة .ب ��رام ��ج ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ل ��م تبث،
ومقابالت إعالمية لم تجر ،نتيجة عدم
تمكن العاملني والضيوف من الوصول
في الوقت املحدد.
ب �ع��د  3س ��اع ��ات م ��ن ال � �ح� ��ادث ،تمكنت
ال�ق��وى األم�ن�ي��ة م��ن إع ��ادة فتح الطريق،
وأص ��درت امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�ق��وى األمن
ال ��داخ� �ل ��ي ب �ي��ان��ًا ش ��رح ��ت ف �ي��ه طبيعة
م� ��ا ح� �ص ��ل .ه� ��و ح � � ��ادث اص� � �ط � ��دام بني
ش��اح�ن�ت�ين م��ن ن ��وع «م��رس �ي��دس» على
امل�س�ل��ك ال�غ��رب��ي م��ن منطقة ن�ه��ر املوت،
ّ
أدى إل��ى ان �ق�لاب إح��داه �م��ا .ج�ه��د أفراد
مفرزة سير الجديدة في معالجة الوضع
وت��أم�ين م��رور ال�س�ي��ارات ،إل��ى أن رفعت
ال�ش��اح�ن��ة وحمولتها ع��ن ال�ط��ري��ق بعد
ساعتني ونصف.
ل��م يصب السائقان ب��أذى ،ولكن القوى
األم�ن�ي��ة أوق�ف�ت�ه�م��ا ف��ي م��رك��ز الفصيلة.

لم تحرر بحقهما ضبط مخالفة عادية
«ألن املسألة ليست سهلة ،فاستهتارهما
ّ
أدى إل � ��ى ت �ع �ط �ي��ل أع � �م� ��ال ال �ك �ث �ي��ر من
امل ��واط� �ن�ي�ن» ،ب �ح �س� ُ�ب م ��ا ذك� ��ر مسؤول
أم�ن��ي ل �ـ«األخ �ب��ار» .ك�ت��ب محضر عدلي
ّ
بحق السائقنيُ ،
ورف��ع إلى املدعي العام
في جبل لبنان ،القاضي دان��ي شرابية،
الذي أمر بتوقيفما ونقلهما إلى النيابة
العامة إلجراء املقتضى القانوني.
ّ
امل�س��ؤول األم�ن��ي ل��م ي�ح��دد السبب الذي

ّ
أدى إل��ى وق��وع ال �ح��ادث ،فالتحقيق لم
ينته بعد ،ولكنه أشار إلى أن السائقني
ك��ان��ا ي� �ق ��ودان ب �س��رع��ة زائ� � ��دة ،م ��ن أجل
الوصول قبل الساعة السادسة صباحًا
إل ��ى م��رف��أ ب �ي ��روت ،ول �ك��ن ال �ح ��ادث كان
أسرع منهما ،فوقع عند السادسة تمامًا،
إثر اصطدام الشاحنة األولى التي كانت
ّ
تجر خلفها «كونتينير» حديد كبيرًا،
ّ
بالشاحنة الثانية املحملة باألتربة.
مل ��اذا ل��م تكتف ال �ق��وى األم�ن�ي��ة بتحرير

ض �ب��ط م �خ��ال �ف��ة ب�ح�ق�ه�م��ا ،وخ ��اص ��ة أن
التحقيق لم ينته بعد؟ .أج��اب املسؤول
األم� �ن ��ي أن «ال �س �ب��ب ه ��و ق �ل��ة وعيهما
ل� �ل� �م� �س ��ؤول� �ي ��ة امل � �ت ��رت � �ب ��ة ع � �ل ��ى قيادة
الشاحنات ،وألن املعطيات لدينا تشير
إل��ى أن�ه�م��ا ك��ان��ا ي�ت�ص��رف��ان باستهتار،
واملطلوب اآلن أن يكونا أمثولة لغيرهما
م��ن ال�س��ائ�ق�ين ،بإحالتهما إل��ى النيابة
العامة».
م � �س� � ً
�اء ،ان �ق �ل �ب��ت ش ��اح �ن ��ة أخ� � ��رى على

السائقان كانا يقودان
بسرعة زائدة ،من أجل
الوصول قبل الساعة
السادسة صباحًا إلى المرفأ

ّ
انقالب الشاحنات على األوتسترادات يسبب ازدحامًا وأضرارًا كبيرة (أرشيف)

ال �ط��ري��ق ال �ت��ي ت �ص��ل م�ن�ط�ق��ة الصيفي
بالكرنتينا أثناء خروجها مسرعة من
م��رف��أ ب� �ي ��روت ،م ��ا أدى ال� ��ى أزم � ��ة سير
خانقة امتدت الى وسط املدينة.
تنبئ أع��داد ح��وادث السير التي وقعت

خ�لال األي ��ام األرب �ع��ة امل��اض�ي��ة م��ن العام
الجديد ،بأن هذه الحوادث ما زال��ت في
تفاقم .وفي هذا السياقّ ،
سجلت تقارير
أمنية وقوع نحو  40حادث سير وصدم
ّ
في مختلف املناطق اللبنانية ،أدت إلى
مقتل  4مواطنني وجرح نحو .60
من ال�ح��وادث ،اصطدام وق��ع قبل يومني
في منطقة زوق مصبح ،بني سيارتني،
األول��ى ن��وع «ب��ي أم» بقيادة إبراهيم د.
( 30عامًا) ،وبرفقته زوجته وأطفالهما
ال �ث�ل�اث��ة .أم ��ا ال �س �ي��ارة ال �ث��ان �ي��ة ،فكانت
ب �ق �ي��ادة س�ع��د س 60( .ع��ام��ًا) وبرفقته
ّ
زوجته .أدى الحادث إلى إصابة الجميع
بجروح مختلفة ،نقلوا على أثرها إلى
أحد املستشفيات للمعالجة.
ح��ادث آخ��ر وق��ع ف��ي منطقة كفرتبنيت
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ج �ن��وب ،ب�ي�ن س �ي��ارت�ين ،األول� ��ى من
ن��وع «ميتسوبيشي» بقيادة حبيب ح.
والثانية من ن��وع «راب�ي��د» بقيادة هالل
ز .وب��رف�ق�ت��ه زوج �ت��ه ن �ض��ال ( 40عامًا)
ّ
وطفلهما محمد ( 6أعوام) .أدى الحادث
إل��ى إص��اب��ة ن�ض��ال ب�ج��روح ورضوض،
ف �ي �م��ا أص �ي ��ب ال �ط �ف��ل ب �ك �س��ر ف ��ي رجله
ونزف في بطنه.
في منطقة الحازميةّ ،
تعرضت جورجيت
ك 70( .ع��ام��ًا) ل�ح��ادث ص��دم ،م��ن سيارة
ن��وع «ه��ون��دا» تقودها املواطنة نسرين
أ 25( .ع ��ام ��ًا) .ن�ق�ل��ت امل �ص��اب��ة إل ��ى أحد
م�س�ت�ش�ف�ي��ات امل �ن �ط �ق��ة ،وه ��ي ف ��ي حالة
صحية حرجة.

