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(هيثم
الموسوي)

مرة أو ّ
إال ّ
مرتني .نذهب إلى مصطفى،
الذي تحيط األجهزة املعدنية برجليه.
طريح الـفــراش لكن لديه رغبة عارمة
فــي ال ـك ــام ،إن ـمــا عــن اب ـنــه ،فيختصر
باآلتي« :ال شيء يواسيني ،اآلن ،رغم
إصابتي ،والتي يمكن أن تصبح عاهة
سوى وجود ابني في الجبهة...
دائمةّ ،
ه ــو ي ـمــث ـل ـنــي هـ ـن ــاك ،وإن اسـتـشـهــد،
ف ـس ــأرف ــع رأسـ ــي عــال ـيــا وال ح ــول وال
قوة إال بالله» .مصطفى وولــده ليسا
ً
حالة ن ــادرة فــي الضاحية ،فضال عن
األريـ ـ ــاف ،ف ــي ال ـج ـنــوب وال ـب ـقــاع على

ح ــد سـ ـ ــواء ،ح ـي ــث ال ـب ـي ـئ ــة الـلـصـيـقــة
بحزب الـلــه .كثيرة هــي األسـمــاء التي
ستسمعها عن حاالت مشابهة.
ه ـ ــذه هـ ــي أجـ ـ ـ ــواء ال ـض ــاح ـي ــة الـ ـي ــوم.
ربما تكون هــذه الحالة «عــاديــة» عند
أب ـنــاء تـلــك الـبـيـئــة ،بـكــل مــا تحمل من
مفردات االستعداد للتضحية ،ولكنها
حـتـمــا ه ــي لـيـســت كــذلــك عـنــد م ــن هم
خــارجـهــا .سيكون مــن الطبيعي جـ ّـدًا
أال ي ـس ـتــوعــب ال ـب ـع ــض وجـ ـ ــود نـمــط
ك ـهــذا م ــن االج ـت ـمــاعـ ّـيــات اإلن ـســانـ ّـيــة.
ق ـبــل س ـن ــوات ط ـ ــوال ،ك ــان ل ــدى حــزب

ال ـلــه أفـ ــراد يـعـمـلــون فــي االسـتـقـطــاب.
مـهـمـتـهــم تـقــريــب ال ـن ــاس م ــن ال ـحــزب.
أصـبــح هــذا مــن املــاضــي .يمكن القول
إن اآلي ـ ــة ق ــد ان ـق ـل ـبــت ت ـم ــام ــا .أص ـبــح
الحزب يحاول التخفيف من حماسة
ال ـنــاس بــاالنـضـمــام إل ـيــه .ربـمــا يكون
أعـ ـ ـ ــداء ال ـ ـحـ ــزب قـ ــد أف ـ ـ ـ ــادوه فـ ــي ه ــذه
املـســألــة ،بـعــدمــا جـعـلــوا بيئته تشعر
أنـهــا «م ـهــددة بــوجــودهــا ...خصوصًا
خــال السنوات العشر األخـيــرة» .هذا
ّ
حرفيًا .ليس غريبًا
ما قاله مصطفى
أن تسمع بـعــض ال ـش ـعــارات الدينية،

ت ـج ــرأوا وقــات ـلــوا وق ـت ـلــوا الـعـشــرات
مــن االسرائيليني ،فــي زمــن كــان فيه
األهــالــي يحاولون إخـفــاء أي اثــر قد
يوحي بأنهم من رحم املقاومة ،حتى
أن بعضهم ّ
غير أسماء أوالده التي
توحي بالثورة قناعة بأن االحتالل
ب ــاق ،وهــو الــزمــن عينه ال ــذي اغتيل
فيه شـهـيــدان مــن الـبـلــدة عينها ألن
مواقفهما كانت ضد االحتالل وهما
السيد عبد اللطيف األمــن ومحمد
خليل حب الله».
ت ـحـ ّـدث أب ـنــاء الـبـلــدة حينها كثيرًا،
ولو بصوت منخفض داخل بيوتهم
امل ـغ ـل ـقــة جـ ـيـ ـدًا ،ع ــن أن ع ـ ــددًا كـبـيـرًا
م ــن ال ـج ـن ــود االس ــرائ ـي ـل ـي ــن قـتـلــوا
ف ــي الـعـمـلـيــة ال ـت ــي ن ـفــذهــا الـشـهـيــد
أم ـثــل ورف ــاق ــه« ،سـ ـع ــادة ال تــوصــف
وقتها ،مع دموع سخية جدًا ذرفها
أب ـنــاء الـبـلــدة عـلــى شـهـيــدهــم األول،

ولتشييعه قصة أخــرى ،تروي كيف
انتصر شهيد بكسره قاعدة الخوف
ال ـ ــذي ص ـن ـعــه االح ـ ـتـ ــال ع ـل ــى م ــدى
س ـن ــوات ،وك ــأن ه ــذه ال ــدم ــاء غسلت
ً
جـ ـب ــا مـ ــن ال ـ ــذن ـ ــوب الـ ـت ــي ب ــذرت ـه ــا
الهزائم العربية».
السـتـشـهــاد أمـثــل حـكــايــة أخ ــرى في
قــريــة م ـج ــاورة« :عـنــدمــا نـقــل جنود
العمالء جثته الــى القرية وحــاولــوا
دوس ـ ـه ـ ــا ب ــأرجـ ـلـ ـه ــم أم ـ ـ ـ ــام ض ــاب ــط
اسرائيلي ،لعلهم يحظون برضاه،
فـمــا ك ــان مــن األخ ـيــر اال أن أبـعــدهــم
وت ـ ـق ـ ـ ّـدم وألـ ـ ـق ـ ــى ال ـت ـح ـي ــة ل ـج ـث ـمــان
ً
الـشـهـيــد ،ق ــائ ــا ه ــذه الـتـحـيــة لـلــذي
يدافع عن أرضه وبلده».
ك ـ ــان دخ ـ ـ ــول ال ـج ـي ــش االس ــرائ ـي ـل ــي
ً
الـ ــى الـ ـق ــرى ال ـج ـنــوب ـيــة س ـه ــا جـ ـدًا،
فـ ــاألمـ ــر ي ـح ـت ــاج ال ـ ــى الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
س ـت ـس ـلــك ف ـي ــه ال ــدب ــاب ــات امل ـج ـن ــزرة

يتذكر كثيرون عملية
الشهيد أمثل حكيم التي أودت
بـ 13إسرائيليًا

الـشـيـعـيــة ،م ـثــل «ل ـبـ ّـيــك ي ــا زي ـن ــب» أو
«دفاعًا عن املقدسات» .الوالد الجريح
يـعـلــم أن ــه «مـ ـه ــدور الـ ــدم سـ ــواء قــاتــل
ف ــي س ــوري ــا أم ال ،س ـ ــواء كـ ــان ه ـنــاك
حـ ــزب ال ـل ــه أم ل ــم يـ ـك ــن» .هـ ــذه األيـ ــام
تعيش الضاحية الجنوبية لبيروت
موجة حماسة جــديــدة تجاه الحزب.
ّ
تأججت املشاعر ،مجددًاُ ،بعيد اغتيال
 6مــن ك ـ ــوادره وع ـنــاصــره فــي منطقة
القنيطرة السورية .فعلتها هذه ّ
املرة
م ــروح ـ ّـي ــة إســرائ ـي ـل ـيــة .طــال ـبــو «رأس
الـحــزب وبيئته» أصبحوا كـثـرًا ،وفي

طـ ـ ــرق وأوديـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــرى ال ـج ـن ــوب ـي ــة.
بـعــد «عملية األس ـيــريــن» ع ــام 1986
ف ــي ب ـل ــدة ك ــون ــن ،دخ ـل ــت الــدبــابــات
امل ـج ـن ــزرة ب ـســرعــة ال ــى ال ـق ــرى الـتــي
كانت قد انسحبت منها في قضائي
بنت جبيل ومرجعيون ،والطائرات
ّ
امل ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــة تـ ـح ــل ــق عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
ّ
منخفض جدًا ،يومها سلم العشرات
مــن ش ـبــان املـنـطـقــة أنـفـسـهــم ،ملـجــرد
أن الـ ـع ــدو ط ـلــب ذل ـ ــك ،كـ ــان ال ـخــوف
سيد املوقف« ،كنا انهزاميني نفسيًا
وم ـع ـنــويــن ،ح ــواج ــز نـفـسـيــة بيننا

أك ـثــر مــن ات ـج ــاه ،ول ـه ــذا ،سـيـكــون من
املــألــوف أن تجد جموعًا إضــافـ ّـيــة من
ّ
الشبان ،طالبة االنتساب ،عند أبواب
املساجد ومــراكــز الـحــزب فــي مختلف
املناطق.
ق ـب ــل دخ ـ ــول الـ ـح ــزب سـ ــوريـ ــا ،كــانــت
مــوجــة انـتـســاب هــائـلــة قــد تـضــاء لــت
نسبيًا ،ام ـتــدت مــن بـعــد ح ــرب تموز
 2006إلى سنوات الحقة عـ ّـدة .حصل
األمر عينه بعد تحرير جنوب لبنان
عـ ــام  .2000ق ـب ــل ذلـ ــك ش ـه ــد ال ـح ــزب
«ه ـ ّـب ــة» مـمــاثـلــة إث ــر اسـتـشـهــاد نجل
األمـ ــن ال ـع ــام لـ ــ«ح ــزب ال ـل ــه» الـسـ ّـيــد
حسن نصر الـلــه (ه ــادي) عــام .1997
هـكــذا ،لقد ّ
«أج ــج» الـحــزب ثقافة بني
الناس قوامها أن مفردة «اإلنجازات»
ال تـقـتـصــر ع ـلــى ال ـت ـحــريــر وال ـن ـصــر
العيني املباشر ،بل إن التضحية هي
بحد ذاتها إنجاز .ربما هذا ما ُي ّ
فسر
موجات حماسة االنضمام إليه ُبعيد
كل نصر (تحرير) أو استشهاد (قادة
وأفـ ــراد) .أكـثــر مــا يلفت االنـتـبــاه ،في
الضاحية تـحــديـدًا ،أن تلك الظاهرة
(حـ ـم ــاس ــة االن ـ ـض ـ ـمـ ــام لـ ـلـ ـح ــزب) قــد
طــاولــت أولـئــك الـشـ ّـبــان الــذيــن كــانــوا،
ل ـس ـن ــوات خ ـل ــت ،ال ي ـج ـي ــدون س ــوى
ّ
التسكع على الـطــرقــات .هــؤالء الذين
ك ــان يـصـفـهــم ال ـب ـعــض بـ ــ«ال ــزع ــران».
شريحة تجدها في كل بيئة ومجتمع.
بعض هــؤالء كــانــوا ال يشعرون بـ ّ
ـود
ً
تجاه الحزب أصال .الحزب ،بالنسبة
إليهم ،عائق أمام «تلطيش» الفتيات
أو ت ـعــاطــي امل ـم ـن ــوع ــات .ع ـل ــي ،ال ــذي
أص ـب ــح ي ـح ـمــل اآلن اس ـم ــا ج ـه ـ ّ
ـادي ــا،
هــو سـ ــراج ،أح ــد هـ ــؤالءُ .ي ـحـ ّـدثــك عن
رف ـ ــاق ل ــه ف ـع ـلــوا م ــا ف ـع ـلــه .أصـبـحــوا
ي ــرت ــادون امل ـس ـجــد ،ت ـغـ ّـيــر سـلــوكـهــم،
ُ
وكل ما يريدونه «أن تقبل طلباتهم».
رأى عـلــي ،وم ــن مـثـلــه ،خ ــال األع ــوام
املــاض ـيــة ،ص ــور الـكـثـيــر مــن الـشـهــداء
تزداد يومًا بعد آخر .يعرفون الكثير
منهم عندما كانوا بينهم ،وبالتالي:
«ونحن مش أحسن منهم».
من أدبيات حزب الله ،التي أصبحت
بمثابة القول الخالد في إعالمه ،كلمة
لـلـشـيــخ راغـ ــب حـ ــرب ،الـ ــذي اغـتــالـتــه
«إس ــرائـ ـي ــل» ف ــي ث ـمــان ـي ـن ـيــات ال ـقــرن
املاضي ...يقولُ :
«دم الشهيد إذا سقط
فبيد الله يسقط ،وإذا سقط بيد الله
فــإنــه يـنـمــو ،ولــذلــك نـجــد أن ــه يستمر
حـيــا ،يصبح شــاه ـدًا ،يكبر وينتشر
في األرض».

وبني فكرة االنتصار خلقتها هزائم
الـ ـع ــرب م ـن ــذ عـ ــام  1948خـصــوصــا
فــي املنطقة الـحــدوديــة مــع فلسطني
املحتلة ،كــان من املستحيل التفكير
بــالـنـصــر ،وك ــان ال ـعــدو االســرائـيـلــي
ّ
يدوس بأقدامه كل القرى من دون أن
تطلق رصــاصــة واح ــدة ،حتى بــدأت
دم ــاء ال ـش ـهــداء تـسـقــي ت ــراب الـقــرى،
كنا نــرى الــدمــوع فــي عـيــون النساء
واألطفال والرجال الذين لم يحملوا
ال ـس ــاح ي ــوم ــا ،وال ــذي ــن ك ــان ــوا ،قبل
هــذه الــدمــوع ،يطالبوننا باالمتناع
عن املجازفة» يقولها أحد املقاومني،
الفـتــا الــى أن «الــدمــاء األول ــى خرقت
ج ــدار الهزيمة ،ومــن خاللها عرفنا
أن العدو يمكن أن ينهزم ،لذلك كان
مشهد التشييع أمرًا مختلفًا زرع في
نفوسنا أمل النصر في زمن الهزائم،
وهو نفسه اليوم يؤكد لنا أن املجد

لبلدنا ال ك ــان ول ــن يـكــون اال بــدمــاء
هؤالء».
األم ــر نـفـســه ت ـكـ ّـرر مــع بــدايــة دخــول
رجــال املقاومة الــى ســوريــا ملواجهة
خطر اإلرهــاب التكفيري اآلتي الينا
«شعرنا بــأن بعض أبـنــاء منطقتنا
ّ
ال ي ـت ـق ـب ـلــون األمـ ـ ـ ــر ،وي ـ ـعـ ــز عـلـيـهــم
استشهاد أوالده ــم في ســوريــا ،لكن
سرعان ما ّ
تبدل ذلك .فقد بدأ األهالي
يقدمون كــل شبابهم للمشاركة في
القتال ،وبعد تشييع كل شهيد يزداد
عــدد املتطوعني للمشاركة ،حتى أن
أحد أبناء املنطقة ،وهو وحيد ألهله،
أصـ ّـر على املشاركة فــي القتال ،لكن
حــزب الـلــه رفــض ذلــك بـشــدة ،الــى أن
حـضــر وال ـ ــداه وطـلـبــا بــإل ـحــاح عــدم
مـنــع ولــده ـمــا م ــن امل ـش ــارك ــة ،وقــدمــا
ّ
يصران على
تعهدًا شخصيًا بأنهما
ذلك».

