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  الياس سحّاب

 ذاكرة جمزرة صبرا وشاتيال

  يف مواجهة ذاكرة احملرقة

  ."1982صبرا وشاتيال، أيلول "بيان نويهض احلوت، 
  صفحة. 802. 2003بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

  يف ظاهرة اجملزرة
يقول إدوارد ســــعيد، يف أحد أبحاثه عن العنصــــرية الصــــهيونية كحلقة من احللقات 
التاريخية للفكر االســـــــــتعماري، إن اقتران الدعوة إىل املشـــــــــروع الصـــــــــهيوين يف نهايات 
القرن التاسع عشر بشعار أن فلسطين هي أرض بال شعب مل يكن جمرد اقتران بأكذوبة 

لة ترويج املشــروع الصــهيوين يف اجملتمعات دعائية كانت تبدو ضــرورية وصــاحلة حلم
األوروبيــــة واألميركيــــة، وإنمــــا جتــــاوز ذلــــك إىل كونــــه يمثــــل الصـــــــــــيغــــة الصـــــــــــهيونيــــة 
للفلســـــفةاالســـــتعمارية التي غزت بها قوى االســـــتعمار األوروبي القارة اإلفريقية بشـــــكل 
خـــاص (وهي الفلســـــــــــفـــة نفســـــــــــهـــا التي تعـــاملـــت بهـــا القوى األوروبيـــة الغـــازيـــة للقـــارة 

ألميركية مع الشــــــــعوب األصــــــــلية يف تلك القارة). الفكرة األســــــــاســــــــية يف هذه الفلســــــــفة ا
االســـــــــــتعمارية هي التعامل مع شـــــــــــعب األرض املطلوب اســـــــــــتعمارها كأنه غير موجود 
(حتى من غير ادعــاء ذلــك يف احلمالت الــدعــائيــة واإلعالميــة)، أو كــأنــه ينتمي إىل عــامل 

عامل الكائنات البشــــــرية التي يفترض التعامل معها  ، ال إىل"احليوان"أو عامل  "األشــــــياء"
. ويؤكد إدوارد ســـعيد أن هذه الفلســـفة االســـتعمارية كانت الدليل العملي  تعامالً إنســـانياً
للقوى االســـــــــــتعمارية يف كل مشـــــــــــروع كانت تنوي القيام به يف أي جزء من األراضـــــــــــي 

قة الت البشــــرية يف املنطاإلفريقية املســــتعمرة. فإذا كان املشــــروع يســــبب أضــــراراً للتكت
املقصودة، يتم التعامل مع هذه التكتالت البشرية من السكان األصليين كأنها كتل من 
األشــــياء أو احليوانات، يمكن للمشــــروع أن يكتســــح األرض من دون أي اعتبار لألضــــرار 
التي يمكن أن تلحق بســاكني هذه األرض من الســكان األصــليين، حتى لو وصــل الضــرر 

                                                            
)(  .(لبنان) كاتب سياسي 
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اإلبادة اجلماعية أو الفردية، أو التدمير الكامل للبيئة التي يعيش فيها هؤالء  إىل حدود
  السكان.

لقد أثبت تاريخ املشــــــروع الصــــــهيوين على أرض فلســــــطين يف خمتلف مراحله، منذ 
أن كان حبراً على ورق حتى حتوله إىل مشــــــــــروع ســــــــــياســــــــــي يســــــــــيطر على كامل التراب 

كامالً إىل تلك الفلســـفة االســـتعمارية العنصـــرية يف الفلســـطيني، أنه إنما اســـتند اســـتناداً 
التعامل مع أرض فلســـــــطين، وشـــــــعب فلســـــــطين، وذلك ال بالشـــــــعارات النظرية والدعائية 

. وإذا كانت كلمات قليلة يف نص الرســــــــالة  - فحســــــــب، بل باملمارســــــــات الفعلية أيضــــــــاً
امض على الوعد من بلفور إىل روتشـــــــــــيلد، توحي بما يخالف ذلك، بإبداء حرص عام غ

مصالح السكان األصليين (من دون ذكر هويتهم كعرب أو فلسطينيين، ألسباب ستظهر 
احلكمة منها فيما بعد)، فإن تصـــــــــــرفات حكومة االنتداب البريطاين ملا يقارب العقود 
الثالثة بعد ذلك كانت تناقض هذا اإليحاء وتكشـــف زيفه، إضـــافة إىل أن برامج الوكالة 

 "سفيرالتران"ايات القرن العشرين، تتضمن حيزاً أساسياً ملشاريع اليهودية كانت، منذ بد
اخملتلفة واملتنوعة، إلفراغ أرض فلســـــــطين من ســـــــكانها األصـــــــليين، كي يتحول شـــــــعار 

  إىل حقيقة واقعية، أو ما يشبه ذلك. "األرض التي ال يسكنها أحد"
 خالل مراحـــل الصـــــــــــراع تعـــددت أســــــــــــــاليـــب احلركـــة الصـــــــــــهيونيـــة لتـــدمير اجملتمع
الفلسطيني ودفع عرب فلسطين إىل الرحيل والهجرة واللجوء. وبرزت األعمال اإلرهابية 
واجملازر كســــــالح مباشــــــر يف يد احلركة الصــــــهيونية ضــــــد ســــــكان فلســــــطين األصــــــليين. 

بشكل  1948وحتولت اجملازر من جمرد أحداث دامية تتكرر من حين إىل آخر، منذ سنة 
ين، إىل ظاهرة تستحق التسجيل الدقيق أوالً، بكل بارز حتى مطلع القرن احلادي والعشر

عمومياتها وخصـــــــــــوصـــــــــــياتها، كي يمكن بعد ذلك اســـــــــــتخالص كل عبرها ودروســـــــــــها، 
.   ومقاومتها مادياً ومعنوياً

وكان الفتاً للنظر يف هذا الســــــياق، وبمتابعة التصــــــرف الصــــــهيوين اإلســــــرائيلي يف 
ازر، التي ترتكب بالتكرار املدروس إطار هذه الظاهرة، ارتباط التغطية الصهيونية للمج

التي تعرض لهـــا اليهود األوروبيون على يـــد النـــازيـــة يف  "احملرقـــة"واملبرمج، بظـــاهرة 
  خضم احلرب العاملية الثانية.

لقـــد حتولـــت ظـــاهرة احملرقـــة على يـــد احلركـــة الصـــــــــــهيونيـــة، ودولـــة إســـــــــــرائيـــل بعـــد 
نية، التي جتاوزت بويالتها تأســــــــــيســــــــــها، من جزء إىل كل يف تاريخ احلرب العاملية الثا

اليهود األوروبيين كهدف للنازية، وشــملت كل الشــعوب األوروبية، بفظائع فاق بعضــها 
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احملرقــة اليهوديــة نوعــاً وكمــاً، وذلــك على يــد الــدعــايــة الصـــــــــــهيونيــة التي مــا لبثــت أن 
ى علحولتها إىل أداة ابتزاز تقوم به إســــرائيل إزاء شــــعوب أوروبا كلها، والشــــعب األملاين 

  رأسها، وذلك بسيف ذي حدين:
   حد مادي يتمثل يف اســـــــــــتجالب رصـــــــــــيد من التعويضـــــــــــات ال حدود لها، كانت

تتجاوز التعويضــــــات املالية أحياناً إىل تزويد إســــــرائيل باألســــــلحة احلديثة يف 
أوضــاع حســاســة دائماً كانت تســهل لها االعتداء على جيرانها، وضــم املزيد من 

  .1948األراضي، إضافة إىل ما استولت عليه يف سنة 
  وي كــان ومــا زال يربط احملرقــة بتهمــة الالســـــــــــــاميــة، التي حتولــت يف حــد معن

الدعاية الصــــــــــهيونية من تهمة قديمة ضــــــــــد كل من كان يرتكب فظاعات ضــــــــــد 
اليهود يف احلرب العاملية الثانية، إىل تهمة جديدة تصـــــــوّب بال حدود ضـــــــد كل 
من يوجه نقداً إىل ســـــياســـــة إســـــرائيل كدولة، أو إىل أي تصـــــرف من أي مســـــؤول 
إســرائيلي، وخصــوصــاً إذا كانت هذه الســياســة العامة، أو هذا التصــرف اخلاص 
موجهاً ضــــــد عرب فلســــــطين، مهما بلغت وحشــــــية هذا التصــــــرف، والإنســــــانيته، 

  وخمالفته لروح املواثيق الدولية ونصوصها.
هذا فيما يتعلق بظاهرة اســــتخدام إســــرائيل للمحرقة يف التعامل مع شــــعوب العامل، 

شـــعوب األوروبية. غير أن لهذه الظاهرة دوراً آخر تســـتخدمه إســـرائيل يف وعلى رأســـها ال
صـــــــــراعها مع العرب، ويف مقدمهم الســـــــــكان األصـــــــــليون ألرض فلســـــــــطين. فلقد أصـــــــــبح 

 "ةيافط"واضــــحاً، بشــــكل دائم ومتكرر وثابت، أن احلركة الصــــهيونية وإســــرائيل ترفعان 
احملرقة لتغطية أي نقد لســـــــــــياســـــــــــة حكومة إســـــــــــرائيل، من أي جهة، أو لتغطية اجملزرة 
املســـــــتمرة واملتواصـــــــلة التي ترتكبها إســـــــرائيل بحق عرب فلســـــــطين وخميماتهم يف كل 
مكان تصـــــــــل يدها إليه. ومن يتابع هذه اللعبة الصـــــــــهيونية اإلســـــــــرائيلية، بكل قواعدها 

ة جدلية غريبة أصــــــبحت تربط بين احملرقة وممارســــــاتها، ســــــرعان ما يكتشــــــف أن عالق
اليهوديــة واجملزرة الفلســـــــــــطينيــة، بحيــث أصـــــــــــبحــت األوىل (يف الفلســـــــــــفــة الصـــــــــــهيونيــة 
واملمـــارســــــــــــــات الصـــــــــــهيونيـــة) تغطي الثـــانيـــة، وتبررهـــا، إىل درجـــة أن اآللـــة الـــدعـــائيـــة 
الصـــــــــهيونية أصـــــــــبحت تصـــــــــدق األكذوبة لكثرة ما رددتها، فأصـــــــــبح من حق الضـــــــــحية 

تصــــبح جالداً يف احلاضــــر واملســــتقبل، جملرد أنها كانت ضــــحية يف يوم ما الســــابقة أن 
ملمارســات توقفت بتوقف أحداث احلرب العاملية الثانية. بل أصــبح يحق لهذه الضــحية 
االحتفاظ بلقب الضحية وحقها يف الشفقة واملساعدة، حتى لو حتولت إىل جالد لشعب 
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  فلسطين.
د تنطلي عليها هذه احليلة املكشـــــــــــوفة، فإن ومع أن جمتمعات أوروبية كثيرة مل تع

تبني اإلدارة األميركية لهذه الفلســــــفة تبنياً ســــــياســــــياً مباشــــــراً (ال إعالمياً فقط)، ما زال 
يدفع دول تلك اجملتمعات األوروبية، حتت ضــــــغط الســــــيطرة الســــــياســــــية األميركية على 

التحــايــل املكشـــــــــــوف، النظــام الــدويل الراهن، إىل الرضـــــــــــوخ ملفــاعيــل هــذا االبتزاز وهــذا 
والتعامل الســـــــياســـــــي االضـــــــطراري معه، حتى من غير اقتناع فكري ومعنوي بأســـــــســـــــه 

  األخالقية الهشة واملزيفة.
لقد جتاوز االبتزاز الصــهيوين لظاهرة احملرقة (املتوقفة منذ أكثر من نصــف قرن)، 

ىل إتغطية وتبريراً لظاهرة اجملزرة التي تمارس بحق شـــعب فلســـطين منذ نصـــف قرن، و
ما النهاية واضـــــــــــحة يف األفق القريب، جتاوز هذا االبتزاز كل احلدود املعقولة أخالقياً 
ومعنوياً وســــــــــياســــــــــياً وثقافياً، بما يدعو فعالً إىل حترك كل اجلهات املعنية، وأولها بال 
جدال اجلهات الفلســــــــطينية والعربية، للتصــــــــدي له. وهو حترك ال يمكن أن ينطلق إالّ من 

هجي لتأريخ ظاهرة اجملزرة التي ما برح شــعب فلســطين يتعرض لها منذ جهد علمي من
نصـــف قرن ونيف، بما ال يســـحق حقوقه الســـياســـية فقط، بل يســـحق قبلها أيضـــاً آدميته 

  وقيمته البشرية.
يف هذا الســـــــــــياق، أجد كل املبررات واملســـــــــــوغات لالحتفاء بالكتابين الصـــــــــــادرين 

  تباعاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية:
   الذي 2002االجتياح اإلســــــــــرائيلي للضــــــــــفة الغربية (تشــــــــــرين الثاين/نوفمبر ،(

  .2002يتضمن الوقائع الكاملة جملزرة خميم جنين يف سنة 
   الذي يوثق جملزرة صـــبرا وشـــاتيال يف 2003صـــبرا وشـــاتيال (نيســـان/أبريل ،(

  ، والذي نحن بصدده يف هذه القراءة.1982سنة 
ب فلســـــــــــطين، يف إطار الصـــــــــــراع ة املســـــــــــتمرة بحق شـــــــــــعإن التأريخ لظاهرة اجملزر

اإلســـــــــــرائيلي، هو اخلطوة األوىل على طريق إنقــاذ ظــاهرة اجملزرة من التبخر  -  العربي
اجملاين، ورفعها (بين وســــــــــــائل الصـــــــــــراع الكثيرة األُخرى) يف مواجهة ذاكرة احملرقة. 

احلركـــة  وذلـــك إلنهـــاء الوضـــــــــــع الشـــــــــــــاذ يف الصـــــــــــراع العربي والفلســـــــــــطيني املـــديـــد مع
الصهيونية، وهو الوضع املتمثل حتى اآلن يف جناح إسرائيل يف حتويل ذاكرة احملرقة 
اليهودية، املتوقفة منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية، إىل سالح دائم من أسلحة احلركة 
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الصـــهيونية، ودوائر اليمين املتطرف فيها بشـــكل أخص، بينما تبقى ذاكرة اجملزرة غير 
ىل اآلن بحق عرب فلســـــطين بين أيدينا ســـــالحاً معطالً، بل تكاد تندثر وتتبخر املتوقفة إ

إذا مل نبادر إىل إبقائها شـــــعلة حية دائمة االشـــــتعال حتى نهاية الصـــــراع، بدأب منهجي 
ينطلق من الكتابين املذكورين ويتجاوزهما إىل كل وســـــــــــائل النشـــــــــــر احلديث من كتب، 

جميع الوســــــــــــائل املتاحة يف هذه األيام (بكل ومواقع إلكترونية، وأعمال فنية تشـــــــــــمل 
اللغات األســــاســــية)، وقد أصــــبحت تتجه نحو آفاق ال حدود لها ملن يعي أهميتها ويتقن 

  وسائل ارتيادها.
إن جهداً فلسطينياً وعربياً يف هذا االجتاه غير مرشح العتماد املبالغة يف األحداث 

ركة الصـــهيونية وتفعل يف بناء ذاكرة واألرقام تضـــخيماً لذاكرة اجملزرة (كما فعلت احل
احملرقة واســــــتغاللها)، وذلك لســــــبب بديهي هو أننا لســــــنا يف صــــــدد مشــــــروع مصــــــطنع، 
نتحايل الســتكمال عناصــره، ولتســليحه بعناصــر الضــغط واالبتزاز، بل إن القوة اخللقية 

رامة كيف مشروعنا لها األولوية على القوة السياسية، ألن األمر يتعلق بجوهر إنسانية و
.   اإلنسان العربي الفلسطيني أوالً، وبحقوقه السياسية ثانياً

إن أفدح ما يف تهافت ذاكرة اجملزرة يف تاريخ صـــــــــراعنا مع إســـــــــرائيل هو امتهان 
إنســـــانية اإلنســـــان الفلســـــطيني وكرامته، حتى كدنا نروض على يد الدعاية الصـــــهيونية 

دم اإلســرائيلي يف امليزان تعادل واملمارســات اإلســرائيلية، التي تصــر على جعل نقطة ال
كل الدم العربي أو الفلسطيني. ومن املؤكد أن القوة اخللقية واإلنسانية وراء هذا التوجه 
تكســـبنا مزيداً من االحترام والرصـــيد، على الصـــعيد الســـياســـي املباشـــر، حتى لو مل نســـع 

.   لذلك سعياً مباشراً
يتنــا، وإنســـــــــــــانيتنــا، كي نغري ليس أمــامنــا ســـــــــــوى أن نبــدأ بــاحترام ذاكرتنــا، وآدم

  اآلخرين باحترامها.

  حوافز الكتاب وأغراضه العامة
، وظهر يوم 1982فيما بين عصـــر يوم اخلميس، الســـادس عشـــر من أيلول/ســـبتمبر 

الســـبت، الثامن عشـــر من الشـــهر نفســـه، ثالث وأربعون ســـاعة شـــهدت فيها منطقة صـــبرا 
، تعد بين األســـــــــــوأ يف تاريخ ويالت وشـــــــــــاتيال (اخمليم والشـــــــــــارع واحلي) أحداثاً دموية

ومآســي الشــعب الفلســطيني، ألنها شــهدت تصــفية ما بين ثالثة آالف وخمســمئة وأربعة 
آالف إنســـــــــان، ذبحاً وقتالً وخنقاً، وفقاً لتقرير الصـــــــــليب األحمر الدويل (كما ســـــــــيرد يف 
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  موقع آخر يف هذه القراءة).
ام من ذلك املوقع، يقع منزل وعلى مســـــافة مســـــيرة دقائق معدودة ســـــيراً على األقد

صاحبة هذا الكتاب، الباحثة الفلسطينية املولد، اللبنانية اجلذور. فكيف يمكن أن تكون 
املعادلة بين العالقة اإلنســــانية والعالقة األكاديمية، بين املوضــــوع والباحثة، واحلالة 

  هذه؟
اءة هذا الكتاب، إن طرح هذا السؤال وربطه بجوابه الدقيق هما املدخل األهم إىل قر

  وحتديد قيمته املوضوعية.
يف مثل هذه األحداث ال يمكن أن تكون حمايداً، فإمّا أن تكون مع الضحية وإمّا أن 

  تكون مع اجلزار.
لكن يف الكتابة عن هذه األحداث ال يمكن أيضـــــــــــاً إالّ أن تكون الكتابة موضـــــــــــوعية 

والشـــــــــــهــادات، وحتــديــد األرقــام بــالكــامــل، من البــدايــة إىل النهــايــة، يف روايــة األحــداث 
واملســـــــــــؤوليــات، كي جتيء الكتــابــة أوالً جــديرة بمهــابــة الكرامــة اإلنســـــــــــــانيــة املهــدورة، 
ومهابة هذا الشــــــــالل الهائل من الدماء البشــــــــرية التي أريقت بوحشــــــــية نادرة يف تاريخ 
 احلروب واجملازر، وذلك قبل أن تكون الكتابة جديرة بالقراءة وبثقة القارئ والباحث،

  على اختالف جنسيته وموقفه السياسي.
ولقد تمتع هذا الكتاب بهذه املزايا، على قدر ما تســمح به الطاقة البشــرية. حتى إن 
بعض الســــــــــطور يكاد يتلمس حملات إنســــــــــانية لدى بعض املشــــــــــاركين يف اجملزرة (من 
امليليشـــــــــــيـــات) ولـــدى بعض املشــــــــــــــاركين يف املســـــــــــؤوليـــة (من امليليشـــــــــــيـــات واجليش 

ي). لكن هذه اللمحات ســرعان ما تغرق يف اجملرى الالإنســاين العام لألحداث، اإلســرائيل
الــذي تفرضـــــــــــــه الوقــائع واألرقــام، ال خيــال الكــاتــب أو عــاطفتــه اإلنســـــــــــــانيــة أو موقفــه 

  السياسي.
من هذا الباب املوثوق به، نســـــتطيع ولوج هذا املرجع الذي يغطي ثمانمئة صـــــفحة 

  كاملة.
ســـاســـية يف املوضـــوع ترفعٌ كاملٌ عن احلقد، الذي حلت أول ما يميز كتاباً بهذه احل

حمله دهشة ال تتوقف من هول املأساة، سواء يف دوافعها وحمركاتها لدى منفذيها، أو 
إنســــــــانيتها كل خيال، أو يف حجمها، أو يف الصــــــــمت  يف أســــــــاليبها التي جتاوزت يف ال

عجز كامل عن اإلملام الذي أحاط بها، والتزاوج بين تواطؤ كامل لدى من عرف، وبين 
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  باجملزرة إالّ بعد انتهائها حتى عند سكان األحياء القريبة جداً من موقع املأساة.
هـذا اجلو العـام الـذي يـدور الكتـاب يف فلكـه يتبـدى عبر التمـاعـات كثيرة عبّرت عن 
نفســـــــها من أول الكتاب إىل نهايته، يف تســـــــاؤالت وخالصـــــــات، تعددت أســـــــاليب التعبير 

  وحدت الروحية، من نوع:عنها، لكن ت
  .يف تاريخ اجملازر، يتكلم املوت أوالً، ثم يتكلم القتيل، وأخيراً القاتل  
   هل كانت معركة أم جمزرة؟ وهو أحد األســـــــــــئلة احملورية يف الكتاب، الذي مل

تكف الوقائع، يف كل فصـــــــــــول الكتاب، عن اإلجابة احلاســـــــــــمة عنه، بتأكيد أن 
د عن املعركة، التي تفترض أول ما تفترض وجود املسألة كانت بعيدة كل البع

فريقين يتعاركان، ومل تكن سوى جمزرة كاملة، ترتسم يف عالقة واضحة بين 
جزار مدجج بحقد غير عادي (قبل األسلحة الفتاكة) وبين ضحايا جمردين من 
أي قــــدرة حتى للــــدفــــاع عن النفس، يــــذهبون إىل قــــدرهم احملتوم يف اجملزرة، 

  ل أو قوة.املوت، بال حو
   من املســــؤول؟ وهو الســــؤال احملوري الثاين الذي ال يكف الكتاب عن طرحه، يف

معظم فصــــــــوله، ويحاول البحث عن أجوبة تتركها الكاتبة معلقة حلكم القارئ، 
لكنها تتوزع دائماً بين امليليشـيات اللبنانية املسـلحة والقوات اإلسـرائيلية، مع 

التفصيلية املؤكدة، من مصادرها املوثوق بها، تقديم كل املعلومات واحلقائق 
  ومع ترك حرية املقارنة وإصدار احلكم النهائي للقارئ والباحث.

   احلجم اخللقي للمأســـــــاة، وهي املســـــــألة التي يكرر الكتاب التعبير عنها بصـــــــيغ
خمتلفة، ومن زوايا خمتلفة، لعل أحد أروع جتلياتها تلك األســـــــــــطر الواردة يف 

)، التي تناقش أهمية عدد الضــحايا أو عدم أهميته 18(الصــفحة مقدمة الكتاب 
يف حتديد احلجم اإلنســــــــــــاين واخللقي للمأســــــــــــاة. فتقول املؤلفة أنها قبل قراءة 

اإلســـــــــــرائيليــة عن اجملزرة، كــانــت تعتنق مبــدأ توينبي يف  "كــاهــان"تقرير جلنــة 
حتديد حجم املســـــــــــؤولية اخللقية واإلنســـــــــــانية يف مثل هذه اجملازر، وهو املبدأ 
الــذي عبر عنــه الفيلســـــــــــوف البريطــاين يف احلوار الشـــــــــــهير الــذي دار بينــه وبين 

، بشـــــأن جمزرة دير ياســـــين الشـــــهيرة، 1961الســـــفير اإلســـــرائيلي يف كندا ســـــنة 
ين صــــــــاح الســــــــفير اإلســــــــرائيلي بتوينبي مســــــــتنكراً املقارنة بين دير ياســــــــين ح

وجرائم النازية يف احلرب العاملية الثانية، بقوله إن بضـــع مئات من الضـــحايا 
الفلســطينيين يف دير ياســين ال تســتحق الذكر أمام املاليين من اليهود ضــحايا 
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م الكبير يضـــــــــــيف إىل هول إن الرق"النازية، فجاء رد توينبي بالعبارة التالية: 
املأســــــــاة والعذاب، لكن من املســــــــتحيل على املرء أن يكون جمرماً أكثر من مئة 

وتختم الكـــاتبـــة املقطع بتفســـــــــــير نقـــد توينبي بـــأنـــه يكفي أن تقتـــل  "يف املئـــة.
.   إنساناً واحداً مرة واحدة كي تكون قاتالً

نبي يف حتــديــد عمق تؤكــد الكــاتبــة أنهــا كــانــت (قبــل تقرير كــاهــان) تعتمــد مبــدأ توي
املأســـــــاة اإلنســـــــانية يف أحداث صـــــــبرا وشـــــــاتيال، الذي ال يعير كبير اهتمام للرقم وإنما 
للجريمة بحد ذاتها. أّما بعد تقرير كاهان، وســـــــــــعيه لســـــــــــتر اجلريمة باللعب على أرقام 
الضحايا، فقد اتخذت القرار بضرورة البحث عن األسماء واألعداد، مع إعارة أهمية أكبر 

ماء، ألنها أكثر فصـاحة من األرقام الصـماء يف التعبير عن حقيقة العمق اإلنسـاين لألسـ
  للمأساة.
   ،الســــــــــؤال احملوري الثالث، الذي يتكرر يف أكثر من فصــــــــــل من فصــــــــــول الكتاب

يتعلق بجنســـــــــــية الضـــــــــــحايا. ذلك بأنه يف الوقت الذي صـــــــــــنفت جمزرة صـــــــــــبرا 
لها الفلسطينيون (وما زالوا) وشاتيال أنها جزء من تاريخ األهوال التي تعرض 

يف خمتلف مراحل قضـــــــــيتهم، فإن الوقائع واألرقام يف أيام صـــــــــبرا وشـــــــــاتيال 
الثالثة تشــــــير إىل أن املأســــــاة اإلنســــــانية شــــــملت اثنتي عشــــــرة جنســــــية، حمددة 

إىل جــانــب  -  بــاألســـــــــــمــاء واألرقــام يف اجلــداول املثبتــة يف آخر الكتــاب، وهي
اللبنانية والســــــورية واملصــــــرية واألردنية  اجلنســــــيات -  اجلنســــــية الفلســــــطينية

والتركية والســــودانية واجلزائرية والباكســــتانية واإليرانية والتونســــية، إضــــافة 
إىل أصـــــــــــحــاب الهويــة اجملهولــة (قيــد الــدرس)، كمــا أن اخملطوفين من صـــــــــــبرا 
وشـــــــــاتيال ينتمون إىل ســـــــــت جنســـــــــيات هي الفلســـــــــطينية والســـــــــورية واللبنانية 

  ية، إضافة إىل الهوية اجملهولة (قيد الدرس).واملصرية والبريطان
  ويعود ذلك إىل أسباب كثيرة أهمها سببان:

   من املنطقة التي  %10األول أن خميم شــــــــــــاتيال لالجئين مل يكن يمثل أكثر من
شــــملها املهاجمون بوحشــــيتهم، والتي تشــــمل اخمليم والشــــارع الرئيســــي واحلي 

 ،"صـــــبرا وشـــــاتيال"ت االســـــم الشـــــهير املتشـــــعب األرجاء، وهي املنطقة التي حمل
فكان طبيعياً أن يكون البشــر الذين يســكنون يف مســاحة بهذا االتســاع متعددي 

  اجلنسيات، وال يقتصرون على اجلنسية الفلسطينية، وإن كانت هي الراجحة.
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   ،الثاين أن هذه املنطقة، شأنها شأن منطقة خميم تل الزعتر قبلها، كانت تشكل
موقعاً لتجمع الالجئين الفلســـــطينيين، موقعاً من مواقع حزام إىل جانب كونها 

البؤس، الذي يتراكض التعساء للتجمع فيه، ويشكلون انطالقاً منه، كما يف كل 
املدن الكبرى، وليس يف بيروت وحدها، مســــــاحة من حزام البؤس الذي يشــــــكل 

ع من يف العادة خزاناً بشـــــــــــرياً من خزانات اليد العاملة الرخيصـــــــــــة. ويف جمتم
هــذا النوع، بــديهي أن تتعــدد اجلنســـــــــــيــات وتتنوع، وإن غلبــت فيهــا اجلنســـــــــــيــة 

  الفلسطينية.
   الســـــــــــؤال احملوري الرابع، الــذي عني الكتــاب بطرحــه والبحــث بين الشـــــــــــهــادات

  والوثائق للعثور على جواب واضح عنه، هو الدافع وراء اجملزرة.
ت امليليشــــــــــيات اللبنانية لقد امتألت الوثائق اإلســــــــــرائيلية، إضــــــــــافة إىل تصــــــــــريحا

املبهمــــة، بــــأجوبــــة تبريريــــة من نوع أن الهجوم كــــان عفويــــاً ابن ســـــــــــــــاعتــــه، من جرّاء 
االنفعاالت العنيفة التي ولدها اغتيال بشـــــــــــير اجلميل، أو أن الهجوم إنما كان بســـــــــــبب 
نقض قيـــادة املقـــاومـــة التفـــاق إجالء جميع املقـــاتلين عن بيروت، وذلـــك بـــأن بقي يف 

  وشاتيال ما بين ألفين وألفين وخمسمئة مقاتل بكامل أسلحتهم.منطقة صبرا 
طبعاً أورد الكتاب مقتطفات كثيرة من وثائق متعددة املصــــادر تؤكد ضــــحالة مثل 
هذه االدعاءات، وخصــوصــاً االدعاء الثاين؛ وهي مقتطفات موزعة على عدد من فصــول 

لين الفلســـــــــــطينيين أن الكتــاب. ولعــل احلجــة األقوى يف دحض ادعــاء وجود آالف املقــات
األيام الثالثة للمجزرة مل تشــــــــــهد أي مقاومة مســــــــــلحة من قبل الفلســــــــــطينيين، وأن هذه 

.   احلجة كانت تتردد يف حماضر االجتماعات اإلسرائيلية قبل أن يتم االنسحاب أصالً
 - غير أن أبرز مـا أورده الكتـاب يف اإلجـابـة عن ســـــــــــؤال الـدوافع احلقيقيـة للهجوم

األميركية (العدد الصـــــادر  "واشـــــنطن بوســـــت"النص املقتبس من صـــــحيفة اجملزرة، ذلك 
  من الكتاب: 487)، يف الصفحة 1982أيلول/سبتمبر  30بتاريخ 

ثم نشــــــر لورين جنكينز يف جريدة (واشــــــنطن بوســــــت) أن أفراد امليليشــــــيا اللبنانية "
ر املســـــــــــيحيـــة دخلوا اخمليمـــات بنـــاء على عمليـــة كـــان خطط لهـــا وأقرهـــا عـــدد من كبـــا

املســـــــؤولين العســـــــكريين يف ميليشـــــــيا القوات اللبنانية التابعة لبشـــــــير اجلميل، وقد كان 
اجلميل نفسه على رأس هؤالء الذين أعدوها وأقروها، وذلك قبل اغتياله يف الرابع عشر 
من أيلول/ســـــــــــبتمبر. ومل يكن هناك شـــــــــــيء يف تلك اخلطة يدعو إىل جمزرة عبثية كتلك 
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وشــــــاتيال. لكن بناء على مصــــــادر متعددة فاخلطة كانت التي جرت يف خميمات صــــــبرا 
قـــــائمـــــة على االعتقـــــاالت، واالســـــــــــتجوابـــــات، وهـــــدم البيوت، بشـــــــــــكـــــل يبعـــــث الهلع بين 

  "الفلسطينيين الالجئين يف لبنان، األمر الذي يؤدي إىل هجرتهم من البلد.
طبعــــاً، التغيير البــــديهي الــــذي طرأ على هــــذه اخلطــــة كــــان انتقــــالهــــا من التخطيط 

التنفيــذ بعقــل بــارد إىل فلتــان الغرائز الهمجيــة يف االنتقــام والتصـــــــــــفيــة، كمــا يصـــــــــــف و
  الكتاب ويوثق من أوله إىل آخره.

   السؤال احملوري اخلامس، الذي كان يتسلل بين سطور الكتاب، بأشكال مستترة
يف معظم األوقات، وبشكل واضح يف القليل منها، هو سؤال حتديد املسؤولية اإلنسانية 

خللقية عن احتماالت تكرار مثل هذه املآسي، وهو السؤال الذي جتيب عنه الكاتبة يف وا
  من كتابها: 439الصفحة 

أن تكون إنســـــــانياً، يكفي أن تشـــــــعر باحلزن واألســـــــى ملآســـــــي اآلخرين [....] أمّا أن "
تكون إنســــــــــــاناً بمعنى الكلمة، فذلك يعني أنك مســـــــــــؤول، مســـــــــــؤول عن منع الظلم، وعن 

البريء؛ مســـــــــــؤول كي ال يقتل طفل آخر، يف بلدك أنت، أو يف أية بقعة من بقاع حماية 
  "العامل.

وهو املقطع الذي تختمه الكاتبة بوضع جمزرة صبرا وشاتيال يف مسلسل اجملازر 
التي ارتكبتها إســرائيل بحق الفلســطينيين وســواهم من الشــعوب العربية، من دير ياســين 

نين يف فلســــــطين، ومدرســــــة بحر البقر ومصــــــنع أبو إىل قبية وكفر قاســــــم والســــــموع وج
  زعبل يف مصر، وقريتي اخليام وقانا يف لبنان.

من كتابها، إىل آخر مدى يف اإلجابة عن تساؤل  612وتذهب الكاتبة، يف الصفحة 
حتديد املســـــــؤولية اخللقية عن تكرار مثل هذه اجملازر يف أي زمان ومكان، على لســـــــان 

  تو كورتيز، الذي أنشد بعد جمزرة صبرا وشاتيال:املغني األرجنتيني ألبير
  أين كانت الشمس عندما ثار الغضب يف صبرا وشاتيال؟..."
  أين كنتُ أنا؟ ويف أي حفلة؟ بال أي شعور، عندما قرأتُ اخلبر؟"
  وأين كنتَ أنت أيها املغرور يف دفاعك عن املظلومين عند اجملزرة؟"
  أين كبرياء الرجال؟..."
صديقي النائم الضمير، هل كنتَ تصفق للغازي الذي قتل األطفال يف أين كنتَ يا "

  "صبرا وشاتيال؟
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بهذا املقطع الغنائي املترجم عن اللغة اإلســـــــبانية، اختتمت املؤلفة نصـــــــها الطويل 
الذي يســــبق املالحق األخيرة للكتاب (جداول األســــماء، واخلرائط، والصــــور)، وهو النص 

) بأبيات حملمود درويش من 28الصـــــــــــفحة  - األول تحته (قبل الفصـــــــــــلالذي كانت افت
  :"مديح الظل العايل"قصيدة 

  يا فجرَ بيروتَ الطويال"
  عَجِّلْ قليال"
":   عَجِّلْ ألعرف جيِّداً
  "إن كنتُ حيّاً أم قتيال."

  إعداد املادة وأسلوب عرضها
يمكن القول إن جتميع مــــادة املعلومــــات عن اجملزرة، واســـــــــــتكمــــال عنــــاصـــــــــــرهــــا، 
والتفكير يف أفضــــــــل الطرق لعرضــــــــها، ثم االنكباب الفعلي على الكتابة، كل هذا أخذ من 
مؤلفـــة الكتـــاب عقـــدين كـــاملين من اجلهـــد، مع اإلشــــــــــــــارة إىل أن عمليـــة جتميع املـــادة 
األساسية من شهود اجملزرة أنفسهم قد استغرقت عامين ونصف عام. وقد انطلقت هذه 

  )، وانقسمت إىل مرحلتين:1982العملية قبل انتهاء سنة اجملزرة (
، وقد تمت بكثير من الســرية 1984إىل أوائل ســنة  1982األوىل من أواخر ســنة   -

واحلــذر، ألن بيروت كلهــا (بمــا يف ذلــك منطقــة اجملزرة نفســـــــــــهــا) كــانــت ال تزال 
حتت ســـــــــــيطرة ســـــــــــياســـــــــــية متعاطفة مع مرتكبي اجملزرة، أو ســـــــــــاعية (يف احلد 

  تي تكشف مسؤوليتهم وتثبيتها وتوثيقها.األدنى) ملنع جمع األدلة ال
، حين 1985حتى منتصـــــــــــف ســـــــــــنة  1984الثانية منذ حركة شـــــــــــباط/فبراير   -

انطلقت عملية جتميع الشــــــــــهادات املباشــــــــــرة من أصــــــــــحابها، أهايل الضــــــــــحايا 
واخملطوفين، ومعظمهم عايش اجملزرة مباشـــــرة، وإن قدرت له الظروف النجاة 

مـــت بمزيـــد من العلنيـــة واحلريـــة يف البحـــث منهـــا. وبـــديهي أن هـــذه املرحلـــة ت
  واالستقصاء.

ا املرحلــــة األخيرة من إعــــداد الكتــــاب، أي حتويــــل معلومــــاتــــه إىل نص مكتوب،  أمــــّ
وجداول باألســـــــــماء ومالحق بالصـــــــــور واخلرائط، فقد اســـــــــتغرقت الســـــــــنوات الثالث التي 

  .2003سبقت صدور الكتاب يف ربيع سنة 
فصــلت بين املرحلتين األوىل واألخيرة، أمضــتها  غير أن األعوام اخلمســة عشــر التي



  137)، ص 2003(صيف  55، العدد 14جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية صةخاقراءة 

 

12 
 

املؤلفة يف معايشــــــــــة الوقائع املتوفرة بين يديها، إضــــــــــافة إىل متابعة دؤوبة يف لبنان 
والبالد العربية وأي موقع يف العامل، يمكن أن تتوفر فيه أي مادة تلفزية أو ســـــــــــينمائية 

صــبرا وشــاتيال، ســواء  أو صــحافية أو مذكرات خمطوطة أو منشــورة على عالقة بمجزرة
  كانت املادة حتليالً أو مادة إخبارية.
)، 765 -  737على مدى يقارب ثالثين صـــــــــــفحة ( تعرض املؤلفة يف آخر الكتاب،

لوائح املصــــــــــادر واملراجع التي اســــــــــتقت منها مادة الكتاب، والتي أتاحت لها، يف كثير 
ليب املنهجية الصـــارمة من احلاالت، التدقيق عن طريق املقارنة واســـتخدام شـــتى األســـا

املتبعــة يف األبحــاث األكــاديميــة اجلــادة. ومن املفيــد هنــا تقــديم عرض ســـــــــــريع لالئحــة 
احملتويات، ألنها تشــــــــــكل قاعدة املعلومات التي اســــــــــتقت منها املؤلفة املادة التي بنت 

  منها نصوص كتابها املطول، على الشكل التايل:
  )450استمارات الضحايا (عدد  - 1
  )100ارات اخملطوفين (استم - 2
  )140شهادات مسجلة ومكتوبة ( - 3
  )20وثائق رسمية ( - 4
  )3يوميات ومذكرات ( - 5
  )5شهادات مرئية ومسموعة ( - 6
  )18أفالم وبرامج تلفزيونية ( - 7
  )20وثائق وشهادات وصور ( - 8
  )9يوميات ( - 9

  )27مراجع عامة، خمصصة بالكامل لتغطية اجملزرة ( - 10
  )65مراجع عامة، تغطي اجملزرة جزئياً ( - 11
  )67مقاالت ( -12
  )8دوريات ( -13
  )5مراجع عن أوضاع الفلسطينيين يف لبنان ( -14

يتألف متن الكتاب من قســــــــمين أســــــــاســــــــيين، خصــــــــص القســــــــم األول لرواية كاملة 
جغرايف، يشـــــــــــرح التكون  - لعــامــة واخلــاصـــــــــــــة، بعــد تقــديم تــاريخيألحــداث اجملزرة ا
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للحي وتوزعه اجلغرايف بين اجملموعات البشـــــرية التي كانت تســـــكنه. ويتكون الســـــكاين 
هذا القســــم من ســــتة فصــــول خمصــــصــــة يف معظمها ملا يشــــبه عرضــــاً ســــينمائياً مطوًال 
لشـــــريط اجملزرة، يوماً بيوم، وســـــاعة بســـــاعة، وحدثاً حدثاً، وذلك يف إطار عام صـــــنفته 

  الكاتبة كما يلي:
  جلماعي يف املالجئ.يوم اخلميس، يوم القتل ا -
  يوم اجلمعة، يوم اقتحام املستشفيات، ومواصلة القتل. -
  يوم السبت، يوم اخلطف وحفر املوت اجلماعي. -

أمّا القســـم الثاين فيضـــم فصـــلين، وقد خصـــص لإلحصـــاءات واملقارنات، ويتضـــمن 
  معلومات وتصنيفات اجتماعية ومهنية كاملة جملموع الضحايا واخملطوفين.

) لتجيب عن سؤال أساسي: 611 -  559تخصص الكاتبة خاتمة مطولة (بعد ذلك 
صفحة للمالحق، التي تتضمن ملحقاً باألسماء وفقًا  120من املسؤول؟ كما تخصص 

ملصـــــادر متعددة وتصـــــنيفات متعددة، وملحقاً بالصـــــور امللونة، وملحقاً آخر باخلرائط 
خاصـــة بســـرد أحداث اجملزرة  التي تعرض للموقع اجلغرايف العام كما ملواقع تفصـــيلية

  (املواقع اإلسرائيلية وحدود اجملزرة، أماكن الروايات، املالجئ وحفر املوت).
يمكن تشـــبيه األســـلوب الســـردي الذي اختارته املؤلفة، وخصـــوصـــاً يف القســـم األول 

)، بأنه مســــتعار من 432 -  27من الكتاب اخملصــــص للرواية الكاملة لشــــريط اجملزرة (
ئية احلديثة، التي ربما تنطلق من األســــلوب الكالســــيكي يف الســــرد الزمني اللغة الســــينما

املتصــاعد وفقاً للتســلســل الزمني، لكنه يندفع بعد ذلك، وفقاً لتشــعب القضــايا واملســائل 
املطلوب التعبير عنها، ونقلها إىل القارئ، كي يتمكن من معايشة األحداث بأحاسيسها 

اكم الصـــــــامت واجلاف لتســـــــلســـــــل األحداث واألرقام املتشـــــــعبة املعقدة، وليس فقط بالتر
واملعلومات، يندفع إىل أســـــــــــلوب الســـــــــــرد التداخلي الذي قد يربط احلادثة املروية بحدث 
ســــــــابق لها، أو بحدث الحق. وال أعتقد أن اختيار هذا األســــــــلوب جاء نتيجة قرار مســــــــبق 

ة قدة واملتشـــــــــــابكلدى الكاتبة، وإنما جاء ثمرة طبيعية وحمصـــــــــــلة طبيعية للحوافز املع
التي كــانــت تــدفع املؤلفــة يف الفترة الطويلــة إلعــداد الكتــاب، واملتراوحــة بين املنهجيــة 
األكاديمية الصـــــارمة، والوعي الســـــياســـــي، واملشـــــاعر اإلنســـــانية املتالطمة، كل ذلك يف 
إطــار رغبــة تســـــــــــيطر على الكتــاب من بــدايتــه حتى نهــايتــه، يف إقحــام القــارئ يف عمق 

العرض املوضـــــــــــوعي الـــذي يريـــد أن يروي كـــل شـــــــــــيء بعموميـــاتـــه  احلـــدث، بـــأســـــــــــلوب
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وخصـــــوصـــــياته، من غير تدخل مباشـــــر فظ، ومن غير مبالغة، ومن غير اســـــتخدام أدوات 
التهويل واملؤثرات اإلضــافية التي يســهل كثيراً، عند كتابة مثل هذه النصــوص عن مثل 

  هذه األحداث اإلنسانية، الوقوع يف إغراء استخدامها.
اإلمكان طبعاً اســــتخدام أي أســــلوب آخر يف عرض املادة اإلنســــانية الغنية كان يف 

جملزرة صـــــــــــبرا وشـــــــــــــاتيال، والنجـــاح يف بلوغ الهـــدف. لكن يبـــدو يل أن اهتـــداء املؤلفـــة 
الطبيعي إىل األســـــلوب الذي اعتمدته، وحاولت توضـــــيحه أعاله، قد خدم الغرض بدرجة 

من النجاح يف املعادلة الصـــــــــعبة التي  عالية من النجاح، وأثمر نصـــــــــاً بلغ درجة عالية
توفق بين أعلى درجة ممكنة من املوضـــــــــــوعية والدقة يف املعلومات، وبين أعلى درجة 
ممكنة من إيصـــــال الشـــــحنات اإلنســـــانية املطلوب إيصـــــالها إىل أعمق ما يمكن، بأبســـــط 

مات وأهدأ ما يمكن. لهذه األسباب جمتمعة جاء النص، إضافة إىل غناه الكامل باملعلو
والوثائق واألرقام، غنياً باملشاهد اإلنسانية التي تشمل الضحايا كما تشمل اجلالدين، 
بموضـــــــــــوعية عزيزة جداً يف مثل هذه املواقف التي ال بد من التوفيق املعجز فيها، كما 

  قلت يف مطلع هذه القراءة، بين احلياد غير املطلوب واملوضوعية املطلوبة.
ينجح الكتاب يف إقناع القارئ بها، الربط بين اجملزرة  من األفكار األســـاســـية التي

واملبررات الوهمية، التي تأسست على اختراع خبر يقول إن املقاومة الفلسطينية تركت 
مقاتل خالفاً لالتفاقية الســـــــــــياســـــــــــية خلروجها من بيروت. ويذكرنا هذا  2500وراءها 

لوهمي (كما تربط النتيجة الربط بين احلدث الواقعي املأســـــــــاوي الفاجع وبين الســـــــــبب ا
بالســـــبب)، بالعالقة بين الغزو األميركي للعراق وبين حجة القضـــــاء على أســـــلحة الدمار 
الشــامل التي قيل إن النظام العراقي الســابق كان يمتلكها، مع فارق جوهري هو أن هذا 
الربط يف مســــألة العراق أدى وما زال يؤدي إىل تفاعالت ســــياســــية يف كل من الواليات 

ملتحدة وبريطانيا، ال يزال مداها مفتوحاً على كل االحتماالت، بينما دخل هذا الربط ا
يف قضــــية صــــبرا وشــــاتيال بطون األبحاث التاريخية، إالّ إذا جنحت املســــاعي القانونية 

  التي يبذلها مؤخراً بصعوبة فائقة وكالء ضحايا صبرا وشاتيال.
إسرائيل األساسي يف اجملزرة، ومنذ  ثم يتبع ذلك التحديد، الواضح بالوقائع، لدور

لقيام إســـــــــــرائيل بالتمهيد املباشـــــــــــر  86و 85البداية، فيعرض الكتاب يف الصـــــــــــفحتين 
للمجزرة بالقصف املكثف للمخيم واملنطقة احمليطة به، كي يندفع الناس إىل املالجئ، 
ثم إيقاف القصـــــــــــف فجأة واالنســـــــــــحاب من املنطقة، إلخالء الطريق أمام امليليشـــــــــــيات 
املهاجمة، بعد حتويل املالجئ يف إطار هذا السيناريو من خمابئ للنجاة (من القصف) 
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  إىل مواقع جتمع بشري لتسهيل عمليات الذبح والقتل اجلماعي.
من املشــــــــــــاهد اإلنســــــــــــانية الشــــــــــــديدة الغنى والبالغة التعبير عن مثل تلك املواقف 

 خيرتين يف مســــتشــــفى غزة، يفاملأســــاوية النادرة التكرار، تلك القصــــة عن العمليتين األ
: 303الصفحة    من الكتاب، ننقلها حرفياً

وأّما العمليتان اجلراحيتان األخيرتان فكانتا ألم وابنها الصـــــــــــغير الذي أصـــــــــــيب "
بينما كان يلعب مع رفاقه. كانت حالة األم أكثر صعوبة، وكان كالهما بحاجة إىل دم، 

املســـــــــــتشـــــــــــفى غير أنبوبـــة دم واحـــدة وكـــانـــا من فئـــة دم واحـــدة، لكن مل يكن هنـــاك يف 
تناســـــــــــبهما. اختارت الطبيبة ســـــــــــوي [شــــــــــــاي آجن] أن يعطى الدم لألم نظراً إىل حالتها 
األصــعب. وبينما احلوار كان جارياً بين الطبيبة واملمرضــة بشــأن املســألة، ســمعت األم 
احلـــديـــث، وأدركتـــه بحس األم أكثر من فهمهـــا ملعـــاين الكلمـــات، فرجتهم أن يعطى الـــدم 
املتوفر البنهـــا بـــدالً منهـــا، ثم كـــان طلبهـــا األخير أن تعطى مهـــدئـــاً لألمل. أعطيـــت األم 

  "املهدئ، وأعطي الولد الدم. ماتت األم تلك الليلة، وأنقذ االبن.
نقل الكتاب يف أكثر من مقطع الدرك الذي انحدر إليه الشـــــحن األيديولوجي األعمى 

ناطيسياً بفعل ذلك الشحن الذي كان يصل الذي كان يسيّر املسلحين كأنهم منوّمون مغ
باملســــلحين إىل أقصــــى درجات الغيظ احلاقد عندما يقابلون أطباء أو ممرضــــين أجانب 
مســــيحيين، يســــاعدون اجلرحى الفلســــطينيين فيصــــيحون يف وجههم باللغة اإلنكليزية، 

  من الكتاب، نقالً عن املمرضة إلين سيغل: 306كما ورد يف الصفحة 
أنتم لســـــــــــتم مســـــــــــيحيين. املســـــــــــيحيون ال يعاجلون اإلرهابيين الذين  أنتم قذرون،"

  "ماينهوف، شيوعيون، اشتراكيون، أناس قذرون. - يقتلون مسيحيين آخرين. أنتم بادر
عن جمندة من امليليشيات  310أمّا الطبيبة السنغافورية سوي، فتنقل يف الصفحة 

  وجهها: استبد بها الغضب عندما علمت أنها مسيحية، صياحها يف
  "أنت مسيحية وتتجرئين على مساعدة الفلسطينيين! أنت قذرة!"

واســـــــــــتمعوا إىل هـــذه احلـــادثـــة الهمجيـــة النموذجيـــة، مرويـــة بـــاللهجـــة العـــاميـــة يف 
من الكتــاب، عن امرأة عجوز كــانــت تعمــل بــالتنظيفــات يف مقر الهالل  317الصـــــــــــفحــة 

األحمر الفلســـــــــــطيني، وكانت حتب أبو عمار. وعندما رأت مســـــــــــلحي امليليشـــــــــــيات ظنت 
لســـــذاجتها أن الفدائيين عادوا إىل بيروت، فنزلت إىل الشـــــارع تغني ألبو عمار، فأمســـــك 

وذات اليســــــــار، ثم أردوها قتيلة بها املســــــــلحون وشــــــــرطوا فمها حتى األذن، ذات اليمين 
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  برشق من الرصاص.
والكتاب حافل بعد ذلك بمشــــــــاهد يف غاية الغرابة والعبثية، عندما يصــــــــف األوامر 
التي يصدرها املسلحون إىل املدنيين العزل املذعورين، بإطالق الهتافات بحياة الشيخ 

شــــرب الويســــكي )، أو بمشــــاهد 318بشــــير، ثم التصــــفيق والتهليل، ثم الرقص (الصــــفحة 
والتلذذ بتذوق املازة جنب اجلثث املكدســـــــــــة إىل جانبهم، وذلك يف ســـــــــــاعات الصـــــــــــباح 

  )425الباكر. (الصفحة 
ويف مواقع أُخرى يروي الكتاب مشـــــــــــاهد ذات مغزى عن النقاش احلاد الذي انطلق 

  داخل إسرائيل عن مسؤولية اجملزرة، نكتفي منها هنا بهذين املشهدين النموذجيين:
مسيحيون قتلوا مسلمين، أين هي مسؤولية (صرح وزير الداخلية يوسف بورغ: ملّا "

:  )اليهود؟  أفلتنا األسود اجلائعة يف(انبرى الروائي يتسهارسميالنسكي يرد عليه ساخراً
 ".)احللبة، فافترست الناس، إذاً األسود هي املذنبة، ألنها هي التي افترست، أليس كذلك؟

  )593(الصفحة 
  عاموس ألون، فكتب يقول: أمّا الكاتب

إن الرجل الذي يضــــع ثعباناً يف ســــرير طفل ويقول: (أنا آســــف. أنا قلت للثعبان أالّ "
يلدغ. أنا مل أكن أعلم أن الثعابين خطرة إىل هذا احلد)، يســـــــــــتحيل فهمه. إن هذا الرجل 

  )593(الصفحة  "جمرم حرب.
  

القاتل. هكذا تقول مؤلفة الكتاب،  يف اجملازر يتكلم املوت أوالً، ثم القتيل، وأخيراً
الــذي يمتلئ يف صـــــــــــفحــاتــه الثمــانمئــة بحــديــث املوت، وحــديــث القتلى، حتى إن القــارئ 
يضـــطر بعد كل حفنة من الصـــفحات إىل التوقف اللتقاط أنفاســـه، وهو يكاد يشـــم رائحة 
النجيع تنبعث من بين الصـــفحات، لكنها مع ذلك أحاديث مروية بمهابة وجالل يليقان 

  كل قطرة دم أريقت يف تلك اجملزرة املروعة، وبكل كرامة إنسانية أهدرت.ب
ل من األو إنه كتاب تشـــعر بعد طي آخر صـــفحة فيه بأن القتلة بدأوا يدفعون القســـط

 ثمن ما اقترفت أيديهم.
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