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عربصاليم

أرفع من الجبل الرفيع
آمال خليل
عـ ـل ــى ش ــرفـ ـتـ ـه ــا امل ـ ـحـ ــاذيـ ــة ل ـع ـب ــور
مــوك ــب الـشـهـيــد مـحـمــد عـيـســى في
عربصاليم ،جهزت أم قاسم سعادة
الكراسي وركــوة القهوة الستضافة
ال ـع ــائ ــدي ــن م ــن ال ـت ـش ـي ـيــع .حــول ـهــا،
تحلقت بناتها وقريباتها اللواتي
حضرن من البقاع الغربي والنبطية
وبـ ـي ــروت لـلـمـشــاركــة ف ــي وادع أبــو
عيسى الذي يعرفه الجميع والجبل
ال ــرفـ ـي ــع .ت ــرف ــع رأسـ ـه ــا وتـ ـ ــدل عـلــى
ال ـت ـلــة ال ـخ ـض ــراء امل ــواج ـه ــة ت ـمــامــا.
لــدي ـهــا ذك ــري ــات قــاس ـيــة م ــع الـجـبــل
البعيد .برغم تحريرها عــام ،1985
إال أن عربصاليم بقيت خط تماس
يقصف يوميًا.
محتلو الجبل تحكموا بيومياتها.
حـفـظــت مـعــالــم ال ـطــريــق الـعـسـكــريــة
ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـل ـك ـه ــا ج ـ ـنـ ــود االح ـ ـتـ ــال
وآل ـيــات ـهــم .ت ــراق ــب ت ـطــور حــركـتـهــم.
«طلعوا ع التلة» .جنديان ثم خمسة
ثم عشرون ثم تقدمت دبابة .حينها
تهرع إلى إنذار جيرانها بأن العدو
س ـي ـق ـص ــف أو ي ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدم .م ـن ـه ــم مــن
يختبئ فــي القبو ومنهم مــن يترك
منازله إلى منازل أبعد.
على نحو تدريجي ،بــدأت أم قاسم
بقهر االحتالل .لم تعد تترك منزلها
كلما شــاء الـعــدو .والــدهــا استحدث
دشمًا من الحجارة ّ
سد بها النوافذ
واألب ــواب املــواجـهــة للجبل .فالعدو
كان يقنص مرارًا على غرفة يجدها
م ـ ـضـ ــاءة أو ي ــرص ــد ت ـح ــرك ــا ف ـي ـهــا.
الح ـق ــا ل ــم ي ـعــد ل ـعــب األطـ ـف ــال رهـنــا
مل ــزاج ال ـعــدو .تستذكر ابنتها كيف
كانت تلعب مع قريناتها في الحقول
وإل ــى جــانــب مـجــرى الـنـهــر ،قـبــل أن
يهرعن إلى البيت عند سماع رشق
ما من صوب الجبل .بعد عام ،1990
ب ــدأت تتنبه الـطـفـلــة لـحــركــة شبان
ي ـت ـن ـق ـلــون ع ـل ــى م ـه ــل ب ــن ال ـب ـيــوت
وي ـ ـتـ ــوج ـ ـهـ ــون نـ ـح ــو م ـ ـفـ ــرق ال ـن ـه ــر
(م ـجــرى نـهــر الــزهــرانــي ال ــذي ينبع
مــن سفح الـجـبــل) .تـكــون انطباعها
عن أصحاب البدالت املرقطة.
مع السنوات ،صــارت البدلة مؤونة
كل بيت .بيت أهلها وأقربائها بدءًا
مــن خالها نــزار سـعــادة .ابــن خالها

ال ـثــانــي ه ــو ع ــاه ــد سـ ـع ــادة ،الـقــائــد
الــذي سقط فــي ســوريــا قبل أقــل من
عــامــن .كـلـمــا ام ـتــد ال ـحــديــث معها،
اكتشفنا أن عربصاليم كلها تسكن
في البدلة املرقطة.
ال يـنـســى ال ـع ــدو ع ـنــاد عــربـصــالـيــم
وأه ـ ـل ـ ـهـ ــا .ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،1998ق ـصــف
املـ ــدرسـ ــة ق ـب ــل ش ـه ــري ــن م ــن ان ـت ـهــاء
ال ـعــام ال ــدراس ــي .إم ــام الـبـلــدة وعــدد
مــن فاعلياتها حـ ّـولــوا بيوتهم إلى
صفوف ليكمل الطالب دروسهم.
ك ـل ـم ــا سـ ـ ــأل أحـ ـ ــد عـ ــن أهـ ـ ــل مـحـمــد
عيسى لتحيتهم ،ق ــاده الـنــاس إلى
خاله يحيى مقلد .يجدون أنه األمثل
للحديث ال عــن ابــن شقيقته وزوج
ابـنـتــه فـحـســب ،ب ــل ع ــن عــربـصــالـيــم
التي يعني اسمها العرب األشداء.
ال ـش ـه ــداء الـخـم ـســة ال ــذي ــن قــدمـتـهــم
الـعــائـلــة فــي ص ـفــوف امل ـقــاومــة ومــن
يـنـتـظــر م ــن أوالد أش ـق ــائ ــه ،ه ــم في
ذمــة املناضل العتيق .عند انطالقة
ال ـ ـثـ ــورة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ع ـ ــام ،1968
ً
ً
حمل الفتى الفالح ماال قليال وزاده
فــوق كتفه وارت ـحــل ب ـرًا إلــى سوريا
ليقاتل .سمع أن الفدائيني يتنادون
ّ
للتدرب والتسلح .لم يجد
إلى الشام
ضالته .نام ثالثة أيــام في الشوارع
قبل أن يعود إلى أقدام الجبل الرفيع
باحثًا عن الثورة.
ال ـت ـحــق بــال ـفــدائ ـيــن ال ــذي ــن تـعـلـقــوا
بـتــال الجبل الــرفـيــع وجـبــل صافي
وق ـ ـل ـ ـعـ ــة ال ـ ـش ـ ـق ـ ـيـ ــف إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ــدود
األمـ ــام ـ ـيـ ــة م ـ ــع ف ـل ـس ـط ــن امل ـح ـت ـل ــة.
هــو ورفـ ــاق آخـ ــرون مــن عربصاليم
ً
وج ـ ــواره ـ ــا ش ـك ـل ــوا م ـ ـثـ ــاال اح ـت ــذى
بــه ع ـشــرات الـشـبــان الــذيــن التحقوا
بــال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة وأحـ ــزاب
ال ـح ــرك ــة ال ــوط ـن ـي ــة .ع ـنــدمــا غـ ــادرت
منظمة التحرير لبنان إثر اإلجتياح
اإلســرائـيـلــي عــام  ،1982واج ــه مقلد
صدمته بانهيار الثورة.
هــام في األح ــراج واألودي ــة واملغاور
واألنـ ـف ــاق ال ـتــي ســاهــم ف ــي حـفــرهــا،
جـ ــام ـ ـعـ ــا األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ــرك ـه ــا
ال ـف ــدائ ـي ــون .خـ ّـبــأهــا لـيـصـبــح قــائـدًا
ل ـح ــرك ــة م ـق ــاوم ــة م ــن دون اس ـ ــم أو
عـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر .بـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــرده خ ـ ـطـ ــط ونـ ـف ــذ
عمليات ضد مواقع العدو في التالل
املقابلة .في عــام  ،1984بترت ساقه

في عملية ضد موقع سجد.
عــوضــا عــن ال ـســاق امل ـب ـتــورة ،نبتت
عزيمة لبث املقاومة العسكرية في
من حوله.
في ظالله ،نشأ «أبو عيسى اإلقليم»
ال ـ ــذي وجـ ــد أن امل ـق ــاوم ــة الـنــاصـعــة
م ـتــوافــرة ل ــدى امل ـقــاومــة اإلســامـيــة
التي كانت حينها في طور الصعود.
انـضــم إليها عــام  1985قبل أن يتم
عامه الحادي عشر.
مثل عيسى ،كان محمد نجل يحيى
الذي سبقه إلى الشهادة قبل أقل من
ثالثني عامًا .وبــن عيسى ومحمد،
ارتـ ـ ـق ـ ــى اثـ ـ ـن ـ ــان م ـ ــن أبـ ـ ـن ـ ــاء إخـ ــوالـ ــه
ومصطفى اب ــن خــالـتــه عــزيــزة التي
استشهدت في القصف اإلسرائيلي
على موقع الجيش اللبناني خالل
مواجهات الجبل الرفيع عام ،1997
ثم عديله القائد عاهد سعادة الذي
سقط في سوريا قبل أقل من عامني.
م ـث ــل ي ـح ـي ــى ك ـث ــر فـ ــي عــرب ـصــال ـيــم
وقرى إقليم التفاح .هؤالء ما ّ
همهم
تـسـمـيــة ح ــرك ــات امل ـق ــاوم ــة ب ـقــدر ما
هـ ّـم ـهــم نــوعـيـتـهــا ون ـصــاع ـت ـهــا .لــذا
ت ـجــد صـ ــور ش ـهــدائ ـهــم ب ــن ال ـقــوى
الـفـلـسـطـيـنـيــة واألحـ ـ ـ ــزاب الــوطـنـيــة
وجبهة املقاومة الوطنية حتى حزب
الله وحــركــة أمــل واملـقــاومــة املؤمنة.
عـبــد الـكــريــم جــزيـنــي ( 80عــامــا) من
جـ ـب ــاع ح ــط ف ــي ح ــرك ــة امل ـح ــروم ــن
«أمل» بعدما أسس حركة القوميني
العرب في املنطقة بداية الستينيات.
مثاله الــرئـيــس جـمــال عبد الناصر
ح ـم ـل ــه م ـع ــه إل ـ ــى غ ــرب ـت ــه فـ ــي س ــاو
باولو البرازيلية حيث كــان يشارك
فــي الـتـظــاهــرات الــداعـمــة ملصر ضد
العدوان الثالثي وإسرائيل والغرب،
وي ـ ـج ـ ـمـ ــع ال ـ ـت ـ ـبـ ــرعـ ــات لـ ـ ـه ـ ــا« .قـ ـل ــب
أب ـن ــاء إقـلـيــم ال ـت ـفــاح أك ـبــر م ــن جبل
صافي يسع كل املقاومات الشريفة
وال ـق ـضــايــا امل ـح ـقــة» ي ـقــول جــزيـنــي.
قلب اإلقليم كبير جدًا .كيف ال وهو
يـحـمــل مـعـلــم مـلـيـتــا؟ وق ـلــب الـجـبــل
الرفيع أكبر .كيف ال وقــد أنجب أبا
محمود نذر املعروف بالحاج عيتا
ال ــذي ظـهــر ف ــي شــريــط بـعــد ع ــدوان
تموز وارتــوى من دماء هادي نصر
الله وشهداء مواجهة الجبل الرفيع
من املقاومة والجيش؟
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