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قامت يف ال�ع��ام  1789برفع �شعار احل��ري��ة وامل���س��اواة
وامل�ؤاخاة؛ حيث �أ�صبح �أ�صحاب الثورة امل�ضادة يف نظر
الثوار ممن ي�ستحق الإبادة اجلماعية .ف�ضموهم �إىل
قائمة �أعدائهم لي�س ر�ؤ��س��اء الإقطاعيني فقط ،بل
الفالحني العاديني �أي�ضا حتى الأطفال والن�سوان.
ور�أت جلنة الثورة �أن الأطفال ميكن �أن يتحولوا �إىل
نهابني فيما بعد .الدوافع وراء عملية الإب ��ادات قد
تكون عقدة اال�ستعالء العرقي �أو الديني بينما تكون
يف حني �آخر التهديد الناجم �ضد جمموعة هيمنت
على املجتمع منذ ف�ترة .وعلى �سبيل امل�ث��الُ :ي�شري
الكاتب �إىل تدمري الروم مدينة «كارتيج» التي كانت
حتت �سيطرة الفينيقيني.
ويف الف�صول التالية يف اجل��زء الأول ت��أت��ي �شريحة
من �إبادات جماعية حدثت يف التاريخ املعا�صر .وكانت
رواندا �أول دولة تعر�ضت للإدانة �ضد جرمية الإبادة
اجلماعية .ويف ع��ام  1998حكمت املحكمة الدولية
على مرتكبي الإب ��ادة اجلماعية يف روان ��دا بال�سجن
م� ��دى احل� �ي ��اة ،وك � ��ان م ��ن ب�ي�ن�ه��م «ج � ��ان ك �م �ب��ان��دا»
ال��ذي كان يف من�صب رئي�س ال��وزراء يف بداية عملية
الإبادة والذي اعرتف مب�س�ؤوليته عن �إبادة املدنيني
«التوت�سيني» .وي��رى نا�شطوا احلقوق الإن�سانية �أن
ما تقوم به �إ�سرائيل اليوم من االعتداءات الهمجية
على �سكان غ��زة ،وم��ا قامت به الع�صابات الإرهابية
ال�صهيونية امل�سلحة مثل «هاجانا» تاريخ ًّيا يف دير
يا�سني ،وم��ا تالها كمجازر �صربا و�شاتيال...وغري
ذلك هي من �صميم الإبادة اجلماعية.
العرقي ج��ز ٌء م��ن الإب ��ادة اجلماعية .وقد
ري
التطه ُ
ُّ
ت�ك��ون عمليات التطهري يف ح ��االت ع��دي��دة مرافقة
ملجازر ترتكب �ضد الأقلية امل�ستهدفة ،يذكر �أن هذا
امل�صطلح قد درج ا�ستخدامه بعد �سنة  1990خالل
عمليات التطهري العرقي يف يوغو�سالفيا ال�سابقة
ومذابح رواندا .ومبوجب قرار رقم  780من جمل�س
الأمن التابع للأمم املتحدةَّ ،
مت �إن�شاء جلنة لتعريف
التطهري ال�ع��رق��ي .وح���س��ب �صياغة اللجنة يعرف
التطهري ال�ع��رق��ي ب��أن��ه «خم�ط��ط للتخل�ص املتعمد
م ��ن � �س �ك��ان �إق �ل �ي��م م �ع�ين لأ� �ش �خ��ا���ص م ��ن جم�م��وع��ة
عرقية معينة ،وذل��ك با�ستخدام القوة �أو التخويف
حتى تكون تلك املنطقة متجان�سة عرقيا ،وقد اعتمد
ال�ت�ع��ري��ف ع�ل��ى ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت �ق��اري��ر ال �ت��ي ت�صف
ال�سيا�سات التي مت تنفيذها يف يوغو�سلوفيا ال�سابقة
«علميات التطهري العرقي» با�ستخدام و�سائل القتل
والتعذيب واالعتقال التع�سفي واالحتجاز والإعدام
خ � ��ارج ن �ط ��اق ال �ق �� �ض��اء واالغ �ت �� �ص ��اب واالع � �ت� ��داءات
اجلن�سية وترحيل ال�سكان املدنيني ب�شكل ق�سري.
ك��ان��ت ي��وغ��و��س�لاف�ي��ا يف ع�ه��د م��ار� �ش��ل ت�ي�ت��و تو�صف
بجنة ال�شيوعية ال�ت��ي �أت ��ت يف حيز ال��وج��ود نتيجة
م��ن ال �� �ص��راع ال�ط�ب�ق��ي .ول �ك��ن ال �ت �ط��ورات ال�لاح�ق��ة
�أث�ب�ت��ت ب�ط�لان ت�ل��ك ال�ن�ظ��ري��ة؛ ح�ي��ث اح�ت��ل مكانها
ال���ص��راع ال�ع��رق��ي ب�ين ال�ق��وم�ي��ات املختلفة .وج��دي��ر
ب��ال��ذك��ر �أن ال��دك �ت��ور ع�ل��ي ع ��زة ب�ي�ج��وف�ي�ت����ش املفكر
الإ� �س�لام��ي ال�ك�ب�ير ال ��ذي ان�ت�خ��ب ف�ي�م��ا ب�ع��د رئي�س
البو�سنة كان يذ ّكر «ال�صرب» بالع�صر الذهبي الذي
عا�ش فيه امل�سلمون البو�سناك وامل�سيحيون ال�صرب

م�ت���س��احم�ين ،ب�ي�ن�م��ا ك ��ان ق ��ادة ال �� �ص��رب امل�سيحيني
الأورتودوك�سيني �أمثال رادوفان كاراديت�ش يبثون �سم
الكراهية نحو البو�سناك والكروات .ويعود �سبب هذا
الفارق �إىل الت�ص ُّور الإ�سالمي الوا�سع عن الوطنية
ال ��ذي يتبناه بيجوفيب�ش خ�لاف��ا ع��ن ف�ك��رة ال��دول��ة
القومية ( )Nation Stateال�ضيقة الراف�ضة
للتعددية التي كانت ت�سيطر على عقلية كاراديت�ش.
وق��د ر�أي�ن��ا ال��رو���س يف ذاك ال��وق��ت ي ��ؤي��دون ال�صرب
لأن�ه��م ك��ان��وا ينتمون نف�س الكني�سة الأرثودوك�سية
التي ينتمي لها ال�صرب.
ويف ظل التطهري «االثني» وا�سع النطاق الذي رافق
احل ��رب يف ال�ب��و��س�ن��ة وال �ه��ر� �س��ك �إب� ��ان 1995-1992
ا�ضطرت �أعداد كبرية من م�سلمي البو�سنة والكروات
البو�سنيني �إىل الفرار من منازلهم ومت طردهم على
يد �صرب البو�سنة ،وقد �شملت الأ�ساليب امل�ستخدمة
خالل حمالت التطهري العرقي يف البو�سنة �أ�ساليب
العنف وو�سائل م�ستلهمة من الإره��اب �ضد ال�سكان
امل��دن �ي�ين م ��ن جم�م��وع��ة ع��رق�ي��ة �أو دي�ن�ي��ة خمتلفة
م��ن مناطق جغرافية معينة .وم��ن �أمثلة التطهري
العرقي ح��رب ال�صهاينة �ضد ال�شعب الفل�سطيني
ع ��ام  1948-1947وم ��ا ج ��رى يف �إف��ري�ق�ي��ا الو�سطى
وما يجري الآن يف ميامنار �ضد ال�سكان امل�سلمني يف
منطقة «�أراكان «.
«ال�ه��ول��وك��و��س��ت» و»او� �ش �ف �ي �ت��ز» وامل �ح ��رق ��ة ...كلمات
م���ش�ه��ورة ت��رت�ب��ط مب�ج��ازر ال�ي�ه��ود �سمعناها ك�ث�يرا.
ولكن قلما �سمعنا كلمة :بوراماي�س ،و�ساموداريبني،
وهما م�صطلحان ي�صفان �إب��ادة الغجريني الرحالة
ال �ت��ي مت ��ت يف �أوروب� � ��ا م ��ن ق�ب��ل ال �ن ��ازي�ي�ن .مل ��ا اح�ت��ل
النازيون �شرق �أوروب��ا �أقاموا فيها مع�سكرات لإبادة
الغجريني جماعيا .ويف الف�صول املتبقية م��ن هذا
اجل ��زء ن�ق��ر�أ احل�ك��اي��ات امل��رع�ب��ة ع��ن �إب ��ادات جماعية
ج� ��رت يف ك ��ام �ب ��ودي ��ا يف ع �ه��د ب� ��ول ب� ��وت ال���ش�ي��وع��ي
امل �ت �ط��رف وم ��ا ق��ام��ت ب ��ه ال �ي ��اب ��ان يف «ن��اجن �ي �ن��غ» يف
ال�صني ،وجمازر �سوجنور املنغوليني من قبل ملوك
كوينج يف ال�صني ،وجم��ازر ال�سكان الأوائ��ل التي قام

بها البي�ض يف �أمريكا...وهل َّم ج ًّرا.
وانطالقا من هذا املدخل ،يخو�ض الكاتب �إىل م�شهد
الهند من �إبادات القرن التي حدثت يف «نيلي» يف والية
�أ�سم ،و»دلهي» عا�صمة الهند ،ووالي��ة «غوجرات» يف
عهد حكومة م��ودي رئي�س ال��وزراء احل��ايل .وال�سيخ
ه��م ك��ان��وا �ضحية الإب� ��ادة يف دل�ه��ي بينما امل�سلمون
ه��م ك��ان��وا �ضحية الإب � ��ادة يف «ن�ي�ل��ي» و»غ ��وج ��رات».
ح�ين ق��ام �أح��د احل��را���س م��ن ال�سيخ باغتيال رئي�سة
الوزراء �إنديرا الغاندي انتقاما من اقتحام �شرطتها
م�ع�ب��ده��م امل�ق��د���س لإخ �� �ض��اع «ب �ي �ن��دران واال» رئي�س
من�شقي والية «باجناب» ،ثار غ�ضب �أتباعها يف دلهي.
اال�ضطرابات التي تفجرت �إثر هذا الواقع واملجازر
التي تبعتها يف عام  1984كلها كانت حتت قيادة بع�ض
ال�شخ�صيات املهمة يف ح��زب امل�ؤمتر احلاكم �آن��ذاك.
ومالحظات الكاتب بنقل املحللني ال�سيا�سيني �أمثال
«نانديتا هاك�سار» و»ت�شاران �سينج» و»جارنايل �سينج»
ع��ن جم��ازر جالية ال�سيخ ال�ت��ي ق��ام��ت بها الأح ��زاب
العلمانية ذاتها لها وزن خا�ص يف الهند املعا�صر .قد
ورد يف كتاب «ماني�شا �سيتهى» ،ال��ذي مت ا�ستعرا�ضه
يف عدد يناير من ملحق «مراجعات» ،ما قام به رئي�س
��ش��رط��ة والي ��ة «ب ��اجن ��اب» م��ن امل �م��ار� �س��ات الوح�شية
�ضد ال�سيخ� .أم��ا جم��ازر «نيلي» ،فقد م�ضى � 34سنة
ب�ع��د ح��دوث �ه��ا ،وك ��ان ذل ��ك يف ي ��وم اجل�م�ع��ة ال�ث��ام��ن
ع�شر ع��ام  .1983رمب��ا ال يذكرها أ�ح��د الآن .القوات
الهندو�سية املتطرفة �أحرقت جميع بيوت امل�سلمني
بعد �أن حا�صرت القرى يف منطقة نيلي لكي ال يكون
لهم ملج�أ ينقذهم ثم قتلت �أكرث من � 3000شخ�ص.
تقرير «قم�سيون تيفاري» ال��ذي ق��ام بالتحقيق عن
قتل نيلي اجلماعي مل َتكْ�شِ ف عنه احلكومة حتى
الآن.
ُ
اجلماعي يف غوجرات �أث��ار -وال ي��زال -جدال
القتل
ُّ
كبريا يف داخ��ل الهند وخارجها .ويف ق�ضية رفعتها
امر�أة ت�سمى بلقي�س راين �ضد من اغت�صبها جماعة،
ث��م ق�ت��ل ج�م�ي��ع �أع �� �ض��اء �أ��س��رت�ه��ا �أث �ن ��اء ا��ض�ط��راب��ات
غوجرات ،حكمت املحكمة يف ال�شهر املا�ضي بال�سجن
مدى احلياة على ه�ؤالء املتهمني ،كما عوقبت «مايا
ك��ودواين» الوزيرة يف جمل�س وزراء مودي مل�شاركتها
يف املجازر .وال تزال يف املحاكم ق�ضايا رفعها نا�شطو
حقوق الإن�سان وتنتظر �إ�صدار حكم املحكمة.
وق ��د ج�ع��ل امل ��ؤل��ف ك�ت��اب��ه م��وث�ق��ا مب��راج��ع ُم�ع�ت�م��دة،
وم� ��زودا ب���ص��ور ف��وت��وغ��راف �ي��ا ،وم��ذي�لا ب�ق��ائ�م��ة من
الكتب للقراءة الإ�ضافية ..ولي�س له �سابق يف املو�ضوع
يف لغة ماالياالم.
---------------------- الكتاب�« :إبادات جماعية». امل�ؤلف :كليم. االنا�شرThejasBooks,Nallalam,Koz: ، hikode,Keral, Indiaبلغة ماالياالم.
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جماعية» للهندي كليم
«إبادات
َّ
ويالبوراتو عبدالكبير *
يف ُمقدِّ مة الكتاب حتت عنوان «ملاذا هذا الكتاب؟» ،يقول ُم�ؤلفه كليمَّ � ،إنا ُخ ِّيل له �أن الإبادات اجلماعية واجلرائم احلربية ت�ستحق مزيدا من الدرا�سات يف عمقها،
كان ذلك ملا قر�أ عن املحامي املغامر من قارة �أوربا رافائيل ليمكني (� .)1959 – 1900 Rafeal Lemkinإذن من هو هذا املحامي املغامر «رافائيل ليمكني»؟ الكاتب
يلقي عليه ال�ضوء يف الف�صل الأول .هو الذي لفت نظر العامل �إىل جرمية الإبادة اجلماعية التي و�صفها رئي�س الوزراء الربيطاين الأ�سبق وين�ستون ت�شر�شل
«جرمية لي�س لها ا�سم» .ين�سب �إليه م�صطلح ( )Genocideالذي يعني الإبادة اجلماعية .هذا اليهودي البولندي �سعى يف العام � 1944إىل و�ضع و�صف لل�سيا�سات
النازية للقتل املنظم مبا يف ذلك �إبادة ال�شعب اليهودي الأوروبي فقام بت�شكيل م�صطلح ()Genocide؛ وذلك عن طريق اجلمع بني الكلمة اليونانية ()Geno
التي تعني �ساللة �أو عرق �أو قبيلة مع الكلمة الالتينية ( )Cideوالتي تعني القتل .كان يعاين طول حياته من الفقر املدقع ،ح�ضر م�ؤمتر الأمم املتحدة الذي
انعقد للبحث عن تعريف الإبادة اجلماعية الب�سا �سرتة ذات ثقوب ،وقال �أثناء خطابه� ،)I am here with a holey coat for a holy cause( :إنني
حا�ضر هنا الب�سا �سرتة ذات ثقوب لق�ضية مقد�سة ،وملا مات كان عدد احلا�ضرين يف جنازته �سبعة رجال فقط.

ونظراً للجهود املتوا�صلة على نطاق وا�سع التي قام
بها رافائيل ليمكني بنف�سه يف �أعقاب «الهولوكو�ست»،
�أق � � َّرت الأمم امل�ت�ح��دة يف  9دي���س�م�بر  1948اتفاقية
ت�ق���ض��ي مب�ن��ع ج ��رائ ��م الإب� � ��ادة اجل�م��اع�ي��ة وم�ع��اق�ب��ة
مرتكبيها ،واعتربت هذه االتفاقية الإبادة اجلماعية
ج��رمي��ة دول�ي��ة �ضد الإن���س��ان�ي��ة ،تتع َّهد ال ��دول التي
و َّق �ع ��ت ع�ل�ي�ه��ا مب�ن�ع�ه��ا وامل �ع��اق �ب��ة ع �ل �ي �ه��ا .والإب� � ��ادة
اجلماعية تعرف على �أنها القتل املتعمد اجلماعي
مل�ج�م��وع��ة ك��ام�ل��ة م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ت�ق��وم ب�ه��ا حكومة
معينة �ضد �شعب على �أ�سا�س ديني �أو عرقي �أو قومي
�أو �سيا�سي .ووفقا للمادة الثالثة من تلك االتفاقية
ال يقت�صر ال�ت�ج��رمي ع�ل��ى الإب� ��ادة اجل�م��اع�ي��ة فقط،
بل نطاقها �شامل يحتوي على الت�آمر على ارتكابها
وال �ت �ح��ري ����ض امل �ب��ا� �ش��ر وال �ع �ل �ن��ي ع �ل �ي �ه��ا وحم ��اول ��ة
ارت �ك��اب �ه��ا واال� � �ش �ت�راك ف �ي �ه��ا .ومب ��وج ��ب ا��س�ت���ش��ارة
ق��ان��ون�ي��ة ملحكمة ال�ع��دل ال ��دويل يف  28م��اي��و ،1951
ت�سري �أحكام ه��ذه االتفاقية حتى على ال��دول التي
مل ت�صادق عليها .وقد تعزَّز ذلك بتقرير من الأمني
العام للأمم املتحدة يف مايو  1953كما �صادق عليها
جمل�س الأمن؛ باعتبارها جزءاً من القانون العريف.
الإبادات اجلماعية �إمنا وجدت طريقها �إىل الدفاتر
القانونية بعد احلرب العاملية الثانية فقط .وحمكمة
تغيت
«نيورامربج» مل تعتربها جرمية حرب .وقد َّ
الآن ه��ذه احل��ال��ة؛ ف ��الإب ��ادات اجلماعية والتطهري
العرقي �أ�صبحت اليوم من جرائم �ضد الإن�سانية.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أنَّ امل�ح�ك�م��ة اجل�ن��ائ�ي��ة ال��دول �ي��ة يف
اله ��اي ق��د ح�ك�م��ت ع�ق��وب��ة ع�ل��ى امل �ج��رم�ين م��ن ه��ذا
ال �ن��وع م��ن يوغو�سلوفيا ال�سابقة و�أف��ري�ق�ي��ا .تركز
التطور الدويل والقانوين للم�صطلح حول فرتتني
تاريخيتني ،الفرتة الأوىل ( )1948-1944بد�أت منذ
�صياغة امل�صطلح وحتى قبوله كقانون دويل .و�أم��ا
ال �ف�ترة ال�ث��ان�ي��ة ( )1998-1991ف�ه��ي ف�ت�رة تفعيله
يف ظل ت�أ�سي�س املحاكم الع�سكرية الدولية للبت يف



جرائم الإبادة اجلماعية .غري �أن االلتزام باالتفاقية
يظل التحدي الذي تواجهه الدول والأفراد.
وقد حدث عدد كبري من القتل اجلماعي يف الهند،
و�إن مل ت�ت���س��م ب �ه��ذه امل���س�م�ي��ات .وال �ه �ن��د ب�ل��د ق��اب��ل
الندالع ا�ضطرابات مفاجئة يف �أي وقت كما �أ�شار �إليه
كثري من املحللني .ويف نظام دميقراطي توجد �أ�شكال
كثرية م��ن ال�سيا�سية الهندو�سية اليمينية ظاهرة
وب��اط�ن��ة يف ك��ل م�ك��ان ف�ي��ه ،ت�ت�ح��ول ح ��وادث ب�سيطة
ب�سرعة �إىل قتل جماعي .ويف ظل القومية العرقية
والأم ��ن الوطني يت�سنى مل��ن ي�ت��وىل ك�برى اجل��رائ��م
�أن ين�سلوا من املقا�ضاة والعقوبة .هكذا ن�ستطيع �أن
جند يف �سدة احلكم حتى يف الوقت الراهن من يجني
�أرب ��اح �آالف الأل ��وف م��ن القتلى يف «نيلي» يف والي��ة
«�أ� �س ��ام» .وك��ذل��ك مل يعاقب �إال ��ش��رذم��ة قليلة ممن
تر�أ�س الإبادات اجلماعية يف «غوجرات» و»دلهي» .ويف
هذا ال�سياق يبحث الكاتب عن الإبادات اجلماعية.
وي�ت�ن��اول الكتاب مو�ضوع ث�لاث عمليات م��ن القتل
اجلماعي التي ميكن �أن ت�ضم �إىل تعريف الإب��ادات
اجل�م��اع�ي��ة وال �ت��ي وق �ع��ت يف والي ��ة «�أ� �س ��م» و»دل �ه��ي»
و»غ��وج��رات» يف الهند .وق��د ورد ذك��ر ه��ذه احل��وادث
الفظيعة يف ع �ن��وان ال�ك�ت��اب ذات ��ه مم��ا ي ��دل ع�ل��ى �أن
ال�ك��ات��ب ي��ري��د ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى ت�ف��ا��ص�ي��ل ه��ذه
الأح ��داث امل�أ�ساوية .ومتهيدا لتحليل ه��ذا املو�ضوع
ي ��أت ��ي ب�ح��ث م�ف���ص��ل ع ��ن الإب� � ��ادات اجل�م��اع�ي��ة ال�ت��ي
جرت على خ�شبة امل�سرح العاملي قدميا وحديثا ،وعن
الدوافع االجتماعية والثقافية التي تعمل وراء هذه
املمارا�سات الوح�شية.
ينق�س ُم ال�ك�ت��اب �إىل ج ��ز�أي ��ن ..الأول :ي�ح�ت��وي على
ث�لاث��ة ع���ش��ر ف���ص�لا مب�ث��اب��ة م��دخ��ل �إىل امل ��آ� �س��ي يف
الهند من «نيلي» �إىل «غ��وج��رات» .يبد أ� ه��ذا اجلزء
ب�أول �إبادة جماعية حدثت يف التاريخ ،كان ذلك قبل
 30000عام تقريبا حني قام «الإن�سان» ال��ذي يحمل
اال��س��م العلمي «الهومو�سابيني» با�ستئ�صال الن�سل

الإن�سان البدائي «النياندرتايل» لال�ستيالء على كرة
الأر� ��ض كما ي��زع��م العلماء احل�ف��ري��ون .وق�ب��ل زه��اء
مائتي وخم�سني �ألف �سنة كانت كرة الأر�ض ي�سودها
الإن���س��ان النياندرتايل ،وك��ان��وا اليختلفون ع��ن نوع
الإن �� �س ��ان ال�ه��وم��و��س��اب�ي�ين ج���س��دي��ا �إال ب��اخ�ت�لاف��ات
ب�سيطة .وتوجد وثائق حجرية تثبت تنقالتهم من
�أوروب� ��ا �إىل ال���ش��رق الأو� �س ��ط .وك��ان��وا ي�ع�ج�ب��ون من
احللي ويدفنون جثامني موتاهم .ك��ان «��ش��ان �شان
ه�ب�لان» الأ��س�ت��اذ يف جامعة «ب� ��وردو» �أول م��ن تقدم
بنظرية قيام «الإن�سان الهومو�سابيني» ب�إبادة الن�سل
«ال�ن�ي��ان��دارت��ايل» ج�م��اع�ي��ا .وه ��ذا ي���ص��دق اال�ستنتاج
ب ��أن ال�ف��وارق العرقية الب�سيطة ق��د تقود �إىل �إب��ادة
جماعية .و�صحيح ما يقول امل�ؤلف من �أنَّ الإن�سان
هو النوع الوحيد يف ع��امل احليوانات ال��ذي ُيار�س
قتل �إخوانه ب�شكل جماعي ي�ستهدف الهيمنة عليهم.
وراء جميع الإبادات اجلماعية ميكننا �أن نرى �شعور
الهيمنة القبائلية �أو العرقية .ويف غابر الزمان ،كانت
هناك قبائل ين�سبون جذور �أ�صلهم �إىل ال�شم�س الإله
�أو الإل��ه الإغريقي «�سيو�س» �أو «ت��ور���س» �أو غريها.
ك��ان ال�ي�ه��ود يعتقدون �أن�ه��م �شعب خم�ت��ار م��ن ال��رب
«ي �ه��ووا»؛ ل��ذل��ك ي�ن�ظ��رون �إىل ع��رب اجل��زي��رة بنظر
دوين دون �أن يراعوا التزاماتهم املالية نحوهم؛ لأن
العرب يف نظرهم �أ ِّميون �أي قوم بدائيون بال كتاب
مقد�س؛ لذا يجوز لهم �أن يتعاملوا مع العرب كيف
ي�شا�ؤون .وقد انتقدهم القر�آن انتقادا الذعا يف هذا
ال�ش�أن .وهذه الذهنية التاريخية هي التي ت�سودهم
حتى الآن �ضد ال�شعب العربي يف فل�سطني.
ويف هذا الف�صل ،ينقل الكاتب �أمثلة كثرية للإبادات
اجل�م��اع�ي��ة م��ن ال�ت��اري��خ ال �ق��دمي .فمثال ح�ين ن�ق��ر�أ
ملحمة «الياد» لـ»هومار» ن�سمع �إ�شارات �إىل الإبادات
اجلماعية يف �أم��ر امل�ل��ك «�آج��ام�ن��ان» لتدمري مدينة
«ت ��روي» دون �أن يبقى فيها �أث��ر حياة �أح ��د .وتوابع
هذه الظاهرة نراها تتكرر يف الثورة الفرن�سية التي

