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املقاومة والعمل اجلهادي
مقدمة :البدايات الأوىل:
كان من ال�صعوبة مبكان خالل �إعداد هذه الدرا�سة الف�صل بني العمل ال�سيا�سي
والعمل الع�سكري ،نظرا ً للعالقة ال�سببية بينهما� ،إذ دفعت العديد من الأحداث والأزمات
ال�سيا�سية باجلماعة الإ�سالمية �إىل خيار املقاومة .ومنذ اندالع احلرب الأهلية اللبنانية
وحتى توقيع اتفاق الطائف حافظت اجلماعة على �أ�شكال خمتلفة من الوجود الدفاعي
العلني حينا ً وال�رسي �أحياناً ،وكان لها ت�شكيالت �أمنية باختالف الظروف والبيئات
والأوقات التي م َّرت على لبنان؛ من الدفاع عن الوجود يف املدن والقرى يف مواجهة
املعتدين �إىل مقاومة االحتالل ال�صهيوين وعمالئه؛ مما جعل اجلماعة الإ�سالمية خيارا ً
�أمنيا ً دفاعيا ً جديرا ً بالدرا�سة والتوثيق.
ر ّكزت اجلماعة يف ال�ستينيات وحتى بداية ال�سبعينيات على العمل الك�شفي
والريا�ضي ،والذي كانوا يطلقون عليه ا�سم “الفتوة” �آنذاك ،من خالل املخيمات التي
كانوا ميار�سون من خاللها النظام املر�صو�ص والت�سلق والتدريبات الريا�ضية القوية،
وقد يكون من بني ما يتمرنون عليه �أحيانا ً عملية الرمي بال�سالح والتدرب عليه .ومن
الناحية الع�سكرية ثمة رافد مهم كان ي�ساعدهم �آنذاك وهو التدريب الع�سكري �ضمن
املدار�س ،والذي كان يتم ب�شكل ر�سمي ب�إ�رشاف اجلي�ش اللبناين ،بل هو �إلزامي لطالب
املدار�س الثانوية .وهذا يدل على �أن اال�ستعدادات الع�سكرية لأفراد اجلماعة مل تكن
خارجة عن النظام العام.1
بد�أت التدريبات الفعلية على ال�سالح �سنة  ،1972وكان التدريب على الأ�سلحة
اخلفيفة فيما ي�سمى دورة مقاتل عادي �أو دورة عرفاء؛ وذلك على ر�شا�شات
الكال�شينكوف  ،Kalashnikovوالدكرتيوف  ،Degtyaryovوال�سيمينوف
) ،Samozaryadnyi Karabin sistemi Simonova (SKSوالقنابل اليدوية،
والآر بي جي  ،RPGوالدو�شكا  ،DShKوذلك ب�إ�رشاف مدرب متخ�ص�ص تلقى
دورات ع�سكرية .وتواىل عدد من اللبنانيني على تدريب هذه املجموعات ،ويف تلك
1

مقابلة �أجراها عبد القادر العلي مع حممد علي �ضناوي ،طرابل�س.2006/12/15 ،

131

اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان 2000–1975

الآونة مل يكن ي�سمح بالتدريب �إال للإخوة امللتزمني .ومع �إرها�صات احلرب اللبنانية
�سنة � ،1974أ�صبح للجماعة نقطة تدريب خا�صة وكان ي�أتي �إليها �أع�ضاء اجلماعة من
كل املناطق اللبنانية للتدريب من �صيدا ،والإقليم ،وطرابل�س ،وبريوت �أيام اجلمعة،
وال�سبت ،والأحد ،وكان الأمر �شبه �إلزامي لكل عنا�رص اجلماعة .ويف بداية �سنة ،1975
تطور التدريب �أكرث وجرى اال�ستعانة ب�ضباط ذوي خربات ع�سكرية جيدة بعد انفراط
عقد اجلي�ش اللبناين ،وجرت دورات تدريبية لأمراء ف�صائل ا�ستمرت قرابة ال�شهر،
وكانت من �أهم الدورات التدريبية يف تاريخ اجلماعة.2
كان لدى �أع�ضاء اجلماعة �أ�سلحة فردية خا�صة ،كل عن�رص قد ا�شرتاها لنف�سه ،ومع
بداية �سنة  ،1975جرى �رشاء بع�ض الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة ،ويف بع�ض الأحيان
كانت عمليات ال�رشاء هذه تتم بجهد فردي يف اجلماعة ،كما �أن جي�ش لبنان العربي كان قد
ز ّود اجلماعة ببع�ض الأ�سلحة الثقيلة من بع�ض الثكنات الع�سكرية اللبنانية يف طرابل�س
مل�ساعدته يف حربه �ض ّد االنعزاليني والطائفيني.

�أو ًال :اجلماعة الإ�سالمية واحلرب الأهلية:
عند اندالع احلرب �سنة  ،1975ظهرت قوة اال�ستعدادات والتح�ضريات التي
كانت لدى ك ّل �أطراف ال�رصاع �سواء من جانب امل�سيحيني؛ مثل حزب الكتائب الذي
كان لديه �أ�صالً تدريبات علنية �سابقة ،واملردة ،والأحرار ،وغريهم� ،أم من جانب
امل�سلمني مثل جند اهلل ،وحركة  24ت�رشين ،والبعث العراقي ،والبعث العربي،
وغريهم ،فالكل كان على �أهبة اال�ستعداد وعلى جاهزية تامة خ�صو�صا ً على امل�ستوى
الع�سكري.
كان من �أبرز العمليات التي �أ�شعلت فتيل احلرب هي قتل الزغرتاويني جمموعة من
الطرابل�سيني ورميهم على طريق زغرتا – طرابل�س ،وذلك ما �سمي فيما بعد القتل على
�صح التعبري .ور�أت اجلماعة
الهوية ،ومنها انطلقت “حرب ال�سنتني” (فرع ال�شمال) �إن ّ
�أن ما �صدر من بع�ض امل�سيحيني �آنذاك هو ق�ضية مبدئية عقائدية بامتياز ،و�أنهم يعملون
يف حرب تطهري عرقي ،و�أطلقت اجلماعة مثل هذه التحذيرات والتخوفات ،كما �أطلقت
2

مقابلة �أجراها عبد القادر العلي مع �أ�سعد هرمو�ش ،بريوت.2006/9/4 ،
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احلركة الوطنية على الطرف امل�سيحي املاروين ا�سما ً ولقبا ً ظ ّل مالزما ً لإعالمها،
وبياناتها ،وخطاباتها وهو “االنعزاليون” ،وكان ذلك يف �أول عدد وعلى ال�صفحة الأوىل
لن�رشة “املجاهد” ،التي كانت ُتع ُّد مبثابة الإعالم احلربي املكتوب للتنظيم الع�سكري
(املجاهدون) للجماعة.
مع اندالع احلرب الأهلية اللبنانية يف ني�سان� /أبريل � ،1975أعلنت اجلماعة عن دورات
تدريبية ع�سكرية �رسيعة ،وقبلت يف تنظيم املجاهدون عنا�رص من خارج اجلماعة� ،إال �أن
�أغلبهم كان من املتدينني ،وت�شكلت جلنة �سيا�سية لت�رشف على هذا التنظيم من بينهم
وعي ال�ضابط ال�سابق يف اجلي�ش اللبناين
حممد علي ال�ضناوي ،و�إبراهيم امل�رصي،
ّ
املهند�س عبد الفتاح زيادة 3قائدا ً لهذا التنظيم.
دخلت اجلماعة الإ�سالمية يف طرابل�س �أوالً املعرتك الع�سكري بخطة دفاعية� ،إذ مل
تبادر �إىل الهجوم يف �أي من العمليات الع�سكرية التي قامت بها .وكانت خطتها مبنية
على �إقامة �أحزمة دفاعية حول مناطق التما�س يف كل من طرابل�س – ال�ضنية وبريوت
و�صيدا الحقاً .وا�صطفت اجلماعة �إىل جانب الف�صائل الوطنية بغية درء خطر 4القوى
الع�سكرية املارونية .و�أقامت مراكز تدريب يف جبال ال�ضنية �شمال لبنان ،وفتحت
مراكزها لتدريب النا�شئة من ال�شباب ،حيث قارب عدد من تلقوا تلك التدريبات
اخلم�سة �آالف �شاب بالإ�ضافة �إىل املئات من الفتيات .وفقدت اجلماعة الإ�سالمية خالل
املعارك التي خا�ضتها ع�رشات ال�شهداء ،كما خلّفت املعارك عددا ً من املعوقني واجلرحى.5
وعلى الرغم من اختالف جتربة ت�شكيالت تنظيم املجاهدون يف املناطق� ،إال �أن كل هذه
3

ولد عبد الفتاح زيادة �سنة  ،1934ن�ش�أ وترعرع يف بيت وبيئة متدينة كانت والدته حتفظ القر�آن الكرمي منذ
�صغرها .التحق باملدر�سة احلربية وتخرج برتبة مالزم ،وتلقى دورات ع�سكرية عدة يف لبنان وخارجه ،وقد
كان يف ال�سنة الثانية يرتدد على مقر عباد الرحمن يف طرابل�س ،وتلقى فكر الإخوان امل�سلمني عن طريق الكتب
املوجودة يف الكلية الإ�سالمية بطرابل�س ،حيث قر�أ كل كتب الإخوان املوجودة هناك .ويف �سنة  ،1960تقدم
با�ستقالته من اجلي�ش اللبناين وهو ما يزال برتبة مالزم ،وذلك لعدم الرتقية ،وملا الحظه يومها من متييز
طائفي ،ومل تكن تقبل اال�ستقاالت �آنذاك يف اجلي�ش اللبناين� ،إال �أنها قبلت منه .بعد ا�ستقالته من اجلي�ش �سافر
�إىل فرن�سا لإكمال درا�ساته العليا ،وكان يرتدد �إىل لبنان� ،إىل �أن عاد �سنة  ،1975وت�سلم قيادة اجلناح الع�سكري
للجماعة الإ�سالمية (املجاهدون) .وكان له ف�ضل كبري يف هذا املجال داخل مراكز اجلماعة كما ي�شهد به الكثري
من قادتها و�أع�ضائها� ،إ�ضافة �إىل الروح الإ�سالمية ،وح�سن الرتبية التي كان يتمتع بها ،والتي كانت تظهر من
خالل �رشوطه يف اجلندي من جنود املجاهدون ،وما كان يلزمهم به من الدرو�س الدينية واحللقات احلركية
واملحا�رضات الإ�سالمية ،والأذكار �إىل جانب عملهم الع�سكري .تويف يف � 2006/12/22إثر مر�ض �أ�صابه.

	4انظر� :أمانة الإعالم يف اجلماعة الإ�سالمية ،اجلماعة الإ�سالمية يف الأزمة اللبنانية� ،ص .7
5
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الت�شكيالت حر�صت على االلتزام الأخالقي بعيدا ً عن روح الع�صبية والطائفية ،فامتنعوا
عن القتل والإيذاء على الهوية ،كما ترفعوا عن �رضب ممتلكات النا�س ملجرد انتمائهم
الطائفي .وترى اجلماعة �أنها من خالل تنظيم املجاهدون “جنحت يف تخريج املقاتل
امل�سلم واملجاهد امل�سلم ،الذي يلتزم يف حروبه ومعاركه حدود ال�رشع احلنيف و�أخالق
امل�سلمني ال�صادقني” .6وقد كان للمناقبية العالية التي يتمتع بها عنا�رص املجاهدون دور
يف رفد اجلماعة الإ�سالمية بعنا�رص جديدة �شاركت يف املعارك مع املجاهدون ،ولكنها مل
تكن منتمية تنظيميا ً �إىل اجلماعة .7ا�ستمر وجود تنظيم املجاهدون خالل حرب ال�سنتني
�أي  1975و ،1976ومع دخول اجلي�ش ال�سوري �إىل لبنان جرى تفكيك التنظيم� .أما يف
�صيدا ،فا�ستمر التنظيم لفرتة �أطول العتبارات مت�صلة بالواقع اجلنوبي.
وقد عقدت الأحزاب الوطنية ،والتقدمية ،والهيئات الإ�سالمية ،وال�شخ�صيات
الروحية وال�سيا�سية والوطنية ،والتجمع الوطني للعمل االجتماعي ،والنقابات املهنية
والعمالية ،والفعاليات االقت�صادية والثقافية واالجتماعية ،م�ؤمترا ً عاما ً يف طرابل�س
يف  ،1976/1/7بحثت فيه احلالة اللبنانية ب�شكل عام وواقع امل�سلمني ومطالبهم ب�شكل
خا�ص ،و�صدرت عنه املقررات التالية:
�أ .يلتزم امل�ؤمترون بالعمل على:
 .1تعديل الد�ستور باجتاه حتقيق التوازن داخل ال�سلطة التنفيذية.
 .2تعديل قانون االنتخاب ب�شكل يتيح حتقيق متثيل �شعبي �صادق وفقا ً
لنظام التمثيل الن�سبي.
� .3إلغاء الطائفية ال�سيا�سية بكل مظاهرها.
 .4و�ضع �سيا�سة وطنية للتعليم وتنمية القيم الروحية والأخالقية.
 .5ت�أمني ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية و�إن�شاء حمكمة د�ستورية عليا.
 .6تطوير النظام االقت�صادي والقوانني ال�رضيبية لتحقيق العدالة
االجتماعية.
 .7تعديل قانون اجلي�ش ب�شكل يعيد لهذه امل�ؤ�س�سة وجهها الوطني ودورها
الأ�سا�سي يف حماية حدود هذا الوطن ووحدة �أرا�ضيه وكرامة �أبنائه.
6

املرجع نف�سه� ،ص .17

7

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �أ�سعد هرمو�ش ،طرابل�س.2011/7/1 ،

134

املقاومة والعمل اجلهادي
 .8و�ضع قانون جديد للتجن�س متنح مبوجبه اجلن�سية جلميع املكتومني
ك�أمثال عرب وادي خالد والأكراد.
ب .الت�أكيد على عروبة لبنان و�سيادته ،مع ما ي�ستتبع ذلك من التزام بالق�ضية
الفل�سطينية ،وتالحم مع الثورة الفل�سطينية ،واحرتام للمواثيق املعقودة
معها ب�شكل ي�ضمن حتقيق �أهدافها.
ج .الت�أكيد على �رضورة �إحباط كل حماولة لالنحراف بالن�ضال الوطني نحو
امل�سالك الطائفية.
د .دعم اجلبهة ال�سيا�سية الواحدة وت�أكيد وحدتها.
هـ .توحيد القيادة الع�سكرية.
و .دعم قوة االرتباط الأمنية وفق خطة يتفق عليها للحفاظ على �أمن املدينة
و�سالمتها.8

ويرى �أحد قادة املجاهدون يف مقابلة �أجرتها معه �صحيفة الأخبار اللبنانية ،حول
نظرته للمعركة يف لبنان� ،أن ال�رصاع الدائر فيه هو �رصاع �ض ّد الت�سلط الطائفي،
واالمتيازات �أو املكت�سبات الطائفية ،و�أن الدخول يف احلرب هو يف �سبيل حتقيق املطالب
املتمثلة يف العدالة وامل�ساواة بني جميع املواطنني بغ�ض النظر عن انتماءاتهم الطائفية.9

ثاني ًا :تنظيم املجاهدون :اجلماعة الإ�سالمية والقوى
امل�ساندة لها:
 .1تنظيم املجاهدون يف طرابل�س وال�شمال:
ت�أ�س�س تنظيم املجاهدون يف طرابل�س وال�شمال �سنة  1975يف بداية احلرب الأهلية،
لتحقيق الأهداف الدفاعية التي حددتها اجلماعة الإ�سالمية ،فكان لها ح�ضور يف طرابل�س
وال�ضنية .وقد حر�صت اجلماعة من خالل عملها الع�سكري على عدم ال�سماح للقوى
امل�سيحية “االنعزالية” بالو�صول �إىل طرابل�س ،والدفاع قدر امل�ستطاع عن منطقتي
الكورة والقلمون ،وت�أمني حماية طريق طرابل�س – ال�ضنية ،وعدم �سقوط قرية مرياطة
التي كانت ت�شكل اخلط الوحيد الذي يربط طرابل�س بالقرى الإ�سالمية املحيطة بها .بد�أ
8

ن�رشة املجاهد� ,صوت اجلماهري امل�ؤمنة يف ال�شمال ،العدد � ،1976/1/12 ،14ص .2

9

ن�رشة املجاهد� ,صوت اجلماهري امل�ؤمنة يف ال�شمال ،العدد � ،1976/5/24 ،31ص .2
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التنظيم تدريباته يف ال�ضنية ،كما �أقام عددا ً من الدورات التدريبية يف طرابل�س ،و�شارك
يف الدفاع عن املدينة ،10فقام بعمليات نوعية مبفرده ،كما �شارك ف�صائل احلركة الوطنية
يف تطهري طرابل�س و�ضواحيها من املردة ،ومن ثم الق�ضاء على حت�صيناتهم ال �سيّما
مدر�سة الآباء الكرمليني على م�شارف زغرتا .11وانفرد املجاهدون يف حماية منطقة
ال�ضنية من خالل حزام الدفاع القوي الذي �أقيم على �شكل خنادق ود�شم على امتداد
�سبعة كيلومرتات تقريبا ً ،12وبالقيام بعملية نوعية باجتاه بلدة جمدليا التي تف�صل
طرابل�س عن زغرتا ،وتطهري البلدة من القوى االنعزالية املعادية.13
كان املركز الرئي�سي لتنظيم املجاهدون يف دار املعلمني بطرابل�س يحتوي على الإذاعة،
ونقطة القيادة والتدريب ،وتوزيع املهام.
كان متويل التنظيم ذاتياً ،فقد كان على كل عن�رص من اجلماعة مقتدر ماديا ً �أن
ي�شرتي �سالحه وذخريته .14ومتت �أول �صفقة �أ�سلحة من خالل اقتطاع ن�صف رواتب
الإخوة لدفع ثمنها .15غري �أن احلاجة فيما بعد �إىل ال�سالح املتو�سط ّ
مت تلبيتها من خالل
زي ع�سكري �أخ�رض موحد،
امل�ساعدات ،والتربعات ،والهبات .16وقد كان للعنا�رص ّ
وكانوا معروفني بالكوفية ال�سوداء التي كانت رمزا ً مرادفا ً لتنظيم املجاهدون .جرى
توزيع العنا�رص على ف�صائل ،يتكون كل ف�صيل منها من حظريتني ،يف كل واحدة �سبعة
عنا�رص ،بالإ�ضافة �إىل �آمر الف�صيل� ،أو قائده .تلقى قادة الف�صائل تدريبات ع�سكرية
على �أيدي �ضباط متخ�ص�صني من جي�ش لبنان العربي ،ومعهم مدربون من اجلماعة
الإ�سالمية ،فكانت التدريبات موازية للتدريبات التي يتلقاها ال�ضباط يف املدر�سة احلربية
التابعة للجي�ش اللبناين .17وكان يوجد يف طرابل�س جمموعة من الإخوان املدربني ،من
10

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �أ�سعد هرمو�ش ،طرابل�س.2011/7/1 ،
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مدر�سة تب�شريية ُبنيت قبل الأحداث ب�سنتني يف منطقة م�سيطرة على طرابل�س ،فكانت �أ�شبه بقلعة ذات
فعالية ا�سرتاتيجية.

	12انظر� :أمانة الإعالم يف اجلماعة الإ�سالمية ،اجلماعة الإ�سالمية يف الأزمة اللبنانية� ،ص .7
13
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�ضباط اجلي�ش اللبناين ،منهم عبد الفتاح زيادة ،الذي ت�سلم القيادة يف ال�شمال خالل
ال�سنوات  .181985–1975كما خ�ضعت كل عنا�رص اجلماعة يف كل �أنحاء لبنان لدورات
تدريبية ،ودورات يف الرماية بالأ�سلحة املتو�سطة ،واخلفيفة .19ثم ّ
مت حتويل التنظيم
املناطقي �إىل ف�صائلي ،ف�أُن�ش�أت هيكلية تنظيمية قائمة على الف�صيل املرتكز �إىل ثالث
جمموعات ،كل جمموعة تتكون من ع�رشة عنا�رص ،و ّ
مت االنتهاء من تطوير هذه الهيكلية
�سنة .201983
وخالل الفرتة  ،1985–1976كانت العنا�رص التي تقاتل يف اجلماعة مق�سمة �إىل ثالث
دوائر؛ دائرة الإخوان امللتزمني يف اجلماعة ،ودائرة املقربني واحللقات ،ودائرة التعبئة
رسحون عند
العامة؛ التي كانت تت�ألف من الأن�صار الذين ي�ستنفرون وقت احلدث ،وي� َّ
انتهائه ،وو�صل جمموع املقاتلني يف ال�شمال خالل هذه الفرتة قرابة �أربعة �آالف مقاتل.21
حافظ تنظيم املجاهدون على عالقة جيدة مع جي�ش لبنان العربي الذي ميتلك
عنا�رصه حدا ً معقوالً من االلتزام الديني ،فقد خرجت عنا�رصه عن قيادة اجلي�ش التي
كانت ت�سري به �إىل االنحياز للقوى امل�سيحية؛ ولذلك ،كانت زيارات �أحمد اخلطيب ،و�أحمد
معماري الذي ت�سلم فيما بعد قيادة جي�ش لبنان العربي يف ال�شمال ،تتم يف امل�ساجد ،ففي
�إحدى املرات “نظم ا�ستقبال للخطيب ومعماري يف امل�سجد املن�صوري الكبري فخرجت

طرابل�س كلها ال�ستقباله”.22

ان�ضم �إىل تنظيم املجاهدون عنا�رص من خارج اجلماعة ،وقد و�ضعوا �أيديهم على
بع�ض املدار�س الكربى ،وحولوها �إىل ثكنات ع�سكرية فحافظوا عليها وحموها ،وت�شهد
وزارة الرتبية �أن مبنى دار املعلمني واملعلمات يف طرابل�س ،وهو من �أهم املراكز التابعة
للمركز الرتبوي للبحوث والإمناء� ،أعيد عند انتهاء حرب ال�سنتني �إىل الوزارة بكل كتبه،
و�أثاثه ،ومعداته ،لدرجة �أنه مل يفقد قلماً .يف حني �أنه كان من املعروف �أن العنا�رص امل�سلحة
	18املرجع نف�سه.
19

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �أ�سعد هرمو�ش ،طرابل�س.2011/7/1 ،
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	21املرجع نف�سه.
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كانت �إذا احتلت مركزا ً �أو مدر�سة كانت تعيث به ف�سادا ً بعد خروجها .وقد دفع هذا الأمر
وزارة الرتبية �إىل توجيه ر�سالة �شكر للجماعة الإ�سالمية ملحافظتها على املكان .و�أظهر
تنظيم املجاهدون “الوجه امل�رشق للعمل امل�سلح ،و�أكد ح�ضور اجلماعة يف هذا املجال،
وكان �أدا�ؤه جهاديا ً �صافيا ً”؛ حيث ابتعدت اجلماعة عن ممار�سة املظاهر ال�سلبية التي
كانت �شائعة بني الف�صائل امل�سلحة ،من فر�ض الإتاوات ،والقتل على الهوية ،واالعتداء
على النا�س ،وتدمري البيوت واملمتلكات ،ونهب املحال التجارية ،وحرق ال�سيارات .مما
دفع النا�س �إىل النظر بعني الر�ضا �إىل تنظيم املجاهدون واالن�ضمام �إىل �صفوف اجلماعة.
ومن ناحية �أخرى كانت هناك الكثري من حمالت النظافة ،والتربع بالدم ،والتمري�ض،
والتموين ،والإغاثة ،قامت بها عنا�رص ن�سائية ،مما �أ�سهم يف رفد العنا�رص على اجلبهات
بالدعم ،والت�أييد.23
بعد انتهاء االجتياح الإ�رسائيلي للبنان ،وخروج منظمة التحرير الفل�سطينية من
بريوت توجه يا�رس عرفات �إىل احلا�ضنة ال�شمالية وعا�صمتها طرابل�س ،حيث حركة
التوحيد الإ�سالمي القوة الأكرب داخل املدينة .وبالتايل �أ�صبحت خريطة القوى يف حمافظة
ال�شمال على ال�شكل التايل:
�أ	.اجلي�ش ال�سوري يتواجد يف كافة مناطق حمافظة ال�شمال ،املمتد من عكار �إىل الكورة
مرورا ً مبنطقة ال�ضنية.
ب	.القوى الي�سارية تتواجد يف تلك املناطق �أي�ضاً ،وبالتحديد يف منطقة الكورة و�أهمها:
احلزب القومي ال�سوري ،واحلزب ال�شيوعي ،وحزب البعث ال�سوري ،بالإ�ضافة �إىل
ح�ضور م�ؤثر لتلك القوى داخل مدينة طرابل�س وخ�صو�صا ً يف منطقة البلد.
ج .حركة التوحيد الإ�سالمي واجلماعة الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض احلركات
الإ�سالمية �أي�ضا ً تتواجد يف مدينة طرابل�س .كما �أن حلركة التوحيد اليد الطوىل يف �إدارة
�ش�ؤون املدينة ،واال�ستفادة من مقدراتها.
د .دخول منظمة التحرير الفل�سطينية على ميزان القوى الطرابل�سي ،مع قطاعات
م�ؤثرة وفعالة من قدراتها الع�سكرية ،بقيادة يا�رس عرفات نف�سه.24
	23املرجع نف�سه.
24
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وبالتايل ارت�سمت خريطة القوى اجلديدة يف منطقة ال�شمال على ال�شكل التايل:
�أ .اجلي�ش ال�سوري من خارج املدينة مع حلفائه الي�ساريني داخلها ،وبالتحديد يف منطقتي
البلد وامليناء.
ب .حركة التوحيد وبقية القوى الإ�سالمية املتحالفة مع منظمة التحرير بقيادة �أبو عمار،
بالإ�ضافة �إىل اجلماعة الإ�سالمية داخل املدينة.25
�إزاء هذه اخلريطة النت�شار القوى يف ال�شمال كانت طرابل�س منطقة االحتكاك املبا�رش
ما بني القوى الإ�سالمية ،وعلى ر�أ�سها حركة التوحيد ،وبني القوى الي�سارية ويف
مقدمتها احلزب القومي ،واحلزب ال�شيوعي .املجموعة الأوىل مدعومة من يا�رس عرفات،
�أما الثانية فكانت متحالفة مع ال�سوريني .وبالتايل بد�أ ال�رصاع بني الكبار من �أجل �سيطرة
كل طرف على املدينة من الداخل.26
مل تكن اجلماعة الإ�سالمية يف وارد الدخول مبعركة �ض ّد �أحد داخل املدينة ،لأن ذلك
يع ُّد امتدادا ً للمعارك الداخلية التي ت�ستفيد منها “�إ�رسائيل” ب�شكل مبا�رش .وكان ج ُّل
اهتمامها من�صبا ً على تدريب الإخوة املقاومني يف جرود ال�ضنية ،من �أجل ن�رشهم يف
املناطق اجلنوبية ،ا�ستعدادا ً لتنفيذ العمليات �ض ّد املحتل الإ�رسائيلي.27
كانت طرابل�س مثل �سائر املناطق واملدن اللبنانية التي دفعت ثمن مواقفها احلرة يف
مواجهة الت�سلط الأمني ال�سوري على املدينة ،فارتفعت وترية ال�رصاع �إىل ح ّد املواجهة
الع�سكرية بني اجلي�ش ال�سوري والأحزاب التابعة له ،وبني �سائر الف�صائل والقوى
الإ�سالمية يف املدينة.28
ت�شكلت عدة حماور وجبهات مواجهة حول نطاق املناطق ال�سكنية للأحياء� ،أهمها
حمور البح�صا�ص – تلة “مون مي�شال” – الزيتون ،وهذا هو املحور اجلنوبي ،وحمور
الزيتون – �أبي �سمرا ،وهو املحور ال�رشقي .انت�رش املجاهدون من عنا�رص اجلماعة يف
مواقع خارج احليز ال�سكني ،و�أن�ش�أوا مواقع ،ونقاط دفاعية ،ترتكز على احلفر الفردية،
والد�شم ،وخنادق االت�صال والقتال ،لل�صمود �أمام كثافة نريان اجلي�ش ال�سوري الذي
	25املرجع نف�سه.
	26املرجع نف�سه.
	27املرجع نف�سه.
	28املرجع نف�سه.
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يتمتع بتفوق ناري كثيف من �أ�سلحة الر�شا�شات الثقيلة من عيار  14.5و 23ملم ،ومدافع
الهاون  Mortarمن عيار  82و 120ملم ،بالإ�ضافة �إىل القوة النارية الهادرة واملدمرة
املنبثقة من راجمات ال�صواريخ ،وخ�صو�صا ً الغراد  Gradمن عيار  122ملم.29
يقول �أحد كوادر تنظيم املجاهدون وا�صفا ً عمليات الدفاع عن طرابل�س يف مواجهة
اجلي�ش ال�سوري:
كان يوم الأحد يوما ً �ساخنا ً على اجلبهة ،اجلي�ش ال�سوري ميطر املناطق
الدفاعية بوابل من النريان الغزيرة ،والر�شا�شات الثقيلة كانت تقتلع جذوع
و�أغ�صان الزيتون ،وقذائف الهاون كانت تدوي لتن�رش �شظاياها يف كل اجتاه.
�أما املجاهدون فتح�صنوا يف احلفر الفردية املحفورة بني �أ�شجار الزيتون ،ال
ي�ستطيعون رفع ر�ؤو�سهم من �شدة الق�صف وهول املوقف ،ومل يقت�رص امل�شهد
على ما ذكرنا بل تعداه �إىل هطول الأمطار الغزيرة التي ملأت جميع احلفر
الفردية باملاء املوحل ،فا�ضطر كل جماهد �أن يبقى مرابطا ً يف مكانه حتى الفجر،
�صابرا ً على �صقيع ماء احلفرة خوفا ً من النار املت�ساقطة حولها .وكم �رسرنا
عند ال�صباح عندما �شاهدنا ب�أم العني �أن الكثري من قذائف الهاون القريبة من
احلفر مل تنفجر ب�سبب الرتبة اللينة التي امت�صت �صدمة القذيفة.30

لقد ظ ّل الو�ضع على ما هو عليه حتى �أخذ اجلي�ش ال�سوري القرار بدخول املدينة
عنوة �سنة  ،1985وت�ضافرت كل القوى املدافعة عن املدينة لر ّد هذا االعتداء مهما كلف
الأمر ،فكانت معركة طرابل�س ال�شهرية.31
مل تنجح كل حماوالت اجلي�ش ال�سوري يف اخرتاق املدينة عنوة بالرغم من االقتحامات
املتكررة ،فقد �ص ّد �شباب اجلماعة وحلفا�ؤها هذه الهجمات وكبدوها خ�سائر فادحة يف
الأرواح ،حتى قيل ب�أن عدد القتلى لدى ال�سوريني زاد عن احل ّد املتوقع ،لدرجة �أن القيادة
ال�سورية �أمرت ب�سحب القتلى من �أر�ض املعركة ،ث َّم و�ضعهم يف �صناديق الأ�سلحة
وال�صواريخ الثقيلة؛ لأن النعو�ش قد نفذت منذ الأيام الأوىل للمعركة.32
	29املرجع نف�سه.
	30املرجع نف�سه.
	31املرجع نف�سه.
	32املرجع نف�سه.
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مل تت�صدع جبهة الدفاع بالرغم من غزارة نريان املهاجمني و�رضاوة املعركة؛ فقد
كان كل �شيء ي�سري كما هو خمطط له من الناحية التكتيكية ،ولكن كان هناك ثغرات يف
نواحي عدة� ،أهمها:
�أ .مل يكن التن�سيق متكامالً بني القوى املتعددة ،بحيث ظهرت بع�ض الثغرات يف حماور
القتال.
ب� .آالف امل�سلحني من التنظيمات الأخرى املدافعة مل تكن لهم فاعلية ،لأن معظمهم كانوا
بعيدين ،يف امل�ؤخرة يتحركون بغري هدى وبدون �أي هدف.
ج .نفاذ الذخرية من القوى الفاعلة واملدافعة ،جراء اال�شتباكات العنيفة واملتكررة.
د .تراجع قدرة املدنيني على التحمل ،ب�سبب املعاناة الهائلة التي تعر�ضوا لها ،علما ً ب�أنهم
كانوا احلا�ضنة املادية واملعنوية للمجاهدين.33
من �أجل هذه الأ�سباب وغريها ،قررت القيادات ال�سيا�سية للمدينة التفاو�ض مع
ال�سوريني ،من �أجل وقف القتال ،وحقن الدماء ،وت�أمني دخول القوات ال�سورية �ضمن
�رشوط حمدودة .وطبّق االتفاق لتنتهي معه حقبة العمل الع�سكري امل�سلح يف مدينة
طرابل�س .34غري �أن القوات ال�سورية ارتكبت جمزرة يف منطقة التبانة ،ذهب �ضحيتها
�أكرث من مئتي مواطن ح�سب تقرير ملنظمة العفو الدولية Amnesty International
�أ�صدرته يف �شباط /فرباير  ،1987وو�صل عدد ال�ضحايا ح�سب تقديرات ،غري ر�سمية،
�إىل �سبعمئة مواطن مدين من �أبناء طرابل�س.35

 .2تنظيم املجاهدون يف بريوت:
ت�أخرت بريوت عن مناطق ال�شمال يف ت�شكيل تنظيم املجاهدون فيها ،ويعزى ال�سبب
�إىل �أن حركة فتح ،والأحزاب الي�سارية كانت هي املهيمنة على الأجواء البريوتية من
	33املرجع نف�سه.
	34املرجع نف�سه.
35

Amnesty International, Arbitrary Arrests, “Disappearances” and Extrajudicial Executions
By Syrian Troops and Syrian-Backed Forces in Tripoli, 29/2/1987, MDE 24/02/87, Damascus
Center for Human Rights studies,
http://www.dchrs.org/english/File/EnforcedDisappearances/1987LebanonArbitaryArrests
DisapperancesAndExtrajudicalExecutions.pdf
وانظر �أي�ضاً :التقرير املحظور“ :علي عيد” يف “جمزرة التبّانة  ،”1987الإعدامات واملقابر اجلماعية،
موقع �شفاف ال�رشق الأو�سط2013/11/10 ،؛ و�أر�شيف العمل اجلهادي يف اجلماعة الإ�سالمية.
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الناحيتني ال�سيا�سية والع�سكرية ،بالإ�ضافة �إىل �أن اجلماعة كانت تعتمد على التمويل
الذاتي ،يف حني كانت القوى الأخرى تتلقى ال�سالح من دول خارجية �أو من منظمات
فل�سطينية .مع بداية احلرب اللبنانية بد�أت اجلماعة الإ�سالمية ومعها الأو�ساط الإ�سالمية
النا�شطة ،ت�شعر باحلاجة �إىل وجود تنظيم �إ�سالمي م�سلح �ش�أنها �ش�أن كل الأحزاب،
ال �سيّما �أن املعركة اتخذت طابعا ً طائفيا ً بني امل�سلمني وامل�سيحيني .وجدت اجلماعة ومعها
الأطراف املذكورة �أن عليها واجب الدفاع عن النف�س واملناطق ذات الكثافة الإ�سالمية،
فتداعت اجلماعة الإ�سالمية وجماعة عباد الرحمن واحلركة الت�صحيحية يف حزب النجادة
بقيادة جميل دعبول ،وبع�ض ال�شخ�صيات الإ�سالمية يف امل�ساجد ومنهم عبد املجيد
منيمنة ،ومواهب فتح اهلل ،وعمر غندور ،والتقوا على ت�أ�سي�س ما �سمي بـ“جبهة امليثاق
الإ�سالمي” ،التي هدفت �إىل ت�شكيل تنظيم ع�سكري للأطراف ذات االجتاه الإ�سالمي
كبقية الأحزاب .و ّ
مت االتفاق على ذلك ،وقاموا بجمع الأموال والتربعات وا�شرتوا بها
ال�سالح للتجهيز الأويل .غري �أن جماعة عباد الرحمن ان�سحبت.36
مل ت�ستطع جبهة امليثاق الإ�سالمي ا�ستقطاب عدد كبري من العنا�رص ،فتحول الأمر �إىل
ما �سمي بتنظيم “املجاهدون  -اجلناح الع�سكري للجماعة الإ�سالمية والقوى امل�ساندة”.
وقد حر�صت اجلماعة من خالل تلك الت�سمية �إىل �إبراز وجود عنا�رص �أخرى م�ساندة
للمجاهدين ،غري منتمية تنظيميا ً للجماعة ،ولكنها م�ؤيدة لتوجهاتها وتتعاون معها .نظم
املجاهدون ت�شكيالت ع�سكرية التحق بها الكثري من العنا�رص ،وال�شبان ،وخ�صو�صا ً
الذين كانوا يتابعون حلقات دينية ،وتنظيمية مع اجلماعة .اتخذ التنظيم من م�سجد
ومدر�سة قريطم يف منطقة ر�أ�س بريوت مركزا ً �أ�سا�سيا ً له ومنطلقا ً لعنا�رصه ،وكان ي�ؤمن
االحتياجات اللوجي�ستية ،وتقام فيه املحا�رضات ،وتنظم فيه احلرا�سات .تلقت العنا�رص
الأوىل من امللتحقني بتنظيم املجاهدون ،الذي كان �سليم ا�ستيتية م�س�ؤوله الع�سكري يف
بريوت ،تدريباتها يف ال�ضنية ،وفاق عدد عنا�رص املجاهدون يف بريوت املئة عن�رص.37
كان ال ب ّد لتجربة من هذا النوع �أن ت�أخذ الهيكلية التنظيمية بعني االعتبار لأنها من
�أ�سا�س البنية الع�سكرية التي ُتعتمد يف القوى احلية واجليو�ش احلديثة .فكانت املنطقة
الع�سكرية تق�سم �إىل �رسايا وال�رسية �إىل ف�صائل .والف�صيل �إىل عدة جمموعات وذلك
36
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الزي الع�سكري
ت�سهيالً لعمليات القيادة وال�سيطرة واالت�صال .بالإ�ضافة �إىل توحيد
ّ
الذي كان ي�ضفي على الوحدة القتالية مظهر الهيبة واالن�ضباط ،38وهو عبارة عن
بدلة ع�سكرية لونها زيتي ،وكوفية �سوداء ،و�شعار املجاهدون ذي اللون الأ�صفر على
الزند.39
وعندما �أ�صبحت العنا�رص على �أهبة اال�ستعداد للم�ضي يف العمل الع�سكري� ،أخذ
التنظيم موقعا ً له على ما كان ي�سمى خطوط التما�س بني �شطري العا�صمة بريوت
الغربي وال�رشقي .وكان املجاهدون ينظمون حرا�سات دورية بالتناوب مع تنظيمات
�أخرى .وعلى الرغم من ح�صول مواجهات ع�سكرية مبا�رشة� ،إال �أن املهمة الأ�سا�سية
للمجاهدون يف بريوت كانت دفاعية ،ولي�ست هجومية� .أما الر ُّد فكان يتوقف على
ح�صول هجوم ما على بريوت الغربية.40
�شارك تنظيم املجاهدون ببريوت يف مواجهة الكتائب اللبنانية ،حيث كان عنا�رص
املجاهدون يرابطون على �أكرث من حمور يف منطقة ر�أ�س النبع – ال�سوديكو (ب�شارة
اخلوري) ،وهذا اخلط ،الذي يحتوي عدة حماور ،كان يف مواجهة حماور حزب الكتائب
حتديدا ً يف منطقة الأ�رشفية .وكانت حماور الكتائب يف مدر�سة اللي�سيه ،وحي بي�ضون،
ومنطقة مقابر اليهود ،و�صوالً �إىل ال�سوديكو .كان التعاون بني املجاهدون وحركة فتح
قائما ً يف بريوت ويف كل املناطق اللبنانية ،نظرا ً لوجود قيادات فيها ذات خلفية �إ�سالمية،
ونظرا ً للعالقة القدمية التي تربط يا�رس عرفات بعدد من قيادات الإخوان امل�سلمني .كما
كان املجاهدون على عالقة مع املرابطون ،واالحتاد اال�شرتاكي العربي ،وبع�ض عنا�رص
جند اهلل ،وكانوا ميتلكون الر�شا�شات الفردية ،ور�شا�شات  ،500والهاونات ،وقذائف
الـ �آر بي جي ،وقد بقوا على هذه املحاور طوال فرتة حرب ال�سنتني  .411976–1975كما
كان هناك تن�سيق بني اجلماعة الإ�سالمية وال�شباب امل�سلم (الأحبا�ش) على مواقع املحاور.42
و�سقط للجماعة عدة جرحى جراء �سقوط �صواريخ بالقرب من حمور منطقة الطبية
38

�أر�شيف العمل اجلهادي يف اجلماعة الإ�سالمية.

39

مقابلة �أجرتها رنا �سعادة وفاطمة عيتاين مع �سليم ا�ستيتية ،بريوت.2015/10/8 ،

	40املرجع نف�سه.

	41املرجع نف�سه؛ ونقالً عن �أحد املجاهدين يف بريوت ،اعتذر عن كتابة ا�سمه ال�رصيح.
42

مقابلة �أجرتها رنا �سعادة وفاطمة عيتاين مع �سليم ا�ستيتية ،بريوت.2015/10/8 ،

143

اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان 2000–1975

يف ر�أ�س النبع ،منهم مازن فروخ الذي �أ�صيب �إ�صابة بليغة حينها ،و�سليم ا�ستيتية .وكان
ملجموعة من الن�ساء دور لوجي�ستي ب�إمداد املقاومني بالطعام كرفيقة �شهاب زوجة
�إبراهيم �شهاب ،و�إح�سان حليق زوجة خ�رض غالييني (�أبو عبد) ،وغريهما.43
قدم تنظيم املجاهدون يف بريوت منوذجا ً متميزا ً من الأداء الع�سكري والأخالقي،
فحني حدثت �أزمة وقود يف بريوت ،ابتكر املجاهدون و�سيلة جديدة حيث �أخذوا يتنقلون
بكامل عتادهم و�أ�سلحتهم على الدراجات الهوائية .وقد كان هذا احلدث حمط �أنظار
�صحيفة فرن�سية �صورت امل�شهد وجعلته �صورة غالف .وقد �أعطت م�شاركة قيادات
اجلماعة يف عمليات احلرا�سة والدفاع عن الأر�ض دفعا ً معنويا ً للتنظيم ،كما �أعطى العمل
الع�سكري �سمعة وا�سما ً للجماعة ف�صارت معروفة �أكرث يف الأو�ساط البريوتية .مل ي�ؤثر
دخول القوات ال�سورية على الو�ضع الأمني لعنا�رص اجلماعة ،فلم يتعر�ضوا لأي نوع
من االعتقاالت �أو التحقيق على الأقل يف الأعوام الثالثة التي �سبقت اندالع الأزمة بني
النظام وتنظيم الإخوان امل�سلمني يف �سورية .44ومع توقف العمل الع�سكري يف بريوت،
�أخذت العنا�رص املدربة يف تنظيم املجاهدون تقدم الدعم الع�سكري ملناطق �أخرى ،يف
�صيدا وغريها من املناطق التي كانت ما تزال نا�شطة ع�سكرياً.
يف �سنة  ،1982كان العمل الع�سكري يف بريوت متوقفا ً ل�سبب �أ�سا�سي قاهر يتمثل
بالوجود الأمني ال�سوري يف العا�صمة ،وخ�صو�صا ً بعدما تفاقمت �أزمة الإخوان
امل�سلمني ال�سوريني مع النظام احلاكم يف �سورية التي �أدت �إىل معركة حماة ال�شهرية.45
يف حزيران /يونيو تلك ال�سنة ،كان االجتياح الإ�رسائيلي للبنان الذي ح�شدت فيه
“�إ�رسائيل” كامل قدراتها الع�سكرية املرتكزة على �سالح اجلو ،والرب ،والبحر ،وفاج�أت
اجلميع بكمية النريان امل�ستخدمة ،وتقدمها يف العمق اجلغرايف اللبناين ،حتى و�صلت �إىل
مدينة بريوت يف غ�ضون عدة �أيام� .إال �أن �شجاعة ال�شباب ونداء اجلهاد وارتفاع وترية
التحدي ،دفع مبجموعة من املجاهدين من �أبناء اجلماعة الإ�سالمية �إىل تنظيم �أنف�سهم
والقيام بدوريات غطت منطقة ال�رشيط ال�ساحلي ملدينة بريوت ،خوفا ً من عمليات
�إنزال بحرية يقوم بها العدو الإ�رسائيلي ب�شكل مفاجئ .وكان م�س�ؤول هذه املجموعة
	43املرجع نف�سه.
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و�صاحب الفكرة واملبادرة هو عبد احلليم �صفدية ،الذي كان يدر�س الطب يف اجلامعة
الأمريكية حيث م�رسح العمليات املرتقب .46هذا ،بالإ�ضافة �إىل الدوريات التي كان
ينظمها ال�شباب الفل�سطينيون املنتمون �إىل اجلماعة الإ�سالمية يف خميم برج الرباجنة يف
حي الليلكي ،الذي كان ُيعد ّ
خط متا�س مع بريوت ال�رشقية وذلك بالتعاون والتن�سيق مع
جي�ش التحرير الفل�سطيني .كما �أ�سهم ه�ؤالء يف الت�صدي للتقدم الإ�رسائيلي الذي كان
يزحف باجتاه بريوت عرب حموري حي ال�سلّم والليلكي؛ وخا�ضوا معارك عنيفة هناك،
ولكنهم مل ي�ستقلوا بعمل ع�سكري وحدهم ،بل توزعوا وحاربوا من خالل التنظيمات
الع�سكرية الفل�سطينية التي كانت قائمة.47
وبعد ح�صار دام نحو ثالثة �أ�شهر ملدينة بريوت ،ان�سحب اجلي�ش الإ�رسائيلي من
حميطها ومن مناطق عدة من اجلبل ،كما ّ
مت خروج جميع مقاتلي منظمة التحرير.
وعادت خطوط التما�س بني �شطري العا�صمة �إىل �سخونتها من جديد .القوات اللبنانية
وحزب الكتائب يف املنطقة ال�رشقية ،واحلزب التقدمي اال�شرتاكي وحركة �أمل ،وبع�ض
القوى الوطنية يف املنطقة الغربية .هذا بالإ�ضافة �إىل غليان يف منطقة اجلبل ،حيث كانت
املعارك ال�رش�سة تدور من تلة �إىل تلة ،ومن قرية �إىل قرية بني احلزب التقدمي اال�شرتاكي
املرتكز �إىل قوى فل�سطينية عديدة ،وبني اجلي�ش اللبناين بقيادة رئي�س اجلمهورية �آنذاك
�أمني اجلميل ،الذي حاول الدفاع عن اتفاق � 17أيار فلم ينجح ،و�سقط االتفاق ب�سقوط
اجلي�ش يف اجلبل ومنطقة بريوت الغربية.
�أما مواجهة قوات االحتالل الإ�رسائيلي قبيل احتالل العا�صمة بريوت وبعده ،فقد
نظمت جمموعات حمدودة عمليات �ض ّد قوات االحتالل� ،سواء داخل بريوت �أم على
اخلط الوا�صل بينها وبني �ساحل �إقليم اخلروب وبلدة الدامور ،وكانت لعدد من �شباب
اجلماعة م�شاركة فعالة يف هذه العمليات .وبالعودة �إىل مدينة بريوت ،فقد توالت فيها
املواجهات ،حتى بعد ان�سحاب القوات الإ�رسائيلية ،حيث عادت بريوت �رشقية وغربية،48
وقد اعتمدت اجلماعة �أ�سا�سا ً على املتطوعني ب�سبب �إمكانياتها املادية املحدودة ،وتركز
وجودها يف حمور �أ�سا�سي فعال هو حمور العازارية ،املطل على �ساحة ال�شهداء املت�صلة
	46املرجع نف�سه.
	47انظر :ر�أفت مرة ،الأحزاب والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان� ،ص .86
� 48إبراهيم امل�رصي ،مالحظات على م�سودة الن�ص التي ّ
مت ا�ستالمها يف بريوت.2015/12/11 ،
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غربا ً مبنطقة ال�صيفي حيث مركز الكتائب الرئي�سي .وقد كانت جمموعات احلركة
الوطنية متطر مواقع الطرف الآخر بوابل من نريان الأ�سلحة الر�شا�شة ،ثم تن�سحب عرب
ممرات �سفلية دومنا خ�سائر.
�إن الرد العنيف للطرف الآخر باملدفعية والأ�سلحة الثقيلة الأخرى على منطقة
العازارية ،وريا�ض ال�صلح ،والبا�شورة ،وبرج �أبي حيدر ،وكورني�ش املزرعة ،و�صوالً
�إىل الكوال ،كان خري دليل على فداحة اخل�سائر التي تكبدها االنعزاليون يف تلك العمليات.
وهذا ما دفع بنائب الأمني العام للجماعة الإ�سالمية �إىل �إر�سال ر�سالة �إىل قيادة املحور
يطلب منها تهدئة الو�ضع ،بعدما و�صل �إىل ح ّد كبري من الت�صعيد الذي قد يدفع ثمنه
املدنيون ،وخ�صو�صا ً بعدما علم ب�أن عددا ً من اجلرحى �سقطوا يف اجلوار القريب من
مواقعنا.49

ا�ست�شهاد الدكتور مازن ف ّروخ:50
يف مطلع �سنة  ،1987وخالل ما �أطلق عليه “حرب املخيّمات” حني حا�رصت حركة
�أمل املخيمات الفل�سطينية يف بريوت واجلنوب ،ن ّفذت جمموعة من �شباب اجلماعة
الإ�سالمية وحزب اهلل عملية جهادية يف �إطار املقاومة الإ�سالمية �ض ّد القوات الإ�رسائيلية
املحتلة جلنوب لبنان ،وغنموا فيها جمنزرة �إ�رسائيلية ،حتركوا بها �إىل املناطق املحررة،
ثم انتقلوا بها باجتاه بريوت .يروي �إبراهيم امل�رصي وقائع ا�ست�شهاد مازن ف ّروخ يف
ذلك اليوم كما يلي:51
يف م�ساء يوم  1987/1/1ات�صل بنا �إخواننا العاملون يف �إطار املقاومة و�أبلغونا
�أن الآليّة الإ�رسائيلية هي يف طريقها �إىل بريوت ،وبالتايل فقد كان من ال�رضوري
امل�شاركة يف ا�ستقبالها.
كان فتحي يكن يف منزل في�صل مولوي رحمهما اهلل ،فتح ّركنا من هناك
باجتاه منطقة الأوزاعي ال�ستقبال املوكب ،وعندما ت� ّأخر و�صوله دخلنا م�سجد
49

�أر�شيف العمل اجلهادي يف اجلماعة الإ�سالمية؛ ون�ص ر�سالة نائب الأمني العام للجماعة الإ�سالمية �إىل
قائد املحور (ن�سخة حمفوظة لدى مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات).

50

�أحد �أبرز قادة الدعوة الإ�سالمية يف لبنان� ،سافر يف �أواخر ال�ستينيات �إىل لندن ،وتخ�ص�ص يف الفيزياء النووية،
وعمل �أ�ستاذا ً للفيزياء يف اجلامعة اللبنانية.
�إبراهيم امل�رصي ،مالحظات على م�سودة الن�ص التي ّ
مت ا�ستالمها يف بريوت.2015/12/11 ،
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الإمام الأوزاعي لأداء �صالة الع�شاء ،ثم خرجنا ،وجل�س فتحي �إىل جانب ال�شيخ
في�صل يف �سيارته ،وجل�س �إىل جانبي مازن فر ّوخ ،والإخوة� :سليم ا�ستيتية
وخالد خطاب وولدي عمر يف �سيارتي.
اجته ال�شيخ في�صل ب�سيارته �إىل �شارع احلمراء ،بينما اجتهت ومن معي �إىل
الطريق اجلديدة .وعندما و�صلنا �إىل حميط ق�رص ريا�ض ال�صلح التقينا باملوكب،
لذلك ذهبنا باجتاه ال�سفارة الكويتية حيث وقفنا قرب حمطة الرحاب ،وبنا ًء
لرغبة الإخوة يف ال�سيارة انتقلنا �إىل اجلانب الآخر عند مدخل خميم �شاتيال
لالجئني الفل�سطينيني ،وهناك �أر�سلت ولديعمر لريى امل�شاركني يف املوكب،
وتو ّقف الأخ �سليم خلف ال�سيّارة ،بينما بقيت �أنا والدكتور مازن ،والأخ خالد
جال�سني يف ال�سيارة .هنا �سقطت قذيقة مدفعية من موقع مل نعرفه قرب ال�سيارة،
ف�أ�صابت معظم �شظاياها الأخ �سليم ،يف ر�أ�سه و�صدره وك ّل ج�سده ،و�أ�صابتني
عدة �شظايا يف ظهري ورقبتي ،بينما �أ�صابت �شظية خلفية ر�أ�س الدكتور مازن.
بقيت حلظات متمتعا ً بوعيي ،ف�أخذت مفاتيح ال�سيارة وجهاز االت�صال
وغادرت ال�سيارة ،لكنّي وقعت �أر�ضا ً بعد خطوات� .أما الدكتور مازن فلم ينطق
بكلمة ،فجاء الإخوان ونقلونا �إىل م�ست�شفى اجلامعة الأمريكية .وقد كان احلاج
�سليم م�سجى �إىل جانبي على �رسير يف غرفة واحدة� ،أما الدكتور مازن فلم �أعلم
بوفاته �إال بعد �أيام ،لأن ال�شظية ا�ستقرت يف م�ؤخرة ر�أ�سه و�أ ّدت �إىل وفاته،
يرحمه اهلل.52

 .3تنظيم املجاهدون يف �صيدا:
كان ل�صيدا خ�صو�صيتها التي تختلف عن املناطق الأخرى ،فاملدينة التي ت�ضم مذاهب
متعددة ،تختلف عن غريها من املناطق ،حيث مل تطحنها رحى الطائفية ،ومل حتدث
مواجهات ع�سكرية بني طوائفها يف بداية احلرب اللبنانية ،وحتى عندما ذاقت املدينة
ُجت فيها زجا ً من قبل �أطراف من خارج البيئة ال�صيداوية.
جمر احلرب الطائفية ف�إنها ز َّ
ف�صيدا التي ت�شكل بوابة اجلنوب� ،شكلت �أي�ضا ً املعرب التجاري والثقايف ونقطة و�صل
بني اجلنوب ،و�إقليم اخلروب ،وبريوت عرب اخلط ال�ساحلي ،وب�سبب كرثة الوافدين
�إليها واخلارجني من اجلنوب عربها ،فقد توطدت عالقات وثيقة بني خمتلف املذاهب
	52املرجع نف�سه.
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وامل�شارب ،مما �أعطى املدينة نكهة التعاي�ش بني جميع الطوائف التي ربطتها عالقات
جتارة ،وم�صاهرة مع كل املحيط الذي حولها .وقد امتد هذا التنوع والتعاي�ش ليغطي
الواقع احلزبي ،الذي �ض ّم طيفا ً وا�سعا ً من الأحزاب الي�سارية ،والنا�رصية ،بالإ�ضافة �إىل
احلركة الإ�سالمية.
ونظرا ً لكون الق�ضية الفل�سطينية يف ذلك الوقت هي حمور العمل ال�سيا�سي ،ف�إن �صيدا
مثل كل اجلنوب كانت عر�ضة العتداءات �إ�رسائيلية يف � ّأي حلظة ،وبالتايل �أح�ست اجلماعة
بوجوب �أن يكون هناك قوة ع�سكرية تدافع عن املنطقة .53فدفعت اجلماعة ببع�ض �شبابها،
ممن ميلك القدرة على العمل الع�سكري ،وكان يح�صل بع�ض العمليات الع�سكرية �ض ّد
ال�صهاينة داخل فل�سطني .ويف �سنة � ،1976أ�صبحت اجلماعة يف حالة جاهزية للقيام بالعمل
الع�سكري ،ف�شاركت يف الدفاع عن مدينة �صيدا عندما دخل اجلي�ش ال�سوري املدينة.
وا�ضطرت القوات ال�سورية حينها �إىل الرتاجع ،ومتركزت فوق �رشق �صيدا ،وحا�رصت
املدينة مدة �أربعني يوماً؛ ق�صفت خاللها املدينة ومنعت عنها امل�ؤن ،وتعر�ضت للبواخر التي
كانت حتاول الو�صول من البحر؛ �إىل �أن ح�صل تفاه ٌم بني القوات ال�سورية وبني القوى
املتنفذة داخل مدينة �صيدا ،وال �سيّما الفل�سطينية .كانت اجلماعة يف ذلك الوقت جزءا ً وليداً،
ولكنها ا�ستطاعت بفعل هذا احلدث جذب بع�ض ال�شباب املتحم�س للدفاع عن �صيدا �أو حتى
عن الق�ضية الفل�سطينية .54ولذلك اتخذ مكتب اجلماعة يف مدينة �صيدا قرارا ًبت�شكيل تنظيم
املجاهدون كجناح ع�سكري يف املدينة يف �سنة  ،1976وطلبت قيادة اجلماعة تر�شيح منطقة
معينة تكون نقطة للتجمع واالنطالق ،فتم االتفاق على ا�ستغالل معمل �صابون مهجور
ُعرِف فيما بعد مب�صبنة عودة �أو متحف ال�صابونّ .55
مت الإعالن عن انطالقة التنظيم
يف �صيدا من خالل م�سريتني راجلتني بلبا�س املجاهدون ،اجلناح الع�سكري للجماعة
الإ�سالمية ،وبالكوفية ال�سوداء املميزة نف�سها .اجتهت �إحدى امل�سريتني الراجلتني جنوبا ً
والأخرى �رشقا ً فلفتت الأنظار بعر�ضها الع�سكري ،ومن هذا املنطلق ّ
مت االت�صال مبركز
اجلماعة الإ�سالمية من قبل قائد القوات امل�شرتكة باملدينة طالبا ً التن�سيق ،وهو ما كانت
ت�سعى �إليه اجلماعة دون �أن يلقى �آذانا ً �صاغية.
53

مقابلة �أجراها عبد القادر العلي مع �صالح الدين �أرقه دان� ،صيدا.2005/8/24 ،

54

مقابلة �أجرتها رنا �سعادة مع علي ال�شيخ عمار ،بريوت.2014/9/9 ،

55

مقابلة �أجراها عبد القادر العلي مع �صالح الدين �أرقه دان� ،صيدا.2005/8/24 ،
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تلقى عنا�رص تنظيم املجاهدون يف �صيدا التدريبات الع�سكرية يف مع�سكرات اجلماعة
يف ال�ضنية .وبالن�سبة لل�سالح ،فلم يتع َّد الأ�سلحة الفردية التي يقتنيها �أع�ضاء اجلماعة
بتمويل ذاتي� ،أو من خالل التربعات� ،إىل جانب بع�ض الأ�سلحة ال�صاروخية املتو�سطة
كالآر بي جي والقاذفات والقنابل اليدوية .ان�ضم العديد من العنا�رص غري املنتمية �إىل
اجلماعة الإ�سالمية �إىل تنظيم املجاهدون ،وكان عدد عنا�رص التنظيم عند انطالقه
باملئات .56وو�صل العدد �إىل ما يقارب الثالثة �آالف عن�رص بعد امتداد التنظيم جنوباً،
وخ�صو�صا ً يف �صور .وعندما اتخذت منظمة التحرير قرارا ً �ألزمت مبوجبه ال�شعب
الفل�سطيني بالتجنيد الإجباري؛ ف�ضلت القوى الإ�سالمية يف املخيمات ومعها كل املتدينني
االنتماء �إىل قوات اجلماعة الإ�سالمية مما ال يحول بينهم وبني �إعالن �شعائرهم الدينية �أو
ي�سمعهم كالما ً م�ؤذيا ً بهذا ال�ش�أن.57
حظي تنظيم املجاهدون بالهيكلية الع�سكرية نف�سها التي ت�شكلت يف املناطق الأخرى،
وانح�رصت مهمته يف احلماية �أو م�شاركة الآخرين يف حماية الثغور خ�صو�صا ً ال�ساحل
الذي كان مفتوحا ً �أمام �أي اعتداء �إ�رسائيلي.58
و�إىل جانب العمل الع�سكري للمجاهدون ،قام �أي�ضا ً عمل �أمني يتعلق بالر�صد
واملتابعة وجمع املعلومات ،يف حني بقي ال�شطر ال�سيا�سي عند اجلماعة ب�شكل مبا�رش،
فلم يكن لتنظيم املجاهدون ناطق ر�سمي با�سمه ،بل كان الأمر مناطا ً بالناطق با�سم
اجلماعة الإ�سالمية .59ظ ّل تنظيم املجاهدون قائما ً يف �صيدا حتى االجتياح الإ�رسائيلي
للبنان �سنة  ،1982حيث �شهدت املدينة بعدها والدة “قوات الفجر” (املقاومة
الإ�سالمية).

56

مقابلة هاتفية �أجرتها �أمل عيتاين مع حممد ال�شيخ عمار� ،صيدا.2012/2/10 ،

57

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �صالح الدين �أرقه دان� ،صيدا.2011/2/16 ،

	58املرجع نف�سه.
	59املرجع نف�سه.
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ثالث ًا :قوات الفجر:
 .1مرحلة الدفاع عن �صيدا املدينة:
كان االجتياح الإ�رسائيلي ملدينة �صيدا مبثابة ال�صدمة التي ا�ستف ّزت ال�شباب
ال�صيداوي ب�شكل عام و�شباب اجلماعة املجاهد ب�شكل خا�ص .وحتولت هذه ال�صدمة �إىل
قا�س ومرير ،وخ�صو�صا ً بعدما وقف ه�ؤالء ال�شباب يف طوابري التفتي�ش
در�س تاريخي ٍ
الطويلة �أمام عنا�رص اجلي�ش الإ�رسائيلي وعمالئه ،من �أجل اعتقال كل من حمل ال�سالح
وقاتل دفاعا ً عن �أر�ضه وعر�ضه .يقول �أحد قادة العمل اجلهادي �شارحا ً هذا املوقف:60
كنت واقفا ً يف مكان �أراقب فيه جتمعات النا�س اجلاثية على الأر�ض واملحرتقة
بلهيب ال�شم�س ،ينتظر كل فرد منهم دوره ليمر على العمالء .وكان ممن عرب
هذا االمتحان علماء وق�ضاة املدينة ،الذين وقفوا مع غريهم وقفة الذل املمزوجة
بالقهر والإباء ،ويف نف�س الوقت كنت �أ�سمع �صوت الق�صف املنهمر على خميم
عني احللوة حيث الأُباة من املجاهدين يقاتلون حتى �آخر نف�س ،ثم التفت �إىل تلة
مار اليا�س حيث ثكنة اجلي�ش اللبناين املدمرة من جراء الق�صف الإ�رسائيلي،
�أخذتني احلرية ،وع�رصين الأمل ،وهاجمني القلق ،واعرت�ضني الت�سا�ؤل :من
يدافع عنا؟ من ينقذنا؟ من يخرجنا من م�أزقنا؟ من يعيد �إلينا كرامتنا؟ اجلواب
كان :اجلميع منهزم والكل منده�ش ومقهور ،مل يبق من يقاتل من القوى
الفل�سطينية �أحد يف املدينة ،ومل ي�ستطع اجلي�ش �أن يتحمل م�س�ؤولية الدفاع عن
الوطن ،ومل يكن واردا ً �أن ت�ساندنا دولة عربية� .أما نحن ال�شباب امل�سلح فكانت
هذه التجربة �أق�سى مما كنا نت�صور ،وكان االمتحان �أ�صعب مما نتوقع ،وكانت
النتائج كارثية بكل املقايي�س .لقد كنا حفنة من ال�شباب �أمام قوة طاغية من الأعداء،
ولقد كنا قد تدربنا لب�ضع �ساعات على ا�ستخدام ال�سالح لنواجه �أقوى جي�ش من
املحرتفني الدائمني ،ولقد قاتلنا ب�سالح فردي ب�سيط لنوازي قدرة �سالح اجلو
الإ�رسائيلي املدمر واملميت .نعم لقد كانت املوازين خمتلة بكل املقايي�س وبن�سب
فلكية ال ن�ستطيع �أن نن�صب لها ميزانا ً �أو نقيم لها ديواناً .منذ هذه اللحظة عرفت
�أننا نعي�ش ق�ضية اجلهاد بروحية الهواة ولي�س بعقلية املحاربني الأ�شداء .ومنذ
هذه ال�ساعة �أدركت �أن درا�ستنا اجلامعية الواعدة حلياة �أرغد ما هو �إال �رساب
60

�أر�شيف العمل اجلهادي يف اجلماعة الإ�سالمية.
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يتناف�س عليه طالب الدنيا .ومنذ هذا اليوم �أيقنت �أن �إعدادنا كان يتغذى من
العواطف واخلطب ،ورغم هذا كله قررت يف هذا التاريخ من عام � 1982أن يكون
م�ستقبلنا هو يف �صون كرامتنا ،وعزمت على بناء �أجيال من املرابطني يقفون يف
وجه كل معتد مهما قوي �أو كرث ،وقررت �أن �أقاتل العدو الإ�رسائيلي وعمالئه
ب�شتى الطرق وبكل الو�سائل لكي نهزمه وندحره ،و�أق�سمت �أن نتابع الطريق
دون خوف �أو تعب حتى يعز اهلل دينه �أو نهلك دونه.61

بهذه النف�سية املت�أملة وبهذه الروح القوية ،بد�أ م�رشوع العمل اجلهادي يف عا�صمة
املقاومة �صيدا� ،إعداداً ،وتدريباً ،وت�سليحاً ،وتخطيطاً ,وقتاالً ،ف ُدحر اجلي�ش الإ�رسائيلي
وقهر يف �شوارع �صيدا .و ُدحر معه عمال�ؤه .ثم تقهقروا جميعا ً من مناطق �رشق �صيدا.
بهذه املنهجية و�ضعت اخلطط التنفيذية للدفاع عن املدينة لتكون مقربة للأعداء،
وا�ستمرت هذه احلالة من اجلاهزية حتى �سنة  ،1991حيث ّ
مت االتفاق على ت�سليم �أ�سلحة
كل القوى احلزبية ،ما عدا �سالح املقاومة.62
يف مطلع حزيران /يونيو  ،1982فاج�أت القوات الإ�رسائيلية اللبنانيني والقوى
الفل�سطينية التي كانت تنت�رش على كامل ال�ساحة اللبنانية بغارات جوية بد�أت يف
الرابع من حزيران /يونيو ،وا�ستهدفت معظم املناطق اللبنانية ،ال �سيّما املخيمات
الفل�سطينية يف اجلنوب ،واملواقع الفل�سطينية يف بريوت وما حولها ،خ�صو�صا ً املدينة
الريا�ضية ومبنى كلية الهند�سة التابع جلامعة بريوت العربية ،والذي كان يع ّد خمبئا ً
لقادة الف�صائل الفل�سطينية وعلى ر�أ�سها حركة فتح .بعد يومني من الغارات� ،شنت
القوات الإ�رسائيلية هجوما ً بريا ً على اجلنوب ا�ستهدف املحاور كلها ،وترافق مع ق�صف
جوي مر ّكز ،فتمكنت خالل �أيام قليلة من الو�صول �إىل خميمات �صيدا ،وط ّوقت املدينة
وجتاوزتها �إىل تخوم مدينة بريوت يف منطقة خلدة حيث توقفت هناك.
فوجئت اجلماعة الإ�سالمية يف �صيدا بالهجوم الإ�رسائيلي كما فوجئت به ك ّل ف�صائل
املقاومة الفل�سطينية ،فبادر الإخوة هناك منذ اليوم الأول للهجوم �إىل ا�ستجماع قدراتهم
الع�سكرية متهيدا ً لإطالق املقاومة �ض ّد الغزو الإ�رسائيلي ،وكان امل�س�ؤول الع�سكري
للجماعة يف اجلنوب ال�شهيد جمال حبال ،يف حني كان �سليم حجازي م�س�ؤول ق�سم الطالب
	61املرجع نف�سه.
	62املرجع نف�سه.
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يف املدينة .وكان ال�شباب املقاوم يعقدون لقاءات يف امل�ساجد ،بعيدا ً عن �أعني العمالء،
حتى ميهدوا ال�سبيل ملواجهة االحتالل .63ا ُتخذ قرار الت�صدي للإنزال اجلوي البحري
الذي وقع �شمال مدينة �صيدا ،يف منطقة امللعب البلدي – �رشحبيل ،يف غرفة العمليات
امل�شرتكة بني القوى الفل�سطينية املختلفة بقيادة فتح والقوى الإ�سالمية الأخرى والقوى
الي�سارية ،وكانت اجلماعة الإ�سالمية ممثلة بالأخ جمال حبال ،حيث �شاركت بف�صيل
من املجاهدين الأكفاء ،كانت مهمته من �ضمن املهمة الأكرب ل�سائر القوى ،حيث متحور
هدف العملية على ما يلي:
�أ	.اعتبار الإنزال البحري الذي نفذ على امللعب البلدي �إنزاالً خطريا ً يهدف �إىل عزل مدينة
�صيدا عن حميطها اخلارجي وخ�صو�صا ً عن العا�صمة.
ب	.اعتبار �أن الإنزال اجلوي على تلة ال�رشحبيل جاء مبثابة ال�سيطرة على �أهم نقطة
حاكمة يف املدينة والتي ترمي �إىل �إ�سقاط املدينة بالنار متهيدا ً للتحرك داخلها.
ج .ت�شكيل قوة م�شرتكة من جميع القوى الفل�سطينية وال�صيداوية الإ�سالمية منها
والوطنية للقيام بهجوم معاك�س على تلة ال�رشحبيل وحتريرها من العدو قبل �أن
يتمركز �أو يتح�صن فيها .زاد عديد هذه القوة عن خم�سمئة مقاتل.64
كان عيب هذه اخلطة وا�ضحا ً منذ البداية وهو خروج مئات املقاتلني من خمابئهم
داخل املدينة و�سلوكهم طريقا ً تقليديا ً معروفا ً ومك�شوفا ً مما جعلهم هدفا ً مثاليا ً
لطائرات العدو امل�سيطرة كليا ً على �أجواء املدينة .وخالل �ساعات قليلة حتولت ب�ساتني
�صيدا املحيطة بتلة املعركة �إىل بركان من اللهب ذاب فيه مئات ال�شهداء قبل �أن ي�صلوا �إىل
�أهدافهم ويلتحموا بقوات العدو.65
كان هذا اخلط�أ وا�ضحا ً للقيادة الع�سكرية يف اجلماعة فقررت �سلوك طريق �أخرى
غري متوقعة وغري مك�شوفة ولكن �ضمن ما هو ممكن ومتاح .ف�سلك ف�صيل اجلماعة
وهم من خرية �شبابها طريق �صيدا – عربا اجلديدة – عربا القدمية التي يف�صلها عن
تلة ال�رشحبيل وادي عربا فقط .فكان التقدم بني املناطق ال�سكنية �آمناً� ،أما عبور الوادي
فكان خطراً .وعند بداية العبور يف املنطقة املك�شوفة بد�أ الطريان يف التحليق والق�صف،
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ومع �إ�رصار ال�شباب بالتقدم فردا ً فردا ً لتقليل اخل�سائر ،ومع ال�شعور باخلطر ،جاء �أمر
االن�سحاب من جمال حبال الذي �أُعلم من غرفة العمليات ب�أن الهجوم الأ�سا�سي دمر
متاماً .فان�سحب الإخوة �إىل مواقع داخل املدينة انتظارا ً ملالقاة العدو وجها ً لوجه.66
�إن االنهيار ال�رسيع ملنظمة التحرير ،وان�سحاب مقاتليها من مدينة �صيدا ك�شف املدينة
متاماً ،وح�رش �شباب اجلماعة يف زاوية �ضيقة ،وو�ضعهم �أمام امتحان �صعب ،فقرروا
املثابرة ،ومتابعة القتال مبا هو ممكن وم�ستطاع .فكانت لهم مناو�شات يف منطقة بوابة
الفوقا ،و�ساحة النجمة ،ودوار �إيليا ،والب�ستان الكبري ،وقد متكن املجاهدون من �إحراق
دبابة �سينتوريون  Centurion tankعند دوار �إيليا وقتل من فيها ،وا�ستطاع املجاهدون
�أن يكبدوا العدو بع�ض اخل�سائر يف الآليات ،والأرواح يف املناطق الأخرى� .إال �أن �أ�صعب
ما يف هذه املواجهة هو �أن قوة �صغرية جدا ً تواجه قوة دولة ع�سكرية كبرية ومتطورة
يف معركة مفتوحة ،وحيث ت�ستنفر وحت�شد هذه الدولة كافة �إمكاناتها ،لتحقق �أهدافها
ب�أ�رسع وقت ممكن وبرتكيز حاد ،وهذا ما جعل املواجهة غري متكافئة �إىل ح ّد كبري.67
وقد �سعى العدو �إىل تدمري �أي مبنى يرى فيه م�سلحني �أو مرتدين ب ّزات ع�سكرية.
وقد د ّمر ال�صهاينة امل�سجد العمري الكبري الذي تواجد فيه املجاهدون ملراقبة البوارج
ال�صهيونية ،بالإ�ضافة لع�رشات املباين ،مما �أدى �إىل وقوع �إ�صابات كثرية معظمها يف
املدنيني .68ور�أى الإخوة �أن اال�ستمرار يف قتال املواجهة املفتوحة هو نوع من االنتحار.
ف�أُخذ القرار بالتحول �إىل حرب الع�صابات ،القائمة على فكرة ا�ستنزاف العدو .يف
هذه املواجهة ارتقى ال�شهيد �سهيل ال�سامل الذي �سلك الطريق املك�شوفة واخلطرة
مع �سائر القوى امل�شرتكة فكان يف طليعة املجاهدين الذين و�صلوا �إىل م�شارف التلة،
يف .691982/6/5
بعد �أن متكن االحتالل الإ�رسائيلي من دخول مدينة �صيدا ،وقبل �أن تبد�أ املقاومة
بعملياتها ،قام �أحد الإخوة بالذهاب �إىل مركز اجلماعة و�إتالف كل الوثائق املوجودة حتى
ال تقع يف يد العدو .ويف الأيام الأوىل لالحتالل ،اجتمع مكتب �صيدا الإداري واتخذ قرارا ً
	66املرجع نف�سه.
	67املرجع نف�سه.
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بجمع الأ�سلحة املنت�رشة يف الب�ساتني وبع�ض الطرقات ،والتي تخل�ص منها �أفراد من
التنظيمات اللبنانية والفل�سطينية ،بهدف تخزينها واال�ستفادة منها يف عمليات املقاومة
املتوقع �أن تبد�أها اجلماعة قريباً ،بعد تنظيم الأمر وتكوين اخلاليا واملجموعات املنا�سبة
للقيام بهذه املهمة ،ملثل هذا النوع من حرب الع�صابات.70
مل يكن عند �سليم حجازي قدرة على االنتظار ،ومل يتح ّمل ر�ؤية االحتالل ال�صهيوين
يجول يف �شوارع مدينة �صيدا ،وكان موقفه البطويل ي�صنع عنده حالة انفعال تدمي
قلبه وتبكي عينه ،فتوىل تهيئة وت�أمني خمازن �سالح وتدريب بع�ض ال�شباب وت�شكيل
املجموعات وتهيئتها للمبا�رشة بتنفيذ عمليات ،وكان يركز حركته يف �أزقة وزواريب
�صيدا القدمية ،حيث يبقى هناك هام�ش �أكرب من احلرية .وكان �سليم حجازي
وبالل عزام قد ر�صدا بع�ض خمازن الأ�سلحة التي كانت ملنظمة التحرير �أو غريها من
الف�صائل الفل�سطينية قد تركتها ،فكان حجازي يحمل كي�سا ً من اخلي�ش ويدخل املخازن
وي�ضع ما ي�ستطيع ثم يخرج ومي�شي يف ال�شارع وهو يف لبا�س عمله وك�أنه يحمل كي�سا ً
فيه �أ�شياء لها عالقة بالعمل ،ويتجاوز احلاجز الإ�رسائيلي بكل هدوء وثبات ثم ي�سلمها
لرفيق دربه يف اجلهاد بالل عزام ليقوما ب�إخفائها .وقد �أ�سهم يف عمليات نقل ال�سالح
هذه حممود زهرة وعدد كبري من ال�شباب ال�صيداوي املقاوم .ومن اجلدير ذكره يف هذا
املجال �أن جمال حبال زار قيادات منظمة التحرير الفل�سطينية ،ب�صفته م�س�ؤوالً ع�سكريا ً
للجماعة ،من �أجل التن�سيق فيما يتعلق بالعمل املقاوم ،لكن قيادات املنظمة ردت ب�أنها ال
ت�ستطيع �أن تعطي � ّأي وعود �أو �ضمانات ،كما �أن املنظمة رف�ضت تزويد عنا�رص املقاومة
ب�أي نوع من الأ�سلحة حتى اخلفيفة منها.71
يف ذلك الوقت بد�أت عنا�رص اجلهاز الع�سكري بالقيام بعمليات ع�سكرية مب�س�ؤولية
جمال حبال ،وكانت هوية تلك العمليات غري مك�شوفة ،حيث كان الإخوة يحر�صون
على �إخفاء هوية الذين ي�سقطون �شهداء �أو جرحى ،وال يرتكون العدو الإ�رسائيلي يحدد
هويتهم .ففي ظ ّل االحتالل الإ�رسائيلي ل�صيدا مل يكن هناك �إمكانية لإقامة �أي موقع،
وكانت املجموعات املقاومة تعمل ب�شكل �رسي من خالل خاليا متخفية؛ تخبئ �أ�سلحتها
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يف املنازل ،واحلقول ،والب�ساتني .72وب�شكل عام كانت الأ�سلحة التي بحوزة املقاومني من
النوع املتو�سط واخلفيف و�صواريخ الكاتيو�شا ُ .katyushaنفذت العملية الأوىل للجماعة
الإ�سالمية يف �صيدا يف نهاية �آب� /أغ�سط�س �سنة  ،1982حيث زرعت عبوات نا�سفة يف بع�ض
�شوارع �صيدا ،وعند بولفار معروف �سعد قرب م�ست�شفى �إيلياّ ،
مت تفجري عبوة نا�سفة
كبرية خالل مرور دوريات �إ�رسائيلية ،ف�أ�سقطت عددا ً من القتلى .بعد �أول عبوة زرعت

يف �صيدا تغريت الأمور كثرياً ،فتوقف الإ�رسائيليون عن ت�سيري الدوريات يف ال�شوارع،
ليتوىل املهمة مكانهم جي�ش لبنان اجلنوبي العميل ،الذي كان وقتها بقيادة �سعد حداد.73
غي العمل املقاوم الو�ضع وزرع الرعب يف قلوب الإ�رسائيليني ،ففي البداية
لقد ّ
كان الإ�رسائيليون يف ال�ساحة املقابلة مل�سجد الزعرتي عند مدخل �صيدا من جهة البحر
يغت�سلون عراة ،وقد كان يدخل بع�ضهم �إىل بع�ض البيوت وي�رشبون القهوة وال�شاي،
كما قام بنك لئومي  Bank Leumiالإ�رسائيلي بفتح فرع متنقل ،و�أخذ بع�ض النا�س

ينظمون رحالت �سياحية وجتارية وي�أتون بالب�ضائع من “�إ�رسائيل” �سواء بالإكراه �أم
بال�ضغط �أم بكامل �إرادتهم؛ �إال �أنهم �أحجموا عما كانوا يقومون به ،وفر�ض املقاومون
�أنف�سهم بحكم بطوالتهم .ويذكر يف هذا ال�صدد �أنه بعد �أن توقفت القوات الإ�رسائيلية عن
ت�سيري الدوريات� ،أخذ املقاومون ينفذون عمليات �ضدها عرب �إطالق �صواريخ كاتيو�شا
عليها من فوق �أ�سطح املباين .74كل هذا دفع قيادات �سيا�سية ودينية كبرية يف �صيدا
مثل الدكتور نزيه البزري الذي �شكا له �شخ�ص ب�أن ابنه اعتقل ليقول“ :ابنك بطل وقد

واجه العدو ولو كنت يف �سنه لكنت فعلت مثله” .75غري �أن مفتي �صيدا حممد �سليم جالل
الدين كان الأجر�أ يف تبني العمل املقاوم ،فكان يقول“ :ه�ؤالء ال�شهداء �أبنائي و�أنا �أحتمل
م�س�ؤولية مقاومتهم”؛ وقد كان ينقل جثامينهم جميعا ً بحمايته وي�صلي عليهم يف م�سجد

الزعرتي متحديا ً االحتالل الإ�رسائيلي.76
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يف  ،1982/9/15ا�ست�شهد �سليم حجازي وبالل عزام؛ فبعد مقتل ب�شري اجلميل يف
اليوم الذي �سبق ،كان حجازي يف �صيدا القدمية معه جمموعة من ال�شباب ،فقامت القوات
اللبنانية وقتها بردة فعل وح�شية ،حيث نزلوا �إىل ال�شوارع و�أمعنوا قتالً وذبحا ً مركزين
ب�شكل �أ�سا�سي على كل من هو فل�سطيني ،دخلت جمموعة منهم �إىل �صيدا القدمية بحثا ً
عن �أي فل�سطيني لقتله �أو اعتقاله ،فو�صل حجازي خرب ب�أن اثنني من م�سلحي القوات
اللبنانية دخلوا البلد فلحق هو وبالل عزام بهما وتعقبهما وكان بحوزته م�سد�س �صغري
مل ي�شهره حتى ،وحاول مع عزام �أن يطبقا عليهما ،غري �أن العن�رصين كانا م�سلحني
وكان �أحدهما يحمل بندقية كال�شنكوف والآخر م�سد�ساً ،ف�سارعا �إىل �إطالق النار على
حجازي وعزام ،77فا�ست�شهدا على الفور ،و�شيّعهما الإخوة والأهل بعدد متوا�ضع
مب�شاركة امل�س�ؤول التنظيمي يف اجلنوب نظرا ً لظروف املدينة .كانت الأعني دامعة من �أمل
الفراق ،والقلوب والعقول م�صممة على متابعة طريق اجلهاد واملقاومة للعدو ال�صهيوين،
يحدوهم قول �سليم رحمه اهلل�“ :س�أكون ج�رسا ً يعرب عليه �إخواين” .كما خطف عمالء
ال�صهاينة بعد �أيام قليلة نبيل ال�رشقاوي واقتادوه من منزله يف منطقة القياعة �إىل القرب
من مبنى ميكانيك ال�سيارات ،وقتلوه بعد التعذيب بالف�ؤو�س .وقد توجهت اجلماعة يف
ذلك الوقت ،بل�سان رئي�س مكتبها الإداري يف �صيدا واجلنوب يف خطبة اجلمعة ،بدعوة
النا�س �إىل الت�صدي لالحتالل الذي هو ر�أ�س الأفعى ،ف�إذا ق�ضي على الر�أ�س مات ال َّذ َنب،
وهم العمالء.78
بعد فرتة ق�صرية من بدء االجتياح الإ�رسائيلي ،ا�ضطر قادة العمل الع�سكري يف
اجلماعة لالنتقال �إىل بريوت ،وعقدوا �أكرث من لقاء مع �إبراهيم امل�رصي ،ولكن لقاء
قيادات اجلماعة التخاذ قرار ب�إطالق املقاومة كان متعذرا ً ب�سبب الأجواء امل�شحونة،
وتعذر على كثريين الو�صول �إىل بريوت حيث الطرقات من بريوت �إىل خارجها مقطوعة.
ومل يت�س َّن لقيادة اجلماعة على م�ستوى ال�ساحة اللبنانية وجمل�س ال�شورى �أن تعقد
لقاءها الأول �إال يف  1982/8/2حيث عقدت اجتماعها يف بلدة عا�صون يف ال�ضنية �شمال
لبنان .79كانت القيادة جممعة على وجوب مقاومة االحتالل ال�صهيوين ،والبدء بالتنفيذ
بح�سب الإمكانات املتوفرة ،والظروف املتاحة ،و�صوالً �إىل تنميتها وتفعيلها ،ولكن كانت
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تتنازعها وجهتا نظر بخ�صو�ص �إطالق العمل املقاوم؛ الأوىل تقول �إنه ال ميكن للجماعة
�أن تخو�ض املعركة دون �إعداد ،وكانت تريد عمالً نظاميا ً مثل عمل اجليو�ش ،80والأخرى
تقول �إن املقاومة باتت واجبا ً �رشعيا ً و�سيا�سياً ،و�إن ال�شباب املتحم�س للعمل املقاوم،
�إمنا فعل ذلك بدافع عقيدته ،وا�ست�شعارا ً بالواجب جتاه منطقته .81يومها قررت قيادة
اجلماعة ت�شكيل جلنة لو�ضع اخلطة املنا�سبة والإ�رشاف على التنفيذ م�ؤلفة من عبد الفتاح
زيادة رئي�سا ً للجنة ،بحكم �سابق خربته الع�سكرية ،وامل�س�ؤول الع�سكري يف �صيدا
واجلنوب جمال احلبال ع�ضوا ً ورئي�سا ً للجنة التنفيذية للعمل املقاوم ،ورئي�س املكتب
الإداري يف �صيدا واجلنوب حممد ال�شيخ عمار ،82غري �أن تلك اللجنة مل ت�ستطع �أن تقدم
حلوالً �رسيعة ،لأنها كانت حتتاج �إىل درا�سة حول القدرات الع�سكرية والأ�سلحة التي
متتلكها اجلماعة.
بعد فرتة ق�صرية من االحتالل الإ�رسائيلي للجنوب ومدينة �صيدا وو�صوله �إىل
حما�رصة بريوت ،تردد بع�ض الإخوة من �أع�ضاء مكتب �صيدا؛ رئي�س املكتب الإداري
وامل�س�ؤول الع�سكري وم�س�ؤول الطالب على طرابل�س� ،سالكني طريق ال�شوف اجلبلية
للتوا�صل مع الأمني العام للجماعة فتحي يكن ،التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أن تنظيم العمل
اجلهادي يف مواجهة االحتالل ال�صهيوين .وقد كان بع�ض �أع�ضاء اجلماعة واملقربني منها
من ال�شباب قد قاموا ببع�ض العمليات الفردية .وقد �أخذ مو�ضوع تنظيم العمل اجلهادي
والبدء بالتنفيذ جدالً ونقا�شا ً غايته الو�صول �إىل الأ�سلوب الأجنح يف مقاومة االحتالل،
ّ
�صف اجلماعة املعروف يف املدينة؛ حيث ّ
مت البدء بتكوين
وتخفيف ارتداداته ما �أمكن على
جمموعات ،وخاليا حمدودة ،ذات فاعلية و�ضمان �رسية العمل.83
وخالل هذه الفرتة ،ا�ضطر عدد من الإخوة املك�شوفني �إىل مغادرة م�ؤقتة ملدينة �صيدا
مع �أُ�رسهم �إىل بريوت وطرابل�س ،جتنبا ً للمالحقات واالعتقاالت التي كانت على �أ�شدها
يف ذلك احلني� ،سواء بتجميع االحتالل للنا�س يف عدد من مناطق املدينة و�أحيائها واعتماده
على العمالء املقنعني� ،أم باملالحقات اخلا�صة ملن خا�ضوا احلرب مع االحتالل.84
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وبعد انتهاء احل�صار عن مدينة بريوت تردد بع�ض الإخوة العاملني يف املجال
الع�سكري وال�سيا�سي على نائب الأمني العام للجماعة حينها �إبراهيم امل�رصي ،وعقدوا
معه عدة لقاءات ب�ش�أن العمل املقاوم.85
عقدت القيادة �أول اجتماع لها يف بريوت بعد ان�سحاب االحتالل ال�صهيوين منها،
وو�ضعت ال�صيغة املنا�سبة ل�رسية العمل املقاوم يف اجلماعة ،مبا ميكن �أن ي�ضمن
للإخوة املعروفني يف مدينة �صيدا واجلنوب تواجدهم دون حتميلهم � ّأي م�س�ؤولية
عن العمل املقاوم وعملياته الع�سكرية ،بخالف ما �إذا كان العمل املقاوم معلنا ً با�سم
اجلماعة.86
كلفت القيادة رئي�س املكتب الإداري بدعوة امل�س�ؤول الع�سكري جمال احلبال للقائها
يف بريوت ،فتم اللقاء وكلف الأخ جمال مبتابعة عمله وم�س�ؤولية اللجنة الع�سكرية
التنفيذية ،وتبني اجلماعة الكامل لهذا العمل بال�رسية املذكورة �آنفاً ،وطلب منه ت�سمية
نائب له ففعل ،وكلف نائب الأمني العام بالإ�رشاف واملرجعية �أو امل�س�ؤولية املبا�رشة
نيابة عن القيادة .وكان يقوم بهذا الأمر من قبل ،ويتابع مع ال�شباب العمل امليداين
من خالل جلنة من الإخوة املبادرين بالت�شاور مع الأمني العام للجماعة ،وميدهم
بحاجاتهم.87
انطالقا ً من ذلك ،مل ينتظر الإخوة يف �صيدا قرار اللجنة لأنهم كانوا يرون �أنه يجب �أن
يبا�رشوا بحكم ال�رضورة والواجب ال�رشعي ،ولأن الو�ضع يف �صيدا ال يحتمل الت�أخري؛
وبالتايل كان قرار ال�رشوع يف العمل املقاوم قرارا ً ميدانيا ً اتخذته عنا�رص منتمية �إىل القيادة
الع�سكرية للجماعة ،وعلى توا�صل ومعرفة مبا يح�صل على الأر�ض ،وقبل �أن تتبنى
قيادة اجلماعة ر�سميا ً العمل املقاوم بعد ذلك التاريخ بفرتة ق�صرية .انطالقا ً من ذلك،
با�رش الإخوان �أداءهم الع�سكري وكانوا ين�سقون مع �إبراهيم امل�رصي الذي كان ع�ضوا ً
يف القيادة املركزية ،وكان يوفر لهم الدعم املادي واللوجي�ستي ،وذلك من خالل التحرك
خارج لبنان ،ويروي �إبراهيم امل�رصي �أن اجلماعة قبل االجتياح الإ�رسائيلي كانت تطلب
من النا�س �أن يدعموا �أوجه �أن�شطتها املختلفة ،لكن خالل االجتياح الإ�رسائيلي كان النا�س
	85املرجع نف�سه.
	86املرجع نف�سه.
	87املرجع نف�سه.
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هم الذين يرجون اجلماعة �أن تتقبل م�ساعداتهم املادية �إىل الداخل اللبناين؛ فكان امل�رصي
يتحرك �إىل اخلليج ،وخ�صو�صا ً الكويت ،ثم يتوجه عرب قرب�ص ويعود �إىل لبنان بحرا ً عرب
�أي منطقة متاحة على ال�ساحل اللبناين.88
ا�ستمر العمل دون قرار مركزي ر�سمي لفرتة ق�صرية مل تتع ّد ال�شهر ون�صف
ال�شهر ،حينها ا�ستطاع الأمني العام فتحي يكن �أن ي�أتي �إىل بريوت ،واجتمع �شمل
القيادة ،فعقدت جل�سة كلَّف خاللها �إبراهيم امل�رصي ر�سميا ً بالإ�رشاف على مو�ضوع
املقاومة يف اجلنوب ،والتن�سيق مع الإخوة العاملني يف هذا امليدان .عقدت لقاءات �أخرى يف
بريوت لتنظيم العمل ،وكان من �أهم من تولوا م�س�ؤولية الإ�رشاف على العمل الع�سكري
يف ذلك الوقت ،جمال حبال؛ م�س�ؤوالً ع�سكرياً ،و�صالح الدين �أرقه دان؛ الذي توىل مهمة
االرتباط ،واالت�صال ،والتن�سيق مع املجموعات ال�شيعية املقاومة ،يف وقت مل يكن فيه
حزب اهلل قد ت�أ�س�س بعد ،بالإ�ضافة �إىل م�صعب حيدر الذي اختري م�س�ؤوالً �سيا�سيا ً
و�إعالميا ً للعمل الع�سكري الذي انطلق حتت ا�سم “قوات الفجر” ،وقد التقى ه�ؤالء
واختاروا �إبراهيم امل�رصي م�س�ؤوالً عن اللجنة املركزية للعمل املقاوم دون �أن يعلموا
�أنه قد كلّف قبل ذلك من قبل قيادة اجلماعة بتلك امل�س�ؤولية .بعد ذلك ب�شهر اعتقل جمال
حبال ،وحممود زهرة ،وحبيب حيدر (�شقيق م�صعب حيدر) ،يف �شقة ،عرب متابعة
اجلي�ش اللبناين ملوجات الأجهزة الال �سلكية حيث �ضبطت معهم �أ�سلحة ،وكان اجلي�ش
اللبناين حينها يعاين من هيمنة جهات معادية خلط املقاومة .وا�ستمر اعتقالهم ملدة �شهر،
بذلت اجلماعة جهودا ً كبرية عرب املحامني من بريوت ال�رشقية ،حيث عملوا على �إطالق
�رساح املعتقلني الثالثة مقابل مبلغ مايل كبري.89
ا�ستمر العمل حتت ا�سم “قوات الفجر (املقاومة الإ�سالمية)” دون �إظهار من يقف
وراءها ب�شكل �إعالمي ،يف الوقت الذي كان فيه النا�س يف �صيدا يعرفون َمن وراء
قوات الفجر ،وذلك حتى �آخر كانون الأول /دي�سمرب �سنة 1983؛ تاريخ ا�ست�شهاد
جمال حبّال ،الذي �أ�رص على العودة �إىل �صيدا؛ فبعد تنفيذه لإحدى العمليات ،ر�صده
عمالء “�إ�رسائيل” ،حيث بات ليلته هو وحممود زهرة يف منزل ال�شهيد حممد علي
ال�رشيف يف منطقة القياعة ،وكان �رشيكا ً لهما يف العمل املقاوم ،فط ّوق الإ�رسائيليون
88
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املنطقة و�ضيّقوا احل�صار عليها ،فبادر جمال ورفاقه ب�إطالق النار على القوات
الإ�رسائيلية ،ودارت معركة طاحنة ا�ستمرت طوال الليل ،متكن املجاهدون خاللها من
تكبيد الإ�رسائيليني خ�سائر فادحة يف الأرواح والعتاد ،وقتل فيها �ضابط �صهيوين
برتبة عالية من لواء جوالين  ،Golani Brigadeوعدد من اجلنود ال�صهاينة� ،إ�ضافة
�إىل اجلرحى .وا�ست�شهد املجاهدون الثالثة فجر  ،1983/12/27وقد ّ
مت تداول �أخبار عن
ا�ضطرار وزير الدفاع ال�صهيوين �أريل �شارون �إىل زيارة موقع املعركة بعد اخل�سارة
الكبرية التي تلقاها جي�شه ،و�أنه �أمر بتفجري املنزل .90ومع ا�ست�شهاد جمال حبال
ورفاقه انك�شف من يقف وراء قوات الفجر ،وجرى اعتقال عدد كبري من �أع�ضاء،
وقيادات اجلماعة الإ�سالمية على ر�أ�سهم حمرم العاريف ،الذي كان له دور كبري من خالل
امل�سجد يف ح�شد الطاقات ،وت�شجيع ال�شباب على االنخراط يف العمل املقاوم ،وحممد
القبالوي (�أبو �سلمان) ،وم�صطفى احلجازي (�أبو عثمان) ،وغريهم الكثري من �أبناء
اجلماعة واملقربني منها .91و�أ�صدرت اجلماعة الإ�سالمية عدة بيانات ت�ستنكر فيها حملة
االعتقاالت ،واالعتدءات الإ�رسائيلية.92
بعد التطورات اخلطرية التي ح�صلت وانك�شاف هوية املقاومة التي كانت تقود
ال�ساحة ,و�سقوط عدد من ال�شهداء على ر�أ�سهم جمال احلبال ،واعتقال عدد كبري من
�أع�ضاء اجلماعة الذين كانوا يردفون العمل داخل مدينة �صيدا وجوارها ،فر�ض هذا
الواقع على اجلماعة بندا ً مهما ً من بنود حرب الع�صابات املتمثل بوجود البيئة احلا�ضنة
لرجال املقاومة .فكانت مدينة بريوت متثل احلا�ضنة ال�سيا�سية واالجتماعية لقيادات
وعنا�رص العمل املقاوم� ،أما مدينة طرابل�س وجرود ال�ضنية فكانت املنطقة الع�سكرية
التي دربت وخ ّرجت معظم عنا�رص وقيادات العمل املقاوم يف اجلماعة خالل الفرتة
 ،1985–1982على الرغم من الوجود الع�سكري ال�سوري يف حميط املدينة ،وعلى تخوم
املناطق الوعرة يف جرود ال�ضنية.93
	90املرجع نف�سه؛ وحممد ال�شيخ عمار ،مالحظات على م�سودة الن�ص التي ّ
مت ا�ستالمها يف �صيدا.2015/12/24 ،
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وجه القيادة الع�سكرية يف ذلك احلني يتمثل مبا يلي:
كان َت ُّ
�أ	.ا�ستقبال الإخوة من �سائر املناطق اللبنانية للتدريب يف منطقة ال�ضنية.
ب� .إغناء العمل اجلهادي املقاوم ب�رشيحة وا�سعة من �أع�ضاء اجلماعة والقادة
واملدربني.
ج� .إدخال تكتيكات جديدة على برامج التدريب ،تتنا�سب مع طبيعة القتال واملواجهة
وخ�صو�صا ً مع العدو الإ�رسائيلي املتفوق عدديا ً وتقنيا ً.94
توافد �إىل مع�سكر ال�ضنية الع�رشات من �أع�ضاء اجلماعة يف كل دورة تدريبية واحدة،
كما كان يف ف�صل العمل املنتج “فرتة ال�صيف” عدة دورات ،حتى بلغ عدد املتخرجني يف
الف�صل الواحد املئات ،من الذين انخرطوا يف العمل املقاوم جنوباً� ،أو الذين توجهوا �إىل
�سائر املناطق لينقلوا التجربة وي�ؤ�س�سوا لعمل جهادي متطور.95
وا�ستمر العمل اجلهادي املقاوم �ض ّد العدو الإ�رسائيلي ب�شكل متوازن بني الإمناء
والتطور من جهة ،وبني تكاليف و�أثمان اجلهاد واال�ست�شهاد من جهة ثانية حتى
 ،1985/2/18تاريخ ان�سحاب اجلي�ش الإ�رسائيلي من مدينة �صيدا و�ضواحيها ،حتت
وط�أة و�رضبات املقاومة ويف طليعتها قوات الفجر ،و�سقط يف هذه املرحلة ك ّل من:
•	ال�شهيد فوزي �آغا 1982/8/3؛ ا�ست�شهد �إثر اقتحام القوات الإ�رسائيلية منزله يف منطقة
الفيالت.
•	ال�شهيد نزيه القرب�صلي 1984/1/19؛ ا�ست�شهد يف عمليات املقاومة �ض ّد العدو
الإ�رسائيلي قرب ميناء �صيدا.
•	ال�شهيد ب�شري الأتب 1984/3/27؛ ا�ست�شهد يف عمليات املقاومة �ض ّد العدو الإ�رسائيلي
يف منطقة �سينيق.
•	ال�شهيد �أحمد الدميا�سي 1984/11/29؛ ا�ست�شهد يف عمليات �صيدا �ض ّد العدو
الإ�رسائيلي يف حي الرباد.96
�إال �أن العدو الإ�رسائيلي ا�ستطاع �أن يزرع قوى عميلة م�ؤهلة ,ومدربة ,ومدعومة ،يف
املنطقة املمتدة من �صيدا وحتى كفرفالو�س ،وكان على ر�أ�س هذه القوى العميلة ما ي�سمى
	94املرجع نف�سه.
	95املرجع نف�سه.
	96املرجع نف�سه.
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بجي�ش حلد ،حيث بد�أ ف�صل جديد من املواجهة مع تغيري جذري يف �أ�ساليب القتال ،وانتقل
العمل من حرب الع�صابات �إىل عمليات الدفاع عن الأر�ض ،ومن ثم حتريرها.97
كانت �سنة  1985مف�صلية يف تاريخ العمل الع�سكري املقاوم ،للجماعة الإ�سالمية ب�شكل
عام ويف �صيدا و�ضواحيها ب�شكل خا�ص .ففي مطلع هذه ال�سنة ان�سحبت “�إ�رسائيل” من
مدينة �صيدا وحميطها ومن ق�سم من منطقة اجلنوب .ويف  ،1985/3/18اندلعت حرب
املواجهة بني املجاهدين وبني عمالء “�إ�رسائيل” دفاعا ً عن املدينة املقاومة .ويف ،1985/4/29
ّ
مت حترير مدينة �صيدا من تخومها البحرية غربا ً حتى منطقة كفرفالو�س �رشقاً ،ويف �صيف
هذه ال�سنة كان للجماعة مواقع ومع�سكرات مبثابة املدر�سة احلقيقية للعمل اجلهادي ،التي
اكت�سب فيها �أع�ضاء اجلماعة اخلربة والتجربة بعد تدريب م�ستمر ود�ؤوب.98
مع ان�سحاب اجلي�ش الإ�رسائيلي من مدينة �صيدا ،عاد معظم املجاهدين من املناطق
اخللفية الداعمة كمدينتي بريوت وطرابل�س .ويف هذه الأثناء كان عمالء االحتالل يعيثون
ف�سادا ً يف الأر�ض ،يخطفون من �أبناء املدينة حينا ً ويقتلون بع�ضهم حينا ً �آخر ،وين�رشون
اخلوف والرعب يف قلوب املواطنني ،وارتكز تواجد ه�ؤالء العمالء يف منطقة القياعة
املدعومة من منطقتي عربا وجمدليون.99
�أمام هذا الواقع والتحدي ارت�أت اجلماعة �أن ت�ضع حدا ً لهذه العربدة فن�رشت
جمموعات مراقبة وحماية يف النقاط ال�ساخنة التي يتواجد فيها العمالء بهدف حماية
املنطقة و�أهاليها الذين رزحوا ل�سنوات ثالث حتت نري االحتالل .وقد �أدى االحتكاك
املبا�رش �إىل تفجري معركة عنيفة وطويلة �سميت بـ“معارك �رشق �صيدا”.100
بد�أت هذه املعركة يف � ،1985/3/18إثر حادثة اعتداء وخطف لأحد املواطنني املدنيني يف
منطقة القياعة ،ف ُكلفت �إحدى الف�صائل املجاهدة با�ستبيان الو�ضع وحماية املواطن ،فتبني
�أن جمموعات للعمالء قد ح�شدت قواتها يف املنطقة ،وكان هدفها افتعال م�شكلة �أمنية،
وفر�ض �سيطرتها على القطاع الغربي ملنطقة القياعة و�صوالً �إىل خط ال�سكة احلديدية،
حتى يكون هذا هو خط التما�س الفا�صل ما بني منطقة العمالء ،التي مترت�ست باملناطق
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امل�سيحية وبني قلب مدينة �صيدا ذات الأغلبية امل�سلمة ،وهذا هو املخطط الإ�رسائيلي
الذي عمل عليه هو وعمال�ؤه من بعده� .إزاء هذا الو�ضع اخلطري كان من اخلط�أ واخلطر
�أن ينتظر الف�صيل املكلف الدعم من داخل املدينة ،لأن الوقت يكون قد فات ،فقرر �أخذ
املبادرة واال�شتباك لتفويت الفر�صة على اخل�صم.101
ّ
مت تق�سيم الف�صيل �إىل ثالث جمموعات قتالية :جمموعة امل�ساندة ،وجمموعة االقتحام،
وجمموعة املناورةّ .
مت احتالل مبانٍ ومواقع يف ب�ستان ال�شيخ يف القياعة ،بعدما ف ّر منها
بع�ض عنا�رص العمالء ،واتخذت عنا�رص امل�ساندة للمجاهدين مواقع لها يف تلك النقاط،
ف�أ�صبحت وجها ً لوجه مع عنا�رص العمالء يف�صل بينهما طريق القياعة التحتا �أي الطريق
الرئي�سي .ثم قامت جمموعة االقتحام باخرتاق منطقة العمالء يف و�سط القياعة بعدما
احتلت مركزا ً لهم ،وبعد ت�أمني احلماية املتقدمة من �إحدى املباين القدمية املطلة على
القياعة الو�سطى ،قامت جمموعة املناورة بااللتفاف عرب املنطقة املزروعة للو�صول �إىل
القياعة الو�سطى .وكل ذلك كان يح�صل حتت �ضغط املعركة و�صوت �إطالق النار الغزير
ال�صادر من الأ�سلحة الر�شا�شة الفردية �أو املتو�سطة التابعة للمجموعة .كانت املعركة
ت�سري وفق اخلطة املتبعة ووفق ما تدرب عليه املجاهدون ،ولكن م�شكلتني م�ستجدتني
�أثرتا على �سري املعركة :الأوىل ،حماولة التحاق املجاهد نبيل �سعد الدين باملهاجمني بعد
بدء املعركة ،وكان من خارج املنطقة ومن خارج مالك الف�صيل املهاجم� ،إال �أن الأ�صوات
ال�صاخبة املنبثقة عن املجاهدين ومن �أجهزة االت�صال داخل املعركة دفعته لاللتحاق بهم،
وكان و�صوله �إىل �أر�ض العمليات �أمرا ً يكاد يكون م�ستحيالً فارتقى �شهيدا ً.102
�أما امل�شكلة الثانية ،فقد ظهرت مع �إ�صابة م�س�ؤول جمموعة امل�ساندة �إ�صابة بليغة
يف و�سط ال�شارع ويف �أثناء عبوره له ،فا�ضطر بع�ض عنا�رص الف�صيل �إىل �أخذ �إجراءات
حماية نارية وت�أمني �إخالئه حتت وابل غزير من النار املن�صبة على اجلريح ،ومل ينجحوا
يف الو�صول �إليه و�سحبه �إال بعد عدة حماوالت �صعبة �أدت �إىل �إ�صابة جماهد �آخر يف �ساقه،
وهو عبد احلليم �صفدية ،الذي ا�ست�شهد يف معارك منطقة املية ومية فيما بعد .وبعد يوم
طويل من املواجهات ،ا�ستطاع املجاهدون تثبيت ّ
خط دفاع متقدم يف منطقة القياعة ،الذي
ا�ستمر لأكرث من �شهر تخلله كر وفر ومعارك �ضارية �أدت �إىل زعزعة قدرات اخل�صم
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وا�ستنزافه حتى التقهقر .كما �سقط من �صفوف املجاهدين يف اجلماعة من خالل هذه
احلادثة عدد من ال�شهداء ،منهم م�صطفى رجب من طرابل�س.103
�إن انفجار الو�ضع يف منطقة القياعة �أدى �إىل انفجاره �أي�ضا ً يف كل املناطق التي زرع
العدو فيها عمالءه ،فاندلعت �رشارة القتال يف تلة �سريوب ،وتلة املية ومية ،ومنطقة
الربامية بالإ�ضافة �إىل القياعة التي بد�أت منها بذور ال�رصاع ،فبلغ طول خط املواجهة
�سبعة كيلومرتات� ،أي الطول احلقيقي ملدينة �صيدا العقارية.104
ففي �سريوب هبت جمموعة من �شباب اجلماعة مع بع�ض �شباب املنطقة للدفاع عن
حميطهم ،على الرغم من عدم التكاف�ؤ يف العدد وال�سالح� ،إال �أن ثبات جماهدي اجلماعة
يف مواقعهم حتى النهاية� ،أدى �إىل احلفاظ على تلة �سريوب احلاكمة واملطلة على
خميم عني احللوة ومدينة �صيدا وطريقها العام املتجه نحو اجلنوب ،وبالتايل ت�أمني
خلفية اجلبهة من االخرتاق منذ بداية املعركة وحتى التحرير .يف هذه املعركة� ،أ�صيب �أحد
كوادر اجلماعة �إ�صابة بليغة مل تثنه فيما بعد عن االنخراط من جديد يف �صفوف القادة
الذين �أخذوا على عاتقهم تطوير العمل وت�أهيل املجاهدين.105
�أما املرابطة والقتال على حمور املية ومية فكان هو الأ�شد والأ�صعب نظرا ً الرتفاع
التلة التي كان العمالء يتح�صنون بها ،وكانت املنطقة التي انطلق منها ال�شباب للدفاع
عنها هي منطقة الفيالت املدعومة باملجاهدين من حي التعمري .كان ثمن ال�صمود غاليا ً
يف تلك املنطقة� ،إذ مل يكن من املمكن الثبات والدفاع �إال بعد حفر اخلنادق ،ومل يكن من
املمكن التحرك �إال حتت �إ�سناد ناري ،والتعر�ض للخ�سائر� ،إال �أن هذه االمتحانات ال�صعبة
ذللها املجاهدون يف تلك املنطقة ،و�صمدوا وقاتلوا ،وحرروها يف النهاية ،ولكن بثمن
مرتفع ،فقد �سقط على هذا املحور توفيق جوهر ،وحممود قطي�ش ،وعبد احلليم �صفدية،
و�صالح الروا�س ،وف�ؤاد ال�سهلي.106
�إزاء هذا الواقع الأليم وثقل الأمانة ،وقلة املجاهدين ،و�ضعف �إمكانياتهم ،وطول
�أمد املعركة ،قررت القيادة �أن تعزز عمل ال�ساقة� ،أي املنطقة اخللفية احلا�ضنة ،فقامت
	103املرجع نف�سه.
	104املرجع نف�سه.
	105املرجع نف�سه.
	106املرجع نف�سه.

164

املقاومة والعمل اجلهادي
با�ستدعاء عنا�رص التعبئة لتدريبها ،وت�سليحها للم�شاركة ،واملرابطة على حماور القتال.
و ُكلِّف عدد من املدربني ال�شباب الذين تخرجوا من مع�سكرات ال�ضنية ،والذين �شاركوا
يف قتال خطوط التما�س يف بريوت ،والذين عاي�شوا و�شاركوا يف قتال عنا�رص اجلي�ش
الإ�رسائيلي .هذه املجموعة قامت بتدريب املئات من العنا�رص املجاهدة الذين توزعوا
على جبهات القتال ،ف�أغنوا العمل اجلهادي وطوروا قدرات اجلماعة ،حتى �أ�ضحت
القوة الأوىل التي ت�ستطيع االنتقال من مرحلة الدفاع �إىل مرحلة الهجوم ،وا�ستمرت فرتة
الدفاع املتوازن قرابة  36يوما ً قبل االنتقال �إىل مرحلة التحرير.107

 .2مرحلة حترير �صيدا:
هناك �أ�سباب كثرية �أدت �إىل تقهقر امل�رشوع الإ�رسائيلي يف املنطقة عموما ً و�صيدا
وحميطها ال�رشقي خ�صو�صاً� ،أهمها:
�أ� .رضبات املقاومة امل�ؤملة �ض ّد جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي.
ب .متا�سك اجلبهة الداخلية املقاومة وتوحدها يف مواجهة امل�رشوع العميل.
ج .منو قدرات اجلماعة الإ�سالمية التي �أ�صبحت مناطقها ع�صيَّة على االخرتاق.
د .ت�آكل جبهة العمالء وتفككهم وخ�صو�صا ً بعد فرتة طويلة من اال�ستنزاف.108
�أمام هذه املعطيات قامت “�إ�رسائيل” باالن�سحاب من جمدليون �إىل كفرفالو�س ،تاركني
وراءهم جي�شا ً من العمالء للدفاع عن هذه املنطقة .عندئ ٍذ تداعت جميع القوى الإ�سالمية
والوطنية لال�ستفادة من هذه الفر�صة ،وحترير �رشقي �صيدا من ه�ؤالء العمالء.109
كانت اجلماعة هي القوة الأهم والأقوى ،حيث قامت بتكليف ثالث �رسايا متكاملة
للقيام بهذه املهمة التي ارتكزت على ما يلي:
ّ
اخلط الرئي�سي �أي
�أ	.التقدم على ال�رشيط اجلبلي ل�رشق �صيدا من ثالثة حماور؛
ّ
واخلط ال�شمايل على حمور حافة املنطقة ال�سكنية املمتدة من عربا
الطريق العام،
القدمية وحتى ال�صاحلية ،واخلط اجلنوبي لتالل جمدليون امل�رشفة وامل�ساندة للخط
الرئي�سي.
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ب .عدم ا�ستخدام الآليات �أو ال�سيارات ،واالعتماد على القوة الراجلة ،بعك�س كل القوى
الأخرى التي اعتمدت على التحرك باملحموالت املختلفة ،وهذا الإجراء تعلمته
قيادة اجلماعة الإ�سالمية الع�سكرية من خالل معطيات ومتطلبات تكتيكية �أثبتت
�صحتها.
ج	.التن�سيق بني ال�رسايا الثالثة من خالل جهاز الراديو (الال �سلكي) لطلب الدعم
وامل�ساندة.
د .تق�سيم املحور �إىل حمطات متعددة تن�سق فيها قيادة ال�رسايا الثالثة مع قائد الكتيبة
ميدانيا ً قبل االنتقال �إىل املرحلة التالية.110
انتهت مرحلة حترير �صيدا و�رشقها و�صوالً �إىل بلدة كفرفالو�س حيث ع�سكر هناك
اجلي�ش الإ�رسائيلي ،يعاونه يف ذلك جي�ش العميل �أنطوان حلد وطائفة من العمالء الذين
فروا من مدينة �صيدا وحميطها .وقد ا�ست�شهد يف املحطة الأوىل من الهجوم الذي حتدثنا
عنه حممد م�صطفى خليل ،الذي جاء من مدينة بريوت.111
يف هذه الفرتة ارتفع الر�صيد اجلماهريي للجماعة الإ�سالمية يف املدينة .وكان من
�أجمل ما كتب �أهل �صيدا على اجلداريات واليافطات بعد الن�رص والتحرير عبارة�“ :صيدا
تنادي ...اجلماعة جتيب :ن�رص من اهلل وفتح قريب”.112
وارت�سمت �صورة تاريخية جديدة ملدينة �صيدا مع بداية �سنة  ،1985مفادها:
�أ .يف  ،1985/3/18دخلت اجلماعة يف معركة للدفاع عن املدينة بعديد ال يزيد عن
 75جماهداً.
ب .طورت اجلماعة قدراتها الدفاعية كما ً ونوعا ً حتى و�صل عديدها �إىل  200جماهد بعد
�أ�سبوع من املعارك ومتددت على كل املحاور مبعدل  50جماهدا ً يف كل جبهة.
ج .تنامت �إمكانيات اجلماعة اجلماهريية والع�سكرية ،وفتحت املع�سكرات الداخلية حتى
و�صل عديد املتخرجني امل�ستجدين فيها �إىل  620جماهدا ً بعد �شهر من القتال.
د	.االنتقال �إىل مرحلة الهجوم والتحرير ،فتقدم على حمور �رشق �صيدا قرابة
 300جماهد ،و�صلوا �إىل جمدليون ،ثم �إىل ال�صاحلية ،ثم �إىل لبعا ،ثم �إىل كفرفالو�س.
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هـ	.انتقلت مع�سكرات اجلماعة من الداخل ال�صيداوي ال�ضيق �إىل املناطق اجلبلية املحررة.
و .عربت اجلماعة من مرحلة البناء والتكوين �إىل مرحلة التخ�ص�ص والتطوير ،فكانت
مدر�سة معروفة باالن�ضباط ،والأخالق ،واملهنية ،والتجرد ،وكان املجاهدون من
�شباب اجلماعة يقدمون �أنف�سهم ،و�أعمالهم هلل ع ّز وج ّل؛ بغ�ض النظر عما تقوم به
الفئات الأخرى.113
يقول �أحد القادة بعد انتهاء املعارك وحترير �رشق �صيدا:
�رسق املجاهدون بع�ض الوقت لأخذ ق�سط من الراحة ،وبعد االطالع على
�أو�ضاعهم ،وجد �أن منهم من مل ينم على فرا�ش منذ �أكرث من �أ�سبوع ،و�أن منهم
من مل ي�ستحم منذ �أكرث من ع�رشة �أيام ،و�أن منهم من داوم على �أكل املعلبات طوال
مرحلة املرابطة ( 36يوماً) ،...فكانت اال�سرتاحة مبثابة والدة جديدة لكل جماهد
م ّر بتلك الأيام ال�صعبة ،ولكنها كانت حقا ً “ا�سرتاحة حمارب”.114

 .3مرحلة املع�سكرات والقتال يف الأرا�ضي املفتوحة:
مع انتهاء مرحلة وبداية مرحلة جديدةُ ،ر�سمت جمموعة من الأهداف والأولويات
التي �أملتها الظروف وفر�ضتها املتطلبات ،ومن �أهم هذه الأهداف التي عملنا على
حتقيقها هي:
�أ .بناء وتطوير القدرات الع�سكرية والقتالية بعد �أربع جتارب م�صريية مهمة م ّر بها
جماهدو اجلماعة ،وهي:
 .1جتربة املواجهة املفتوحة مع االجتياح الإ�رسائيلي ال�شامل (حزيران /يونيو
.)1982
 .2جتربة حرب الع�صابات مع االحتالل الإ�رسائيلي (.)1985–1982
 .3جتربة قتال املدن والدفاع عن املناطق الآهلة (معركة �رشق �صيدا �سنة .)1985
 .4جتربة القتال خارج املدن ،وحرب احلركة وفق منوذج القوى النظامية
(.)1991–1985
وكان ال ب ّد من �أخذ الدرو�س والعرب من هذه التجارب و�صياغة مدر�سة ذات مفاهيم
قتالية تتنا�سب مع التحديات امل�صريية القادمة.
	113املرجع نف�سه.
	114املرجع نف�سه.
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ب .متابعة القتال وفق نهج حرب الع�صابات يف املناطق اجلنوبية املحتلة بالتن�سيق
مع �سائر ف�صائل املقاومة الإ�سالمية ،ال�ستنزاف العدو ،و�إرغامه على االن�سحاب من
كل الأرا�ضي اللبنانية املحتلة ،وكانت مع�سكرات اجلماعة هي املدر�سة التي تخرج منها
ه�ؤالء الأبطال ،ففي  1985/10/11تخرج من هذه املدر�سة �أحمد بغدادي الذي انطلق �إىل
عمق اجلنوب اللبناين يف منطقة ال�صاحلاين – ق�ضاء بنت جبيل ليهاجم العدو الإ�رسائيلي
يف مواقعه وي�ست�شهد هناك.115
كما تخرج من هذه املدر�سة علي منر خليل الذي اخرتق احلزام الأمني يف منطقة
جبل با�سيل حتى ا�ست�شهد يف .1161986/3/9
يقول قائد مع�سكر بدر يف �رشق �صيدا:
كنا ندرب يف مع�سكر الزيتون �رشق �صيدا (جزء من مع�سكر بدر) يف دورة
ت�أهيل كوادر وقادة ف�صائل ،وكانت الدورة يف خميم مغلق مدته  15يوماً .قبل
117

انتهاء الدورة بيومني طلبت القيادة التنفيذية

من قيادة املع�سكر ت�رسيح

الأخ املجاهد ال�شاب ح�سن الكب�ش لي�شارك يف عملية نوعية �ض ّد العدو الإ�رسائيلي
اللحدي امل�شرتك ،يف عمق اجلنوب املحتل ،فتوجه مع ثلة من �إخوانه املجاهدين
القتحام موقع علمان – ال�شومرية ،و�أثناء اخرتاق املوقع مع جمموعة من
املهاجمني �سقط املحارب ال�شاب �شهيدا ً يف .1181987/4/19

وا�ستمرت املدر�سة بالبناء ،والعطاء ،وا�ستمرت معها قوافل الأبطال الذين �صمموا
على الإعداد واجلهاد يف �سبيل اهلل ،ففي� 1987/12/12 :سقط ح�سني عبد اجلواد �شهيدا ً يف
تلة ال�سويداء ،يف عمق اجلنوب اللبناين املحتل.119
وكان االمتحان الأ�صعب لهذه املدر�سة اجلهادية هو يف قبولها تنفيذ عملية
نوعية خطرة تق�ضي باخرتاق ال�رشيط احلدودي مع فل�سطني املحتلة ملهاجمة
	115املرجع نف�سه.
	116املرجع نف�سه.
	117القيادة التنفيذية التي تن�سق بني اجلماعة وحزب اهلل يف اجلنوب.
118

�أر�شيف العمل اجلهادي يف اجلماعة الإ�سالمية.

	119املرجع نف�سه.
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العدو الإ�رسائيلي يف مواقعه داخل فل�سطني ،فكان على م�ستوى التنفيذ �أن يرقى �إىل
م�ستوى الوحدات اخلا�صة .120
انتخب لهذه العملية �سمري ناجي (�أبو حمزة) ،املتفرغ يف مع�سكر بدر ،وهو من �أركان
هذا املع�سكر يف التدريب واحلماية ،وزكريا حجري املرافق لأبي حمزة يف مهماته وعمله،
وحممد �شبلي الذي كان طالبا ً متطوعا ً يف العمل .خ�ضع املجاهدون الثالثة لتدريبات
مكثفة يف تقنيات الت�سلل ،واخرتاق العوائق ،وتكتيكات القتال املتنوعة ،والدقة وال�رسعة
يف ا�ستخدام ال�سالح وغريها من الأمور التي ت�ساعد يف مثل هذه املهمات ال�صعبة .انطلق
الثالثة وعلى م�سافة مئتي مرت من الأ�سالك ال�شائكة للحدود عند منطقة حوال ،وعند
الظهرية من  1989/3/22ا�صطدمت املجموعة بدورية للعدو ال�صهيوين مما �أدى �إىل
ا�شتباك عنيف تدخل فيه الطريان الإ�رسائيلي ،وبعد خ�سائر كبرية يف �صفوف العدو
�سقط الثالثة �شهداء على �أبواب فل�سطني املحتلة ،حيث �سميت هذه امللحمة بـ“عملية
�شهداء غزة”.121
ومل تقف �آمال وتطلعات املجاهدين على اجلهاد يف الرب بل تعدته لتخطط وتنفذ
عمليات يف البحر �أي�ضاً ،كان املجاهد عبد الرحمن امل�سلماين هو �صاحب هذه الفكرة
اجلريئة واخلطرة .ومع الإعداد امل�ستمر واجلاهزية الكاملة حتولت الفكرة �إىل واقع،
فا�صطحب معه املجاهد فهد �أحمد معروف يف زورق مطاطي ليعربا به احلدود اللبنانية
الفل�سطينية عند ر�أ�س الناقورة ملهاجمة زورق احلرا�سة الإ�رسائيلي عند هذا اخلط .وقد
�أدى هذا اال�شتباك غري املتكافئ تقنيا ً �إىل ا�ست�شهاد الأخوين يف .1221990/6/23
كانت هذه املرحلة هي من املراحل امل�ضيئة يف تاريخ اجلماعة اجلهادي يف نظر اجلمهور
ال�صيداوي ب�شكل خا�ص واجلمهور اللبناين ب�شكل عام .وكان هناك نقا�ش دائم وتبادل
لوجهات النظر بني قادة وكوادر العمل الع�سكري فيما بينهم ،وبني القيادة الع�سكرية
وال�سيا�سية من جهة ثانية.123
	120املرجع نف�سه.
	121املرجع نف�سه.
	122املرجع نف�سه.
	123املرجع نف�سه.
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�إزاء هذه الأ�سئلة و�إزاء هذه املرحلة ال�صعبة والغنية ر�أت القيادة الع�سكرية �رضورة
ر�سم ا�سرتاتيجية وا�ضحة ،توحد املفاهيم ،وحتدد احلوافز ،وتر�سم اخلطوط العامة
للعمل الع�سكري ،حتى يت�سنى لكل قائد وكادر التعامل مع منهج واحد وفق مفاهيم
ا�سرتاتيجية موحدة .من هنا دخلت مناهج جديدة �إىل العمل ،وارتقت امل�ستويات
التكتيكية �إىل امل�ستويات اال�سرتاتيجية ،ومل تعد كرا�سات التكتيك املتعلقة بالكمائن,
والإغارات ،وامل�سريات ،و�أ�ساليب الدفاع والهجوم وغريها من املوا�ضيع هي املواد
الوحيدة والأ�سا�سية يف ثقافة العمل الع�سكري ،بل تعدت ذلك �إىل درو�س اال�سرتاتيجية
املتعلقة بالأهداف ،والو�سائل ،واجلدوى ،والتحالفات ،واالقت�صاد بالقوى ،وكيفية �أخذ
القرار ،والعالقة بني القيادة ال�سيا�سية والقيادة الع�سكرية ،وغريها من الأمور املهمة
التي طرحت حلوالً جذرية لكثري من املفاهيم التي كانت تع ُّد من الق�ضايا اخلالفية،
وبالتايل ت�سلح العمل اجلهادي بالر�ؤية الوا�ضحة� ،إ�ضافة �إىل الفكر املرتكز على عمل
ميداين حقيقي بعيدا ً عن البريوقراطية القاتلة.124
ج	.الدفاع عن املناطق املحررة؛ قبل �أن نبد�أ بالتحدث عن الرتتيبات الع�سكرية
حلماية املناطق املحررة يف �صيدا و�ضواحيها ال�رشقية علينا �أن ُنذ ّكر باجلو العام
الذي كان �سائدا ً يف تلك الفرتة ،فبعدما تقدم املجاهدون يف عمق املناطق التي ت�سيطر
عليها “�إ�رسائيل” وعمال�ؤها اللحديون� ،أحدث ذلك �إحباطا ً يف نفو�س العمالء ،فبد�أت
قيادتهم بالتح�ضري والإعداد اجلدي للعودة �إىل تلك املناطق ،من خالل هجوم �شامل
ت�ستخدم فيه الدبابات والآليات الع�سكرية املقدمة من “�إ�رسائيل” ،بالإ�ضافة �إىل ح�شد
�شامل لكل القوى العميلة .وبعد ا�ستكمال هذه التح�ضريات �رصح قائد القوات العميلة
�أنطوان حلد مبا يلي�“ :إننا قادمون الحتالل مدينة �صيدا ،و�إين �أعدكم ب�أنني �سوف
�أ�رشب نخب االنت�صار يف م�سجد الزعرتي” .و�شاع هذا التهديد بني �أبناء املدينة وقواها
احلية ،و�أحدث ا�ستفزازا ً كبريا ً يف �صفوف اجلمهور ال�صيداوي .وكان هذا املو�ضوع
هو العنوان الأ�سا�سي خلطب اجلمعة يف املدينة و�ضواحيها املحررة .ويف هذا ال�سياق
قام حمرم العاريف باالجتماع مع امل�س�ؤول الع�سكري للجماعة يف تلك الفرتة ،و�س�أله
عن القوة التي متتلكها اجلماعة للرد على هذه التهديدات مبا يليق بكرامة املدينة.
وبعدما �أخذ ال�شيخ حمرم الرد ال�شايف املتعلق بقوة ومنعة املدينة و�ضواحيها املحررة،
	124املرجع نف�سه.
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�صعد املنرب و�ألقى خطبة رفع فيها املعنويات وحثّ ال�شباب على اجلهاد ،وتوعد
الأعداء من العمالء ،وقال لهم“ :انزلوا قبل �أن ن�صعد �إليكم ،ف�إذا جاء اليوم املوعود،
فواهلل �إن جنود اهلل الأبرار لن يتوقفوا عن الزحف حتى ي�ؤدوا �صالة اجلمعة يف قلب
جزين” .125
هذا هو اجلو العام الذي كان �سائدا ً يف املدينة يف تلك الفرتة� ,إذ ر�أى كل مواطن
�صيداوي �أنه معني بهذا التحدي ،فتوافد ال�شباب لالن�ضمام �إىل �صفوف اجلماعة
للم�شاركة يف حتمل عبء الدفاع .ولكن بحكم املهنية وامل�س�ؤولية قامت القيادة الع�سكرية
بدرا�سة الواقع اجلغرايف والدميوجرايف للمنطقة ،كما قامت بتحديد الأولويات الدفاعية،
واملتطلبات الأ�سا�سية ،الب�رشية واللوجي�ستية ،بغية و�ضع خطة �شاملة للدفاع عن
املناطق املحررة والتي ارتكزت على ما يلي:
�أ .منطقة الإنذار املبكر وهي عبارة عن دوريات على حدود مناطق العدو ويف عمقه.
ب .خط الإ�سناد وقوامه الأ�سلحة الثقيلة ،مل�ساندة الدوريات ،وتدمري العدو املتقدم.
ج .منطقة الدفاع املرن املحمي بخطوط �إمداد لوجي�ستي ،وحماور للهجمات الردية
املعاك�سة.
د .منطقة الدفاع ال�صلدة �أو امل�صيدة.126
وقد ت�ضمنت هذه اخلطة الكثري من التف�صيالت ،التي ُ�س ِّطرت يف كرا�سات التدريب
والتخطيط ،و ّ
مت الت�أكد من �صدقيتها ،من خالل املناورات احلية والتجربة امليدانية .ويف
الرتتيبات� ،أو الأحداث التي تتعلق بالدفاع عن املناطق املحررة ي�صعب �رسد كل الأمور
املتعلقة بهذا ال�ش�أن ،ولكن ميكن �أن نتوقف على بع�ض املحطات املهمة ،منها:127
�أ .نتيجة ت�صاعد وترية عمليات املقاومة يف اجلنوب اللبناين املحتل من ِقبل جماهدي
قوات الفجر ،اجلناح املقاوم للجماعة الإ�سالمية ،كانت مع�سكرات اجلماعة تتعر�ض
لق�صف الطريان الإ�رسائيلي ب�شكل مدمر ،لذلك اتخذت ترتيبات ع�سكرية للدفاع
ال�سلبي عن املنطقة ،منها ترك املجاهدين لأماكن �سكنهم ،واالنت�شار واملرابطة يف
املغاور والأحراج واملناطق املغطاة .كما ّ
مت �إدخال الأ�سلحة امل�ضادة للطائرات للدفاع
	125املرجع نف�سه.
	126املرجع نف�سه.
	127املرجع نف�سه.
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عن املع�سكرات مثل الر�شا�ش الثنائي الثقيل املحمول من عيار  ،14.5و�صواريخ من طراز
�سام � 7أو  Sam 7التي كانت حمدودة العدد والفاعلية يف مواجهة �أقوى �سالح للجو يف
منطقة ال�رشق الأو�سط.
ب .عندما كانت تزداد حركة الإخوة يف املع�سكرات كانت تتعر�ض للق�صف العنيف
واملركز من قبل مدفعية جي�ش العميل حلد ،مما ي�ضطر قيادة املنطقة للر ِّد على الق�صف
بق�صف مماثل ،بعد �أخذ الإذن والقرار من قبل قيادة اجلماعة .ويف هذا املجال كان �أداء
�ضباط الرمي م�ؤثرا ً ودقيقاً ،وكانت الأ�سلحة امل�ستخدمة يف املعارك النارية تت�ألف من
مدافع الهاون من عيار 81ملم و 120ملم ،وراجمات ال�صواريخ من عيار  107ملم،
وغريها من الأ�سلحة املكافئة.
ج .من املهمات الأ�سا�سية امللقاة على عاتق املع�سكر �إر�سا ُل دوريات ا�ستطالعية �أو
قتالية �إىل عمق مناطق العدو عن طريق الت�سلل لتنفيذ “كمني” �أو “�إغارة” �أو غري ذلك من
املهمات اخلطرة .يقول قائد املع�سكر“ :ا�ستغرق تدريب نخبة من الإخوة تدريبا ً �إ�ضافيا ً
ملدة �سنتني الختيارهم وتكليفهم مبهمة الدوريات التي تعمل خلف خطوط العدو ،ففي
�أيار /مايو وحده من �سنة  ،1989نفذت �رسية الدوريات  29دورية� ،أي مبعدل دورية
واحدة كل � 24ساعة” .ويتابع القائد قائالً بعد عودته من �إحدى الدوريات ال�شاقة�“ ،إن
�أكرث منطقة �أ�شعر فيها بالقوة والأمان هي �أقرب نقطة يتواجد فيها العدو .من هناك
نعرف نواياه ومن هناك نقطع �أنفا�سه”.
د .من املهم �أي�ضا ً �أن ن�شري �إىل ان�ضباط و�أخالقية املجاهدين يف العمل الع�سكري ،فقد
“قامت �إحدى الدوريات بالت�سلل عرب خط التما�س املوازي لقرية كفرفالو�س وجتاوزت
التلة احلمراء امل�رشفة على قرية �أخرى م�أهولة بال�سكان .وانت�رشت عنا�رص الدورية
و�أخذت مواقعها القتالية ،ويف طليعتهم زمرة اال�ستطالع واملراقبة التي ر�صدت جتمعات
كبرية من النا�س ومن املقاتلني يف زيهم الع�سكري اللحدي .وبعد الرت�صد عرب املنظار
الع�سكري ات�ضح �أن هناك ت�شييع جلنازة �أحد الع�سكريني ،واجلميع يحت�شد بالقرب من
الكني�سة ،وبعد و�ضع كل الأهداف الع�سكرية حتت مرمى �أ�سلحة املجاهدين ات�صل قائد
الدورية بقائد املع�سكر يطلب الإذن ب�إطالق النار وت�أمني امل�ساندة النارية عند ال�رضورة.
غري �أن قائد املع�سكر متنّع عن �إعطاء الأوامر وات�صل بالقيادة الع�سكرية التي ارت�أت بعد
ا�ست�شارة القيادة ال�سيا�سية ب�أن عملية �إطالق النار يف هذه احلاالت هي عملية غري متكافئة
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وغري �أخالقية ،والعمل ال تربره القدرة و�إمنا اجلدوى والأخالق .عندئذ ٍ �أخذ امل�س�ؤول
الع�سكري جهاز االت�صال ليعطي الأوامر على املوجة املوحدة للدورية ولقائد املع�سكر
قائالً“ :ال�شجاعة هي �أن تقابل ال�سيف بال�سيف ،تابعوا مهمتكم ،الدورية ا�ستطالعية فقط،
ال�سالم عليكم”.
مع �ساعات الفجر الأوىل ان�سحبت عنا�رص الدورية بعد يوم طويل و�شاق� ،إذ كان من
املمكن �أن يتعر�ض �أي جماهد فيها �إىل املوت بعيدا ً عن �أهله ،ولكن مل يكن من املمكن �أبدا ً يف
تربية قوات الفجر الإ�ساءة �إىل طهارة ال�سالح.
هـ .كان املع�سكر الأ�سا�سي مبثابة املدر�سة التي علّمت ،ودربت ،و�أهلت العديد
من الأجيال ،فكل جماهد كان يتلقى تدريبا ً ميدانيا ً يف عطلة نهاية الأ�سبوع ويحافظ
على احلرا�سة واملرابطة ليلة واحدة من ليايل الأ�سبوع نف�سه ،بالإ�ضافة �إىل الدرو�س
الع�سكرية النظرية واملحا�رضات الفكرية التي ُتع ُّد الغذاء النف�سي لكل جماهد خمل�ص.
كما كانت قيادة املناطق تنظم مناورات على م�ستوى عديد املنطقة الواحدة ،كل ف�صل من
ف�صول ال�سنة ،ليت�سنى لكل املناطق امل�شاركة يف هذه املناورات املفيدة واملهمة على مدار
ال�سنة كلها .ولكن الأهم كانت املناورة ال�سنوية العامة التي كانت ت�شارك فيها كل املناطق
والوحدات املركزية وقوة امليدان ،وعنا�رص التعبئة ،والأ�سلحة املتخ�ص�صة .يقول
امل�س�ؤول الع�سكري يف هذا املجال“ :لقد كانت املناورة الأوىل التي انطلقت عام  1985هي
الأ�صعب على الإطالق .ف�أمور ال�سيطرة والتنظيم على م�ستوى العديد ،كانت من املهمات
ال�صعبة التي حتتاج �إىل الكثري من املرا�س ،والتدريب ،والتخطيط واملرونة ،لذلك �أدخلت
�إىل كرا�سات اجلماعة فيما بعد كل الدرو�س التي تتعلق بقيادة ال�رسية والكتيبة” .ويتابع
امل�س�ؤول قائالً:
لقد كانت مناورة عام  1989متميزة كليا ً من ناحية العديد ،ووحدات
التخ�ص�ص والأ�سلحة ،وم�ستوى القادة والكوادر وحتى مبدة املناورة التي
ا�ستمرت لثالثة �أيام على التوايل� ،إذ غطت املهمات الدفاعية ال�شاطئ البحري
ملدينة �صيدا وحتى تالل مراح احلبا�س ،وكفرفالو�س ،وكرخا ،وغريها،
وا�ستخدمت فيها الأ�سلحة الثقيلة ،و ّ
مت حتديد الإحداثيات البحرية بطرق
و�أ�ساليب علمية ثابتة .ومما زاد جناح هذا العمل هو م�شاركة الإخوة املجاهدين
يف كل من منطقة �إقليم اخلروب وبريوت الذين وازى م�ستواهم الع�سكري
والقيادي م�ستوى �إخوانهم ال�صيداويني.
173

اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان 2000–1975

و .مل تتفرد اجلماعة باال�ستفادة من مع�سكراتها يف �رشق �صيدا بل ا�ستفادت منها
جمموعات جهادية �أخرى على ال�ساحة الإ�سالمية ،فحزب اهلل الذي كان يعاين يف حركته
الع�سكرية جنوباً ،ب�سبب اخلالف واالقتتال مع حركة �أمل ،التي كانت ت�سيطر على معظم
اجلنوب اللبناين ،ر�أى يف مع�سكرات اجلماعة �رشق �صيدا عا�صمة اجلنوب املالذ الآمن
واملنا�سب لتدريب وت�أهيل عنا�رصه .وبالفعل كان مع�سكر بدر هو املدر�سة الت�أ�سي�سية
الأوىل ل�شباب احلزب الذين تلقوا فيه �أهم التدريبات التي �أهلتهم لت�أ�سي�س انطالقتهم
الأوىل.
ز .ويف النهاية كان ملرحلة العمل والقتال للدفاع عن املناطق املحررة ومع�سكراتها
املفتوحة ثمن ال يقل عن ثمن الدفاع عن مدينة �صيدا �أو القتال يف عمق اجلنوب اللبناين.
فقد �سقط دفاعا ً عن هذه املناطق الداخلية وحميطها اخلارجي كل من:
•	ال�شهيد �أحمد بدر ظرافة 1985/9/26؛ ا�ست�شهد يف �أثناء الق�صف على مدينة �صيدا.
•	ال�شهيد ح�سن �سلمان املتفرغ يف مع�سكر بدر ،ا�ست�شهد يف � ،1985/12/20إثر الق�صف
املدفعي لقوات العميل حلد على �أحد املحاور امل�ؤدية �إىل املع�سكر .كما �أ�صيب معه عدة
�إخوة بجروح.
•	ال�شهيد ال�شيخ ح�سني �أبو العردات ا�ست�شهد يف .1989/5/14
•	ال�شهيد ع�صام البغدادي ا�ست�شهد يف  1990/6/15على �أحد املحاور امل�ؤدية �إىل
املع�سكر.
رش ْيدة ،اللذان ا�ست�شهدا �سنة  1991يف مهمة
•	ال�شهيد �إبراهيم كايد وال�شهيد هيثم � َ
واحدة يف �أثناء املرابطة للدفاع عن �إحدى التالل احلاكمة يف املع�سكر.128

 .4العمل املقاوم يف البقاع الغربي:
كان للبقاع الغربي دور يف العمل املقاوم خالل االحتالل الإ�رسائيلي للبقاع الغربي،
وكان حتت �إ�رشاف �إبراهيم امل�رصي ،حيث �شكلت جلنة لتنظيم العمل الع�سكري
للجماعة ت�ألفت من عبد احلكيم واكد ،وحممد اللدن ،ونذير قدورة ،وبحكم كون الأخري
ع�سكريا ً يف اجلي�ش اللبناين ف�إنه كان يقوم مبهمة االرتباط مع امل�رصي ،وت�أمني العتاد.
نفذت اجلماعة الإ�سالمية عمليات حمدودة يف البقاع ،وا�ست�شهد فيها حممد اللدن
	128املرجع نف�سه.
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يف عملية م�شرتكة قام بها مع بع�ض املجاهدين ،ومن ال�شهداء لهذا العمل املقاوم
منري عبد الرحمن وحممد عبد اخلالق.129

 .5العمل الع�سكري يف �إقليم اخلروب:
كانت بداية الإعداد للعمل الع�سكري يف منطقة الإقليم مبكرة جدا ً فقد تزامن مع فرتة
ارتفاع وترية اخلطر على منطقة اجلنوب ب�شكل عام ومدينة �صيدا ب�شكل خا�ص ،وكان
الإقليم ُيع ُّد ال�سند اجلغرايف الأهم لعا�صمة اجلنوب .فقبل �سنة على الأقل من االجتياح
الإ�رسائيلي للبنان �سنة  ،1982كانت �أحراج ووديان املنطقة م�رسحا ً للتدريبات الأولية
ل�شباب الإقليم الواعد.130
يقول �أحد الكوادر الذين ن�شطوا يف منطقة الإقليم:
�شكلت احللقات الرتبوية يف كل من �شحيم ،وبرجا ،وكرتمايا ،ودلهون،
وداريا ،وعانوت ،ومزبود وغريها ،البنية الأ�سا�سية للعمل اجلهادي يف �إقليم
اخلروب .فمع االجتياح الإ�رسائيلي للبنان يف حزيران من �سنة � ،1982أخذ
�شباب املنطقة مهمات اال�ستطالع على عاتقهم مل�ساعدة �إخوانهم يف قوات
الفجر التي انطلق عملها يف مدينة �صيدا ،وكانت اخلطة تهدف �إىل تنفيذ عمليات
نوعية يف مناطق وحماور ي�سلكها العدو وبعيدة عن ال�سكان خوفا ً من ردة فعله
القا�سية بعد خ�سائره املتوقعة ،وكانت منطقة �إقليم اخلروب �أف�ضل م�رسح لهذه
العمليات .من الناحية اجلغرافية ،وبعد ان�سحاب اجلي�ش الإ�رسائيلي من منطقة
اجلبل �أ�صبح الإقليم حمطة املجاهدين القادمني من منطقة بريوت للتوجه �إىل
مدينة �صيدا املحتلة ،حيث عمليات الت�سلل اجلبلية التي كانت تتم مب�ساعدة
جماهدي الإقليم.131

فكما ح�صل يف معظم املناطق التي ان�سحب منها ،زرع العدو الإ�رسائيلي عمالءه،
املح�سوبني على قوى انعزالية ،ملحا�رصة منطقة الإقليم ،فاحلزب التقدمي اال�شرتاكي
ت�سانده بع�ض القوى الوطنية �أخذت على عاتقها القتال يف منطقة اجلبل ب�شكل عام ،وقوى
متعددة من بينها اجلماعة الإ�سالمية التزمت الدفاع عن �إقليم اخلروب ،حيث التهبت
 129مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع نذير قدورة ،جب جنني (البقاع ،لبنان).2011/7/14 ،
� 130أر�شيف العمل اجلهادي يف اجلماعة الإ�سالمية.
	131املرجع نف�سه.

175

اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان 2000–1975

اجلبهة على حمور بعا�صري – حارة بعا�صري ،وحمور �سبلني – وادي الزينة ،وحمور
داريا – عني ا َ
حل ْور ،وحمور تالل ح�رصوت – املطلة ،وحمور تلة زاروط – اجلية ،حيث
بلدة برجا امل�رشفة على هذا القطاع ال�ساخن .ومتيزت هذه احلرب ب�أمور عدة� ،أهمها:132
�أ� .أن هذه احلرب كانت تدور يف مناطق جبلية مفتوحة.
ب� .أن التالل املرتفعة والنقاط احلاكمة كانت املواقع الأمثل ملثل هذا النوع من القتال.
ج� .أن الأ�سلحة الثقيلة هي الأ�سلحة الفعالة يف مثل هذه املعارك لطول مدى الرمي
ولطبيعة املناطق اجلبلية املح�صنة.
يف مثل هذا النوع من القتال تعاونت اجلماعة الإ�سالمية مع احلزب التقدمي
اال�شرتاكي الذي ميتلك الأ�سلحة الثقيلة والفعالة ،لذلك ف�إن حمور منطقة برجا وتاللها
امل�رشفة على اجلية حيث منطقة العمالء كان ي�شغلها عدد من املجاهدين يف اجلماعة،
بالإ�ضافة �إىل عدد من عنا�رص احلزب اال�شرتاكي .واجلميع كانوا يتعاونون من �أجل
الرمي على �أهداف للعمالء بوا�سطة املدفع املبا�رش الثقيل والفعال ملثل هذه املحاور اجلبلية
واملفتوحة.133
كذلك ف�إن العمالء �أدركوا �أهمية الأ�سلحة الثقيلة امل�ؤثرة وذات املدى الطويل،
فا�ستخدموا �صواريخ ميالن  Milanاملوجهة وامل�ضادة للدبابات والتح�صينات ،وكانت
نتائجها مدمرة على حماور املواجهة التي �أ�صيبت مواقعها املح�صنة �إ�صابات دقيقة
ومبا�رشة.134
�إزاء هذه املواجهات والظروف ال�صعبة واخلطرية كان ال ب ّد من رفع امل�ستوى القتايل
ملجاهدي اجلماعة يف هذه املنطقة .فتوجهت جمموعة كبرية من جماهدي الإقليم للتدرب
على تكتيكات القتال ب�شكل عام ،وتقنيات العمل يف املناطق اجلبلية املفتوحة ب�شكل خا�ص.
وبقي الأمر ي�سري على هذا املنوال حتى ان�سحاب العمالء حتت وط�أة �رضبات املجاهدين
من جميع املناطق واملحاور التي كانوا فيها ،فتنف�س الإقليم ال�صعداء وا�ستعدت اجلماعة
فيه ملرحلة جديدة.135
	132املرجع نف�سه.
	133املرجع نف�سه.
	134املرجع نف�سه.
	135املرجع نف�سه.
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بعد ان�سحاب العمالء من املناطق املحيطة لإقليم اخلروب توا�صلت املناطق جغرافيا ً
ب�شكل طبيعي ،وخ�صو�صا ً يف اخلط ال�ساحلي الذي يربط الإقليم بك ٍل من العا�صمة
بريوت �شماالً ,وعا�صمة املقاومة �صيدا جنوبا ً.136
انتقل جماهدو الإقليم نحو العدو املرتب�ص بهم ،واملنت�رش من وادي ب�رسي وحتى
تالل كفرفالو�س (حيث املحور ال�ساخن) ،مل�ساندة �إخوانهم يف منطقة �صيدا .لذلك بد�أ
ف�صل جديد من ف�صول العمل اجلهادي يف الإقليم ت�شابه وتوازى مع العمل يف �صيدا
وبكل تف�صيالته ،نذكر منها:

�أ .مرحلة الإعداد:137
كان ال ب ّد من قيام دورات تدريبية لت�أهيل قادة جمموعات ،وف�صائل ،ومناطق ،فكانت
مع�سكرات �رشق �صيدا هي املدر�سة التي خرجت هذه النخب القيادية ملجاهدي الإقليم،
وبالتايل �أ�صبح لديهم فريق قيادي موزع جغرافيا ً ح�سب املناطق ،وباكتفاء ذاتي.
بد�أ ه�ؤالء املجاهدون من القادة بتدريب �سائر العنا�رص ،وفق الأولويات ،وح�سب
املناطق ،حتى �أ�ضحى عامل الت�أهيل النوعي يف الإقليم هو الفكر ال�سائد يف �أو�ساط �أبناء
اجلماعة وحميطهم املقرب.
بعد اكتمال مالك العمل كما ً ونوعاًّ ،
مت تنظيم املنطقة جغرافيا ً مبا يتنا�سب مع انت�شار
الطاقة الب�رشية ،وتوزيع املحاور ،ون�سبة امل�ساحات.
ّ
مت ت�سليح اجل�سم الع�سكري بالأ�سلحة املنا�سبة ،وكانت فكرة تعميم ال�سالح
على كل ُم َّ
نظم �سائدة وفعالة ،فكل الذين تدربوا وانخرطوا يف العمل كانوا جمهزين
ِي املوحد ،والأ�سلحة الفردية ،والأ�سلحة اجلماعية ،و�سائر
بكامل حاجاتهم (الز ّ
امل�ستلزمات).
كان هناك ت�أهيل م�شرتك دوري لكل القادة يف �صيدا ،والإقليم ،وبريوت ،والعرقوب
لتوحيد النهج ،ورفع امل�ستوى القيادي ،وت�أمني اجلاهزية النوعية .يقول م�س�ؤول
التدريب املركزي يف اجلماعة:
	136املرجع نف�سه.
	137املرجع نف�سه.
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لقد كان يوم تدريب القادة يوما ً مميزاً ،فكل الطاقات تقف �إزائي ،وكل
التجارب تعر�ض �أمامي ،وكل الهمم تتناف�س يف �ساحتي .اجلميع يتناف�س من
�أجل تقدمي الأف�ضل الختيار الأذكى والأ�رسع والأدق ،ومن بني هذه الأعداد
التي تخطت املئة ،كان ملفتا ً للنظر مظهر قادة وكوادر الإقليم الذين متيزوا دائما ً
بالطاعة واالن�ضباط و�رسعة البديهة واللياقة العالية.

بهذه البنية الع�سكرية وبهذا امل�ستوى النوعي وبهذه الأعداد الوفرية �شاركت منطقة
الإقليم يف املناورات ال�سنوية العامة التي كانت جتري يف �صيدا وامتدادها ال�رشقي
املال�صق ملحاور كفرفالو�س .و ُتع ُّد م�شاركة منطقة الإقليم من حيث ال َك ّم والنوع اجلزء
الأ�سا�سي املك ِّمل خلطة املناورة ،وبعبارة �أو�ضح كان جماهدو الإقليم من اجلماعة
ي�أخذون دور �أحد �أجنحة املناورة الثالثة يف الهجوم �أو الدفاع� ،أو الهجوم الر ّدي املعاك�س
�أي �أنهم كانوا ميثلون ثلث الوزن احلقيقي لعنا�رص املناورة.

ب .مرحلة التنفيذ:138
�شارك جماهدو الإقليم يف احلرا�سات واملرابطة يف منطقة �رشق �صيدا وحماورها
امللتهبة ،وبالتايل كانوا ركنا ً �أ�سا�سيا ً وداعما ً لإخوانهم يف ردم الثغرات ،و�إراحة �إخوانهم
املتعبني من جراء اال�ستنفارات املتكررة.
و�شارك �ضباط الرمي املميزون ملنطقة الإقليم“ ،والذين كانوا عادة جمازون
وجامعيون” ،يف �سالح امل�ساندة واملدفعية للق�صف على املواقع الع�سكرية للعمالء يف
منطقة �رشق �صيدا ،بعدما تخرج ه�ؤالء ال�ضباط من خالل عدة دورات متت يف مع�سكر
احلي �أثر بالغ على امل�ستوى املميز له�ؤالء
بدر ،وكان للم�ستوى العلمي والتدريب
ّ
الكوادر.
وقامت عنا�رص وكوادر النخبة من جمموعات الإقليم بدوريات على حدود ويف عمق
مناطق العمالء ،وكانت هذه الدوريات ت�أخذ طابع اال�ستطالع �أو الكمائن ،و�ساعدهم يف
ذلك اال�ستفادة من ّ
خط الإقليم النهري املمتد من علمان �إىل جون� ،إىل التالل امل�رشفة على
طي مراقبة؛
منطقة ب�رسي للمراقبة اجلانبية .وبذلك يكون حمور �رشق �صيدا قد امتلك َخ ّ
اخلط ال�رشقي ملدينة �صيدا ،واخلط ال�شمايل لنهر الأويل.
	138املرجع نف�سه.
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لقد كانت خطة الدفاع عن مدينة �صيدا وحميطها ال�رشقي تلحظ القوة امل�ساعدة
الأ�سا�سية القادمة من منطقة الإقليم ،لذلك �أدرجت �رساياهم يف مالك القوة املدافعة عن
هذا احليِّز اجلغرايف الوا�سع .ومن �أجل ت�سهيل هذه العملية ّ
مت و�ضع �سالح �رسية كاملة
يف منطقة �صيدا لالنتقال ال�رسيع من احلالة املدنية �إىل احلالة القتالية دون توتر ،وك�سبا ً
للوقت ،وبعيدا ً عن �أعني املراقبة التي كان يجيد ا�ستخدامها م�أجورو العمالء.
بقي احلال على ما ذكرنا حتى �سنة  ،1991حيث ّ
ن�ص
مت تنفيذ اتفاق الطائف الذي ّ
على �سحب ال�سالح من جميع القوى ،والأحزاب ،وامليلي�شيات ،عدا �سالح املقاومة
املتمثلة بحزب اهلل .مع التنبيه �إىل �أن اجلماعة التي مل تعرتف يوما ً ب�أخالقية احلروب
الداخلية ،احرتمت تنفيذ االتفاق على الرغم من دورها الريادي يف العمل املقاوم.139

رابع ًا :العمل الع�سكري يف املخيمات الفل�سطينية:
 .1خميمات �صور:
مع بداية الإعالن عن انطالقة الثورة الفل�سطينية يف الن�صف الثاين من �ستينيات
القرن الع�رشين ،وقبل �أن ت�صل �أي من ت�شكيالت الف�صائل الع�سكرية �إىل خميمات
لبنان ،و�صلت قوات جي�ش التحرير الفل�سطيني �إىل خميمات اجلنوب ،وحتديدا ً �إىل خميم
الر�شيدية .كان ال�شيخ ر يتوىل �إمرة بع�ض هذه الت�شكيالت ،ونظرا ً لقربه من حركة
الإخوان يف قطاع غزة ،توا�صل مع قيادة اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان ،التي كانت قريبة
عهد يف االرتباط مع الإخوان الفل�سطينيني ،وطلب منها �أن توفر له �أمواالً لدعم �أن�شطته
الع�سكرية يف اجلنوب ،وبعد املوافقة على طلبه ،وتزويده ببع�ض الأموال� ،أ�شارت عليه
قيادة اجلماعة يف لبنان �أن يرعى الإخوان الفل�سطينيني؛ فزودهم بال�سالح ،وي�رس لهم
�سبيل التدريب يف مواقعه ،غري �أن هذه العالقة مل ت�ستمر ب�سبب طلبه منهم �أن يلتحقوا
بت�شكيالته الع�سكرية ،وهذا ما كانوا يرف�ضونه.140
�شهدت فرتة منت�صف ال�سبعينيات حالة نهو�ض �إ�سالمي ملحوظ يف �أو�ساط ال�شباب
الفل�سطيني ،يف خميمات �صور حتديداً ،ويف خميم الر�شيدية على وجه اخل�صو�ص .الأمر
	139املرجع نف�سه.
 140مقابلة �شخ�صية مع �إ.م (اعتذر عن كتابة ا�سمه ال�رصيح).
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الذي �أدى �إىل ن�شوب �أكرث من عملية احتكاك وتوتر مع عنا�رص التنظيمات الفل�سطينية؛
خ�صو�صا ً تلك التي كانت تتبنى الفكر املارك�سي ،يومها ،مثل اجلبهة الدميوقراطية
لتحرير فل�سطني واجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني .ومع تزايد حالة امل ّد الدعوي
يف �أو�ساط ال�شباب وبني النا�س ،بد�أت تظهر الأن�شطة اجلماعية ل�شباب اجلماعة يف
خميم الر�شيدية ب�شكل علني والفت ،يواكبها بداية حترك �شباب اجلماعة يف خميم
برج ال�شمايل ،وباقي املخيمات الفل�سطينية ,والتجمعات ال�سنية يف منطقة �صور.
فقامت اجلبهة الدميوقراطية باختطاف الأ�ستاذ ف�.ص لظنهم ب�أنه م�س�ؤول اجلماعة يف
املنطقة ،واقتادته �إىل جهة جمهولة .مل يكد ي�صل خرب اختطافه حتى تنادى جميع �إخوان
املخيمات� ،إىل الر�شيدية .وقررت قيادة املنطقة ،امل�ؤلفة من �أ�.أ.ع ،ور.ر ،وم�.ش ،وال�شهيد
في�صل نا�رص ،اال�ستنفار يف �أو�ساط �شباب الإخوان� ،إ�ضافة �إىل ا�ستمرار االت�صاالت مع
باقي الف�صائل� ،إىل �أن ّ
مت الإفراج عنه .ويف اليوم التايل ح�رض ال�شيخ ف .والأ�ستاذ �إ.م من
قيادة اجلماعة الإ�سالمية� ،إىل خميم الر�شيدية ،لالطالع على املوقف ،و ّ
مت يف تلك الزيارة
�إقرار تزويد الإخوان يف املخيم بال�سالح الفردي ،كتعبري عن ال�شوكة ومنعة اجلانب.
وهكذا� ،شكلت هذه احلادثة نقطة حتول يف �شكل العالقة بني �شباب اجلماعة وباقي
ف�صائل الثورة ،حيث بد�أت تتعامل معهم كطرف له ت�أثريه ودوره يف املخيم حتديداً،
واملنطقة ب�شكل عام.141
وبعد املعارك التي وقعت يف لبنان �إثر �أحداث � ،1975أعلنت ف�صائل الثورة
الفل�سطينية حالة التعبئة والتجنيد الإجباري يف خميم الر�شيدية .فالتحق كل من في�صل
نا�رص الذي كان من رموز العمل الإ�سالمي يف املخيم ،وكان منتظما ً يف الوقت نف�سه
يف �صفوف حركة فتح ،وح�سني عبد اهلل ،وع�صام مو�سى ،وهما من ال�شباب امل�سلم
يف الر�شيدية ،بحركة فتح وحتديدا ً بالكتيبة الطالبية .وهذا االلتحاق قد يكون مبنيا ً
توجه لدى �أبناء احلركة الإ�سالمية يف املخيم باالن�ضمام �إىل فتح بعد موجة
يومها على ّ
من عمليات اال�ستهداف التي �أ�صابتهم ،خ�صو�صا ً من بع�ض القوى الي�سارية .وحركة
فتح يومها كانت الأقرب �إىل الإ�سالميني ،وكانت بح�سب توجهها ت�ستوعب كل التيارات
الي�سارية ،والقومية ،والعلمانية ،والدينية� .شارك ال�شبان الثالثة حركة فتح يف معارك
العي�شية ،وا�ست�شهدوا يف  ،1976/10/21ونظمت لهم يف خميم الر�شيدية جنازة مهيبة.142
 141مقابلة �شخ�صية مع م.م (اعتذر عن كتابة ا�سمه ال�رصيح).
 142ر�أفت مرة ،الأحزاب والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان� ،ص .54–39
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ومع ان�ضمام ال�شباب امل�سلم من خميم الر�شيدية �إىل اجلماعة الإ�سالمية يف �أوا�سط
ال�سبعينيات� ،شارك ه�ؤالء يف تنظيم املجاهدون الذي ا�ستحدثته اجلماعة الإ�سالمية يف
�أثناء احلرب الأهلية يف لبنان �سنة  .1975حيث رابط ه�ؤالء يف مناطق الأ�سواق التجارية
ور�أ�س النبع ،وبع�ض مناطق مدينة �صيدا .ويف �أثناء االجتياح الإ�رسائيلي جلنوب لبنان
يف � 1978/3/14شكل �أبناء احلركة الإ�سالمية قوة ع�سكرية رابطت يف �رشقي املخيم،
واتخذت موقعا ً لها هناك ،لكنها مل حتتك باالحتالل ومل ت�شتبك معه؛ لأن االحتالل
ال�صهيوين مل يوا�صل تقدمه �إىل م�شارف املخيم ،وظ ّل بعيدا ً عن منطقة �صور.143
وح�صل �أع�ضاء احلركة الإ�سالمية يف خميم الر�شيدية على تدريبات ع�سكرية يف �أثناء
التجنيد الإجباري� ،أو يف �أثناء ان�ضمامهم للف�صائل الفل�سطينية� ،أو من خالل عمليات
التدريب التي نظمها بع�ض الإ�سالميني الذين كانوا يف �صفوف حركة فتح .غري �أنه مع
االجتياح الإ�رسائيلي للبنان يف حزيران /يونيو  ،1982قررت احلركة الإ�سالمية يف
خميم الر�شيدية ت�شكيل قوة ع�سكرية ،ا�ستطاعت تنفيذ عدد من العمليات ،وتعاونت
املجموعات الع�سكرية للحركة الإ�سالمية بعد االجتياح مع عدد من القوى اللبنانية ،غري
�أن الدور الأ�سا�سي الذي لعبته هذه املجموعات كان خالل حرب املخيمات ،حيث ت�صدى
املجاهدون للعدوان الذي تعر�ض له املخيم �سنة  ،1986وقدمت احلركة الإ�سالمية عددا ً
من �أبنائها �شهداء ،منهم علي منر خليل� ،أحد القادة امليدانيني للمقاومة الإ�سالمية يف
جنوب لبنان ،والذي ا�ست�شهد يف  1986/3/9يف معركة عنيفة.144
كما تعاون �أبناء اجلماعة الإ�سالمية يف خميم الر�شيدية مع �أبناء اجلماعة الإ�سالمية
يف مدينة �صيدا ،يف الفرتة  1990–1985يف �أثناء ما يعرف ب�أحداث �رشقي �صيدا ،حيث
مار�س الفل�سطينيون دورا ً يف هذه املعارك دفاعا ً عن مدينة �صيدا ،وا�ست�شهد من �أبناء
خميم الر�شيدية يف معارك �رشق �صيدا نبيل �سعد الدين ،يف  ،1985/3/18وكان قد ترك
مقاعد الدرا�سة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،والتحق باملجاهدين.145
ومنذ اللحظات الأوىل ال�شتعال �رشارة احلرب التي �أطلقتها حركة �أمل على
خميم الر�شيدية ،قررت قيادة اجلماعة يف املخيم التي كانت ت�ضم ال�شيخ �س.ن،
 143املرجع نف�سه.
 144املرجع نف�سه.
 145املرجع نف�سه.
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وال�شيخ م�.إ ،وع .ي ،وال�شهيد منري مو�سى ،و�آخرين ،امل�شاركة يف واجب الدفاع .فتم
ت�شكيل املجموعات الع�سكرية واختيار مواقع حمددة على �أطراف املخيم؛ قبالة املحاور
التي كان من املتوقع تقدم قوات حركة �أمل منها القتحام املخيم .146فاتخذوا موقعا ً يف
اجلهة ال�شمالية من املخيم املواجهة ملنطقة ال�شواكري ،وموقعا ً �آخر يف املخيم القدمي يعرف
بـ“الدبة” �أي التلة .147وقد قام �أبناء اجلماعة الإ�سالمية يف خميم الر�شيدية بدور كبري
يف عملية الإغاثة يف �أثناء حرب املخيمات ،كما كان لهم دور كبري يف اجلوانب االجتماعية
يف احل�صار ،كتف ّقد �أحوال النا�س ،وتقدمي م�ساعدات للمر�ضى �أو لكبار ال�سن ،والقيام
بجوالت على مواقع املقاتلني.148
ويف خميم الربج ال�شمايل� ،شهدت �سنة  1978بدايات العمل الع�سكري للجماعة
الإ�سالمية ،حيث ّ
مت ت�شكيل جمموعة ع�سكرية ملقاومة االحتالل الإ�رسائيلي ،بعد �أن
كانت املعلومات ت�شري �إىل تقدم القوات الربية الإ�رسائيلية باجتاه املخيم ،الأمر الذي
دفع امل�س�ؤول التنظيمي يف املخيم وليد ديب� ،إىل دعوة ال�شيخ ع.ع ،وحممود م ،وو.ن،
و�أبو م.ن ،و�آخرين ،لدرا�سة املوقف واتخاذ القرار املنا�سب ،فاتخذوا قرارا ً ب�رضورة
الت�سلح لكي يتمكنوا من امل�شاركة يف الدفاع عن املخيم ،و ّ
مت التوافق على التزود بال�سالح
من حركة فتح.
وقد با�رشت هذه املجموعة مبهام احلرا�سة� ،ضمن ت�شكيالتها ،وا�شرتكت يف
خطة اال�ستنفار التي �أعدتها الف�صائل .ولكن مل حت�صل مواجهة بني الطرفني ،وذلك
لأن االحتالل مل ي�صل �إىل املخيم ،بل ظ ّل يف منطقة البازورية .149وا�ستمرت يف عملية
احلرا�سة واال�ستنفار حتى نزوح غالبية �سكان املخيم ،ومغادرة كافة القيادات الع�سكرية
له ،تبعهم بعد ذلك العنا�رص من خمتلف الف�صائل .وبعد �أن وجدوا �أنهم هم املجموعة
الوحيدة املتبقية من ت�شكيل اال�ستنفار ،قرروا املغادرة واالنتقال �إىل �صيداّ .
مت ذلك بعد �أن
كانت قوات االحتالل قد جتاوزت املخيم ،وو�صلت �إىل منطقة جوار النخل التي تبعد نحو
ع�رشة كيلومرتات �شمايل خميم الربج .ثم عادوا مبا�رشة بعد ان�سحاب قوات االحتالل
 146مقابلة �شخ�صية مع م.م.
 147ر�أفت مرة ،الأحزاب والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان� ،ص .54–39
 148املرجع نف�سه.
 149املرجع نف�سه� ،ص .65–60
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من �أطراف املخيمات ،ولكن من غري �أن يعيدوا ت�شكيل املجموعة� ،أو �أي ت�شكيل ع�سكري.
وا�ستمروا على هذه احلال حتى اجتياح �سنة .1982
ويف  ،1982/6/4وقع ق�صف �إ�رسائيلي �شديد لعدد من املواقع الفل�سطينية .ف�شكل
�أع�ضاء اجلماعة يف املخيم حينها جمموعات ع�سكرية �أخذت �أ�سلحة فردية (بنادق) من
حركة فتح ،وت�صدت مع الف�صائل الفل�سطينية للدبابات الإ�رسائيلية ،التي بد�أت تهاجم
من عدة جهات .ولكن املخيم �سقط ونفذ االحتالل ال�صهيوين حملة اعتقاالت ،و ّ
مت اعتقال
جمموعة من �أع�ضاء اجلماعة يف املخيم منهم؛ ال�شيخ علي عبد اهلل ،ووليد نوح ،وعلي
بركة .150وبعد خروج �أع�ضاء اجلماعة يف املخيم من معتقل �أن�صار ،جمعوا �أنف�سهم
و�أعادوا تنظيم �صفوفهم وقرروا البدء مبقاومة االحتالل ،بينما حر�صت جمموعة من
�شباب اجلماعة ممن مل يعتقلوا وظلوا يف املخيم ،على جمع الأ�سلحة التي تركتها الف�صائل
الفل�سطينية.151
توا�صل �أع�ضاء اجلماعة يف خميم الربج ال�شمايل مع بع�ض قيادات ال�شيعة امللتزمني،
وجرى التعاون يف بع�ض الأعمال قبل االن�سحاب الإ�رسائيلي من منطقة �صور يف ني�سان/
�أبريل  .1985و�أ�سهم �أع�ضاء اجلماعة يف املخيم يف الدفاع عن مدينة �صيدا .وكان من بني
ه�ؤالء �شابان ا�ست�شهدا �رشق �صيدا ومعهما �شاب ثالث قتلتهم الكتيبة  91من اجلي�ش
رش ْيدة ،يف وقت كانت فيه قيادة اجلماعة
اللبناين �سنة  ،1990وهما �إبراهيم كايد وهيثم � َ
تفاو�ض اجلي�ش اللبناين على ت�سليم مواقعها يف �رشق �صيدا.152
ويف خميم الب�ص ،مل يكن قد ان�ضم �إىل تنظيم اجلماعة �أحد من �شباب خميم الب�ص
عندما بد�أت �أحداث حرب  ،1982وبالتايل مل يوجد للجماعة �أي ت�شكيل ع�سكري،
�أو حتى �أفراد ع�سكريني� ،سوى �أن العمل الدعوي الذي كان يف بدايته� ،أ�سهم يف وجود عدد
من �شباب املخيم املتدينني الذين يحملون فكر اجلماعة ,ويكنون لكوادرها وم�شايخها
مودة واحرتاماً ،ويبدون ميالً نحوها ،ويقيمون عالقات �شخ�صية مع رموزها وقياداتها
يف املنطقة� .ضمن هذه املعطيات ،ومنذ الأيام الأوىل لتمركز قوات االحتالل داخل املخيم
وعلى �أطرافه ،تداعى قرابة �أربعني �شابا ً �إ�سالميا ً مقربا ً من اجلماعة ،ويف مقدمتهم
 150املرجع نف�سه.
 151املرجع نف�سه.
 152املرجع نف�سه.
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ال�شيخ م.ب ،وال�شيخ ح.ق ،و�أبو ع ،و�أ .مهاو�ش ،وهـ.ق ،وج.ق ،وم�.ش ،وال�شهيد
�سمري ناجي ،و�آخرون ،وتوافقوا على �رضورة القيام بعمل ع�سكري ملقاومة قوات
االحتالل املتمركزة يف املنطقة.
توىل ال�شيخ م.ب التوا�صل مع ال�شيخ �س.ن امل�س�ؤول التنظيمي للجماعة يف املنطقة،
لالتفاق على م�صدر موثوق يكون قادرا ً على تزويدهم بال�سالح ،فتم التوافق على اختيار
حزب اهلل ،الذي كان يعمل حتت ا�سم املقاومة الإ�سالمية .153كما ا�ستطاعت هذه املجموعة
توفري بع�ض الأ�سلحة من خالل املبادرات الفردية والعالقات ال�شخ�صية .وتوزع
عنا�رصها �إىل عدة جمموعات �صغرية ،لكل جمموعة مهمة حمددة ودوام عمل يتنا�سب مع
ظروف عمل كل منهم ،وب�شكل ال يثري الريبة وانتباه العمالء �أو الإ�رسائيليني .وا�ستفاد
بع�ض ال�شباب امل�سلم يف املخيم من م�شاركتهم يف عدد من الدورات الع�سكرية التي نظمتها
الف�صائل الفل�سطينية واحلركة الإ�سالمية املجاهدة ،خالل االجتياح الإ�رسائيلي ،وقاموا
بعدة عمليات �ض ّد االحتالل.154

 .2خميمات �صيدا:
�شكل العمل الع�سكري للجماعة الإ�سالمية داخل خميم عني احللوة الوجه الأقوى من
وجوه العمل الع�سكري للجماعة داخل املخيمات ،وميكن القول ب�أن هذا العمل الع�سكري
كان رافعة للعمل الدعوي ،الذي غ ّذاه ان�ضمام العديد من ال�شبان الفل�سطينيني �إىل اجلماعة
حتت لواء جمموعات ع�سكرية قامت بت�شكيلها .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن العمل الع�سكري
يف عني احللوة كان املنطلق العملي الأول ال�ستقالل الإ�سالميني الفل�سطينيني يف عمل
دعوي و�سيا�سي يتنا�سب مع خ�صو�صية و�ضعهم ،وبالتايل ،ف�إنه �أ�سهم يف الت�أ�سي�س
لوجود حركة حما�س يف لبنان ب�شكل �أو ب�آخر.
خالل الفرتة  ،1977–1969مل يكن املد الدعوي قد انت�رش يف خميمات �صيدا كما
كان عليه احلال يف خميمات �صور ،ومع ذلك فقد انت�سب للجماعة بع�ض ال�شباب ،كان
يف مقدمتهم حممد عبد الهادي رحمه اهلل ،الذي كان يتوىل موقعا ً قياديا ً يف اجلماعة،
وم�.س ،ون.ب ،و�آخرون .ومل تكن توجد �أي ت�شكيالت ع�سكرية خا�صة بهم ،وذلك
 153مقابلة �شخ�صية مع م.ب (اعتذر عن كتابة ا�سمه ال�رصيح).
 154ر�أفت مرة ،احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان� ،ص .59–55
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نظرا ً لقلة عددهم ،ولقرب خميمات �صيدا من املدينة155؛ حيث تنت�رش جمموعات اجلماعة
الع�سكرية يف خمتلف �أطراف املدينة ،التي كان بع�ضها قريبا ً من خميمي عني احللوة
واملية ومية .لذلك انتظم �شباب خميمات �صيدا من خالل جمموعات اجلماعة الع�سكرية
يف منطقة �صيدا.
وخالل الفرتة  ،1981–1978كانت منطقة خميمات �صيدا ما تزال مرتبطة مع مدينة
�صيدا ،ومل يكن لها �أي ت�شكيل �أو ن�شاط �أو حتى مهام ع�سكرية م�ستقلة عن اجلماعة.
وا�ستمر هذا الو�ضع لغاية �سنة  ،1980عندما �شكلت اجلماعة الإ�سالمية جمموعة
ع�سكرية رئي�سية �ضمت كافة كوادرها الع�سكريني ،حتت �إمرة م�س�ؤولها الع�سكري
يف اجلنوب ،ال�شهيد جمال حبال .تلقت هذه املجموعة �سل�سلة دورات ،وا�ستمرت يف
برامج تدريب وتعبئة داخلية مكثفة ،وتلقت دورات �أخرى عرب ت�شكيالت حركة فتح
التي كانت الكتيبة الطالبية �أحدها .وكان لهذه املجموعة مهام �أخرى مثل �إعداد املنهاج
التدريبي والتعبوي للتنظيم الع�سكري� .إ�ضافة �إىل ذلك تلقى م.م ،الذي ان�ضم �إىل هذه
املجموعة منذ بداية ت�شكيلها� ،سل�سلة تدريبات ودورات مهنية ومتخ�ص�صة يف جمال
الت�صنيع الع�سكري ،وذلك ب�سبب ارتباطه الوظيفي يف م�ؤ�س�سة علمية تطبيقية تابعة
حلركة فتح.156
وحتى اجتياح لبنان �سنة  ،1982مل تكن قد ت�شكلت للإخوان الفل�سطينيني منطقة
تنظيمية خا�صة بهم يف منطقة خميمات �صيدا ،وبالتايل مل يكن قد ّ
مت ت�شكيل جمموعات
ع�سكرية فيها .مع العلم �أن عدد الإخوان يف خميمي املية ومية وعني احللوة كان قليالً،
ومل ي�صل �إىل ح ّد ت�شكيل جمموعة ع�سكرية واحدة .و�إمنا كانت غالبية الإخوان
الفل�سطينيني تقيم يف مدينة �صيدا وحميطها ،ولي�س داخل املخيمات.
ويف خميم عني احللوة ،يف �أثناء االجتياح الإ�رسائيلي للبنان� ،سنة ُ ،1982ق�صف املخيم
ب�شدة ،فخرجت جمموعة من �أع�ضاء اجلماعة من املخيم ورابطت عند ج�رس الأ ّويل.
وقاد ابن ال�شيخ �إبراهيم غنيم جمموعة من ال�شباب التي �أمطرت الإ�رسائيليني بالقذائف
على تخوم املخيم ،و�صمد الإ�سالميون يف املخيم طيلة  15يوماً ،مما ا�ضطر ال�صهاينة
للبحث عن �إبراهيم غنيم ملفاو�ضته من �أجل وقف املعارك .و�ش ّكل جمموعة من ال�شباب
 155مقابلة �شخ�صية مع م.م.
 156مقابلة �شخ�صية مع م.م.
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امل�سلم بقيادة �س.م حمكمة داخل املخيم� ،أطلقوا عليها ا�سم “حمكمة ال�شعب” لت�صفية
العمالء� .157ش ّدد االحتالل قب�ضته على �أع�ضاء اجلماعة يف املخيم ،فاعتقل قيادات
�إ�سالمية كثرية يف معتقل �أن�صار .158غري �أن هذه القيادات ن�شطت بالعمل الدعوي داخل
املعتقل ،و�أعطت الدرو�س واملحا�رضات.159
ُعقد لقاء بني م.م وجمال حبال يف  ،1983/12/27قدم فيه حبال عر�ضا ً مف�صالً عن
مراحل اتخاذ قرار املقاومة ،وتطورات العمل ،وطبيعة العمليات ،والتن�سيق احلا�صل مع
احلر�س الثوري وحزب اهلل .و ّ
مت االتفاق ،يف اجلل�سة نف�سها ،على عقد لقاء ثانٍ بغر�ض
ترتيب ان�ضمام م.م �إىل قوات الفجر ،والإ�سهام يف جتنيد مقاومني يف املخيمات ،متهيدا ً
ال�ستئناف العمل من خاللها .لكن حبال ا�ست�شهد ع�شية يوم اللقاء ،فا�ست�أنف م.م ،الذي
رش ْيدة يف خميم عني احللوة ،من �أجل
ي�سكن خارج املخيمات ،بعدها ات�صاالته مع ه�شام � َ
جتميع العنا�رص الإ�سالمية وا�ستيعابهم يف ت�شكيالت املقاومة ،كخطوة على طريق العمل
املقاوم يف مدينة �صيدا .وخالل �شهر �شباط /فرباير  ،1984ات�صل د.ع.ع ،بتكليف من
قيادة اجلماعة يف بريوت ،لتفوي�ض م.م البدء يف �إعادة ت�شكيل اجلهاز الع�سكري للجماعة
يف منطقة �صيدا.160
بد�أ خروج �أع�ضاء اجلماعة من معتقل �أن�صار �سنة  ،1984و ُع َّدت تلك الفرتة وحتى
بدء االن�سحاب الإ�رسائيلي من �صيدا وحميطها يف �شباط /فرباير  1985فرتة �أمنية
بامتياز .فقد كان االحتالل وعمال�ؤه يكثفون املراقبة ،والإ�سالميون ير ّكزون على
مقاومة االحتالل وجمع الأ�سلحة ،و ّ
مت التن�سيق مع اجلماعة الإ�سالمية ،وبالأخ�ص مع
قائد قوات الفجر وجمموعته ،و ّ
مت تبادل للمعلومات ،وتزويد ال�شباب بالأ�سلحة مما م ّكن
املجموعات الع�سكرية من تنفيذ �أكرث من عملية.161
�شارك �أع�ضاء اجلماعة يف خميم عني احللوة يف االنت�شار الع�سكري مع اجلماعة
الإ�سالمية دفاعا ً عن مدينة �صيدا يف مواجهة القوات اللبنانية التي كانت تهدد املخيم
 157ر�أفت مرة ،احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان� ،ص .75–66
 158مقابلة �أجرتها رنا �سعادة وفاطمة عيتاين مع �أحمد عبد الهادي.2015/8/18 ،
 159ر�أفت مرة ،احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان� ،ص .75–66
 160مقابلة �شخ�صية مع م.م.
 161ر�أفت مرة ،احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان� ،ص .75–66
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واملدينة .ويف � 1985/3/31ش ّن الفل�سطينيون هجوما ً معاك�سا ً على مواقع القوات اللبنانية
حول املخيمني ،ويف  1985/4/20متكنت املجموعات من �إخراج عنا�رص القوات اللبنانية
بالكامل من املناطق املحيطة بعني احللوة واملية ومية و�إبعادهم باجتاه ال�رشق.162
ويف حرب املخيمات التي اندلعت �سنة  ،1985كان موقف اجلماعة الإ�سالمية يف خميم
عني احللوة معار�ضا ً للحرب على املخيمات ،و�ض ّد املعارك مع حركة �أمل .غري �أنه يف
�سنة  ،1986زادت عمليات القن�ص على خميم عني احللوة من بلدة مغدو�شة املرتفعة
واملطلة على املخيم ،وزادت بعدها عمليات الق�صف الع�شوائي ،ويف الوقت نف�سه كانت
املعارك يف خميمات بريوت يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  1986م�شتعلة ،وهو ما دفع
بعدد من القوى الإ�سالمية والفل�سطينية يف املخيم �إىل �ش ّن هجوم قوي على مواقع
حركة �أمل يف بلدة مغدو�شة ،ف�سقطت كلها ب�رسعة ،163و�شارك �أع�ضاء اجلماعة يف املخيم
ب�شكل حمدود يف هذه املعارك ،لأن القرار الداخلي �أن يكون الدور دفاعيا ً ولي�س هجومياً.
لكن الف�صائل كلها هاجمت مغدو�شة ،وتواجد �أع�ضاء اجلماعة الإ�سالمية يف املخيم يف
حماور غري متقدمة .164ثم ان�سحب �أع�ضاء اجلماعة يف املخيم ،و�سلموا مواقعهم للف�صائل
الفل�سطينية ،التي ان�سحبت جمددا ً �أمام هجوم �آخر حلركة �أمل.165
ا�ست�ضاف �أع�ضاء اجلماعة الإ�سالمية يف خميم عني احللوة بع�ض املهجرين من
خميمي �شاتيال وبرج الرباجنة ،و�أ ّمن ه�ؤالء م�ساعدات ع�سكرية مبا�رشة لأبناء احلركة
الإ�سالمية يف خميم الر�شيدية ،الذي حا�رصته وهاجمته حركة �أمل ،وكانوا على ات�صال
ع�سكري مبا�رش مع قيادة احلركة الإ�سالمية يف خميم الر�شيدية.166
ا�شتدت وط�أة احل�صار على خميم الر�شيدية ،وكانت ال�ساحة ال�شيعية يومها منق�سمة
بني حركة �أمل وحزب اهلل .تعاونت حركة �أمل مع النظام ال�سوري �ض ّد يا�رس عرفات
واملخيمات الفل�سطينية ،ووقف احلزب �ض ّد حركة �أمل ومع املوقف الإيراين امل�ؤيد
للفل�سطينيني .وكتعبري عن هذا املوقف� ،أوفدت اجلماعة الإ�سالمية حمرم العاريف �إىل
 162املرجع نف�سه.
 163املرجع نف�سه.
 164مقابلة �أجرتها رنا �سعادة وفاطمة عيتاين مع �أحمد عبد الهادي.2015/8/18 ،
 165ر�أفت مرة ،احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان� ،ص .75–66
 166املرجع نف�سه.
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املخيم ليعت�صم ويتعاطف مع �سكانه املحا�رصين ،وان�ضم �إليه ال�سيد عي�سى الطبطبائي،
وكان يعمل يف ال�سفارة الإيرانية بدم�شق ،وذلك من �أجل تخفيف حدة التجاذب املذهبي
الذي واكب تلك املرحلة �إىل �أن انفك احل�صار ،وخرج ال�شيخان وهما يعانيان �أمرا�ضا ً
حادة نتيجة انقطاع املواد الغذائية عن املخيم.167
كانت الفرتة  1990–1985فرتة ع�سكرية بامتياز ،طغى عليها اجلو اجلهادي ،لكن مع
دخول اجلي�ش اللبناين �إىل �صيدا واجلنوب �سنة  ،1990انح�رس الو�ضع الع�سكري داخل
خميم عني احللوة ،وات�سع العمل الدعوي ،و�ساد نوع من التناف�س بني القوى الإ�سالمية
على اال�ستقطاب .وانطلق حوار حول العمل الديني و�أولوية العمل الدعوي ،و�إن كانت
الف�صائل الفل�سطينية بد�أت ببناء ج�سمها التنظيمي بعد انتهاء الأحداث واملعارك،
و�أخذت تتبلور �صورة م�شاريع و�رصاعات جديدة مع انطالقة االنتفا�ضة الفل�سطينية
�سنة  ،1987وبدء م�ؤمتر مدريد لل�سالم � Madrid Conferenceسنة  ،1991ومت ّدد
حزب اهلل يف جنوب لبنان �سنة  ،1990وانت�رش اجلي�ش اللبناين حول عني احللوة
واملية ومية يف .1681991/7/4
كان النطالقة االنتفا�ضة املباركة يف فل�سطني �سنة � 1987صدى كبري يف خميم
عني احللوة ،وحظيت االنتفا�ضة بدعم وت�أييد الفل�سطينيني فيه ،وبالأخ�ص �أبناء اجلماعة
الإ�سالمية الذين تفاعلوا مع االنتفا�ضة ،ونظموا امل�سريات ،واالحتفاالت واملعار�ض ،بل
�إن اجلماعة الإ�سالمية يف خميم عني احللوة �أر�سلت جمموعات ع�سكرية نفذت عمليات
�ض ّد االحتالل ،وا�شتبكت معه ،وارتقى �أكرث من �شهيد.169
ويف خميم املية ومية ،ومع بدء االجتياح الإ�رسائيلي للبنان �سنة  ،1982ق ّرر �أع�ضاء
اجلماعة يف املخيم الت�صدي لالحتالل الإ�رسائيلي ،فذهبوا �إىل م�س�ؤول حركة فتح يف
املخيم حممد الرباين (�أبو يو�سف) ،للح�صول على �أ�سلحة فرف�ض الرباين طلبهم ،وقال
لل�شباب “هل �أنتم جمانني لتقاتلوا اجلي�ش الإ�رسائيلي”.170
� 167إبراهيم امل�رصي ،مالحظات على م�سودة الن�ص التي ّ
مت ا�ستالمها يف بريوت.2015/12/11 ،
 168ر�أفت مرة ،احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان� ،ص .75–66
 169املرجع نف�سه.
 170املرجع نف�سه� ،ص .81–75
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ويف الفرتة ّ ،1991–1985
مت جتنيد الإخوان وعدد كبري من املنا�رصين يف خميم
املية ومية ،و ّ
مت تنظيم املجموعات وتزويدها بال�سالح ،وتناوب على امل�س�ؤولية الع�سكرية
فيه ن�.ش ،و�إ�.س� .أن�ش�أت اجلماعة الإ�سالمية يف خميم املية ومية املواقع الع�سكرية،
وتوزع ال�شباب على مناطق املراقبة والدفاع ،وتولت اجلماعة مهمة التعبئة ،والتوجيه،
والتدريب ،وت�سيري الدوريات ،وتن�سيق اجلهود ،ودعم باقي مواقع املواجهة يف املناطق
الأخرى ،مثل القياعة ،ومك�رس العبد ،والهاللية .ومل يكن للف�صائل الفل�سطينية يف
�سنة  ،1985ت�شكيالت ع�سكرية ،لأنها مل تكن قد نظمت �صفوفها متاما ً بعد االجتياح
الإ�رسائيلي ،فان�ضم �أكرث من خم�سمئة عن�رص �إىل جمموعات ع�سكرية تابعة للجماعة
الإ�سالمية.171
وبعد االن�سحاب الإ�رسائيلي من �صيدا يف  ،1985/2/16وبدء معارك �رشق �صيدا،
حاول حزب القوات اللبنانية يف  1985/3/29اقتحام خميم املية ومية ،لإزالته ب�سبب
تداخله مع املناطق امل�سيحية يف �رشقي �صيدا ،وبهدف ال�سيطرة على تلة املية ومية املرتفعة
امل�رشفة على مدينة �صيدا وباقي البلدات ،وذلك من �ضمن خمطط القوات للتمركز يف
�رشقي �صيدا ،يف �إطار انت�شارها الع�سكري هناك ،املت�صل بجبل لبنان ومبناطق جنوبي
لبنان .172وقام احلزب بق�صف املية ومية وعني احللوة .عندها �أعلن �أع�ضاء اجلماعة يف
املخيم اال�ستنفار يف �صفوفهم ،وجرى ت�شكيل جمموعات ع�سكرية ،ثم ات�صل ال�شباب
امل�سلم يف املخيم بعني احللوة ،فق ّدم لهم الإ�سالميون هناك بع�ض امل�ساعدات ،وجرى
و�ضع خطة م�شرتكة للمواجهة.173
حاول اجلي�ش اللبناين منع امتداد االقتتال ،الذي اندلع يف �أكرث من منطقة لبنانية،
�إىل حميط خميم املية ومية؛ ف�أر�سل اجلي�ش قوة رابطت �أمامه ،وعملت على �ضبط الأمن
ومعاجلة اال�ستفزازات التي يقوم بها عنا�رص القوات .لكنه ف�شل يف منع اعتداء القوات،
وتع ّر�ض خميم املية ومية لق�صف �شديد يف  ،1985/3/29وهرب الأهايل من الق�صف �إىل
�صيدا ،وا�ستمرت املعركة  36يوماً� ،صمد خاللها �أع�ضاء اجلماعة الإ�سالمية يف املخيم؛
وت�صدوا ملحاوالت اقتحام املخيمني والبلدات املجاورة لهما ،مثل منطقة �سريوب والفوار
 171املرجع نف�سه� ،ص .75–66
 172املرجع نف�سه� ،ص .81–75
 173املرجع نف�سه.
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وغريهما ،والتف عموم �شباب املية ومية حول قيادة اجلماعة يف املخيم ،ومنهم معني
رش ْيدة .كانت اجلماعة الإ�سالمية هي العنوان الإ�سالمي الأهم الذي
مناع وه�شام � َ
ان�ضمت �إليه الغالبية العظمى من �أبناء املخيم.174
وكانت القوى الإ�سالمية الفل�سطينية واللبنانية قد اتفقت على �ش ّن هجوم موحد
�ض ّد مواقع القوات اللبنانية ،لكن ذلك مل يح�صل� .إذ غادر مقاتلو حزب القوات اللبنانية
مواقعهم فج�أة ،وذلك بعدما انهارت مواقعهم يف جبهات �أخرى.175
ويف حرب املخيمات التي اندلعت مع حركة �أمل مل يتدخل خميم املية ومية يف هذه
املعارك؛ حيث ال وجود حلركة �أمل قرب املخيم ،وال املخيم كان راغبا ً يف معركة جديدة.
و�أع�ضاء اجلماعة يف املخيم �أعلنوا اال�ستنفار للدفاع عن املخيم فقط يف وجه هجوم
حمتمل ،ولي�س للهجوم على حركة �أمل .وقد �شارك ال�شباب امل�سلم يف خميم املية ومية
يف �إغاثة املخيمات الفل�سطينية يف جنوب لبنان التي حا�رصتها حركة �أمل ،ومتكنوا من
�إدخال مواد غذائية وطبية �إىل خميم الر�شيدية قرب �صور.176

 .3خميمات بريوت:
خالل االجتياح الإ�رسائيلي �سنة  ،1982مل يكن لأع�ضاء اجلماعة يف خميم
برج الرباجنة عالقة تنظيمية مع تنظيم املجاهدون التابع للجماعة الإ�سالمية ،بل تلقوا
دورات ع�سكرية �أو تدريبات خا�صة مع ف�صائل الثورة الفل�سطينية ،يف جنوب لبنان �أو
يف بريوت ،ومنها دورات التعبئة العامة التي كانت تنظمها حركة فتح لطالب املدار�س
املتو�سطة والثانوية .ويف  ،1982/6/6دعي عدد من �أع�ضاء اجلماعة الإ�سالمية �إىل لقاء
يف م�سجد الرو�ضة �ض ّم ما يقارب الثالثني �شابا ً بينهم م�س�ؤولون يف جلنة املخيم ،و ّ
مت
البحث يف كيفية الت�صدي لالجتياح الإ�رسائيلي الذي كان قد بد�أ قبل يومني ،فتم االتفاق
على الت�صدي لالجتياح الإ�رسائيلي ،الذي مل يكن قد و�صل �إىل منطقة بريوت بعد،
وتبنوا االت�صال بجي�ش التحرير الفل�سطيني للح�صول على الأ�سلحة اخلفيفة .و�أدى
التن�سيق معهم �إىل خروج عدد من �أبناء اجلماعة الإ�سالمية يف دوريات ليلية م�شرتكة مع
 174املرجع نف�سه� ،ص .75–66
 175املرجع نف�سه� ،ص .81–75
 176املرجع نف�سه.
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جي�ش التحرير ،وبالتحديد يف منطقة الرمل العايل على طريق مطار بريوت الدويل ،حيث
كانت تتعر�ض تلك املنطقة لق�صف جوي ليلي مكثف ،وكانت �إحدى املناطق املحتملة
لإنزال جوي ليلي �إ�رسائيلي فيها.
كما جرى ات�صال مع قيادة تنظيم حركة فتح يف برج الرباجنة ،و ّ
مت االتفاق على
م�شاركة جمموعة من �أبناء اجلماعة الإ�سالمية مع �أبناء فتح يف ت�شكيالت ع�سكرية
للت�صدي لالحتالل .وبالفعل ان�ضم ما يزيد عن � 15شابا ً من �أبناء اجلماعة �إىل قاعدة
ع�سكرية ا�ستحدثتها فتح ،تقع قبالة مدر�سة الآداب� ,رشقي خميم برج الرباجنة .ومن
هناك بد�أت اجلماعة مع حركة فتح بت�سيري جمموعات �إىل حي الليلكي الذي يقع على ّ
خط
التما�س مع بريوت ال�رشقية ،وكان موقع الليلكي يتعر�ض لق�صف �إ�رسائيلي متوا�صل.
وا�ستمر وجود �أبناء اجلماعة الإ�سالمية مع �أبناء فتح يف حي الليلكي فرتة طويلة �إىل
قبيل خروج منظمة التحرير من بريوت .و�أ�سهموا من ذلك املوقع يف الت�صدي لالحتالل
الإ�رسائيلي ،الذي كان يحاول التقدم باجتاه بريوت من حموري حي ال�سلّم  -الليلكي،
وخا�ض ال�شباب هناك مواجهات عنيفة .بقيت اجلماعة يف املخيم تت�سلح عن طريق حركة
فتح حتى �سنة � ،1982إىل �أن �أ�صبح ال�سالح يدخل �إىل املخيم عن طريق اجلماعة من خارج
املخيم.177
بعد ان�سحاب “�إ�رسائيل” من بريوت وانت�شار اجلي�ش اللبناين ،وقبل وقوع جمزرة
�صربا و�شاتيال يف  ،1982/9/16جرت و�ساطات ونقا�شات من �أجل ت�أمني انت�شار �سليم
و�آمن للجي�ش اللبناين يف حميط خميم برج الرباجنة ،ولعب بع�ض وجهاء املخيم دورا ً يف
هذا املجال ،وكان م�سجد الرو�ضة مكانا ً لتبادل الآراء واحلوارات حول هذا املو�ضوع،
واتفق �أهايل املخيم على دعوة �أبناء املخيم �إىل ت�سليم �سالحهم .وبالفعل بادر عدد من
�أبناء املخيم �إىل ت�سليم �سالحهم و�إلقائه على مدخل م�سجد الرو�ضة ،و�ض ّم ال�سالح
امل�سلَّم �إىل جلنة الأهايل قاذفات بي � 7أو  B7وقنابل ،وبنادق ،وم�سد�سات .ولكن ر َّتب
َ
�أع�ضاء اجلماعة الإ�سالمية يف املخيم لأخذ كمية كبرية من هذه الأ�سلحة و�إخفائها،
وقد �أخرجت هذه الأ�سلحة من خمبئها بعد انتفا�ضة �شباط /فرباير �سنة  1984وبروز
م�ؤ�رشات ِ
ل�صدام يف حميط املخيمات.178
 177املرجع نف�سه� ،ص 89–81؛ ومقابلة �أجرتها رنا �سعادة وفاطمة عيتاين مع ر�أفت مرة.2015/9/9 ،
 178ر�أفت مرة ،احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان� ،ص .89–81
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ويف �سنة � ،1983شارك �أبناء احلركة الإ�سالمية يف خميم برج الرباجنة بالعمل
الع�سكري من خالل مواقع اجلماعة ،وانت�رشت جمموعات ع�سكرية من اجلماعة
الإ�سالمية على حمور ر�أ�س النبع ،على خلفية املواجهات بني القوى الوطنية اللبنانية
والقوات اللبنانية ،وت�شكلت خم�س جمموعات ان�ضمت جميعها �إىل حمور ر�أ�س النبع.179
�أدى خروج قيادة منظمة التحرير من لبنان �إىل وقوع خ�سائر �سيا�سية وع�سكرية،
و�أُقفلت مكاتب الف�صائل الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها يف املخيم ،ومل يعد هناك هيكلية
للثورة الفل�سطينية .180ويف بداية �سنة  ،1984اتخذت جلنة العمل يف خميم برج الرباجنة
قرارا ً بت�أهيل احلركة الإ�سالمية ع�سكريا ً من خالل اال�ستعانة بكوادر فل�سطينية
ولبنانية .وكان دافع القرار عدم تكرار االجتياح الإ�رسائيلي وجمزرة �صربا و�شاتيال،
التي ارتكبتها ميلي�شيات م�سيحية لبنانية بغطاء قوات االحتالل ال�صهيوين يف �أيلول/
�سبتمرب  ،1982حيث ُقتل فيها املئات من الفل�سطينيني واللبنانيني ال ُع ّزل يف املنازل
والأزقة.181
وا�ستطاع �أع�ضاء اجلماعة يف املخيم يف �إطار “نادي الأق�صى الإ�سالمي” تنظيم
حملة �شاملة� ،إثر اندالع انتفا�ضة �شباط /فرباير  1984يف بريوت ،وهي انتفا�ضة القوى
الوطنية اللبنانية �ض ّد اتفاق � 17أيار بني لبنان والكيان ال�صهيوين ،و�شملت احلملة
تنظيف املالجئ يف املخيم ،و�إزالة الأو�ساخ والردميات منها ،و�إ�ضاءتها وطالئها مبادة
“الكل�س” ،وتوزيع مئات احل�ص�ص التموينية على العائالت ،وتنظيم دورة للإ�سعافات
الأولية يف م�سجد الرو�ضة ،وتنظيم دورات تقوية للطالب ب�سبب �إغالق املدار�س.182
ويف نهاية �سنة  ،1984اتخذت جلنة العمل يف خميم برج الرباجنة قرارا ً بت�شكيل
جمموعات ع�سكرية من �أع�ضاء اجلماعة الإ�سالمية يف املخيم حلمايته من هجمات حمتملة،
بد�أ احلديث عنها �إثر قيام جمموعات من حركة �أمل اللبنانية باغتيال كادرين فل�سطينيني
من حركة فتح ،هما :غازي اخلطيب ونبيل حماد� ،إ�ضافة �إىل ت�صفية �شبان �آخرين من
 179مقابلة �شخ�صية مع �أ.ط (اعتذر عن كتابة ا�سمه ال�رصيح).
 180ر�أفت مرة ،احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان� ،ص 89–81؛ ومقابلة �أجرتها
رنا �سعادة وفاطمة عيتاين مع ر�أفت مرة.2015/9/9 ،
	181املراجع نف�سها.
 182ر�أفت مرة ،احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان� ،ص .89–81
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املخيم ،و�إطالق النار على املخيم ب�شكل متع ّمد ومق�صود .كما حاولت جمموعات من
حركة �أمل اقتحام املخيم ،عرب �أكرث من طريق ،يف هجمات مفاجئة.183
يف تلك الفرتة جرى ت�شكيل ثماين جمموعات ،تت�ألف كل واحدة منها من � 8إىل
� 11شاباً ،وكلفت كل جمموعة منها باالنت�شار يف ناحية من نواحي املخيم ،خ�صو�صا ً يف
املواقع احل�سا�سة .وجمعت الأ�سلحة من م�صادر فردية ،ومن خمابئ قدمية ،ومن �سالح
�أُدخل من مدينة بريوت ،وكذلك من خمب�أ قدمي حفره الإ�سالميون بعد خروج الثورة
الفل�سطينية �سنة  ،1982واحتوى نحو ع�رشين قطعة �سالح ،بينها مدفع هاون عيار
 60ملم.184
يف الأيام الأوىل ل�شهر رم�ضان املبارك من �سنة 1406هـ1985/م ،تداعى عدد من
�إخوان خميم برج الرباجنة من بينهم خ.ع ،وب.غ ،وع.د ،وم.ع.ح ،و�آخرين ،وعدد �آخر
من ال�شباب الإ�سالمي امل�ستقل ،للتباحث يف اخلطوات ،والإجراءات الواجب اتخاذها
للتعامل مع تطور الو�ضع ب�سبب قيام حركة �أمل بح�صار املخيمات .و�أ�سفرت امل�شاورات
على التوافق على �رضورة ت�شكيل قيادة عامة جتتمع حولها كلمة ال�شباب الإ�سالمي يف
املخيم ،تكون مهمتها الأ�سا�سية الدفاع وتثبيت النا�س يف بيوتها ،واملدافعني يف مواقعهم.
مت ت�شكيل الرابطة الإ�سالمية لأبناء فل�سطني ،و ّ
وبناء على ما تقدم فقد ّ
مت الإعالن عنها
يف خريف �سنة  .1985وت�شكلت الهيئة القيادية من ت�سعة �أع�ضاء ،خم�سة من الإخوان،
هم :خ.ع ،رئي�ساً ،وع�ضوية كل من :ع.د ،وب.غ ،وم.ع.ج ،و�أربعة من الإ�سالميني
امل�ستقلني .ولها جمل�س �شورى يت�ألف من ثالثني ع�ضواً ،ولها قوة تدخل ع�سكرية،
تت�شكل من �ستني عن�رصا ً تقريباً؛ م�سلحني ومدربني مبا مي ّكنهم من القيام مبهام
تنفيذ قرار قيادة الرابطة ،وي�ؤازرهم ت�شكيل ع�سكري �آخر ي�ضم نحو ت�سعني عن�رصاً،
ي�شرتكون يف مهام حرا�سة املخيم ،وي�ساندون قوة التدخل يف �ص ّد الهجمات اخلارجية،
ولتثبيت مواقع قتالية مهددة باالنهيار.
ويف ال�سنة نف�سها ،بد�أت اجلماعة الإ�سالمية يف خميم برج الرباجنة بالتعاون ع�سكريا ً

مع حزب اهلل .وتدربت جمموعة من �أع�ضاء اجلماعة الإ�سالمية بالتن�سيق مع حزب اهلل
يف البقاع ،كما �أر�سلت اجلماعة يف خميم برج الرباجنة يف ال�سنة نف�سها نحو ثالثني �شابا ً
 183املرجع نف�سه.
 184املرجع نف�سه.

193

اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان 2000–1975

يف �أوقات خمتلفة وعلى دفعات متعددة� ،إىل حمور حمطة املعلم قرب كني�سة مار خمايل
الواقعة على ّ
خط التما�س مع ميلي�شيات القوات اللبنانية ،مل�ساعدة حزب اهلل يف الت�صدي
للقوات والكتائب ،حيث كان حزب اهلل يقيم مواقع ع�سكرية هناك  .185وتوىل خ.ع مهمة
التن�سيق مع احلزب على هذا املحور .و�شاركت جمموعة ب�إمرة �أ.ط يف مواقع املحور .وقد
�أ�رشف �أ.ط يف بادئ الأمر على عملية حت�صني وتد�شيم املواقع الع�سكرية.186
وكانت هذه املجموعات تخرج �رسا ًمن خميم برج الرباجنة ،حتى ال تلفت نظر الف�صائل
الفل�سطينية يف املخيم ،وتنتقل م�شيا ً على الأقدام �سالكة طريق حارة حريك  -حمطة ذياب
يف بئر العبد ،باجتاه حمطة املعلم قرب كني�سة مار خمايل .وكان يدير ذلك املحور يومها
احلاج عدنان حلباوي من حزب اهلل ،والذي ا�ست�شهد �سنة  .1985كانت هذه املجموعات
تت�سلم �أ�سلحتها اخلفيفة يف املوقع ،ومتار�س عمليات اال�ستطالع والرقابة ،ومل يحدث
�أن وقع هجوم ع�سكري� ،أو اقتحام يف �أثناء خدمة هذه املجموعات ،با�ستثناء عمليات
القن�ص ،والق�صف املدفعي ال�شديد ،و�إطالق النار بغزارة على املواقع املواجهة.187
�شارك �أبناء احلركة الإ�سالمية يف خميم برج الرباجنة مع جمموعات ع�سكرية
من اجلماعة الإ�سالمية يف االنت�شار على حمور ر�أ�س النبع ،وان�ضمت �أعداد منهم �إىل
جمموعات اجلماعة الإ�سالمية ،التي انت�رشت يف مدينة �صيدا وحميطها �سنة ،1985
بعد االن�سحاب الإ�رسائيلي منها .غري �أن الأداء الع�سكري املميز لأبناء اجلماعة
الإ�سالمية يف املخيم كان يف �أثناء حرب املخيمات؛ �إذ انت�رشت جمموعاتها يف عدة حماور
وهي :بناية هيدو�س ،وبناية �سليم ،والبناية البي�ضاء قرب العنان ،واملربع ،والبناية
ال�صفراء ،والعاملية ،والوزان .وبلغ تعداد �أفراد هذه املجموعات �سنة  1985نحو
ت�سعني فردا ً.188
لعبت هذه املجموعات دورا ً مهما ً يف الدفاع عن خميم برج الرباجنة ،منذ �أن بد�أ
هجوم حركة �أمل عليه �صبيحة الإثنني ( ،1985/5/20بداية حرب املخيمات) ،والتحق
عنا�رص هذه املجموعات ب�أماكنها املحددة ،وكانوا من �أوائل الذين ت�صدوا للهجوم،
 185مقابلة �أجرتها رنا �سعادة وفاطمة عيتاين مع ر�أفت مرة.2015/9/9 ،
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ودافعوا عن املخيم ،وا�ست�شهد منهم فادي �أبو ها�شم ،و�صقر (منذر) حليمة،
ويو�سف اخلطيب.189
بعد توقف حرب املخيمات�ُ ،ش ِّكلت جلنة تنظيمية جديدة �أعادت العمل يف م�ساعدة
الأهايل ،ودفع تعوي�ضات لأ�رس ال�شهداء ،وكفالة الأيتام ،وت�سيري �ش�ؤون املخيم.190
كما ح�صلت بع�ض االعتقاالت والتحقيقات يف �صفوف �أع�ضاء اجلماعة الفل�سطينيني يف
خميم برج الرباجنة من ِقبل ال�سوريني.191
كان من تداعيات حرب املخيمات ،تراجع العمل الع�سكري للرابطة الإ�سالمية لأبناء
فل�سطني نظرا ً النتهاء احلرب ،وكان من بني �أهداف هذه الرابطة �إن�شاء �أطر تنفيذية
فكان ت�أ�سي�س الرابطة الإ�سالمية لطلبة فل�سطني التي �أن�ش�أتها اجلماعة الإ�سالمية داخل
املخيم ،وبقرار تنظيمي ،بعد اجتماع ُع ِقد يف منزل في�صل مولوي ،و�أ�صبح لها مقعد يف
جلنة رابطة الطالب امل�سلمني .وكان لهذه الرابطة الكثري من الأن�شطة الطالبية والدعوية
والثقافية .و�أ�صبحت الرابطة الإ�سالمية يف نظر الأغلبية ممثلة حركة حما�س يف لبنان،
خ�صو�صا ً بعد اندالع االنتفا�ضة الفل�سطينية.192
ومع تفكك الرابطة الإ�سالمية لأبناء فل�سطني ،بد�أ ال�شباب الإ�سالمي يف املخيم عموماً،
ومنهم قيادة الرابطة التابعني للجماعة الإ�سالمية ،يفكرون ب�شكل جدي يف ال�سفر �سعيا ً
لتح�صيل الرزق �أو ا�ستكمال درا�ستهم .ويف تلك الفرتة ،انتقل بع�ض ه�ؤالء ال�شباب �إىل
مدينة �صيدا للم�شاركة يف املرابطة والتد ّرب يف املنطقة الع�سكرية التي �أقامتها اجلماعة
يف منطقة �رشق �صيدا .ثم �أخذت هذه احلالة بالفتور والتال�شي �شيئا ً ف�شيئا ً �إىل �أن متت
هجرة الكثري من �إخوان خميم الربج �إىل دول اخلارج.
ويف خميم �شاتيال ،ومع اندالع احلرب الأهلية يف لبنان �سنة  1975ان�ضم عدد من
ال�شباب امل�سلم يف املخيم �إىل تنظيم املجاهدون ،وقوات جند اهلل التابعة للحركة الإ�سالمية
املجاهدة ،لكنهم مل ميار�سوا دورا ً قتاليا ً مهما ً يف تلك الأحداث .وحتى يف �أثناء االجتياح
الإ�رسائيلي للبنان �سنة  1982مل تتمكن عنا�رص هذه املجموعة من مقاتلة االحتالل
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ال�صهيوين ب�شكل جماعي� ،إمنا قام �أفراد منها بذلك من خالل بع�ض القوى والف�صائل
التي كانت موجودة �آنذاك .193ويف االجتياح الإ�رسائيلي للبنان �سنة  ،1982انت�رش بع�ض
ه�ؤالء ال�شباب يف منطقة ق�صق�ص على خطوط التما�س مع بريوت ال�رشقية ،وجرح عدد
منهم يف اال�شتباكات �سنة  1984بعد انتفا�ضة ال�ساد�س من �شباط /فرباير.194
لكن الأداء الع�سكري لل�شباب امل�سلم يف خميم �شاتيال كان �أف�ضل يف �أثناء حرب
املخيمات �سنة 1985؛ فقد مت ّكن ه�ؤالء من �إدخال كمية من الأ�سلحة �إىل املخيم قبل
ون�سقوا مع الف�صائل
بدء اال�شتباكات ،و�أن�ش�أوا مواقع خا�صة بهم يف �أطراف املخيمّ ،
الفل�سطينية ،وبالأخ�ص مع جمموعة علي �أبو طوق ،وهو من �أع�ضاء الكتيبة الطالبية يف
حركة فتح ،التي كانت ت�ضم عنا�رص ذات توجهات �إ�سالمية.195

 .4خميما نهر البارد والبداوي:
يف �سنة  ،1975عا�ش خميم نهر البارد �أجواء احلرب الأهلية اللبنانية ،و�أن�شئت
اللجان ال�شعبية التي �ضمت جميع الف�صائل الفل�سطينية ،وتولت حرا�سة املخيم وت�أمني
احتياجاته .وكان �أع�ضاء اجلماعة يف املخيم ال يتعدون الع�رشة �أ�شخا�ص ،يتقدمهم
حممد �أحمد �رشقية ،وينتمون �إىل تنظيم املجاهدون ،وكانوا يقومون بدوريات حرا�سة
ليلية يف الكورة ،والنخلة ،وددة ،وتراتيج ،وغريها .وقد �سافر ت�سعة منهم بعدها للعمل
خارج لبنان.196
�شهدت �سنة  1978بدايات حت ّول لأع�ضاء اجلماعة يف خميم نهر البارد �إىل العمل
الع�سكري؛ ففي �آذار /مار�س من تلك ال�سنة اجتاحت القوات ال�صهيونية جنوب لبنان،
وكان ذلك دافعا ً لل�شباب امل�سلم للم�شاركة يف املقاومة ،من خالل جمموعة جند اهلل التي
كان يتزعمها كنعان ناجي .وكان التن�سيق بني ال�شباب امل�سلم واحلركة الإ�سالمية
املجاهدة (جند اهلل) ,يتم من خالل حممد احلاج من خميم نهر البارد ،وم�س�ؤول ع�سكري
من جند اهلل يدعى عبد ال�سالم املغربي .ف�أر�سل ال�شباب امل�سلم يف خميم نهر البارد �إىل
جنوب لبنان فرقة من خم�سني �شاباً ،انت�رشت يف خميم الر�شيدية ويف بلدتي �إبل ال�سقي
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وعرب�صاليم ،ورابطت جمموعة منهم يف منطقة ال�سعديات ال�ساحلية بني �صيدا وبريوت،
وبقيت هذه املجموعات منت�رشة يف تلك املواقع لأكرث من �شهر.197
كانت اجلماعة الإ�سالمية يف خميم نهر البارد حت�رض كع�ضو مراقب يف جلنة متابعة
املخيم مع الف�صائل ،وبعد االجتياح الإ�رسائيلي �سنة � 1982شكلت اجلماعة الإ�سالمية
ثماين جمموعات ع�سكرية من خم�سني عن�رصا ً با�سم “املكتبة الإ�سالمية” ،انت�رشت
ب�سالحها الكامل يف ثمانية حماور بجوار املخيم ،كما �شكلت جلنة �إغاثية حتت ا�سم
“جلنة العمل اخلريي االجتماعي” ،ت�رشف عليها اجلماعة الإ�سالمية ،وكانت هي
اجلهة الوحيدة التي اهتمت بالعمل الإغاثي داخل خميم نهر البارد ،بالتن�سيق مع جبهة
الإنقاذ .كما ّ
مت افتتاح م�ستو�صف ميداين “امل�ستو�صف الإ�سالمي” لإ�سعاف احلاالت
الطارئة.198
ويف �أيار /مايو  ،1983بعد االن�شقاق الذي حدث يف �صفوف حركة فتح ،وبروز فتح
االنتفا�ضة ،حاولت اجلماعة الإ�سالمية يف املخيم وال�شيخ �إبراهيم غنيم ،املرجع الديني
للفتوى ليا�رس عرفات ،وبتوجيه من �سعيد خلف ،م�س�ؤول املنطقة يف اجلماعة ،التحاور
مع اجلانبني لإبعاد املخيم عن املواجهة ،لكن احلوار و�صل �إىل طريق م�سدود .فقررت
اجلماعة الدفاع عن املخيم ،وحمل �أفرادها ال�سالح ،وانت�رشوا يف مواقع دفاعية .دخلت
قوات فتح االنتفا�ضة �إىل املكتبة الإ�سالمية ،وحاولت ال�سيطرة عليها ،ولكن �أع�ضاء
اجلماعة ت�صدوا لها ب�أ�سلحتهم.
كانت هذه املرحلة �صعبة جداً ،لأنه مع دخول فتح االنتفا�ضة ،ات�سعت الرقابة الأمنية
على املخيم وعلى ن�شاط الإ�سالميني ،وتدخلت املخابرات ال�سورية ب�شكل �أكرب يف هذا
اجلانب� ،إذ كانت تتهم �أع�ضاء اجلماعة بت�شكيل خاليا �ض ّد ال�سوريني ،واعتقل حينها
حممد احلاج و�أُطلق �رساحه يف اليوم نف�سه ،بعد التح ّقق من ُبطالن التهمة .199وبعدها
رس اللجنة ال�شعبية الحقاً)،
تدخلت بع�ض فعاليات املخيم ومنهم �أبو ه�شام ليلى (�أمني � ّ
200
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خالل الفرتة  ،1985–1983ا�ستفاد �أع�ضاء اجلماعة يف نهر البارد من تدريبات يف
مع�سكر لفتح االنتفا�ضة يف منطقة ت ّل حياة ،حيث كانوا على عالقة جيدة مع م�س�ؤول
املع�سكر .201وبعد االن�سحاب الإ�رسائيلي من �رشق �صيدا �سنة  ،1985وهجوم القوات
اللبنانية على خميم املية ومية ،خرج خم�سون �شابا ً من �شباب اجلماعة الإ�سالمية من
خميم البارد ،والبداوي ،وجتمعات طرابل�س ،و�شاركوا يف القتال ،وا�ستلموا حماور
يف �رشق �صيدا وبقوا فيها حتى حتررت مناطق �رشق �صيدا ،كما �شاركت جمموعة
منهم بالتدريب يف مع�سكر بدر يف ال�شواليق ،وهذا ما �أعطى �شباب اجلماعة داخل
خميم نهر البارد قوة �أمام الف�صائل الفل�سطينية الأخرى.202
ويف معركة طرابل�س �سنة  ،1985كان دور اجلماعة يف املخيمات ينق�سم �إىل ق�سمني ،دور
لوجي�ستي ودور ع�سكري .و�شارك �أبناء املخيمات بعمليات خلف احلدود ،و ّ
مت �إدخال
ال�سالح �إىل طرابل�س وت�أمني مرور بع�ض الأ�شخا�ص من عكار ،وال�ضنية� ،إىل طرابل�س
وكانت حمطتهم املخيم ،كما ّ
مت تهريب بع�ض الأ�شخا�ص عرب البحر �إىل مرف�أ طرابل�س يف
مراكب �صغرية .كما �شارك بع�ض �أع�ضاء اجلماعة يف العمليات من خلف خطوط املواجهة.
وكان عبد الفتاح زيادة م�رشفا ً على هذا العمل .وبعد ذلك �أ�صبحت جمموعات منهم
تذهب للتدريب يف مع�سكر ال�شواليق .كما ّ
مت ت�شكيل جلنة �ضمت مندوبني عن خميمي
البارد والبداوي تهتم مبو�ضوع ا�ستقبال النازحني من معارك طرابل�س ،وت�أمينهم يف
�أماكن خارج املخيمات للحر�ص على �إبعاد املخيمات �أمنيا ً عن امل�شاكل.203
وخالل الفرتة  ،1989–1985توقف العمل الع�سكري يف ال�شمال ،بينما �صار ه ُّم
ال�شارع الفل�سطيني هو دعم االنتفا�ضة.204
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