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تحقيق
ّ
كانوا في حفل خيري يعود ريعه لطفل مصاب بالسرطان .اقتحمت الحفل قوة مسلحة من
األمن العام .أصحاب الحفل شباب سودانيون ذكروا أنهم تعرضوا «ملا يندى له جبني اإلنسانية»،
أما اللواء وفيق جزيني فنفى بعض الوقائع املذكورة وشرح موقف املؤسسة التي يديرها ،من
الالجئني ومن َسجن البشر في نظارة تحت األرض

سودانيون يشكون العنصرية

تحت رحمة جزيني
محمد نزال

«هل ّ نحن بشر في لبنان ؟» ،سؤال بسيط
ي �ق��ض م�ض�ج��ع امل ��واط ��ن ال �س ��ودان ��ي عبد
امل �ن �ع��م إب ��راه� �ي ��م م �ن��ذ  21ع ��ام ��ًا ،أي منذ
تاريخ لجوئه إلى لبنان« .أعلم أن ليس كل
اللبنانيني س � ً
�واء ،فمنهم م��ن أص�ب��ح كأخ
لي ،لكن املشكلة في نظرة معظم األجهزة
األمنية إلينا ،إذ ال نشعر بأننا بشر في
أعينها» .يضيف الدكتور عبد املنعم ،الذي
درس ف ��ي ج��ام �ع��ات ل �ب �ن��ان وح �ص��ل على
أعلى الشهادات.
لم يشأ ق��در بعض الالجئني في لبنان أن
يمر يومهم العاملي ،الواقع في العشرين من
حزيران من كل عام ،من دون أن يحصل ما
ّ
فيه ،فاللجوء
يذكرهم بـ«البؤس» الذي هم ً
ف��ي ب�لاد األرز ق��د يعني «إذالال واحتقارًا
وع �ن �ص��ري��ة» .ق�ب��ل أي� ��ام ،ق�ص��د «األخبار»
ع��دد من الالجئني واملقيمني السودانيني،
وت �ح��دث��وا ع��ن ح��ادث��ة ح�ص�ل��ت م�ع�ه��م في
منطقة األوزاع��ي قبل نحو أسبوع ،جعلت
بعضهم يتمنى «امل��وت في جحيم دارفور
على حياة الذل في لبنان».
هل حقًا ارتكب
األوزاعي؟
ما الذي حصل في
ً
أفراد من جهاز األمن العام أفعاال «يندى لها
جبني اإلنسانية»؟ وهل حقًا انتهكت أبسط
معايير حقوق اإلنسان هناك؟ وهل صحيح
ّ
مصورة تتضمن مشاهد
أن ثمة تسجيالت
ّ
ومضرة بصورة لبنان»؟ استمعت
«معيبة
«األخ � �ب � ��ار» إل� ��ى امل ��واط �ن�ي�ن السودانيني،
ّ
وسجلت ما قالوه عن الحادثة ،واستمعت
ف��ي املقابل إل��ى رأي األ ّم��ن ال�ع��ام ع��ن ّ لسان
م��دي��ره ال�ل��واء وفيق جزيني ،ال��ذي أك��د أنه
ط �ل��ب م ��ن امل �ك �ت��ب امل �خ �ت��ص ف �ت��ح تحقيق
داخلي في ما حصل.

رواية الالجئني واملقيمني
ق� ��رر ن �ح��و  100م ��ن ال�ل�اج �ئ�ي�ن واملقيمني
السودانيني إقامة حفل خيري ،يعود ريعه
لطفل مصاب بالسرطان ،في إحدى صاالت
األفراح في منطقة األوزاعي .وبالفعل ،فعلوا
فعلتهم «الخيرية» وبدأ الحفل .لكن ما هي
إال دق��ائ��ق ،حتى دخلت عليهم «جحافل»
مدججة بالعتاد والسالح من األمن العام،
بحسب م��ا ي��روي ال�ش��اب ال�س��وادن��ي عالء
العبدالله ،ال��ذي يحمل إق��ام��ة شرعية في
لبنان .وقبل أي سالم وكالم ،انهال عناصر
األم � ��ن ال �ع ��ام ب��ال �ض��رب ع �ل��ى الحاضرين
باأليدي وبأعقاب البنادق ،مع شتائم من
«العيار الثقيل» ال يمكن ذكر بعضها على
صفحات ال�ج��رائ��د ،لكن أقلها ك��ان« :على
حيوانات»!
األرض يا
ُ
�اء« :ذه �ل��ت م��ن امل�ش�ه��د ،وظننت
ي �ق��ول ع�ل ّ
أن أ ًح � � �دًا م ��ن ��ا ق ��د ارت � �ك ��ب ج��ري �م��ة م ��ا أو
عمال إره��اب�ي��ًا م� ّ�س األم��ن القومي للبنان.
أخ��رج��ون��ا م��ن الصالة ّ
مكبلني باألصفاد،

وجعلونا نتمدد على بطوننا ف��ي وسط
ال �ط��ري��ق ع �ل��ى م � ��رأى وم �س �م��ع م ��ن أهالي
امل �ن �ط �ق ��ة ،ب �ع ��دم ��ا أق� �ف� �ل ��وا ال� �ط ��ري ��ق أمام
ال �س �ي��ارات .داس� ��وا ب��أح��ذي�ت�ه��م العسكرية
يتوقف
رؤوس� �ن ��ا ورق��اب �ن��ا ،ك��ل ذل ��ك ول ��م ُ
سيل الشتائم واإلهانات التي كانت تصب
علينا ،وال �ت��ي ك��ان��ت ،ص��دوق�ن��ي ،أك�ث��ر أملًا
ويضيف عالء:
وأوسع جرحًا من الضرب».
ً
«وج��دوا أن أحدنا يرتدي بنطاال من نوع
«ج �ي �ن��ز» ،ف �ق��ال ل��ه أح ��د ال�ع�س�ك��ري�ين وهو
واض��ع قدمه ف��وق عنقه« :صايرين تعرفو
تلبسو تياب حلوة كمان يا بهايم» .يكابر
الدمع في عيني عالء وهو يروي ما حصل،
فيدخل صديقه ّ
عباس العبدالله على خط

عنا بسوء
تتكلموا ّ
إياكم أن ّ
بدا واضحًا أن املواطنني السودانيني الذين
قصدوا «األخبار» ،يتمتعون بقدر عال
من الوعي والثقافة .فأغلبهم من حملة
ال�ش�ه��ادات الجامعية ،وه��م ل��م ي��أت��وا إلى
لبنان بقصد السياحة ،بل بهدف العمل.
ت �غ� ّ�رب��وا ع��ن ب�لاده��م ب�س�ب��ب «الظروف
الصعبة التي ّ
يمر بها ال �س��ودان» ،على
ح� ّ�د ق��ول ال�ش��اب ال�س��ودان��ي ع�لاء العبد
الله .ورغ��م ال��ذي ج��رى معهم أخيرًا في
ال�ح�ف��ل ال�خ�ي��ري م��ن ض��رب وإه��ان��ة ،إال
أن �ه��م ل��م ُي �ظ �ه��روا ك��ره��ًا ت �ج��اه الشعب
ال �ل �ب �ن��ان��ي ع �م��وم��ًا .وي� �ق ��ول خ��اط��ر آدم
إن اللبنانيني «ك�س��واه��م م��ن الشعوب،
بينهم ّ
الطيب واملسيء ،ولكن ما نطلبه
م ��ن ال ��دول ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ه ��و أن تعاملنا
باملثل فقط .فهناك كثير من اللبنانيني
ف��ي ال �س��ودان ،نحبهم ونحترمهم ،ولم
يحصل يومًا أن أسأنا إل��ى أح��د منهم.

فكلنا ع��رب ،وق�ب��ل ذل��ك كلنا إخ��وة في
اإلن �س��ان �ي��ة» .أم ��ا م�ح�م��د ص� ّ�دي��ق ،الذي
ُس�ج��ن س��اب�ق��ًا ف��ي ن �ظ��ارة األم ��ن العام،
فيعتب على املسؤولني في لبنان لناحية
«قلة اإلنسانية» في هذه النظارة .ويذكر
أن وف �دًا م��ن جمعية أهلية زار النظارة
ذات ي��وم ،ف�ق��ال لنا ال�س�لاّ ّ�ج��ان «إي��اك��م أن
ّ
تتكلموا عنا بسوء ...وإ ».
ّ
ّ
اإلقامة الشرعية ال تحمي دائمًا من العنصرية (مروان طحطح)

الحديث وي�ق��ول بانفعال« :ي�ب��دو أن جهل
بعض أفراد األمن العام وصل إلى حد عدم
م�ع��رف�ت�ه��م أن ال� �س ��ودان ب�ل��د ع��رب��ي ،حيث
سألنا أحدهم عن املكان ال��ذي تعلمنا فيه
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب� ّي��ة ،فقلنا ل��ه ن�ح��ن ع��رب ومن
السودان ،فظن أننا نسخر منه فانهال علينا
مجددًا بالضرب على وجوهنا ...وجوهنا
التي قد يجد البعض في سمرتها دونية،
لكنها وجوهنا التي أكرمنا الله بها ،والتي
يحمل أصحابها ك��رام��ة ال يمكن (يبكي)
أح� �دًا أن ي�م�س�ه��ا ،وك �ب��ري��اء ل�ي��س ملخلوق
ع �ل��ى وج� ��ه األرض أن ي �ح �ط �م �ه��ا» .يعود
عالء ويدخل على خط الحديث ،فيقول إن
عددًا من أهالي املنطقة اللبنانيني تدخلوا
ملصلحتنا ،بعدما هالهم م��ا تعرضنا له
ألفراد
من ض��رب ووحشية وإذالل ،فقالوا
ً
األم ��ن ال �ع��ام« :ح ��رام عليكم ،ل�ي��س مقبوال
م��ا ت� ًق��وم��ون ب ��ه» ،ح�ت��ى إن بعضهم وقف
حائال بيننا وبينهم ،ما اضطر أفراد األمن
ال�ع��ام إل��ى االت�ص��ال بقوى األم��ن الداخلي،
وطلب دوري��ة «لقمع املدنيني اللبنانيني».
أما عبد املنعم إبراهيم ،الناشط في مجال
ح�ق��وق اإلن �س��ان ،وال�لاج��ئ ف��ي لبنان منذ
 21عامًا ،فكان شاهدًا على ما حصل وقد
جمع شهادات أغلب الذين عاد األمن العام
وأفرج عنهم .يقول عبد املنعم إن ما حصل
داخل الصالة وخارجها «جرى من دون أن
نعلم ال�س�ب��ب ،فحمل ع��دد م��ن املوجودين
ب �ط��اق��ات إق��ام��ات �ه��م ال �ش��رع �ي��ة وأبرزوها
أم ��ام رج ��ال األم ��ن ،غ�ي��ر أن ذل��ك ل��م يعفهم
م��ن ال �ض��رب واإله� ��ان� ��ات ،ف�س�ي��ق الجميع
ك��ال��دج��اج إل ��ى آل �ي��ات األم ��ن ال �ع��ام ث��م إلى
الكائنة تحت األرض عند
النظارة الشهيرة
ُ
وهناك أطلق سراح نحو 56
جسر العدلية ،ينّ
شخصًا بعدما تب أنهم يحملون بطاقات
إقامة أو بطاقات لجوء» .ويلفت في ختام
ح ��دي �ث ��ه إل � ��ى أن م� ��ا ح �ص ��ل ق� ��د ّ
سجلته
كاميرات املراقبة التابعة إلحدى املحطات
التلفزيونية الكائنة هناك.
ّ
محمد صديق ،مواطن سوداني آخر ،يقيم

ف��ي لبنان منذ  13ع��ام��ًا ب�ص��ورة شرعية،
ك� ��ان أي �ض ��ًا ف ��ي ال �ح �ف �ل��ة امل � ��ذك � ��ورة .يقول
ّ
ص��دي��ق إن��ه ت�ع� ّ�رض للضرب ب�ق�س��وة ،وأن
أحد العسكريني وضع فوهة بندقيته على
رأس ��ه م��ن ال�خ�ل��ف ،ب�ع��دم��ا ق� ّ�ي��د ي��دي��ه وراء
ّ
ظهره .ويضيف« :قلت له إن يدي تؤملانني
م ��ن ض �غ��ط ًاألص � �ف� ��اد ع �ل �ي �ه �م��ا ،فأرجوك
أرخ �ه��ا ق �ل �ي�لا ،غ �ي��ر أن ��ه زاد م��ن ضغطها
على معصمي وق��ال ل��ي :مبسوط هيك يا
أس��ود يا فحمة!؟» .أم��ا محمد آدم ،مواطن
س��ودان��ي آخ��ر مقيم ف��ي ل�ب�ن��ان ،فيقول إن
أح��د العسكريني ق��ال ل��ه وه��و ينهال عليه
بالضرب« :هذا بلد محترم يا واط��ي ،مش
فاتحينو مرقص ألمثالك» .ويضيف آدم:
ّ
«وق��ف العسكري على ف�خ��ذي م��ن الخلف
وأن ��ا م�م��دد ع�ل��ى األرض ،وراح يضربني

بعصا خشبية على ظهري».

رأي األمن العام
ات�ص�ل��ت «األخ� �ب ��ار» ب��امل��دي��ر ال �ع��ام لألمن
ال �ع��ام ال �ل��واء وف �ي��ق ج��زي�ن��ي ،وس��أل�ت��ه عن
ال�ح��ادث��ة .ل��م ينف جزيني ح�ص��ول عملية
الدهم وتوقيف عدد كبير من السودانيني
الشرعيني» ،لكنه نفى في املقابل أن
«غير
ُ
ي �ك��ون ق��د أوق� ��ف م��ن ل��دي��ه إق��ام��ة شرعية،
وهذا ما يتعارض مع رواية عالء العبدالله،
ال ��ذي أب ��رز أم ��ام «األخ �ب��ار» ب�ط��اق��ة إقامته
الصادرة أساسًا عن األمن العام في لبنان،
علمًا ب��أن ع��دم ح �ي��ازة إق��ام��ة ش��رع�ي��ة ،في
مطلق األح � ��وال ،ال يجيز ألح��د أن يسيء
إل ��ى ً م��واط��ن ب��ال �ض��رب واإله� ��ان� ��ات ،وذلك
عمال بالقانون وبالفقرة «ب» م��ن مقدمة

الدستور ،التي تنص على أن لبنان «عضو
مؤسس وعامل في منظمة األم��م املتحدة،
وملتزم مواثيقها واإلعالن العاملي لحقوق
اإلن � �س� ��ان ،وت �ج �س��د ال ��دول ��ة ه� ��ذه املبادئ
ف ��ي ج�م�ي��ع ال �ح �ق��وق وامل � �ج ��االت م ��ن دون
استثناء».
وردًا على االتهامات التي ساقها املواطنون
السودانيون بشأن الضرب واإلهانات ،لفت
ج��زي�ن��ي إل ��ى أن �ه��م «ح ��اول ��وا ال �ه��رب أثناء
عملية الدهم بعد مواجهتهم أف��راد األمن
ّ
ال �ع��ام ،م��ا دف��ع أف ��راد ال��دوري��ة إل��ى شدهم
ب��ال �ق��وة ،وم��ن ي�ق��ل غ�ي� ً�ر ذل��ك ف�ه��و يكذب».
وأضاف جزيني سائال« :إذا أوقف مواطن
لبناني في ال�خ��ارج ،فهل تبوسه األجهزة
األم�ن�ي��ة ه �ن��اك؟ ك�ل�ا ،ل�ك��ن ل�لأس��ف يستغل
ب�ع��ض األج ��ان ��ب ف��ي ل�ب�ن��ان م��ن الحريات

أمن الناس

المزورة تحرق
«مافيا» األدوية ّ

البقاع ــ اسامة القادري

ب ��دأت خ�ي��وط حلقة ج��دي��دة م��ن مسلسل
تزوير األدوي��ة في البقاع تتضح للقوى
األمنية ،بعد أن أتلف «تجارها» كميات
كبيرة منها في خراج بلدة مجدل عنجر،
دون علم السلطات األمنية والعسكرية،
ودون علم البلدية باألمر.
ّ
ووس ��ع دائرة
فتح ذل��ك م�ج��ال التكهنات
ترجيح أن تكون هذه األدوي��ة عائدة إلى
أح��د ك �ب��ار ال�ت�ج��ار وامل �س �ت��وردي��ن ،الذين
يستقدمونها عبر نقطة املصنع اللبناني،
التي ال تبعد ع��ن امل�ك��ان ال��ذي أتلفت فيه
سوى كيلومتر واحد.

وك � � ��ان س � �ك� ��ان ب � �ل� ��دة م � �ج� ��دل ع �ن �ج ��ر قد
اس �ت �ي �ق �ظ��وا ص� �ب ��اح أم � ��س ع �ل ��ى رائحة
اح �ت��راق ك��ري�ه��ة وق��وي��ة اج �ت��اح��ت أجواء
بلدتهم ،منبعثة من إحدى التالل القريبة
م �ن �ه��ا ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة امل �س �م ��اة «العقبة»،
وال��واق �ع��ة ب�ين خ ��راج ب�ل��دة م�ج��دل عنجر
وخ��راج بلدة ال�ص��وي��رة .تحركت البلدية
بحثًا ع��ن م�ص��در ال��رائ �ح��ة ،ف�ع�ث��رت على
ج �ب��ل م ��ن األدوي� � ��ة ي �ح �ت��رق ،وخ ��اص ��ة أن
م�ك� ّ�ب نفاياتها ي�ق��ع ف��ي ال�ج�ه��ة الشرقية
والروائح
في منطقة املصنع الحدودية،
ّ
منبعثة من الجهة الغربية للبلدة ،واملطلة
على سهل البقاع.
ف��ات�ص��ل رئ�ي��س ال�ب�ل��دي��ة س��ام��ي العجمي

