
محمد محسن 

ي��ح��ت��اج ك��ث��ي��رون إل����ى م��ع��رف��ة الجنوب 
لبنان  في  السياسّية  الدعاية  اللبناني. 
أقوى من األمور الجميلة. يدرك البعض 
أن في الجنوب طبيعة جميلة ومجتمعًا 
زال يستطعم  ما  آخ��ر  لكن بعضًا  طّيبًا. 
الجنوب  ال���ط���اغ���ي���ة:  ال���ت���س���ي���ي���س  ث����م����ار 
مة تستولي فيه 

ّ
ساحة قتال وبيوت مهد

املقاومة على املكان والناس، ال حياة فيه 
سوى للسالح. 

أول من أم��س، مشى قطار بعض طالب 
رحلة  ف��ي  ج��ن��وب��ًا،  اليسوعية  ال��ج��ام��ع��ة 
تيار  نظمها  جنوبي«،  »ال��ه��وا  عنوانها 
صباحًا  الثامنة  الجامعة.  ف��ي  امل��ق��اوم��ة 
»يسوعيًا«  طالبًا   550 م��ن  أك��ث��ر  انطلق 
الضخمة،  ال���ب���اص���ات  ف���ي  ب����ي����روت.  م���ن 
عملية التنظيم دقيقة جدًا، فالطالب أو 
بعضهم، كانوا هم من ينّسقون الرحلة 
عبر أجهزة السلكية. األه��م من ذلك كله 
هو تنّوعهم: طالب مع املقاومة، وآخرون 
ومستقبل،  ك����ت����ائ����ب،  ق���������وات،  ه�����ا: 

ّ
ض�����د

الجميع كان هنا. 
الرحلة.  ج���م���ال  م����ن  زاد  امل���س���اف���ة  ط�����ول 
شمال النهر أو جنوبه ال فرق. الجنوب 
ينتظرون  الطالب  بالحياة.  ينبض  كله 
��م��ون. نحن 

ّ
 وع���ده���م ب��ه��ا امل��ن��ظ

ً
م���ف���اج���أة

التفاح وق��راه الجميلة. ليست  في إقليم 
نحن  قليل.  بعد  املفاجأة  املفاجأة.  ه��ذه 
املقاومني. قبل الوصول  على مقربة من 
م��س��اف��ة طويلة  ل��ل��م��ق��اوم��ة،  إل���ى معسكر 
األقدام.  ع��ل��ى  س��ي��رًا  ال��ط��الب  سيقطعها 
فيها طلعات متعبة، لم تمنع زّوار املرة 
األولى من إبداء إعجابهم بكثرة الورود 
املقاومون  ي��س��ت��ق��ب��ل��ك  ال����ط����ري����ق.  ع���ل���ى 
ابتسامتهم  ل����ك����ن  م�����م�����ّوه�����ة،  ب�����وج�����وه 
لم  أن عيونهم  أيضًا،  الواضح  واضحة. 
تتشابك  املعسكر  تجهيزات  ج��ي��دًا.  تنم 
مع الورود وأغصان الشجر. أّما الطالب 
فبعضهم مشدوه بأسلحة يراها للمرة 

األولى. 
ي���رّح���ب أح����د امل���ق���اوم���ني ب��ال��وف��د املنهك 
م���ن ال��ط��ري��ق، م��س��ت��درك��ًا »ب���س مالحظة 

ج�����دي�����د، »وس���ن���ح���ق���ق ن����ص����رًا أك����ب����ر من 
نصر تّموز« يقول أحدهم. ما لم يعرفه 
الطالب هو أن مطلقي الصواريخ مثلهم. 
ي��داوم��ون في كلّياتهم،  ط��الب جامعات، 
كمقاومني.  عملهم  م��ع  جنب  إل��ى  جنبًا 
أمام مدفع من عيار 106 مضاد للدروع، 
ال��ب��اب أم��ام قصص ح��رب تموز.  ينفتح 
يسأل أح��د ال��ط��الب: »م��ا صحة الحديث 
ع��ن أن��ك��م ك��ن��ت��م ت����رون ال��راج��م��ات مليئة 
بالصواريخ أحيانًا، من دون أن تكونوا 
قد فعلتم ذلك بأنفسكم؟«. يؤكد املقاوم 
ال���س���ائ���ل ويقول:  ال���ت���ي رواه�������ا  ال���ق���ص���ة 
»نحن أصحاب حق ونؤمن بذلك، لكننا 
ال نلزم أح��دًا بهذا اإلي��م��ان. نتعاطى مع 
العدو وفقًا ملعايير علمية ومادية، أولها 
االشتراكي  الطالب  يقنع  يقول.  العلم«، 
ع املقاومني »الله يقويكم. 

ّ
باإلجابة ويود

ت���ش���ّرف���ن���ا«. ت����ع����ّرف ال����ط����الب إل�����ى مدفٍع 
مليمترًا.   23 عيار  من  للطائرات  مضاد 
مها املقاوم »منشأه 

ّ
تفاجأوا بمعلومة قد

 أم���ام طائرات 
ً
ه ال ي���زال ف��ع��اال

ّ
ق��دي��م، لكن

العدو املتطّورة. في الحد األدنى دعونا 
ن��ق��ول امل��روح��ي��ة م��ن��ه��ا«. ان��ت��ه��ت الجولة 
على املعسكر، لكن الرحلة لم تنتِه، بقي 
الغداء في مجدل سلم، وجولة حدودية 
في مارون الراس. هناك دارت الحوارات 
املشّوقة بني الطالب. طالب 14 آذار كانوا 
 ذلك لم يمنعهم من االندماج 

ّ
أقلّية، لكن

في جّو زمالئهم. تقول لبنى لصديقتها: 
»أنا ال أزال مع تسليم املقاومة سالحها 
للجيش. أحترم املقاومني كثيرًا، لكن أريد 
 واحدة«. تشاطرها الرأي ياسمني، 

ً
دولة

ها التفتت إلى أمور أكثر 
ّ
قّواتّية، بيد أن

اء. 
ّ

ة »منظمون بامتياز. جريئون وأشد
ّ
دق

حني رأيت جمال الجنوب، عرفت ملاذا هم 
هذا  لكن  أج��ل��ه«.  م��ن  للموت  مستعدون 
ال���رأي اإلي��ج��اب��ي ل��م ينسحب على فكرة 
امل��ق��اوم��ة »ال أق��ب��ل أن ي��ق��ّرر أح���د الحرب 
بمفرده. في الحد األدنى فلنتفق جميعًا 
على مرجعية املقاومة«، تقول ياسمني. 

في املقلب اآلخر، طالب مؤّيدون للمقاومة 
املالحظات.  بعض  سجلوا  هم 

ّ
لكن  ،

ً
أص��ال

والبلدات،  القرى  أسماء  على  ونا 
ّ
يدل »لم 

ل��ن��ع��رف مجتمعها ع��ن قرب،  ن��دخ��ل  ول���م 
السياسي  ل��ل��ت��روي��ج  ال��رح��ل��ة  أن  ش��ع��رت 
ف��ق��ط«، ت��ق��ول س��ن��ا. مل����ارون ال����راس حصة 
ة هم من استطاعوا املشي قرب 

ّ
واف��رة. قل

أزال  الوعرة مع فلسطني. هناك  حدودها 
عدد من شباب األح��زاب عبارة بالعبرية 
تعني جيش الدفاع اإلسرائيلي )تساحال( 
بألوان األحزاب اللبنانية والعلم اللبناني. 
إلى  ال��ن��زول  م��ن  فممنوعات  الفتيات  أّم���ا 
ال��ح��دود ن��ظ��رًا إل��ى وع���ورة ال��ط��ري��ق. تقف 
دال��ي��ا على قمة ال��ج��ب��ل. ال��ه��واء ق��وي جدًا 
ق أمامها »الحدود 

ّ
في مارون الراس. تحد

أفكارها كثيرًا. ما  هنا تخيفني«. تبدلت 
رأته من »روعة في وادي الحجير والنهر 
 أن���ي آت��ي��ة إل���ى منطقة 

ّ
غ��ّي��رن��ي. ك��ن��ت أظ���ن

م��ن��ك��وب��ة«. أم���ا امل���ق���اوم���ون ف��ل��ه��م الحّصة 
األك����ب����ر م����ن رح���ل���ت���ه���ا »ق���ب���ل ال����ي����وم كنت 

محايدة. أما اآلن فأنا معهم«.

طالب من اليسوعّية يشّمون »الهوا جنوبًا«

سياحة برائحة السياسة

اللبناني  ال أفكار مسبقة عن الجنوب 
ف��ي ذه���ن ال��ط��ال��ب��ة األف��غ��ان��ي��ة، موسكا 
���ه كان 

ّ
س��ان��ج��ن )ال���ص���ورة(. ت��ع��رف أن

���ه تحرر 
ّ
 م��ن اإلس��رائ��ي��ل��ي��ن وأن

ً
محتال

أباد،  ج����الل  م��دي��ن��ة  اب��ن��ة  ع����ام 2000. 
تدرس العلوم االجتماعية في الجامعة 
في  مشاركتها  سبب  أم��ا  اليسوعية. 
»منذ فترة أبحث عن فرصة  الرحلة ف�
لرؤية الحدود اللبنانية الفلسطينية عن 
ق��رب، وقد سنحت لي اآلن«. وتكشف 
كثيرة  سياسية  تفاصيل  أن  موسكا 
ل��ب��ن��ان ت��غ��ي��ب ع��ن��ه��ا، وخصوصًا  ف���ي 
ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى م��س��أل��ة امل��ق��اوم��ة »التي 

أؤيدها عمومًا«. 

طالبة أفغانية 
واحدة

ال سياحة بيئية وال أثرية 
في الجنوب، إال في ما ندر. 

تاليًا، يمكن وصف رحلة 
مها 

ّ
»الهوا جنوبي« التي نظ

تيار املقاومة في الجامعة 
اليسوعية، بأنها سياسية 

اجتماعية، محفوفة 
بالترفيه. املشاركون على 
تنّوع انتماءاتهم ناقشوا 
فكرة املقاومة، لكنهم 

أجمعوا على حّب الجنوب 

زغيرة: الطريق التي عبرتوها وتعّبتكم، 
ال ت��س��اوي 1 ع��ل��ى م��ل��ي��ون م��ن الطرقات 
ال��ش��اق��ة ال��ت��ي ي��م��ش��ي��ه��ا امل���ق���اوم���ون )18 
ساعة يوميًا(، وعلى ظهورهم حمولة ال 
تقل عن 30 كيلوغرامًا. املجهود امليداني 
��ة، لكن 

ّ
ص��ع��ب. ن��ع��ت��ذر منكم ع��ل��ى امل��ش��ق

يقول.  امل��ق��اوم��ني«،  م��ع  نشعر  أن  جميل 
ال���ط���الب م��ج��م��وع��ات. ال توحي  ان��ق��س��م 
راجمة  ح������ول  ���ق���ني 

ّ
امل���ت���ح���ل اب����ت����س����ام����ات 

ص����واري����خ »غ��������راد«، ب��أن��ه��م أم�����ام سالح 
ال��راج��م��ة »ش��خ��ص مشهور«  ك��أن  ثقيل. 
سمعوا كثيرًا عن أفعاله وحانت فرصة 
رؤي���ت���ه، أخ���ي���رًا. ي��دي��ر أح����د أف�����راد القوة 
 
ً
يمنة الراجمة  املقاومة  في  الصاروخية 

استعمالها  ط���ري���ق���ة  ش����ارح����ًا  وي����س����رة، 
أوت��وم��ات��ي��ك��ي��ًا وي����دوي����ًا. ي��ب��دو ش��اب��ًا لم 
م طالبة 

ّ
يتجاوز أوائل العشرينات. تتقد

العدو  إم��ك��ان كشف  ع��ن  بخفر،  وتسأله 
ردارًا  »يملكون  املقاوم  يبتسم  للراجمة. 
الصاروخ.  إط��الق  يكشف مكاننا لحظة 
املهارة في كيفّية االختفاء السريع بعد 
الكاتيوشا،  ج���ول���ة  ت��ن��ت��ه��ي  اإلط��������الق«. 
ف��ي��ت��اح ل��ن��ا ال��ح��دي��ث م��ع امل��ق��اوم��ني على 
ون ل���رد أي عدوان 

ّ
ان���ف���راد. ه���م م��س��ت��ع��د

تقرير

حني رأيت جمال الجنوب، عرفت ملاذا هم مستعدون للموت من اجله« )حسن بحسون(
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