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ذكرى

«المراسل
الفالح» لم يخن
شرفاء بالده

عساف
أبو رحال
عام ّمر على استشهاد
عساف أبو رحال.
الزميل ّ
عام ّمر ،وكل استعادة
لقصة ّ
تحول عساف إلى
صحافي تؤكد ارتباط
هذه املهنة بالناس.
ارتباط نسيه الكثيرون
ّ
التحوالت الذي
في زمن
نعيشه« .األخبار» ،التي
تفتقده ،وتوجه إليه
تحية في الذكرى األولى
الستشهاده ،تدعو
مع عائلته إلى ّ
قداس
يقام على راحة نفسه
عند الساعة العاشرة
من صباح غد في بلدته
الكفير

عفيف دياب
ل��م يكن عساف أب��و رح��ال شخصًا
ع� ��اب � �رًا .ل �ق ��د ت � ��رك أث � � �رًا ك �ب �ي �رًا ف��ي
ي��وم �ي��ات أس��رت ��ه ورف ��اق ��ه وم �ع��ارف��ه
ال�ك�ث��ر ع�ل��ى ام �ت��داد م�س��اح��ة ال �ب�لاد.
ك��ان يفاخر بتاريخه النضالي من
زمن جورج حبش في راشيا الفخار
وال�ع��رق��وب ،إل��ى زم��ن جبهة املقاومة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وأذرع � �ت � �ه � ��ا ال �س �ي��اس �ي��ة
والتنظيمية والتعبوية واللوجستية،
ً
وص � ��وال إل ��ى ال �ع �م��ل اإلع�ل�ام ��ي منذ
أواسط ثمانينيات القرن املاضي في
صحافة الحزب الشيوعي اللبناني،
ثم عبوره الحقًا بعد أف��ول صحافة
ال�ح��زب ف��ي وس��ائ��ل إعالمية لبنانية
وعربية من دون أن يحقق االستقرار
امل �ه �ن ��ي واالق � �ت � �ص� ��ادي ال � � ��ذي ك ��ان
ينشده ويطمح اليه ،إلى أن استقر في
«األخبار» حتى لحظة استشهاده.
ك� �ي ��ف أص� �ب ��ح ع� �س ��اف أب � ��و رح� ��ال
ً
م ��راس�ل�ا ص �ح��اف �ي��ًا؟ ي �ق��ول ال��زم�ي��ل
ط��ون��ي ف��رن �س �ي��س ال � ��ذي واك � ��ب أب��و
رح� � ��ال م �ن��ذ ب ��داي ��ات ��ه ف ��ي «ال � �ن� ��داء»
ً
وص��وال إلى «املستقبل» ،إن عساف
نموذج ّ
مميز للمراسل املناطقي .كان
ّ
يسميه ت��وددًا «املراسل الفالح» ،ألن
«ارتباطه باألرض أهم خبر سياسي
ع�ن��ده ،بمعنى أن خبرًا مثل املوسم
كان أهم بالنسبة إليه من خبر حرب
كونية» .اما عن عالقة عساف بالنداء،
فيقول فرنسيس إنها بدأت بوصفه
ً
مناضال في الحزب الشيوعي« ،كان
يرى أن من واجبه أن يوصل لجريدة
الحزب أخبار منطقته».
مع توقف «النداء» عن الصدور ،غاب
عساف عن املراسلة لفترة قصيرة
ً
ق �ب��ل أن ي�س�ت�ع�ي��د ن �ش��اط��ه م��راس�لا
لجريدة املستقبل في البقاع الغربي
وراش�ي��ا .ويقول فرنسيس إن��ه حني

تولى اإلش��راف على اإلع��داد إلطالق
ال �ج��ري��دة وت ��ول ��ي م �ه �م��ة امل��راس �ل�ي�ن:
«ف �ك��رت ف� ��ورًا ب �ع �س��اف» .وق ��د ب��رز
األخير فيها وكان مميزًا بني زمالئه.
في هذه املرحلة شهدت املنطقة التي
يغطيها عساف أحداثًا مهمة ،أبرزها
ت �ح��ري��ر ال �ج �ن��وب ع ��ام  .2000وق��د
ن�ش��ط ع �س��اف ف��ي ال�ت�غ�ط�ي��ة ..حتى
ك��ان يعتبر أن ق�م��ة عمله اإلع�لام��ي
ً
مراسال مناطقيًا قد تحققت خالل
م��واك �ب �ت��ه ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ح��ري��ر ،إذ نفذ
تغطية م�ي��دان�ي��ة ع�ل��ى م ��دار ال�س��اع��ة
ل � �ع� ��دة وس � ��ائ � ��ل إع �ل�ام � �ي ��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة
وبعض محطات التلفزة التي كانت
تنهل م��ن معلوماته مجانًا .ويقول
ف��رن �س �ي��س إن ع� �س ��اف ك � ��ان «أب� ��ا
امل��راس �ل�ين امل��واك �ب�ين لعملية تحرير
الجنوب واملعتقلني من سجن الخيام،
والتحرير أعطى عساف حقه املهني
بعد تعب طويل».
ً
ب� ��روز ع �س��اف أب ��و رح� ��ال م��راس�ل�ا
ف��ي منطقتي حاصبيا ومرجعيون
بعد التحريرّ ،
حوله الى مرجع لعدد
م��ن ال��زم�لاء ف��ي ب�ي��روت ال��ذي��ن كانوا
ي �ع � ّ�دون م�ن��زل��ه ف��ي ال�ك�ف�ي��ر م�م� ّ�ره��م
اإلل��زام��ي وق��اع��دة ان �ط�لاق ل�ه��م نحو
إج� � � ��راء ت �ح �ق �ي �ق��ات ص �ح��اف �ي��ة ف��ي
املناطق املتاخمة ملزارع شبعا والخط
األزرق ،م ��وف� �رًا ل �ه��م س �ب��ل ال ��راح ��ة
وامل��واد االخبارية األساسية إلنجاز
تحقيقاتهم وفتح خزانة أرشيفه لهم
بكل رحابة صدر ،ال سيما أن عمله
ً
م��راس�ل�ا «أص �ب��ح ن��وع��ًا م��ن االل �ت��زام
امل �ه �ن��ي ب �ع��دم��ا ك ��ان م�ه�م��ة نضالية
سياسية».
لم يضع عساف أب��و رح��ال خطوطًا
حمراء لعمله .كان ينقل الخبر بأمانة
وب��وق��ائ�ع��ه امل�ط�ل�ق��ة .ك��ان ي �ق��ول« :أن��ا
رح أبعت الخبر كما هو .هيك صار،
ليش بدنا نخبي عن ال�ن��اس؟» .كان

وفيًا ملبادئه ،ول��م يخن يومًا طبقته
االج�ت�م��اع�ي��ة وف �ق��راء ب�ل�اده ال�ن��ائ�ي��ة.
أره �ق �ت��ه أش� �ك ��ال ت �ع��اط��ي األج� �ه ��زة
األمنية وأنواعها معه خالل عمله في
منطقة البقاع الغربي وراشيا .لم يكن
يفقه ما يسمى «الرقابة الذاتية» وقد
ت�س� ّ�ب��ب ل��ه األم ��ر ف��ي ب�ع��ض املتاعب
مع أمنيني وسياسيني كان ينتقدهم
من دون حرج أو خجل .وهنا لم يعد
ج��ائ �زًا إخ �ف��اء ال �س��ر ح�ي�ن ضغطت
ش �خ �ص �ي��ة أم� �ن� �ي ��ة ع� �ل ��ى م��رج �ع �ي��ة
سياسية إلزاح��ة عساف اب��و رح��ال

من وسيلة إعالمية لصالح آخر كان
م�خ�ب�رًا «ش��اط �رًا» ع�ن��د األم �ن��ي غير
الوطني .لم يكترث «أب��و م��ازن» لهذا
الضغط ول��م يعطه قيمة تذكر .تابع
ً
عمله مراسال في منطقة نائية ووجد
ف��ي جنوبه امل�ح� ّ�رر الحقًا م��ا يعطيه
األمان في مهنة وقعت أسرارها بني
ي��دي��ه ص��دف��ة .ص��دف��ة غ� ّ�ي��رت مجرى
حياته وحياة عائلته التي تحولت إلى
خلية ن�ح��ل م��ن أج��ل ن�ص��ر إع�لام��ي
ّ
متعدد املهن واملواهب قبل أن
لرجل
يسقط بصمت تحت فيء شجرة.

