كممة التحرير
في ظروف تشبو نكبة

جماعية ،إرىاب ،تيجير،
إبادات
 1948أتت مجزرة صب ار وشاتيال ..
ٌ
ّ

عصابات إجرامية ينفي االحتالل ارتباطو بيا ،وىذا األخير لم يكن ليصل لمبتغاه لو لم تكن تمك
العصابات ساعده األيمن!

ىي واحدةٌ من أكبر المجازر في التاريخ الفمسطيني بل العالمي بوحشيتيا والدماء الباردة التي امتمكيا
مجرمو الحرب أثناء التفنن بالقتل والتنكيل بضحاياىا..
يوني،
وقد بدت حال االحتالل االسرائيمي حينيا أمام العالم الذي شاىد وقائع المجزرة في بث تمفز ّ

قوة.
كمن ينقل مجموعة من الذئاب بآلياتو
ّ
ويدسيم في حظيرة مميئة بالنعاج النائمة ال حول ليا وال ّ
تمتد عمى طول
فقساوة الصور التي احتوت جثث عشرات األطفال مكومةً بال رحمة ،وجثث الرجال ّ
ٍ
بمشاىد تد ّل عمى سمسمة إعدامات جماعية ارتكبيا االحتالل والعصابات اليمينية المبنانية ..
الحائط
بغض النظر عن
جعمت من المجزرة محطة ىامة في تاريخ القضية الفمسطينية ،وفي حياة كل إنسان
ّ
أي عقيدة سوى عقيدة اإلجرام والمجرمين!
عرقو ودينو ولونو وجنسيتو ،فالقتل ال يعرف ّ

في ىذا الممف تتناول شبكة العودة اإلخبارية عدد من المواضيع والمقاالت التي تسمّط الضوء عمى

ائيمي!
الذكرى  33لمجزرة صب ار وشاتيال الشاىد عمى انعدام اإلنسانية التي ّ
يتبج بيا االحتالل االسر ّ
 ذاكرة المجزرة بعيونهم
 المجزرة في صورة
 المجزرة األكبر ..مجزرة صب ار وشاتيال
مصاصو دماء جسدوا أشكال الجرائم في  40ساعة من القتل المتواصل
 دماء صب ار وشاتيال واستعادة الهيبة الضائعة في ميونخ

ذاكرة المجزرة بعيونهم
شبكة العودة اإلخبارية وفي الذكرى الثالثة والثالثين لمجزرة صب ار وشاتيال تسسل عدداً من الشخصيات
والنشطاء الذين عاصروا تمك النكبة في كافة المناطق المبنانية عن ذاكرتيم الشخصية خالل فترة
المجزرة..
 ذاكرة الكاتب محمود كمّم
يوم المجزرة كنت أنا وصديقي عصام عرسان المحمد نسير ّأول جسر الكوال اتجاه المدينة الرياضية
الحي الغربي لشاتيال .وعندما اقتربنا من المدينة الرياضية شاىدنا عمى طول الشارع
لزيارة أختو في
ّ
من المدينة وحتى السفارة الكويتية دبابات عمييا شوادر لون وردي،

عصام أراد أن يتابع طريقو نحو منزل أختو وقال لي

فضت أنا إكمال الطريق لكن
ر ُ

«ليش جوبنت ،فقمت لو أنا مش جبان لكن

الوضع غير طبيعي أمامنا».
عدت إلى كراج بيروت شتو ار
وقتيا افترقنا ،أنا
ُ

عمى جسر الكوال وىو أكمل طريقو لمنزل أختو،

بسنو سيمحق بي غداً إلى البقاع .
قائالً لي ّ
لم يعرف عصام ما كان في انتظاره في شاتيال
سمعت بالمجزرة عبر
ولم أكن أنا كذلك حتى
ُ

راديو مونتي كارلوا لتح ّل بي الصعقة ليول
الخبر!

عصام بعد افتراقنا قرب زاوية المدينة الرياضية تم إلقاء القبض عميو وأصيب بعد أن أوقفتو الكتائب
حياً شاىداً عمى تمك
وعشرات الرجال عمى الحائط ثم أعدمتيم بالرصاص  .لكن لحسن حظو بقي ّ

المجزرة ..

التقيت بعصام وأخبرني بتفاصيل ما شاىدت عيناه بعد افتراقنا
وبعد ىذه الفاجعة بسيام
ُ

 .قال لي

ألنني لم أستمع لنصيحتك فقد ذىبت إلى أشباح الموت واإلجرام بنفسي  .كانت
ندمت ندماً شديداً ّ
« ُ

معي ىوية لبنانية عرضتيا عمى الكتائب قبل لحظات من اإلعدام لكنيم قالوا لي "ىمق صرت لبناني
صف معيم صف ..بدنا نفتشكم!».
في ذلك اليوم لم تكن مشكمتي حواجز الكتائب وأنا في طريقي إلى بعمبك بقدر مشكمتي مع الحر
الشديد في ذلك التاريخ  .كنت أعبر حواجز الكتائب بواسطة ىوية

لبنانية لصديقي كانت صورتو

صغيرة ال تثير الشبيات ،أعترف أنني حينيا لو اكتشف األمر أحد الحواجز وأمسكني وأطمق النار
ٍ
تجمد عندي حتى المشاعر .
عمي لم أكن حينيا ألنزف أبداً فك ّل شيء ّ
ّ
دي وىو
فكنت كمما وصمنا عمى حاجز لمكتائب عمى طريق الجبل كنت مباشرة أنظر إلى
عيني الجن ّ
ّ
ألن مشاعري
ينظر لي كنت أتسممو جيداً ،لم أشعر بالخوف مطمقاً عمى طول الطريق ،ربما ّ
وأحاسيسي تجمدت إلى حين..

 ذاكرة الكاتب والمناضل السياسي مروان عبد العال
كنت منغمساً بنشاط معتاد في مركز الكرمل الثقافي الواقع عمى شاطئ البحر في مخيم نير البارد،
وفجسة دخل شاب مذعور ،كان كل شيء فيو يصرخ ،ال يقوى عمى
تفاصيل وجيو األسمر وذرات العرق التي تبمل
جبينو ولن أنساه " أبو العيس " الشاب القصير
القامة ،كنت أعرفو شاباً من أبناء مخيم شاتيال،
ما زالت كمماتو تتدحرج بقسوة الحجارة وغ ازرة
الرصاص في ذاكرتي وتحفر في رأسي تمك
الكممة الموجزة المجمجمة بصدى مميت

:

"مجزرة"! كنت قد سمعت ىذه الكممة عمى لسان

التقاط أنفاسو ،ما زلت أذكر

أب عن جد .
والدتي التي لم تنس دير ياسين ..لكن لم أكن أدري أنيا تعيد نفسيا ونتوارثيا اً
الص دمة وحتى الى ع دم التصديق تعتمي
يقص ما رأى ،نظرات التعجب و ّ
تجمع الناس حولو وىو ّ
حي عمى فيمم رعب .أو أ ّنه مجرد ىارب خائف يريد أن ييبط المعنويات!!
وجوه الجمع ،كسنو
ٌ
شاىد ّ

صدق ،رغم أنو قادم من عين الفاجعة .جاءت عائالت ناجية
ي ّ
لم نصدقو ألنو يصف مشيد خرافي ال ُ

إلى المخيم ،ولكن بعدىا جاء صوت مذيع راديو مونتي كارلو عبر نب ار

ت صوت المذيع "نبيل

يعد الجثث المرمية فوق الشاحنة التي لم تتمكن
درويش" وىو يق أر تقرير مراسل فرانس برس وكيف ّ
من الفرار  ،والجثث التي اختبست تحت الشاحنة لكنيا بقيت منتفخة عمى الرصيف

! يوميا قمنا

المفصلة المخصصة بوصف المجزرة بحذافيرىا الشنيعة أثناء إعادتيا عمى شريط
بتسجيل تمك النشرة
ّ
كاسيت ،وصرنا نذيعيا بدورنا في مكبر الصوت ليسمع المخيم أنين أخيو..

المرات وبقي في األرشيف في مركز الكرمل ح تى
شريط الكاسيت المسجل سمعناه عشرات بل مئات ّ
دمار مخيم نير البارد عام .2007

من يوميا أدركت أكثر أننا محكومون باإلعدام معنوياً وفيزيائياً ،طالما المجرم مازال طميقاً والعالم ال
يسمع وال يريد أن يسمع ألننا نتمسك بالحق فعمينا أن نتعمم مزاولة عد الجثث! لكن الحقيقة أبقى وبيا
نصون الحق ونجدد األمل.

 ذاكرة الكاتبة والصحفية منى سكرية
ليس ميماً أبداً أين كنت يوميا ،أو ماذا كنت أفعل حينيا..
ئيمي وعمالئو من ال ّلبنانيين عمى مدى أيام
فسخبار مجزرة صب ار وشاتيال عمى أيدي جنود العدو اإلسر ّ
ٍ
ٍ
وجثث
بدماء
 15و  16و 17أيمول  1982نقمت العالم الى تمك المساحة الصغيرة المضرجة
ٍ
أن
وشيادات لمتاريخ عمى
وحشية قتمة اعتادوا سفك الدماء واألرواح منذ ما قبل نكبة فمسطين  .كما ّ
ّ

أشالء الضحايا راحوا يصفعون بقواىم المذبوحة الخائرة ضمائر البشرية المسفوكة عمى مذب
الالّعدالة.
مجزرة صب ار وشاتيال أكثر من مجزرة ،وأعمق من جروح ،وأبشع من تقطيع أوصال ،وأبقى في
عدو بالوالدة والممارسة وارتكاب المجازر ،ولكن مجزرة صب ار
الذاكرة لمن لم تخنو .فالعدو الصييوني ّ
وشاتيال تبقى أيضاً في دائرة السؤال المتكرر  :أين المتابعة لحقوق دماء ىؤالء الضحايا؟ ولماذا
اقتصر اإلىتمام بوقائعيا ورواياتيا عمى كتاب صدر عن
مؤسسة الدراسات الفمسطينية لممؤرخة الفمسطينية الدكتورة
بيان نوييض الحوت؟ (عنوان الكتاب صب ار وشاتيال -
أيمول  1982ويتسلف من  802صفحة ويتضمن أسماء
ضحايا المجزرة ،ومن نجا منيا ،الى أسماء المخطوفين
والمفقودين ،وعن المسؤولين عن ارتكاب المجزرة إلخ).
رسمي فمسطيني كسابقاتيا
وىل يعقل أالّ تثير أي اىتمام
ّ
طي النسيان الى أن أفرج عن بعض وقائعيا كتّاب
من المجازر التي ارتكبيا ذاك العدو وبقيت ّ

إسرائيميون؟ وىل يعقل أن تعمد مؤسسة الدراسات الفمسطينية الى "تنزيل" سعر كتاب نوييض المشار
إليو ألن العربي ال يق أر وال يتابع وال ينتفض؟
ي ،طمبت الدكتورة
أذكر بعد مرور حوالي الشيرين عمى ارتكاب تمك الفظيعة من فظائع اإلجرام البشر ّ
بيان نوييض الحوت مني العمل معيا حول مجزرة صب ار وشاتيال ألنيا تنوي توثيق وقائع تمك

المجزرة  .فكان أن بدأت بتسجيل روايات ومشاىدات عناصر فرق الدفاع المدني الذين شاركوا في
عمميات رفع الجثث وحفر القبور الجماعية ليم وفي إغاثة من وقعوا تحت صدمة عمميات تقطيع
أن عممي
األوصال  .وقد ورد في الكتاب المشار إليو نفاً وقائع ما قمت بو مينياً  .مع اإلشارة الى ّ
ىذا حصل تحت تطبيق قانون الطوارئ ومنع التطرق الى مجرد إسم مجزرة صب ار وشاتيال في عيد

رئيس الجميورية األسبق أمين الجميل.

أما التحدي الثاني الذي قمت بو ،وقام بو سواي ،فكان في السنة الثانية لوقوع المجزرة ،إذ استطعنا
الكتابة عنيا بعد انتفاضة  6شباط  1984ضد حكم الجميل .ثم تحولت تمك الذكرى الى مناسبة
سنوية يحيييا األصدقاء األجانب أوالً.
لم يعد مسموحاً لنا عرب وفمسطينيون وشرفاء في ىذا الكون أن نحيي ذكرى المجزرة -وننسى
العدو الصييوني -بباقات من الزىور عمى أىمية رمزيتيا .فالمطموب بات أكبر
مجازر عديدة ارتكبيا
ّ
وأعمق وأكثر داللة عمى تطور مفيوم النضال من أجل حقوق الشعب الفمسطيني ..إنيا المحاكم
الدولية .فمتكن خطوة وخطوات لمعاقبة الفالتين من خطاياىم..

المجزرة في صورة

اللرم المشهود
ب ُج

من عين التاريخ
والذاكرة!

جرر
في مبي ٌح

حفرته سنين الغدر
ده ار!

تقرير
المجزرة األكبر ..مجزرة صب ار وشاتيال
مصاصو دماء جسدوا أشكال الجرائم في  40ساعة من القتل المتواصل

تسبى الجريمة عمى النسيان بعد انقضاء  33سنة ،فيي راسخة في أذىان من بقي يروييا ،جيالً تمو
جيل ،لتبقى صورىا شاىدة عمى جريمة ال تمحوىا األيام من الذاكرة  ..لكن عمى األرض اآلن في
ساحة الجريمة ،تكاد ال تمحظ أي أثر أو معمم يد ّل عمى أن أبشع جرائم الحرب في القرن الماضي قد
ارتكبت ىنا .دماء أسيمت ىد اًر ،ولم تُدفع ثمناً عمى طريق العودة وتحرير فمسطين.

تل المدنيين بصمت
لم يشعر أحد من خارج محيط المجزرة ،حتى كثير من الموجودين داخل مخيمي صب ار وشاتيال بما
كان يجري من قتل وتنكيل .بيدوء تام ،بدأت ليمة الخميس الظمماء وانتيت نيار يوم السبت ،فكانوا
ِ
المحاصرين لممنطقة مما
مختبئين في منازلو م والمالجئ حفاظاً عمى سالمتيم من قصف الصياينة
ابتداء من محمة بئر
جعميم في جزر شبو منقطعة عن بعضيا  .وجرت عممية القتل بشكل تدريجي
ً

حسن وانتيت في مستشفى غزة في صب ار .وكان المجرمون يقتمون كل من يصموا إليو أو يصل إلييم،
من دون إحداث أي ضج ة ومن دون تمييز ،ال في اليوية وال في العمر وال في الجنس ،والناجي
الفار
يفر الى داخل المخيم ليخبر األىالي المختبئين بما يجري ،لكن أحداً لم ّ
يصدق ما يرويو ّ
منيم ّ
عن لة القتل التي تجتاح المنطقة  .عمميات قتل الضحايا كانت تتم بعدة أساليب ،فبعدما توقف

القصف (كما جرى في مجزرتي قانا) والتقنيص من المحاصرين ،دخل أفراد القوات المبنانية الميدان
بالحرب والبمطات والرشاشات الكاتمة لمصوت.

كانوا يجمعون السكان تارة عمى حائط الموت ويرمونيم بالرصاص (كما جرى في مجزرة دير ياسين
وكفر قاسم) ،وتارة يدخمون البيوت تباعاً ويذبحون من يجدونو قابعاً في منزلو بين أفراد عائمتو ،وناد اًر

ما كان ينجو أحد من أفراد العائمة ميما بمغ من العمر

 .ولم يكتفوا بذلك ،بل قاموا بجرف بعض

المنازل والمالجئ عمى من بداخميا لتسييل إبادتيم وقتل أكبر عدد ممكن في أقل وقت قبل أن تفوح
رائحة الجريمة .والطريقة األخيرة كانت سبباً في جعل عدد الضحايا متفاوتاً بين تقديرات الخبراء.

الهدف من المجزرة
بعدما روى ياسين ،وىو أحد الناجين منيا بعض وقائع عاشيا نذاك ،يؤكد أن اليدف من المجزرة
ىو االنتقام من كل الشعب الفمسطيني بشكل عام ،وليس رداً عمى اغتيال بشير الجميل الذي سبق
سرع اغتيال
وقوعيا بيومين ،ويضيف أن مثل ىكذا مجزرة تحتاج إلى تخطيط واعداد مسبق ،ربما ّ
الجميل تنفيذىا وىو الذي صرح في وقت سابق بسنو سيجعل من المخيمين

«حديقة حيوانات » بعد

جرفيما .فما كان من القوات المبنانية و «إسرائيل» إال االنتظار لحين خروج المقاتمين الفمسطينيين من
لبنان إلى تونس  .لذلك لم تكن المجزرة أيضاً إبان مطاردة أو محاربة لمفدائيين

 .وينفي ياسين أن

يكون التيجير سبباً ليا ،ألنيم لم يسمحوا لممدنيين العزل بالخروج منو مثمما فعموا أثناء «إفراغ» مخيم
تل الزعتر من أىمو .واذا نظرنا إلى أساليب القتل والتنكيل ،فإننا سوف نفيم جيداً كيف كان االنتقام
ىدفاً لمقتمة ،فيم استخدموا أساليب وحشية أبرزىا تقطيع األيدي واألرجل قبل القتل ،تعميق الناس عمى
وجرىم بالسياراتَ ،ب ْقر بطون الحوامل ،الضرب بالبمطة عمى الوجوه
أعمدة الكيرباء ،ربطيم بالحبال ّ
واألجساد والسخرية منيم ،اغتصاب بعض النساء ،كيل الشتائم واإلىانات أثناء القتل.

والناجون أيضاً ضحية..
اء لو ،من عائمتو أو أقاربو أو
فُجع من بقي عمى قيد الحياة من ىول ما حدث ،وكل واحد فقد أعز ً

أصدقائو ومعارفو .مئات من أرباب األسر والمعيمين استُشيدوا ،عشرات العائالت لم تجد بيتاً يؤوييا
عوقون حتى يومنا ىذا لم ينالوا أدنى اىتمام ورعاية ،ال
بعد جرف معظميا وقصفوُ ،مصابون ُ
وم ّ
تعويض ُدفع لذوي الضحايا.

أحزمة الفقر والبؤس كانت وما زالت تخيم عمى السكان ،قسم كبير منيم يعيش عمى المساعدات ،كما
ىو حال أم عمي التي فقدت جميع أفراد أسرتيا وليس لدييا أي مصدر د خل ثابت تقتات منو .غالبية
الناس يعيشون عمى دخميم اليومي ،يشربون مياىاً غير صالحة لمشرب ،يزاحميم سكان سوريون
وأكراد ولبنانيون عمى رقعة أرض ضيقة تجعل منيا مكاناً مكتظاً  .ويساور األىالي قمق من مستقبل
مجيول ،فياسين أصب أشد تشاؤماً من ذي قبل جراء الواقع الفمسط يني الحالي .فيو يعتقد أن القيادة
الفمسطينية في السابق وحالياً لم تحقق شيئاً ،ولن تفعل ذلك طالما أنيم مختمفين ويتمقون الدعم من
أنظمة أخرى تمقي عمييم بسوامر ومتطمبات من شسنيا أن تزيد من االنشقاق وال تشبع سوى مصمحة
النظام الذاتية.

المخيبة
المقاومة
ّ
خروج الم قاومة الفمسطينية إلى تونس قبيل المجزرة ترك المخيمات في لبنان عارية الصدر وعرضةً
لمتنكيل من قبل أعدائيا ال ُكثر  .قيادات فمسطينية رأت حينيا في الخروج خطسً فادحاً ،ودفعت باتجاه
الموت عميو  .نادت تمك القيادات بسعمى صوتيا ،ل كن
مفضمين
ثَني منظمة التحرير عمى الخروج
َ
ّ
صوت الضغوط الدولية والعربية كان أعمى منيا  .وبقي أمل لدى أىالي المخيمات بسن مقاومة بديمة

سوف تولد من جديد .بدأت بوادرىا بالظيور شيئاً فشيئاً ،ما أعطى الثقة لمفمسطينيين لبعض الوقت
أن المجزرة لم
بعدما باتوا يشاىدون شباناً يدافعون عن المخيم بشكل فردي ،إال ّ

تترك ليا مكاناً

وأبادتيا في ميدىا.

تمى ذلك حرب المخيمات بين حركة أمل والفمسطينيين المحاصرين ( ،)1988-1985وأعقبيا اقتتال
داخمي في المخيمات ومن بينيا صب ار وشاتيال ،بين مقاتمين من حركة فت أحدث انشقاقاً كبي اًر لم
يقتصر عمى حركة فت بل انسحب عمى كل شرائ الشعب الفمسطيني وقطاعاتو .كل ىذا حدث قبل
أن تجف الدماء التي خمفتيا حرب المخيمات حينيا من الشوارع ،ما أدى إلى زيادة في نزف الدم
الفمسطيني.
أما اآلن فال تممك المقاومة الفمسطينية الموجودة داخل األراضي المحتمة قوة ردع رغم التطور النسبي
في دائيا .فيي لم تستطع أن تصد أو تقطع اليد اإلسرائيمية التي ترتكب الجرائم ،وكان خرىا الجرائم
ضد المدنيين في حرب غزة صيف العام الماضي .وال أحد يستغرب أن تقدم «إسرائيل » عمى ارتكاب
المزيد من المجازر في المسقبل بحق الشعب الفمسطيني  .في المقابل حازت المقاومة المبنانية عمى
أسحمة متطورة جداً من شسنيا أن تردع «إسرائيل» عن ارتكاب الجرائم ،أو أن تكمل من دون عقاب.

وال تزال تنبض
قض عمى الوجود الفمسطيني ىناك
ثالثة الف شخص قضوا شيداء ،ولم ُي َ

 .صحي أن غالبية

السكان في المنطقتين من غير الفمسطينيين في الوقت الراىن ،إال أن قسماً كبي اًر من الفمسطينيين بقوا
صامدين في داخمو ومنيم من لم يذىب بعيداً ،بل انتقل لمعيش في األحياء المجاورة لكل مخيم
كالضاحية الجنوبية لمدينة بيروت والطريق الجديدة والجناح ،في حين أن عدداً منيم رحل إلى مدن
ومخيمات أخرى داخل لبنان .لكن لم يياجر إلى الخارج نيائياً سوى  147عائمة أي ما نسبتو %12
من السكان الباقين نذاك.
شارع صب ار أصب سوقاً تجارياً يجذب إليو الناس لمتبضع من مختمف أنواع البضائع ،خضار،
ألبسة ،مواد غذائية وأدوات منزلية ،كميا بسسعار رخيصة نسبة إلى المناطق األخرى.
فالذي تغير ىو التركيبة السكانية لممخيمين ،فشاتيال مثالً يسكن فيو أكثر من  19ألف نسمة في خر
إحصاء أجري فيو ،نحو  8الف منيم فقط من الفمسطينيين ،أي أن ربع سكان المخيم المذكور
تقريباً من الفمسطينيين والباقي من جنسيات مختمفة (لبنانيون وسوريون وأكراد وغيرىم  ،)...ولم يعد
لالجئين فقط بل أضحى مسوى لمغرباء والفقراء الذين يستون لمعمل في بيروت ويختارون المخيم ىرباً
من غالء السكن في باقي المناطق.
محاكمة المجرمين  ..متى؟
بما أن المجزرة ارتكب فييا

«إبادة جماعية »،

يحق لذوي الضحايا والناجين رفع دعاوى قضائية
في معظم دول العالم ،وليس ىناك ميمة تعطى
بل الباب مفتوح أم ام كل من ينوي تقديم شكوى
في المحكمة الدولية في الىاي شرط موافقة
الدولة التي ينتمي إلييا المتقدمون بيا  .ىذا ما
فعمتو سعاد سرور الناجية من المجزرة عام

 ،2001لكن ذلك جرى من دون جدوى ،ألن «إسرائيل » ما زالت أقوى دولياً ،ومارست ضغوطيا الدولية
المعتادة ،ما أدى إلى إقفال الممف .وفي بمجيكا ،البمد الذي احتضن القانون الذي يسم برفع الشكوى من
أي شخص دون تمييز ،جرى بعدىا تعديل القانون بحيث ال يطال شخصيات من شسنيا أن تؤثر عمى
عالقتيا مع دوليم.
يقول محمد أبو سمير (من سكان شاتيال )« ،عمى المعنيين من الفمسطينيين والمبنانيين والسوريين
والمصريين من ذوي الشيداء أن ال يممّوا من العمل حتى القصاص من القتمة ومعاقبة من بقي منيم.

أمي يوم المجزرة عالقةً في ذىني حتّى اليوم عندما وقفت عمى باب
ال تزال كممات ّ

عنا وكانت تصي
الدار ىي وخاالتي ليدافعوا ّ

ىل سيستقوون عمى النساء؟!»

باألول قبل ما يوصمو ألوالدنا،
«بيقتمونا ّ

تقرير
دماء صب ار وشاتيال واستعادة الهيبة الضائعة في ميونخ
لماذا لم تتم المجزرة في مخيمات فمسطينية أخرى غير صب ار وشاتيال كمخيم عين الحموة أو الرشيدية،
حيث لقيت قوات االحتالل مقاومة عنيفة؟ لماذا صب ار وشاتيال؟
مرت بجانب مخيم برج
أسئمة كثيرةٌ تُطرح في ىذا الموضوع
خاصةً و ّ
ّ
أن القوات التي ارتكبت المجزرة ّ

أي منيا.
البراجنة وكانت قريبة من مخيم مار الياس ولم ترتكب شيئاً في ّ
يؤكد الكاتب محمود كمّم في كتابو

"صب ار وشاتيال ،ذاكرة الدم " من خالل البحث أن المجزرة كان

مخططاً ليا قبل االجتياح ،وربما قبل عشر سنين؛ أي منذ عممية ميونيخ عام  ،1972التي احتجز
فييا مقاومون من منظمة أيمول األسود رىائن إسرائيميين أثناء دورة األولمبياد الصيفية المقامة في
ميونخ في ألمانيا من  5إلى  6سبتمبر
سنة  .1972وكان مطمب المنظمة حينيا
اإلفراج عن  236معتقالً في السجون
اإلسرائيمية معظميم من العرب  .وانتيت
العممية بمقتل  11رياضياً إسرائيمياً و 5
من منفذي العممية الفمسطينيين وشرطي
وطيار مروحية ألمانيين.
وفي نظرٍة دقيقة إلى خارطة المجزرة نجد
أنيا بدأت من جمعية إنعاش المخيم الفمسطيني ،مقابل السفارة الكويتية في حي عرسان  .حيث كان
الشباب من العبي كرة قدم في نادي الكرمل التابع لمجمعية  .وأن المجزرة ارتكبت في شارع أبو حسن
سالمة (حيث كانت منطقة نفوذه ومنظمة أيمول األسود ) ،وىو الشارع الممتد من محطة الرحاب
باتجاه منطقة جامع الدنا.

ولقد تم قصف مركز جمعية اإلنعاش ونادي الكرمل وتدميرىما أثناء االجتياح بعنف  .ىذا المركز لم
يكن فقط ليؤالء الذين نفذوا عممية ميونيخ ،بل كان مق اًر سرياً لمنظمة أيمول األسود.
أن الفدائيين الثمانية الذين نفذوا عممية ميونيخ كانوا من سكان حي عرسان في
يؤكد كمّم في كتابو ّ

إن عدداً منيم كان في عداد فريق كرة القدم
المخيم ،وأعضاء بارزين في نادي الكرمل الرياضي ،بل ّ
المشيور في تمك المرحمة ،ويبرر بذلك االستيداف الصييوني في ارتكاب المجزرة ضد الجمعية

والنادي والحي في األساس .
أن االسرائيميين لم يساىموا فقط في تطويق مكان العمميات
وينقل المؤلف عن شيادات بعض الناجين ّ

العمميات في شكل يسم باستكمال ارتكاب
والسيطرة عمى التوجيو والمتابعة الميدانية ،وانارة مسرح
ّ

المجزرة وفي استعمال الجرافات لنقل جثث
الضحايا إلى حفر أحدثت خصيصاً ليذا

إن جنوداً نظاميين من الجيش
الغرض ،بل ّ
االسرائيمي اشتركوا في تنفيذ المجزرة ،وأ

ّن

مسرح عممياتيم كان أطراف المخيم ،خصوصاً
في منطقة الجمعية والنادي وحي عرسان.

ولم يسم الجيش االسرائيمي ألفراد من الييئات
الطبية ،وخصوصاً األجنبية منيا بدخول المخيم ،بل اعتقل بعضيم ونقميم الى أماكن بعيدة من
مسرح الحدث .كما لم يسم ألفراد كانوا يحممون ىويات وعالمات الكتائب من الدخول الى المخيم،
خصوصاً من المنطقة الممتدة من مستديرة السفارة الكويتية وحتى تقاطع الرحاب ،خوفاً من أن يكون
بينيم بعض "المندسين" الذين يمكن أن يتحولوا إلى شيود ضدىم في المستقبل.
تمت
ّ
إن من يق أر تفاصيل الشيادات التي أوردىا أكثر من مصدرُ ،يد رك مقدار الراحة والبرود الذي ّ
فيو المجزرة عمى مدى ثالثة أيام ،وميما حاول االحتالل ألن يتنصل من المسؤولية فإنو لن يكون

مقنعاً في ذلك أبدا.

الصحفية الفمسطينية واختفاء الهوية
يقول جمال المجدوب أحد سكان مخيم صب ار وشاتيال ،عندما انتيت المجزرة ودخل الصميب األحمر
والسكان والص فيون ،دخمت معيم وأخذنا نتجول في طرقات المخيم حيث الضحايا مرتمين في ك ّل

ٍ
مشيد لم َأر لو مثيل من قبل !
مكان في

أن من بين
وجدت بطاقة عمييا رقم عسكري
فجسةً
ٌ
ُ
مكتوب بالمغة العبرية ،مما يثبت بالدليل القاطع ّ
القتمة جنود إسرائيميين إضافة إلى ميميشيات لبنانية يمينية متطرفة .

لكن إحدى الصحفيات واسميا

"ليمى شييد " أرادت

إقناعي لتسخذ اليوية فقالت لي «أنا فمسطينية مثمي
مثمك بدي أعرضيا عمى الفضائيات عشان يعرفو إنو
إسرائيل ىيي لقامت بالمجازر » .صدقتيا وأعطيتيا
اليوية ،ووعدتني أن تسخذ نسخة عنيا من أحد
المكاتب المجاورة في الطريق الجديدة وتعيدىا لي
عمى الفور ..لكنيا اختفت ولم أرىا بعد ذلك أبداً ،ولم
أر اليوية تُعرض وال عمى أي شاشة عربية أو
أجنبية .
الحسي القاطع عمى
مع ليمى التي أصبحت اليوم سفيرة فلسطين في االتحاد األوروبي اختفى الدليل
ّ

مشاركة االحتالل في المجزرة حينيا ،وظمت ذكرى اليوية متداولة لكل من ينقل شيادة المجدوب منذ

 33عاماً .
المهم هنا أن ال ننسى نحن دم شهدائنا المسفور في صب ار وشاتيال  ..أن ال ننسى من خان وغطى
حاسب ،والمهم أيضاً أن يظل شهداء صب ار وشاتيال حاف ازً لنا لمواصمة
عن الحقائق ومن لم ُجي َ
الكفار حتى تحرير ترابنا الوطني السميب ...كم ا ال أحد الناجين من المجزرة.

إعداد :دار العودة لمدراسات والنشر

