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تحقيقات

جنى ن�صر اللـه

مخيم �شاتيال:
ذاكرة الحرب والتهمي�ش
يروي هذا التحقيق ق�صة مخيم �شاتيال منذ ت�أ�سي�سه في �أوائل خم�سينيات القرن المن�صرم حتى
اليوم ،وي�سرد ما حل به من نكبات في �أثناء الحرب الأهلية اللبنانية ( ،)1982 – 1975وال �سيما
مجزرة �صبرا و�شاتيال ،وخالل الحرب على المخيمات ( ،)1987 – 1985ويحاول اكت�شاف التغيرات
جراء ذلك كله .وال يكتفي هذا التحقيق با�ستح�ضار تاريخ
الب�شرية واالجتماعية التي طر�أت عليه ّ
المخيم فح�سب ،بل ير�صد �أي�ض ًا ،الحياة اليومية للنا�س فيه ،وم�شكالتهم وحاجاتهم ،وتطلعات
�أهله ،و�أحالم ال�شبان في �أزقته.
ابت�سام ببطء ،تتم�شى من منطقة الدنا
في اتجاه مخيم �شاتيال عبر �سوق �صبرا
كما لو كانت في رحلة �سياحية .ابت�سام هي دليلتنا
�إلى المخيم الذي ن�صحنا �أهله من الفل�سطينيين
بعدم التجوال فيه منفردين كي ال نتوه في �أزقته.
ومع �أن ابت�سام تقوم بهذه الرحلة مرتين على الأقل
في اليوم الواحد� ،إذ �إنها تقطن في المخيم ،وتعمل
في الم�ؤ�س�سة الوطنية للرعاية االجتماعية في الدنا،
�إ ّال �إنها ال تبدو على عجلة من �أمرها ،فالرحلة ت�شكل
لها ا�ستراحة ق�صيرة من �ضغط العمل والخروج عن
الروتين حتى لو كان البديل روتين ًا �آخر وتجوا ًال بين
�أفخاذ الدجاج و�شرائح اللحم المعلقة في الهواء
الطلق والذباب الذي يحوم حول عربات ال�سمك النيء.
ت�ستطيع ابت�سام �أن ت�سير في هذه الناحية مغم�ضة
العينين على الرغم من جميع المعوقات التي
ت�صادفها في دربها من �أكيا�س نفايات وحفر ملأى

ت�سير

( ) �صحافية لبنانية.

*

بالمياه الآ�سنة وقطط وكالب �شاردة .تتقم�ص ابت�سام
�شخ�صية الدليل ال�سياحي ،وتم�سك بيد من ترافق كي
تجنبه �أفخاخ الطريق الكثيرة والمتنوعة ،وتبرر
اختيارها هذا الطريق �إلى مخيم �شاتيال ،على الرغم
من وجود طريق �آخر �أكثر رحابة وات�ساع ًا ونظافة،
ب�أنها ت�سدي خدمة لمن يرافقها بتعريفه �إلى �سوق
�صبرا.
تلقي ابت�سام التحية على جميع َمن ت�صادف،
فهي تعرف الجميع هنا ،وهي ابنة هذا المخيم ومن
�سكانه الأ�صليين .ت�صادف �صديقات لها يعملن في
م�ؤ�س�سة بيت �أطفال ال�صمود ،وت�س�ألهن عن �أ�سباب
ت�سكعهن في ال�شارع في �أثناء دوام العمل ،فتجيب
�إحداهن'' :عم نكزدر ،عم ن�شم هوا نظيف'' ،وي�ضحكن
جميعهن� .إنها طرفة :هواء نظيف في مخيم �شاتيال!
ال يمكن لعاقل �أن ي�صدق ذلك .ففي المخيم يكاد
المرء يعدل عن فكرة التنف�س لأن الروائح الكريهة
المنبعثة من المكان ال ت�شجعه على ذلك �إطالق ًا،
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�أزقة الب�ؤ�س
ت�صوير :غَ لَ�س �شرارة

واحتمال �إ�صابته ب�أي من الجراثيم التي تملأ
الف�ضاء وارد ب�شدة.
تقف ابت�سام فج�أة في منت�صف الطريق لتقول:
''هنا يبد�أ مخيم �شاتيال ''.هذه الـ ''هنا'' بنبرتها
الحا�سمة ت�شكل وحدها الحد الفا�صل بين محلة
�صبرا ومخيم �شاتيال� .إنها الحدود التي ي�ستحيل �أن
يكت�شفها �أي زائر من تلقاء نف�سه ل�شدة ت�شابه
المنطقتين وتداخلهما ،ال بل ي�ستحيل �أن تحفظ
ذاكرته هذه الحدود الوهمية مهما تتكرر زياراته
للمكان .ولعل هذا ما ي�شكل �أحد �أ�سباب الخط�أ ال�شائع
في اعتبار �صبرا مخيم ًا �أي�ض ًا ،علم ًا ب�أنها لي�ست
كذلك ،و�إنما هي منطقة محاذية للطريق الجديدة،
لكنها �ستلتحم الحق ًا بمخيم �شاتيال ،و�ستوحدهما
دماء ال�شهداء التي �سالت بغزارة في �إحدى �أب�شع
المجازر و�أ�شهرها ،مجزرة �صبرا و�شاتيال التي نفذها
الإ�سرائيليون وقوى لبنانية في �سنة .1982
مخيم �شاتيال ن�سخة مكررة عن �صبرا ،ال بل هو
امتداد لها .والعك�س �صحيح في حال دخلت �إلى

�شاتيال من ناحية محطة الرحاب� ،أي من ناحية
الجنوب ،فعندها ت�صبح �صبرا امتداداً لمخيم �شاتيال:
الفو�ضى والإهمال؛ الأو�ساخ والنفايات؛ المياه
الآ�سنة؛ الروائح الكريهة المنبعثة من كل حدب
و�صوب؛ عربات الخ�ضروات تزاحم الم�شاة وتعوق
�إمكان تن ّقلهم في ال�شوارع التي ت�ضيق �أ�سا�س ًا
بنا�سها؛ ب�ضائع رخي�صة تتكد�س على ما ُيفتر�ض �أن
يكون ر�صيف ًا؛ باعة يطلقون العنان لآالت ت�سجيل
مزودة بمكبرات �صوت لترويج ب�ضائعهم ،وهي
تقنية جديدة يلج�أ �إليها ه�ؤالء لإراحة حناجرهم
على الأرجح؛ عاطلون عن العمل يقتلون الوقت
بتدخين النارجيلة و�شرب القهوة فيما ي�شبه مقاهي
الر�صيف المحاطة ب�شرائح اللحم المتدلية في الهواء
الطلق ،وفي محاذاتهم مطاعم الفول التي ت�ستقبل
الزبائن على طاوالت ُن�صبت في و�سط ال�شارع الذي
عليه �أن يلبي الحاجات كلها ،وتناف�سها مناقل �شي
لمن ال يرغب في
اللحم والدجاج و�أ�سياخ ال�شاورما َ
�أن يثقل على معدته ب�أطباق الفول.
�أنت في �شاتيال ،في هذه المنطقة المنخف�ضة التي
تتدفق المياه �إليها من المناطق المجاورة،
فتتحول �شوارع المخيم
وخ�صو�ص ًا في ف�صل ال�شتاء،
ّ
و�أزقته �إلى بحيرات �صغيرة وم�ستنقعات تتجمع فيها
المياه الآ�سنة ب�سبب �ضعف ُبنية �شبكة ال�صرف
ال�صحي وازدياد عدد ال�سكان في المخيم والأحياء
المجاورة له.
�أنت في �شاتيال� ،صورة كبيرة للرئي�س الفل�سطيني
الراحل يا�سر عرفات ترتفع عالي ًا ،متجاوزة �أ�شرطة
الكهرباء المت�شابكة والمتدلية بكثافة .م�شهد �سيتكرر
في كل زقاق وزاروب في مخيم �شاتيال� .صور
لل�شهداء ،وما �أكثرهم ،و�شعارات و�شرائط كهرباء
متدلية فوق ر�ؤو�س ال�سكان وعلى �شرفات بيوتهم
ونوافذها ،الأمر الذي يهدد حياتهم بالخطر .وال
تكتمل �سوريالية الم�شهد �إ ّال مع نافورة المياه التي
ت�شكلت من ق�سطل مياه ''مفزور'' ،والتي يالم�س
رذاذها �شرائط الكهرباء المك�شوفة�'' .إنها مهزلة مخيم
�شاتيال'' ،كما ت�صفها جمال التي و�صلت �إلى المخيم
قبل ع�شرين عام ًا� ،أي �أنها لي�ست من �سكانه
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الأ�صليين ،بل من الفل�سطينيين الذين وفدوا �إليه على
مر الأعوام من المخيمات الأُخرى.
يواجه النا�س في مخيم �شاتيال �أخطاراً محدقة:
المياه تكاد تالم�س �شرائط الكهرباء غير المحمية
بعازل بال�ستيكي؛ الأبنية ال تقوم على �أ�سا�سات
متينة؛ المياه ملوثة .لكن النا�س اعتادوا هذا الواقع
وتعاي�شوا معه �إلى حد ما عاد يلفتهم .وماذا ع�ساهم
�أن يفعلوا بعدما �أُ�سقط في �أيديهم؟ وما فائدة
مما لم يجد طريق ًا �إلى الحل حين كان
ال�شكوى ّ
�سكان مخيم �شاتيال فل�سطينيين فقط؟ فكيف الحال
بعدما �أقامت في المخيم اليد العاملة الرخي�صة من
مختلف الجن�سيات ،وبلغت الكثافة ال�سكانية �أ�ضعاف
ما كانت عليه� ،إذ بات هناك �أكثر من 17.000
ن�سمة يعي�شون في �أقل من كيلومتر مربع واحد ال
()1
يتجاوز عدد الفل�سطينيين بينهم  8212فل�سطيني ًا؟
ما عاد مخيم �شاتيال يخدم وظيفته الأ�صلية :مكان
لإيواء الالجئين الفل�سطينيين ،و�إنما �أ�صبح مرتع ًا
للفقراء والمعدمين والبائ�سين ،ومكان ًا ُيطبق على
�أنفا�س قاطنيه بعدما �أوى �إليه العمال ،وا�ستوطنه
الم�شردون والباحثون عن الرزق والمهم�شون من
�سوريين وم�صريين و�سريالنكيين وفيليبينيين
وهنود ،حتى ال َّن َور وجدوا موطئ قدم لهم في هذه
الرقعة ال�ضيقة ي�شاركون فيها الفل�سطينيين الهواء
الذي يتنف�سون ،ويقا�سمونهم الأمتار القليلة التي
ُح�شروا فيها ب�صيغة الموقت قبل  62عام ًا .توافق
جميلة �شحادة م�س�ؤولة بيت �أطفال ال�صمود في
مخيم �شاتيال على �أنها م�س�ؤولية �أبناء المخيم الذين
لمن هم من خارج �أبنائه ،لكنها
� ّأجروا بيوتهم َ
وت�سير حياة
ال�ضائقة المادية التي تفر�ض �شروطها
ِّ
الأهالي في مخيم الب�ؤ�س والفقر والحاجة.

�أطفال المخيم
ت�صوير :غَ لَ�س �شرارة

اثنا ع�شر �شادراً
بد�أت الحكاية باثنتي ع�شرة خيمة ُن�صبت و�سط
حقول ال�صبار في منطقة مهجورة في المدخل
الجنوبي للعا�صمة بيروت من �أجل �إيواء مئات
الالجئين الفل�سطينيين الذين توافدوا في �سنة 1948

ت�صوير :غَ لَ�س �شرارة

مخيم �شاتيال :ذاكرة الحرب والتهمي�ش

�إلى المنطقة �آتين من عمقا ومجد الكروم والياجور
في الجليل الأعلى �شمال فل�سطين .ولم يكن هناك
حاجة �إلى �أكثر من هذا العدد القليل من ال�شوادر التي
قدمها ال�صليب الأحمر الدولي الذي رعى �ش�ؤون
الالجئين قبل �أن تتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث
وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين في ال�شرق الأدنى
(الأونروا) هذه الم�س�ؤولية.
اثنتا ع�شرة خيمة قما�شية كانت �ستفي بالغر�ض
لأن الالجئين ال ينوون الإقامة الطويلة �أو الدائمة،
و�إنما �سيعودون قريب ًا �إلى ديارهم كي يقيموا مجدد ًا
بين حقول الزيتون ،ويهتموا بالأرزاق ،ويح�صدوا
الموا�سم بعدما تركوا الأ�شجار مثقلة بحمولتها.
�سيعودون و�سيو�ضبون الخيم ويعيدونها �إلى ال�صليب
الأحمر الدولي �شاكرين له ح�سن اهتمامه بهم.
�سيعودون كي يفلحوا الأر�ض مجدداً ويعو�ضوا
جراء �إهمال مو�سم الح�صاد
الخ�سارة التي �أ�صابتهم ّ
في �سنة النكبة.
ن�صب �آل ب�شر من مجد الكروم الخيمة الأولى ،ثم
كانت الخيم الأُخرى لعائالت من �آل عثمان من مجد
الكروم �أي�ض ًا ،و�آل مرجان من الكابري ،و�آل زعرورة
من �صفورية ،و�آل �سعد من البروة .ولن ي�صل �آل
�شحادة �إلى ما �أ�صبح ُيعرف بمخيم �شاتيال �إ ّال بعد
مرور نحو عقد على ن�صب �أول خيمة فيه� ،إذ حطوا
رحالهم في هذا المخيم قادمين من مخيم الجليل في
بعلبك في �سنة .1958
و�شكلت هذه العائالت ال�سكان الأ�صليين لمخيم
�شاتيال الذين انخف�ض عددهم من  5000ن�سمة �إلى
نحو  2000ن�سمة )2(،ب�سبب الهجرة والتهجير
والحروب المتتالية التي �شهدها المخيم بدءاً من
االجتياح الإ�سرائيلي ومجزرة �صبرا و�شاتيال في
وانتهاء بحرب المخيمات خالل الفترة
�سنة ،1982
ً
 ،1987 – 1985لت�صبح �أعداد الذين ُدفنوا تحت
التراب �أعلى من �أعداد �أولئك الذين يعي�شون �أ�شبه
بالأموات فوقه.
لقد �ألحقت هذه الحروب خراب ًا هائ ًال بمخيم
�شاتيال الذي ح ّلت فيه الأبنية مكان الخيم بعدما
طالت الإقامة وا�ستحال العي�ش داخل ال�شوادر،
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وخ�صو�ص ًا في ف�صل ال�شتاء حين كانت تعوم الخيم
بالمياه ما لم ت�سبقها الرياح �إلى اقتالعها .ولأن
�إقامة الفل�سطيني يجب �أن تكون موقتة فقد ُمنع
الأهالي من بناء �سقوف لبيوتهم التي ا�س ُتعي�ض
عنها ب�ألواح الزينكو التي ي�سهل اقتالعها الحق ًا،
وفق ًا لما تقول جميلة �شحادة ،م�شيرة �إلى �أن هذه
الحجة كثيراً ما ترددت على م�سامعها منذ ال�صغر.
وفي الواقع ،لم يكن في مخيم �شاتيال بيوت بالمعنى
المتعارف عليه ،و�إنما غرف �صغيرة ،تقطن كل عائلة
في واحدة منها ،بينما المراحي�ض م�شتركة .وا�ستمر
الو�ضع على حاله حتى ال�ستينيات من القرن
المن�صرم ،قبل �أن ُي�سمح للفل�سطينيين ببناء بيوت
�شرعية ب�سقوف ومراحي�ض .وفي �أي حال ،و�أي ًا تكن
طبيعة الم�ساكن ،ف�إن  %90منها ُد ّمر (كان عددها
 600مبنى تقريب ًا)( )3جزئي ًا �أو كلي ًا خالل الحروب
المتتالية التي تعر�ض لها المخيم ،الأمر الذي جعل
�أهاليه يقيمون خارجه فترات طويلة ،ومنهم َمن
تهجروا �إلى وادي
هاجر من لبنان نهائي ًا ،ومنهم َمن ّ
الزينة و�أمكنة �أُخرى ،ولم يعودوا �إلى �شاتيال �إ ّال في
مطلع الت�سعينيات ،علم ًا ب�أن ترميم ما ت�ضرر لم
ي�شمل �سوى مربع �صغير ب�سبب ال�ضائقة المادية
وعدم تكفل الأونروا بهذا الجانبّ � .أما منظمة التحرير
فاكتفت بت�أمين عدد من المباني على �أر�ض ا�شترتها
داخل المخيم لإيواء مهجري تل الزعتر.
و�إلى جانب �سكان المخيم الأ�صليين ،و�صلت �إليه
مئات العائالت الفل�سطينية التي كانت تقيم في
توجه
بيروت ،والتي تركت بيوتها الموقتة في �إثر ّ
الحكومة اللبنانية �إلى ح ّل �أزمة المهجرين �أ�صحاب
البيوت الأ�صلية .وكان من �ش�أن هذا الإقبال الكبير
على المخيم وارتفاع الطلب على �شراء ال�شقق التي
كانت ُتباع ب�أ�سعار زهيدة �أن ُفتح الباب وا�سع ًا �أمام
البناء الع�شوائي ،فاختفت ال�ساحات واتخذ التمدد
ال�سكاني �شك ًال عمودي ًا يقوم على �أ�سا�سات �ضعيفة،
الأمر الذي �أحدث خل ًال في البنية التحتية المفقودة
�أ�ص ًال ،في حين �أدى اكتظاظ المباني �إلى ت�ضخم
�سكاني كبير على بقعة جغرافية �صغيرة� ،أي بن�سبة
0.076م 2للفرد الواحد .فم�ساحة المخيم الذي يتبع،
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�إداري ًا ،محافظة جبل لبنان ،وبلدي ًا ،بلدية الغبيري،
تبلغ 39.567م ،2ق�سم منها ُم�ست�أجر لم�صلحة
الأونروا لـ  99عام ًا ،والق�سم الآخر تملكه عائالت
فل�سطينية ،علم ًا ب�أن ملكية الأر�ض في الأ�صل تعود
�إلى اللبناني عبد اللـه �صعب من بلدة ال�شويفات،
والذي كان مغترب ًا في البرازيل �آنذاك ،وكان وكيله
في لبنان �سعد الدين �شاتيال الذي ُ�س ّمي المخيم على
ا�سمه ،مع �أن هناك َمن كان يرغب في �أن ي�سميه
''مخيم المجاهدين''.
يقع مخيم �شاتيال عند الطرف ال�شرقي للمدينة
الريا�ضية جنوبي مدينة بيروت ،ويمتد من مدر�سة
�أريحا في موازاة حي فرحات �شرق ًا ،و�سينما ال�شرق
المقفلة �شماالً ،فالحي الغربي والمدينة الريا�ضية
غرب ًا ،و�شارع �صبري حمادة والحر�ش جنوب ًا .لكن
ثمة َمن يعتبر �أن منطق َتي الحر�ش والحي الغربي ال
تدخالن في نطاق المخيم� ،إذ �إن الأونروا ال تعترف
بهما وال ت�شملهما خدماتها ،وهو ما يجعل م�ساحة
المخيم الفعلية ال تزيد على 20.000م.2

خريطة تب ّين الأحياء والمعالم الداخلية
�إعداد :ح�سن باكير؛ تنفيذ :عمر ال�شريف

وفي �أي حال ،ف�إن م�ساحة المخيم كانت تت�سع
وتتقل�ص بح�سب الأو�ضاع .وعلى الرغم من �أن
م�ساحته لم تتغير منذ ن�ش�أته حتى �سنة � ،1969إ ّال
�إنه ما لبث �أن تو�سع وامتدت رقعته كي ت�شمل
مناطق �صبرا والدنا والداعوق حتى حدود منطقة
الطريق الجديدة ،ولت�صل �إلى المدينة الريا�ضية
ومنطقة الحر�ش بكاملها وحي عر�سال ،بدءاً
بال�سفارة الكويتية �إلى ق�صر �صبري حمادة على
طريق المطار .لكن هذه الم�ساحة تقل�صت  %10بعد
�إقدام الجهات اللبنانية المخت�صة على �شق طريق
يف�صل بين المدينة الريا�ضية والمخيم ،فت�شكل عقب
ذلك ما ُيعرف بالحي الغربي الذي ُهجر �سكانه
جراء
ُ
ومنعوا من العودة �إليه بعد �سنة ّ ،1990
تعر�ضه للدمار �شبه التام خالل حرب المخيمات
التي �شكلت محطة فا�صلة دخل المخيم معها مرحلة
جديدة على جميع ال�صعد الأمنية وال�سيا�سية
والإن�سانية واالجتماعية والحياتية.

مخيم �شاتيال :ذاكرة الحرب والتهمي�ش

حليف الأم�س جالد
بد�أت حرب المخيمات في �سنة  1985بقرار
�سيا�سي وا�ضح ،وهي لم تكن وليدة حادث فردي كما
ي� َّؤرخ دائم ًا للحروب في لبنان والعالم العربي.
�صحيح �أن الحادث وقع ،لكنه اع ُتبر الذريعة التي
�أطلقت حرب ًا �ضرو�س ًا غير متكافئة بين حركة ''�أمل''
والفل�سطينيين ا�ستمرت من �أيار/مايو  1985حتى
تموز/يوليو  ،1988ا�ستغلت خاللها حركة ''�أمل''
االنق�سام الذي وقع داخل ''فتح'' حين ان�شقت عليها
''فتح االنتفا�ضة'' بقيادة �أبو مو�سى ،فركزت حملتها
على عرفات والعرفاتيين تحت �شعار ''ال عودة
ب�أو�ضاع لبنان �إلى ما كانت عليه قبل حرب
 ''.1982والمق�صود هنا تحديداً عودة حركة ''فتح''
�إلى المخيمات وب�سط �سيطرتها على المناطق
اللبنانية ،علم ًا ب�أن ت�أثيرها كان تقل�ص بعد
االجتياح الإ�سرائيلي للبنان في �سنة  ،1982وخروج
قيادات منظمة التحرير الفل�سطينية من بيروت �إلى
تون�س .والمفارقة �أن هذه الحرب انتهت بما ُعرف
بـ ''اتفاق دم�شق''� ،أي �أن �سورية رعت ر�سمي ًا ،وفي
العلن ،اتفاق ًا على �إنهاء حرب كانت المحرك
الأ�سا�سي لها والداعم الرئي�سي لحركة ''�أمل'' في
افتعالها ثم خو�ضها تحت �إ�شرافها غير المعلن .ومن
نافل القول� ،أنه كان ل�سورية ح�ساباتها الخا�صة
وخالفاتها مع عرفات ،وقد �أرادت ت�صفية هذه
الخالفات نهائي ًا في لبنان التي رغبت دائم ًا في
العودة �إليه في كل مرة ُتجبر على الخروج منه.
وكان االجتياح الإ�سرائيلي في �سنة  ،1982فر�ض
خروجها �آنذاك.
بد�أت الحرب �إذاً بحادث ''فردي'' وقع في �أيار/
مايو  ،1985وما لبثت ميلي�شيات حركة ''�أمل'' �أن
اقتحمت بع�ض �أحياء �صبرا ومخيم �شاتيال ،وقامت
باعتقال جميع العاملين في م�ست�شفى غزة ،و�ساقتهم
مرفوعي الأيدي �إلى مكتب الحركة في �أر�ض جلول،
ومنعت الهالل الأحمر الفل�سطيني وال�صليب الأحمر
و�سيارات الأجهزة الطبية من دخول المخيم ،وقطعت
�إمدادات المياه والكهرباء عن الم�ست�شفيات
الفل�سطينية .جرى ذلك في رم�ضان ،وهو �شهر
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ال�صيام لدى الم�سلمين ،ف�أُطلق ا�سم ''حرب رم�ضان''
على الجولة الأولى من المعارك ،واندلعت
اال�شتباكات في �أطراف مخيم �شاتيال ومنطق َتي
�صبرا والداعوق الملحقتين عملي ًا بالمخيم ،وانتهت
هذه الجولة بوقف لإطالق النار عقب يوم قتال
عنيف ،واتفق الطرفان على تمو�ضع اللواء ال�ساد�س
في الجي�ش اللبناني عند �أطراف المخيم ب�صفته قوة
ف�صل بين الطرفين ،لكن هذا اللواء كان عملي ًا طرف ًا
في الحرب التي خا�ضها �ضد الفل�سطينيين �إلى جانب
حركة ''�أمل'' ،وخ�صو�ص ًا �أنه ان�شق على الجي�ش بعد
انتفا�ضة � 6شباط/فبراير .1984
وهدنات �سرعان ما كانت تنهار
جوالت و�صوالت ُ
ف ُت�ست�أنف اال�شتباكات التي ا�ستخدم فيها اللواء
ال�ساد�س جميع �أ�سلحته الثقيلة� .سقطت منطقة
الداعوق الواقعة بين حي �صبرا ومخيم �شاتيال �أوالً،
ولم تكن م�ساحتها تتجاوز ب�ضعة �أمتار مربعة،
و�شرد الفل�سطينيون المقيمون فيها والبالغ عددهم
ُ
 3000ن�سمة بعدما ُ�سويت منازلهم بالأر�ض� .صحيح
�أن حركة ''�أمل'' واللواء ال�ساد�س لم يتمكنا من
اقتحام مخيم �شاتيال� ،إ ّال �إن الق�صف المدفعي من
مختلف العيارات المتو�سطة والثقيلة طاول جميع
قدر المهند�سون
مبانيه ودمر  %85منها وفق ًا لما ّ
()4
العرب �آنذاك.
الحرب على ب�شاعتها وق�ساوتها ودمويتها كانت
�أقل وط�أة على الفل�سطينيين من الح�صار الذي ُفر�ض
على �أبناء المخيم طوال �ستة �أ�شهر .ولعل �أبلغ تعبير
عن يوميات الح�صار الطويل جاء على ل�سان �أحد
الم�سنين الذي و�صفه بالموت البطيء قائ ًال'' :كنا
نموت من الجوع ''.انقطعت جميع مقومات الحياة
عن المخيم :ال ماء ،ال طعام ،ال حليب للأطفال ،ال
دواء ،ال عالجات للجرحى ،ال كهرباء بطبيعة الحال،
ال �شيء ...فقط ح�صار مر وقاتل .نفدت الم�ؤن ب�سرعة،
وخ�صو�ص ًا �أن المخيم لم يكن م�ستعداً لهذه الحرب
التي جاءته على غفلة .وما كان متوفراً � ّإما ا�ستهلك،
و� ّإما ا�ستحال الو�صول �إليه بعدما هجر الأهالي
بيوتهم التي كانت عر�ضة لق�صف مركز .كانوا
مختبئين جياع ًا في المالجئ ،بينما الطعام متوفر
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في بيوتهم التي �ستتحول �إلى ركام خالل �أيام،
و�س ُتطحن المواد الغذائية في باطنها .هكذا ،كانت
حياة من نجا من الق�صف المركز مهددة بالموت
جوع ًا� ،أو ربما عط�ش ًا� ،أو ب�سبب عدم توفر الأدوية
والإ�سعافات الالزمة لمداواة �إ�صابته .مات كثيرون
في م�ست�شفى عكا الذي كان ي�ستقبل الجرحى من
دون �أن يتمكن من معالجتهم ،و�شاءت الم�صادفة �أن
يتم �إنقاذ بع�ض الأطفال من الموت المحقق بعدما
�أ�صرت �إحدى الممر�ضات على نقلهم �إلى م�ست�شفى
الجامعة الأميركية في بيروت في موكب ال�سفير
النرويجي الذي جاء لإنقاذ الأطباء والممر�ضين
و�إخراجهم من المخيم .لكن الطبيب الكندي
كري�ستوفر جيانو لم يغادر المخيم طوال فترة
الح�صار التي � ّأرخها في كتاب ''الح�صار :حكاية
طبيب عن الحياة والموت في بيروت''( )5الذي و�صف
فيه م�آ�سي �شعب ُكتب عليه خو�ض جميع �أنواع
الموت و�أ�شكاله .ومع �أن الخروج من المخيم كان
متاح ًا للن�ساء� ،إ ّال �إن الأمر لم يكن يخلو من
المجازفة التي ال بد منها بعدما �أ�صبح الرجال هدف ًا
محقق ًا لالعتقال والقتل بين جوالت المعارك
المتالحقة ،وخالل فترات الهدنة المتقطعة .كانت
الن�ساء يخرجن لإح�ضار حليب للأطفال وما تي�سر
من مواد تموينية �أُخرى ،وكن يخبئن �أكيا�س الحليب
وال�سكر في ثياب �أوالدهن الذين قلما كانوا
يخ�ضعون للتفتي�ش من دون �أن ت�سلم الجرة في كل
مرة.

المقبرة ــ الجامع والمقبرة الجماعية
تحمل �أهالي المخيم و�صبروا على الجوع والقهر
ّ
والظالم والعط�ش بعدما انقطع التيار الكهربائي كلي ًا
طوال عام كامل ( ،)1986/1985وت�ضررت �شبكة
المياه ب�صورة كبيرة حالت دون و�صول مياه ال�شفة
�إلى البيوت .لكن ال يخفف من وط�أة م�أ�ساة �سوى
م�أ�ساة �أكبر منها ،وماذا ع�ساه يكون هذا الأفظع بعد؟
وهل �أفظع من �أ ّال ي�ستطيع الأحياء دفن �أمواتهم؟
هذا ما جرى للفل�سطينيين في مخيم �شاتيال .لقد

عجزوا ،ال بل ُمنعوا تحت وط�أة الق�صف من دفن
موتاهم .و�إذا �أرادوا المغامرة ،ف�إنهم لن ينجحوا في
�إنجاز المهمة لأنهم ال يملكون الأ�سمنت الذي ُمنعوا
من �إدخاله �إلى المخيم .ذهبوا �إلى الم�سجد وحولوا
الطبقة ال�سفلية فيه مقبرة يدفنون فيها ال�شهداء،
وخ�صو�ص ًا �أنه كان المكان الأقل عر�ضة للق�صف
خالل الح�صار .لكن هذا ال يعني �أن الم�سجد لم
ُيق�صف ،بل �إنه نال ن�صيبه ،وكان بعد كل عا�صفة
يحتاج �إلى ما هو بحجم �إعادة الإعمار ال الترميم
فقط .لقد تحول الجامع الذي تختلف الروايات ب�ش�أن
تاريخ بنائه بين �سن َتي  1960و� 1965إلى مقبرة
ُخ�ص�صت لدفن ال�شهداء ،لكنه لم يكن المدفن الوحيد،
فعلى بعد  500متر فقط يرقد �شهداء مجزرة �صبرا
و�شاتيال في مدفن جماعي احت�ضن لبنانيين
وفل�سطينيين و�آخرين مع ًا ،هم �ضحايا المجزرة،
و�أعدادهم غير محددة .ق�سم يقول � 1500شهيد،
وق�سم �آخر يقول �أكثر كثيراً وربما �ضعف ذلك .لقد
انتظر �شهداء �صبرا و�شاتيال عام ًا كام ًال قبل �أن
يح�صلوا على قبرهم الجماعي.
تحولت المقبرة الجماعية التي �صارت خارج
المخيم �إلى مكب للنفاياتّ � ،أما ال�شارع الذي �أطلق
عليه �سكان �شاتيال ا�سم �شارع المجزرة ،ف�صار �شارع ًا
تجاري ًا تتكد�س فيه الب�ضائع الرخي�صة .ولم تبد�أ
معركة ا�سترجاع المقبرة �إ ّال في الذكرى الخم�سين
للنكبة عندما �أطلق م�سرح بيروت الذي كان يديره
وي�شرف على ن�شاطاته الروائي اليا�س خوري حملة
لتحقيق هذه الغاية .ويروي خوري في مقالة ن�شرها
في جريدة ''القد�س العربي'' �أنه ''تم تنظيف المقبرة
وبني �سور من حولها ،لكننا لم ن�ستطع �أن
بجرافةُ ،
نبني ن�صب ًا لذاكرة الألم .وعام  ،1999عندما جاء
محمود دروي�ش �إلى بيروت ،من �أجل �إحياء �أم�سيته
ال�شعرية الأولى في المدينة ،بعد الخروج الفل�سطيني
عام  ،1982ذهبنا كالمت�سللين ،مار�سيل خليفة
و�سمير ق�صير وليلى �شهيد و�أنا ،مع �شاعر فل�سطين
الكبير ،وقفزنا من فوق ال�سور ،كي ي�ضع ال�شاعر باقة
من الورد الأبي�ض على �ضريح لم ُيبن بعد ،وهو في
()6
طريقه �إلى مطار بيروت''.
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ال�شهداء المن�سيون
ت�صوير :غَ لَ�س �شرارة

لقد مرت  28عام ًا على ارتكاب هذه المجزرة
التي ال يزال الل�سان يعجز عن و�صف ب�شاعتها
وفظاعتها .هي الإرث الثقيل الذي يحمله مخيم
�شاتيال؛ �إرث ال تزال ب�صماته دامغة في الوجوه
والأرواح ،في الأزقة وال�شوارع ،في مقبرة جماعية
يناجي �شهدا�ؤها زمالءهم في ال�شهادة في حرب
المخيمات التي �شهدت مجازر ممرحلة على امتداد
ثالثة �أعوام .لكن �أيهما كان الأفظع؟ وهل يتالءم
ا�ستعمال �أفعل التف�ضيل مع كلمة مجزرة؟
كانت مجزرة �صبرا و�شاتيال فظيعة ،كانت الأفظع
في ع�صرها وزمانها وظروفها .كانت مجزرة
ارتكبتها القوات اللبنانية بال�سر طوال ثالثة �أيام هي
الخمي�س والجمعة وال�سبت  16و 17و� 18أيلول/
�سبتمبر  ،1982و�أمعنت فيها اغت�صاب ًا وقت ًال
وتقطيع ًا للجثث .وهذه المجزرة التي كان معظم
�ضحاياها من الن�ساء والأطفال وال�شيوخ ،والتي
م�ست�شفيي عكا وغزة القريبين ف�شملت
امتدت �إلى
َ
طواقمهما من الممر�ضات والأطباء ،عالوة على

عائالت لبنانية تقيم في �صبرا ،لم ينف�ضح �أمرها �إ ّال
�صباح ال�سبت .الأطراف المتهمة �أربعة :القوات
الإ�سرائيلية؛ ''القوات اللبنانية؛ ''الكتائب''؛ قوات �سعد
حداد .غير �أن هذه الأطراف كلها ادعت �أن ال عالقة
وحمل كل منها الم�س�ؤولية �إلى
لها بهذا المو�ضوعّ ،
�سواها.
حاول الفل�سطينيون الناجون من المجزرة �إثبات
الجرم تمهيداً لمحاكمة المجرمين ،وبعد �أن بثت
هيئة الإذاعة البريطانية في حزيران/يونيو 2001
فيلم ''المتهم'' الذي تناول احتمال محاكمة �شارون
كمجرم حرب ،قام محامون مت�ضامنون مع �ضحايا
المجزرة بتحرك في بلجيكا ا�ستناداً �إلى قانون
''االخت�صا�ص العالمي'' ال�صادر في �سنة ،1993
والذي ي�سمح بمالحقة مجرمي الحرب.
ورفعت �سعاد �سرور المرعي ،الناجية من
المجزرة ،مع �أ�سر � 28شخ�ص ًا من ال�ضحايا دعوى
�أمام �إحدى محاكم بلجيكا لمحاكمة �شارون ،لكن لم
يمر عامان على �إقامة الدعوى حتى �أقر البرلمان
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ت�صوير :غَ لَ�س �شرارة

يحد من نطاق قانون
البلجيكي في �سنة  2003ن�ص ًا ّ
''االخت�صا�ص العالمي'' في مجال جرائم الحرب،
الأمر الذي �أتاح �إلغاء الدعاوى الق�ضائية المرفوعة
منذ �سنة � ،2001ضد رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية
�أريئيل �شارون .وي�سمح هذا الن�ص ــ لكن ب�شروط ــ
للحكومة البلجيكية ب�إحالة �أي دعوى مقامة �ضد

م�س�ؤول �أجنبي متهم بجرائم حرب� ،أو جرائم �ضد
الإن�سانية� ،أو جرائم �إبادة� ،إلى بلد المتهم!
تخرج من مخيم �شاتيال ،وت�شعر ب�أن �شيئ ًا ثقي ًال
يطبق على �صدرك .ت�سير ببطء �شديد ،ترغب في
الهرولة لكنك ال تقوى على ذلك .تدرك حينها لماذا
كانت ابت�سام ت�سير ببطءn .
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