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جيل التحرير األول
الفرحة (ليست) فرحتنا

خمسة عشر عامًا ّ
مرت
على تحرير الجنوب
اللبناني ،كبر خاللها جيل
من الجنوبيين الذين ال
يعرفون شيئًا عن االحتالل
ومعاناته .يحتفلون
بالعيد ،لكنهم يعرفون
أن الفرحة الحقيقية به
تعني أهاليهم ،الذين ال
يملون من رواية القصص
التي عاشوها لمرارة االحتالل
من جهة ،ولبطوالت
المقاومين من جهة ثانية

ال أثر لوجود الدولة حتى في إحياء مناسبة التحرير (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

داني األمين
ت ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط ذكـ ـ ـ ـ ـ ــرى عـ ـ ـي ـ ــد املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة
وال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر ،عـ ـن ــد الـ ـط ــالـ ـب ــة م ـنــى
قـشـمــر ( 16س ـنــة) ب ـعــودة والــديـهــا
م ـ ــن م ــديـ ـن ــة بـ ـ ـي ـ ــروت ل ـل ـس ـك ــن فــي
«الـشــريــط امل ـحـ ّـرر» .وفــي شهر أيــار
ّ
ّ
تتكرر على مسامعها
مــن كــل عــام،
حكايات التحرير واالحـتــال ،التي
أهلها واألقارب ،من دون أن
يرويها ّ
تــرى ما يخلد هــذه الــذكــرى «سوى
صـ ـ ــور ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء الـ ــذيـ ــن ال أعـ ــرف
عنهم الـكـثـيــر» .أم ــا الــزنــازيــن التي
كــان االحـتــال قد أقامها ،ومواقعه
الـعـسـكــريــة الـســابـقــة «ف ـقــد ُسـ ّـويــت
العدو
ب ــاألرض» ،إذ حرصت قــوات
ّ
ّ
االسرائيلي على تدمير كل ما يدل
إلــى جــرائـمـهــا ،وخـصــوصــا معتقل
الـ ـخـ ـي ــام ال ـ ـ ــذي ّ
دمـ ــرتـ ــه ع ـل ــى نـحــو
منهجي خالل عدوان تموز .2006
هـنــا ،فــي «الـشــريــط امل ـحـ ّـرر» تنتقد
منى كل شيء« :ال أثر لوجود الدولة
في إحياء مناسبة التحرير».
حتى ّ
لــذا تفضل أن يـعــود أهلها للسكن
في بيروت« :أحب هذه املدينة كثيرًا
برغم أنني محرومة زيارتها بسبب
األوضــاع االقتصادية الصعبة ،أما
التحرير نفسه فهو يكاد ال يعني
لــي شـيـئــا ألن ـنــي لــم أع ــش فــي زمــن
االحتالل واملقاومة».
هذه املشاعر التي ّ
تعبر عنها منى
بصراحة ،ال تشبه بشيء ما يعيشه
والـ ــدهـ ــا ف ــي ه ـ ــذه األيـ ـ ـ ــام ب ــال ــذات.
مـ ـن ــاسـ ـب ــة «ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر» بــال ـن ـس ـبــة
إلـ ـ ــى والـ ـ ـ ــد م ـ ـنـ ــى ،ل ـي ـس ــت «م ـ ـجـ ـ ّـرد
ذك ــرى عــابــرة بالنسبة إل ــى شباب
املنطقة الحدودية ،بل سيرة حياة،
ً
يـسـتـعـيــدون مـعـهــا شــريـطــا طــويــا
م ــن ال ــذك ــري ــات املـسـ ّـجـلــة ف ــي ذاك ــرة
ّ
َ
كـ ــل م ــن عـ ــاش م ــرح ـل ــت ـ ْـي االح ـت ــال
والتحرير».
مع مرور خمسة عشر عامًا من عمر
التحرير ،كبر جيل كامل ال يعرف

ش ـي ـئــا ع ــن االحـ ـ ـت ـ ــال ،ل ـك ــي ي ـعــرف
م ــا يـعـنـيــه ال ـت ـحــريــر .ش ـبــان ت ــراوح
أع ـ ـمـ ــارهـ ــم ب ـ ــن الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـش ــرة
والعشرين لم يعيشوا تلك الفترة،
أو يـكــادون ال يــذكــرون شيئًا عنها.
ج ـيــل ك ــام ــل ب ــات ــت ذكـ ــرى الـتـحــريــر
في مخيلته عبارة عن أحداث نقلت
إل ـي ــه س ـمــاعــا م ــن األهـ ــل واألقـ ـ ــارب،
أو ع ـبــر ش ــاش ــات ال ـت ـل ـفــاز وم ــواق ــع
التواصل االجتماعي .جيل ال يعرف
االعـ ـت ــداءات االســرائ ـي ـل ـيــة الـيــومـيــة
وحــواجــز امللتحقني بــه مــن العمالء
ال ــذي ــن أم ـع ـنــوا ف ــي ان ـت ـهــاك حـقــوق
أبناء قراهم وكراماتهم ،كما ال يذكر
شـيـئــا مــن األع ـم ــال الـبـطــولـيــة التي
ّ
ســطــرهــا رج ــال املـقــاومــة عـلــى مــدى
س ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،وت ـل ــك الـعـمـلـيــات
العسكرية النوعية التي ّأدت مرارًا
إلـ ــى احـ ـت ــال امل ــواق ــع االســرائ ـي ـل ـيــة
وال ـل ـحــديــة ال ـت ــي ك ــان ــت ت ــرف ــع على
قممها أعالم املقاومة.
ّ
ك ــل م ــا تـسـمـعــه فــاط ـمــة ح ـي ــدر (18
سنة) عن التحرير «يشبه القصص
التاريخية الجميلة ،لكن يبدو أنها
ّ
لم تستغل جيدًا ،بدليل أننا ال نعرف
عن االحتالل إال تلك الحكايات التي
يرويها لنا أهلنا واقرباؤنا ،الذين
عايشوا تلك الفترة الصعبة ،حتى
إن أوضاعنا االقتصادية واألمنية
ال ت ـبــدو أف ـضــل م ــن أي ــام االح ـت ــال،
بــاسـتـثـنــاء م ــا خ ـ ّـص ال ـق ــوة وال ـعــزة
اللتني نتحلى بهما اآلن».
اإلهـ ـم ــال ،وتـ ــرك األه ــال ــي يـبـحـثــون
عن لقمة العيش املـ ّـرة ،جعال فاطمة
ّ
تخص
ترى في يوم التحرير «فرحة
أبناء الجيل السابق ،الذي ذاق مرارة
االحـ ـت ــال ف ـق ــط ،أمـ ــا ن ـح ــن ،ف ـنــذوق
ال ـ ـيـ ــوم مـ ـ ـ ــرارة ظ ـل ــم مـ ــن ن ـ ــوع آخـ ــر،
تتعلق بالبطالة والبحث عن فرص
العمل ،وبشباب ال يستطيعون بناء
امل ـنــازل وغـيــر قــادريــن على ال ــزواج،
ي ـف ـض ـلــون الـ ـهـ ـج ــرة ،أو ي ـض ـطــرون
لـلــدفــاع مـجــددًا عــن قــرانــا خــوفــا من

احـ ـت ــال م ــن نـ ــوع آخ ـ ــر ،ويـ ـع ــودون
إلينا شهداء ،نتحدث عن قصصهم
وب ـط ــوالت ـه ــم الـ ـت ــي يـ ـب ــدو أنـ ـه ــا لــن
تنتهي» .تــؤكــد فاطمة أنـهــا تسمع
ً
دائ ـم ــا «ك ــام ــا جـمـيــا ومـمـتـعــا عن

ال يزال العمود الكهربائي
المائل في مكانه من
دون تصليح
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ال ـت ـح ــري ــر ،ي ـق ــول ــون ك ــان ــت املـ ـ ــرارة
صعبة والـكــرامــة مــداســة ،لكن أمي
تـقــول أيـضــا إن أبـنــاء الـبـلــدة كانوا
أكثر رحمة على بعضهم بعضًا».
تـتـحــدث الرا ( 19س ـنــة) اب ـنــة بـلــدة
رم ـي ــش (ب ـن ــت ج ـب ـي ــل) ع ــن ص ــورة
واحدة عالقة في ذاكرتها منذ كانت
فــي الــرابـعــة مــن عـمــرهــا .وال ـصــورة
ه ــي الص ـ ـطـ ــدام دب ــاب ــة اســرائ ـي ـل ـيــة
هـ ــاربـ ــة بـ ـع ـم ــود كـ ـه ــرب ــائ ــي ،جـعــل
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الجنود يتركون دبابتهم ويــولــون
م ــدب ــري ــن ب ــواسـ ـط ــة دبـ ــابـ ــة أخ ـ ــرى.
تقول الرا إن صغار البلدة وكبارها
ي ـع ــرف ــون ه ــذه ال ـق ـصــة ج ـي ـدًا بــرغــم
م ــرور  15سنة على الـتـحــريــر« ،ألن
العمود الكهربائي املائل ،ال يزال في
مكانه ولم تعمد مؤسسة الكهرباء
إلى إصالحه ،وبقي في الذاكرة التي
ُي َّ
ستدل بها إلى ذلك الحدث من جهة،
وللسخرية من الدولة ومؤسساتها
ال ـت ــي ل ــم ت ـق ــو ع ـل ــى ت ـغ ـي ـيــر أحـ ــوال
الـنــاس بعد  15عامًا على التحرير
من احتالل استمر ألكثر من عشرين
سنة من جهة ثانية».
«غـ ّـصــة فــي القلب» أحدثها السؤال
الـ ـ ـ ــذي طـ ــرحـ ــه م ـح ـم ــد أح ـ ـمـ ــد عـلــى
تالمذته في الصف الثالث الثانوي،
ع ـمــا ي ـتــذكــرونــه ع ــن أيـ ــام الـتـحــريــر
واالح ـ ـ ـتـ ـ ــال .ك ـ ــان ي ــري ــد ،ع ـل ــى ح ـ ّـد
ق ــول ــه ،أن يـعـيــد ذاكـ ــرة هـ ــؤالء «إل ــى
أي ـ ــام يـ ـق ــارن م ــن خ ــال ـه ــا ب ــن زم ــن
االح ـ ـتـ ــال وزم ـ ــن ال ـت ـح ــري ــر» ،لـكـنــه
أدرك فجأة أن السؤال باتت اإلجابة
عنه صعبة «ألن الجيل الجديد لم
يـعــش ف ـتــرة االح ـت ــال وال ـت ـحــريــر».
جميع طالب الصف قالوا «ال نعرف
شيئًا ،لقد كنا صغارًا ،يقولون لنا
إن أيــام االحتالل كانت قاسية ،لكن
م ــا يـهـمـنــا ال ـي ــوم أن ه ــذا ال ــزم ــن لن
يعود».
إل ــى ال ـي ــوم ،قــد ي ـكــون ه ــذا الـشـعــور
باألمان هو األمــر امللموس الوحيد
الذي تحقق بالنسبة ألهالي القرى
الحدودية .غير ذلك ،لم تغير الدولة
عاداتها معهم ،فيما بقيت املقاومة
على عهدها .وفــي بيوت املقاومني،
يمكن االسـتـمــاع إلــى آراء مختلفة،
إذ ي ـ ــروي م ـح ـمــد ،أحـ ــد امل ـق ــاوم ــن،
أن ــه شـعــر قـبــل خـمــس س ـن ــوات بــأن
أوالده ال ي ـع ــرف ــون جـ ـيـ ـدًا «م ـع ـنــى
الـ ـتـ ـح ــري ــر وم ـ ـقـ ــاومـ ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال».
ب ــدأ يـحـكــي لـهــم ع ــن زم ــن االح ـتــال
ال ـقــاســي ا ّلـ ــذي ع ــاش ــه الـجـنــوبـيــون
ّ
األمرين لنصعد
«وكيف كنا نعاني
ّ
ّ
ونحررها» .وهــو اليوم
العدو
تــال
ي ـقــول ضــاح ـكــا« :ل ـقــد أك ـمــل أوالدي
مسيرة أبيهم ،وهــم ليسوا بحاجة
إل ــى ال ـعــودة إل ــى املــاضــي وأم ـجــاده
ملعرفة املـعــانــاة الـتــي كــان يتكبدها
املقاومون ،بل أصبحوا يمازحوننا
ً
بسخرية قائلني :بتنا نصعد جباال
ترتفع أكثر من  2000متر ،بينما ال
يزيد ارتفاع التالل التي ّ
حررتموها
على  1000متر».
ّ
تـغـ ّـيــر ك ــل ش ــيء بالنسبة إل ــى واقــع
املـقــاومــة ،عند أبـنــاء الجيل الجديد
«الـ ـ ــذيـ ـ ــن انـ ـطـ ـلـ ـق ــوا أق ـ ـ ــوي ـ ـ ــاء ،وه ــم
ي ـح ـم ـلــون ت ــاري ـخ ــا م ــن ال ـب ـط ــوالت.
لــدي ـهــم ث ـقــة بــال ـن ـفــس ،وي ـت ـحــدثــون
ب ـط ــاق ــة ع ــن ط ــاق ــات ـه ــم وق ــدراتـ ـه ــم
وأع ـم ــال ـه ــم ال ـع ـس ـك ــري ــة .ل ـق ــد تـغـ ّـيــر
املاضي ،لم يعد املقاوم يعمل سـ ّـرًا،
بــل أصـبــح يـتـحــدث عـبــر هــاتـفــه من
قلب املعركة» ،يقول مقاتل مخضرم،
م ـع ـب ـرًا عـ ــن أن «م ـ ــا يـ ـح ــدث ال ـي ــوم
ل ـل ـم ـقــاومــة ،أش ـب ــه بــالـحـلــم الـ ــذي ال
نـسـتـطـيــع ت ـصــدي ـقــه ،ل ـقــد أصـبـحــت
بطوالتنا السابقة ،وان كانت أكثر
متعة وروحانية ،مثل نقطة في بحر
من البطوالت التي تحصل كل يوم
في معاركنا الجديدة».

