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  صبرا وشاتيال
  1982أيلول/سبتمبر 

ا ا ميليشـــــــيحلّت الذكرى الســـــــنوية العشـــــــرون جملزرة صـــــــبرا وشـــــــاتيال التي ارتكبته
، بمساعدة اجليش اإلسرائيلي 1982القوات اللبنانية وقوات سعد حداد وآخرون يف سنة 

ب أي من املســــــــــؤولين عن ارتكابها أو التخطيط لها،  وحتت حمايته، من دون أن يُحاســــــــــَ
وعلى رأســـــــــــهم أريئيل شــــــــــــارون، الذي كان وقتئذ وزيراً للدفاع ويرئس حالياً احلكومة 

يشـــه الرتكاب جمازر وأعمال وحشـــية جديدة، يومياً، ضـــد الشـــعب اإلســـرائيلية ويوجه ج
  الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

يف هذه الذكرى، التي ما زالت جرحاً مفتوحاً يف الذاكرة الفلســــــــطينية، ننشــــــــر فيما 
يلي مقتطفات من الفصـــــــــل الرابع من كتاب يف قيد الطباعة بعنوان "صـــــــــبرا وشـــــــــاتيال، 

زته بيان نويهض احلوت عن اجملزرة؛ وشـــــــــــهادات جمعتها الســـــــــــيدة "، أجن1982أيلول 
ليلى شـــــــــــهيد براده من ناجين من اجملزرة بعد وقوعها مباشـــــــــــرة، وأحلقت بها ســـــــــــجالً 

 وشــاتيال صــبرا حصــار فيها جرى التي ،1982 ســبتمبر/أيلول 19 -		15بوقائع األيام 
جابر ســــليمان عن زيارة قبل اجليش اإلســــرائيلي وارتكاب اجملزرة؛ وتقريراً وضــــعه  من

  وفود أوروبية لبيروت مؤخراً إلحياء ذكرى اجملزرة.
يشــــتمل كتاب بيان نويهض احلوت على رواية للحدث املأســــاوي كما جرى ســــاعة 
فســــــــــاعة، اســــــــــتناداً إىل مقابالت مع ذوي الضــــــــــحايا أجرتها املؤلفة بعد وقوع اجملزرة 

املنشــــــورة التي تناولت احلدث، كما مباشــــــرة ويف العامين التاليين، وإىل أهم املصــــــادر 
  يشتمل على توثيق ألسماء الضحايا واملفقودين، وإثبات لهوية الفاعلين.

ويحتوي الكتاب، الذي عملت عليه املؤلفة أعواماً مديدة مضـــنية من أجل اســـتكمال 
صــــــــــورة ما جرى وتوثيقها، على قســــــــــمين رئيســــــــــيين: األول "شــــــــــهادات وروايات"، قائم 

ى منهج التاريخ الشــــــفهي، والثاين "إحصــــــاءات ومقارنات"، الهدف بصــــــورة رئيســــــية عل
منه التوصـــــــــــل، بأكثر ما يمكن من الدقة، إىل عدد الضـــــــــــحايا واملفقودين، وعلى خاتمة 
بعنوان "من املســـــــؤول؟". كما يحتوي الكتاب على ملحق للخرائط، وملحق للصـــــــور منها 

  ما يغني عن فصل بأكمله.
نشــرها فتتناول اقتحام "مســتشــفى عكا"، الذي يقع بين أمّا املقتطفات التي اخترنا 

مســــــتديرة املطار ومســــــتديرة الســــــفارة الكويتية، قبالة شــــــاتيال. وقد حدث ذلك يف اليوم 
 الثاين من أيام اجملزرة.
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