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 12عامًا على عدوان تموز :من الصمود إلى الردع
ّ
ّ
ّ
ليس ّ
جماعية ،كما ليس أنسًا بانكسار لتأبيده ...بل ،وببساطة ،ألن
مازوشية
بدافع ِمن
وليس
لذاتها،
المجازر،
بذكر
ًا
حب
ّ
ُ
ّ
شرعي ّة،
تلك األشياء حصلت ،ثم ط ِمست أو تكاد .ألن ذاك الكيان ،اإلسرائيلي ،الداخل اليوم في «صفقة عصر» لكسب
يتنصل منها ...هذا إن كان للسيف أن ّ
أخالقية وأشياء أخرى ،هو َمن فعل تلك المجازر ،ولم ّ
ّ
يتنصل ِمن غمده .ألن
ِ
ّ
هناك من ولد ّ
وشب على حياة ،هنا ،ولم ُيحط بتلك الفظاعات علمًا .ألن القاتل ،الذي خرج عنده َمن ّأرخ ألفعاله،
ِ

ّ
ألن هناك َمن ّ
ّ
نسبيًا ،فيما كان القتيل ُيلملم ما بقي من حياة ،ثم ُي َ
قصر ،وهناك
همل ِم ّمن أؤتمن على تلك الحياة.
ِ
ّ
َمن استسهل ،وهناك ً َمن ضحك أو بكى ورحل .لكل ذلك ،وأكثر ،نورد اليوم حكايات بعض تلك المجازر ،على ضحالة
الشفوية ،بعد طول ّ
المدة ،ليعرف َمن ال َيعرف ،اليومَ ،
ّ
وليعرف َمن
فضال عن شحيح الذاكرة
ما في األرشيفّ ،
ّ
سيأتي بعدنا ،غدًا ،أن ذلك حصل ،بعض ِمما حصل ،في تموز وأقرانه من أشهر وأيام وسنين وعقود

كونين...

مجزرة وحكاية ثائرين
محمد نزال
ط ــار ِم ــن حـضــن ّأمـ ــه ،بـعـيـدًا ،خــارج
ّ
السيارة .يسقط في «نقعة» ماء .كان
ّ
ُ
عـلــي رضـيـعــا لــم يـكـمــل عــامــه األول.
م ــات ــت ّأم ـ ـ ــه ،وال ـ ـ ـ ــده ،ج ـ ّـدت ــه وس ــائ ــر
أخواته وأخوته .ماتت عائلته داخل
ّ
ظل هو ّ
ّ
حيًا .حصل هذا
السيارة.
تلك
فــي جنوب لبنان ،فــي قرية صغيرة
اسـ ـمـ ـه ــا ك ـ ــون ـ ــن ،ف ـ ــي ق ـ ـضـ ــاء ب ـنــت
جبيل ،قبل أربعني عامًا .يعيش علي
اليوم هناك .عمره ِمن عمر «مجزرة
ك ــون ــن» .لـ ــوال امـ ـ ــرأة ت ـع ـبــر ،الح ـقــا،
بـعــد رف ــع الـجـثــث ،األشـ ــاء ،لـكــان قد
التحق بعائلته .لكن األطفال يبكون.
بـكــاؤهــم ،فــي األح ــوال الـعـ ّ
ـاديــة ،نــداء
استغاثة ،فكيف اآلن برضيع جريح
وقـ ــد أص ـب ــح ي ـت ـي ـمــا .أنـ ـق ــذه ب ـك ــاؤه.
ل ـصــوت ب ـكــاء األط ـف ــال قـ ــدرة رهـيـبــة
ض ـ ّـد ع ــدم اكـ ـت ــراث ال ـك ـب ــار .سـ ِـمـ َ َـعـتــه
َ
فاقتربت ،بحثت،
تلك العابرة هناك،
َ
َ
وجدته فحملته :يا ُبشرى هذا طفل.

أمام ّ
«الجبانة»

ُ
ّ
إسرائيلية.
مطر حممًا
كانت السماء ت ِ
غ ــارة تـلــو أخ ــرىِ ،م ــن م ــارون ال ــراس
ّ
م ـ ــرورًا بـبـنــت ج ـب ـيــل ،ف ـتــلــة مـسـعــود
ً
وأخواتها ،وصوال إلى كونني وأبعد.
ك ــان ذل ــك ضـمــن «عـمـلـ ّـيــة الليطاني»
(اجـ ـتـ ـي ــاح آذار عـ ــام  .)1978يـشـتــد
ُ
ٌ
بيوت فوق
القصف على كونني .تهدم
ُ
رؤوس قاطنيها .عائالت تباد .يرى
دروي ــش طعمة ذل ــك :إل ــى أي ــن املـفـ ّـر؟
لــديــه سـ ّـيــارة .وضــع عائلته داخلها
وانـطـلــق .ال ــزوج والــزوجــة و 8أطفال
ّ
وجدتهم ،ها هم  11شخصًا ،بل 12
ً
ش ـخ ـصــا ،إذ كــانــت ال ــزوج ــة حــامــا.
ّ
ات الضحايا ،عادة ،هل
ُفي َإحصائي ّ
يـحــســب األج ــن ــة؟ كـيــف اتـسـعــت لهم
ّ
السيارة؟ َمن عاش حربًا يعرف كيف.
ال ـفــرار ِم ــن امل ــوت يصنع املستحيل.
ت ـك ـ ّـدس ــوا .وص ــل دروي ـ ــش ،وكـ ــان ما
ّ
«الجبانة»
زال ضمن القرية ،إلى أمام
(مقبرة القرية) .هناك ،تمامًا ،انتهى
كـ ّـل ش ــيءّ .
دبــابــة «مـيــركــافــا» تقصف
الـ ـ ـس ـ ـ ّـي ـ ــارة .م ـم ـن ــوع الـ ـ ـه ـ ــرب .م ــات ــوا
جميعًا ،باستثناء عـلــي ،ال ــذي طــار
بعيدًا ،إضافة إلى أخيه حسني ،الذي
يـكـبــره بـبـضــع س ـنــن .األخ ـيــر ع ـ ّـدوه
ب ــداي ــة ض ـمــن ال ــراحـ ـل ــن ،إذ اخـتـلــط
لحمه بالحديد ،قبل أن ُيسحب ويبدأ
رحلة عالج طويلة .عاش .ما زال ،إلى
ّ
جسديًا .يعيش اليوم
اليومُ ،يعاني
في كونني ،مع أخيه علي ،ويعمالن
ّ
معًا في محطة وقــود بوسط القرية.
ال ـت ـق ـي ـنــاه ـمــا ه ـ ـنـ ــاك .ال يـ ـب ــدو عـلــي
محبذًا لفتح السيرة .يقبل أن نلتقط
لـ ــه صـ ـ ـ ــورة .ل ـي ــس ل ــدي ــه مـ ــا ي ـق ــول ــه.
ص ـح ـيــح ،ك ــان رض ـي ـعــاّ .أمـ ــا حـســن،
ً
ّ
يتحدث أكثر،
الذي كان طفال أيضًا،

ل ـكــن أي ـض ــا ل ـيــس ك ـث ـي ـرًا« :غ ـب ــت عن
ال ــوع ــي وق ـت ـهــا ،ف ـقــت وغ ـب ــت ،صفي
ّ
دم ـ ــي ،مـتــت وع ـش ــت» .وفـيـمــا ُي ـعـ ّـدد
َمن فقد في ّ املجزرة ،يشرد في ذهنه
بعيدًا ،يتوقف عن الكالم ،ثم يعود،
ّ
ـذك ــر م ــا ال ُيـ ـ ّ
ـود
ك ـمــن ُي ـج ــاه ــد ف ــي ت ـ
ّ
ت ــذك ــره .مــاح ـظــة« :نـقـلــونــا بــالـتــراك
زراعي) ودفنونا بالحاكورة».
(جرار َ
هو لم ُيدفن ،ولكن «دفنونا» .وقعت
املجزرة عند مدخل املقبرة .مصادفة
ّ
رهيبة .كأن اإلسرائيلي أراد أن يقول
ّ
َ
لتلك العائلة :القرية أقفرت ،ومن ظل
ف ـل ـيــازم ب ـي ـتــهَ ،ل ــذا ســأسـعـفـكــم بــأن
ُ
أقتلكم حيث تــدفـنــون ع ــادةَ .مــن قال
ّ
ّ
إن الـقـتـلــة ال ُي ـحــبــون فـعــل «الـخـيــر»
أحيانًا؟

السقف ال يكفي

ل ــم ُيـ ـح ــاول دروي ـ ـ ــش ،وال ـ ــد الـعــائـلــة
املـقـتــولــة ،م ـغ ــادرة الـقــريــة إال بعدما
رأى فـظــائــع بـعـيـنـيــه .ثــاثــة م ـنــازل،
قــريـبــة ِم ـنــهُ ،سـ ِّـويــت بـ ــاألرض .ثالثة
ّ
ُ
م ـن ــازل ،شـبــه ّمــتـصـلــة ،ه ـ ِـد َم ــت فــوق
ّ
رؤوس َمن ظنوا أن السقوف املتينة،
ن ـس ـبـ ّـيــا ،س ـت ـكــون كــاف ـيــة لـنـجــاتـهــم.
ّ
ً
لعله ّ
مجرد األمل .أصال ،ما ِمن خيار
آخــر .مـنــازل ت ـتــوارى ،بعض الشيء،
ّ ُ
ت ـح ــت جـ ــل تـ ــرابـ ــي .ق ـ َـص ــده ــا بـعــض
أه ــل ال ـقــريــة ،إل ــىُ جــانــب أصـحــابـهــا،
للتواري فيها .لألنس بآخرين أيضًا.
ّ
محصنة
هي شبه «ملجأ» .ال مالجئ
في هذه البالد .ما ِمن صالبة ،يومها،
تقوى على ح َمم أحدث سالح ّ
جو في
ِ
العالم.
ك ــان مــوســى خليل خ ــارج لـبـنــان .كــان
ّ
ف ــي دولـ ــة ع ــرب ـ ّـي ــةَ .س ـ ِـم ــع أن ال ـع ــدوان
اإلسرائيلي بدأ على لبنانَ .س ِمع ،بعد
ّ
ّ
تتعرض للقصفَ .س ِمع،
ذلك ،أن قريته
أخ ـي ـرًاُ ،أن طفله مـحـمــد ،اب ــن الخمس
سنوات ،ق ِتل بفعل «قازان» إسرائيلي.

نجا علي ِمن المجزرة
عندما كان رضيعًا ،إذ طار
ّإثر القصف ِمن حضن
أمه بعيدًا
كان أبو محمد خارج
علم بمقتل
لبنان عندما ِ
ُطفله داخل المنزل الذي
ه ِدم بالقصف

أربعون عامًا على نجاة علي وحسين

ُد ِم ـ ـ ــل ط ـف ـلــه إلـ ــى ج ــان ــب  20شـخـصــا
(تـقــريـبــا) فــي تـلــك امل ـن ــازل املـقـصــوفــة.
يـعـيــش أب ــو مـحـمــد ال ـيــوم فــي كــونــن.
ّ
سبعينيًا .لــو عــاش ابنه لكان
أصبح
ال ـيــوم ع ـمــره  45عــامــا .يـعـيــش الــوالــد
في منزل عند طرف القرية ،وال ُيفارق
بـنــدقـ ّـيــة الـصـيــد ال ـتــي قـبـيــل وصــولـنــا
ّ
«تصيد» بها أفعى حاولت دخول
إليه
داره .ي ـق ـضــي أي ــام ــه ب ــرف ـق ــة صــديـقــه
القديم أبــو توفيق حيدر ،ويبدأ سرد
مــا رأى ُبـعـيــد ع ــودت ــه ،الـســريـعــة ،إلــى
لـبـنــان ،إث ــر امل ـج ــزرة .يحكي الحكاية.
إلى جانب طفله ،وفي القصف نفسه،
فقد موسى خليل ّأمــه (خديجة ّ
درة)
وشقيقه عبد الله ( 12عامًا) وشقيقته
س ـه ــام ( 15ع ــام ــا) ،إض ــاف ــة إل ــى عـ ّـمــه
حـ ّـدث عن
(ال ــذي قـ ِـتــل مــع عــائـلـتــه) .يـتـ ُ
عـبــد ال ـكــريــم فــوعــانــي ،الـ ــذي ق ـتــل في
املـ ـج ــزرة ،إل ــى ج ــان ــب زوج ـت ــه فــاطـمــة
وطفلها "الذي كان على يدها"َ .يحكي
عــن طفل نـجــا ،عـمــره نحو أسبوعني،
وذل ـ ــك «ب ـم ـع ـج ــزة ،ألنـ ــو كـ ــان مـلـفــوف
ب ـح ـص ـيــرة ،ف ـمــا تــأثــر كـتـيــر ب ــال ــردم».
يروي حكاية شقيقات له ،بقني أحياء،
ّ
ل ـك ـن ـهــن الـ ـي ــوم «ش ـب ــه أمـ ـ ـ ــوات» .عشن
ّ
مــع مـعــانــاة جـســديــة .ي ـقــول« :راجـعـنــا
فقالوا كــان في
سبب القصف يومها،
ّ
م ـخـ ّـربــن (م ـق ــاوم ــن) .ل ـكــن مل ــا رف ـعــوا
األنقاض ما لقوا مخربني ،لقوا جثث
أطفال وبنات وعجزة وآمـنــن ،هيدي
إســرائ ـيــل يــا ع ـ ّـم ــي» .ال ـي ــوم ،فــي مكان
املجزرة هذه ،عند املنازل ّ
املهدمة ،ثمة
ُ
ّ
رخامية متواضعة ك ِتبت عليها
لوحة
أس ـم ــاء ب ـعــض َم ــن ق ـض ــوا« :ال ـش ـهــداء
امل ـظ ـل ــوم ــون :ال ـح ــاج م ـح ـمــود مــوســى
خليل ،الحاجة فاطمة عباس شبلي،
صـبــاح محمود خليل ،زم ــزم محمود
خـلـيــل ،زي ـنــب مـحـمــود خـلـيــل ،م ــع 11
شهيدًا ،استشهدوا ِمن جـ ّـراء العدوان
اإلسرائيلي في  .»15/3/1978حصيلة
«مجزرة كونني» في ذلك اليوم وصلت
ـى  30شـ ـهـ ـيـ ـدًا «تـ ـق ــريـ ـب ــا» .غ ــال ـب ــا،
إلـ ـ ـ ّ
ّ
وكأنها صفة مشتركة في كل املجازر
ّ
اإلسرائيلية التي حصلت ،على طول
الصراعُ ،يقال في بالدنا «تقريبًا» .تلك
ُ
ُ
ّ ّ
عجز
تـقــرن بالحصيلة .كــأن ثمة مــا ي ِ
ع ــن الـحـســم ف ــي األرقـ ـ ــام .ه ــذه حكاية

ُ الوالد
إلى
يشير ُ َ
حيث ق ِتل
طفله
وعائلته

أبو توفيق
حيدر أمام لوحة
شهداء قريته

أخـ ــرى .ه ــذا وج ــع ِم ــن ن ــوع آخ ــر .هــذه
مـجــزرة قائمة بــذاتـهــا .إســرائـيــل تقيم
الدنيا وال تقعدها من أجــل ساعة يد
عميل أعدم ،ونحن نعتمد الـ «تقريبًا».

دورة الزمن
ب ـعــد ن ـحــو  8س ـن ــوات ع ـلــى امل ـج ــزرة،
التي أصبحت القرية توسم بها ،كان
وسم جديد ،لكن
املكان على موعد مع ُ
هذه املـ ّـرة في االتجاه املعاكس .كانت
ّ
القرية قد أصبحت محتلة ،على نحو
دائــم ،وذلــك إثر االجتياح اإلسرائيلي
ال ـ ــذي وصـ ــل إلـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة ب ـي ــروت
( .)1982تــأتــي «عـمـلـيــة ك ــون ــن» ...أو
«عملية األس ـيــريــن» .تنجح املـقــاومــة

عام  1986بأسر جنديني إسرائيليني
ِمـ ـ ــن قـ ـل ــب كـ ــونـ ــن ،ب ـع ـم ـل ـ ّـي ــة ن ــوع ـ ّـي ــة
جــريـئــة ،غـيــر مـسـبــوقــة ،بـقـيــادة شــاب
ّ
اسمه سمير مطوط .تحتفظ املقاومة
باألسيرين بانتظار عملية تبادل ما.
ّ
عملية
الح ـق ــا ،يستشهد م ـطــوط ف ــي
أخ ــرى .يحتجز ال ـعــدو جـثـمــانــه .بعد
خ ـمــس س ـن ــوات تـنـجــح امل ـق ــاوم ــة في
دفــع العدو إلــى إطــاق ســراح عشرات
األسـ ـ ــرى وج ـث ــام ــن ال ـش ـه ــداء مـقــابــل
ّ(فقط) تقديم معلومات عن األسيرين:
إنهما ليسا على قيد الحياة .بعد 10
سـنــوات على العملية تحصل عملية
التبادل الثانية ،إطــاق ســراح أســرى
واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ج ـث ــام ــن شـ ـ ـه ـ ــداء ،مـ ـ ّـرة

أخ ــرى ،وهـكــذا يعود جثمان الشهيد
ّ
العملية التي
مطوط إلى أهله بفضل
كان قادها هو نفسه .كانت تلك حالة
ّ
ّ
إنسانية فائقة .كانت مناسبة خلدت
اسم كونني ،القرية الجريحة ،لكن اآلن
كقرية ينطلق ِمنها زمن ُ جديد.
ـص ــف مـنــزل
م ــوس ــى خ ـل ـيــل ،ال ـ ــذي ق ـ ِ
ذوي ــه قبل  40عــامــا ،وخـســر عائلته،
عــاد اإلسرائيلي وقصف منزله عام
ّ
للمرة الثانية ،ثـ ّـم قصفه مـ ّـرة
1985
ث ــال ـث ــة ف ــي حـ ــرب ت ـ ّـم ــوز عـ ــام .2006
فــي امل ـ ّـرة األخ ـيــرة ك ــان امل ـنــزل واح ـدًا
ِمـ ــن مـ ـن ــازل ك ـث ـي ــرة ُد ّم ـ ـ ـ ــرت .ق ـب ــل 12
ّ
ّ
ع ــام ــا ،ظ ـ ــن ال ـ ـغـ ــزاة أن ت ـل ــك ال ـقــريــة
ّ
ّ
خـلــت ،تـمــامــا ،فـتـقــدمــوا بمدرعاتهم

نحوها .عند املغيب ،كــان هناك َمن
يـنـتـظــرهــم :ك ـمــن ُم ـح ـكــم لـلـمـقــاومــة
أطـ ـل ــق ن ـح ــوه ــم صـ ــواريـ ــخ مـ ـض ـ ّ
ـادة
للدروعُ .د ّمرت  4دبابات «ميركافا».
انفجرت بذخائرها وأكلتها النيران.
سقط الـغــزاة بني قتيل وجــريــح .قبل
 40عــامــا أطـلـقــت «م ـيــركــافــا» قذيقة
ّ
السيارة ،هناك تمامًا ،عند
على تلك
امل ـق ـب ــرة ،فـقـتـلــت عــائ ـلــة درويـ ـ ــش ،إذ
ك ــان األب يـسـعــى إلب ـع ــاد املـ ــوت عن
ّ
ليتغير
أطفاله .احتاج األمر  28عامًا
كـ ّـل ش ــيء ...لـ ُـتـ ّ
ـدمــر ّ 4
دبــابــات ،هناك،
وتحترق َ
بمن فيها .كانت تلك إشارة
ّ
ّ
إلـ ــى أن األشـ ـي ــاء ت ـغ ــي ــرت .كـ ــان ذلــك
شيئًا ِمن دورة الزمن.

