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ُ
عساف أبو رحال :ادع لنا
وإن ك��ان ي�ت�ن� ّ�در أف��راده��ا ف��ي م��ا بينهم،
ب�ك��ون أح��ده��م أك�ث��ر س��وادًا م��ن اآلخ��ري��ن،
ّ
ّ
داخلية .كثرة سوادهم
فإن النكتة تبقى
ه��ذه جلبت لهم التمييز العنصري في
ب�ل��د ي�ف�ت��رض أن ال ف��رق ف�ي��ه ب�ين سمرة
أبنائه.
ُ
ف��ي «ك��ورق �ي��ه غ ��رب» ،غ��رب ك �ت��م ،شمال
دارف ��ور ،ك��ان يعيش ه��ارون .منطقة لم
ّ
التطور وال التنمية ،لكن ،يضيف
تعرف
ه � � � ��ارون ،ك � ��ان أه� �ل� �ه ��ا ي� �ع� �ي� �ش ��ون ،ق�ب��ل
ا ّل �ح��رب ،ب �ه��دوء وب�س��اط��ة م��ن ال يعرف
أن��ه ي�ن��ام وي �م��ارس ح�ي��ات��ه ف��وق ث��روات
كبيرة من الذهب والنفط واليورانيوم.
يعيش أه��ل اإلق�ل�ي��م على نحو ع� ّ
�ام من
ال � ��زراع � ��ة .وف � ��ي م �ن �ط �ق �ت��ه ك � ��ان ال �ن ��اس
ينتظرون كل يوم اثنني «س��وق فونو»،
ح �ي��ث ي� �ع ��رض امل � ��زارع � ��ون م�ن�ت�ج��ات�ه��م
أم ��ام ال �ن��اس ال��ذي��ن ي��زورون��ه ل�ي��أخ��ذوا
م� ��ؤون� ��ة األس � � �ب � ��وع .ال� �ت ��اج ��ر ال �ب �س �ي��ط

ما رأته إخالص في حرب
مما
تموز كان أكثر رحمة ّ
يحصل في منطقتها

ف �ي �ه��ا» .ه��و وع �ل��ي ي�ن�ت�م�ي��ان إل ��ى قبيلة
«ال �ف ��ور» األف��ري �ق� ّ�ي��ة ،ال �ت��ي ت�ت�ك� ّ�ون منها
أغ �ل �ب� ّ�ي��ة أه ��ل اإلق �ل �ي��م .ه �ن��اك ،ب�ي�ن أف ��راد
قبيلتهما على األق� ّ�ل ،ال ّ
ّ
«الزنجية»
تعد
كمصطلح أو ك�ل��ون وث� ّق��اف��ة ،إه��ان��ة ،بل
هما يقوالن بوضوح إنهما من القبائل
ّ
الزنجية ،املختلفة عن تلك العربية ،التي

ّ
املخصص
ي�ع��رض منتجاته ف��ي ال�ي��وم
لسوق منطقته فقط ،بينما األكثر يسرًا
ي�ت�ن� ّ�ق�ل��ون ع �ل��ى ّ
دواب� �ه ��م ب�ي�ن األس� ��واق،
ال �ت��ي ت �ق��ام ي��وم�ي��ًا ف��ي م�ن�ط�ق��ة مختلفة
م��ن اإلق�ل�ي��م .ه��ارون ل��م يكن م��زارع��ًا ،بل
درس املحاسبة في جامعات الخرطوم.
بعد إنهائه دراس �ت��ه ،ع��اد إل��ى ضيعته
ف ��ي دارف� � � ��ور ت �ل �ب �ي��ة ل ��دع ��وة ج �م �ع �ي��ات
ّ
خ �ي� ّ
�ري��ة ت� ّ
�أس�س��ت ب �ه��دف ح��ث ال�ش�ب��اب
ّ
ال ��دارف ��وري�ي�ن امل �ت �ع��ل �م�ين ع �ل��ى ال �ع��ودة
إل� ��ى إق �ل �ي �م �ه��م واإلس � �ه� ��ام ف ��ي ت�ح�س�ين
ّ
منطقتهم .عاد هارون ليعل ّم في مدرسة
ضيعته االب �ت��دائ� ّ�ي��ة ،ب�م��ا أن ��ه ال وج��ود
للتعليم الثانوي أو الجامعات.
أس � �ت� ��اذ امل � ��درس � ��ة ،ه� � � ��ارون ك � ��ان ي �ق��وم
ّ
بمهمته م��ن دون م�ق��اب��ل م��ال��ي ،ب�م��ا أن
ّ
التطوعي
الجمعيات كانت تدعى للعمل
م��ن أج ��ل امل �ن �ط �ق��ة ،ل �ك��ن أه��ال��ي ت�لام��ذت��ه
ك ��ان ��وا ي ��أب ��ون إال أن ي �ك��اف �ئ��وه .ف�ك��ان��وا
يزرعون له أرضًا ويأتونه بمحصولها.
ه� �ن ��ا ت �ن �ت �ه��ي ال� �ح� �ك ��اي ��ة .ال � �ح� ��رب ال �ت��ي
اش�ت� ّ�دت ع��ام  ،2002منعتهم م��ن العيش

ب�ع��ده��ا .ي�ح��اول ه ��ارون أن يحكي ّ
قصة
اج�ت�ي��اح ال�ج�ن�ج��وي��د ل�لإق�ل�ي��م وعمليات
اإلب� ��ادة م��ن امل�ن�ظ��ور ال�س�ي��اس��ي ،قاطعًا
م �س �ي��ره ،م�غ�م��ض ال�ع�ي�ن�ين ب�ي�ن ال�ج�ث��ث.
وهو ما ّ
تكرره إخ�لاص ،وهي من جبال
ّ
ال �ن��وب��ة .ك ��ل م ��ا ت ��ذك ��ره م ��ن ال� �ح ��رب هو
ّ
أحشائها وامللقاة
الجثث «امل�ف��رغ��ة» ّمن ّ
ف��ي ال �ط��رق��ات« .ك��ن��ا ن �ش��ق ط��ري�ق�ن��ا بني
ال �ج �ث��ث» ت� �ق ��ول .ب �ع��ض أف � ��راد ع��ائ�ل�ت�ه��ا
ك��ان��وا ب�ين الجثثّ ،أم��ا وال��ده��اّ ،
ففر إلى
جهة بقيت مجهولة حتى اليوم ،بعدما
هدده عناصر أمن بالقتل لتصويته ّ
ّ
ضد
الحكومة .لجأ زوج إخ�لاص إل��ى لبنان
منذ عام  ،1996وأرسلوها إليه لتتزوجه
ع ��ام  2003وه ��ي ال ت� ��زال ف��ي ال�خ��ام�س��ة
ع �ش��رة م��ن ع �م��ره��ا .ع��اش��ت م��ع أوالده ��ا
الثالثة وزوجها «حرب تموز» في لبنان.
ّ
لم تفكر في املغادرة كباقي رعايا الدول
ّ
األخ��رى ،بما أن م��ا رأت��ه ف��ي ح��رب تموز
كان أكثر رحمة ،كما تقولّ ،
مما يحصل
ف��ي منطقتها« .ف��ي ح��رب ع��ام  2006في
ل �ب �ن��ان ،ورغ � ��م ال �ق �ص��ف ،ك� ��ان ال� �ن ��اس ال
ي��زال��ون يملكون ما يأكلونه ويشربونه
ويصلون إلى املستشفيات .في حروبنا
ي�خ�ت�ف��ي ال �ط �ع��ام ،ف�ن�خ��رج ل�ن��أك��ل أوراق
ال � �ش � �ج� ��ر ،ون� �م� �ش ��ي س � ��اع � ��ات ل �ن �ح �ض��ر
امل ��اء ،ل�ي��س ف��ي دالء ل��م ن�ع��د ن�م�ل��ك ت��رف
امتالكها ،ب��ل ف��ي رؤوس بعض الجثث
ّ
امللقاة» .املشهد على قسوته ،ك��ان الحل
الوحيد بالنسبة إلى إخالص ليحصلوا
ع �ل��ى امل � ��اء .ك��ل م��ا ت�ط�م��ح إل �ي��ه إخ�ل�اص
ال�ي��وم تعليم أوالده ��ا ك��ي ال ي�ق��اس��وا ما
قاسته ،لكنها تخشى أن تكون م��دارس
«ك � ��اري� � �ت � ��اس» ،ح� �ي ��ث ي �ت �ع �ل �م ��ون ،غ�ي��ر
معترف بها رسميًا.
ب � � ��دوره ،ي �ع��ود «ج ��ام �ب ��و» ب�ع�ي�ن�ي��ه إل��ى
ّ
ّ
يتحدث عنها،
الدارفورية .عندما
قريته ّ
ي �ب��دو ك��أن��ه ي�لاح��ق ال��ذك��رى ف��ي ال �ه��واء.
ّ
تدمع عيناه عندما يتذكر مقتل والديه
ع �ل��ى أي� ��دي ال �ج �ن �ج��وي��د .ك ��ان ق ��د وص��ل
إل� ��ى ل �ب �ن��ان ع �ن��دم��ا ت �ل �ق��ى ال �خ � ّب��ر .ع�ل��ي
ل �ي��س «ج��ام �ب��و» ل �ب �ن��ان��ي .أي إن� ��ه ليس
ً
رج�ل�ا ضخمًا اكتسب لقبه م��ن بطوالت
ق��ام ب�ه��ا ،ب��ل ه��و الج��ئ ن�ح�ي��ف ،اكتسب
لقبه النتمائه إل��ى املنطقة ال�ت��ي تحمل
ه ��ذا االس� ��م ،وال �ت��ي اش �ت �ه��رت بالنسيج
القطني ال��ذي أص�ب��ح ال�ي��وم م��ن ال�ت��راث.
«ج��ام�ب��و» ليس ق��وي��ًا كفاية ليعود إلى
منطقته ،بل هو يريد تربية أوالده بعيدًا
عنها ،وبعيدًا عن لبنان ،في بلد يحترم
إنسانيتهم ولونهم ،لكنه منذ وصوله
َ
إل� ��ى ل �ب �ن��ان ع� ��ام  2001ل ��م ي �ع��ط وث�ي�ق��ة
لاّ
االعتراف به كالجئ إ منذ أشهر قليلة
كما يقول ،فكم سيطول انتظاره بعد كي
يبدأ العمل على إعادة توطينه؟

بولفار عمشيت على الخريطة السياحية
جوانّا عازار
ي�ت�ح� ّ�ول ب��ول�ف��ار عمشيت ال�ب�ح� ّ
�ري عامًا
ت� �ل ��و آخ� � ��ر م � ��ن م �ن �ط �ق��ة ص� �ن ��اع � ّ�ي ��ة إل ��ى
س� �ي ��اح � ّ�ي ��ة .امل � �ك� ��ان ال � � ��ذي اح� �ت� �ض ��ن ف��ي
ال�س��اب��ق ـ�ـ وال ي��زال ـ�ـ امل�ع��ام��ل وامل�ص��ان��ع،
ب � ��ات ال � �ي� ��وم م �ق �ص �دًا ل � �ه� ��واة ال �س �ب��اح��ة
وال��ري��اض��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ول � � ّ
�رواد امل�ط��اع��م
واملقاهي أيضًا.
ّ
املمتد على مساحة
يستقطب البولفار
تقارب  2كلم ّ
مربع املواطنني من عمشيت
وم��ن خارجها .يسعى جاهدًا إل��ى حجز
م� �ك ��ان ل ��ه ع �ل��ى ال �خ��ري �ط��ة ال �س �ي��اح� ّ�ي��ة،
وخ � �ص� ��وص� ��ًا ب � �ع� ��دم� ��ا ال � �ت � �ص� ��ق اس� �م ��ه
بالصناعة لفترة طويلة ،وإن كان اليوم
ال يزال يزاوج بني االثنني .فالصناعة لم
تغب حتى اآلن عن البولفار ،وإن كانت
ّ
ب�ل� ّ
�دي��ة عمشيت ت �ع� ّ�ول ع�ل��ى أن الوجهة
ّ
السياحية للمكان من شأنها أن ترفع في
األيام القليلة املقبلة من أسعار العقارات
ه �ن��اك .س� �ي � ّ
�ؤدي ذل ��ك ح �ت �م��ًا ،ك �م��ا ي�ق��ول
املتابعون ،إل��ى نقل املصانع إل��ى أماكن
أخ � ��رى ل �ي �ص��ار إل� ��ى اس �ت �ث �م��ار امل�ن�ط�ق��ة
ّ
سياحيًا بالكامل .لكن ليس هناك حاليًا
إم �ك��ان إلزال ��ة «ال �ك��ازخ��ان��ات» (ح��اوي��ات
ن�ف�ط�ي��ة) امل ��وج ��ودة ع�ل��ى ب�ع��د أم �ت��ار من

تنشئ البلدية رصيفًا
بحريًا الستقبال اليخوت
ّ
الصغيرة والكبيرة
ّ
ألن �ه��ا ت�ق��ع ف��ي أم�ل�اك خ� ّ
�اص��ة
ال �ب��ول �ف��ار؛
ّ
تقرر نقلها من
وتحتاج إلى مرسوم إذا
املكان.
إل��ى البولفار ال��ذي يحمل اس��م كورنيش
رئ � �ي� ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال � �ع � �م ��اد م �ي �ش��ال
س �ل �ي �م��ان ،ي �ت��وج��ه ال �ك �ث �ي ��رون مل �م��ارس��ة
ري��اض��ة املشي صيفًا وش�ت� ً
�اء ،إل��ى جانب
ّ
رياضات أخرى ،كركوب ّ
الدراجة الهوائية
وغ �ي��ر ذل � ��ك .وأص� �ب ��ح م ��رت ��ادو ال �ب��ول �ف��ار
يجدون كذلك مكانًا مخصصًا للسباحة.
وف��ي امل �ك��ان ع��دد م��ن امل�ط��اع��م «ال�ق��دي�م��ة»
امل�ت�خ�ص�ص��ة ت �ح��دي �دًا ف��ي ت�ق��دي��م ّالسمك
وامل � ��أك � ��والت ال� �ب� �ح � ّ
�ري ��ة ،ك ��ذل ��ك رخ �ص ��ت
ّ
البلدية هذا العام وفي السنوات القليلة

املاضية لعدد قليل من املقاهي واألكشاك
الجديدة.
ي �ل �ف��ت ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س ب� �ل � ّ
�دي ��ة ع �م �ش �ي��ت،
امل� � �ه� � �ن � ��دس ج � � � ��اك ل � � �ح � � ��ود ،ف � � ��ي ح ��دي ��ث
ل �ـ«األخ �ب��ار» إل��ى ّأن ال�ب�ل� ّ
�دي��ة ت�ع�م��ل على
ت��أه �ي��ل ال �ب ��ول �ف ��ار ب� �ه ��دف ت �ح��وي �ل��ه إل��ى
م �ن �ط �ق��ة س� �ي ��اح � ّ�ي ��ة ب� ��ام � �ت � �ي ��از ،وت �ن �ظ��م
ل �ل �غ��اي��ة ع � ��ددًا م ��ن ال �ن �ش��اط��ات ال �ث �ق��اف� ّ�ي��ة
ّ
ّ
ّ
دورية
والرياضية بصورة
واالجتماعية
ّ
للنهوض باملكان ،كان آخرها أيام التراث
ّ
ّ
ّ
بناني ال�ت��ي نظمتها ال��دك�ت��ورة فيفي
الل
ّ
ك�ل�اب وال �ب �ل��دي��ة ،ب��رع��اي��ة ح�ض��ور رئيس
ّ
ال �ج �م �ه� ّ
�وري��ة ف��ي ت� ّ�م��وز ال �ف��ائ��ت .وت�ك��ل��ف
ّ
البلدية ،بحسب لحود ،الشرطة واملراقبني
ً
مراقبة البولفار ليال ونهارًا للسهر على
ح �م��اي��ة م ��رت ��ادي ��ه ول �ت �ف ��ادي ح � ��دوث ّ
أي
مشاكل أو ت�ص� ّ�رف��ات مخلة ب��األم��ن .وفي
اإلط ��ار ع�ي�ن��ه ،ت�س�ع��ى ال�ب�ل� ّ
�دي��ة م��ع وزارة
ّ
العامة والنقل إل��ى تأهيل مرفأ
األش�غ��ال
ّ
عمشيت الذي تصدع بأجزاء منه بعدما
ض��رب �ت��ه ال� �ع ��واص ��ف ،ك ��ذل ��ك ت �ع �م��ل ع�ل��ى
ّ
بحري الستقبال اليخوت
إنشاء رصيف
الصغيرة والكبيرة الحجم .هكذا ،يسير
ّ
السياحية
بولفار عمشيت نحو الخريطة
ت�ي� ّ�م�ن��ًا ب�م�ن��اط��ق ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة أخ ��رى ،وتبقى
ّ
خصوصيتها.
لعمشيت

«ال�ص� ّ�ب��ار م��ري��ض ي��ا ع�س��اف ،وال عسل ه��ذا ال�ع��ام .م��اذا يمكننا أن
نفعل؟».
ل��م ي�كً��ن زم�ي� ًل�ن��ا ،ال�ش�ه�ي��د ال��راح��ل ع �س��اف أب��و رح ��ال ،لينتظر منا
س��ؤاال مماثال .لو أنه بيننا اليوم ،لكان هو من سيبادر إلى طرحه،
ّ
مستعرضًا معاناة العشرات من مزارعي ّ
والنحالني ،مع لقمة
الصبار
عيشهم .كان عساف أبو رحال سيزور بيوت كوكبا وحلتا ،اللتني
تعتمدان على هذه الزراعة بنسبة  ،%25كما
بقصص املزارعني .كان
كتب يومًا ويعود إلينا
ً
سيقول إن هؤالء الفقراء أصال ،باتوا يفتقرون
حتى إلى مردود موسم سنوي ال يعود عليهم
ب��أك�ث��ر م��ن  500دوالر .وك ��ان س�ي�ك�ت��ب عن
معاناة ّ
النحالني ،الذين يسألون منذ سنوات
ّ
عمن يشفي النحل عندما يمرض.
«ال �ص �ح��اف��ي ال� �ف�ل�اح» ك �م��ا أح� � ّ�ب زم �ل��اؤه أن
ّ
يسموه ،لم يكن ليكتفي بالكتابة .كان سيقول
الكثير عبر الهاتف ،للتعبير عن أس��اه من الحال التي وص��ل إليها
املزارعون والفالحون في لبنان اليوم .الزراعة التي باتت «مهنة الذين
ال مهنة لهم» ،بعدما اقتصر العمل فيها على كبار السنّ ...
والعمال
األجانب .سيروح ّ
يعدد قصص مناضلني عرفهم ،أب��وا التخلي عن
أراضيهم وتحويلها إلى قصور فارهة ...فارغة.
الصبار ليس وحده املريض هذا العام يا ّ
ّ
عساف .وال النحل الذي
لكن
ّ
ُ
َ
شهدت قبل عامني عند
يفتقر إلى املياه .هو لبنان كله .لبنان الذي است
حدوده الجنوبية ،مواجهًا بقلمك وآلة تصويرك الصغيرة ،آلة القتل
اإلسرائيلية التي ّ
تهدده دومًا .لبنان الذي يغرق في انقسام مذهبي ،لم
تعرفه يومًا .وفي جداالت عقيمة ال توصل إلى نتيجة .لبنان مريض
يا عساف ،مريض منذ بدأ يغادره أمثالك .لبنان مريض ،فادع له كما
تدعو للمزارعني والفالحني الفقراء.
(األخبار)

متفرقات
مرسوم الطالب اللبنانيني في سوريا إلى مجلس الوزراء
طمأن وزير التربية حسان دياب الطالب اللبنانيني الذين يدرسون
في الجامعات السورية إلى أنه رفع إلى مجلس الوزراء مشروع
مرسوم بعدما تسلم من رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد
حسني اقتراح العمداء لتسهيل إيجاد الحلول للطالب بصورة
استثنائية ،لاّوال سيما ّأن قوانني الجامعة وأنظمتها ال تتيح
استيعابهم إ بعد صدور املرسوم .وأوضح الوزير أن الهدف هو
أن تجري معاملتهم بالطريقة نفسها التي جرى يها التعامل مع
اللبنانيني الذين هربوا من العراق بعد الحرب ،وبالتالي فإن املرسوم
يعطي الجامعة حرية أكبر ،متمنيًا إقراره في مجلس الوزراء
األسبوع املقبل.
كالم الوزير جاء أمام السيد حسني ووفد من الطالب .وتمنى
دياب على الطالب أن يتابعوا دراستهم في جامعاتهم في سوريا
إذا كان الوضع األمني يسمح بذلك ،لكي ال يخسروا من األرصدة
التي حققوها ،باعتبار أن من ينتقل من جامعة إلى أخرى حتى
ضمن البلد الواحد يخسر من أرصدته ،بسبب االختالف في أنظمة
الجامعات وموادها ،وفلسفة التعليم .وأكد أنه سيتم التعاطي مع
كل حالة على حدة ،متمنيًا على الطالب أن يعدوا الئحة بأسمائهم
واختصاصاتهم وسنوات الدراسة ،وأن يتواصلوا مع الجامعات في
دول أخرى تتمتع بعالقات تبادل مع الجامعات السورية ،لكي تتولى
الوزارة املتابعة معها للمساهمة في إيجاد حلول ال تجعل الطالب
يخسرون من أرصدتهم العلمية.

مطالبة بنشر نتائج االمتحانات على اإلنترنت
ناشد عدد من مجالس األهل وأولياء الطالب في الجنوب ،وزير
التربية حسان دياب ،نشر نتائج االمتحانات الرسمية على صفحة
الوزارة على االنترنت ،في اليوم الثالث بعد صدورها ،وذلك ليتسنى
لألهالي والطالب دراستها وتقويمها ملعالجة الثغر واالستفادة
منها لإلعداد للدورة الثانية أو العام املقبل .

مقتل لبناني في فرنسا
قبل خمسة أيام ،قتل اللبناني حسن شاهني ( 53عامًا) من بلدة
البابلية (قضاء الزهراني) في فرنسا على يد عصابة مسلحة
هاجمته في الطريق بهدف السرقة .ومن املنتظر أن يصل جثمان
شاهني املغترب منذ  30عامًا ،إلى مسقط رأسه خالل أيام ،إثر
االنتهاء من التحقيقات في الجريمة.
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