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Ramzy Baroud, ed., with a preface by Noam Chomsky 
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.  - كتاب تصعب قراءته فهــذه الروايــات مــن شــهود عيــان علــى وهذا ما يجعله مهماً

 19و 3العمليــات اإلســرائيلية يف خمــيم جنــين لالجئــين خــالل عمليــة الســور الــواقي بــين 
، تقدم عدداً كثيــراً مــن البيانــات األوليــة، ومزيــداً مــن اإلثباتــات، يف 2002نيسان/أبريل 

كُتــب عنــه شــأن جــرائم احلــرب اإلســرائيلية، ووصــفاً للجانــب اإلنســاين مــن الصــراع الــذي 
الكثيــر، لكــن مــن دون فهــم معمــق لتفصــيالت احليــاة اليوميــة حتــت االحــتالل بشــكل يثيــر 
الدهشة. إن البدء بفهم ما حدث يف جنــين يتطلــب قــراءة هــذه الشــهادات بكــل تفصــيالتها 

اإلســــــــرائيلي،  - اخمليفـــــــة. وســـــــيكون كتابـــــــاً مفيـــــــداً لكــــــــل مهـــــــتم بالصـــــــراع الفلســـــــطيني
اغبين يف معرفـــــة مـــــا الـــــذي تدعمـــــه أمـــــوال الضـــــرائب التـــــي وللمـــــواطنين األميـــــركيين الـــــر

  يدفعونها، وللمهتمين بانتهاكات حقوق اإلنسان.
 Palestine( "بالســتاين كرونيكــل"حمرر الكتاب، رمزي بارود، هــو مؤســس جملــة 

Chronicle التــي تنشــر علــى اإلنترنــت. وقــد عمــل مــع الصــحافيين الفلســطينيين علــى (
احليــاة والعاطفــة "، بغيــة الكشــف عــن "تفتــيش جنــين"كتابــه جمــع الشــهادات الــواردة يف 

). هنــــاك كثيــــر مــــن الكتــــب املماثلــــة التــــي 22(ص  "التــــي تكمــــن خلــــف أرقــــام اإلصــــابات
  صدرت بالعربية، لكن هذا هو أول جمموعة من نوعها باللغة اإلنكليزية.

تهم تفصــل كــل شــهادة واردة يف الكتــاب الطريقــة التــي نفــذ بهــا اإلســرائيليون عمليــا
العسكرية يف خميم جنين خالل هجوم نيسان/أبريل، وكيف جرفوا البيوت على رؤوس 
أصـــحابها، والكارثـــة اإلنســـانية التـــي خلّفوهـــا وراءهـــم. وتـــوفر املقـــابالت أيضـــاً قصصـــاً 

صــفحة مــن  150مــؤثرة عــن ردات فعــل الضــحايا، الشخصــية والعاطفيــة. ونقــرأ يف نحــو 
زة، لكنهــا قويــة وحمزنــة، عــن كيــف تمكنــوا مــن شــهادات املقيمــين بجنــين روايــات مــوج
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البقــاء أحيــاء يف أثنــاء الغــزو، وكيــف مل يــتمكن كثيــر غيــرهم مــن ذلــك. ويتحــدث كثيــرون 
من املقيمين عن الندوب النفسية التي ال يزالون يعانونها، ويشيرون إىل الصــعوبة التــي 

  يواجهونها يف إيصال هول األمل الذي ينتابهم.
الت بالوضـــوح والبســـاطة والســـرد العـــاطفي، لكـــنْ هنـــاك أيضـــاً يتميـــز معظـــم املقـــاب

عنصــر خــرايف يف بعــض القصــص. علــى ســبيل املثــال: جــرى إعــدام زوج ســناء الســعدي 
الشــاب، عبــد الكــريم، وجارهمــا وضّــاح الشــلبي، خــارج منزليهمــا. وتــروي ســناء كيــف أن 

أمل ‹ملتــه أمــه قائلــة: . فح›بابــا، بابــا‹بــدأ يبكــي ولفــظ كلمتــه األوىل "ابــن وضّــاح الرضــيع 
). لقـــد كـــان حتـــريض األطفـــال يف اللغـــة 75(ص  "›يكـــن يف وســـعك قولهـــا قبـــل أن يمـــوت؟

والعائلة واجملتمع من خالل األمل والعنف موضوعاً شائعاً طوال هذه االنتفاضة. ويثير 
مثل هذه القصص أسئلة عن الوظيفة الثقافيــة التــي يؤديهــا تقــديم الشــهادات وتســجيلها 

حــال مــن  يف الصــراعات السياســية العنيفــة. ويف حــين أن ذلــك ال يصــرف االنتبــاه، بــأي
األحــوال، عــن أهميــة هــذه الشــهادات أو صــدقيتها، يجــب أن يــذكرنا بــأن نكــون حريصــين 

. فالثقافــة والسياســـة حتـــوِّران "غيـــر حمـــوَّرة"علــى تقـــديم القصــة احلقيقيـــة عـــن الضــحايا 
  دائماً مثل هذه التمثيالت.

يحتــوي القســم األخيــر مــن الكتــاب علــى شــهادات مــن مــراقبين دوليــين زاروا خمــيم 
ين، مـــنهم الباحـــث نورمـــان فينكلشـــتاين، وناشـــطون مـــن دعـــاة الســـالم، والصـــحايف جنـــ

اإلســــــرائيلي أوري أفنيــــــري. ويكــــــرر كثيــــــر مــــــن مســــــاهماتهم الالزمــــــة املشــــــتركة أنهــــــم ال 
مـــا شـــاهدوا. لكـــن كـــالً مـــنهم يضـــيف بشـــكل  "هـــول"يســـتطيعون أن يعبـــروا بالكلمـــات عـــن 

األحـــداث. وهـــم يـــدينون االحـــتالل: فعـــال يف الواقـــع وجهـــات نظـــر جديـــدة فيمـــا يتعلـــق ب
أعتقــد أن ذلــك غيــر مقبــول علــى اإلطــالق، ومل يُســمع مــن قبــل أن قــوة احــتالل تُبقــي علــى "

منع التجول، وتُبقي على معاناة أعداد كثيرة من الســكان املــدنيين يومــاً بعــد يــوم. يجــب 
أو )؛ 227(املبعــــوث اخلـــــاص لـــــألمم املتحــــدة، تيـــــري رود الرســـــن، ص  "أن يتوقــــف ذلـــــك

يدحضون اخلرافات املتعلقة بالصراع، بما يف ذلك االدعاء اإلسرائيلي الرسمي أن هــذه 
). وتشـــــمل 197العمليـــــة العســـــكرية نُفـــــذت بطريقـــــة إنســـــانية دفاعـــــاً عـــــن إســـــرائيل (ص 

الشـــهادات التـــي أدىل بهـــا املراقبـــون الـــدوليون واملقيمـــون، علـــى الســـواء، تفصـــيالت عـــن 
ل الغــزو: التغــوّط يف املســاجد، والكتابــات الطفوليــة علــى سلوك اجلنود اإلســرائيليين خــال

  اجلُدُر، واستخدام لغة فاحشة، وأسوأ من ذلك.
إظهــار الضــحايا كمــا كــانوا وكمــا هــم "هــو  "تفتــيش جنــين"إن الهــدف املعلــن لكتــاب 

، مــــن دون حتليــــل. لكــــن كــــان يمكــــن أن يســــتفيد الكتــــاب مــــن التــــاريخ االجتمــــاعي "عليــــه
تفتـــــيش "ن االحـــــتالل اإلســـــرائيلي واالنتفاضـــــة، وخصوصـــــاً أن السياســـــي لفلســـــطين ومـــــ

ــر بــين احلضــارات"جــزء مــن  "جنــين . ومــن "كيــون بــرس"الصــادرة عــن دار  "سلســلة اجلَسْ
دون هــذه اخللفيــة يمكــن أن يســيء اجلمهــور، الــذي ال يــألف الســياق الــذي وقعــت فيــه هــذه 
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القصــــــص باعتبارهــــــا بعيــــــدة االحتمــــــال بحيــــــث ال تعــــــدو كونهــــــا األحــــــداث، قــــــراءة هــــــذه 
الصــــراع "مبالغــــات، أو شــــديدة الفظاعــــة ال يمكــــن االســــتجابة لهــــا، أو جمــــرد وقــــائع مــــن 

  ال يمكن وقفها. "اإلثني
مــــن جانــــب "ال شــــك يف أن كثيــــرين مــــن القــــراء سيعترضــــون علــــى تصــــوير املوقــــف 

تحــدثين باســم اجلــيش اإلســرائيلي، ، إذ ال يضــم الكتــاب أي بيانــات صــادرة عــن امل"واحــد
أو شهادات للجنود اإلسرائيليين. لكن وجهات النظر احلكومية اإلســرائيلية والصــهيونية 

هو توثيق  "تفتيش جنين"جتد قنوات أُخرى للتعبير عنها بشكل متكرر ومناسب، وهدف 
الــــذين ال يســــتطيعون تضــــخيم أصــــواتهم باملســــتوى "وجهــــة نظــــر الشــــهود الفلســــطينيين 

). وكمــــا يشــــير أفنيــــري، فــــإن بعــــض الوقــــائع ال يمكــــن دحضــــه مــــن غيــــر 20(ص  "فســــهن
خــــالل أســــبوعين مــــن القتــــال، مل يســــمح اجلــــيش اإلســــرائيلي ألي "اعتبــــار لوجهــــة النظــــر: 

صــحايف، إســرائيلياً كــان أو أجنبيــاً، بــدخول اخملــيم... واملنطــق البســيط يقضــي بأنـــه إذا 
يعنــــي أن لديــــه مــــا يخفيــــه... ومل يُســــمح  منــــع أحــــدهم وصــــول الصــــحافيين بــــالقوة فــــذلك

(ص  "لســــيارات اإلســــعاف بــــاالقتراب يف أثنــــاء القتــــال وبعــــده... إن هــــذه جلريمــــة حــــرب
209.(  

يضم الكتاب ترتيبــاً زمنيــاً لألحــداث التــي أدت إىل الغــزو، وصــوالً إىل إعــالن األمــين 
غســـطس، والـــذي العـــام لـــألمم املتحـــدة، كـــويف أنـــان، تقريـــره الفـــاتر بشـــكل مقـــزز يف آب/أ

ينحــــي فيــــه بالالئمــــة علــــى كــــال الطــــرفين لإلصــــابات التــــي وقعــــت يف جنــــين. كمــــا يقــــدم 
مسرداً مفيداً كان يمكن أن يكون ذا فائدة أكبر لو أشير إىل الكلمات الواردة فيه يف متن 

يعتبــر وثيقــة قيمــة تســلط  "تفتــيش جنــين"الكتــاب. لكــن علــى الــرغم مــن هــذه العيــوب فــإن 
داث املقلقة التي وقعت يف نيسان/أبريل، مــن وجهــة نظــر النــاس الــذين الضوء على األح

  عاشوها.
  لوري أ. ألن
  طالبة دراسات عليا
 يف جامعة شيكاغو
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