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تحقيق
ّ
اتخذت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني قرار إبعاد الالجئني السوادنيني
املعتصمني أمام بابها ّ
بالقوة ،فأرسلت كتابًا إلى مخفر «الرملة البيضا» تطلب فيه إبعادهم.
بني االعتصام أو االحتجاز ،يتابع هؤالء إضرابهم عن الطعام ،غير آبهني بما يمكن أن يحصل
معهم هنا ،ألنه يبقى أفضل ّ
مما قد يعانونه في بالدهم ،حيث العودة أمر مستحيل

توقيف ال ّلاجئين السودانيين

«دار األمن العام» وال «دارفور»
زينب مرعي
ص � �ب� ��اح ال � �س � �ب� ��ت ،اخ� �ت� �ف ��ى ال�ل�اج� �ئ ��ون
ّ
املفوضية
ال�س��ودان�ي��ون م��ن أم��ام أب��واب
لاّ
العليا لألمم املتحدة لشؤون ال جئني.
اخ �ت �ف ��اؤه ��م ّه � ��ذا ل ��م ي �ك��ن ب �س �ب��ب ق ��رار
ات �خ ��ذوه ب �ف��ض اع �ت �ص��ام وإض � ��راب عن
الطعام ب��دأوه م��ع ب��داي��ة شهر ح��زي��ران،
ّ
املفوضية كتابًا إلى
ب��ل نتيجة إرس ��ال
مخفر الرملة البيضا طلبت فيه اعتقال
لاّ
ال جئني إلبعادهم عن بابها الرئيسي،
لاّ
الذي كان ال جئون قد أقفلوه مع بداية
األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي .ك��ان��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة أن
اق� �ت ��ادت ال �ق��وى األم �ن �ي��ة  13الج �ئ��ًا إل��ى
ّ
املخفر ،ثم سلمتهم إلى األمن العام.
ّ
ه��ل ي�ك��ون ه��ذا ه��و ال�ح��ل األف�ض��ل لهذه
لاّ
ّ
اإلنسانية؟ هل أساء ال جئون
املشكلة
ّ
ّ
قضيتهم وت�ع��دوا الخطوط الحمر
إل��ى
ع �ن��دم��ا ق� � � ّ�رروا ال�ت�ص�ع�ي��د وإق� �ف ��ال ب��اب
ً
امل �ف��وض� ّ�ي��ة ال��رئ �ي �س��ي؟ وه ��ل ف �ع�لا تقف
امل �ف��وض� ّ�ي��ة ال ح ��ول ل �ه��ا وال ق � � ّ�وة أم ��ام
ّل�اّ
م �ط �ل��ب ال � ج � �ئ �ي�ن ب � ��إع � ��ادة ال� �ت ��وط�ي�ن،
وب��ال �ت��ال��ي ك� ��ان األج � ��دى ل�ل�م�ع�ت�ص�م�ين
التوجه إل��ى االع�ت�ص��ام ف��ي ع��وك��ر ،أم��ام
أب��واب ال�س�ف��ارة األم�ي��رك� ّ�ي��ة ال�ت��ي تجري
ت�ح�ق�ي�ق��ات أم �ن �ي��ة ،م�ن��ذ أك �ث��ر م��ن س�ن��ة،
ب �خ �ص��وص ع� ��دد م �ن �ه��م ح �ص �ل��وا ع�ل��ى
موافقة على التوطني؟
األس� �ئ� �ل ��ة ك� �ث� �ي ��رة أم � � ��ام ط� ��رف� ��ي ص� ��راع
ي�ب��دوان منهكني .األض�ع��ف بينهما ّ ،أي
لاّ
ّ
ّ
املفوضية إنها
يصدق قول
ال جئون ،ال
ّ
ّ
ال ت�ح�م��ل م�ف��ات�ي��ح ال� �ح ��ل ،وإن املشكلة
الحقيقية ه��ي م��ع س �ف��ارات دول إع��ادة
ال� �ت ��وط�ي�ن .ي� �ق ��ول ب �ع �ض �ه��م «إن ك��ان��ت
ّ
ّ
املفوضية غير ق��ادرة على إيجاد الحل
ّ
ّفلتقفل أبوابها إذًا» ،بينما يؤكد آخرون
لاّ
ّ
املفوضية بالضغط ال زم
أنه حني تقوم

إفراج متوقع اليوم؟
اّ
من مخفر الرملة البيضا ،تابع اللجئون
السودانيون رحلتهم إل��ى النيابة العامة
ال�ت��ي ح� ّ�ول�ت�ه��م ب��دوره��ا إل��ى األم ��ن ال�ع��ام.
ّ
ّ
املفوضية
وف��ي ك��ل م��رة «تشتكي» فيها
اّ
العليا ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ل �ش��ؤون ال�ّل�ج�ئ�ين
اّ
على ال�ّل�ج�ئ�ين املعتصمني أم��ام أبوابها،
ت� �ع � ّ�ب ��ر ج � �ه� ��ات ف � ��ي األم � � � ��ن ال� � �ع � ��ام ع��ن
ّ
ّ
املفوضية .هذه
تصرف
استغرابها من
ّ
املرة أيضًا ،فيما يقول مصدر في األمن
ّ
ّ
ال�ع��ام إن ال�ع�لاق��ة بينهم وب�ين املفوضية املحتجزين ظهر اليوم ،بعد أخذ إفاداتهم.
ممتازة ،اّإل ّأنه يستغرب في الوقت ذاته ،وم��ن امل� ّ
�رج��ح أن يجري إط�لاق سراحهم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املفوضية ،بما أنهم ليسوا أصحاب ملفات جرمية.
بتصرف
ويعبر عن تفاجئه
ّ
ّ
مضيفًا إنه من املفترض أن يكون هؤالء ح�ت��ى ه��ذه ال �س��اع��ة ،ورغ ��م ك��ل ال �ظ��روف
ّ اّ
يصر اللجئون على إضرابهم
ف��ي ح�م��اي�ت�ه��ا« ،ف �ه��ل ق� � ّ�ررت أن تتخلى الصعبة
ع ��ن ال �ط �ع ��ام ،ف �ه��ل ي� �ع ��ودون إل� ��ى م�ك��ان
عنهم اآلن؟».
وم ��ن امل�ف�ت��رض أن ي �ص��در ق ��رار امل� ّ�دع��ي اعتصامهم ،أم��ام أب ��واب امل�ف��وض� ّ�ي��ة بعد
ال� �ع ��ام ب� �ش ��أن ال� اّ�ّل�ج� �ئ�ي�ن ال �ث�ل�اث ��ة ع�ش��ر خروجهم من مركز توقيف األمن العام؟
ّ
املفوضية هم من دارفور (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
معظم املعتصمني السودانيني أمام
ّ
على السفارات تحقق ما تريد ،ويقدمون
الدليل على ذل��ك ،تحديد مواعيد سفر
ثالثة من املعتصمني ،بعد  55يومًا من
اعتصامهم .اثنان منهم سيسافران في
الثامن من الشهر الحالي ،والثالث في
 16منه.
إذًا اب� �ت� �س� �م ��ت ال � �ح � �ي ��اة ل� �ث�ل�اث ��ة م �ن �ه��م

أخ �ي �رًا ،وس�ي��ذه�ب��ون إل��ى حيث سيكون
ب ��إم� �ك ��ان� �ه ��م ب � � ��دء ح � �ي� ��اة ج� � ��دي� � ��دةّ .أم � ��ا
ال� �ث�ل�اث ��ة ع� �ش ��ر اآلخ� � � � ��رون امل� ��وق� ��وف� ��ون،
ف �ي �ن �ت �ظ��رون امل� �ج� �ه ��ول ،ال � ��ذي ان �ط �ل �ق��وا
إل�ي��ه م��ع م�غ��ادرت�ه��م ال �س��ودان .قبل أي��ام
ق�ل�ي�ل��ة ،ج �ل��س امل�ع�ت�ص�م��ون ع �ل��ى بضع
ق �ص��اص��ات ك ��رت ��ون ووس ��ائ ��د ص�غ�ي��رة

ليخبروا قصص حياتهم األص�ل� ّ�ي��ة ،أي
تلك التي كانوا يعيشونها في بالدهم،
وال �ت��ي ي��رع�ب�ه��م اح �ت �م��ال ال �ع��ودة إليها
ال�ي��وم .مهما ك��ان وضعهم في لبنان أو
في ّ
أي مكان آخر ،هم ال يريدون العودة
ّ
ّ
إل��ى مأساتهم ال��دارف��وري��ة ،إذ إن معظم
ّ
املفوضية
املعتصمني السودانيني أم��ام

ه��م م��ن دارف ��ور ،وجميعهم م��ن القبائل
ّ
العربية.
األفريقية غير
أن تكون «غير عربي» في السودان هو أن
تكون «غير موجود» بحسب املعتصمني.
ّأما العيش في لبنان ،فهو كالعيش على
ّ
ّ
أحر من الجمر .يقول هارون إن «دارفور»
اك�ت�س�ب��ت اس�م�ه��ا م��ن «ك �ث��رة أه ��ل ال�ف��ور

املزارعون بني «طاعون ّ
الصبار» و«سرطان النخيل»
داني األمين
م�ن��ذ ان�ت�ه��اء ح��رب ت �م��وز ،ل��م ي�خ��ل موسم
زراع � � � ��ي م� ��ن األم� � � � ��راض وامل � �ش� ��اك� ��ل ال �ت��ي
ّ
تؤدي إلى قلة اإلنتاج ،حتى بات األهالي
يربطون األمر بالحرب نفسها رغم غياب
ال��دراس��ات واألبحاث الزراعية التي تؤكد
ذل��ك أو تنفيه .فمن األم��راض التي لحقت
بموسم التبغ في العامني املاضيني ،إلى
ت �ل��ك ال �ت��ي ل �ح �ق��ت ب��أش �ج��ار ال��زي �ت��ون ثم
ّ
الصبار والنخيل.
العنب ،جاء اليوم دور
ف �ق��د ان �ت �ش��رت ال �ش��ائ �ع��ات م��ؤخ �رًا ع��ن أن
مرضًا خطيرًا أص��اب ال�ص� ّ�ب��ار ،م��ا ّ
تسبب
في تراجع أبناء القرى عن قطفه أو شرائه.
حتى التجار امتنعوا بدورهم عن بيعه،
متخوفني من صحة الشائعة .وقد ترافقت
الشائعات مع أخبار عن إصابات باألرواح
نتيجة تناوله ،ما دفع البعض إلى إطالق
اسم «طاعون الصبار» على هذا املرض.
ت��ؤك��د امل ��زارع ��ة ع�ل�ي��ا م�س�ل�م��ان��ي ،م��ن بلدة
دي ��ر س ��ري ��ان ،ان �ت �ش��ار ال �ش��ائ �ع��ة وأس �ب��اب
ً
ّ
«فالصبار مريض ف�ع�لا ،وه��ذا
تصديقها
ما ن��راه في أشجارنا .نضج حباته بطيء
وتحيط به حشرات صغيرة بيضاء ،تظهر
منها ال��دم��اء ع�ن��د مل�س�ه��ا ،وه ��ذا م��ا أخ��اف
األهالي ،الذين عمد بعضهم الى إتالف ما

ال خوف من تناول
الصبار شرط انتظار
ّ
رش الشجرة
بعد
أيام
10
ّ

عندهم من أشجار» .يحكي عيسى ملحم،
م��ن ب�ل��دة م�ج��دل س�ل��م ،وه��و م ��زارع وتاجر
خ �ض��ار ،ع��ن ش��ائ�ع��ات «ت�ن��اق�ل�ت�ه��ا وس��ائ��ل
اإلع�ل��ام ع��ن وف ��اة ث�لاث��ة أش �خ��اص بسبب
طاعون الصبار ،لذلك امتنعنا عن شرائه
وب �ي �ع��ه .ح �ت��ى أن األه ��ال ��ي ي �ت �خ��وف��ون من
ق�ط�ف��ه ،وي�ط�ل�ب��ون امل �س��اع��دة ل�ل�ق�ض��اء على
ه ��ذا امل � ��رض» ،ف�ي�م��ا ي�ط�ل��ب امل � ��زارع محمد
ّ
التحرك بجدية
فرحات من «وزارة الزراعة
ل �ط �م��أن��ة امل � ��زارع �ي��ن واأله � ��ال � ��ي ،وإرس� � ��ال
ال �خ �ب��راء ال��زراع �ي�ين مل�ع��رف��ة أس �ب��اب م��رض
الصبار ،حتى أن أنواعًا أخرى من األشجار
ّ
أصابها امل��رض ه��ذا ال�ع��ام ،فأشجار اللوز
مريضة ويبس الكثير منها من دون معرفة

ال �س �ب��ب ،وه ��ذا م��ا ح�ص��ل س��اب�ق��ًا ألش�ج��ار
العنب ،وعلى املعنيني توضيح السبب».
ات� �ح ��اد ب �ل��دي��ات ج �ب��ل ع ��ام��ل ال �ت �ف��ت إل��ى
ق �ض �ي��ة ال � �ص� � ّ�ب� ��ار ،وي �ع �م ��ل ج� ��اه � �دًا ع�ل��ى
م�ك��اف�ح��ة امل ��رض ب�ع��دم��ا ت �ط� ّ�وع امل�ه�ن��دس
الزراعي في االتحاد حسني جابر لدراسته
ومحاولة اكتشاف أسبابه ،بالتعاون مع
وزارة ال��زراع��ة .يقول «ه��ذا امل��رض يصيب
ّ
الصبار ألول م��رة ف��ي ب�لادن��ا ،لذلك خاف
األهالي منه ،خصوصًا أن الحشرات التي
ت�ن�ت�ش��ر ع �ل��ى أم� �ش ��اط ال �ص � ّ�ب ��ار وح� ّ�ب��ات��ه
تصبح ً
دماء حمراء عند مسحها أو ملسها،
ّ
م�ث��ل ح �ش��رات امل ��ن ال�ص�غ�ي��رة امل �ع��روف��ة».
وي �ش �ي��ر ال � ��ى أن «ه� � ��ذه ال� �ح� �ش ��رات ال �ت��ي
تسمى القرمزية ،تحيط نفسها بشرانق
بيضاء ناعمة ،ويبدو أن املناخ الحار هو
ما ّ
ّ
تمتص املياه
تسبب في وجودها ،فهي
ّ
م��ن أل �ي��اف ال �ص��ب��ار وت ��ؤدي إل��ى جفافها
والقضاء عليها إذا لم تكافح».
ّ
ويرجح جابر أن يكون «العدو الطبيعي
ل �ه��ذه ال� �ح� �ش ��رات ،م ��ن ط �ي��ور أو غ �ي��ره��ا،
م�ن�ق��رض��ًا بسبب ال�ص�ي��د أو امل �ن��اخ ،لذلك
ان �ت �ش��رت ه ��ذه ال �ح �ش��رات ب�س��رع��ة ف��ائ�ق��ة،
ما أخ��اف األهالي وامل��زارع�ين» .لكن جابر
يطمئن الجميع بالقول إن «ال خطر على
صحة اإلنسان من هذه الحشرات إذ يمكن

م �ك��اف �ح �ت �ه��ا ب �س��رع��ة .وي ��وج ��د دواء ل�ه��ا
ّ
ف��ي ك��ل امل��راك��ز ال��زراع�ي��ة ّ ،ويعمل االت�ح��اد
ع�ل��ى ت��وزي�ع��ه م�ج��ان��ًا ل��رش��ه ع�ل��ى أش�ج��ار
الصبار» .لكنه ،في حني يؤكد أن «تناول
ّ
ال�ص� ّ�ب��ار ال ي�ض� ّ�ر اإلن �س��ان» يطلب م��ن كل
من يستخدم الدواء «أن ينتظر عشرة أيام
ّ
الصبار».
قبل تناول حبات
أم ��ا ع��ن ط��ري�ق��ة امل �ع��ال � ّج��ة ف �ي �ق��ول «ي�م�ك��ن
م �ك ��اف �ح �ت �ه ��ا ع � �ب ��ر رش م� �ب� �ي ��د ح �ش ��ري
ج �ه��ازي م�ت�خ� ّ�ص��ص ع�ل�ي�ه��ا ،وذل ��ك يكون
ّ
ع�ل��ى م��رح�ل�ت�ين ك ��ل ع �ش��رة أي ��ام ل�ك��ي يتم
القضاء على الحشرة نهائيًا .كما يمكن
غسل الصبار ب��امل��اء ّ وص��اب��ون مخصص
ل�ل�ح�ش��رات ع�ب��ر ض��خ ه��ذا امل��زي��ج بضغط
ق ��وي ل �ك��ي ي��زي��ل ال �ح �ش��رات امل�ث�ب�ت��ة على
ال�ص�ب��ار ،وت �ك� ّ�رر العملية م��رت�ين أو ثالث
مرات حتى زوال جميع الحشرات».
أشجار النخيل أيضًا أصيبت باليباس،
ب� �ع ��دم ��ا اج� �ت ��اح� �ه ��ا «س � � ��وس ال �ن �خ �ي ��ل»،
ّ
ّ
ويرجح
املسمى أيضًا «سرطان النخيل».
رائ� ��د ال �ع �ش��ي ،م��ن ب �ن��ت ج �ب �ي��ل ،أن ت�ك��ون
هذه الحشرة قد انتقلت إلى الجنوب من
أشجار النخيل املستوردة التي انتشرت
ب �ك �ث��اف��ة م ��ؤخ� �رًا ف ��ي ال �ب �ي ��وت ال �ج ��دي ��دة،
مطالبًا وزارة الزراعة بمساعدة املزارعني
على مكافحة هذه اآلفة.

ما قل
ودل
يوضح املهندس الزراعي في اتحاد
بلديات جبل عامل ،حسني جابر ،الذي
كشف على عدة عينات من الصبار،
في قرى مختلفة ،ما ّ
تتسبب فيه
الحشرة القشرية القرمزية من أذى
لنبتة ّ
الصبار .يقول« :تمتص هذه
الحشرة العصارة من النباتات ،ما
يؤدي إلى جفاف األخيرة» .والالفت
أنها تستخدم طالء أبيض على شكل
قطن لحماية نفسها من الجفاف
واالفتراس .أما بالنسبة إلى «الصباغ
األحمر القرمزي الذي يظهر على
النبتة ،فهو ناتج من سحق هذه
الحشرات املغلفة بغشاء أبيض».

