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املقاومة والعمل اجلهادي

مقدمة: البدايات االأوىل: 

�ل�صيا�صي  �لعمل  بني  �لف�صل  �لدر��صة  هذه  �إعد�د  خالل  مبكان  �ل�صعوبة  من  كان 

و�لعمل �لع�صكري، نظر�ً للعالقة �ل�صببية بينهما، �إذ دفعت �لعديد من �الأحد�ث و�الأزمات 

�للبنانية  �الأهلية  �ندالع �حلرب  �ملقاومة. ومنذ  �إىل خيار  �الإ�صالمية  �ل�صيا�صية باجلماعة 

�لدفاعي  �لوجود  �أ�صكال خمتلفة من  �لطائف حافظت �جلماعة على  �تفاق  وحتى توقيع 

و�لبيئات  �لظروف  باختالف  �أمنية  ت�صكيالت  لها  وكان  �أحياناً،  و�ل�رشي  حيناً  �لعلني 

مو�جهة  يف  و�لقرى  �ملدن  يف  �لوجود  عن  �لدفاع  من  لبنان؛  على  مرَّت  �لتي  و�الأوقات 

�ملعتدين �إىل مقاومة �الحتالل �ل�صهيوين وعمالئه؛ مما جعل �جلماعة �الإ�صالمية خيار�ً 

�أمنياً دفاعياً جدير�ً بالدر��صة و�لتوثيق. 

�لك�صفي  �لعمل  على  �ل�صبعينيات  بد�ية  وحتى  �ل�صتينيات  يف  �جلماعة  رّكزت 

�لتي  �ملخيمات  خالل  من  �آنذ�ك،  “�لفتوة”  ��صم  عليه  يطلقون  كانو�  و�لذي  و�لريا�صي، 

كانو� يار�صون من خاللها �لنظام �ملر�صو�ص و�لت�صلق و�لتدريبات �لريا�صية �لقوية، 

�أحياناً عملية �لرمي بال�صالح و�لتدرب عليه. ومن  وقد يكون من بني ما يتمرنون عليه 

�صمن  �لع�صكري  �لتدريب  وهو  �آنذ�ك  ي�صاعدهم  كان  مهم  ر�فد  ثمة  �لع�صكرية  �لناحية 

�ملد�ر�ص، و�لذي كان يتم ب�صكل ر�صمي باإ�رش�ف �جلي�ص �للبناين، بل هو �إلز�مي لطالب 

تكن  مل  �جلماعة  الأفر�د  �لع�صكرية  �ال�صتعد�د�ت  �أن  على  يدل  وهذ�  �لثانوية.  �ملد�ر�ص 

.
1
خارجة عن �لنظام �لعام

�الأ�صلحة على  �لتدريب  وكان   ،1972 �صنة  �ل�صالح  على  �لفعلية  �لتدريبات   بد�أت 

ر�صا�صات  على  وذلك  عرفاء؛  دورة  �أو  عادي  مقاتل  دورة  ي�صمى  فيما  �خلفيفة 

و�ل�صيمينوف   ،Degtyaryov و�لدكرتيوف   ،Kalashnikov �لكال�صينكوف 

�ليدوية،  و�لقنابل   ،Samozaryadnyi Karabin sistemi Simonova )SKS( 

تلقى  متخ�ص�ص  مدرب  باإ�رش�ف  وذلك   ،DShK و�لدو�صكا   ،RPG جي  بي   و�الآر 

تلك  ويف  �ملجموعات،  هذه  تدريب  على  �للبنانيني  من  عدد  وتو�ىل  ع�صكرية.  دور�ت 

مقابلة �أجر�ها عبد �لقادر �لعلي مع حممد علي �صناوي، طر�بل�ص، 2006/12/15.  
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�للبنانية  �حلرب  �إرها�صات  ومع  �مللتزمني.  لالإخوة  �إال  بالتدريب  ي�صمح  يكن  مل  �الآونة 

�أع�صاء �جلماعة من  �إليها  �أ�صبح للجماعة نقطة تدريب خا�صة وكان ياأتي   ،1974 �صنة 

�جلمعة،  �أيام  وبريوت  وطر�بل�ص،  و�الإقليم،  �صيد�،  من  للتدريب  �للبنانية  �ملناطق  كل 

و�ل�صبت، و�الأحد، وكان �الأمر �صبه �إلز�مي لكل عنا�رش �جلماعة. ويف بد�ية �صنة 1975، 

تطور �لتدريب �أكرث وجرى �ال�صتعانة ب�صباط ذوي خب�ت ع�صكرية جيدة بعد �نفر�ط 

�ل�صهر،  قر�بة  ��صتمرت  ف�صائل  الأمر�ء  تدريبية  دور�ت  وجرت  �للبناين،  �جلي�ص  عقد 

.
2
وكانت من �أهم �لدور�ت �لتدريبية يف تاريخ �جلماعة

كان لدى �أع�صاء �جلماعة �أ�صلحة فردية خا�صة، كل عن�رش قد ��صرت�ها لنف�صه، ومع 

1975، جرى �رش�ء بع�ص �الأ�صلحة �خلفيفة و�ملتو�صطة، ويف بع�ص �الأحيان  بد�ية �صنة 

كانت عمليات �ل�رش�ء هذه تتم بجهد فردي يف �جلماعة، كما �أن جي�ص لبنان �لعربي كان قد 

زّود �جلماعة ببع�ص �الأ�صلحة �لثقيلة من بع�ص �لثكنات �لع�صكرية �للبنانية يف طر�بل�ص 

مل�صاعدته يف حربه �صّد �النعز�ليني و�لطائفيني.

اأواًل: اجلماعة االإ�شالمية واحلرب االأهلية: 

�لتي  و�لتح�صري�ت  �ال�صتعد�د�ت  قوة  ظهرت   ،1975 �صنة  �حلرب  �ندالع  عند 

�لذي  �لكتائب  حزب  مثل  �مل�صيحيني؛  جانب  من  �صو�ء  �ل�رش�ع  �أطر�ف  كّل  لدى  كانت 

جانب  من  �أم  وغريهم،  و�الأحر�ر،  و�ملردة،  �صابقة،  علنية  تدريبات  �أ�صالً  لديه  كان 

�لعربي،  و�لبعث  �لعر�قي،  و�لبعث  ت�رشين،   24 وحركة  �هلل،  جند  مثل  �مل�صلمني 

�أهبة �ال�صتعد�د وعلى جاهزية تامة خ�صو�صاً على �مل�صتوى  وغريهم، فالكل كان على 

�لع�صكري. 

كان من �أبرز �لعمليات �لتي �أ�صعلت فتيل �حلرب هي قتل �لزغرتاويني جمموعة من 

�لطر�بل�صيني ورميهم على طريق زغرتا – طر�بل�ص، وذلك ما �صمي فيما بعد �لقتل على 

�لهوية، ومنها �نطلقت “حرب �ل�صنتني” )فرع �ل�صمال( �إن �صّح �لتعبري. ور�أت �جلماعة 

�أن ما �صدر من بع�ص �مل�صيحيني �آنذ�ك هو ق�صية مبدئية عقائدية بامتياز، و�أنهم يعملون 

�أطلقت  كما  و�لتخوفات،  �لتحذير�ت  هذه  مثل  �جلماعة  و�أطلقت  عرقي،  تطهري  حرب  يف 

مقابلة �أجر�ها عبد �لقادر �لعلي مع �أ�صعد هرمو�ص، بريوت، 2006/9/4.  
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الإعالمها،  مالزماً  ظّل  ولقباً  ��صماً  �ملاروين  �مل�صيحي  �لطرف  على  �لوطنية  �حلركة 

وبياناتها، وخطاباتها وهو “�النعز�ليون”، وكان ذلك يف �أول عدد وعلى �ل�صفحة �الأوىل 

�لع�صكري  للتنظيم  �ملكتوب  �حلربي  �الإعالم  مبثابة  ُتعدُّ  كانت  �لتي  “�ملجاهد”،  لن�رشة 

)�ملجاهدون( للجماعة.

مع �ندالع �حلرب �الأهلية �للبنانية يف ني�صان/ �أبريل 1975، �أعلنت �جلماعة عن دور�ت 

تدريبية ع�صكرية �رشيعة، وقبلت يف تنظيم �ملجاهدون عنا�رش من خارج �جلماعة، �إال �أن 

بينهم  �لتنظيم من  �ملتدينني، وت�صكلت جلنة �صيا�صية لت�رشف على هذ�  �أغلبهم كان من 

�للبناين  �جلي�ص  يف  �ل�صابق  �ل�صابط  وعنّي  �مل�رشي،  و�إبر�هيم  �ل�صناوي،  علي  حممد 

 قائد�ً لهذ� �لتنظيم.
3
�ملهند�ص عبد �لفتاح زيادة

مل  �إذ  دفاعية،  بخطة  �لع�صكري  �ملعرتك  �أوالً  طر�بل�ص  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  دخلت 

مبنية  خطتها  وكانت  بها.  قامت  �لتي  �لع�صكرية  �لعمليات  من  �أي  يف  �لهجوم  �إىل  تبادر 

وبريوت  �ل�صنية   – طر�بل�ص  من  كل  يف  �لتما�ص  مناطق  حول  دفاعية  �أحزمة  �إقامة  على 

�لقوى   
4
خطر درء  بغية  �لوطنية  �لف�صائل  جانب  �إىل  �جلماعة  و��صطفت  الحقاً.  و�صيد� 

وفتحت  لبنان،  �صمال  �ل�صنية  جبال  يف  تدريب  مر�كز  و�أقامت  �ملارونية.  �لع�صكرية 

�لتدريبات تلك  تلقو�  من  عدد  قارب  حيث  �ل�صباب،  من  �لنا�صئة  لتدريب   مر�كزها 

�خلم�صة �آالف �صاب باالإ�صافة �إىل �ملئات من �لفتيات. وفقدت �جلماعة �الإ�صالمية خالل 

 .
5
�ملعارك �لتي خا�صتها ع�رش�ت �ل�صهد�ء، كما خلّفت �ملعارك عدد�ً من �ملعوقني و�جلرحى

�إال �أن كل هذه  وعلى �لرغم من �ختالف جتربة ت�صكيالت تنظيم �ملجاهدون يف �ملناطق، 

�لكرمي منذ  �لقر�آن  1934، ن�صاأ وترعرع يف بيت وبيئة متدينة كانت و�لدته حتفظ  �لفتاح زيادة �صنة  ولد عبد   
3

�صغرها. �لتحق باملدر�صة �حلربية وتخرج برتبة مالزم، وتلقى دور�ت ع�صكرية عدة يف لبنان وخارجه، وقد 

كان يف �ل�صنة �لثانية يرتدد على مقر عباد �لرحمن يف طر�بل�ص، وتلقى فكر �الإخو�ن �مل�صلمني عن طريق �لكتب 

تقدم   ،1960 �صنة  ويف  هناك.  �ملوجودة  �الإخو�ن  كتب  كل  قر�أ  حيث  بطر�بل�ص،  �الإ�صالمية  �لكلية  يف  �ملوجودة 

متييز  من  يومها  الحظه  وملا  �لرتقية،  لعدم  وذلك  مالزم،  برتبة  يز�ل  ما  وهو  �للبناين  �جلي�ص  من  با�صتقالته 

طائفي، ومل تكن تقبل �ال�صتقاالت �آنذ�ك يف �جلي�ص �للبناين، �إال �أنها قبلت منه. بعد ��صتقالته من �جلي�ص �صافر 

�إىل فرن�صا الإكمال در��صاته �لعليا، وكان يرتدد �إىل لبنان، �إىل �أن عاد �صنة 1975، وت�صلم قيادة �جلناح �لع�صكري 

للجماعة �الإ�صالمية )�ملجاهدون(. وكان له ف�صل كبري يف هذ� �ملجال د�خل مر�كز �جلماعة كما ي�صهد به �لكثري 

من قادتها و�أع�صائها، �إ�صافة �إىل �لروح �الإ�صالمية، وح�صن �لرتبية �لتي كان يتمتع بها، و�لتي كانت تظهر من 

خالل �رشوطه يف �جلندي من جنود �ملجاهدون، وما كان يلزمهم به من �لدرو�ص �لدينية و�حللقات �حلركية 

و�ملحا�رش�ت �الإ�صالمية، و�الأذكار �إىل جانب عملهم �لع�صكري. تويف يف 2006/12/22 �إثر مر�ص �أ�صابه.

�نظر: �أمانة �الإعالم يف �جلماعة �الإ�صالمية، اجلماعة الإ�سالمية يف الأزمة اللبنانية، �ص 7.  
4

املرجع نف�سه.  
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�لت�صكيالت حر�صت على �اللتز�م �الأخالقي بعيد�ً عن روح �لع�صبية و�لطائفية، فامتنعو� 

�نتمائهم  ملجرد  �لنا�ص  ممتلكات  �رشب  عن  ترفعو�  كما  �لهوية،  على  و�الإيذ�ء  �لقتل  عن 

�ملقاتل  تخريج  يف  “جنحت  �ملجاهدون  تنظيم  خالل  من  �أنها  �جلماعة  وترى  �لطائفي. 

�مل�صلم و�ملجاهد �مل�صلم، �لذي يلتزم يف حروبه ومعاركه حدود �ل�رشع �حلنيف و�أخالق 

. وقد كان للمناقبية �لعالية �لتي يتمتع بها عنا�رش �ملجاهدون دور 
�مل�صلمني �ل�صادقني”6

يف رفد �جلماعة �الإ�صالمية بعنا�رش جديدة �صاركت يف �ملعارك مع �ملجاهدون، ولكنها مل 

. ��صتمر وجود تنظيم �ملجاهدون خالل حرب �ل�صنتني 
7
تكن منتمية تنظيمياً �إىل �جلماعة

�أما يف  �لتنظيم.  لبنان جرى تفكيك  �إىل  �ل�صوري  1975 و1976، ومع دخول �جلي�ص  �أي 

�صيد�، فا�صتمر �لتنظيم لفرتة �أطول العتبار�ت مت�صلة بالو�قع �جلنوبي.

و�ل�صخ�صيات  �الإ�صالمية،  و�لهيئات  و�لتقدمية،  �لوطنية،  �الأحز�ب  عقدت  وقد 

�ملهنية  و�لنقابات  �الجتماعي،  للعمل  �لوطني  و�لتجمع  و�لوطنية،  و�ل�صيا�صية  �لروحية 

طر�بل�ص  يف  عاماً  موؤمتر�ً  و�الجتماعية،  و�لثقافية  �القت�صادية  و�لفعاليات  و�لعمالية، 

�مل�صلمني ومطالبهم ب�صكل  �للبنانية ب�صكل عام وو�قع  1976/1/7، بحثت فيه �حلالة  يف 

خا�ص، و�صدرت عنه �ملقرر�ت �لتالية:

يلتزم �ملوؤمترون بالعمل على: �أ. 

تعديل �لد�صتور باجتاه حتقيق �لتو�زن د�خل �ل�صلطة �لتنفيذية.  .1

وفقاً  �صادق  �صعبي  متثيل  حتقيق  يتيح  ب�صكل  �النتخاب  قانون  تعديل   .2

لنظام �لتمثيل �لن�صبي.

�إلغاء �لطائفية �ل�صيا�صية بكل مظاهرها.  .3

و�صع �صيا�صة وطنية للتعليم وتنمية �لقيم �لروحية و�الأخالقية.  .4

تاأمني ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية و�إن�صاء حمكمة د�صتورية عليا.  .5

�لعد�لة  لتحقيق  �ل�رشيبية  و�لقو�نني  �القت�صادي  �لنظام  تطوير   .6

�الجتماعية.

تعديل قانون �جلي�ص ب�صكل يعيد لهذه �ملوؤ�ص�صة وجهها �لوطني ودورها   .7

�الأ�صا�صي يف حماية حدود هذ� �لوطن ووحدة �أر��صيه وكر�مة �أبنائه.

املرجع نف�سه، �ص 17.  
6

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2011/7/1.   
7
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�ملكتومني  جلميع  �جلن�صية  مبوجبه  متنح  للتجن�ص  جديد  قانون  و�صع   .8

كاأمثال عرب و�دي خالد و�الأكر�د.

ب. �لتاأكيد على عروبة لبنان و�صيادته، مع ما ي�صتتبع ذلك من �لتز�م بالق�صية 

�ملعقودة  للمو�ثيق  و�حرت�م  �لفل�صطينية،  �لثورة  مع  وتالحم  �لفل�صطينية، 

معها ب�صكل ي�صمن حتقيق �أهد�فها.

�لوطني نحو  بالن�صال  �إحباط كل حماولة لالنحر�ف  �لتاأكيد على �رشورة  ج. 

�مل�صالك �لطائفية.

د. دعم �جلبهة �ل�صيا�صية �لو�حدة وتاأكيد وحدتها.

هـ. توحيد �لقيادة �لع�صكرية.

�ملدينة  �أمن  على  للحفاظ  عليها  يتفق  خطة  وفق  �الأمنية  �الرتباط  قوة  دعم  و. 

.
8
و�صالمتها

حول  �للبنانية،  �الأخبار  �صحيفة  معه  �أجرتها  مقابلة  يف  �ملجاهدون  قادة  �أحد  ويرى 

�لطائفي،  �لت�صلط  �صّد  �رش�ع  هو  فيه  �لد�ئر  �ل�رش�ع  �أن  لبنان،  يف  للمعركة  نظرته 

و�المتياز�ت �أو �ملكت�صبات �لطائفية، و�أن �لدخول يف �حلرب هو يف �صبيل حتقيق �ملطالب 

.
9
�ملتمثلة يف �لعد�لة و�مل�صاو�ة بني جميع �ملو�طنني بغ�ص �لنظر عن �نتماء�تهم �لطائفية

 ثانيًا: تنظيم املجاهدون: اجلماعة االإ�شالمية والقوى 

                امل�شاندة لها:

1. تنظيم املجاهدون يف طرابل�س وال�سمال:

1975 يف بد�ية �حلرب �الأهلية،  تاأ�ص�ص تنظيم �ملجاهدون يف طر�بل�ص و�ل�صمال �صنة 

لتحقيق �الأهد�ف �لدفاعية �لتي حددتها �جلماعة �الإ�صالمية، فكان لها ح�صور يف طر�بل�ص 

للقوى  �ل�صماح  عدم  على  �لع�صكري  عملها  خالل  من  �جلماعة  حر�صت  وقد  و�ل�صنية. 

منطقتي  عن  �مل�صتطاع  قدر  و�لدفاع  طر�بل�ص،  �إىل  بالو�صول  “�النعز�لية”  �مل�صيحية 

�لكورة و�لقلمون، وتاأمني حماية طريق طر�بل�ص – �ل�صنية، وعدم �صقوط قرية مرياطة 

�لتي كانت ت�صكل �خلط �لوحيد �لذي يربط طر�بل�ص بالقرى �الإ�صالمية �ملحيطة بها. بد�أ 

ن�رشة املجاهد، �صوت �جلماهري �ملوؤمنة يف �ل�صمال، �لعدد 14، 1976/1/12، �ص 2.  
8

ن�رشة املجاهد، �صوت �جلماهري �ملوؤمنة يف �ل�صمال، �لعدد 31، 1976/5/24، �ص 2.  
9
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�لتنظيم تدريباته يف �ل�صنية، كما �أقام عدد�ً من �لدور�ت �لتدريبية يف طر�بل�ص، و�صارك 

، فقام بعمليات نوعية مبفرده، كما �صارك ف�صائل �حلركة �لوطنية 
10

يف �لدفاع عن �ملدينة

�صيّما  ال  حت�صيناتهم  على  �لق�صاء  ثم  ومن  �ملردة،  من  و�صو�حيها  طر�بل�ص  تطهري  يف 

منطقة  حماية  يف  �ملجاهدون  و�نفرد   .
11

زغرتا م�صارف  على  �لكرمليني  �الآباء  مدر�صة 

�متد�د  �أقيم على �صكل خنادق ود�صم على  �لذي  �لقوي  �لدفاع  �ل�صنية من خالل حز�م 

تف�صل  �لتي  جمدليا  بلدة  باجتاه  نوعية  بعملية  وبالقيام   ،
12ً

تقريبا كيلومرت�ت  �صبعة 

 .
13

طر�بل�ص عن زغرتا، وتطهري �لبلدة من �لقوى �النعز�لية �ملعادية

كان �ملركز �لرئي�صي لتنظيم �ملجاهدون يف د�ر �ملعلمني بطر�بل�ص يحتوي على �الإذ�عة، 

ونقطة �لقيادة و�لتدريب، وتوزيع �ملهام.

�أن  مادياً  مقتدر  �جلماعة  من  عن�رش  كل  على  كان  فقد  ذ�تياً،  �لتنظيم  متويل  كان 

. ومتت �أول �صفقة �أ�صلحة من خالل �قتطاع ن�صف رو�تب 
14

ي�صرتي �صالحه وذخريته

. غري �أن �حلاجة فيما بعد �إىل �ل�صالح �ملتو�صط مّت تلبيتها من خالل 
15

�الإخوة لدفع ثمنها

موحد،  �أخ�رش  ع�صكري  زّي  للعنا�رش  كان  وقد   .
16

و�لهبات و�لتبعات،  �مل�صاعد�ت، 

جرى  �ملجاهدون.  لتنظيم  مر�دفاً  رمز�ً  كانت  �لتي  �ل�صود�ء  بالكوفية  معروفني  وكانو� 

توزيع �لعنا�رش على ف�صائل، يتكون كل ف�صيل منها من حظريتني، يف كل و�حدة �صبعة 

ع�صكرية  تدريبات  �لف�صائل  قادة  تلقى  قائده.  �أو  �لف�صيل،  �آمر  �إىل  باالإ�صافة  عنا�رش، 

�جلماعة  من  مدربون  ومعهم  �لعربي،  لبنان  جي�ص  من  متخ�ص�صني  �صباط  �أيدي  على 

�الإ�صالمية، فكانت �لتدريبات مو�زية للتدريبات �لتي يتلقاها �ل�صباط يف �ملدر�صة �حلربية 

من  �ملدربني،  �الإخو�ن  من  جمموعة  طر�بل�ص  يف  يوجد  وكان   .
17

�للبناين للجي�ص  �لتابعة 

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2011/7/1.   
10

ذ�ت بقلعة  �أ�صبه  فكانت  طر�بل�ص،  على  م�صيطرة  منطقة  يف  ب�صنتني  �الأحد�ث  قبل  ُبنيت  تب�صريية  مدر�صة   
11 

فعالية ��صرت�تيجية. 

�نظر: �أمانة �الإعالم يف �جلماعة �الإ�صالمية، اجلماعة الإ�سالمية يف الأزمة اللبنانية، �ص 7.  
12

املرجع نف�سه، �ص 15؛ وملحق ن�رشة املجاهد، �صوت �جلماهري �ملوؤمنة يف �ل�صمال، 1976/3/28.  
13

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2011/7/1.  
14

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع عبد �هلل بابتي، طر�بل�ص، 2011/4/26.  
15

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2011/7/1.  
16

�أر�صيف �لعمل �جلهادي يف �جلماعة �الإ�صالمية.  
17
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خالل �ل�صمال  يف  �لقيادة  ت�صلم  �لذي  زيادة،  �لفتاح  عبد  منهم  �للبناين،  �جلي�ص   �صباط 

. كما خ�صعت كل عنا�رش �جلماعة يف كل �أنحاء لبنان لدور�ت 
�ل�صنو�ت 1975–181985

�لتنظيم  حتويل  مّت  ثم   .
19

و�خلفيفة �ملتو�صطة،  باالأ�صلحة  �لرماية  يف  ودور�ت  تدريبية، 

ثالث  �إىل  �ملرتكز  �لف�صيل  على  قائمة  تنظيمية  هيكلية  ن�صاأت 
ُ
فاأ ف�صائلي،  �إىل  �ملناطقي 

جمموعات، كل جمموعة تتكون من ع�رشة عنا�رش، ومّت �النتهاء من تطوير هذه �لهيكلية 

.
�صنة 201983

وخالل �لفرتة 1976–1985، كانت �لعنا�رش �لتي تقاتل يف �جلماعة مق�صمة �إىل ثالث 

�لتعبئة  �ملقربني و�حللقات، ود�ئرة  �مللتزمني يف �جلماعة، ود�ئرة  �الإخو�ن  دو�ئر؛ د�ئرة 

�لعامة؛ �لتي كانت تتاألف من �الأن�صار �لذين ي�صتنفرون وقت �حلدث، وي�رشَّحون عند 

 .
21

�نتهائه، وو�صل جمموع �ملقاتلني يف �ل�صمال خالل هذه �لفرتة قر�بة �أربعة �آالف مقاتل

يتلك  �لذي  �لعربي  لبنان  جي�ص  مع  جيدة  عالقة  على  �ملجاهدون  تنظيم  حافظ 

عنا�رشه حد�ً معقوالً من �اللتز�م �لديني، فقد خرجت عنا�رشه عن قيادة �جلي�ص �لتي 

كانت ت�صري به �إىل �النحياز للقوى �مل�صيحية؛ ولذلك، كانت زيار�ت �أحمد �خلطيب، و�أحمد 

معماري �لذي ت�صلم فيما بعد قيادة جي�ص لبنان �لعربي يف �ل�صمال، تتم يف �مل�صاجد، ففي 

�لكبري فخرجت  �ملن�صوري  �مل�صجد  ��صتقبال للخطيب ومعماري يف  “نظم  �ملر�ت  �إحدى 

.
طر�بل�ص كلها ال�صتقباله”22

على  �أيديهم  و�صعو�  وقد  �جلماعة،  خارج  من  عنا�رش  �ملجاهدون  تنظيم  �إىل  �ن�صم 

بع�ص �ملد�ر�ص �لكبى، وحولوها �إىل ثكنات ع�صكرية فحافظو� عليها وحموها، وت�صهد 

�أهم �ملر�كز �لتابعة  �أن مبنى د�ر �ملعلمني و�ملعلمات يف طر�بل�ص، وهو من  وز�رة �لرتبية 

للمركز �لرتبوي للبحوث و�الإمناء، �أعيد عند �نتهاء حرب �ل�صنتني �إىل �لوز�رة بكل كتبه، 

 و�أثاثه، ومعد�ته، لدرجة �أنه مل يفقد قلماً. يف حني �أنه كان من �ملعروف �أن �لعنا�رش �مل�صلحة

�ملرجع نف�صه.  
18

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2011/7/1.  
19

�أر�صيف �لعمل �جلهادي يف �جلماعة �الإ�صالمية.  
20

�ملرجع نف�صه.  
21

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �أ�صعد هرمو�ص، طر�بل�ص، 2011/7/1.  
22
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كانت �إذ� �حتلت مركز�ً �أو مدر�صة كانت تعيث به ف�صاد�ً بعد خروجها. وقد دفع هذ� �الأمر 

وز�رة �لرتبية �إىل توجيه ر�صالة �صكر للجماعة �الإ�صالمية ملحافظتها على �ملكان. و�أظهر 

�ملجال،  و�أكد ح�صور �جلماعة يف هذ�  �مل�صلح،  للعمل  �مل�رشق  “�لوجه  �ملجاهدون  تنظيم 

�لتي  �ل�صلبية  �ملظاهر  �بتعدت �جلماعة عن ممار�صة  �أد�وؤه جهادياً �صافياً”؛ حيث  وكان 

كانت �صائعة بني �لف�صائل �مل�صلحة، من فر�ص �الإتاو�ت، و�لقتل على �لهوية، و�العتد�ء 

على �لنا�ص، وتدمري �لبيوت و�ملمتلكات، ونهب �ملحال �لتجارية، وحرق �ل�صيار�ت. مما 

دفع �لنا�ص �إىل �لنظر بعني �لر�صا �إىل تنظيم �ملجاهدون و�الن�صمام �إىل �صفوف �جلماعة. 

بالدم، و�لتمري�ص،  �لنظافة، و�لتبع  �لكثري من حمالت  �أخرى كانت هناك  ومن ناحية 

و�لتموين، و�الإغاثة، قامت بها عنا�رش ن�صائية، مما �أ�صهم يف رفد �لعنا�رش على �جلبهات 

 .
23

بالدعم، و�لتاأييد

من  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وخروج  للبنان،  �الإ�رش�ئيلي  �الجتياح  �نتهاء  بعد 

حركة  حيث  طر�بل�ص،  وعا�صمتها  �ل�صمالية  �حلا�صنة  �إىل  عرفات  يا�رش  توجه  بريوت 

�لتوحيد �الإ�صالمي �لقوة �الأكب د�خل �ملدينة. وبالتايل �أ�صبحت خريطة �لقوى يف حمافظة 

�ل�صمال على �ل�صكل �لتايل: 

�جلي�ص �ل�صوري يتو�جد يف كافة مناطق حمافظة �ل�صمال، �ملمتد من عكار �إىل �لكورة  �أ. 

مرور�ً مبنطقة �ل�صنية.

�أي�صاً، وبالتحديد يف منطقة �لكورة و�أهمها:  �لي�صارية تتو�جد يف تلك �ملناطق  �لقوى  ب. 

�حلزب �لقومي �ل�صوري، و�حلزب �ل�صيوعي، وحزب �لبعث �ل�صوري، باالإ�صافة �إىل 

ح�صور موؤثر لتلك �لقوى د�خل مدينة طر�بل�ص وخ�صو�صاً يف منطقة �لبلد.

�حلركات  بع�ص  �إىل  باالإ�صافة  �الإ�صالمية،  و�جلماعة  �الإ�صالمي  �لتوحيد  حركة  ج. 

�الإ�صالمية �أي�صاً تتو�جد يف مدينة طر�بل�ص. كما �أن حلركة �لتوحيد �ليد �لطوىل يف �إد�رة 

�صوؤون �ملدينة، و�ال�صتفادة من مقدر�تها.

قطاعات  مع  �لطر�بل�صي،  �لقوى  ميز�ن  على  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  دخول  د. 

.
24

موؤثرة وفعالة من قدر�تها �لع�صكرية، بقيادة يا�رش عرفات نف�صه

�ملرجع نف�صه.  
23

�أر�صيف �لعمل �جلهادي يف �جلماعة �الإ�صالمية.  
24
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وبالتايل �رت�صمت خريطة �لقوى �جلديدة يف منطقة �ل�صمال على �ل�صكل �لتايل:

�أ. �جلي�ص �ل�صوري من خارج �ملدينة مع حلفائه �لي�صاريني د�خلها، وبالتحديد يف منطقتي 

�لبلد و�مليناء.

ب. حركة �لتوحيد وبقية �لقوى �الإ�صالمية �ملتحالفة مع منظمة �لتحرير بقيادة �أبو عمار، 

.
25

باالإ�صافة �إىل �جلماعة �الإ�صالمية د�خل �ملدينة

�إز�ء هذه �خلريطة النت�صار �لقوى يف �ل�صمال كانت طر�بل�ص منطقة �الحتكاك �ملبا�رش 

ويف  �لي�صارية  �لقوى  وبني  �لتوحيد،  حركة  ر�أ�صها  وعلى  �الإ�صالمية،  �لقوى  بني  ما 

مقدمتها �حلزب �لقومي، و�حلزب �ل�صيوعي. �ملجموعة �الأوىل مدعومة من يا�رش عرفات، 

�أما �لثانية فكانت متحالفة مع �ل�صوريني. وبالتايل بد�أ �ل�رش�ع بني �لكبار من �أجل �صيطرة 

.
26

كل طرف على �ملدينة من �لد�خل

مل تكن �جلماعة �الإ�صالمية يف و�رد �لدخول مبعركة �صّد �أحد د�خل �ملدينة، الأن ذلك 

جلُّ  وكان  مبا�رش.  ب�صكل  “�إ�رش�ئيل”  منها  ت�صتفيد  �لتي  �لد�خلية  للمعارك  �متد�د�ً  يعدُّ 

يف  ن�رشهم  �أجل  من  �ل�صنية،  جرود  يف  �ملقاومني  �الإخوة  تدريب  على  من�صباً  �هتمامها 

.
27

�ملناطق �جلنوبية، ��صتعد�د�ً لتنفيذ �لعمليات �صّد �ملحتل �الإ�رش�ئيلي

كانت طر�بل�ص مثل �صائر �ملناطق و�ملدن �للبنانية �لتي دفعت ثمن مو�قفها �حلرة يف 

مو�جهة �لت�صلط �الأمني �ل�صوري على �ملدينة، فارتفعت وترية �ل�رش�ع �إىل حّد �ملو�جهة 

و�لقوى  �لف�صائل  �صائر  وبني  له،  �لتابعة  و�الأحز�ب  �ل�صوري  �جلي�ص  بني  �لع�صكرية 

.
28

�الإ�صالمية يف �ملدينة

�أهمها  لالأحياء،  �ل�صكنية  �ملناطق  نطاق  حول  مو�جهة  وجبهات  حماور  عدة  ت�صكلت 

حمور �لبح�صا�ص – تلة “مون مي�صال” – �لزيتون، وهذ� هو �ملحور �جلنوبي، وحمور 

�نت�رش �ملجاهدون من عنا�رش �جلماعة يف  �أبي �صمر�، وهو �ملحور �ل�رشقي.   – �لزيتون 

مو�قع خارج �حليز �ل�صكني، و�أن�صاأو� مو�قع، ونقاط دفاعية، ترتكز على �حلفر �لفردية، 

�لذي  �ل�صوري  �أمام كثافة نري�ن �جلي�ص  و�لد�صم، وخنادق �الت�صال و�لقتال، لل�صمود 

�ملرجع نف�صه.  
25

�ملرجع نف�صه.  
26

�ملرجع نف�صه.  
27

�ملرجع نف�صه.  
28
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يتمتع بتفوق ناري كثيف من �أ�صلحة �لر�صا�صات �لثقيلة من عيار 14.5 و23 ملم، ومد�فع 

و�ملدمرة  �لهادرة  �لنارية  �لقوة  �إىل  باالإ�صافة  ملم،  و120   82 عيار  من   Mortar �لهاون 

.
29

�ملنبثقة من ر�جمات �ل�صو�ريخ، وخ�صو�صاً �لغر�د Grad من عيار 122 ملم

�لدفاع عن طر�بل�ص يف مو�جهة  عمليات  �ملجاهدون و��صفاً  تنظيم  �أحد كو�در  يقول 

�جلي�ص �ل�صوري:

�ملناطق  يطر  �ل�صوري  �جلي�ص  �جلبهة،  على  �صاخناً  يوماً  �الأحد  يوم  كان 

جذوع  تقتلع  كانت  �لثقيلة  و�لر�صا�صات  �لغزيرة،  �لنري�ن  من  بو�بل  �لدفاعية 

�لهاون كانت تدوي لتن�رش �صظاياها يف كل �جتاه.  �لزيتون، وقذ�ئف  و�أغ�صان 

ال  �لزيتون،  �أ�صجار  بني  �ملحفورة  �لفردية  �حلفر  يف  فتح�صنو�  �ملجاهدون  �أما 

ي�صتطيعون رفع روؤو�صهم من �صدة �لق�صف وهول �ملوقف، ومل يقت�رش �مل�صهد 

�حلفر  جميع  مالأت  �لتي  �لغزيرة  �الأمطار  هطول  �إىل  تعد�ه  بل  ذكرنا  ما  على 

�لفردية باملاء �ملوحل، فا�صطر كل جماهد �أن يبقى مر�بطاً يف مكانه حتى �لفجر، 

�ملت�صاقطة حولها. وكم �رشرنا  �لنار  من  �صابر�ً على �صقيع ماء �حلفرة خوفاً 

�لقريبة من  �لهاون  �لكثري من قذ�ئف  �أن  �لعني  باأم  �ل�صباح عندما �صاهدنا  عند 

.
30

�حلفر مل تنفجر ب�صبب �لرتبة �للينة �لتي �مت�صت �صدمة �لقذيفة

�ملدينة  بدخول  �لقر�ر  �ل�صوري  �جلي�ص  �أخذ  حتى  عليه  هو  ما  على  �لو�صع  ظّل  لقد 

1985، وت�صافرت كل �لقوى �ملد�فعة عن �ملدينة لرّد هذ� �العتد�ء مهما كلف  عنوة �صنة 

.
31

�الأمر، فكانت معركة طر�بل�ص �ل�صهرية

مل تنجح كل حماوالت �جلي�ص �ل�صوري يف �خرت�ق �ملدينة عنوة بالرغم من �القتحامات 

�ملتكررة، فقد �صّد �صباب �جلماعة وحلفاوؤها هذه �لهجمات وكبدوها خ�صائر فادحة يف 

�الأرو�ح، حتى قيل باأن عدد �لقتلى لدى �ل�صوريني ز�د عن �حلّد �ملتوقع، لدرجة �أن �لقيادة 

�الأ�صلحة  �صناديق  يف  و�صعهم  ثمَّ  �ملعركة،  �أر�ص  من  �لقتلى  ب�صحب  �أمرت  �ل�صورية 

 .
32

و�ل�صو�ريخ �لثقيلة؛ الأن �لنعو�ص قد نفذت منذ �الأيام �الأوىل للمعركة

�ملرجع نف�صه.  
29

�ملرجع نف�صه.  
30

�ملرجع نف�صه.  
31

�ملرجع نف�صه.  
32
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فقد  �ملعركة؛  و�رش�وة  �ملهاجمني  نري�ن  غز�رة  من  بالرغم  �لدفاع  جبهة  تت�صدع  مل 

كان كل �صيء ي�صري كما هو خمطط له من �لناحية �لتكتيكية، ولكن كان هناك ثغر�ت يف 

نو�حي عدة، �أهمها:

مل يكن �لتن�صيق متكامالً بني �لقوى �ملتعددة، بحيث ظهرت بع�ص �لثغر�ت يف حماور  �أ. 

�لقتال.

�آالف �مل�صلحني من �لتنظيمات �الأخرى �ملد�فعة مل تكن لهم فاعلية، الأن معظمهم كانو�  ب. 

بعيدين، يف �ملوؤخرة يتحركون بغري هدى وبدون �أي هدف.

نفاذ �لذخرية من �لقوى �لفاعلة و�ملد�فعة، جر�ء �ال�صتباكات �لعنيفة و�ملتكررة. ج. 

تر�جع قدرة �ملدنيني على �لتحمل، ب�صبب �ملعاناة �لهائلة �لتي تعر�صو� لها، علماً باأنهم  د. 

.
33

كانو� �حلا�صنة �ملادية و�ملعنوية للمجاهدين

مع  �لتفاو�ص  للمدينة  �ل�صيا�صية  �لقياد�ت  قررت  وغريها،  �الأ�صباب  هذه  �أجل  من 

�ل�صوريني، من �أجل وقف �لقتال، وحقن �لدماء، وتاأمني دخول �لقو�ت �ل�صورية �صمن 

مدينة  يف  �مل�صلح  �لع�صكري  �لعمل  حقبة  معه  لتنتهي  �التفاق  وطبّق  حمدودة.  �رشوط 

�صحيتها  ذهب  �لتبانة،  منطقة  يف  جمزرة  �رتكبت  �ل�صورية  �لقو�ت  �أن  غري   .
34

طر�بل�ص

 Amnesty International �لدولية  �لعفو  ملنظمة  تقرير  ح�صب  مو�طن  مئتي  من  �أكرث 

�أ�صدرته يف �صباط/ فب�ير 1987، وو�صل عدد �ل�صحايا ح�صب تقدير�ت، غري ر�صمية، 

.
35

�إىل �صبعمئة مو�طن مدين من �أبناء طر�بل�ص

2. تنظيم املجاهدون يف بريوت:

تاأخرت بريوت عن مناطق �ل�صمال يف ت�صكيل تنظيم �ملجاهدون فيها، ويعزى �ل�صبب 

من  �لبريوتية  �الأجو�ء  على  �ملهيمنة  هي  كانت  �لي�صارية  و�الأحز�ب  فتح،  حركة  �أن  �إىل 

�ملرجع نف�صه.  
33

�ملرجع نف�صه.  
34

 Amnesty International, Arbitrary Arrests, “Disappearances” and Extrajudicial Executions  
35 

 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

�جلماعية، و�ملقابر  �الإعد�مات   ،”1987 �لتبّانة  “جمزرة  يف  عيد”  “علي  �ملحظور:  �لتقرير  �أي�صاً:   و�نظر 

موقع �صفاف �ل�رشق �الأو�صط، 2013/11/10؛ و�أر�صيف �لعمل �جلهادي يف �جلماعة �الإ�صالمية.
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�لتمويل  على  تعتمد  كانت  �جلماعة  �أن  �إىل  باالإ�صافة  و�لع�صكرية،  �ل�صيا�صية  �لناحيتني 

منظمات  من  �أو  خارجية  دول  من  �ل�صالح  تتلقى  �الأخرى  �لقوى  كانت  حني  يف  �لذ�تي، 

فل�صطينية. مع بد�ية �حلرب �للبنانية بد�أت �جلماعة �الإ�صالمية ومعها �الأو�صاط �الإ�صالمية 

�الأحز�ب،  كل  �صاأن  �صاأنها  م�صلح  �إ�صالمي  تنظيم  وجود  �إىل  باحلاجة  ت�صعر   �لنا�صطة، 

ال �صيّما �أن �ملعركة �تخذت طابعاً طائفياً بني �مل�صلمني و�مل�صيحيني. وجدت �جلماعة ومعها 

�الإ�صالمية،  �لكثافة  ذ�ت  و�ملناطق  �لنف�ص  �لدفاع عن  �أن عليها و�جب  �ملذكورة  �الأطر�ف 

فتد�عت �جلماعة �الإ�صالمية وجماعة عباد �لرحمن و�حلركة �لت�صحيحية يف حزب �لنجادة 

�ملجيد  عبد  ومنهم  �مل�صاجد  يف  �الإ�صالمية  �ل�صخ�صيات  وبع�ص  دعبول،  جميل  بقيادة 

منيمنة، ومو�هب فتح �هلل، وعمر غندور، و�لتقو� على تاأ�صي�ص ما �صمي بـ“جبهة �مليثاق 

�الإ�صالمي  �الجتاه  ذ�ت  لالأطر�ف  ع�صكري  تنظيم  ت�صكيل  �إىل  هدفت  �لتي  �الإ�صالمي”، 

بها  �الأمو�ل و�لتبعات و��صرتو�  �التفاق على ذلك، وقامو� بجمع  �الأحز�ب. ومّت  كبقية 

.
36

�ل�صالح للتجهيز �الأويل. غري �أن جماعة عباد �لرحمن �ن�صحبت

مل ت�صتطع جبهة �مليثاق �الإ�صالمي ��صتقطاب عدد كبري من �لعنا�رش، فتحول �الأمر �إىل 

ما �صمي بتنظيم “�ملجاهدون - �جلناح �لع�صكري للجماعة �الإ�صالمية و�لقوى �مل�صاندة”. 

م�صاندة  �أخرى  عنا�رش  وجود  �إبر�ز  �إىل  �لت�صمية  تلك  خالل  من  �جلماعة  حر�صت  وقد 

للمجاهدين، غري منتمية تنظيمياً للجماعة، ولكنها موؤيدة لتوجهاتها وتتعاون معها. نظم 

وخ�صو�صاً  و�ل�صبان،  �لعنا�رش،  من  �لكثري  بها  �لتحق  ع�صكرية  ت�صكيالت  �ملجاهدون 

م�صجد  من  �لتنظيم  �تخذ  �جلماعة.  مع  وتنظيمية  دينية،  حلقات  يتابعون  كانو�  �لذين 

ومدر�صة قريطم يف منطقة ر�أ�ص بريوت مركز�ً �أ�صا�صياً له ومنطلقاً لعنا�رشه، وكان يوؤمن 

�الحتياجات �للوجي�صتية، وتقام فيه �ملحا�رش�ت، وتنظم فيه �حلر��صات. تلقت �لعنا�رش 

�الأوىل من �مللتحقني بتنظيم �ملجاهدون، �لذي كان �صليم ��صتيتية م�صوؤوله �لع�صكري يف 

.
37

بريوت، تدريباتها يف �ل�صنية، وفاق عدد عنا�رش �ملجاهدون يف بريوت �ملئة عن�رش

�أن تاأخذ �لهيكلية �لتنظيمية بعني �العتبار الأنها من  كان ال بّد لتجربة من هذ� �لنوع 

�ملنطقة  فكانت  �حلديثة.  و�جليو�ص  �حلية  �لقوى  يف  ُتعتمد  �لتي  �لع�صكرية  �لبنية  �أ�صا�ص 

وذلك  جمموعات  عدة  �إىل  و�لف�صيل  ف�صائل.  �إىل  و�ل�رشية  �رش�يا  �إىل  تق�صم  �لع�صكرية 

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �صليم ��صتيتية، بريوت، 2011/5/23.  
36

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة وفاطمة عيتاين مع �صليم ��صتيتية، بريوت، 2015/10/8.  
37
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�لع�صكري  �لزّي  توحيد  �إىل  باالإ�صافة  و�الت�صال.  و�ل�صيطرة  �لقيادة  لعمليات  ت�صهيالً 

عن  عبارة  وهو   ،
38

و�الن�صباط �لهيبة  مظهر  �لقتالية  �لوحدة  على  ي�صفي  كان  �لذي 

 بدلة ع�صكرية لونها زيتي، وكوفية �صود�ء، و�صعار �ملجاهدون ذي �للون �الأ�صفر على

.
39

�لزند

�أخذ  �لع�صكري،  �لعمل  يف  للم�صي  �ال�صتعد�د  �أهبة  على  �لعنا�رش  �أ�صبحت  وعندما 

بريوت  �لعا�صمة  �صطري  بني  �لتما�ص  خطوط  ي�صمى  كان  ما  على  له  موقعاً  �لتنظيم 

تنظيمات  مع  بالتناوب  دورية  حر��صات  ينظمون  �ملجاهدون  وكان  و�ل�رشقي.  �لغربي 

�الأ�صا�صية  �ملهمة  �أن  �إال  مبا�رشة،  ع�صكرية  مو�جهات  ح�صول  من  �لرغم  وعلى  �أخرى. 

على  يتوقف  فكان  �لردُّ  �أما  هجومية.  ولي�صت  دفاعية،  كانت  بريوت  يف  للمجاهدون 

.
40

ح�صول هجوم ما على بريوت �لغربية

عنا�رش  كان  حيث  �للبنانية،  �لكتائب  مو�جهة  يف  ببريوت  �ملجاهدون  تنظيم  �صارك 

)ب�صارة  �ل�صوديكو   – �لنبع  ر�أ�ص  منطقة  يف  حمور  من  �أكرث  على  ير�بطون  �ملجاهدون 

�خلوري(، وهذ� �خلط، �لذي يحتوي عدة حماور، كان يف مو�جهة حماور حزب �لكتائب 

حتديد�ً يف منطقة �الأ�رشفية. وكانت حماور �لكتائب يف مدر�صة �للي�صيه، وحي بي�صون، 

ومنطقة مقابر �ليهود، و�صوالً �إىل �ل�صوديكو. كان �لتعاون بني �ملجاهدون وحركة فتح 

قائماً يف بريوت ويف كل �ملناطق �للبنانية، نظر�ً لوجود قياد�ت فيها ذ�ت خلفية �إ�صالمية، 

ونظر�ً للعالقة �لقدية �لتي تربط يا�رش عرفات بعدد من قياد�ت �الإخو�ن �مل�صلمني. كما 

كان �ملجاهدون على عالقة مع �ملر�بطون، و�الحتاد �ال�صرت�كي �لعربي، وبع�ص عنا�رش 

وقذ�ئف و�لهاونات،   ،500 ور�صا�صات  �لفردية،  �لر�صا�صات  يتلكون  وكانو�  �هلل،   جند 

. كما 
 �لـ �آر بي جي، وقد بقو� على هذه �ملحاور طو�ل فرتة حرب �ل�صنتني 1975–411976

 .
42

كان هناك تن�صيق بني �جلماعة �الإ�صالمية و�ل�صباب �مل�صلم )�الأحبا�ص( على مو�قع �ملحاور

�لطبية منطقة  حمور  من  بالقرب  �صو�ريخ  �صقوط  جر�ء  جرحى  عدة  للجماعة   و�صقط 

�أر�صيف �لعمل �جلهادي يف �جلماعة �الإ�صالمية.  
38

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة وفاطمة عيتاين مع �صليم ��صتيتية، بريوت، 2015/10/8.  
39

�ملرجع نف�صه.  
40

�ملرجع نف�صه؛ ونقالً عن �أحد �ملجاهدين يف بريوت، �عتذر عن كتابة ��صمه �ل�رشيح.  
41

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة وفاطمة عيتاين مع �صليم ��صتيتية، بريوت، 2015/10/8.  
42
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يف ر�أ�ص �لنبع، منهم مازن فروخ �لذي �أ�صيب �إ�صابة بليغة حينها، و�صليم ��صتيتية. وكان 

زوجة  �صهاب  كرفيقة  بالطعام  �ملقاومني  باإمد�د  لوجي�صتي  دور  �لن�صاء  من  ملجموعة 

.
43

�إبر�هيم �صهاب، و�إح�صان حليق زوجة خ�رش غالييني )�أبو عبد(، وغريهما

و�الأخالقي،  �لع�صكري  �الأد�ء  من  متميز�ً  منوذجاً  بريوت  يف  �ملجاهدون  تنظيم  قدم 

فحني حدثت �أزمة وقود يف بريوت، �بتكر �ملجاهدون و�صيلة جديدة حيث �أخذو� يتنقلون 

�أنظار  حمط  �حلدث  هذ�  كان  وقد  �لهو�ئية.  �لدر�جات  على  و�أ�صلحتهم  عتادهم  بكامل 

قياد�ت  م�صاركة  �أعطت  وقد  غالف.  �صورة  وجعلته  �مل�صهد  �صورت  فرن�صية  �صحيفة 

�جلماعة يف عمليات �حلر��صة و�لدفاع عن �الأر�ص دفعاً معنوياً للتنظيم، كما �أعطى �لعمل 

�لع�صكري �صمعة و��صماً للجماعة ف�صارت معروفة �أكرث يف �الأو�صاط �لبريوتية. مل يوؤثر 

دخول �لقو�ت �ل�صورية على �لو�صع �الأمني لعنا�رش �جلماعة، فلم يتعر�صو� الأي نوع 

�الأزمة بني  �ندالع  �لتي �صبقت  �لثالثة  �الأعو�م  �الأقل يف  �لتحقيق على  �أو  �العتقاالت  من 

. ومع توقف �لعمل �لع�صكري يف بريوت، 
44

�لنظام وتنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني يف �صورية

يف  �أخرى،  ملناطق  �لع�صكري  �لدعم  تقدم  �ملجاهدون  تنظيم  يف  �ملدربة  �لعنا�رش  �أخذت 

�صيد� وغريها من �ملناطق �لتي كانت ما تز�ل نا�صطة ع�صكرياً. 

يتمثل  قاهر  �أ�صا�صي  ل�صبب  �لع�صكري يف بريوت متوقفاً  �لعمل  1982، كان  �صنة  يف 

�الإخو�ن  �أزمة  تفاقمت  بعدما  وخ�صو�صاً  �لعا�صمة،  يف  �ل�صوري  �الأمني  بالوجود 

 .
45

�مل�صلمني �ل�صوريني مع �لنظام �حلاكم يف �صورية �لتي �أدت �إىل معركة حماة �ل�صهرية

فيه  ح�صدت  �لذي  للبنان  �الإ�رش�ئيلي  �الجتياح  كان  �ل�صنة،  تلك  يونيو  حزير�ن/  يف 

“�إ�رش�ئيل” كامل قدر�تها �لع�صكرية �ملرتكزة على �صالح �جلو، و�لب، و�لبحر، وفاجاأت 
�جلميع بكمية �لنري�ن �مل�صتخدمة، وتقدمها يف �لعمق �جلغر�يف �للبناين، حتى و�صلت �إىل 

مدينة بريوت يف غ�صون عدة �أيام. �إال �أن �صجاعة �ل�صباب وند�ء �جلهاد و�رتفاع وترية 

�أنف�صهم  �إىل تنظيم  �الإ�صالمية  �أبناء �جلماعة  �ملجاهدين من  �لتحدي، دفع مبجموعة من 

عمليات  من  خوفاً  بريوت،  ملدينة  �ل�صاحلي  �ل�رشيط  منطقة  غطت  بدوريات  و�لقيام 

�الإ�رش�ئيلي ب�صكل مفاجئ. وكان م�صوؤول هذه �ملجموعة �لعدو   �إنز�ل بحرية يقوم بها 

�ملرجع نف�صه.  
43

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �صليم ��صتيتية، بريوت، 2011/5/23.  
44

�أر�صيف �لعمل �جلهادي يف �جلماعة �الإ�صالمية.  
45
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�جلامعة  يف  �لطب  يدر�ص  كان  �لذي  �صفدية،  �حلليم  عبد  هو  و�ملبادرة  �لفكرة  و�صاحب 

كان  �لتي  �لدوريات  �إىل  باالإ�صافة  هذ�،   .
46

�ملرتقب �لعمليات  م�رشح  حيث  �الأمريكية 

ينظمها �ل�صباب �لفل�صطينيون �ملنتمون �إىل �جلماعة �الإ�صالمية يف خميم برج �لب�جنة يف 

حي �لليلكي، �لذي كان ُيعد خّط متا�ص مع بريوت �ل�رشقية وذلك بالتعاون و�لتن�صيق مع 

�لذي كان  �الإ�رش�ئيلي  للتقدم  �لت�صدي  �أ�صهم هوؤالء يف  �لفل�صطيني. كما  �لتحرير  جي�ص 

يزحف باجتاه بريوت عب حموري حي �ل�صلّم و�لليلكي؛ وخا�صو� معارك عنيفة هناك، 

�لتنظيمات  ولكنهم مل ي�صتقلو� بعمل ع�صكري وحدهم، بل توزعو� وحاربو� من خالل 

.
47

�لع�صكرية �لفل�صطينية �لتي كانت قائمة

من  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �ن�صحب  بريوت،  ملدينة  �أ�صهر  ثالثة  نحو  د�م  ح�صار  وبعد 

�لتحرير.  منظمة  مقاتلي  جميع  خروج  مّت  كما  �جلبل،  من  عدة  مناطق  ومن  حميطها 

�للبنانية  �إىل �صخونتها من جديد. �لقو�ت  �لتما�ص بني �صطري �لعا�صمة  وعادت خطوط 

�أمل، وبع�ص  وحزب �لكتائب يف �ملنطقة �ل�رشقية، و�حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي وحركة 

�لقوى �لوطنية يف �ملنطقة �لغربية. هذ� باالإ�صافة �إىل غليان يف منطقة �جلبل، حيث كانت 

�ملعارك �ل�رش�صة تدور من تلة �إىل تلة، ومن قرية �إىل قرية بني �حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي 

�ملرتكز �إىل قوى فل�صطينية عديدة، وبني �جلي�ص �للبناين بقيادة رئي�ص �جلمهورية �آنذ�ك 

�أيار فلم ينجح، و�صقط �التفاق ب�صقوط   17 �أمني �جلميل، �لذي حاول �لدفاع عن �تفاق 

�جلي�ص يف �جلبل ومنطقة بريوت �لغربية.

�لعا�صمة بريوت وبعده، فقد  �الإ�رش�ئيلي قبيل �حتالل  �أما مو�جهة قو�ت �الحتالل 

على  �أم  بريوت  د�خل  �صو�ء  �الحتالل،  قو�ت  �صّد  عمليات  حمدودة  جمموعات  نظمت 

�خلط �لو��صل بينها وبني �صاحل �إقليم �خلروب وبلدة �لد�مور، وكانت لعدد من �صباب 

فيها  تو�لت  فقد  بريوت،  مدينة  �إىل  وبالعودة  �لعمليات.  هذه  يف  فعالة  م�صاركة  �جلماعة 

 ،
48

�ملو�جهات، حتى بعد �ن�صحاب �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية، حيث عادت بريوت �رشقية وغربية

وقد �عتمدت �جلماعة �أ�صا�صاً على �ملتطوعني ب�صبب �إمكانياتها �ملادية �ملحدودة، وتركز 

وجودها يف حمور �أ�صا�صي فعال هو حمور �لعاز�رية، �ملطل على �صاحة �ل�صهد�ء �ملت�صلة 

�ملرجع نف�صه.  
46

�نظر: ر�أفت مرة، الأحزاب والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان، �ص 86.  
47

�إبر�هيم �مل�رشي، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف بريوت، 2015/12/11.  
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�حلركة  جمموعات  كانت  وقد  �لرئي�صي.  �لكتائب  مركز  حيث  �ل�صيفي  مبنطقة  غرباً 

�لوطنية متطر مو�قع �لطرف �الآخر بو�بل من نري�ن �الأ�صلحة �لر�صا�صة، ثم تن�صحب عب 

ممر�ت �صفلية دومنا خ�صائر.

منطقة  على  �الأخرى  �لثقيلة  و�الأ�صلحة  باملدفعية  �الآخر  للطرف  �لعنيف  �لرد  �إن 

�لعاز�رية، وريا�ص �ل�صلح، و�لبا�صورة، وبرج �أبي حيدر، وكورني�ص �ملزرعة، و�صوالً 

�إىل �لكوال، كان خري دليل على فد�حة �خل�صائر �لتي تكبدها �النعز�ليون يف تلك �لعمليات. 

�إىل قيادة �ملحور  �إر�صال ر�صالة  �إىل  وهذ� ما دفع بنائب �الأمني �لعام للجماعة �الإ�صالمية 

ثمنه  يدفع  قد  �لذي  �لت�صعيد  من  كبري  حّد  �إىل  و�صل  بعدما  �لو�صع،  تهدئة  منها  يطلب 

من  �لقريب  �جلو�ر  يف  �صقطو�  �جلرحى  من  عدد�ً  باأن  علم  بعدما  وخ�صو�صاً  �ملدنيون، 

.
49

مو�قعنا

ا�ست�سهاد الدكتور مازن فّروخ50:

“حرب �ملخيّمات” حني حا�رشت حركة  �أطلق عليه  1987، وخالل ما  يف مطلع �صنة 

�جلماعة  �صباب  من  جمموعة  نّفذت  و�جلنوب،  بريوت  يف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  �أمل 

�الإ�صالمية وحزب �هلل عملية جهادية يف �إطار �ملقاومة �الإ�صالمية �صّد �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية 

�ملحتلة جلنوب لبنان، وغنمو� فيها جمنزرة �إ�رش�ئيلية، حتركو� بها �إىل �ملناطق �ملحررة، 

��صت�صهاد مازن فّروخ يف  �إبر�هيم �مل�رشي وقائع  �نتقلو� بها باجتاه بريوت. يروي  ثم 

:
51

ذلك �ليوم كما يلي

يف م�صاء يوم 1987/1/1 �ت�صل بنا �إخو�ننا �لعاملون يف �إطار �ملقاومة و�أبلغونا 

�أن �الآليّة �الإ�رش�ئيلية هي يف طريقها �إىل بريوت، وبالتايل فقد كان من �ل�رشوري 

�مل�صاركة يف ��صتقبالها. 

هناك  من  فتحّركنا  �هلل،  رحمهما  مولوي  في�صل  منزل  يف  يكن  فتحي  كان 

باجتاه منطقة �الأوز�عي ال�صتقبال �ملوكب، وعندما تاأّخر و�صوله دخلنا م�صجد 

�إىل �الإ�صالمية  للجماعة  �لعام  �الأمني  نائب  ر�صالة  ون�ص  �الإ�صالمية؛  �جلماعة  يف  �جلهادي  �لعمل  �أر�صيف   
49 

قائد �ملحور )ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(.

�أحد �أبرز قادة �لدعوة �الإ�صالمية يف لبنان، �صافر يف �أو�خر �ل�صتينيات �إىل لندن، وتخ�ص�ص يف �لفيزياء �لنووية،   
50

وعمل �أ�صتاذ�ً للفيزياء يف �جلامعة �للبنانية.

�إبر�هيم �مل�رشي، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف بريوت، 2015/12/11.  
51
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�الإمام �الأوز�عي الأد�ء �صالة �لع�صاء، ثم خرجنا، وجل�ص فتحي �إىل جانب �ل�صيخ 

��صتيتية  �صليم  و�الإخوة:  فرّوخ،  مازن  جانبي  �إىل  وجل�ص  �صيارته،  يف  في�صل 

وخالد خطاب وولدي عمر يف �صيارتي.

�جته �ل�صيخ في�صل ب�صيارته �إىل �صارع �حلمر�ء، بينما �جتهت ومن معي �إىل 

�لطريق �جلديدة. وعندما و�صلنا �إىل حميط ق�رش ريا�ص �ل�صلح �لتقينا باملوكب، 

وبناًء  �لرحاب،  حمطة  قرب  وقفنا  حيث  �لكويتية  �ل�صفارة  باجتاه  ذهبنا  لذلك 

�صاتيال  خميم  مدخل  عند  �الآخر  �جلانب  �إىل  �نتقلنا  �ل�صيارة  يف  �الإخوة  لرغبة 

�ملوكب،  يف  �مل�صاركني  لريى  ولديعمر  �أر�صلت  وهناك  �لفل�صطينيني،  لالجئني 

�أنا و�لدكتور مازن، و�الأخ خالد  وتوّقف �الأخ �صليم خلف �ل�صيّارة، بينما بقيت 

جال�صني يف �ل�صيارة. هنا �صقطت قذيقة مدفعية من موقع مل نعرفه قرب �ل�صيارة، 

فاأ�صابت معظم �صظاياها �الأخ �صليم، يف ر�أ�صه و�صدره وكّل ج�صده، و�أ�صابتني 

عدة �صظايا يف ظهري ورقبتي، بينما �أ�صابت �صظية خلفية ر�أ�ص �لدكتور مازن.

�الت�صال  وجهاز  �ل�صيارة  مفاتيح  فاأخذت  بوعيي،  متمتعاً  حلظات  بقيت 

وغادرت �ل�صيارة، لكنّي وقعت �أر�صاً بعد خطو�ت. �أما �لدكتور مازن فلم ينطق 

بكلمة، فجاء �الإخو�ن ونقلونا �إىل م�صت�صفى �جلامعة �الأمريكية. وقد كان �حلاج 

�صليم م�صجى �إىل جانبي على �رشير يف غرفة و�حدة، �أما �لدكتور مازن فلم �أعلم 

وفاته،  �إىل  و�أّدت  ر�أ�صه  موؤخرة  يف  ��صتقرت  �ل�صظية  الأن  �أيام،  بعد  �إال  بوفاته 

.
52

يرحمه �هلل

3. تنظيم املجاهدون يف �سيدا:

كان ل�صيد� خ�صو�صيتها �لتي تختلف عن �ملناطق �الأخرى، فاملدينة �لتي ت�صم مذ�هب 

حتدث  ومل  �لطائفية،  رحى  تطحنها  مل  حيث  �ملناطق،  من  غريها  عن  تختلف  متعددة، 

�ملدينة  ذ�قت  عندما  وحتى  �للبنانية،  �حلرب  بد�ية  يف  طو�ئفها  بني  ع�صكرية  مو�جهات 

ت فيها زجاً من قبل �أطر�ف من خارج �لبيئة �ل�صيد�وية.  جمر �حلرب �لطائفية فاإنها ُزجَّ

�لتجاري و�لثقايف ونقطة و�صل  �ملعب  �أي�صاً  �لتي ت�صكل بو�بة �جلنوب، �صكلت  ف�صيد� 

�لو�فدين  كرثة  وب�صبب  �ل�صاحلي،  �خلط  عب  وبريوت  �خلروب،  و�إقليم  �جلنوب،  بني 

�ملذ�هب  خمتلف  بني  وثيقة  عالقات  توطدت  فقد  عبها،  �جلنوب  من  و�خلارجني  �إليها 

�ملرجع نف�صه.  
52
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عالقات  ربطتها  �لتي  �لطو�ئف  جميع  بني  �لتعاي�ص  نكهة  �ملدينة  �أعطى  مما  و�مل�صارب، 

�لتنوع و�لتعاي�ص ليغطي  �متد هذ�  �لذي حولها. وقد  �ملحيط  جتارة، وم�صاهرة مع كل 

�لو�قع �حلزبي، �لذي �صّم طيفاً و��صعاً من �الأحز�ب �لي�صارية، و�لنا�رشية، باالإ�صافة �إىل 

�حلركة �الإ�صالمية.

ونظر�ً لكون �لق�صية �لفل�صطينية يف ذلك �لوقت هي حمور �لعمل �ل�صيا�صي، فاإن �صيد� 

مثل كل �جلنوب كانت عر�صة العتد�ء�ت �إ�رش�ئيلية يف �أّي حلظة، وبالتايل �أح�صت �جلماعة 

. فدفعت �جلماعة ببع�ص �صبابها، 
53

بوجوب �أن يكون هناك قوة ع�صكرية تد�فع عن �ملنطقة

�صّد  �لع�صكرية  �لعمليات  بع�ص  يح�صل  وكان  �لع�صكري،  �لعمل  على  �لقدرة  يلك  ممن 

�ل�صهاينة د�خل فل�صطني. ويف �صنة 1976، �أ�صبحت �جلماعة يف حالة جاهزية للقيام بالعمل 

�ملدينة.  �ل�صوري  �جلي�ص  دخل  عندما  �صيد�  مدينة  عن  �لدفاع  يف  ف�صاركت  �لع�صكري، 

و��صطرت �لقو�ت �ل�صورية حينها �إىل �لرت�جع، ومتركزت فوق �رشق �صيد�، وحا�رشت 

�ملدينة مدة �أربعني يوماً؛ ق�صفت خاللها �ملدينة ومنعت عنها �ملوؤن، وتعر�صت للبو�خر �لتي 

كانت حتاول �لو�صول من �لبحر؛ �إىل �أن ح�صل تفاهٌم بني �لقو�ت �ل�صورية وبني �لقوى 

�ملتنفذة د�خل مدينة �صيد�، وال �صيّما �لفل�صطينية. كانت �جلماعة يف ذلك �لوقت جزء�ً وليد�ً، 

ولكنها ��صتطاعت بفعل هذ� �حلدث جذب بع�ص �ل�صباب �ملتحم�ص للدفاع عن �صيد� �أو حتى 

. ولذلك �تخذ مكتب �جلماعة يف مدينة �صيد� قر�ر�ً بت�صكيل تنظيم 
54

عن �لق�صية �لفل�صطينية

�ملجاهدون كجناح ع�صكري يف �ملدينة يف �صنة 1976، وطلبت قيادة �جلماعة تر�صيح منطقة 

معينة تكون نقطة للتجمع و�النطالق، فتم �التفاق على ��صتغالل معمل �صابون مهجور 

�لتنظيم  �نطالقة  عن  �الإعالن  مّت   .
55

�ل�صابون متحف  �أو  عودة  مب�صبنة  بعد  فيما  ُعِرف 

للجماعة  �لع�صكري  �جلناح  �ملجاهدون،  بلبا�ص  ر�جلتني  م�صريتني  خالل  من  �صيد�  يف 

�الإ�صالمية، وبالكوفية �ل�صود�ء �ملميزة نف�صها. �جتهت �إحدى �مل�صريتني �لر�جلتني جنوباً 

و�الأخرى �رشقاً فلفتت �الأنظار بعر�صها �لع�صكري، ومن هذ� �ملنطلق مّت �الت�صال مبركز 

�لتن�صيق، وهو ما كانت  �جلماعة �الإ�صالمية من قبل قائد �لقو�ت �مل�صرتكة باملدينة طالباً 

ت�صعى �إليه �جلماعة دون �أن يلقى �آذ�ناً �صاغية.

مقابلة �أجر�ها عبد �لقادر �لعلي مع �صالح �لدين �أرقه د�ن، �صيد�، 2005/8/24.   
53

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة مع علي �ل�صيخ عمار، بريوت، 2014/9/9.  
54

مقابلة �أجر�ها عبد �لقادر �لعلي مع �صالح �لدين �أرقه د�ن، �صيد�، 2005/8/24.  
55
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تلقى عنا�رش تنظيم �ملجاهدون يف �صيد� �لتدريبات �لع�صكرية يف مع�صكر�ت �جلماعة 

يف �ل�صنية. وبالن�صبة لل�صالح، فلم يتعدَّ �الأ�صلحة �لفردية �لتي يقتنيها �أع�صاء �جلماعة 

�إىل جانب بع�ص �الأ�صلحة �ل�صاروخية �ملتو�صطة  �أو من خالل �لتبعات،  بتمويل ذ�تي، 

�إىل  �ملنتمية  غري  �لعنا�رش  من  �لعديد  �ن�صم  �ليدوية.  و�لقنابل  و�لقاذفات  جي  بي  كاالآر 

�نطالقه  عند  �لتنظيم  عنا�رش  عدد  وكان  �ملجاهدون،  تنظيم  �إىل  �الإ�صالمية  �جلماعة 

جنوباً،  �لتنظيم  �متد�د  بعد  عن�رش  �آالف  �لثالثة  يقارب  ما  �إىل  �لعدد  وو�صل   .
56

باملئات

�ل�صعب  مبوجبه  �ألزمت  قر�ر�ً  �لتحرير  منظمة  �تخذت  وعندما  �صور.  يف  وخ�صو�صاً 

�لفل�صطيني بالتجنيد �الإجباري؛ ف�صلت �لقوى �الإ�صالمية يف �ملخيمات ومعها كل �ملتدينني 

�النتماء �إىل قو�ت �جلماعة �الإ�صالمية مما ال يحول بينهم وبني �إعالن �صعائرهم �لدينية �أو 

.
57

ي�صمعهم كالماً موؤذياً بهذ� �ل�صاأن

حظي تنظيم �ملجاهدون بالهيكلية �لع�صكرية نف�صها �لتي ت�صكلت يف �ملناطق �الأخرى، 

و�نح�رشت مهمته يف �حلماية �أو م�صاركة �الآخرين يف حماية �لثغور خ�صو�صاً �ل�صاحل 

.
58

�لذي كان مفتوحاً �أمام �أي �عتد�ء �إ�رش�ئيلي

بالر�صد يتعلق  �أمني  عمل  �أي�صاً  قام  للمجاهدون،  �لع�صكري  �لعمل  جانب   و�إىل 

�ل�صيا�صي عند �جلماعة ب�صكل مبا�رش،  �ل�صطر  و�ملتابعة وجمع �ملعلومات، يف حني بقي 

با�صم  بالناطق  مناطاً  �الأمر  كان  بل  با�صمه،  ر�صمي  ناطق  �ملجاهدون  لتنظيم  يكن  فلم 

�الإ�رش�ئيلي . ظّل تنظيم �ملجاهدون قائماً يف �صيد� حتى �الجتياح 
59

�الإ�صالمية  �جلماعة 

)�ملقاومة �لفجر”  “قو�ت  والدة  بعدها  �ملدينة  �صهدت  حيث   ،1982 �صنة   للبنان 

�الإ�صالمية(.

مقابلة هاتفية �أجرتها �أمل عيتاين مع حممد �ل�صيخ عمار، �صيد�، 2012/2/10.  
56
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ثالثًا: قوات الفجر:

1. مرحلة الدفاع عن �سيدا املدينة:

�ل�صباب  ��صتفّزت  �لتي  �ل�صدمة  مبثابة  �صيد�  ملدينة  �الإ�رش�ئيلي  �الجتياح  كان 

�ل�صيد�وي ب�صكل عام و�صباب �جلماعة �ملجاهد ب�صكل خا�ص. وحتولت هذه �ل�صدمة �إىل 

در�ص تاريخي قا�ٍص ومرير، وخ�صو�صاً بعدما وقف هوؤالء �ل�صباب يف طو�بري �لتفتي�ص 

�لطويلة �أمام عنا�رش �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي وعمالئه، من �أجل �عتقال كل من حمل �ل�صالح 

 :
60

وقاتل دفاعاً عن �أر�صه وعر�صه. يقول �أحد قادة �لعمل �جلهادي �صارحاً هذ� �ملوقف

كنت و�قفاً يف مكان �أر�قب فيه جتمعات �لنا�ص �جلاثية على �الأر�ص و�ملحرتقة 

�لعمالء. وكان ممن عب  �ل�صم�ص، ينتظر كل فرد منهم دوره ليمر على  بلهيب 

هذ� �المتحان علماء وق�صاة �ملدينة، �لذين وقفو� مع غريهم وقفة �لذل �ملمزوجة 

�أ�صمع �صوت �لق�صف �ملنهمر على خميم   بالقهر و�الإباء، ويف نف�ص �لوقت كنت 

باة من �ملجاهدين يقاتلون حتى �آخر نف�ص، ثم �لتفت �إىل تلة 
ُ
عني �حللوة حيث �الأ

�الإ�رش�ئيلي،  �لق�صف  جر�ء  من  �ملدمرة  �للبناين  �جلي�ص  ثكنة  حيث  �ليا�ص  مار 

من  �لت�صاوؤل:  و�عرت�صني  �لقلق،  وهاجمني  �الأمل،  وع�رشين  �حلرية،  �أخذتني 

يد�فع عنا؟ من ينقذنا؟ من يخرجنا من ماأزقنا؟ من يعيد �إلينا كر�متنا؟ �جلو�ب 

�لقوى  من  يقاتل  من  يبق  مل  ومقهور،  منده�ص  و�لكل  منهزم  �جلميع  كان: 

�لفل�صطينية �أحد يف �ملدينة، ومل ي�صتطع �جلي�ص �أن يتحمل م�صوؤولية �لدفاع عن 

�لوطن، ومل يكن و�رد�ً �أن ت�صاندنا دولة عربية. �أما نحن �ل�صباب �مل�صلح فكانت 

هذه �لتجربة �أق�صى مما كنا نت�صور، وكان �المتحان �أ�صعب مما نتوقع، وكانت 

�لنتائج كارثية بكل �ملقايي�ص. لقد كنا حفنة من �ل�صباب �أمام قوة طاغية من �الأعد�ء، 

ولقد كنا قد تدربنا لب�صع �صاعات على ��صتخد�م �ل�صالح لنو�جه �أقوى جي�ص من 

�ملحرتفني �لد�ئمني، ولقد قاتلنا ب�صالح فردي ب�صيط لنو�زي قدرة �صالح �جلو 

�الإ�رش�ئيلي �ملدمر و�ملميت. نعم لقد كانت �ملو�زين خمتلة بكل �ملقايي�ص وبن�صب 

فلكية ال ن�صتطيع �أن نن�صب لها ميز�ناً �أو نقيم لها ديو�ناً. منذ هذه �للحظة عرفت 

�أننا نعي�ص ق�صية �جلهاد بروحية �لهو�ة ولي�ص بعقلية �ملحاربني �الأ�صد�ء. ومنذ 

هذه �ل�صاعة �أدركت �أن در��صتنا �جلامعية �لو�عدة حلياة �أرغد ما هو �إال �رش�ب 

�أر�صيف �لعمل �جلهادي يف �جلماعة �الإ�صالمية.  
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من  يتغذى  كان  �إعد�دنا  �أن  �أيقنت  �ليوم  هذ�  ومنذ  �لدنيا.  طالب  عليه  يتناف�ص 

�لعو�طف و�خلطب، ورغم هذ� كله قررت يف هذ� �لتاريخ من عام 1982 �أن يكون 

م�صتقبلنا هو يف �صون كر�متنا، وعزمت على بناء �أجيال من �ملر�بطني يقفون يف 

�أقاتل �لعدو �الإ�رش�ئيلي وعمالئه  �أن  �أو كرث، وقررت  وجه كل معتد مهما قوي 

�لطريق  �أن نتابع  �لو�صائل لكي نهزمه وندحره، و�أق�صمت  �لطرق وبكل  ب�صتى 

.
61

دون خوف �أو تعب حتى يعز �هلل دينه �أو نهلك دونه

عا�صمة  يف  �جلهادي  �لعمل  م�رشوع  بد�أ  �لقوية،  �لروح  وبهذه  �ملتاأملة  �لنف�صية  بهذه 

�ملقاومة �صيد�، �إعد�د�ً، وتدريباً، وت�صليحاً، وتخطيطاً، وقتاالً، فُدحر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

وقهر يف �صو�رع �صيد�. وُدحر معه عمالوؤه. ثم تقهقرو� جميعاً من مناطق �رشق �صيد�.

لالأعد�ء،  مقبة  لتكون  �ملدينة  عن  للدفاع  �لتنفيذية  �خلطط  و�صعت  �ملنهجية  بهذه 

و��صتمرت هذه �حلالة من �جلاهزية حتى �صنة 1991، حيث مّت �التفاق على ت�صليم �أ�صلحة 

.
62

كل �لقوى �حلزبية، ما عد� �صالح �ملقاومة

و�لقوى  �للبنانيني  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  فاجاأت   ،1982 يونيو  حزير�ن/  مطلع  يف 

يف بد�أت  جوية  بغار�ت  �للبنانية  �ل�صاحة  كامل  على  تنت�رش  كانت  �لتي   �لفل�صطينية 

�ملخيمات  �صيّما  ال  �للبنانية،  �ملناطق  معظم  و��صتهدفت  يونيو،  حزير�ن/  من  �لر�بع 

�ملدينة  خ�صو�صاً  حولها،  وما  بريوت  يف  �لفل�صطينية  و�ملو�قع  �جلنوب،  يف  �لفل�صطينية 

خمبئاً  يعّد  كان  و�لذي  �لعربية،  بريوت  جلامعة  �لتابع  �لهند�صة  كلية  ومبنى  �لريا�صية 

�صنت  �لغار�ت،  من  يومني  بعد  فتح.  حركة  ر�أ�صها  وعلى  �لفل�صطينية  �لف�صائل  لقادة 

�لقو�ت �الإ�رش�ئيلية هجوماً برياً على �جلنوب ��صتهدف �ملحاور كلها، وتر�فق مع ق�صف 

جوي مرّكز، فتمكنت خالل �أيام قليلة من �لو�صول �إىل خميمات �صيد�، وطّوقت �ملدينة 

وجتاوزتها �إىل تخوم مدينة بريوت يف منطقة خلدة حيث توقفت هناك.

فوجئت �جلماعة �الإ�صالمية يف �صيد� بالهجوم �الإ�رش�ئيلي كما فوجئت به كّل ف�صائل 

�ملقاومة �لفل�صطينية، فبادر �الإخوة هناك منذ �ليوم �الأول للهجوم �إىل ��صتجماع قدر�تهم 

�لع�صكري  �مل�صوؤول  وكان  �الإ�رش�ئيلي،  �لغزو  �صّد  �ملقاومة  الإطالق  متهيد�ً  �لع�صكرية 

للجماعة يف �جلنوب �ل�صهيد جمال حبال، يف حني كان �صليم حجازي م�صوؤول ق�صم �لطالب 

�ملرجع نف�صه.  
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�لعمالء،  �أعني  عن  بعيد�ً  �مل�صاجد،  يف  لقاء�ت  يعقدون  �ملقاوم  �ل�صباب  وكان  �ملدينة.  يف 

. �ُتخذ قر�ر �لت�صدي لالإنز�ل �جلوي �لبحري 
63

حتى يهدو� �ل�صبيل ملو�جهة �الحتالل

�لعمليات  غرفة  يف  �رشحبيل،   – �لبلدي  �مللعب  منطقة  يف  �صيد�،  مدينة  �صمال  وقع  �لذي 

�مل�صرتكة بني �لقوى �لفل�صطينية �ملختلفة بقيادة فتح و�لقوى �الإ�صالمية �الأخرى و�لقوى 

باالأخ جمال حبال، حيث �صاركت بف�صيل  �الإ�صالمية ممثلة  �لي�صارية، وكانت �جلماعة 

من �ملجاهدين �الأكفاء، كانت مهمته من �صمن �ملهمة �الأكب ل�صائر �لقوى، حيث متحور 

هدف �لعملية على ما يلي:

�عتبار �الإنز�ل �لبحري �لذي نفذ على �مللعب �لبلدي �إنز�الً خطري�ً يهدف �إىل عزل مدينة  �أ . 

�صيد� عن حميطها �خلارجي وخ�صو�صاً عن �لعا�صمة.

نقطة  �أهم  على  �ل�صيطرة  مبثابة  جاء  �ل�رشحبيل  تلة  على  �جلوي  �الإنز�ل  �أن  �عتبار  ب . 

حاكمة يف �ملدينة و�لتي ترمي �إىل �إ�صقاط �ملدينة بالنار متهيد�ً للتحرك د�خلها.

منها  �الإ�صالمية  و�ل�صيد�وية  �لفل�صطينية  �لقوى  جميع  من  م�صرتكة  قوة  ت�صكيل  ج. 

�أن  قبل  �لعدو  من  وحتريرها  �ل�رشحبيل  تلة  على  معاك�ص  بهجوم  للقيام  و�لوطنية 

.
64

يتمركز �أو يتح�صن فيها. ز�د عديد هذه �لقوة عن خم�صمئة مقاتل

خمابئهم  من  �ملقاتلني  مئات  خروج  وهو  �لبد�ية  منذ  و��صحاً  �خلطة  هذه  عيب  كان 

مثالياً  هدفاً  جعلهم  مما  ومك�صوفاً  معروفاً  تقليدياً  طريقاً  و�صلوكهم  �ملدينة  د�خل 

�أجو�ء �ملدينة. وخالل �صاعات قليلة حتولت ب�صاتني  لطائر�ت �لعدو �مل�صيطرة كلياً على 

�صيد� �ملحيطة بتلة �ملعركة �إىل بركان من �للهب ذ�ب فيه مئات �ل�صهد�ء قبل �أن ي�صلو� �إىل 

.
65

�أهد�فهم ويلتحمو� بقو�ت �لعدو

�أخرى  طريق  �صلوك  فقررت  �جلماعة  يف  �لع�صكرية  للقيادة  و��صحاً  �خلطاأ  هذ�  كان 

�جلماعة  ف�صيل  ف�صلك  ومتاح.  ممكن  هو  ما  �صمن  ولكن  مك�صوفة  وغري  متوقعة  غري 

عن  يف�صلها  �لتي  �لقدية  عب�   – �جلديدة  عب�   – �صيد�  طريق  �صبابها  خرية  من  وهم 

تلة �ل�رشحبيل و�دي عب� فقط. فكان �لتقدم بني �ملناطق �ل�صكنية �آمناً، �أما عبور �لو�دي 

�لتحليق و�لق�صف،  �لطري�ن يف  بد�أ  �ملك�صوفة  �ملنطقة  �لعبور يف  فكان خطر�ً. وعند بد�ية 

مقابلة �أجر�ها عبد �لقادر �لعلي مع �صالح �لدين �أرقه د�ن، �صيد�، 2005/8/24.  
63

�أر�صيف �لعمل �جلهادي يف �جلماعة �الإ�صالمية.  
64

�ملرجع نف�صه.  
65



153

املقاومة والعمل اجلهادي

ومع �إ�رش�ر �ل�صباب بالتقدم فرد�ً فرد�ً لتقليل �خل�صائر، ومع �ل�صعور باخلطر، جاء �أمر 

دمر  �الأ�صا�صي  �لهجوم  باأن  �لعمليات  غرفة  من  علم 
ُ
�أ �لذي  حبال  جمال  من  �الن�صحاب 

.
66

متاماً. فان�صحب �الإخوة �إىل مو�قع د�خل �ملدينة �نتظار�ً ملالقاة �لعدو وجهاً لوجه

�إن �النهيار �ل�رشيع ملنظمة �لتحرير، و�ن�صحاب مقاتليها من مدينة �صيد� ك�صف �ملدينة 

متاماً، وح�رش �صباب �جلماعة يف ز�وية �صيقة، وو�صعهم �أمام �متحان �صعب، فقررو� 

�ملثابرة، ومتابعة �لقتال مبا هو ممكن وم�صتطاع. فكانت لهم مناو�صات يف منطقة بو�بة 

�لفوقا، و�صاحة �لنجمة، ودو�ر �إيليا، و�لب�صتان �لكبري، وقد متكن �ملجاهدون من �إحر�ق 

دبابة �صينتوريون Centurion tank عند دو�ر �إيليا وقتل من فيها، و��صتطاع �ملجاهدون 

�أن يكبدو� �لعدو بع�ص �خل�صائر يف �الآليات، و�الأرو�ح يف �ملناطق �الأخرى. �إال �أن �أ�صعب 

�أن قوة �صغرية جد�ً تو�جه قوة دولة ع�صكرية كبرية ومتطورة  ما يف هذه �ملو�جهة هو 

�أهد�فها  �إمكاناتها، لتحقق  �لدولة كافة  يف معركة مفتوحة، وحيث ت�صتنفر وحت�صد هذه 

 .
67

باأ�رشع وقت ممكن وبرتكيز حاد، وهذ� ما جعل �ملو�جهة غري متكافئة �إىل حّد كبري

بّز�ت ع�صكرية.  �أو مرتدين  �أي مبنى يرى فيه م�صلحني  �إىل تدمري  �لعدو  وقد �صعى 

�لبو�رج  �ملجاهدون ملر�قبة  فيه  تو�جد  �لذي  �لكبري  �لعمري  �مل�صجد  �ل�صهاينة  دّمر  وقد 

يف  معظمها  كثرية  �إ�صابات  وقوع  �إىل  �أدى  مما  �ملباين،  لع�رش�ت  باالإ�صافة  �ل�صهيونية، 

. ور�أى �الإخوة �أن �ال�صتمر�ر يف قتال �ملو�جهة �ملفتوحة هو نوع من �النتحار. 
68

�ملدنيني

يف  �لعدو.  ��صتنز�ف  فكرة  على  �لقائمة  �لع�صابات،  حرب  �إىل  بالتحول  �لقر�ر  خذ 
ُ
فاأ

و�خلطرة  �ملك�صوفة  �لطريق  �صلك  �لذي  �ل�صامل  �صهيل  �ل�صهيد  �رتقى  �ملو�جهة  هذه 

�لتلة، م�صارف  �إىل  و�صلو�  �لذين  �ملجاهدين  طليعة  يف  فكان  �مل�صرتكة  �لقوى  �صائر   مع 

.
يف 691982/6/5

�ملقاومة  تبد�أ  �أن  وقبل  �صيد�،  مدينة  دخول  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  متكن  �أن  بعد 

بعملياتها، قام �أحد �الإخوة بالذهاب �إىل مركز �جلماعة و�إتالف كل �لوثائق �ملوجودة حتى 

ال تقع يف يد �لعدو. ويف �الأيام �الأوىل لالحتالل، �جتمع مكتب �صيد� �الإد�ري و�تخذ قر�ر�ً 

�ملرجع نف�صه.  
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من  �أفر�د  منها  تخل�ص  و�لتي  �لطرقات،  وبع�ص  �لب�صاتني  يف  �ملنت�رشة  �الأ�صلحة  بجمع 

�للبنانية و�لفل�صطينية، بهدف تخزينها و�ال�صتفادة منها يف عمليات �ملقاومة  �لتنظيمات 

�ملتوقع �أن تبد�أها �جلماعة قريباً، بعد تنظيم �الأمر وتكوين �خلاليا و�ملجموعات �ملنا�صبة 

.
70

للقيام بهذه �ملهمة، ملثل هذ� �لنوع من حرب �لع�صابات

مل يكن عند �صليم حجازي قدرة على �النتظار، ومل يتحّمل روؤية �الحتالل �ل�صهيوين 

تدمي  �نفعال  حالة  عنده  ي�صنع  �لبطويل  موقفه  وكان  �صيد�،  مدينة  �صو�رع  يف  يجول 

�ل�صباب وت�صكيل  قلبه وتبكي عينه، فتوىل تهيئة وتاأمني خمازن �صالح وتدريب بع�ص 

وزو�ريب  �أزقة  يف  حركته  يركز  وكان  عمليات،  بتنفيذ  للمبا�رشة  وتهيئتها  �ملجموعات 

حجازي �صليم  وكان  �حلرية.  من  �أكب  هام�ص  هناك  يبقى  حيث  �لقدية،   �صيد� 

�أو غريها من  �لتحرير  �لتي كانت ملنظمة  وبالل عز�م قد ر�صد� بع�ص خمازن �الأ�صلحة 

�لف�صائل �لفل�صطينية قد تركتها، فكان حجازي يحمل كي�صاً من �خلي�ص ويدخل �ملخازن 

وي�صع ما ي�صتطيع ثم يخرج وي�صي يف �ل�صارع وهو يف لبا�ص عمله وكاأنه يحمل كي�صاً 

فيه �أ�صياء لها عالقة بالعمل، ويتجاوز �حلاجز �الإ�رش�ئيلي بكل هدوء وثبات ثم ي�صلمها 

�ل�صالح  نقل  عمليات  يف  �أ�صهم  وقد  باإخفائها.  ليقوما  عز�م  بالل  �جلهاد  يف  دربه  لرفيق 

هذه حممود زهرة وعدد كبري من �ل�صباب �ل�صيد�وي �ملقاوم. ومن �جلدير ذكره يف هذ� 

�ملجال �أن جمال حبال ز�ر قياد�ت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، ب�صفته م�صوؤوالً ع�صكرياً 

للجماعة، من �أجل �لتن�صيق فيما يتعلق بالعمل �ملقاوم، لكن قياد�ت �ملنظمة ردت باأنها ال 

ت�صتطيع �أن تعطي �أّي وعود �أو �صمانات، كما �أن �ملنظمة رف�صت تزويد عنا�رش �ملقاومة 

.
71

باأي نوع من �الأ�صلحة حتى �خلفيفة منها

يف ذلك �لوقت بد�أت عنا�رش �جلهاز �لع�صكري بالقيام بعمليات ع�صكرية مب�صوؤولية 

يحر�صون  �الإخوة  كان  حيث  مك�صوفة،  غري  �لعمليات  تلك  هوية  وكانت  حبال،  جمال 

على �إخفاء هوية �لذين ي�صقطون �صهد�ء �أو جرحى، وال يرتكون �لعدو �الإ�رش�ئيلي يحدد 

�أي موقع،  �إمكانية الإقامة  �الإ�رش�ئيلي ل�صيد� مل يكن هناك  هويتهم. ففي ظّل �الحتالل 

وكانت �ملجموعات �ملقاومة تعمل ب�صكل �رشي من خالل خاليا متخفية؛ تخبئ �أ�صلحتها 

حممد �ل�صيخ عمار، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف �صيد�، 2015/12/24.  
70
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. وب�صكل عام كانت �الأ�صلحة �لتي بحوزة �ملقاومني من 
72

يف �ملنازل، و�حلقول، و�لب�صاتني

�لنوع �ملتو�صط و�خلفيف و�صو�ريخ �لكاتيو�صا katyusha. ُنفذت �لعملية �الأوىل للجماعة 

�الإ�صالمية يف �صيد� يف نهاية �آب/ �أغ�صط�ص �صنة 1982، حيث زرعت عبو�ت نا�صفة يف بع�ص 

�صو�رع �صيد�، وعند بولفار معروف �صعد قرب م�صت�صفى �إيليا، مّت تفجري عبوة نا�صفة 

كبرية خالل مرور دوريات �إ�رش�ئيلية، فاأ�صقطت عدد�ً من �لقتلى. بعد �أول عبوة زرعت 

يف �صيد� تغريت �الأمور كثري�ً، فتوقف �الإ�رش�ئيليون عن ت�صيري �لدوريات يف �ل�صو�رع، 

.
73

ليتوىل �ملهمة مكانهم جي�ص لبنان �جلنوبي �لعميل، �لذي كان وقتها بقيادة �صعد حد�د

�لبد�ية  ففي  �الإ�رش�ئيليني،  قلوب  يف  �لرعب  وزرع  �لو�صع  �ملقاوم  �لعمل  غرّي  لقد 

كان �الإ�رش�ئيليون يف �ل�صاحة �ملقابلة مل�صجد �لزعرتي عند مدخل �صيد� من جهة �لبحر 

�لقهوة و�ل�صاي،  �لبيوت وي�رشبون  �إىل بع�ص  يغت�صلون عر�ة، وقد كان يدخل بع�صهم 

�لنا�ص  بع�ص  و�أخذ  متنقل،  فرع  بفتح  �الإ�رش�ئيلي   Bank Leumi لئومي  بنك  قام  كما 

ينظمون رحالت �صياحية وجتارية وياأتون بالب�صائع من “�إ�رش�ئيل” �صو�ء باالإكر�ه �أم 

�أنهم �أحجمو� عما كانو� يقومون به، وفر�ص �ملقاومون  �إال  �إر�دتهم؛  �أم بكامل  بال�صغط 

�أنف�صهم بحكم بطوالتهم. ويذكر يف هذ� �ل�صدد �أنه بعد �أن توقفت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية عن 

ت�صيري �لدوريات، �أخذ �ملقاومون ينفذون عمليات �صدها عب �إطالق �صو�ريخ كاتيو�صا 

�صيد�  يف  كبرية  ودينية  �صيا�صية  قياد�ت  دفع  هذ�  كل   .
74

�ملباين �أ�صطح  فوق  من  عليها 

“�بنك بطل وقد  مثل �لدكتور نزيه �لبزري �لذي �صكا له �صخ�ص باأن �بنه �عتقل ليقول: 

. غري �أن مفتي �صيد� حممد �صليم جالل 
و�جه �لعدو ولو كنت يف �صنه لكنت فعلت مثله”75

�لدين كان �الأجر�أ يف تبني �لعمل �ملقاوم، فكان يقول: “هوؤالء �ل�صهد�ء �أبنائي و�أنا �أحتمل 

م�صوؤولية مقاومتهم”؛ وقد كان ينقل جثامينهم جميعاً بحمايته وي�صلي عليهم يف م�صجد 

.
76

�لزعرتي متحدياً �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

مقابلة �أجر�ها عبد �لقادر �لعلي مع م�صعب حيدر، �صيد�، 2005/8/24.   
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يف  �جلميل  ب�صري  مقتل  فبعد  عز�م؛  وبالل  حجازي  �صليم  ��صت�صهد   ،1982/9/15 يف 

�ليوم �لذي �صبق، كان حجازي يف �صيد� �لقدية معه جمموعة من �ل�صباب، فقامت �لقو�ت 

�للبنانية وقتها بردة فعل وح�صية، حيث نزلو� �إىل �ل�صو�رع و�أمعنو� قتالً وذبحاً مركزين 

ب�صكل �أ�صا�صي على كل من هو فل�صطيني، دخلت جمموعة منهم �إىل �صيد� �لقدية بحثاً 

�أو �عتقاله، فو�صل حجازي خب باأن �ثنني من م�صلحي �لقو�ت  عن �أي فل�صطيني لقتله 

�للبنانية دخلو� �لبلد فلحق هو وبالل عز�م بهما وتعقبهما وكان بحوزته م�صد�ص �صغري 

م�صلحني  كانا  �لعن�رشين  �أن  غري  عليهما،  يطبقا  �أن  عز�م  مع  وحاول  حتى،  ي�صهره  مل 

وكان �أحدهما يحمل بندقية كال�صنكوف و�الآخر م�صد�صاً، ف�صارعا �إىل �إطالق �لنار على 

متو��صع  بعدد  و�الأهل  �الإخوة  و�صيّعهما  �لفور،  على  فا�صت�صهد�   ،
77

وعز�م حجازي 

مب�صاركة �مل�صوؤول �لتنظيمي يف �جلنوب نظر�ً لظروف �ملدينة. كانت �الأعني د�معة من �أمل 

�لفر�ق، و�لقلوب و�لعقول م�صممة على متابعة طريق �جلهاد و�ملقاومة للعدو �ل�صهيوين، 

�إخو�ين”. كما خطف عمالء  “�صاأكون ج�رش�ً يعب عليه  يحدوهم قول �صليم رحمه �هلل: 

�ل�صهاينة بعد �أيام قليلة نبيل �ل�رشقاوي و�قتادوه من منزله يف منطقة �لقياعة �إىل �لقرب 

�لتعذيب بالفوؤو�ص. وقد توجهت �جلماعة يف  �ل�صيار�ت، وقتلوه بعد  من مبنى ميكانيك 

ذلك �لوقت، بل�صان رئي�ص مكتبها �الإد�ري يف �صيد� و�جلنوب يف خطبة �جلمعة، بدعوة 

�لنا�ص �إىل �لت�صدي لالحتالل �لذي هو ر�أ�ص �الأفعى، فاإذ� ق�صي على �لر�أ�ص مات �لذََّنب، 

.
78

وهم �لعمالء

يف  �لع�صكري  �لعمل  قادة  ��صطر  �الإ�رش�ئيلي،  �الجتياح  بدء  من  ق�صرية  فرتة  بعد 

لقاء  ولكن  �مل�رشي،  �إبر�هيم  مع  لقاء  من  �أكرث  وعقدو�  بريوت،  �إىل  لالنتقال  �جلماعة 

�مل�صحونة،  �الأجو�ء  ب�صبب  متعذر�ً  كان  �ملقاومة  باإطالق  قر�ر  التخاذ  �جلماعة  قياد�ت 

وتعذر على كثريين �لو�صول �إىل بريوت حيث �لطرقات من بريوت �إىل خارجها مقطوعة. 

تعقد  �أن  �ل�صورى  وجمل�ص  �للبنانية  �ل�صاحة  م�صتوى  على  �جلماعة  لقيادة  يت�صنَّ  ومل 

1982/8/2 حيث عقدت �جتماعها يف بلدة عا�صون يف �ل�صنية �صمال  �إال يف  لقاءها �الأول 

. كانت �لقيادة جممعة على وجوب مقاومة �الحتالل �ل�صهيوين، و�لبدء بالتنفيذ 
79

لبنان

بح�صب �الإمكانات �ملتوفرة، و�لظروف �ملتاحة، و�صوالً �إىل تنميتها وتفعيلها، ولكن كانت 

مقابلة �أجر�ها عبد �لقادر �لعلي مع م�صعب حيدر، 2005/8/24.  
77
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تتنازعها وجهتا نظر بخ�صو�ص �إطالق �لعمل �ملقاوم؛ �الأوىل تقول �إنه ال يكن للجماعة 

، و�الأخرى 
80

�أن تخو�ص �ملعركة دون �إعد�د، وكانت تريد عمالً نظامياً مثل عمل �جليو�ص

�ملقاوم،  للعمل  �ملتحم�ص  �ل�صباب  و�إن  و�صيا�صياً،  �رشعياً  و�جباً  باتت  �ملقاومة  �إن  تقول 

. يومها قررت قيادة 
81

�إمنا فعل ذلك بد�فع عقيدته، و��صت�صعار�ً بالو�جب جتاه منطقته

 �جلماعة ت�صكيل جلنة لو�صع �خلطة �ملنا�صبة و�الإ�رش�ف على �لتنفيذ موؤلفة من عبد �لفتاح

�صيد�  يف  �لع�صكري  و�مل�صوؤول  �لع�صكرية،  خبته  �صابق  بحكم  للجنة،  رئي�صاً  زيادة 

�ملكتب  ورئي�ص  �ملقاوم،  للعمل  �لتنفيذية  للجنة  ورئي�صاً  ع�صو�ً  �حلبال  جمال  و�جلنوب 

، غري �أن تلك �للجنة مل ت�صتطع �أن تقدم 
82

�الإد�ري يف �صيد� و�جلنوب حممد �ل�صيخ عمار

�لتي  و�الأ�صلحة  �لع�صكرية  �لقدر�ت  حول  در��صة  �إىل  حتتاج  كانت  الأنها  �رشيعة،  حلوالً 

متتلكها �جلماعة.

�إىل  وو�صوله  �صيد�  ومدينة  للجنوب  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  من  ق�صرية  فرتة  بعد 

�الإد�ري  �ملكتب  �أع�صاء مكتب �صيد�؛ رئي�ص  �الإخوة من  حما�رشة بريوت، تردد بع�ص 

�ل�صوف �جلبلية  �لطالب على طر�بل�ص، �صالكني طريق  �لع�صكري وم�صوؤول  و�مل�صوؤول 

للتو��صل مع �الأمني �لعام للجماعة فتحي يكن، التخاذ �لقر�ر �ملنا�صب ب�صاأن تنظيم �لعمل 

�جلهادي يف مو�جهة �الحتالل �ل�صهيوين. وقد كان بع�ص �أع�صاء �جلماعة و�ملقربني منها 

من �ل�صباب قد قامو� ببع�ص �لعمليات �لفردية. وقد �أخذ مو�صوع تنظيم �لعمل �جلهادي 

و�لبدء بالتنفيذ جدالً ونقا�صاً غايته �لو�صول �إىل �الأ�صلوب �الأجنح يف مقاومة �الحتالل، 

وتخفيف �رتد�د�ته ما �أمكن على �صّف �جلماعة �ملعروف يف �ملدينة؛ حيث مّت �لبدء بتكوين 

.
83

جمموعات، وخاليا حمدودة، ذ�ت فاعلية و�صمان �رشية �لعمل

وخالل هذه �لفرتة، ��صطر عدد من �الإخوة �ملك�صوفني �إىل مغادرة موؤقتة ملدينة �صيد� 

�رشهم �إىل بريوت وطر�بل�ص، جتنباً للمالحقات و�العتقاالت �لتي كانت على �أ�صدها 
ُ
مع �أ

يف ذلك �حلني، �صو�ء بتجميع �الحتالل للنا�ص يف عدد من مناطق �ملدينة و�أحيائها و�عتماده 

.
84

على �لعمالء �ملقنعني، �أم باملالحقات �خلا�صة ملن خا�صو� �حلرب مع �الحتالل
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�ملجال  يف  �لعاملني  �الإخوة  بع�ص  تردد  بريوت  مدينة  عن  �حل�صار  �نتهاء  وبعد 

�لع�صكري و�ل�صيا�صي على نائب �الأمني �لعام للجماعة حينها �إبر�هيم �مل�رشي، وعقدو� 

.
85

معه عدة لقاء�ت ب�صاأن �لعمل �ملقاوم

منها،  �ل�صهيوين  �الحتالل  �ن�صحاب  بعد  بريوت  يف  لها  �جتماع  �أول  �لقيادة  عقدت 

ي�صمن  �أن  يكن  مبا  �جلماعة،  يف  �ملقاوم  �لعمل  ل�رشية  �ملنا�صبة  �ل�صيغة  وو�صعت 

م�صوؤولية  �أّي  حتميلهم  دون  تو�جدهم  و�جلنوب  �صيد�  مدينة  يف  �ملعروفني  لالإخوة 

با�صم معلناً  �ملقاوم  �لعمل  كان  �إذ�  ما  بخالف  �لع�صكرية،  وعملياته  �ملقاوم  �لعمل   عن 

.
86

�جلماعة

كلفت �لقيادة رئي�ص �ملكتب �الإد�ري بدعوة �مل�صوؤول �لع�صكري جمال �حلبال للقائها 

�لع�صكرية  �للجنة  وم�صوؤولية  عمله  مبتابعة  جمال  �الأخ  وكلف  �للقاء  فتم  بريوت،  يف 

�آنفاً، وطلب منه ت�صمية  �لعمل بال�رشية �ملذكورة  �لكامل لهذ�  �لتنفيذية، وتبني �جلماعة 

�ملبا�رشة  �مل�صوؤولية  �أو  و�ملرجعية  باالإ�رش�ف  �لعام  �الأمني  نائب  وكلف  ففعل،  له  نائب 

�مليد�ين  �لعمل  �ل�صباب  مع  ويتابع  قبل،  من  �الأمر  بهذ�  يقوم  وكان  �لقيادة.  عن  نيابة 

ويدهم للجماعة،  �لعام  �الأمني  مع  بالت�صاور  �ملبادرين  �الإخوة  من  جلنة  خالل   من 

.
87

بحاجاتهم

�نطالقاً من ذلك، مل ينتظر �الإخوة يف �صيد� قر�ر �للجنة الأنهم كانو� يرون �أنه يجب �أن 

يبا�رشو� بحكم �ل�رشورة و�لو�جب �ل�رشعي، والأن �لو�صع يف �صيد� ال يحتمل �لتاأخري؛ 

وبالتايل كان قر�ر �ل�رشوع يف �لعمل �ملقاوم قر�ر�ً ميد�نياً �تخذته عنا�رش منتمية �إىل �لقيادة 

تتبنى  �أن  وقبل  �الأر�ص،  على  يح�صل  مبا  ومعرفة  تو��صل  وعلى  للجماعة،  �لع�صكرية 

من ذلك،  �نطالقاً  �لتاريخ بفرتة ق�صرية.  �ملقاوم بعد ذلك  �لعمل  قيادة �جلماعة ر�صمياً 

با�رش �الإخو�ن �أد�ءهم �لع�صكري وكانو� ين�صقون مع �إبر�هيم �مل�رشي �لذي كان ع�صو�ً 

يف �لقيادة �ملركزية، وكان يوفر لهم �لدعم �ملادي و�للوجي�صتي، وذلك من خالل �لتحرك 

خارج لبنان، ويروي �إبر�هيم �مل�رشي �أن �جلماعة قبل �الجتياح �الإ�رش�ئيلي كانت تطلب 

من �لنا�ص �أن يدعمو� �أوجه �أن�صطتها �ملختلفة، لكن خالل �الجتياح �الإ�رش�ئيلي كان �لنا�ص 

�ملرجع نف�صه.  
85

�ملرجع نف�صه.  
86

�ملرجع نف�صه.  
87



159

املقاومة والعمل اجلهادي

هم �لذين يرجون �جلماعة �أن تتقبل م�صاعد�تهم �ملادية �إىل �لد�خل �للبناين؛ فكان �مل�رشي 

يتحرك �إىل �خلليج، وخ�صو�صاً �لكويت، ثم يتوجه عب قب�ص ويعود �إىل لبنان بحر�ً عب 

.
88

�أي منطقة متاحة على �ل�صاحل �للبناين

ون�صف  �ل�صهر  تتعّد  مل  ق�صرية  لفرتة  ر�صمي  مركزي  قر�ر  دون  �لعمل  ��صتمر 

�صمل  و�جتمع  بريوت،  �إىل  ياأتي  �أن  يكن  فتحي  �لعام  �الأمني  ��صتطاع  حينها  �ل�صهر، 

باالإ�رش�ف على مو�صوع  �إبر�هيم �مل�رشي ر�صمياً  �لقيادة، فعقدت جل�صة كلَّف خاللها 

�ملقاومة يف �جلنوب، و�لتن�صيق مع �الإخوة �لعاملني يف هذ� �مليد�ن. عقدت لقاء�ت �أخرى يف 

بريوت لتنظيم �لعمل، وكان من �أهم من تولو� م�صوؤولية �الإ�رش�ف على �لعمل �لع�صكري 

يف ذلك �لوقت، جمال حبال؛ م�صوؤوالً ع�صكرياً، و�صالح �لدين �أرقه د�ن؛ �لذي توىل مهمة 

فيه  يكن  مل  وقت  يف  �ملقاومة،  �ل�صيعية  �ملجموعات  مع  و�لتن�صيق  و�الت�صال،  �الرتباط، 

�صيا�صياً  م�صوؤوالً  �ختري  �لذي  حيدر  م�صعب  �إىل  باالإ�صافة  بعد،  تاأ�ص�ص  قد  �هلل  حزب 

هوؤالء  �لتقى  وقد  �لفجر”،  “قو�ت  ��صم  حتت  �نطلق  �لذي  �لع�صكري  للعمل  و�إعالمياً 

يعلمو�  �أن  دون  �ملقاوم  للعمل  �ملركزية  �للجنة  عن  م�صوؤوالً  �مل�رشي  �إبر�هيم  و�ختارو� 

�أنه قد كلّف قبل ذلك من قبل قيادة �جلماعة بتلك �مل�صوؤولية. بعد ذلك ب�صهر �عتقل جمال 

متابعة  عب  �صقة،  يف  حيدر(،  م�صعب  )�صقيق  حيدر  وحبيب  زهرة،  وحممود  حبال، 

�جلي�ص �للبناين ملوجات �الأجهزة �لال �صلكية حيث �صبطت معهم �أ�صلحة، وكان �جلي�ص 

�للبناين حينها يعاين من هيمنة جهات معادية خلط �ملقاومة. و��صتمر �عتقالهم ملدة �صهر، 

بذلت �جلماعة جهود�ً كبرية عب �ملحامني من بريوت �ل�رشقية، حيث عملو� على �إطالق 

.
89

�رش�ح �ملعتقلني �لثالثة مقابل مبلغ مايل كبري

يقف  من  �إظهار  دون  �الإ�صالمية(”  )�ملقاومة  �لفجر  “قو�ت  ��صم  حتت  �لعمل  ��صتمر 

ور�ء  َمن  يعرفون  �صيد�  يف  �لنا�ص  فيه  كان  �لذي  �لوقت  يف  �إعالمي،  ب�صكل  ور�ءها 

��صت�صهاد  تاريخ  1983؛  �صنة  دي�صمب  �الأول/  كانون  �آخر  حتى  وذلك  �لفجر،  قو�ت 

ر�صده  �لعمليات،  الإحدى  تنفيذه  فبعد  �صيد�؛  �إىل  �لعودة  على  �أ�رش  �لذي  حبّال،  جمال 

علي  حممد  �ل�صهيد  منزل  يف  زهرة  وحممود  هو  ليلته  بات  حيث  “�إ�رش�ئيل”،  عمالء 

�الإ�رش�ئيليون فطّوق  �ملقاوم،  �لعمل  يف  لهما  �رشيكاً  وكان  �لقياعة،  منطقة  يف   �ل�رشيف 

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع �إبر�هيم �مل�رشي، بريوت، 2011/1/17.  
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�لقو�ت  على  �لنار  باإطالق  ورفاقه  جمال  فبادر  عليها،  �حل�صار  و�صيّقو�  �ملنطقة 

�ملجاهدون خاللها من  �لليل، متكن  ��صتمرت طو�ل  �الإ�رش�ئيلية، ود�رت معركة طاحنة 

�صهيوين  �صابط  فيها  وقتل  و�لعتاد،  �الأرو�ح  يف  فادحة  خ�صائر  �الإ�رش�ئيليني  تكبيد 

�إ�صافة  �ل�صهاينة،  �جلنود  من  وعدد   ،Golani Brigade جوالين  لو�ء  من  عالية  برتبة 

�إىل �جلرحى. و��صت�صهد �ملجاهدون �لثالثة فجر 1983/12/27، وقد مّت تد�ول �أخبار عن 

�خل�صارة  بعد  �ملعركة  موقع  زيارة  �إىل  �صارون  �أريل  �ل�صهيوين  �لدفاع  وزير  ��صطر�ر 

حبال  جمال  ��صت�صهاد  ومع   .
90

�ملنزل بتفجري  �أمر  و�أنه  جي�صه،  تلقاها  �لتي  �لكبرية 

�أع�صاء،  من  كبري  عدد  �عتقال  وجرى  �لفجر،  قو�ت  ور�ء  يقف  من  �نك�صف  ورفاقه 

وقياد�ت �جلماعة �الإ�صالمية على ر�أ�صهم حمرم �لعاريف، �لذي كان له دور كبري من خالل 

وحممد  �ملقاوم،  �لعمل  يف  �النخر�ط  على  �ل�صباب  وت�صجيع  �لطاقات،  ح�صد  يف  �مل�صجد 

�أبناء  من  �لكثري  وغريهم  عثمان(،  )�أبو  �حلجازي  وم�صطفى  �صلمان(،  )�أبو  �لقبالوي 

. و�أ�صدرت �جلماعة �الإ�صالمية عدة بيانات ت�صتنكر فيها حملة 
91

�جلماعة و�ملقربني منها

.
92

�العتقاالت، و�العتدء�ت �الإ�رش�ئيلية

تقود  كانت  �لتي  �ملقاومة  هوية  و�نك�صاف  ح�صلت  �لتي  �خلطرية  �لتطور�ت  بعد 

من  كبري  عدد  و�عتقال  �حلبال،  جمال  ر�أ�صهم  على  �ل�صهد�ء  من  عدد  و�صقوط  �ل�صاحة، 

هذ�  فر�ص  وجو�رها،  �صيد�  مدينة  د�خل  �لعمل  يردفون  كانو�  �لذين  �جلماعة  �أع�صاء 

�لو�قع على �جلماعة بند�ً مهماً من بنود حرب �لع�صابات �ملتمثل بوجود �لبيئة �حلا�صنة 

لقياد�ت  و�الجتماعية  �ل�صيا�صية  �حلا�صنة  متثل  بريوت  مدينة  فكانت  �ملقاومة.  لرجال 

�لع�صكرية  �ملنطقة  فكانت  �ل�صنية  وجرود  طر�بل�ص  مدينة  �أما  �ملقاوم،  �لعمل  وعنا�رش 

�لفرتة  خالل  �جلماعة  يف  �ملقاوم  �لعمل  وقياد�ت  عنا�رش  معظم  وخّرجت  دربت  �لتي 

1982–1985، على �لرغم من �لوجود �لع�صكري �ل�صوري يف حميط �ملدينة، وعلى تخوم 

.
93

�ملناطق �لوعرة يف جرود �ل�صنية

�ملرجع نف�صه؛ وحممد �ل�صيخ عمار، مالحظات على م�صودة �لن�ص �لتي مّت ��صتالمها يف �صيد�، 2015/12/24.  
90

�أر�صيف �لعمل �جلهادي يف �جلماعة �الإ�صالمية.  
91

�أر�صيف �جلماعة �الإ�صالمية، �جلماعة �الإ�صالمية، �للجنة �ل�صيا�صية، “تاريخ ومو�قف: �الأعو�م 1975–1988”   
92

)ن�صخة حمفوظة لدى مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت(، 466 �صفحة.
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ه �لقيادة �لع�صكرية يف ذلك �حلني يتمثل مبا يلي: كان َتوجُّ

��صتقبال �الإخوة من �صائر �ملناطق �للبنانية للتدريب يف منطقة �ل�صنية. �أ. 

و�لقادة  �جلماعة  �أع�صاء  من  و��صعة  ب�رشيحة  �ملقاوم  �جلهادي  �لعمل  �إغناء   ب. 

و�ملدربني.

و�ملو�جهة  �لقتال  طبيعة  مع  تتنا�صب  �لتدريب،  بر�مج  على  جديدة  تكتيكات  �إدخال  ج. 

.
94ً

وخ�صو�صاً مع �لعدو �الإ�رش�ئيلي �ملتفوق عددياً وتقنيا

تو�فد �إىل مع�صكر �ل�صنية �لع�رش�ت من �أع�صاء �جلماعة يف كل دورة تدريبية و�حدة، 

كما كان يف ف�صل �لعمل �ملنتج “فرتة �ل�صيف” عدة دور�ت، حتى بلغ عدد �ملتخرجني يف 

�إىل  �لذين توجهو�  �أو  �لعمل �ملقاوم جنوباً،  �لذين �نخرطو� يف  �لو�حد �ملئات، من  �لف�صل 

.
95

�صائر �ملناطق لينقلو� �لتجربة ويوؤ�ص�صو� لعمل جهادي متطور

�الإمناء  بني  متو�زن  ب�صكل  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو  �صّد  �ملقاوم  �جلهادي  �لعمل  و��صتمر 

حتى  ثانية  جهة  من  و�ال�صت�صهاد  �جلهاد  و�أثمان  تكاليف  وبني  جهة،  من  و�لتطور 

حتت  و�صو�حيها،  �صيد�  مدينة  من  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �ن�صحاب  تاريخ   ،1985/2/18

وطاأة و�رشبات �ملقاومة ويف طليعتها قو�ت �لفجر، و�صقط يف هذه �ملرحلة كّل من: 

�ل�صهيد فوزي �آغا 1982/8/3؛ ��صت�صهد �إثر �قتحام �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية منزله يف منطقة   •
�لفيالت.

�لعدو  �صّد  �ملقاومة  عمليات  يف  ��صت�صهد  1984/1/19؛  �لقب�صلي  نزيه  �ل�صهيد   •
�الإ�رش�ئيلي قرب ميناء �صيد�.

�ل�صهيد ب�صري �الأتب 1984/3/27؛ ��صت�صهد يف عمليات �ملقاومة �صّد �لعدو �الإ�رش�ئيلي   •
يف منطقة �صينيق.

�لعدو  �صّد  �صيد�  عمليات  يف  ��صت�صهد  1984/11/29؛  �لديا�صي  �أحمد  �ل�صهيد   •
.
96

�الإ�رش�ئيلي يف حي �لب�د

�إال �أن �لعدو �الإ�رش�ئيلي ��صتطاع �أن يزرع قوى عميلة موؤهلة، ومدربة، ومدعومة، يف 

�ملنطقة �ملمتدة من �صيد� وحتى كفرفالو�ص، وكان على ر�أ�ص هذه �لقوى �لعميلة ما ي�صمى 
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بجي�ص حلد، حيث بد�أ ف�صل جديد من �ملو�جهة مع تغيري جذري يف �أ�صاليب �لقتال، و�نتقل 

.
97

�لعمل من حرب �لع�صابات �إىل عمليات �لدفاع عن �الأر�ص، ومن ثم حتريرها

كانت �صنة 1985 مف�صلية يف تاريخ �لعمل �لع�صكري �ملقاوم، للجماعة �الإ�صالمية ب�صكل 

عام ويف �صيد� و�صو�حيها ب�صكل خا�ص. ففي مطلع هذه �ل�صنة �ن�صحبت “�إ�رش�ئيل” من 

حرب  �ندلعت   ،1985/3/18 ويف  �جلنوب.  منطقة  من  ق�صم  ومن  وحميطها  �صيد�  مدينة 

�ملو�جهة بني �ملجاهدين وبني عمالء “�إ�رش�ئيل” دفاعاً عن �ملدينة �ملقاومة. ويف 1985/4/29، 

مّت حترير مدينة �صيد� من تخومها �لبحرية غرباً حتى منطقة كفرفالو�ص �رشقاً، ويف �صيف 

هذه �ل�صنة كان للجماعة مو�قع ومع�صكر�ت مبثابة �ملدر�صة �حلقيقية للعمل �جلهادي، �لتي 

.
98

�كت�صب فيها �أع�صاء �جلماعة �خلبة و�لتجربة بعد تدريب م�صتمر ودوؤوب

مع �ن�صحاب �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي من مدينة �صيد�، عاد معظم �ملجاهدين من �ملناطق 

�خللفية �لد�عمة كمدينتي بريوت وطر�بل�ص. ويف هذه �الأثناء كان عمالء �الحتالل يعيثون 

ف�صاد�ً يف �الأر�ص، يخطفون من �أبناء �ملدينة حيناً ويقتلون بع�صهم حيناً �آخر، وين�رشون 

�لقياعة  منطقة  يف  �لعمالء  هوؤالء  تو�جد  و�رتكز  �ملو�طنني،  قلوب  يف  و�لرعب  �خلوف 

.
99

�ملدعومة من منطقتي عب� وجمدليون

فن�رشت  �لعربدة  لهذه  حد�ً  ت�صع  �أن  �جلماعة  �رتاأت  و�لتحدي  �لو�قع  هذ�  �أمام 

حماية  بهدف  �لعمالء  فيها  يتو�جد  �لتي  �ل�صاخنة  �لنقاط  يف  وحماية  مر�قبة  جمموعات 

�الحتكاك  �أدى  وقد  �الحتالل.  نري  حتت  ثالث  ل�صنو�ت  رزحو�  �لذين  و�أهاليها  �ملنطقة 

.
�ملبا�رش �إىل تفجري معركة عنيفة وطويلة �صميت بـ“معارك �رشق �صيد�”100

بد�أت هذه �ملعركة يف 1985/3/18، �إثر حادثة �عتد�ء وخطف الأحد �ملو�طنني �ملدنيني يف 

منطقة �لقياعة، فُكلفت �إحدى �لف�صائل �ملجاهدة با�صتبيان �لو�صع وحماية �ملو�طن، فتبني 

�أمنية،  �فتعال م�صكلة  �ملنطقة، وكان هدفها  للعمالء قد ح�صدت قو�تها يف  �أن جمموعات 

�إىل خط �ل�صكة �حلديدية،  وفر�ص �صيطرتها على �لقطاع �لغربي ملنطقة �لقياعة و�صوالً 

حتى يكون هذ� هو خط �لتما�ص �لفا�صل ما بني منطقة �لعمالء، �لتي مترت�صت باملناطق 
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�الإ�رش�ئيلي  �ملخطط  هو  وهذ�  �مل�صلمة،  �الأغلبية  ذ�ت  �صيد�  مدينة  قلب  وبني  �مل�صيحية 

�لذي عمل عليه هو وعمالوؤه من بعده. �إز�ء هذ� �لو�صع �خلطري كان من �خلطاأ و�خلطر 

�أخذ  �لوقت يكون قد فات، فقرر  �ملدينة، الأن  �لدعم من د�خل  �ملكلف  �لف�صيل  �أن ينتظر 

.
101

�ملبادرة و�ال�صتباك لتفويت �لفر�صة على �خل�صم

مّت تق�صيم �لف�صيل �إىل ثالث جمموعات قتالية: جمموعة �مل�صاندة، وجمموعة �القتحام، 

وجمموعة �ملناورة. مّت �حتالل مباٍن ومو�قع يف ب�صتان �ل�صيخ يف �لقياعة، بعدما فّر منها 

بع�ص عنا�رش �لعمالء، و�تخذت عنا�رش �مل�صاندة للمجاهدين مو�قع لها يف تلك �لنقاط، 

فاأ�صبحت وجهاً لوجه مع عنا�رش �لعمالء يف�صل بينهما طريق �لقياعة �لتحتا �أي �لطريق 

بعدما  �لقياعة  �لعمالء يف و�صط  باخرت�ق منطقة  �القتحام  ثم قامت جمموعة  �لرئي�صي. 

على  �ملطلة  �لقدية  �ملباين  �إحدى  من  �ملتقدمة  �حلماية  تاأمني  وبعد  لهم،  مركز�ً  �حتلت 

�لقياعة �لو�صطى، قامت جمموعة �ملناورة بااللتفاف عب �ملنطقة �ملزروعة للو�صول �إىل 

�لقياعة �لو�صطى. وكل ذلك كان يح�صل حتت �صغط �ملعركة و�صوت �إطالق �لنار �لغزير 

�ملعركة  كانت  للمجموعة.  �لتابعة  �ملتو�صطة  �أو  �لفردية  �لر�صا�صة  �الأ�صلحة  من  �ل�صادر 

ت�صري وفق �خلطة �ملتبعة ووفق ما تدرب عليه �ملجاهدون، ولكن م�صكلتني م�صتجدتني 

�أثرتا على �صري �ملعركة: �الأوىل، حماولة �لتحاق �ملجاهد نبيل �صعد �لدين باملهاجمني بعد 

بدء �ملعركة، وكان من خارج �ملنطقة ومن خارج مالك �لف�صيل �ملهاجم، �إال �أن �الأ�صو�ت 

�ل�صاخبة �ملنبثقة عن �ملجاهدين ومن �أجهزة �الت�صال د�خل �ملعركة دفعته لاللتحاق بهم، 

.
102ً

وكان و�صوله �إىل �أر�ص �لعمليات �أمر�ً يكاد يكون م�صتحيالً فارتقى �صهيد�

بليغة  �إ�صابة  �مل�صاندة  جمموعة  م�صوؤول  �إ�صابة  مع  ظهرت  فقد  �لثانية،  �مل�صكلة  �أما 

�أخذ �إجر�ء�ت  �إىل  �أثناء عبوره له، فا�صطر بع�ص عنا�رش �لف�صيل  يف و�صط �ل�صارع ويف 

حماية نارية وتاأمني �إخالئه حتت و�بل غزير من �لنار �ملن�صبة على �جلريح، ومل ينجحو� 

يف �لو�صول �إليه و�صحبه �إال بعد عدة حماوالت �صعبة �أدت �إىل �إ�صابة جماهد �آخر يف �صاقه، 

وهو عبد �حلليم �صفدية، �لذي ��صت�صهد يف معارك منطقة �ملية ومية فيما بعد. وبعد يوم 

طويل من �ملو�جهات، ��صتطاع �ملجاهدون تثبيت خّط دفاع متقدم يف منطقة �لقياعة، �لذي 

�إىل زعزعة قدر�ت �خل�صم  �أدت  ��صتمر الأكرث من �صهر تخلله كر وفر ومعارك �صارية 
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�جلماعة من خالل هذه  �ملجاهدين يف  �لتقهقر. كما �صقط من �صفوف  و��صتنز�فه حتى 

.
103

�حلادثة عدد من �ل�صهد�ء، منهم م�صطفى رجب من طر�بل�ص

�أي�صاً يف كل �ملناطق �لتي زرع  �إىل �نفجاره  �أدى  �إن �نفجار �لو�صع يف منطقة �لقياعة 

ومنطقة  ومية،  �ملية  وتلة  �صريوب،  تلة  يف  �لقتال  �رش�رة  فاندلعت  عمالءه،  فيها  �لعدو 

�ملو�جهة  خط  طول  فبلغ  �ل�رش�ع،  بذور  منها  بد�أت  �لتي  �لقياعة  �إىل  باالإ�صافة  �لب�مية 

.
104

�صبعة كيلومرت�ت، �أي �لطول �حلقيقي ملدينة �صيد� �لعقارية

ففي �صريوب هبت جمموعة من �صباب �جلماعة مع بع�ص �صباب �ملنطقة للدفاع عن 

حميطهم، على �لرغم من عدم �لتكافوؤ يف �لعدد و�ل�صالح، �إال �أن ثبات جماهدي �جلماعة 

على و�ملطلة  �حلاكمة  �صريوب  تلة  على  �حلفاظ  �إىل  �أدى  �لنهاية،  حتى  مو�قعهم   يف 

تاأمني  وبالتايل  �جلنوب،  نحو  �ملتجه  �لعام  وطريقها  �صيد�  ومدينة  �حللوة  عني  خميم 

خلفية �جلبهة من �الخرت�ق منذ بد�ية �ملعركة وحتى �لتحرير. يف هذه �ملعركة، �أ�صيب �أحد 

كو�در �جلماعة �إ�صابة بليغة مل تثنه فيما بعد عن �النخر�ط من جديد يف �صفوف �لقادة 

.
105

�لذين �أخذو� على عاتقهم تطوير �لعمل وتاأهيل �ملجاهدين

�أما �ملر�بطة و�لقتال على حمور �ملية ومية فكان هو �الأ�صد و�الأ�صعب نظر�ً الرتفاع 

للدفاع  �ل�صباب  �نطلق منها  �لتي  �ملنطقة  بها، وكانت  �لعمالء يتح�صنون  �لتي كان  �لتلة 

عنها هي منطقة �لفيالت �ملدعومة باملجاهدين من حي �لتعمري. كان ثمن �ل�صمود غالياً 

�إال بعد حفر �خلنادق، ومل يكن من  �إذ مل يكن من �ملمكن �لثبات و�لدفاع  يف تلك �ملنطقة، 

�ملمكن �لتحرك �إال حتت �إ�صناد ناري، و�لتعر�ص للخ�صائر، �إال �أن هذه �المتحانات �ل�صعبة 

بثمن  ولكن  �لنهاية،  يف  وحرروها  وقاتلو�،  و�صمدو�  �ملنطقة،  تلك  يف  �ملجاهدون  ذللها 

 مرتفع، فقد �صقط على هذ� �ملحور توفيق جوهر، وحممود قطي�ص، وعبد �حلليم �صفدية،

.
106

و�صالح �لرو��ص، وفوؤ�د �ل�صهلي

وطول  �إمكانياتهم،  و�صعف  �ملجاهدين،  وقلة  �الأمانة،  وثقل  �الأليم  �لو�قع  هذ�  �إز�ء 

�أي �ملنطقة �خللفية �حلا�صنة، فقامت  �ل�صاقة،  �أن تعزز عمل  �لقيادة  �أمد �ملعركة، قررت 
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با�صتدعاء عنا�رش �لتعبئة لتدريبها، وت�صليحها للم�صاركة، و�ملر�بطة على حماور �لقتال. 

وُكلِّف عدد من �ملدربني �ل�صباب �لذين تخرجو� من مع�صكر�ت �ل�صنية، و�لذين �صاركو� 

�جلي�ص  عنا�رش  قتال  يف  و�صاركو�  عاي�صو�  و�لذين  بريوت،  يف  �لتما�ص  خطوط  قتال  يف 

توزعو�  �لذين  �ملجاهدة  �لعنا�رش  من  �ملئات  بتدريب  قامت  �ملجموعة  هذه  �الإ�رش�ئيلي. 

�أ�صحت  حتى  �جلماعة،  قدر�ت  وطورو�  �جلهادي  �لعمل  فاأغنو�  �لقتال،  جبهات  على 

�لقوة �الأوىل �لتي ت�صتطيع �النتقال من مرحلة �لدفاع �إىل مرحلة �لهجوم، و��صتمرت فرتة 

.
107

�لدفاع �ملتو�زن قر�بة 36 يوماً قبل �النتقال �إىل مرحلة �لتحرير

2. مرحلة حترير �سيدا:

و�صيد�  عموماً  �ملنطقة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �مل�رشوع  تقهقر  �إىل  �أدت  كثرية  �أ�صباب  هناك 

وحميطها �ل�رشقي خ�صو�صاً، �أهمها:

�رشبات �ملقاومة �ملوؤملة �صّد جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. �أ. 

متا�صك �جلبهة �لد�خلية �ملقاومة وتوحدها يف مو�جهة �مل�رشوع �لعميل. ب. 

منو قدر�ت �جلماعة �الإ�صالمية �لتي �أ�صبحت مناطقها ع�صيَّة على �الخرت�ق. ج. 

.
108

تاآكل جبهة �لعمالء وتفككهم وخ�صو�صاً بعد فرتة طويلة من �ال�صتنز�ف د. 

�أمام هذه �ملعطيات قامت “�إ�رش�ئيل” باالن�صحاب من جمدليون �إىل كفرفالو�ص، تاركني 

ور�ءهم جي�صاً من �لعمالء للدفاع عن هذه �ملنطقة. عندئٍذ تد�عت جميع �لقوى �الإ�صالمية 

.
109

و�لوطنية لال�صتفادة من هذه �لفر�صة، وحترير �رشقي �صيد� من هوؤالء �لعمالء

بتكليف ثالث �رش�يا متكاملة  قامت  �الأهم و�الأقوى، حيث  �لقوة  �جلماعة هي  كانت 

للقيام بهذه �ملهمة �لتي �رتكزت على ما يلي:

�أي  �لرئي�صي  �خلّط  حماور؛  ثالثة  من  �صيد�  ل�رشق  �جلبلي  �ل�رشيط  على  �لتقدم  �أ. 

عب�  من  �ملمتدة  �ل�صكنية  �ملنطقة  حافة  حمور  على  �ل�صمايل  و�خلّط  �لعام،  �لطريق 

�لقدية وحتى �ل�صاحلية، و�خلط �جلنوبي لتالل جمدليون �مل�رشفة و�مل�صاندة للخط 

�لرئي�صي.
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عدم ��صتخد�م �الآليات �أو �ل�صيار�ت، و�العتماد على �لقوة �لر�جلة، بعك�ص كل �لقوى  ب. 

تعلمته  �الإجر�ء  وهذ�  �ملختلفة،  باملحموالت  �لتحرك  على  �عتمدت  �لتي  �الأخرى 

�أثبتت تكتيكية  ومتطلبات  معطيات  خالل  من  �لع�صكرية  �الإ�صالمية  �جلماعة   قيادة 

�صحتها.

�لدعم  لطلب  �صلكي(  )�لال  �لر�ديو  جهاز  خالل  من  �لثالثة  �ل�رش�يا  بني  �لتن�صيق  ج. 

و�مل�صاندة.

تق�صيم �ملحور �إىل حمطات متعددة تن�صق فيها قيادة �ل�رش�يا �لثالثة مع قائد �لكتيبة  د. 

.
110

ميد�نياً قبل �النتقال �إىل �ملرحلة �لتالية

�نتهت مرحلة حترير �صيد� و�رشقها و�صوالً �إىل بلدة كفرفالو�ص حيث ع�صكر هناك 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يعاونه يف ذلك جي�ص �لعميل �أنطو�ن حلد وطائفة من �لعمالء �لذين 

فرو� من مدينة �صيد� وحميطها. وقد ��صت�صهد يف �ملحطة �الأوىل من �لهجوم �لذي حتدثنا 

.
111

عنه حممد م�صطفى خليل، �لذي جاء من مدينة بريوت

من  وكان  �ملدينة.  يف  �الإ�صالمية  للجماعة  �جلماهريي  �لر�صيد  �رتفع  �لفرتة  هذه  يف 

�أجمل ما كتب �أهل �صيد� على �جلد�ريات و�ليافطات بعد �لن�رش و�لتحرير عبارة: “�صيد� 

.
تنادي... �جلماعة جتيب: ن�رش من �هلل وفتح قريب”112

و�رت�صمت �صورة تاريخية جديدة ملدينة �صيد� مع بد�ية �صنة 1985، مفادها:

عن يزيد  ال  بعديد  �ملدينة  عن  للدفاع  معركة  يف  �جلماعة  دخلت   ،1985/3/18 يف   �أ. 

75 جماهد�ً.

طورت �جلماعة قدر�تها �لدفاعية كماً ونوعاً حتى و�صل عديدها �إىل 200 جماهد بعد  ب. 

�أ�صبوع من �ملعارك ومتددت على كل �ملحاور مبعدل 50 جماهد�ً يف كل جبهة.

تنامت �إمكانيات �جلماعة �جلماهريية و�لع�صكرية، وفتحت �ملع�صكر�ت �لد�خلية حتى  ج. 

و�صل عديد �ملتخرجني �مل�صتجدين فيها �إىل 620 جماهد�ً بعد �صهر من �لقتال.

قر�بة �صيد�  �رشق  حمور  على  فتقدم  و�لتحرير،  �لهجوم  مرحلة  �إىل  �النتقال   د. 

300 جماهد، و�صلو� �إىل جمدليون، ثم �إىل �ل�صاحلية، ثم �إىل لبعا، ثم �إىل كفرفالو�ص.
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�نتقلت مع�صكر�ت �جلماعة من �لد�خل �ل�صيد�وي �ل�صيق �إىل �ملناطق �جلبلية �ملحررة. هـ. 

�لتخ�ص�ص و�لتطوير، فكانت  �إىل مرحلة  �لبناء و�لتكوين  عبت �جلماعة من مرحلة  و. 

من  �ملجاهدون  وكان  و�لتجرد،  و�ملهنية،  و�الأخالق،  باالن�صباط،  معروفة  مدر�صة 

به  تقوم  �لنظر عما  و�أعمالهم هلل عّز وجّل؛ بغ�ص  �أنف�صهم،  يقدمون  �صباب �جلماعة 

 .
113

�لفئات �الأخرى

يقول �أحد �لقادة بعد �نتهاء �ملعارك وحترير �رشق �صيد�:

على  �الطالع  وبعد  �لر�حة،  من  ق�صط  الأخذ  �لوقت  بع�ص  �ملجاهدون  �رشق 

�أو�صاعهم، وجد �أن منهم من مل ينم على فر��ص منذ �أكرث من �أ�صبوع، و�أن منهم 

من مل ي�صتحم منذ �أكرث من ع�رشة �أيام، و�أن منهم من د�وم على �أكل �ملعلبات طو�ل 

مرحلة �ملر�بطة )36 يوماً(...، فكانت �ال�صرت�حة مبثابة والدة جديدة لكل جماهد 

.
مّر بتلك �الأيام �ل�صعبة، ولكنها كانت حقاً “��صرت�حة حمارب”114

3. مرحلة املع�سكرات والقتال يف الأرا�سي املفتوحة:

�الأهد�ف و�الأولويات  �نتهاء مرحلة وبد�ية مرحلة جديدة، ُر�صمت جمموعة من  مع 

على  عملنا  �لتي  �الأهد�ف  هذه  �أهم  ومن  �ملتطلبات،  وفر�صتها  �لظروف  �أملتها  �لتي 

حتقيقها هي: 

�أ. بناء وتطوير �لقدر�ت �لع�صكرية و�لقتالية بعد �أربع جتارب م�صريية مهمة مّر بها 

جماهدو �جلماعة، وهي: 

يونيو  )حزير�ن/  �ل�صامل  �الإ�رش�ئيلي  �الجتياح  مع  �ملفتوحة  �ملو�جهة  جتربة   .1

.)1982

جتربة حرب �لع�صابات مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي )1982–1985(.  .2

جتربة قتال �ملدن و�لدفاع عن �ملناطق �الآهلة )معركة �رشق �صيد� �صنة 1985(.  .3

�لنظامية �لقوى  منوذج  وفق  �حلركة  وحرب  �ملدن،  خارج  �لقتال  جتربة   .4 

.)1991–1985(

وكان ال بّد من �أخذ �لدرو�ص و�لعب من هذه �لتجارب و�صياغة مدر�صة ذ�ت مفاهيم 

قتالية تتنا�صب مع �لتحديات �مل�صريية �لقادمة.
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متابعة �لقتال وفق نهج حرب �لع�صابات يف �ملناطق �جلنوبية �ملحتلة بالتن�صيق  ب. 

من  �الن�صحاب  على  و�إرغامه  �لعدو،  ال�صتنز�ف  �الإ�صالمية،  �ملقاومة  ف�صائل  �صائر  مع 

كل �الأر��صي �للبنانية �ملحتلة، وكانت مع�صكر�ت �جلماعة هي �ملدر�صة �لتي تخرج منها 

هوؤالء �الأبطال، ففي 1985/10/11 تخرج من هذه �ملدر�صة �أحمد بغد�دي �لذي �نطلق �إىل 

عمق �جلنوب �للبناين يف منطقة �ل�صاحلاين – ق�صاء بنت جبيل ليهاجم �لعدو �الإ�رش�ئيلي 

.
115

يف مو�قعه وي�صت�صهد هناك

منطقة  يف  �الأمني  �حلز�م  �خرتق  �لذي  خليل  منر  علي  �ملدر�صة  هذه  من  تخرج   كما 

.
جبل با�صيل حتى ��صت�صهد يف 1161986/3/9

يقول قائد مع�صكر بدر يف �رشق �صيد�: 

كنا ندرب يف مع�صكر �لزيتون �رشق �صيد� )جزء من مع�صكر بدر( يف دورة 

15 يوماً. قبل  تاأهيل كو�در وقادة ف�صائل، وكانت �لدورة يف خميم مغلق مدته 

ت�رشيح  �ملع�صكر  قيادة  من   
117

�لتنفيذية �لقيادة  طلبت  بيومني  �لدورة   �نتهاء 

�الأخ �ملجاهد �ل�صاب ح�صن �لكب�ص لي�صارك يف عملية نوعية �صّد �لعدو �الإ�رش�ئيلي 

�للحدي �مل�صرتك، يف عمق �جلنوب �ملحتل، فتوجه مع ثلة من �إخو�نه �ملجاهدين 

من  جمموعة  مع  �ملوقع  �خرت�ق  و�أثناء  �ل�صومرية،   – علمان  موقع  القتحام 

.
�ملهاجمني �صقط �ملحارب �ل�صاب �صهيد�ً يف 1181987/4/19

�لذين �صممو�  �الأبطال  و��صتمرت �ملدر�صة بالبناء، و�لعطاء، و��صتمرت معها قو�فل 

على �الإعد�د و�جلهاد يف �صبيل �هلل، ففي: 1987/12/12 �صقط ح�صني عبد �جلو�د �صهيد�ً يف 

.
119

تلة �ل�صويد�ء، يف عمق �جلنوب �للبناين �ملحتل

عملية  تنفيذ  قبولها  يف  هو  �جلهادية  �ملدر�صة  لهذه  �الأ�صعب  �المتحان  وكان 

ملهاجمة �ملحتلة  فل�صطني  مع  �حلدودي  �ل�رشيط  باخرت�ق  تق�صي  خطرة   نوعية 

�ملرجع نف�صه.  
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�لقيادة �لتنفيذية �لتي تن�صق بني �جلماعة وحزب �هلل يف �جلنوب.  
117

�أر�صيف �لعمل �جلهادي يف �جلماعة �الإ�صالمية.  
118
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�إىل  �أن يرقى  �لتنفيذ  �الإ�رش�ئيلي يف مو�قعه د�خل فل�صطني، فكان على م�صتوى  �لعدو 

 .
120

�خلا�صة �لوحد�ت  م�صتوى 

�نتخب لهذه �لعملية �صمري ناجي )�أبو حمزة(، �ملتفرغ يف مع�صكر بدر، وهو من �أركان 

هذ� �ملع�صكر يف �لتدريب و�حلماية، وزكريا حجري �ملر�فق الأبي حمزة يف مهماته وعمله، 

لتدريبات  �لثالثة  �ملجاهدون  خ�صع  �لعمل.  يف  متطوعاً  طالباً  كان  �لذي  �صبلي  وحممد 

مكثفة يف تقنيات �لت�صلل، و�خرت�ق �لعو�ئق، وتكتيكات �لقتال �ملتنوعة، و�لدقة و�ل�رشعة 

يف ��صتخد�م �ل�صالح وغريها من �الأمور �لتي ت�صاعد يف مثل هذه �ملهمات �ل�صعبة. �نطلق 

وعند  حوال،  منطقة  عند  للحدود  �ل�صائكة  �الأ�صالك  من  مرت  مئتي  م�صافة  وعلى  �لثالثة 

�إىل  �أدى  مما  �ل�صهيوين  للعدو  بدورية  �ملجموعة  ��صطدمت   1989/3/22 من  �لظهرية 

�لعدو  �صفوف  يف  كبرية  خ�صائر  وبعد  �الإ�رش�ئيلي،  �لطري�ن  فيه  تدخل  عنيف  ��صتباك 

بـ“عملية  �مللحمة  هذه  �صميت  حيث  �ملحتلة،  فل�صطني  �أبو�ب  على  �صهد�ء  �لثالثة  �صقط 

.
�صهد�ء غزة”121

وتنفذ  لتخطط  تعدته  بل  �لب  يف  �جلهاد  على  �ملجاهدين  وتطلعات  �آمال  تقف  ومل 

�لفكرة  هذه  �صاحب  هو  �مل�صلماين  �لرحمن  عبد  �ملجاهد  كان  �أي�صاً،  �لبحر  يف  عمليات 

و�قع،  �إىل  �لفكرة  حتولت  �لكاملة  و�جلاهزية  �مل�صتمر  �الإعد�د  ومع  و�خلطرة.  �جلريئة 

فا�صطحب معه �ملجاهد فهد �أحمد معروف يف زورق مطاطي ليعب� به �حلدود �للبنانية 

�لفل�صطينية عند ر�أ�ص �لناقورة ملهاجمة زورق �حلر��صة �الإ�رش�ئيلي عند هذ� �خلط. وقد 

 .
�أدى هذ� �ال�صتباك غري �ملتكافئ تقنياً �إىل ��صت�صهاد �الأخوين يف 1221990/6/23

كانت هذه �ملرحلة هي من �ملر�حل �مل�صيئة يف تاريخ �جلماعة �جلهادي يف نظر �جلمهور 

�ل�صيد�وي ب�صكل خا�ص و�جلمهور �للبناين ب�صكل عام. وكان هناك نقا�ص د�ئم وتبادل 

�لع�صكرية  �لقيادة  وبني  بينهم،  فيما  �لع�صكري  �لعمل  وكو�در  قادة  بني  �لنظر  لوجهات 

.
123

و�ل�صيا�صية من جهة ثانية
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�إز�ء هذه �الأ�صئلة و�إز�ء هذه �ملرحلة �ل�صعبة و�لغنية ر�أت �لقيادة �لع�صكرية �رشورة 

�لعامة  �خلطوط  وتر�صم  �حلو�فز،  وحتدد  �ملفاهيم،  توحد  و��صحة،  ��صرت�تيجية  ر�صم 

مفاهيم  وفق  و�حد  منهج  مع  �لتعامل  وكادر  قائد  لكل  يت�صنى  حتى  �لع�صكري،  للعمل 

�مل�صتويات  و�رتقت  �لعمل،  �إىل  جديدة  مناهج  دخلت  هنا  من  موحدة.  ��صرت�تيجية 

بالكمائن،  �ملتعلقة  �لتكتيك  كر��صات  تعد  ومل  �ال�صرت�تيجية،  �مل�صتويات  �إىل  �لتكتيكية 

�ملو�د  هي  �ملو��صيع  من  وغريها  و�لهجوم  �لدفاع  و�أ�صاليب  و�مل�صري�ت،  و�الإغار�ت، 

�لوحيدة و�الأ�صا�صية يف ثقافة �لعمل �لع�صكري، بل تعدت ذلك �إىل درو�ص �ال�صرت�تيجية 

�ملتعلقة باالأهد�ف، و�لو�صائل، و�جلدوى، و�لتحالفات، و�القت�صاد بالقوى، وكيفية �أخذ 

�ملهمة  �الأمور  من  وغريها  �لع�صكرية،  و�لقيادة  �ل�صيا�صية  �لقيادة  بني  و�لعالقة  �لقر�ر، 

�خلالفية،  �لق�صايا  من  تعدُّ  كانت  �لتي  �ملفاهيم  من  لكثري  جذرية  حلوالً  طرحت  �لتي 

عمل  على  �ملرتكز  �لفكر  �إىل  �إ�صافة  �لو��صحة،  بالروؤية  �جلهادي  �لعمل  ت�صلح  وبالتايل 

.
124

ميد�ين حقيقي بعيد�ً عن �لبريوقر�طية �لقاتلة

�لع�صكرية  �لرتتيبات  عن  بالتحدث  نبد�أ  �أن  قبل  �ملحررة؛  �ملناطق  عن  �لدفاع  ج. 

�لعام  باجلو  ُنذّكر  �أن  علينا  �ل�رشقية  و�صو�حيها  �صيد�  يف  �ملحررة  �ملناطق  حلماية 

ت�صيطر  �لتي  �ملناطق  عمق  يف  �ملجاهدون  تقدم  فبعدما  �لفرتة،  تلك  يف  �صائد�ً  كان  �لذي 

فبد�أت  �لعمالء،  نفو�ص  يف  �إحباطاً  ذلك  �أحدث  �للحديون،  وعمالوؤها  “�إ�رش�ئيل”  عليها 

�صامل  هجوم  خالل  من  �ملناطق،  تلك  �إىل  للعودة  �جلدي  و�الإعد�د  بالتح�صري  قيادتهم 

ت�صتخدم فيه �لدبابات و�الآليات �لع�صكرية �ملقدمة من “�إ�رش�ئيل”، باالإ�صافة �إىل ح�صد 

�صامل لكل �لقوى �لعميلة. وبعد ��صتكمال هذه �لتح�صري�ت �رشح قائد �لقو�ت �لعميلة 

�صوف  باأنني  �أعدكم  و�إين  �صيد�،  مدينة  الحتالل  قادمون  “�إننا  يلي:  مبا  حلد  �أنطو�ن 

�أ�رشب نخب �النت�صار يف م�صجد �لزعرتي”. و�صاع هذ� �لتهديد بني �أبناء �ملدينة وقو�ها 

�ملو�صوع  هذ�  وكان  �ل�صيد�وي.  �جلمهور  �صفوف  يف  كبري�ً  ��صتفز�ز�ً  و�أحدث  �حلية، 

�ل�صياق  هذ�  ويف  �ملحررة.  و�صو�حيها  �ملدينة  يف  �جلمعة  خلطب  �الأ�صا�صي  �لعنو�ن  هو 

و�صاأله  �لفرتة،  تلك  يف  للجماعة  �لع�صكري  �مل�صوؤول  مع  باالجتماع  �لعاريف  حمرم  قام 

�ملدينة.  بكر�مة  يليق  مبا  �لتهديد�ت  هذه  على  للرد  �جلماعة  متتلكها  �لتي  �لقوة  عن 

وبعدما �أخذ �ل�صيخ حمرم �لرد �ل�صايف �ملتعلق بقوة ومنعة �ملدينة و�صو�حيها �ملحررة، 
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وتوعد  �جلهاد،  على  �ل�صباب  وحّث  �ملعنويات  فيها  رفع  خطبة  و�ألقى  �ملنب  �صعد 

�الأعد�ء من �لعمالء، وقال لهم: “�نزلو� قبل �أن ن�صعد �إليكم، فاإذ� جاء �ليوم �ملوعود، 

�إن جنود �هلل �الأبر�ر لن يتوقفو� عن �لزحف حتى يوؤدو� �صالة �جلمعة يف قلب  فو�هلل 

.
جزين”125

مو�طن  كل  ر�أى  �إذ  �لفرتة،  تلك  يف  �ملدينة  يف  �صائد�ً  كان  �لذي  �لعام  �جلو  هو  هذ� 

�جلماعة  �صفوف  �إىل  لالن�صمام  �ل�صباب  فتو�فد  �لتحدي،  بهذ�  معني  �أنه  �صيد�وي 

للم�صاركة يف حتمل عبء �لدفاع. ولكن بحكم �ملهنية و�مل�صوؤولية قامت �لقيادة �لع�صكرية 

بدر��صة �لو�قع �جلغر�يف و�لديوجر�يف للمنطقة، كما قامت بتحديد �الأولويات �لدفاعية، 

عن  للدفاع  �صاملة  خطة  و�صع  بغية  و�للوجي�صتية،  �لب�رشية  �الأ�صا�صية،  و�ملتطلبات 

�ملناطق �ملحررة و�لتي �رتكزت على ما يلي:

منطقة �الإنذ�ر �ملبكر وهي عبارة عن دوريات على حدود مناطق �لعدو ويف عمقه. �أ. 

خط �الإ�صناد وقو�مه �الأ�صلحة �لثقيلة، مل�صاندة �لدوريات، وتدمري �لعدو �ملتقدم. ب. 

�لردية  للهجمات  وحماور  لوجي�صتي،  �إمد�د  بخطوط  �ملحمي  �ملرن  �لدفاع  منطقة  ج. 

�ملعاك�صة.

.
126

منطقة �لدفاع �ل�صلدة �أو �مل�صيدة د. 

�لتدريب  رت يف كر��صات  �لتي �ُصطِّ �لتف�صيالت،  �لكثري من  وقد ت�صمنت هذه �خلطة 

و�لتخطيط، ومّت �لتاأكد من �صدقيتها، من خالل �ملناور�ت �حلية و�لتجربة �مليد�نية. ويف 

�لرتتيبات، �أو �الأحد�ث �لتي تتعلق بالدفاع عن �ملناطق �ملحررة ي�صعب �رشد كل �الأمور 

:
127

�ملتعلقة بهذ� �ل�صاأن، ولكن يكن �أن نتوقف على بع�ص �ملحطات �ملهمة، منها

�أ.  نتيجة ت�صاعد وترية عمليات �ملقاومة يف �جلنوب �للبناين �ملحتل من ِقبل جماهدي 

تتعر�ص  �جلماعة  مع�صكر�ت  كانت  �الإ�صالمية،  للجماعة  �ملقاوم  �جلناح  �لفجر،  قو�ت 

للدفاع  ع�صكرية  ترتيبات  �تخذت  لذلك  مدمر،  ب�صكل  �الإ�رش�ئيلي  �لطري�ن  لق�صف 

يف  و�ملر�بطة  و�النت�صار  �صكنهم،  الأماكن  �ملجاهدين  ترك  منها  �ملنطقة،  عن  �ل�صلبي 

للدفاع  للطائر�ت  �مل�صادة  �الأ�صلحة  �إدخال  مّت  كما  �ملغطاة.  و�ملناطق  و�الأحر�ج   �ملغاور 
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عن �ملع�صكر�ت مثل �لر�صا�ص �لثنائي �لثقيل �ملحمول من عيار 14.5، و�صو�ريخ من طر�ز 

Sam 7 �لتي كانت حمدودة �لعدد و�لفاعلية يف مو�جهة �أقوى �صالح للجو يف  �أو   7 �صام 

منطقة �ل�رشق �الأو�صط.

ب. عندما كانت تزد�د حركة �الإخوة يف �ملع�صكر�ت كانت تتعر�ص للق�صف �لعنيف 

و�ملركز من قبل مدفعية جي�ص �لعميل حلد، مما ي�صطر قيادة �ملنطقة للردِّ على �لق�صف 

بق�صف مماثل، بعد �أخذ �الإذن و�لقر�ر من قبل قيادة �جلماعة. ويف هذ� �ملجال كان �أد�ء 

�صباط �لرمي موؤثر�ً ودقيقاً، وكانت �الأ�صلحة �مل�صتخدمة يف �ملعارك �لنارية تتاألف من 

ملم،   107 عيار  من  �ل�صو�ريخ  ور�جمات  ملم،  و120  ملم  عيار81  من  �لهاون  مد�فع 

وغريها من �الأ�صلحة �ملكافئة.

�أو  ��صتطالعية  �إر�صاُل دوريات  �ملع�صكر  �مللقاة على عاتق  �الأ�صا�صية  �ملهمات  ج. من 

قتالية �إىل عمق مناطق �لعدو عن طريق �لت�صلل لتنفيذ “كمني” �أو “�إغارة” �أو غري ذلك من 

�ملهمات �خلطرة. يقول قائد �ملع�صكر: “��صتغرق تدريب نخبة من �الإخوة تدريباً �إ�صافياً 

ملدة �صنتني الختيارهم وتكليفهم مبهمة �لدوريات �لتي تعمل خلف خطوط �لعدو، ففي 

�أي مبعدل دورية  29 دورية،  �لدوريات  1989، نفذت �رشية  �أيار/ مايو وحده من �صنة 

بعد عودته من �إحدى �لدوريات �ل�صاقة، “�إن  و�حدة كل 24 �صاعة”. ويتابع �لقائد قائالً 

هناك  من  �لعدو.  فيها  يتو�جد  نقطة  �أقرب  هي  و�الأمان  بالقوة  فيها  �أ�صعر  منطقة  �أكرث 

نعرف نو�ياه ومن هناك نقطع �أنفا�صه”.

د. من �ملهم �أي�صاً �أن ن�صري �إىل �ن�صباط و�أخالقية �ملجاهدين يف �لعمل �لع�صكري، فقد 

“قامت �إحدى �لدوريات بالت�صلل عب خط �لتما�ص �ملو�زي لقرية كفرفالو�ص وجتاوزت 
�لدورية  عنا�رش  و�نت�رشت  بال�صكان.  ماأهولة  �أخرى  قرية  على  �مل�رشفة  �حلمر�ء  �لتلة 

و�أخذت مو�قعها �لقتالية، ويف طليعتهم زمرة �ال�صتطالع و�ملر�قبة �لتي ر�صدت جتمعات 

�ملنظار  عب  �لرت�صد  وبعد  �للحدي.  �لع�صكري  زيهم  يف  �ملقاتلني  ومن  �لنا�ص  من  كبرية 

�لع�صكري �ت�صح �أن هناك ت�صييع جلنازة �أحد �لع�صكريني، و�جلميع يحت�صد بالقرب من 

�لكني�صة، وبعد و�صع كل �الأهد�ف �لع�صكرية حتت مرمى �أ�صلحة �ملجاهدين �ت�صل قائد 

�لدورية بقائد �ملع�صكر يطلب �الإذن باإطالق �لنار وتاأمني �مل�صاندة �لنارية عند �ل�رشورة. 

غري �أن قائد �ملع�صكر متنّع عن �إعطاء �الأو�مر و�ت�صل بالقيادة �لع�صكرية �لتي �رتاأت بعد 

��صت�صارة �لقيادة �ل�صيا�صية باأن عملية �إطالق �لنار يف هذه �حلاالت هي عملية غري متكافئة 
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�مل�صوؤول  �أخذ  �لقدرة و�إمنا �جلدوى و�الأخالق. عندئذٍ  �أخالقية، و�لعمل ال تبره  وغري 

�لع�صكري جهاز �الت�صال ليعطي �الأو�مر على �ملوجة �ملوحدة للدورية ولقائد �ملع�صكر 

 قائالً: “�ل�صجاعة هي �أن تقابل �ل�صيف بال�صيف، تابعو� مهمتكم، �لدورية ��صتطالعية فقط،

�ل�صالم عليكم”. 

مع �صاعات �لفجر �الأوىل �ن�صحبت عنا�رش �لدورية بعد يوم طويل و�صاق، �إذ كان من 

�ملمكن �أن يتعر�ص �أي جماهد فيها �إىل �ملوت بعيد�ً عن �أهله، ولكن مل يكن من �ملمكن �أبد�ً يف 

تربية قو�ت �لفجر �الإ�صاءة �إىل طهارة �ل�صالح.

�لعديد  و�أهلت  ودربت،  علّمت،  �لتي  �ملدر�صة  مبثابة  �الأ�صا�صي  �ملع�صكر  كان  هـ. 

ويحافظ  �الأ�صبوع  نهاية  عطلة  يف  ميد�نياً  تدريباً  يتلقى  كان  جماهد  فكل  �الأجيال،  من 

�لدرو�ص  �إىل  باالإ�صافة  نف�صه،  �الأ�صبوع  ليايل  من  و�حدة  ليلة  و�ملر�بطة  �حلر��صة  على 

خمل�ص.  جماهد  لكل  �لنف�صي  �لغذ�ء  ُتعدُّ  �لتي  �لفكرية  و�ملحا�رش�ت  �لنظرية  �لع�صكرية 

كما كانت قيادة �ملناطق تنظم مناور�ت على م�صتوى عديد �ملنطقة �لو�حدة، كل ف�صل من 

ف�صول �ل�صنة، ليت�صنى لكل �ملناطق �مل�صاركة يف هذه �ملناور�ت �ملفيدة و�ملهمة على مد�ر 

�ل�صنة كلها. ولكن �الأهم كانت �ملناورة �ل�صنوية �لعامة �لتي كانت ت�صارك فيها كل �ملناطق 

يقول  �ملتخ�ص�صة.  و�الأ�صلحة  �لتعبئة،  وعنا�رش  �مليد�ن،  وقوة  �ملركزية  و�لوحد�ت 

�مل�صوؤول �لع�صكري يف هذ� �ملجال: “لقد كانت �ملناورة �الأوىل �لتي �نطلقت عام 1985 هي 

�الأ�صعب على �الإطالق. فاأمور �ل�صيطرة و�لتنظيم على م�صتوى �لعديد، كانت من �ملهمات 

�ل�صعبة �لتي حتتاج �إىل �لكثري من �ملر��ص، و�لتدريب، و�لتخطيط و�ملرونة، لذلك �أدخلت 

�إىل كر��صات �جلماعة فيما بعد كل �لدرو�ص �لتي تتعلق بقيادة �ل�رشية و�لكتيبة”. ويتابع 

�مل�صوؤول قائالً: 

ووحد�ت  �لعديد،  ناحية  من  كلياً  متميزة   1989 عام  مناورة  كانت  لقد 

�لتي  �ملناورة  مبدة  وحتى  و�لكو�در  �لقادة  وم�صتوى  و�الأ�صلحة،  �لتخ�ص�ص 

�لبحري  �ل�صاطئ  �لدفاعية  �ملهمات  غطت  �إذ  �لتو�يل،  على  �أيام  لثالثة  ��صتمرت 

وغريها،  وكرخا،  وكفرفالو�ص،  �حلبا�ص،  مر�ح  تالل  وحتى  �صيد�  ملدينة 

بطرق  �لبحرية  �الإحد�ثيات  حتديد  ومّت  �لثقيلة،  �الأ�صلحة  فيها  و��صتخدمت 

و�أ�صاليب علمية ثابتة. ومما ز�د جناح هذ� �لعمل هو م�صاركة �الإخوة �ملجاهدين 

�لع�صكري  م�صتو�هم  و�زى  �لذين  وبريوت  �خلروب  �إقليم  منطقة  من  كل  يف 

و�لقيادي م�صتوى �إخو�نهم �ل�صيد�ويني. 
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��صتفادت منها   و. مل تتفرد �جلماعة باال�صتفادة من مع�صكر�تها يف �رشق �صيد� بل 

جمموعات جهادية �أخرى على �ل�صاحة �الإ�صالمية، فحزب �هلل �لذي كان يعاين يف حركته 

�لع�صكرية جنوباً، ب�صبب �خلالف و�القتتال مع حركة �أمل، �لتي كانت ت�صيطر على معظم 

�جلنوب �للبناين، ر�أى يف مع�صكر�ت �جلماعة �رشق �صيد� عا�صمة �جلنوب �ملالذ �الآمن 

و�ملنا�صب لتدريب وتاأهيل عنا�رشه. وبالفعل كان مع�صكر بدر هو �ملدر�صة �لتاأ�صي�صية 

�نطالقتهم  لتاأ�صي�ص  �أهلتهم  �لتي  �لتدريبات  �أهم  فيه  تلقو�  �لذين  �حلزب  ل�صباب  �الأوىل 

�الأوىل.

ومع�صكر�تها  �ملحررة  �ملناطق  عن  للدفاع  و�لقتال  �لعمل  ملرحلة  كان  �لنهاية  ويف  ز. 

�ملفتوحة ثمن ال يقل عن ثمن �لدفاع عن مدينة �صيد� �أو �لقتال يف عمق �جلنوب �للبناين. 

فقد �صقط دفاعاً عن هذه �ملناطق �لد�خلية وحميطها �خلارجي كل من:

�ل�صهيد �أحمد بدر ظر�فة 1985/9/26؛ ��صت�صهد يف �أثناء �لق�صف على مدينة �صيد�.  •

�ل�صهيد ح�صن �صلمان �ملتفرغ يف مع�صكر بدر، ��صت�صهد يف 1985/12/20، �إثر �لق�صف   •

�ملدفعي لقو�ت �لعميل حلد على �أحد �ملحاور �ملوؤدية �إىل �ملع�صكر. كما �أ�صيب معه عدة 

�إخوة بجروح.

�ل�صهيد �ل�صيخ ح�صني �أبو �لعرد�ت ��صت�صهد يف 1989/5/14.  •

�إىل  �ملوؤدية  �ملحاور  �أحد  على   1990/6/15 يف  ��صت�صهد  �لبغد�دي  ع�صام  �ل�صهيد   •

�ملع�صكر. 

مهمة  يف   1991 �صنة  ��صت�صهد�  �للذ�ن  �رَشْيدة،  هيثم  و�ل�صهيد  كايد  �إبر�هيم  �ل�صهيد   •

.
128

و�حدة يف �أثناء �ملر�بطة للدفاع عن �إحدى �لتالل �حلاكمة يف �ملع�صكر

4. العمل املقاوم يف البقاع الغربي:

كان للبقاع �لغربي دور يف �لعمل �ملقاوم خالل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للبقاع �لغربي، 

�لع�صكري  �لعمل  لتنظيم  جلنة  �صكلت  حيث  �مل�رشي،  �إبر�هيم  �إ�رش�ف  حتت  وكان 

للجماعة تاألفت من عبد �حلكيم و�كد، وحممد �للدن، ونذير قدورة، وبحكم كون �الأخري 

ع�صكرياً يف �جلي�ص �للبناين فاإنه كان يقوم مبهمة �الرتباط مع �مل�رشي، وتاأمني �لعتاد. 

�للدن حممد  فيها  و��صت�صهد  �لبقاع،  يف  حمدودة  عمليات  �الإ�صالمية  �جلماعة   نفذت 

�ملرجع نف�صه.  
128
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�ملقاوم �لعمل  لهذ�  �ل�صهد�ء  ومن  �ملجاهدين،  بع�ص  مع  بها  قام  م�صرتكة  عملية   يف 

 .
129

منري عبد �لرحمن وحممد عبد �خلالق

5. العمل الع�سكري يف اإقليم اخلروب:

كانت بد�ية �الإعد�د للعمل �لع�صكري يف منطقة �الإقليم مبكرة جد�ً فقد تز�من مع فرتة 

�رتفاع وترية �خلطر على منطقة �جلنوب ب�صكل عام ومدينة �صيد� ب�صكل خا�ص، وكان 

�الإقليم ُيعدُّ �ل�صند �جلغر�يف �الأهم لعا�صمة �جلنوب. فقبل �صنة على �الأقل من �الجتياح 

�الإ�رش�ئيلي للبنان �صنة 1982، كانت �أحر�ج ووديان �ملنطقة م�رشحاً للتدريبات �الأولية 

.
130

ل�صباب �الإقليم �لو�عد

يقول �أحد �لكو�در �لذين ن�صطو� يف منطقة �الإقليم: 

ودلهون،  وكرتمايا،  وبرجا،  �صحيم،  من  كل  يف  �لرتبوية  �حللقات  �صكلت 

�إقليم  يف  �جلهادي  للعمل  �الأ�صا�صية  �لبنية  وغريها،  ومزبود  وعانوت،  ود�ريا، 

�أخذ   ،1982 �صنة  من  حزير�ن  يف  للبنان  �الإ�رش�ئيلي  �الجتياح  فمع  �خلروب. 

قو�ت  يف  �إخو�نهم  مل�صاعدة  عاتقهم  على  �ال�صتطالع  مهمات  �ملنطقة  �صباب 

�لفجر �لتي �نطلق عملها يف مدينة �صيد�، وكانت �خلطة تهدف �إىل تنفيذ عمليات 

نوعية يف مناطق وحماور ي�صلكها �لعدو وبعيدة عن �ل�صكان خوفاً من ردة فعله 

�لقا�صية بعد خ�صائره �ملتوقعة، وكانت منطقة �إقليم �خلروب �أف�صل م�رشح لهذه 

�لعمليات. من �لناحية �جلغر�فية، وبعد �ن�صحاب �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي من منطقة 

�إىل  للتوجه  بريوت  منطقة  من  �لقادمني  �ملجاهدين  حمطة  �الإقليم  �أ�صبح  �جلبل 

مب�صاعدة  تتم  كانت  �لتي  �جلبلية  �لت�صلل  عمليات  حيث  �ملحتلة،  �صيد�  مدينة 

.
131

جماهدي �الإقليم

عمالءه،  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو  زرع  منها،  �ن�صحب  �لتي  �ملناطق  معظم  يف  ح�صل  فكما 

�ال�صرت�كي  �لتقدمي  �الإقليم، فاحلزب  �نعز�لية، ملحا�رشة منطقة  �ملح�صوبني على قوى 

ت�صانده بع�ص �لقوى �لوطنية �أخذت على عاتقها �لقتال يف منطقة �جلبل ب�صكل عام، وقوى 

�لتهبت  حيث  �خلروب،  �إقليم  عن  �لدفاع  �لتزمت  �الإ�صالمية  �جلماعة  بينها  من  متعددة 

مقابلة �أجرتها �أمل عيتاين مع نذير قدورة، جب جنني )�لبقاع، لبنان(، 2011/7/14.  
129

�أر�صيف �لعمل �جلهادي يف �جلماعة �الإ�صالمية.  
130

�ملرجع نف�صه.  
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�لزينة، وحمور  – و�دي  – حارة بعا�صري، وحمور �صبلني  �جلبهة على حمور بعا�صري 

د�ريا – عني �حَلْور، وحمور تالل ح�رشوت – �ملطلة، وحمور تلة ز�روط – �جلية، حيث 

:
132

بلدة برجا �مل�رشفة على هذ� �لقطاع �ل�صاخن. ومتيزت هذه �حلرب باأمور عدة، �أهمها

�أن هذه �حلرب كانت تدور يف مناطق جبلية مفتوحة. �أ. 

�أن �لتالل �ملرتفعة و�لنقاط �حلاكمة كانت �ملو�قع �الأمثل ملثل هذ� �لنوع من �لقتال. ب. 

�لرمي  مدى  لطول  �ملعارك  هذه  مثل  يف  �لفعالة  �الأ�صلحة  هي  �لثقيلة  �الأ�صلحة  �أن  ج. 

ولطبيعة �ملناطق �جلبلية �ملح�صنة.

�لتقدمي  �حلزب  مع  �الإ�صالمية  �جلماعة  تعاونت  �لقتال  من  �لنوع  هذ�  مثل  يف 

�ال�صرت�كي �لذي يتلك �الأ�صلحة �لثقيلة و�لفعالة، لذلك فاإن حمور منطقة برجا وتاللها 

�جلماعة،  يف  �ملجاهدين  من  عدد  ي�صغلها  كان  �لعمالء  منطقة  حيث  �جلية  على  �مل�رشفة 

�أجل  من  يتعاونون  كانو�  و�جلميع  �ال�صرت�كي.  �حلزب  عنا�رش  من  عدد  �إىل  باالإ�صافة 

 �لرمي على �أهد�ف للعمالء بو��صطة �ملدفع �ملبا�رش �لثقيل و�لفعال ملثل هذه �ملحاور �جلبلية

.
133

و�ملفتوحة

�لطويل،  �ملدى  وذ�ت  �ملوؤثرة  �لثقيلة  �الأ�صلحة  �أهمية  �أدركو�  �لعمالء  فاإن  كذلك 

فا�صتخدمو� �صو�ريخ ميالن Milan �ملوجهة و�مل�صادة للدبابات و�لتح�صينات، وكانت 

دقيقة  �إ�صابات  �ملح�صنة  مو�قعها  �أ�صيبت  �لتي  �ملو�جهة  حماور  على  مدمرة  نتائجها 

.
134

ومبا�رشة

�إز�ء هذه �ملو�جهات و�لظروف �ل�صعبة و�خلطرية كان ال بّد من رفع �مل�صتوى �لقتايل 

ملجاهدي �جلماعة يف هذه �ملنطقة. فتوجهت جمموعة كبرية من جماهدي �الإقليم للتدرب 

على تكتيكات �لقتال ب�صكل عام، وتقنيات �لعمل يف �ملناطق �جلبلية �ملفتوحة ب�صكل خا�ص. 

وبقي �الأمر ي�صري على هذ� �ملنو�ل حتى �ن�صحاب �لعمالء حتت وطاأة �رشبات �ملجاهدين 

من جميع �ملناطق و�ملحاور �لتي كانو� فيها، فتنف�ص �الإقليم �ل�صعد�ء و��صتعدت �جلماعة 

.
135

فيه ملرحلة جديدة

�ملرجع نف�صه.  
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بعد �ن�صحاب �لعمالء من �ملناطق �ملحيطة الإقليم �خلروب تو��صلت �ملناطق جغر�فياً 

�لعا�صمة  من  بكٍل  �الإقليم  يربط  �لذي  �ل�صاحلي  �خلط  يف  وخ�صو�صاً  طبيعي،  ب�صكل 

.
136ً

بريوت �صماالً، وعا�صمة �ملقاومة �صيد� جنوبا

وحتى  ب�رشي  و�دي  من  و�ملنت�رش  بهم،  �ملرتب�ص  �لعدو  نحو  �الإقليم  جماهدو  �نتقل 

بد�أ  لذلك  �صيد�.  منطقة  يف  �إخو�نهم  مل�صاندة  �ل�صاخن(،  �ملحور  )حيث  كفرفالو�ص  تالل 

�صيد�  يف  �لعمل  مع  وتو�زى  ت�صابه  �الإقليم  يف  �جلهادي  �لعمل  ف�صول  من  جديد  ف�صل 

وبكل تف�صيالته، نذكر منها:

:
137

اأ. مرحلة الإعداد

كان ال بّد من قيام دور�ت تدريبية لتاأهيل قادة جمموعات، وف�صائل، ومناطق، فكانت 

مع�صكر�ت �رشق �صيد� هي �ملدر�صة �لتي خرجت هذه �لنخب �لقيادية ملجاهدي �الإقليم، 

وبالتايل �أ�صبح لديهم فريق قيادي موزع جغر�فياً ح�صب �ملناطق، وباكتفاء ذ�تي.

وح�صب  �الأولويات،  وفق  �لعنا�رش،  �صائر  بتدريب  �لقادة  من  �ملجاهدون  هوؤالء  بد�أ 

�أبناء  �ملناطق، حتى �أ�صحى عامل �لتاأهيل �لنوعي يف �الإقليم هو �لفكر �ل�صائد يف �أو�صاط 

�جلماعة وحميطهم �ملقرب.

بعد �كتمال مالك �لعمل كماً ونوعاً، مّت تنظيم �ملنطقة جغر�فياً مبا يتنا�صب مع �نت�صار 

�لطاقة �لب�رشية، وتوزيع �ملحاور، ون�صبة �مل�صاحات.

�ل�صالح  تعميم  فكرة  وكانت  �ملنا�صبة،  باالأ�صلحة  �لع�صكري  �جل�صم  ت�صليح  مّت 

جمهزين  كانو�  �لعمل  يف  و�نخرطو�  تدربو�  �لذين  فكل  وفعالة،  �صائدة  م  ُمنظَّ كل  على 

و�صائر �جلماعية،  و�الأ�صلحة  �لفردية،  و�الأ�صلحة  �ملوحد،  )�لِزّي  حاجاتهم   بكامل 

�مل�صتلزمات(. 

كان هناك تاأهيل م�صرتك دوري لكل �لقادة يف �صيد�، و�الإقليم، وبريوت، و�لعرقوب 

م�صوؤول  يقول  �لنوعية.  �جلاهزية  وتاأمني  �لقيادي،  �مل�صتوى  ورفع  �لنهج،  لتوحيد 

�لتدريب �ملركزي يف �جلماعة: 

�ملرجع نف�صه.  
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وكل  �إز�ئي،  تقف  �لطاقات  فكل  مميز�ً،  يوماً  �لقادة  تدريب  يوم  كان  لقد 

من  يتناف�ص  �جلميع  �صاحتي.  يف  تتناف�ص  �لهمم  وكل  �أمامي،  تعر�ص  �لتجارب 

�الأعد�د  هذه  بني  ومن  و�الأدق،  و�الأ�رشع  �الأذكى  الختيار  �الأف�صل  تقدمي  �أجل 

�لتي تخطت �ملئة، كان ملفتاً للنظر مظهر قادة وكو�در �الإقليم �لذين متيزو� د�ئماً 

بالطاعة و�الن�صباط و�رشعة �لبديهة و�للياقة �لعالية.

بهذه �لبنية �لع�صكرية وبهذ� �مل�صتوى �لنوعي وبهذه �الأعد�د �لوفرية �صاركت منطقة 

�ل�رشقي  و�متد�دها  �صيد�  يف  جتري  كانت  �لتي  �لعامة  �ل�صنوية  �ملناور�ت  يف  �الإقليم 

�ملال�صق ملحاور كفرفالو�ص. وُتعدُّ م�صاركة منطقة �الإقليم من حيث �لَكّم و�لنوع �جلزء 

�جلماعة  من  �الإقليم  جماهدو  كان  �أو�صح  وبعبارة  �ملناورة،  خلطة  �ملكمِّل  �الأ�صا�صي 

ياأخذون دور �أحد �أجنحة �ملناورة �لثالثة يف �لهجوم �أو �لدفاع، �أو �لهجوم �لرّدي �ملعاك�ص 

�أي �أنهم كانو� يثلون ثلث �لوزن �حلقيقي لعنا�رش �ملناورة.

ب. مرحلة التنفيذ138:

وحماورها  �صيد�  �رشق  منطقة  يف  و�ملر�بطة  �حلر��صات  يف  �الإقليم  جماهدو  �صارك 

�مللتهبة، وبالتايل كانو� ركناً �أ�صا�صياً ود�عماً الإخو�نهم يف ردم �لثغر�ت، و�إر�حة �إخو�نهم 

�ملتعبني من جر�ء �ال�صتنفار�ت �ملتكررة.

جمازون  عادة  كانو�  “و�لذين  �الإقليم،  ملنطقة  �ملميزون  �لرمي  �صباط  و�صارك 

يف  للعمالء  �لع�صكرية  �ملو�قع  على  للق�صف  و�ملدفعية  �مل�صاندة  �صالح  يف  وجامعيون”، 

منطقة �رشق �صيد�، بعدما تخرج هوؤالء �ل�صباط من خالل عدة دور�ت متت يف مع�صكر 

لهوؤالء �ملميز  �مل�صتوى  على  بالغ  �أثر  �حلّي  و�لتدريب  �لعلمي  للم�صتوى  وكان   بدر، 

�لكو�در.

وقامت عنا�رش وكو�در �لنخبة من جمموعات �الإقليم بدوريات على حدود ويف عمق 

مناطق �لعمالء، وكانت هذه �لدوريات تاأخذ طابع �ال�صتطالع �أو �لكمائن، و�صاعدهم يف 

ذلك �ال�صتفادة من خّط �الإقليم �لنهري �ملمتد من علمان �إىل جون، �إىل �لتالل �مل�رشفة على 

منطقة ب�رشي للمر�قبة �جلانبية. وبذلك يكون حمور �رشق �صيد� قد �متلك َخطّي مر�قبة؛ 

�خلط �ل�رشقي ملدينة �صيد�، و�خلط �ل�صمايل لنهر �الأويل.

�ملرجع نف�صه.  
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�مل�صاعدة  �لقوة  تلحظ  �ل�رشقي  وحميطها  �صيد�  مدينة  عن  �لدفاع  خطة  كانت  لقد 

�الأ�صا�صية �لقادمة من منطقة �الإقليم، لذلك �أدرجت �رش�ياهم يف مالك �لقوة �ملد�فعة عن 

هذ� �حليِّز �جلغر�يف �لو��صع. ومن �أجل ت�صهيل هذه �لعملية مّت و�صع �صالح �رشية كاملة 

يف منطقة �صيد� لالنتقال �ل�رشيع من �حلالة �ملدنية �إىل �حلالة �لقتالية دون توتر، وك�صباً 

للوقت، وبعيد�ً عن �أعني �ملر�قبة �لتي كان يجيد ��صتخد�مها ماأجورو �لعمالء.

1991، حيث مّت تنفيذ �تفاق �لطائف �لذي ن�ّص  بقي �حلال على ما ذكرنا حتى �صنة 

�ملقاومة  �صالح  عد�  و�مليلي�صيات،  و�الأحز�ب،  �لقوى،  جميع  من  �ل�صالح  �صحب  على 

�حلروب  باأخالقية  يوماً  تعرتف  مل  �لتي  �جلماعة  �أن  �إىل  �لتنبيه  مع  �هلل.  بحزب  �ملتمثلة 

.
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�لد�خلية، �حرتمت تنفيذ �التفاق على �لرغم من دورها �لريادي يف �لعمل �ملقاوم

رابعًا: العمل الع�شكري يف املخيمات الفل�شطينية:

1. خميمات �سور:

�صتينيات  من  �لثاين  �لن�صف  يف  �لفل�صطينية  �لثورة  �نطالقة  عن  �الإعالن  بد�ية  مع 

خميمات  �إىل  �لع�صكرية  �لف�صائل  ت�صكيالت  من  �أي  ت�صل  �أن  وقبل  �لع�رشين،  �لقرن 

لبنان، و�صلت قو�ت جي�ص �لتحرير �لفل�صطيني �إىل خميمات �جلنوب، وحتديد�ً �إىل خميم 

حركة  من  لقربه  ونظر�ً  �لت�صكيالت،  هذه  بع�ص  �إمرة  يتوىل  ر  �ل�صيخ  كان  �لر�صيدية. 

�الإخو�ن يف قطاع غزة، تو��صل مع قيادة �جلماعة �الإ�صالمية يف لبنان، �لتي كانت قريبة 

عهد يف �الرتباط مع �الإخو�ن �لفل�صطينيني، وطلب منها �أن توفر له �أمو�الً لدعم �أن�صطته 

�أ�صارت عليه  �لع�صكرية يف �جلنوب، وبعد �ملو�فقة على طلبه، وتزويده ببع�ص �الأمو�ل، 

�أن يرعى �الإخو�ن �لفل�صطينيني؛ فزودهم بال�صالح، وي�رش لهم  قيادة �جلماعة يف لبنان 

�صبيل �لتدريب يف مو�قعه، غري �أن هذه �لعالقة مل ت�صتمر ب�صبب طلبه منهم �أن يلتحقو� 

.
140

بت�صكيالته �لع�صكرية، وهذ� ما كانو� يرف�صونه

�صهدت فرتة منت�صف �ل�صبعينيات حالة نهو�ص �إ�صالمي ملحوظ يف �أو�صاط �ل�صباب 

�لفل�صطيني، يف خميمات �صور حتديد�ً، ويف خميم �لر�صيدية على وجه �خل�صو�ص. �الأمر 

�ملرجع نف�صه.  
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�لذي �أدى �إىل ن�صوب �أكرث من عملية �حتكاك وتوتر مع عنا�رش �لتنظيمات �لفل�صطينية؛ 

�لديوقر�طية  �جلبهة  مثل  يومها،  �ملارك�صي،  �لفكر  تتبنى  كانت  �لتي  تلك  خ�صو�صاً 

�لدعوي  �ملّد  حالة  تز�يد  ومع  فل�صطني.  لتحرير  �ل�صعبية  و�جلبهة  فل�صطني  لتحرير 

يف  �جلماعة  ل�صباب  �جلماعية  �الأن�صطة  تظهر  بد�أت  �لنا�ص،  وبني  �ل�صباب  �أو�صاط  يف 

خميم يف  �جلماعة  �صباب  حترك  بد�ية  يو�كبها  والفت،  علني  ب�صكل  �لر�صيدية   خميم 

�صور.  منطقة  يف  �ل�صنية  و�لتجمعات  �لفل�صطينية،  �ملخيمات  وباقي  �ل�صمايل،  برج 

فقامت �جلبهة �لديوقر�طية باختطاف �الأ�صتاذ ف.�ص لظنهم باأنه م�صوؤول �جلماعة يف 

�ملنطقة، و�قتادته �إىل جهة جمهولة. مل يكد ي�صل خب �ختطافه حتى تنادى جميع �إخو�ن 

 �ملخيمات، �إىل �لر�صيدية. وقررت قيادة �ملنطقة، �ملوؤلفة من �أ.�أ.ع، ور.ر، وم.�ص، و�ل�صهيد

في�صل نا�رش، �ال�صتنفار يف �أو�صاط �صباب �الإخو�ن، �إ�صافة �إىل ��صتمر�ر �الت�صاالت مع 

باقي �لف�صائل، �إىل �أن مّت �الإفر�ج عنه. ويف �ليوم �لتايل ح�رش �ل�صيخ ف. و�الأ�صتاذ �إ.م من 

قيادة �جلماعة �الإ�صالمية، �إىل خميم �لر�صيدية، لالطالع على �ملوقف، ومّت يف تلك �لزيارة 

�جلانب.  ومنعة  �ل�صوكة  عن  كتعبري  �لفردي،  بال�صالح  �ملخيم  يف  �الإخو�ن  تزويد  �إقر�ر 

وباقي  �جلماعة  �صباب  بني  �لعالقة  �صكل  يف  حتول  نقطة  �حلادثة  هذه  �صكلت  وهكذ�، 

حتديد�ً،  �ملخيم  يف  ودوره  تاأثريه  له  كطرف  معهم  تتعامل  بد�أت  حيث  �لثورة،  ف�صائل 

.
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و�ملنطقة ب�صكل عام

�لثورة  ف�صائل  �أعلنت   ،1975 �أحد�ث  �إثر  لبنان  يف  وقعت  �لتي  �ملعارك  وبعد 

�لفل�صطينية حالة �لتعبئة و�لتجنيد �الإجباري يف خميم �لر�صيدية. فالتحق كل من في�صل 

نف�صه  �لوقت  يف  منتظماً  وكان  �ملخيم،  يف  �الإ�صالمي  �لعمل  رموز  من  كان  �لذي  نا�رش 

�مل�صلم  �ل�صباب  من  وهما  مو�صى،  وع�صام  �هلل،  عبد  وح�صني  فتح،  حركة  �صفوف  يف 

مبنياً  يكون  قد  �اللتحاق  وهذ�  �لطالبية.  بالكتيبة  وحتديد�ً  فتح  بحركة  �لر�صيدية،  يف 

�إىل فتح بعد موجة  �أبناء �حلركة �الإ�صالمية يف �ملخيم باالن�صمام  يومها على توّجه لدى 

�لي�صارية. وحركة  �لقوى  �أ�صابتهم، خ�صو�صاً من بع�ص  �لتي  من عمليات �ال�صتهد�ف 

فتح يومها كانت �الأقرب �إىل �الإ�صالميني، وكانت بح�صب توجهها ت�صتوعب كل �لتيار�ت 

�لثالثة حركة فتح يف معارك  �ل�صبان  �لي�صارية، و�لقومية، و�لعلمانية، و�لدينية. �صارك 

.
142

�لعي�صية، و��صت�صهدو� يف 1976/10/21، ونظمت لهم يف خميم �لر�صيدية جنازة مهيبة

مقابلة �صخ�صية مع م.م )�عتذر عن كتابة ��صمه �ل�رشيح(.  
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�أو��صط  �الإ�صالمية يف  �إىل �جلماعة  �لر�صيدية  �مل�صلم من خميم  �ل�صباب  �ن�صمام  ومع 

�الإ�صالمية يف  ��صتحدثته �جلماعة  �لذي  �ل�صبعينيات، �صارك هوؤالء يف تنظيم �ملجاهدون 

�أثناء �حلرب �الأهلية يف لبنان �صنة 1975. حيث ر�بط هوؤالء يف مناطق �الأ�صو�ق �لتجارية 

ور�أ�ص �لنبع، وبع�ص مناطق مدينة �صيد�. ويف �أثناء �الجتياح �الإ�رش�ئيلي جلنوب لبنان 

�ملخيم،  �رشقي  يف  ر�بطت  ع�صكرية  قوة  �الإ�صالمية  �حلركة  �أبناء  �صكل   1978/3/14 يف 

�الحتالل  الأن  معه؛  ت�صتبك  ومل  باالحتالل  حتتك  مل  لكنها  هناك،  لها  موقعاً  و�تخذت 

.
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�ل�صهيوين مل يو��صل تقدمه �إىل م�صارف �ملخيم، وظّل بعيد�ً عن منطقة �صور

وح�صل �أع�صاء �حلركة �الإ�صالمية يف خميم �لر�صيدية على تدريبات ع�صكرية يف �أثناء 

عمليات  خالل  من  �أو  �لفل�صطينية،  للف�صائل  �ن�صمامهم  �أثناء  يف  �أو  �الإجباري،  �لتجنيد 

�أنه مع  �لتدريب �لتي نظمها بع�ص �الإ�صالميني �لذين كانو� يف �صفوف حركة فتح. غري 

يف  �الإ�صالمية  �حلركة  قررت   ،1982 يونيو  حزير�ن/  يف  للبنان  �الإ�رش�ئيلي  �الجتياح 

وتعاونت  �لعمليات،  من  عدد  تنفيذ  ��صتطاعت  ع�صكرية،  قوة  ت�صكيل  �لر�صيدية  خميم 

�ملجموعات �لع�صكرية للحركة �الإ�صالمية بعد �الجتياح مع عدد من �لقوى �للبنانية، غري 

�أن �لدور �الأ�صا�صي �لذي لعبته هذه �ملجموعات كان خالل حرب �ملخيمات، حيث ت�صدى 

�ملجاهدون للعدو�ن �لذي تعر�ص له �ملخيم �صنة 1986، وقدمت �حلركة �الإ�صالمية عدد�ً 

يف  �الإ�صالمية  للمقاومة  �مليد�نيني  �لقادة  �أحد  خليل،  منر  علي  منهم  �صهد�ء،  �أبنائها  من 

.
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جنوب لبنان، و�لذي ��صت�صهد يف 1986/3/9 يف معركة عنيفة

كما تعاون �أبناء �جلماعة �الإ�صالمية يف خميم �لر�صيدية مع �أبناء �جلماعة �الإ�صالمية 

�أثناء ما يعرف باأحد�ث �رشقي �صيد�، حيث  1985–1990 يف  يف مدينة �صيد�، يف �لفرتة 

�أبناء  من  و��صت�صهد  �صيد�،  مدينة  عن  دفاعاً  �ملعارك  هذه  يف  دور�ً  �لفل�صطينيون  مار�ص 

خميم �لر�صيدية يف معارك �رشق �صيد� نبيل �صعد �لدين، يف 1985/3/18، وكان قد ترك 

.
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مقاعد �لدر��صة يف �جلامعة �الأمريكية يف بريوت، و�لتحق باملجاهدين

على �أمل  حركة  �أطلقتها  �لتي  �حلرب  �رش�رة  ال�صتعال  �الأوىل  �للحظات   ومنذ 

�ص.ن، �ل�صيخ  ت�صم  كانت  �لتي  �ملخيم  يف  �جلماعة  قيادة  قررت  �لر�صيدية،   خميم 

املرجع نف�سه.  
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�لدفاع. فتم  �مل�صاركة يف و�جب  و�ل�صيخ م.�إ، وع. ي، و�ل�صهيد منري مو�صى، و�آخرين، 

ت�صكيل �ملجموعات �لع�صكرية و�ختيار مو�قع حمددة على �أطر�ف �ملخيم؛ قبالة �ملحاور 

. فاتخذو� موقعاً يف 
146

�أمل منها القتحام �ملخيم �لتي كان من �ملتوقع تقدم قو�ت حركة 

�جلهة �ل�صمالية من �ملخيم �ملو�جهة ملنطقة �ل�صو�كري، وموقعاً �آخر يف �ملخيم �لقدمي يعرف 

كبري  بدور  �لر�صيدية  خميم  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  �أبناء  قام  وقد   .
147

�لتلة �أي  بـ“�لدبة” 

يف عملية �الإغاثة يف �أثناء حرب �ملخيمات، كما كان لهم دور كبري يف �جلو�نب �الجتماعية 

و�لقيام  �ل�صن،  لكبار  �أو  للمر�صى  م�صاعد�ت  وتقدمي  �لنا�ص،  �أحو�ل  كتفّقد  �حل�صار،  يف 

.
148

بجوالت على مو�قع �ملقاتلني

للجماعة  �لع�صكري  �لعمل  بد�يات   1978 �صنة  �صهدت  �ل�صمايل،  �لبج  خميم  ويف 

�أن  بعد  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  ملقاومة  ع�صكرية  جمموعة  ت�صكيل  مّت  حيث  �الإ�صالمية، 

�لذي  �الأمر  �ملخيم،  باجتاه  �الإ�رش�ئيلية  �لبية  �لقو�ت  تقدم  �إىل  ت�صري  �ملعلومات  كانت 

 دفع �مل�صوؤول �لتنظيمي يف �ملخيم وليد ديب، �إىل دعوة �ل�صيخ ع.ع، وحممود م، وو.ن، 

ب�رشورة  قر�ر�ً  فاتخذو�  �ملنا�صب،  �لقر�ر  و�تخاذ  �ملوقف  لدر��صة  و�آخرين،  م.ن،  و�أبو 

�لت�صلح لكي يتمكنو� من �مل�صاركة يف �لدفاع عن �ملخيم، ومّت �لتو�فق على �لتزود بال�صالح 

من حركة فتح. 

يف  و��صرتكت  ت�صكيالتها،  �صمن  �حلر��صة،  مبهام  �ملجموعة  هذه  با�رشت  وقد 

وذلك  �لطرفني،  بني  مو�جهة  حت�صل  مل  ولكن  �لف�صائل.  �أعدتها  �لتي  �ال�صتنفار  خطة 

عملية  يف  و��صتمرت   .
149

�لبازورية منطقة  يف  ظّل  بل  �ملخيم،  �إىل  ي�صل  مل  �الحتالل  الأن 

�حلر��صة و�ال�صتنفار حتى نزوح غالبية �صكان �ملخيم، ومغادرة كافة �لقياد�ت �لع�صكرية 

�ملجموعة  �أنهم هم  �أن وجدو�  �لف�صائل. وبعد  �لعنا�رش من خمتلف  له، تبعهم بعد ذلك 

�لوحيدة �ملتبقية من ت�صكيل �ال�صتنفار، قررو� �ملغادرة و�النتقال �إىل �صيد�. مّت ذلك بعد �أن 

كانت قو�ت �الحتالل قد جتاوزت �ملخيم، وو�صلت �إىل منطقة جو�ر �لنخل �لتي تبعد نحو 

 ع�رشة كيلومرت�ت �صمايل خميم �لبج. ثم عادو� مبا�رشة بعد �ن�صحاب قو�ت �الحتالل 

مقابلة �صخ�صية مع م.م.  
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ر�أفت مرة، الأحزاب والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان، �ص 39–54.  
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من �أطر�ف �ملخيمات، ولكن من غري �أن يعيدو� ت�صكيل �ملجموعة، �أو �أي ت�صكيل ع�صكري. 

و��صتمرو� على هذه �حلال حتى �جتياح �صنة 1982.

ف�صكل  �لفل�صطينية.  �ملو�قع  من  لعدد  �صديد  �إ�رش�ئيلي  ق�صف  وقع   ،1982/6/4 ويف 

)بنادق( من  �أ�صلحة فردية  �أخذت  �ملخيم حينها جمموعات ع�صكرية  �أع�صاء �جلماعة يف 

حركة فتح، وت�صدت مع �لف�صائل �لفل�صطينية للدبابات �الإ�رش�ئيلية، �لتي بد�أت تهاجم 

من عدة جهات. ولكن �ملخيم �صقط ونفذ �الحتالل �ل�صهيوين حملة �عتقاالت، ومّت �عتقال 

وعلي  نوح،  ووليد  �هلل،  عبد  علي  �ل�صيخ  منهم؛  �ملخيم  يف  �جلماعة  �أع�صاء  من  جمموعة 

�أنف�صهم  جمعو�  �أن�صار،  معتقل  من  �ملخيم  يف  �جلماعة  �أع�صاء  خروج  وبعد   .
150

بركة

و�أعادو� تنظيم �صفوفهم وقررو� �لبدء مبقاومة �الحتالل، بينما حر�صت جمموعة من 

�صباب �جلماعة ممن مل يعتقلو� وظلو� يف �ملخيم، على جمع �الأ�صلحة �لتي تركتها �لف�صائل 

.
151

�لفل�صطينية

تو��صل �أع�صاء �جلماعة يف خميم �لبج �ل�صمايل مع بع�ص قياد�ت �ل�صيعة �مللتزمني، 

وجرى �لتعاون يف بع�ص �الأعمال قبل �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من منطقة �صور يف ني�صان/ 

�أبريل 1985. و�أ�صهم �أع�صاء �جلماعة يف �ملخيم يف �لدفاع عن مدينة �صيد�. وكان من بني 

�جلي�ص  91 من  �لكتيبة  هوؤالء �صابان ��صت�صهد� �رشق �صيد� ومعهما �صاب ثالث قتلتهم 

�للبناين �صنة 1990، وهما �إبر�هيم كايد وهيثم �رَشْيدة، يف وقت كانت فيه قيادة �جلماعة 

.
152

تفاو�ص �جلي�ص �للبناين على ت�صليم مو�قعها يف �رشق �صيد�

�لب�ص  خميم  �صباب  من  �أحد  �جلماعة  تنظيم  �إىل  �ن�صم  قد  يكن  مل  �لب�ص،  خميم  ويف 

ع�صكري، ت�صكيل  �أي  للجماعة  يوجد  مل  وبالتايل   ،1982 حرب  �أحد�ث  بد�أت   عندما 

�أو حتى �أفر�د ع�صكريني، �صوى �أن �لعمل �لدعوي �لذي كان يف بد�يته، �أ�صهم يف وجود عدد 

�لذين يحملون فكر �جلماعة، ويكنون لكو�درها وم�صايخها  �ملتدينني  �ملخيم  من �صباب 

مودة و�حرت�ماً، ويبدون ميالً نحوها، ويقيمون عالقات �صخ�صية مع رموزها وقياد�تها 

يف �ملنطقة. �صمن هذه �ملعطيات، ومنذ �الأيام �الأوىل لتمركز قو�ت �الحتالل د�خل �ملخيم 

مقدمتهم ويف  �جلماعة،  من  مقرباً  �إ�صالمياً  �صاباً  �أربعني  قر�بة  تد�عى  �أطر�فه،   وعلى 
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و�ل�صهيد وم.�ص،  وج.ق،  وهـ.ق،  مهاو�ص،  و�أ.  ع،  و�أبو  ح.ق،  و�ل�صيخ  م.ب،   �ل�صيخ 

قو�ت  ملقاومة  ع�صكري  بعمل  �لقيام  �رشورة  على  وتو�فقو�  و�آخرون،  ناجي،  �صمري 

�الحتالل �ملتمركزة يف �ملنطقة.

توىل �ل�صيخ م.ب �لتو��صل مع �ل�صيخ �ص.ن �مل�صوؤول �لتنظيمي للجماعة يف �ملنطقة، 

لالتفاق على م�صدر موثوق يكون قادر�ً على تزويدهم بال�صالح، فتم �لتو�فق على �ختيار 

. كما ��صتطاعت هذه �ملجموعة 
153

حزب �هلل، �لذي كان يعمل حتت ��صم �ملقاومة �الإ�صالمية

وتوزع  �ل�صخ�صية.  و�لعالقات  �لفردية  �ملبادر�ت  خالل  من  �الأ�صلحة  بع�ص  توفري 

عنا�رشها �إىل عدة جمموعات �صغرية، لكل جمموعة مهمة حمددة ودو�م عمل يتنا�صب مع 

ظروف عمل كل منهم، وب�صكل ال يثري �لريبة و�نتباه �لعمالء �أو �الإ�رش�ئيليني. و��صتفاد 

بع�ص �ل�صباب �مل�صلم يف �ملخيم من م�صاركتهم يف عدد من �لدور�ت �لع�صكرية �لتي نظمتها 

�لف�صائل �لفل�صطينية و�حلركة �الإ�صالمية �ملجاهدة، خالل �الجتياح �الإ�رش�ئيلي، وقامو� 

.
154

بعدة عمليات �صّد �الحتالل

2. خميمات �سيدا:

�صكل �لعمل �لع�صكري للجماعة �الإ�صالمية د�خل خميم عني �حللوة �لوجه �الأقوى من 

وجوه �لعمل �لع�صكري للجماعة د�خل �ملخيمات، ويكن �لقول باأن هذ� �لعمل �لع�صكري 

كان ر�فعة للعمل �لدعوي، �لذي غّذ�ه �ن�صمام �لعديد من �ل�صبان �لفل�صطينيني �إىل �جلماعة 

حتت لو�ء جمموعات ع�صكرية قامت بت�صكيلها. ومن ناحية �أخرى، فاإن �لعمل �لع�صكري 

عمل  يف  �لفل�صطينيني  �الإ�صالميني  ال�صتقالل  �الأول  �لعملي  �ملنطلق  كان  �حللوة  عني  يف 

�لتاأ�صي�ص  يف  �أ�صهم  فاإنه  وبالتايل،  و�صعهم،  خ�صو�صية  مع  يتنا�صب  و�صيا�صي  دعوي 

لوجود حركة حما�ص يف لبنان ب�صكل �أو باآخر.

كما  �صيد�  خميمات  يف  �نت�رش  قد  �لدعوي  �ملد  يكن  مل   ،1977–1969 �لفرتة  خالل 

�ل�صباب، كان  �نت�صب للجماعة بع�ص  كان عليه �حلال يف خميمات �صور، ومع ذلك فقد 

�جلماعة،  يف  قيادياً  موقعاً  يتوىل  كان  �لذي  �هلل،  رحمه  �لهادي  عبد  حممد  مقدمتهم  يف 

وذلك  بهم،  خا�صة  ع�صكرية  ت�صكيالت  �أي  توجد  تكن  ومل  و�آخرون.  ون.ب،  وم.�ص، 

مقابلة �صخ�صية مع م.ب )�عتذر عن كتابة ��صمه �ل�رشيح(.  
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؛ حيث تنت�رش جمموعات �جلماعة 
155

نظر�ً لقلة عددهم، ولقرب خميمات �صيد� من �ملدينة

�حللوة عني  خميمي  من  قريباً  بع�صها  كان  �لتي  �ملدينة،  �أطر�ف  خمتلف  يف   �لع�صكرية 

و�ملية ومية. لذلك �نتظم �صباب خميمات �صيد� من خالل جمموعات �جلماعة �لع�صكرية 

يف منطقة �صيد�.

وخالل �لفرتة 1978–1981، كانت منطقة خميمات �صيد� ما تز�ل مرتبطة مع مدينة 

�أو حتى مهام ع�صكرية م�صتقلة عن �جلماعة.  �أو ن�صاط  �أي ت�صكيل  �صيد�، ومل يكن لها 

جمموعة  �الإ�صالمية  �جلماعة  �صكلت  عندما   ،1980 �صنة  لغاية  �لو�صع  هذ�  و��صتمر 

�لع�صكري  م�صوؤولها  �إمرة  حتت  �لع�صكريني،  كو�درها  كافة  �صمت  رئي�صية  ع�صكرية 

يف  و��صتمرت  دور�ت،  �صل�صلة  �ملجموعة  هذه  تلقت  حبال.  جمال  �ل�صهيد  �جلنوب،  يف 

فتح  حركة  ت�صكيالت  عب  �أخرى  دور�ت  وتلقت  مكثفة،  د�خلية  وتعبئة  تدريب  بر�مج 

�إعد�د �ملنهاج  �أخرى مثل  �أحدها. وكان لهذه �ملجموعة مهام  �لتي كانت �لكتيبة �لطالبية 

�إىل هذه  �ن�صم  �لذي  تلقى م.م،  �إىل ذلك  �إ�صافة  �لع�صكري.  للتنظيم  �لتدريبي و�لتعبوي 

جمال  يف  ومتخ�ص�صة  مهنية  ودور�ت  تدريبات  �صل�صلة  ت�صكيلها،  بد�ية  منذ  �ملجموعة 

تابعة تطبيقية  علمية  موؤ�ص�صة  يف  �لوظيفي  �رتباطه  ب�صبب  وذلك  �لع�صكري،   �لت�صنيع 

.
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حلركة فتح

منطقة  �لفل�صطينيني  لالإخو�ن  ت�صكلت  قد  تكن  مل   ،1982 �صنة  لبنان  �جتياح  وحتى 

تنظيمية خا�صة بهم يف منطقة خميمات �صيد�، وبالتايل مل يكن قد مّت ت�صكيل جمموعات 

�أن عدد �الإخو�ن يف خميمي �ملية ومية وعني �حللوة كان قليالً،   ع�صكرية فيها. مع �لعلم 

�الإخو�ن  غالبية  كانت  و�إمنا  و�حدة.  ع�صكرية  جمموعة  ت�صكيل  حّد  �إىل  ي�صل  ومل 

�لفل�صطينيني تقيم يف مدينة �صيد� وحميطها، ولي�ص د�خل �ملخيمات.

ويف خميم عني �حللوة، يف �أثناء �الجتياح �الإ�رش�ئيلي للبنان، �صنة 1982، ُق�صف �ملخيم 

�الأّويل. ج�رش  عند  ور�بطت  �ملخيم  من  �جلماعة  �أع�صاء  من  جمموعة  فخرجت   ب�صدة، 

وقاد �بن �ل�صيخ �إبر�هيم غنيم جمموعة من �ل�صباب �لتي �أمطرت �الإ�رش�ئيليني بالقذ�ئف 

�ل�صهاينة  15 يوماً، مما ��صطر  �الإ�صالميون يف �ملخيم طيلة  على تخوم �ملخيم، و�صمد 

للبحث عن �إبر�هيم غنيم ملفاو�صته من �أجل وقف �ملعارك. و�صّكل جمموعة من �ل�صباب 
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�ل�صعب” لت�صفية  “حمكمة  ��صم  �أطلقو� عليها  �مل�صلم بقيادة �ص.م حمكمة د�خل �ملخيم، 

قياد�ت  فاعتقل  �ملخيم،  يف  �جلماعة  �أع�صاء  على  قب�صته  �الحتالل  �صّدد   .
157

�لعمالء

. غري �أن هذه �لقياد�ت ن�صطت بالعمل �لدعوي د�خل 
158

�إ�صالمية كثرية يف معتقل �أن�صار

.
159

�ملعتقل، و�أعطت �لدرو�ص و�ملحا�رش�ت

1983/12/27، قدم فيه حبال عر�صاً مف�صالً عن  ُعقد لقاء بني م.م وجمال حبال يف 

مر�حل �تخاذ قر�ر �ملقاومة، وتطور�ت �لعمل، وطبيعة �لعمليات، و�لتن�صيق �حلا�صل مع 

�حلر�ص �لثوري وحزب �هلل. ومّت �التفاق، يف �جلل�صة نف�صها، على عقد لقاء ثاٍن بغر�ص 

�إىل قو�ت �لفجر، و�الإ�صهام يف جتنيد مقاومني يف �ملخيمات، متهيد�ً  ترتيب �ن�صمام م.م 

ال�صتئناف �لعمل من خاللها. لكن حبال ��صت�صهد ع�صية يوم �للقاء، فا�صتاأنف م.م، �لذي 

ي�صكن خارج �ملخيمات، بعدها �ت�صاالته مع ه�صام �رَشْيدة يف خميم عني �حللوة، من �أجل 

جتميع �لعنا�رش �الإ�صالمية و��صتيعابهم يف ت�صكيالت �ملقاومة، كخطوة على طريق �لعمل 

1984، �ت�صل د.ع.ع، بتكليف من  �ملقاوم يف مدينة �صيد�. وخالل �صهر �صباط/ فب�ير 

قيادة �جلماعة يف بريوت، لتفوي�ص م.م �لبدء يف �إعادة ت�صكيل �جلهاز �لع�صكري للجماعة 

.
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يف منطقة �صيد�

بد�أ خروج �أع�صاء �جلماعة من معتقل �أن�صار �صنة 1984، وُعدَّت تلك �لفرتة وحتى 

�أمنية  فرتة   1985 فب�ير  �صباط/  يف  وحميطها  �صيد�  من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  بدء 

على  يرّكزون  و�الإ�صالميون  �ملر�قبة،  يكثفون  وعمالوؤه  �الحتالل  كان  فقد  بامتياز. 

مقاومة �الحتالل وجمع �الأ�صلحة، ومّت �لتن�صيق مع �جلماعة �الإ�صالمية، وباالأخ�ص مع 

قائد قو�ت �لفجر وجمموعته، ومّت تبادل للمعلومات، وتزويد �ل�صباب باالأ�صلحة مما مّكن 

.
161

�ملجموعات �لع�صكرية من تنفيذ �أكرث من عملية

�جلماعة  مع  �لع�صكري  �النت�صار  يف  �حللوة  عني  خميم  يف  �جلماعة  �أع�صاء  �صارك 

�ملخيم  تهدد  كانت  �لتي  �للبنانية  �لقو�ت  مو�جهة  يف  �صيد�  مدينة  عن  دفاعاً  �الإ�صالمية 
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و�ملدينة. ويف 1985/3/31 �صّن �لفل�صطينيون هجوماً معاك�صاً على مو�قع �لقو�ت �للبنانية 

1985/4/20 متكنت �ملجموعات من �إخر�ج عنا�رش �لقو�ت �للبنانية  حول �ملخيمني، ويف 

.
162

بالكامل من �ملناطق �ملحيطة بعني �حللوة و�ملية ومية و�إبعادهم باجتاه �ل�رشق

ويف حرب �ملخيمات �لتي �ندلعت �صنة 1985، كان موقف �جلماعة �الإ�صالمية يف خميم 

يف �أنه  غري  �أمل.  حركة  مع  �ملعارك  و�صّد  �ملخيمات،  على  للحرب  معار�صاً  �حللوة   عني 

�ملرتفعة  مغدو�صة  بلدة  من  �حللوة  عني  خميم  على  �لقن�ص  عمليات  ز�دت   ،1986 �صنة 

�لوقت نف�صه كانت  �لع�صو�ئي، ويف  �لق�صف  �ملخيم، وز�دت بعدها عمليات  و�ملطلة على 

دفع  ما  وهو  م�صتعلة،   1986 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  بريوت  خميمات  يف  �ملعارك 

مو�قع على  قوي  هجوم  �صّن  �إىل  �ملخيم  يف  و�لفل�صطينية  �الإ�صالمية  �لقوى  من   بعدد 

، و�صارك �أع�صاء �جلماعة يف �ملخيم 
163

حركة �أمل يف بلدة مغدو�صة، ف�صقطت كلها ب�رشعة

ب�صكل حمدود يف هذه �ملعارك، الأن �لقر�ر �لد�خلي �أن يكون �لدور دفاعياً ولي�ص هجومياً. 

يف  �ملخيم  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  �أع�صاء  وتو�جد  مغدو�صة،  هاجمت  كلها  �لف�صائل  لكن 

. ثم �ن�صحب �أع�صاء �جلماعة يف �ملخيم، و�صلمو� مو�قعهم للف�صائل 
164

حماور غري متقدمة

.
165

�لفل�صطينية، �لتي �ن�صحبت جمدد�ً �أمام هجوم �آخر حلركة �أمل

من  �ملهجرين  بع�ص  �حللوة  عني  خميم  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  �أع�صاء  ��صت�صاف 

خميمي �صاتيال وبرج �لب�جنة، و�أّمن هوؤالء م�صاعد�ت ع�صكرية مبا�رشة الأبناء �حلركة 

�الإ�صالمية يف خميم �لر�صيدية، �لذي حا�رشته وهاجمته حركة �أمل، وكانو� على �ت�صال 

.
166

ع�صكري مبا�رش مع قيادة �حلركة �الإ�صالمية يف خميم �لر�صيدية

��صتدت وطاأة �حل�صار على خميم �لر�صيدية، وكانت �ل�صاحة �ل�صيعية يومها منق�صمة 

عرفات  يا�رش  �صّد  �ل�صوري  �لنظام  مع  �أمل  حركة  تعاونت  �هلل.  وحزب  �أمل  حركة  بني 

�ملوؤيد  �الإير�ين  �ملوقف  ومع  �أمل  حركة  �صّد  �حلزب  ووقف  �لفل�صطينية،  و�ملخيمات 

�إىل  �لعاريف  حمرم  �الإ�صالمية  �جلماعة  �أوفدت  �ملوقف،  هذ�  عن  وكتعبري  للفل�صطينيني. 
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�ملخيم ليعت�صم ويتعاطف مع �صكانه �ملحا�رشين، و�ن�صم �إليه �ل�صيد عي�صى �لطبطبائي، 

وكان يعمل يف �ل�صفارة �الإير�نية بدم�صق، وذلك من �أجل تخفيف حدة �لتجاذب �ملذهبي 

�أمر��صاً  يعانيان  وهما  �ل�صيخان  وخرج  �حل�صار،  �نفك  �أن  �إىل  �ملرحلة  تلك  و�كب  �لذي 

.
167

حادة نتيجة �نقطاع �ملو�د �لغذ�ئية عن �ملخيم

كانت �لفرتة 1985–1990 فرتة ع�صكرية بامتياز، طغى عليها �جلو �جلهادي، لكن مع 

دخول �جلي�ص �للبناين �إىل �صيد� و�جلنوب �صنة 1990، �نح�رش �لو�صع �لع�صكري د�خل 

خميم عني �حللوة، و�ت�صع �لعمل �لدعوي، و�صاد نوع من �لتناف�ص بني �لقوى �الإ�صالمية 

على �ال�صتقطاب. و�نطلق حو�ر حول �لعمل �لديني و�أولوية �لعمل �لدعوي، و�إن كانت 

و�ملعارك،  �الأحد�ث  �نتهاء  بعد  �لتنظيمي  ج�صمها  ببناء  بد�أت  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

�لفل�صطينية  و�أخذت تتبلور �صورة م�صاريع و�رش�عات جديدة مع �نطالقة �النتفا�صة 

ومتّدد   ،1991 �صنة   Madrid Conference  لل�صالم مدريد  موؤمتر  وبدء   ،1987 �صنة 

�حللوة عني  حول  �للبناين  �جلي�ص  و�نت�رش   ،1990 �صنة  لبنان  جنوب  يف  �هلل   حزب 

.
و�ملية ومية يف 1681991/7/4

خميم يف  كبري  �صدى   1987 �صنة  فل�صطني  يف  �ملباركة  �النتفا�صة  النطالقة   كان 

عني �حللوة، وحظيت �النتفا�صة بدعم وتاأييد �لفل�صطينيني فيه، وباالأخ�ص �أبناء �جلماعة 

�الإ�صالمية �لذين تفاعلو� مع �النتفا�صة، ونظمو� �مل�صري�ت، و�الحتفاالت و�ملعار�ص، بل 

�أر�صلت جمموعات ع�صكرية نفذت عمليات  �الإ�صالمية يف خميم عني �حللوة  �إن �جلماعة 

.
169

�صّد �الحتالل، و��صتبكت معه، و�رتقى �أكرث من �صهيد

ويف خميم �ملية ومية، ومع بدء �الجتياح �الإ�رش�ئيلي للبنان �صنة 1982، قّرر �أع�صاء 

يف  فتح  حركة  م�صوؤول  �إىل  فذهبو�  �الإ�رش�ئيلي،  لالحتالل  �لت�صدي  �ملخيم  يف  �جلماعة 

�ملخيم حممد �لرباين )�أبو يو�صف(، للح�صول على �أ�صلحة فرف�ص �لرباين طلبهم، وقال 

.
لل�صباب “هل �أنتم جمانني لتقاتلو� �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي”170
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خميم يف  �ملنا�رشين  من  كبري  وعدد  �الإخو�ن  جتنيد  مّت   ،1991–1985 �لفرتة   ويف 

�ملية ومية، ومّت تنظيم �ملجموعات وتزويدها بال�صالح، وتناوب على �مل�صوؤولية �لع�صكرية 

�لع�صكرية،  �ملو�قع  ومية  �ملية  خميم  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  �أن�صاأت  و�إ.�ص.  ن.�ص،  فيه 

وتوزع �ل�صباب على مناطق �ملر�قبة و�لدفاع، وتولت �جلماعة مهمة �لتعبئة، و�لتوجيه، 

و�لتدريب، وت�صيري �لدوريات، وتن�صيق �جلهود، ودعم باقي مو�قع �ملو�جهة يف �ملناطق 

يف  �لفل�صطينية  للف�صائل  يكن  ومل  و�لهاللية.  �لعبد،  ومك�رش  �لقياعة،  مثل  �الأخرى، 

�الجتياح  بعد  متاماً  �صفوفها  نظمت  قد  تكن  مل  الأنها  ع�صكرية،  ت�صكيالت   ،1985 �صنة 

للجماعة  تابعة  ع�صكرية  جمموعات  �إىل  عن�رش  خم�صمئة  من  �أكرث  فان�صم  �الإ�رش�ئيلي، 

.
171

�الإ�صالمية

�صيد�،  �رشق  معارك  وبدء   ،1985/2/16 يف  �صيد�  من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  وبعد 

ب�صبب  الإز�لته  ومية،  �ملية  خميم  �قتحام   1985/3/29 يف  �للبنانية  �لقو�ت  حزب  حاول 

تد�خله مع �ملناطق �مل�صيحية يف �رشقي �صيد�، وبهدف �ل�صيطرة على تلة �ملية ومية �ملرتفعة 

يف  للتمركز  �لقو�ت  خمطط  �صمن  من  وذلك  �لبلد�ت،  وباقي  �صيد�  مدينة  على  �مل�رشفة 

�رشقي �صيد�، يف �إطار �نت�صارها �لع�صكري هناك، �ملت�صل بجبل لبنان ومبناطق جنوبي 

. وقام �حلزب بق�صف �ملية ومية وعني �حللوة. عندها �أعلن �أع�صاء �جلماعة يف 
172

لبنان

�ل�صباب  �ت�صل  �ال�صتنفار يف �صفوفهم، وجرى ت�صكيل جمموعات ع�صكرية، ثم  �ملخيم 

وجرى  �مل�صاعد�ت،  بع�ص  هناك  �الإ�صالميون  لهم  فقّدم  �حللوة،  بعني  �ملخيم  يف  �مل�صلم 

 .
173

و�صع خطة م�صرتكة للمو�جهة

لبنانية،  منطقة  من  �أكرث  يف  �ندلع  �لذي  �القتتال،  �متد�د  منع  �للبناين  �جلي�ص  حاول 

�إىل حميط خميم �ملية ومية؛ فاأر�صل �جلي�ص قوة ر�بطت �أمامه، وعملت على �صبط �الأمن 

ومعاجلة �ال�صتفز�ز�ت �لتي يقوم بها عنا�رش �لقو�ت. لكنه ف�صل يف منع �عتد�ء �لقو�ت، 

وتعّر�ص خميم �ملية ومية لق�صف �صديد يف 1985/3/29، وهرب �الأهايل من �لق�صف �إىل 

�صيد�، و��صتمرت �ملعركة 36 يوماً، �صمد خاللها �أع�صاء �جلماعة �الإ�صالمية يف �ملخيم؛ 

وت�صدو� ملحاوالت �قتحام �ملخيمني و�لبلد�ت �ملجاورة لهما، مثل منطقة �صريوب و�لفو�ر 
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معني  ومنهم  �ملخيم،  يف  �جلماعة  قيادة  حول  ومية  �ملية  �صباب  عموم  و�لتف  وغريهما، 

�لذي  �الأهم  �الإ�صالمي  �لعنو�ن  هي  �الإ�صالمية  �جلماعة  كانت  �رَشْيدة.  وه�صام  مناع 

.
174

�ن�صمت �إليه �لغالبية �لعظمى من �أبناء �ملخيم

موحد  هجوم  �صّن  على  �تفقت  قد  و�للبنانية  �لفل�صطينية  �الإ�صالمية  �لقوى  وكانت 

�صّد مو�قع �لقو�ت �للبنانية، لكن ذلك مل يح�صل. �إذ غادر مقاتلو حزب �لقو�ت �للبنانية 

.
175

مو�قعهم فجاأة، وذلك بعدما �نهارت مو�قعهم يف جبهات �أخرى

هذه  يف  ومية  �ملية  خميم  يتدخل  مل  �أمل  حركة  مع  �ندلعت  �لتي  �ملخيمات  حرب  ويف 

�ملعارك؛ حيث ال وجود حلركة �أمل قرب �ملخيم، وال �ملخيم كان ر�غباً يف معركة جديدة. 

هجوم  وجه  يف  فقط  �ملخيم  عن  للدفاع  �ال�صتنفار  �أعلنو�  �ملخيم  يف  �جلماعة  و�أع�صاء 

�ل�صباب �مل�صلم يف خميم �ملية ومية  �أمل. وقد �صارك  حمتمل، ولي�ص للهجوم على حركة 

�أمل، ومتكنو� من  �لتي حا�رشتها حركة  لبنان  �لفل�صطينية يف جنوب  �إغاثة �ملخيمات  يف 

.
176

�إدخال مو�د غذ�ئية وطبية �إىل خميم �لر�صيدية قرب �صور

3. خميمات بريوت:

خميم يف  �جلماعة  الأع�صاء  يكن  مل   ،1982 �صنة  �الإ�رش�ئيلي  �الجتياح   خالل 

برج �لب�جنة عالقة تنظيمية مع تنظيم �ملجاهدون �لتابع للجماعة �الإ�صالمية، بل تلقو� 

دور�ت ع�صكرية �أو تدريبات خا�صة مع ف�صائل �لثورة �لفل�صطينية، يف جنوب لبنان �أو 

�ملد�ر�ص  تنظمها حركة فتح لطالب  كانت  �لتي  �لعامة  �لتعبئة  يف بريوت، ومنها دور�ت 

لقاء  �إىل  �الإ�صالمية  �أع�صاء �جلماعة  1982/6/6، دعي عدد من  �ملتو�صطة و�لثانوية. ويف 

يف م�صجد �لرو�صة �صّم ما يقارب �لثالثني �صاباً بينهم م�صوؤولون يف جلنة �ملخيم، ومّت 

�لبحث يف كيفية �لت�صدي لالجتياح �الإ�رش�ئيلي �لذي كان قد بد�أ قبل يومني، فتم �التفاق 

بعد،  بريوت  منطقة  �إىل  و�صل  قد  يكن  مل  �لذي  �الإ�رش�ئيلي،  لالجتياح  �لت�صدي  على 

و�أدى  �خلفيفة.  �الأ�صلحة  على  للح�صول  �لفل�صطيني  �لتحرير  بجي�ص  �الت�صال  وتبنو� 

 �لتن�صيق معهم �إىل خروج عدد من �أبناء �جلماعة �الإ�صالمية يف دوريات ليلية م�صرتكة مع
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جي�ص �لتحرير، وبالتحديد يف منطقة �لرمل �لعايل على طريق مطار بريوت �لدويل، حيث 

�ملحتملة  �ملناطق  �إحدى  وكانت  مكثف،  ليلي  جوي  لق�صف  �ملنطقة  تلك  تتعر�ص  كانت 

الإنز�ل جوي ليلي �إ�رش�ئيلي فيها. 

على  �التفاق  ومّت  �لب�جنة،  برج  يف  فتح  حركة  تنظيم  قيادة  مع  �ت�صال  جرى  كما 

ع�صكرية  ت�صكيالت  يف  فتح  �أبناء  مع  �الإ�صالمية  �جلماعة  �أبناء  من  جمموعة  م�صاركة 

قاعدة  �إىل  �جلماعة  �أبناء  من  �صاباً   15 عن  يزيد  ما  �ن�صم  وبالفعل  لالحتالل.  للت�صدي 

ع�صكرية ��صتحدثتها فتح، تقع قبالة مدر�صة �الآد�ب، �رشقي خميم برج �لب�جنة. ومن 

هناك بد�أت �جلماعة مع حركة فتح بت�صيري جمموعات �إىل حي �لليلكي �لذي يقع على خّط 

�لتما�ص مع بريوت �ل�رشقية، وكان موقع �لليلكي يتعر�ص لق�صف �إ�رش�ئيلي متو��صل. 

�إىل  طويلة  فرتة  �لليلكي  حي  يف  فتح  �أبناء  مع  �الإ�صالمية  �جلماعة  �أبناء  وجود  و��صتمر 

قبيل خروج منظمة �لتحرير من بريوت. و�أ�صهمو� من ذلك �ملوقع يف �لت�صدي لالحتالل 

�الإ�رش�ئيلي، �لذي كان يحاول �لتقدم باجتاه بريوت من حموري حي �ل�صلّم - �لليلكي، 

وخا�ص �ل�صباب هناك مو�جهات عنيفة. بقيت �جلماعة يف �ملخيم تت�صلح عن طريق حركة 

فتح حتى �صنة 1982، �إىل �أن �أ�صبح �ل�صالح يدخل �إىل �ملخيم عن طريق �جلماعة من خارج 

.
177

�ملخيم

بعد �ن�صحاب “�إ�رش�ئيل” من بريوت و�نت�صار �جلي�ص �للبناين، وقبل وقوع جمزرة 

�صب� و�صاتيال يف 1982/9/16، جرت و�صاطات ونقا�صات من �أجل تاأمني �نت�صار �صليم 

و�آمن للجي�ص �للبناين يف حميط خميم برج �لب�جنة، ولعب بع�ص وجهاء �ملخيم دور�ً يف 

لتبادل �الآر�ء و�حلو�ر�ت حول هذ� �ملو�صوع،  هذ� �ملجال، وكان م�صجد �لرو�صة مكاناً 

من  عدد  بادر  وبالفعل  �صالحهم.  ت�صليم  �إىل  �ملخيم  �أبناء  دعوة  على  �ملخيم  �أهايل  و�تفق 

�ل�صالح  و�صّم  �لرو�صة،  م�صجد  مدخل  على  و�إلقائه  �صالحهم  ت�صليم  �إىل  �ملخيم  �أبناء 

B7 وقنابل، وبنادق، وم�صد�صات. ولكن رتَّب  �أو   7 �الأهايل قاذفات بي  �إىل جلنة  �مل�َصلَّم 

و�إخفائها،  �الأ�صلحة  هذه  من  كبرية  كمية  الأخذ  �ملخيم  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  �أع�صاء 

1984 وبروز  وقد �أخرجت هذه �الأ�صلحة من خمبئها بعد �نتفا�صة �صباط/ فب�ير �صنة 

.
178

موؤ�رش�ت ل�ِصد�م يف حميط �ملخيمات

املرجع نف�سه، �ص 81–89؛ ومقابلة �أجرتها رنا �صعادة وفاطمة عيتاين مع ر�أفت مرة، 2015/9/9.  
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178



192

اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان 1975–2000

بالعمل  �لب�جنة  برج  خميم  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �أبناء  �صارك   ،1983 �صنة  ويف 

�جلماعة  من  ع�صكرية  جمموعات  و�نت�رشت  �جلماعة،  مو�قع  خالل  من  �لع�صكري 

�للبنانية  �لوطنية  �لقوى  بني  �ملو�جهات  خلفية  على  �لنبع،  ر�أ�ص  حمور  على  �الإ�صالمية 

 .
179

و�لقو�ت �للبنانية، وت�صكلت خم�ص جمموعات �ن�صمت جميعها �إىل حمور ر�أ�ص �لنبع

�إىل وقوع خ�صائر �صيا�صية وع�صكرية،  �لتحرير من لبنان  �أدى خروج قيادة منظمة 

هيكلية  هناك  يعد  ومل  �ملخيم،  يف  وموؤ�ص�صاتها  �لفل�صطينية  �لف�صائل  مكاتب  قفلت 
ُ
و�أ

. ويف بد�ية �صنة 1984، �تخذت جلنة �لعمل يف خميم برج �لب�جنة 
180

للثورة �لفل�صطينية

فل�صطينية  بكو�در  �ال�صتعانة  خالل  من  ع�صكرياً  �الإ�صالمية  �حلركة  بتاأهيل  قر�ر�ً 

ولبنانية. وكان د�فع �لقر�ر عدم تكر�ر �الجتياح �الإ�رش�ئيلي وجمزرة �صب� و�صاتيال، 

�أيلول/  يف  �ل�صهيوين  �الحتالل  قو�ت  بغطاء  لبنانية  م�صيحية  ميلي�صيات  �رتكبتها  �لتي 

�ملنازل يف  �لُعّزل  و�للبنانيني  �لفل�صطينيني  من  �ملئات  فيها  ُقتل  حيث   ،1982  �صبتمب 

.
181

و�الأزقة

تنظيم  �الإ�صالمي”  �الأق�صى  “نادي  �إطار  يف  �ملخيم  يف  �جلماعة  �أع�صاء  و��صتطاع 

حملة �صاملة، �إثر �ندالع �نتفا�صة �صباط/ فب�ير 1984 يف بريوت، وهي �نتفا�صة �لقوى 

�حلملة  و�صملت  �ل�صهيوين،  و�لكيان  لبنان  بني  �أيار   17 �تفاق  �صّد  �للبنانية  �لوطنية 

تنظيف �ملالجئ يف �ملخيم، و�إز�لة �الأو�صاخ و�لردميات منها، و�إ�صاءتها وطالئها مبادة 

“�لكل�ص”، وتوزيع مئات �حل�ص�ص �لتموينية على �لعائالت، وتنظيم دورة لالإ�صعافات 
.
182

�الأولية يف م�صجد �لرو�صة، وتنظيم دور�ت تقوية للطالب ب�صبب �إغالق �ملد�ر�ص

بت�صكيل  قر�ر�ً  �لب�جنة  برج  خميم  يف  �لعمل  جلنة  �تخذت   ،1984 �صنة  نهاية  ويف 

جمموعات ع�صكرية من �أع�صاء �جلماعة �الإ�صالمية يف �ملخيم حلمايته من هجمات حمتملة، 

بد�أ �حلديث عنها �إثر قيام جمموعات من حركة �أمل �للبنانية باغتيال كادرين فل�صطينيني 

�آخرين من  �إىل ت�صفية �صبان  �إ�صافة  من حركة فتح، هما: غازي �خلطيب ونبيل حماد، 

مقابلة �صخ�صية مع �أ.ط )�عتذر عن كتابة ��صمه �ل�رشيح(.  
179

�أجرتها 81–89؛ ومقابلة  الفل�سطيني يف لبنان، �ص  الإ�سالمية يف املجتمع  احلركات والقوى  ر�أفت مرة،   
180 

رنا �صعادة وفاطمة عيتاين مع ر�أفت مرة، 2015/9/9.

�ملر�جع نف�صها.  
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من  جمموعات  حاولت  كما  ومق�صود.  متعّمد  ب�صكل  �ملخيم  على  �لنار  و�إطالق  �ملخيم، 

.
183

حركة �أمل �قتحام �ملخيم، عب �أكرث من طريق، يف هجمات مفاجئة

�إىل  8 من  منها  و�حدة  كل  تتاألف  جمموعات،  ثماين  ت�صكيل  جرى  �لفرتة  تلك   يف 

11 �صاباً، وكلفت كل جمموعة منها باالنت�صار يف ناحية من نو�حي �ملخيم، خ�صو�صاً يف 

�ملو�قع �حل�صا�صة. وجمعت �الأ�صلحة من م�صادر فردية، ومن خمابئ قدية، ومن �صالح 

�لثورة  خروج  بعد  �الإ�صالميون  حفره  قدمي  خمباأ  من  وكذلك  بريوت،  مدينة  من  دخل 
ُ
�أ

عيار هاون  مدفع  بينها  �صالح،  قطعة  ع�رشين  نحو  و�حتوى   ،1982 �صنة   �لفل�صطينية 

.
184

60 ملم

من  عدد  تد�عى  1406هـ/1985م،  �صنة  من  �ملبارك  رم�صان  ل�صهر  �الأوىل  �الأيام  يف 

�إخو�ن خميم برج �لب�جنة من بينهم خ.ع، وب.غ، وع.د، وم.ع.ح، و�آخرين، وعدد �آخر 

�تخاذها  �لو�جب  و�الإجر�ء�ت  �خلطو�ت،  يف  للتباحث  �مل�صتقل،  �الإ�صالمي  �ل�صباب  من 

للتعامل مع تطور �لو�صع ب�صبب قيام حركة �أمل بح�صار �ملخيمات. و�أ�صفرت �مل�صاور�ت 

على �لتو�فق على �رشورة ت�صكيل قيادة عامة جتتمع حولها كلمة �ل�صباب �الإ�صالمي يف 

�ملخيم، تكون مهمتها �الأ�صا�صية �لدفاع وتثبيت �لنا�ص يف بيوتها، و�ملد�فعني يف مو�قعهم. 

وبناء على ما تقدم فقد مّت ت�صكيل �لر�بطة �الإ�صالمية الأبناء فل�صطني، ومّت �الإعالن عنها 

يف خريف �صنة 1985. وت�صكلت �لهيئة �لقيادية من ت�صعة �أع�صاء، خم�صة من �الإخو�ن، 

�الإ�صالميني  من  و�أربعة  وم.ع.ج،  وب.غ،  ع.د،  من:  كل  وع�صوية  رئي�صاً،  خ.ع،  هم: 

ع�صكرية،  تدخل  قوة  ولها  ع�صو�ً،  ثالثني  من  يتاألف  �صورى  جمل�ص  ولها  �مل�صتقلني. 

مبهام  �لقيام  من  يّكنهم  مبا  ومدربني  م�صلحني  تقريباً؛  عن�رش�ً  �صتني  من  تت�صكل 

 تنفيذ قر�ر قيادة �لر�بطة، ويوؤ�زرهم ت�صكيل ع�صكري �آخر ي�صم نحو ت�صعني عن�رش�ً،

ي�صرتكون يف مهام حر��صة �ملخيم، وي�صاندون قوة �لتدخل يف �صّد �لهجمات �خلارجية، 

ولتثبيت مو�قع قتالية مهددة باالنهيار.

ويف �ل�صنة نف�صها، بد�أت �جلماعة �الإ�صالمية يف خميم برج �لب�جنة بالتعاون ع�صكرياً 

مع حزب �هلل. وتدربت جمموعة من �أع�صاء �جلماعة �الإ�صالمية بالتن�صيق مع حزب �هلل 

يف �لبقاع، كما �أر�صلت �جلماعة يف خميم برج �لب�جنة يف �ل�صنة نف�صها نحو ثالثني �صاباً 

املرجع نف�سه.  
183

املرجع نف�سه.  
184
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يف �أوقات خمتلفة وعلى دفعات متعددة، �إىل حمور حمطة �ملعلم قرب كني�صة مار خمايل 

�لو�قعة على خّط �لتما�ص مع ميلي�صيات �لقو�ت �للبنانية، مل�صاعدة حزب �هلل يف �لت�صدي 

. وتوىل خ.ع مهمة 
185 

للقو�ت و�لكتائب، حيث كان حزب �هلل يقيم مو�قع ع�صكرية هناك

�لتن�صيق مع �حلزب على هذ� �ملحور. و�صاركت جمموعة باإمرة �أ.ط يف مو�قع �ملحور. وقد 

.
186

�أ�رشف �أ.ط يف بادئ �الأمر على عملية حت�صني وتد�صيم �ملو�قع �لع�صكرية

  وكانت هذه �ملجموعات تخرج �رش�ً من خميم برج �لب�جنة، حتى ال تلفت نظر �لف�صائل

�لفل�صطينية يف �ملخيم، وتنتقل م�صياً على �الأقد�م �صالكة طريق حارة حريك - حمطة ذياب 

يف بئر �لعبد، باجتاه حمطة �ملعلم قرب كني�صة مار خمايل. وكان يدير ذلك �ملحور يومها 

�حلاج عدنان حلباوي من حزب �هلل، و�لذي ��صت�صهد �صنة 1985. كانت هذه �ملجموعات 

و�لرقابة، ومل يحدث  �ال�صتطالع  �ملوقع، ومتار�ص عمليات  �أ�صلحتها �خلفيفة يف  تت�صلم 

عمليات  با�صتثناء  �ملجموعات،  هذه  خدمة  �أثناء  يف  �قتحام  �أو  ع�صكري،  هجوم  وقع  �أن 

.
187

�لقن�ص، و�لق�صف �ملدفعي �ل�صديد، و�إطالق �لنار بغز�رة على �ملو�قع �ملو�جهة

ع�صكرية  جمموعات  مع  �لب�جنة  برج  خميم  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �أبناء  �صارك 

�إىل  منهم  �أعد�د  و�ن�صمت  �لنبع،  ر�أ�ص  حمور  على  �النت�صار  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  من 

 ،1985 �صنة  وحميطها  �صيد�  مدينة  يف  �نت�رشت  �لتي  �الإ�صالمية،  �جلماعة  جمموعات 

�جلماعة  الأبناء  �ملميز  �لع�صكري  �الأد�ء  �أن  غري  منها.  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  بعد 

�الإ�صالمية يف �ملخيم كان يف �أثناء حرب �ملخيمات؛ �إذ �نت�رشت جمموعاتها يف عدة حماور 

و�لبناية  و�ملربع،  �لعنان،  قرب  �لبي�صاء  و�لبناية  �صليم،  وبناية  هيدو�ص،  بناية  وهي: 

نحو  1985 �صنة  �ملجموعات  هذه  �أفر�د  تعد�د  وبلغ  و�لوز�ن.  و�لعاملية،   �ل�صفر�ء، 

.
188ً

ت�صعني فرد�

بد�أ  �أن  منذ  �لب�جنة،  برج  خميم  عن  �لدفاع  يف  مهماً  دور�ً  �ملجموعات  هذه  لعبت 

و�لتحق  �ملخيمات(،  حرب  )بد�ية   ،1985/5/20 �الإثنني  �صبيحة  عليه  �أمل  حركة  هجوم 

للهجوم، ت�صدو�  �لذين  �أو�ئل  من  وكانو�  �ملحددة،  باأماكنها  �ملجموعات  هذه   عنا�رش 

مقابلة �أجرتها رنا �صعادة وفاطمة عيتاين مع ر�أفت مرة، 2015/9/9.  
185

مقابلة �صخ�صية مع �أ.ط.  
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187

املرجع نف�سه.  
188



195

املقاومة والعمل اجلهادي

حليمة، )منذر(  و�صقر  ها�صم،  �أبو  فادي  منهم  و��صت�صهد  �ملخيم،  عن   ود�فعو� 

.
189

ويو�صف �خلطيب

م�صاعدة  يف  �لعمل  �أعادت  جديدة  تنظيمية  جلنة  �ُصكِّلت  �ملخيمات،  حرب  توقف  بعد 

 .
190

�ملخيم �صوؤون  وت�صيري  �الأيتام،  وكفالة  �ل�صهد�ء،  الأ�رش  تعوي�صات  ودفع  �الأهايل، 

 كما ح�صلت بع�ص �العتقاالت و�لتحقيقات يف �صفوف �أع�صاء �جلماعة �لفل�صطينيني يف

.
191

خميم برج �لب�جنة من ِقبل �ل�صوريني

كان من تد�عيات حرب �ملخيمات، تر�جع �لعمل �لع�صكري للر�بطة �الإ�صالمية الأبناء 

تنفيذية  �أطر  �إن�صاء  �لر�بطة  هذه  �أهد�ف  بني  من  وكان  �حلرب،  النتهاء  نظر�ً  فل�صطني 

فكان تاأ�صي�ص �لر�بطة �الإ�صالمية لطلبة فل�صطني �لتي �أن�صاأتها �جلماعة �الإ�صالمية د�خل 

�ملخيم، وبقر�ر تنظيمي، بعد �جتماع ُعِقد يف منزل في�صل مولوي، و�أ�صبح لها مقعد يف 

جلنة ر�بطة �لطالب �مل�صلمني. وكان لهذه �لر�بطة �لكثري من �الأن�صطة �لطالبية و�لدعوية 

لبنان،  �الأغلبية ممثلة حركة حما�ص يف  �الإ�صالمية يف نظر  �لر�بطة  و�لثقافية. و�أ�صبحت 

.
192

خ�صو�صاً بعد �ندالع �النتفا�صة �لفل�صطينية

ومع تفكك �لر�بطة �الإ�صالمية الأبناء فل�صطني، بد�أ �ل�صباب �الإ�صالمي يف �ملخيم عموماً، 

ومنهم قيادة �لر�بطة �لتابعني للجماعة �الإ�صالمية، يفكرون ب�صكل جدي يف �ل�صفر �صعياً 

�إىل  �أو ��صتكمال در��صتهم. ويف تلك �لفرتة، �نتقل بع�ص هوؤالء �ل�صباب  لتح�صيل �لرزق 

�أقامتها �جلماعة  �لتي  �لع�صكرية  �ملنطقة  �ملر�بطة و�لتدّرب يف  للم�صاركة يف  مدينة �صيد� 

يف منطقة �رشق �صيد�. ثم �أخذت هذه �حلالة بالفتور و�لتال�صي �صيئاً ف�صيئاً �إىل �أن متت 

هجرة �لكثري من �إخو�ن خميم �لبج �إىل دول �خلارج.

من  عدد  �ن�صم   1975 �صنة  لبنان  يف  �الأهلية  �حلرب  �ندالع  ومع  �صاتيال،  خميم  ويف 

�ل�صباب �مل�صلم يف �ملخيم �إىل تنظيم �ملجاهدون، وقو�ت جند �هلل �لتابعة للحركة �الإ�صالمية 

�ملجاهدة، لكنهم مل يار�صو� دور�ً قتالياً مهماً يف تلك �الأحد�ث. وحتى يف �أثناء �الجتياح 

�الحتالل  مقاتلة  من  �ملجموعة  هذه  عنا�رش  تتمكن  مل   1982 �صنة  للبنان  �الإ�رش�ئيلي 

املرجع نف�سه؛ ومقابلة �أجرتها رنا �صعادة وفاطمة عيتاين مع ر�أفت مرة، 2015/9/9.  
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�ل�صهيوين ب�صكل جماعي، �إمنا قام �أفر�د منها بذلك من خالل بع�ص �لقوى و�لف�صائل 

. ويف �الجتياح �الإ�رش�ئيلي للبنان �صنة 1982، �نت�رش بع�ص 
193

�لتي كانت موجودة �آنذ�ك

هوؤالء �ل�صباب يف منطقة ق�صق�ص على خطوط �لتما�ص مع بريوت �ل�رشقية، وجرح عدد 

.
194

منهم يف �ال�صتباكات �صنة 1984 بعد �نتفا�صة �ل�صاد�ص من �صباط/ فب�ير

حرب  �أثناء  يف  �أف�صل  كان  �صاتيال  خميم  يف  �مل�صلم  لل�صباب  �لع�صكري  �الأد�ء  لكن 

قبل  �ملخيم  �إىل  �الأ�صلحة  من  كمية  �إدخال  من  هوؤالء  متّكن  فقد  1985؛  �صنة  �ملخيمات 

�لف�صائل  مع  ون�ّصقو�  �ملخيم،  �أطر�ف  يف  بهم  خا�صة  مو�قع  و�أن�صاأو�  �ال�صتباكات،  بدء 

�لفل�صطينية، وباالأخ�ص مع جمموعة علي �أبو طوق، وهو من �أع�صاء �لكتيبة �لطالبية يف 

.
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حركة فتح، �لتي كانت ت�صم عنا�رش ذ�ت توجهات �إ�صالمية

4. خميما نهر البارد والبداوي:

و�أن�صئت  �للبنانية،  �الأهلية  �حلرب  �أجو�ء  �لبارد  نهر  خميم  عا�ص   ،1975 �صنة  يف 

�للجان �ل�صعبية �لتي �صمت جميع �لف�صائل �لفل�صطينية، وتولت حر��صة �ملخيم وتاأمني 

يتقدمهم �أ�صخا�ص،  �لع�رشة  يتعدون  ال  �ملخيم  يف  �جلماعة  �أع�صاء  وكان   �حتياجاته. 

�إىل تنظيم �ملجاهدون، وكانو� يقومون بدوريات حر��صة  حممد �أحمد �رشقية، وينتمون 

ليلية يف �لكورة، و�لنخلة، وددة، وتر�تيج، وغريها. وقد �صافر ت�صعة منهم بعدها للعمل 

.
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خارج لبنان

�لعمل  �إىل  �لبارد  نهر  خميم  يف  �جلماعة  الأع�صاء  حتّول  بد�يات   1978 �صنة  �صهدت 

لبنان،  �ل�صهيونية جنوب  �لقو�ت  �ل�صنة �جتاحت  �آذ�ر/ مار�ص من تلك  �لع�صكري؛ ففي 

وكان ذلك د�فعاً لل�صباب �مل�صلم للم�صاركة يف �ملقاومة، من خالل جمموعة جند �هلل �لتي 

�الإ�صالمية  و�حلركة  �مل�صلم  �ل�صباب  بني  �لتن�صيق  وكان  ناجي.  كنعان  يتزعمها  كان 

�ملجاهدة )جند �هلل(، يتم من خالل حممد �حلاج من خميم نهر �لبارد، وم�صوؤول ع�صكري 

�إىل  �لبارد  �مل�صلم يف خميم نهر  �ل�صباب  فاأر�صل  �ملغربي.  �ل�صالم  من جند �هلل يدعى عبد 

جنوب لبنان فرقة من خم�صني �صاباً، �نت�رشت يف خميم �لر�صيدية ويف بلدتي �إبل �ل�صقي 

ر�أفت مرة، احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان، �ص 90–92.  
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املقاومة والعمل اجلهادي

وعرب�صاليم، ور�بطت جمموعة منهم يف منطقة �ل�صعديات �ل�صاحلية بني �صيد� وبريوت، 

.
197

وبقيت هذه �ملجموعات منت�رشة يف تلك �ملو�قع الأكرث من �صهر

كانت �جلماعة �الإ�صالمية يف خميم نهر �لبارد حت�رش كع�صو مر�قب يف جلنة متابعة 

1982 �صكلت �جلماعة �الإ�صالمية  �ملخيم مع �لف�صائل، وبعد �الجتياح �الإ�رش�ئيلي �صنة 

�نت�رشت  �الإ�صالمية”،  “�ملكتبة  با�صم  عن�رش�ً  خم�صني  من  ع�صكرية  جمموعات  ثماين 

��صم  حتت  �إغاثية  جلنة  �صكلت  كما  �ملخيم،  بجو�ر  حماور  ثمانية  يف  �لكامل  ب�صالحها 

هي  وكانت  �الإ�صالمية،  �جلماعة  عليها  ت�رشف  �الجتماعي”،  �خلريي  �لعمل  “جلنة 
�جلهة �لوحيدة �لتي �هتمت بالعمل �الإغاثي د�خل خميم نهر �لبارد، بالتن�صيق مع جبهة 

�الإ�صالمي” الإ�صعاف �حلاالت  “�مل�صتو�صف  �فتتاح م�صتو�صف ميد�ين  مّت  �الإنقاذ. كما 

.
198

�لطارئة

ويف �أيار/ مايو 1983، بعد �الن�صقاق �لذي حدث يف �صفوف حركة فتح، وبروز فتح 

�النتفا�صة، حاولت �جلماعة �الإ�صالمية يف �ملخيم و�ل�صيخ �إبر�هيم غنيم، �ملرجع �لديني 

للفتوى ليا�رش عرفات، وبتوجيه من �صعيد خلف، م�صوؤول �ملنطقة يف �جلماعة، �لتحاور 

�إىل طريق م�صدود. فقررت  مع �جلانبني الإبعاد �ملخيم عن �ملو�جهة، لكن �حلو�ر و�صل 

�جلماعة �لدفاع عن �ملخيم، وحمل �أفر�دها �ل�صالح، و�نت�رشو� يف مو�قع دفاعية. دخلت 

�أع�صاء  ولكن  عليها،  �ل�صيطرة  وحاولت  �الإ�صالمية،  �ملكتبة  �إىل  �النتفا�صة  فتح  قو�ت 

�جلماعة ت�صدو� لها باأ�صلحتهم.

كانت هذه �ملرحلة �صعبة جد�ً، الأنه مع دخول فتح �النتفا�صة، �ت�صعت �لرقابة �الأمنية 

هذ�  يف  �أكب  ب�صكل  �ل�صورية  �ملخابر�ت  وتدخلت  �الإ�صالميني،  ن�صاط  وعلى  �ملخيم  على 

حينها  و�عتقل  �ل�صوريني،  �صّد  خاليا  بت�صكيل  �جلماعة  �أع�صاء  تتهم  كانت  �إذ  �جلانب، 

. وبعدها 
199

�لتهمة �لتحّقق من ُبطالن  �ليوم نف�صه، بعد  طلق �رش�حه يف 
ُ
و�أ حممد �حلاج 

تدخلت بع�ص فعاليات �ملخيم ومنهم �أبو ه�صام ليلى )�أمني �رّش �للجنة �ل�صعبية الحقاً(، 

.
200

فا�صطرت جمموعات فتح �النتفا�صة لالن�صحاب من �ملكتبة �الإ�صالمية

�ملرجع نف�صه؛ ور�أفت مرة، احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان، �ص 95–102.  
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�ملرجع نف�صه.  
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يف  تدريبات  من  �لبارد  نهر  يف  �جلماعة  �أع�صاء  ��صتفاد   ،1985–1983 �لفرتة  خالل 

مع�صكر لفتح �النتفا�صة يف منطقة تّل حياة، حيث كانو� على عالقة جيدة مع م�صوؤول 

1985، وهجوم �لقو�ت  . وبعد �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من �رشق �صيد� �صنة 
201

�ملع�صكر

�الإ�صالمية من  �ملية ومية، خرج خم�صون �صاباً من �صباب �جلماعة  �للبنانية على خميم 

حماور  و��صتلمو�  �لقتال،  يف  و�صاركو�  طر�بل�ص،  وجتمعات  و�لبد�وي،  �لبارد،  خميم 

جمموعة  �صاركت  كما  �صيد�،  �رشق  مناطق  حتررت  حتى  فيها  وبقو�  �صيد�  �رشق  يف 

د�خل �جلماعة  �صباب  �أعطى  ما  وهذ�  �ل�صو�ليق،  يف  بدر  مع�صكر  يف  بالتدريب   منهم 

.
202

خميم نهر �لبارد قوة �أمام �لف�صائل �لفل�صطينية �الأخرى

ويف معركة طر�بل�ص �صنة 1985، كان دور �جلماعة يف �ملخيمات ينق�صم �إىل ق�صمني، دور 

�إدخال  �أبناء �ملخيمات بعمليات خلف �حلدود، ومّت  لوجي�صتي ودور ع�صكري. و�صارك 

�إىل طر�بل�ص  �الأ�صخا�ص من عكار، و�ل�صنية،  �إىل طر�بل�ص وتاأمني مرور بع�ص  �ل�صالح 

وكانت حمطتهم �ملخيم، كما مّت تهريب بع�ص �الأ�صخا�ص عب �لبحر �إىل مرفاأ طر�بل�ص يف 

مر�كب �صغرية. كما �صارك بع�ص �أع�صاء �جلماعة يف �لعمليات من خلف خطوط �ملو�جهة. 

منهم  جمموعات  �أ�صبحت  ذلك  وبعد  �لعمل.  هذ�  على  م�رشفاً  زيادة  �لفتاح  عبد  وكان 

�ل�صو�ليق. كما مّت ت�صكيل جلنة �صمت مندوبني عن خميمي  تذهب للتدريب يف مع�صكر 

يف  وتاأمينهم  طر�بل�ص،  معارك  من  �لنازحني  ��صتقبال  مبو�صوع  تهتم  و�لبد�وي  �لبارد 

.
203

�أماكن خارج �ملخيمات للحر�ص على �إبعاد �ملخيمات �أمنياً عن �مل�صاكل

همُّ  �صار  بينما  �ل�صمال،  يف  �لع�صكري  �لعمل  توقف   ،1989–1985 �لفرتة  وخالل 

.
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�ل�صارع �لفل�صطيني هو دعم �النتفا�صة
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