
التغييب يقاوم  الزعتر  تل 

بسام الكعبي



1

أربعون عاماً على المجزرة:

مخيم تل الزعتر يقاوم التغييب



2

بسام الكعبي
أربعون عامًا على املجزرة:

مخيم تل الزعتر يقاوم التغييب

صورة الغالف: »تل الزعتر« الفنان اسماعيل شموط
صور الغالف اخللفي | من االنترنت.

تصميم | »مجد« للتصميم والفنون حيفا.

الطبعة األولى، حيفا، آب 2016.



3

أربعون عاماً على المجزرة:

مخيم تل الزعتر يقاوم التغييب

بسام الكعبي

2 0 1 6



4

بسام الكعبي

بكالوريوس صحافة من جامعة بغداد.
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الكتابة اإلبداعية(.

اإلع��ام  معهد  في  ودّرب  الصحافة  قسم  في  حاضر 
)جامعة بيرزيت(.

شارك في إصدار سلسلة عن القرى الفلسطينية املدمرة 
)مركز أبحاث جامعة بيرزيت(.

أصدر عدة كتب تتناول بأسلوب البروفايل الصحفي 
مسيرة شخصيات ثقافية ومجتمعية فلسطينية.
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إهداء..

إلى املناضلة األممية إيفا شتال التي بّلسمت جراح تل 
الزعتر وقدمت لفقرائه كل ما متلك.

إلى املقاتلني األشداء الذين لم ينكسروا، وصنعوا من 
والتحدي،  الكفاح والصمود  في  الزعتر أسطورة  تل 

وقرعوا باب التاريخ بقامات مرتفعة.

ال���دم���ار  آل����ة  ح��ص��دت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ب��ري��ئ��ة  األرواح  إل����ى 
الفاشية،بطبعات متعددة، ودون رحمة.

إلى مشردي املخيم املقاتل في كل بقعة المست طهر 
حضورهم الكفاحي؛ أهدي هذا النص املتواضع على 

طريق إنتزاع حق العودة إلى فلسطني.

ب ك
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أربعون عاماً على المجزرة:

مخيم تل الزعتر يقاوم التغييب

متوز   27 ي��وم  أمي��ن(  )أب��و  الصواحلة  الله  عبد  إبراهيم  محمد  الاجئ  َفَقد 
زوجة  من  املكونة  أسرته  أف��راد  كل  بالضبط،  عامًا  أربعني  قبل   ،1976
في  ون��ص��ف(؛  )سنة  وم���روان  س��ن��وات(   4( أمي��ن  الصغيرين  حامل وجنليه 
قصف وحشي للقوات االنعزالية اليمينية اللبنانية، استهدف ملجأ في حي 
األطفال  من  مجموعة  إليه  فر  عندما  للمخيم،  املاصق  اللبناني  الدكوانة 
والنساء والشيوخ هربًا من القذائف الكثيفة التي حترق كل زاوية في مخيم 

تل الزعتر؛ الواقع على مسافة سبعة كيلو مترات شرقي بيروت.

بيروت،  في  مستعجلة  مهمة  ينفذ  كان  ألنه  محقق  موت  من  أمين  أبو  جنا 
تل  في  ودباغة  جلد  مصنع  تأسيس  على  األخيرة  اللمسات  وضع  تقتضي 
التي كان ينشط معها، بغرض  الفلسطينية  الزعتر؛ لصالح مؤسسة صامد 
األس��اس��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات  وت��وف��ي��ر  امل��خ��ي��م،  ع��م��ال  م��ن  مجموعة  تشغيل 

لعائاتهم.

َعلَم أبو أمين بأمر املجزرة التي راح ضحيتها زوجته الشابة وجنليه الصغيرين، 
150 الجئًا من األطفال والنساء والشيوخ في امللجأ املدمر، ولم  وأكثر من 
يتمكن من وصول املخيم حتت قذائف مدافع ال ترحم الاجئني، وطرق تكتظ 
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بحواجز املليشيات اليمينية، وتقطع كل سبيل للوصول إلى تل الزعتر، وقد 
تزايدت مع ظهور حركة انشقاق واسعة في اجليش اللبناني قادها العميد عزيز 

األحدب قائد املنطقة العسكرية في بيروت مساء 11 آذار 1976.

قطع طرق

وص���ف األح����دب ح��رك��ت��ه »ب��االص��اح��ي��ة« وت��رم��ي الن��ق��اذ اجل��ي��ش اآلخ��ذ 
ثاني1976  كانون   21 صباح  اخلطيب  أحمد  امل��ازم  قيام  عقب  بالتصدع 
وهاجم  اجل��ي��ش،  ق��ي��ادة  على  ���رد  ومَتَ العربي(  لبنان  )جيش  ع��ن  ب��اإلع��ان 
الثكنات العسكرية، واجتاح معظمها بدعم احلركة الوطنية اللبنانية واملقاومة 
الفلسطينية، وبفضل حركته العروبية أسهم اخلطيب ورفاقه في تغيير عقيدة 
اجليش في لبنان. إنتهى األمر باملازم اخلطيب سجينًا سياسيًا في معتقات 
الرئيس  ق��وات  مع  عنيفة  مواجهات  بعد   ،1976 أواخ��ر  السوري  النظام 
وساطة  لكن  باالعدام  حكم  وبحمدون.  البقاع  في  األسد  حافظ  السابق 
بغداد وطرابلس الغرب والقاهرة حررته من حبل املشنقة. قضى سنتني في 
السجن قبل االفراج عنه، وفشل سنة 1992 في االنتخابات البرملانية ألنه 
رفض التحالف مع أية كتلة، ولم يحالفه احلظ بخطف مقعد نيابي عن إقليم 
اخلروب. عاش في عزلة حتى خروج القوات السورية من لبنان سنة2005 
ليقترب من تيار سعد احلريري، ورحل بصمت يوم 8 شباط 2014 عن 64 

عامًا بعد عقود من التغييب لدوره الامع في اجليش اللبناني.

َطلب األحدب عبر باغ عسكري متّلفز من رئيس اجلمهورية سليمان فرجنية 
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االستقالة متهيدًا النتخابات رئيس جديد خال عشرة أيام. إلتزم قائد اجليش 
حنا سعيد الصمت، فيما أقدمت ميليشيات اجلبهة اللبنانية االنعزالية على 
احتال ثكنة الفياضية، وأعلن العقيد أنطوان بركات والءه للرئيس فرجنية 
بتأسيس )جيش الشرعية( في حني شكل العقيد أنطوان حلد جتمعًا عسكريًا 

في ثكنة صربا، وآخر في زحلة بقيادة املقدم إبراهيم طنوس.

طائر الرعد

أبو أمين عبد  الزعتر واملخيمات، واجه  املتوترة حول تل  في هذه األجواء 
املخيم  ف��ق��راء  إل��ى  للوصول  الطريق  وانقطاع  عائلته  مذبحة  ظ��روف  الله 
بقدر  مؤمنًا  ومت��اس��ك  ي��ي��أس،  ل��م  لكنه  ال��ض��روري��ة،  احتياجاتهم  وت��أم��ني 
أجل ضمان حقها  من  أسرة جديدة  بناء  إعادة  وقرر  الاجئ،  الفلسطيني 
في العودة إلى الوطن اجلريح. تزوج للمرة الثانية سنة 1979 عقب املذبحة 
بثاث سنوات، وغادر بعد العدوان اإلسرائيلي الذي استهدف لبنان مطلع 
أطلق  أبناء  ثاثة  أجنب  وقد  برلني،  األملانية  العاصمة  إلى   1982 حزيران 

على أكبرهم إسم أمين تيمنًا بشقيقه الشهيد، وثماني بنات.

واظبت أصغرهن سارة طوال دراستها الثانوية في برلني قبل خمس سنوات 
على زيارة رام الله، عبر تبادل ثقافي بني مدرستها األملانية ومدرسة الرجاء 
كلما  جتتاحها  بدموع   الزعتر  س��ارة  أنها  على  دوم��ًا  تصر  كانت  اللوثرية. 
عادت في نهاية الصيف إلى برلني: »كل الطاب يعودون إلى أوطانهم ملاذا 
أغادر وطني وحدي؟! أنا لسُت أملانية أنا فلسطينية«. كانت تتفجر بدموع 
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احلزن والغضب واحلنني لوطن يستولي على قلبها وعقلها، وحتجب حزنها 
خلف زجاج داكن حلافلة تستعد لانطاق إلى مطار اللد في طريق عودتها 
سارة  الطالبة  زميلتها  نادين  ابنتي  استضافت  م��رارًا  أملانيا.  في  املنفى  إلى 
بينهما، عبدت الطريق  البيت، وتطورت عاقة صداقة متينة  الله في  عبد 
تبادل مكاملات هاتفية في  الطيبة عبر  الله  إلى صداقة أسرية مع عائلة عبد 

املناسبات املتعددة.

وعبر الهاتف، استعدُت منذ أيام مع الصديق أبو أمين )64سنة( من بيته في 
في  واستقرارهم   1948 نكبة  عقب  الزعتر  تل  الجئي  شقاء  رحلة  برلني، 
املخيم، وكيفية وصول عائلته املهجرة إلى املخيم  سنة 1949 واالستقرار 
فيه، وإستعاد عبر سماعة الهاتف من املنفى األملاني  وقائع التهجير، وسوء 

احلظ، واملجازر البشعة، واللجوء االنساني في أملانيا.

لجوء يفتح شهية االستغالل!

بلدة  من  عائلته  وأف��راد  أمي��ن،  أبو  وال��د  الصواحلة،  الله  عبد  إبراهيم  هاجر 
اخلالصة في اجلليل األعلى شمال فلسطني باجتاه لبنان وسوريا. تقع اخلالصة 
ال  منخفض  تل  على  وتنتشر  املدينة،  عن  كيلومترًا   28 وتبعد  صفد  شمال 
يتجاوز 150 مترًا عن سطح البحر، ويتمدد في الطرف الشمالي الغربي من 
سهل احلولة. كان التل يحمي اخلالصة من الفيضانات املوسمية التي تغرق 
1948 نحو ألفي نسمة،  بحيرة احلولة باملياه. بلغ تعداد سكان القرية سنة 
فيما بلغت مساحة أراضيها الزراعية نحو 11 ألف دومن. ُأحتلت اخلالصة 
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يوم 11 أيار 1948 بعد مغادرة األهالي وإدراكهم حلجم اخلطر عقب احتال 
مدينة صفد، واضطر السكان للرحيل القسري إلى شمال فلسطني احملتلة. 

أقيم على أراضي اخلالصة مستوطنة كريات شمونة سنة 1950.

إستقر معظم أفراد عائلة عبد الله في تل الزعتر، فيما توزع مهجرو اخلالصة 
تدمر  ومخيم  وبيروت  لبنان  جنوب  ومخيمات  اللبنانية  النبطية  بلدة  بني 
14 نفرًا  1949 وأجنب  في سوريا. عاش إبراهيم في تل الزعتر منذ العام 
باعتباره  املخيم  في   1952 سنة  إبراهيم  محمد  ولد  املخيم.  في  معظمهم 
ف��ي م���دارس وكالة  ت��ل الزعتر وتعلم  ف��ي  ل��أس��رة، وع��اش  ال��راب��ع  اإلب��ن 
العشرين  أن يجتاز عتبة  1972 في مطلع شبابه قبل  الغوث، وتزوج سنة 
التحرير  ملنظمة  االق��ت��ص��ادي  ال���ذراع  ص��ام��د،  مبؤسسة  التحق  ع��م��ره.  م��ن 
الفلسطينية، وأظهر قدرات في العمل املهني في منطقة صناعية استقطبت 
تل  في  لبنان وس��وري��ا، ووج��دوا  وفقراء  فلسطني  كبيرة من عمال  أع���دادًا 
الزعتر ماذًا آمنًا لاقامة فيه والعمل في منطقة املكلس الصناعية املجاورة.

أقيم املخيم سنة 1949 حتت إسم الدكوانة وفق وثائق وكالة الغوث؛ نسبة 
إلى احلي اللبناني املاصق، لكن سرعان ما تغير اإلسم ليخطف تل الزعتر 
بيوت  عليه  أقيمت  تل  مع  ويتجاور  الزعتر  انتاج  يعيد  صناعي  معمل  من 
تتجاوز  لم  التي  الاجئني  املجموعة األولى من عائات  أقامت  الصفيح. 
تتجاوز  وال  اللبنانية  املارونية  للطائفة  وق��ف  أرض  على  عائلة  اخلمسني 
والفقراء.  الاجئني  تزايد  مع  تتمدد  أن  قبل  دومن��اً   360 األرض  مساحة 
البريطاني وحولها معسكرًا جلنوده  املاروني اجليش  الوقف  استخدم أرض 
احل��رب  نهاية  م��ع  احلربية  معداته  وف��ك��ك  الثانية،  العاملية  احل���رب  خ��ال 



12

1945 و»جهزها« الستقبال الجئي نكبة فلسطني؛ وقد ساهم  الثانية سنة 
وتدمير  فلسطني  النكبة وتشريد شعب  إنتاج  في  كثيرًا  البريطاني  االنتداب 

القرى، وإقامة كيان للمهاجرين اليهود في فلسطني!

ياصق تل الزعتر من جهة الشرق املنصورية وعني سعادة ودير مار روكز 
جانب  إلى  املخيم   جنوب  إلى  أيضًا  متتد  التي  الصناعية  املكلس  ومنطقة 
اجلمهوري  والقصر  الفيل  سن  الغرب  ومن  واحلازمية،  الباشا  جسر  بلدة 
املخيم  تضخم  الدكوانة.  بلدة  الشمال  من  ويحده  ثابت،  وحرش  القدمي 
تدريجيًا مع جلوء عائات فلسطينية من مخيمات الرشيدية، البرج الشمالي 
والبقاع  اجلنوب  من  فقيرة  لبنانية  عائات  واستقطب  اللبناني،  واجلنوب 
التي متتلكها  الفلسطينيني في منطقة املكلس الصناعية  للعمل مع الاجئني 
البرجوازية اللبنانية، وتستحوذ املكلس على ربع املصانع في لبنان. شكل 
العمل املأجور بقطاع واسع للخدمات في بيروت أيضًا تزايد عدد املقيمني 
في تل الزعتر لقربه من العاصمة اللبنانية، األمر الذي بات يوفر إقامة غير 
مكلفة؛ لتكتمل أحزمة الفقر من فلسطينيني ولبنانيني وسوريني ومصريني 
وخدماتها  ب��ي��روت  وم��ط��اع��م  وف��ن��ادق  الصناعية،  املكلس  منطقة  ح��ول 
املختلفة. خضع املخيم ألجهزة األمن اللبنانية حتى نهاية الستينات، لكن 
مع ظهور املقاومة الفلسطينية في األردن ولبنان وسوريا؛ انخرط الاجئون 
الزعتر،  تل  في  تدريب  معسكرات  وأقاموا  املسلحة،  املقاومة  فصائل  في 
مخيمات  من  ومجموعة  لبنان،  في  مخيمًا  عشر  ستة  في  أقاموها  مثلما 

الاجئني في سوريا واألردن.
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حصار محكم »َحّطم« التل!

تل  منطقة  في  املسلحة  الفلسطينية  املقاومة  لظهور  اجلديد  الوضع  َخلَق 
إلى  حتّولها  قبل  اليمينية  اللبنانية  الكتائب  مع  صامتة  مواجهات  الزعتر، 
املنطقة  تسكن  دام��ي��ة.  وان��ف��ج��ارات  وعنيفة  مسلحة  مب��واج��ه��ات  ال��ع��ل��ن 
اجلغرافية  أغلبية طائفية تعيش حتت هيمنة ونفوذ املليشيات الفاشية، وعلى 
وجه التحديد حتت سطوة عائلة اجلمّيل في منطقة املنت اجلبلية، ومبسؤولية 
لزعيم  األكبر  والنجل  الكتائبي  امل��نت  إقليم  مسؤول  اجلمّيل  أم��ني  النائب 
احلزب بيار اجلمّيل، وتنّمر مجموعة مليشياوية صغيرة وعنيفة بزعامة قائد 
محلي يدعى مارون خوري! بدأت مليشيا خوري بتخزين الساح وشرائه 
بكميات كبيرة منذ العام 1969 بذريعة التصدي ملا اعتبروه »خطرًا فلسطينيًا 
داهمًا«! تزايدت االحتكاكات بني الطرفني عقب انتقال املقاومة الفلسطينية 
إلى لبنان، إثر هزمية فصائل منظمة التحرير مبواجهة النظام األردني خال 

معارك عمان في أيلول1970 وأحراش عجلون 1971.

نفوذ مليشياوي!

تعرضت مخيمات لبنان ربيع 1973 إلى قصف اجليش اللبناني، في محاولة 
القصف  استهدف  الشرقية!  ب��ي��روت  منطقة  م��ن  الاجئني  لترحيل  ج��ادة 
مخيمات تل الزعتر، جسر الباشا، ضبية ومار الياس. طوال عامني تطوع 
التقدمية، من  لبنان، على إختاف طوائفهم وتعدد أحزابهم  معظم طلبة 
في  اللبنانية؛  الوطنية  واحلركة  الفلسطينية  املقاومة  فصائل  مساندة  أج��ل 
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1975، التي  13 نيسان  حتصني تل الزعتر قبل اندالع احلرب األهلية يوم 
سجلت فيها املقاومة واحلركة الوطنية انتصارًا تدريجيًا على اجلبهة اليمينية 
مبحاصرة   1976 نيسان  مطلع  السورية  ال��ق��وات  تدخل  ل��وال  االنعزالية، 
اجلبهة  حتالف  مواقع  واكتساح  األرض،  على  املقاومة  انتصارات  امتداد 
االنعزالية اليمينية بعناوينها املختلفة واملتعددة: حزب الكتائب بزعامة بيار 
اجلمّيل، ميليشيات النمور بإمرة كميل شمعون، ميليشيات زغرتا بزعامة 
طوني فرجنية، مليشيا »األحرار« بزعامة داني شمعون، حراس األرز بإمرة 
املوارنة«  و»حركة  ع��دوان،  جورج  بإمرة  املاروني«  »التنظيم  عقل،  شارل 

بزعامة مارون خوري، ومجموعة مسلحة بإمرة املليشياوي إيتان صقر.

حافلة  جرمية  خ��ال  م��ن  األهلية  احل��رب  تفجير  صاعق  الزعتر  ت��ل  شكل 
نيران  الكتائب  مسلحو  فتح   :1975 نيسان   13 يوم  الشهيرة  الرمانة  عني 
أسلحتهم على حافلة )بوسطة( تقل الجئني عائدين إلى تل الزعتر شرقي 
شاتيا  مخيم  في  الفلسطينية  للمقاومة  سياسي  مهرجان  عقب  بيروت، 
فلسطينيًا   27 أرواح  الرمانة  عني  إعتداء  خطف  اللبنانية.  العاصمة  غربي 
الكتائب؛  أنصار  من  إثنني  مقتل  على  ردًا  جاء  أنه  املعتدون  وزعم  بريئًا، 

يعمل أحدهما مرافقًا لزعيم املليشيات الكتائبية بيار اجلمّيل!

  

حصار يعّبد طريق مجزرة!

التماس  نقاط  من  وب��ات  املخيم،  على  وقائعها  األهلية   احل��رب  فرضت 
العسكرية بني املتقاتلني الذين انقسموا بني محوري القتال: بيروت الشرقية 
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املنطقة  »تطهير«  ف��ي  رغبتهم  ع��ن  الكتائب  ق��ادة  وع��ّب��ر  الغربية،  مبواجهة 
الشرقية من املخيمات!

أقدمت مليشيات مارون خوري يوم الرابع من كانون ثاني1976 على فرض 
طوق عسكري حول تل الزعتر انطاقًا من الدكوانة، وترك املسلحون ممرًا 
في  امل��ع��ارك  اش��ت��داد  م��ع  متويني  حلصار  املخيم  وت��ع��رض  مفتوحًا،  واح���دًا 
واألح��رار  والكتائب  املارونية  الرابطة  منعت  والبقاع.  وبيروت  طرابلس 
مرور أربع شاحنات متوينية إلى املخيم؛ عبر حرش ثابت غربي تل الزعتر، 
وهددت بتدميرها. بعد ثاثة أيام متكن مقاتلون فلسطينيون ولبنانيون من 
الذي  ثغرة في احلصار  بفتح  ثابت، وجنحوا  املسلحني في حرش  مهاجمة 
استمر محكمًا طوال  22 يومًا. رد املسلحون باالعتداء على مخيم الضبية 
شمال بيروت، ووقع في قبضة الكتائب بعد ثاثة أيام من القتال الضاري، 
ودفع سقوط الضبية القوات اللبنانية الفلسطينية املشتركة إلى مهاجمة اجليه 

والدامور والسعديات جنوب بيروت.

إن��ه��اء ع��زل تل  م��ن  املقاتلون  ال��ض��اري��ة؛ متكن  امل��ع��ارك  م��ن  ثانية  ف��ي جولة 
قتال واسعة  بانتظام، لكن جولة  التموين  الزعتر، وتأمني مرور شاحنات 
الباشا،  جسر  الدكوانة،  الزعتر،  تل  شملت   1976 أي��ار  أواخ��ر  اندلعت 
الزعتر  تل  بنقل  اجلمّيل  إثرها  على  طالب  املسلخ؛  الشياح،  احلازمية، 
قائًا  القادمة  أنه ال يعرف طبيعة االحتماالت  الشرقية؛ مهددًا  املنطقة  من 
استراتيجيًا  موقعًا  يشكل  ال  الشرقية  املنطقة  في  املخيم  ب��احل��رف:»وج��ود 
يساندها  التي  اليمينية  األح��زاب  أن  األمر  حقيقة  لكن  إسرائيل«!  مبواجهة 
األحياء  يشطب  مترف  طائفي(  )غيتو  إق��ام��ة  ع��ن  تبحث  كانت  ال��غ��رب، 
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في  م��ج��ازر  تنفيذ  على  فأقدمت  الاجئني،  ومخيمات  الفقيرة  اللبنانية 
األحياء اللبنانية الفقيرة: سبينة وحارة الغوارنة في أنطلياس، وحي املسلخ 
الوطنية  واحل��رك��ة  املقاومة  شبكة  كسر  وح��اول��ت  امل��رف��أ،  ق��رب  والكرنتينا 
عليها  أطلق  وق��د  والنبعة،  الباشا  وجسر  الزعتر  تل  مخيمي  بني  املمتدة 

بجدارة )مثلث الصمود(.

تعرض مثلث الصمود في حزيران 1976 إلى حصار متويني استهدف املناطق 
الثاث، واستمر زهاء شهرين بدعم أنطوان بركات الذي انشق عن اجليش 
اللبناني، وانتهى احلصار بسقوط مخيم جسر الباشا عسكريًا وإخاء النبعة؛ 
7حزيران  متهيدًا ملجازر تل الزعتر، في حني واجهت القوات املشتركة يوم 
قوات النظام السوري في منطقة صوفر اجلبلية لتأخير تقدمها نحو بيروت، 
 18 السورية  للقوات  اجلنوبية وأعطبت  أيضًا في مدينة صيدا  لها  وتصدت 
دبابة. ردت القوات السورية بقصف مكثف وعنيف ملناطق برج البراجنة، 
شاتيا والطريق اجلديدة غربي بيروت؛ مستهدفة قواعد املقاومة الفلسطينية 
واحلركة الوطنية اللبنانية بقيادة كمال جنباط؛ وقد دفع الزعيم الفّذ حياته 

يوم 16 آذار 1977 على مذبح احلرية قبل أن يتجاوز الستني من عمره.

شددت اجلبهة الفاشية اللبنانية احلصار على تل الزعتر في النصف الثاني من 
التحريض  يافطة من  بالتدريج؛ حتت  عنفًا  وتزايد احلصار   1976 حزيران 
في  مدنيني  »ال  تنقطع:  ال  واسطوانة  ثابتة  قاعدة  على  مستندًا  اإلعامي 
املخيم، وكل املقاتلني مرتزقة«! علمًا أن تل الزعتر يسكنه 30 ألف نسمة، 
وسوريا  لبنان  فقراء  من  والباقي  الفلسطينيني  الاجئني  من  ويزيد  نصفهم 

ومصر.
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خطة االقتحام!

وضع املازم ميشال عون قائد ثكنة الدكوانة خطة اقتحام تل الزعتر، وبدأ 
املليشيا  1976 بهجمات  الثاني والعشرين من حزيران  الغادر في  العدوان 
املسلحة، سبقها قطع شبكة الكهرباء، وحظر وصول الطعام ومياه الشرب 

للفقراء والاجئني!

أن  جنباط  كمال  الزعيم  أعلن  حزيران1976  من  والعشرين  التاسع  في 
وشاركت  مدنية،  مبابس  الشرقية  بيروت  منطقة  إلى  َعَبرت  سورية  كتيبة 
في االعتداء على املخيم، فيما أكد الشاهد أبو أمين عبد الله أنه رصد من 
بعيد 19 مدفعية تقصف تل الزعتر با توقف مبساندة سورية، حتت إشراف 
العقيد علي املدني الذي شارك مع قادة الكتائب في غرفة عمليات عسكرية 
محور  من  أكثر  على  الواسعة  االشتباكات  ظل  في  الدكوانة.  في  مشتركة 
للقتال، سقط مخيم جسر الباشا يوم 29 حزيران، وبدأ الصليب األحمر 

باخاء  الاجئني، وبدا سقوط جسر الباشا نذير شؤم على تل الزعتر.

حاوي  وليم  قتلت  مت��وز   13 ي��وم  رصاصة  الزعتر  داخ��ل  من  قناص  أطلق 
قتالية«!  الكتائبي، وقد أشرف »مبهنية عالية وروح  رئيس املجلس احلربي 
على قصف املخيم، وتسلم املنصب بعد مقتله العسكري املليشياوي بشير 
اجلمّيل الذي بحث عن أشرس الُسبل لانتقام. ازداد العدوان شراسة  على 
املخيم، وصد املقاتلون سلسلة من الهجمات بفضل سيطرتهم على التال 
احمليطة بالتل، فيما ساندت بالقصف مدفعية القوات املشتركة املتمركزة في 
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تال عاليه وصوفر؛ لتخفيف الضغط عن  احملاصرين في املخيم، الذين 
تعرضوا ملزيد من الهجمات عقب خطاب للرئيس السوري حافظ األسد يوم 
20 متوز؛ عندما أعلن فيه تأييده للجبهة االنعزالية اليمينية، ورفضه دعوة 
الفاشية  املليشيات  من  لبنان  بتحرير  جنباط  كمال  البارز  التقدمي  الزعيم 
العنصرية! عقب خطاب الرئيس حافظ األسد، عقدت املليشيات االنعزالية 
ومجموعات محلية مقاتلة يوم 29 متوز اتفاقًا يتيح بتهجير جماعي ألهالي 
القوى االنعزالية »إنتصارا«!  الغربية، و»سجلت«  النبعة نحو بيروت  حي 
وأبدت »فرحًا« بتهجير الضحايا األبرياء! وظل االتفاُق لغزًا سريًا لم يتم 

الكشف عنه حتى اللحظة.

مياه  أزم��ة  بيروت، ظهرت  الزعتر شرقي  تل  م��رور شهر على حصار  بعد 
حادة عقب سيطرة اجلبهة االنعزالية على الينابيع في محيط محوري املكّلس 
وبيت مري، وظلت بئر واحدة ضمن حدود املخيم متد احملاصرين باملياه، 
وقد حتولت لأسف إلى مصيدة موت وبخاصة لأمهات اللواتي يتمزقن 
على كوب ماء إلطفاء ظمأ أطفالهن! وقعت البئر حتت مرمى نيران املليشيا 

اليمينية ومدفعية النظام السوري وباتت مصيدة قتل بكل معنى للكلمة!

مت االتفاق مع اجلبهة االنعزالية يوم 6 آب برعاية الصليب األحمر الدولي 
العربية حسن صبري اخلولي على ضمان اخلروج  ومندوب جامعة الدول 
اآلمن لسكان املخيم، لكن املليشيات تنكرت لاتفاق بعد خروج املجموعة 

األولى من األهالي متهيدًا لتنفيذ خطة املذبحة!

املليشيات،  قبضة  في  األخيرة  املاء  بئر  1976 سقطت  آب  من  العاشر  في 
وطلبت القيادة العسكرية للمقاومة الفلسطينية واحلركة الوطنية اللبنانية من 
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إلى  أنفسهم  تسليم  إلى  املدنيني  ودع��ت  اجلبال،  عبر  االنسحاب  املقاتلني 
مندوب الصليب األحمر الدولي؛ استنادًا إلى اتفاق عقده الصليب األحمر  
مع اجلبهة االنعزالية، بتوقيع  اخلولي مندوب جامعة الدول العربية املوفد 

حلل أزمة تل الزعتر.

اجتاحت القوات االنعزالية املخيم يوم الثاني عشر من آب 1976 ونفذت 
سلسلة مروعة من املجازر ضد الاجئني الفلسطينيني على وجه اخلصوص 
طريق  عبر  خرجوا  الذين  الاجئون  وتعرض  ال��ع��راء،  في  اجلثث  وتركوا 
األرز  ح��راس  بساح  للتصفية  الصناعية  املكّلس  منطقة  في  الباط  معمل 
بزعامة شارل عقل وحزب األح��رار بزعامة داني شمعون! في حني متكن 
من  الجئ  ألف   13 نقلت  شاحنة   57 توفير  من  الدولي  األحمر  الصليب 

سكان املخيم إلى بيروت الغربية.

صمد املخيم طوال 52 يومًا وقاتل ببسالة، وتعرض  إلى قصف عنيف جدًا 
املخيم  سقط  حتى  السوري،  النظام  مدفعية  بتغطية  قذيفة  ألف   55 طاول 
1976، وأعلن  رغم الصمود األسطوري ملقاتليه يوم الثاني عشر من آب 
املجازر  بدء  من  يومني  بعد  الفقراء  املدنيني  واستسام  رسميًا  سقوطه  عن 
في الرابع عشر من آب 1976، وذلك بعد أن فشلت كل محاوالت القائد 
العسكري البارز محمد عودة )أبو داود( بتنفيذ خطة تفصيلية محكمة لفك 
القائد الصلب من تنفيذها الصطدام اخلطة  احلصار، ولأسف لم يتمكن 

مبجموعة عوائق بيروقراطية.

بني  بكثافة  العسكرية  احلواجز  ونصبْت  الشوارع،  على  املليشيا  سيطرْت 
منطقتي الدكوانة واملتحف، واستخدمت  الطلقات النارية والسكاكني بقتل 
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صبري  حسن  أكد  السوري:  النظام  قوات  وتغطية  صمت  حتت  األبرياء، 
السفير  الزعتر، لصحيفة  أزمة تل  العربية النهاء  اخلولي، مبعوث اجلامعة 
اللبنانية )13 آب 1976(  أنه التقى العقيد علي املدني مسؤول االستخبارات 
املشتركة  العمليات  غرفة  في  سوريني،  ضباط  برفقة  السورية  العسكرية 
حلزب الكتائب في منطقة سن الفيل، في حني أوردت الكاتبة اليسارية تابثا 
بتران في كتابها املوضوعي )الصراع حول لبنان( أن مدفعية النظام السوري 

شاركت في دك مخيم تل الزعتر وحولت بيوت الصفيح إلى رماد!

أساليب قتل وحشية

تنتقل  املخيم مجازر مروعة ال زالت  اقتحام  بعد  اليمينية  املليشيات  نفذت 
من جيل إلى آخر في لبنان والشتات: قبض القتلة على عدد من املقاتلني 
وأبرزهم محمود كروم، عضو منظمة الصاعقة السورية الذي دافع ببطولة 
عن املخيم معترضًا على حتالف الصاعقة مع القوات السورية، ومت متزيقه 
التمزيق  لنفس عملية  ياسني  أبو  املواطن  إربًا بني سيارتي جيب! وتعرض 
انتقامًا من أبنائه الذي قاتلوا ببسالة على احملاور؛ فقد ربط  أفراد الكتائب 

أبو ياسني بني سيارتي جيب ومزقوه.

القائد  العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني محمد عبد الكرمي  رفض 
اخلطيب )أبو أمل( في تل الزعتر االستسام رغم جراحه اخلطيرة، وطلب من 
أفراد عائلته جتميع  كل الساح املتاح بجانب سرير شفائه في املنزل، وعندما 
ببسالة  أم��ل(  )أب��و  الشهيد  القائد  واجههم  العتقاله،  بيته  على  القتلة  هجم 
فوق  البيت  وفجر  منهم،  ثاثة  وقتل  نحوهم  ال��رص��اص  وأطلق  أسطورية 
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رؤوسهم مستعيدًا صرخة الشهيد غسان كنفاني»ال متت قبل أن تكون ندًا«.

كيلو  عشرة  ُبعد  على  الفراضية  قرية  في   1933 سنة  أمل  أبو  الشهيد  ولد 
الطريق  إخترقت  األع��ل��ى.  اجلليل  في  صفد  مدينة  غربي  جنوب  مترات 
لم  التي  الصغيرة؛  للقرية  الشمالية  األط���راف  بالناصرة  صفد  تربط  التي 
يتجاوز تعداد سكانها 700 نسمة عام 1948، استشهد منهم مائة مواطن 
أثناء اعتداءات العصابات الصهيونية على القرية خال النكبة الكبرى التي 

شهدت سلسلة من املجازر والتطهير العرقي.

جلأ مع عائلته إلى لبنان، ولم يتمكن من إكمال تعليمه فأشتغل في محطة 
والتحق  اخلمسينات،  في  العرب  القوميني  حركة  إلى  إنضم  ثم  للوقود، 
على  اللبنانية  السجون  في  م��رارًا  واعتقل  الثأر(،  )شباب  املقاتل  بذراعها 
خلفية نشاطاته العسكرية ضد الكيان احملتل. التحق باجلبهة الشعبية لتحرير 
تسلم   .1970 سنة  األعلى  اجلليل  في  عسكرية  عمليات  وق��اد  فلسطني، 
واستشهدت  احلصار،  حتت  الزعتر  تل  صمود  مسؤولية  أم��ل  اب��و  الشهيد 
املجال  في  الطوعي  عملها  أثناء  قناص  برصاص  سنة(   18( سهيلة  كرميته 
الطبي ملساعدة اجلرحى، ثم استشهد جنله البكر بعد اصابة بليغة، واضطر 
املخيم حتت ضغط وإص��رار زوجته  أفراد عائلته من  للموافقة على خروج 
جنلّيها.  استشهاد  بعد  الستة  الصغار  ألطفالها  جناة  طريق  عن  تبحث  التي 
نداًء  الصوت،  مكبرات  عبر  ماجدة،  كرميته  سمعت  العائلة  خروج  أثناء 
متكرًرا ألحد عناصر الكتائب: سلموا أبو أمل يسّلم املخيم! حينها أدركت 
الصغيرة أنها لن تشاهد والدها مرة أخرى وقد تركته جريحًا ينزف وبات 

مهددًا بالقتل.
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التهجير  نتيجة  أم��ل  أب��و  العسكري  للقائد  الشخصية  الصور  كل  ضاعت 
في  يتيمة  صورة  سوى  يتبق  ولم  الشهيد،  عائلة  ألف��راد  واملستمر  القسري 
أثناء حرب  أمل  نار من عناصر حركة  تعرضت الطاق  متواضع؛  ب��رواز 
املخيمات سنة 1985 باسناد سوري!  اقتحمت عناصر حركة أمل بزعامة 
نبيه بري، منزل عائلة الشهيد في حي فرحات بضاحية الغبيري، وأطلقت 
أكثر  مفارقة  نعثر على  أم��ل(!.. هل  )أبو  القائد  النار على صورة  »أم��ل« 
الكتائب  برصاص  أمل  أبو  استشهد  االج��رام��ي:  السلوك  هذا  من  بشاعة 
للتنكيل برصاص حركة أمل  السورية، وتعرضت عائلته  القوات  وباسناد 

وباسناد القوات السورية؟!

أحد الشبان متكن بصعوبة من ترميم الصورة اليتيمة لتظل شاهدًا على الغدر 
السبعينية وبناتها في  الشهيد  املقاومة، في حني تعيش أرملة  املزدوج بحق 
شقة متواضعة جدًا أعلى عمارة سكنية متهالكة تقع بأحد أحياء صيدا في 

جنوب لبنان، وتعيش األسرة ظروفًا اقتصادية وصحية قاسية جدًا.

عشوائيًا  غزيرًا  نارًا  أطلقوا  ثم  اآلمن،  اخلروج  إلى  املخيم  أهل  القتلة  دعا 
نحو النساء والشيوخ واألطفال، وقد أبيدْت عائات بأكملها، وتعرضْت  
ماء  نبعة  لبلوغ  دم��ًا  األم��ه��ات  ودف��ع��ْت  ل��اع��دام واالغ��ت��ص��اب،  اليافعات 
نفاذ  بعد  وال��ك��اب  القطط  أك��ل  حتلل  بفتوى  األه��ال��ي  وطالب  للشرب، 
املواد التموينية األساسية! وتعرض مقاتلون بعد أّسرهم في حارات املخيم 
مأساة  شكلت  الزعتر  تل  مجازر  أن  التاريخ  وسجل  ب��ارد،  ب��دم  للتصفية 
تراجيدية جديدة في سفر عذاب  الاجئني الفلسطينيني في لبنان والشتات 

والضفة وغزة منذ النكبة الكبرى 1948.
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أبناء  وج��دان  حتتجز  الزعتر  تل  مجازر  زال��ت  ال  عامًا،  أربعني  م��رور  بعد 
الشعب الفلسطيني، وستبقى قائمة في الذاكرة اجلماعية إلى جانب مجازر 
قاسم  وكفر  ياسني  دير  ومجازر  بعدها،  نفذت  التي  وقانا  وشاتيا  صبرا 
قبلها..وستبقى  نفذت  التي  العرقي  والتطهير  املذابح  والدوامية وعشرات 
أشهر  كلما طّلت  دائمة؛  الزعتر حاضرة بصورة  تل  الناجني من  شهادات 

نيسان وأيار وحزيران ومتوز وآب من كل عام.

إيفا: وفاء بطبعة سويدية

املمرضة السويدية املتطوعة إيفا شتال َسرَدْت قسوة جتربتها في تل الزعتر، 
واملأساة(  البطولة  قصة  الزعتر  )ت��ل  كتاب  في  اجلرائم  يوميات  ووضعْت 
مبشاركة الصحفي السويدي اندريه هاسليوم. سيبقى الكتاب )42 صفحة 
وثيقة  يشكل  آب1977(  الناصرة  منشورات  بتوقيع  الصغير  القطع  م��ن 
هامة في كشف اجلرمية التي استهدفت الاجئني الفلسطينيني وفقراء لبنان 

وسورية في تل الزعتر.

الفيتنامية،  ال��ث��ورة  م��ع  السويد  ف��ي  الثانوية  دراس��ت��ه��ا  أث��ن��اء  إيفا  تعاطفْت 
في  وق���رأْت  ال��س��وي��دي��ة،  اليسارية  باحلركة  السبعينات  مطلع  والتحقْت 
قبل  االجنليزية  اللغة  درَست  قد  وكانت  الفلسطينية،  املقاومة  عن  أدبياتها 
على  السويدية  اليسارية  احلركة  عرضْت  التمريض.  مهنة  تعلم  تتابع  أن 
إيفا  وواف��ق��تْ  واملمرضني،  باألطباء  عياداتها  تزويد  الفلسطينية  املقاومة 
تكاليف  تغطية  رات��ب،  دون  طوعي  عمل  السويدي:  اليسار  شروط  على 
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السفر إلى بيروت مسؤولية املتطوع، السكن في منازل العائات الفلسطينية 
املستضيفة وحتمل تكلفة العيش ومخاطر اإلقامة. وصلْت تل الزعتر أواخر 
كبيرة،  عائلة  مع  صفيح  من  بيت  في  القارص  البرد  رغم  وأقامت   1974

وأطلق عليها األهالي )سميرة( وبات اإلسم املتداول في املخيم.

الطبية والصحية  اللجان  الناشط في  تعرفْت على يوسف حمد )28 سنة( 
خريف  ف��ي  ت��ت��زوج��ه  أن  قبل  فلسطني،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  التابعة 
1975، وقد واصلْت العمل الطوعي في العيادة الشعبية متعددة اخلدمات 

برفقة زوجها أثناء اشتداد احلصار على تل الزعتر.

يوم  بعد  الزوجني  نوم  أثناء  شديدًا  قصفًا   1976 حزيران   13 ليلة  شهدْت 
عمل شاق، وقد سمعْت زوجها يهمس مازحًا قبل نومه: رمبا منوت الليلة 
يا إيفا. لأسف صدق التوقع وكأنها نبوءة قديس.. تضمن الكتاب وقائع 
غياب زوجها: »استيقظُت مذعورة على انفجارات هائلة ونار حادة حترق 
ساقي اليسرى، وشعرُت أني طرُت مع يوسف في الفضاء. كنُت أصرُخ 
ساقي  حول  البيجاما  طرف  اليسرى  بيدي  رد..لففُت  دون  عليه  وأن��ادي 
إلى  األمي��ن  ذراع��ي  املتدلي من  اجل��زء  بيدي  النزيف، ورفعُت  ملنع  اليسرى 

األعلى ألمتكن من التوازن«.

كسر اجليران الباب ونقلت اجلريحة إلى مشفى الهال األحمر: خضعْت 
لعملية جراحية سريعة، ثّبت فيها األطباء األجزاء املكسورة من عظام ساقها 
بألواح خشبية، ومت بتر نصف ذراعها األمين. مكثْت في املشفى عشرة أيام 
قبل أن ينفجر جنون القصف الوحشي يوم 22 حزيران: »بدأ القصف عند 
قذيفة  ألف   12 املخيم  الثامنة مساء، وسقط على  السادسة صباحًا وحتى 
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28 قذيفة في الدقيقة الواحدة. شاركْت قوات سورية في القصف  مبعدل 
إلى جانب الكتائب. لن أنسى ذلك اليوم، لقد دمر املخيم تدميرًا شامًا، 
مياه  مضخات  وتناثرت  رم��ادا،  البيوُت  خ��راب��ًا،  املستشفيات  وأصبحْت 
مأساة  تفاصيل  وصف  عن  عاجزٌة  أنا  متناهية،  وحشية  الشرب..كانت 
الصفيح  بيوت  من  عدد  في  تنقلْت  الوصف«!  من  أكبر  ألنها  بدقة  املخيم 
حفاظًا على حياتها، لكن البيت الذي أقامت فيه تعرض ليلة اخلامس من 
متوز للقصف، وشعرْت مبخاض الوالدة ونزفْت دمًا كثيرًا، وأجري لها في 
الصباح عملية اجهاض، ولأسف فقدْت جنينها: »بكيُت بكاء هستيريًا..

كان اجلننُي كل ما أملك ألعيش من أجله وأجنو من مجزرة رهيبة«.

متكن الصحافي السويدي هاسليوم ويعمل مراسًا في بيروت من محادثتها 
مثلما  بصوته  وُسعدْت  املخيم،  في  بوجودها  علم  أن  بعد  الاسلكي  عبر 
أزره��ا  م��ن  ت��ّش��د  السويد  ف��ي  وال��ده��ا ووال��دت��ه��ا  م��ن  تلقتها  ببرقية  ف��رح��ْت 
السويدية  السفارة  على  هاسليوم  ضَغط  املخيم.  ضحايا  مع  وتتعاطف 
إال  أغادر  لن  شروطها:  فرضْت  إيفا  لكن  الخراجها،  األحمر  والصليب 
برفقة جرحى إصاباتهم حرجة جدًا، وجنحْت في إماء موقفها على قادة 
اجلبهة االنعزالية وحلفائهم. غادرْت املخيم بوداع مؤثر جدًا برفقة سيارتني 
حتمان أحد عشر جريحًا، واستجابْت بتعليمات من الصليب األحمر على 
الكتائب داخل  أفراد  القتلة: »قفز أحد  أثناء عبورها حواجز  البقاء صامتة 
بندقية..وأخذ  بحربة  وطعنه  جريحًا  منها  وإخ��ت��ار  الشاحنتني،  إح��دى 
يصرخ هنا األجنبية زوجة يوسف حمد«. توسل مندوب الصليب األحمر 
مسؤول  جت��اوب  ومبعجزة  الغاز«  أجهزة  بانفجار  أصيبوا  »كلهم  مدعيًا: 
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احلاجز الكتائبي مع اإلدعاء وسمح  لقافلة الصليب األحمر مبواصلة سّيرها 
نحو بيروت الغربية.

عادْت إلى وطنها السويد مثخنة باجلراح وبإسم جديد: سميرة حمد، وقد 
وثقت بحزن شديد في نهاية الكتاب الكارثة التي عصفت بأشقاء وشقيقات 
زوجها الشهيد يوسف حمد؛ الذي فقد والدته سنة 1970 قبل ست سنوات 
من تدمير تل الزعتر:»تعرض والد يوسف لأسر، وال أدري إن كان حّيًا أو 
ميتًا. سامية )25 سنة( أم لثاثة أطفال على قّيد احلياة لكن زوجها أبو نادر 
إختفى، ويحتمل استشهاده. استشهد سامي )19 سنة( في محاور الدفاع 
أصيب  احلياة.  قّيد  على  أنها  أظ��ن  سنة(   21( وداد  الشقيقة  املخيم.  عن 
جمال )14 سنة( برصاصة في رقبته عندما غادر املخيم، وهناك شك كبير 
املقرر  السنوية األربعني للمذبحة من  قّيد احلياة«. في  بعاجه وبقائه على 
العاصمة  الزعتر في  إيفا حمد في املهرجان احلاشد لضحايا تل  أن تشارك 
األملانية برلني يوم الثاني عشر من آب 2016، لعلها تعثر بني احلضور على 

والد زوجها واألحباء سامية ووداد وجمال وأوالدهم وأحفادهم.

حزٌن يكوي القلب

ما يحّز في قلبي كثيرًا غياب إيفا حمد عن فضاء مهني وإنساني وكفاحي 
واستعادة  جتربتها  بالتقاط  تبرع  لم  فلسطني  صحافيي  من  متمّيزة  ملجموعة 
فريق  1997برفقة  صيف  ش��ارك��ُت  املهنية:  نقاشاتنا  ف��ي  ال��ف��ّذ  حضورها 
مدربني  تدريب  ب��دورة  متخصص  برنامج  في  ب��ارع،  فلسطيني  صحافي 
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مبدينة كاملر جنوب السويد، بدعوة من مؤسسة )سيدا( وترشيح من دائرة 
اإلبداعية، وفن  الكتابة  ألوان  النقاش  تناول  بيرزيت.  اإلعام في جامعة 
تركيب القصص اإلخبارية، وكيفية نقلها بحرفية إلى الصحافيني املبتدئني، 
وفنون تدريبهم، وفضاء نشاطهم الكتابي االبداعي..لكن لأسف غابت 
والمعني؟  محترفني  مهنيني  وزميات  زم��اء  سماء  من  السويدية  النجمة 
ال أعرف كيف تبخرْت، وال أمتلُك أجوبة على ذلك، فقط أغرُف حزنًا 
كبيرًا اآلن على عجزنا املهني في التقاط قصص أنصار فلسطني، وحكايات 
عن  شتال،  أوسميرة  حمد  إيفا  تغيب  لن  أن  آم��ل  املشرد!  شعبها  ضحايا 
القادمة،  القليلة  األي��ام  في  برلني  مهرجان  خال  املهنية  الصحفية  التغطية 
األملانية، وعدد  باللغة  للترجمة  الطاهرة جتد طريقًا  لعل شهادتها احملكمة 
الصلبة  الكفاحية  جتربتها  وتعثر  االنتشار،  واسعة  العاملية  األبجديات  من 
عاليًا  شتال  إيفا  لترتفع  االجتماعي،  ال��ت��واص��ل  بوسائل  االه��ت��م��ام  على 
احملاصر  الوطن  وقرى  مدن  في  وامل��دارس  وامليادين  الشوارع  أسماء  فوق 
األخ��اق��ي،  وكفاحها  ت��واض��ع��ه��ا،  ألن  وال��ش��ت��ات؛  ال��ل��ج��وء  ومخيمات 
ومسيرتها الصلبة؛ ومتاسكها القائم يستحق عمرًا من التأمل للوقوف على 

صدق التجربة واالنتماء األممي للفقراء.

  

معجزة نجاة األطباء!

الذهاب  عراقي  يوسف  الدكتور  قرر   ،1976 آب  من  عشر  الثاني  صباح 
إلى عيادة املخيم كاملعتاد، وحال دون ذلك  قصف عنيف استهدف البيوت 
اقتحمت  االنعزالية  اجلبهة  ميليشيا  أن  وأخ��ب��ره  مم��رض  وص��ل  امل��ج��اورة. 
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جلأوا  الذين  واملدنيني  اجلرحى  بحق  جماعي  قتل  عملية  ونفذت  العيادة، 
اليه هروبًا من القصف املدفعي الكثيف. اجته عراقي إلى مركز الطوارئ، 
واحلركة  املقاومة  مقاتلي  بني  قاسية  معركة  املتواضع  املبنى  ح��ول  وشهد 
اللبنانية من جهة ومسلحي اجلبهة االنعزالية من جهة أخرى، في  الوطنية 
محاولة يائسة حلماية اجلرحى والنساء واألطفال واملسنني. اجتاح مسلحو 
محور  م��ن  ق��ادم��ني  ال��ط��وارئ  مركز  كبيرة  ب��أع��داد  الفاشية  اليمينية  اجلبهة 
العزيز  عبد  الدكتور  زميله  مع  عراقي  ح��اول  عندما  الشمالي،  الدكوانة 
اللبدي واملمرضني ترتيب عملية نقل اجلرحى إلى بناية مجاورة. رفضْت 
االستغاثة،  ون���داء  اجل��رح��ى  ح��ق��وق  وجت��اه��ل��ت  ذل��ك  املسلحة  املليشيات 
وطلبْت منهم مغادرة العيادة وخروج الطاقم الطبي عبر ممر إجباري؛ حيث 
ينتظرهم الصليب األحمر الدولي! وكان خروجًا محكمًا إلى مصيدة موت 

مريع وفق وصف الدكتور عراقي.

سويديني  طبيبني  زوج��ني  برفقة  صباحًا  التاسعة  منذ  عراقي  يوسف  س��ار 
يتبعهم طاقم التمريض حاما اجلرحى على ألواح خشبية واملتاح من أدوات 
بسيطة. أصدر مسلح فاشي في أول حاجز عسكري  أوامره بوقوف اجلميع 
بأحاديث  املقاتلون  انشغل  عليهم.  النار  الط��اق  استعدادًا  احلائط  على 
جانبية، وطلب عراقي من املمرضني التحرك بسرعة مع اجلرحى واالختفاء 
بني جموع األهالي اخلارجني من تل الزعتر، وخلع الرداء األبيض وإشارة 
الهال والصليب األحمر، ألنه  أدرك أن أمرًا غامضًا يدبر للطاقم الطبي. 
الفارين،  ناريةفوق رؤوس  اإلجباري حتت طلقات  املمر  في  تقدم عراقي 
الطاقم  تصفية  ق��رروا  الذين  الثاني؛  العسكري  احلاجز  مبسلحي  واصطدم 
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بإسمه،  ون��ادى عليه  الدكتور عراقي  تقدم مسلح نحو  ف��ورًا! فجأة  الطبي 
وأنقذت  ل��ه  أج��راه��ا  التي  اخلطيرة  اجلراحية  العملية  وق��ائ��ع  معه  واستعاد 
حياته، وقد وصل اجلريح الكتائبي إلى عيادة املخيم قبل بدء احلصار على 

تل الزعتر مطلع 1976.

وحينها  اجلسدية،  التصفية  ق��رار  على  احلاجز  عناصر  بني  مشاجرة  جرت 
عانق  املخيم،  في  يقيم  وكان  الفلسطيني  التحرير  جيش  من  مازم  وصل 
املوقف،  وحسم  سوري  ضابط  بأنه  احلاجز  ملسلحي  نفسه  وقدم  عراقي، 
وحاول املازم جهده  إنقاذ املمرضني واجلرحى لكن دون جدوى. شاهد 
عراقي عملية حجز الطاقم الطبي في طابور، وتلقى أفراد الطاقم أوامر من 
مليشيا احلاجز العسكري بالسير إلى األمام، قبل أن يتم نقله برفقة الطبيبني 
صليات  يطلق   القتلة  أحد  عراقي  شاهد  مجاورة.  بناية  خلف  السويديني 
استعاد  الضحايا.  صيحات  أص��وات  عقبها  وسمع   بندقية،  من  رص��اص 
صورة فاشي ضخم اجلثة، يحمل سكينًا كبيرة تقطر دمًا: كل ثاث دقائق 
يعود إلى مدخل البناية وميسح سكينه امللطخة بالدماء بقميص مدني يجلس 

مرتعدًا على درج املبنى!

املسلحة، وقاده  املليشيات  أمن  أحد مسؤولي  الزمن  بعد ساعة من  وصل 
الزعتر  تل  حدود  خارج  إلى  السوري  والضابط  السويديني  الطبيبني  برفقة 
لأطفال  الطاهرة  اجلثث  مئات  شاهد  حياته:  في  قطعها  طريق  أطول  في 
نهاية  300 متر. في  يتجاوز  والنساء والشيوخ على جانبي ممر إجباري ال 
الطريق القاتلة نقل بسيارة إلى مكتب أمني اجلمّيل مسؤول حزب الكتائب، 
أنظر يدي نظيفة غير ملطخة  وقد خاطبه األخير بسخرية: »لسُت فاشيًا. 
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زميله  عن  البحث  األحمر  الصليب  مندوب  من  عراقي  طلب  بالدماء«! 
األحمر  الصليب  س��ي��ارة  وحت��رك��ْت  امل��م��رض��ني،  وط��اق��م  اللبدي  ال��دك��ت��ور 
اللبدي،   البحث عن  فترة  أثناء  الطبي.  الطاقم  الدكوانة النقاذ  منطقة  إلى 
تعرض عراقي للتحقيق واالستجواب في مكتب اجلمّيل، وبدا واضحًا من 
العنصرية  الكتائب  كراهية  حجم  شهادته  في  الدكتور  نشرها  التي  األسئلة 
العصر  ساعات  في  اللبنانية.  الوطنية  واحلركة  الفلسطيني  الشعب  ملقاومة 
وصل اللبدي ساملًا، وتعرض لنفس أسئلة التحقيق وطريقة االستجواب.

ش��اه��د م��ن ش��رف��ة مكتب اجل��م��ّي��ل م��ظ��اه��ر اب��ت��ه��اج امل��ل��ي��ش��ي��ات االن��ع��زال��ي��ة 
وصل  والسحل!  والقتل  بالذبح  تتلذذ  سادية  بنزعة  ودق��ق  »باالنتصار«! 
الطاق  اجلمّيل  أمني  مع  طويا  وتفاوض  اخلولي  صبري  حسن  املصري 
وقادها  اخلولي  سيارة  األطباء  استقل  مساء  السادسة  في  األطباء.  س��راح 
الشرقية شكلْت  املنطقة  اثني عشر حاجزًا عسكريًا في  اجلمّيل، واجتازت 
مصيدة لقتل الناجني من الطوق العسكري حول تل الزعتر. وقفْت السيارة 
ترجل  والغربية  الشرقية  بيروت  بني  التماس  خط  على  املتحف  منطقة  في 
منها عراقي، وتابع سيره برفقة األطباء الثاثة باجتاه بيروت الغربية، حيث 

كان ينتظرهم مندوب الصليب األحمر الدولي.

ذكريات دامية!

السنوية  مبناسبة  إخباريًا  تقريرًا  بيروت  من  اجلنداوي  هبة  الصحافية  كتبت 
فيه  تناولت  2016؛  آب  منتصف  العودة  شبكة  نشرته  للمذبحة  األربعني 
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ذكريات عدد من سكان تل الزعتر: بعد أسابيع على املجزرة، تقدم وسطاء 
جثامني  لنقل  بعرض  السوريني؛  اجلنود  وبعض  واألح���رار  الكتائب  من 

شهداء من تل الزعتر لدفنها في مقابر أخرى خارج املخيم!

علمت أم وائل األسعد بإمكانية استخراج جثامني الشهداءمن أرض املخيم 
قالت:  املنال،  صعب  حلمًا  ذل��ك  ك��ان  أن  بعد  أخ��رى؛  مقابر  في  ودفنها 
تل  قرب  املتمركزة  السورية  القوات  إلى  الدوخي  محمد  أم  برفقة  »ذهبُت 
الزعتر املعزول،وأخبرتهم بقراري استخراج جثمان زوجي. طلبوا مبلغًا 
إلى  بالدخول  لي  وسمحوا  مبلغًا  دفعُت  وصولنا.  تأمني  نظير  امل��ال  من 
املخيم. بدا الّدمار سّيد املكان، وجدُت بيت العائلة الذي تزوجت وأجنبت 
بالكامل!  محترقًا  سقفه  حتت  محتميًة  اجلائر  احلصار  أي��ام  وقضيُت  فيه، 

فاحترق ما تبقى من قلبي«!

عثرْت أم وائل على مساعدة  الستخراج اجلثمان. وحينها وصلْت عصابة 
من الكتائب وسألْت: هل تريدين استخراج جثة زوجك أم استخراج املال 
ب��دأُت  حينما  وفعًا  بأعينكم!  وستشاهدون  انتظروا  ردْت:  وال��ذه��ب؟ 

باستخراج جثمان زوجي غادر أفراد العصابة املكان.

حملْت أم وائل اجلثمان كأنها حتمل كنزًا ثمينًا، وقالت:كم تأمّلنا وذقنا املّر 
منذ بدء مسلسل النكبة، هل ُيعقل دفع مال للحصول على جثامني األحباء 

وإعادة دفنها وقد قضوا بغير ذنٍب اقترفوه.

الزعتر،  ت��ل  س��اح��ات  م��ن  أقربائها  جثامني  العائات  بعض  استخرجْت 
جماعية  مقبرة  وهناك  اجلديد!  اللجوء  مكان  من  قريبة  مقابر  في  ودفنتها 
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بجوار  مجزرة  شهداء  شاتيا:  مجزرة  شهداء  مقبرة  في  املجزرة  لشهداء 
شهداء مجزرة؛ ليظل الدليل قائمًا على الدم الذي أغرق الجئي مخيم تل 
وشاتيا  صبرا  مخيمي  استهدف  ال��ذي  األعمى  والقتل  املنكوب،  الزعتر 

أواسط أيلول 1982.

 

أربعة آالف ضحية!

من  معظمهم  وفقير،  الجئ  آالف  أربعة  من  أكثر  الزعتر  تل  في  استشهد 
األطفال والنساء واملسنني، وتوفي عدد منهم عطشًا في أسبوعي احلصار 
حتت  املخيم  لسكان  املتبقي  الوحيد  املاء  مصدر  أصبح  أن  بعد  األخيرين، 
أن  بيروت  في  لإلعام  الفلسطيني  املركز  وأعلن  املليشيات.  نيران  مرمى 
حصيلة املذبحة بلغت 4280 شهيدًا وآالف اجلرحى املدنيني. وأفاد محمد 
شمس نائب رئيس رابطة مخيم تل الزعتر في لبنان أن عدد املفقودين بلغ 
اليوم، بعد أربعني عامًا على املجزرة، ألفي مفقود ال زال مصيرهم  حتى 

مجهواًل حتى اللحظة.

املهدمة  املساكن  بتدمير  ف��ورًا  الكتائب  ج��راف��ات  وشرعت  املخيم،  سقط 
وتسويتها باألرض، ومت تشريد ما تبقى من الجئني إلى البقاع وبعلبك ثم 
في مساكن  لاقامة  منها الحقًا  بيروت، وهجروا  الساحلية قرب  الدامور 
ووصلْت  لبنان،  شمال  طرابلس  قرب  البداوي  مخيم  بجوار  صفيح  من 
أعداد منهم بالتدريج منذ آب 1976 وحتى أواسط الثمانينات إلى العاصمة 

األملانية برلني.
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أمين عبد  أبو  تهّجر والد  منه:  الناجني  بدأت معاناة  الزعتر،  تل  تدمير  بعد 
الله ووالدته وأشقاؤه وشقيقاته إلى منطقة السفارات في بيروت الغربية، ثم 
انتقلْت إلى منطقة الدامور. تعاون أبو أمين مع مؤسسة )صامد( بإقامة مصنع 
دباغة وجلود في الدامور، وعثر نحو خمسني عاما من مهجري الزعتر على 
 1982 عمل لهم في املصنع، لكن الغزو اإلسرائيلي للبنان مطلع حزيران 
دّمر بلدة الدامور فوق املصنع! انتقلت العائلة مع بعض الجئي الدامور إلى 
مخيم شاتيا وجنت عائلة عبد الله من مجزرة جديدة أواسط أيلول 1982، 
الغزو  عقب  تباعًا  وزوجته  توفي  املتعددة  املجازر  من  جنا  الذي  وال��ده  لكن 

اإلسرائيلي، وعندها قرر أبو أمين الهجرة إلى أملانيا.

إقامة  على  وحصل   ،1982 أواخ���ر  عائلته  أف���راد  بعض  م��ع  برلني  وص��ل 
مباشرة  وق���رر   ،1994 سنة  األمل��ان��ي��ة  اجلنسية  ن��ال  ث��م   1989 سنة  دائ��م��ة 
نالت  وقد  املخيم،  ركام  بقايا  الزعتر: شاهد  تل  وزي��ارة  لبنان  إلى  العودة 
لعلها  بالكامل  املتواضع، ومسحته  الفاشية من صفيحه  الكتائب  جرافات 
الله في مكاملة هاتفية حادثته  أبو أمين عبد  تثأر من مقاومة باسلة. اعترف 
الصغيرة كانت تضم مخيمًا  البقعة  أن هذه  أحد  »لن يصدق  فيها مطواًل: 
فقراء  من  والباقي  الجئني  تقريبًا  نصفهم  نسمة  ألف   30 يسكنه  فلسطينيًا 

لبنان وسوريا«!

سقط تل الزعتر، لكنه سيبقى رمزًا أسطوريًا للصمود اللبناني الفلسطيني، 
وسيظل حاضرًا في الذاكرة حتى ينال شعب فلسطني حقه في االستقال، 
وتنال سارة عبد الله الزعتر حقها في البقاء فوق تراب وطنها بعيدًا عن قسوة 

املنفى.
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املجازر  بوقائع  سنويًا  التذكير  واملنفى  لبنان  في  الزعتر  تل  أهالي  يواصل 
املروعة التي نفذها اليمني الفاشي بغطاء النظام السوري: عقدت رابطة تل 
الزعتر في برلني مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا في العاصمة األملانية يوم الثاني 
والطبيبني  شتال،  ايفا  السويدية  املمرضة  مبشاركة   ،2016 آب  من  عشر 
الفلسطينيني يوسف عراقي املقيم في النرويج، وعبد العزيز اللبدي املقيم 
في أملانيا؛ وبحضور مجموعة من الضحايا وعدد من ذوي العائات التي 
فقدت صغارها أثناء احلصار واملجازر، حيث استفادت بعض املؤسسات 
الطائفية ماليًا من مشروع تسريب بعض الرضع واألطفال لعائات أجنبية 

بغرض التبني!

األعمى  القتل  جلرائم  مبوضوعية  وثقت  فلسطينية  ذاك��رة  املهرجان  حفظ 
جلنة  تنهض  أن  أم��ل  على  فلسطني،  في  العرقي  التطهير  ودان  امل��أج��ور، 
متخصصة ملتابعة تدوين شهادات جديدة وتفصيلية للناجني من املجزرة، 
على  املتاحة  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  بكثافة  وتوزيعها  ونشرها 
نطاق واسع؛ لعل وقائع الشهود تلتقط تفاصيل املجزرة املروعة في زعتر 
شعب  استهدفت  التي  املجازر  لتدوين  الطريق  وتعبد  مقاوم،  وتل  مقاتل 
ذاك��رة  جتديد  أج��ل  من  وأكثر،  ع��ام  مائة  منذ  فقرائه،  وبخاصة  فلسطني، 
مهما  ألح��د؛  نغفر  ول��ن  نسامح،  ول��ن  ننسى،  لن  شعار:  حتت  األج��ي��ال 
حريصة  األجيال  وستبقى  اجلاد،  صورة  وتغّيرت  القاتل،  طبعة  تعددت 
وحترص  الضحية،  صمت  بفعل  غابت  وقد  الشفوية  ال��رواي��ات  بناء  على 
الزعتر ينبض  النشيد في قصيدة محمود درويش، ليظل أحمد  على جمر 
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في مخيم »ينمو وينجب زعترًا ومقاتلني«، فيما تردد إرادة املنتصر بصوت 
مرتفع:

أنا أحمد العربي

 فليأِت احلصار 

جسدي هو األسوار 

فليأِت احلصار 

وأنا حدود النار 

فليأِت احلصار

وأنا أحاصركم أحاصركم 

وصدري باب كل الناس 

فليأِت احلصار.
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