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بقلم :الشيخ محمد سرور بن نايف زين العابدين

المرحلة التي سبقت تأسيس الحزب
انسحاب القوات السإرائيلية من جنوب لبنان في السإبوع الخأير من الشهر الماضضضي]،[1
والذي جاء قبل موعده المحدد ،كان مناسإبة اسإتثمرها قادة الطائفة الشيعية مضضن العضضرب
والعجضضم اسإضضتثمارا ا نضضادر المثضضال ،لسإضضيما وأن القضضوم يعرفضضون كيضضف يسضضتغلون مثضضل هضضذه
المناسإبات.
لقد دعوا إلى مهرجانات خأطابية في كل دولة ومدينة ،بل في كل حي مضضن الحيضضاء ،ومضضن
أهم ما قيل بضهذه المناسإبة :الحضضديث الضضذي أدلضضى بضضه الميضضن العضضام لحضضزب اللضضه اللبنضضاني
لحدى الفضائيات العربية التي يسضضتمع إليهضضا عشضضرات الملييضضن مضضن النضضاطقين بالعربيضضة،
ويبدو أن نصر الله قد أعد حديثه إعدادا ا جيداا ،وعرف كيف يدغضضدغ عواطضضف المسضضتمعين،
كما عرف كيف يغمز من قناة الخأرين ،والخأرون بالتأكيد ليسوا من أبناء طائفته.
تفاعل الناس ،كل الناس مع القائد المنتصر ،وأسإبغوا عليه ألقابا ا وأوصافا ا ما سإمع بمثلها
صلحا الدين بطل حطين ،ومحرر القدس من رجس الصضليبيين ،وأقضضول :مضا سإضضمع بمثلهضا
صلحا الدين مع علمي بأن الشيعة يكرهونه غاية الكره ،لكنني ل أعضضرف أن عنضضدهم بطل ا
مثل صلحا الدين أو أقل لنشبه نصر الله به ،وذلك لن للقوم موقفا ا سإلبيا ا من الجهاد كلضضه
ليس هذا موضع الحديث عنه ،وإن كان طلب العلم من السنة والشيعة يعرفونه.
ول أعدو الحقيقة عندما أقول :ل أعرف حضضدثا ا معاصضضرا ا أيضضده الحكضضام والمحكومضضون مضضن
الوربيين الشرقيين والغربيين ،والعرب ،واليهود كهضضذا الحضضدث ،ولكضضل فلسضضفته فضضي هضضذا
الشأن:
فاليهود تخلصوا من ورطة كلفتهم عددا ا كبيرا ا من الضحايا ،كما كلفتهم بليين الدولرات.
والوربيون  -على مختلف دولهم  -يحرصون على اسإتقلل لبنان ،ول يتضضم هضضذا السإضضتقلل
إل إذا خأرجضضت القضضوات العسضضكرية الضضتي احتلتضضه ،ولهضضذا فهضضم يطضضالبون بخضضروج القضضوات
العسكرية السورية بعد السإرائيلية.
وأجهضضزة إعلم الحكومضضات العربيضضة بضضالغت فضضي نفاقهضضا لحكومضضتي سإضضورية ولبنضضان اللضضتين
تدعمان حزب الله.
وأحزاب الشيطان وأعوانه وجدوا في هذا الحدث مادة خأصبة للهجوم المسف على دعضضاة
وجماعات أهل السنة ..هؤلء  -علضضى حضضد زعمهضضم  -الضضذين ل يعرفضضون إل ترويضضع المنيضضن،
والتآمر على سإلمة المواطنين ،وإثارة النعرات الطائفية ،وزرع الخوف والرهاب في كل
مكان تطؤه أقدامهم.
وكثير من الجماعات والهيئضضات السإضضلمية السضضنية ،أقضضاموا المهرجانضضات والحتفضضالت فضضي
قليل من الدول التي تسمح بمثل هذا النوع من النشطة ،وأرسإلوا برقيات التأييد والتهنئة
لقادة حزب الله مشفوعة بأسإمى آيات التبجيضضل والتعظيضضم  ..وإن تعجضضب فضضاعجب لقضضول
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أحد قادة هذه الجماعات لحسن نصر الله :إنك مجدد هذا العصر ،وآخأر يقول :إنضضك قضضدوة
لشباب السإلم  ..يحدث هذا ومليين الناس يستمعون ،وحضضق لتبضاع هضؤلء القضادة الضضذين
ابتليت بضهم أمتنا في آخأر هذا الزمان أن يقولوا:
هذا والله هو السإلم ]الشيعي[ وهؤلء هم الرجضضال والقضادة والعلمضضاء!! تضرى ألضم يتعضضظ
أصحابنا من تسرعهم في تأييد ثورة الخميني ،ل سإيما وأن كل ا منهم ناله طعنات من غضضدر
الشيعة بضضهم ،ووقضوفهم إلضى جضانب أعضدائهم ،وفضي جلساتضضهم المغلقضة يقولضون الكضثير
ويشكون بمرارة مما يجعلنا نشعر أحيانضضا ا أنضضه ل فضضرق بيضضن مواقفنضضا ومضضواقفهم ،لكنهضضم ل
يقولون شيئا ا يغضب الشيعة في العلن ،ويا ليت حظنا عندهم مثل حظ الشيعة.
اعتدنا في مثل هذه الساعات الحرجة أن يضيق أصحابنا ذرعا ا من حوارنا معهضضم ،ويضضردون
علينا قائلين:
هل تريدون منا أن نقول :ل ،لضضم يقاتضضل الشضضيعة فضضي جنضضوب لبنضضان ،ولضضم يقضضدموا ضضضحايا،
وبالتالي :لم ينتصروا ،ولم يرغموا الجيش السإضضرائيلي علضضى مغضضادرة لبنضضان قبضضل الموعضضد
المقرر؟!.
مهل ا يا إخأواننا :إننا ما أردنا ول نريد بخس الناس حقوقهم ،وندرك جيضضدا ا أن اللضضه سإضضبحانه
وتعالى أمرنا أن نقول الحق كما أمرنا بالعدل في أمورنضضا كلهضضا ،وحاشضضا للضضه أن ننكضضر بضضأن
حزب الله قاتل العدو الصهيوني ،وألحق به ضربات موجعضضة ،وكسضضر كبريضضاءه وغطرسإضضته،
وحرم المواطنين اليهود في شمال فلسطين المن والمان طيلة عقضضد ونصضضف مضضن عمضضر
الزمن.
وإذا كنا نعترف بقتال حزب الله للجيش السإرائيلي المحتل ،فإننا نريد أن نضع هذا القتال
في إطاره الصحيح دون زيادة ول نقصان ،وفصله عن هذا الطار تشويه لتاريخنا الحديث،
ومسخ للحقيقة ،واسإتهتار بعقول أبناء أمتنا ،ومن أجل وضع المضضور فضضي إطارهضضا الصضضحيح
دعونا نبدأ القصة من أولها:

*

منضضذ أن أذن اللضضه لنضضا بالجهضضاد سإضض ل
ل سإضضلفنا الصضضالح  -رضضضوان اللضضه عليهضضم  -سإضضيوفهم
وانطلقوا في مختلف أرجاء الرض ينشدون إحدى الحسنيين :النصضضر أو الشضضهادة ،وكضضان
فتح فلسطين على يد الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضضضي اللضضه عنضضه مضضن ثمضضار هضضذا
الجهاد المبارك.
وعرف المسلمون طوال مراحل التاريخ كيف يحافظون علضضى المسضضجد القصضضى ،وليضضس
بيننا من يجهل سإيرة البطل صلحا الدين اليوبي ،الذي اسإتطاع تحرير القصى من رجضضس
الصليبيين بعد اسإتعمار نكد دام مائة عام ،والرافضضضة مضضن أشضضد أمضضم الرض كرهضضا ا لهضضذين
القائدين العظيمين :عمرو بن العاص ،وصلحا الدين اليوبي.

*

بعد الحرب الكونية الولى دخألنا في صراع مرير مضضع النكليضضز الضضذين احتلضضوا فلسضضطين
واسإتعمروها ،ومع اليهود الذين سإه ل
ل لهم النكليز أمر إقامة وطن قومي لهضضم فضضي أرضضضنا
المباركة.
كان علماؤنا الفاضل يقودون المة في مسيرة جهادها التي أخأذت أشكال ا مختلفة ،ونذكر
من بيضضن هضضذه السإضضماء :الشضضيخ الحضضاج محمضضد أميضضن الحسضضيني مفضضتي فلسضضطين ورئيضضس
المجلس السإلمي العلى ،ورئيس الهيئة العربية العليا ،والشيخ كامل القصضضاب ،والشضضيخ
عز الدين القسام ،ثضم الشضيخ حسضضن البنضضا ،والشضيخ مصضطفى السضباعي ،والشضضيخ أمجضضد
الزهاوي ،والشيخ محمد محمود الصواف رحمهم الله وأسإكنهم فسيح جنانه.
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*

ول نعرف للشيعة مشاركة في هذا الجهاد المبارك ،بل ومن المؤسإف أن شيوخأهم في
هذه المراحل كانوا مشغولين بتأليف الكتب التي يتهجمون بضها على أصحاب رسإضضول اللضضه
سفون في شتم أبي هريضضرة رضضضي اللضضه عنضضه،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسإلم ،وي س
وأقرب مثال على ذلك ما كتبه علمتهم في جبل عامل عبضضد الحسضضين شضضرف الضضدين ،أمضضا
إيران الشاه فكانت علضضى علقضضة وثيقضضة مضضع إسإضضرائيل ،ومعظضضم آيضضات الشضضيعة كضضانوا مضضن
المؤيدين للشاه.
أسإتثني من ذلك مشاركة علمتهم في العراق  -كاشف الغطاء  -وربما أسإماء قليلة غيضضره
في المؤتمرات التي صارت تعقد في الخمسينيات من أجضضل فلسضضطين ،وهضضذه المشضضاركة
شيء آخأر غير الجهاد.

*

التجأ عدد كبير من الفلسضضطينيين إلضضى لبنضضان بعضضد الهزيمضضة الضضتي منيضضت بضضضها الجيضضوش
العربية في عام  ،1948واسإتوطنت الغالبية العظمى منهم في بيروت وجنوب لبنان ،ثضضم
تضاعف هذا العدد بعد حرب أيلول  1970بين منظمة التحرير والجيش الردنضضي ،وانتقضضال
عدد كبير من أعضاء المنظمة إلى لبنان ،وما كانت لبنان لتقبل هؤلء الوافدين الجدد لضضول
ضغط دول الجامعة العربية من جهة ،وتعاطف أهل السنة حكاما ا ومحكومين داخأل لبنضضان
من جهة أخأرى.

*

تزايدت العمليات الفدائية التي تنطلق من الجنوب اللبناني ضضضد العضضدو الصضضهيوني بعضضد
عام  ،1970ولم تكن معدومة قبل هذا التاريخ ،وكان الجضضانب النصضضراني فضضي لبنضضان ضضضد
العمل الفدائي ،ومن الدلة على ذلك اسإتقالة رئيس الضضوزراء رشضضيد كرامضضي ) 24نيسضضان
 (1969احتجاجا ا على اشتباكات الجيش المدعوم من رئيس الجمهورية شارل الحلضضو مضضع
منظمضضة التحريضضر ،وفضضي  23/11/1969جضضرى توقيضضع اتفضضاق القضضاهرة بيضضن العمضضاد أميضضل
البستاني قائد الجيش اللبنضضاني وياسإضضر عرفضضات رئيضضس منظمضضة التحريضضر .وقضضد أجضضاز هضضذا
التفاق لمنظمة التحرير اسإتخدام منطقة العرقوب لشن حرب عصابات ضد إسإرائيل.
وجملة القول كضضانت العلقضضات بيضضن الجيضضش وقضضوات المضضن اللبنانيضضة مضضن جهضضة ،ومنظمضضة
التحرير الفلسطينية من جهة أخأرى دائمة التوتر ،لكنها لم تكن كذلك مضضع معظضضم رؤسإضضاء
الوزارات اللبنانية.

*

مما يجدر ذكره أن قوة منظمة التحرير تتمثل بحركة فتح ،وحركة فتح لضم تكضن شضضيئا ا
لول دعم السإلميين لها ،ومعظم الذين شاركوا في إنشائها كانوا من الخأضضوان المسضضلمين
أو من اتجاهات إسإلمية أخأرى ،ونذكر من بينهم :خأليل الوزير ،آل الحسن ]خأالضضد ،وعلضضي،
وهاني[ ،محمد يوسإف النجار ،توفيق النتشة.
وإذا كان الفساد قد نخر عقول وقلوب قادة فتح إل من رحم ربي منهم ،وهم قليضضل ،ففضضي
قواعدهم رجال صالحون ققت ت ل
ل كثير منهم بعمليات فدائية ،ومن جهة أخأرى فقد قبلت فتضضح
أن تكون غطاء لجناحا إسإلمي] [2يعمل بشيء من السإتقللية ،وكضضان وجضضود هضضذا الجنضضاحا
في الجنوب اللبناني سإببا ا من أسإباب توتر العلقات ،بين فتح ونظام الحكضضم فضضي دمشضضق،
الذي كان يتهم هذا الجناحا بتنفيذ عمليات ضد النظام النصيري.
وخألصة القول :فقد كان أهل السنة داخأل لبنان وخأارجه يتعاطفون ويتعاونون مع منظمة
ن عمقا ا لها ،أما غير أهل السنة فيمد يده إليهم عندما تكون لضضه مصضضلحة،
التحرير ،وقيعلتبرو ل
وينأى بنفسه عنهم عندما تكون لهم معه مصلحة.
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*

فتحت منظمة التحرير صدرها للشيعة في جنضضوب لبنضضان ،وكضضان لهضضا صضضلت وثيقضضة مضضع
رئيس المجلس الشيعي العلى موسإى الصدر ،والصدر مواطن إيراني أرسإله مدير المن
العام اليراني الجنرال بختيار إلى لبنان بمهمة ظاهرهضا دينضضي دعضوي مضضع أنضه ل يعضد مضن
علماء الشيعة ،وباطنها سإياسإي طائفي ،والذين انتضضدبوه لهضضذا الغضضرض سإضضهلوا لضضه طريضضق
الوصول إلى القصر الجمهوري ،وإقامة علقات مريبة مع رئيس الجمهوريضة فضؤاد شضهاب
وبطانته ]أقطاب النهج[ ،وخألل فترة قصيرة تمكن الصضضدر مضضن الحصضضول علضضى الجنسضضية
اللبنانية بموجب مرسإوم جمهوري ،وأنشأ عددا ا كبيرا ا من المدارس والنوادي والجمعيضضات
والحسينيات ،في سإائر أنحاء مناطق الشيعة ،وجعلها مركزا ا لنشطته.
وفي عام  1969أنشأ الصدر المجلس الشيعي العلى ،وأصبح رئيسا ا له ،وكان ذلضضك بعضضد
وصوله بعشر سإنين ،وكان للسنة والشيعة مجلس واحد قبل هذا التاريخ ].[1969
وفي عام  1973شكل الصضضدر منظمضضة أمضضل ،واسإضضمها قبضضل الخأتصضضار "أفضضواج المقاومضضة
اللبنانية" ،وما كانت هذه المنظمة لتنشأ لضضول احتضضضان منظمضضة فتضضح لهضضا ،وفتضضح مراكزهضضا
لتدريب الشيعة المنتمين إليها.
وفي هذا العام  1973سإاءت علقة الصدر مع أجهزة المن اليراني ،فانتقل إلى صضضفوف
المعارضة ،وأخأضضذ أصضضدقاؤه فضضي فتضضح يضضدربون أتبضضاع الخمينضضي ،وكضضان مصضضطفى شضضمران
مسؤول ا عن هذه النشطة ،ويساعده الضضدكتور صضضادق الطبطبضضائي ،وصضضادق قطضضب زاده،
وعباس زاني "أبو شريف" ،ومعظمهم تولوا مناصب وزارية أيام حكام الخميني].[3
قصارى القول :اليرانيون الشيعة الوافدون إلى لبنان هم الذين أسإسوا حركة أمضضل ،ومضضا
نضضبيه بضضري إل س تلميضضذ ضضضمه أسإضضتاذه مصضضطفى جمضضران إلضضى تنظيمضضه الضضذي أسإسضضه فضضي
"كاليفورنيضضا" عضضام  1966وسإضضماه "رابطضضة الطلبضضة المسضضلمين"] ،[4ولضضم يكضضن للسإضضتاذ
وتلميذه قبل هذا التاريخ توجهات إسإلمية.
وأغرت حركة أمل منظمة فتح فقدمت خأدمات جلضضى لثضوار الخمينضضي قبضضل وصضضولهم إلضضى
الحكم ،وبعد توليهم الحكم سإارعت أمل إلى مبايعة الخميني إماما ا للمسلمين ،ثم جددت
هذه البيعة عام  ،[5]1982أما منظمة فتح فما كضضانت تضضدري أنضضضها تسضضتميت فضضي تضضدريب
ومساعدة قاتليها.

المؤامرة
قلت فيما مضى :تفاعل أهل السنة في لبنان مع منظمة فتح تفاعل ا كبيراا ،وكل من كضضان
يزور لبنان ،ويتفقد مدنه وقراه ومخيماته لبد وأن يلمضضس آثضضار هضضذا التفاعضضل فضضي خأطضضب
العلمضضاء ودروسإضضهم ،وعلضضى ألسضضنة الطلبضضة فضضي معاهضضدهم وجامعاتضضضهم ،وفضضي تصضضريحات
السياسإيين ]من المنتسبين للسنة[ رغم اخأتلف ميولهم.
قد يقال لحدهم :أما ترى انحياز قادة منظمة التحرير للتجاه اليساري العلماني ،فيجيبك:
بلضضى ،ولكضضن فتضضح] [6تختلضضف عضضن المنظمضضات الخأضضرى الضضتي ل تشضضكل ثقل ا فضضي القضضرار
الفلسطيني ،ومن جهة أخأرى فقضية فلسطين عندنا فوق كل اعتبار.
أما غير أهل السنة فمواقفهم كانت عدائية ،وإن كانت أسإاليبهم مختلفة ،فمنهم من ركب
موجة الجبهة الوطنية ]ومنظمة التحرير عضو في هذه الجبهة[ ثم انقضضض عليهضضا أو تخلضضى
عنها في أحرج الوقات ،ومن المثلضضة علضضى ذلضضك :دروز جنبلطا ،وشضضيعة موسإضضى الصضضدر،
ومنهم من جاهر بعداوته منذ البداية ،وحاولت فتح أن تسضضتميلهم ففشضضلت ،ومثالنضضا علضضى
ذلك نصارى لبنان وبالخأص الموارنة ..وما زالت الحتكاكات تتطور بينهم وبيضضن المنظمضضة
إلى أن وصلت المور إلى حرب أهلية بعد مجزرة "عين الرمانة" في  13/4/1975م.
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وفي  5/6/1976دخألت القوات السورية إلضضى لبنضضان ،وكضضان أسإضضد يضضوهم كضضل طضضرف مضضن
أطراف الصراع في لبنان بأن هذا التدخأل لمصلحته ،كما كان يردد داخأل سإضضورية بضضأنه مضضا
غضضامر ول تضضدخأل إل لنقضضاذ المقاومضضة الفلسضضطينية ،ففضضي خأطضضاب ألقضضاه بدمشضضق فضضي
 20/7/1976في اجتماع مجلس المحافظين قال:
"في يوم من اليام انضهارت جبهة المقاومة ]الفلسضضطينية[ والحضضزاب الوطنيضضة ،وأرسإضضلوا
إلينا الصرخأات ونداءات السإتغاثة ..إلى أن يقول :وتبين لنا أن الجهضضد السياسإضضي وتقضضديم
السلحا لم ينقذ الموقف ،إذا ا ليس أمامنا إل أن نتدخأل بشضضكل مباشضضر .كنضضا أمضضام خأيضضارين
آنذاك :إمضضا أل س نتضضدخأل فتسضضقط المقاومضضة فضضي لبنضضان ،وإمضضا أن نتضضدخأل فننقضضذ المقاومضضة،
ونتعرض لحتمال الحرب مع إسإرائيل ..ثم قال :إنضضه تضضدخأل تحضضت عنضضوان جيضضش التحريضضر
الفلسطيني ،وتبعته قوات من الجيش السوري"].[7
هل تدخأل السإد لنقاذ المقاومة الفلسطينية والوطنية؟ ،وهل هو من أصحاب المغامرات
الذين يتدخألون ولو أدى هذا التدخأل إلى حرب مع إسإرائيل؟.
حافظ أسإد ضابط طيار ،والطيار دقيق في حساباته ،ومضضن جهضضة أخأضضرى فالضضذين يعرفضضونه
يؤكدون بأنه ليس من أصحاب المغامرات ،وليس واردا ا البتة أن يزج بنفسه في حرب مع
إسإرائيل بسبب حفنة من المشاغبين الفلسطينيين.
وهو في مسألة تدخأله في لبنان ،لم يتدخأل إل بعد مضي أكثر من عام علضى حضضرب دمويضضة
مدمرة ،وبعد حصوله على تفويض من جامعة الدول العربية ،بضضل قضضدمت لضضه هضضذه الضضدول
مساعدات مغرية مقابل قبوله التدخأل في لبنان ،ومضن جهضة أخأضضرى ،فقضضد طضالبت جهضضات
لبنانية كثيرة بتدخأله ،وفي مقدمة هؤلء :السلطة ،والموارنة ،والشيعة ،وآخأرون غيرهم.
ومع ذلك لم يغامر أسإد لن إسإرائيل لم تأذن له:
صرحا وزير حرب إسإرائيل شمعون بيريز لصحيفة معاريف ] [8/1/1976بأن إسإرائيل لن
تبقى مكتوفة اليدي ،في حال حدوث أي تدخأل سإوري في لبنان .وجاء التدخأل المريكضضي
بعد هذا التصريح:
نقلت وكالة اليونايتدبرس من واشنطن ]يوم  [27/1/1976ما يلي:
"إن وزارة الخارجية المريكية أكدت بأنضها تقوم بنقل الرسإائل من الكيان الصهيوني إلضضى
سإورية ،حول الوضع في الجنوب اللبناني ،وقال فردريك براون المتحضضدث باسإضضم الضضوزارة
في تصريح للصحفيين :إننضضا علضضى اتصضضال مضضع حكومضضات سإضضورية وإسإضضرائيل ولبنضضان ،وإننضضا
نراقب الوضع عن كثب .واعترفت الصحف السإرائيلية بضضأن اتصضضالت مضضن هضضذا النضضوع قضضد
جرت ،وأوضحت أن سإورية أكدت لمسؤولين أمريكيين ،أن وجود قواتضها في الجنوب إنما
يستهدف المقاومة واليساريين اللبنانيين".
وتحدث كيسنجر أمام لجنة العتمادات بالكونغرس فقال:
"إن الوليات المتحدة تلعب دورا ا رئيسيا ا في لبنان ،وإننا شجعنا المبادرة السورية هنضضاك،
إن الوضع يسير لصالحنا ويمكن رؤية خأطوطا تسوية".
وبمثل هذا القول ،قال المتحدث بلسان البيت البيض ]رونالد نيسين[ ،والمتحضضدث باسإضضم
وزارة الخارجية المريكية.
وتغير الموقف السإرائيلي بعضضد الضضدور الضضذي لعبضضه المسضضؤولون المريكضضان بيضضن كضضل مضضن
سإورية ولبنان وإسإرائيل ،والذي ل نعلم عنه إل القليل ،فوزير الحرب  -بيريز  -الضضذي كضضان
يعارض التدخأل أصدر تصريحا ا لوكالت النباء في  2/6/1976قال فيه:
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"التدخأل السوري موجه ضد ياسإر عرفات وحلفضضائه ،والقضضوات السضضورية دخألضضت الشضضمال
والوسإط وليس الجنوب".
وقال موشيه دايان:
"إن على إسإرائيل أن تظل في موقف المراقب حتى لو غزت القضضوات السضضورية بيضضروت
واخأترقت الخط الحمر ،لن غزو القوات السضضورية للبنضضان ،ليضضس عمل ا موجهضضا ا ضضضد أمضضن
إسإرائيل" ]وكالة الصحافة الفرنسية .[5/6/1976
وأعلن رئيس وزراء إسإرائيل إسإحاق رابين في تصريح نقلته إذاعتهم:
"إن إسإرائيل ل تجد سإببا ا يضضدعوها لمنضضع الجيضضش السضضوري مضضن التوغضضل فضضي لبنضضان .فهضضذا
الجيضضضش يهضضضاجم الفلسضضضطينيين ،وتضضضدخألنا عندئضضضذ ذ سإضضضيكون بمثابضضضة تقضضضديم المسضضضاعدة
للفلسطينيين ،ويجب علينا أل نزعج القوات السورية أثناء قتلها للفلسطينيين فهضضي تقضضوم
بمهمة ل تخفى نتائجها الحسنة بالنسبة لنا".
إسإرائيل ل تلقي القول على عواهنه عندما تقول على لسان وزيضر دفاعهضا :إن هضدفنا هضو
نفس هدف دمشق بالنسبة للمسألة اللبنانيضضة ،وأوربضضا وأمريكضضا ل يوافقضضون علضضى التضضدخأل
السوري إل إذا قامت الدلة القطعية عندهم التي تؤكد أنه ضد منظمة التحرير ولمصضضلحة
النصارى.
أما نصارى لبنان ،فالنصيريون حلفاء لهم منذ القديم ،وكان هذا الحلف يبرز بشكل واضضضح
عندما يكون المسلمون في حالة ضعف ،فبعضضد الحضضرب العالميضضة الولضضى كضضان النصضضيريون
يطالبون بالنضمام إلى لبنان لنضهم ل يثقون بالمسلمين ،وجاء الرفض من بعض أطضضراف
حلفائهم الموارنة ومن فرنسا الضضتي خأشضضيت مضضن النكليضضز وحلفضضائهم فضضي سإضضورية ولبنضضان
]الضضدروز ،وبعضضض النصضضارى كالبروتسضضتنت ،وبعضضض المسضضلمين المثقفيضضن ثقافضضة غربيضضة
إنجليزية[ .ورغم بقاء جبال النصيرية ضمن سإورية ،فقد بقيت علقات وثيقة بين العوائضضل
المارونية والعوائل النصيرية ،وكانت فرنسا مرجع الطرفين.
وإذا كانت العلقات بيضضن الموارنضضة والنصضضيريين قديمضضة ،وترعاهضضا فرنسضضا وسإضضيدة الجميضضع
أمريكضضا )!!( ،فليضضس مضضن المسضضتغرب أن يطلضضب زعمضضاء الموارنضضة مضضن النظضضام النصضضيري
بدمشق التدخأل ضد منظمة التحرير والقوى الوطنيضضة ،ففضضي  9/8/1976أعلنضضت وكضضالت
النباء الخبر التالي" :وصل كميل شمعون زعيم الوطنيين الحرار وزير الداخأليضضة اللبنضضاني
إلى دمشق على متن طائرة هيلكوبتر للتبضضاحث مضضع حلفضضائه السضضوريين ،ولتنسضضيق العمضضل
العسكري في لبنان ضد المقاومة والقوات التقدمية ،وأعلن شمعون أنه يثضضق ثقضضة كاملضضة
بالرئيس السوري ،أما بيار الجميل فقد صرحا في بيروت أن سإضورية هضضي الدولضة الوحيضدة
التي يمكنها أن تفرض السلم في لبنان" .وهناك تصريحات كضضثيرة صضضادرة عضضن الموارنضضة
سإبقت هذا التصريح وتؤدي نفس المعنى ،ومن جهة أخأرى فإن المبعوث المريكضضي الضضذي
كان ينسق ما بين دمشق وإسإرائيل كان يلتقي بزعماء الموارنة ،فيطلعهم على ما يجري،
ويستمع إلى وجهة نظرهم وينقلها إلى الطراف المعنية.
لننتقل إلى الحديث عما جرى على أرض الواقع بلبنان بعد التدخأل السوري لنرى:
هل دخألت قوات أسإد إلى لبنان لنقاذ المقاومة مضضن الهلك والهزيمضضة الماحقضضة كمضضا كضضان
يدعي أمضضام المضضواطنين فضضي سإضضورية وفضضي بعضضض المحافضضل العربيضضة ،أم كضضان يريضضد تنفيضضذ
المخطط الذي جضضاءت تصضضريحات اليهضضود والمريكضضان والموارنضضة لتفضضضحه؟! ،وسإضضأتوخأى
اليجاز قدر السإتطاعة ،كما سإأتوخأى تغطية الحداث منذ دخأول القوات السورية ،وحضضتى
خأروج المقاومة الفلسطينية والوطنية من لبنان.

*

شق نظام أسإد منظمة التحرير ،فمنظمة الصاعقة وجهت بنادقها إلى صدور رفضضاقهم
في منظمة التحرير ،ثم شق فتح ،ثم الجبهة الشعبية – جورج حبش .-
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*

شق الحركة الوطنية ،فخرجت منها حركة أمل ومنظمة البعث وآخأرون ،وحسب تدبير
مسبق أوعز موسإى الصدر لضباطا الشيعة العضضاملين فضضي صضضفوف جيضضش لبنضضان العربضضي،
فانفصلوا عنه ،وكان انفصالهم وهم الذين يتولضضون مسضضؤوليات مهمضضة فيضضه ويعرفضضون أدق
أسإراره ،ضربة قاتلة لهذا الجيش الذي كان قيعد أمل ا من آمال الحركة الوطنية ،وكان قضضد
تمكن قبل دخأول القوات السورية من السيطرة على معظم الراضي والمواقع اللبنانية.

*

انتصرت القوات السورية الغازية علضضى القضضوات الوطنيضضة والفلسضضطينية فضضي كضضل مضضن
البقاع ،وعكار ،وجبل وصيدا ،وفرضت الحصار المحكم على كل مضضن الضضبر والبحضضر والجضضو،
ومنعت السإلحة والمؤن من الوصول إلى قوات الحركة الوطنية.

*

وقعت معارك بين الدروز والموارنة ،وبين الشيعة والموارنة ،لكنها كضانت قليلضة ،ولهضا
أسإبابضضضها ،أمضضا العضضدو المشضضترك طضضوال هضضذه الحضضرب فهضضم أهضضل السضضنة اللبنضضانيون
والفلسطينيون ،وتناوب على حربضهم :اليهضضود ،القضضوات النصضضيرية ،الموارنضضة ،أمضل بضدعم
قوي من الشيعة ،الدروز ،وكانت بعض هذه القوى تتعاون وتنسق فيمضضا بينهضضا ،وقضضد يكضضون
هذا التنسيق علنيا ا ميدانياا ،وقد يكون غير مباشر عن طريق وسإيط آخأر ،وأقوى الوسإضضطاء
وأكثرهم فاعلية المريكضضان عضضن طريضضق مبعضضوثهم الضضدائم فضضي المنطقضضة .وهضضذه هضضي لغضضة
الرقام:

*

انفرد الموارنة باحتلل وتدمير المخيمات التالية :الكرنتينا ،جسر الباشضضا ،بضضرج حمضضود،
وكانوا يتلقون الدعم من إسإرائيل ،ومن الجيش اللبناني.

*

انفردت القوات النصيرية بضضاحتلل البقضضاع ،وعكضضار ،والجبضضل ،وصضضيدا ]كمضضا رأينضضا فيمضضا
مضى[ ،وما كان ذلك ممكنا ا لول انشقاق الشيعة وعملء النظام السضضوري عضضن المقاومضضة
والحركة الوطنية.

*

دفع النظام النصيري عملءه الفلسطينيين أمثال المنشضضقين مضضن فتضضح وأحمضضد جبريضضل
لمواجهة إخأوانضهم في مخيمي البداوي ونضهر البضضارد ،فسضضقط المخيمضضان فضضي نضضضهاية عضضام
 ،1983وكانت الخسائر في الموال والرواحا فادحة ،كما أن عملء سإضضورية كضضانوا واجهضضة
وسإتارا ا للقوات السورية الغازية.

*

حاصرت قوات الموارنة مخيم تل الزعتر في أواخأر حزيران مضضن عضضام  ،1976وثبضضت
سإكان المخيم ثباتا ا مشرفاا ،وسإقط المخيم في  ،14/8/1976وكانت القوات السإرائيلية
والنصيرية متورطة في هذه المجزرة ،أمضا القضوات السإضرائيلية فقضضد ق
كشضف النقضاب عضن
تورطا وزير الدفاع شمعون بيريز في جلسة من جلسات الكنيست السإرائيلية ،أما تضضورطا
القوات السورية فتحدث عنضضه ضضضباطا عضضرب كضضانوا مشضضاركين فيمضضا سإضضمي بقضضوات الضضردع
العربية .قال الملزم محمد خأليل من القوات الليبية:
"إنضها مؤامرة تستهدف المقاومة الفلسضضطينية والحركضضة الوطنيضضة فضضي لبنضضان ،وكمضضا نضضرى
بأعيننا تفاصيل المعركة سإياسإيا ا وعسكريا ا نقول :إن الذين ينفذونضها كثيرون ،وإن النظام
السوري متورطا فيهضضا"] .ولينظضضر مضضن شضضاء شضضهادة آخأريضضن فضضي كتضضاب أمضضل والمخيمضضات
الفلسطينية ،ص.[43 :
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*

شاركت في الهجوم على طرابلس في السإبوع الخأير من الشهر التاسإع عام 1985
كل من القوات التية :القوات النصيرية ،ميليشيا النصضضيريين فضضي حضضي ]بعضضل محسضضن[ أو
الحزب العربي الديموقراطي ،الحزب السوري القومي ،الحزب الشيوعي ،منظمة حزب
البعث ،وسإاهمت القوات اللبنانية في هذه الحرب إذ منعضضت نقضضل المحروقضضات والطحيضضن
إلى طرابلس ،وسإقطت المدينة في  6/10/1985بعد معارك دامية.

*

مذبحة صبرا وشاتيل :جاءت بعد مقتل بشير الجميل ،وإذا كان قاتله نصضضراني وقضضومي
سإوري ،وسإورية أسإد هي المحرض ،فما علقة فلسطينيي صبرا وشضضاتيل حضضتى يتعرضضضوا
لنتقام القوات اللبنانية؟!.
كانت هذه القوات تقتل الشباب والشضضيوخ والطفضال ،وكضانت القضضوات اليهوديضضة تحميهضا،
وهذا ما شهد به العالم ،وشهدت به معارضة حكومة بيغن ،وعلى إثرها أبعضضد شضضارون عضضن
وزارة الحرب.
هاجمت قوات أمل مخيمي صبرا وشاتيل ،وارتكبت فيهما مجازر أبشضضع مضضن الضضتي ارتكبهضضا
اليهود والقوات اللبنانية ،فحتى المرضى في مستشفى غضضزة لضضم يسضضلموا مضضن المجضضزرة،
ومما زاد من هول المذبحة وبشاعتها ،انضمام اللواء السادس في الجيش اللبناني لحركة
أمل لن أفراده وقيادته من الشيعة ،وليقرأ من شاء الفظائع التي ارتكبتها قوات أمل فضضي
صبرا وشاتيل وبرج البراجنة في كتاب أمل والمخيمات الفلسطينية ،ص.109 - 89 :
قام القسم العربي بضهيئة الذاعة البريطانية بإذاعضضة تقريضضر حضضول المجضضازر الضضتي ارتكبتهضضا
قوات أمل ،وبعد نشر هذا التقرير وجهت المنظمة التي تطلق على نفسها اسإضضم "الجهضضاد
السإلمي" تضهديدا ا لمراسإلي الصحف الجنبية ،فاضضضطرت هيئضضة الذاعضضة البريطانيضضة إلضضى
سإحب مراسإليها الثلثة خأوفا ا على حياتضهم.
ومنظمة "الجهاد السإلمي" سإتار كان حزب الله يتوارى خألفه عند بدايضضة تأسإيسضضه ،وهضضذا
ما سإوف نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة.

* * *
لقد شهد العالم أجمع )عربه وعجمه( أن هدف القوات السورية والقوات السإرائيلية مضضن
دخأول لبنان إخأراج المقاومة ،وكانت هذه القوات تنسق فيما بينها في اجتماعات سإرية أو
عن طريق وسإيط ،فليبيا بضضذلت جهضضدا ا مضضضنيا ا مضضن أجضضل إنقضضاذ المقاومضضة ،ومكضضث رئيضضس
وزرائها عبد السلم جلود وقتا ا طويل ا يتنقضل بيضن دمشضق ولبنضان محضاول ا التوسإ ط ،وحضل
الخلف بطريقة سإلمية ،لكنه وجد أبواب دمشق مغلقضضة ،وهضضا هضضو ورئيسضضه يتحضضدثان عمضضا
توصل إليه من نتائج:
قال معمضضر القضضذافي" :ليبيضضا تقضضف إلضضى جضضانب المقاومضضة الفلسضضطينية والحركضضة الوطنيضضة
اللبنانية ،وتعارض التدخأل العسكري السوري في لبنان ،لقد حضض س
ذرنا سإضضورية مضضن تصضضرفها
هضضذا ،وإذا كضضانت سإضضورية تريضضد السضضلم الن علضضى حسضضاب الفلسضضطينيين ،وتريضضد تصضضفية
المقاومة الفلسطينية ،فل يمكننا أن نلزم الصمت ،ونعتقد أن من الخيانة الوطنية محاولضة
تصفية المقاومة الفلسطينية ،وإننا نأمل أن تعيد سإورية النظر في موقفها".
وقال عبد السلم جلود" :هناك مؤامرة عربية ودولية ضد المقاومة الفلسطينية والحركضضة
الوطنية في لبنان ،وقد وقع الخأتيار على النظام السوري لتنفيذ هذه المؤامرة".
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وهذه الشهادة جاءت من نظام صديق وحليف لسورية في تلك المرحلضضة ،وهنضضاك جهضضات
عربية وإعلمية أخأضضرى هضضاجمت النظضضام السضضوري واتضضضهمته بتنفيضضذ مخطضضط مشضضبوه ضضضد
القضية الفلسطينية.
وفي  8/9/1976نشرت التايم اللندنية مقال ا تحت عنوان :إسإرائيل تشضضارك فضي حضرب
لبنان سإرا ا جاء فيه:
"إن التفضضاهم غيضضر المعلضضن بيضضن إسإضضرائيل والنظضضام السضضوري ،بسضضحب قضضواته العسضضكرية
المتواجدة في الجبهة ،ونقلها تدريجيا ا إلى لبنان وإلى الحدود مع العراق".
وأضافت المجلة" :إن هذه التدابير قد وضعت السإرائيليين فضضي الجضضانب الضضذي يقضضف فيضضه
النظام السوري بعضضد تضضدخأله الفعلضضي إلضضى جضضانب قضضوى اليميضضن ،والضضذي يتحضضدد بالسإضاس،
بتصفية الفدائيين الفلسطينيين ،تمهيدا ا لفرض تسوية سإلمية لمشضضكلة الشضضرق الوسإضضط،
وتقوم إسإرائيل بفرض حصار يجري علضضى عضضدة مضضوانئ لبنانيضضة يسضضيطر عليهضضا الوطنيضضون
وخأاصضضة مينضضائي صضضيدا وصضضور لمنضضع وصضضول السإضضلحة إلضضى الضضوطنيين والمقاومضضة .لقضضد
اسإتطاعت إسإرائيل بعملها هذا الحصول علضضى سإضضيطرة فعليضضة ،علضضى شضضريط مضضن الرض
جنوب لبنان يمتد حتى نضهر الليطاني.
"وقالت المجلة :إن عددا ا من أركان النظام السضضوري الحضضاكم حضضضروا الجتمضضاع الموسإضضع
الخأير ،بين شمعون بيريز والقوى اليمينية في جونية ،حيث شجع المباحثضضات بيريضضز ،علضضى
إمضاء ليلة على سإفينة الشحن التي أقلته إلى لبنان".
كان التدخأل السإرائيلي سإريا ا في لبنان عام  ،1976ثم بدأ يميل شيئا ا فشيئا ا إلى العلنيضضة
حتى جاء الجتياحا السإرائيلي إلى لبنان في ،4/6/1982 :وفرضت القوات السإضضرائيلية
حصارا ا على بيروت الغربية لم تشهده من قبل ،وما رفعوا الحصار حتى خأرجت المقاومضضة
من لبنان ،وعندما كان بعض الفلسطينيين ]الذين احتفظوا بعلقات ل بأس بضضضها مضضع أسإضضد
ونظامه[ يطلبون من أسإد التدخأل لرفع الحصار عنهم ،كان يقول لهضضم" :إنضضه ليضضس هنضضاك
كيان فلسضطيني ،وليضس هنضاك شضعب فلسضضطيني ،بضل سإضورية وأنتضم جضضزء مضن الشضعب
السضضوري ،وفلسضضطين جضضزء ل يتجضضزأ مضضن سإضضورية ،وإذن نحضضن المسضضؤولون الممثلضضون
الحقيقيون للشعب الفلسطيني" ]هذه وصيتي لكمال جنبلطا ،ص.[105 :
أما ما قاله أسإد لمبعوث عرفات" :أريد أن تضهلكوا جميعا ا لنكم أوباش".
ثمة سإؤال ل نشعر أننا أعطينا الموضوع حقه دون الجابة عليضضه :هضضل كضضانت خأسضضائر أهضضل
السنة قاصرة على خأروج المقاومة ،وعلى المذابضضح الضضتي تعضضرض لهضضا الفلسضضطينيون فضضي
مخيماتضهم؟!.
ل ،ليس المر كذلك ،فالدبابات النصيرية الضضتي كضضانت تجضضوب شضضوارع صضضيدا تحصضضد أرواحا
المدنيين ،وتقصف واجهات المحلت التجارية ،وتوقع خأسائر مذهلة في مبنى المستشفى
الكائن في ضاحية مضضن ضضضواحي صضضيدا الجنوبيضضة ،أقضضول :إن المعتضضدين يعلمضضون أن صضضيدا
لبنانية وليست فلسطينية ،ومعظم سإكانضها من السنة.
وطرابلس التي اسإتباحها النظام النصيري لبنانية سإنية وليست فلسطينية ،وكذلك بيروت
الغربية التي اقتصر حصار إسإرائيل عليها وحدها ،دون أن يتعرض سإكان بيروت الشضضرقية
لي أذى.
وبينما كانت بيروت الغربية تضمد الجراحات التي خألفها الحصار اليهودي ،وتظن أن الغمة
ت إذ بضها تفاجأ باجتياحا قوات أمل وقوات جنبلطا لحماها ،ويرتكضضب الغضضزاة الجضضدد
قد فقرت ل
ج ت
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من الفظائع التي لم يرتكبها اليهود من قبل ،ثم يقع صراع بين طرفي الغزاة أيهم يسيطر
على مساحة أكبر وأهم.
ولم يسلم كبار العلماء من طغيان النظام النصضضيري حيضضث أقضضدمت قواتضضضهم علضضى اغتيضضال
مفتي لبنان رحمه الله ،مع أن الرجل كان مسالماا ،ثم اغتالت الشيخ صبحي الصالح وهضضو
الرجل الثاني في المؤسإسة السإلمية السنية ،وجدير بالذكر أن الشيخين الفاضلين ليس
لهما أدنى صلة بالسلحا وحملته ،لكنه الحقد الباطني ضد أهل السنة.
ومع خأروج المقاومة الفلسطينية أجضضبروا القضضوات اللبنانيضضة السضضنية ]وإن كضضان قضضادة هضضذه
القوات ليسوا من السنة في ش يء[ علضى مغضادرة لبن ان :كضالمرابطين ،وجماعضة شضاكر
البرجضضاوي ،وغيرهضضم وغيرهضضم ..وهنضضاك مئضضات إن لضضم أقضضل آلف مضضن شضضباب أهضضل السضضنة
المتمسكين بدينهم ،العاملين من أجضل رفضع رايضة السإضلم ،اسإضتطاعوا الفضرار مضن لبنضان
هائمين على وجوههم ل يدرون أين يضضضعون عصضضا التسضضيار ،ومضضن لضضم يحضضالفه الحضضظ فضضي
الهروب ،كان مصيره السجن ،وما أكثر السجون في سإورية ،وما أشد بشاعتها.
وبخروج القوات السنية من الفلسطينيين واللبنانيين ،ق
طوي شضضعار تحريضضر فلسضضطين ،كضضل
فلسطين من البحر وحتى النهر ،ورفعت كل دولة عربية تحرير مضا احتلتضضه إسإضرائيل عضام
ق
ب الجهاد بوجوهنا ،ولكن إلضضى حيضضن إن شضضاء اللضضه ،فإيماننضضا بانتصضضارنا
 1967م ،وأغل تقل با ق
على اليهود ،وتحرير قدسإنا قوي ل تضهزه العواصف ،ول توهنه نوائب الدهر.
إننا ل نستغرب غدر الموارنة ،ول خأبث وكيد الباطنيين ،لكننا نستغرب ضحالة فكضضر وعلضضم
المغفلين من أهل السنة الذين يفصلون الحدث عن ماضضضيه ،ويصضضفقون للضضذين قضضد قتلضضوا
بالمس أطفالهم ،وبقروا بطون أخأواتضهم ،وتناسإوا تعاون هؤلء!! مضضع اليهضضود ،ووقضضوفهم
صفا ا واحدا ا يتزعمه المريكان ،هدفه منعنا من الجهاد ،بل تشويه صورة الجهضضاد ،وتسضضمية
المور بغير مسمياتضها.
ما زال في جعبتنا شيء نقوله لهضضؤلء المغفليضضن مضضن أهضضل السضضنة ،وسإضضيكون حضضديثنا فضضي
الحلقة القادمة عن حزب الله الشيعي :كيف ولماذا نشأ؟! ،ومن الذين صضنعوه ،ومضا هضضي
حقيقة النتصار الذي حققه ،والله الهادي إلى سإواء السبيل.
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اليهودي للبنان عام  1982م.
] - [3من المصادر التي اعتمدت عليها :وجاء دور المجوس ،الجضضزء الول ،وكتضضاب إيضضران
في ربع قرن للدكتور موسإى الموسإوي وهضضو إيرانضضي شضضيعي وخأضضبير بضضأمر القضضوم ،وكتضضاب
الحروب السرية في لبنان لنطوان بصبوص وآني لوران.
] - [4الحروب السرية في لبنان ،ص.264 :
] - [5أمل والمخيمات الفلسطينية.
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حسن خأالد رحمه الله ،دار الكندي ،بيروت.1978 :
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تم تحميل هذا الملف من
منبر التوحيد والجهاد
http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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