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حتقيقات

�شعب يتقن �صوغ الن�صر
في البقاع ال�شمالي ـ الهرملٌ ...
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أبناء هذه األرض وال نخشى الوجود العسكري لحزب
الله وباقي األح��زاب الوطنية التي تدافع عن الحدود.
وأحب
ال بل على العكس ،نحن نمنحهم ثقتنا ودعمنا.
ّ
أن أشير إلى أن االنقسام ال��ذي عشناه في وطننا خالل
الصراعات األهلية ،لم يصل إلى منطقتنا ولم يلغ عالقات
المحبة بين قرانا .األديان بريئة من الصراعات .ومن يقتل
األبرياء ِباسم الدين أجزم أن الدين منه براء ،كل األحزاب
الوطنية في المنطقة موجودة لحماية القاع والقرى .وفي
تشرين حصل تسلل إلى مزارع القاع ،وكان أبناء الهرمل
وشباب حزب الله موجودون إلى جانب أبناء القاع لص ّد
هذا الهجوم .هذه هي الصورة الحقيقية للمنطقة وستبقى
كذلك على الدوام».
هل يعتبر األب نصر الله أن عرسال محتلة؟ يجيب:
«نحن نعرف أهالي عرسال جيداً ،هم يعيشون معنا
وبيننا وفي مدارسنا منذ زم��ن ،وأن��ا كنت أزور عرسال
ليالً وال أخشى شيئاً .أهالي عرسال مغلوب على أمرهم،
واألع��داد الكبيرة من المسلحين واإلرهابيين في بلدتهم
تصادر قرارهم وإرادتهم ،جميعنا نعرف كم قدّمت عرسال
من شهداء لهذا الوطن ،وهي اليوم تحتاج ألن تعود إلى
حضن هذا الوطن».

قلعة الصمود والتحدّي

ندخل إل��ى قلب الوطن من بوابة الصمود اآلن��ي ،في
قرية النبي عثمان ـ قلعة الصمود والتحدّي كما تعُ رف
لدى الكبير والصغير ـ ورشة عمل نسائية بامتياز .فكما
باقي قرى البقاع ،اجتمعت نساء النبي عثمان ليشحذن
ّ
ويحضرن الطعام للشباب المرابضين في الجرود،
الهمم،
ونحن زرنا البقاع قبيل حلول شهر الصوم بأيام معدودة،
لكن هذه الورشة ستستمر بحسب النساء الماجدات طالما
محجبات
اقتضى األمر منهن ذلك .من ك ّل األحزاب أتين،
ّ
محجبات ،كلّهن يش ّمرن عن السواعد السمراء،
وغير
ّ
لتحضير وجبات غذائية لرجال الله في الميدان.
ال يختلف النبض في النبي عثمان ومحيطها .ولسان
حال األهالي نفسه .هم يجزمون أن كل القرى المحاذية
لضجيج المعركة تستعد ليوم الحسم والنصر ،وال يفرقها
أي بيان سياسي مشبوه أو مرتهن لإلستعمار القديم
الجديد.
ال تخشى حوراء حسن ( 7سنوات) ،من التكفيريين.
فهي تثق بمن يحمي القرية وتقول بكل براءة« :ال أخاف من
أحد بوجود المقاومة وشبابها ،وأنا أحب شباب حزب الله
وباقي أحزاب المقاومة ألنهم يحموننا .ولن نترك قريتنا
مهما حصل ،وأنا أحب أن أزور شباب المقاومة في الجرود،
وحين يحررونها سنزورهم».
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طي :التخاذل يخدم العدو

من جهته ،يؤكد خليل طي (حركة أمل) أن ما يحصل لم
يكن في الحسبان قبل األزمة التي تعيشها سورية ويقول:
«لم نكن نتوقع أن نصل إلى هذه المرحلة ،وهذه الجماعات
التكفيرية خطر حقيقي على المنطقة بكاملها .لكن بوجود
المقاومة والجيش اللبناني ال نخشاهم .نحن في حركة
أمل نشارك كل األحزاب الوطنية في حراسة القرى والقتال
ض ّد كل من يفكر باالعتداء على أرزاقنا .وكوني ابن حركة
أمل ،أتوجه برسالة إلى كل إنسان شريف ،أدعوه فيها
إلى دعم المقاومة والجيش اللبناني حتى تحقيق النصر.
فهذه المعركة معركتنا جميعاً ،ومن يتخاذل اليوم إنما هو
يخدم العدو اإلسرائيلي وعمالءه ،وفي ذلك خيانة فاضحة
للوطن».

الحجيري :نحن بين أهلنا

حماسة الشاب محمد الحجيري ح ّثتنا على اإلصغاء.
فهو أراد وب��إص��رار التعبير عن رأي��ه بالحوادث التي
تعيشها المنطقة .وبعفويته قال« :أبي في العمل ،ولكنني
أستطيع أن أجيبكم على أسئلتكم وكأنه موجود ،نحن
تركنا عرسال ألن الحياة أضحت صعبة هناك .فقد وصلنا
إلى مرحلة ال يمكن ألي أحد أن يخرج من منزله .بيتنا
تعرض للقصف أكثر من مرة ،وأظن أن المسلحين دخلوه
بعد خروجنا منه ،أنا أتمنى أن يأتي أعمامي جميعهم إلى
هنا ويعيشوا معنا بين أهلنا وناسنا في النبي عثمان.
وبوجود الجيش وح��زب الله ال نخشى شيئا ً وال أح��داً،
ونحن على ثقة بأنهم سيحموننا من الجماعات التكفيرية
وسينتصرون عليها».

األهالي

زينب نزهة ،ال تخاف من المعركة ال��دائ��رة ،وتجيب
بكل ثقة« :ال شيء نخشاه ،ومن تم ّكن من هزيمة إسرائيل
سيحقق النصر اليوم على الجماعات اإلرهابية المتط ّرفة
المجرمة .المقاومة والجيش ضماننا الوحيد ،وإذا اقتضى
األمر أن نحمل السالح سنحمله ونقاتل إلى جانب الشباب،
ولن نترك قرانا مهما حصل».
أما شادي نزهة ،الذي يحمل الجنسية األلمانية إلى
باق في النبي عثمان
جانب جنسيته اللبنانية ،فيؤكد أنه ٍ
مهما حصل .ويتوجه إلى كل السياسيين الذين يعتلون
المنابر ليهاجموا المقاومة بالقول« :األم��ر األخير الذي
نفكر به هو داعش وأمثاله ألننا ال نخشاهم ،إنما عتبنا
على السياسيين الذين يعتلون المنابر للتحريض على
المقاومة وشعبها ،لقد تناسوا كيف تعرضت قرانا للقصف
وتناسوا السيارات المفخخة وكل الشهداء الذين سقطوا
والجرحى ،كل ما حصل هنا ال يعنيهم ،وج� ّل تركيزهم
على ذهاب المقاومة إلى الجرود ،هذه المقاومة قصدت
الجرود لتحمي الوطن وتردع الموت القادم برايات التكفير
والتط ّرف وقطع الرؤوس وبقر البطون وأكل األكباد .في
أميركا وأوروب��ا يخشون اإلره��اب الموجود في الشرق
األوسط ،ونحن هنا على قاب خطوة واحدة من اإلرهاب
ال يحق لنا الدفاع عن أنفسنا والتصدي له .كل من يقول
أن المعركة ليست معركتنا هو صاحب فكر خليجي أو
أميريّ ملكي وال يحق له الكالم ِباسمنا ،من يرسل أوالده
إل��ى ال��خ��ارج لالستجمام ويجلس في المنازل الفخمة
تحت جهاز التبريد ،ليس مثل أهالي النبي عثمان والعين
ِ
فليأت
المواجهة،
والفاكهة والقاع ورأس بعلبك وكل القرى
ِ
هؤالء إلى هنا وبعدئ ٍذ سنرى ماذا سيقولون».
أما عن النزوح السوري فيقول شادي نزهة« :سأخبرك
أمرا ً قبل أن أتحدث عن النازحين السوريين .أنا لبناني،
وفي الوقت نفسه مواطن ألماني ،إذ ذهبت إلى المانيا
كالجئ .كنت أقيم ضمن نطاق تحدّده الدولة األلمانية ولم
أتخطاه ،ال بل احترمت القوانين .ما يحصل هنا أن جزءا ً
كبيرا ً من النازحين صار يقاسمنا إن لم نقل يأخذ القسم
األكبر من لقمة عيشنا .والمطلوب من دولتنا تصحيح هذا
الخلل ،لكن منذ البداية كان النزوح بال حسيب أو رقيب .ال
أنكر أن هناك من هرب رغما ً عنه من ج ّراء الحرب الدائرة،
ولكن هناك جزءا ً ال يُستهان به منهم خان بلده .وهذا رأيي
الشخصي ،وم��ن يخون بلده ال يمكن أن أشعر باألمان
قربه».
ويعتبر ن��زه��ة أن اإلع�ل�ام يتبع أله���واء م��ن يم ّوله
وسياسته ،وعن ذلك يقول« :اإلعالم لم ينصف المنطقة كما
يجب ،هناك جزء كبير من وسائل اإلعالم تص ّر على تصوير
عرسال وكأنها الضحية الوحيدة في المنطقة .وهنا أحب
أن أشير إلى أن مستلزمات عرسال المعيشية واإلنمائية
تم ّر من هذه القرى التي تتج ّولين فيها .ولو كانت الصورة
معكوسة لكانت عرسال قطعت علينا طريق الخدمات
والماء والكهرباء .ألن فيها بيئة حاضنة للمسلحين .وهذا
األمر سمعناه على المنابر وفي أكثر من وسيلة إعالمية».
ويؤكد نزهة أنه جاهز للمعركة إلى جانب المقاومين
إذا ما اقتضى األمر ذلك ،فيقول« :حين نشعر أن الخطر
أضحى وشيكا ً سنكون مستعدّين له ،وسنحمل السالح
إلى جانب المقاومة والجيش ،ولن نلتفت إلى ما ير ّوجه

حوراء حسن

محمد الحجيري

زينب نزهة

شادي نزهة

الطاقم السياسي من خطابات تحريضية وفتنوية ،حربنا
مع المتطرفين اإلرهابيين ،ال مع أي أحد آخر».

قلة من العراسلة مع هذه الجماعات لكن الغالبية تؤيد
المقاومة بكامل أطيافها وتدعمها .المعركة بدأت اآلن في
كامل السلسلة الشرقية ،والهرمل ستتأثر بالطبع بتداعيات
ما يحصل .هذه الجماعات تن ّفذ مشروع خارجي استعماري
ال يتعارض مع المشروع اإلسرائيلي ،إسرائيل هدفها ضرب
المقاومة وكل عناصر القوة واالمكانيات الموجودة في هذه
األمة كما هؤالء التكفيريين .الهرمل قدمت الشهداء وقاومت
االستعمار واالحتالل ،ونحن كحزب سوري قومي اجتماعي
موجودون على األرض وفي الجبهات ،وه��ذا أمر لم يعد
خافيا ً على أحد وال نخجل به».
لكن ،هل عرسال مستهدفة بشكل فئوي كما يتم التسويق
سياسيا ً وإعالميا ً من قبل شركاء لنا في الوطن؟ يجيب
الحاج حسين« :نحن ال نفكر على اإلط�لاق بشكل فئوي
ومذهبي ،وحزبنا عابر للطوائف والمذاهب وموجود على
كل مساحة الوطن .أهل عرسال أهلنا كما أهل الهرمل ،وكما
قد يكون هناك أناس في عرسال يحضنون اإلرهابيين ،ربما
نرى في الهرمل من ال يؤيد أفكارنا ونهجنا المقاوم .خالل
االحتالل اإلسرائيلي في الجنوب اللبناني كان هناك عمالء
أيضاً ،ولكن الغالبية الساحقة كانت من الناس الشرفاء
والمقاومين .لذلك من المستحيل أن تكون المعركة مذهبية،
وفي عرسال سقط شهداء في مواجهة التكفيريين».
وعن الوضع االقتصادي في المنطقة يقول« :في ما يتصل
بالوضع االقتصادي الصعب في المنطقة ،ال يمكن أن نلقي

باللوم على النزوح الكبير من سورية إلى لبنان فحسب،
وموضوع النازحين متشعب جدا ً ويطول شرحه .منذ بداية
األزمة في سورية ،بدأ التردّي االقتصادي يطرق األبواب في
الهرمل والبقاع الشمالي بشكل عام .ألن لمنطقتنا ارتباطا ً
بحمص والقصير أكثر من االرت��ب��اط ببعلبك وبيروت.
وهذا االرتباط يُسقط مقولة النأي بالنفس التي ير ّوج لها
البعض ،هنا ال حدود بين لبنان والشام ،وال يمكن أن يكون
هناك فصل بين البلدين ،منذ العشرينات قال سعاده إن
المسألة اللبنانية هي مسألة شامية في الصميم كما إنها
مسألة فلسطينية في الصميم وعراقية أيضا ً في الصميم.
ما يحمي الشام اليوم المقاومة في العراق إذا ُ
ضربت هذه
المقاومة هناك ستتأثر الشام وإذا تم ضربها في الشام
سنتأثر في لبنان ،إنه محور واحد ومترابط من لبنان إلى
الشام واالردن وفلسطين».
وعن الفرق بين معركة القصير ومعركة الجرود يقول:
«المعركة تبقى معركة في كل أحوالها ،هذه الجماعات تملك
الدعم الدولي األوروب��ي واألميركي وحتى العربي ولديها
تمويل مالي ضخم حتى أن أسلحتها متطورة ج��داً .وفي
المقابل نحن نملك سالح اإلرادة .والحزب الذي استعمل
سالح األجساد من المستحيل أن يركع أمام هذه الجماعات
المسلحة ،الحزب الذي ضم سناء محيدلي ووجدي الصايغ
ونورما أبي حسان ومالك وهبي وخالد األزرق ال يمكن أن
يسمح لإلرهابيين بالدخول إلى المنطقة .هذه المنفذية

الموجودة هنا ،وه��ي معنية بكل تفاصيل المعركة كما
منفذي َتي العاصي والبقاع الشمالي .في النهاية نحن حزب
موجود وهناك تنسيق تام بيننا وبين حزب الله الموجود
في الجبهة بشكل مباشر ،وأيضا ً يتم التنسيق مع الجيش
اللبناني الذي يلعب دورا ً أساسيا ً في مواجهة األره��اب.
وهناك وجود لباقي األح��زاب الوطنية ك ٌل بحسب قدراته
وإمكانياته ،والجميع جاهزون للحسم».

الهرمل ُتسقط حدود االستعمار

تسير الحياة في الهرمل بوتيرة طبيعية .هذه المدينة
التي قدمت الشهداء على م��ح��راب ال��وط��ن ل��م تسلم من
اإلرهاب في مرحلة سابقة .ولكنها تأبى وناسها االنكسار.
في الطريق إلى قلب مدينة الشهداء كما يس ّمونها ،نرى
ورش العمل اإلنمائية والتمديدات الكهربائية والمائية،
ويصلنا ص��وت صخب األط��ف��ال عند ض��ف��اف العاصي
وزحمة المقاهي المنتشرة على ضفتيه ،وتدعونا الجغرافيا
المتداخلة إلى متابعة جولتنا إلى ما بعد منطقة «القصر»،
لنالمس أطراف حمص من مشارف البساتين المثمرة .لكن
قبل الوصول إلى القصير وقراها ،كان لنا لقاء مع منفذ عام
الهرمل في الحزب السوري القومي االجتماعي محمد الحاج
وصف لنا المشهد في قرى المواجهة بالقول:
حسين ،الذي ّ
«أب��دأ من عرسال ألؤكد أنها منذ القِدم هي بيئة حاضنة
للمقاومة .ومنها انطلقت المقاومة الوطنية وال يمكن أن
ُت ّتهم بأنها تحضن اإلرهابيين ،لكن ما يحصل اليوم أن
هناك جزءا ً من العراسلة مغلوب على أمرهم بسبب وجود
الجماعات التكفيرية في جرودها ،ومنهم من وصل إلى
بيوتها .حتى أن الك ّم الهائل من النازحين أ ّثر بشكل سلبي
على واقع البلدة .وبين هؤالء مسلحون لألسف ،وهناك

حوض العاصي

ننطلق من الهرمل إلى قرى حوض العاصي والقصير،
وقبيل عبورنا نسأل عن الورشة القائمة ،فيجيبنا أحد
المواطنين المعنيين« :م��ا ت��رون��ه م��ن أع��م��ال حفريات
وتمديدات يدخل ضمن إطار مشروع خط توتر كهربائي
ينطلق من محطة تحويل الهرمل بقيمة  800ألف دوالر
لتسفيد منه بلدة القاع التي تعاني من نقص في هذا القطاع.
وهي من قرى المواجهة ،إضافة إلى مشروع كبير تقوم به
شركة  kvaبتوجيهات من مؤسسة كهرباء لبنان ومديرها
العام مدير كمال حايك من محطة تحويل اللبوة حتى رأس
بعلبك لتستفيد منه كل القرى المحيطة ومنها عرسال
وال��ج��دي��دة وزب���ود والفاكهة .وم��ش��روع م��راف��ق أيضا ً
ستسفيد منه مزارع القاع ومدخل الهرمل والشواغير».
في الطريق إلى قرى حوض العاصي ،يصعب اختصار
المشهد بلقطة مص ّورة .قبل سنتين كانت هذه القرى في
مهب المعركة ولكن عزيمة أهل األرض حققت النصر .وقبل
أن نصل إلى ربلة ،كانت لنا وقفة في منفذية العاصي في
«القومي» ،ليستعرض لنا ناظر التدريب حسين الهق
الوضع بشكل سريع فيقول« :المتطرفون موجودون اليوم
في جرود القرى الممتدة من رأس بعلبك إلى القاع ومزارعها،
والمفروض أن تكون الدولة جاهزة للتصدّي لهم .وفي حال
غابت الدولة ،فإن أهالي هذه القرى سيحمون قراهم .أما
هنا وضمن األراضي السورية ،هناك وجود للجان الشعبية
والجيش السوري والمقاومة اللبنانية والحزب السوري
القومي والجميع حاضرون للمواجهة .هذه المجموعات
تحاول أن تعود إلى القصير ومنطقة جوسة ولكنها لن
تتمكن من ذل��ك ،الخوف لم يعد عامالً فاعالً .اليوم بعد
تحرير القصير ومحيطها ،الناس متمسكون بالبقاء حتى
تحقيق النصر .ال أنكر صعوبة المعركة الدائرة اآلن إذ إنّ
طبيعة الجرود قاسية لمن ال يعرفها ،ولكن إرادة المقاومة
أقوى».
وعن الفرق بين «داعش» و«جبهة النصرة» يقول الهق:
«داعش من جنسيات مختلفة أجنبية وعربية ،ولديه قدرات
عسكرية وقتالية كبيرة ،ويتف ّوق على النصرة من الناحية
اإلجرامية ،كما أنّ عناصره صاروا يعرفون طبيعة الجرود
وخفاياها ،إنها معركة وجود .وفي النهاية من يملك الحق
سيحقق النصر ونحن أصحاب األرض والحق».

القصير والطريق إلى حمص

حين تدخل إل��ى قلب الجرح ال��ن��ازف ،ال يسعك إال أن
تتحسس نبض من امتزجت دم��اؤه بالتراب ،وت��درك أن
ّ
ما تنقله الصور المتلفزة جزء صغير من حجم الهجمة
الكونية على بالد الشام .لكن الحياة تتف ّوق على مشاهد
الدمار .فالمزارعون يحصدون سنابلهم ويودعونها البيادر،
وينتظرون موسم قطاف المشمش والزيتون .والنظام الذي
يستهدفه العالم بأسره ِباسم الحرية ،يعيد تعبيد الطرقات
ويم ّد يده للناس كي ينفضوا غبار الحرب العبثية عن بقايا
منازلهم المهشمة .بين أزقة القصير ،نلمح الكثير ونقترب
من صور الشهداء المنتشرة في كل جانب .فندرك أن الوطن
الذي يُنبت مع كل زهرة ب ّرية شهيدا ً لن ته ّزه أموال النفط
المتأمركة ولن يهزمه هذا الرتل المتصهين .نعود أدراجنا
إلى الهرمل وما بعدها ،وفي البال صورة لما قد يبوح به
ياسمين الشام لحظة الحسم .ودعاء بأن تلفظ جرود البقاع
الشمالي رتل الطارئين معلنة النصر.
في النبي عثمان ...تحضير وجبات غذائية للمقاوميين

أشغال إنمائية في الهرمل
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