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  :االجتياح اإلسرائيلي للضفة الغربية
  من حماصرة املقاطعة إىل إخالء

  10/5/2002- 29/3كنيسة املهد، 
  سجل توثيقي

  حترير: حممود سويد
  إعداد: منى نصويل، جانيت ساروفيم

  جيهان سلهب، رانيا أبيض
  .دوالراً 20صفحة.  662. 2002بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

  
إســـــــــــرائيـــل، بـــدعم أميركي قوي، من ردع األمم املتحـــدة عن تنفيـــذ قرارهـــا  تمكنـــت

بــــإجراء حتقيق يف جرائم احلرب التي ارتكبهــــا اجليش اإلســـــــــــرائيلي يف أثنــــاء اجتيــــاح 
مناطق الســــــــــلطة الفلســــــــــطينية، وخصــــــــــوصــــــــــاً يف خميم جنين البطل. لكن هذه الســــــــــطوة 

ه، حلظ، على الوطن العربي بأسراإلسرائيلية على املسرح الدويل مل تتعمم بعد، وحلسن ا
إذ ال يزال بعض املؤســـــســـــات فيه يتحدى هذه الســـــطوة التي ما زالت يف تعاظم مســـــتمر. 

يف بيروت، التي بادرت إىل نشر هذا  "مؤسسة الدراسات الفلسطينية"واملقصود هنا هو 
 بذلك. و"االجتياح اإلســــرائيلي للضــــفة الغربية"الشــــامل عن جمريات  "الســــجل التوثيقي"

اإلســــرائيلي بشــــأن أرض فلســــطين، الذي  -  غرة مهمة يف تاريخ الصــــراع العربيســــدّت ث
يشـــــــــــكو ثغرات متعددة حتول دون صـــــــــــوغ الرواية العربية احلقيقية لهذا التاريخ، األمر 
الذي جهدت الرواية الصــــهيونية يف تشــــويهه. وال يســــع الباحث يف هذا املوضــــوع إالّ أن 

املبادرة، ويبارك اجلهد الذي بذله طاقم مكتبتها يف إعداد يهنئ املؤســـــــــــســـــــــــة على هذه 
مادة هذا اجمللد الضــــــــخم ويشــــــــد على أياديه، وأن ينوه بالعمل الكبير الذي قام به مدير 
املؤســـــــســـــــة، األســـــــتاذ حممود ســـــــويد، الذي أشـــــــرف على جمع املادة وحتريرها، ووضـــــــع 

  .مقدمة الكتاب
، "وقائع ومواقف"يغطي الفصــــــــــــل األول، املقدمة، التي ســـــــــــنعود إليها الحقاً،  فبعد

صـــــــــــفحــة من القطع الكبير، يوميــات االجتيــاح، بمــا يف ذلــك العمليــات  290وعلى مــدى 
العســـــــــكرية واملواقف الســـــــــياســـــــــية لطريف الصـــــــــراع وجلهات أُخرى عربية وأجنبية. وقد 

البيانات الرســـمية الفلســـطينية املنشـــورة يف "اســـتندت هذه اليوميات يف معلوماتها إىل 
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، كما "تصــــريحات الناطق العســــكري اإلســــرائيلي"، وإىل "وكالة األنباء الفلســــطينية (وفا)
إىل وســـــــــــائط اإلعالم العربية واألجنبية على اختالف أنواعها ومشـــــــــــاربها. وبذلك أمّنت 
هــذه املعلومــات للبــاحثين املعنيين وللقراء العــاديين تغطيــة يمكن اجلزم أنهــا شــــــــــــاملــة 

كال البحث العلمي يف جمريات هذا احلدث التاريخي، ومســـــــــــتوفية حلاجات أرقى أشـــــــــــ
  .وأفضل مستويات االطالع املعريف عليه

، تســــــــــع عشــــــــــرة وثيقة خمتارة بعناية، تشــــــــــكل "وثائق"ويتضــــــــــمن الفصــــــــــل الثاين، 
بمجموعهــــــا مرجعيــــــة وافيــــــة ملواقف األطراف املعنيــــــة. ففيهــــــا قرارات جملس األمن 

، وبيانات كل من احلكومة "رة السالم العربيةمباد"واجلمعية العامة ذات الصلة، وكذلك 
يس ئاإلســرائيلية والســلطة الفلســطينية، وتصــريح لوزير اخلارجية األميركي، وتعليق للر

بشأن الشرق األوسط. وإذ كان يف  "جمموعة األربعة" جورج بوش وخطاب له، وبيان لـــــــ
ت أهمية خاصــــــة، اإلمكان إضــــــافة عدد آخر من الوثائق املتعلقة بمواقف دول معينة ذا

فإن ما ورد يف هذا الفصـــــل غني بمضـــــمونه. ويجدر هنا التنويه بحرص الباحثين على 
  .اختيار املصادر املوثوق بها جلمع هذه الوثائق ضماناً للدقة يف النقل والترجمة

)، عشــــرون تقريراً تضــــم 524 -  339(ص  "تقارير وشــــهادات"ويف الفصــــل الثالث، 
واملقابالت، والتي هي يف معظمها أقرب إىل الوثائق منها إىل عدداً كثيراً من الشهادات 

نّفت حتت العناوين  البيانات اإلعالمية. وقد جُمعت املادة من مصـــــــــــادر متعددة، وصـــــــــــُ
تقارير وشـــهادات من الصـــحافة "؛ ثانياً، "تقارير وشـــهادات دولية"األربعة التالية: أوالً، 

. "تقارير وشــــــهادات فلســــــطينية"؛ رابعاً، "ليةتقارير وشــــــهادات إســــــرائي"؛ ثالثاً، "األجنبية
وتعجّ هذه التقارير بذكر املمارســـــــــــات الالإنســـــــــــانية واخلارجة عن األعراف والشـــــــــــرائع 

(ص  "مراقبة حقوق اإلنسان"الدولية. وعلى سبيل املثال ال احلصر، يقول تقرير منظمة 
د ارتكبوا انتهاكات وهناك أدلة كافية على أن أفراد اجليش اإلسرائيلي ق") ما يلي: 345

جســــــيمة التفاقيات جنيف، أو جرائم حرب، يف احلاالت املشــــــار إليها يف التقرير، والتي 
تســــــتدعي إجراء حتقيقات جنائية حمددة للتثبت من هوية املســــــؤولين وحتريك الدعوى 

لكن، وكما هو معلوم، حتى األمين العام لألمم املتحدة عجز عن  "القضـــــــــــائية ضـــــــــــدهم.
  .تنفيذ قرارها بإجراء التحقيق يف تلك اجلرائم

لة عن "اخلســـــائر"ويحتوي الفصـــــل الرابع،  تقديرات األضـــــرار "، عشـــــرة تقارير مفصـــــّ
املادية واألوضـــــــــاع احلياتية والصـــــــــحية الناجمة عن االجتياح اإلســـــــــرائيلي يف تقارير 

والتمعن يف مضـــــــمون هذه التقارير يؤكد أن هدف االجتياح هو  "هيئات حملية.دولية و



  152)، ص 2003(شتاء  53، العدد 14 المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية قراءات

 

3 
 

كما يدعي اخلطاب الرســــــــــمي  "البنية التحتية لإلرهاب"تدمير الســــــــــلطة الفلســــــــــطينية، ال 
خطة شارون "اإلسرائيلي. وهذا يعزز ما ورد يف مقدمة الكتاب، التي جاءت حتت عنوان 

التدمير املبرمج الذي عمد إليه جيش االحتالل  . لكن"إللغاء فلســـــــطين: جريمة بال عقاب
جتاوز مؤســـســـات الســـلطة الرســـمية، وطال مؤســـســـات القطاع اخلاص ووســـائط اإلعالم 
واملراكز االجتماعية والصــــــــحية والثقافية، وحتى األماكن املقدســــــــة واألثرية. وتناولت 

 لحالةالتقارير األوضـــــاع االقتصـــــادية واملعيشـــــية الصـــــعبة للســـــكان، ورســـــمت صـــــورة ل
  .املأساوية التي جنمت عن املمارسات العنصرية جليش االحتالل الصهيوين

مدن وخميمات الضـــــــــــفة الغربية وقطاع "ويف نهاية الكتاب مالحق، تناول أولها 
، وقدّم نبذة تعريفية بها، اســـــــــــتقى معلوماتها من مصـــــــــــادر علمية موثوق بها. أّما "غزة

ؤثّرة جداً، واملعبِّرة عن وحشـــــــية االحتالل الثاين فهو عبارة عن جمموعة من الصـــــــور امل
امللحق الثالث  اإلسرائيلي وعنصريته، وخصوصاً بالنسبةإىل السكان املدنيين. ويضم

 -  29/3أســـــــــــمـــاء الشـــــــــــهـــداءيف الضـــــــــــفـــة الغربيـــة، ضـــــــــــحـــايـــا االجتيـــاح اإلســـــــــــرائيلي ("
10/5/2002".(  

، مكانة صـــــــــــفحة)، بقلم حمرر الكتاب األســـــــــــتاذ حممود ســـــــــــويد 17حتتل املقدمة (
متميزة يف هذا اجمللد الضــــــخم، ألنها تقدم عرضــــــاً ســــــياســــــياً حتليلياً ملوضــــــوع الكتاب 

مها الكاتب ثالثة أقســــــــام، تناول أولها  ، وفيه "مقدمات االجتياح"ومضــــــــمونه. وقد قســــــــّ
، ثم لألرضية التي نشبت "إىل االنتفاضة 2 - من كامب ديفيد"عرض لتسلسل األحداث 

وعالج ثانيها  "نية، انتفاضــــــــة األقصــــــــى، انتفاضــــــــة االســــــــتقالل.االنتفاضــــــــة الثا"عليها 
واألهداف اإلسرائيلية املعلنة لها، من جهة،  ")2002آذار/مارس  29االجتياح ("عملية 

واالفتراضــــــــات الفلســــــــطينية التي مل تثبت صــــــــحتها، من جهة أُخرى. وتركز الثالث على 
كة من وجهة نظر طريف الصـــــــــــراع، ، حماوالً تقويم نتائج املعر"ما بعد االجتياح"فترة 

  .وحمذّراً من األخطار احملدقة بالقضية الفلسطينية يف األوضاع العربية املتردية
كبير يف تــــاريخ الصـــــــــــراع ويف تقويم األســـــــــــتــــاذ ســـــــــــويــــد جملريــــات هــــذا احلــــدث ال

الفلســـــــــــطيني، واحلكم على خلفياته ونتائجه، حاول أن يكون متوازناً،  -  اإلســـــــــــرائيلي
، وخصـــــــوصـــــــاً أن املوضـــــــوعية يف هذا الســـــــياق غير ممكنة، وهي غير وليس موضـــــــوعياً

صـــــحيحة أو مطلوبة. فقد اســـــتند يف طروحاته إىل مواقف الطرفين املعلنة، واســـــتخلص 
نتائجه بناء على معايير مســـــــتقاة من مصـــــــادر منســـــــوبة إليهما، وليس على مقوالت أو 
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عه يف هذه املســـــألة أو تلك، آراء ذاتية مســـــبقة. ولذلك، فمن الطبيعي أن يقع االختالف م
أو حتى الطعن يف بعض االستنتاجات التي توصل إليها. واملسألة تتوقف على املعيار 

  .املستخدم يف احلكم على املواقف وإدارة الصراع، وبالتايل، النتائج
فعلى ســبيل املثال ال احلصــر، اســتهل األســتاذ ســويد مقدمته بتحميل رئيس حكومة 

تمكن زعيم حزب العمل "ن إفشـــــــال مفاوضـــــــات التســـــــوية، وقال: إســـــــرائيل املســـــــؤولية ع
 -  من أن يقود املفــــــاوضـــــــــــــــــات الفلســـــــــــطينيــــــةاجلنرال إيهود براك، منــــــذ تويل احلكم، 

 2 - ديفيد واتهمه باســـــتعجال عقد مؤتمر كامب). XVII(ص "اإلســـــرائيلية إىل: ال شـــــيء
لة يف إقامة دومن دون حتقيق هدف الشــــــعب الفلســــــطيني "إلنهاء القضــــــية الفلســــــطينية 

 "ذات ســـــــــــيادة على كامل الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة وعاصـــــــــــمتها القدس الشـــــــــــرقية
يف املقابل، فإن اخلطاب الســـــــياســـــــي اإلســـــــرائيلي، بصـــــــورة عامة، ال يعفي ). XVIII(ص

وال ســــيما أنه مل يكن "، تقديم التنازالت"براك من هذا االســــتعجال، ويتهمه باإليغال يف 
. 2 - ملواقف التي طرحها يف كامب ديفيدســــــوية على أســــــاس ايملك التفويض إلجناز ت

لكن يف املقابل، هناك إجماع شــــــــبه كامل لدى القوى الســــــــياســــــــية اإلســــــــرائيلية على أن 
الســـيد ياســـر عرفات هو الذي قاد بســـلوكه إىل انهيار املفاوضـــات، وبالتايل، إىل إشـــعال 

ن الفلســــطينية أن تنفي ع االنتفاضــــة وما ترتب عليها من تطورات. ومل تســــتطع الســــلطة
  ".التهمة"نفسها هذه 

يف الواقع، وبصرف النظر عن الصيغ اللفظية، فإن هدف طريف املفاوضات، وليس 
أحدهما فحسب، كان إنهاء القضية الفلسطينية، بهذه الصورة أو تلك، األمر الذي اعتبره 

شـــأن شـــروط  على حد تعبيره. غير أن اخلالف بينهما كان يف "ســـالم الشـــجعان"عرفات 
التوصل إىل ذلك، ال يف شأن املبدأ، الذي واجه معارضة يف القاعدة السياسية للطرفين 
على حد ســـــواء. ولعل يف اإلمكان عزو فشـــــل املفاوضـــــات إىل كون الطرفين غير مهيّأين 

عرفات. واألكيد  "صـــمود"براك أو  "اســـتعجال"إلجناز تســـوية نهائية للصـــراع، وليس إىل 
مل يكن يملك التفويض الســياســي إلجناز تســوية تلبي مطالب اآلخر، التي أن أحداً منهما 

من دونهــا ال يســـــــــــتطيع تمرير االتفــاق يف إطــاره املرجعي. ولــذلــك، فعنــدمــا أقــدمــا على 
  .سقط األول من احلكم، وانتهى الثاين إىل ما هو عليه اليوم "احلل النهائي"مغامرة 

رفض "، كونه "هد اجلميع له بذلك)(شــــــ"عرفات، الذي  "صــــــمود"ويطري الكاتب على 
 -  براك توقيع صــــك إنهاء القضــــية الفلســــطينية بصــــورة جائرة وجمحفة، فأثار غضــــب
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ويورد نقالً عن عرفــات قولــه يف مقــابلــة مع صـــــــــــحيفــة ). XVIIIص" (أكثر من كلينتون
... أرادوا أن يأخذوا ما حتت احلرم القدســـــــــــي، ونحن ") ما يلي: 5/10/2002( "احلياة"

 هو فوق. هكــذا كــان العرض. و[أن] يســـــــــــيطروا على احلي األرمني... وأيضــــــــــــاً أن لنــا مــا
واملنطقة احمليطة بها، ألنهم يريدون أن يبنوا فيها )اجلســــــمانية(يســــــيطروا على كنيســــــة 

 "مســـــــــــتوطنة، باإلضــــــــــــافة إىل الســـــــــــيطرة على احلدود مع مصـــــــــــر واحلدود مع األردن...
، الذي "حق العودة"ات مل يرد على ذكر ). والالفت للنظر أن عرف2، حاشـــــــــــية XVIII(ص

ادعى أنصاره أنه كان السبب الرئيسي يف إفشال املفاوضات، بينما أكد أحد املشاركين 
اإلســـرائيليين فيها (غلعاد شـــير) أنه مل يثر هذه املســـألة قط. لكن، وعلى االفتراض جدالً 

فًا عن هذه األمكنة يف القدس، فهل يشـــــــــــكل ذلك إنهاء  "تنازل"أن براك  عادالً ومنصـــــــــــ
  .للقضية الفلسطينية؟ أمّا قضية السيطرة على احلدود فقد حسمت يف اتفاق أوسلو

، وقبل ما 2 - ديفيد ويبقى ســـــــــــؤال مهم: ملاذا رفض عرفات ما رفض يف كامب
قـــد نفض يـــديـــه من التفـــاوض مع "قبـــل يف حمـــادثـــات طـــابـــا؟ وإذا كـــان براك حقيقـــة 

ة ضــــــــارية (على الصــــــــعيدين اإلســــــــرائيلي الفلســــــــطينيين ومضــــــــى يف شــــــــن حملة إعالمي
والعاملي) تهدف إىل حتميل الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية، برئاســـــــــة عرفات، مســـــــــؤولية فشـــــــــل 

، فلماذا وافقت الســـــــــــلطة على )XVIII(ص "املفاوضــــــــــــات التي اســـــــــــتمرت ســـــــــــبعة أعوام
املشـــــــاركة يف مفاوضـــــــات طابا، التي خدمت أهداف براك املفترضـــــــة؟ أمل تكن الســـــــلطة 

وكـــانـــت املعركـــة "الكـــاتـــب عن التطورات يف إســـــــــــرائيـــل، عنـــدمـــا يقول: تعي مـــا يعرفـــه 
االنتخابية الدائرة يف إســـــــرائيل بين شـــــــارون والليكود وكل اليمين املتماســـــــك من جهة، 
وبين براك والعمل واليســــــــــار املمزق واملشــــــــــرذم والفاقد األهداف احملددة واجلامعة من 

؟ ويف احملصـــــــــــلة، هل )XIX(ص "جهة أُخرى، قد اتضـــــــــــحت معاملها وأنبأت بما هو آت
يمكن تبرئة السلطة وسلوكها يف املفاوضات من املسؤولية عن التطورات الالحقة كما 
يعرضـــــــــــهـــا الكـــاتـــب؟ وإذا كـــان اجلواب بـــالنفي، وهو األرجح، فهـــل يغير ذلـــك تقويمـــات 

  الكاتب يف شأن االنتفاضة ونتائجها؟
يف الفصـــــل الثاين عرض الكاتب الســـــمات البارزة لالنتفاضـــــة، وقدم مالحظات يف 
غاية األهمية عن إدارة الصــــــراع فيها، وعبر عنها بشــــــكل مكثف يف عنوان هذا الفصــــــل، 

فأشار إىل غياب ). XXII(ص "كل األسماء التي تم تداولها، لالنتفاضة"من خالل إدراج 
بين مفهوم حركة حترر وطني وبين ســــــلطة مقيدة االلتباس "وحدة العمل والهدف، وإىل 
 "قيــادة/قيــادات"يف الســـــــــــلوك العــام لالنتفــاضــــــــــــة. وانتقــد  "بمعــاهــدات ذات طــابع دويل
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االنتفاضــــة، كونها مل تقرأ جيداً إنذارين رئيســــيين: وصــــول شــــارون إىل الســــلطة وتأليفه 
بوش بعد  حكومة وحدة هي، يف العادة اإلســـــــرائيلية، حكومة حرب؛ ســـــــلوك إدارة جورج

أية مراجعة لتوحيد الهدف ". وتساءل مستنكراً استمرار غياب 2001أيلول/سبتمبر  11
هل يمكن غفران أن هذا التوحيد مل يتم حتى اآلن، على الرغم من كل "، وقال: "والقيادة

ما حققه شـــــارون على األرض ويف الواقع، يف ظل االســـــتراتيجيا (الالاســـــتراتيجيا) التي 
العمليات "وأعرب الكاتب عن رأيه يف ). XXIII(ص "أنشـــــــطة االنتفاضـــــــة؟ تقود (ال تقود)
يادة ويبقى للق"، والذي كان يف حمصلة األمر سلبياً، لكنه استدرك قائالً: "االستشهادية

املوحـــدة لالنتفـــاضـــــــــــــة، وحـــدهـــا، أن تصـــــــــــوغ برنـــاجمهـــا الوطني الـــذي يحـــدد األهـــداف 
  ).XXIV(ص "واملراحل والوسائل

ة يف الـــدفـــاع عن مفـــاعيـــل االنتفـــاضــــــــــــــة يف وجـــه املالحظـــات إن الرغبـــة اجلـــاحمـــ
الصــارمة التي يقدمها الكاتب تصــطدم بالوقائع التي تشــكلت على األرض، والتي تدعم 

  .تلك املالحظات لألسف الشديد
مع ذلك، فال بد من اإلشـــارة إىل أن هذه االنتفاضـــة كانت بمثابة تمرد تلقائي على 

ل يف االحتالل وممارســــــاته، ومل تكن حركة ســــــياســــــية واقع فاســــــد بهدف تغييره، ويتمث
مبرجمــة ومنظمــة، حتركــت بقرار يمكن حمــاكمتهــا على أســـــــــــــاســـــــــــــه. وألنهــا كــذلــك، فهي 
بالضـــــــــــرورة حمكومة بردة الفعل، اســـــــــــتراتيجياً وتكتيكياً، على حركة العدو، األمر الذي 

 لفاشـــي، فاليضـــطرها إىل اتباع أســـاليبه، وخصـــوصـــاً عندما يعمد إىل اســـتخدام العنف ا
  .يترك أمام جماهيرها إالّ اللجوء إىل تلك األساليب

. "ما بعد االجتياح"واألمر نفسه ينطبق على املالحظات الواردة يف الفصل الثالث، 
فاإلشـــــــــــكالية يف التقويم تتوقف على املعيار املســـــــــــتخدم يف قياس النتائج. ويف حالة 

جناحاً أو فشالً، على أساس معيار ما  االنتفاضة احلالية، ال يمكن احلكم على نتائجها،
حققته من الشــــــــــعارات التي رفعت يف مســــــــــارها فحســــــــــب، بل ال بد أيضــــــــــاً من األخذ يف 
االعتبـــار اآلثـــار التي تركتهـــا على ســــــــــــــاحـــة اخلصـــــــــــم. وعلى هـــذا األســــــــــــــاس، ومقـــارنـــة 
باالنتفاضـــــات الفلســـــطينية الســـــابقة، فإن هذه األخيرة كانت أشـــــدها زخماً ووقعاً على 

. وهي يف نهـــايـــة املطـــاف حلقـــة أُخرى من حلقـــات الصـــــــــــراع العـــد و، وبـــالتـــايل، جنـــاحـــاً
املســــــــتمر مع العدو القومي، وتكمن أهميتها يف أنها تعبر عن اســــــــتمرار االشــــــــتباك بذلك 

  .العدو، على طريق حسم الصراع التاريخي معه
ويف احملصـــلة، وبصـــرف النظر عن املالحظات على املقدمة، التي تبقى وجهة نظر 
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قيّمة ومتماســـــــكة، وتســـــــتحق كل تقدير ملا انطوت عليه من تقويمات معمَّقة، فإننا أمام 
 "مؤســـــــــســـــــــة الدراســـــــــات الفلســـــــــطينية"كتاب غاية يف األهمية، وال ســـــــــيما بعد أن توقفت 

ائمة . وهو يندرج يف ق"الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية"اضطراراً عن إصدار سلسلة 
رموقــة، والتي من دونهــا كــانــت معرفتنــا بتــاريخ طويلــة من إصــــــــــــدارات املؤســـــــــــســــــــــــة امل

  .فلسطين وقضيتها ضحلة وحمدودة
  الياس شوفاين

   تاريخ فلسطين وقضيتها باحث يف
 دمشق
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