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تحقيق

مسيحيو سوريا والعراق :ليست هذه أوطاننا!
لبنان فــي نظرهم «بـلــد مسيحي».
لــكــنــه ــم ،فـ ــي نـ ـظ ــر م ـس ـي ـح ـي ـيــه،
«مجرد الجئين بسبب غياب الوعي
ال ـم ـشــرقــي ل ــدى هـ ـ ــؤالء»« .الـحـلــم
اللبناني» لمسيحيي سوريا والعراق
مجرد محطة وبوابة عبور الى حيث
يقيمون بعيدًا
ليا القزي
األص ـ ـ ــوات ُمــرت ـف ـعــة داخ ـ ــل «الـ ـن ــادي»
ال ـ ـتـ ــابـ ــع لـ ـل ــرابـ ـط ــة الـ ـس ــري ــانـ ـي ــة فــي
منطقة الـجــديــدة .التسمية ال تعكس
ط ـب ـي ـعــة امل ـ ـكـ ــان ،ف ـ ــ«ال ـ ـنـ ــادي» ع ـب ــارة
ع ــن «قـ ـه ــوة» يـجـتـمــع فـيـهــا ن ــازح ــون
عـ ـ ــراق ـ ـ ـيـ ـ ــون وس ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـ ــون ،سـ ــريـ ــانـ ــا
وآش ــوري ــن وك ـل ــدان ــا .ص ــور قــديـســن
تـُغـطــي الـ ـج ــدران ون ـس ــخ م ــن الـكـتــاب
املـقــدس على رفــوف املكتبة الخشبية
املتواضعة.
هنا ال وجود للجنس اللطيف .كهول
يـ ـت ــوزع ــون ع ـل ــى طـ ـ ـ ــاوالت مـعـظـمـهــم
«يقتل» الوقت بـ»لعب ال ــورق» .عبود
كـ ـ ــارزو ،م ـس ــؤول «ال ـ ـنـ ــادي» ،ق ــدم من
الحسكة الى لبنان مع ابنه ،قبل ثالث
سنوات ،فيما هاجر بقية أفراد األسرة
ال ــى ك ـنــدا .ي ـقــول« :األغـلـبـيــة هـنــا أتــوا
مــن الحسكة ومــن الجزيرة وحـلــب .ال
توجد إحصاءات ،لكن األرقــام كبيرة.
هـ ـن ــاك نـ ـح ــو  5000عـ ــائ ـ ـلـ ــة» .ل ـب ـنــان
بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى ال ـن ــازح ــن ال ـســوريــن
«مجرد محطة ألن هذا البلد ال يريدنا.
التقيت العماد ميشال عــون وسألته:
هــل هكذا ُيعامل الـســوريــون؟ معقول
ه ـيــك؟ ال ـح ـفــاظ عـلــى املـسـيـحـيــن ،إذا
وجدت النية ،يبدأ من هنا».
ُ
كـ ـ ـ ــارزو ع ـل ــى ي ـق ــن بـ ــ«أنـ ـن ــا ه ـ ّـج ــرن ــا
م ــن ب ــادن ــا ألن ـنــا م ــع الــرئ ـيــس بـشــار

األسد .مو مجاملة ،بس كنا مرتاحني
ومـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــودي ـ ــن .وهـ ـ ـ ـ ــذا س ـ ـبـ ــب ح ـقــد
ّ
الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة علينا» .يــؤكــد:
«أري ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـع ـ ــودة الـ ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا .أم ـل ــك
تــاريـخــا يـعــود الــى مـئــات الـسـنــن .كل
شيء تحت األرض (الحضارة) ملكي،
وأخـ ــاف كـثـيـرًا أن ال ي ـعــود أوالدي»،
لكنه يلفت الى أن قرار البقاء «صعب.
إذا أردت أن أط ـل ــب م ــن أحـ ــد ال ـب ـقــاء
فيجب أن ّ
أؤمن له مقومات الصمود».
ّ
ي ـع ــق ــب «أبـ ـ ــو حـ ـن ــا» ،ال ـح ــان ــق عـلــى
كــل ش ــيء ،عــاتـبــا عـلــى رج ــال الــديــن:
«يـقـفــون ضـ ّـد الـهـجــرة؟ نحن معهم،
ول ـك ــن ف ـل ـي ـح ـمــونــا ع ـلــى األقـ ـ ــل .أيــن
ن ـ ـب ـ ـقـ ــى؟» .وي ـ ـض ـ ـيـ ــف« :ه ـ ــرب ـ ــت مــن
س ــوري ــا ،ومل ــا رأيـ ــت ال ـب ـحــر تــوقـفــت.
لكن هــذا بلد محسوبيات .أنــا لـ ّ
ـدي
م ـع ــارف ــي ،ل ــذل ــك تـمـكـنــت م ــن تــدبـيــر

أموري ،لكن الله يعني غيري».
ال أرق ـ ـ ـ ـ ــام دقـ ـيـ ـق ــة ل ـ ـعـ ــدد الـ ـن ــازح ــن
امل ـس ـي ـح ـي ــن مـ ــن سـ ــوريـ ــا والـ ـ ـع ـ ــراق.
احـصــاءات الرابطة السريانية تشير
الـ ـ ــى  1500ع ــائـ ـل ــة سـ ــوريـ ــة و1500
عراقية .كــل شــيء سرياني فــي مكتب
رئيس الرابطة حبيب اف ــرام ،بــدءًا من

حبيب افرام:
العقل الماروني ال
يملك فكرًا مشرقيًا

أغلب النازحين يعتمدون لبنان محطة عبور (هيثم الموسوي)

ع ـل ـبــة امل ـ ـحـ ــارم والـ ـ ـك ـ ــؤوس« :ل ـتــأك ـيــد
الهوية نلجأ الى التفاصيل».
يـقــول اف ــرام« :املسيحيون فــي الشرق
ه ـ ــم ضـ ـح ــاي ــا ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة أق ـ ــوي ـ ــاء.
ضحايا ألن املنطقة ال تقبل التنوع».
ُي ـ ـفـ ــرق بـ ــن ه ـ ـ ــؤالء وب ـ ــن مـسـيـحـيــي
ل ـب ـنــان ال ــذي ــن «رغ ـ ــم ك ــل م ــا م ـ ــروا به
لــديـهــم حــريــة مــدنـيــة ،وه ــذا يعني أن
ّ
ال حــل فــي املنطقة إال وفـقــا َ للنموذج
ّ
اللبناني» .يؤكد أنه «لم يبق أحد في
س ـهــل ن ـي ـن ــوى .ال يـمـلــك املـسـيـحـيــون
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوة ل ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة أن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــم .أغـ ـل ــب
امل ـغــادريــن ف ـقــدوا الـثـقــة بمحيطهم».
مـ ّـر على لبنان منذ عــام « 2003أكثر
م ــن  15أل ــف ع ــراق ــي ،أغـلـبـهــم يعتمد
ل ـب ـن ــان م ـح ـطــة عـ ـب ــور» الـ ــى الــوج ـهــة
األخ ـي ــرة :ال ـســويــد ،أملــان ـيــا ،الــواليــات
املـتـحــدة ،أستراليا وكـنــدا .السبب أن
«مـشــاكــل لـبـنــان كـثـيــرة ،ول ــم يستطع
أن ُيـشـكــل بـيـئــة حــاضـنــة لـهــم بسبب
هـشــاشــة تــركـيـبـتــه» .الـسـبــب الـثــانــي،
واألساسي ،هو أن «العقل املاروني ال
يملك ،لألسف ،فكرًا مشرقيًا .ال يوجد
وع ــي مـشــرقــي ل ــدى امل ــوارن ــة .ال ينظر
امل ــارون ــي ال ــى األش ـ ــوري م ــن نـيـنــوى،
ً
مثال ،كمكسب استراتيجي له» .لذلك،
هــذا امللف «ربما يكون الرقم  101في
أجندات األحــزاب السياسية» ،ويقول
غـ ــاض ـ ـبـ ــا« :املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة ل ـي ـس ــت ف ـقــط
ف ــي كـ ـس ــروان ف ـقــط .ال ي ـجــب تحجيم
ق ـض ـي ـت ـن ــا» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا الـ ـ ــى أن «واقـ ـ ــع
امل ـس ـي ـح ـيــن امل ـش ــرق ـي ــن أل ـ ـيـ ــم :نـحــن
أيـتــام هــذا الـشــرق ،وال نملك أصــدقــاء
باملفهوم السياسي» .كما أن هذا امللف
ليس على أجـنــدة أي مــن الــدول «رغــم
أن ـن ــا طـلـبـنــا م ــن ال ـ ــروس أن ُي ـحــولــوا
املـسـيـحـيــن ف ــي ال ـش ــرق ال ــى م ـشــروع
استراتيجي من أجل حمايتهم».
ت ـق ـ ّـدم الــراب ـطــة الـســريــانـيــة املـســاعــدة
لــاجـئــن أث ـنــاء «م ــروره ــم» فــي لبنان
«ق ـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان» .الـ ــى ال ـ ـنـ ــادي ،هـنــاك
م ـس ـت ـش ـف ــى شـ ـب ــه مـ ـج ــان ــي .م ـشــاكــل
ال ـ ـقـ ــادمـ ــن هـ ـ ــي ،أس ـ ــاس ـ ــا ،ال ـح ـص ــول

على سند إقامة ،إيجاد مكان للسكن
وت ــأم ــن ال ـط ـبــابــة وال ـ ــدراس ـ ــة« .نـحــن
نـ ـ ـ ــداوي ب ـع ــض ال ـ ـجـ ــراحـ ــات وب ـعــض
آث ــار األزم ــة الـكـبـيــرة» ،يضيف اف ــرام.
إمـ ـك ــان ــات ال ــرابـ ـط ــة املـ ــاديـ ــة ضـعـيـفــة
والـ ـع ــدي ــد م ــن الـ ـق ــادم ــن ال ي ـل ـجــأون
إلـيـهــا إال عـنــدمــا تـعـتــرضـهــم مشكلة
مــا «فنحن أقــويــاء مــع الــدولــة واألمــن
ال ـعــام» ،كما أن أبــرشـيــات ُ
ومنظمات
أخرى تحاول العمل مع الالجئني.
رغــم ذلــك ،هـنــاك مــآس يومية «ونجد
أن ـف ـس ـنــا ع ــاج ــزي ــن ع ــن إعـ ـط ــاء األم ــل
ألب ـنــاء ن ـي ـنــوى» ،لـكــن امل ـثــل ي ـقــول «ال
تمت قبل أن يأتيك امل ــوت» .الصمود،
اسـ ـتـ ـن ــادًا الـ ـ ــى افـ ـ ـ ـ ــرام ،هـ ــو أن يـبـقــى
املسيحيون «في العراق وفي سوريا،
وإذا اسـتـلــزم األم ــر أن يـكــون الـنــزوح
داخليًا».
ُ
أح ـ ــد خـ ـ ـ ــدام أب ــرشـ ـي ــة ط ــرابـ ـل ــس األب
ال ـ ـسـ ــوري ال ـس ــري ــان ــي س ـم ـيــر ح ـج ــار،
يرى أنه «كان من املفترض أن ال يترك
املسيحيون بالدهم .كان واجبًا عليهم
أن ي ـش ـك ـلــوا ك ـفــاحــا ُم ـس ـل ـحــا ،لـكـنـهــم
ه ــرب ــوا م ــن ال ـق ـتــل وال ـ ُـع ـن ــف» .األبــونــا
«يعبد» رئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع ألن ــه «أس ــس ميليشيا
لـ ـي ــداف ــع عـ ــن امل ـس ـي ـح ـي ــن» .وي ــأس ــف
ألن األبــرشـيــة لـيــس لــديـهــا مـســاعــدات
ُ
تقدمها« :تصل هبات من الكنائس في
الخارج ،ولكن ما حدا بشوف شي».
ف ــي ال ـ ـنـ ــادي ،ي ـف ــوق عـ ــدد ال ـعــراق ـيــن
ع ــدد ال ـســوريــن .تـتـقــاطــع الـخـبــريــات.
عصام وصــل منذ شهرين مــن إحــدى
بـ ـل ــدات س ـه ــل ن ـي ـن ــوى «الـ ـخـ ـي ــار ك ــان
ل ـب ـنــان ألنـ ــه ب ـلــد ع ــرب ــي وم ـس ـي ـحــي».
بيد أنــه لــن يستقر فـيــه 25 .أس ــرة من
أوستراليا وكندا
أقاربه هاجروا الى
ُ
«مــا ضل مسيحي .كيف سندافع عن
أرضنا؟ بالخشبة؟».
بــات املسيحي املـشــرقــي ُ
«يـفـكــر اليوم
ب ــرج ـل ـي ــه ،أي بـ ــال ـ ـخـ ــروج مـ ــن بـ ــاده
والـهـجــرة .لــم تعد هــذه األوط ــان التي
يعرفها» ،يختم افرام.

تقرير

الوادي على موعد مع «السيد» :الحجير مسرحًا للمقاومة
داني األمين
في  31آب  ،2006أغمض علي صالح،
ابن بلدة عدشيت ـ ـ القصير ،واملعروف
باسمه العسكري «بالل» ،عينيه آلخر
مرة ،بعد أيام على إصابته في معركة
وادي الحجير ،من صــاروخ أطلق من
طائرة استطالع اسرائيلية« .استشهد
ب ـ ــال ،م ــرت ــاح الـ ـب ــال ،فـ ــور ع ـل ـمــه بــأن
ً
املـ ـق ــاوم ــة ح ـق ـقــت ال ـن ـص ــر كـ ــامـ ــا فــي
تموز  .»2006استشهد قاهر دبابات
امليركافا االسرائيلية ،بعد أن دمر 15
منها في آخر يوم من عمله الجهادي،
وه ــو امل ـع ــروف بــأنــه أول وأف ـض ــل من
استخدم صواريخ «كورنيت» في وجه
العدو االسرائيلي.
بـعــد تـســع س ـنــوات عـلــى اسـتـشـهــاده،
وفــي ذك ــرى االنـتـصــار فــي تـمــوز ،يوم
الجمعة املـقـبــل ،سيطل الـسـيــد حسن
نصرالله قريبًا مــن املـكــان الــذي أطلق
مـنــه ب ــال صــواري ـخــه عـلــى املـيــركــافــا.
س ـي ـت ـح ــدث ع ـ ــن ب ـ ــال ورف ـ ــاق ـ ــه وع ــن
أهمية هــذا «ال ــوادي املـقـ ّـدس» في قهر
الغزاة واملستعمرين ،بعد عرض فيلم
تــوث ـي ـقــي ع ــن دور الـ ـ ـ ــوادي ف ــي عـمــل
املقاومة منذ انطالقتها ضد االحتالل
الفرنسي ،إضافة إلى مفاجأة جديدة،
هـ ــي ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن «م ـش ـه ــدي ــة ح ـي ــة لــم
ي ـع ــرض مـثـلـهــا ســاب ـقــا ت ـجـ ّـســد إرادة

املقاومة واقعيًا وميدانيًا» ،بحسب ما
يؤكد مسؤول إعالم الجنوب في حزب
الله الشيخ حيدر دقماق.
ُج ـ ـ ّـه ـ ــز ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوادي بـ ـم ــا ي ـ ـلـ ــزم ل ـ ُل ـح ــدث
والستيعاب آالف املواطنني ،ونصبت
شاشة عمالقة وضعت قربها دبابتان
مــن مخلفات االح ـتــال ،وبـقــايــا دبابة
ميركافا تركها العدو بعد فرار جنوده
واع ـت ــراف ــه بــأنــه خـســر ف ــي ال ـ ــوادي 33
ج ـنــديــا بـيـنـهــم ض ـبــاط وق ـ ــادة ســرايــا
وف ـ ـ ـ ــرق وم ـ ـ ــدرع ـ ـ ــات وبـ ـ ــوقـ ـ ــوع م ـئ ــات
ال ـج ــرح ــى واملـ ـص ــاب ــن ،وب ـت ــدم ـي ــر مــا
ً
يقارب خمسني دبابة ميركافا ،فضال
عن الجرافات العسكرية.
وبـعــد أن تــأكــد خ ـبــراء املـتـفـجــرات في
امل ـقــاومــة مــن خـلــو امل ـكــان مــن القنابل
ّ
الـعـنـقــوديــة الـتــي خلفها ال ـعــدو أثـنــاء
حـ ـ ــرب ت ـ ـمـ ــوز ،ع ـم ــل امل ـن ـظ ـم ــون عـلــى
تــوف ـيــر م ــواق ــف سـ ـي ــارات ب ـع ـيــدة عن
مكان االحتفال مع توفير وسائل نقل
لـلـمـشــاركــن .واخـتـيــر امل ـكــان بعناية،
ل ـنــاح ـيــة م ـســاح ـتــه ال ـك ـب ـيــرة الـقــريـبــة
م ــن األحـ ـ ـ ــراج الـ ـخـ ـض ــراء ،ومـ ــن وادي
السلوقي املعروف بأهميته العسكرية
قبل التحرير ،والذي استشهد فيه 45
شهيدًا ،منهم ثالثة في مكان االحتفال،
بـ ـع ــد أن تـ ـ ـص ـ ــدوا لـ ـ ــ»ك ـ ــوم ـ ــان ـ ــدوس»
إسرائيلي عــام  1986وأوق ـعــوا جميع
عـنــاصــره بــن قتيل وجــريــح ،بحسب

سيتضمن
االحتفال
ّ
مشهدية حية تجسد
إرادة المقاومة

أحد املشاركني في العملية.
وي ـقــول دق ـمــاق إن اخـتـيــار ه ــذا املـكــان
كان العتبارات ثالثة« :أولها تاريخي
يتعلق بأهمية الــوادي التاريخية في
مقاومة االحـتــال ،انطالقًا من مؤتمر
ال ـح ـج ـيــر عـ ــام  1920ال ـ ــذي اجـتـمـعــت
ف ـيــه وج ـ ــوه ج ـنــوب ـيــة م ـق ــاوم ــة ق ــررت
ب ـجــرأة الـتـصــدي لــاح ـتــال ،والـثــانــي
أن ه ــذا ال ـ ــوادي ك ــان مـعـبـرًا ومنطلقًا
لـلـمـقــاومــة الـلـبـنــانـيــة والـفـلـسـطـيـنـيــة
وب ـعــدهــا اإلس ــام ـي ــة ل ـشــن عملياتها
عـلــى جـيــش ال ـعــدو وعـمــائــه فــي أكثر
مــن  15مــوقــع فــي الـشــريــط ال ـحــدودي
السابق ،والثالثة أنــه في هــذا الــوادي
تحطمت أسطورة دبابة امليركافا التي
بدأ العدو باستخدام نموذجها األول
عام  1979وغزا فيها لبنان عام ،1982

ب ـعــدهــا جـ ــاءت م ـيــركــافــا ـ ـ ـ ـ  2ف ــي عــام
 ،1983الـتــي صممها ال ـعــدو لتناسب
الـطـبـيـعــة الـلـبـنــانـيــة ث ــم مـيــركــافــا ـ ـ ـ ـ 3
القـتـحــام امل ــدن الفلسطينية املكتظة،
وب ـعــدهــا املـيــركــافـاـ ـ ـ ـ  4األك ـث ــر ت ـطــورًا
والتي دمر أكثر من  50منها في وادي
الـحـجـيــر ،لتنتهي مـعـهــا ح ــرب تموز
بانتصار املقاومة وهزيمة العدو».
يــذكــر أن وادي الـحـجـيــر ت ـح ـ ّـول بعد
التحرير عام  2000الى موقع عسكري
اسـتــراتـيـجــي لـلـمـقــاومــة ،وك ــان أثـنــاء
حرب تموز املكان العسكري الرئيسي
ال ـ ـ ـ ــذي اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم إلط ـ ـ ـ ــاق صـ ــواريـ ــخ
ال ـ ـكـ ــات ـ ـيـ ــوشـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـعـ ــدو
ومـسـتـعـمــراتــه .وب ـعــد ال ـح ــرب فتحت
طــريــق ال ـ ــوادي أم ــام ال ـن ــاسُ ،ليكشف
الـغـطــاء عــن أجـمــل األمــاكــن الطبيعية
الـ ـخـ ـض ــراء ف ــي جـ ـن ــوب ل ـب ـن ــان ،ال ــذي
كان بعيدًا ،بسبب االحتالل ،عن أعني
الـجـنــوبـيــن املـقـيـمــن طـ ــوال أك ـثــر من
ثالثني سنة .فهو املكان الوحيد ،اليوم،
املـغـطــى بــأش ـجــار ال ـس ـنــديــان والـبـطــم
وال ـص ـن ــوب ــر وال ـ ـخ ـ ــروب ،ف ــي مـنـطـقــة
ت ـكــاد تـخـلــو م ــن األحـ ـ ــراج الـطـبـيـعـيــة،
كـ ــذلـ ــك كـ ـش ــف ال ـ ـغ ـ ـطـ ــاء ع ـ ــن م ـط ــاح ــن
الـحـجـيــر الـثـمــانــي ال ـتــي تـحـكــي قصة
أجيال من املزارعني الجنوبيني ،الذين
ق ــرروا حـمــل ال ـســاح ضــد االستعمار
واالحتالل..

من التحضيرات لالحتفال (األخبار)

