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لبنان

لبنان

على الغالف
إلى اليوم ،ال تعتبر إسرائيل المرحلة التي ّ
امتدت بين غزوها
ُ ِّ
ً
انسحابها المذل منه عام
لبنان عام  ،1982وصوال إلى
ّ
ّ
رسمية لها اسم ويوم يخلد ذكراها .قبل يومين،
 ،2000حربًا
انقضى  20عامًا على تلك اللحظة التي أغلق فيها رئيس
هيئة األركان سابقًا ووزير األمن اإلسرائيلي حاليًا ،بيني
غانتس ،البوابة خلفه .خرج ّجنود العدو من لبنان ولكن هذا
ّ
ُ ّ
ليال
األخير لم يخرج منهم أبدًا ،ظل كابوسًا ملحًا يتردد في ٍ
تطول إلى ما ال نهاية كما يقول معظمهم.
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إعداد بيروت حمود

تعالت مطالبات «المحاربين القدامى» بإعطاء هذه المرحلة
يوم رسمي .لكن الحرب
اسمًا ،وتخليدها كمناسبة في ٍ
ظلت بال اسم .ومنذ أكثر من شهرين ،ومع وصول وباء
«كورونا» إلى إسرائيل ،وفرض ما يشبه «اإلجازة المؤقتة»
على جميع اإلسرائيليين ،ومن بينهم هؤالء الجنود ،قرر
عدد منهم إنشاء مجموعة مغلقة في موقع «فيسبوك»
تحت اسم «قصص من لبنان :ما جرى في المواقع»؛
سرعان ما قفز عدد األعضاء فيها إلى  35ألفًا ،وبدأوا بنشر

قصصهم ،بمعدل  400منشور يوميًا! الدخول إلى هذه
المجموعة لم يكن باألمر السهل ،إذ ُيطلب من الراغب في
المشاركة إثبات كونه جنديًا سابقًا في لبنان ،أو أحد ذوي
الجنود القتلى ،أو على األقل إعطاء سبب مقنع للقائمين
على الصفحة يفسر رغبته في المشاركة .ولكن دائمًا
ثمة «طرق وعرة والتفافية للدخول» ومن خاللها عبرت
«األخبار» إلى المجموعة ،فجمعت الكثير من القصص
والصور ،ننشر بعضًا منها:

ّ
«قصص من لبنان» جنود العدو يستذكرون كوابيسهم
يوم بكينا ّ
وتبولنا على أنفسنا
خدمت في لواء (الناحال) في كتيبة  .931انضممت إلى سالح
املشاة في نهاية املسار التدريبي تحت إشــراف قائد الوحدة،
آفــي دهــان .تمركزنا في موقع كركوم على خط زرعـيــت ،وكان
ّ
ينضم إلينا كل بضعة أيام جنود آخرون من وحدات مختلفة.
الـقـصــة الـتــي اخـتــرت روايـتـهــا حصلت بــالــذات فــي نـهــايــة عــام
 .1999فــي ذلــك الـيــوم ،أمــرنــي قــائــد املــوقــعِ ،يـســرا :خــذ جنديني
اثـنــن معك مــن أجــل مــرافـقــة شاحنة أسلحة (مــن الـبــوابــة إلى
داخ ــل املــوقــع) وك ــان مـفـتــرض أن تـصــل بـعــد قـلـيــل .لـســوء حظ
كل من يوني وإلعاد (جنديني إسرائيليني) أنهما وصــا إلى
موقعنا فقط منذ أيــام قليلة وال يعرفان بعد ما الــذي تعنيه
مــرافـقــة شــاحـنــة أسـلـحــة .انـتـظــرنــا خ ــارج ــا ،ك ــان يــومــا صافيًا
وأك ـثــر مــن ع ــادي حـيــث ال إج ـ ــراء ات جـهــوزيــة مـعـ ّـيـنــة .وصلت
شاحنة األسـلـحــة وبــداخـلـهــا جـنــديــان اثـنــان مــن جيش لبنان
الجنوبي .الشاحنة كانت مليئة بالعتاد العسكري من رصاص
ّ
املتفجرة .تبادلنا التحايا
وذخائر وقذائف وأطنان من املواد
واألحــاديــث مع الجنديني ،قبل فتح البوابة إلدخــال الشاحنة
إل ــى داخـ ــل امل ــوق ــع .ف ـج ــأة ،وم ــن دون ســابــق إن ـ ــذار( ،ك ـمــا كــان
يحصل دومــا) وحتى مــن دون أدنــى اسـتـعــداد ،سقطت قذيفة
ّ
ـوان قـبــل أن تـسـقــط الـثــانـيــة .كنت
بــالـقــرب م ـنــا .دب الــرعــب ل ـث ـ ٍ
األول ال ــذي أدرك مــا ال ــذي يـجــري .قلت لهم (ط ـيــروا) إلــى قلب
الجحر (عسكريًا ،تعني حفرة إفرادية) وهكذا قفزنا أنا ويوني
وإلعاد والجنديني من جيش لحد إلى داخل الجحر بالقرب من
البوابة .بالفعل كان كما لو أنه جحر أرنب ،قلت لنفسي.
بوم بــوم! القذائف ال تــزال تتساقط ،لم يكن األمــر عاديًا .فجأة
ب ــدأت تتساقط صــواريــخ كــاتـيــوشــا ،وبــدأنــا ن ــدرك أن مقاتلي
حــزب الله عرفوا بأمر الشاحنة التي كانت في طريقها إلينا
ً
وي ـحــاولــون قـتــل ال ـج ـنــود الــذيــن فــي ال ـخ ــارج .م ـهــا! نـحــن هم
ً
الـجـنــود املــوجــودون فــي ال ـخــارج! مـهــا م ـ ّـرة أخ ــرى! الشاحنة!
ّ
محملة باألسلحة وبأطنان
الشاحنة امللعونة في الخارج وهي
مــن امل ــواد املـتـفـجــرة ،وهــي تقف فقط على بعد متر واح ــد من
(ال ـج ـح ــر) الـ ــذي ن ـحــن ب ــداخ ـل ــه ،وف ــي ح ــال إصــاب ـت ـهــا بـقــذيـفــة
واحدة ،لن يتبقى شيء من أجسادنا يمكن إرساله لألهل الذين
ينتظروننا في البالد (في إسرائيل).
هذه اللعنة ال تتوقف ...فيما نحن جالسون في ُالجحر تمامًا
مثل األرانب وال نعرف ما الذي يحصل خارجًا .أمسك الجهاز
وأبلغهم بأننا بداخل الجحر وحتى اآلن ما زلنا
(الالسلكي)
ّ
بخير .يطلبون مــنــا البقاء وأن ال نتحرك حتى يأتينا األمــر.
ّ
طــوال الــوقــت ،ظــل املـطــر الـنــاري يهطل فــوق رؤوسـنــا وحولنا
من دون توقف .في هذه اللحظات بكينا ،وتقريبًا ّ
تبولنا على
أنفسنا .واحــد من الجنديني اللبنانيني (جيش العميل لحد)

بالذات قرر أخد األمــور بروح طيبة واستغل الفرصة ليكشف
ّ
لنا عن الـنــدوب التي خلفتها شظايا انفجار ما بجسده .أما
صديقه اآلخ ــر ،وك ــان خبيرًا فــي املنطقة وكـمــا أعتقد كــان في
عمر األربـعـيـنـيــات ،فـقــرر أنــه يجب تمرير الــوقــت عبر إشعال
ً
سيجارة (من كل عقلك؟ أطفئها حاال ! صرخت به!).
ّ
أشعرتني كثافة النيران والقذائف بأن حزب الله يمهد الحتالل
احتمال بأن يكون مقاتلون من
املوقع .وتساء لت إن كان ثمة
ّ
ح ــزب ال ـلــه م ــوج ــودي ــن بــال ـقــرب م ــن ــا؟ وف ـج ــأة ،سـمـعـنــا صــوتــا
وكــأن ـمــا هــو خ ـطــوات ف ــوق الـحـصــى (ال ـح ـج ــارة) ،أو مــا يـبــدو
وكأنه زحــف ...أو مجرد قطة أو قنفذ خــرج من جحره للتأكد
من أن الفوضى انتهت .هــذا ما قاله أحــد الجنود اللبنانيني.
صه! قلت له؛ إذ إن صوت الزحف عاد ّ
مرة أخرى .حاولت إخراج
رأسي ملعرفة مصدر الضجة اآلتية من خارج الجحر .هنا بدأنا
نرتعد بالفعل .هــل هـنــاك مـخــربــون فــي ال ـخــارج؟ وه ــذا يعني
أننا قد نسمع فجأة تدحرج قنبلة يدوية باتجاهنا أو أنهم
قد يأخذوننا أسرى.
رفــاقـنــا فــي داخ ــل املــوقــع فـتـحــوا ج ـهــاز اإلرس ـ ــال .قــائــد وحــدة
املراقبة أيــال فايس تحدث معي عبر الالسلكي ،وقــال إنهم ال
يجدون أي شــيء .ولكننا سمعنا شيئًا ما وال يمكنني شرح
ذلــك .شــيء ما حصل هناك .حتى اليوم ما زلــت متأكدًا ّ من أن
ً
مقاتال أو أكثر من حزب الله كان يزحف هناك بالقرب منا .بعد
قرابة نصف ساعة من االنتظار ،جدد حزب الله قصف املوقع،
وه ــذا األم ــر عــزز شـكــوكــي وأك ــد لــي أن أح ـدًا مــن املـقــاتـلــن كــان
يزحف بالقرب منا ،قبل أن يختفي .انتظرنا مزيدًا من الوقت،
ً
إلى أن هدأ القصف .تحدث يسرا عبر الالسلكي قائال :افتحوا
ال ـب ــواب ــة ،وادخـ ـل ــوا ال ـشــاح ـنــة إل ــى ال ــداخ ــل واركـ ـض ــوا بـســرعــة
رجوعًا الى املوقع.
قــررت أن ال أبـقــى لحظة أخــرى بالقرب مــن الشاحنة امللعونة
ه ــذه .توجهت إلــى الجنديني اللبنانيني وقـلــت لهما :اصعدا
إل ــى الـشــاحـنــة ف ــورًا واهــربــا مــن هـنــا .أم ــا ال ـعــاد ويــونــي فقلت
لـهـمــا :ثــاثـتـنــا سـنــركــض ال ــى داخ ــل املــوقــع مــن دون أن ننظر
نظرة واحدة الى الخلف .ركضنا بسرعة رهيبة بني املكعبات
االسمنتية .وأخيرًا وصلنا إلى املوقع اآلمن.
على الــرغــم مــن أنــه كانت هناك شكوك استخبارية ،لــم ينجح
رفاقنا في املوقع على اإلطالق في اكتشاف إن كان ثمة مقاتلون
من حزب الله أو ال .أو إن كان هؤالء قد استغلوا الفرصة لزرع
املوقع أم ماذا؟ وهذه الشكوك هي نفسها
عبوات ناسفة حول ّ
صوت الزحف ُالذي كنا نسمعه ونحن بداخل ّالجحر .وبسبب
ه ــذه امل ـخــاوف أغـلـقــت بــوابــة املــوقــع وطـلــب مــنــا ع ــدم الـخــروج
نهائيًا .بقينا هناك ألكثر من شهر .وبعد أيــام من مغادرتنا
امل ــوق ــع؛ إذ كــانــت ق ــوة عـسـكــريــة مــن «جـفـعــاتــي» ج ــاء ت لتحل
محلنا ،انـفـجــرت عـبــوة ناسفة بــأفــراد هــذه ال ـقــوة .وكـمــا أذكــر
سقط قتيل على األقل ،وأكثر من سبعة جرحى.
إلى اليوم ،ال يمكنني االنفصال عن فكرة أنني والعاد ويوني
كــان يمكن أن نموت هـنــاك ،ويـكــون مصيرنا مثل مصير هذه
ال ـقــوة .بـعــد  21عــامــا تـقــريـبــا عـلــى الـحــادثــة ال ّت ــزال فـكــرة أننا
ك ـنــا نـسـمــع ص ــوت زح ــف امل ـقــات ـلــن بــال ـقــرب مــنــا وأن ـه ــم ربـمــا
كانوا يزرعون العبوات وأننا لم نفعل شيئًا ملنعهم من ذلك...
تالحقني.
(مأور غرينبرغ ،جندي من «الناحال»)

¶¶¶

كابوس أنصار :نحن أسرى الخوف
«على الرغم من مرور أكثر من ثالثني عامًا ،ال يزال معتقل أنصار
ّ
ّ
إلى اليوم يشكل واحـدًا من أســوأ الكوابيس التي خلفها لبنان

بالنسبة إل ـ ّـي .كــان مــن الصعب للغاية التفكير فــي أنـنــي كنت
جالسًا في بــرج املراقبة ،وفــي األسفل هناك اآلالف من األســرى
ّ
اإلرهابيني واملساعدين ومجرد مدنيني .تذك ّرني مراقبة األسرى
مــن األب ــراج بمشاهد ّ شبيهة ،ولـكــن حــن كــنــا نحن الــا أســرى
ً
تحت املراقبة؛ يوم كنا مثال متمركزين في داخــل املواقع وثمة
ّ
بندقية آلية
على الــدوام من يراقبنا من التالل القريبة ،ممسكًا

ّ
موجهة نحونا .املشاهد مــن معسكر أنـصــار ال تـغــادر الــذاكــرة
ً
حيث األســرى يمشون طــوال اليوم ،ذهابًا وإيــابــا ،ليال ونهارًا،
تجاهنا،
بال توقف .كان يمكن بكل سهولة استشعار كراهيتهم
ّ
تشعر بالقوة .صحيح كنا
وخاصة أنهم كانوا مجموعة كبيرة
ّ
نحن الجهة اآلسرة ،ولكن من جهة ثانية كنا مأسورين بالخوف
مــن فـكــرة ص ــول أسـلـحــة إل ــى أي ــدي ه ــؤالء األسـ ــرى .لـكــن الــرعــب
الحقيقي كان عندما يحني موعد العطلة والعودة إلى البيت في
رحلة ال ُيعرف أبدًا كيف ستكون نهايتها».
(رافي ويرثيم)

¶¶¶

أمطار من القذائف في «القنطرة»...
وعبوة

ُ
املكان :نقطة التبديل  24ملحور كرني حيث كانت تزرع العبوات
ً
ً
الناسفة ،والتي كان جزء منها قاتال فعال.
الزمان :ربيع .1988
«كنت فــي حينه ضابطًا فــي (يـكــال ـ ـ وحــدة االرت ـبــاط اللبناني)
في اللواء الغربي .تبدأ القصة من املخرج الغربي لبلدة الطيبة؛
حيث كانت هناك بعثتان اثنتان قد عسكرتا في موقعني قريبني.

البعثة األولى تموضعت إلى الشمال من البلدة في منطقة ينتهي
بـهــا مــوقــع شــومــريــا ،والـثــانـيــة جـنــوبــا فــي منطقة ينتهي فيها
موقع قنطرة (في بلدة قنطرة الجنوبية) .في الفترة نفسها ،بدأ
استهداف مواقع الجيشني اإلسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي،
وكانت األوامــر تقضي بإجراء اتصال على رأس كل ساعة .عبر
الجهاز الالسلكي ،طلبت االتصال بموقع قنطرة ولكن اإلشــارة
كــانــت سلبية تـمــامــا .بـحـلــول الـصـبــاح ،ع ــادت اإلشـ ــارة إيجابيًا
بشكل مفاجئ .وكما كــان متبعًا فــي حينه طلبت مــن اللحديني
ع ـبــر ال ـج ـهــاز ف ـتــح ال ـطــريــق وتــأم ـي ـنــه ق ـبــل وص ــول ــي .لـسـبــب ما
ّ
حــاولــوا نهيي عــن الــوصــول إلـيـهــم ،ول ـكــن شيئًا مــا فــي داخـلــي
كــان يقول لي عليك الــوصــول للتأكد من أن كل شــيء هناك على
مــا ُي ــرام .فــي غضون ذلــك ،قمت بتنظيم عــدد مــن الـجـنــود ،حيث
كــان اإلج ــراء يقتضي أن يأخذ ضابط وحــدة االرتـبــاط اللبناني
بضعة جنود ويقومون بفتح الطريق إلى املوقع املنوي الوصول
إليه بعد التأكد من ّ
خلوه من العبوات الناسفة .بعد ذلك ،صارت
ّ
اإلجراءات تقتضي أن تتضمن القوة ضابطًا من وحدة االرتباط
اللبناني ،وعددًا من الجنود التابعني للواء الناحال ،وسائقًا من
جيش لبنان الجنوبي .وقـبــل فتح الـطــريــق ،كنا نـجــري تمرينًا
واستعراضًا للمعلومات ،وبينما كنا نقوم بذلك في طريقنا إلى

بعد  21عامًا على الحادثة ،ال تزال
فكرة أننا كنا نسمع ّصوت زحف
المقاتلين بالقرب منا تالحقني
ّ
أتذكر جيدًا هواء لبنان النظيف
المشبع برائحة الطبيعة على طول
الطريق الحدودي المرعب
ً
اتصاال مع املوقع اللحدي وقالوا ّ
مرة أخرى إنه
القنطرة ،أجريت
ليس هناك ضرورة لكي أصل إليهم .مع ذلك أصررت مجددًا وقلت
إنني في طريقي إليكم».
«وفي خالل تقدمنا مشيًا ِّعلى األقدام ،كان الجنود يزيلون العوائق
والسياجات الحديدية والشباك ،ثم يدخل قصاص األثر (كان اسمه
عــاطــف) ،ويتفقد إن كــان ثمة ّأيــة آثــار تــدل على عبث الحيوانات
أو الـبـشــر ،وم ــن ثــم نستمر فــي الـتـقــدم حـتــى تــأمــن ال ـطــريــق .في
ّ
هذه االثناء ،السائق عــزت من جيش لبنان الجنوبي ناداني عبر
الجهاز ،بينما كان ال يزال داخل الجيب العسكري ،وسألني إن كان
باستطاعتي رؤية الشخص الجالس على القمة الجنوبية مقابلنا
ويراقبنا؟ ومــا إن أنزلت النظارات لكي أرى ما يحدث على التلة
حتى صــرخ عــاطــف :ع ـبــوة ...عـبــوة .بــدأنــا بــالــركــض على األســاك
للتأكد من أنه ليس هناك أي أحد قريب .وخالل ذلك أمطرت علينا
القذائف ولكن كما لو أنها معجزة ،القذيفة التي سقطت على بعد
متر واحد منا لم تنفجر .ما أنقذنا كان رد فعل املدفعية وطائرتان
حربيتان .وهنا أخبرهم بأنني أريــد التعطيل (تعطيل العبوة)
واملـتــابـعــة ،وحـيـنـهــا أس ـ ّمــع ،بــريـمــو ،ضــابــط الـهـنــدســة فــي وحــدة
االرت ـبــاط اللبناني ،يـحــذرنــا مــن الــوصــول إلــى املــوقــع .انتظر مع
ّ
القوة في املكان (في نقطة التبديل  .)24يصل جيب لجيش لبنان
ّ
الجنوبي وبداخله مفكك العبوات .يفجر .ونتابع الروتني».

¶¶¶

قصص من لبنان :ما جرى في المواقع (الصورة الرئيسية للمجموعة على فيسبوك)

(إيلي ساسون ،ضابط في وحدة االرتباط اللبناني)

«المنشفة» التي أحرقت موقع
«دالعت»
الزمان .1992 :املكان ّ«موقع دالعت» العسكري
ّ
«دخلنا إلــى حيث كنا ننام داخــل املــوقــع (دلع ــت) ،كما جرى
الــروتــن اليومي فــي ســاعــات املـســاء .وفـجــأة سمعنا صــراخــا :

حريق! حريق في املوقع! على الفور قفزنا من األسـ ّـرة ،ورأينا
ألـسـنــة الـلـهــب قــد أت ــت عـلــى غــرفــة الـضـبــاط ،فيما كــانــت تمتد
ً
وصــوال إلــى املطبخ القريب .رحنا نسمع أصــوات االنفجارات
ال ـتــي ك ــان سـبـبـهــا وص ــول ال ـن ـيــران إل ــى بـعــض األس ـل ـحــة ،ولــم
ّ
يـسـعـفـنــا م ــن ذل ُــك ك ــل ــه س ــوى امل ـك ـع ـبــات االس ـم ـن ـت ـيــة .ال أذك ــر
بالتحديد كيف أخمد الحريق في نهاية املطاف ،وإن كانت قد
وصلت إطفائية أم طــائــرة إطـفــاء .كــل مــا أذك ــره أنــه كــان يمكن
أن يتسبب هــذا الحريق الــذي لــو وصــل إلــى ج ـ ّـرات الـغــاز (في
املطبخ) ،فــي قتلنا جميعًا .فــي الـيــوم التالي ،وصلت شاحنة
ُ
وأفرغت املوقع من مخلفات الحريق ،واستبدل ما تضررّ .أما
كيف اندلعت النيران؟ أحــد الضباط (ال أريــد ذكــر اسمه) ترك
منشفة حمام فوق مدفأة السوالر (نوع من أنواع املحروقات،
مثل الكاز)».
(شماي آيزنمانّ ،
خريج لواء جفعاتي اب )1990

تموضعت مجموعة تابعة لـ(باهاد 1ـ ـ اختصارًا ملدرسة الضباط
التابعة للجيش اإلسرائيلي) حيث كنت أخدم ،مع الذين ذهبوا
إلى سلسلة لبنان في إطار دورة ضباط للمشاة.
كان ذلك عام  ،1997حني أصبح سقوط صــاروخ على السياج
أو مهاجمة موقع ما روتينًا يوميًا؛ ثم إن التفكير في مجرد
اح ـت ـمــال أن تـنـتـهــي حـيــاتــي ويـتـنــاثــر ج ـســدي أشـ ـ ً
ـاء ل ــم يكن
اع ـت ـق ــادًا مـطـمـئـنــا ع ـلــى اإلط ـ ــاقّ .أمـ ــا ملـ ــاذا حـصـلــت ع ـلــى هــذا
الشرف؟ (توكيله بمهمة تأمني الحماية للشاحنة)» ،فالسبب
كما يتابع« :لقد كنت تلميذًا فــي دورة للضباط تابعة للواء
املـشــاة ،وبترافق لعدد مــن األح ــداث واملـصــادفــات كما لــو أنها
من األفــام ـ ـ قائد السرية إريــك حــان /أحونا التي كنت أخدم
نفسه من كان قائد سرية في
فيها تحت إمرته في لبنان ،هو
ّ
مسار التدريب الخاص بجوالني (جندت للتدريب في آب عام
 1995للكتيبة  ،)13وف ــي خ ــال خــدمـتــي فــي جــوالنــي ّ
عينني
في منصب جندي ارتباط (مهمته أن يكون صلة الوصل بني
القائد وعموم السرية) ،وعندما قابلته ّ
مرة أخرى في (باهاد
 ،)1عـ ّـيـنـنــي إري ــك م ـجــددًا لـكــي أك ــون صـلــة الــوصــل بـيـنــه وبــن
عموم السرية .وهذا يعني أنني مارست هذه املهمة ملدة سنة
مدخل لغينس؟)».
وثمانية أشهر (هل هناك أي
ّ
«وف ــي أح ــد األي ــام نــادانــي إري ــك وبــشــرنــي بــأنـنــي اخ ـتــرت ملهمة
مــراف ـقــة وت ــأم ــن حـمــايــة شــاحـنــة األس ـل ـحــة .ووع ــدن ــي ب ــأن هــذه
املـهـمــة سـتـكــون بـمـثــابــة جــولــة تعليمية بــالـنـسـبــة إلـ ـ ّـي .لــم أكــن
أفـهــم فــي ذلــك الــوقــت إن كــان هــذا عقابًا أو تـقــديـرًا ،ففي الوقت
الــذي سافر فيه الجميع في باصات ّ
مكيفة من متسبيه رامــون
(مستوطنة شمالية) إلى لبنان ،كنت أنا في شاحنة غير مكيفة
ومع سائق بالكاد يعرف كلمتني عبريتني ،كل هذا والخوذة لم
تنزل عن رأســي للحظة ،خالل سفرنا في الطريق الطويل .وفي
وق ــت مــا خ ــال الـطــريــق سمحت للسائق بخلع خــوذتــه بعدما
هددني بالتمردّ .أما أنا فقد كنت تلميذًا نجيبًا وحافظت على
وضعها على رأســي ألنني اعتبرت خلعها خرقًا لــأوامــر .أكثر
من  4ســاعــات ،استغرقنا لشق طريقنا من (بــاهــاد  )1إلــى رأس
الناقورة ،حتى قطعنا الحدود اللبنانية بالكامل من الشرق إلى

¶¶¶

هل ستتناثر أشالئي خارج شاحنة الريو؟

«إن ـهــا واحـ ــدة مــن أك ـثــر امل ـه ـمــات املـمـتـعــة ال ـتــي قـمــت بـهــا خــال
خدمتي في لبنان ،ولكنها أيضًا واحــدة من أكثر املهمات رعبًا
على اإلطــاق .كــان ذلــك بمثابة يــوم تجوال وتفقد لكافة املواقع
ً
الحدودية ،من رأس الناقورة وصوال إلى تالل مزارع شبعا ،وهذا
هو الجزء املمتع كونه جولةّ .أما الجزء املرعب فهو طابع املهمة
إلي؛ إذ كان مفترضًا أن ّ
التي أوكلت ّ
أؤمن الحماية لشاحنة ريو
مليئة باألسلحة الجديدة ومــن كافة األن ــواع :راجـمــات ،قاذفات
الو ،قنابل مضادة للدروع ،قاذفات آر بي جي ،وآالف الرصاصات
مــن جـمـيــع األح ـج ــام .وص ـلــت الـشــاحـنــة إل ــى أح ــد امل ــواق ــع حيث

الغرب ،وصلنا مرهقني بفعل ارتجاج شاحنة الريو املتواصل،
وضجيج محركها الذي لم يهدأ .لقد أجبرنا الخوف على أن نبقى
ّ
متيقظني طوال الطريق ،ومع كل صندوق ذخيرة كنا نضعه في
أحد املواقع التي مررنا بها كنت أشعر بأنني أتممت جــزءًا من
ّ
املهمة .ال أذكــر املــواقــع التي زرنــاهــا ،ولكنني أتــذكــر جيدًا هــواء
لبنان العليل ،النظيف ،املشبع برائحة الطبيعة وخاصة رائحة
أشجار الصنوبر على طول الطريق الحدودي املرهق ،واملرعب».
(تزاحي هراري ،جندي ارتباط)

