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حتقيقات

�أهالي القرى المحاذية لعر�سال ي�ؤ ّكدون �أن ال �أحد ي�ستطيع �إلغاء التاريخ والعبث بالجغرافيا

تحقيق ـ عبير حمدان
أن تقف عند «ملفى الغيم» وتترك العنان للعين كي تض ّم تلك البقاع الرحبة ،فهذا فِعل
وجود .وتبدو التالل قاب قوسين أو أدنى من لحظات الحسم .طبيعة األرض ال تنفصل على
يتمسكون بالسنابل المتمايلة وأشجار الخوخ والتفاح والمشمش ،حتى
أصحابها ،جميعهم
ّ
حبّة قمح األخيرة ،والثمرة األخيرة الملفوحة من الشمس.
لخط النار ،حكايا كثيرة وإرادة أكبر ،فالحياة وقفة ع ّز وفقا ً
ّ
بين تفاصيل القرى المحاذية
ألي طامع بوالية وهمية أن يحرق أرزاقهم
لقناعاتهم .لذلك ،هم لن يتركوا قراهم ولن يسمحوا ّ
ولو اجتمع الكون بأسره ليقاتلهم .يقولون في أمسيات السمر التي تأتي بعد نهارات العمل،
إنّ أموال النفط الخليجي ولو ا ّتحدت مع أطماع دول االستعمار الداعية إلى والدة شرق أوسط

جديد ،لن تثنيهم عن حماية أرضهم وحضارتهم وتاريخهم .هنا نلمح صدق التالحم بعيدا ً
عن إسقاطات السياسة .والصمود قوامه اإليمان بالقضية وال شيء سواه ،تبدو السماء أقرب
راع بمحاذاة أغنامه ،وحيث يحمل األطفال
حيث يتفيأ مزارع أشجار بستانه ،وحيث يسير ٍ
أقالمهم ليكتبوا حروف األيام األخيرة من عامهم الدراسي بانتظار شهادة النجاح.
يش ّرع سهل البقاع الشمالي قلبه لمن يدرك قراءة التاريخ بحروف من نار ونور ،ويض ّمك
نسيجه االجتماعي بقوة ،قلِّة قليلة من الناس فيه يسيطر عليها من يتقن التحريض على
منابر الفتنة ،والغالبية الساحقة تتمسك براية المقاومة حتى الطلقة األخيرة .وألنها مجبولة
أي مظهر
بالطيبة ،تسعى إلى استيعاب القل ِة الضالة بعزيمة ال تلين .من الصعب أن ترى ّ
للتسلّح ،ولكن هذا ال ينفي أن العيون الساهرة على أمن أهل المنطقة تراقبك ،ولعل حضورها
يبعث بالطمأنينة.

ال يمكن حصر المقاومة بإطار فئوي ،فهي وليدة هذا الشعب بمختلف مشاربه الدينية
والحزبية ،هذا ما يؤكده أهالي القرى بدءا ً من النبي عثمان وعرسال والعين ورأس بعلبك
والقاع ،وصوالً إلى الهرمل وما بعد حدودها الجغرافية ،حيث التداخل واقع طبيعي اعتاده
أبناء هذه األرض ،ولم يلغه التقسيم الذي فرضه االستعمار تمهيدا ً الغتصاب فلسطين.
عند مشارف الغيم ،رأينا المقاومين يعبرون برايات النصر ،فأدركنا أن على هذه األرض
ال مستق ّر للغزاة ،حملنا أوراقنا وآلة التسجيل ،فتفوقت عدسة الكاميرا على اللغة .ما حفظناه
في إطار مص ّور يشكل رصيدا ً لتحقيق صحافي يتماهى مع قرى المواجهة من لبنان إلى
سورية ،ولكن ما حفظته العين يتناغم والوريد المتقد غضبا ً أمام جرح بالد الشام النازف.
ومن لم ير ،ال يسعه أن يروي قصصا ً افتراضية عن شعب يبرع في صوغ النصر ولو أنكره
المارقون.

وجدي العرجا

توفيق منصور

الياس التوم

محمد الحاج حسين

خليل طي

«البناء» المست سلسلة جبال لبنان الشرقية لتنقل
المشهد االجتماعي ـ اإلنمائي المقاوم بالتزامن مع معركة
الجرود وبعض خفاياها العسكرية.

من رأس بعلبك ،قريتنا تع ّرضت للقصف ُ
وخطف أبناؤها،
وأرزاقها مهددة باستمرار ،لدينا  2400سهم من األرضي
التي ورثناها عن أجدادنا ،ليتفضل كل من يعتلي المنابر
ويطلق البيانات حول النأي بالنفس ،ويرافقنا إلى أراضينا
التي ال يمكننا الوصول إليها».
ويؤكد نصر الله أن «أهل ال��راس» (كما يطيب ألهالي
البلدة والمنطقة أن يس ّموهم) ،لم يختاروا الحرب ،لكنهم
لن يسمحوا ألحد باالعتداء عليهم ،فيقول« :نحن لسنا
ه��واة حرب وال نفتح الجبهات على حسابنا ومزاجنا،
ولكننا مهدّدون في أرضنا وناسنا وأعراضنا وكنائسنا.
أنا ال أحتاج إلى إذن كي أحمل سالحي وأحمي منزلي ،وفي
النهاية ال أحد يخسر الحرب بإرادته .واجبنا أن نقاتل من
يعتدي علينا ،ومن ال يريد القتال فهذا شأنه .نحن أمام
مقولتين :األولى تدعونا إلى المواجهة ،والثانية تدعو إلى
التخاذل ،ومن الطبيعي أن نختار المواجهة».
وعن عالقة أهل رأس بعلبك بالنازحين السوريين يقول
نصر الله« :من لجأ إلينا طلبا ً لألمن أهالً وسهالً به ،إنما
من يتب ّنى الفكر التكفيري ويسعى إلى التعاون مع دعاته،
فال نحتاج إلى إذن كي نحاسبه ،والقوى األمنية كفيلة
بذلك».
ويختم نصر الله بكلمة مختصرة إلى وسائل اإلعالم
فيقول« :اإلع�ل�ام ال��ذي يقف مع محور الشرق األوس��ط
الجديد جَ هُد في تشويه الحقائق بشكل مؤذٍ ،وظلم أهل
المنطقة كثيراً ،وهذا يدخل في إطار الحرب المفتوحة بين
محورين .أما وسائل اإلعالم التي ُتص ّنف في خانة محور
قصرت ولم تتم ّكن من
الممانعة ،فيؤسفني القول إ ّنها ّ
مجاراة الواقع كما يجب».

ع ّما يحصل في سورية ،شخص معتوه بكل ما للكلمة من
معنى ،وهو طائفي ومذهبي ومعتوه سياسياً».
وع��ن ع��رس��ال يقول العرجا« :ع��رس��ال محتلة ،هذه
القرية يبلغ عدد أبنائها  45ألف نسمة في مقابل  200ألف
نازح على أراضيها ،ناهيك عن المسلحين المنتشرين في
جرودها .وقد يكون من حضن هذه المجموعات التكفيرية
قليلين ،لكن جزءا ً كبيرا ً من العراسلة مغلوب على أمرهم
ومحاصرون وم��ه��دّدون في أرزاق��ه��م وأعراضهم ولقمة
عيشهم .وكل من يعمل على التجييش الطائفي يسيء إلى
أهالي عرسال ،والمستفيد الوحيد مما يحصل هو العدو
اإلسرائيلي».
أم��ا عن القوى الحزبية الفاعلة على األرض فيقول
العرجا« :لألسف ،في ظل االنقسام الحاصل ال وجود لكل
القوى الحزبية على األرض .ومن يقاتل اليوم في الجرود
فعليا ً حزب الله والحزب السوري القومي االجتماعي ،وأنا
مسؤول عن كالمي .وأهل القرى لن يبرحوها وسيدافعون
عنها ،التعايش يحكم هذه المنطقة ولو أن رأس بعلبك
قرية مسيحية ،لكنها ال تنفصل عن محيطها االسالمي.
فنحن نسيج متكامل .وأكثر من ذلك ،أقول لك إن الروايات
التاريخية المتناقلة بين األج��ي��ال تشير إل��ى أن رأس
الحسين ابن علي بن أبي طالب ـ حين عبر موكب السبايا
ـ م ّروا به من هنا .وأجزم أننا لم نشعر يوما ً أن حزب الله
ـ بما يمثله على األرض ـ يفرض على ابن الراس أو القاع
أي نمط حياة ،ولم يتدخل إال في اإلطار االجتماعي ،إذ كان
يعطي من هم بحاجة ،من دون المجاهرة بعطاءاته».

التكفيرية ،وفي ما يتص ّل بعرسال ،المشكلة الحقيقية
تكمن في الفريق السياسي الذي يعمل على إثارة النعرات
المذهبية وتغيير الواقع وفقا ً لمصالحه الفئوية .المعركة
األخيرة ستكون في ج��رود رأس بعلبك والقاع ،ونحن
مستعدون لها وسنحقق النصر بهمة شباب هذا الوطن».

جورج نجيب عوض ،أحد أبناء بلدة القاع ،يؤكد أن
الجميع هنا متفقون على رأي واحد وهو الدفاع عن األرض
فيقول« :جميعنا في القاع مستعدون للدفاع عن أرضنا
وأعراضنا وبيوتنا ،وه��ذا دف��اع عن ح��دود الوطن قبل
كل ش��يء .وأي تهديد يأتينا من الخارج ،خصوصا ً من
جبهة النصرة وداعش ،نحن جاهزون لردعه والتصدّي
بعزم وإرادة بمختلف أطيافنا وقناعاتنا .نحن ندعم
جيشنا الذي يقف على خطوط المواجهة وال نخشى شيئا ً
بوجوده ،وسنبقى فوق هذه األرض مهما حصل».
تثق نساء القاع بأننا شعب ال يُه َزم ،وفيما هن منهكمات
برصف «ورق العريش» ومن دون أي تعريف شخصي،
يتحدّثن سويا ً وبوتيرة حازمة فيقلن تباعاً« :نحن ال
نخشى شيئاً ،هذه قريتنا ولدنا فيها وسنبقى فيها .ونحن
ّ
ونحضر
مع كل من يحمي قريتنا ،ال بل نسهر على راحته
الطعام للشباب المرابض في الجرود وندعو له بالنصر».

رأس بعلبك حسمت أمرها

يالقينا رفعت نصر الله ،ابن رأس بعلبك ،بالترحاب.
في منزله يسكن الوطن كما رسمته أغنيات الزمن الجميل،
نرتشف القهوة ونسترق النظر حيث تتوزع الصور ،وكأن
ابتسامة سيد المقاومة تحدّثنا ،ووجه حمزة الحاج حسن
يخبرنا عن أصالة المكان إلى جانب السبحة المتدلية
من عنق الصليب ،يقابلها ذاك العماد قائد النصرين.
مضيفنا يختصر المشهد بنبرة الواثق فيقول« :أنا من أهل
المقاومة وجمهورها ،وأنحني أمام شهداء هذه المقاومة
وأفتخر بإنجازاتها .أنا لبناني أعيش في هذا المشرق،
مسيحي ،لكن إنجازات المقاومة تزيدني
وصحيح أنني
ّ
عزما ً وشرفاً .ومن يهاجم هذه المقاومة غامزا ً من قناة ما
حصل في  7أيار ،أقول له ،قبل هذا التاريخ هناك  5أيار،
وجميعنا نعلم ما حصل في حينه .وما يجري اآلن حساب
مفتوح منذ  ،2006وفي مكان ما يرتبط بإنجاز  .2000هذا
االستكبار العالمي المتمثل بالواليات المتحدة األميركية
التي يمكن تشبيهها باألخطبوط الساعي إلى التمدد في
كل مكان ،لم يتقبل حقيقة أن فئة قليلة مؤمنة بقضيتها
تم ّكنت من تغيير مسارها ،وكان التحول المفصلي في
تموز وآب .»2006
لكن هل ل��رأس بعلبك خصوصية؟ يجيب نصر الله:
«خصوصية رأس بعلبك أنها حسمت أمرها بالغالبية
الساحقة أنها جزء من بعلبك ـ الهرمل ،وجزء من الوطن.
وبالتالي ،إذا ربحت المنطقة المعركة ستربحها معها،
وإن خسرتها ال سمح الله ستكون الخاسرة .هذه المعركة
معركتنا ،وأنا لم أذهب إلى أي مكان ،أنا هنا في أرضي،
ولكن هؤالء القادمين من الشيشان وأفغانستان وكل دول
العالم ماذا يفعلون هنا؟ هل يمكن لمن يدّعي أنها ليس
معركتنا أن يخبرني ما الذي يفعله هؤالء المرتزقة في
جرود قريتي؟ باألمس كانوا على بعد ستة كيلومترات

رفعت نصر الله متحدّثا ً إلى «البناء»

العرجا :العدو المستفيد الوحيد

يعتبر وجدي العرجا ،ابن رأس بعلبك ،أن من ال يعرف
هذه األرض ال يحق له إطالق المواقف .ويؤكد أن الخالص
الوحيد ألهالي رأس بعلبك والقاع يتمثل بالمقاومة حتى
اللحظة األخيرة فيقول« :لوال المقاومة لكان المشهد األخير
الذي رأيناه في إدلب قد تك ّرر هنا .ومن يقول إننا بمنأى

منصور واالستعداد الكامل

يؤكد توفيق منصور ،مدير مديرية رأس بعلبك في
الحزب السوري القومي االجتماعي ،أن حماية المنطقة
أولوية لجميع أبنائها فيقول« :نحن على كامل االستعداد
لص ّد أي اعتداء .ونعمل على رفع معنويات الناس بشكل
كبير في إطار المواجهة المحتملة .أما التنسيق العسكري
فيتم مع سرايا المقاومة واألحزاب الوطنية في المنطقة.
والغالبية الساحقة هنا تدرك مدى خطورة هذه الجماعات

نساء من بلدة القاع

القاع وعقيدة الدفاع عن األرض

يؤكد الياس التوم ،منفذ عام منفذية البقاع الشمالي
في الحزب السوري القومي االجتماعي ،أن األمن الذاتي
حالة استثنائية قد يلجأ إليها أهالي المنطقة ،ولكن تبقى
الكلمة الفصل للجيش اللبناني الموجود اليوم على األرض
لحماية هذه القرى وعن ذلك يقول« :القاع هي نموذج حي
للتعايش في بلد سيطر عليه شبح التقسيم الطائفي
والمذهبي .نحن ال ننفصل عن محيطنا ،ال بل هناك تداخل
بين أهالي القاع والقرى المحيطة بها .وما نعيشه اليوم
يعني كل اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم .وعالقتنا بجميع
األحزاب الوطنية والمقاومة جيدة جداً .هذه المقاومة التي
حققت االنتصار ولم تزل تدافع عن قرانا تستحق أن نقف
إلى جانبها ،وحزب الله استشهد شبابه في أراضي القاع،
وهذا يكفي كي نحتضنهم .فالدماء التي سالت روت تراب
حقولنا لنبقى هنا .هذه المعركة معركتنا جميعا ً ولو نجح
أي تسلل لهذه المجموعات إلى قرانا لكان المشهد مرعبا ً
ج ّداً ،وال يُخفى على أحد أن في مخيمات النازحين بيئة
حاضنة لهذه الجماعات ،وهنا تكمن الخطورة .أضف إلى
يشجع
ذلك أنّ لدينا فريقا ً سياسيا ً معروفا ً لدى الجميع،
ّ
هذه البيئة الحاضنة ،سواء كانت من النازحين السوريين
أو بعض اللبنانيين المستفيدين مما يحصل لألسف.
نحن في القاع نثق بالجيش اللبناني والمقاومة وجميعنا
مستعدّون للدفاع عن أرضنا».
الحياة تسير بوتيرة طبيعية وأهالي القاع ال يبدو
عليهم الخوف ،هم يتسامرون في المقاهي ويحضرون
المؤونة كما كل موسم ،ويبتسمون للضيف القادم ولو كان
يحمل آلة التسجيل .ومع النساء اللواتي يتحلّقن لرصف
«ورق العريش» ،تصبح الصورة أجمل.

األب نصر الله

يشير األب ليان نصر الله ـ كاهن رعية القاع ـ إلى أهمية
التفاعل بمحبة بين رعيته والمحيط ويتحدث عن العالقات
التاريخية التي تربط بين بلدة القاع وباقي أبناء المنطقة
فيقول« :الدين المسيحي دين تسامح ومحبة .والقاع
تاريخيا ً ارتبطت بمحيطها ضمن عالقات محبة وتفاعل
حقيقي ،وما تشهده سورية منذ سنوات أ ّثر بشكل سلبي
على بلدتنا من حيث عدم قدرة المزارعين على العمل في
أراضيهم التي تع ّرضت للقصف ،إضافة إلى حجم النزوح
السوري الذي ترك أثره االقتصادي على البلد ،ناهيك عن
غياب الدولة اللبنانية التي لم تنظم هذا النزوح بشكل
جيد .واألمر المستغرب أن بعض هؤالء النازحين ش ّكل
بيئة حاضنة للمسلحين التكفيريين المنتشرين اليوم
في جرودنا وهذا أمر مؤسف .نحن ندعم جيشنا اللبناني،
وإذا شعرنا أننا مستهدفون بشكل مباشر سنقاتل إلى
جانبه».
وعن األحزاب الموجودة على األرض يقول نصر الله:
«في هذه المنطقة ال تفرقة ،وجميعنا

