<< لم يكن ُينظر إلى «حزب الله»
قبل عام  2011كما ُينظر إليه اليوم
بالنسبة للمخدوعني م��ن العرب،
فعندما كانت بندقية الحزب موجهة
صوب االحتالل الصهيوني ،كانت صور
حسن نصر الله األمني العام للحزب،
َّ
معلقة في الشوارع العربية وخصوصا
ً
احتفاء به وبأنصاره خالل
في سوريا،
حرب لبنان عام .2006
غير أن ما لم يكن في حسبان
السوريني هو حقيقة «ح��زب الله»
وأنصاره وأن الله سيكشف زيفهم بعد
 5سنوات كمقاتلني خدعوا األمة بأنهم
ضد الصهاينة وتوجهت بوصلتهم
لكي يرتكبوا بحق السوريني عشرات
َّ
املجازر واملذابح الدموية التي وثقتها
املؤسسات الحقوقية.

مجازر وإعدامات ميدانية
في مايو من عام  ،2016أصدرت
«الشبكة السورية لحقوق اإلنسان»
تقريرًا بعنوان «مجازر ال يكاد يراها
ّ
أح��د» .وث��ق التقرير أب��رز الجرائم
وامل��ج��ازر التي ارتكبتها املليشيات
الشيعية املسلحة وعلى رأسها «حزب
الله اللبناني» في سورياُ ،
ورك��ز هذا
ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى ال��ج��رائ��م وامل��ج��ازر
وعمليات القصف ال��ت��ي ارتكبتها
وتسببت ف��ي مقتل م��ا ال يقل عن
 1447مواطنًا سوريًا ،معظمهم من
املدنيني واألطفال.
ويقول الكاتب السعودي حسني
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«حزب الله»..
آلة القتل الطائفي
الجهنمية
تقرير يكتبه  -غازي أحمد


كاتب سعودي:
«حزب الله» لن يستطيع أن يغسل عار كل
قطرة دماء أراقها في سوريا بغريزة طائفية



بن سالم إن��ه «على رغ��م الصعوبة
البالغة ف��ي توثيق امل��ج��ازر التي
ارتكبها – وم���ازال يرتكبها -حزب
الله ،والتي تحمل الصبغة الطائفية،
ألن مثل ه��ذه املجازر تنتهي بذبح
وقتل جميع أبناء الحي حتى النساء
واألط���ف���ال ،ويصعب وج���ود شاهد
يسجل ويوثق شهادته صوتًا وصورة،
إال أن الشبكة السورية تمكنت في
تقريرها من توثيق ما ال يقل عن 10
مجازر ارتكبتها امليليشيات الشيعية
صوتا وص��ورة  ،وقتل فيها ما ال يقل
عن  1005أشخاص يتوزعون إلى 962
ً
مدنيًا ،بينهم  172طفال ،و 143امرأة،
و 43من مقاتلي املعارضة املسلحة ،إذ
ارتكبت املليشيات الشيعية وحزب
الله م��ج��ازر ف��ي حقهم عبر أبشع
وس��ائ��ل القتل والتعذيب ،تنوعت
بني اإلعدامات امليدانية بالرصاص
واغتصاب النساء وقتل األطفال وكبار
السن والتنكيل بالجثث وحرقها ،كما
أسهمت تلك امليليشيات الشيعية في
عمليات القصف العشوائي والحصار
جنبًا إلى جنب مع قوات النظام».
وأض����اف «اب���ن س��ال��م»« :وك��ش��ف
التقرير ع��ن امل��زي��د م��ن الحقائق
ِّ
املروعة عن جرائم تلك املليشيات
و«حزب الله» في حق املدنيني ،كاشفا
ل��ل��م��خ��دوع�ين ب��أس��ط��ورة ال��ح��زب،
وامل��ب��رري��ن ب��أن ال��ح��زب ل��م يرتكب
ج��رائ��م وم��ج��ازر متعمدة ف��ي حق
املدنيني العزل ،وأنه لم يشارك في
قصف منازل األبرياء ،فهؤالء عليهم

العدد الرابع  -يناير 2018م

أن يدركوا أن هذا الحزب الذي تحول
س�لاح��ه م��ن مقاومة إس��رائ��ي��ل إلى
ال��داخ��ل ال��س��وري ،ل��ن يستطيع أن
يغسل عار كل قطرة دم أراقها في
سوريا للدفاع بغريزة طائفية عن
نظام مجرم استبدادي يهوى اإلجرام
والقتل ،فكيف بقتله ومشاركته بقتل
املئات من األبرياء بطرق وأساليب
إجرامية بشعة؟!».
وفي دراسة بعنوان «صعود وانحدار
حزب الله» ،أصدرها مركز «كارنيغي
للشرق األوسط» ،جاء أنه «حتى العام
 ،2011كان حزب الله يصف نفسه
بأنه بطل املضطهدين في الكفاح
ضد الظلم .لكن دعمه لنظام يذبح
شعبه جماعيًا أسفر في نهاية املطاف
عن خسارته للقبول الواسع الذي كان
ّ
والسيما
يحظى به في العالم العربي،
أن معظم العرب ّ
رحبوا بانتفاضات
العام  .2011كما اعتبروا حزب الله
ّ
ق��وة شيعية تقتل أه��ل السنة في
سورية ،األمر الذي ّ
قوض الدعم الذي
كان يحظى به في العالم العربي ذي
ّ
األغلبية السنية .وعلى الرغم من
أن حزب الله حاول لفترة من الوقت
ّ
تجنب استخدام الخطاب الطائفي
ّ
لإلفصاح ع��ن تدخله ف��ي سورية،
فقد احتكم في نهاية األمر إلى اللغة
الطائفية ،ومنها على سبيل املثال في
بعض خطب زعيمه حسن نصر الله،
ولم يسفر ذلك إال عن زيادة مشاعر
االستياء الشعبي ضد الحزب بني
ّ
العرب السنة».
العدد الرابع  -يناير 2018م

مذابح «القصير» الدامية
في أكتوبر  ،2013كشف مقطع
فيديو قيام عناصر من «حزب الله»
بإعدام جرحى سوريني بدم بارد عقب
املعارك التي جرت آنذاك في مدينة
القصير السورية ،وانتهت بسقوط
املدينة ف��ي أي��دي الجيش السوري
النظامي وعناصر الحزب .واتضح من
خالل األصوات حديث بعض عناصر
«حزب الله» باللهجة اللبنانية خالل
تنفيذ اإلعدامات امليدانية للجرحى.
وكانت أبرز محطات مذابح الحزب
بسوريا ف��ي ع��ام 2013؛ عندما قاد
الهجوم البري على «القصير» ،وهي
بلدة ُ«س ّنية» في املقام األول بمحافظة
حمص ،وهي ليست بعيدة عن الحدود
مع لبنان.
وي��ق��ول ع��ب��د ال���وه���اب ع��اص��ي،
الباحث في مركز «جسور» للدراسات،
إن التدخل الفاعل ل��ـ«ح��زب الله»
بسوريا كان منذ معركة القصير في
مايو  ،2013حينما أوشكت فصائل
املعارضة السورية على السيطرة على
مساحات واسعة ممتدة على الشريط
الحدودي بني سوريا ولبنان.
ومنذ دخولها على خط القتال
ً
مباشرة في «القصير» ،ارتكبت عناصر
الحزب عددًا من املجازر ّ
املروعة في
صفوف السوريني ،حيث اعتمد الحزب
في عملياته على القصف املدفعي
وال��ص��اروخ��ي ال��ع��ن��ي��ف ،ك��م��ا ُع��رف
بمجازره التي ارتكبها بحق السوريني
في كل منطقة احتلها.

وأبرز املجازر التي تسربت مقاطع
مصورة عنها ،كانت في بلدة العتيبة
ب��ري��ف دم��ش��ق ،حيث نفذ عناصر
ُ
مليشيا الحزب مجزرة استشهد فيها
أكثر من  175مدنيًا كانوا يحاولون
مغادرة الغوطة املحاصرة.
وقال املعارض السوري بسام جعارة
إن «عناصر ح��زب ال��ل��ه ه��م أج��راء
ومرتزقة إيران ،ويحاربون بوحشية
في كافة مناطق سوريا ،ومنها حمص
وحلب والالذقية» ،مؤكدا أن «القتل في
القصير تم بأوامر عليا ،فقد تحدث
حسن نصر الله ،األم�ين العام لحزب
الله ،عالنية عن قتل من اعتبرهم
عمالء أمريكا وإسرائيل والتكفيريني»،
مشددا على أن «نصر الله يقود حربًا
طائفية ضد الشعب السوري».
كما شارك «حزب الله» في ارتكاب
مجزرة دير عطية في القلمون ،وأسهم
بفعالية في مجازر ري��ف دمشق ،ال
سيما بلدة «الذيابية» الواقعة جنوب
العاصمة السورية ،والتي راح ضحيتها
ً
 130قتيال.
وفي  16أكتوبر  2013اتهم تقرير
صادر عن لجنة التحقيق الدولية في
أحداث القصير في سوريا «حزب الله»
بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية» في سوريا .ومن املعروف
أن السبب األول النسحاب املدافعني
عن القصير ،كان بسبب منع الجيش
السوري و«حزب الله» إخالء نحو ألف
جريح من املدنيني والثوار .وباالنتقال
إلى الشمال السوري فقد أسهم الحزب
بارتكاب مجزرة في قرية رسم النفل
في ريف حلب الشرقي ،راح ضحيتها

 191من سكانها حرقًا ورميًا في اآلبار
في شهر تموز املاضي.
وأصدر االئتالف الوطني السوري
أواخ���ر ال��ع��ام امل��اض��ي تقريرا يحمل
عنوان «بالسكني» وثق فيه أهم املجازر
التي ارتكبها جيش النظام السوري
وامليليشيات ال��داع��م��ة ل��ه ،ال سيما
العراقية و«حزب الله» ،بدءًا من مجزرة
ً
الحولة في حمص  2012/5/25وصوال
إل��ى م��ج��زرة كوكب ف��ي ري��ف حماة
.2013/11/15
من جهة ثانية ،اتهم تقرير للشبكة
السورية لحقوق اإلنسان «حزب الله»
بارتكاب مجارز بشعة ضد اإلنسانية
وصلت لحد «ذب��ح وقتل جميع أبناء
الحي حتى النساء واألطفال» ،تنوعت
بني اإلعدامات بالرصاص واغتصاب
النساء وقتل األط��ف��ال وكبار السن
والتنكيل بالجثث وحرقها.
وق���ال فضل عبد الغني ،مدير
الشبكة ،إن ما قام به الحزب في سوريا
جعله طرفًا ف��ي ال��ن��زاع إل��ى جانب
النظام السوري ،ومن «املرتزقة» الذين
استجلبهم النظام كطرف خارجي
ولهم أحكام «املرتزقة» وفق القانون
الدولي.
وأوض��ح مدير الشبكة أن��ه «يتم
اإلعداد لدعاوى خاصة ملالحقة حزب
الله قضائيًا ودوليًا ،على جرائمه»،
الف��ت��ًا إل���ى أن «م��ح��اك��م��ت��ه ستكون
استنادًا إلى أدلة قاطعة وبحاجة إلى
تعاون أكثر ألهل املناطق التي شهدت
جرائم حزب الله ،أو شارك فيها ،وهي
كافية إلدانته ،والحزب وقيادته كلهم
متورطون في هذه الجرائم».
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