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 اإلهداء


؛ إىل يٍ شجعاًَ عهى يىاصهح طهة انعهى، وتذال كم يا يف وسعهًا يٍ أجهً  -

 وانديّ انكزميني أطال اهلل عًزمها، وأيدمها تىافز انصحح وانساليح.
 .إىل  أخً انشهٍد حمًد االستشهادي يف كتائة انقساو -

 إىل عًيت احلثٍثح. -
 اهلل.إىل إخىتً وأخىاتً األحثاب، وفقهى  -

 ح.وأخص تانذكز هان ،إىل مجٍع صدٌقاتً انغانٍاخ -
دوًَ إىل يدرسً قسى انتارٌخ واَثار يف اجلايعح اإلساليٍح األفاضم انذٌٍ سوّ -

 تانعهى واملعزفح.
 .أرواح شهداء فهسطني. وإىل أتطال املقاويح. وإىل قادج انعًم انفهسطٍين إىل  -

 .نثىاسمأسزاَا ا؛إىل يٍ ٌقثعىٌ داخم سجىٌ االحتالل  -
 إىل كم يٍ ٌهًه أيزي. -

 أهدي هذا انثحث                                                          
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 الشكر والتقدير
ا  ]َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت َعََلَّ َوَعََل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِِلً

ني[ َتْرَضاهُ  اِِلِ  .219النمؿ:  َوَأْدِخْلنِي بَِرْْحَتَِك ِِف ِعَباِدَك الصَّ

قبؿ كؿ شيء أشكر اهلل العظيـ الذم أعانني عمى تخطي العقبات النجاز ىذا العمؿ الذم 
 ماكاف ليكتمؿ لكال تكفيؽ اهلل.

يمانان ك  باالعتراؼ ألىؿ الفضؿ بفضميـ، فإني أتقدـ بكافر الشكر كالتقدير إلى أستاذم  مٌنا ا 
الفاضؿ الدكتكر/ نياد الشيخ خميؿ الذم تكـر كتفضؿ عمي بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، كقد 

سداء التكجييات النافعة، كذلٌ  اب، كيسر لي عؿ لي الصأعطاني مف كقتو الثميف، لقراءة الرسالة، كا 
 ب، حتى يخرج البحث عمى ىذا الكجو، فأسأؿ اهلل أف ينفع بو كبعممو اإلسالـ كالمسمميف.المتاع

ثرائيالكما أتقدـ بالشكر كالتقدير ألعضاء لجنة المناقشة، ا ، مذيف تفضال  بمناقشة الرسالة كا 
لكؿ كأتقدـ بالشكر الجزيؿ  .ابكعامرعبد الرحمف السنكار كالدكتكر عدناف إبراىيـ ا الدكتكر زكري

كما أتقدـ بالشكر لمكتبة الجامعة اإلسالمية كالعامميف  أساتذتي في قسـ التاريخ بالجامعة اإلسالمية.
 فييا، كمؤسسة القدس الدكلية، كمركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني، كمركز التخطيط الفمسطيني.

ة الكراـ أ.أشرؼ لألخك لمدكتكر خالد الخالدم كالدكتكر كائؿ أبك شعباف ك كأتقدـ بجزيؿ الشكر 
البعمكجي، أ. أحمد الفميت، أ. أيمف أبك عايش، أ. ناىض زقكت عمى تعاكنيـ معي أثناء جمعي 

 لمادة الرسالة.

كأخيران أتقدـ بعظيـ الشكر كخالص التقدير إلى كؿ مف ساىـ في إتماـ ىذه الدراسة، كأسأؿ 
 زاف حسناتيـ جميعان.يالمكلى عز كجؿ أف يجعؿ ذلؾ في م

 الباحثة
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 ممخص الدراسة

دراسة أحداث االنتفاضة الفمسطينية األكلى في قطاع غزة التي اندلعت في  تناكلت الدراسة
ـ، كاستمرت حتى قدكـ السمطة الفمسطينية في الرابع مف 1987الثامف مف كانكف األكؿ" ديسمبر"

نت مف حاالت ـ، كقد تميزت تمؾ السنكات بمشاركة جماىيرية كاسعة، كلكنيا عا1994أيار" مايك" 
 مد كجزر عمى مدار السنكات السبع مف عمرىا.

إبراز أشكاؿ المقاكمة الشعبية كأدكاتيا، كتفسير سبب لجكء الشعب  كاستيدفت الدراسة
الفمسطيني لتمؾ األساليب، كتكضيح مشاركة الشرائح االجتماعية المختمفة في االنتفاضة، كبياف 
براز مدل اىتماـ الفصائؿ الفمسطينية بالدكر الشعبي،  إسياـ القطاعات المينية في المقاكمة، كا 

براز العكامؿ المع  يقة لالنتفاضة، كأسبابيا.كا 

منيج البحث التاريخي، كيتككف البحث مف أربعة فصكؿ كخاتمة، إضافة  اعتمدت الدراسة
باإلضافة  ،(ـ1987 -1967)  غزة إلى تمييد تناكؿ سياسات كممارسات االحتالؿ ضد قطاع
 لمقاكمةا كأساليب الصييكنية القمع لتعريؼ لالنتفاضة كأسبابيا، كتطرؽ الفصؿ األكؿ سياسة

 .(ـ1994 -1987) غزة قطاع في االحتالؿ جيش مكاجية في لالنتفاضة الشعبية

خالؿ االنتفاضة  جتماعيةالجيكد الشعبية في تقديـ الخدمات االكاستعرض الفصؿ الثاني 
التعميمية،  الخدمات تقديـ في الشعبية الجيكد ، كدكرـ(1994 -1987األكلى في قطاع غزة) 

االجتماعية. كتناكؿ الفصؿ الثالث  الصحية، كجيكد المؤسسات الخدمات تقديـ في الشعبية كالجيكد
-1987المجاؿ االقتصادم خالؿ االنتفاضة األكلى في قطاع غزة )تنمية في الجيكد الشعبية 

 الصناعي القطاع مقاكمةك  التجار، الزراعي، كمقاكمة القطاع ، كاستعرض مقاكمةـ(1994
 لالنتفاضة الشعبية بالمقاكمة الفمسطينية الفصائؿ د أكضح اىتماـكالعماؿ. أما الفصؿ الرابع فق

 .(ـ1994-1987) غزة قطاع في األكلى

عمى مجمكعة مف المصادر لـ يكف بدكنيا إتماـ الدراسة ممكنان، كقد  ت الدراسةاعتمد
فترة  اشتممت الدراسة عمى بيانات الفصائؿ الفمسطينية، كتقارير المؤسسات الخدماتية الفاعمة خالؿ

االنتفاضة، كاشتممت المصادر عمى مقابالت شخصية أجرتيا الباحثة مع عدد مف منفذم عمميات 
كما قامت الباحثة بعممية مسح ، الطعف بالسكاكيف، كبعض الشخصيات التي عاصرت االنتفاضة

كما كظفت لعؿ أعداد البيادر السياسي، كيكميات االنتفاضة الحمد العممي، كفمسطيف الثكرة، 
 .المراجع العربية كالعبرية كاالنجميزية
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 إلى مجمكعة مف النتائج؛ يمكف تسجيؿ أبرزىا في النقاط التالية: ت الدراسةكقد خمص

ف كانت ىي - لـ تكف حادثة الشاحنة بمفردىا كراء اندالع االنتفاضة الفمسطينية الكبرل، كا 
الصييكني لقطاع غزة عاـ شرارة انطالقتيا، بؿ بفعؿ أسباب تشكمت كتراكمت منذ االحتالؿ 

 ـ.1967

استخدمت سمطات االحتالؿ كؿ أساليب القمع، ككافة أنكاع االنتياكات التي يعاقب عمييا -
 القانكف الدكلي ضد أىالي قطاع غزة لمقضاء عمى االنتفاضة.

ابتكرت سمطات االحتالؿ أدكات جديدة لكؿ أسمكب مف أساليب المقاكمة التي استخدميا -
 في مقاكمتيـ الشعبية.الفمسطينيكف 

تعددت أشكاؿ المقاكمة الشعبية خالؿ االنتفاضة األكلى، كشممت المظاىرات كاإلضرابات، -
 كالعصياف المدني، كعمميات الطعف، كمشاركة جميع قطاعات المجتمع. 

ات في قطاع غزة، إال أنيـ ابتكركا أدكات ككسائؿ جديدة في عمى الرغـ مف قمة اإلمكان-
 .لزجاجات الحارقة كالقنابؿ كغيرىاد بدأت بالحجر كالسكيف، ثـ استخدمت االمقاكمة، فق

ية(، بيدؼ المدارس كالجامعة الكحيدة في قطاع غزة) الجامعة اإلسالماالحتالؿ إغالؽ -
األمر الذم جعؿ تكجو أىالي القطاع إلى التعميـ الشعبي، القضاء عمى االنتفاضة، مما أدل إلى 

كما تشكمت لجاف المؤازرة التي حاربت حاالت حتى تبقى تحت راقبتو، االحتالؿ يفتح المدارس 
 الغش.

لعب القطاع الصحي الخاص داخؿ قطاع غزة، دكران ممحكظان في تقديـ الخدمات لممكاطنيف -
بال انقطاع ، كما ساىـ بتنظيـ أياـ عمؿ تطكعي طبية مجانية لألىالي، كما بادر إلى تنظيـ العديد 

 أياـ تكعية لألىالي. ؿ التكعية الصحية، كعقدشطة في مجامف األن

األمر الذم جعؿ  ط االجتماعية بيف أىالي قطاع غزة؛ساىمت االنتفاضة في تكثيؼ الركاب-
 االنتفاضة تصمد لمدة سبع سنكات.

بذلت الجمعيات كالمساجد جؿ جيدىا مف أجؿ تقديـ خدمات اجتماعية كثقافية كصحية -
لمساعدة األسر المحتاجة، كما برزت  صندكؽ لمزكاة كالصدقات؛ مت بإنشاءلممكاطنيف، حيث اىت

 لجاف االصالح، التي عممت عمى حؿ النزاعات بيف الناس، كتحقيؽ التكافؿ االجتماعي.



 و
 

يعد المسجد أحد أىـ بؤر التفاعؿ كالنشاط االجتماعي كالثقافي كالسياسي، كقد كانت مرحمة -
قت اندالع االنتفاضة، ككاف المسجد نقطة النطالؽ المسجد أكلى مراحؿ العمؿ الكطني التي سب
 المظاىرات في الشكارع خالؿ فترة االنتفاضة. 

عممت سمطات االحتالؿ عمى تدمير االقتصاد الفمسطيني كالعديد مف المؤسسات -
تجريؼ األراضي ك الفمسطينية األخرل، كذلؾ مف خالؿ فرض حظر التجكؿ بشكؿ مستمر، 

 المحاصيؿ الزراعية، باإلضافة لمنع إنشاء مصانع، كفرض الضرائب.الزراعية، كعرقمة تسكيؽ 

عمى الرغـ مف سياسة االحتالؿ التدميرية لالقتصاد الغزم، إال أنو مر بمراحؿ تطكر -
أراضييـ، كالعمؿ عمى زيادة مساحتيا، كتطكير  ة، مف خالؿ عكدة أىالي القطاع لزراعةمتميز 

 إنتاجيا.

فاضة، ماؿ صراعان مع العدك عمى كافة الجبيات في االنتلقد خاض كؿ مف التجار كالع-
ألحؽ خسائر فادحة عمى االقتصاد اإلسرائيمي، األمر الذم جعؿ  فقامكا بإضراباتيـ الطكيمة؛ مما

 االحتالؿ يفكر في االستغناء عف العماؿ العرب.

كافة، كمف شٌكمت البيانات حمقة كصؿ بيف قيادة التنظيمات كالشعب الفمسطيني بشرائحو  -
 خالليا تـ ايصاؿ الرسائؿ كالتعميمات كالتكجييات.
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 المقدمة
ـ، 1987أحداث االنتفاضة الفمسطينية األكلى في الثامف مف كانكف األكؿ" ديسمبر" اندلعت

ـ، كقد تميزت تمؾ السنكات 1994كاستمرت حتى قدـك السمطة الفمسطينية في الرابع مف أيار" مايك" 
بمشاركة جماىيرية كاسعة، كلكنيا عانت مف حاالت مد كجزر عمى مدار السنكات السبع مف 

 عمرىا.

أساليب المقاكمة بيف الكسائؿ كاألساليب الجماىيرية الشعبية، كبيف الكسائؿ تنكعت 
 التي يقـك بيا أفراد. لمسمحة التابعة لمتنظيمات، أكالعسكرية التي تنفذىا المجمكعات ا

ي كما برزت العديد مف المؤسسات، بمختمؼ أنكاعيا كاتجاىاتيا، التي كاف ليا دكر كبير ف
مدادى كتكجيو تكعيةى االنتفاضة، فقد عممت عم  ، كذلؾ كاف ليا دكره كافة المستمزماتب ـاألىالي، كا 

في خدمة المجتمع في شتى المجاالت الصحية، كاالقتصادية، كالثقافية، كاالجتماعية، بما فييا  بارزه 
 المساجد التي كاف ليا دكر في تكعية األىالي، كانطالؽ معظـ فعاليات االنتفاضة مف داخميا.

المقاكمة الشعبية خالؿ االنتفاضة األكلى في قطاع غزة  دراسة بعنكافلذلؾ اختارت الباحثة 
ـ(. كالمقصكد بالمقاكمة الشعبية مجمؿ الفعاليات التي شاركت فييا جماىير 1987-1994)

االجتماعي كالمكاجية االقتصادم ك  يفكمختمؼ شرائحو االجتماعية عمى الصعيد ،الشعب الفمسطيني
 االحتالؿ اإلسرائيمي. مع قكات

 دراسة:أىمية ال

 :في أنو دراسةتتمثؿ أىمية ال

لممقاكمة الشعبية الفمسطينية خالؿ سبع سنكات ضد االحتالؿ  يقدـ لمقارئ العربي تقييمان -1
 الصييكني. 

فادة الباحثيف مف تمؾ الفترة. -2  تكثيؽ لمرحمة ميمة مف المقاكمة خالؿ فترة االنتفاضة األكلى، كا 

لما قدمتو في االنتفاضة، مف خالؿ إلقاء الضكء عمى تطكر  قدـ لممقاكمة الفمسطينية تقييمان ي -3
 في دحر االحتالؿ. ان أساسي ان المقاكمة، كأف ليا دكر 
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 دراسة:أىداف ال

 :إلىدراسة يدؼ الت

 إبراز أشكاؿ المقاكمة الشعبية كأدكاتيا. -1

 تفسير سبب لجكء الشعب الفمسطيني لتمؾ األساليب. -2

 تكضيح مشاركة الشرائح االجتماعية المختمفة في االنتفاضة. -3

 بياف إسياـ القطاعات المينية في المقاكمة. -4

 إبراز مدل اىتماـ الفصائؿ الفمسطينية بالدكر الشعبي. -5

 إبراز العكامؿ المعيقة لالنتفاضة، كأسبابيا. -6

  :تسعى الباحثة لإلجابة عمى األسئمة التالية دراسةألىداؼ ال تحقيقان 

 ؟ اكمة الشعبيةما أبرز أشكاؿ المق -1

 ؟ما األساليب التي لجأ إلييا الشعب الفمسطيني في االنتفاضة األكلى -2

 ؟عات المينية في االنتفاضة األكلىكيؼ أسيمت القطا -3

 ؟ئؿ الفمسطينية كالشعب الفمسطينيما طبيعة العالقة بيف الفصا -4

 دراسة:لحدود المكانية والزمانية لما

الحد ك أم منذ بداية االنتفاضة األكلى حتى نيايتيا.  ؛ـ1994 -1987ف عامي الزماني ما بيالحد 
 قطاع غزة. ىكالمكاني 
 دراسة:منيج ال

منيج البحث التاريخي، حيث سيتـ التركيز عمى ركايات التاريخ الشفكم، إضافة إلى  اعتمد البحث
، كما قامت الباحثة بعممية مسح لعؿ أعداد البيادر السياسي، كيكميات االنتفاضة الكثائؽ المكتكبة

 .الحمد العممي، كفمسطيف الثكرة
 :الدراسات السابقة

 تشمؿ المكتبة العربية العديد مف األبحاث كالدراسات التي تناكلت االنتفاضة الفمسطينية كمنيا

في التاريخ بعنكاف " االنتياكات  2004دراسة عدناف أبك عامر رسالة ماجستير عاـ  -:أكالن 
 -1987اإلسرائيمية لحقكؽ الفمسطينييف المدنية كالسياسية في قطاع غزة خالؿ االنتفاضة األكلى 



 م
 

كىي دراسة مفيدة حاكؿ الباحث تعقب انتياؾ الحؽ في الحياة كالحرية كالتنقؿ كالحركة  ،ـ"1993
 بير عف الرأم مف قبؿ سمطات االحتالؿ.كالتع

 :تكصمت الدراسة لعدة نتائج، منيا

عرضت الدراسة بشكؿ مستفيض انتياؾ قكات االحتالؿ لحؽ الفمسطينييف في الحياة، األمر  -
 الذم أسفر عف سقكط العديد مف الشيداء كالجرحى خالؿ فترة االنتفاضة.

عتداء عمى األفراد كالطكاقـ الطبية سجمت الدراسة انتياج سمطات االحتالؿ لسياسة اال -
 الفمسطينية، دكف تمييز كدكف احتراـ لمشارة الطبية التي تميزىـ.

استفاضت الدراسة بشكؿ كاسع في الحديث عف انتياؾ السمطات االحتالؿ لحؽ الفمسطينييف  -
سجكف كاجيو المعتقمكف مف أكجو المعاناة الشاقة في  فيماك أفي الحرية، سكاء في االعتقاالت، 

 االحتالؿ.
تباعيا اكما تطرقت الدراسة إلى انتياؾ قكات االحتالؿ لمحؽ في اإلقامة بالكطف، مف خالؿ  -

 سياسة اإلبعاد كالنفي كالطرد خارج قطاع غزة.

 :أما تكصيات الدراسة، منيا

 يتكجب عمى األطراؼ كعمى المكاثيؽ القانكنية كالحقكقية، تحمؿ مسؤكلياتيا كالكفاء بالتزاماتيا، -
كالعمؿ عمى ضماف احتراـ إسرائيؿ لتمؾ المكاثيؽ كاالتفاقيات، كتطبيقيا في األراضي 

 الفمسطينية المحتمة.
االستمرار بالمطالبة بتدخؿ دكلي لكقؼ سفؾ الدماء الفمسطيني، كالمحافظة عمى أمنيـ  -

مدنييف كممتمكاتيـ، كمعاقبة المسئكليف اإلسرائيمييف عف االنتياكات الجسيمة كالخطيرة ضد ال
 الفمسطينييف.

تكصي الدراسة بضركرة مباشرة منظمات المجتمع المدني كالدكلية بما فييا، منظمات حقكؽ  -
اإلنساف، نقابات المحاميف، لجاف التضامف الدكلية، بتحضير ممفات خاصة باالنتياكات 

 ـ حرب.اإلسرائيمية، التي صنفتيا لجنة حقكؽ اإلنساف التابعة لالمـ المتحدة عمى أنيا جرائ

ـ في التاريخ بعنكاف االنتفاضة في 2013دراسة أحمد أبك عامر رسالة ماجستير عاـ  :ثانيان 
كىي دراسة مفيدة حاكؿ الباحث تعقب االنتفاضة الشعبية  ،ـ(1993 -1987) الصحافة الفمسطينية

 ث عف شرارة االنتفاضة، كالتظاىرات كالمكاجيات كاالضراباتدفي الصحافة الفمسطينية، كتح
عالـ االنتفاضة،  كالعصياف المدني باإلضافة لمجاف الشعبية، كما تحدث عف االنتفاضة المسمحة، كا 

 كالعكامؿ التي أثرت عمى حضكر االنتفاضة في الصحافة الفمسطينية.



 ن
 

 :تكصمت الدراسة لعدة نتائج منيا

ضة اىتمت كافة الصحؼ كالمجالت الفمسطينية التي كانت تصدر في تمؾ الفترة باالنتفا -
 كفعاليتيا، ككقفت عمى أىـ التفاصيؿ خالليا.

لـ ينتظر الشعب الفمسطيني قيادة إلعطائو شرارة االنطالقة باالنتفاضة؛ بؿ كاف متقدما عمى  -
 قيادتو كتنظيماتو في إطالؽ شراراتيا.

أظيرت الصحافة الفمسطينية حالة التكاتؼ الشعبي كاالجتماعي بيف مككنات الشعب  -
 و خالؿ االنتفاضة كالتي دفعت بيا إلى أعمى المستكيات.الفمسطيني كمقاكمت

في مكاجية المحتؿ؛ بؿ ابتكر أدكات لديو االمكانيات مف قمة لـ ييأس الشعب الفمسطيني  -
 ككسائؿ جديدة في المقاكمة.

اضطر الفمسطينيكف إلى أسر جنكد االحتالؿ بعد رفض " إسرائيؿ" جميع النداءات المحمية  -
 ف األسرل كفي مقدمتيـ المرضى ككبار السف.كالدكلية لالفراج ع

استخدمت سمطات االحتالؿ كؿ أساليب القمع كقامت بشتى أنكاع االنتياكات التي يعاقب  -
 عمييا القانكف الدكلي ضد سكاف األرض المحتمة لكقؼ االنتفاضة.

ة كقطاع لـ تمؽ سمطات االحتالؿ أم اىتماـ لمقرارات الدكلية حكؿ انتياكاتيا في الضفة الغربي -
 غزة، كفي مقدمتيا قرارات األمـ المتحدة كمنظمات حقكؽ اإلنساف.

إلى إتباع " إسرائيؿ" كبمساعدة غربية الحمكؿ السممية  يقاؼ االنتفاضة عسكريان إدفع العجز في  -
 كمفاكضات السالـ إليقافيا كىك مانجحت بو في النياية. 

ثالثان: دراسة رجب البابا جيكد حركة المقاكمة اإلسالمية حماس في االنتفاضة الفمسطينية ، 
ـ. كىي دراسة مفيدة حاكؿ الباحث تعقب حركة حماس منذ النشأة ، مركران 1994 -1987

بعمميا العسكرم، كعالقتيا الداخمية كالخارجية، باالضافة لمكقؼ االحتالؿ اإلسرائيمي مف 
 حركة حماس.

 أما تكصيات الدراسة منيا:
أعادت انطالقة حركة المقاكمة اإلسالمية حماس كمشاركتيا الفاعمة في االنتفاضة البكصمة  -

الصحيحة لدائرة الصراع مع العدك، بإعادة القضية الفمسطينية لبعدىا العربي كاإلسالمي 
 بإعتباىا قضية العرب كالمسمميف.

 -ريخي لحركة المقاكمة اإلسالمية )حماس(تعد االنتفاضة الفمسطينية نقطة تحكؿ تا -
 تجاه القضية الفمسطينية.  -جماعة اإلخكاف المسمميف



 س
 

)حماس( حاجات المجتمع كمتطمباتو، في ظؿ  المست حركة المقاكمة اإلسالمية -
 إمكانياتيا، مع نقاء اليد كنظافتيا.

الضربات أثبتت حركة المقاكمة اإلسالمية)حماس( قدرة عالية في استيعاب كامتصاص  -
 اإلسشرائيمية ليا، كالتي فاقت غيرىا مف الفصائؿ المشاركة في االنتفاضة.

حققت حركة المقاكمة اإلسالمية )حماس( مف خالؿ حممتيا اإلعالمية الناجحة التي رافقت  -
عالميان كاسعان ظير بشكؿ كاضح مف  عممية اإلبعاد إلى مرج الزىكر، انتشاران سياسيان كا 

 إلعالـ المختمفة لمحدث ذاتو.خالؿ تغطية كسائؿ ا
تجاكزت حركة المقاكمة اإلسالمية )حماس( الخالؼ المذىبي مع إيراف، لخدمة الكحدة  -

اإلسالمية، كما تمكنت مف لفت أنظار العالـ كخاصة الكاليات المتحدة األمريكية كالتأثير 
 في صناعة القرار في المنطقة.

النتفاضي الفمسطيني، كىي دراسة مفيدة حاكؿ الباحث رابعان: دراسة بشير أبك القرايا، النمكذج ا
تعقب الظاىرة االنتفاضية كالذاكرة كالبيئة كالمدخالت في النظاـ االنتفاضي، كأبنية االرساؿ 

 كالمخرجات، كالتغذية االسترجاعية كأخيران طرؽ التفاعؿ كالتقييـ.
 تكصمت الدراسة لعدة نتائج، منيا:

نتفاضية في دراسة الظاىرة، كالتعرؼ عمى المجتمع االنتفاضي أىمية الذاكرة التاريخية اال -
 الفمسطيني كتقسيماتو كمجاالت فعمو، كآثار االنتفاضة عميو جغرافيان كبشريان.

في إطار التعرؼ عمى مخرجات النظاـ االنتفاضي، اعتبرت أف الشبكية االنتفاضية تمثؿ  -
لتداعيات السياسية كاالقتصادية مفيكمان أبعد مف االتصالية االنتفاضية، كقد أظيرت ا

 كاالجتماعية كاألمنية لمفعؿ االنتفاضي عمى االحتالؿ اإلسرائيمي.
أسيـ النجاح االنتفاضي الفمسطيني في تقديـ الظاىرة االنتفاضية كنمكذج إنساني يساعد  -

عمى الحركة كالنمك كاالرتقاء، كامتالؾ قدرة انتشارية عالية، إال أنو لكحظ درجة التأثير 
 االنتفاضي الفمسطيني عمى المستكييف العربي كاإلسالمي مازالت محدكدة.

كجكد عالقة كثيقة بيف استجابة القكل الكطنية كاإلسالمية آللية التقكيـ كالنقد، كبيف فاعمية  -
األداء كالمقدرة عمى تحقيؽ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا في االنتفاضة، كالتحدم يكمف 

 طنية الفمسطينية، كمقاكمة االحتالؿ.في تحقيؽ الكحدة الك 
كجكد عالقة بيف االستفادة مف الذاكرة كالقدرة عمى التكيؼ مع المعطيات الجديدة، كبيف  -

 تقكيـ المسار لزيادة الفعؿ االنتفاضي.



 ع
 

كجكد عالقة كثيقة بيف إدارؾ خصكصية العدك، كفاعمية االنتفاض في كجيو كمكاجيتو،  -
تيجي العربي الكحيد لمتعامؿ مع االحتالؿ الصييكني، كخاصة فالمكاجية ىي الخيار االسترا

بعد ثبكت عدـ جديتو في السالـ، كاتخاذىا كسيمة لممضي قدمان في تيكيد األرض 
 الستكماؿ السيطرة الكاممة عمى فمسطيف كفقان لممشركع الصييكني. 

 تقسيمات البحث:

البحث إلى أربعة فصكؿ كخاتمة، إضافة إلى تمييد تناكؿ سياسات كممارسات االحتالؿ  قسـ
ـ( باإلضافة لتعريؼ لالنتفاضة كأسبابيا، كتطرؽ الفصؿ األكؿ 1987-1967ضد قطاع غزة )

لسياسة القمع الصييكنية كأساليب المقاكمة الشعبية لالنتفاضة في مكاجية جيش االحتالؿ في 
 (.1994 -1987قطاع غزة )

الفصؿ الثاني الجيكد الشعبية في تقديـ الخدمات االجتماعية خالؿ االنتفاضة األكلى  تناكؿك 
كقدـ الجيكد الشعبية في تقديـ الخدمات التعميمية، كالجيكد  ،ـ(1994 -1987) في قطاع غزة

الفصؿ الثالث الجيكد  الشعبية في تقديـ الخدمات الصحية، كجيكد المؤسسات االجتماعية. كتناكؿ
ـ(، 1994-1987الشعبية في تنمية المجاؿ االقتصادم خالؿ االنتفاضة األكلى في قطاع غزة )

مقاكمة القطاع الصناعي كالعماؿ. أما ك مقاكمة التجار، ك كاستعرض مقاكمة القطاع الزراعي، 
تفاضة األكلى في قطاع الفصؿ الرابع فقد أكضح اىتماـ الفصائؿ الفمسطينية بالمقاكمة الشعبية لالن

  ـ(.1994-1987غزة )

كالتكصيات،  بحثالنتائج التي استخمصت مف ال بخاتمة تضمنت أىـ ثة الدراسةنيت الباحأك 
 كقائمة المالحؽ كأخرل لممصادر كالمراجع.

، كأسالو عز كجؿ أف ينفعني ه الدراسةالذم أعانني عمى إتماـ ىذ كفي الختاـ أحمد اهلل تعالى
مو خالصان لكجيو الكريـ، كنافعان لعباده، كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو بو، كأف يجع

 كسمـ.
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 يمتهيدفصل 
سياست االحتالل اإلسرائيلي جتاه قطاع غزة ها 

 م(.7691 -7691)بني عاهي 
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يكني ضد سياسات كممارسات االحتالؿ الصي :المحكر األكؿ ،محكريفيتناكؿ ىذا المبحث 
أكاف ذلؾ عمى الصعيد السياسي أـ ـ، سكاء  1987 -1967بيف عامي  ماأىالي قطاع غزة 

 مباشرة.تعريؼ االنتفاضة، كأسبابيا المباشرة كغير القتصادم، كالمحكر الثاني ا االجتماعي أـ

 م(1987-1967) سياسات وممارسات االحتالل الصييوني ضد قطاع غزة -:أوالً 
ـ، كتال ذلؾ سياسات كممارسات 1967قطاع غزة لالحتالؿ الصييكني عاـ  خضع

منذ اليـك األكؿ السيطرة  العائمة الفمسطينية، فقد حاكلت "إسرائيؿ" صييكنية؛ كاف ليا أثر كبير عمى
 .(1)عمى قطاع غزة كقانكنيان  كاقتصاديان  سياسيان 

ضد قطاع  عدة إجراءات في مختمؼ المجاالت "إسرائيؿ"اتخذت  عمى الصعيد السياسيو 
  :ما يمياإلجراءات  غزة كمف تمؾ

مخركج لمدخكؿ فييا أك ل، حيث تطمب مغمقةأعمنت إسرائيؿ أف قطاع غزة منطقة عسكرية 
منع ك الحكاجز، تصريحات خاصة مف الجيش، كاستخدمت كسائؿ لتقييد حركة السكاف مثؿ:  منيا

 .(2)دـ السماح لمتنقؿ بيف غزة كالضفةعك جزئي، غالؽ الاإلك التجكؿ، 

مف بنائيا داخؿ  سعت سمطات االحتالؿ إلحاطة القطاع بسمسمة مف المستكطنات بدالن كما 
 1000، كقد تـ تسييج ما مساحة 1971ككانت بداية االستيطاف عاـ  القطاع المكتظ بالسكاف،

لكنيا  ؛(3)دكنـ في منطقة أبي مديف جنكب مدينة غزة، كاعتبرت مستكطنة كفارداركـ أكؿ مستكطنة
سطينية عف عزؿ المدف الفم كسط السكاف العرب، ككاف اليدؼ أف أقامت المستكطنات تما لبث

، يمكف المجكء إلييا إذا دعت الضركرة لذلؾ، بعضيا، كجعؿ تمؾ المستكطنات مراكز أمف احتياطية
 .(4)عسكريان  طابعان بتمؾ المستكطنات  كطبعت

قمعت قكات االحتالؿ كؿ أشكاؿ النشاط السياسي داخؿ قطاع غزة، كاتبعت سياسة كما 
 ،اصطياد الشباب في براثف المخابرات اإلسرائيميةإسقاط أمني لمشباب الفمسطيني، كالمقصكد بو 

 عبر دخكؿ الييكد بكثافة إلى قطاع ،ات الشائنةيإلى عمالء، كعممت عمى نشر السمكككتحكيميـ 
 .(5)سقاط األخالقي كاألمنيغزة، كاإل

                                                           
 .86حممة التكعية المجتمعية" نداء لمكالديف، نحك أسرة أفضؿ، ص (1)
 .30اإلسرائيمي، صدنياؿ بارتاؿ، يتسحاؾ شنؿ، تأثير االحتالؿ عمى المجتمع  (2)
 .71، 52جياد البطش، االستيطاف، ص (3)
 .98نياد الشيخ خميؿ، حركة اإلخكاف المسمميف، ص (4)
 .98نياد الشيخ خميؿ، حركة اإلخكاف المسمميف، ص (5)
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يز يتمـ؛  دكف 1967يف  منذ أيمكؿ عاـ مارست سياسة اإلبعاد ضد النشطاء السياسيكما 
،  فقد أبعد ةظيـ كتفعيؿ االضطرابات االحتجاجيالسياسي، معتبرة أف الكؿ شارؾ في تنفي االنتماء 

داية االحتالؿ حتى عاـ ـ، كبمغ مجمكع المبعديف مف ب1967عاـ  مكاطنان االحتالؿ أربعة كخمسيف 
 .  (1) مكطنان  ستمائة كأربعة كثمانيف  ـ،1988

تفريغ  الغربية كاألردف كمصر، بيدؼمضفة سكاف القطاع عمى اليجرة لاالحتالؿ حمؿ كقد 
ـ 1967دت حرب ىجرة قسرية حيث أ :ىماىجرة السكاف في نكعيف  تمثمتك  القطاع مف سكانو،

ى الضفة الغربية كاألردف، خالؿ عامي ألؼ نسمة مف قطاع غزة إلإلى تيجير حكالي ستيف 
م األكضاع ـ، كيعزم ذلؾ إلى ترد1975بعد عاـ  تىجرة طكعية بدأك  .(2)ـ1968 -1967

ضفة الغربية قطاع لربط اقتصاد ال "إسرائيؿ" االقتصادية في القطاع نتيجة السياسة التي فرضتيا 
إلى  ار كثير مف الشباب لميجرةأدل إلى اضطر  ؛ كذلؾثره السمبيباقتصادىا، مما كاف لو أ غزة

 .(3)لتأميف متطمبات الحياة لعائالتيـ الدكؿ العربية طمبان 

 ،حظر التجكؿ لسبب أك آلخر عمى أماكف كثيرة في القطاعسمطات االحتالؿ فرض كما 
بحجة الدكاعي األمنية، كالبحث عف رجاؿ المقاكمة كاألسمحة التي يستخدمكنيا في مقاكمتيـ 

كربما يطكؿ في بعض األحياف ألسابيع، كذلؾ مثمما حدث  لالحتالؿ، كقد يستمر الحظر أيامان 
استمر حظر التجكؿ فيو لمدة شير كامؿ، كقد قامت قكات االحتالؿ لمعسكر الشاطئ بغزة، فقد 

بكضع األسالؾ الشائكة حكؿ المعسكر كمنعت دخكؿ أية مكاد غذائية أك طبية لممعسكر، 
 . (4)عدد كبير مف شباب المعسكر ، كاعتقاؿباإلضافة إلى ضرب كتعذيب األىالي

؛ بحجة الحفاظ عمى لى خارجوسكاف بعض مناطؽ القطاع مف السفر إاالحتالؿ منع لقد 
، كقد يستمر المنع عدة شيكر، كذلؾ يحكؿ دكف التحاؽ كثير مف المكظفيف كالعامميف خارج األمف

، كنياران  البيكت ليالن  كما داىمت .بجامعاتيـ الطمبة بعض التحاؽك  كأعماليـ، القطاع  بكظائفيـ
مما يسبب عدـ االستقرار  حث عف السالح، كعف رجاؿ المقاكمة؛بحجة البكقامت بتفتيشيا 

                                                           
ـ، 1988، 385ـ، البيادر السياسي، ع 1988كانكف ثاني  -1967غساف عبد اهلل، مسمسؿ االبعاد حزيراف  (1)

 .22 -21ص
، 3سعيد حمكد، الضغكط االقتصادية اإلسرائيمية في الضفة الغربية كقطاع غزة، مجمة شؤكف فمسطينية، عدد  (2)

 .83ـ، ص1971
 .116فؤاد العاجز، تطكر التعميـ العاـ ، ص (3)
 .117فؤاد العاجز، تطكر التعميـ العاـ ، ص  (4)
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 قكات كلـ يسمـ الشباب مف المضايقات المستمرة مف كاالطمئناف عند السكاف كيجعميـ في قمؽ دائـ.
 . (1)، مف خالؿ عمميات التفتيش المستمرة، كالكقكؼ في الشمس لساعات طكاؿاالحتالؿ

الحصكؿ  كما أخضع سياسات التكظيؼ لمعاييره الخاصة، فحـر كؿ مف يعتقؿ أمنيا مف
عمى أية كظيفة، كما فرض عمى المكظفيف عدـ القياـ بأية أنشطة سياسية، كخصص لممكظفيف 

، أك "اإلسرائيمي"األمر الذم جعؿ الشباب يذىبكف لمعمؿ في سكؽ العمؿ  منخفضة؛ ان أجكر 
ع مف الكثير مف يضطركف لميجرة إلى بمداف الخميج لمعمؿ ىناؾ، كذلؾ ساىـ في تفريغ  القطا

 .(2)ات المتعممةالطاق

ك  ان إسرائيمي 230ـ، قتؿ في غزة لكحدىا 1967قطاع غزة في يكنيك  "إسرائيؿ"منذ أف احتمت 
يات، كالباقكف في عمم ان إسرائيمي 38ـ قتؿ في غزة 1987 –ـ 1967بيف  ، ماان فمسطيني 2، 224

 .(3)خالؿ السنكات الست لالنتفاضة األكلى

نية لسكااالحتالؿ اإلسرائيمي تغيير بنية المجتمع احاكلت سمطات  عمى الصعيد االجتماعي
كشؽ الطرؽ الكاسعة داخؿ  د االحتالؿ بيدـ البيكت،ائيمي بعقاـ الجيش اإلسر ك  كاالجتماعية،
 ،كمف ناحية أخرل أنشأت السمطات مشاريع اإلسكافجراءات األمنية، بذريعة اإل ؛قطاعمخيمات ال

 .(4)خارج مخيماتيـ التي تيدؼ إلى إعادة تكطيف سكاف المخيمات في مناطؽ أعدت خصيصان 

بقكتو العسكرية كأدكات االحتالؿ  خضع المجتمع الفمسطيني لسيطرة االحتالؿ ممثالن ك 
السياسية كالقانكنية، كاضطر عدد كبير مف كبار المالؾ لبيع أجزاء مف أراضييـ في ظؿ تردم 

إلنشاء مشاريع األكضاع االقتصادية؛ بيدؼ المحافظة عمى مستكل معيشي أك اجتماعي معيف، أك 
 داخؿ القطاع أك خارجو.

 سائؿ االختراؽ، كمامف المنحرفيف نتيجة تفعيمو لك  شريحة كاسعة عمؿ االحتالؿ عمى إيجاد
ربط شريحة مف العمالء األمنيف كاالقتصادييف بو. كما عمؿ االحتالؿ عمى تفتيت الكحدة الكطنية 

في الحفاظ عمى الركابط كالتماسؾ  ميمان  الفمسطينية، خاصة نسؼ الركابط العائمية التي تمعب دكران 
داخؿ المشاكؿ االجتماعية، مثؿ ضعؼ الضبط االجتماعي  ظيرت الكثير مفجتماعي، كقد اال

                                                           
 .117فؤاد العاجز، تطكر التعميـ العاـ، ص  (1)
 .102يخ خميؿ، حركة االخكاف المسمميف، ص نياد الش (2)
 .13سنة لالنتفاضة األكلى، ص 20يكسي أكخيكف،  (3)
 .99نياد الشيخ خميؿ، حركة االخكاف المسمميف، ص  (4)
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األسرة نتيجة غياب األب لفترات طكيمة عف البيت. كما أف االحتكاؾ بالييكد في العمؿ أدل إلى 
  .(1)اضحة لدل أعداد متزايدة مف الناسظيكر انحرافات خمقية ك 

قية شأنيا شأف ب -" يةسرائيماإل" ييمنة لم خضعت المؤسسات التعميمية أما بالنسبة لمتعميـ
كتـ ربطيا بسمطات الحكـ العسكرم مف خالؿ إشراؼ ضابط  -القطاع المؤسسات األخرل في 

 ، كاستنادان 107، كبعد شير مف االحتالؿ تـ إصدار األمر العسكرم رقـ "اإلسرائيمي"ركف التعميـ 
 تـ بمكجبو منع ،ـ1967في شير أيمكؿ  عسكريان  ليذا األمر فقد أصدر الحاكـ العسكرم أمران 

بحجة أف  ؛مف كزارة التربية كالتعميـ المصرية مقرران  كتابان  (150)مف أصؿ  مدرسيان  كتابان  (132)
 ،، كحذفت كؿ ما يتعمؽ بالكجكد الفمسطيني"إلسرائيؿ"تمؾ الكتب الممنكعة  مشبعة بالكراىية 

 . (2)متعمقة بالمقاكمة كالتحريرالعبارات الحذؼ كتـ ، "إسرائيؿ"كاستبداؿ اسـ فمسطيف بدكلة 

ضافة يؼ عدد مف الطمبة كالمعمميف، باإل، كاعتقاؿ كتكقكما قامت بإغالؽ عدد مف المدارس
إلى إبعاد كثير منيـ خارج القطاع، كما عمدت إلى استخداـ كسائؿ  الضغط عمى القائميف عمى 

ال فإنيـ يتعرضكف لالعتقاؿ أك بدكف احتجاج، كا  التعميـ السيما المعمميف منيـ، لينفذكا مخططاتيا 
" إف سمطات  :ف الذم جاء فيويىـ، كقد أكد ذلؾ بياف المعمميف الفمسطينيبعاد عف مدنيـ كقرااإل

 أخرل منيـ ان دفعة كاحدة، كما اعتقمت أعداد كمعممةن  معممان االحتالؿ العسكرم قامت بإبعاد أربعيف 
فرضت سمطات ك  .(3)ـ"1969 )نكفمبر( تشريف الثاني 15ـ إلى 1969في الفترة مابيف أيمكؿ 

مما أدل إلى زيادة نسبة تسرب الطمبة في  انكية؛دراسية عمى طمبة المرحمة الث االحتالؿ رسكمان 
 .(4)المدارس

كانت األكضاع الصحية في تدىكر مستمر،  كعممت سمطات االحتالؿ عمى اتباع  كما
كلـ تكتؼ سمطات االحتالؿ باالمتناع عف تقديـ  ،فيسياسة اليدـ االجتماعي كالثقافي لمفمسطيني

الغ كافية لمنيكض بالقطاع الصحي الخدمات الصحية المالئمة لسكاف القطاع، كعدـ تخصيص مب
كرسكـ مف سكاف القطاع فحسب، بؿ عممت عمى تقزيـ كتقييد دكر القطاع  ما تقطعو مف ضرائبل

الخاص كالقطاع الخيرم مف القياـ بذلؾ، كفاقمت بذلؾ المشاكؿ المتعمقة بإجراءات صنع القرار 
دارة نظاـ الرعاية الصحية الحككمي  .(5)فيما يخص التخطيط كالتمكيؿ كا 

                                                           
 .102نياد الشيخ خميؿ، حركة االخكاف المسمميف، ص  (1)
 .118فؤاد العاجز، تطكر التعميـ،  (2)
 .119 -118العاجز، تطكر التعميـ،  فؤاد (3)
 .115فؤاد العاجز، تطكر التعميـ، ص  (4)
 .36عدناف أبك عامر، االنتفاضة الفمسطينية، ص  (5)
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 االحتالؿ سمطات أقدمت ، ـ1967 عاـ بؿق مجانان  تقدـ الصحية الخدمات كانت أف كبعد
 فإف لمفمسطينييف، االقتصادم الكضع تردم استمرار كمع العالج، عمى باىظة رسكـ فرض عمى

كجو آخر لممعاناة في ىذا المجاؿ، فقد كىناؾ  .العالج قيمة سداد عف عاجزان  أصبح العادم المكاطف
خصص طبيب  لكؿ سبعمائة  صص طبيب كاحد ألكثر مف ألفي شخص في القطاع، بينماخي 

ف، إضافة إلى في المنطقتيلعناية الصحية شخص في إسرائيؿ، كذلؾ يدؿ عمى اليكة الشاسعة بيف ا
إلى المستشفيات اإلسرائيمية  ات كاألدكات الطبية، حيث كاف يمجأ سنكيان مكانالنقص اليائؿ في اإل
  .(1)مريض فمسطيني مف قطاع غزة 3000 – 200لتمقي العالج حكالي 

لـ تسمح بقياـ مؤسسات اجتماعية كاقتصادية في قطاع غزة  "السمطات اإلسرائيمية"كما أف 
 .(2)ـ1987-1967بيف عامي  ألجؿ االىتماـ باألمكر االجتماعية كاالقتصادية لمسكاف ما

ـ، 1967خضع االقتصاد الفمسطيني لشركط االحتالؿ بعد حرب  عمى الصعيد االقتصادي
مف القكانيف كاألكامر العسكرية التي تحاكؿ إطباؽ الطكؽ عمى  ان حيث أصدرت قكات االحتالؿ كثير 

  .(3)دت إلى تفكيؾ االقتصاد الفمسطينياقتصاديات السكاف، كالتي أ

بالدرجة األكلى األرض كالمياه كىما استيدؼ االحتالؿ الصييكني الزراعة؛ ألنيا تتضمف ك 
، كقد استكلى االحتالؿ عمى (4)في أيديكلكجية الصييكنية العنصراف المذاف يشكالف الركيزة األساسية

 ان ـ، إذ فرضت قيكد1967بالتالي لـ يعد في غزة مياه مجانية منذ عاـ ك األراضي الخصبة كالمياه؛ 
   .(5)عمى آبار المزارعيف كحددت الكميات المستخرجة منيا

كعمى عمميات  ،عمى زراعة بعض األشجار المثمرة ان قيكدسمطات االحتالؿ كما فرضت 
مف الحصكؿ عمى  التسكيؽ خاصة خارج األراضي المحتمة، كسيطر عمى العممية اإلنتاجية بدءان 

يا ، في حيف أنيا مدت مستكطناتة التحتيةممت البنيأىك ، (6)المكاد كالبذكر كحتى التصدير كالتسكيؽ
بأحدث شبكات الطرؽ كالمياه كالكيرباء كالصرؼ الصحي كخالفو؛  المقامة في األراضي الفمسطينية

                                                           
 .37 -36عدناف أبك عامر، االنتفاضة الفمسطينية، ص  (1)
 . 87أفرايـ ليفي، الفمسطينيكف كطرؽ ادارة حياتيـ، ص (2)
 77الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص  أحمد (3)
المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي أسيا األمـ المتحدة، كاقع كآفاؽ تطكر النمط الزراعي في قطاع غزة،  (4)

 .11ص
 .56عبد اهلل الحكراني، قطاع غزة، ص (5)
 .36، ص30دراسة حكؿ كاقع حقكؽ العماؿ في قطاع غزة، سمسمة الدراسات (6)
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، إلى جانب ذلؾ يحظر (1)كذلؾ لحماية الزراعة اإلسرائيمية مف المنافسة مع المنتكجات الفمسطينية
 . (2)"اإلسرائيمي"ذف مف الحاكـ العسكرم ف دكف إاالحتالؿ إصالح أية أراض زراعية م

عمى تدمير قطاع الزراعة، فانحسرت المساحة المخصصة لمزراعة مف  "إسرائيؿ" كعممت 
ـ، بسبب االستيطاف المكثؼ  1985 -1967ألؼ دكنـ في الفترة بيف  100ألؼ دكنـ إلى  198

فقد تعرض  % مف مساحة قطاع غزة معظميا أراض إما مزركعة أك صالحة .42الذم قضـ 
الزراعي كالتحكؿ إلى أجير  في المؤسسات  المزارع الفمسطيني لإلفالس، كاضطر لترؾ عممو

، أك اليجرة لمخارج، أك االنضماـ لجيش العاطميف عف العمؿ. كبشكؿ عاـ فقد "اإلسرائيمية"
 . (3)انخفضت مساىمة القطاع الزراعي بشكؿ مممكس في الناتج المحمي

المساحة ، إلى تقمص اىتماـ السكاف بتربية الحيكانات كقد أدت مصادرة األراضي، كعدـ
لى تناقص عدد الحيكانات، كيقدر االقتصادلرعكيةا قيمة  يكف أف الناتج الحيكاني يشكؿ خمس، كا 

مة الناتج إال أف قي ،اتنالناتج الزراعي في قطاع غزة، كبالرغـ مف تحسف الكضع في الثماني
 .(4)الحيكاني منخفضة عمكمان 

 احتكر االحتالؿـ، 1967بعد حرب أما بالنسبة لمتجارة فبعد تدىكر األكضاع في قطاع غزة 
التجارة الداخمية كالخارجية، ككضع يده عمى عمميات االستيراد كالتصدير كمنافذىا كككالئيا، مف 

غراؽ المجتمع بجزء مف فائض السمع كالخدمات  ،أجؿ ضماف تدفؽ السمع القتصاده  "اإلسرائيمية"كا 
مف ناحية، كلضماف تدفؽ األمكاؿ مف الخارج كما يتناسب كأىدافو السياسية، ككنافذة القتصاده 

 .(5)، مف جية أخرلؽ البمداف العربيةعمى سكؽ أكسع، كىك سك 

شكمت تمؾ الضريبة ك  قيمة المضافة، كضريبة الدخؿ،كما فرضت تطبيؽ قانكف ضريبة ال
، ككاف ييدد الغالء جميع المكاطنيف تاجر أيضان  األسعارعدـ ثبات في طريؽ التجارة، ك  عائقان 

                                                           
قتصادية كاالجتماعية لغربي أسيا األمـ المتحدة، كاقع كآفاؽ تطكر النمط الزراعي في قطاع غزة، المجنة اال (1)

 .12ص
ـ، تصدر عف مؤسسة الدراسات 1990، 1عادؿ سمارة، أداء المؤسسات االقتصادية في المناطؽ المحتمة،ع (2)

 .42الفمسطينية، ص 
 .79أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص (3)
 .79ديؾ، مجتمع االنتفاضة، صأحمد ال (4)
 .77أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص (5)
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ترفع أسعار  "اإلسرائيمية"كمستيمؾ كذلؾ ناتج عف سكء الكضع االقتصادم، حيث أف الحككمة 
 .(1)السمع في أم كقت تشاء

مت الصادرات الزراعية لكثير مف القيكد التجارية التي شم كما أخضعت سمطات االحتالؿ
رضت قيكدان عمى دخكؿ البضائع الفمسطينية إلى األسكاؽ اإلسرائيمية، ككاف كف، القيكد الجمركية

ىناؾ بضائع ممنكعة مف الدخكؿ، كأخرل يسمح ليا بالدخكؿ بكميات تحددىا حاجات السكؽ 
اإلسرائيمية كعمى نحك الينافس البضائع اإلسرائيمية. كمف ناحية أخرل، كانت الضرائب المفركضة 

  .(2)ماية البضائع اإلسرائيمية عمى البضائع مكضكعة لح

عمى منتجي الحمضيات في قطاع غزة التصدير المباشر  "اإلسرائيمية"كما حظرت السمطات 
المزارعيف العرب أف يقكمكا بتصدير  "اإلسرائيمية"السمطات ألزمت  سكاؽ أكربا الغربية، لذلؾ أل

بإعادة تصدير ذلؾ، لكف ذلؾ )أجرسكك( عمى أف تقكـ  "اإلسرائيمية"منتجاتيـ لشركة التصدير 
احتكار ذلؾ السكؽ  ت السمعة، كىدفت مف ذلؾيخضع لشركط صعبة مثؿ تحديد سعر مكاصفا

باإلضافة لذلؾ فإف ك ، "إسرائيؿ"كمنع دخكؿ سمع زراعية تتطابؽ مع السمع الزراعية التي تصدرىا 
مف الدكؿ الغربية  خصكصان عانت مف منافسة شديدة، بسبب ارتفاع تكاليفيا  "اإلسرائيمية"المنتجات 

 .(3)التي تنتج نفس السمع الزراعية

السمطات إلى تحجيـ كاحتجاز لتطكره مف  تعرضأما بالنسبة لمقطاع الصناعي فقد 
غالؽ العديد مف إ :منياك  ات القانكنية كاإلدارية كاألمنية،جراءبكاسطة العديد مف اإل ،"اإلسرائيمية"

كصعكبة التصدير لمخارج في ظؿ العراقيؿ الجمركية  ،المحميضيؽ السكؽ ك الكرش كالمصانع، 
عمى التحكيالت  فرض قيكدك كاالستيراد عبر الجسكر كالميناء،  عمى عمميات التصدير كالضريبية

غر ك  ،المالية ككنيا مدعكمة مف  ،كاألرخص منتكجات اإلسرائيمية األكثر جكدةاؽ السكؽ المحمية بالا 
 بسبب عدـ قدرتيـ عمى الصمكد في ؛المحمييف العديد مف الصناعاتأدل إلى تدمير مما  الحككمة؛
 .(4)مؾ المنافسة غير المتكافئةكجو ت

ضعاؼ في تحجيـ القطاع الصناعي، كا  السابقة  "اإلسرائيمية"اإلجراءات  جميعساىمت كقد 
كشجعت الصناعات  ،قدرتو عمى استيعاب العمالة كانخفاض مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي

                                                           
 .35ـ، ص 1985، 145رككد تجارم رىيب في قطاع غزة، البيادر السياسي،ع  (1)
 .27فضؿ النقيب، االقتصاد الفمسطيني، ص (2)
 .35، ص301محمد الجعفرم، صادرات المنتجات الزراعية، البيادر السياسي، ع (3)
 .37، ص30حكؿ كاقع حقكؽ العماؿ في قطاع غزة، سمسمة الدراسات  دراسة (4)
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لمصناعة اإلسرائيمية مثؿ صناعة المالبس كالرخاـ كالبالط  أك مكمالن  كسيطان  التي تمعب دكران 
  .(1)كالزجاج

كقد أدت سياسات االحتالؿ إلى تفكيؾ االقتصاد الفمسطيني، فقد أغمؽ كثير مف المشاريع 
كقؼ نمك الصناعات إلى بسبب إفالس بعضيا، ففي المستكل الصناعي أدت ىذه األكضاع 

كبمخاطر عدـ  ،ة العاليةيستطيع المصنع المحمي أف يستمر في اإلنتاج بالتكمف كميا، فالالمحمية كتآ
األقؿ تكمفة يغرؽ السكؽ بأسعار أقؿ  "اإلسرائيمي"ج تو أك إتالفيا، كالسيما أف المنتجاتسكيؽ منت

 . (2)كبجكدة أفضؿ

فمـ تدخميا الخطكط التكنكلكجية الحديثة،  كما كضع ، كلقد بقيت كسائؿ اإلنتاج متخمفة نسبيان 
االحتالؿ عراقيؿ كثيرة أماـ تطكر القطاع الصناعي، كعمؿ عمى إبقائو كقطاع عائمي يتسـ بصغر 
حجـ الكحدة، كارتكازىا عمى التكنكلكجيا الحديثة، األمر الذم مكف الحرؼ مف المحافظة عمى نفسيا 

 (3)في االقتصاد الفمسطيني.

حيث  في كضع العماؿ، رىيبان  ـ تدىكران 1967عاـ  ةقطاع غز  ؿالفكرية الحتال لنتيجةي كانت ا
كما أف التيريب كالتجارة مع  ،انتيت الخدمة العمالية مع الجيش المصرم كقكات األمـ المتحدة

كفي العاـ األكؿ مف االحتالؿ  ،صيد األسماؾ كأغمؽ ميناء غزة كانيارت حرفة ،مصر انتيت كميا
 .(4)% مف القكة العاممة بيف الذككر23، 3ارتفعت نسبة البطالة إلى 

مف منطمؽ مقاكمة  "اإلسرائيمية"في البداية كاف ىناؾ رفض فمسطيني لمعمؿ في المشاريع 
كتفكيت الفرصة عميو  حافظة عمى أعمى درجات الصراع معو،كالم ،االحتالؿ كمقاطعة كؿ إفرازاتو

ني  كفي تدمير لالقتصاد الكطصاحبو مف  إلقامة الدمج كالتطبيع. إال أف إطالة عمر االحتالؿ كما
 ة العيش لقطاعات كاسعة مف العماؿ،كمف منطمؽ الحاجة لمعمؿ كلقم ظؿ غياب البدائؿ المحمية،

 .(5)"يمياإلسرائ"في سكؽ العمؿ انخرطت أعداد كبيرة مف العمالة الفمسطينية 

 ،حدل الككاالتإلى إ يقدمكف طمبان  فكانكا ،في قطاع غزة "إسرائيمية"تشكمت ككاالت تشغيؿ ك 
ذف مرة كؿ كف عمى أذكف عمؿ، كعمييـ تجديد اإلكبعدئذ يحصم ،ثـ يخضعكف لتدقيؽ أمني مشدد

                                                           
 .37، ص30دراسة حكؿ كاقع حقكؽ العماؿ في قطاع غزة، سمسمة الدراسات   (1)
 .78أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة ص (2)
 .78أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص (3)
 .62عبد اهلل الحكراني، قطاع غزة، ص (4)
 .41، ص30حكؿ كاقع حقكؽ العماؿ في قطاع غزة، سمسمة الدراسات دراسة (5)
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 العمالة الفمسطينية كالتحؽ فتحت السمطات العسكرية سكؽ العمؿ اإلسرائيمي أماـك  .(1)ة أشيرأربع
كأخذ االتجاه  ،ـ1970كذلؾ عاـ  "اإلسرائيمي"أكثر مف ثمث القكل العاممة الفمسطينية بسكؽ العمؿ 

عدد العماؿ مف  كقد كصؿ ـ،1977ينمك بشكؿ متسارع منذ عاـ  "اإلسرائيمية"لمعمؿ في المشاريع 
كذلؾ يشير  ـ،1987حتى نياية عاـ  ان ألفد عف خمسة كثمانيف يزي إلى ما "إسرائيؿ"في  قطاع غزة 

كمصدر  ،"اإلسرائيمية"نية إلى سكؽ البضائع إلى نجاح سياسة االحتالؿ في تحكيؿ المناطؽ الفمسطي
لأليدم العاممة الرخيصة. كما يعكس مدل ضعؼ قدرة االقتصاد المحمي عمى خمؽ فرص عمؿ 

 .(2)كاستيعاب األيدم العاممة الفمسطينية المتزايدة

ي ف العامميف فالعماؿ الفمسطينيي سياسة التمييز العنصرم ضد مارست "إسرائيؿ" قدك 
كيتضح ذلؾ مف خالؿ العديد مف  مف قبؿ أرباب العمؿ اإلسرائيمييف، يـاستغاللتـ  حيث، "إسرائيؿ"

  :منيا ،السياسات كالممارسات التي تنتيؾ حقكقيـ األساسية الدنيا

مثؿ قطاع البناء  ييف،التي تحتاج إلى جيد جسدم لمعماؿ الفمسطين ،األعماؿ الشاقة تصخص .1
 .(3)كالتشييد أك القياـ بيا كالنظافة 

يقؿ معدؿ أجكر عماؿ حيث  ماثؿ،عدـ المساكاة في األجكر مع العماؿ الييكد في العمؿ الم .2
أجكر العماؿ  كقد انخفضت .(4)% عف معدؿ أجكر الييكد 60 -50بة الضفة كالقطاع بنس

فعمى سبيؿ المثاؿ كانت أجرة صب المتر المكعب مف األسمنت المسمح عمى الرغـ مف قمتيا، 
 .(5)ـ1985دنانير عاـ  7دينارا إلى  16

مف أجكرىـ  ان ميم جزءان  كفحيث يدفع العماؿ الفمسطيني ،كؽ االجتماعيةالتمييز في الحق .3
لمضماف االجتماعي دكف أف يستفيدكا مف الخدمات المترتبة عمى تمؾ المقتطعات.  كمقتطعات

كىي نفس النسبة التي يدفعيا  ،% مف أجرىـ الشيرم 12، 7كتبمغ نسبة االستقطاعات 
 ،مختمفة مثؿ مخصصات بطالة ان حقكق ةيتمقكف مقابؿ تمؾ النسبالذيف العماؿ اإلسرائيميكف 
أم  ف ال يتمقكفيفي حيف أف العماؿ الفمسطيني ز،كمخصصات عج ،كمخصصات شيخكخة

 .(6)بؿمقا

                                                           
 .62عبد اهلل الحكراني، قطاع غزة، ص (1)
 .41، ص30دراسة حكؿ كاقع حقكؽ العماؿ في قطاع غزة، سمسمة الدراسات (2)
 .45، ص30دراسة حكؿ كاقع حقكؽ العماؿ في قطاع غزة، سمسمة الدراسات (3)
 .45، ص30عماؿ في قطاع غزة، سمسمة الدراساتدراسة حكؿ كاقع حقكؽ ال (4)
 .17، ص13إبراىيـ سكيؾ، غزة عبر التاريخ، ج (5)
 .45، ص30دراسة حكؿ كاقع حقكؽ العماؿ في قطاع غزة، سمسمة الدراسات (6)
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با ما يتنقمكف مف مؤسسة إلى كغال غير مستقر، "إسرائيؿ"في  فيكضع العامميف الفمسطيني .4
يتعرضكف  ماك ركؼ تشغيؿ سيئة،مما يجعميـ فريسة لمقبكؿ بظ أخرل، كمف مكقع إلى آخر؛

  .(1)الشرطة اإلسرائيمية قبؿ عدا عف المطاردة كاالعتقاؿ مف لمفصؿ التعسفي،
مميف في المشاريع العا مف حؽ الدفاع عف العماؿ الفمسطينكفالنقابات العربية  منعت .5

دفع مما  نظيـ مف قبميـ بالفصؿ مف العمؿ؛أم محاكلة لالحتجاج أك الت تقابم، ك "اإلسرائيمية"
نقابة العماؿ العامة  مؿ كلك مع الميانة عمى الفصؿ منو، كما قامتالع العماؿ إلى قبكؿ

ال ك  .(3)"إسرائيؿ"يف في يكر العماؿ الفمسطين% مف أج1باقتطاع  (2))اليستدركت( "اإلسرائيمية"
العماؿ مف ممارسة  منعتك  ،(4)عمالية ) اليستدركت(يسمح ليـ باالنضماـ إلى النقابات ال

المراكز  كاقتحمت ،ف كاعتقاليـ كطردىـ كاالعتداء عمييـ يحرياتيـ النقابية كمضايقة النقابي
 (5)عمى أعضائيا. كالمقار النقابية كاعتدت

يالحظ مما سبؽ جعؿ االحتالؿ قطاع غزة منطقة عسكرية مغمقة، كعممت عمى إحاطتيا 
بسمسمة مف المستكطنات بدالن مف بنائيا داخؿ القطاع المكتظ بالسكاف، كما عزلت عف بعضيا، 

كقمعت قكات االحتالؿ كؿ أشكاؿ النشاط السياسي داخؿ قطاع غزة ، كاتبعت سياسة إسقاط كما 
 ـ.1967أمني لمشباب الفمسطينييف منذ عاـ 

كما عممت سمطات االحتالؿ عمى تيجير أىالي القطاع، كفرض حظر التجكؿ، كما 
صكؿ عمى أية أخضعت سياسات التكظيؼ لمعاييره الخاصة، فحـر كؿ مف يعتقؿ أمنيان عمى الح

 كظيفة.

سمطات االحتالؿ عمى تغيير بنية المجتمع السكانية االجتماعية، كقاـ  باالضافة إلى عمؿ
الجيش بيدـ البيكت كشؽ الطرؽ، كما أنشأت السمطات مشاريع، تيدؼ إلى إعادة تكطيف سكاف 

 المخيمات في مناطؽ أعدت خصيصان خارج مخيماتيـ.

                                                           
 .45، ص30دراسة حكؿ كاقع حقكؽ العماؿ في قطاع غزة، سمسمة الدراسات (1)
ـ، كىدؼ 1920ىي مصطمح عبرم كىي االتحاد العاـ لمعماؿ الييكد  في أرض إسرائيؿ، تأسس رسميان عاـ  (2)

اليستدركت  إلى تحقيؽ الفكرة الصييكنية، ككاف جزءا اليتجزأ  مف العكامؿ األساسية في العمؿ الصييكني، كفي 
ية كاجتماعية. عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة اليجرة كالتكطيف كالسيطرة عمى فمسطيف كاستعمارىا، كشكؿ قكة اقتصاد

 .117السياسة، ص
 .45، ص30دراسة حكؿ كاقع حقكؽ العماؿ في قطاع غزة، سمسمة الدراسات  (3)
 .62عبد اهلل الحكراني، قطاع غزة، ص (4)
 .68عبد اهلل الحكراني، قطاع غزة، ص   (5)
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د جماعة مف المنحرفيف، كتفتيت الكحدة الكطنية خاصة عمؿ االحتالؿ عمى ايجا إلى جانب
نسؼ الركابط العائمية، كاتبعت سمطات االحتالؿ سياسة اليدـ االجتماعي كالثقافي لمفمسطينييف، 
حيث خضعت المؤسسات التعميمية كالصحية لمييمنة اإلسرائيمية، كفرضت رسكمان دراسية عمى طمبة 

دة نسبة تسرب الطمبة في المدارس، مف خالؿ حذؼ كؿ مايتعمؽ المرحمة الثانكية، مما أدل إلى زيا
غالؽ المدارس  كاعتقاؿ المدرسيف كالطمبة. كما لـ تخصص مبالغ كافية  بالقضية الفمسطينية، كا 
لمنيكض بالقطاع الصحي، كفرضت رسكمان باىظة عمى العالج، كعانى القطاع الصحي مف نقص 

 ء.ت كاألدكات الطبية كاألطبامكانافي اإل

 ـ، باالضافة إلى إصدار1967الحتالؿ بعد حرب كما خضع االقتصاد الفمسطيني لشركط ا
قكات االحتالؿ كثير مف القكانيف كاألكامر العسكرية التي تحاكؿ إطباؽ الطكؽ عمى اقتصاديات 

 السكاف كالتي أدت إلى تفكيؾ االقتصاد الفمسطيني.

يكد عمى بعض األشجار كعمميات كاستكلى االحتالؿ عمى األرض كالمياه ، كفرضت ق
التسكيؽ، كما احتكر االحتالؿ التجارة الداخمية كالخارجية ، كما تعرض القطاع الصناعي إلى 
تحجيـ كاحتجازه لتطكره مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية، بكاسطة العديد مف اإلجراءات القانكنية 

ؽ العديد مف الكرش كالمصانع سمطات االحتالؿ عمى إغال إلى جانب عمؿ كاألمنية كاإلدارية.
ككضع العراقيؿ الجمركية كالضريبية عمى عمميات التصدير كاالستيراد، بيدؼ تدمير المنتجات 

 المحمية ، كتفكيؾ االقتصاد الفمسطيني.

 :أسبابيا ،تعريف االنتفاضة -ثانياً 
عدة أسباب كاف ليا دكر مباشر كغير مباشر في تفجير االنتفاضة، كلكف قبؿ  تجمعت

الحديث عف تمؾ األسباب، سيتـ تعريؼ االنتفاضة، مف خالؿ االعتماد عمى الكتب العربية كالغربية 
 كالعبرية كىي

رى  الثكبى  نفىٍضتي  مصدر النٍَّفضي  مشتقة مف الفعؿ نفض االنتفاضة لغكيان  وأىنٍ  كغيره كالشجى  فيضي
ٍكتىو ًإذا نىٍفضان   كىك كالثَّمىر الكرؽ مف تىساقىط ما بالتحريؾ كالنَّفىضي  لممبالغة شيدِّد كنىفٍَّضتيو ليىٍنتىًفضى  حرَّ
 أىف كالنٍَّفضي  نىفىٍضتىو ًإذا الشيء مف كقىع ما كالنَّفىضي  المىٍقبيكضً  بمعنى كالقىبىضً  مٍفعيكؿ بمعنى فىعىؿه 
و شيئان  بيدؾ تٍأخذ   .(1)عنو التراب كتىٍنفيضي  كتيتىٍرًتريه تيزىٍعًزعيو فتىٍنفيضى

                                                           
 .240، ص7ابف منظكر، لساف العرب، ج (1)
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 األعمار كؿ مف البشرية الكتمة حركةيي ف النتفاضةل (المسيرم)أما بالنسبة لتعريؼ 
 الكتمة ىذه داخؿ قطاع كؿ مقدرة حسب مختمفة فترات كفي كاحد، كقت في كاالنتماءات كالطبقات

 خبرات مف االستفادة نحك تمثؿ ككانت. اإلنسانية الثكابت عمى الشعبي كاإلجماع الحركة، عمى
 كؿ في متكفرىك ك  الحجر، إلى اىتدل كقد الكطنية، بالصناعة االىتماـ كزاد المحمي المجتمع
 اإلجماع عف تعبير فيك استخدامو، إنساف كؿ كيستطيع مصادرتو أك نزعو كاليمكف مكاف،
 .(1)الشعبي

ألكؿ استعمؿ  ""Intifadaمصطمح االنتفاضة  فذكر، أف (أحمد الديؾ)أما بالنسبة لتعريؼ 
االنتفاضة دخمت كؿ لغات . ف(2)ـ1987مرة لكصؼ الثكرة الفمسطينية الشعبية التي قامت عاـ 

( أم أنيا ال تترجـ كال يكجد ما يرادفيا في قكاميس INTIFADA) باألحرؼ الالتينية تكتبالعالـ ك 
لحجـ اإلسيامات التي قدمتيا االنتفاضة لمفكر البشرم، بما المصطمحات؛ كذلؾ يبرز إدراؾ العالـ 

تمثمو مف نمكذج كلد في سياؽ تاريخي كحضارم محدد كمميز، كىك يحمؿ معنى الجدة بدالالتو 
المحمية كالككنية التي تطكرت بالمحتكل كالمضمكف عبر حركة الفعؿ السياسي الشعبي الذم طكر 

 . (3)نذ بداية ىذا القرفالعديد مف أشكاؿ المقاكمة المدنية م

فعؿ جماعي يحمؿ مضمكنيف متداخميف  ىي :النتفاضةل (اأبك القراي)أما بالنسبة لتعريؼ  
اقتصادم، اىتـ بو الفكر العربي حيث دعا إلى  –اجتماعي سياسي، ك  -طنيك  –أحدىما كفاحي 

انتفاضة مكازية، تشمؿ كافة مقكمات الحياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية؛ لتحقيؽ البناء 
تكاصؿ كالتحدم كالتعمير كاإلصالح اإلدارم كالحككمي؛ بيدؼ تكفير مستمزمات المقاكمة كال

م االجتماعي، كضبط الحالة اإلدارية كالتنظيمية ،  كتعميؽ المضمكف االقتصادكالعطاء االنتفاضي
، كمكافحة الفساد السياسي كالمالي كاإلدارم. أميف الحد األدنى لمستكل المعيشةبقكل الشعب، كت

أيضا ىي نمط حياة كفعؿ شعبي مبدع كخالؽ يتمتع باالستمرارية كالشمكلية، يكاجو االحتالؿ القادـ 
 .(4)كاالستبداد الناشئ مف الداخؿ؛ كيسعى لمتخمص منومف الخارج ، كيقاكمو كيرفض الظمـ، 

كذكر أحد الباحثيف العرب الذيف ال يميمكف لممقاكمة المسمحة أف االنتفاضة نمط فريد مف 
الضعؼ، كىي رفض ، فيي تعبير عف القكة ك العمؿ السياسي يكلد مف رحـ اليأس كاألمؿ معان 

                                                           
 164، ص 1مسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية،جعبد الكىاب ال (1)
 .168؛عبد الناصر سركر كآخركف، قضايا مختارة،ص18أحمد الديؾ سكسيكلكجيا االنتفاضة، ص (2)
 .22أحمد الديؾ، سكسيكلكجيا االنتفاضة، ص  (3)
 .6بشير أبك القرايا، النمكذج االنتفاضي الفمسطيني، رسالة دكتكراة، ص  (4)
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،  بأف االستضعاؼ عالقة تبادلية تقكـ فييا جماعي لكاقع الضعؼ، كتعبير عف اإلدراؾ الغريزم
 .(1)الضحية

،  ,uprisingمف االصطالحات لمداللة عمى معنى انتفاضة منيا  ان استخدـ الغربيكف كثير 
upheaval ,revolt ,rising  ككميا مفاىيـ ال تحظى بالقبكؿ في ، كتعد األكلى أكثر استخدامان ،

التفكير كالممارسة الغربية الميبرالية الرأسمالية، ألنيا ترتبط بالدعكة إلى التعبير، كليس التكيؼ أك 
 .(2)االستقرار 

 "بالنكي"بأنيا  االستيالء بالعنؼ عمى السمطة السياسية. أما رؤية  "إميميك لكسك"كقد عرفيا 
ؼ تمارسيا أقمية مشاغبة، تمثؿ الكسيمة الكحيدة التي تبدأ بيا الثكرة، كىك يي مغامرة عنفلالنتفاضة 

أف االنتفاضة شيء كالثكرة شيء آخر، كأنيا  "بالنكي"في ذلؾ ينفي شرط قياـ الجماىير بيا، كيرل 
لعمؿ عسكرم كحرب شكارع لمكصكؿ إلى السمطة، أما الثكرة فيي الفترة التي تنشأ خالليا الدكلة 

كالتي تحقؽ فييا الديمقراطية كاالشتراكية بمكاجية الرجعية الممكية كرجعية رجاؿ الديف   الجميكرية
 .(3)كالبرجكازية

كمقكالتيـ لكصؼ األحداث، فأصبحكا  فرض مصطمح االنتفاضة نفسو عمى " اإلسرائيمييف"
ـ يقكلكف انتفاضة كمجتمع االنتفاضة، كرفضكا استخدامو في أكؿ ظيكر لو، كفي أكاخر العا

المفاىيـ المشابية  ، كتعريض مستخدميو أك مستخدميأك صحفيان  ـ منعكا التمفظ بو إعالميان 1987
  (4)الثكرة الشعبية، االستشياد، الجياد لممسائمة القانكنية.

فدأب كبار قادتيـ  عمى كصؼ  كىناؾ سمسمة مف المصطمحات حاكلكا تعميميا عالميان 
مجرد أعماؿ  أعماؿ المقاكمة باإلرىاب كاعتبار التحركات الجماىيرية المناىضة لالحتالؿ كسياساتو

خالؿ باألمف كالنظاـ شغب . كتراكح كصؼ إعالـ الصييكني لمحدث االنتفاضي  مثؿ العاـ، كا 
ارمة مف التظاىرات، مظاىرات احتجاجية، أحداث دامية ، إضرابات، اضطرابات، مكجات ع

كأعماؿ الرشؽ بالحجارة، تظاىرات عنيفة، األحداث األخيرة، اشتباكات عنيفة، صدامات مع 
 .(5)الجيش، األحداث الخطيرة، صدامات مع الجيش كغيرىا

                                                           
 .10بشير أبك القرايا، النمكذج االنتفاضي الفمسطيني، رسالة دكتكراة ،ص  (1)
 .13بشير أبك القرايا، النمكذج االنتفاضي الفمسطيني، رسالة دكتكراة ،ص  (2)
 .16بشير أبك القرايا، النمكذج االنتفاضي الفمسطيني، رسالة دكتكراة، ص   (3)
 .16لفمسطيني، رسالة دكتكراة ،ص بشير أبك القرايا، النمكذج االنتفاضي ا  (4)
 .17بشير أبك القرايا، النمكذج االنتفاضي الفمسطيني، رسالة دكتكراة ص (5)
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كأطمقكا عمييا ألقاب كمسميات مختمفة منيا، انبعاث، نيضة، شغب، عنؼ، صرخة مدكية، 
كليس مجرد احتجاجات شعبية عنيفة، كىي كذلؾ  "إسرائيؿ" كاعتبرت االنتفاضة حرب تشف ضد

بأنيا تمرد أك عصياف مدني، بينما  "اسحاؽ شامير"ككصفيا رة، حرب نظامية متكسطة. حرب صغي
 . (1)االنتفاضة كقتيا بالتمرد العنيؼ الكاسع النطاؽ "اييكد باراؾ" كصؼ

نيا عبارة عف اندالع حالة مف االحتجاج الشعبي في المناطؽ التي يسكنيا كما ذكر أ
ـ، 1967الفمسطينيكف في الضفة الغربية كقطاع غزة، كتقع تحت االحتالؿ اإلسرائيمي منذ العاـ 

 .(2)كلقد قامت تمؾ األحداث ضد كجكد السمطات )اإلسرائيمية( كضد المستكطنات في تمؾ المناطؽ

ف حالة االنفجار الشعبي التمقائي، الذم جاء ليحرر الفمسطينييف مف تعبير ع كىي أيضان 
غضب ككبت داخمي، كليس لو عالقة مع أيدلكجية منظمة التحرير في الخارج، كلكف حدثت 
االنتفاضة تـ تسيرىا لتصبح تعبير عف حالة المطالبة لتقرير المصير، كلتصبح ذات أبعاد سياسية 

 .(3)قكمية أيدلكجية

عداد أم شخص كماكما ىي عم تقكؿ ـ. ت. ؼ،  مية انفجار عفكم كليس نتاج تخطيط كا 
ف االنتفاضة كانت ذات طابع شعبي عاـ في أياميا كأسابيعيا األكلى، كالشعب كالدليؿ عمى ذلؾ أ

ع كمف الدكؿ العربية، التي لـ تستطالفمسطيني قاـ ليعبر عف خيبة أمؿ كبيرة مف منظمة التحرير 
 .(4)لالجئيف الفمسطينييفإيجاد حؿ لمشكمة ا

لقد كانت حماس سباقة منذ البداية إلى إطالؽ اسـ " االنتفاضة المباركة " عمى جياد شعبنا 
في الضفة كالقطاع، كخاضت منذ أياـ االنتفاضة األكلى تحديات معقدة استطاعت أف تصؿ مف 

تفاضة إلى أياـ كربما نتائج باىرة بكؿ المقاييس، كلـ يكف أحد يتكقع استمرار االنإلى خالليا 
 .(5)أسابيع، كبدأت حماس برفع شعار االنتفاضة مستمرة

في صراعيـ القكمي  الشعبية قامت عمى أساس العمؿ ضد " إسرائيؿ"أما بالنسبة لممقاكمة 
منذ إقامة منظمة التحرير الفمسطينية في سنكات الستينات، كلقد كانت فكرة المقاكمة الشعبية بديؿ 

مح لفترة سنكات السبعينات ، كلقد كجيت منظمة التحرير سكاف المناطؽ استخداـ عف الكفاح المس

                                                           
 .19 -18بشير أبك القرايا، النمكذج االنتفاضي الفمسطيني، رسالة دكتكراة ص   (1)
 .20أكرم أفنرم، مكجز تاريخ الصراع العربي اإلسرائيمي، ص (2)
 .100ار الفمسطيني، صبنحاس عنبرم، الخي (3)
  .101بنحاس عنبرم، الخيار الفمسطيني، ص (4)
 .21، ص2حماس خطكات كاثقة عمى درب التحرير، فمسطيف المسممة،  (5)



16 
 

األشير  المقاكمة الشعبية  في إطار حركة التمرد كالعصياف المدني التي اندلعت في المناطؽ في
 .(1)األكلى لالنتفاضة األكلى

ة غازية أك ىي الكقكؼ في كجو االعتداء، سكاء كاف مصدره قكة أجنبي فالمقاومة الشعبية
قكة داخمية مستبدة، كلقد جرل التمييز ىنا بيف صكرتيف مف صكر المقاكمة الشعبية دكف الثالثة التي 

؛ بحمؿ السالح عمنان  –أك قطاع منو  –يصطمح عمى تسميتيا بالمقاكمة المفتكحة، حيث قاـ الشعب 
عف كطنو ، بيدؼ استنزاؼ القكة الغازية أك المستبدة، كزعزعة  كانت طبيعة ذلؾ السالح؛ دفاعان  أيان 

قبضتيا عمى أرض الكطف المغتصبة، كحماية مكارد الشعب، أما الصكرة الثانية فيي المقاكمة 
لبطش السمطة القائمة، كمف كسائميا تخريب المنشات  السرية، حيث عمؿ الشعب في الخفاء، تفاديان 

 .(2)لمكاطنيف المطمكبيف لالعتقاؿ كالمكاصالت كتيريب األسرل كا

فاالنتفاضة تعتمد عمى التصعيد األفقي الذم تزيد فيو الخبرة الجماعة، كيتـ ابتداع أشكاؿ 
ألشكاؿ جديدة مف النضاؿ، كىي عبارة عف تحسيف عبارة عف تحسيف جديدة مف النضاؿ، كىي 

ضراب، كاالحتجاج ، يشترم لألشكاؿ القائمة. كقد كاف لإلنساف مياـ عديدة حيث يشارؾ في اإل
أغراض البيت كيرشؽ الدكرية بالحجارة كيكتب الشعارات ، كيكزع البياف. التصعيد األفقي يعني 
ميمات عديدة تنجز في نفس الكقت ، دكف أف يرىف اإلنساف ألف الكظائؼ مكزعة بطريقة مريحة، 

كؿ اللطفؿ كالمرأة كالشيخ، ك كىكذا يتـ تجنيد كؿ أفراد الجماعة بكفاءة عالية، كيشارؾ الجميع ا
 .(3)يتحدث عما رأل كشاىد، كىكذا يزاد تماسؾ الجماعة كتراحميا

ثـ أصبحت منظمة بتكجيو  ،ىي عبارة عف فعؿ شعبي مبدع، بدأت بشكؿ عفكم االنتفاضة 
نتفض فقد ا مف قبؿ التنظيمات السياسية، كشممت كافة النكاحي االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية،

كاألطباء كالصيادلة كالمحاسبيف كالمزارعيف كالتجار كالمرأة، فقد شارؾ الطالب كالمدرسيف ف كؿ م
كتحدكا االحتالؿ بيدؼ  االنتماءات السياسية في كقت كاحد،كافة ، ك كافة فئات المجتمع الغزم

 القمعية. التخمص مف سياستو

 :أسباب اندالع االنتفاضة
يا أسباب غير االنتفاضة الجماىيرية األكلى، كمناندالع تعددت األسباب التي أدت إلى 

 مباشرة، كسنبدأ الحديث عف األسباب الغير مباشرة. مباشرة، كأخرل
                                                           

 .9مئير عميت، المقاكمة الشعبية  الفمسطينية كالعنؼ المكجو، ص (1)
 .44عبد المجيد ابراىيـ، النمكذج االنتفاضي السمات كاآلفاؽ، ص (2)
 .164، ص 1عبد الكىاب المسيرم، مكسكعة الييكد كالييكدية، ج (3)
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 :مباشرةالغير األسباب أ: 

غير المباشرة لالنتفاضة، كسيتـ الحديث عف مكقؼ كؿ مف في تحديد األسباب  اختمؼ الباحثكف
أحمد الريماكم كعبد الناصر سركر كمصطفى صياـ كعدناف حسيف كأسعد عبد الرحمف كجياد 

 جياد كخميؿ القكقا. 

أف المعاناة اليكمية لمشعب الفمسطيني سكاء  مف الريماكم كعبد الناصر سركر عمى اتفؽ كؿ
حيث الحصار بكؿ أشكالو، كالتفرقة العنصرية عمى مختمؼ سبؿ مف حيث سبؿ المعيشة أك مف 

إنسانية بحؽ الشعب الفمسطيني، كسياسة القبضة الال، كاالضطياد كالظمـ كالممارسات (1)الحياة
الحديدية، كحرمانو مف ىكيتو الكطنية كالتاريخية. كاالعتداءات عمى المقدسات كعمى مشاعر 

الحرؽ كانتياء بتدمير أماكف العبادة  بممارسة الحفر مركران  رسةمف مما المسمميف كالمسيحييف بدءان 
مباشرة الغير كاستيدافيـ، كانت كراء األسباب إلى إطالؽ النار عمى المصمييف  كصكالن 

 .(2)لالنتفاضة

إلى أف سكء األكضاع االقتصادية، كالتي كانت مف سيء  كما ذكركا مع مصطفى صياـ
، كسياسة المخططات االستيطانية، كمحاكالت التيكيد، كنسؼ البيكت، كمصادرة األرض، أسكأ

قفاؿ المؤسسات العممية كالثقافية كالمينيالمائيةكنيب المكارد  ؛ بيدؼ اإلذالؿ، كحرماف الشعب ة، كا 
في إشعاؿ  ديمغرافي الذم كاف لو دكر رئيسالفمسطيني مف ىكيتو الكطنية . باإلضافة لمعامؿ ال

االنتفاضة، كانتماء أكثر مف نصفيـ إلى الجيؿ الجديد الذم عاش في ظؿ االحتالؿ كقيكده، 
 .(3)كتطمعاتو إلى أجكاء الثكرة كانت كراء اشتعاؿ االنتفاضة

كاتفؽ كؿ مف صياـ كعدناف حسيف عمى أف اإلحباط المستمر الذم عانى منو الفمسطينيكف 
جة لفشؿ المحاكالت اإلقميمية كالدكلية في بمكرة ىذا حياؿ إيجاد حؿ عادؿ لقضيتيـ الكطنية؛ نتي

قضية فمسطيف، عمى الصعيد العربي حسب مؤتمر اـ العربي بمركزية ، كانحسار االىتم(4)الحؿ
ـ، كبات الحديث عف مركزيتيا ال يتجاكز المفظ دكف 1987القمة العربية المنعقد في األردف نكفمبر 
 .(5)ة أم تخطيط تعد مف أحد أسباب االنتفاض

                                                           
 169؛ عبد الناصر سركر، قضايا مختارة ،315أحمد الريماكم، المسار التاريخي، ص (1)
 .315؛ أحمد الريماكم، المسار التاريخي، ص 169عبد الناصر سركر، قضايا مختارة ، (2)
 .74، التقارير، صمصطفى صياـ، االنتفاضة الفمسطينية األكلى (3)
 .65عدناف حسيف، االنتفاضة كتقرير المصير، ص (4)
؛ عدناف حسيف، االنتفاضة كتقرير المصير، 73مصطفى صياـ، االنتفاضة الفمسطينية األكلى، التقارير، ص  (5)

 .65ص
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تقرير كذكر أسعد عبد الرحمف أف رغبة الشعب العربي الفمسطيني في تحرير أرضو كفي 
نجاز حقكقو، رفض  نتائج االحتالؿ المتمخصة في القضـ كالضـ مصيره عمى ترابو الكطني، كا  

ركات كانت كراء كما تحتيا كما فكقيا مف ث ،ـ1967ـ كاحتالؿ 1948كاليضـ ألراضي عاـ 
 .(1)االنتفاضةاشتعاؿ 

اإلسرائيمي منذ  ؿكذكر عدناف حسيف أف عمميات المقاكمة الشعبية في جنكب لبناف لالحتال
ـ ساىمت في دفع الفمسطينييف لالنتفاضة، فقد جرت مكاجيات بيف المبنانييف كجنكد 1982عاـ 

 .(2)االحتالؿ أظيرت اإلرادة الشعبية المصممة عمى مقاكمة االحتالؿ كتحرير األرض

ا السبب الحقيقي لقياـ االنتفاضة إلى قؼ جياد جياد كخميؿ القكقا فأعادأما بالنسبة لمك 
حياء دكرىا كتكثيؼ حمقات الذكر فييا، كتعميـ  كة اإلسالمية ،الصح مف خالؿ بناء المساجد، كا 

 المنابرالفقو، كالتربية عمى معاني الخير كالفضيمة، إضافة إلى اعتالء الخطباء الشباب المخمص 
لى الجامعة، كبدأ المظير العاـ يعتدؿ ك  ،في المساجد، كانتقؿ الخير مف المسجد إلى المدرسة ا 

باتجاه االلتزاـ اإلسالمي، فمف الحجاب اإلسالمي إلى العرس اإلسالمي إلى الفيـ كالكعي 
لى رفض كؿ األفكار المسمكمة البديمة عف اإلسالـ، كال ،اإلسالمي لطبيعة المعركة مع الييكد تي كا 

 .(3)حاكؿ بثيا العدك المحتؿ، كبعض المغفميف مف أبناء شعبنا مف أسماء كمسميات عديدة 

قاؿ المبعد الشيخ خميؿ القكقا  "إف االنتفاضة كانت كليدة الكعي اإلسالمي، كالتعبئة الجيادية 
 ف حركة المقاكمة اإلسالمية ىي التيعو كسطكتو مف جية أخرل، كذكر أمف جية، كاالحتالؿ بقم

ف حركتو اتخذت مف حادثة  فجرت االنتفاضة كقادتيا قبؿ أف تشارؾ االتجاىات كالمنظمات فييا، كا 
 .(4)المقطكرة ساعة الصفر لتفجير األكضاع في كؿ فمسطيف"

 األسباب المباشرة

بعد تأسيس  تعددت االجتيادات في تحديد األسباب المباشرة لالنتفاضة الفمسطينية، خصكصان 
بعض الحركات كاألحزاب الفمسطينية التي شاركت في قيادة االنتفاضة، كلكف نذكر أىميا كأكثرىا 

 :ليا كقع عمى الشعب الفمسطيني كىيكالتي كاف 

                                                           
 .98، ص1988أسعد عبد الرحمف، االنتفاضة الفمسطينية، شؤكف عربية،  (1)
 .135ة كتقرير المصير، ص عدناف حسيف، االنتفاض (2)
 .26جياد جياد، االنتفاضة المباركة، ص  (3)
خميؿ القكقا، الجركة  اإلسالمية ىي التي فجرت االنتفاضة، ممؼ االنتفاضة، اعده راجي نصر اهلل،تقديـ أحمد  (4)

 .225القطاف، ص 
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ذكر كؿ مف أحمد الريماكم كبياف كشفيؽ الحكت كعبد الناصر سركر كربعي المدىكف أف 
عممية النسر الطائر " الطائرات الشراعية" مف  -1نيا  ىناؾ عدة أسباب كراء اندالع االنتفاضة كم
، باالنقضاض عمى ائي خالد العكر مف القيادة العامةاألسباب المباشرة لالنتفاضة، عندما قاـ الفد

 (نكفمبر)تشريف ثاني  26معسكر قكات االحتالؿ في شماؿ فمسطيف" الجميؿ األعمى" كذلؾ ليمة 
الفمسطيني، قائد الطائرة، كأطمؽ عمييـ النيراف، كانتيى بمقتؿ  ـ. كقد فكجي الجنكد بالفدائي1987

ستة ضباط كجرح تسعة، كلقد شجعت تمؾ العممية جمكع الشعب الفمسطيني عامة كالشباب خاصة، 
 .(1)كأمدتيـ بشعكر كبير بإمكانية ىزيمة االحتالؿ

ة الجياد عممية الفرار الجريئة التي نفذىا ستة مناضميف فمسطينييف ينتمكف لحرك-2
ـ، كأصبحت حديث الشارع 1987 )مايك(أيار 18ي، مف سجف غزة المركزم في اإلسالم

ياؿ لضباط كمكظفي ، كقامكا بعد ىركبيـ بتنفيذ العديد مف عمميات القتؿ كاالغت(2)الفمسطيني
 .(3)في قطاع غزة، كمنيا عممية قتؿ التاجر الييكدم" شمكمك سيكؿ" االحتالؿ

كىـ،  جميعان  كات االحتالؿ؛ مما أدل إلى استشيادىـكقد اشتبككا في حي الشجاعية مع ق 
، باإلضافة لمحمد ، كسامي الشيخ خميؿ، ككانا ضمف الستة الذيف فركا مف سجف غزةفايز الغرابمي

يدعى  ان بير ك ان ضابط كاكقد قتم، (4)كمصباح الصكرم، كصالح محمد شتيكم ،أحمد حمسالجمؿ ك 
سحاؽ مردخام ـ ، كقاؿ الجنراؿ "اإلسرائيمي" إ1987/ /تشريف أكؿ)أكتكبر(6فيكتكر أرجكف بتاريخ

قائد المنطقة الجنكبية أف تمؾ المجمكعة مف أخطر المجمكعات، حيث ينسب ليا قتؿ خميؿ 
ـ، كقتؿ ركف تاؿ قائد الشرطة العسكرية بغزة، 1987 (مايكأيار) 25أجركسي في الشجاعية 

 . (5)قكا النار عمى سيارة إسرائيمية كجرحكا اثنيف مف ركابيا كأطم

، فقامت مظاىرات ) تشريف أكؿ(/ أكتكبر8في المدينة في  كقد سرل خبر استشيادىـ
قادميف  "إسرائيمييف" كأضرب التجار، كخرج الطالب مف المدارس، كرجمكا سيارة باص تحمؿ سياحان 

مف مصر، فجرحكا خمسة منيـ، كأقاـ الشباب المتاريس في الشكارع ، كأحرقكا إطارات السيارات، 
                                                           

؛ أحمد الريماكم، 316ص . أحمد الريماكم، المسار التاريخي،171عبد الناصر سركر، قضايا مختارة، ص (1)
؛ ربعي المدىكف ، 996، ص6؛ بياف الحكت، شفيؽ الحكت، ما قبؿ االنتفاضة، مج 316المسار التاريخي، ص

 .20االنتفاضة الفمسطينية ص
 .316أحمد الريماكم، المسار التاريخي، ص (2)
 .171عبد الناصر سركر، قضايا مختارة، ص (3)
 .39جبارة، دكر الحركات اإلسالمية في االنتفاضة،  ( تيسير (4)
 26، ص16ابراىيـ  سكيؾ، غزة عبر  التاريخ االنتفاضة عبر التاريخ، ج  (5)
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دفع ؛ ف(1)يؽ المتظاىريفلتفر لمدمكع؛ فتكاثر الجنكد في البمد، كأطمقكا قنابؿ الدخاف كالقنابؿ المسيمة 
تدقيؽ كتفتيش، كما نصب الحكاجز، كعمميات  :االحتالؿ بتعزيزات عسكرية إلى قطاع غزة، مثؿ

جبارك قامت بإجراءات قمعية كاستفزازية ضد المكاطنيف الفمسطينييف في قطاع غزة،  المكاطنيف  ا 
انات ، كضرب الرجاؿ أماـ زكجاتيـ، كمطالبتيـ تنظيؼ ركث الحيك عمى الرقص في الشكارع
 . (2)لسكاف الفمسطينييفمما استفز مشاعر ا كالقاذكرات بأيدييـ العارية؛

فمسطينييف في منطقة حاجز  إيرز؛  ـ قاطرة يقكدىا صييكني بصدـ سيارة تقؿ عماالن قيا -3
الجنازات  تحكلتك ؛ لتشيع ىؤالء الشيداء في جنازات مييبة ة فمسطينييفمما أدل إلى استشياد أربع

 8عممية القتؿ المتعمد كانت في  . ككانت(3)إلى اشتباكات مع جنكد االحتالؿ في مخيـ جباليا
 .(4)ـ1987 (/ديسمبر أكؿ)/كانكف 

العرب أنيا  يؼ االنتفاضة، فقد عرفيا الباحثكفالعرب عف األجانب في تعر  اختمؼ الباحثكف
عف حركة أك ثكرة شعبية شارؾ فييا جميع فئات الشعب مف كؿ األعمار كالطبقات في كقت عبارة 

ر كاالقتصادية لتحقيؽ البناء كالتعميكاحد كأنيا شممت كافة مقكمات الحياة االجتماعية كالسياسية 
الء االستيفذكركا أنيا  ستقالؿ. أما األجانبأيضان نيؿ الحرية كاالك دارم كالحككمي، كاإلصالح اإل

كأعماؿ شغب كتجاكزات لمقانكف  باإلرىاب، اإلسرائيميكف بالعنؼ عمى السمطة السياسية. كما كصفيا
خ  الؿ باألمف كالنظاـ العاـ.كا 

المباشرة غير فقد تعددت كمنيا األسباب أما بالنسبة لألسباب التي كانت كراء االنتفاضة، 
االضطياد كالظمـ، ك التفرقة العنصرية، ك مباشرة ىي، الحصار، الغير كالمباشرة، كاألسباب 

سكء األكضاع ك االعتداء عمى المقدسات، ك سياسة القبضة الحديدة، ك كالممارسات الالنسانية، 
نيب المكارد المائية، ك محاكالت التيكيد كنسؼ البيكت، ك المخططات االستيطانية، ك ية، االقتصاد

 الصحكة اإلسالمية.ك رغبة الشعب الفمسطيني في تحرير أرضو كتقرير مصيره، ك 

                                                           
 .27 -26، ص16ابراىيـ  سكيؾ، غزة عبر  التاريخ االنتفاضة عبر التاريخ، ج  (1)
 .171عبد الناصر سركر، قضايا مختارة، ص (2)
 .171يا مختارة، صعبد الناصر سركر، قضا (3)
 .316أحمد الريماكم، المسار التاريخي، ص (4)
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لالنتفاضة كىي، عممية النسر الطائر في الجميؿ األعمى،  األسباب المباشرةكما تعددت 
االشتباؾ الذم حدث في حي الشجاعية بيف مجمكعة مف ك غزة، عممية الفرار الجريئة مف سجف ك 

الفدائييف كقكات االحتالؿ في حي الشجاعية، كأخيران حادثة المقطكرة، حيث قاـ سائؽ إسرائيمي 
 يرز، مما أدل إلى استشياد أربعة مف غزة.فمسطينييف عند حاجز إ بصدـ سيارة تقؿ عماالن 
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 الفصل األول
سياسة القمع الصييونية وأساليب المقاومة الشعبية 

لالنتفاضة في مواجية جيش االحتالل الصييوني في قطاع 
 م(1994 -1987غزة ما بين عامي )



 في قطاع غزة سياسات القمع الصييونية خالل االنتفاضة األولى  :المبحث األول
 م(1994 -1987)

في قطاع غزة  خالل االنتفاضة األولىأشكال المقاومة الشعبية   :المبحث الثاني
 م(1994 -1987)

في قطاع غزة  أسمحة المقاومة الشعبية خالل االنتفاضة األولى  :المبحث الثالث
 م(1994 -1987)
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 ولالمبحث األ 
 خالل االنتفاضة األولى  يةالقمع سة االحتاللسيا

 (م1994 -1987) في قطاع غزة
 التي غزة، قطاع أىالي ضد الصييكني كالقمع اإلرىاب فصكؿ تعددت االنتفاضة اندالع منذ
 كفرض المنازؿ، كتدمير كىدـ كاالعتقاالت، المتعمد، القتؿ كىي مختمفة كأساليب أشكاالن  اتخذت
 تدمير عمى عممت كما كالصحية، التعميمية المؤسسات عمى كاالعتداء كاإلبعاد، التجكؿ، حظر

 .الفمسطيني االقتصاد
االحتالؿ ضد الشعب الفمسطيني أمران ال يصدؽ، حتى أف البركفيسكر بمغت  كحشية 

تحدثت باألمس مرتيف  (2)" كصؼ تمؾ الممارسات، بقكلو " شكلميت لكني (1)" يشعياىك ليبكبيتش"
عف ظالمية العصكر الكسطى، كأردت مياتفتيا؛ ألقكؿ ليا إف محاكـ التفتيش األسبانية حكمت 

مائة تمؾ قتمت ثالثيف ألؼ إنساف، أم بمعدؿ مائة إنساف في السنة. أما ثالثمائة سنة، كخالؿ الثالث
 .(3)إنسانان، لـ يحممكا أم سالح في أيدييـ"  350نحف فخالؿ أقؿ مف سنة قتمنا 

الممارسات "اإلسرائيمية" بأنيا نازية  2كصؼ أيضان طبيب إسرائيمي عسكرم خدـ في أنصار 
 .  (4)حيث قاؿ" لـ أتصكر قط أف يمارس الييكد ضد شعب آخر، ما مارسو األلماف ضدنا" 

 :القتل المتعمد -:أوالً 
استخدـ االحتالؿ الصييكني إطالؽ النار ككسيمة لمقضاء عمى االنتفاضة، كنشر الرعب بيف 

. فقد أطمؽ النار ضد حاممي (6)، أطمؽ النار عمى المدنييف العزؿ المتظاىريف سمميان (5)المكاطنيف
                                                           

ـ، أعمف بعد حرب 1935ـ في ركسيا، ىك فيمسكؼ كمفكر صييكني، ىاجر إلى فمسطيف عاـ 1903كلد عاـ  (1)
ـ، ألف االحتالؿ يدمر 1967ـ ضركرة انسحاب الجيش اإلسرائيمي  مف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 1967

ـ، مثؿ تشبيو الييكد بالنازييف، اإلسرائيمي، استخدـ مصطمحات مثيرة لمغضب كالجدؿ في الشارع اإلسرائيمي العا
ـ. جكني منصكر، معجـ األعالـ كالمصطمحات الصييكنية، 1994ـ لجائزة إسرائيؿ، تكفى عاـ  1993رشح عاـ 

 .386ص
في تؿ أبيب، عممت في مجاؿ المحاماة، عينت كزيرة لمتربية كالتعميـ، ثـ عينت كزيرة لمعمـك  1929كلدت عاـ  (2)

اقفيا الصريحة الكاضحة كخاصة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، كنادت بحؿ القضية كاالتصاالت، معركفة بمك 
قامة دكلة لمفمسطينييف.جكني منصكر، معجـ األعالـ كالمصطمحات الصييكنية، ص  .55الفمسطينية، كا 

 .60غانـ حبيب اهلل، رشاد المدني، فمسطيف كاالنتفاضة، ص (3)
 .81نتفاضة، صغانـ حبيب اهلل، رشاد المدني، فمسطيف كاال (4)
 .39، ص487البيادر السياسي، ع  (5)
 -1992جيسكا بكش، شركف دكفيؾ، تامي باس،انتياكات حقكؽ اإلنساف في المناطؽ، مكقع بتسيمـ،عاـ  (6)

 .19، 9، ص1993
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" حكـ مف يسير كبيده سكيف مشيرة كحكـ المطارد  ":شمكمك غكريف"السكاكيف، كقاؿ الحاخاـ 
 . (1)ربي المسمح، إذ يجب قتمو فكران، كال يجكز معاقبة قاتمو؛ ألف دـ حامؿ السكيف ميدكر"الع

،  كعمى أم ممثـ أك أم شخص (2)عمى قاذفي القنابؿ الحارقةرصاصو االحتالؿ  كأطمقت
كأحمد  ،السقاعبد المطيؼ  الجدراف، كذلؾ كما حدث مع الشييدشكىد كىك يكتب شعارات عمى 

كما أطمؽ النار تجاه ، (5)، كقد تبيف أف أحمد عايش النجار حي(4)  (3)خاف يكنس مفعايش النجار 
. كاستخدمت أنكاع عديدة مف الرصاص الحي كالمطاطي كالبالستيكي (6)تجاه مطمقي النار

 . (8)، كقد سببت إصابات خطيرة في الرؤكس(7)كالمتفجر

كما استخدمت قكات االحتالؿ أساليب أخرل غير إطالؽ النار مثؿ أسمكب الضرب حتى 
ـ باستعماؿ تمؾ السياسة، 1988/ 17/1أكامره  بتاريخ  (9)"اسحؽ رابيف"المكت، حيث أصدر 

مكاطف فمسطيني بكسكر، لقد قامت الحككمة اإلسرائيمية  200كخالؿ أسبكع كاحد أصيب أكثر مف 
كات بالستيكية طكيمة؛ يؤدم استعماليا إلى إحداث كسكر في األيدم، كاألرجؿ، بتسميح قكاتيا بير 

 .(10)كاألضالع

كما اعتمدت قكات العدك منذ اندالع االنتفاضة عمى قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع؛ كأحد أىـ 
األساليب في مكاجية االنتفاضة الشعبية، التي تسبب كفيات كأمراض يتعذر عالجيا؛ كالذم أدل  

                                                           
 .4، ص 1993، 1فمسطيف المسممة، ع (1)
 .34عف قطاع غزة، ص ؛.عدناف أبكعامر، دحر المقاكمة لالحتالؿ401،ص13فمسطيف الثكرة، احداث (2)
تقع في الجزء الجنكبي مف الساحؿ الشرقي لمبحر المتكسط.آمنة أبك حجر، مكسكعة المدف كالقرل الفمسطينية، ج  (3)
 .689،ص2
 .108طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (4)
 ـ.2015/ 15/6( مقابمة مع د. زكريا السنكار بتاريخ  (5)
 .39، ص487ي ، ع البيادر السياس (6)

( 7) by Brooman, Harlow The 1st Palestinian Intifada 1987-1993,p73                  
 .61، 60غانـ حبيب اهلل، رشاد المدني، فمسطيف كاالنتفاضة،ص (8)
منذ تككينيا كعمؿ مع دياف  عسكرم سياسي صييكني بارز، كلد في القدس كدرس الزراعة، انضـ إلى البالماخ (9)

تكلى إدارة التدريب في  1954ـ، ساىـ في عمميات استيالء عمى القدس كالرممة. عاـ 1941لصالح الحمفاء عاـ 
ـ، عمؿ كزيران لمعمؿ. عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة 1967الجيش اإلسرائيمي، لمع اسمو في حرب حزيراف، 

 .777السياسة، ص
 .63د المدني، فمسطيف كاالنتفاضة، صغانـ حبيب اهلل، رشا (10)
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لى إجياض عشرات النساء، كما قامت باختطاؼ األطفاؿ  إلى استشياد العديد مف األطفاؿ خنقان كا 
 .(1)كقتميـ كتعذيبيـ، كدفف األحياء كجزء ال يتجزأ مف محاكالت القمع

 اختمفت المصادر في تحديد عدد شيداء االنتفاضة في قطاع غزة كالتي منيا: 

أف عدد شيداء االنتفاضة في قطاع غزة  بمغ  مكقع بتسيمـالمراجع العبرية: فقد ذكر -1
ديسمبر  7، كذلؾ في الفترة ما بيف شييدان  242سنة  16شييدان، كمنيـ أطفاؿ تحت سف  433
 . (2)ـ1993كحتى ديسمبر  1987

بمغ في كما ذكر عدناف أبك عامر في دراستو أف عدد الشيداء  -المراجع العربية : أ-2
 . (3)ات االنتفاضةشييدان خالؿ سنك  601قطاع غزة 

أف عدد شيداء  ليكميات االنتفاضة ألحمد العممي فقد تبيفمف خالؿ مسح شامؿ  -ب
 سنة.  16شييدان تحت سف  86شييدان، كمنيـ أطفاؿ  601االنتفاضة بمغ  

حصائية شييد، كاعتمدت عمى إ 662ة قد بمغ كأرجح أف عدد شيداء االنتفاضة في قطاع غز 
حصائية يكميات ، كأضفت إلييا إـ1993/ 12/ 14حتى  1987/ 8/12مابيف أبكعامر في الفترة 

ـ، حيث بمغ 1994/ 11/ 23ـ حتى 1993/ 12/ 15االنتفاضة ألحمد العممي في الفترة مابيف 
 شييد. 662شييد، كبذلؾ بمغ عدد شيداء االنتفاضة  61عدد الشيداء في تمؾ الفترة 

أكثرىا دقة؛ العتمادىا عمى مركز حقكؽ حصائية أبك عامر حيث كانت عمى إكاعتمدت 
اإلنساف كقد كاف مقره مدينة غزة، كمف خالؿ اجراء مقارنة بيف أسماء الشيداء في كال المصادر 

تعتمد معايير حصائية أبك عامر أكثرىا دقة. باالضافة إلى أف المصادر اإلسرائيمية بيف أف إت
 دائمان مكا في عمميات مقاكمة ضد االحتالؿ، ك مختمفة في إحصاء الشيداء كتسقط مف بينيـ الذيف قت

 ماينكر جرائمو ضد الفمسطينيف.

 

                                                           
 .64-63، 11غانـ حبيب اهلل، رشاد المدني، فمسطيف كاالنتفاضة،ص (1)
 -1992جيسكا بكش، شركف دكفيؾ، تامي باس،انتياكات حقكؽ اإلنساف في المناطؽ، مكقع بتسيمـ،عاـ  (2)

 .19، 9، ص1993
 .98عدناف أبك عامر، االنتياكات االسرئيمية ص  (3)
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 :االعتقاالت -:ثانياً 
شنت قكات االحتالؿ حمالت اعتقاؿ كاسعة كمتكاصمة ضد أىالي القطاع، كنفذت غالبان في 
الميؿ، أك في أعقاب أحداث مكاجيات بيف أىالي القطاع كقكات االحتالؿ، أك خالؿ الكشؼ عف 

يكتب الشعارات بالسجف لمدة خمس أنو تثبت إدانتو ، كما عكقب كؿ مف (1)عض فصائؿ  المقاكمةب
 200،  كما اعتقمت كؿ مف يشتبو بو في عمميات المقاكمة، فمثالن اعتقؿ أكثر مف (2)سنكات

تشريف ثاني)نكفمبر( طعف شالـك شنازم في األكؿ مف مكاطف فمسطيني لمتحقيؽ معيـ في عممية 
 .(3)ـ1990
مف أربعة إلى خمسة أشير سجف  ،عاليةكاألحكاـ الغرامات ال فرضت سمطات االحتالؿ ك 

حيث ألقت قكات ،  (4)حارقة زجاجاتلى خمس سنكات جزاء رمي إجزاء التظاىر كمف ثالث 
ـ ، كذلؾ في أعقاب 1988تمكز)يكليك(4االحتالؿ القبض عمى طفميف في مدينة غزة بتاريخ 

حارقة عمى سيارة عسكرية في  شارع عمر المختار، كتـ القبض عمى الطفميف قياميما بإلقاء زجاجة 
كبمغ  (5)كتعرض  أحدىما لمضرب، عمى الرغـ مف أف الزجاجة لـ تنفجر كلـ ينجـ عنيا أية خسارة

 .(6)معتقؿ 11515عدد المعتقميف في سجكف االحتالؿ 

  :ىدم المنازلإغالق و  -:ثالثاً 
سياسة ىدـ المنازؿ كعقاب جماعي لممشاركيف في أحداث استخدمت قكات االحتالؿ 

كسيمة ىدـ المنازؿ ككسيمة عقابية  ، حيث تبنت حككمة "إسرائيؿ"(7)االنتفاضة ضد سكاف القطاع
، كقد ىدمت قكات االحتالؿ منازؿ ممقي الحجارة كالزجاجات (8)رسمية ضد أىالي قطاع غزة 

 .  (11)لمفصائؿ المنتميف، ك (10)مطمقي النار،  ك (9)الحارقة 
                                                           

 .57، مكقع بتسيمـ، ص1991/ 1990عمو يشكفي، انتياكات حقكؽ االنساف في المناطؽن (1)
 .108طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (2)
 .39، ص426البيادر السياسي، ع  (3)
(4) Anita vitullo , joelbeinin, Intifada,p 48 
 .1ـ، ص5/7/1988، 500جريدة النيار، ع  (5)
 .كزارة األسرل بغزة أرشيؼ  (6)
 .32، مكقع بتسيمـ، ص 1991/ 1990نعمو يشكفي، انتياكات حقكؽ االنساف في المناطؽ (7)
 .24، ص1989مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ اإلنساف  في األرض المحتمة،  (8)
 .24، ص313البيادر السياسي، ع  (9)
 .29، ص 431البيادر السياسي، ع (10)
 .3، ص 6861ـ، ع 1988/ 10/ 3جريدة القدس،  (11)
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أصدرت سمطات االحتالؿ أكامر بتغيير مالمح عدد مف المنازؿ؛ بتيمة تقديـ المساعدة 
لقاء الحجارة كالزجاجات الحارقة، كمف تمؾ المنازؿ ما يمي إغالؽ بعض نكافذ منزؿ (1)لممسمحيف ، كا 

 . (2)ـ1991/ 11/ 23منزؿ خضر الكفارنة،  كذلؾ بتاريخ 

كيتبف مف خالؿ كتب يكميات االنتفاضة ألحمد العممي أف عدد البيكت التي قامت قكات 
بيتان.  أما مكقع بتسيمـ فذكر أف عدد البيكت  التي  219االحتالؿ بتجريفيا خالؿ سنكات االنتفاضة 

 .(3)منزالن في قطاع غزة191جرفيا قكات االحتالؿ 

ازؿ المكاطنيف ليالن كنياران، بحثان عف األسمحة كلقد مارست قكات االحتالؿ عمميات اقتحاـ من
كالمكاد الحربية الممنكعة كبعض المطمكبيف، ككانت عمميات التفتيش مصحكبة بضرب لممكاطنيف 
كاعتقاؿ أشخاص مف بيكتيـ دكف قضية، كتـ تخريب بعض الممتمكات في المنازؿ كتكسير 

 .(4)التمفزيكنات مثالن أك المسجالت

 :التجول فرض حظر -:رابعاً 
قامت سمطات االحتالؿ الصييكني بيف الفينة كاألخرل بفرض نظاـ حظر التجكؿ عمى 

، كما فرض حظر التجكؿ الميمي مف (5)المدف كالقرل كالمخيمات الفمسطينية، تحسبان لكقكع مكاجيات
مف الساعة التاسعة مساءن حتى الثالثة فجران في التكقيت الشتكم، أما في التكقيت الصيفي فكاف 

 .(6)حظر التجكؿ مف الساعة العاشرة مساء حتى الثالثة فجران 

، كاعتبر قائد (7)كما فرضت طكقان بريان كبحريان عمى جميع أنحاء القطاع حتى إشعار آخر  
 .  (8)أف قطاع غزة منطقة عسكرية مغمقة "إسحؽ مردخام"المنطقة الجنكبية 

 

                                                           
 .39، ص487البيادر السياسي، ع  (1)
 .40، ص427البيادر السياسي، ع  (2)
 .56جيسكا بكش، شركف دكفيؾ،تامي باس،انتياكات حقكؽ اإلنساف في المناطؽ، مكقع بتسيمـ، ص (3)
 .4، ص1993رير بتسيمـ، تامى بيش، كدفنا جكالف، شيرلي عرج، جيسكا يكف، منع التجكؿ عمى قطاع غزة، تق (4)

 .4ص
 .152غانـ حبيب اهلل، رشاد المدني، فمسطيف كاالنتفاضة، ص  (5)
 .18، ص 316البيادر السياسي، ع  (6)
 .30، ص431البيادر السياسي، ع  (7)
 .24، ص 313البيادر السياسي،  ع  (8)
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تجكؿ، كأكثرىا عرضة كؿ مف كقد حظيت المخيمات بالنصيب األكبر مف حاالت منع ال
  .، خالؿ سنكات االنتفاضة(4)كالنصيرات (3)كالبريج (2)كجباليا (1)مخيـ الشاطئ

، كمدينة جباليا ؿ ـ1988خالؿ عاـ  أياـ 149كقد تعرض مخيـ الشاطئ لحالة منع تجكؿ 
، 000اصميف عمى  حكالي فرض منع التجكؿ لمدة أسبكعيف متك  1988، كفي يناير  (5)يكـ 25
 .(6)،  كترتب عمى ذلؾ  نقص في الطعاـ كاألدكية، كضرب االقتصاد، كتكقيؼ التعميـمكاطف 300
 .(6)التعميـ

، فكاف 1990يكمان، أما عاـ  109ـ فتعرض مخيـ رفح لحالة منع تجكؿ1989أما عاـ 
ـ فقد 1991حالة منع تجكؿ، أما عاـ  66مخيـ جباليا أكثرىا عرضة لمنع التجكؿ حيث تعرض

  55ـ فقد تعرض مخيـ رفح إلى 1992يكمان لحالة منع تجكؿ، أما عاـ  43 تعرض مخيـ جباليا ؿ
لى تسع عشرة حالة منع تجكؿ 1993حالة منع تجكؿ، أما    .(8) (7)فقد تعرض مخيـ جباليا كا 

 :اإلبعاد -:خامساً 
انتيج االحتالؿ سياسة اإلبعاد أك طرد المكاطنيف مف قطاع غزة منذ بداية االنتفاضة؛ 

 ضد كصان لممكاطنيف المتيميف بأعماؿ فدائيةمتبع لدل قكات جيش االحتالؿ؛ خص كأسمكب عقاب
عتقد جيش االحتالؿ أف عمميات الطرد كاإلبعاد ىي كحدىا التي تعتبر ، كا  (9)االحتالؿ الصييكني

                                                           
كـ، كيقع عمى شاطئ البحر مف الجية  4يقع إلى الشماؿ الغربي مف مدينة غزة ، يبعد عف كسط المدينة حكالي  (1)

 .751، ص2الشمالية. آمنة أبك حجر، مكسكعة المدف كالقرل الفمسطينية، ج
ماؿ بيت حانكف. يقع إلى الشماؿ الشرقي مف مدينة غزة، كيحده مف الغرب كالجنكب قرية جباليا كالنزلة، كمف الش (2)

 .749، ص2حانكف. آمنة أبك حجر، مكسكعة المدف كالقرل الفمسطينية، ج
يقع جنكب مدينة غزة، يحده مف الشرؽ الخط األخضر، كمف الغرب مخيـ النصيرات، كمف الشماؿ كادم غزة  (3)

 .752، ص 2ـ. آمنة أبك حجر، مكسكعة المدف كالقرل الفمسطينية، ج1952كمف الجنكب مخيـ المغازم كأنشئ 
ـ شماؿ بمدة دير البمح. آمنة أبك حجر ، مكسكعة المدف 6كـ جنكب مدينة غزة كعمى بعد  8يقع عمى بعد  (4)

 .750، ص 2كالقرل الفمسطينية، ج
 .81، ص 1993-1992جيسكا بكش، شركف دكفيؾ، تامي باس، انتياكات حقكؽ اإلنساف، مكقع بتسيمـ، (5)
 .51، 50، 45، مكقع بتسيمـ، ص1990/1991، انتياكات حقكؽ االنساف في المناطؽنعمو يشكفي (6)
 (2( )1انظر المالحؽ) (7)
 .81، ص 1993_1992جيسكا بكش، شركف دكفيؾ، تامي باس،انتياكات حقكؽ اإلنساف، مكقع بتسيمـ، (8)
 .90، ص1990/ 91نعمو يشكفي، انتياكات حقكؽ اإلنساف في المناطؽ،مكقع بتسيمـ، القدس،  (9)
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عقابان حقيقيان، يفصؿ الذيف صدر ضدىـ العقاب، ال عف دائرة حياتيـ الطبيعية ككنؼ أسرىـ 
 . (1)عف الدائرة الداخمية لقيادة الكفاح الفمسطيني فحسب، بؿ أيضان 

ضي الفمسطينية مف أبنائيا اإفراغ قطاع  غزة كباقي األر فت قكات االحتالؿ مف اإلبعاد، كىد
 1987 ديسمبر منذ  غزة قطاع مف شخصان  30 إبعاد . كقد كتـ، كالقضاء عمى االنتفاضة بالتدريج
 .(2) شخصان  174 ـ،1992 حتى 1991 أكتكبر كمف ، ـ1991 أكتكبر كحتى

 دكعدشييد،  664يتبيف مما سبؽ أف عدد الشيداء  في قطاع غزة خالؿ فترة االنتفاضة بمغ 
كعدد المنازؿ الميدمة حسب المصادر العربية معتقؿ في سجكف االحتالؿ،  11515المعتقميف 

 ناشطان. 204ـ، 1992 -1987عامي  أما بالنسبة لالبعاد فبمغ عدد المبعدييف مابيفمنزؿ،  219

كقد كانت المخيمات أكثر عرضة لحاالت منع التجكؿ مف المدف فعمى سبيؿ المثاؿ في 
حالة منع تجكؿ حيث كاف أكثر المخيمات  149مخيـ الشاطى ؿ  السنة األكلى لالنتفاضة تعرض

في السنة األكلى  عرضة لمنع التجكؿ في السنة األكلى، أما المدف فأكثرىا عرضة لمنع التجكؿ
 يـك . 25مدينة جباليا حيث تعرضت ؿ

 :اعتداء االحتالل عمى قطاع الصحة -:سادساً 
أخضعت قكات االحتالؿ القطاع الصحي لقرارات كأكامر الضابط " اإلسرائيمي"، حيث أصدر 

يحظر عمى مديريات الصحة كالمستشفيات استقباؿ  1987/ 12/ 20الحاكـ العسكرم أمران يكـ 
الجرحى كالمصابيف، كما عممت عمى تقميص ركاتب المكظفيف كصرؼ األدكية، ثـ أصدرت أمران 
يقضي بأف تقكـ إدارة المستشفيات الحككمية بتحصيؿ تكاليؼ العالج مف الجرحى كالمصابيف 

 .(3)ـ1988

كما يدفع المريض في حالة دخكلو لممستشفى رسكـ ثالثة أياـ سمفان، ككؿ مف ال يدفع يفرض 
تحكيؿ الجرحى  ت، كمنع(4)ةيو أمر تنفيذم أم الحجز عمى ممتمكاتو دكف أمر المحكمعم

                                                           
 .140عدناف أبكعامر، االنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ الفمسطينييف، ص (1)
 .141عدناف أبكعامر، االنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ الفمسطينييف، ص  (2)
 .59، ص178يكنس السيد، االنتياكات االسرائيمية لألكضاع الصحية، بمسـ، ع  (3)
 .20االنتفاضة كالتغيير، ص (4)



31 
 

دكالران أمريكيان عف كؿ  160كالمصابيف إلى المستشفيات "اإلسرائيمية"، إال بعد أف يتـ دفع مايعادؿ 
 .(1)ليمة يقضييا المصاب في المستشفى

كلـ يقتصر األمر عمى المصابيف مف قبؿ جيش االحتالؿ، حتى إف أجرة الكالدة زيدت مف 
ديناران أردنيان لكؿ ليمة،  60 -45ديناران، كعف كؿ ليمة بغية العالج بيف  35ديناران أردنيان إلى  20

كمنع صرؼ الكصفات الطبية مف المستشفيات؛ بحيث تصرؼ عف طريؽ المكاتب الصحية التابعة 
دارة المدنية، كقطع إمدادات المياه كالكيرباء، كقامت قكات االحتالؿ بنيب كمصادرة شحنات مف لإل

األدكية كاألجيزة كالمعدات الطبية التي تصؿ عمى شكؿ مساعدات الدكؿ كالييئات اإلنسانية في 
 .(2)العالـ

غالؽ أقساميا بما فييا  كما أقدمت قكات االحتالؿ عمى اقتحاـ المستشفيات كمداىمتيا، كا 
،  خالؿ (4)، كمنعت بناء مستشفيات جديدة،  كأتمفت األجيزة كالمعدات الطبية(3)الطكارئ

حالة اقتحاـ بقطاع غزة، كمنعت  128 مرة، منيا 159الي حاالت االقتحاـ ـ كاف إجم1990عاـ
 .  (5)بعض األطباء مف تقديـ المساعدات الطبية لممصابيف 

، كاعترؼ قائد كتيبة (6)كالممرضيف كالجرحى كالسيداتكما اعتدل الجنكد عمى األطباء 
ـ بقياـ اثنيف مف ضباطو بضرب الدكتكر بركات 1990/ 11/ 6أماـ المحكمة بتاريخ  (7)الناحاؿ

، (8)مف مخيـ الشاطئ، كما أطمقت األعيرة النارية كالمطاطية كقنابؿ الغاز داخؿ المستشفيات
د. عبد العزيز الرنتيسي ، كد. عز الديف ك ، (9)مف  د. زكريا األغا دكف محاكمة  كاعتقمت كالن 

 .  (10)العرياف
                                                           

( التي عقدت 46عرفات مداخمة أماـ أعضاء المجنة )ب( التابعة لمنظمة العالمية في دكرة اجتماعاتيا اؿ) فتحي (1)
 .66، ص217ـ، ع 1993في جنيؼ، بمسـ، 

 .59، ص178يكنس السيد، االنتياكات اإلسرائيمية لألكضاع الصحية، بمسـ، ع  (2)
 .140، ص84قتصادم، ععماد الكردم، األكضاع الصحية في قطاع غزة، صامد اال (3)
 .56، ص178يكنس السيد، االنتياكات اإلسرائيمية لألكضاع الصحية، بمسـ ع  (4)
 . عبرم28، 26نعمو يشكفي، انتياكات حقكؽ اإلنساف عمى المناطؽ، تقرير بتسيمـ، ص  (5)
 .147، ص13فمسطيف الثكرة أحداث  (6)
ـ، كاف تنظيـ مستقالن يجمع 1948اسـ مختصر لمشبيبة الطالئعية المحاربة في إسرائيؿ، كىك تنظيـ شكؿ عاـ  (7)

 .542، ص6بيف الخدمة العسكرية كالعمؿ الزراعي. عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة السياسة، ج
 .49، ص186الصحة تحت االحتالؿ، بمسـ، ع  (8)
 .108بشير البرغكثي، قمع شعب، ص (9)
 .57، ص 178يكنس السيد، االنتياكات االسرائيميمة لألكضاع الصحية، بمسـ، ع  (10)



31 
 

، كىكيات (1)كما أقدمت سمطات االحتالؿ عمى سحب رخص القيادة  مف عدد مف األطباء
جبارىـ عمى إزالة الحجارة مف  األطباء كالعامميف لمنعيـ مف الكصكؿ إلى أماكف عمميـ، كا 

 . (2)مسح الشعارات المكتكبة عمى الجدرافالطرقات، ك 

، كمنعت كصكؿ سيارات (3)كما رفضت "إسرائيؿ" منح تراخيص لعدد مف سيارات اإلسعاؼ 
، كمنعتيا مف نقؿ المصابيف لتمقي العالج عمى الرغـ مف (4)اإلسعاؼ إلى المناطؽ المحاصرة

السيارة أك سائقيا، كاستخداـ سيارات الحاجة الماسة لتمؾ السيارات، كغالبان ما كانت تقكـ باحتجاز 
اإلسعاؼ في اقتحاـ أماكف الصدامات كخداع المكاطنيف، كقد تسببت باستشياد العديد مف 

. كحسب معطيات بتسيمـ فإنو تـ (6)، كما أطمؽ الجنكد النار عمى سيارات اإلسعاؼ (5)المكاطنيف 
 . (7)مرة 43،  1990 الحتالؿ خالؿ العاـتـ االعتداء عمى اإلسعافات مف قبؿ قكات ا

 :عمى قطاع التعميم اعتداء االحتالل -:سابعاً 
كراء استمرار  عمى أنيانتفاضة الشعبية كسمطات االحتالؿ تنظر إلى المدارس منذ بداية اال
-حد كبير  -أف المدارس تساىـ إلى  ريح "إسرائيمي"لذلؾ صدر أكثر مف تص ؛االنتفاضة الشعبية

" سكؼ نغمؽ فيو ـ كقاؿ1987/ 12/ 24 بتاريخ تصريح إسحاؽ رابيفك ،(8) في تصعيد االنتفاضة
نغمؽ المدارس التي تكقفت عف القياـ بكظائفيا كمؤسسات تعميمية كثابرت عمى السماح لطمبتيا 

فقد كاف إغالؽ المدارس يخضع لمزاج السمطات )اإلسرائيمية( كتمت  ،(9)"بالنزكؿ إلى الشكارع
 .(10)عممية اإلغالؽ لفترات متقطعة كحسب حجـ األحداث

                                                           
 .24، ص2فمسطيف المسممة، ع (1)
 59، ص 178يكنس السيد، االنتياكات االسرائيمية لألكضاع الصحية، بمسـ، ع (2)
 .21اإلنتفاضة كالتغيير، ص (3)
 .105، ص 80سمير خميؿ، االنتفاضة في عاميا األكؿ، ع (4)
 .60، ص178يكنس السيد، االنتياكات االسرائيمية لألكضاع الصحية، بمسـ، ع  (5)
 .65، ص 13فمسطيف الثكرة أحداث  (6)
 .28، 26نعمو يشكفي، انتياكات حقكؽ اإلنساف عمى المناطؽ، تقرير بتسيمـ، ص  (7)
 .232المتككؿ طو، ابراىيـ جكىر، الثقافة كاالنتفاضة، ص (8)
 .67، ص211عبد المطيؼ البرغكثي، انتياكات سمطات االحتالؿ، بمسـ، ع (9)
 .232المتككؿ طو، ابراىيـ جكىر، الثقافة كاالنتفاضة، ص (10)
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كعمدت سمطات  ،اتخذت سمطات االحتالؿ مف إغالؽ المدارس كسيمة لضرب االنتفاضة
ا عام فكقد كا  ،(1)االحتالؿ إلى إغالؽ بعض المدارس لمدة تتراكح بيف شير كأربعة أشير

مف أسكأ األعكاـ التي شيدتيا مؤسسات التعميـ  مف حيث  ـ1989 -1988ـ ك1987-1988
/ 4/ 2مدرسة كذلؾ يكـ الخميس اثنتى عشرة عدد المدارس المغمقة في القطاع ككاف  ،(2)اإلغالؽ
 . (3)ـ1989

حيث حكلت سمطات االحتالؿ  ،قكات االحتالؿ كثكنات لمجيش المدارس مف تاستخدمكما 
لتغيير البطاقات  ؛مدرسة الشيخ عجميف، ك مدرسة الزراعية في بيت حانكف إلى ثكنة عسكريةال

بحجة منع  ؛كما قامت سمطات االحتالؿ بمحاصرة المدارس كاقتحاميا ،الشخصية لسكاف القطاع
 .(4)كمالحقة المتظاىريف ،الشغب

كالسيما المدارس عمى  ،قامت سمطات االحتالؿ في قطاع غزة بيدـ أسكار المدارس كما
جبار المدارس ،بحجة رشؽ الحجارة ؛رئيسةالطرؽ ال  ،كضع شبؾ سمكي بدؿ تمؾ األسكار عمى كا 

مدرسة جباليا ك  ،مدرسة الشجاعية اإلعدادية لمذككرك  ،كمف تمؾ المدارس مدرسة مصطفى حافظ
كما  ،فذىا كمختبراتيامدرسة لتحطيـ أثاثيا كنكا كفكما تعرضت إحدل كثالث .(5)كغيرىا ،اإلعدادية أ

   .(6)ككتبت عمى جدرانيا شتائـ قذرة لمعرب ،كما أتمفت كتبيا كممفاتيا

كالسيما  ،عتقاليـ بتيـ أمنيةاثر إعمى  ؛كقد تعرض عدد مف المدرسيف إلى الفصؿ التعسفي
أما عدد الذيف تعرضكا لالعتقاؿ  ،حيث تـ فصؿ ثمانية مدرسيف حككمييف ،في الجياز الحككمي

،أمنيةمحاكمة كمحاكمتيـ  ان مدرساثنيف كعشريف ىـ في المدارس الحككمية إلى فيصؿ عدد
   .(7)الحككمة  مدارس في لممعمميف نقابة إقامة السمطات كعارضت

إجازة دكف راتب مادامت  كاعتبرتيـ فيا خصمت مف ركاتب مكظفي التعميـ، كما أني
كما تعرض المدراء  .(8)في اإلغالؽعمى الرغـ مف أف المعمميف ليس ليـ يد ، مدارسيـ مغمقة

                                                           
 .67، ص214حساـ شحادة، مشكالت التعميـ الفمسطيني، بمسـ،ع  (1)
 .62التعميـ في قطاع غزة في ظؿ االنتفاضة، ص  (2)
 .326، ص13فمسطيف الثكرة أحداث  (3)
 .68قسـ الدراسات كاألبحاث العربية، التعميـ في قطاع غزة في ظؿ االنتفاضة، ص (4)
 .69 -66قسـ الدراسات كاألبحاث العربية، التعميـ في قطاع غزة، ص (5)
 .68عبد المطيؼ البرغكثي، انتياكات سمطات االحتالؿ، بمسـ،  (6)
 .70غزة في ظؿ االنتفاضة، ص  قسـ الدراسات كاألبحاث العربية، التعميـ في قطاع (7)
 .68عبد المطيؼ البرغكثي، انتياكات سمطات االحتالؿ، بمسـ،  (8)
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استدعى االحتالؿ مدير التعميـ األستاذ محمد الجدم كمدراء المدارس بسبب لالستدعاء، حيث 
 اـ  إلى مكتب الحاكـ العاـ العسكرم في سراي1991محجارة عاـ لالمظاىرات أك رشؽ الطمبة 

مدرسة كعبد الرحمف الشنطي ناظر  ،كما استدعى كؿ مف ليمى قميبك نائبة تعميـ الككالة ،الحككمة
السيطرة  فكأنيـ ال يستطيعك  ،شديدة ليـ كقد ذكر الحاكـ العسكرم ألفاظان  ،الجئيفلالرماؿ اإلعدادية 

كذكر أنو مضطر إلغالؽ  ،بسبب أف الطمبة رشقكا الحجارة عمى أفراد الجيش ؛عمى الطمبة
 .(1)المدرسة

 :ممارسات االحتالل ضد الزراعة -:ثامناً 
كاف قطاع الزراعة مف أكثر القطاعات االقتصادية تأثران باإلجراءات التعسفية التي اتخذتيا 

بكاسطتيا الضرر بالمزارعيف إال اتبعتيا؛  سمطة االحتالؿ، حتى أنيا لـ تترؾ كسيمة يمكف أف تمحؽ
 ،المستكطنات فكقيا ، فاستكلت سمطات االحتالؿ عمى األراضي، كأقامت(2)إليقاؼ االنتفاضة

 .  (3)الطرؽ بينيا تكشق

األشجار؛ بحجة إلقاء زجاجات حارقة، أك قنابؿ يدكية، أك  كقامت سمطات االحتالؿ بإزالة
، أك بحجة شؽ طريؽ (4)كقكعيا عمى الشريط الحدكدمميا مف قبؿ المتظاىريف، أك بحجة استخدا

تنقالت كيمكمترات، لتسييؿ  4"عابر غزة"، فقد شؽ طريؽ بيف بيت حانكف كرفح بطكؿ 
. كقد قدر عدد األشجار (5)( شجرة4000المستكطنيف، كقالت مصادر فمسطينية إف الجيش اقتمع ) 

( ألؼ 156ب ) 1993األشجار التي اقتمعت منذ بداية االنتفاضة كحتى مطمع شير إبريؿ عاـ 
 .(6)شجرة

ضافة لما سبؽ فرضت سمطات االحتالؿ العسكرم نمط إنتاج معيف عمى المزارعيف؛  كا 
ناعات الزراعية " اإلسرائيمية "، كما حددت السياسة  المتبعة لتسكيؽ محدد لممزارعيف، لخدمة الص

. كقد عمؿ االحتالؿ عمى بيع المنتكجات (7)األمر الذم دمر إنتاج القطاع خاصة الحمضيات

                                                           
 .210محمد الجدم، فصكؿ مف تاريخ التعميـ،ص (1)
 .136عادؿ أبك عمشة ، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص  (2)
 .49د ـ، الصحة في قطاع غزة، ص (3)
 .140، 137، 136عادؿ أبك عمشة، االكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (4)
 .17، ص5فمسطيف المسممة، ع  (5)
 .2ـ، ص1993/ 4/ 3، 8474القدس، ع  (6)
 .49د ـ، الصحة في قطاع غزة، ص (7)
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اإلسرائيمية، بسعر أقؿ مف المنتكجات الفمسطينية؛ مما ألحؽ خسائر فادحة بالمزارعيف الفمسطينييف؛ 
 .(1)فعيـ لتقميص مساحة األراضي المزركعة، كلكف رغـ ذلؾ تمسؾ المزارع الفمسطيني بأرضوكد

قطاع الزراعي؛ كذلؾ بفرض الضرائب االحتالؿ بإغالؽ مؤسسات الكذلؾ قامت قكات 
. كما (2)الباىظة عمييا مثؿ، معاصر الزيتكف، المعدات الزراعية مثؿ التراكتكرات كأنابيب الرم

لفترات طكيمة كفي عدد كبير مف القرل؛ أدل إلى حرماف المزارعيف مف رم  فرض منع التجكؿ
 . (3)مزركعاتيـ، أك مكافحة اآلفات، أك قطؼ الثمار، أك حتى حرث األرض طكؿ فترات اإلغالؽ 

نتيجة لمممارسات " اإلسرائيمية "، كقد عكضت االنييارات  كقد تكبد المزارعكف خسائر جسيمة
ـ تعكيضان جزئيان بكاسطة النجاحات األكلية لممبادرات الفمسطينية "  1988التي حدثت في عاـ 

بالعكدة إلى الزراعة" ، ككذلؾ بتعزيز االكتفاء الذاتي في المكاد الغذائية مف قبيؿ الخضركات، 
 .(4)كمنتجات األلباف  كالدكاجف كالثركة الحيكانية،

 ممارسات االحتالل تجاه الصناعة : -:تاسعاً 
اتسمت فترة االنتفاضة بإعادة السيطرة عمى السكؽ الفمسطيني كاسترجاعو مف الشركات 
اإلسرائيمية في عدد كاسع مف الفركع الصناعية، ككاف مف الممكف زيادة اإلنتاج الصناعي كتصديره 

ؿ كضعت العراقيؿ كقامت بتشديدىا أكثر مف أم فترة سابقة، لمخارج، إال أف سمطات االحتال
كأرىقت المصانع بالضرائب؛ لذلؾ فقد أغمقت الكثير مف المصانع، كعممت مصانع أخرل بأقؿ مف 

خراجيا إلى حيز التنفيذ(5)الطاقة اإلنتاجية ليا  . (6)، كرفضت منح الرخص؛ إلقامة تمؾ المصانع كا 

رخص كحجز العقارات، باإلضافة لإلغالؽ المؤقت لتمؾ كما سحبت بطاقات اليكية كال
المؤسسات الصناعية كالتجارية؛ بيدؼ الضغط عمييا ، كما عممت السمطات "اإلسرائيمية" عمى رفع 
أسعار المكاد الخاـ "اإلسرائيمية"، ككذلؾ كجدت ىناؾ صعكبات في الحصكؿ عمى المكاد الخاـ التي 

راضي المحتمة، كاستخداـ نظاـ منع التجكؿ لفترات طكيمة تمر عبر االحتالؿ الصييكني إلى األ
 . (7)لتعطيؿ عمؿ المصانع المحمية

                                                           
 .14غساف المصرم، االنتفاضة بيف الجذكر كاآلفاؽ، ص (1)
 .96مة الفمسطينية، ص مؤسسة الدراسات كاألبحاث، اقتصاد العائ (2)
 .96مؤسسة الدراسات كاألبحاث، اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص  (3)
 .22تقرير عف أمانة األنكتاد، التطكرات االقتصادية االخيرة في األرض الفمسطينية المحتمة، ص (4)
 .109مؤسسة الدراسات كاألبحاث، اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص  (5)
 .29، مجمة األسبكع الجديد، ص70فاضة كالعماؿ كالصناعة، عشاىر سعد، االنت (6)
 .101مؤسسة الدراسات كاألبحاث، اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص (7)
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كلقد منعت سمطات االحتالؿ الكصكؿ لمتكنكلكجيا الحديثة، فقد ضيقت عمى المصانع 
برؤكس األمكاؿ الالزمة لعممية اإلبداؿ أك عممية اإلحالؿ، كما منعتيا مف الحصكؿ عمى 

عف مدل فعالية كصالحية تمؾ التكنكلكجيا لقطاع غزة، كمف تمؾ الممارسات  المعمكمات الكافية
أيضان عدـ سماح السمطات لمكاكبة سياسة التحديث كالتجديد التي تحدث في العالـ، كعدـ كجكد 
مراكز التدريب المينية التي تستطيع أف تستثمر في العنصر البشرم كتأىيمو عقميان كجسديان ألف 

 .(1)ا الحديثةيدير التكنكلكجي

 ممارسات االحتالل  ضد التجارة:  -:عاشراً 
حاكؿ جيش االحتالؿ منذ األياـ األكلى لالنتفاضة فرض إرادتو كنفكذه عمى التجار 
الفمسطينييف مف خالؿ تيديدىـ بدفع غرامات كبيرة، كفرض الضرائب، كقد أسفر االستنزاؼ 

. كما تعرض التجار (2)ر مف السكؽ% مف التجا35الضريبي في القطاع عف خركج ما يقرب  
 . (3)لالعتقاؿ، كذلؾ لكي ينصاع التجار ألكامر جيش االحتالؿ

كما قامت سمطات االحتالؿ بكسر أقفاؿ المتاجر " بالعتالت، كالمطارؽ، كتركيا مفتكحة 
مكا طكاؿ الميؿ لتبقى عرضة لمنيب كالسرقة، كخمطت المكاد الغذائية بمادة الكمكر كالمبيدات، كما قا

. كأغمقت عددان مف األسكاؽ المركزية كالمحالت التجارية  في مناطؽ (4)بإحراؽ المتاجر كاألسكاؽ
تالؼ محتكياتيا ، مما أدل إلى كقكع التجار (5)متعددة بعد االعتداء عمى أصحابيا بالضرب، كا 

 . (6)كعائالتيـ في البطالة

خرج نتنا أسكد المكف ذا رائحة كما سير جنكد االحتالؿ سيارات عسكرية مزكدة بخراطيـ، ت
كريية" مزيج القار كالزفت"، ككجيكا تمؾ الخراطيـ إلى المحالت التجارية في شارع عمر المختار 
في مدينة غزة؛ بيدؼ تكسيخيا، كبعدىا تحكؿ شارع عمر  المختار إلى منطقة سكداء، ككأنيا 

ى جعؿ العديد مف المكاطنيف ساحة حرب، التيمتيا النيراف، كقد تسبب ذلؾ السائؿ الكريو إل
 .(7)يشعركف بصعكبات في التنفس

                                                           
 .5نسيـ أبك جامع، رؤية حكؿ كاقع الصناعة، ص (1)
 .50عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة الكطنية، ص (2)
 .74، ص179عبد الباقي شناف، التجار الفمسطينيكف، بمسـ (3)
 .74، ص179عبد الباقي شناف، التجار الفمسطينكف، بمسـ، ع  (4)
 .149عادؿ أبك عمشة، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص  (5)
 .50عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة الكطنية، ص (6)
 .72، ص79بمسـ  عبد الباقي شناف، التجار الفمسطينيكف، (7)
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كما كاجيت الصادرات العديد مف الصعكبات كمنيا  حظر التجكؿ المتكرر فقد أثر عمى 
. أيضان ارتفاع تكاليؼ تحميؿ الشاحنات، (1)عممية قطؼ الثمار كتصديرىا إلى السكؽ األكركبية

%  تمثؿ مدفكعات  84دكالرا، مف بينيا  267إلى  حيث كصمت تكمفة الشاحنة المتجية إلى عماف
لمحصكؿ عمى تصريح الخركج، باإلضافة إلى عمميات تفتش أمنية صارمة كانت تفرض عمى 

 . (2)الشاحنات 

كما اشترطت سمطات االحتالؿ اإلشراؼ عمى عممية تغميؼ الثمار خاصة الحمضيات قبؿ 
. كما منعت تسكيؽ المنتجات إال عف طريقيا مباشرة، حيث فرضت السمطات عمى تجار (3)شحنيا

، كعينت  ليـ كقتان (4)ـ إال عبر حاجز إيرز1948القطاع عدـ إدخاؿ أم بضائع إلى أراضي 
 . (5)محددان ال يجكز تجاكزه مقابؿ رسكـ معينة 

كما أفسدت قكات االحتالؿ العديد مف الشحنات، فقد أفسدت شحنة كزنيا خمسمائة طف مف 
ثمار الغريب فركت، تبمغ قيمتيا أربعمائة ألؼ دكالر أمريكي، كانت معدة لمتصدير إلى بريطانيا 

ـ ، حيث فتحكا 1989نكفمبر تشريف ثاني  24كىكلندة، كقد ارتكب جيش االحتالؿ فعمتيـ في 
رتكنية مف الكرؽ المقكل كرمكا بالفاكية عمى األرض، فكانت فعمتيـ عف سابؽ إصرار العمب الك
 .(6)كتصميـ

كعمؿ االحتالؿ أيضان عمى محاربة تسكيؽ منتجات القطاع، حيث أصدر قراران منع بمكجبو 
المزارعيف في قطاع غزة مف تسكيؽ إنتاجيـ مف الفكاكو كالحمضيات في الضفة الغربية في آذار 

كقد اعترفت اإلذاعة "اإلسرائيمية" بقياـ قكات  (7)، كما منعيـ مف تسكيؽ إنتاجيـ في الخارج.ـ1990
قكات االحتالؿ "اإلسرائيمية" بإعادة عشريف شاحنة محممة بالمنتكجات الزراعية إلى القطاع، بعد أف 

 . (8)كانت في طريقيا إلى الضفة الغربية

                                                           
 .3، ص6909، ع 1988/ 11/ 20جريدة القدس،  (1)
 .14التطكير المرتقب لممؤسسات الزراعية في األراضي الفمسطينية المحتمة، ص (2)
 .3، ص6909، ع 1988/ 11/ 20جريدة القدس،  (3)
، 2فمسطينية، جـ،  آمنة حجر، مكسكعة المدف كالقرل ال1968تقع شماؿ شرقي قرية بيت الىيا ، أقيمت  (4)

 .754ص
 .150، 149عادؿ أبك عمشة، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص  (5)
 .139عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة، ص (6)
 .60عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة، ص (7)
 .58عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة، ص (8)
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تي تكبدىا مصدرك الحمضيات لدكؿ كأفادت المعطيات اإلحصائية بأف حجـ الخسارة ال
( ألؼ دكالر،  تمؾ الخسارة كانت جراء خضكع 320ـ بمغت )1989/ 88السكؽ خالؿ مكسـ 

 .(1)المصدريف الفمسطينييف إلى أالعيب كمؤامرات الكسطاء كالسمطات اإلسرائيمية

كما تمؼ قسـ كبير مف مخزكف السمع، كخاصة المحفكظة في البرادات كالثالجات؛ بسبب 
انقطاع التيار الكيربائي، كقد اختفت كثير مف القطاعات التجارية، مثؿ المطاعـ كصاالت األفراح 
كالمتنزىات، كما قؿ اإلقباؿ عمى محالت األثاث كالسجاد كأدكات التجميؿ، كتقمصت مبيعات 

عمى  األجيزة الكيربائية مثؿ الثالجات كالغساالت كأجيزة التمفزيكف، فقد ازداد إقباؿ المكاطنيف
تخزيف المكاد الغذائية؛ تحسبا لمخطكات التصعيدية المحتممة لالنتفاضة، أك خكفان مف فرض 

 .(2)الحصار أك منع التجكؿ

 :ممارسات االحتالل  ضد العمال -:حادي عشر
قامت سمطات االحتالؿ بممارسات انتقامية مف العماؿ العرب العامميف في المؤسسات 
"اإلسرائيمية"، كاتخذت جممة قرارات تعسفية بحجة األمف، كما أجرت تحريات كتدقيقات عف أصحاب 
 ،العمؿ، كاستخدمت سياسة الطرد الجماعي، كالتفتيش المذؿ، كتكزيع البطاقات الخضراء كالممغنطة

ذا ك  كاف يدفع صاحب شيكؿ، كما  900فرض بحقو غرامة قدرىا جد عامؿ بدكف رخصة عمؿ تكا 
؛ مما أدل إلى انخفاض نسبة العامميف في اقتصاد االحتالؿ (3)شيكؿ 2000العمؿ غرامة قدرىا 

 .(4)أكثر ك، أ% 50بمقدار 

كما سعت سمطات االحتالؿ إلى استغالؿ العامؿ الفمسطيني كسمبو حقكقو، كحرمتو مف 
، ككثيران ما (5)التمتع بالمساكاة مف حيث األجكر كالضمانات التي تمتع بيا العامؿ " اإلسرائيمي "

 . (6)برصاص المستكطنيف العماؿ فقد حرقت مساكنيـ، أك قتمكااعتدت قكات االحتالؿ عمى 

نذار  كلجأت مصانع االحتالؿ إلى إجبار العماؿ عمى العمؿ يكميان ميما كانت األسباب، كا 
ميمة  لمصانع ضابطان لألمف، أككمت إليوتغيب عف العمؿ بالفصؿ التمقائي، كعينت لبعض امف 

                                                           
 109،ص 84عمراف أبك صبيح، حمضيات قطاع غزة، صامد االقتصادم،ع (1)
 .150عادؿ أبك عمشة، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية،ص  (2)
 .57، ص300غساف فالح، الجكع ييدد االؼ العماؿ الفمسطينيف، بمسـ، ع (3)
 .93أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص  (4)
 .56، ص300لعماؿ الفمسطينيف، بمسـ، عغساف فالح، الجكع ، ييدد االؼ ا (5)
 .60،ص180كاظـ المكسكم، الحركة العمالية الفمسطينية، بمسـ، ع (6)
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التحقيؽ مع العماؿ الذيف يتغيبكف كمعرفة آرائيـ في االنتفاضة كالممثميف. كقد شكمت اليستدركت 
دكريات خاصة لمالحقة العماؿ العرب العامميف في " إسرائيؿ" بدكف  تصاريح، كقد استغؿ بعض 

 .(1)اب المصانع تمؾ الدكريات؛ لتيديد العماؿ العرب الذيف يحتجكف عمى ظركؼ عمميـأصح

تى ، ح لعماؿ، فضالن عف الجرحى منيـكلقد شنت قكات االحتالؿ حمالت اعتقالية ضد ا
% مف المجمكع العاـ لممعتقميف، حيث اعتقؿ مصطفى 45ما يقارب كصمت نسبة المعتقميف منيـ 

مف مخيـ فيؽ المبحكح عماؿ التجارة في القطاع، كاعتقؿ القائد النقابي تك بربار أميف سر نقابة 
جباليا سكرتير نقابة عماؿ التجارة كالبناء في غزة كأحد القادة البارزيف الذيف قادكا أكؿ عممية 

. ككاف عماؿ "إسرائيؿ" محركميف (2)ـ  1989انتخابات ديمقراطية لنقابات العماؿ في قطاع غزة 
يـ النقابي، أك مف حؽ الدفاع عف حقكقيـ بكاسطة النقابات العمالية في قطاع غزة؛ مف حؽ التنظ

 .(3)مما أدل إلى محدكدية الحركة النقابية، كصغر حجـ المنتسبيف إلييا

لممارسات  التضامف مع أبناء شعبيـ ، تعرض العماؿ الفمسطينيكف كما منعت العماؿ مف
ؤسساتيـ النقابية المختمفة؛ بحجة قياميا بنشاطات أشد قسكة حيث أغمقت السمطات العسكرية م

لقياـ بأم دكر إيجابي لصالح معادية لمسمطة ، ككانت تقصد مف ذلؾ منع تمؾ المؤسسات مف ا
 .(4)، فأقدمت عمى مصادرة الكثائؽ المكجكدة في مقر اتحاد العماؿ في غزةالشعب

لمعماؿ لسابؽ"، أف أم فصؿ بيف "كزير الدفاع ااكاعتقد مكشيو أرنس "كزير الدفاع " كر 
سيؤدم بالضركرة إلى حالة يأس شاممة؛ كقد تدفع العماؿ العرب إلى مزيد مف العنؼ؛ ألنيـ 
اليممككف بعد ذلؾ ما يخسركنو، كلذلؾ ظيرت آراء جديدة كىي إجراء عممية فصؿ تدريجي بيف 

ؿ الفمسطينييف أشرؼ اقتصاد الضفة الغربية كقطاع غزة كاقتصاد "إسرائيؿ"؛ حيث قاـ أحد العما
  (5).ـ1990/ 12/ 14بتاريخ  البعمكجي بتنفيذ عممية قتؿ ثالثة ييكد في يافا

كما قامت سمطات االحتالؿ عمى جمب آالؼ العماؿ مف الخارج؛ ليحمكا محؿ العماؿ العرب، 
دكالر تضاؼ ألجرة أم عامؿ ييكدم ينتقؿ لمعمؿ  700 – 500كدفعت ليـ عالكة تتراكح ما بيف 

 .(6)عامؿ فمسطيني 31، 800عنصرية تـ استبداؿ البناء؛ ككنتيجة لتمؾ السياسة الفي 
                                                           

 .163عادؿ أك عمشة، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص  (1)
 .79، ص84غساف شيابي، الطبقة العاممة، صامد االقتصادم،  (2)
 117، ص30غزة، سمسمة الدراسات د ـ، دراسة حكؿ كاقع حقكؽ العماؿ في قطاع   (3)
 .165عادؿ أك عمشة، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (4)
 .36، ص2انتفاضة السكاكيف ، فمسطيف المسممة، ع  (5)
 48، ص 30د ـ، دراسة حكؿ كاقع حقكؽ العماؿ في قطاع غزة، سمسمة الدراسات   (6)
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كالسابؽ،   ـ1948مزاكلة أعماليـ داخؿ األراضي المحتمة عاـ  العماؿ مف األمر الذم حـر
ـ إلى خمسة 1987ك تقمص عدد عماؿ القطاع مف خمسة كثمانيف ألفان في بداية االنتفاضة عاـ 

ـ ، كاف يصؿ عدد العماؿ إلى الصفر 1991عامؿ عاـ  30000، ك (1)ـ1989كخمسيف ألفان عاـ 
في حاالت اإلغالؽ الشامؿ الذم فرض عمى القطاع لفترات طكيمة؛ بحجة األسباب األمنية،  

ـ،  كأدل ذلؾ إلى 1994سنة  عامالن  19688كانخفض بشكؿ حاد إلى أف بمغ المعدؿ الشيرم 
تكبد قطاع العمالة خسائر فادحة؛ إذ تشكؿ عائدات قكة العمؿ الفمسطينية جزءان ميمان، ككبيران مف 

 .(2)الدخؿ الكطني الفمسطيني في قطاع غزة

االنتياكات ضد أىالي قطاع غزة يتبيف مما سبؽ استخداـ سمطات االحتالؿ شتى أنكاع 
خالؿ سنكات االنتفاضة األكلى، كشممت كافة مناحي الحياة، كقد عممت سمطات االحتالؿ عمى 
تدمير كؿ مف قطاع التعميـ كالصحة، كما أطمقت الرصاص باتجاه المدنييف العزؿ، كخاصة 

 لقتؿ.األطفاؿ، حيث كانكا يكجيكف بنادقيـ في الجزء العمكم مف الجسـ، بيدؼ ا

كما شنت قكات االحتالؿ حممة اعتقاالت كاسعة، ضد المشاركيف في فعاليات االنتفاضة،  
باإلضافة لعمميات ىدـ المنازؿ، بحجة عدـ الترخيص، كبسبب قياـ أحد أفراد األسرة أك بسبب إلقاء 

ما حظرت الحجارة كالزجاجات الحارقة، أك بحجة تنفيذ عممية جيادية أك االنتماء ألحد الفصائؿ، ك
أىالي القطاع مف التجكؿ، بيدؼ القضاء عمى االنتفاضة، كقد كانت المخيمات أكثر عرضة مف 

 المدف.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 47، ص30حكؿ كاقع حقكؽ العماؿ في قطاع غزة، سمسمة الدراسات  د ـ، دراسة (1)
 .50 -49، ص10د ـ،الصحة في قطاع غزة الكاقع كالطمكح، سمسمة الدراسات  (2)
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 المبحث الثاني
 أشكال المقاومة الشعبية خالل االنتفاضة األولى

 م(1994 -1987في قطاع غزة )
التقميدية، فقد لجأت إلى في الكقت الذم لـ تعتمد المقاكمة في سنكاتيا األكلى عمى األسمحة 

سالح جديد، تمثؿ في التحاـ شعبي، ال مثيؿ لو برفض االحتالؿ، بكؿ الكسائؿ كاألدكات التي 
 يمكف كصفيا. كقد تمثمت في المظاىرات كاإلضرابات، كالعصياف المدني.

  :المظاىرات -:أوالً 
، 1986عاـ  قطاع غزة العديد مف المظاىرات في األحياء، كالمخيمات، عمى مدار شيد

في قطاع غزة في قطاع غزة) الجامعة  -حينئذو  -، كتركزت في المدارس كالجامعة الكحيدة1987
اإلسالمية(، كقد تطكر نيج المتظاىريف، كازدادت شجاعتيـ كتحدييـ لالحتالؿ بطريقة ذكية 

 (1)ـ.1987كمتجددة، كمف أبرز ماحدث في ىذا المجاؿ تجربة مظاىرات الجامعة اإلسالمية عاـ 
إسرائيمي بدىس مجمكعة مف العماؿ  نتفاضة في أعقاب قياـ سائؽ قاطرةتفجرت أحداث اال

ـ، كانكا عائديف مف عمميـ 1987كانكف أكؿ )ديسمبر(  8بتاريخ  (2)الفمسطينييف في منطقة جباليا
 ؿ متعمد، حيث انحرؼ سائؽ قاطرة، كقد كاف الحادث بشك(3)1948في األراضي المحتمة عاـ 

بشكؿ مجنكف إلى االتجاه اآلخر، كبعد أف حطـ السيارتيف، كانت سيارة ذات نمرة صفراء شبيية 
أف تمؾ العممية ىي رد  كانطمؽ بيا، كيعتقد في المكاف، فركبيا سائؽ قاطرة بسيارات المخابرات تقؼ

 . (4)ـ1987/ 12/ 6بتاريخ  في ميداف فمسطيف بغزة "شمكمك تاكاؿ" ييكدمعمى طعف 
صابة تسعة آخريف كأسفر  ت القيادة اإلسالمية؛ كاعتبر (5)الحادث عف مقتؿ أربعة عماؿ كا 

 .(1)ذلؾ الحادث ىك "ساعة الصفر المنتظرة لتنفيذ قرارىا المتخذ سابقا باعتباره فرصة مكاتية" 
                                                           

 .228نياد الشيخ خميؿ، حركة اإلخكاف المسمميف، ص  (1)
الغرب كالجنكب قريتي جباليا كمـ مف مدينة غزة، كيحده مف 3يقع في الشماؿ الشرقي مف قرية جباليا كعمى بعد  (2)

كالنزلة، كمف الشماؿ بيت الىيا كمف الشرؽ بيارات البرتقاؿ المممككة ألىالي قرية جباليا، كيعد أعمى كثافة سكانية 
 .5. د ـ، مخيـ الثكرة مخيـ جباليا، ص1986نسمة حسب إحصائية لعاـ  51، 502في العالـ، كيعيش فيو 

 .445؛ جمعة قمجة، خمسة أالؼ عاـ، ص5ية، صمحمد عكدة، االنتفاضة الشعب (3)
أبك خالد، حركة المقاكمة اإلسالمية تقكد االنتفاضة، ممؼ االنتفاضة، أعده راجي نصر اهلل، تقديـ أحمد القطاف،  (4)

 .36؛ غساف حمداف ، االنتفاضة المباركة، ص85ص
 .445؛ جمعة قمجة، خمسة أالؼ عاـ، ص5محمد عكدة، االنتفاضة الشعبية، ص (5)
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مقتؿ العماؿ، كتكجو المتظاىركف إلى مستشفى الشفاء، حيث  ان عمىردكاندلعت المظاىرات 
لقاء الحجارة عمى السيارات العسكرية مف فكؽ المباني قاـ شباب الش اطئ باقتحاـ مستشفى الشفاء كا 

، كما كاف  الناس يتجمعكف إما لتقديـ الدـ لممصابيف أك السترداد جثث الشيداء كدفنيا؛ لكي ال (2)
. كتصاعدت األحداث في قطاع غزة، ككثر عدد الشيداء (3)تنقميا سمطات االحتالؿ لمتشريح

صابة ثالثيف  (6()5)، كالطالب رائد شحادة(4)كالجرحى، كمف أكائؿ الشيداء الشييد حاتـ السيسي كا 
 .   (7)كانت جراح عدد منيـ خطيرةمكاطنان، 

كما تكجو آالؼ الغزييف باليجكـ عمى مقرات كجكد جيش االحتالؿ في أنحاء القطاع ، ككاف 
.  كخالؿ المظاىرات كانكا يرددكف " جياد (8)األخرلالمسجد نقطة النطالؽ المظاىرات كالفعاليات 

، " خيبر خيبر ياييكد جيش محمد بدأ يعكد" ، كيسبكف (10)" اهلل أكبر المكت لممحتميف"  (9)جياد"، 
 . (12)، كيمعنكنيـ بالمغتيف العربية كالعبرية (11)الييكد كأناشيد ثكرية

رىاقو في عمميات كاستخدـ المتظاىركف عنصر المفاجأة في مكاجية قكات اال حتالؿ،  كا 
بكتؿ  كالمدف لمخيماتامداخؿ  تحكـ الشباب بكافة األحياء، فأغمقكا .(13)المطاردة مف شارع لشارع

                                                                                                                                                                          
 .42جياد جياد، االنتفاضة المباركة، ص  (1)
 .106رئيؼ شيؼ،كاييكد يعارم، انتفاضة، ص  (2)
 .174؛ فتحي يكف، القضية الفمسطينية، ص12رئيؼ شيؼ، كاييكد يعارم، انتفاضة، ص (3)
ـ، استشيد أثناء مشاركتو في 1987كانكف أكؿ  9ـ، استشيد يـك االربعاء 1970مف مكاليد مخيـ جباليا عاـ  (4)

 . 73المظاىرات كرشؽ الحجارة عمى قكات االحتالؿ. مركز األبحاث، السيرة الذاتية لشيداء االنتفاضة، ص 
االنتفاضة، استشيد أثناء التصدم لقكات ـ، مف معسكر الشاطئ، ، استشيد في أكؿ أياـ  1970مف مكاليد عاـ  (5)

االحتالؿ، كقد كقؼ مع الشباب أماـ مستشفى الشفا لمنع االحتالؿ مف الدخكؿ. مركز األبحاث،السيرة الذاتية 
 .77لشيداء االنتفاضة، ص 

 .174فتحي يكف، القضية الفمسطينية، ص (6)
 .5محمد عكدة، االنتفاضة الشعبية، ص (7)
 .93الحركة اإلسالمية، صزياد أبك عمرك،  (8)
 .12رئيؼ شيؼ، كاييكد يعارم، انتفاضة، ص(9)
 .102ياسر الزعاترة، االنتفاضة كعكدة الركح اإلسالمية، فمسطيف، ص (10)
 ـ.2014/ 7/ 5مقابمة أجرتيا الباحثة مع د.نياد محمد الشيخ خميؿ، بتاريخ  (11)
 .12رئيؼ شيؼ، كاييكد يعارم، انتفاضة، ص (12)
ـ، مجمة الجامعة 1987 -1967بك عامر،تطكر المقاكمة الفمسطينية: الشعبية كالمسمحة بيف عامي عدناف أ (13)

 .1224، ص 1، ع19اإلسالمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية، مج 
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األمر الذم ساعد المتظاىريف  ؛(1)حتى ال تستطيع جيبات جيش االحتالؿ الكصكؿ إليوحجارة 
البيكت، كلـ تكف قكات جيش خصكصان في المخيمات شكؿ شبكة مف الطرؽ الصغيرة كالضيقة بيف 

 . (2)االحتالؿ تستطيع معرفتيا في األياـ األكلى

حتالؿ عمى الرغـ مف كاف المتظاىركف يجددكف في الكسائؿ المستخدمة ضد جيش اال
الذيف تسمحكا بأسمحة بدائية، كالحجارة، كالزجاجات، كالمقاليع، كقطع  الشبابكاف بساطتيا، ك 

 .(3)إحراؽ إطارات السيارات القديمةيقكمكف بى جيش االحتالؿ، ك عميتجمعكف حديدية، كسكاكيف  

فقامكا . (4)نصب المتظاىركف الكمائف لقكات االحتالؿ في الشكارع كالحارات كاألسكاؽك 
بكضع إطار مشتعؿ بعد المنعطفات الخطيرة عمى الطرؽ، كبعد عدة أمتار حكؿ اإلطار المشتعؿ 

بقع الزيت. كعندما تمر السيارة العسكرية اإلسرائيمية بعد المنعطؼ يفاجئيا اإلطار  تكضع
المشتعؿ، فيحاكؿ السائؽ تفاديو بالتكجو تمقائيان نحك منطقة الزيت دكف أف يعرؼ فتصعد إطارات 
سيارتو فكؽ المسامير المكضكعة في حبات البطاطا بشكؿ قسرم، كتتعطؿ السيارة فكران، كيتـ 

 . (5)ة عمى السيارة بالزجاجات الحارقةاإلغار 

ككثيران ما تعطمت السيارات اإلسرائيمية كأصيب أفراد إسرائيميكف بسبب استخداـ ذلؾ السالح، 
 . (6)ـ1988/ 7/5ككاف مف بينيـ أحد مستكطني غكش قطيؼ بقطاع غزة يكـ 

مؼ عمى الجنزير كأحيانان استخدمت البطانية حيث تفرد عمى األرض، كعندما تأتي المجنزرة ت
ية فتدخؿ في اطار الجيب كيعرقؿ فتعيؽ حركتيا. كأحيانان كاف يتـ كضع متاريس عبارة عف زاك 

شعاؿ البنزيف في الشكارع، (7)حركتو  "سرائيميةاإل"في المركبات ك . باإلضافة إلى سكب كا 
  .(8)كالحافالت

                                                           
 .13رئيؼ شيؼ، كاييكد يعارم، انتفاضة، ص  (1)
الصراع العربي اإلسرائيمي،  ؛ أكرم أفنرم، مكجز تاريخ88آريو شمك، االنتفاضة أسباب مميزات كأبعاد،ص (2)

 .122ص
 .88آريو شمك، االنتفاضة أسباب مميزات كأبعاد،ص (3)
 .165عبد الفتاح دخاف، اإلخكاف المسممكف كقضية فمسطيف" الندكة الفكرية كالسياسية، ص (4)
 .406، ص12فمسطيف الثكرة أحداث  (5)
 .406، ص12فمسطيف الثكرة أحداث  (6)
 .2014/ 17/6أجرتيا الباحثة مع محمد أبك عطايا، بتاريخ مقابمة (7)

(8) Anita vitullo , joelbeinin, Intifada,p 47. 
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يكنس اإلعدادية كما شارؾ طالب المدارس في المظاىرات، حيث خرج طالب مدرسة خاف 
. كأخرل مف حي الرماؿ بغزة (1)ـ1989 كف كذلؾ عاـفي المخيـ، كاعتقؿ  عشركف طالبا آخر 

كاشترؾ فييا طمبة المدارس اإلعدادية كالثانكية أغمؽ الطمبة خالليا الشكارع باالطارات المشتعمة 
 عاـ  الفارغة،كالمتاريس الحجرية كرجمكا قكات االحتالؿ اإلسرائيمية بالحجارة كالزجاجات 

 .(2)ـ1989

، كتظير شجاعة (3)لقد امتازت المظاىرات بالقكة كالشجاعة كالصالبة كاالستمرارية
سبيؿ المثاؿ خرؽ . فعمى (4)المتظاىريف في اختراؽ منع التجكؿ  كتعريض أنفسيـ لمرصاص الحي

حظر التجكؿ كرشقكا الدكريات العسكرية بغزة في أحياء التفاح كالدرج كالشيخ رضكاف  المكاطنكف
. كما لـ يتمكف الجيش مف (5)ـ1990/ 10/ 10بالحجارة كفرقيـ الجيش بالقكة كذلؾ بتاريخ 

 (8)تستمر حتى ساعات الميؿك  (7)شبو يكمية ، التي كانت. (6)مكاجية كتفريؽ تمؾ المظاىرات

خالؿ االعتماد عمى أعداد البيادر السياسي ككيكميات االنتفاضة  مف.االنتفاضة المظاىرات في عدد
 ألحمد العممي:

8/12/1987 
1988 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

302 205 221 61 137 156 65 

بالنسبة لممصادر اإلسرائيمية، فقد ذكرت استمرار المظاىرات خالؿ سنكات االنتفاضة  أما
 2339السبعة، كلـ تعد ىناؾ منطقة لـ تشارؾ في المظاىرات، ككانت المظاىرات في تزايد، فمف 

                                                           
 .257، ص 13فمسطيف الثكرة أحداث  (1)
 .141، ص 13فمسطيف الثكرة أحداث  (2)
 .88آريو شمك، االنتفاضة أسباب مميزات كأبعاد،ص (3)
؛ أكرم أفنرم، مكجز تاريخ الصراع العربي اإلسرائيمي، 88آريو شمك، االنتفاضة أسباب مميزات كأبعاد،ص (4)

 .122ص
 ـ، ص 1990، 421البيادر السياسي، ع  (5)
 .174فتحي يكف، القضية الفمسطينية، ص (6)
 .104رئيؼ شيؼ، كاييكد يعارم، انتفاضة، ص  (7)
 .24، ص313البيادر السياسي، ع  (8)
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. كيعكد اختالؼ حجـ (1)ـ1989مظاىرة في عاـ  8660مظاىرة في السنة األكلى لالنتفاضة، إلى 
 إلى عدة أسباب كىي: كالمصادر العربية "اإلسرائيمية" بيف المصادر المظاىرات

اعتمدت في المصادر العربية عمى كؿ مف البيادر السياسي كيكميات االنتفاضة، كقد 
اعتبرت أف جميع المظاىرات في قطاع غزة في اليكـ الكاحد عبارة عف مظاىرة كاحدة، أما بالنسبة 

أك حي عمى حدة أك مناكشة أك مكاجية مع دكرية لممصادر "اإلسرائيمية" فقد حسبت كؿ منطقة 
 .عدتيا مظاىرة عسكرية فقد

باالضافة إلى مبالغة المصادر اإلسرائيمية في عدد المظاىرات ، كذلؾ لتبرير جرائمو مف 
خالؿ تضخيـ عدد المظاىرات، ضعؼ قدرة اإلعالـ الفمسطيني عمى مالحقة األحداث في المدف 

 كالقرل كالمخيمات، انتشار قكات االحتالؿ كرصد الدكريات لكؿ حادث صغير أك كبير.

المظاىرات، كيدؿ ذلؾ عمى اجماع  كالثانية كالثالثة ارتفع فييا عدداألكلى  يالحظ أف السنكات
شعبي كفصائمي عمى المكاجيات، كأمؿ كبير في أف تحقؽ االنتفاضة أىدافان إيجابية لمشعب 
، الفمسطيني، أما السنة الرابعة ففييا انقساـ في الرأم العاـ بشأف الحديث عف التسكية السياسية

 باإلضافة لحرب الخميج؛ مما أدل إلى قمة عدد المظاىرات.

" كعمميات عماد الخامسة كالسادسة، فاالنقساـ مكجكد، لكف تصاعد العمؿ المسمحأما السنتاف 
 ثـ اإلبعاد إلى مرج الزىكر... ع معنكيات الشعب الفمسطيني،، رفعقؿ البطكلية

ؼ العميؽ ، كأصبح جزء مف الشعب مؤيدان أما بالنسبة لمسنة السابعة فاتفاؽ أكسمك كالخال
عمى اعتبار أنو إنجاز لالنتفاضة، كالجزء اآلخر يعترض عمى اعتبار أنو إىدار لالنتفاضة كالجيد 

 المبذكؿ. ثـ في منتصفيا جاءت السمطة.

تنكعت أسباب التظاىرات مف القضايا الكطنية العامة، إلى القضايا األكثر خصكصية بمديان 
، خرجت المظاىرات لمتعبير عف سخط أىالي القطاع، عمى مجمؿ (2)الؽ سراح األسرلكفئكيان؛ إلط

جراءاتو التعسفية كالقمعية، كاإلفراج عف المعتقميف،  مجمؿ األكضاع السائدة في ظؿ االحتالؿ كا 
لغاء سياسة القبضة الحديدية التي تمارسيا سمطات االحتالؿ ضد الضفة  كرفع الحصار، كا 

                                                           
 .79آريو شمك، االنتفاضة أسباب مميزات كأبعاد، ص (1)
 .1006، ص 6بياف الحكت، شفيؽ الحكت، قبؿ االنتفاضة، المكسكعة الفمسطينية،  مج (2)
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لبيكت كاالعتداء بالضرب عمى المكاطنيف، كتنفيذ حممة اعتقاالت، كفرض ، كاقتحاـ ا(1)كالقطاع
 .(2)حظر التجكؿ كنقص في المكاد الغذائية كالخدمات الصحية

إال أف الجنكد  ،عمى الرغـ مف استعماؿ ناقالت الجنكد المدرعة لتجكب المناطؽ في القطاع
امتنعكا عف الدخكؿ إلى كثير مف المخيمات، كقد تركز معظـ الجنكد عمى الطرؽ الرئيسة المؤدية 
إلى شماؿ القطاع كجنكبو، كذلؾ محاكلة لمنع المتظاىريف مف كضع الحكاجز عمى المداخؿ 

شو " نحف نسيطر . كقد قاؿ الحاكـ العسكرم أثناء االلتحاـ كىك في كسط جي (3)كالتقاطعات الرئيسة
 . (4) ـ1987/ 12/ 11" كذلؾ بعد خركج مظاىرة مف جباليا بتاريخ في الميؿ كأنتـ بالنيار

،  (5)كما جيزت بعض سيارات االحتالؿ بمضادات لحمايتيا مف تأثير الزجاجات الحارقة
؛ كذلؾ بطمي كاجيات كالحجارة حيث  قامت بتصفيح كاجيات  السيارات مف القنابؿ الحارقة

سيارات بمكاد بالستيكية شفافة كمتينة تمنع اختراؽ رصاص األسمحة الخفيفة، بعد أف تـ تجريب ال
،  كقاؿ الكزير "اإلسرائيمي" جاد يعقكبي أف المظاىرات في الضفة الغربية (6)تمؾ المادة بنجاح

 .(7)( مميكف شيكؿ جديد500)ـ مايقارب 1988/ 23/2حتى تاريخ كقطاع غزة كمفت "إسرائيؿ" 

  :اإلضرابات -:انياث
رد فعؿ عفكم في يداء برزت اإلضرابات كأىـ مظاىر المقاكمة الشعبية، حدادان عمى الش

الشييد كالمناطؽ المجاكرة، كحددت البيانات تاريخ اإلضراب كمناسبتو التي يسقط فييا منطقة ال
 كسببو.

 عف الرفض كالثكرةصكرة مف التعبير تعد اإلضرابات الشاممة مف فعاليات االنتفاضة، كىي 
عمى إجراءات االحتالؿ "اإلسرائيمي"، كقد كأكقفت مظاىر الحياة أك المرافؽ، ككانت تتعطؿ األعماؿ 
االقتصادية في اإلضرابات، كتغمؽ المحاؿ التجارية، كتتكقؼ حركة السير كالمكاصالت، كتشعؿ 

 .  (8)برات الصكت في المساجد عبر مك ةشيد الكطنيانإطارات السيارات، كتعمك اآليات القرآنية، كاأل
                                                           

 .10مخيـ  الثكرة مخيـ جباليا، ص (1)
 .8مخيـ الثكرة مخيـ جباليا، ص (2)
 .18،ص 1988، 284البيادر السياسي، ع (3)
 .55ة المباركة، ص جياد جياد، االنتفاض (4)
 .402، ص12فمسطيف الثكرة أحداث  (5)
 .402، ص12فمسطيف الثكرة أحداث  (6)
 .290، ص1أحمد العممي، يكميات االنتفاضة،ج (7)
 .71رجب البابا، جيكد حركة حماس في االنتفاضة، ص (8)
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يعد اإلضراب مف أىـ أشكاؿ االحتجاج، كركز في بداية االنتفاضة عمى اإلضراب الشامؿ ثـ 
 . (1)اتجيت قيادة االنتفاضة إلى اإلضراب الجزئي إلى جانب اإلضراب الشامؿ

 . كتكجو المكظفكف(2)المكاصالت امؿ مدف كمخيمات القطاع كشمت حركةعـ اإلضراب الش
إلى أماكف عمميـ سيران عمى األقداـ، أك عف طريؽ سيارات اإلسعاؼ، أك في سيارات تصميح 

ألف المكظؼ  مى العربات التي تجرىا الحيكانات؛اليكاتؼ، أك عف طريؽ سيارات نقؿ المكتى، أك ع
 . (3)كاف يمتـز بقرار االنتفاضة، كفي الكقت نفسو يخشى عمى كظيفتو

ي يمتحقكا راب؛ كقد كاف العماؿ يخرجكف مبكران " قبؿ الفجر"، لكالتـز أىالي القطاع باإلض
 إلضراب، ثـ إف اإلضراباتاتجابة الناس أك انسجاميـ مع مدل اس بعمميـ، كىذا إشارة إلى

 ف العامؿ كجد أف مكانو سيضيع منو؛أل في الداخؿ فقد ضعؼ التركيز عميو؛ اقتصرت عف العمؿ
 .(4)إلى عممو يخاطر كيخرج مبكران البعض لذلؾ كاف 

كقد تأثر سكؽ العمؿ في "إسرائيؿ" سمبان، كذلؾ ألف العماؿ كانكا عنصران رئيسان في االقتصاد  
، كجاء في خبر (5)"اإلسرائيمي" في مجاالت البناء كالزراعة كاإلنتاج الصناعي كقطاع الخدمات

مسكؽ المحمي مف دير كللصحيفة " يديعكت أحركنت، أف آالؼ األطناف مف الخضار المعدة لمتص
النقب، قد تعفنت بسبب تغيب العماؿ العرب، كقد قدرت خسائرىـ نتيجة لذلؾ بحكالي  مستكطنات 
 .(6)ـ1988/ 1/ 18كذلؾ بتاريخ  مميكف دكالر

يقاؼ  يعد اإلضراب التجارم مف أبرز معالـ االنتفاضة، كبدأ بإقفاؿ المحالت التجارية ، كا 
ددت أياـ اإلضراب مف خالؿ البيانات التي تكزع في (7)محطات الكقكد عف ضخ الكقكد . كحي

كانت في البداية يكمية، ثـ بدأ ك المساجد كاألسكاؽ كالشكارع كعف طريؽ الشعارات عمى الجدراف ، 
 .  (8)أم مع صالة الظير يتـ إغالؽ كؿ المحالت ؛التفكير في أف تككف بشكؿ جزئي

                                                           
؛ مقابمة أجرتيا الباحثة مع د.نياد محمد الشيخ 44السمات كاآلفاؽ، ص عبد المجيد ابراىيـ، النمكذج االنتفاضي (1)

 ـ.5/7/2014خميؿ، بتاريخ  
 .37ـ، ص1988، 290البيادر السياسي ، ع  (2)
 ـ.2013/ 3/ 12مقابمة أجرتيا الباحثة مع كداد أبك طمكس بتاريخ  (3)
 ـ.2014 /7/ 5مقابمة أجرتيا الباحثة مع د. نياد الشيخ خميؿ، بتاريخ  (4)
 .29رئفكف جيؿ، تأثير االنتفاضة، ص (5)
 .10د ـ، االنتفاضة كالتغيير، ص (6)
 ـ.2014/ 7/ 5مقابمة أجرتيا الباحثة مع د.نياد الشيخ خميؿ، بتاريخ  (7)
 ـ. 5/7/2014مقابمة أجرتيا الباحثة مع د.نياد الشيخ خميؿ، بتاريخ  (8)
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جاريان حتى إشعار آخر بحجة اشتراكيا في كفي دير البمح أغمقت السمطات خمسيف محالن ت
 .(1)ـ1988/  7/ 10اإلضراب العاـ األخير، كذلؾ بتاريخ 

ككاف اإلضراب الشامؿ يكمان أك يكميف، كلكف برزت دعكات لتخفيض أياـ اإلضراب، لعدـ 
 متاضة لتمؾ الدعكات كقم. كقد استجابت قيادة االنتف(2)المس بالحياة االقتصادية كاليكمية لمسكاف

 . (3)أياـ اإلضراب

ذكرل  (4)أك أحداث دينية منيا ،إحياء ذكرل مناسبات :أىميا ،كاف لإلضراب عدة أسبابك 
غالؽ المدارس ا  ك ، (7) (6)، إحياء ذكرل المذابح الفمسطينية، كمنيا مذبحة كفر قاسـ(5)االنتفاضة

أك شيداء الضفة حدادان عمى الشيداء سكاء شيداء القطاع ك ، (8)غزة كالضفةكالجامعات في 
ضراب يكـ كامؿ مع األسرل ك . (11)مف مدينة بيت لحـ (10)، كشيداء مذبحة نحاليف(9)الغربية ا 

، األمر الذم أدل إلى تكقفت حركة العمؿ كالمركر كالحياة (12)الفمسطينييف كمع عائالت الضحايا
 . (13)االعتيادية بصكرة تامة

 ألحمد العممي: كيكميات االنتفاضةإحصائيات اإلضرابات مف خالؿ البيادر السياسي 
                                                           

 .42، ص 1988، 309البيادر السياسي، ع  (1)
 41آرييو شاليؼ، االنتفاضة أسباب  خصائص انعكاسات، ص (2)
 ـ.5/7/2014مقابمة أجرتيا الباحثة مع د.نياد الشيخ خميؿ، بتاريخ  (3)
 .93زياد أبك عمرك، الحركة اإلسالمية، ص (4)
 .1، ص6868، ع 1988/ تشريف أكؿ  10جريدة القدس، االثنيف  (5)
أكتكبر  –تشريف األكؿ  29مجزرة اجرامية صييكنية قامت بيا القكات اإلسرائيمية النظامية في  كفر قاسم: (6)

مكاطنا عربيا بريئا في قرية كفر قاسـ في األرض الفمسطينية  49عشية العدكاف الثالثي أسفرت عف مقتؿ  1956
 127، ص 5المحتمة. عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة السياسة، ج

 .1، ص6888ـ، ع 1988/ 10/ 30، األحد تشريف أكؿ جريدة القدس (7)
 .1، ص6862، ع 1988/ 10/ 4جريدة القدس، الثالثاء تشريف أكؿ  (8)
 .395، ص 15فيصؿ قرقطي، فمسطيف الثكرة أحداث  (9)
جندم خط اليدنة،  300، حيث اجتازت قكة مف الجيش اإلسرائيمي مؤلفة مف 1954/ 3/ 28كقعت في  (10)

ي الضفة الغربية حتى كصمت إلى قرية نحاليف في بيت لحـ، كأحاطت بالقرية مف ثالث جيات، كتكغمت في أراض
. نكاؼ 14كأطمقت النار عمى أىالي القرية، كبثت األلغاـ في بيكتيا كمساجدىا، كاستشيد ثمانية مف أىميا كجرح 

 .146الزرك، مكسكعة اليكلككست الفمسطيني، ص 
 .295، ص 13فمسطيف الثكرة أحداث  (11)

( 12)  Maria Stephan, Israeli Palestinian confict, p7.                                                 
 .395، ص 15فيصؿ قرقطي، فمسطيف الثكرة أحداث  (13)
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8/12/1987- 
1988 

 ـ1994 ـ1993 ـ1992 ـ1991 ـ1990 ـ1989

121 76 61 34 38 33 21 

يالحظ تراجع عدد اإلضرابات في السنكات األخيرة لالنتفاضة، ألنيا كانت تشكؿ عبئان عمى 
مدل قدرتو التأثير  الناس، كبسبب كجكد اإلضراب الجزئي، كفي ىذا استجابة لمرأم، كدليؿ عمى

 عمى صانع القرار في االنتفاضة.

  :العصيان المدني -:ثالثاً 
يتمثؿ العصياف في عدـ دفع الضرائب، كالمتمثمة في ضريبة الدخؿ كالقيمة المضافة 

استقالة العامميف في الجياز اإلدارم كالسائقيف، كمقاطعة المنتجات ك كضرائب الخدمات، 
"اإلسرائيمية"، كاستبداليا بالمنتجات كالبضائع المحمية؛ مف أجؿ ضرب االقتصاد "اإلسرائيمي"، كدعـ 

 المنتج الكطني. 

 :وقف دفع الضرائب -1

  (1)لقد تجاكب المكاطف لقرار االنتفاضة القاضي بالتكقؼ عف دفع الضرائب المفركضة 
ضريبة ك  ،، كضريبة الدخؿ(2)كمستحقات استيالؾ المياه كالكيرباء، كرسكـ التعميـ كالعالج الصحي

 القيمة المضافة كضرائب الخدمات، كما دعكا  إلى استقالة أك إقالة الجياز اإلدارم المكمؼ لجباية
اديك بغداد، كصكت فمسطيف . ككانت الجماىير تستجيب لمنداءات المتكررة عبر ر (3)الضرائب
 .(4)األسبكعية كالشيرية المنشكرات

قطعت سمطات االحتالؿ التيار الكيربائي ف عيف عف دفع الضرائبكقد الحؽ االحتالؿ الممتن
كما داىمت  (5)ـ1988/ 6/ 13عمى القطاع لجباية ضرائب الكيرباء كالمياه مف السكاف يكـ 

يكنس كصادرت   السمطات الجمركية كرجاؿ ضريبة الدخؿ عددان مف مدارس تعميـ السياقة في خاف
أربع سيارات سكبارك كاثنتيف مف المدرسة الشعبية كاثنتيف مف مدرسة دير البمح  كاألقصى كذلؾ 

                                                           
 .48عبد الجكاد صالح، ميمات المرحمة القادمة، ص (1)
 .104آريو شمك، االنتفاضة أسباب مميزات كأبعاد، ص (2)
 .6اقتصاد العائمة الفمسطينية،ص (3)
 .89أريو شمك، االنتفاضة أسباب مميزات كأبعاد، ص (4)
 .529، ص2أحمد العممي، يكميات االنتفاضة السنة األكلى، ج (5)
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درت سمطات الضريبة صاك  (1).1988/ 5/ 4ككاف ذلؾ بتاريخ  ،بحجة عدـ دقة كشكفات الضريبة
ست عشرة سيارة مختمفة األنكاع مف مدارس تعميـ السكاقة في كطمبت مف أصحابيا دفع الضرائب 

 .(2)ـ.1988/ 5/ 2عف األشير األربعة الماضية ميددة بيعيا في المزاد العمني

مف المؤسسات  ان كما اقتحمت قكات كبيرة مف الجيش بمرافقة رجاؿ الجمارؾ كالضريبة عدد
كاليالؿ األحمر الفمسطيني  ،كاالتحاد النسائي ،نقابة المحاميف، كنقابة العماؿ :كىي ،نيةالكط

ككاف ذلؾ بتاريخ  ،كصادرت جميع األكراؽ كالكثائؽ المكجكدة فييا بحجة البحث عف أكراؽ ضريبية
 . (3)ـ1988/ 4/ 25

إلجبارىـ  في رفح شف رجاؿ الضريبة حممة ضريبة كاسعة كصادركا ىكيات عدد مف التجار
/ 6عمى دفع الضرائب، كما أنيـ باشركا حممة بحث عف رخص السيارات كتأمينيا كذلؾ بتاريخ 

. كقاـ أحد األشخاص بحرؽ سيارتو بما فييا مف فكاتير لمتيرب مف دفع (4)ـ1991/ 12
 (5)الضرائب.

 :مقاطعة المنتج اإلسرائيمي  -2

ابتدأت الدعكة لمقاطعة المنتجات )اإلسرائيمية( في الشيكر األكلى لالنتفاضة، حيث تـ 
كاستبداليا بالبضائع الكطنية، مثؿ عنيا، مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية التي يمكف االستغناء 

السجائر كالمشركبات الغازية كالمالبس....إلخ، ثـ امتدت تمؾ الدعكة لتشمؿ منتكجات أكثر ضركرة 
 . (6)كحتى الحميب  ،كالخضركات كالفكاكو

فكاف المكاطف يسأؿ عف الجية التي صنعت السمعة التي يحتاج إلييا قبؿ دفع ثمنيا، 
أجيزة التمفاز، ك كاستغنى المكاطنكف عف كثير مف البضائع  اإلسرائيمية مثؿ الثالجات، 

أماـ اإلنتاج المحمي لتطكير ؛ مما أدل إلى تكسيع السكؽ المحمية،  كفتح اآلفاؽ (7)كالمفركشات

                                                           
 .7ـ، ص 1988، 301البيادر السياسي، ع (1)
 .24ـ، ص 1988، 300البيادر السياسي، ع (2)
 .24، ص 1988، 299البيادر السياسي، ع  (3)
 .39،  ص 1991، 474البيادر السياسي، ع  (4)
 ـ.ك2013/ 3/ 13مقابمة أجرتيا الباحثة مع كداد أبك طمكس، بتاريخ  (5)
 .415، ص9ميسر أبك عمي، فمسطيف الثكرة أحداث  (6)
 .94عادؿ أبك عمشة ، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (7)
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ف ، كاختفاء السمع اإلسرائيمية التي ليا بديؿ عربي مف األسكاؽ كخصكصان منتكجات األلبا(1)طاقاتو
 . (2)كالحمكيات كالسجائر

كألحقت االنتفاضة الفمسطينية خسائر كبيرة باالقتصاد اإلسرائيمي، كذلؾ مف خالؿ مقاطعة 
سرائيمية، عممان بأف أسكاؽ الضفة الغربية كغزة تشكؿ ثاني أكبر التجار الفمسطينييف لممنتكجات اإل

. كقد قررت السمطات اإلسرائيمية إغالؽ بنؾ ىبكعميـ في غزة (3)سكؽ لممنتكجات اإلسرائيمية
نكي ديسككنت ، فركع ب التعامؿ مع البنؾ. كما أغمقت كتصفية حساباتو؛ بسبب كقؼ المكاطنيف

 .(4)كليئكمي

يجابية إسرائيؿ"مممكسة سمبية عمى المشتريات الفمسطينية مف كبدأت تظير نتائج  عمى "، كا 
اإلنتاج المحمي، كقد اعترؼ الصحفيكف اإلسرائيميكف بذلؾ عند تقييميـ لالنتفاضة بقكليـ" إف 
ف كانت تعكد جزئيان إلى انخفاض مستكل  مقاطعة البضائع اإلسرائيمية قد بدت فعالة لمغاية، كا 

 .   (5)في الضفة كالقطاع النشاطات االقتصادية

كقد أكدت شركة مكديميـ كمكاليـ الصناعية التابعة لمجمع كالؿ الصناعي الكبير بأف 
استمرار االنتفاضة لمدة عاـ كامؿ سيمحؽ بالصناعة اإلسرائيمية خسائر كبيرة حيث انخفضت 

ف أكثر الصناعات تضرران صناعة النسيج  200مبيعاتيا بنحك  التي انخفضت مميكف دكالر. كا 
بتاريخ كذلؾ  بالمائة 25بالمائة كصناعة مكاد البناء التي انخفضت بنسبة  50 -30مبيعاتيا بنسبة 

، كعمى أساس تمؾ التقديرات فإف خسارة الصناعة اإلسرائيمية مف استمرار ـ28/12/1987
 .(6)مميكف دكالر سنكيا 500 – 400االنتفاضة سيعادؿ  

اإلسرائيمييف لدل الحككمة مف المقاطعة الفمسطينية التي أدت كقد اشتكت جمعية الصناعييف 
الجمعيات الصناعية  تمميكف دكالر في عكائد الصناعات الغذائية" كطالب 100إلى خسارة مقدارىا 

اإلسرائيمية بكقؼ تدفؽ المنتكجات الفمسطينية إلى األسكاؽ الفمسطينية، ككذلؾ انضمت نقابة 
 .  (7)ـ.1989كذلؾ في األسبكع األكؿ مف تشريف الثاني / نكفمبر  ،اليستدركت إلى تمؾ الحممة "

                                                           
 .42حاـز الشنار، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (1)
 . 96، 95، 94عادؿ أبك عمشة ، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (2)
 .46د ـ، دراسة حكؿ كاقع العماؿ في قطاع غزة، ص (3)
 .121، ص 15فيصؿ قرقطي، فمسطيف الثكرة أحداث  (4)
 .43اعية، صحاـز الشنار، األكضاع االقتصادية كاالجتم (5)
 .145محمد عكدة، االنتفاضة الشعبية، ص (6)
 .75عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة، ص (7)
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 :االستقالة من العمل في مؤسسات الحكم المدني والشرطة  -3

، ألصحاب الكظائؼ في المؤسسات المدنية 1988بدأت ظاىرة االستقالة مف العمؿ سنة 
، كلـ يبؽ حتى  1988شرطيان في قطاع غزة عاـ  430كالعسكرية إلدارة االحتالؿ، كقد استقاؿ 

، كاعترفت السمطات بأف االنتفاضة تتكجو اآلف كتركز عمى (1)شرطيان فقط" 20إال  1989مايك 
ية في الضفة كالقطاع لشؿ جياز سمطة االحتالؿ، كذلؾ بعد قرار المئات مف الشرطة النكاحي المدن

شرطيان عربيان مف بينيـ أربعة ضباط مف مركز شرطة مدينة غزة مالبسيـ  150االستقالة. فقد سمـ 
د كق (2)الرسمية إلى المسؤكليف بعد تقديـ استقاالتيـ كأجبركا عمى تكقيع تنازؿ عف المطالبة بحقكقيـ.

 .(3)تكجيكا لتربية الدكاجف كالزراعة المحمية األمر الذم خمؽ حالة مف االكتفاء الذاتي

   :دور األىالي  في دعم المقاومة -:رابعاً 
، فعند محاصرة قرية تيب كؿ القرل المجاكرة؛ ساندت األسر بعضيا خالؿ فترة االنتفاضة

كيتقاسـ الناس طعاميـ كشرابيـ، كيستعد الجيراف مف القرل   (4)لدعميا بكؿ ماتممؾ نضاليا كغذائيا.
القرل كالمدف المحيطة لمتحرؾ فكران كرفع حظر التجكؿ، حيث كانكا يجمعكف الطعاـ كيعدكف الخبز، 

، كيذكر (5)كتندفع النساء داخؿ المنطقة المحاصرة حامالت الطعاـ كالخبز؛ ليضعنو أماـ األبكاب
كيسان مف الطحيف فغضبت كقالت عندنا طحيف لمدة يكميف، كىناؾ  أحد الركاة أف شابان أحضر ألمو
 . (6)مف ىـ أحكج منا ليذا الكيس

كقد كاف أىالي الشيداء يحظكف باالحتضاف مف الشعب، مف خالؿ تقديـ المساعدة ليـ 
. كذكرت زكجة الشييد خالد (7)التنظيمات أك الجمعيات كبيكت العزاء كانت مكفكلة مف كالعناية بيـ،

 حامالن ككانت بعد استشياد زكجيا، كلدييا طفالف محمد كىالة،  -بك طاقية أنيا كانت تحظى خالد أ
ركا ليا كؿ ما يمـز مف حاجيات، برعاية ممف حكليا سكاء األىؿ أك الجيراف، حيث كفٌ  -بخمكد

                                                           
 .105آريو شمك، االنتفاضة أسباب مميزات كأبعاد، ص (1)
 .293، ص 1988، 293البياد السياسي، ع  (2)
 .42شؤكؿ مشعؿ، كرئفكف أىركني، ليس عمى الحجارة لكحدىا،ص (3)
 .447غزة خمسة االؼ عاـ، صجمعة قمجة،  (4)
 .7، ص2محجكب عمر، كأشرؼ راضي، يكميات االنتفاضة  (5)
 ـ.2014/ 6/ 17مقابمة أجرتيا الباحثة مع إياد الدجني، بتاريخ  (6)
 ـ.2014/ 6/ 17مقابمة الباحثة مع اياد الدجني، بتاريخ  (7)
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باإلضافة لمساندة الجمعيات خاصة الجمعية اإلسالمية، التي قدمت كابكنات، ككفالة شيرية تبمغ 
 .(1)شيقالن  150شيقؿ كأحيانا  100

تعددت مظاىر التكافؿ األسرم، كأشكاؿ التعاكف كالتآخي الفاعؿ، كالدعـ المتبادؿ بيف 
الكحدات االجتماعية مثؿ، التبرع بالماؿ؛ لمساعدة األسر المتضررة، خاصة التي تفقد معيميا أك 

ينية كالمادية مف العائالت الميسكرة؛ ؛ كنشأت تعاكنيات لجباية كتكزيع المساعدات الع (2)ييدـ منزليا
، كتضامنات ذات جكىر اجتماعي  في عدـ (3)لتأميف احتياجات العائالت الفقيرة كالمحتاجة

 .(4)استغالؿ األكضاع لرفع األسعار، كااللتزاـ بالبرنامج الذم تقره قيادة االنتفاضة

ألعياد كالمناسبات عف ممارسة مظاىر البذخ، كالسيما في ا كما تكقؼ أىالي قطاع غزة
. ككاف الزكاج يعقد (5)العامة، كاألعراس، كاألفراح، كاألكؿ في المطاعـ، كالتنزىات، كأماكف السباحة

يعقد بأبسط األشكاؿ، كما انخفضت الميكر، كقد ألغيت الحفالت لتعبر عف مفاىيـ التضامف 
، كتكمفة الفرح (7)نسبة الزكاج نظران النخفاض التكاليؼ كارتفعت (6)االجتماعي مع األسر المتضررة.

أك حصرىا في الدائرة الضيقة مف  ،بسبب إلغاء بعض المراسـ مثؿ الكليمة الفرح أصبحت بسيطة؛
 .(8)كأحيانا أقؿ ،دينار 2000األقارب، كقد كانت تكمفة المير 

% خالؿ عاـ 30 كقد أشارت التقارير األكلية إلى انخفاض حاالت الطالؽ في القطاع بنسبة
.  إف تمؾ التضامنات قد كثفت المحمة االجتماعية كعممت أخالقيات االنتفاضة (9)االنتفاضة األكؿ

، كلـ تسجؿ حكادث سرقة بارزة في االنتفاضة بالرغـ تقمصت المشاكؿ كالخالفاتاالنتفاضة ، حيث 
 .(10)مف استقالة الشرطة

                                                           
 ـ.2014/ 11/ 13يخ مقابمة أجرتيا الباحثة مع زكجة الشييد خالد أبك طاقية، بتار  (1)
 .192أحمد الديؾ،سكسيكلكجيا، ص  (2)
 .45حاـز الشنار، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (3)
 .447جمعة قمجة، غزة خمسة االؼ عاـ، ص (4)
 .92أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص (5)
 .138، ص 376د ـ، الحياة كالمكت في ظؿ االنتفاضة، فمسطيف،العربي، ع   (6)
 .42د ـ، االنتفاضة كالتغيير، ص (7)
 ـ.2014/ 7/ 5مقابمة أجرتيا الباحثة مع د. نياد الشيخ محمد خميؿ بتاريخ  (8)
 .42د ـ، االنتفاضة كالتغيير، ص (9)
 .192أحمد الديؾ، سكسيكلكجيا، ص    (10)
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الكقكد كاف بؿ المسيمة لمدمكع، ك ككزع أىالي البيكت البصؿ عمى المتظاىريف فكر إطالؽ القنا
لجأ المطاردكف لالحتماء في بيكت األىالي، كقد ستعماؿ في القنابؿ الحارقة، ك لال ان في أم بيت جاىز 

 . (1)ذكر محمد دخاف أحد مطاردم االحتالؿ أنو كثيران  ما كاف يمجأ لمبيكت بعد تنفيذه ألية عممية 

نسكة بالصراخ، كذلؾ إلرباؾ الشباب كانت تقكـ الكعند اقتحاـ الجنكد ألحد المنازؿ العتقاؿ 
إلخراج األىالي مف المنازؿ لمقاكمتيـ، كقد كاف السكاف يمبكف النداء ؛ كييبكف الجنكد مف ناحية، 

 .(2)يحاكلكف إجبارىا عمى اليربإلنقاذ الشباب مف براثف االعتقاؿ، كمياجمة السيارة العسكرية، ك 

عجميف  إلى الرشؽ بالحجارة، فنزؿ عدد مف الجنكد،  كقد تعرضت دكرية في منطقة الشيخ
كطاردكا بعض الصبية كالشباب، كأمسككا بالشاب عالء أحمد الكردم، ككاف عمى باب دكاف أبيو 
كعمو، كقامكا بضربو في كافة أنحاء جسمو، كلما رأل كالده ابنو عمى تمؾ الحاؿ انقض عمييـ 

ار تجاه عالء كأردكه قتيال، كما أطمقكا النار عمى أبيو يحاكؿ تخميصو مف أيدييـ؛ فأطمؽ الجنكد الن
فصرع بجانب كلده، كىب عمو إذ ذاؾ كصاح قائال  طابت الشيادة اآلف، كىك يحمؿ سكينا كبيرا ؛ 

 .(3)بنيراف مدافعيـ ف مف المستكطنيف قبؿ أف يستشيدكتمكف مف جرح اثني

كبياراتيـ؛ كفدكىـ بأنفسيـ كأمكاليـ، ، كفتحكا ليـ بيكتيـ (4)احتضف أبناء الشعب المطارديف 
لمراقبة يتناكبكف أىؿ البيت  ليـ الراحة كاألماف، ككاف كقدمكا ليـ أفضؿ الطعاـ كالشراب، ككفركا
مجاىديف حرصت كالدة زاىر عمى راحة ال كمثاؿ ذلؾ: (5)المنطقة خكفان مف قدكـ جيش االحتالؿ.

بس كالنكـ كالحراسة، فكانت تحرس المجاىديف كفرت األكؿ كالشرب كالمالبالرغـ مف كبر سنيا، 
أثناء نكميـ، كتقؼ عمى باب البيت، كتقكـ بجكالت تفقدية حكؿ البيت،  كعائمة أبك سيدك فتحت 
بيتيا أيضا لممطارديف، كقد كاف أىؿ البيت يسيركف عمى راحة المطارديف، كما أعطكىـ سياراتيـ 

 .(6)ليتنقمكا بيا ، ككفرت الطعاـ كالشراب ليـ

ككاف أصحاب البيت يفرغكف ليـ إحدل غرؼ المنزؿ، كيخفكف السالح عندىـ، كأحيانان 
يطمب المجاىدكف المساعدة مف السائقيف؛ إليصاليـ بعد تنفيذىـ عممية معينة، حيث أكقفكا سيارة 

                                                           
 ـ.2014/ 9/ 20مقابمة أجرتيا الباحثة مع  محمد عبد الفتاح دخاف بتاريخ  (1)
 .544، ص 1مركز االبحاث، السيرة الذاتية لشيداء االنتفاضة ج (2)
 .59،ص 16إبراىيـ سكيؾ، غزة عبر التاريخ االنتفاضة كالكفاح المسمح، ج (3)
/ 9/ 20كاف يطارد المطارد إما عمى خمفية قتؿ مستكطف، أك جندم أك عميؿ، مقابمة مع تيسير البرديني بتاريخ  (4)
 ـ.2014/ 9
 ـ.2014/ 11/ 1الباحثة مع تيسير البرديني بتاريخ  مقابمة أجرتيا (5)
 ـ.2014/ 31/8مقابمة أجرتيا الباحثة مع محمد عبد الكريـ أبك العطايا، بتاريخ  (6)
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؛ ئؽ مبمغان مف الماؿ أجرة إيصاليـعمى السا عرضكاكطمبكا مف السائؽ أف يسير كفؽ ما يريدكف، ك 
 .(1)رفض أخذ الماؿنو لكك 

كمف مكقؼ آخر مف مكاقؼ التضامف االجتماعي خاصة مع المجاىديف، فبعد تنفيذ عممية 
انسحب المجاىدكف  بعد تحكؿ المنطقة إلى ما يشبو ساحة حرب،  (2)بطكلية في معسكر جباليا

عدكان عمى كتكقفت السيارة بعد ارتطاميا بقناة صغيرة مكشكفة لمصرؼ الصحي. كانطمقت المجمكعة 
الحاجة إلييا، كقبؿ أف يطمبيا المجاىدكف منو، ترجؿ مارة في الشارع سيارة ، فأدرؾ سائؽ األقداـ

 .(3)يا يعمؿ كاستقميا المجاىدكف كتحرككا بياعنيا تاركان محرك

تكجو المجاىدكف إلى بيت أحد األصدقاء، كقد تجاكزت الساعة الثانية عشرة منتصؼ الميؿ،   
فرحب بيـ كأدخميـ غرفة الضيافة، كقدـ ليـ الطعاـ كالشراب كأخذكا يتحدثكف لمدة ساعة، ثـ شعركا 

 بحركة مريبة لقكات االحتالؿ حكؿ المكاف،  فغادرا المكاف. 

تمؾ الميمة  ت حتى ساعات الصباح األكلى، كقضكاالبيارا كبحركة سريعة اختفكا في إحدل
تحت األشجار في البرد، كعمى التراب الرطب ، كىـ يحممكف كمية كبيرة مف الذخيرة، ثـ قامكا 
باستطالع المنطقة حتى تأكدكا مف ىدكء الحركة، كخمكىا مف الدكريات، عادكا بعد ذلؾ إلى البيت 

 الثالثة صباحان.  مرة أخرل، ككانت الساعة تقترب مف

اـ ليـ فقد كانكا بإعداد الحم لراحة، ثـ قاـ صاحب البيتدخمكا البيت كأخذكا قسطا مف ا
خكانو ميمة حراستيـ حتى ساعات الصباح، كعند  متعبيف، كبعد صالة الفجر تكلى صاحب البيت كا 

انكا بحاجة ماسة الثامنة صباحان استيقظكا كقد زاؿ عنيـ التعب بعد ىذا القسط مف الراحة الذم ك
إليو، ثـ أحضركا طعاـ اإلفطار، كبينما ىـ يتناكلكف الطعاـ ذىب أحد إخكاف )أبي حسف( إلى 
السكؽ؛ ليشترم ليـ بعض المالبس الجديدة ألف مالبسيـ التي ارتدكىا ال تتناسب مع أجسادىـ كما 

 . (4)أف مالبسيـ كانت في الغسيؿ كلـ تجؼ بعد

                                                           
 ـ.2014/ 9/ 20مقابمة أجرتيا الباحثة مع محمد عبد الفتاح دخاف بتاريخ (1)
كجماؿ مكسى  عممية ضد دكرية عسكرية  ـ نفذ كؿ مف المجاىد محمد دخاف كرائد الحالؽ 1993/ 20/3في  (2)

مككنة مف مركبتيف مف النكع الكبير، كأطمقت المجمكعة النار، كتحكؿ المكاف إلى مايشبو ساحة حرب. حاتـ أبك 
 .199 -196، ص 1زايدة، رؤية بحثية كتائب الشييد عزالديف القساـ،ج

 200 -199،ص 1ـ، جحاتـ أبك زايدة، رؤية بحثية كتائب الشييد عز الديف القسا  (3)
 ـ.2014/ 9/ 20مقابمة أجرتيا الباحثة مع محمد عبد الفتاح دخاف بتاريخ  (4)
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فقد احتاج  : زية الماؿ الالـز لشراء السالح، فعمى سبيؿ المثاؿكما قدمت بعض العائالت الغ
المجاىدكف الماؿ لشراء السالح،  فقاـ رجؿ ببيع قطعة أرض صغيرة يممكيا، كقدـ ثمنيا لعماد 

. كما تبرعت بعض العائالت بسالح كاف (2)، كأراد إعطاءه ذىب زكجتو كلكف عماد رفض (1)عقؿ
 .  (3)كميف مكجكدان عندىا منذ سنيف لممقا

كغطى  ان تحت األرض في صريؼ صٌبار،خندق (4)كما حفر عبد ربو محمد أبك خكصة
الخندؽ بألكاح "زينكك" كرمؿ كألكاح مف الصبر، كأحضر برميالن صغيران كدفنو في األرض، ككضع 

، ككاف في الميؿ يخبز فيو نصؼ كيس دقيؽ كجالكف زيت كطمب مف أىمو عدـ االتصاؿ بو بتاتان 
ذا أرادكا التحرؾ نياران كانكا يمبسكف مالبس الجيش اإلسرائيمي، ككاف ألبي خكصة ىديفلممجا ، كا 

حيث كاف يقكـ بتمشيط  المنطقة كيعرؼ ىؿ دخميا ييكد أـ ال ؟ ككـ عدد  ،خبرة في قص األثر
المرات التي دخؿ بيا الجيش؟ كلقد نجح في كشؼ كمائف الجيش في البيارات عدة مرات كالتي 

. كما رحبت بعض البيكت بعمؿ ممجأ (5)صدىـ كنجح في اليركب منيا ىك كأصحابو كانت تق
 .(6)داخؿ بيتيا ليختبئ فيو المطاردكف

التي سمعت مف  (7)قامت بعض العائالت بإيكاء المطارديف، أمثاؿ عائمة أـ نضاؿ فرحات
أحيانان في األراضي أبنائيا عف أكضاع المطارديف، ككيؼ يتنقمكف في بيكت الناس، أك ينامكف 

ككاف عقكبة إيكاء أم  (8)الزراعية) البيارات( ككاف الجك يكميا بردان قارصان فشعركا بيـ كبمعاناتيـ ،
، كأرسمكا إلى كتائب القساـ عف رغبتيـ في استضافة مطارديف  كأخبركا  (9)مطارد ىي ىدـ البيت

                                                           
ـ في مخيـ جباليا، كالتحقؽ بالجياز العسكرم لحركة حماس في االنتفاضة األكلى، نفذ 1971/ 6/ 19كلد في  (1)

عممية، استشيد يـك األربعاء  40عدة عمميات ضد جنكد االحتالؿ، كقد نفذ خالؿ سنتيف مف المطاردة أكثر مف 
 .229 -227،  ص1ـ. ياسيف األغا، شيداء في أكناؼ بيت المقدس، ج1993نكفمبر/  24

 .201،ص 1حاتـ أبك زايدة، رؤية بحثية كتائب الشييد عز الديف القساـ، ج  (2)
 ـ.6/2014/ 24مقابمة أجرتيا الباحثة مع محمد أبك عايش، بتاريخ   (3)
ـ. مقابمة أجرتيا الباحثة مع 2011ـ، مف جباليا اعتقؿ، كخرج عاـ 1958عبد ربو محمد أبكخكصة، مف مكاليد  (4)

 ـ.2015/ 3/ 12محمد شراتحة، بتاريخ 
 .99رائد العامكدم، مذكرات محمد شراتحة، ص (5)
  ـ.2014/ 11/ 1مقابمة أجرتيا الباحثة مع تيسير البرديني بتاريخ  (6)
ـ،عاشت في ليبيا، عادت ىي كزكجيا  كأبنائيا إلى قطاع غزة 1949/ 12/ 24أـ نضاؿ فرحات، كلدت في  (7)

 ـ، ربت أبنائيا عمى الجياد . مقابمة مع حساـ فرحات مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني.1987عاـ 
 مقابمة مع حساـ فرحات مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. (8)
 مقابمة مؤمف فرحات. مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني  (9)
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فييا عمى عماد عقؿ كىك  يتعرفكفكانت المرة األكلى التي  ف ضيفيـ؛أف عماد عقؿ ىك مف سيكك 
 . (1)كتائب القساـ مف قادة

كرحب أبك نضاؿ بعماد حيث  (2)جاء عماد إلى البيت ليرل مدل استعداد البيت الستقبالو .
ف أردت أف  قاؿ لو اسمع يا بني، أنا كاألكالد كالبيت فداء لؾ، اجمس في ىذا البيت كال تغادره، كا 

. فجمست معو أـ نضاؿ كقالت لو اعتبر نفسؾ أحد أكالدنا (3)أيضان يككف معؾ أحد فال مانع لدينا 
 .(4)كما يصيبؾ يصيبنا

فقد شعر أف كؿ البيت األب كاألـ كاألبناء كميـ مرحبكف بو. ثـ طمب منيـ  بناء ممجأ خمؼ  
، كشاركتو األسرة في (5)متر حتى يخفكا أسمحتيـ كعتادىـ فييا 4× 4البيت تحت األرض بمساحة 

 . (6)البيانات، بعد تنفيذ العمميةتكزيع 

ككانكا يطمبكف مف أحد أفراد األسرة الذىاب إلى مكاف تنفيذ العممية لمعرفة آثار كنتائج 
)آية الكرسي( عمى كؿ رصاصة في مخزف السالح الخاص بعماد ؿ رحمو اهلل العممية . ككاف نضا

صعب بف عمير التي قتؿ فييا ثالثة قبؿ تنفيذ أم عممية مف العمميات التي يقكـ بيا. مثؿ عممية م
 .(7)جنكد

عندما كاف يذىب عماد لتنفيذ عممية تكدعو جميع أفراد األسرة، فكاف يشعر بالدؼء كالحناف، 
كيشعر بأنو أحد أبناء ىذا البيت، كبأف ىناؾ مف يقدر عممو، كعندما يناـ أىؿ البيت يذىب عماد 

لسحكر كيجمسكف يتسامركف.  كانت  تشترم لو مع أبناء أـ نضاؿ كيعدكف لو طعاـ العشاء أك ا
المالبس  كما تشترم ألبنائيا، فكاف يصبح في منتيى السعادة ، قد تفرغ مؤمف مف عممو في 
الخياطة حتى يمبي احتياجات عماد داخؿ البيت، ككاف بيت أـ نضاؿ أكثر بيت يرتاح فيو في 

، ككانت أـ نضاؿ عمى استعداد أف الضفة الغربية كقطاع غزة، حيث كاف يجمع بينيـ جك عائمي
 .   (8)تضحي بجميع أبنائيا إذا كاف ذلؾ ينجي عماد 

                                                           
 مقابمة مع حساـ فرحات مف خالؿ مركز األريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. (1)
 مقابمة مؤمف فرحات مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. (2)
 مقابمة مع حساـ فرحات مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. (3)
 مقابمة مع مؤمف فرحات مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. (4)
 مقابمة حساـ فرحات مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. (5)
 مقابمة مؤمف فرحات مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. (6)
 مع حساـ فرحات مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. مقابمة (7)
 مقابمة مع مؤمف فرحات مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. (8)
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كعندما عمـ االحتالؿ بكجكد عماد في بيت أـ نضاؿ، كتقدمت قكاتو نحك البيت شعرت 
في أم مكاف تظف أنو آمف حتى ال يصيبو  بالخكؼ عميو، ككانت قد فتحت الغرؼ محاكلة تخبئتو

أم ضرر، كلما تقدـ الجيش كحاصر المنزؿ خرج ليـ عماد شاىران سالحو، كاستشيد في المكاف 
  (1)بعد كقت مف إطالؽ النار.

كيتبيف مما سبؽ أف المظاىرات شممت كافة أنحاء القطاع، كجميع فئات الشعب، كامتازت 
، إال أف المكاجيات استمرت سبع اتيكمية، كرغـ قمة اإلمكانانت شبو بالقكة كاالستمرارية، كك

أسمحة جديدة، حيث بدأت بالحجارة ثـ الزجاجات الحارقة كعمميات  سنكات، كابتكر أىالي القطاع
 مراكز الشرطة كمكاقعيا. تظاىركفالم اكيف كحرؽ إطارات السيارات كىاجـالطعف بالسك

دت أياـ اإلضراب مف خالؿ البيانات التي تكزع يعد اإلضراب مف أىـ أشكاؿ االحتجاج، كحد
في المساجد كاألسكاؽ كالشكارع كعف طريؽ الشعارات عمى الجدراف، ككانت اإلضرابات في البداية 

 يكمية، ثـ أصبحت بشكؿ جزئي. 

امتنع أىالي القطاع عف دفع الضرائب، كقد كانت تمؾ الضرائب الشرياف الذم يغذم 
خاصة التي ليا بديؿ محمي، منذ الشيكر  ،القطاع المنتجات اإلسرائيمية االحتالؿ، كما قاطع أىالي

األكلى لالنتفاضة، كألحقت االنتفاضة الفمسطينية خسائر كبيرة باالقتصاد اإلسرائيمي، كذلؾ مف 
خالؿ مقاطعة التجار الفمسطينييف لممنتكجات اإلسرائيمية. باإلضافة لمدكر البارز الذم قدمو 

( شرطيان في 430المؤسسات المدنية الشرطية إلدارة االحتالؿ، حيث استقاؿ) أصحاب الكظائؼ في
 ـ.1988قطاع غزة عاـ 

كتحكلت البيكت خالؿ االنتفاضة إلى بيت كاحد، كاألسر المتعددة إلى أسرة كاحدة، كقد 
ء لالحتما ؛تحت البيكت لممطارديفأبناء الشيداء كاألسرل كاأليتاـ كالفقراء، كما في  الشعب احتضف
 .كاألماففر ليـ الراحة ، كما كي لممجاىديف الماؿ كالسالح كالمأكل كالطعاـ كالشرابدـ فييا، كقي 

 

 

 

 

                                                           
 مقابمة مؤمف فرحات مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. (1)
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 المبحث الثالث
 أسمحة المقاومة الشعبية خالل االنتفاضة األولى 

 م(1994 -1987في قطاع غزة )
االنتفاضة الفمسطينية األكلى بطابعيا السممي، إال أف النشاط المسمح كاف مكجكدان مف  تميزت

 خالؿ استيداؼ جنكد االحتالؿ كالمستكطنيف الييكد كالمتعاكنيف معيـ. 
ضد  بدأت االنتفاضة باستخداـ الحجارة، حيث شكؿكلقد اتخذت أسمحة االنتفاضة أكثر مف 

ة إلى الزجاجات الحارقة " المكلكتكؼ"، ثـ تطكرت إلى القياـ جيش االحتالؿ كمستكطنيو، باإلضاف
بعمميات طعف بالسكاكيف، حيث نفذت عشرات العمميات، باإلضافة إلى عمميات الصداـ مف خالؿ 
استخداـ شاحنات أك حافالت كبيرة كثقيمة في صدـ سيارات المستكطنيف كمكظفي اإلدارة المدنية 

لجنكد االحتالؿ، كانتيت باستخداـ السالح النارم كالقنابؿ  باإلضافة إلى السيارات العسكرية
كالعبكات الناسفة البسيطة. كما استخدمت عدة أساليب لمقاكمة االحتالؿ كسالح العكائؽ 

 كالمقالع كالحكاجز كالمصيدة، كاف لتمؾ األسمحة كاألساليب دكره بارزه في االنتفاضة. "المطيطة"ك

 :رشق الحجارة -:أوالً 
نتفاضة األكلى باسـ " ثكرة الحجارة "، ككاف مف أكثر أسمحة االنتفاضة شيرة إال عرفت اال

أف أغراض استعمالو المتعددة في االنتفاضة كبشكؿ يكمي كعمى األخص في المصادمات أثناء 
التظاىرات الصاخبة مع قكات االحتالؿ، أفقد الحجر ميزة أف يككف سالحان مف أسمحة المقاكمة 

نما أدا ة فعالة ضد قكات الجيش كالمستكطنيف اإلسرائيمييف، كاستخدـ أيضان إلقامة فحسب؛ كا 
غالؽ الطرؽ كبناء السكاتر كالمتاريس كالكمائف  .  (1)الحكاجز، كا 

 كسالح شعبي كاسع االستعماؿ مفكقد استعمؿ الحجر منذ المحظة األكلى لالنتفاضة 
المقاكمة ضد استخداـ الحجر في ، كقد كزعت المياـ في فئات كقطاعات كأجياؿ الشعب مختمؼ

الحجارة مف أك جمع البنية الجسدية بأعماؿ الرماية، كالبعض قاـ باقتالع  االحتالؿ، كيتكفؿ ذكك
، كالبعض اآلخر قاـ بتكسير الحجارة كة تقكـ بنقميا إلى أماكف المكاجيةاألرض ، فيما كانت النس

كقكتيـ  ،تتناسب مع مختمؼ أعمار الرماةإلى األحجاـ المختمفة المطمكبة في الرماية كالتي 
  (3)(2).أـ بالشديدة ،سكاء أكاف قذفا باليد ،كميارتيـ في استعماؿ الحجر ،العضمية

                                                           
 .85مصطفى صياـ، االنتفاضة الفمسطينية، التقارير، ص  (1)
 407، ص 12أحداث فمسطيف الثكرة (2)
الشديدة مأخكذة مف المطاط كتتألؼ مف طرفيف مف المطاط في نيايتيا قطعة جمد تحمؿ الحجر المنكم قذفو،  (3)

كيتـ ربط المطاط بخطاؼ مف الخشب لتحقيؽ ميمة الشد إلعطاء طاقة حركة لمحجر، كيمسؾ الرامي بالحجر 
.نمر (3)األقصى، كعندما يفمت الحجر  ينطمؽ إلى ىدفو داخؿ قطعة الجمد بيد كيشد الخطاؼ باليد األخرل لمحد
 .172 -171، ص74سرحاف، مف فمكمكر االنتفاضة، اصامد االقتصادم، ع 
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إصابات االحتالؿ الصييكني  جراء رشؽ الحجارة في قطاع غزة خالؿ االنتفاضة األكلى 
 :باالعتماد  عمى مجمة البيادر السياسي يظير فيما يمي

 إجمالي 4حتى  شير  1993 1992 1991 1990 1989 1988 نكع السالح

 269 - 84 14 72 46 24 اإلصابات مف الحجر

إجمالي اإلصابات مف 
 كافة األسمحة

44 57 80 22 137 22 362 

بالرغـ مف صغر الحجر، إال أنو كاف لو دكر فعاؿ في االنتفاضة، كفي إيقاع إصابات في 
إصابات االحتالؿ الصييكني  كانت ناتجة عف الحجر االحتالؿ الصييكني، فإف معظـ 

الفمسطيني، كقد كجد اختالؼ كبير في عدد اإلصابات  بيف كؿ مف البيادر السياسي، ككتب 
إصابة،  362فمسطيف الثكرة ، فعدد اإلصابات  مف خالؿ االعتماد عمى أعداد البيادر السياسي 

 ـ اإلصابات كانت جراء رشؽ الحجارة.؛ ذلؾ يدؿ عمى أف معظ269منيـ جراء رشؽ الحجارة 

أما عدد اإلصابات مف خالؿ االعتماد عمى كتاب فمسطيف الثكرة، فقد أصيب مف الييكد في 
ـ 1989ـ، أما عدد اإلصابات عاـ 1988إصابة، كذلؾ عاـ  128قطاع غزة جراء رشؽ الحجارة 

ؿ التي استخدميا االحتالؿ إصابة، كالقتمى كاحد جراء الحجارة. كما رشقت كسائؿ النق 310فبمغ 
ـ، كثماف كستيف سيارة، 1988في ممارساتو ضد الغزييف ، فقد رشقت ثالثيف سيارة كباصان عاـ 

، كثالثة باصات عاـ   ـ. 1989كثماف حافالتو

 1987/  12كيؤخذ عمى البيادر عدـ تتبع كافة أشير االنتفاضة، فمـ تتتبع أحداث  شير 
نتفاضة، باإلضافة إلى أنيا تكقفت عف تتبع أحداث االنتفاضة  بعد  ـ، كالذم كاف بداية شرارة اال

ـ، عمى الرغـ مف بقاء عمميات رشؽ الحجارة كفعاليات االنتفاضة عمى جنكد 1993/ 4شير 
ـ. كمثاؿ عمى ذلؾ أصيب أحد الجنكد بجركح طفيفة، لدل مركر دكريتو في 1994االحتالؿ حتى 

حي النصر بمدينة غزة، كتدخمت قكة مف الجيش اإلسرائيمي؛ مخيـ جباليا، كما جرت اشتباكات في 
/ 1/ 28لتفريؽ عدد مف الشباف الذيف ألقكا الحجارة عمى دكريات عسكرية، كذلؾ بتاريخ 

 .(1)ـ1994

سمسمة مف التدابير األخرل ضد أىالي قطاع غزة منيا، بناء حكاجز أمنية االحتالؿ كما اتخذ 
عف ألفي عامؿ عربي، عممكا في قطاع الزراعة في  ىة، كاستغنبيف المستكطنات كاألحياء العربي

                                                           
 .2ـ، ص1994/ 1/ 29، 8770جريدة القدس، ع  (1)
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، كتزف ثالثيف كغـ كباإلمكاف تشغيميا بسيكلة أثناء راجمة حصى صغيرة، كاستخداـ (1)المستكطنات
. كما درس استخداـ طائرة مركحية تدعى " سفرير"، ؛ لتفريؽ المظاىراتحمميا عمى كسائؿ نقؿ

/ 22/12، ككاف ذلؾ بتاريخ (2)ؽ قنابؿ غاز، كقذؼ الحصىلنفس الغرض ، كىي قادرة عمى إطال
 .  (3)ـ1987

كزعت سمطات االحتالؿ منشكرات تحذيرية لممكاطنيف تحت عنكاف " حجر صغير..ىؿ 
عشر شيران في السجف". كحذرت فييا المكاطنيف مف االستمرار في رشؽ دكريات  يساكم خمسة

الجيش بالحجارة؛ ميددة إياىـ بالسجف، كالعقكبات القاسية، كقد جاء المنشكر عمى شكؿ كعظ 
شكمت سمطات االحتالؿ كحدة خاصة مكمفة ك . (4)ـ1989/ 3/ 1تحذيرم ألىؿ غزة  بتاريخ 
 .(5)ـ1992/ 26/2ة، كذلؾ بتاريخ بالتحقيؽ بشأف راشقي الحجار 

 :إلقاء الزجاجات الحارقة عمى الجنود   -:ثانياً 
استخدـ نشطاء االنتفاضة الزجاجات الفارغة بعد تجييزىا بمكاد أكلية متفجرة كمشتعمة، حيث 
كانت الزجاجات الحارقة  تمأل بالبنزيف، كتكضع قطعة قماش في فكىتيا ثـ ترمى عمى جنكد 

لجأ نشطاء االنتفاضة إلى الزجاجات الحارقة كقد  . (6)بعد إشعاؿ النار فييا لتنفجر فييـ االحتالؿ
 . (7)ح يـ مف تطكير كيفية استخداـ ذلؾ السالمما مكنٌ  ؛كأحد أسمحة المقاكمة منذ كقت مبكر

كقد عمدت المقاكمة إلى إرشاد السكاف لكيفية صنع قنابؿ " المكلكتكؼ"  بكاسطة البيانات، 
كانت تقكـ بتكزيعيا عمى الجماىير، مف خالؿ تنظيـ حمقات تثقيفية كاسعة حكؿ أىمية  التي

 .(8)استعماؿ السالح البدائي ضد قكات االحتالؿ

إال أنيا كانت تعيؽ  بالتالي تأثيرىا كاف بسيطان،كقد ركبت تمؾ العبكات مف مكاد بسيطة؛ 
تالؿ اإلسرائيمي، حيث كاف الشباب ؛ كقد سببت أضراران لجيش االح(9)حركة جيبات االحتالؿ 

                                                           
 .11، ص 1993، 8أحمد جماؿ، اإلسرائيميكف يغرقكف بدمائيـ في قطاع غزة، فمسطيف المسممة، ع (1)
 .40، ص426البيادر السياسي،  (2)
 .11غانـ حبيب اهلل، رشاد المدني، فمسطيف كاالنتفاضة، ص (3)
 .7، ص339البيادر السياسي،ع (4)
 .19، ص486البيادر السياسي، ع  (5)
 2014/ 6/ 16مقابمة أجرتيا الباحثة مع محمد عبد الكريـ أبك العطايا، بتاريخ  (6)
 .86؛مصطفى صياـ، االنتفاضة الفمسطينية األكلى، التقارير، ص401، ص12فمسطيف الثكرة احداث  (7)
 .85.مصطفى صياـ، االنتفاضة الفمسطينية األكلى، التقارير،ص 401، ص12فمسطيف الثكرة احداث  (8)
 .2014/ 6/ 16مقابمة أجرتيا الباحثة مع محمد أبك العطايا، بتاريخ  (9)
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لزجاجة يضمف طرؽ . ككاف صاحب ا(1)يركزكف عمى إلقائيا نحك المركبات العسكرية أك داخميا
.  كقد اعترؼ الناطؽ العسكرم (2)م سيسببو سيؤدم العتقالو؛ ألنو يعرؼ أف الضرر الذاالنسحاب

صابات في صفكؼ العسكرم بأف القنابؿ الحارقة تصيب أىدافيا بدقة، كما ارتفع عدد اإل
 . (3)العسكرييف الييكد الذيف يتعرضكف لمثؿ تمؾ اليجمات

بإطالؽ الرصاص عمى  أصدر كزير الجيش األسبؽ" إسحؽ رابيف" أكامر عسكرية لجنكده
سقكط الغزييف، كبالرغـ مف ذلؾ يرىب ؛ كلـ (4)ـ1988/ 3/ 18بتاريخ  الحارقة قاذفي الزجاجات

الحارقة، فإنو في اليكـ نفسو الذم أعمف فيو رابيف قراره، نفذت  بعض الشيداء مف رماة الزجاجات
فعالية زجاجات حارقة عمى الجنكد كالمستكطنيف الصياينة، كتكالت فعاليات رمي الزجاجات  19

مما حدا برابيف بعد مركر ثالثة أشير عمى قراره األكؿ إلى معاكدة التأكيد عمى  ؛الحارقة باالتساع
لمجنكد عمى القتؿ ضد أكلئؾ الذيف يمقكف الزجاجات الحارقة باتجاه السيارات القرار بشكؿ تحريضي 

 . (5)اإلسرائيمية

ف سياسة ىدـ المنازؿ تنبع مف اعتزاـ الجيات األمنية في استئصاؿ ظاىرة قذؼ الزجاجات  كا 
الحارقة، كتكجيو إنذار كاضح لمفاعميف مف أف المسؤكلية عف فعمتيـ ستمس بيـ كبمف حكليـ 

 .(6)ـ 1988/ 17/6

ؿ في قطاع عدد الزجاجات الحارقة كالقنابؿ كالعبكات الناسفة  التي ألقيت عمى قكات االحتال
 :غزة مف خالؿ االعتماد عمى أعداد البيادر السياسي

 1992 1991 1990 1989 1988 نكع السالح
حتى  1993
 اجمالي 4شير 

الزجاجات 
 الحارقة

78 58 57 33 151 38 415 

                                                           
 .59رئيؼ شيؼ، اييكد يعارم، انتفاضة، ص (1)
 .59رئيؼ شيؼ، اييكد يعارم، انتفاضة، ص (2)
 .34؛.عدناف أبكعامر، دحر المقاكمة لالحتالؿ عف قطاع غزة، ص401،ص12فمسطيف الثكرة، أحداث (3)
 .34؛.عدناف أبكعامر، دحر المقاكمة لالحتالؿ عف قطاع غزة، ص401،ص12فمسطيف الثكرة، أحداث (4)
 .402، ص12( فمسطيف الثكرة أحداث  (5)
 .402، ص12فمسطيف الثكرة أحداث  (6)



62 
 

أما بالنسبة لكتاب " فمسطيف أحداث الثكرة " فمف خالؿ إجراء إحصائيات لعدد الزجاجات 
زجاجة، ك كاف ذلؾ خالؿ  217الحارقة لقطاع غزة ، فقد بمغ عدد الزجاجات الحارقة كالمكلكتكؼ 

 .  156ـ فعدد الزجاجات الحارقة كالمكلكتكؼ  1989ـ، أما عاـ 1988ـ كعاـ 1987/ 12شير 

بة لعدد الزجاجات الحارقة حسب المصادر العبرية فبمغ عددىا ثالثمائة كستيف أما بالنس
حتى الثاني  1989ـ، أما عددىا عاـ 1988ك عاـ 1987/ 12زجاجة حارقة كذلؾ مف شير 

. كمف خالؿ البحث لـ تجد (1)ـ فبمغت أربع كتسعيف زجاجة حارقة 1989عشر مف يكنيك سنة 
ـ، فكتب " فمسطيف الثكرة" اكتفت بتسجيؿ 1989التي تمي عاـ الباحثة  أية إحصائيات لألعكاـ 

 ـ حسب حد عممي.  1989حتى  1987أحداث مابيف عامي 

يتبيف مف خالؿ إحصائيات البيادر السياسي أف عدد الزجاجات الحارقة ارتفعت في عاـ 
ـ  1990ـ ، فعاـ 1991/ ك1990زجاجة حارقة كقد قمت في العاميف  151ـ لتصؿ  1992
ـ فقد كصمت الزجاجات 1991بمغ عددىا سبع كخمسيف زجاجة حارقة، أما عددىا عاـ  حيث

 .  33الحارقة إلى 

أما بالنسبة إلصابات اإلسرائيمييف جراء الزجاجات الحارقة في قطاع غزة، فكجد اختالؼ في 
جراء إحصائيات كؿ مف البيادر السياسي ككتاب " فمسطيف أحداث الثكرة " فعدد المصابيف الييكد 

 :الزجاجات الحارقة مف خالؿ البيادر السياسي

 1992 1991 1990 1989 1988 نكع السالح
حتى   1993
 4شير 

 المجمكع

 14 - 5 - 3 12 6 زجاجات حارقة

 100ـ يقدر ب 1988أما بالنسبة " فمسطيف الثكرة" فإف عدد اإلصابات مف المكلكتكؼ عاـ 
يقدر تسعة كسبعكف ييكديان. أما القتمى اثناف جراء ـ 1989ييكدم، أما بالنسبة لعددىـ عاـ 

. أما بالنسبة لكسائؿ النقؿ فقد أحرقت 1989. كقتيؿ كاحد خالؿ عاـ  1988المكلكتكؼ كذلؾ عاـ 
جند، كخمس كعشريف سيارة كناقمة  ف، كستة جيبات، كشاحنتيف كناقمتيتسع كستيف سيارة كمجنزرتي

سيف سيارة، كست حافالت، كست باصات، كجيبيف ـ. كما أحرقت خم1988عسكرية كذلؾ عاـ 
 ـ.1989كشاحنة كثماني كعشريف سيارة كباص، كذلؾ عاـ 

 يكجد اختالؼ كبير في االحصائيات السابقة كيعكد ذلؾ لعدة أسباب كىي:

                                                           
 . 210أريو شمك، االنتفاضة األسباب كالمميزات كاإلبعاد، ص (1)
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البيادر السياسي غير دقيقة في رصد األحداث كما أنيا لـ تذكر جميع األحداث خالؿ -1
كالذم كاف بداية شرارة االنتفاضة، كما  1987/  12االنتفاضة عمى سبيؿ المثاؿ، كلـ تذكر شير 

بقاء  عمى الرغـ مف ـ، 1993/ 4شير التي جرت بعد االنتفاضة تكقفت عف الحديث عف أحداث 
بسبب معمكمات صعكبة الحصكؿ عمى الـ؛ كيعكد ذلؾ إلى 1994 االنتفاضة مستمرة حتى نياية

 األمنية الخطرة، كحاالت منع التجكؿ كاطالؽ النار عمى الفمسطيني.األجكاء 

 المصدر اإلسرائيمي دائما ماكاف يضخـ أحداث االنتفاضة لتبرير جرائمو ضد المكاطنيف.-2

 افتقار القطاع لالعالـ، كلقد كاف مقر البيادر السياسي القدس، كفمسطيف الثكرة بيركت.-3

يقتصر إلقاء الزجاجات الحارقة عمى الدكريات العسكرية بؿ تعدت إلى مراكز الشرطة  لـ
، كالمغتصبات. كمف أىـ المكاقع 1948كالمكاقع العسكرية، كنقاط المراقبة، ككصمت إلى أراضي 

 :التي ىكجمت بتمؾ األسمحة ما يمي

مكقع عسكرم  ة عمىألقيت الزجاجة الحارق ـ1989عمميات إلقاء الزجاجات الحارقة عاـ -1
كما ألقيت الزجاجات الحارقة . ك (2). كعمى مصنع إسرائيمي في حاجز ايرز(1)قرب المسجد العمرم

. كعمى نقطة مراقبة لمجيش في (3)اثني عشر إسرائيميان في مخيـ جباليا ة عسكرية كأصيبعمى نقط
 .(4)ميداف فمسطيف 

مكقع عسكرم  عدة زجاجات عمى ـ ألقيت1990عمميات إلقاء الزجاجات الحارقة عاـ  -2
 .(6). كعمى مكقع عسكرم في رفح (5)في مخيـ جباليا 

ـ استمر إلقاء الزجاجات الحارقة عمى العدك 1992عمميات إلقاء الزجاجات الحارقة  -3
خالؿ فترات االنتفاضة، كبالرغـ مف قياـ االحتالؿ بيدـ منازؿ قاذفي الزجاجات الحارقة، إال أنيا 

 .(7)ياسيحسب البيادر الس 151لتصؿ إلى  1992بؿ زادت عاـ  بقيت مستمرة،

                                                           
 .39، ص 360البيادر السياسي، ع  (1)
 .23،  ص365البيادر السياسي، ع  (2)
 .35، ص353البيادر السياسي، ع  (3)
 18، ص 364البيادر السياسي، ع  (4)
 .38، ص 480البيادر السياسي، ع  (5)
 .40، ص 476البيادر السياسي، ع  (6)
 .40آرييو شاليؼ، االنتفاضة أسباب.. خصائص..انعكاسات، ترجمة عمياف اليندم، ص (7)
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. كعمى مكقع (1)نقطة مراقبة عسكرية في مخيـ جباليا  ألقيت عدة زجاجة حارقة عمى فقد
.  كما ألقيت زجاجة حارقة أخرل عمى مكقع (3) . كعمى أىداؼ عسكرية في رفح(2)لمجيش في رفح

لمجيش "اإلسرائيمي"، كألقيت زجاجة حارقة أخرل عمى مكقع عسكرم في غزة، كألقيت قنبمتا غاز 
عمى مكقع لمجيش "اإلسرائيمي" في مخيـ البريج ، كأخرل عمى مكاقع لمجيش "اإلسرائيمي" قرب 

 . (4)حاجز إيرز

ـ  كألقيت عدة زجاجات حارقة عمى كؿ مف 1994عمميات إلقاء زجاجات حارقة عاـ -4
. كأخرل  في مخيـ جباليا عمى دكرية عسكرية كانت تمر في (5)دكريات عسكرية في رفح كغزة

 . (6)المخيـ 

 :عمميات طعن جنود االحتالل بالسكاكين ثالثاً 
 ؛ بسبب كجكد السكيف فيتعد عمميات الطعف مف أكثر أسمحة المقاكمة الشعبية استعماالن  

كؿ بيت، كقد نجـ عنيا مف قتمى "إسرائيمييف" سكاءن جنكدان أك مستكطنيف، كما أثرت عمى نفسية 
يحمؿ ىك كاف  ، فيما"اإلسرائيمي"، الذم رأل أك شاىد أف العسكرم "اإلسرائيمي" قد قتؿ بسكيف

 .  (7)بندقية آلية متطكرة
س غر  ، فإف استعماليا(8)تعد أداة مقاكمة شعبية فعالة ضد قكات االحتالؿالسكيف ككانت 

مما أجبرىـ عمى المشي في الحارات كالشكارع الداخمية ضمف  الخكؼ كالفزع في جنكد االحتالؿ؛
. كقاؿ (9)مجمكعات؛ األمر الذم فرض عمى العدك حشد عدد أكبر مف قكاتو في المناطؽ المحتمة

ؿ سحرم لكقؼ دل إسرائيؿ حقائد المنطقة الكسطى اإلسرائيمي الجنراؿ " عميراـ متسناع"  " ليس ل
 . (10)ألف بقاء السكاكيف بعيدة عف أيدم الفمسطيني أمر صعب جدا"  عمميات طعف السكاكيف؛

                                                           
 .38، ص 498البيادر السياسي، ع  (1)
 .39، ص 496البيادر السياسي، ع  (2)
 .39، ص 496البيادر السياسي، ع  (3)
 .39، ص 493البيادر السياسي، ع  (4)
 .2ـ، ص1994/ 1/ 29، 8770جريدة القدس، ع  (5)
 .1ـ، ص1994/ 3/ 21، 8821جريدة القدس، ع  (6)
؛ عدناف 86؛ مصطفى صياـ، االنتفاضة الفمسطينية األكلى، التقارير، ص400، ص12فمسطيف الثكرة أحداث  (7)

 .34أبكعامر، دحر المقاكمة لالحتالؿ عف قطاع غزة، ص
 .400ص، 12فمسطيف الثكرة أحداث  (8)
 .400، ص12فمسطيف الثكرة (9)
 .34؛عدناف أبك عامر، دحر المقاكمة لالحتالؿ عف قطاع غزة، ص400، ص12فمسطيف الثكرة أحداث  (10)
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انتشرت عمميات الطعف عمى الحكاجز خالؿ االنتفاضة األكلى، كغالبان ما كاف يتـ مياجمة 
حيطة مأك تأخر عف جيبو العسكرم، أك مستكطف يقطف المستكطنات ال ،جندم ضؿ الطريؽ

كضربو حتى المكت. كلـ تقتصر تمؾ العمميات عمى شكارع كأحياء القطاع كالمستكطنات؛  ،بالقطاع
  :كمف تمؾ العمميات مايمي، 1948راضي بؿ كصمت إلى أ

ف قتؿ جنكد، كما أنيا كانت قميمة ـ ، كلـ تسفر ع1988عمميات طعف في عاـ  حدثت
تمؾ  السنة سبع إصابات، أما كتاب فمسطيف  فذكرت البيادر أف عدد اإلصابات في الييكد في

 تسعان كعشريف إصابة. رة فقد ذكر أف عدد اإلصابات كافالثك 

ـ فقد حدثت عدة عمميات طعف لجنكد االحتالؿ منيا، مقتؿ  1989عمميات الطعف عاـ -1
كؿ مف ، كقد نفذ العممية (1)" قرب أسدكد؛ طعنان بالسكاكيفؿ إسرائيمي في مستكطنة " قاف يبنامقاك 

ذركتيا عاـ االنتفاضة بعد أف بمغت ، (4)كمحمكد حمدية ،(3)مف حي الشجاعية (2)نياد جندية
استشيد ك  ،مكاجيات بيف قكات االحتالؿ كالمكاطنيف في حي الشجاعيةال قد اشتعمتك  ،ـ 1989

نياد قرر  ، هكمف لحظة استشياد ،خالليا ابف عـ  نياد كصديقو الشييد عاطؼ عمياف جندية
  .محمد أف ينتقما كيثأرا لدماء الشييدكصديقو 

منطقة " قاف يبنا" داخؿ  كبالفعؿ ذىبا إلى ،عممية داخؿ فمسطيف المحتمة ينفذا ال أف اقرر ك 
ـ، كذلؾ التاريخ يصادؼ ثاني أياـ عيد 1989/ 7/ 14ككاف ذلؾ بتاريخ  ـ1948أراضي 

انتشرت  ،كأثناء انسحابيما إلى القطاع ،يضكقتال أحد الصياينة بالسالح األب األضحى المبارؾ،
كتـ القبض عمييما لكجكد آثار دـ القتيؿ الصييكني عمى  ،عمى طكؿ الطرؽ المؤدية إلى غزة

 . الباسيم

                                                           
 .14، ص358البيادر السياسي، ع  (1)
نياد جندية مف حي الشجاعية في مدينة غزة ، اعتقؿ كلـ يتجاكز السادسة عشرة مف عمره، كحكـ عميو بالسجف  (2)

ـ، بتيمة قتؿ جنكد إسرائيمييف. مقابمة أجرتيا الباحثة مع نياد جندية  1989/ 7/ 14عامان، أعتقؿ بتاريخ  26لمدة 
 ـ.2014/ 11/ 3بتاريخ 

يقع ىذا الحي في الجزء الشرقي خارج حدكد المدينة القديمة لمدينة غزة. آمنة أبك حجر، مكسكعة المدف كالقرل  (3)
 .702، ص 2الفمسطينية، ج

ـ، بتيمة قتؿ جنكد 1989/ 7/  13، أعتقؿ بتاريخ 1972مف سكاف حي الشجاعية بغزة ، مف مكاليد   (4)
 ـ.2014/ 11/ 3إسرائيمييف. مقابمة أجرتيا الباحثة مع نياد جندية  بتاريخ 
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في سجكف االحتالؿ  عامان كاحد كعشريف  نياد قضى األسير، كقد تـ نسؼ منزؿ نياد
عمى الرغـ مف صغر سنو حيث كاف  كما تتعامؿ مع الكبار، كتعاممت إدارة السجف معو ،سرائيمياإل

  .(1)منع مف الزيارة مدة سنكات بحجج أمنية كاىيةيبمغ ستة عشر عامان، كما 

الكميف الذم نصب في منطقة الشيخ ـ، 1989ل التي نفذت عاـ كمف العمميات األخر 
. كما أصيب عدة (2) حوي كأصيب آخر، ثـ مات متأثران بجراقتؿ فييا جندم إسرائيمك عجميف، 

، (3) ي تؿ أبيبفي شارع ييكشع ف كيف كىـ، دكتكر "إسرائيمي" كآخركفصياينة طعنان بالسكا
سرائيمييف" في تؿ أبيب ،  (4)كضابط شرطة " إسرائيمي" في حي رمات أفيفا بمدينة تؿ أبيب ، "كا 

سحاؽ ليفي  .(6)نا في النقبأثناء كقكفو في مفترؽ ديمك  (5)كتاجر  أقمشة في تؿ أبيب،  كا 

" يدعى شالكـ شتازم في : طعف بالسكيف "إسرائيميـ1990عمميات الطعف عاـ  -2
 (8)صياينة  في مدينة يافا 3كطعف  أشرؼ البعمكجي كمركاف الزايغ . (7)مستكطنة ريسكف ليتسيكف 

. كتعد عممية أشرؼ كمركاف مف أبرز عمميات الطعف التي نفذت في االنتفاضة األكلى، (9) (8)يافا
دان عمى ر تالؿ، كنفذىا ليا أثر كبير عمى جيش االحر أنيا نفذت خارج القطاع، ك عمى اعتبا
 .(11)األقصى ،(10)عيكف قارة مجزرتي

                                                           
 ـ.2014/ 11/ 3مقابمة أجرتيا الباحثة مع نياد جندية  بتاريخ  (1)
 .19، ص375البيادر السياسي، ع  (2)
 .22، ص341البيادر السياسي، ع  (3)
 .17، ص 362البيادر السياسي، ع (4)
، كدرس في معاىد دينية، ساىـ في إقامة 1957ـ في المغرب، تكجو إلى فمسطيف عاـ 1947كلد عاـ  (5)

 مستكطنة ألكف مكريو، انضـ إلى حزب المتدينيف المفداؿ، عيف كزيران لممكاصالت كالطاقة كالبنى التحتية. جكني
 .389منصكر، معجـ األعالـ كالمصطمحات ص

 .18، ص379البيادر السياسي، ع(6)
 . 38،ص 424البيادر السياسي، ع  (7)
كـ شمالي غزة  عمى شاطئ  90كـ جنكبي حيفا ، ك 90تقع في منتصؼ الساحؿ الفمسطيني، كعمى بعد  (8)

 .988، ص 2البحر. آمنة أبك حجر، مكسكعة المدف كالقرل الفمسطينية، ج
 ـ.2014/ 7/ 9مقابمة أجرتيا الباحثة مع أشرؼ حسف البعمكجي بتاريخ  (9)
قاـ جندم صييكني باطالؽ النار عمى العماؿ أثناء تكجييـ لمعمؿ بالقرب مف تؿ أبيب، ككاف الجندم يرتدم  (10)

آخراف ـ، كاستشيد ثمانية عماؿ ، كجرح ستة عشرة 1990/ 5/ 20الزم العسكرم، كيقؼ في ساحة ريشكف، يـك 
 .170بجراح خطيرة. نكاؼ الزرك، مكسكعة اليكلكككست الفمسطيني، ص 

ـ عمى اقتراؼ تمؾ المجزرة في باحة المسجد 1990/  8/10أقدمت السمطات اإلسرائيمية، في يـك االثنيف  (11)
ا، شييد 23األقصى، كقامت بحجز المصمييف داخؿ المسجد، ثـ أطمقت نيراف رشاشتيـ باتجاه المصميف، كسقط 

صابة   . 162آخريف بجركح مختمفة. نكاؼ الزرك، مكسكعة اليكلكككست الفمسطيني، ص  850كا 
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كقرر أشرؼ تنفيذ العممية في مخزف لأللمكنيكـ في مدينة يافا ككاف ذلؾ يـك الجمعة بتاريخ 
كانت سياسة االحتالؿ  مالبس ، كقدا سكل السكاكيف ك ـ  ، كلـ يصطحبا معيم1990/ 14/12

تقكـ عمى تفتيش  الشخص، كلكف إذا حمؿ ظرؼ أك حقيبة تكتفي بتفتيش الحقيبة أك الظرؼ دكف 
تفتيش الشخص، لذلؾ اصطحبا معيـ ظرؼ، كقد فتشت جميع السيارات ماعدا السيارة التي كاف 

 يستقميا المجاىداف. 

عماؿ كىـ، إيرس أسرؼ،  كصال لممخزف قبؿ العماؿ، كقد كاف يعمؿ في المخزف ثالث
ييكشع حكماز، مكشيو إيفاف، كقد كانت المفاتيح بحكزة الفتاتيف، كقد كصال قبؿ مجيئيما فانتظر 
مركاف كأشرؼ كالييكدم العراقي كالسكرتيرة إيرس أسرؼ، كلما قدمت فتحت المخزف ككاف ذلؾ في 

 رة فمنعو أشرؼ مف ذلؾ.تماـ الساعة الثامنة، كحاكؿ الييكدم العراقي فتح البكابات الكبي

كاصطحب الييكدم إلى داخؿ المخزف، كقد كاف ذا بنية قكية، كلكف بالرغـ مف ذلؾ إال أنيما 
أجيزا عميو بطعنو عدة طعنات، كقد صرخ صرخة كاحدة، فسمعت إيرس أسرؼ ؛ فخرجت لمعرفة 

ؿ كأغمقت سبب الصرخة، فكجدت الييكدم ممقى عمى األرض كالدـ يسيؿ منو، فيربت إلى الداخ
 الباب خمفيا، كقد كاف الباب مف األلمكنيكـ المقكل.

فتكجو إلييا أشرؼ ككسر الباب فسقطت خمفو، كحاكلت الدفاع عف نفسيا إال أنو طعنيا  
عدة طعنات، فسمع ييكدم آخر كاف في الجكار صرختيا، فقدـ لمعرفة  سبب الصراخ، فقاـ مركاف 

العاـ، كلما تنبو لذلؾ قاـ بسحبو ككضعو عمى باب  بطعنو عدة طعنات، كقد كاف أماـ الشارع
 الممجأ مف الداخؿ. 

كتكجو أشرؼ لكتابة الشعارات عمى جدراف المخزف كالتي أكدت تبني العممية لحركة حماس. 
ثـ قررا العكدة إلى غزة قبؿ أف يكشؼ أمرىما، كخاصة بعد إصابة أشرؼ في يده، فانسحبا مف 

كا معيـ مالبسيـ، كاألشياء التي عمييا بصمات ليـ كمفاتيح المكاف كؿ كاحد عمى حدة كأخذ
المخزف،  كركب أشرؼ في سيارة متجية إلى غزة ، كلكف قبؿ الكصكؿ إلى غزة انتشر خبر 

 العممية؛ فانتشرت قكات االحتالؿ بحثان عف منفذم العممية. 

ة التي كاف ككانت قكات الجيش تفتش السيارات المتجية إلى غزة، فنزؿ أشرؼ مف السيار 
يستقميا مف أماـ الجيش كركب سيارة أخرل متجية لمضفة الغربية، ككاف مرىقان كمتعبان بسبب 
اإلصابة، فأحس السائؽ أف األمر متعمؽ بو كأنو مصاب، فقاـ بمعالجتو عند صديؽ لو ، ثـ 
ف أكصمو إلى حيث يريد، ككاف أكؿ مطارد مف غزة في الضفة الغربية، حيث كاف يتنقؿ مف مكا
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آلخر كبعد شيريف تـ القبض عميو، كقد حكـ عميو ثالثة مؤبدات كؿ مؤبد تسعة كتسعيف عامان، ثـ 
 أخذ  إلى محكمة غزة كحكـ  سبع سنكات  أخرل، فكاف الحكـ ثالث مؤبدات كسبع سنكات.

كلـ يكتؼ االحتالؿ بذلؾ الحكـ، بؿ قرر االنتقاـ مف أشرؼ، كقد كاف ذلؾ في عزؿ  
فس الساعة كالتاريخ الذم نفذت فيو العممية، فقاـ االحتالؿ بعدة إجراءات كىي، ، في ن(1)الرممة

تغيير طاقـ السجانيف الذم كاف في السجف، كعمى غير العادة قدـ أحد الجنكد كسأؿ المساجيف عف 
، حيث كاف االحتالؿ دائمان يخير المساجيف في  رغبتيـ في الخركج لفسحة، كقد كاف الجك صاؼو

ي يككف الجك فييا ماطران، كما أعطى المساجيف كقتان لتغيير مالبسيـ عمى غير العادة، األكقات الت
فمبس أشرؼ مالبس ثقيمة بسبب  البرد الشديد، ثـ كبمت أيدم كأرجؿ المساجيف، كلما كقؼ أشرؼ 
بيف الجنكد، ككاف مكبؿ األيدم كاألرجؿ، أخذ أحد الييكد بطعنو عدة طعنات؛ كلكف تمؾ الطعنات 

 ؤثر كثيران فيو بسبب لبسو مالبس ثقيمة، كقد خرج أشرؼ البعمكجي في صفقة كفاء األحرار.لـ ت

أما بالنسبة لمركاف فبعد تنفيذ العممية كصؿ إلى غزة، كقد كاف أكؿ مطارد في غزة، كقد 
اعتقؿ كؿ شخص لو عالقة بأشرؼ، حيث قامكا برسـ الشخص الذم كاف يجمس بجانب أشرؼ 
فكؿ مف رأل مركاف حاكؿ أف يصؼ مالمحو، كعمى ذلؾ عمؿ االحتالؿ عمى البحث عف مركاف، 

شيريف عند أخكالو، كعمؿ في أكؿ مجمكعة لمكتائب مع كليد عقؿ، كاشتبؾ كقد اختبأ مركاف لمدة 
مع االحتالؿ عدة مرات إلى أف استشيد في منطقة الصبرة، حيث كصمت معمكمات لقكات االحتالؿ 
بكجكد ثالثة مجاىديف في عمارة الديرم، فتكجيت قكات  لممنطقة، ككاف معيـ مسدس كعكزة 

 .(2)قتؿ ضابط كثالثة جنكد، كما استشيد مركاف في تمؾ المكاجيةكأطمقكا النار عمى الجنكد، ك 

قاـ االحتالؿ  بعد عممية يافا بحممة اعتقاالت كاسعة كأبعد أربعة مف قيادم حركة حماس 
 . (3)كىـ، عماد العممي، فضؿ الزىار، مصطفى قانكع، مصطفى المداكم 

ـ طيعف "إسرائيمياف" أحدىما في تؿ أبيب، فأصيب بجراح 1991عمميات الطعف في عاـ -3
 . (5)يكنس عمى يد طالبة في خافكالثاني طعف  (4)بظيره كيده  .

                                                           
، كىك عبارة عف قمعة محصنة محاطة 1948يقع في منتصؼ الطريؽ بيف مدينتي المد كالرممة المحتمتيف عاـ  (1)

 .64بأسكار عالية . إبراىيـ أبكالييجا، المنسيكف في غياىب االعتقاؿ الصييكني، ص
 ـ.2014/ 7/ 9مقابمة أجرتيا الباحثة مع أشرؼ حسف البعمكجي، بتاريخ  (2)
 .39، ص 2اليجمة الصييكنية عمى حماس، فمسطيف المسممة، ع (3)
 .37، ص448البيادر السياسي،ع  (4)
 .39، ص466البيادر السياسي، ع  (5)
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أقدـ غزم مف مخيـ النصيرات عمى طعف إسرائيمية مما أدل  1992عمميات الطعف عاـ -4
. كجاءت العممية ردان عمى استشياد (2)عمريفالأبك  ، كمنفذ العممية فؤاد(1)إلى مقتميا في بات ياـ

 (3)ـ.1992/ 5/ 24طارؽ دخاف، ككانت بتاريخ 

مف سكاف  (5)، منفذ العممية أحمد الفميت )ريحاف((4)كما نفذت عممية في مستكطنة كفارداركـ
المظاىرات  ،في فعاليات االنتفاضة أحمدشارؾ  ،سكاف مدينة دير البمح كسط قطاع غزة 

؛ رغب أحمد في قتؿ أحد المستكطنيف؛ بسبب ممارسات االحتالؿ المسجد اتنشاطك ضرابات كاإل
، عـز عمى طعف مستكطف، كقرر (6)استشياد زميمو طارؽ دخافالمتكررة ضد المكاطنيف، كبعد 

، يابو لمجامعة تنفيذىا بالقرب مف مستكطنة كفار دارـك كقد  ،حيث كاف في طريقو أثناء ذىابو كا 
دل ايخرجكف فر  المستكطنيف أحيانان  أف كأثناء المراقبة تكصؿ إلى لمدة شير كنصؼ، كافالم راقب

 .أكثر مف كاحد كأحيانان 

 ـ،1992/ 5/ 24بتاريخ  (8)كياسر الحسنات (7)د مركاف الزايغ كمحمد قنديؿااستشيكبعد  
 5/ 26 ـ الثالثاءيك العممية لتنفيذ  كاتخذ القرار ،قرر تنفيذ العممية كردة فعؿ عمى استشياد الشباب

الساعة العممية  مف المفترض تنفيذككاف  ،أكؿ مسجد في المنطقة صدؼ في ذلؾ اليكـ افتتاح كلكف
                                                           

ـ. آمنة أبك حجر، مكسكعة المدف 1926تقع عمى شاطئ البحر المتكسط جنكبي يافا أقيمت عاـ  بات ياـ (1)
 .1018، 2كالقرل الفمسطينية، ج

 .39، ص497البيادر السياسي، ع  (2)
 ـ.2014/ 12/ 16مقابمة أجرتيا الباحثة مع فؤاد محمد العمريف بتاريخ  (3)
، ص 2ـ. آمنة أبك حجر، مكسكعة المدف كالقرل الفمسطينية، ج1970تقع شرؽ مدينة دير البمح، سنة اإلقامة  (4)

754. 
 .498البيادر السياسي، ع   (5)
ـ اتجو طارؽ إلى الحدكد المصرية، 1992/ 4/ 8ـ في النصيرات، كفي ليمة 1969/ 10/ 5كلد الشييد في  (6)

فكاف كميف األعداء ليـ في الطريؽ، ككاف دكف سال ح، كال يممؾ إال خنجر، كىجـ بو طارؽ عمى أحد الجنكد 
زالديف القساـ في المنطقة الكسطى، . فأطمقكا عميو الرصاص فارتقى شييدان، ككاف عضكان في خمية كتائب الشييد ع

 .157 -156ياسيف اآلغا، شيداء في أكناؼ بيت المقدس، ص 
، شارؾ في االنتفاضة، فتكلي مسئككلية جياز األحداث في المغازم، كاستشيد 1967/ 10/ 30كلد بتاريخ  (7)

شيداء في أكناؼ بيت  ـ في اشتباؾ مسمح مع قكات االحتالؿ الصييكني.ياسيف اآلغا،1992/ 5/ 24بتاريخ 
 .195المقدس، ص

ـ، حيث فاجاتيـ القكات الصييكنية ككانكا 1992/ 5/ 24ـ في النصيرات، استشيد في 1964/ 1/ 1كلد في  (8)
بالمئات ، كحاصرت المنزؿ ككاف فيو مركاف الزايغ، كمجمد قنديؿ ، كياسر الحسنات. ياسيف اآلغا، شيداء في 

 .195أكناؼ بيت المقدس، ص 
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فذىب لممسجد  ، وكرفضكا الخركج إال مع بيت أحمد،إلى  الحي كلكف جاء شباب ، صباحان  العاشرة
 العممية ليـك األربعاء ليأتيكقدر اهلل تأجيؿ  اصطحبيـ لحضكر الغداء،ثـ جاء أحد الرجاؿ ك  ،معيـ

 ،ح إلى المساء امف الصب أتي يكمان ي ان يكمستيف كؿ خالؿ كقد كاف  في اليـك التالي، قدر شمعكف
 ."شك عرفؾ أنو ىيجي الساعة ىادم"فكاف جزء مف التحقيؽ 

جمب معو ك ـ، 1992/ 5/ 27يكـ األربعاء بتاريخ  تكجو إلى مستكطنة كفار داركـكقد 
قرر تنفيذ العممية عند ك  ا عمى الجيتيف كبمغ طكليا أربعيف سـ مف غير المقبض، كقد سني سكينة

و امتنع عف كلكن آخر؛ كقبؿ خركج شمعكف خرج مستكطف نجاحيا، خركج مستكطف كاحد لضماف
ستمنع المالبس ك  عممية الطعف،حيث ستككف حائال لتنفيذ  ،بسبب ارتدائو مالبس المتدينيف قتمو؛

ال كؿ مف بو إنزؿ ك  ،إال ربع تقريبا، كقدـ باص في تماـ الساعة العاشرة ومف دخكؿ السكيف في
أحمد كيبمغ  أقصر مف حيث كاف ،جسمو مناسب يرتدم مالبس خفيفة ككاف كافك  ،شمعكف بيركف

فقرر قتمو كلحؽ بو  ،المعيد الديني أم يتجو باتجاه الجنكب كبدأ مف العمر أربعان كثالثيف عامان،
عمى ركبو كرفع يديو كلـ يدافع عف شمعكف كجمس  و،كطعنو أربع طعنات بسكين ،بشكؿ مباشر

 .نفسو عمى الرغـ مف حممو مسدسو عمى جنبو

 ،ثـ ىربكا داخؿ المستكطنة مع أنيـ كانكا مسمحيف ،أحمد سيارة مستكطنيف كصدمت قدمتك 
 وبة بإطالؽ النار عميفقاـ الجندم المكجكد عمى الق ،تجو باتجاه الطريؽ المؤدم إلى دير البمحاك 

سعافات إفقامكا بعمؿ  ،الحركةالقدرة عمى كنزؼ ساعة إال ربع كفقد  ه،ب بإصابة خطيرة بظير يكأص
كبدأ  ،بعد تنفيذ العممية وكتـ اعتقال ،المستشفى العسكرم لمعالج كالتحقيؽ إلى هكنقمك  وأكلية ل

بصـ عمى كرقة ي وامكا بجعمكق ،صابةعمى مكاف اإل كاركز  قدك  ،بذات المستشفى والتحقيؽ مع
كاعتقمكا كؿ مف  ،كفرض منع التجكؿ عمى المنطقةاثني عشر يكمان، كمكث بالمستشفى  ،فارغة

بتاريخ  كأفرج عنو في صفقة كفاء األحرار ، كقاـ االحتالؿ بيدـ منزلو،اشتبو بو في تنفيذ العممية
  (1)التي نفذتيا فصائؿ المقاكمة مقابؿ اإلفراج عف الجندم جمعاد شاليط .ـ، 10/2011/ 18

كما قاـ شاب مف خانيكنس بطعف  إسرائيمييف في شارع  إيالت في يافا بسكيف مما أدل  
إسرائيميان، كأصاب جنديان  21إلى مقتؿ فتاة تدعى ايالنيت أكىانا، كصاحب كراج عربي، كأصاب 

                                                           
 ـ.2014/ 10/ 29مقابمة أجرتيا الباحثة مع أحمد إبراىيـ الفميت، بتاريخ  (1)
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، كذكر مكقع الثكرة االخبارم أف منفذ العممية المجاىد رائد الريفي (2) (1)عند مفترؽ غكش قطيؼ
 . (3)ـ1992/ 3/  17مف منطقة الدرج ككاف ذلؾ بتاريخ 

، كقد أصيب  (4)كما أصيب جندم، كىك  لينكر ككفاني مف كحدة جفعاتي بجراح خطيرة  
كالحصكؿ عمى  مف قبؿ مجمكعة مف الشباب الذيف خططكا لتنفيذ عممية خطؼ جندم، كقتمو

ـ. كقد خطط لمعممية كؿ مف جميؿ كادم كمحمد 1992/ 9/ 18سالحو، كنفذت العممية بتاريخ 
الضيؼ كعاطؼ حمداف كبراء األغا كجماؿ مكسى كمصطفى رمضاف، كقد أعدكا سيارة بمكحة 
صفراء، كانطمقا مف محافظة خانيكنس، ثـ غربان إلى طريؽ المستكطنات مف غكش قطيؼ، كعمى 

 (5)خانيكنس صعد أحد الجنكد إلى السيارة، ثـ تـ طعنو عدة طعنات.طريؽ 

مجمكعة مف  (6)ـ ىاجـ زياد سممي مف حي الزيتكف1993عمميات الطعف عاـ -4
، كاف متحمسان (7)اإلسرائيمييف، في شارع ىعميا، قرب محطة الباصات المركزية في تؿ أبيب بسكيف

كاف لو عدة نشاطات مع األشباؿ في بداية لمقارعة االحتالؿ كرد كيده عف شعبي،  حيث 
االنتفاضة مثؿ رمي الحجارة عمى جنكد االحتالؿ، ككتابة الشعارات، كبعدىا أراد فعؿ شيء أكبر، 
كأخيران قرر االنخراط في حرب السكاكيف، كقرر تنفيذ عممية طعف بالسالح األبيض داخؿ 

تكقع عددان أكبر مف الييكد القتمى، ، حيث كانت عمميات الطعف  داخؿ تمؾ المناطؽ 1948أراضي
 مقتديا في ذلؾ بالشييد رائد الريفي، كفخرم الدحدكح مف الجياد اإلسالمي. 

السكيف التي نفذ بيا العممية، ككاف حجميا كبير كضربتيا قاتمة، كقد كاف  زيادكاشترل  
، كقرر عمؿ تصريح مزكر كلكف لـ يكفؽ،  طكليا أربعيف سـ، باإلضافة إلى سكيف أخرل شبرية

فتكجو إلى إيرز مف أجؿ عمؿ البطاقة الممغنطة لكف تـ الرفض، رغـ ذلؾ لـ يفقد زياد األمؿ، 
كقرر عمؿ العممية في إيرز إف لـ يفمح في الدخكؿ إلى األراضي المحتمة، كلكف تردد في ذلؾ 

                                                           
يحدىا مف الغرب المكاصي كالشارع الغربي لممستكطنات، كمف الشرؽ أراضي األسطؿ كحي األمؿ، كمف الشماؿ  (1)

كني في ـ.جياد البطش، االستيطاف الصيي1979مستكطنة نيتسر حزاني، كمف الجنكب مستكطنة جاني تاؿ أقيمت 
 .103قطاع غزة، ص

  38، ص489البيادر السياسي، ع  (2)
 ://thawra.ps/ar/index./http    مكقع الثكرة االخبارم  (3)
 .39، ص 513البيادر السياسي، ع  (4)
 ـ.2014/ 12/ 24مقابمة أجرتيا الباحثة مع مصطفى عمي رمضاف  بتاريخ  (5)
حي الزيتكف، أقدـ أحياء غزة ، يقع إلى الغرب مف شارع عمر المختار.آمنة حجار، مكسكعة القرل كالمدف  (6)

 .679، ص2الفمسطينية، ج
 .38، ص 537البيادر السياسي، ع  (7)
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لعممية ، كلكف تدخؿ أحد العماؿ كطمب بسبب خشيتو مف كقكع إصابات كشيداء مف العماؿ أثناء ا
منو أف يقؼ بينيـ، فدخؿ بينيـ كقرأ  آيات مف القرآف كتكجو إلى اهلل بالدعاء، كدخؿ مع العماؿ،  

 كعند اقترابو مف نقطة التفتيش، طمب منو الجندم السير بسرعة، كلـ يسألو عف ىكيتو كبطاقتو.

ؿ الربيع، ككاف ىدفو أف يصؿ إلى كصعد سيارة عند منطقة رحكفت كقرر الذىاب إلى ت
منطقة مميئة بالمستكطنيف؛ لقتؿ أكبر عدد منيـ، كعند كصكلو تؿ الربيع نزؿ عند شارع يسمى 
عاليا، فكجد بو ضالتو  ككاف شبو مزدحـ. ككاف ىدفو األكؿ الشيادة ، كما إف نزؿ مف الحافمة 

دأ بيما كأرداىما صرعى بضربة كاحدة حتى أخرج سكينيو، فرأل شابيف يقفاف عمى زاكية الشارع ، فب
 لكؿ منيما، كقد كقع الثاني فكؽ السكينة، كجاء شرطي ييكدم نحكه فترؾ السكينة. 

إلى الشارع الثاني كأخرج السكيف األخرل، ككانت شبرية أصغر مف السابقة ، كبدأ  زيادانتقؿ 
كأطفاليا فامتنع عف قتميـ؛ بالتجكؿ؛ لطعف كؿ مف يجد أمامو ، كقد طعف بيا عشرة، كشاىد امرأة 

بسبب صغر سنيـ. بعد ذلؾ قاـ  عدد مف المستكطنيف الييكد بمحاصرتو كرميو بالحجارة فقاـ 
بمياجمتيـ مرة ثانية كمطاردتيـ حتى ضرب غدران بضربة عمى رأسو مف قبؿ مستكطف كاف مختبئ 

بالضرب المبرح   خمؼ سيارة، سقط عمى األرض كفقد سالحو، فانياؿ عميو كؿ مف كاف يطارده
بالعصي كالمكاسير؛ مما أدل إلى تكسر عظامو، كانتظر الشيادة مف  شدة الضرب كىك ممقى عمى 

 األرض.

اقتادت الشرطة سممي إلى المستشفى في صباح اليكـ التالي، كجد نفسو ممفكفان بالجبس 
كـ عميو مؤبديف كالجبائر بالكامؿ ، كتـ نقمو بعدىا إلى مستشفى سجف الرممة لمتحقيؽ معو، كح

 .(1)سنة، كقد أفرج عنو في صفقة األحرار 200ك

 10صياينة، كأصاب أكثر مف  ةكما قتؿ المكاطف فخرم الدحدكح مف حي الزيتكف أربع
. كما قتؿ المستكطف أكرم ماغيدش مف مستكطنة غاف أكر في المنطقة االستيطانية (2)آخريف

، كطعف مكاطف فمسطيني مف مخيـ جباليا "إسرائيميان" مف رحكفكت (3)غكش قطيؼ  طعنا بالسكاكيف
ـ ، كما عثر عمى جثة مستكطنة 1993/ 3/ 11رحكفكت قرب حاجز إيرز كأصابو بجراح بتاريخ 

. كقتؿ  (4)ـ 1993/ 3/ 12يكنس بتاريخ  ييكدية عمييا آثار طعف كضرب بآلة حادة، قرب خاف

                                                           
 .2014/ 11/ 10مقابمة أجرتيا الباحثة مع زياد سميـ سممي، بتاريخ  (1)
 ـ.2014نكفمبر  10االعالـ الحربي  –مكقع سرايا القدس  (2)
 .38، ص538البيادر السياسي، ع (3)
 .38، ص538البيادر السياسي، ع (4)
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، كقتؿ مستكطف مف 1993/ 3/ 28ف بتاريخ مستكطف آخر مف مستكطنة نتسانيت طعنان بالسكي
. كقتؿ مكاطناف (1)مستكطنة غكش قطيؼ، كأطمقت عيارات نارية باتجاه المنطقة الصناعية

بالسكاكيف كالعيارات النارية المحامي اإلسرائيمي إيالف فينبرغ مف تؿ أبيب  قرب سكف الشرطة 
 .(2)اإلسرائيمية في دير البمح

بيف كالقتمى في عمميات طعف جنكد االحتالؿ مف خالؿ إحصائيات المصاأما بالنسبة ألعداد 
  :مجمة البيادر السياسي خالؿ سنكات االنتفاضة في قطاع غزة يالحظ ما يمي

 نكع السالح

 الطعف بالسكيف
1988 1989 1990 1991 1992 

حتى  1993
  4شير 

 62 20 30 2 2 10 7 اصابات

 19 11 5 - 3 3 - قتمى

ـ ك 1992عمميات الطعف ضد جنكد االحتالؿ زادت بشكؿ كبير خالؿ عامي كيتبيف أف 
ـ، كما كجد اختالؼ في عمميات الطعف بيف مصدر كآخر فقد ذكر في كتاب " فمسطيف 1993

ـ أصيب تسعة كعشركف ييكديان جراء الطعف بالسكيف، أما عاـ   1988أحداث الثكرة " أف في عاـ 
 .فقد أصيب سبعة عشر ييكديان  1989

كبمغ عدد ، زت عمميات طعف جنكد االحتالؿ بإتساعيا كانتشارىا خالؿ فترة االنتفاضةكتمي
حيث كذلؾ العدد أكبر في كتاب فمسطيف الثكرة كما ذكرنا سابقان،  19كالقتمى  62االصابات 

ات العسكرية عمى جانب الطريؽ، كلـ اشتممت عمى تجاكز سياج أمني، كنصب كميف إلحدل الدكري
مميات عمى قطاع بسبب االحتياطات األمنية لجنكد االحتالؿ، فقد قرر منفذم عمميات تقتصر ع

أبيب كنياد  مثؿ: عممية زياد سممي في تؿ،، كتنفيذ عممياتيـ1948الطعف التكجو إلى أراضي 
  جندية في قاف يبنا كأشرؼ البعمكجي في يافا.

يا دكف تخطيط مسبؽ، عمى كنظمت غالبية عمميات الطعف بمبادرات فردية، ككانت غالبيت
 الرغـ مف ذلؾ لـ يتمكف االحتالؿ مف اكتشاؼ منفذ العممية، االبعد تنفيذ العممية.

ف أماـ الحككمة اإلسرائيمية أصيب العدك بحالة مف الذعر كاليمع جراء عمميات الطعف، فمـ يك
ية منفذم عمميات إال إعالف االستسالـ أماـ استئناؼ حرب السكاكيف، كاعترافيا بالعجز عف مكاج

                                                           
 .39، ص540البيادر السياسي، ع  (1)
 .35، ص542البيادر السياسي، ع  (2)



74 
 

الطعف بالرغـ مف كافة اإلجراءات األمنية المتخذة. كإجراءات التجنيد، حيث قامت بتجنيد ألفيف إلى 
 ـ1948ي مختمؼ المناطؽ داخؿ األراضي المحتمة عاـ ثالثة أالؼ شخص في جياز الشرطة ف

غـ مف ذلؾ لـ تتمكف كزيادة عدد ساعات الحكاجز، كزيادة الدكريات التي تسيرىا الشرطة، كعمى الر 
، حيث أغمؽ القطاع منذ حرب التطكر النكعي في العمؿ الفدائي سمطات االحتالؿ مف مكاجية

الخميج لمدة تزيد عف ثمانيف يكمان عمى مدل أربع مرات، كلـ تتمكف سمطات االحتالؿ خالليا مف 
 .(1)اعتقاؿ منفذم العمميات، كقد أعقب كؿ عممية إغالؽ تفجر في الكضع األمني

 عمميات الحرائق:

مع بداية شير حزيراف  في مكاجية سياسة اإلرىاب الصييكني جديدان  ابتدعت المقاكمة أسمكبان      
، كلمرد عمى طريقة التدمير المتعمد التي قامت بيا سمطات االحتالؿ الصييكني ـ1988/يكنيك 

حرؽ رت المقاكمة بادك ـ، 1988غ ذركتو في أكائؿ ربيع ، كالذم بممحمي الفمسطينيلالقتصاد ال
 (2)المرافؽ كالمنشآت الزراعية كالصناعية الصييكنية بما في ذلؾ الغابات كالمراعي.

كما أحرقت آالؼ الدكنمات الزراعية، كقد كصمت المساحة المحركقة خالؿ الستة أشير األكلى 
. لقد نفذ (3)مميكف دكالر 40ألؼ دكنـ، كبمغت قيمة الخسائر نحك  130النتفاضة الحجارة إلى 

في قطاع غزة ، كقد شيد  85حادث إحراؽ، منيا  538خالؿ ثمانية عشر شيران مف االنتفاضة 
ـ، أكثر عمميات حريؽ حيث كقع  خمسكف حريقان في الضفة الغربية 1988شير شباط  عاـ 

 .(4)كقطاع غزة

ت إلى فقد ألقيت زجاجة حارقة عمى حقكؿ الشعير في مستكطنة " نيرعكز" في قطاع غزة كأد
دكنـ، كتمكنت االطفائيات مف إخماد الحريؽ بعد خمس كأربعيف دقيقة، كذلؾ بتاريخ  200احتراؽ 

 (5)ـ.1988/ 5/ 6

باصان كجيبان عسكريان كناقمة  42سيارة ك 26ت كمف خالؿ  تتبع أعداد البيادر السياسي فقد أحرق
 جند كصيريجان، كذلؾ خالؿ فترة االنتفاضة األكلى.

                                                           
 .11، ص 1993، 8أحمد جماؿ، اإلسرائيميكف يغرقكف بدمائيـ في قطاع غزة، فمسطيف المسممة، ع (1)
 .86؛ مصطفى صياـ، االنتفاضة الفمسطينية، التقارير، ص403، ص 12فمسطيف الثكرة أحداث  (2)
 .34عدناف أبك عامر، دحر المقاكمة لالحتالؿ عف قطاع غزة، ص (3)
 .21آرييو شاليؼ، االنتفاضة أسباب.. خصائص..انعكاسات، ص (4)
 .19، ص 303البيادر السياسي، ع  (5)
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ؼ عمى ضركرة اتخاذ كؿ التدابير كاإلجراءات التي يمكف أف تساعد في منع كقكع كقد أكد بارلي
الحرائؽ، مشيرا إلى أف الشرطة اإلسرائيمية قد شكمت مف قكات حرس الحدكد" قكة خاصة لمكافحة 
حكادث إضراـ النار كاف تمؾ القكة قد زكدت بطائرات استكشاؼ كمعدات استطالع أخرل، كقد 

ية الدائمة بكاسطة طمعات جكية فكؽ بعض المناطؽ الحساسة. ك بناءا عمى قامت بأعماؿ الدكر 
ذلؾ سف  المجمس قانكف ينص عمى معاقبة مضرمي الحرائؽ في الغابات بالسجف لمدة تتراكح بيف 

  (1)سنة. 10-15

مة الشعبية استعماال، بسبب كجكد يالحظ مما سبؽ أف عمميات الطعف مف أكثر أسمحة المقاك 
في كؿ بيت، فإف استعمالو غرس الخكؼ كالفزع في جنكد االحتالؿ، مما أجبرىـ عمى  السكاكيف

المشي في الحارات كالشكارع الداخمية ضمف مجمكعات، كانتشرت عمميات الطعف عمى الحكاجز، 
كغالبان ماكاف يتـ مكاجية جندم ضؿ الطريؽ أك تأخر عف جيبو العسكرم، أك مستكطف يقطف 

كضربو حتى المكت، لذلؾ تجنب جنكد االحتالؿ االحتكاؾ بالمكاطنيف، عمى المستكطنات المحيطة 
. كما تكجو بعض الغزييف نكف يشارككنيـ في أسكاقيـالرغـ مف أنو قبؿ االنتفاضة كاف المستكط

 ، حيث كانت أكثر نجاحان، مثؿ تؿ أبيب كيافا كأسدكد كالنقب.  المحتؿ لتنفيذ عممياتيـ في الداخؿ

ت الطعف استخدمت الزجاجات الحارقة كالحجارة كسالح مف أسمحة إلى جانب عمميا
االنتفاضة، ككاف يتـ إلقاؤىا نحك المركبات العسكرية، كمراكز الشرطة، كعمى الرغـ مف سياسة 
االحتالؿ القمعية ضد رامي الزجاجات الحارقة كالحجارة، إال أف تمؾ الممارسات لـ تكقؼ الزجاجات 

ت عما كانت عميو. كما استخدـ كؿ مف الشديدة كسالح العكائؽ كالمسامير الحارقة كالحجارة بؿ زاد
 كالحرائؽ كالمصيدة كعمميات دىس الجنكد في محاربة االحتالؿ.

خالؿ سنكات االنتفاضة الست كيتبيف مماسبؽ أف عدد اصابات الييكد جراء الرشؽ بالحجارة 
ـ فقد  1989 -1988رة لمعاميف اصابة، كحسب كتاب فمسطيف الثك  269حسب البيادر السياسي 

 اصابة. 438بمغ 

ـ حسب كتاب 1989 -1988في العاميف  179كبمغ عدد القتمى الييكد  قتيميف، كاالصابات 
حسب  62قتيؿ، كاالصابات  19فمسطيف الثكرة، أما عدد القتمى خالؿ سنكات االنتفاضة الست 

اصابة حسب فمسطيف  46بمغ  ،ـ1989 -1988البيادر السياسي، كعدد االصابات خالؿ العاميف 
 .الثكرة



                                                           
 .404، ص12فمسطيف الثكرة أحداث (1)
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 المبحث األول
 الجيود الشعبية في تقديم الخدمات التعميمية خالل االنتفاضة األولى 

 م(1994-1987في قطاع غزة)
سمبية عمى  ان كترؾ ذلؾ آثار   ،شكؿ الطالب النسبة العظمى مف الشيداء كالجرحى كالمعاقيف

العممية  أعاؽ مما ،الطمبة عند سماع خبر استشياد زميميـ أك إعاقتو أك تعطيمو عف الدراسة
عانى طالب المرحمة االبتدائية مف . فقد (1)عمى مستقبؿ الطمبة الدراسي بشكؿ عاـ أثرك  ،لتعميميةا

كالعصبية كالخكؼ مف  ،مزعجةالحالـ كعانكا مف األ بينيـ، عدكانيةكزادت ال ،أكجاع في الرأس
 ،ةمبياأللفاظ الساستعماؿ ك  ،يةأما في المرحمة اإلعدادية فاتصؼ الطالب بالعدكان ،مغادرة المدرسة

 .(2)كاإلخفاؽ كعدـ الدافعية ،العنؼ البدنيك 

قاـك أىالي قطاع غزة سياسات كممارسات االحتالؿ القمعية ضد قطاع التعميـ، مف خالؿ 
التعميـ الشعبي، كأخيران مكاصمة جيكد ة بمجاف المؤازرة، ك مقاكمة ظاىرة الغش في الثانكية العام

لتعميمية، باإلضافة لدكر مؤسسات التعميـ العالي التي سنتناكؿ الحديث التربية كالتعميـ في العممية ا
 عنيا.

 :التعميم المدرسي -أوالً 
أشكاؿ مف المدارس مف حيث السمطة  ةكجد في قطاع غزة خالؿ االنتفاضة األكلى ثالث

 المشرفة، كىي المدارس الحككمية بمراحميا االبتدائية كاإلعدادية كالثانكية، كالصفكؼ مف 
، (3)ـ1967( مفتكحة لكؿ الطالب، كخضعت لالحتالؿ )اإلسرائيمي( منذ حزيراف عاـ 12 -1)

، كشكمت (4)( كخدمت سكاف المخيمات9 -1بتدائية كاإلعدادية، الصفكؼ مف )كمدارس الككالة اال
،  كما كجد في قطاع غزة (5)% مف مجمكع مدارس القطاع70 -60مدارس األنركا ما نسبتو 

ىما مدرسة النصر اإلسالمية االبتدائية، كمدرسة أىميتاف تابعتاف لمقطاع األىمي، مدرستاف 
 .(6)البطريركية الالتينية. كما كجد معيداف أك مدرستاف لمتعميـ الثانكم التابع لمقطاع األىمي

                                                           
 .121ابراىيـ أبك جابر كآخركف، االنتفاضة تغير معادالت الصراع، ص (1)
 .67عمي حبايب، كاقع التعميـ الفمسطيني،  ص (2)
 .66، ص214حساـ شحادة، مشكالت التعميـ الفمسطيني، بمسـ، ع (3)
 .57عمي حبايب، كاقع التعميـ الفمسطيني، ص (4)
 .66،ص214حساـ شحادة، مشكالت التعميـ، بمسـ، ع (5)
 .67،ص 207محمد جعفر، أكضاع التعميـ في قطاع غزة، بمسـ، ع (6)
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 :واقع التعميم -1

االنتفاضة األكلى مف عدة مشاكؿ كمنيا النقص  عانى القطاع التعميمي في قطاع غزة  خالؿ
في األدكات كاألجيزة كالعيادات الصحية المدرسية، كالمكتبات، ك المختبرات، كالنقص في عدد 

ـ بمغ عدد المدارس 1990 -1989المدارس، كاكتظاظ الطمبة داخؿ الفصكؿ، فمثال خالؿ العاـ 
 .(1) 90398، كعدد الطالب  2115، كصفكفيا  126

ند تقسيـ مجمكع عدد التالميذ في المراحؿ االبتدائية عمى عدد الفصكؿ، نجد أف متكسط فع
عدد التالميذ في مدارس الحككمة في الفصؿ الكاحد لممرحمة االبتدائية كاإلعدادية يصؿ إلى أكثر 

طالبة  مف اثنيف كأربعيف تمميذان كتمميذة، أما في المرحمة الثانكية فيصؿ إلى ستة كأربعيف طالبان أك
 .(2)في الفصؿ الكاحد

أما بالنسبة لممدارس التابعة لمككالة فقد كانت مدارس ككالة الغكث تشرؼ عمى تعميـ 
ـ في 1990 -1989الالجئيف مف سكاف القطاع، كقد بمغ عدد التالميذ فييا خالؿ العاـ الدراسي

، كبمغ عدد المدارس 2069(. أما عدد الصفكؼ فقد بمغ 95167عدادية )المرحمتيف االبتدائية كاإل
 . (3)مدرسة 149لممرحمتيف في قطاع غزة 

إف إحصائيات مديرية التعميـ قدمت لنا مؤشرات بالغة الداللة كاألىمية كالتقدير لبعض 
المشكالت التي عانى ذلؾ الجياز منيا، كأكؿ ما يمفت النظر أف عدد المدارس لممرحمة االبتدائية 

% مف مجمكع عدد المدارس، أما المرحمة 71سبتو حكالي مدرسة، كشكؿ مان 106كصؿ إلى 
 .(4)% مف مجمكع عدد المدارس29اإلعدادية فتصؿ إلى خمس كأربعيف مدرسة أم 

أما فيما يتعمؽ بالمدارس الخاصة فمنيا معيد األزىر الديني في المرحمتيف اإلعدادية 
صر اإلسالمية كىي مدرسة ابتدائية كالثانكية، ككمية غزة كىي خاصة بالمرحمة الثانكية، كمدرسة الن

عدادية  . (5)كا 

                                                           
 ـ.1990/ 7/ 29طالب(، بتاريخ -صفكؼ –احصاءات مديرية التربية كالتعميـ، احصاء مقارف )مدارس  (1)
 (9)انظر الممحؽ رقـ  (2)
 .3اضي كالحاضر، صمحمد الجدم، محاضرة دراسية بيف الم (3)
 (10)انظر الممحؽ رقـ (4)
 .95عبد اهلل الحكراني، قطاع غزة، ص  (5)
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في  292في المرحمة االبتدائية، ك 610منيـ  902مدرسة النصر بمغ عدد التالميذ فييا 
التمييدم، كضمت المدرسة اثنيف كعشريف فصالن منيا ستة عشر فصالن لالبتدائية، كعمؿ بيا 

  (1)خمسة كعشريف مدرسان كمدرسة.

ـ المدارس الخاصة، كنشأت لسد بعض النقص في التعميـ الحككمي إف كمية غزة تعد مف أقد
بعض الطالب الذيف نجحكا في اإلعدادية كال يؤىميـ مجمكع درجاتيـ لدخكؿ التعميـ الثانكم 

 535ـ، 1990، كبمغ عدد تالميذىا عاـ (2)الحككمي، كانكا يمتحقكف بالكمية إلتماـ دراساتيـ الثانكية
ثالث  4ثاني ثانكم أدبي،  1أكؿ ثانكم عممي،  1كا عمى اثني عشر فصالن) تمميذان كتمميذة، كزع

.  كيالحظ أيضان حتى في (3)مدرسان  14ثالث ثانكم عممي، كعمؿ في المدرسة  6ثانكم أدبي، 
 المدارس الخاصة كجكد اكتظاظ في الفصكؿ، حيث كاف عدد الطمبة في الفصؿ كاحد أربعيف طالبان.

ككمية مف قدـ  كتمؼ أثاثيا كلكازميا، كتصدع كتشقؽ جدراف عانت معظـ المدارس الح
أبنيتيا، كعدـ صالحية الكثير مف حماماتيا، كما ال يتكفر في معظـ المدارس مالعب مناسبة، 
كذلؾ شكؿ كاقعان نفسيان كاجتماعيان سيئان، أثر تأثيران سمبيان عمى تربية التالميذ كتعميميـ، كما أف ىناؾ 

ررة، كما تحتاج العديد مف المدارس إلى المكتبات، المختبرات، كأدكات نقص في الكتب المق
التكضيح المدرسية الحديثة ، ككجد نقص كبير في العيادات الصحية كالمدرسية، كزادت ظاىرة 
غياب الطمبة عف الدراسة في المرحمة الثانكية، كذلؾ بسبب اضطرار الكثير منيـ لمعمؿ إلى جانب 

إلى ذلؾ أف المدرسيف عانكا مف تدني مرتباتيـ قياسان بمستكل الغالء، كحتى  ، باإلضافة(4)الدراسة
 .(5)قياسان بزمالئيـ الذيف عممكا في مدارس ككالة الغكث

باإلضافة إلى المشكالت البنكية التي يعاني منيا قطاع التعميـ في غزة مف حيث التجييزات 
السمبية مثؿ تفشي ظاىرة الغش، بحجة  كاإلمكانيات، فقد تسربت إلى ىذا القطاع بعض الظكاىر

مساعدة الطالب الذيف لـ  يتمكنكا مف التحصيؿ؛ بسبب اغالؽ المدارس، أك مشاركتيا في فعاليات 
 االنتفاضة.

 

                                                           
 .67،ص 207محمد جعفر، أكضاع التعميـ في قطاع غزة، بمسـ، ع (1)
 .95عبد اهلل الحكراني، قطاع غزة، ص  (2)
 .67،ص 207محمد جعفر، أكضاع التعميـ في قطاع غزة، بمسـ، ع (3)
 .67، 207محمد جعفر، أكضاع التعميـ في قطاع غزة، بمسـ، ع  (4)
 .67، ص207محمد جعفر، أكضاع التعميـ في قطاع غزة، بمسـ، ع (5)
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 :مقاومة ظاىرة الغش في الثانوية العامة  -2

انتشرت ظاىرة الغش في بداية االنتفاضة، كمف ذلؾ أف أحد األشخاص كاف يحمؿ بيف يديو 
صكران إلجابات االمتحاف النيائي، كآخر يتسمؽ الحائط كينادم عمى كلده؛ ليعطيو أكراؽ 

نسيت كرقة كانت إحدل الطالبات ، كما إف (2)، كآخر جمس متحديان لينكب عف قريب لو(1)اإلجابات
فشي ظاىرة الغش يعكد لعدة أسباب، ، كت(3)تغش منيا في دكسيو  اإلجابة عمى أحد االمتحانات

، باإلضافة إلى نقص في الكسائؿ (4)إغالؽ االحتالؿ لممدارس، كاالعتقاالت المتكررة لمطمبة  :منيا
كاألجيزة التعميمية كالكادر التدريسي، كاالزدحاـ في المدارس كالصفكؼ ، كانسداد آفاؽ مكاصمة 
التحصيؿ العممي أماـ طالب القطاع، كعدـ الكعي عند البعض، كعدـ الحرص عند البعض 

 . (5)اآلخر

كلكف ميما كانت الظركؼ ال يمكف أف يككف ذلؾ مبرران لمفكز بالنتائج اعتمادان عمى الغش، 
الذم لف تككف نتائجو محمكدة عمى الفاعؿ كمجتمعو، كسياسة التجييؿ  القائمة تاريخيان تجاه الطمبة 

 في فمسطيف، كال يمكف أف تمقى مسؤكليتيا عمى شماعة االحتالؿ. 

% في الفرع األدبي 65، 6% في الفرع العممي، 65، 9العامة فييا  ككانت نسبة النجاح
ـ. كبالرغـ مف انخفاضيا إال أنيا كانت أفضؿ مف األعكاـ األخرل،  1989 -1988كذلؾ عاـ 
كانت نسبة  1992 -1991% ، كعاـ 55ـ كانت نسبة الفرع األدبي 1991 -1990ففي عاـ 

%( كالثاني في 72معدؿ األكؿ في الفرع األدبي كاف )كاألكثر مف ذلؾ أف   (6)%.59الفرع العممي 
%(، كرغـ أف معدؿ 65%( كالعاشر حصؿ عمى )68في ىذا الفرع يبتعد عنو بصكرة ممحكظة )

 .(7)%( 87% كالعاشر 88التحصيؿ في الفرع العممي أحسف حاال ، إال أنو متدف نسبيان ) األكؿ 

الثانكية العامة حيزان كبيران  مف  نات، احتمت مسألة سير امتحاكنظران لخطكرة ظاىرة الغش
أحاديث الناس كتصريحات المؤسسات الكطنية كالتعميمية ، كقد عبر العديد مف المكاطنيف عف 
اشمئزازىـ مما يجرم في تمؾ االمتحانات، كما اتخذكا مكاقؼ جادة كمبدئية  مف أبنائيـ الذيف 

                                                           
 29، ص366عكاد األسطؿ، نتائج الثانكية العامة كالعممية التعميمية، البيادر السياسي، ع (1)
 .36، ص533ع  تكفيؽ أبك شكمر، االمتحانات العامة، البيادر السياسي، (2)
 29، ص366عكاد األسطؿ، نتائج الثانكية العامة كالعممية التعميمية، البيادر السياسي، ع (3)
 .17، ص409امتحاف الشيادة الثانكية العامة التكجييي، البيادر السياسي، ع (4)
 29، ص366عكاد األسطؿ، نتائج الثانكية العامة كالعممية التعميمية، البيادر السياسي، ع (5)
 ( 12انظر المالحؽ رقـ )  (6)
 29، ص366عكاد األسطؿ، نتائج الثانكية العامة كالعممية التعميمية، البيادر السياسي، ع (7)
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بة ىؤالء المكاطنيف لكطنيـ كمجتمعيـ يساىمكف في تمييعيا، كينبع ىذا القرار باألساس مف مح
 .(1)بغض النظر عف مصالح أبنائيـ في نيؿ الشيادة بدكف كفاءة كأىمية

كقد ساىـ أكلياء األمكر كالمؤسسات الكطنية بفعاليات كطنية؛ لكقؼ التسيب، كااللتزاـ بما 
ة لممدارس يخدـ مضمكف االمتحاف ، كحفظ النظاـ في القاعات، كمنع الغش، كقدمت حمالت تكعي

 . (2)عف مخاطر الغش عمى المجتمع 

كشكؿ أكلياء األمكر لجاف المؤازرة،  حيث كاف صاحب الفكرة الدكتكر محمكد الزىار، حيث 
بعد  ميع أنحاء القطاعطرحيا عمى مدير التربية كالتعميـ األستاذ محمد الجدم، كقد نفذت في ج

، (3)س اآلباء، لمنع ظاىرة الغشالحصكؿ عمى تصريح مف سمطة االحتالؿ كتحت اسـ مجال
كتألفت المجاف مف عضكييف اثنيف مف رفح، كاثنيف مف خانيكنس كاثنيف مف الكسطى، كخمسة مف 
غزة، ككانكا كذلؾ يمثمكف الفصائؿ الفمسطينية مف فتح كحماس كالشعبية كالمستقمة، ككانكا مف 

 . (4)األعضاء البارزيف في فصائميـ

سعد مغارم،  : األستاذة شخصيات كطنية كدينية كمنيـكتمثؿ أعضاء المجاف في عد
د.محمكد الزىار، األستاذ سامي أبك شعباف، كعبد القادر أبك ك د. سالـ سالمة، ك أحمد دحالف، كد.

   .(5)سمرة  كغيرىـ كقد مثمت تمؾ المجاف الكجو اإلسالمي كالكطني

 1991/ 4/ 20اعتبارا مف كما عقدت مديرية التعميـ عدة مؤتمرات في أرجاء قطاع غزة،  
ـ ، كقد اجتمع  في تمؾ المؤتمرات جميكر غفير مف المكاطنيف، مف 1991/ 4/ 27ـ حتى 

رؤساء الدكائر، المخاتير، أساتذة الجامعات، رجاؿ التعميـ، رجاؿ الفكر، المحاميف، األطباء، 
 .(6)القضاة، الكجياء، أكلياء أمكر الطمبة

استثناء العممية التعميمية مف اإلضراب ، كأف يينظر إلى  فقد طالب أكلياء األمكر أف يتـ
التعميـ نظرة تقديس ككرامة، كمقاكمة الغش بكؿ الكسائؿ، كالعمؿ عمى بذؿ الجيكد لتعكيض 

أك تركيز  ،الطالب عف الزمف الذم فقدكه ذلؾ العاـ مف الدراسة عف طريؽ تكثيؼ الدركس
                                                           

 .17، ص409ي، عامتحاف الشيادة الثانكية العامة التكجييي، البيادر السياس (1)
 .17، ص409امتحاف الشيادة الثانكية العامة التكجييي، البيادر السياسي، ع (2)
ـ ؛ مقابمة أجرتيا الباحثة مع د. محمكد الزىار 2014/ 11/ 8مقابمة أجرتيا الباحثة مع محمد الجدم، بتاريخ  (3)

 ـ.2014/ 12/ 28بتاريخ 
 ـ.2014/ 11/ 8أجرتيا الباحثة مع محمد الجدم بتاريخ  مقابمة (4)
 .512محمد الجدم، فصكؿ مف تاريخ التعميـ بقطاع غزة، ص (5)
 .507محمد الجدم، فصكؿ مف تاريخ التعميـ، ص (6)
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أك إطالة العاـ الدراسي بضعة أشير،   ،ضافيةأك حث المعمميف عمى التطكع بحصص إ ،المناىج
شخصية ضركرة كضع حد لظاىرة التسيب في  800كتدارس الحاضركف الذيف زاد عددىـ عف 

االمتحانات، كتفشي حاالت الغش، كشكمت لجاف مساندة كمؤازرة مف تمؾ الشخصيات الكطنية 
 .(1)كالدينية؛ لتحرس قاعات االمتحانات

ة بيانان كزعتو عمى الطالب كأكلياء األمكر ككافة المكاطنيف، دعتيـ كقد أصدرت لجنة المؤازر 
فيو إلى المحافظة عمى قدسية االمتحانات، كالخمؽ القكيـ، كالنيج الحضارم السميـ، كاعتبار 

، كما دعت جميع مجالس (2)االمتحانات بمثابة مقياس لقدرات الطالب كؿ بقدر جده كاجتياده
ركا إلى مراكز االمتحانات؛ كي يساعدكا في الحفاظ عمى النظاـ ،كمنع أكلياء أمكر الطمبة أف يحض

 .(3)الغش الخارجي. كما ناشدت جميع مف ساىـ في عممية الغش أف يقمعكا عف ذلؾ السمكؾ

كقد ساد النظاـ، كلـ تقع محاكالت غش بالنسبة لالبتدائي كاإلعدادم كالثانكية، ككانت نسبة 
معقكلة ككاقعية إلى حد كبير، حيث بمغت في عدادية كاالبتدائية مة اإلالنجاح في الشيادات العا

كطالبة منيـ  ان طالب 11869 يف لالمتحانات التكجييي% كبمغ  عدد الطالب المتقدم72متكسطيا 
 26مف دبمكـ المعمميف كالمعممات،  850مف الشعبة العممية،   4850مف الشعبة األدبية،  6100

لجنة امتحاف، مركزة في مدينة غزة  43ثانكية مكزعيف عمى  31دبمكـ زراعة،  12دبمكـ تجارة، 
كذلؾ عاـ  لجاف، كفي السجكف لجنتاف 5لجاف، رفح  9لجاف، خانيكنس  5لجنة ، دير البمح  22

 .(4)ـ1992
 :مقاومة إغالق المدارس ) التعميم الشعبي(  -3

أدركت جماىير االنتفاضة أىداؼ العدك الرامية إلى تجييؿ الشعب كحرمانو مف التعميـ، 
غالؽ المدارس،  إتماـ مناىجيا  كلـ تستطع المدارسكذلؾ مف خالؿ إجراءاتو الدائمة في تعطيؿ كا 

كمع ذلؾ  ،ـايأ 210عدد أياـ الدراسة فييا كاف ك  ،مدارس الككالة فمثالن  ،ـ1987 عاـ الدراسية منذ
كلى األ كامر العسكرية في السنكات الثالثنتيجة اإلضراب كمنع التجكؿ كاألأنو يمكف اإلشارة إلى  

                                                           
 .510محمد الجدم، فصكؿ مف تاريخ التعميـ، ص (1)
عماد الفرنجي، االجراءات التي اتخذتمكىا  بياف ف صادر عف لجنة  مؤازرة أكلياء أمكر الطالب بقطاع غزة (2)

 .3، ص1904، ع 1992/ 21/6لممحافظة عمى سير االمتحانات، جريدة النيار، األحد، 
 ـ.1991/ 6/ 26بياف صادر عف لجنة مؤازرة أكلياء أمكر الطالب بقطاع غزة بتاريخ  (3)
/ 21/6متحانات، جريدة النيار، األحد، عماد الفرنجي، االجراءات التي اتخذتمكىا لممحافظة عمى سير اال (4)

 .3، ص1904، ع 1992
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أما في ،%47 أم ؛ان يكم 95 بمغ الدكاـ ،89/  88في عاـ :كاف عدد أياـ الدكاـ كالتاليلالنتفاضة 
  .(1)%42 أم ان؛يكم 88 بمغ، 91/ 90في عاـ ك ، % 35 أم ان يكم 71 ، 90/ 89عاـ 

/ 1989لمثاؿ في عاـ فعمى سبيؿ اكاالحصائيات السابقة ماىي إال متكسط  أياـ اإلغالؽ، 
كغطت  ،يكمان  129مدارس فقدت  3 -1 كأيضان  ،يكمان  43ك 52اإلغالؽ يتراكح بيف كاف  1990
عدادية فقدت مدرسة  125اج، ك% مف المني33 % 85 -% 66كغطت مابيف  يكمان  67ابتدائية كا 

لممدارس في فترة  تامان  ان ضافة إلى كؿ ما سبؽ فقد فرضت سمطات االحتالؿ إغالقإ ،مف المنياج
  (2)ـ.1991حرب الخميج عاـ 

لجاف التعميـ  شكمتك  ،الجماىير كالنقابات الكطنية بطرح كتنفيذ تجربة التعميـ الشعبي كبادرت
كالمدف التي أخذت عمى عاتقيا مسؤكلية مكاصمة تعميـ الطالب  ،الشعبي في القرل كالمخيمات

 .(3)كعمى مختمؼ مراحميـ التعميمية 

كىدؼ التعميـ الشعبي إلى إنقاذ األطفاؿ كطالب المرحمة االبتدائية األكلى مف األمية 
بسبب نقص المعمميف، خاصة بعد  دكف تشكيش؛ضماف سير تعميـ الطالب ، ك (4)األبجدية كالمغكية

أف أقدمت السمطات اإلسرائيمية عمى إغالؽ المدارس كمؤسسات التعميـ عدة مرات كلفترات 
 .  (5)طكيمة

كنظـ التعميـ الشعبي برامج دراسية  في المنازؿ كالمساجد كالكنائس في قطاع غزة، ككانت 
كؿ بيت مف بيكت  الحي مرة في األسبكع أك  ، كبالتناكب في(6)تقاـ عمى شكؿ حمقات دراسية 

األسبكعيف، كتـ تصنيؼ الطالب إلى صفكؼ كؿ حسب مستكاه االبتدائي أك اإلعدادم أك الثانكم، 
كفي حالة عدـ كجكد أعداد كافية مف الطالب لمصؼ الكاحد كاف المعممكف يمجؤكف إلى ما يعرؼ 

د ، أك كاف يتـ تبادؿ األجياؿ مع بالصفكؼ المجمعة التي تجمع أكثر مف جيؿ في صؼ كاح
 .  (7)األحياء األخرل

                                                           
 .67عمي حبايب، كاقع التعميـ الفمسطيني، ص  (1)
 .67عمي حبايب، كاقع التعميـ الفمسطيني، ص  (2)
 .108االنتفاضة مبادرة شعبية، ص (3)
 .78قسـ الدراسات كاألبحاث، التعميـ في قطاع غزة في ظؿ االنتفاضة، ص (4)
 .93عبد ربو، الدافعية لمتعمـ، كقائع المؤتمر األكؿ، صيحيى  (5)
 .68، ص214حساـ شحادة، مشكالت التعميـ،بمسـ، العدد  (6)
 .93يحيى عبد ربو، الدافعية لمتعميـ كاالنتفاضة، كقائع المؤتمر األكؿ، ص (7)
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كقد تركز التعميـ الشعبي في كؿ مف البيكت كالمساجد، أمثاؿ المسجد الشمالي في الشاطئ، 
كمسجد الشيخ رضكاف في غزة، باإلضافة إلى كنيسة الركـ األرثكذكسية، فخصصكا لكؿ زاكية مف 

تختمط أصكات المعمميف كالطالب مع بعضيا ، ككانكا زكايا المسجد فصالن مف الفصكؿ؛ حتى ال 
يقرعكف جرسان مشابيان لجرس المدرسة، حتى يجعمكا الطالب يعيشكف في الجك التعميمي المتكفر ليـ 
في المدرسة. كتـ تكفير طاقـ معمميف حتى يمكف المضي قدما في العممية التعميمية ، فكاف تعميميـ 

ككاجب حضارم كال مكاف لمناحية المادية فيو، مما  مي كطنيء الطالب نابعان مف حس داخليؤال
 . (1)يف في كؿ مادة صجعؿ العطاء أػصدؽ كأخمص، كتـ استشارة المعمميف المختص

بعضيا البعض في شتى  التعميمية المعمميف بيف مختمؼ األحياء القريبة مفالمراكز  تكتبادل
لدل حي كنقصانو لدل حي آخر،  المكاضيع التي يككف فييا فائض معمميف في أم مكضكع

كاالستعانة بطمبة الجامعات كمف التخصصات نفسيا لمقياـ بالتعميـ تحت إشراؼ كتكجيو المعمميف 
   (2)يف ما أمكف إلى ذلؾ سبيالن.صالمختص

 :كىي ، نتج عف التعميـ الشعبي عدة نتائج 

التعميـ مف قبضة  كحرر (3)ترسيخ كتطكير نمكذج التعمـ الذاتي، أك البيتي، أك الشعبي،  -1
عداد مكاد تعميمية بأسمكب يستطيع الطالب مف خاللو االعتماد عمى أنفسيـ في  قبضة االحتالؿ، كا 

 .(4)دراستيا

ما فاتيـ مف الدراسة، كتييئة طالب الجامعات لممارسة مينة التعميـ في تعكيض الطالب -2
 .(5)المستقبؿ، كدخكليـ في دكرة تدريبية مبكرة عف كيفية التعامؿ مع الكتاب كالطالب

كرست عممية التعميـ الشعبي مفاىيـ التكافؿ االجتماعي، كعممت عمى تكحيد اإلرادة في -3
مقي كالعائمة التي تقدر ىذا الجيد، كقد شكؿ ليـ نكاة مكحدة لمقاكمة مكاجية االحتالؿ، فالمعمـ كالمت

 .(6)تمؾ السمطة

                                                           
 .93يحيى عبد ربو، الدافعية لمتعميـ كاالنتفاضة، كقائع المؤتمر األكؿ،ص (1)
 .93يحيى عبد ربو، الدافعية لمتعمـ، كقائع المؤتمر األكؿ، ص (2)
 .39عبد الجكاد صالح، ميمات المرحمة القادمة، ص (3)
 .83مصطفى عبد الحميد، المقاكمة الثقافية، شؤكف فمسطينية، ص (4)
 93يحيى عبد ربو، الدافعية لمتعمـ، كقائع المؤتمر األكؿ، ص (5)
 .43، صعبد الجكاد صالح،  الجذكر (6)
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فتح أماـ الطالب كالمعمميف آفاقان جديدة إذ كاف بمقدكرىـ لممرة األكلى أف يتعممكا كيعممكا -4
باشرة،  إضافية غير تمؾ التي  يتضمنيا المنيج المصرم القديـ الخاضع لمرقابة اإلسرائيمية الم ان مكاد

 .(1)تباعيالزمت جميع المدارس باكالذم أ

 .(2)التركيز عمى القضايا الكطنية بعد انفكاكو مف أسر الرقابة اإلسرائيمية عمى المناىج -5

كنجحت تمؾ المدارس الشعبية في مساعدة الطمبة عمى متابعة الدركس، التي حرمكا منيا 
طكاؿ فترة إغالؽ مدارسيـ باإلضافة إلى ما تقدـ، عممت المجاف عمى الضغط عمى السمطات 

. فقد كاف ىناؾ خطكات شعبية شجاعة، (3)اإلسرائيمية إلفشاؿ مخططاتيا كفتح المدارس كالجامعات
رار الخرؽ الجماعي لقرارات فرض منع التجكؿ، كمحاكالت كسر جماعية مف قبؿ مف بينيا تك

 .(4)الطمبة كاألساتذة لقرارات إغالؽ المؤسسات التعميمية

كقد اعتبرت السمطات اإلسرائيمية التعميـ الشعبي نشاطان محظكران، كاعتقمت عددان مف 
كبير في تحمؿ تبعات سد جميع الثغرات  . كقد كاف لمجاف التعميـ دكر(5)المدرسيف اعتقاالت إدارية

التي يخمقيا االحتالؿ اإلسرائيمي  في أم مرحمة مف المراحؿ، فقد كاف مف ميماتيا رعاية كتطكير 
 . (6)المنياج التعميمي الجديد، ككضعو في سياؽ االنتفاضة كمتطمباتيا

)التعميـ الشعبي(، بأف أعمنت جميع تمؾ  ردت السمطات اإلسرائيمية عمى تمؾ التجربة
النشاطات التعميمية غير قانكنية، كغير شرعية، كأعممت السمطات العسكرية اإلسرائيمية مسؤكلي 
التعميـ بكضكح أنيا ال تريد بدائؿ، فقد خشيت سمطات االحتالؿ مف خمؽ طرؽ ككسائؿ بديمة 

افعا رئيسيا لقرار سمطات االحتالؿ القاضي لمتعميـ غير تمؾ المسيطر عمييا مف قبميا، ككاف ذلؾ د
 . (7)ـ  1988بإعادة فتح المدارس في يكنيك 

 

 

                                                           
 .68، ص214حساـ شحادة، مشكالت التعميـ،بمسـ، العدد  (1)
 .67، ص178عبد الباقي شناف، تأثيراالنتفاضة عمى المجتمع، بمسـ، ع  (2)
 .28ماجد كيالي االنتفاضة الفمسطينية، ص (3)
 .47عبد الجكاد صالح، ميمات المرحمة القادمة، ص (4)
 .23االنتفاضة، صميسكف الكحيدم، نيمة قكرة، أطفاؿ  (5)
 .23ربعي المدىكف، االنتفاضة الفمسطينية، ص (6)
 .68حساـ شحادة، مشكالت التعميـ الفمسطيني، ص (7)



86 
 

 :ودور لجان التعميم  ،مواصمة جيود التربية والتعميم – 4

برز دكر مديرية التربية كالتعميـ لمكاصمة العممية التعميمية في ظؿ االنتفاضة، مف خالؿ 
إغالؽ المدارس أك مداىمتيا، أك اعتقاؿ المدرسيف كالطمبة، مكاجية الممارسات الصييكنية، سكاء 

كما عممت عمى متابعة الطمبة كخاصة أكضاعيـ االقتصادية، كما عقدت مؤتمرات متعددة مع 
 الجيات ذات الشأف لمبحث في القضايا التي تعيؽ العممية التعميمية.

عاـ الدراسي في قاعة دائرة كفي ىذا السياؽ نظمت المديرية، مؤتمران لمناقشة كيفية بدء ال
التأميف كالمعاشات في غزة ، ضمت رئيس "اإلدارة اإلسرائيمية" في قطاع غزة كمديرم كمديرات 
مدارس القطاع، كطالب المدراء خالؿ االجتماع باإلفراج عف المعتقميف مف الطمبة كالمعمميف، 

 . (1)المطالب في أسرع كقت ممكفبتمبية ىذه  د رئيس "اإلدارة اإلسرائيمية" كترميـ المدارس، ككع

كعقدت مؤتمران آخر شارؾ فيو الكعاظ كالعمماء في األزىر كاألكقاؼ، كخطباء المساجد، 
كي يؤدكا  ؛كحممة األقالـ كرجاؿ الفكر كالصحافة، كطالبكا بإعادة المدرسيف المكقكفيف إلى عمميـ

دكرىـ في النيكض بالعممية التعميمية، كتحسيف الظركؼ االقتصادية لممدرسيف، كدعت لتشكيؿ 
لجنة مف الحاضريف لتنفيذ التكصيات السابقة، ثـ تستمر تمؾ المجنة في عمميا كمجنة متابعة لحؿ 

 .(2)المشاكؿ التي تكاجو العممية التعميمية

األحمر،  بية، كاعتصمكا في مقرات الصميبكما عقدت مؤتمرات صحفية كمسيرات طال
كفي  -المؤسسات الفمسطينية، كناشدت المؤسسات اإلنسانية كالتعميمية  كصدرت عدة بيانات مف

لمتدخؿ لفتح ،  -يع أنحاء العالـمقدمتيا منظمة اليكنسكك، التي تتبنى القضايا العادلة في جم
طالؽ سراح المعتقميف مف أساتذة كطمبة، لغاء أكامر االعتقاؿ اإلدارم المدارس، كا  ككقؼ  ،كا 

 .(3)اإلجراءات التعسفية

كما تابعت المديرية األكضاع االقتصادية  لدل الطمبة في االنتفاضة، فطمبت مف رئيس 
ـ ، كما طالبتو بتخفيض رسـك الطمبة، 1991/ 1990اإلدارة اإلسرائيمية ترميـ المدارس  في عاـ 

تسديد الرسكـ المدرسية المقررة،  كتكجو كؿ مف محمد  لـ يتمكف عدد كبير مف الطالب حيث
الجدم كعياد البطنيجي إلى مكتب الييئة الخيرية، لمساعدة الطمبة الذيف لـ يتمكنكا مف تسديد 

                                                           
 .2ـ، ص1988/ 9/ 1جريدة النيار ، الخميس  (1)
 .510محمد الجدم، فصكؿ مف تاريخ التعميـ بقطاع غزة، ص (2)
 .234المتككؿ طو، ابراىيـ جكىر، الثقافة كاالنتفاضة، ص (3)



87 
 

الرسكـ المدرسية، كقد صرؼ مبمغ عشرة آالؼ شيكؿ، كسممت لممحتاجيف مف طالب مدرسة ابف 
 .(1)البيا في معسكر الشاطئ سينا الثانكية لمبنيف، كالتي يقطف معظـ ط

كاألىمية كالتابعة لككالة الغكث الدكلية إلى إضافة  ؛كما عمدت المدارس جميعيا الحككمية
، كقسمت المكاد الدراسية إلى قسميف أساسييف يجب عمى جدكؿ الدركس اليكميحصة أك حصتيف 

 .(2)التركيز عمييا في غرفة الصؼ كتعميميا بإتقاف، كغير أساسية يمكف دراستيا دراسة ذاتية

كعقدت مديرية التربية كالتعميـ عدة مسابقات كمنيا مسابقة المدرسة الناشطة، كعقد عدة 
، ـ1992 -1991عاـ يف االبتدائية كاإلعدادية في دكرات تربكية لممعمميف في المرحمتدكرات كمنيا 

 .(3)ـ1993 -1992كدكرة لمغة العبرية 

كما عممت عمى تصميح أثاث المدارس، كقامت بترميـ مباف كتجييز الكتب المدرسية عند 
، كمف المدارس التي تـ إصالحيا مدرسة بيت 1993/ 1992ب افتتاح العاـ الدراسي الجديد ااقتر 

الثانكية بف الكليد الزراعية، كمصطفى حافظ اإلعدادية، كالرممة اإلعدادية، كخالد  حانكف الثانكية
كف الرشيد الثانكية، كعبد ىار ك الثانكية لمبنات، كحاتـ الطائي االبتدائية، بف الكليد لمبنيف، كخالد 
 .(4)اإلعدادية، كالطبرم الثانكية، كرفح اإلعدادية لمبنيفالقادر الحسيني 

مف البيت كالمدرسة في كؿ الظركؼ الطبيعية، مف حيث المتابعة كاإلشراؼ لقد تعاكف كؿ 
مدادىـ بالمعمكمات، كمتابعة التطكر  األكاديمي كالسمككي في المدرسة، كقامت بتأىيؿ الطالب كا 
التعميمي لدييـ بما لدييا مف أساليب تعميمية كتربكية عف طريؽ معممييا كمربييا المدرسيف 

أشرفت عمييـ مف الناحية السمككية كاألخالقية التي ساعدتيـ عمى ذا العمؿ، كما ميف لمقياـ بيكالمؤى
بناء شخصيتيـ، كما قدمت يد العكف كالمساعدة ألبنائيـ في فترة إغالؽ المؤسسات التعميمية حتى 
إذا ما أعيد فتح المدارس كجد ىؤالء الطالب أنفسيـ غير متخمفيف زمنيا عف المنياج التعميمي 

عمييـ إتمامو كاستيعابو في المدرسة كتنادل الكثيركف مف غير أكلياء األمكر بالتغمب المفركض 
 .(5)عمى ذلؾ

                                                           
 .517محمد الجدم، فصكؿ مف تاريخ التعميـ بقطاع غزة، ص (1)
 .96يحيى عبد ربو، الدافعية لمتعمـ كاالنتفاضة، كقائع المؤتمر األكؿ لمتعمـ الفمسطيني، ص (2)
 ـ.1991/ 12/ 19ة الناشطة،بتاريخ كثائؽ مديرية التربية كالتعميـ لقطاع غزة ، مسابقة المدرس (3)
 ـ.1992/ 24/8كثائؽ مديرية التربية كالتعميـ لقطاع غزة، التفتيش االدارم كالمالي، بتاريخ  (4)
 .97يحيى عبد ربو، الدافعية لمتعمـ كاالنتفاضة، كقائع المؤتمر األكؿ لمتعمـ الفمسطيني، ص  (5)
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أخذت الجمعيات الخيرية عمى عاتقيا مسؤكلية محك األمية، كقد قامت تمؾ الجمعيات بافتتاح 
تتاح عدة مراكز لمحك األمية كتعميـ الكبار، فقد قامت جمعية اليالؿ األحمر في قطاع  غزة باف

ـ، كاستمر ذلؾ البرنامج في العمؿ حتى عاـ 1977برنامج لمحك األمية كتعميـ  الكبار عاـ 
تـ تقسيـ ـ، ك 1990استأنؼ عممو عاـ  ـ( ثـ1989 -1988ـ، ثـ تكقؼ لمدة عاميف )1988

المتخرجيف إلى مستكييف المستكل األساسي كيعادؿ الصؼ الرابع االبتدائي، كالمستكل المستمر 
مف لئؾ الذيف قرركا متابعة دراستيـ في تمؾ المراكز لمحصكؿ عمى ما يعادؿ مستكل أعمى كيعني أك 

خريجان، أما في العاـ  42ـ 1993/ 92جيف لمعاـ الدراسي يخر الصفكؼ الدراسية، كبمغ عدد ال
 .(1)خريجان  68ـ فبمغ  عددىـ 1994/ 1993الدراسي 

 :التعميم العالي -ثانياً 
 :الجامعة اإلسالمية -1

تعد الجامعة الكحيدة التي كانت ، ك ـ1978 -ق1398عاـ الجامعة اإلسالمية بغزة  أنشئت
تخدـ قطاع غزة، بدأت الجامعة اإلسالمية بثالث كميات ىي كمية الشريعة، ككمية أصكؿ الديف، 

 تمريضالكالعمكـ ككمية اليندسة، ككمية  ككمية المغة العربية، كبعد ذلؾ تـ افتتاح كمية التربية كالتجارة
 .(2)ـ1993/ 1992 عاـ 

لـ تتمكف مؤسسة التعميـ العالي الكحيدة في قطاع غزة كىي الجامعة اإلسالمية مف استيعاب 
كؿ األعداد المتكقع التحاقيا بالتعميـ العالي، حيث كاف يصؿ عدد خريجي الثانكية العامة سنكيان 

 .(3)طالب كطالبة 9000إلى 

مؤسسات التعميـ العالي كالمتكسط في القطاع تجاكزت مقدرتيا بتغطية ربع العدد الكمي  إف
لخريجي الثانكية بقميؿ، كقد عمؽ د. أحمد أبك حمبية القائـ بأعماؿ رئيس الجامعة اإلسالمية بغزة 

عمى ذلؾ قائال " في ظؿ استمرار ىذا الفارؽ الشاسع بيف عدد الطمبة المؤىميف ـ 1990عاـ 
لتحاؽ بالجامعات كبيف القدرات الضئيمة لممؤسسات المتكفرة يعني أف أغمبية ستحـر مف فرصتيا لال

 .(4)"مف التحصيؿ العممي

 
                                                           

 .81زة، صاحصاءات التعميـ في الضفة الغربية كقطاع غ (1)
 .1ـ، ص1995دليؿ الجامعة اإلسالمية لعاـ  (2)
 .39، ص39تحقيؽ أسامة أبك جمعة، أزمة التعميـ العالي في قطاع غزة، األسبكع، ع  (3)
 .39، ص39تحقيؽ أسامة أبك جمعة، أزمة التعميـ العالي في قطاع غزة،األسبكع، ع  (4)
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 لتي واجيت الجامعة اإلسالمية:العقبات ا -1

قيكد  كصعكبات كثيرة، كانت في غالبيتيا ناتجة تعرضت الجامعة اإلسالمية لعقبات
 سيا االحتالؿ ضد الجامعة ما يمي:كمف تمؾ العقبات التي مار  ،(1)كممارسات سمطة االحتالؿ

 . (2)لـ تعترؼ سمطات االحتالؿ بالجامعة اإلسالمية، كلـ تسمح لخريجيا بالتقدـ لمكظائؼ-1
هلل أبك السبح، ااعتقاؿ عدد مف العامميف في الجامعة اإلسالمية كمنيـ عبد العزيز عكدة، عطا -2

الجمؿ، محمكد الشكبكي، خميؿ الحية، نزار رياف، محمكد أبك د. سالـ سالمة، عبد الرحمف 
 .  (3)زكر، عبد الكريـ الدىشاف، محمد عمكاف كآخركف

قامت بعرقمة عممية البناء، كفرضت الرسكـ الجمركية كالضرائب عمى أمكاؿ الجامعات، -2
صدرت كعرقمت التمكيؿ، كحاكلت كضع رقابة عمى الكتب، كسعت لمييمنة عمى الجامعات، كأ

 .(4)أكامر عسكرية بإغالؽ الجامعة لمرات عديدة
، كاستمر ـ1987أغمقت سمطات االحتالؿ الجامعة مع انطالؽ االنتفاضة الفمسطينية عاـ -3

ـ. باإلضافة إلى اقتحامات متكررة لمجامعة خالؿ  1992/ 1991عاـ اإلغالؽ حتى 
 .(5)االنتفاضة

حيث أيبعد مف  (6)مما ترؾ فراغا كبيرا داخؿ الجامعة،إبعاد ألساتذة الجامعة كالعامميف فييا، -5
داريان إلى مرج الزىكر، الجامعة اإلسالمية أربعكف طالبان كم كاف منيـ د عاطؼ عدكاف درسان كا 

 .       (7)كد محمكد الزىار، كد عبد العزيز الرنتيسي
عاء د. عدناف عمميات االستدعاء التي قاـ بيا االحتالؿ ضد مكظفي الجامعة كمنيا استد-6

كما ـ، كىددتو بإمكانية إغالؽ الجامعة بسبب أنشطتيا،  1992/ 12/ 27القزاز يكـ األحد 
 .(8)أحمد حسف الشكا، كمحمد الجدم، عضكا مجمس األمناءاستدعت 

                                                           
 .22اإلسالمية، صزكريا السنكار، رأفت مطير، تاريخ الجامعة  (1)
 .34زكريا السنكار، رأفت مطر، تاريخ الجامعة اإلسالمية، ص (2)
 .21 -19ـ،ص1991صكت العامميف الجامعة االسالمية لعاـ  (3)
 .22زكريا السنكار، رأفت مطير، تاريخ الجامعة اإلسالمية، ص (4)
 .30زكريا السنكار، رأفت مطير، تاريخ الجامعة األسالمية، ص  (5)
 .3.، ص8569، ع 1993/ 7/ 9لقدس، ا (6)
 .3، ص8381، ع 1992/ 12/ 29جريدة القدس،  (7)
 .32زكريا السنكار، رأفت مطير، تاريخ الجامعة االسالمية، ص (8)
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محاصرة مباني الجامعة اإلسالمية، حيث منعت دخكؿ أك خركج أم شخص إلييما، حيث -7
تـ إطالؽ النار باتجاه أم شخص يتكاجد داخؿ المباني أعمنت عبر مكبرات الصكت أنو سي

أثناء االقتحاـ، كقالت مصادر الجامعة إف الجيش لجأ لتحطيـ األبكاب بالمتفجرات كالقنابؿ 
الصكتية رغـ كجكد مفاتيح لتمؾ األبكاب، كما تـ تحطيـ  أجيزة الككمبيكتر، كقد تحطمت 

  .(1)بضربات تعرضت ليا بأعقاب البنادؽ

الحجرات تبدك ككأنيا شيدت معركة عنيفة تناثرت قطع الزجاج المحطـ كاألدكية عمى ككانت 
األرض غير أف الجيش لـ يعثر عمى مكاد يعتبرىا ممنكعة بدءان  بالمنشكرات التحريضية، 
كانتياء باألسمحة، مركران بصكر المطمكبيف، كرغـ النتيجة السمبية، فقد قرر إغالقيا لمدة أسبكع 

خمسيف ألؼ دكالر في الجامعة أضرارىا مبدئيان بأنيا تتجاكز  ألسباب، كقدرتدكف إبداء ا
 .                   (2)ـ1993، ككاف ذلؾ عاـ اإلسالمية لكحدىا 

انقطع كصكؿ الركاتب مف الخارج، كحصمت اضطرابات كمشاكؿ لدل العامميف، مما دعا -8
كذلؾ بتحكيؿ مصدرىا مف عماف إلى منظمة التحرير الفمسطينية لتسييؿ تكصيؿ الركاتب 

 .(3)البنؾ العربي بالقاىرة

إف كؿ ما قامت بو سمطات االحتالؿ كاف ييدؼ لتحجيـ الجامعة، كالعمؿ عمى إفشاليا، 
إضافة إلى التدخؿ في شؤكنيا الداخمية كعرقمة مسيرتيا، كفرض الضرائب، كمنع دخكؿ األمكاؿ 

 .    (4)بعمميات االقتحاـ كالتفتيش كاإلبعاد  ليا، كعدـ السماح بالبناء فييا، كالقياـ

كاتيمت الجامعة بالتحريض عمى العدك مف خالؿ مناىجيا، كأف آالت الطباعة كالتصكير 
ف طالبيا ىـ الذيف يكزعكف البيانات كالمنشكرات،  فييا ىي التي تطبع البيانات كالمنشكرات، كا 

طات القماشية كاألعالـ الفمسطينية، كاتيمت مثؿ الياف ،تحريضية ان كذكرت أنيـ كجدكا فييا مكاد
 .      (5)الجامعة بأنيا المسؤكلة عف تفجير االنتفاضة 

                                                           
عبد الرحمف، استنكار القتحاـ الجامعة اإلسالمية بغزة كالخسائر تجاكزت الخمسيف ألؼ دكالر، جريدة  عماد (1)

 .3، ص8441، ع 1993/ 2/ 27القدس، 
عماد عبد الرحمف، استنكار القتحاـ الجامعة اإلسالمية بغزة كالخسائر تجاكزت الخمسيف ألؼ دكالر، جريدة  (2)

 .3، ص8441، ع 1993/ 2/ 27القدس، 
 .254 -253محمد الجدم، فصكؿ مف تاريخ التعميـ ، ص (3)
 .32زكريا السنكار، رأفت مطير، تاريخ الجامعة اإلسالمية، ص (4)
خميؿ القكقا، الحركة  اإلسالمية ىي التي فجرت االنتفاضة، ممؼ االنتفاضة، اعده راجي نصر اهلل، تقديـ أحمد  (5)

 .200القطاف، ص
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 :الدور المقاوم لمجامعة اإلسالمية -2

لعبت الجامعة اإلسالمية دكران بارزان في تشكيؿ صيغ المكاجية، كالنضاؿ الجماىيرم األكثر 
بية الجيؿ الذم أشعؿ ، فاىتمت الجامعة  بتر (1)عمكمية كتنظيمان كانضباطان، فيي حاضنة المقاكمة

، كذلؾ جعؿ  طالب الجامعة أكثر كعيان كمعايشة كاىتمامان، فقبيؿ االنتفاضة بقميؿ كاف االنتفاضة
الذيف يقكمكف باألعماؿ الفردية  ضد الييكد كالطعف بالسكاكيف كخطؼ أسمحة الجنكد كغيرىا، مف 

االنتفاضة بقميؿ، أكلئؾ  مية بغزة، حتى آخر الشيداء قبؿالشباب المسمـ مف طالب الجامعة اإلسال
ف مف أبناء الحركة اإلسالمية الذيف اشتبككا مع الجيش في الشجاعية بعد أف ىربكا مف المجاىدك 

 .(2)السجف، كسقط منيـ أربعة شيداء ثالثة منيـ طالب في الجامعة

لقاء المحاضرات في المساجد كلـ تستسمـ الجامعة لقرار اإلغالؽ، فقامت بتكفير أماكف إل
كبيكت المدرسيف، كما خصصت بعض المؤسسات كالنقابات عددان مف مقراتيا كقاعات لطالب 
كطالبات الجامعة، كمف تمؾ المؤسسات  البردكيؿ سنتر، كاتحاد الكنائس، كنقابة الميندسيف، 

لتعقد فييا كجمعية الشابات المسممات، كما استأجرت الجامعة عددا مف المنازؿ كالشقؽ 
االمتحانات، كتبرع بعض أصحاب المنازؿ باألجرة لمجامعة كلطمبة العمـ، أحيانان كانت الجامعة تفتح 
تحت الخكؼ كمنع التجكؿ مف الساعة السابعة صباحان حتى الساعة السابعة مساءن الستقباؿ الطمبة 

 .(3)الجدد، كتسميـ الشيادات بطريقة الخفاء لمطمبة

طريؽ مندكب يتكاصؿ مع إدارة الجامعة كمع الطمبة؛ ليبمغيـ مكاعيد كتكاصؿ الطالب عف 
المحاضرات كأماكف انعقادىا، ككاف عدد الطالب في كؿ بيت عشريف إلى ثالثيف طالبان أك طالبة، 
ككاف االحتالؿ يداىـ المنازؿ ، كلكف اهلل أعمى عيكنيـ عف المنزؿ الذم يتكاجد بو الطالب 

، كما قرر مجمس أمناء الجامعة عدـ رفع رسـك (4)لجامعةقباؿ عمى اكمدرسيـ، كقد كاف ىناؾ إ
الدراسة؛ نظران لمظركؼ االقتصادية الصعبة التي تكاجييا عائالت الطالب، كبقيت رسكـ الساعة 

 . (5)يةممالعستة دنانير لمكميات ك  لنظرية أربعة دنانير، المعتمدة لمكميات ا

                                                           
 .79صياـ، االنتفاضة الفمسطينية، التقارير،  مصطفى (1)
خميؿ القكقا، الحركة  اإلسالمية ىي التي فجرت االنتفاضة، ممؼ االنتفاضة، اعده راجي نصر اهلل، تقديـ أحمد  (2)

 .198القطاف، ص
 ـ.2013/ 8/9مقابمة أجرتيا الباحثة مع خديجة الصكرم بتاريخ   (3)
 ـ.2013/ 9/ 3ؿ محمد أبك شعباف، بتاريخ مقابمة أجرتيا الباحثة مع كائ (4)
 .4، ص6103، ع 1993/ 13/8جريدة القدس،  (5)
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كسمحت الجامعة لطمبة جامعات الضفة مف أىالي القطاع، لمدراسة فييا بالتنسيؽ مع 
جامعاتيـ، مساىمة في حؿ مشكالتيـ التي أكجدىا االحتالؿ خالؿ فترة اإلغالؽ، كتمكنت الجامعة 

 .(1)ـ1991 -1988طالبان كطالبة ككاف مابيف عامي  633مف تخريج 

داريان مف الجامعة اإلسالميةكقد أبعدت  قكات االحتالؿ أربعيف طا  .  كقد (2)لبان كمدرسان كا 
أخذ مف بقي بالجامعة عمى عاتقيـ أف تستمر الجامعة حيث كاف الدكتكر يدرس ضعؼ الساعات 

 رة ساعة قبؿ االنتفاضة فأصبح يدرسالتي يدرسيا قبؿ االنتفاضة، حيث كاف يعطي اثنتي عش
فتتحكا جامعة لمطالب كا إلى مرج الزىكر، فقد اكعشريف ساعة، أما بالنسبة لمذيف أبعد ان أربع

عض ، كدرسكا عمى يد األساتذة الذيف تـ إبعادىـ كرصد درجاتيـ ، كمنيـ مف سجؿ كأخذ بالمبعديف
 .(3)توالمساقات، كلما عاد أكمؿ دراس

كبذلت الجامعة اإلسالمية جيدان كبيران  لمحصكؿ عمى االعتراؼ بشيادة الجامعة، كمعادلتيا 
دات التي تمنحيا الجامعات العربية، كلتفتح أىـ الطرؽ إلكماؿ دراستيـ العميا؛ مما أدل إلى بالشيا

إصدار الجامعة األردنية كثيقة جاء فييا ما يمي معادلة الشيادة الصادرة عف الجامعة اإلسالمية 
مية في بنظيرتيا الصادرة عف الجامعة األردنية، كقبكؿ حممة البكالكريس مف طالب الجامعة اإلسال

. كما اعترفت ككالة غكث كتشغيؿ لالجئيف الفمسطينييف األنركا بشيادة (4)برامج الدراسات العميا
، كما اعترفت مصر (5)الجامعة، كسمحت لخريجييا بالعمؿ في مؤسسات كدكائر الككالة الدكلية

 .(6)بشيادة الجامعة اإلسالمية

ثؿ تنظيؼ الجامعة كالبرية كشكاطئ كما قدمت الجامعة حمالت تطكعية، لخدمة المجتمع، م
حصد القمح كالشعير في ك البحر، كحصد المحاصيؿ، مساعدة المزارعيف في حصاد الزيتكف، 

، كقامت (7)يكنس كاألماكف الزراعية، كشاركت في مكاساة أىالي الشيداء كالجرحى عبساف كخاف
يجاد منح ألبناء (8)ة ليـبمتابعة شؤكف المعتقميف مف مكظفي الجامعة كتقديـ المساعدة الممكن ، كا 

                                                           
 (13. انظر الممحؽ رقـ)31زكريا السنكار، رأفت مطير، تاريخ الجامعة اإلسالمية، ص (1)
 .3، ص8381، ع 1992/ 12/ 29جريدة القدس،  (2)
 ـ.2013/ 9/ 3يخ  مقابمة أجرتيا الباحثة مع كائؿ محمد أبك شعباف، بتار  (3)
 .8، 3مسيرة متقدمة كانجازات مكثقة، اصدار دائرة العالقات العامة بالجامعة اإلسالمية، ص  (4)
 .3، ص8671، ع 1993/ 11/ 20جريدة القدس،  (5)
 .255محمد الجدم، فصكؿ مف تاريخ التعميـ، ص (6)
 ـ.2013/ 9 /3مقابمة أجرتيا الباحثة مع كائؿ محمد أبك شعباف، بتاريخ   (7)
 .29 -28ـ، ص 1991صكت العامميف الجامعة اإلسالمية، نشرة غير دكرية لعاـ  (8)
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كما قامت  ،(1)الشيداء، كما أقامت حمالت تبرع بالدـ مف خالؿ الدائرة الطبية  كالكتمة اإلسالمية
بزيارة كثير مف األخكة الذيف عادكا مف بعثاتيـ، كالذيف خرجكا مف المعتقالت كتقديـ اليدايا الرمزية 

 . (2)ليـ، كما قدمت المجنة العزاء لبعض العامميف

كما قامت لجنة العالقات العامة بالتعاكف مع الدائرة الطبية في الجامعة بعمؿ حممة طيكر 
طفؿ، كقد تـ العمؿ مجانان دكف  1600لألطفاؿ في غزة في المساجد كقد بمغ عدد األطفاؿ حكالي 

دينار أردني خدمة ألبناء شعبنا كذلؾ تمشيان مع  16000= 10 ×1600مقابؿ كتقدر التكمفة 
 .(3)ياسة ربط الجامعة بالمجتمعس

كرغـ كؿ المعيقات تمكنت الجامعة مف التكسع فافتتحت عدة كميات كىي كمية اليندسة، 
، كقسـ الصحافة كاإلعالـ في كمية اآلداب، كدبمـك  كالتمريض، كالتحاليؿ الطبية في كمية العمـك

كقسـ  (4)ؿ المعمميف أثناء الخدمة( ،التربية في كمية التربية، كقسـ الدراسات المسائية ) برنامج تأىي
 . (5)الدراسات العميا بالجامعة

كانت الجامعة اإلسالمية  الرائدة بيف جامعات األرض المحتمة في ميداف االبتعاث حيث 
%، فيما تقاسمت جامعات 44، 5بمغت نسبة المبتعثيف مف أعضاء الييئة التدريسية فييا حكالي 

ف نسبة االبتعاث كفؽ إحصائية  مجمس التعميـ العالي % م55، 5األرض المحتمة األخرل
ـ، كسيسجؿ التاريخ أف الجامعة اإلسالمية قد بعثت في شباب القطاع 1992/ 91الفمسطيني لمعاـ 

 .(6)ركح التنافس العممي لمحصكؿ عمى أعمى الدرجات العممية

الطمبة في  ـ؛ لتخدـ1991أقامت الجامعة عدة مختبرات، فقد جيزت ثالثة مختبرات عاـ 
. كما أسست الجامعة مختبر األبحاث البيئية كالريفية عاـ (7)إجراء تجاربيـ كفي تدريبيـ العممي

بيدؼ إجراء األبحاث المشتركة المتعمقة بتمكث ـ مف السكؽ األكركبية المشتركة، ـ، بدع1992
لحاسكب منذ البيئة مثؿ مصادر مياه الشرب كمياه البحر كالخضركات،  كما تـ تجييز مختبر ا

                                                           
 ـ.2013/ 9/ 5مقابمة أجرتيا الباحثة مع أحمد أبك حمبية، بتاريخ   (1)
 .29 -28ـ، ص 1991صكت العامميف الجامعة اإلسالمية، نشرة غير دكرية لعاـ  (2)
 .29 -28ـ، ص 1991ة، نشرة غير دكرية لعاـ صكت العامميف الجامعة اإلسالمي (3)
 .28 -9مسيرة متقدمة كانجازات مكثقة، صدرة عف دائرة العالقات العامة بالجامعة اإلسالمية، ص (4)
 .61وو3ـ، ص1995دليؿ الجامعة اإلسالمية لعاـ  (5)
 41، ص1995دليؿ الجامعة االسالمية لعاـ  (6)
 .13-12، ص1995دليؿ الجامعة اإلسالمية، لعاـ  (7)
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ـ ، كسعت  1992كأنشئت كحدة الدراسات التجارية في عاـ  (1)ـ.91/1992مطمع العاـ الدراسي 
الكحدة لمقياـ باألبحاث كالدراسات التطبيقية، كقدمت االستشارات العممية لرجاؿ األعماؿ، كعقدت 

 .(2)الندكات كالدكرات كاألياـ الدراسية في مختمؼ المجاالت التجارية 

ظركؼ االنتفاضة بدأت الجامعة تؤسس برامج لخدمة المجتمع كتقكيتو، كبرامج التعميـ كرغـ 
ـ، كىدفت إلى نشر رسالة الجامعة، كرفع مستكل األداء في المؤسسات 1993المستمر عاـ 

المختمفة، كتكسيع قاعدة المنتسبيف لمجامعة، كقد عمؿ المركز عمى عقد دكرات تدريبية في عدة 
اسكب، كعمـك اإلدارة، الصحافة كاإلعالـ، أحكاـ تالكة القرآف، تأىيؿ مشرفات مياديف منيا الح

رياض األطفاؿ، دكرات إسعافات أكلية، دكرة لمدفاع المدني، دكرات في المغة اإلنجميزية، دكرات 
التقكية لطمبة الثانكية العامة، تأىيؿ الكعاظ كخطباء المساجد. كما أنو شارؾ في نشاطات كدكرات 

 . (3)ارج الجامعةعقدت خ

شاركت الجامعة اإلسالمية في مشركع إنشاء جامعة القمر الصناعي العربية كالتكنكلكجيا، 
كقد كجو مجمس التعميـ العالي لمجامعات الفمسطينية دعكة لمجامعة اإلسالمية لممشاركة في 

في بث  المشركع، كأشرفت عميو منظمة اليكنسكك، كىدؼ المشركع إلى استغالؿ القمر الصناعي
نتاج  يصاؿ عممية التعميـ المستمر إلى المؤسسات، كا  برامج تعميمية، كربط الجامعات كالمعاىد، كا 
برامج عممية كتكنكلكجية تخصصية، باإلضافة إلى إيجاد فرص لمشباب الستغالؿ أكقات الفراغ، 

 .(4)كتنمية الكعي العممي التكنكلكجي في المجتمع العربي

نيا معرض لمصناعات اليدكية في الجامعة اإلسالمية بغزة كم ،كما أقامت عدة معارض
 20ـ إلى 1993/  11/ 15لمعرض مف ستمر اف إدارة الجامعة كمجمس الطالب، كابالتنسيؽ بي

 .(5)رصد ربحو لصالح الطالب المحتاجيف في الجامعةـ ، ك 1993/مف الشير نفسو لعاـ 

)العائدكف(، كاشتمؿ المعرض كمعرض الكتاب السنكم السابع كالذم أطمؽ عميو معرض 
عمى الكتب كأشرطة الفيديك كالكاسيت، كزاكية لعرض الكثائؽ، كاتفاقيات ىامة أبرمتيا إدارة الجامعة 

  .(6)مع مؤسسات أكاديمية كدكلية كبرل
                                                           

 .13-12ـ، ص1995دليؿ الجامعة اإلسالمية، لعاـ  (1)
 .55،ص1995دليؿ الجامعة االسالمية،  (2)
 .52-51، ص 1995دليؿ الجامعة اإلسالمية،  (3)
 .7، ص8586، ع 1993/ 7/ 27جريدة القدس،  (4)
 .3، ص8679، ع1993/ 10/ 28جريدة القدس،  (5)
 .14، ص8556، ع 6/1993/ 27جريدة القدس،  (6)
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معرض الرباط األكؿ الذم اشتمؿ عمى قاعة قرطاسية كىدايا كبراكيز كتشمؿ باالضافة ل
عة لمزم اإلسالمي كالحجاب، قاعة عرض كفنكف يدكية ككاريكاتير، جناح الشريط اإلسالمي، قا

، أقاـ مجمس الطالب (1)ـ 1992قاعة لمندكات كعرض الفيديك كالمسرح اإلسالمي كذلؾ بتاريخ 
، كمعارض الطبؽ الخيرم كالتي (2)ـ 1993/ 4/ 20معرضان فنيان عمى مستكل قطاع غزة بتاريخ

 .(3)لجامعةتيدؼ إلى دعـ الفقراء مف طالبات ا

كما أقامت عدة مخيمات صيفية  لطالب الثانكية كمدتيا أسبكعاف ، كيشتمؿ المخيـ عمى 
نادم لمكمبيكتر، كنادم الصناعات الكيماكية، كنادم تصميح األجيزة الكيربائية، كنادم التمريض 

في الجامعة . كما كاف يقاـ (4)كاإلسعافات األكلية، كىناؾ فقرات ترفيييو كمسابقات كأشغاؿ يدكية
 .(5)ميرجانات عممت مف آف آلخر، سميت بميرجاف رفض الممارسات الصييكنية

 بغزة:جامعة األزىر  -2

جامعة األزىر في إطار تعزيز قكة المجتمع كقدرتو، مقرىا مدينة غزة بالقرب مف  أنشئت
الجامعة اإلسالمية، ككانت في السابؽ تسمى معيد األزىر الديني، ككانت الدراسة فيو سنتيف بعد 
الثانكية العامة، كتقتصر عمى دراسة المكاد الدينية كالمغة العربية، كقد تحكؿ ذلؾ المعيد إلى اسـ 

، كأصبحت الدراسة فيو أربع سنكات، 1992/ 1991امعة األزىر مع بداية العاـ الدراسي ج
، كبدأت الدراسة في كميتي التربية (6)كأضيفت إليو مكاد دراسية جديدة كخاصة المكاد التربكية

، حيث تـ 1993/  1992كالشريعة كالقانكف، كجاء تطكير الجامعة النكعي في العاـ الجامعي 
ات الصيدلة كالزراعة كالعمكـ التطبيقية كالمغات كالترجمة؛ لتصبح كميات الجامعة ست إنشاء كمي
 (7)كميات.

 : دبموم المعممين والمعممات -3

ـ، لممساىمة في ايجاد حؿ لمخريجيف الحاصميف عمى 1990أنشأ دبمكـ المعمميف عاـ 
الفرصة ليـ لمعمؿ في المؤسسات الكطنية، باالضافة  ، كالتاحةالثانكية األزىرية كالثانكية العامة بغزة

                                                           
 .3، ص8282، ع 1992/ 9/ 21جريدة القدس،  (1)
 .3، ص8483، ع 1993/ 4/ 12جريدة القدس،  (2)
 ـ.2013/ 9/ 5مقابمة أجرتيا الباحثة مع أحمد أبك حمبية، بتاريخ   (3)
 .2، ص8536، ع1993/ 6/ 7جريدة القدس،  (4)
 مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. مقابمة مع اسماعيؿ ىنية، (5)
 35عدناف نعيـ، تعاؿ معي إلى غزة، ص (6)
 ـ.1993جامعة األزىر بغزة، الدليؿ العاـ،  (7)
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إلى إغالؽ الجامعات في غزة كالضفة. كيحصؿ الطالب فييا عمى شيادة الدبمكـ المعترؼ بيا مف 
 .(1)األزىر الشريؼ بالقاىرة

، اعتمدت آلية زىر في مدينة غزةكاف مكاف الدبمكـ معيد األزىر نفسو، أم المبنى القديـ لأل
االجتياد مف قبؿ المدرسيف، فمـ يكف ىناؾ منيج معيف أك خطة متبعة، أما بالنسبة  التدريس عمى

لممكاد التربكية فكانت محددة، كاقتصر تدريب الخريجيف عمى الدفعة نفسيا، كبالنسبة لالمتحانات 
فقد كانت تسير بشكؿ منتظـ، كمف أىـ التخصصات فييا المغة العربية، المغة اإلنجميزية، كقد كانت 

(2)ـ1992دة الدراسة فييا سنتيف حتى م
 .(3)ـ1992، ثـ طكر إلى جامعة األزىر عاـ 

يالحظ مما سبؽ إصرار أىالي القطاع عمى تعميـ أبنائيـ، فعمى الرغـ مف سياسة االحتالؿ 
القمعية التي مكرست عمى الطمبة كالمدرسيف كالمدارس، فكاف ىناؾ تحدم لتمؾ الممارسات، فمما 

المدارس كالجامعات، حمت المساجد كالمؤسسات محميا، كعندما انتشر الغش في أغمؽ االحتالؿ 
 قاعات االمتحانات، تقدـ األىالي لمحفاظ عمى المسيرة التعميمية، كشكمكا لجاف مؤازرة؛ لمنع الغش.

كما أف الجامعة الكحيدة في قطاع غزة تعرضت لعدة مضايقات، كمداىمات متكررة، 
بعاد لممدرس تالؼ محتكياتيا، باإلضافة إلغالؽ كاعتقاالت كا  يف كالطمبة، عدـ االعتراؼ بشيادتيا، كا 

الجامعة لمدة ثالث سنكات، كىدؼ االحتالؿ مف ذلؾ إلى تجييؿ أىالي القطاع، كلكنيا صمدت 
 كتحدت، كتخرج منيا المئات، حتى في سنكات اإلغالؽ ليا.    

 

 

 

 

                                                           
 .9ـ. ص1994معيد األزىر الديني غزة،   (1)
 ـ.2015/ 1/ 12مقابمة أجرتيا الباحثة مع نيى السقا بتاريخ  (2)
 .19ـ، ص1994معيد األزىر الديني غزة،  (3)
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 المبحث الثاني
 الصحية خالل االنتفاضة األولى في قطاع غزة الجيود الشعبية في تقديم الخدمات

 م(1994 -1987)
تناكؿ المبحث الثاني الحديث عف كاقع الخدمات الصحية ، إضافة إلى الجيكد الصحية، 
كأىـ الجمعيات كالمؤسسات الصحية مثؿ جمعية أصدقاء المريض، كاليالؿ األحمر، كالجمعية 

 .الطبية العربية، كبرنامج غزة لمصحة النفسية 

 ء الممقاة عمى عاتؽ الجياز الصحي؛جاءت االنتفاضة الكطنية المباركة لتزيد مف األعبا
فقد استخدمت قكات  ة لسمطات االحتالؿ ضد أبناء الشعب الفمسطينينتيجة لمممارسات القمعي

 .(1)االحتالؿ كؿ أشكاؿ كأساليب القمع إلخماد االنتفاضة 

مما أدل إلى كقكع  ناء الشعب الفمسطيني؛إلى صدكر أب فقد كجيت أنكاع الرصاص كافة
عدد كبير مف الشيداء كالجرحى، كما استخدمت القنابؿ المسيمة لمدمكع، كالقنابؿ الحارقة، كقنابؿ 

 .(2)األعصاب، ككانت حاالت اإلجياض كاالختناؽ كالتسمـ نتيجة مباشرة الستخداـ تمؾ الغازات

يكاجو كيتحمؿ أعباء كمستمزمات المرحمة،  كأماـ تمؾ الممارسات كاف عمى الجياز الطبي أف
لممساىمة في دعـ الصمكد، كتخفيؼ آالـ المصابيف كالجرحى الذيف كانت تعج بيـ المستشفيات، 
يمانا بتحمؿ المسؤكلية تجاه أبناء الشعب الفمسطيني، استمرت  كانطالقا مف الحس الكطني كا 

. (3)جاكزة كؿ العراقيؿ كالعكائؽ التي تكاجيياالمؤسسات الصحية بالقياـ بدكرىا الكطني كاإلنساني مت
اقتحاـ المستشفى، لكف الجماىير المنتفضة منعتيا مف ذلؾ حيث  كقد حاكلت قكات االحتالؿ

(4)تحكلت المنطقة المحيطة بالمستشفى إلى ساحة مكاجية عنيفة
. 

                                                           
 .140، ص82عماد الكردم، األكضاع الصحية في قطاع غزة، صامد االقتصادم، ع  (1)
 .140، ص82عماد الكردم، األكضاع الصحية في قطاع غزة، صامد االقتصادم، ع  (2)
 .141، ص82الكردم، األكضاع الصحية في قطاع غزة، صامد االقتصادم، ع (3)
 .49، ص186الصحة تحت االحتالؿ، بمسـ، ع  (4)
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 :الواقع الصحي -أوالً 
بإدارة سمطات  القطاع العاـ ككاف: كصفت بنية قطاع الرعاية الصحية عمى النحك التالي

القطاع غير الحككمي كشمؿ الجمعيات الخيرية،  ك االحتالؿ، ك دائرة الصحة التابعة لككالة الغكث، 
 .(1)كالقطاع الخاص

مكزعة عمى  ، كىي  (2)ككجد في قطاع غزة ست مستشفيات، منيا أربع مستشفيات حككمية
  :النحك التالي

كضـ المستشفى  ،كىك تابع لمديرية الصحة ،مدينة غزة فيقع ي :مستشفى دار الشفاء-1
كالدة كاألمراض كال ،عظاـك  ،حركؽك  ،كمسالؾ بكلية ،أنؼ أذف كحنجرة ،تجميؿك  أقساـ جراحة عامة

 ،كلمكمية الصناعية ،كىنالؾ كحدة خاصة لمقمب ،جراحة الفـ كاألسناف كاألمراض الباطنية ،النسائية
، (3)حضانة لألطفاؿ المعاقيفك  ،كقسـ استقباؿ كطكارئ ،كصيدلية بران تكما ضـ قسما لألشعة كمخ

مف  210قرابة مائة طبيب، ك وسريرا، كعمؿ في 328 طاع، كضـأكبر مستشفيات الق كىك
 .(4)فنيان  39لممرضيف كالممرضات، كا

كىك  -حي النصر -يتبع دائرة الصحة مقره مدينة غزة  :مستشفى النصر لمعيكف-2
ممرضان، كفني  19سريران ، كيعمؿ فيو خمسة أطباء، ك 43، كفيو ك(5)العيكفمتخصص في أمراض 

 .(6)كاحد

يتبع دائرة الصحة، كمقره مدينة خاف يكنس، كبو أقساـ مختمفة مثؿ  :مستشفى ناصر-3
عظاـ كجراحة، كباطنية، ككالدة، كقسـ أطفاؿ، كأنشئ بيدؼ خدمة المرضى مف أبناء المنطقة 

 24لممرضيف كالممرضات، كمف ا 135طبيبان، ك 47، كعمؿ فيو قرابة ك(7)الجنكبية مف قطاع غزة
 .(9)سريران  243، كفيو (8)فنيان 

                                                           
، دائرة اإلحصاء 4االحصاءات الصحية في الضفة الغربية كقطاع غزة سمسمة تقارير الكضع الراىف رقـ (1)

 .23المركزية، ص 
 .207، ص 207محمكد بدر، األكضاع الصحية المترية ، بمسـ ، ع  (2)
 .135، ص83امد االقتصادم، ع عماد الكردم، األكضاع الصحية في قطاع غزة،،ص (3)
 .37، ص267تقرير محمد المشكخي، األكضاع الصحية في قطاع غزة، البيادر السياسي،ع  (4)
 .36عدناف نعيـ، تعاؿ معي إلى غزة، ص (5)
 .37،  ص 267تقرير محمد المشكخي، األكضاع الصحية في قطاع غزة، البيادر السياسي،ع   (6)
  .36عدناف نعيـ، تعاؿ معي إلى غزة، ص (7)
 .135، ص83عماد الكردم، األكضاع الصحية في قطاع غزة،،صامد االقتصادم، ع (8)
 .37، ص267تقرير محمد المشكخي، األكضاع الصحية في قطاع غزة، البيادر السياسي،ع   (9)
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كىك متخصص في أمراض  -حي النصر –مقره مدينة غزة  :مستشفى النصر لألطفاؿ-4
كىك تحت إشراؼ مديرية الصحة، يتسع لمائة كخمسة كسبعيف  ،(1)األطفاؿ كالنساء كالحضانة

سريران، كعمؿ فيو أربعة كعشركف طبيبان، كخمسة كعشركف ممرضان كممرضة، كأربعة كعشركف 
 .(2)فنيان 

أما بالنسبة لمخدمات الصحية الخاصة فقد برزت أىمية ذلؾ القطاع نتيجة النقص الذم 
في ظؿ الحاجة لتكفير الخدمات الطبية، كالعيادات  يعانيو القطاع الحككمي لمخدمات الصحية

الخاصة بعضيا متخصص كاآلخر عاـ ، كمعظـ تمؾ العيادات تكفر االستشارات الطبية فقط، 
كقميؿ منيا احتكل عمى بعض األجيزة كالمعدات التشخيصية أك التصكير باألشعة كبعض التحاليؿ 

ك العيادات المستشفى األىمي، جمعية اليالؿ . كمف أىـ تمؾ المستشفيات أ(3)المخبرية البسيطة
 األحمر، جمعية أصدقاء المريض، اتحاد الكنائس ، كدائرة الصحة التابعة لالنركا.

مقره مدينة غزة بالقرب مف ساحة غزة كىك مستشفى خاص ال يتبع  :المستشفى األىمي-1
استمر في تأدية خدماتو   المستشفيات الحككمية، ككاف في السابؽ يسمى المستشفى المعمداني، كقد

تحكؿ المستشفى  1982كعيد اإلدارة المصرية ، في أكؿ عاـ البريطاني في عيد االنتداب 
 .(4)المعمداني إلى المستشفى األىمي تحت إدارة المجمع الكنسي األنجيمي في القدس

 كاعتمد في تمكيمو عمى المعكنات المالية التي قدمت مف الييئات كالمؤسسات الخيرية،
كالعالج في المستشفيات كالعيادات الحككمية يتـ مقابؿ التأميف الصحي، أما في  المستشفى األىمي 

سريرا(، كاحتكل عمى أقساـ  60. كضـ المستشفى )(5)فيتـ  مقابؿ دفع المريض لتكاليؼ العالج
ارجية كمنيا مف العيادات الخ إدارة المستشفى قامت بإلغاء بعضالجراحة كالباطنية كالكالدة، إال أف 

، كفييا (6)ـ1988عيادتي العيكف كاألسناف؛ كذلؾ بسبب الضائقة المالية ككاف ذلؾ في مطمع عاـ 
 .(7)خمسكف ممرضان كفنيان كعشرة أطباء

                                                           
 .36عدناف نعيـ، تعاؿ معي إلى غزة، ص (1)
 .135، ص 83الصحية في قطاع غزة،، صامد االقتصادم، ع عماد الكردم، األكضاع (2)
 .65، ص 203قاسـ حالكة، نظرة عمى الخدمات الصحية، بمسـ، ع  (3)
 .133، ص 13إبراىيـ سكيؾ، غزة في الكقت الحاضر، ج (4)
 36عدناف نعيـ، تعاؿ معي إلى غزة، ص (5)
 .64، ص203الصحي األىمي، بمسـ، ع قاسـ حالكة ، نظرة عمى الخدمات الصحية لالنركا كلمقطاع  (6)
 .37ص 267تقرير محمد المشكخي، األكضاع الصحية في قطاع غزة، البيادر السياسي،ع   (7)
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بعد جيكد استمرت ثالثة أعكاـ مف  1973أنشئت في يناير  :جمعية اليالؿ األحمر-2
مؤسسييا، كيرجع الفضؿ في تأسيسيا إلى الطبيب حيدر عبد الشافي، كساعده في ذلؾ رشاد الشكا 
كداكد الصايغ كمحمكد نجـ كغيرىـ، كاعتمد ىؤالء في أكؿ األمر عمى تبرعات فردية منيـ كمف 

جاءت المساعدات مف الييئات كالمؤسسات الخيرية األمريكية األىالي كالفمسطينييف في الخارج، ثـ 
 .(1)كالعالمية كمف المؤتمر اإلسالمي كشركة آرامكك

الجمعية عمى ثالث عيادات في غزة كخاف يكنس كعبساف، كعمؿ فييا أربعة أطباء،  احتكت
كع، كثمانية ممرضيف، ككاف يزكر تمؾ العيادات طبيب متخصص بأمراض النساء مرة في األسب

كتتقاضى تمؾ العيادات رسكمان رمزية مف المكاطنيف، كقدمت المساعدات لمحاالت االجتماعية 
مناضميف الذيف حرركا مف السجكف الخاصة، كما قدمت العالج كالدكاء المجاني لمدة ستة أشير لم

 .(2)اإلسرائيمية ( )

أقامت جمعية اتحاد الكنائس مراكز صحية في األحياء المحتاجة ليا في   :اتحاد الكنائس-3
يكنس،  ، كفي منطقة معف بخاف(3)ـ1973ـ، كالزيتكف 1971ـ، كالدرج عاـ 1968الشجاعية عاـ 

كعمؿ في تمؾ العيادات أربعة أطباء كأربع ممرضات كقابمة، كبمغ متكسط عدد المرضى في كؿ 
ريضان يكميان، كقد قدمت الخدمات المجانية لألطفاؿ دكف السادسة، كما عيادة قرابة خمسة كثالثيف م

 .(4)فكؽ بأسعار رمزية، ككجيت األميات بخصكص تربية أبنائيـ

أسست جماعة مف األطباء كالكجياء كرجاؿ األعماؿ  :جمعية أصدقاء المريض-4
الخدمات الطبية  ـ؛ لتسد النقص في1980ف جمعية أصدقاء المريض عاـ يكالميندسيف كالقانكني

، حيف كمؤسسة كطنية أثناء انتفاضة الشعب الفمسطينيالحككمية ، كقد برزت مكانة الجمعية 
 .(5)ليـ العالج في المستشفيات الحككمية ان احتضنت مئات الجرحى كالمصابيف الذيف لـ يكف ميسكر 

                                                           
 .106، ص13إبراىيـ سكيؾ، غزة عبر التاريخ، ج  (1)
؛ قاسـ حالكة، نظرة 183، ص 83عماد الكردم، األكضاع الصحية في قطاع غزة،،صامد االقتصادم، ع  (2)

 .65، ص 203خدمات الصحية لالنركا كالقطاع الصحي، بمسـ، ع عمى ال
 .114، ص 13إبراىيـ سكيؾ، غزة عبر التاريخ، ج (3)
 183، ص 83عماد الكردم، األكضاع الصحية في قطاع غزة،،صامد االقتصادم، ع  (4)
 ـ.2005نشرة صادرة عف لجنة اإلعالـ في جمعية أصدقاء المريض، غزة ،  (5)
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نيا كلـ يقتصر دكرىا عمى تضميد الجراح كمعالجة المرضى، بؿ تعدت ذلؾ إلى احتضا
عشرات المكظفيف مف أطباء كفنييف كعماؿ بعد خركجيـ مف معتقالت العدك كسجكنو كحرمانيـ مف 

 .(1)لقمة العيش في الكظائؼ الحككمية

مف أىـ المراكز الكطنية في قطاع غزة، كتأسست عاـ  تعد الجمعية  :الجمعية الطبية-5
ـ، ككانت برئاسة الطبيب سيد بكر، ثـ الطبيب محمكد 1981ـ، كأعيد تشكيميا في عاـ 1945

الزىار كيقع مقرىا الرئيس في مدينة غزة، ككجد ليا فرعاف أحدىما في مدينة خانيكنس، كالثاني في 
أىدافيا عمى أصكؿ المينة الطبية كآدابيا، كتكطيد مدينة رفح، كمنذ تأسيسيا بمكرت الجمعية 

كتكثيؽ العالقة بيف األسرة  الطبية، كالدفاع عف مصالحيا، كالعمؿ في حقؿ الخدمة االجتماعية 
كالتكعية الصحية، باإلضافة إلى تكثيؽ الركابط كالصالت مع الجمعيات كالنقابات المينية كالخيرية 

 .(2)داخؿ قطاع غزة كفي الخارج

ت الجمعية الطبية العربية أطباء في مختمؼ المجاالت الطبية أطباء بشرييف، كأطباء ضم
( طبيب كطبيبة يعممكف 800أسناف، كصيادلة، بيطرييف، مف مختمؼ التخصصات المينية بينيـ )

 1265طبيبان كطبية آخريف عاطميف عف العمؿ، كبمغ عدد المنتسبيف لمجمعية  60في قطاع غزة، ك
 .(3)طبيبان 

لقاء المحاضرات ،عقد الندكات :شمؿككاف ليا نشاط ثقافي  صدار المجال ،كا  ت، ككاف ليا كا 
، نتيجة لسياسة االحتالؿ، كالتي منيا تعسؼ ـ1981 ، حيف أعمنت إضراب عاـمكقؼ سياسي

 .(4)جباة الضرائب، كمالحقة األطباء كالتفتيش في سجالتيـ، كاعتقاؿ األطباء

فتح األطباء لغالء المعيشة، كحاكلت السمطات فؾ اإلضراب بكطالبت الجمعية برفع ركاتب 
حراستيا كاستدعكا أصحابيا الذيف أغمقكىا ثانية، ثـ بدأت أبكاب الصيدليات المغمقة، كتكلى األىالي 

دكريات عسكرية  بمحاـ أبكابيا الحديدية باألكسجيف، لعؿ أصحابيا ييرعكف إلى فتحيا لكنيـ لـ 
غرامات عالية سددىا الصيادلة بالتعاكف مع المحكمة فرضت عمييـ ة، دمكا لممحاكميبالكا، فق

األطباء، كاضطرت السمطات إلى مفاكضة لجنة خماسية مف األطباء كىـ  محمكد الزىار، كمف 
المحاميف فايز أبك رحمة، كالميندسيف عقيؿ مطر، كالتجار راغب مرتجى، كالبمديات رشاد الشكا، 

                                                           
 ـ.2005ة عف لجنة اإلعالـ في جمعية أصدقاء المريض، غزة ، نشرة صادر  (1)
 .65، ص177انتصار لديمقراطيتنا في كجو االحتالؿ، بمسـ، ع  (2)
 .65، ص177انتصار لديمقراطيتنا في كجو االحتالؿ، بمسـ، ع  (3)
 .37، ص13إبراىيـ سكيؾ، غزة عبر التاريخ، ج (4)
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الطبيب المعتقؿ ، ككقؼ جباية الضريبة، كما كافقت عمى تحسيف  كتـ االتفاؽ عمى إطالؽ سراح
 .(1)أحكاؿ المستشفيات

، بيدؼ جعؿ أطباء فمسطيف جزءان ـ1981في أكتكبر عاـ  بمؤتمر أطباء العرب كما شاركت
مف األطباء العرب، كما تـ التكاصؿ مع المنظمة لفتح حسابات لألطباء العاطميف عف العمؿ، كقد 

 (2)طبيب. 200المؤسسات كالجمعيات الطبية ككاف عددىـ كزعكا عمى 

فرض االحتالؿ عمى األطباء الضريبة المضافة ، كاعتقؿ عدد مف األطباء،  1987كعاـ 
كما فرض التأميف الصحي، فأضربت الجمعية لمدة ثالثة أسابيع، أضربت المستشفيات كالعيادات 

 .(3)الجمعية كالصيدليات، اضطر االحتالؿ إلى االستجابة لمطالب

كما كجد في القطاع الكثير مف العيادات الخاصة التابعة لألطباء العاميف كالمتخصصيف، 
كاقتصر عمؿ تمؾ العيادات عمى تقديـ االستشارات الطبية فقط؛ الفتقارىا إلى المعدات كاألجيزة 

 . (4)التشخيصية، كما ككجد بعض المخابر التحميمية البسيطة 

، كتكلت برنامج 1949في ديسمبر ت ككالة الغكث أنشئ :نركاعة لألدائرة الصحة التاب-5
المساعدات الطارئة التي تقدميا األمـ المتحدة، ككاف يتكلى تمؾ الميمة ىيئات دكلية أخرل 

(5)كالصميب األحمر
. 

مف الالجئيف الفمسطينييف  52900كقامت بتكفير خدمات الرعاية الصحية األكلية لحكالي 
عف طريؽ شبكة مؤلفة مف تسع مراكز صحية مكجكدة في المخيمات الثمانية، كما في قطاع غزة، 

كجد فييا سبع مختبرات ، كخمس عيادات متخصصة لمتكليد كألمراض النساء، كأمراض الصدر، 
 .(6)يكف، كتسع عيادات لتنظيـ األسرةكاألطفاؿ، كالقمب، كالع

تنفيذ مشاريع ممكلة، إلنشاء مراكز  كقد عممت السمطات )اإلسرائيمية( عمى منع الككالة مف
الكحيد الذم أنشأ صحية جديدة في بيت حانكف، كجباليا، كمخيـ الشاطئ، كرفح، ككاف المشركع 

                                                           
 .38، ص13ابراىيـ سكيؾ، غزة عبر التاريخ، ج (1)
 ـ.2014/ 12/ 28مقابمة أجرتيا الباحثة مع د. محمكد الزىار بتاريخ  (2)
 ـ.2014/ 12/ 28مقابمة أجرتيا الباحثة مع د. محمكد الزىار بتاريخ  (3)
 183، ص 83عماد الكردم، األكضاع الصحية في قطاع غزة،،صامد االقتصادم، ع  (4)
 .10، ص13إبراىيـ سكيؾ، غزة عبر التاريخ، ج (5)
 .31تقرير المفكض العاـ لككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئييف الفمسطينيف، ص  (6)
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مركز صحي جديد في دير البمح،  كقد تـ تحديث مركز الرماؿ الصحي، كمركز جباليا الصحي، 
ما كحدثت المراكز الصحية في كجرل تأميف األمكاؿ الالزمة إلنشاء مختبر جديد في البريج، ك

 .(1)البريج كالمغازم كالنصيرات كرفعت مستكاىا

لقد كاف القطاع الصحي متأخران كضعيفان، بسبب عدـ تقديـ المصاريؼ لو، كىناؾ قطاعات 
طبية لـ تكف مكجكدة مثؿ طب الدـ كالسرطاف كالتصكير اإلشعاعي كالطب البيطرم، حيث يعالج 

شفيات )إسرائيؿ(، أك يتـ استئصاؿ الجزء المصاب في مستشفيات مريض السرطاف إما في مست
  (2)القطاع مف قبؿ أطباء جراحيف.

كلقد منعت السمطات "اإلسرائيمية" كأعاقت عممية تطكير الجياز الصحي بشكؿ مقصكد، 
كما إف زيادة ارتباطيـ بالجياز الصحي "اإلسرائيمي"،  كعرضت حياة المرضى لمخطر، كعممت عمى

ائيؿ" لـ تقـ بتنفيذ االلتزامات القانكنية المحمية كالدكلية المفركضة عمييا لتطكير العمؿ الطبي " فإسر 
لسكاف الضفة كغزة، كعمى سبيؿ المثاؿ معظـ األدكات كالمعدات الطبية في مستشفى الشفاء كانت 

يزة جديدة منتيية الصالحية كغير صالحة لالستخداـ، كلـ تمتـز إدارة حككمة االحتالؿ بإحضار أج
 .(3)لممستشفى، كلـ تقـ سمطات االحتالؿ بأم خطة أك تصكر لتطكير المستشفيات كالعمؿ الصحي

كقد كصؼ د. ركبرت  ككؾ مدير الصحة في األكنركا  الكضع الصحي الخطير في قطاع 
 غزة،  كذكر أف مستكم النترات في مياه الشرب تتجاكز المستكيات المقبكلة دكليا، كذكر أف أقؿ مف

 .(4)ـ1992/ 5/ 29% مف البيكت متصمة بالمجارم العامة ، ككاف ذلؾ في  30

"إسرائيؿ"، لكجدنا كغزة، ك لك أجرينا مقارنة بسيطة بيف المنظكمة الصحية في الضفة الغربية، 
دكالران لمعالجة األشخاص  500تمييزان كبيران بيف الييكد كأىالي الضفة كغزة، حيث صرفت ميزانية 

دكالر لعالج المرضى مف سكاف  23 -18، بينما صرؼ مف 1992سرائيؿ" عاـ "إالمرضى في 
 . (5)الضفة كغزة

                                                           
 .31تقرير المفكض العاـ لككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئييف الفمسطينيف، ص  (1)
 ـ.2014/ 12/ 24ىار بتاريخ مقابمة أجرتيا الباحثة مع د. محمكد الز  (2)
ـ؛ نيؼ جكردكف، تقرير سنكم صادر عف 2014/ 12/ 24مقابمة أجرتيا الباحثة مع د. محمكد الزىار بتاريخ  (3)

 . عبرم9 -4ـ، ص 1993منظمة راؿ أطباء لحقكؽ اإلنساف، نقؿ القطاع الصحي اليدم فمسطينية 
 .2، ص 1885، ع 1992/ 5/ 30جريدة النيار،  (4)
نيؼ جكردكف، تقرير سنكم صادر عف منظمة راؿ أطباء لحقكؽ اإلنساف، نقؿ القطاع الصحي اليدم فمسطينية  (5)

 .عبرم4ـ، ص 1993فمسطينية 
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كفي الكقت الذم بمغ فيو عدد المستشفيات في " إسرائيؿ" مائة كخمسيف مستشفى، فإف ىناؾ 
، 11895 "إسرائيؿ"بمغ عدد األطباء في مستشفى لممكاطنيف الفمسطينييف، ك فقط اثنتاف كثالثكف 

طبيب لكؿ عشرة آالؼ إسرائيمي، بينما يبمغ عدد األطباء في الضفة الغربية المحتمة  2668 ؿبمعد
طبيب لكؿ عشرة االؼ مكاطف فمسطيني، كفي قطاع غزة يبمغ عدد األطباء  9، 5بمعدؿ  1146
بمغ عدد الممرضيف  "إسرائيؿ"طبيب لكؿ عشرة االؼ فمسطيني، في  14، 31بمعدؿ  1032

لكؿ عشرة آالؼ إسرائيمي، بينما بمغ عدد الممرضيف في الضفة  61، 4ممرض، بمعدؿ  27300
 .  (1)لكؿ عشرة آالؼ مكاطف فمسطيني 13، 81ممرضان بمعدؿ  1660الغربية المحتمة 

تدؿ داللة كاضحة عمى مدل تدني الخدمات الصحية المتاحة السابقة المعدالت  إف
 .طاع غزة كالضفة الغربيةفي كؿ مف ق لممكاطنيف الفمسطينييف في ظؿ االحتالؿ

كلقد انتيجت السمطات "اإلسرائيمية" عدة سياسات لنسؼ البنية التحتية لخدمات الصحة 
العامة، كقد رافؽ تمؾ اإلجراءات سمسمة مف الخطكات منيا انخفاض عدد العامميف كخاصة األطباء 

طبي، كسمحت ، كمنعت سمطات االحتالؿ األطباء مف الحصكؿ عمى تخصص (2)األخصائييف 
ليـ بالتعميـ الطبي األساسي فقط، كمنعتيـ مف الحصكؿ عمى تأىيؿ طبي كامؿ، أك الحصكؿ عمى 

 . (3)سنكات خبرة في المستشفيات "اإلسرائيمية"

ـ، 1967كقد تبنت سمطات االحتالؿ "اإلسرائيمي"  سياسة ىدـ القطاع الصحي منذ عاـ 
سريران  755ـ، إلى 1967سريران عاـ  979قية مف عممت عمى تقميص عدد أسرة المستشفيات المتبك 

% منيا يحتاج إلى 40سريران، كلكف  1030ـ بمغ 1993ـ، فيما تفيد أف عدد األسرة 1986عاـ 
%، كقد سعت جمعية 50صيانة، فيما تعاني بعض المستشفيات مف نقص في األسرة يصؿ إلى 

إال أف سمطات االحتالؿ رفضت ، 1974اليالؿ األحمر لبناء مستشفى في القطاع منذ العاـ 
 .(4)منحيا ترخيصا بذلؾ

                                                           
( 46فتحي عرفات ، مداخمة أماـ أعضاء المجنة )ب( التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في دكرة اجتماعاتيا اؿ)  (1)

 .66، 217التي عقدت في جنيؼ، بمسـ،ع 
 144قتصاد الفمسطيني، صاال (2)
نيؼ جكردكف، تقرير سنكم صادر عف منظمة راؿ أطباء لحقكؽ اإلنساف، نقؿ القطاع الصحي اليدم فمسطينية  (3)

 . عبرم4ـ، ص 1993
 .64-62ـ، ص1993، 231يكسؼ النجار، األكضاع الصحية في قطاع غزة تنذر بالكارثة، بمسـ، ع  (4)
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كعانت المستشفيات مف االكتظاظ بالجرحى، كما فرضت السمطات اإلسرائيمية الرسكـ عمى 
كالتناقص في المؤسسات  .(1)جميع المصابيف الذيف يدخمكف المستشفى لممعالجة خالؿ االنتفاضة

الصحية، عمى الرغـ مف االنتشار الجغرافي لمسكاف، حيث شممت االنتفاضة  كافة مناطؽ القطاع، 
كقد كاف ىناؾ صعكبات كبيرة في نقؿ المصابيف كتقديـ المساعدات األكلى ليـ، إضافة إلى طكؿ 

 .(2)المسافة، كالنقص في سيارات اإلسعاؼ 

اضة بتنكعيا كدرجة خطكرتيا، كالتي أدت إلى حدكث اإلعاقات لقد  تميزت إصابات االنتف
الحركية كالبصرية كالسمعية كالعقمية كالنفسية كالتشكىات، كقد تطمب ذلؾ  مستكل متقدما مف 
الناحية الطبية لمتعامؿ معيا، سكاء مف حيث التجييزات التقنية أك مف حيث الكفاءة البشرية، حيث 

ع كمفاجئ مف التعامؿ مع الحاالت الطبية المدنية إلى التعامؿ مع انتقؿ العمؿ الطبي بشكؿ سري
إصابات الحركب، كمثؿ تمؾ المراكز الطبية لـ تكف مكجكدة في الكاقع، كلـ تستطع سد الفجكة 
القائمة مابيف حجـ كطبيعة العمؿ المطمكب كالقدرات الكاقعية المتكفرة كخاصة في مجاؿ التجييزات 

 .(3)كالخبرات

نتشار األمراض بيف المكاطنيف، كخاصة أمراض القمب كالشراييف، كارتفاع ضغط الدـ كزيادة ا
كالسكرم كالسرطاف كاألمراض المعدية كعدكل الجياز التنفسي، كاألمراض الجمدية كغيرىا مف 

، أما صعكبات (5). كاكتظاظ المستشفيات بالجرحى سبب ليا نكعان مف االرتباؾ(4)األمراض األخرل
 .(6)ف، كتقديـ المساعدات األكلى ليـ، فقد انعكس ذلؾ عمى حياة المصابيفنقؿ المصابي

حتى االنتفاضة لـ يتـ إحداث أم تطكير عمى تقديـ الخدمات الصحية  1967كمنذ عاـ 
لمسكاف عمى الرغـ مف التزاـ السكاف بدفع الضرائب كالرسكـ  في الجياز الصحي، ككذلؾ تـ 

لمممتزميف بدفع الضرائب العامة، مما أدل إلى تقمص نسبة تقميص خدمة التأميف الصحي فقط 
 .  (7)% مف إجمالي سكاف القطاع 25الحاصميف عمى تأميف صحي في قطاع غزة إلى 

                                                           
 .24، ص2فمسطيف المسممة، ع (1)
 .47-46سمير خميؿ، المؤسسات الصحية، صامد االقتصادم، ص (2)
  .47 -46سمير خميؿ ، المؤسسات الصحية، صامد االقتصادم، ص (3)
 .144االقتصاد الفمسطيني، ص (4)
 .24، ص2فمسطيف المسممة، ع  (5)
 .47 -46سمير خميؿ، المؤسسات الصحية، صامد االقتصادم، ص (6)
، تقرير سنكم صادر عف منظمة راؿ أطباء لحقكؽ اإلنساف، نقؿ القطاع الصحي اليدم فمسطينية نيؼ جكردكف (7)

 . عبرم5ـ، ص 1993فمسطينية 
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 :في مجال الخدمات الصحيةالصحية جيود المؤسسات األىمية  -ثانياً 
تي برز عدد مف الجمعيات كالمؤسسات التي كاف ليا دكر فعاؿ في االنتفاضة كال  

استطاعت أف تسد النقص الذم كاف مكجكدان في المستشفيات الحككمية، فكانت مف أىـ دعائـ 
برنامج غزة لمصحة ك اليالؿ األحمر، ك الصمكد، كمف أىـ تمؾ الجمعيات جمعية أصدقاء المريض، 

 النفسية.
 :جمعية أصدقاء المريض - 1

معنكية كمادية، كعممت عمى ساندت جمعية أصدقاء المريض مرضى قطاع غزة مف ناحية 
نشر الكعي الصحي في المنطقة، كرفع الركح المعنكية بيف المرضى بكافة الكسائؿ، كرفع المستكل 
يجاد كحدات متكاممة لمقمب كالكمى كالسكر كاألطراؼ الصناعية كرفع مستكل التمريض  العالجي، كا 

ألطباء ظيـ دراسات خاصة لكالتخصصات األخرل، كنسقت مع الجمعيات أك الييئات الطبية لتن
 .(1)كالممرضيف 

قامت الجمعية بتقديـ خدماتيا لممرضى  في جميع أقساميا العاممة إلى جانب أف الجمعية 
مستشفيات أخرل ثالثة أضعاؼ  في ية الجراحية في الجمعية كانتخيرية في المقاـ األكؿ، فالعمم

عفاء الكثير مف العائالت المستكرة ، باإلضافة إلى أف الدكاء كاف يصرؼ بسعر التكمالتكمفة فة، كا 
التي ترعاىا لجنة زكاة غزة، حيث التنسيؽ الدائـ بينيا كبيف الجمعية، إلى جانب تكفير تأميف 
صحي ألعضاء العديد مف المؤسسات كالجمعيات كالميندسيف كالصحفييف كالمحاسبيف كالمسنيف 

صدار شيادات خم ك مف أمراض لمف يريد، كقد أصدرت كالمكفكفيف، كقامت بفحص عاـ كشامؿ كا 
 .(2)شيادة 440ـ ، 1991في عاـ 

كعقدت الجمعية مؤتمران حكؿ الكضع الصحي كالخدمات الصحية المقدمة في قطاع غزة لمدة 
ـ، مف منطمؽ نشر الكعي الصحي بيف أبناء القطاع، كشاركت فيو سبع كثالثكف 1992يكميف عاـ 

إلى قناصؿ بعض الدكؿ األكركبية، حيث تـ  عرض مؤسسة صحية محمية كدكلية، باإلضافة 
 .(3)أكراؽ عمؿ تعمقت بالكاقع الصحي كالبيئي في القطاع كامكانيات تحسينيا 

كما سعت الجمعية جاىدة إلى  تطكير خدماتيا الصحية المقدمة لممكاطنيف، في إطار خطة 
بدالن  25ادة عدد األسرة إلى كزيطمكحة، تتالءـ مع الكاقع المحمي كتتمخص ب بتكسيع قسـ الكالدة، 

                                                           
 تقارير جمعية أصدقاء المريض الخيرية. (1)
 تقارير جمعية أصدقاء المريض الخيرية. (2)
 تقارير جمعية أصدقاء المريض الخيرية. (3)
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سريران،  كما قامت الجمعية بعمؿ المخططات الالزمة لتحديث مباني جميع العيادات في  12مف 
. كضعت خطة إلنشاء (1)المركز الرئيس، باإلضافة إلى قسـ لمجراحة العامة مع غرفة العمميات

غزة )مركز بيت الىيا( كجنكبيا دينة ثالثة مراكز صحية متقدمة مكزعة جغرافيان بحيث تخدـ شماؿ م
 . (2)مركز رفحمركز عبساف، ك 

المناطؽ  يالحظ أف معظـ الخدمات الصحية كانت تتركز في مدينة غزة، في حيف أف
تمؾ الخدمات،  كلذا تـ اختيار منطقة عبساف كمركز متكسط بيف رفح الجنكبية تعاني مف نقص 

 يكنس.  كخاف

كبيرة كرائدة في مجاؿ العناية الصحية، عمى  كقد خطت جمعية أصدقاء المريض خطكات
المستكييف األكلى كالثانكم مف خالؿ أقساميا المختمفة، كعمى صعيد خدمات الرعاية الطبية العامة، 
ككصؿ عدد المرضى كالمراجعيف في مركزىا الرئيس، في حي الرماؿ كسط مدينة غزة إلى عشرة 

 .(3)مخيـ الشاطئ آالؼ شيريا، كما أف لمجمعية مركزان صحيان في

كقد تقرر تطكير الخدمات الطبية االختصاصية رغبة مف الجمعية في رفع مستكل األداء 
الطبي المقدـ لممرضى كالمراجعيف، كتـ تزكيد قسـ المناظير بكاميرات تصكير حديثة لتشخيص 

بر صبح مختيؿ اليرمكنات في المختبر، كبذلؾ أالجياز اليضمي ، كما تمت إضافة أجيزة لتحم
الجمعية قادران عمى تنفيذ كافة التحاليؿ الطبية الضركرية لتشخيص األمراض، كفي قسـ األشعة فكؽ 
الصكتية أضيؼ جياز جديد، لتشخيص الحمؿ كمتابعتو، ككذلؾ لتشخيص أمراض الكمى كالمرارة، 
كاستخداـ األشعة فكؽ الصكتية لمقمب، كضـ قسـ أمراض النساء كالتكليد ثالثة اختصاصييف 

(4)مؤىميف كىـ عزاـ القيشاكم، كابراىيـ اليباش، كعمي أبك نحمة
.

ـ، 1993عاـ ة،  كقد تـ التشطيب كالتجييز لو كقد تـ بناء مستشفى بالمركز الرئيس لمجمعي
شفى األىمي الخاص، بسبب النقص اليائؿ في عدد األسرة في المستشفيات، كما اليكجد غير المست

في األحكاؿ العادية، فكيؼ في ظركؼ االنتفاضة كارتفاع  كلقد كانت تمؾ المستشفيات تفتقر لألسرة 

                                                           
 .79، ص217جمعية أصدقاء المريض، بمسـ، ع  (1)
 تقارير جمعية أصدقاء المريض الخيرية. (2)
 .76ـ، ص1993، 217جمعية أصدقاء المريض، بمسـ، ع (3)
، 1749،  ع 1992/ 1/ 11عماد االفرنجي، جمعية أصدقاء المريض الخيرية في غزة، جريدة النيار، السبت  (4)
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عدد اإلصابات ككثرة فترات منع التجكؿ، لذلؾ ازداد االحتياج لمستشفى حديث التجييز، لتمبية 
 .(1)احتياجات الناس

ـ 1992 -1991قدمت الجمعية خدماتيا لممكاطنيف مف المقر الرئيسي لمجمعية  خالؿ عاـ 
 .(2)كما يمي

 الباطنية العام
 أنف األسنان العيون واالطفال

 المناظير األلتراساون األشعة السمعيات وأذن وحنجرة

 782 3254 11508 1505 7594 13116 4366 27990 ـ1991

1992 20987 4255 2877 6455 862 13829 4865 756 
 

 الوالدة النساء
عمميات 

 كبرى
 عمميات
 المجموع صيدلية مختبر تمريض صغرى

  5601 26598 9072 281 60 1129 7086 ـ1991

 165942 45169 25718 8752 6455 1372 6278 ـ1992

كاجيت  جمعية أصدقاء المريض صعكبات عديدة منيا صعكبة الحصكؿ عمى التمكيؿ، 
إنيا تكفر العالج لمعائالت الفقيرة، كالتأميف الصحي إلعفاء العديد مف المؤسسات كالجمعيات، حيث 

كالميندسيف كالصحفييف كالمحاسبيف كالمسنيف كالمكفكفيف، كقد ازدادت الصعكبات التمكيمية، نتيجة 
كالجمعيات  ،كنداك  ،حرب الخميج ، كتتجو الجمعية حاليان في تمكيميا لمسكؽ  األكركبية المشتركة

 .(3)الفمسطينية الخيرية في الخارج
 : جمعية الهالل األحمر - 2

كضعت جمعية اليالؿ األحمر كؿ طاقاتيا  1987فكر اندالع االنتفاضة الفمسطينية عاـ 
ثره عمى الصعيد كاف ليذا الدعـ أك  ،لتعزيز الصمكد الصحي كاالجتماعي لمشعب الفمسطيني

المحتمة عاـ راضي األئقة لتطكير كؿ نشاطاتيا في بسرعة فاالفمسطيني ، فقد عممت الجمعية 
 :كاف أبرز نشاطتيا مايميك  ،(4)1948

                                                           
 تقارير جمعية أصدقاء المريض الخيرية. (1)
 .11، ص1751، العدد 1992/ 1/ 13األثنيف جريدة النيار،  (2)
 . 79ـ،ص 1993، 217جمعية أصدقاء المريض في قطاع غزة، بمسـ، ع  (3)
 .63، ص344نعيـ ناصر، خمسة كثالثكف عاما مف العطاء، بمسـ، ع  (4)
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قامت بتدريب الككادر العاممة في القطاع الصحي مف أطباء كممرضيف كغيرىـ، كبذؿ الجيكد 
الالزمة لتمؾ الككادر؛ لتسييؿ عكدتيـ إلى أرض الكطف، كدراسة األكضاع الصحية كخاصة ما 

رساؿ ما يمزميا مف أدكية كأجيزة بشتى أنكاع  يتعمؽ بالرعاية الصحية األكلية، كفتح عيادات كا 
 .(1)الطرؽ، كالتنسيؽ مع األصدقاء إلرساؿ الدعـ البشرم كالمادم

أقامت جياز التعميـ الصحي، لتطكير المؤسسات التعميمية كخصكصان مدارس التمريض 
تطكير ىيئات تدريس كسد النقص  -2راسية ثابتة. إيجاد مناىج د -1كتكجيو مشاريع لمعمؿ عمى 

 . (2)تزكيد المؤسسات بالكسائؿ التعميمية المناسبة-3فييا. 
حضركا مؤتمرات خارج الكطف؛ لالستفادة مف الخبرات العالمية، كاالطالع عمى أحدث 
الكسائؿ في مجاؿ الطب، كقد طالبكا بتنظيـ محاضرات عممية أك عالج بعض الحاالت 

ية، كتكفير كسائؿ اتصاؿ لالطالع عمى الطرؽ الحديثة في العالج كأبدل األطباء المستعص
 . (3)المصريكف استعدادان لبعض الحاالت التي يتعذر عالجيا في األراضي المحتمة

ساىمت مراكز اليالؿ األحمر بتقديـ المعكنات الطبية كحكلت عياداتيا، كمقارىا لمراكز 
دم قد تراجع خالؿ االنتفاضة ليخمي الساحة لمجاف الشعبية، كلـ تعد إسعاؼ أكلي إال أف دكرىا القيا

 .(4)تمؾ المؤسسات أكثر مف ىياكؿ يمكف استخداميا
يكنس  قامت بتشييد ثالثة مراكز إسعاؼ كمستكصفات لخدمة الجميكر في غزة كخاف 

سمانيا كعبساف، كقدمت الجمعية بعض المنح لدراسة التمريض، كاإلسياـ بمساعدة المصابيف ج
 .(5)بتقديـ األطراؼ الصناعية كاألحزمة، إضافة إلى التكعية الصحية مف خالؿ المحاضرات كغيرىا

 :الجمعية الطبية العربية -4

االجتماعية،  فقد طالبت لعبت الجمعية دكران بالغ األىمية في مجاؿ تقديـ الخدمات الطبية ك 
عمؿ لألطباء حسب التخصص  الحفاظ عمى حقكؽ الطبيب، كالعمؿ عمى تكفير فرصالجمعية 

كاألقدمية، كتطكير الخدمات الصحية، باإلضافة  لتكفير بعثات دراسية حسب الحاجة، كاالتصاؿ 
جراء محاضرات كدراسات لمجميكر كاألطباء في مختمؼ فركع  بكافة المؤسسات العممية كاألجنبية، كا 

ؼ كطني معيف  أك مكاجية خاذ مكقالطب، باإلضافة لمتنسيؽ مع المؤسسات الكطنية في حاؿ ات

                                                           
 .63، ص344نعيـ ناصر، خمسة كثالثكف عاما مف العطاء، بمسـ، ع  (1)
 .74، ص 200التعميـ كالتدريب في جمعية اليالؿ األحمر، بمسـ، ع  جياز (2)
 .74، ص 199جمعية اليالؿ األحمر كزارة الصحة، بمسـ ، ع  (3)
 .266جبريؿ محمد، دكر المخيمات في االنتفاضة الشعبية، ص (4)
 .68، ص 202سـ، ع أحمد اليازجي، يجب أف نعتمد عمى جمعية اليالؿ األحمر لتقـك بدكر كزارة الصحة، بم (5)
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كلمجمعية نشاطات ثقافية كاجتماعية كمينية، كما قامت بتصكر النشرات االحتالؿ سمطات 
 .(1)كالمجالت الطبية

كما قامت باتصاالت كلقاءات مستمرة مع مختمؼ الكجكه األجنبية سكاء الطبية أـ غيرىا 
تطمبيا، سكاء عمى مستكل لمتعرؼ إلى الكضع الصحي كمجاالت النقص كاالحتياجات التي ي

. حضرت اليكـ العالمي لطب األسناف الذم تقيمو لجنة أطباء (2)الككادر البشرية أـ األجيزة كاآلالت
 .(3)ـ بمقر الجمعية الطبية الرئيس بغزة1993/ 2/ 5األسناف بالجمعية الطبية في 

صحية ألكبر كقد ساعدت المؤسسات الصحية المختمفة، كما عممت عمى تقديـ الخدمات ال 
عدد ممكف مف المكاطنيف بصكرة جيدة كشبو مجانية أك مجانية، كما قامكا بتطكير الخدمات 

 . (4)لمجميكر بشكؿ يتناسب مع حجـ المعاناة التي يعيشيا المكاطنكف

، كألقيت ست محاضرات ـ1992/ 5/ 8أقامت يكمان طبيان في مقر الجمعة بتاريخ أيضان 
طبية عف  طرؽ العالج كالعناية بالحاالت التي تصؿ إلى قسـ االستقباؿ، كقاـ بإلقائيا 

محمد حسف سالمة رئيس قسـ العظاـ د. اختصاصيكف مف أعضاء الييئة اإلدارية، كىـ 
 كاإلصابات في مستشفى الشفاء كقدـ محاضرة عف حكادث إطالؽ النار كتأثيرىا عمى الجسـ، ثـ
تاله د. سعدم زعرب اختصاصي جراحة األعصاب، كرئيس قسـ األعصاب بمستشفى الشفاء، 
كتحدث عف إصابات الجمجمة كالدماغ، كما تحدث د. مكي زمك اختصاص العظاـ بمستشفى 
ناصر كالشفاء مف خالؿ محاضرتو عف الكسكر في الفقرات العنقية، كأنكاعيا، كد. محمد أبك 

بالشفاء  حكؿ عالج الكسكر المضاعفة الناتجة عف إطالؽ الرصاص  العينيف اختصاصي العظاـ 
 .(5)بالتثبيت الداخمي، كقد زاد عدد الحضكر عف مائتيف كخمسيف طبيبان 

كطالبت في بيانيا جميع القكل المحبة لمسالـ  ،كقد استنكرت الجمعية حمالت االعتقاؿ
ؾ اإلجراءات، التي تيدؼ إلى شؿ كالحرية كالمؤسسات الميتمة بحقكؽ اإلنساف التدخؿ لكقؼ تم

طالؽ سراح الدكتكر عكض اهلل كزمالئو ،المؤسسات الكطنية كالنقابية  . (6)كا 

                                                           
 .74، ص199مركاف الزعيـ، جمعية اليالؿ األحمر، بمسـ ، ع  (1)
 .68، ص177زكريا األغا، لف نقؼ مكتكفي األيدم، بمسـ، ع  (2)
 .4، ص 8418، ع 1993/ 2/ 4جريدة القدس،  (3)
 .68، ص177زكريا األغا، لف نقؼ مكتكفي األيدم، بمسـ، ع  (4)
 .3، ص1864، ع 1992/ 5/ 9جريدة النيار،  (5)
 .215(، ص 15فيصؿ قرقطي، فمسطيف الثكرة ألحداث ) (6)
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كما قامت الجمعية بمسح ميداني لمصيدليات، فكجدت خمسيف صيدلية غير قانكنية، كطالبت 
مينية(، كنددت بنشر ممؾ شيادة لصيدليات غير القانكنية) التي ال تمف خالؿ بيانيا بإقفاؿ جميع ا

تمؾ الصيدليات في الصحؼ كالمؤسسات المحمية، كناشدت الجميكر بالتعامؿ فقط مع الصيدليات 
القانكنية كالتي بحكزتيا شيادة عضكية مف الجمعية الطبية، كحذرت الممرضيف كالفنييف كالصيادلة 

 .(1)لة القانكنية يمارس غير عممو يعرض نفسو لممساء عدـ التدخؿ في العمؿ الطبي، ككؿ مف

كنظمت الجمعية حفؿ تعارؼ حضره عدد كبير مف أعضاء الييئة العامة، كألقى نقيب 
األطباء د. زكريا األغا كممة حث فييا أعضاء الييئة العامة كاإلدارية عمى التكاتؼ كالتعاكف كبذؿ 

لؾ عاـ أقصى جيكدىـ لرفع مستكل المينة في القطاع كالمساىمة في خدمة أبناء الكطف، كذ
 .(2)ـ1989

 :برنامج غزة لمصحة النفسية - 4

نتيجة الصدمات الكثيفة التي تعرض ليا الشعب الفمسطيني في قطاع غزة ، بادرت مجمكعة 
مف األطباء كالشخصيات الكطنية بتأسيس برنامج غزة لمصحة النفسية لسد العجز، كالقياـ بالكاجب، 

مؤىال، كقد أنشئ برنامج غزة لمصحة النفسية  في خاصة أف مستشفى األمراض النفسية لـ يكف 
الؼ نسمة ، مف  720، كمحاكلة لتقديـ خدمة صحية نفسية لحكالي 1990مدينة غزة في عاـ 

 .(3)خالؿ برامج شاممة تـ إعدادىا لتغطي كافة مناطؽ القطاع مف شمالو حتى جنكبو

حيث ساىـ فريؽ التمريض دكر بارز في االنتفاضة، النفسية كقد كاف لبرنامج غزة لمصحة 
في حمالت التكعية كاإلرشاد مف خالؿ تنظيـ سمسمة مف المحاضرات كالندكات، كمنيا محاضرات 
لمعممات رياض األطفاؿ حكؿ العناية بالطفؿ، كمحاضرات عف دكر الممرض في الصحة النفسية، 

يا التمريض منذ افتتاح كأىمية زيارات التكعية لعائمة المريض ، كقد بمغ عدد الزيارات التي قاـ ب
 2883زيارة، كما تـ عالج حكالي  1002، 1992/ 4/ 21ـ كحتى 1990البرنامج في ابريؿ 

 .(4)% إناث 40% ذككر،  60حالة كىي مكزعة عمى الشكؿ التالي 

ـ،  ككرشة  1991كقد تـ افتتاح قسـ العالج التأىيمي التابع لعيادة جباليا في أكتكبر   
مشركع لمبسط ، كاليدؼ منيا مساعدة المريض النفسي عمى مزاكلة مينة تجعؿ أشغاؿ الخيزراف ، ك 

                                                           
 .6، ص8508ـ، ع 1993/ 5/ 7جريدة القدس،  (1)
 .2، ص991، ع 1989/ 11/ 25جريدة النيار، السبت  (2)
 .1ـ، ص 1992التقرير السنكم لبرنامج غزة لمصحة النفسية عاـ  (3)
 .9، 8، 5ـ، ص 1992التقرير السنكم لبرنامج غزة لمصحة النفسية عاـ  (4)
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يستطيع مف خالليا أف ينخرط في المجتمع، كقد تـ إعداد مركز األبحاث كجزء  منو شخصان فاعال ن
أساسي مف برنامج غزة، كذلؾ مف أجؿ  عالج كافة الظكاىر التي يسعى البرنامج لعالجيا كالقضاء  

 .(1)افتتاح قسـ التخطيط لمدماغ عمييا، كما تـ 

كقد تـ إعداد عدة دراسات ك منيا الفمسطينيكف قصة اقتالع، ككاقع الطفؿ الفمسطيني، 
كاألكضاع النفسية لمسكاف في األراضي المحتمة، كحقكؽ الطفؿ الفمسطيني كأكضاعو النفسية في 

ف، كقاـ األخصائيكف االجتماعيكف ظؿ االنتفاضة، كالقمؽ لدل "اإلسرائيمييف"، كالقمؽ لدل الفمسطينيي
حالة، كقد  115بمتابعة حاالت اإلدماف متابعة منزلية، كقد بمغ عدد الحاالت التي يجرم متابعتيا 

تـ التعاكف مع عدة مؤسسات خيرية لمساعدة المرضى مثؿ الييئة الخيرية كككالة الغكث، كاتحاد 
 . (2)الكنائس

راد المجتمع بالمشاكؿ كاألمراض النفسية التي قامت بإصدار نشرات إعالمية؛ لتكعية أف
يتعرض ليا األفراد ككيفية التعامؿ معيا. كما عقدت دكرات تدريبية لمعامميف فييا مف أطباء، 

المرض النفسي الناتج عف الصدمة،  ، كقد تناكلت مكضكعات كثيرة منياكأخصائييف نفسييف
المزاجية، كأمراض الطفؿ، كمشاكمو النفسية كالعالج بالعمؿ، كالعالج السمككي، كاألمراض 

كالسمككية، كعدة دكرات في اإلحصاء كدكرات في المغة اإلنجميزية، كفي تشغيؿ الحاسكب. كما 
لتدريب المتطكعيف كغير العامميف، كدكرة لتدريب األطباء العامميف في ككالة غكث  ان عقدت برنامج

 .(3)كتشغيؿ الالجئيف

شارككا في عدة حي المتعمقة بالصحة النفسية، ك عض النكاعقدت كرشة عمؿ، في بكما 
 .(4)مؤتمرات، ك شارككا في بعثات تدريبية

قد تـ تأسيس )المجمس الصحي الفمسطيني( ؛ لتخفيؼ العبء عف المكاطنيف، كتقديـ العكف 
،  1991ليـ في شؤكف الصحة، كبدأت فكرة المجمس في اجتماع مصغر في شير مايك مف عاـ 

، كضـ  أعدادان كبيرة مف رمكز العمؿ الصحي نفسو العاـ مجمس مف شير يكليك مفانطمؽ الك 
المرمكقيف في كافة التخصصات أمثاؿ د. فتحي عرفات، كرياض الزعنكف كغيرىـ، ككاف لو فرعاف 

 . (5)س كالضفة الغربية كالثاني في غزةاألكؿ في القد
                                                           

 .11ـ،ص1992التقرير السنكم لبرنامج غزة لمصحة النفسية عاـ  (1)
 .25 – 11ـ، ص1992التقرير السنكم لبرنامج غزة لمصحة النفسية عاـ (2)
 .30-26ـ، ص1992التقرير السنكم لبرنامج غزة لمصحة النفسية عاـ  (3)
 .32 -30ـ ، ص 1992التقرير السنكم لبرنامج غزة لمصحة التفسية عاـ  (4)
 .41رياض الزعنكف، صفحات منسية في تاريخ الصحة الفمسطينية، ص (5)
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منيكض في كقد عقد مركز البحث عدة ندكات ككرشات عمؿ في غزة  الستطالع اآلراء، كل 
، كتـ تكزيع استمارات، تشفيات، المختبراتالرعاية األكلية، المسكؿ مجاالت العمؿ الصحي ك 

كاستبيانات عف الخيارات المتاحة، كيتـ في نياية كؿ لقاء تعبئتيا بيدؼ الكصكؿ إلى تحديد مالمح  
 . (1)ع الصحي المرير في تمؾ الحقبةالكاق

ـ قامت منظمة أطباء لحقكؽ اإلنساف بإنشاء صندكؽ خاص لعالج أطفاؿ  1992في العاـ 
قطاع غزة، المحتاجيف لعالج خاص مف بعض األمراض النادرة، ككانت تقدـ مساعدات مالية 

تحكيميا لمعالج خارج كطبية ليؤالء المرضى األطفاؿ، ككانت تتدخؿ لكثير مف الحاالت المرضية ل
البالد أك داخؿ "إسرائيؿ" كالتي كانت "إسرائيؿ" تمنعيـ  مف الخركج لمعالج، كما إف "إسرائيؿ" 

ـ، بينما تـ صرؼ ثمانية مميكف شيكؿ 1991مميار شيكؿ في"إسرائيؿ" خالؿ سنة  10صرفت مبمغ 
 .(2)لسكاف الضفة كالقطاع البالغ عددىـ مميكنيف شخص، في نفس السنة

تـ عمؿ يكمان طبيان في حي الدرج، شارؾ فيو اىـ األطباء بعمؿ أياـ صحية، حيث ما سك
مختبرات، كخمسة مف لجاف  يثمانية عشر طبيبان، كستة ممرضيف، كأربعة صيادلة، كخمسة فني

حالة كصرؼ ليـ العالج مجانان، كذلؾ عاـ  450اتحاد المرأة  لمعمؿ االجتماعي، كتمت معاينة 
 .(3)ـ1992

 حية تممؾ الحد األدنى مف اإلمكاناتت االنتفاضة في كقت لـ تكف المؤسسات الصجاء
لمكاجية األعباء الصحية في األكضاع العادية، إال أنيا استطاعت أف تتجاكب مع الميمات 
الصعبة كالكبيرة الجديدة التي رافقت االنتفاضة، كقد كانت الطكاقـ الطبية تعمؿ ساعات متكاصمة 

 ..كف مع ذلؾ فإف حجـ كنكعية العمؿ المطمكب كاف كبيران جداي كمعقدابال انقطاع، كل

كخالؿ االنتفاضة زاد اعتماد المكاطنيف ) مصابيف كحاالت مدنية( عمى المستشفيات األىمية، 
كيتضح ذلؾ مف أف مستكل الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات األىمية تفكؽ مثيالتيا في 

بعض الخدمات الطبية غير متكفرة أساسان في المستشفيات الحككمية، المستشفيات الحككمية، إف 
كما إف المستشفيات األىمية كانت أقؿ عرضة لمتدخؿ مف قبؿ السمطات األمنية اإلسرائيمية )اعتقاؿ 

  المصابيف مف المستشفيات الحككمية(.

                                                           
 .41رياض الزعنكف، صفحات منسية في تاريخ الصحة الفمسطينية، ص (1)
ؿ القطاع الصحي اليدم فمسطينية نيؼ جكردكف، تقرير سنكم صادر عف منظمة راؿ أطباء لحقكؽ اإلنساف، نق (2)

  . عبرم9 -4ـ، ص 1993
 .2، ص8357، ع 1992/ 12/ 5جريدة القدس،  (3)
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كالمطمكبيف مف كقد ساىـ األطباء في دعـ االنتفاضة مف خالؿ معالجة نشطاء  االنتفاضة 
ككانت تعالج المصابيف سران داخؿ العيادات، كما كاف ينتقؿ الطبيب إلى بيت  قبؿ االحتالؿ،

المصاب مف أجؿ عالجو، مثؿ الثالثة الذيف استشيدكا في حي الزيتكف، كىـ محمد قنديؿ كمركاف 
المصابيف داخؿ الزايغ كمحمد حسنات حيث تكجو األطباء لمعالجتيـ، كأحيانان كاف الطبيب يعالج 

 .(1)كراج، كأحيانان في أماكف غير مكشكفة

كقد خطت  المؤسسات الصحية األىمية خطكات كبيرة كرائدة في مجاؿ العناية الصحية، 
كرفع مستكل األداء الطبي المقدـ لممرضى كالمراجعيف. كما عممت عمى نشر الكعي الصحي بيف 

صحية، كما تطكر العمؿ الصحي مف خالؿ كضع أبناء المكاطنيف، مف خالؿ الندكات كالنشرات ال
 الخطط لتطكير كتعزيز العمؿ الصحي، فعقدت  دكرات  ككرشات عمؿ؛ لتطكير العمؿ الصحي.

كما برزت مكانة المؤسسات كالجمعيات خالؿ االنتفاضة، التي عممت عمى احتضاف مئات 
رشاد، كحمالت إغا ثية، كما كزعت نشرات، الجرحى كالمصابيف، باإلضافة لعمؿ حمالت تكعية كا 

كأقامت األياـ الطبية، كما نيفذت أياـ طبية مجانية.

























                                                           
 ـ.2014/ 12/ 24مقابمة أجرتيا الباحثة مع د. خالد الزىار بتاريخ  (1)
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 المبحث الثالث 
 دور المجتمع األىمي بمؤسساتو في دعم المقاومة 

 في االنتفاضة األولى في قطاع غزة
تحركت الجمعيات كالمجاف كالمساجد لمؿء فراغ السمطة، كعممت عمى محاربة سياسة 

بالحث عمى التعميـ، كرعاية أسر الشيداء كاأليتاـ، كالعناية بالجرحى، كمساعدة عائالت التجييؿ 
السجناء السياسييف، كتقديـ العكف لمفئات المتضررة ممف ىدمت بيكتيـ مف خالؿ إجالئيـ عنيا، 
كاالىتماـ باستصالح األراضي الزراعية، كمف تمؾ الجمعيات المجمع اإلسالمي، كالجمعية 

، كجمعية الصالح، كجمعية اليالؿ األحمر، كاتحاد الكنائس، كجمعية الشباف المسيحية ، اإلسالمية
سيتـ الحديث خالؿ ك  ،كباإلضافة لمجمعيات ،غاثة الزراعيةمعية االتحاد النسائي، كجمعية اإلكج

 ىذا المبحث عف المساجد كالمجاف.

 غزة:دور الجمعيات في دعم المقاومة في االنتفاضة في قطاع  -أوالً 
يرجع تأسيس الجمعيات الخيرية في فمسطيف إلى أكاخر العيد العثماني، كقد نشط تشكيؿ 
تمؾ الجمعيات في ظؿ االحتالؿ البريطاني، كساىمت كثير مف تمؾ الجمعيات في التصدم 
لالحتالؿ البريطاني كالصييكني في فمسطيف، كالتنبيو إلى األخطار الكشيكة التي تيدد المجتمع 

. كقد خرج العمؿ األىمي في قطاع غزة مف جيكد فردية بسيطة إلى أخرل أىمية الفمسطيني
 .(1)جماعية، كذلؾ منذ االنتداب البريطاني إلى مجيء االحتالؿ الصييكني 

كاجيت الجمعيات جممة مف المشاكؿ كالعراقيؿ جراء إجراءات العدك كقكانينو التعسفية، حيث 
معيات الخيرية في القطاع، كعمى الرغـ مف ذلؾ كصؿ كضعت عشرات العراقيؿ في كجو نشاط الج

ـ إلى كسبع كثالثيف جمعية خيرية بمختمؼ 1987عدد الجمعيات الخيرية في قطاع غزة عاـ 
 .(2)األىداؼ منيا االجتماعية كالثقافية كالصحية كاالقتصادية

 :المجمع اإلسالمي-1

مجمكعة مف سكاف جكرة الشمس، إلى الشيخ أحمد  تبدأت فكرة إنشائو كمسجد، حيث تكجي
لبناء المجمع  ـ1948ضفة الغربية كأراضي ، كجمعت التبرعات مف ال(3)ياسيف لبناء المسجد

                                                           
 .15رائدة عمكاف، دكر الجمعيات اإلسالمية في تربية الفتيات، دراسة ماجستير، ص (1)
 .18رائدة عمكاف، دكر الجمعيات اإلسالمية في تربية الفتيات، دراسة ماجستير، ص (2)
 مقابمة مع اسماعيؿ أبك شنب، مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. (3)
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، كقد كضع الشيخ أحمد ياسيف المبنات األساسية لذلؾ (1)ـ  1973اإلسالمي، كقد تـ تأسيسو عاـ 
، كقد حصؿ المجمع عمى الترخيص عاـ المشركع، كفكرة التسمية قد تككف منقكلة مف عماف

. كقاـ عمى تأسيس المجمع أربع عشرة شخصية ىـ أحمد ياسيف، (2)س المجمع أعمالو، كمار 1977
يعقكب مصطفى أبكككيؾ، عبد الحي عبد العاؿ، كسميـ شراب، أحمد أبك الكاس، كالصيدلي إبراىيـ 

مصاف، عمر عبد العاؿ، اليازكرم، حسيف حسف، لطفي شبير، حسف حسنية، مكسى أبك الق
 .(3)إسماعيؿ أبك العكؼ، مصطفى عبد العاؿ، أحمد دلكؿ

كىدؼ المجمع إلى رعاية الشباب كحفظيـ مف االنحراؼ بتعميميـ مبادئ اإلسالـ، كرعاية 
أفراد المجتمع كالمعكزيف اجتماعيان كتقديـ المساعدة ليـ، كتأىيؿ كرعاية المعاقيف كذكم االحتياجات 

يز قدرات المرأة كالطفؿ كتقديـ الخدمات الصحية كالثقافية كاالجتماعية كالرياضية الخاصة، كتعز 
 .(4)ليـ، كتثقيؼ كتعميـ الجيؿ مف خالؿ ممارسة العممية التربكية كالتعميمية

كيعد المجمع مف أكائؿ الجمعيات الخيرية الفاعمة في قطاع غزة، حيث قدـ  الخدمات 
كالصحية كالرياضية، كقد بذلت الجمعية جؿ جيدىا مف أجؿ تقديـ االجتماعية كالثقافية كالتربكية 

معتمدة في ذلؾ عمى أىؿ الخير مف األفراد كالشركات كالمؤسسات الخيرية  ،تمؾ الخدمات
 :، كمف تمؾ النشاطات مايمي(5)كاالستثمارية مف داخؿ الكطف كخارجو

نشاء جيؿ مسمـ، الكعي اإلسالمي مف خالؿ تحفيظ القرآف؛ إل مى نشرعمؿ المجمع ع
كما كأقيمت مخيمات  (6)كأشرفت الجمعية عمى العديد مف مراكز التحفيظ في المساجد المحيطة. 

حياء المناسبات الدينية كالكطنية مف خالؿ المحاضرات الدينية كالثقافية في كثير مف  (7)صيفية ، كا 
عمؿ احتفاالت بذكرل ، ك (8)مساجد القطاع، كنظمت ندكات خاصة بالنساء لتعمميـ أمكر دينيـ

                                                           
 مقابمة مع اسماعيؿ أبك شنب، مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. (1)
 لتأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني.مقابمة مع اسماعيؿ أبك شنب، مف خالؿ مركز ا (2)
 .122نياد الشيخ خميؿ، اإلخكاف المسمميف، ص (3)
 ـ.2013بركشكر المجمع اإلسالمي، قطاع غزة،  (4)
 ـ.2013بركشكر جمعية المجمع اإلسالمي، قطاع غزة  (5)
 ـ.2013/ 8/ 13مقابمة أجرتيا الباحثة مع مصطفى أبك القمصاف بتاريخ  (6)
 ـ.2013/ 8/ 13بك القمصاف، بتاريخ مقابمة مع مصطفى أ (7)
 ـ.2013/ 8/ 13مقابمة مع مصطفى أبك القمصاف، بتاريخ  (8)
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 .(1)، باإلضافة لعمؿ مسابقات كتكزع جكائز عمى المشاركيف-صمى اهلل عميو كسمـ -ىجرة الرسكؿ 

كما أقاـ عدة معارض، كمف ضمنيا معرض طالئع النكر الثاني، كأقيـ في  ركضة اإلصالح 
ندكات ـ، كتخمؿ المعرض عقد 1992"فرع المجمع اإلسالمي " في الشجاعية في أغسطس 

كمحاضرات إسالمية كثقافية كطبية كعرض لمفيديك يكميان، كذلؾ في مصمى النساء بمسجد 
 -أشرطة الفيديك -أشرطة الكاسيت -اإلصالح، كاحتكل المعرض عمى الزم اإلسالمي بأنكاعو

 .(2)أدكات منزلية -أدكات قرطاسية، براكيز كلكحات مصكرة

ي بيف أيدم الشباب المسمـ، ككفر العديد مف عمى تكفير الكتاب اإلسالم كقد عمؿ المجمع
رياض األطفاؿ  . كفتح(3)المصاحؼ المرتمة كأشرطة الخطب كالمكاعظ كاألناشيد اإلسالمية

كالمستكصفات كالمكتبات، كقد تـ استيعاب أكبر عدد ممكف مف األطفاؿ لتربيتيـ كتعميميـ الديف 
 . (4)اإلسالمي

امان متماشيان مع الظركؼ االقتصادية لتحقيؽ أفضؿ اىتـ المجمع بالجانب االجتماعي اىتم
إنجاز ممكف، فقد أنشأ المجمع اإلسالمي صندكؽ الزكاة كالصدقات الذم اىتـ بأحكاؿ الفقراء 
كالمحتاجيف كاأليتاـ، كما عمؿ عمى تكزيع لحكـ األضاحي كالمالبس كالعيديات عمى األطفاؿ 

، كقدمكا الحقيبة المدرسية لممحتاجيف مف طالب األيتاـ كالفقراء؛ إلدخاؿ الفرحة عمى قمكبيـ
رساؿ بعض الطمبة إلكماؿ دراستيـ لمخارج، كسعت لبناء البيكت التي دمرىا االحتالؿ،  المدارس، كا 

عادة ترميـ البيكت المتضررة، كما كفر مؤكنات رمضانية لألسر الفقيرة في شير رمضاف  .(5)كا 

، كظيرت الفرؽ اإلسالمية التي خالؿ الففكما عممت عمى تنكير المشاعر كالكجداف مف 
يت االحتفاالت، كشممت عمى كممات مؤثرة كأناشيد كتمثيميات إسالمية ىادفة، ربطت بيف شباب أح

اإلخكاف في الضفة كالقطاع برباط األخكة الصادقة كالتفاعؿ العجيب، ككميا كانت بقدر اهلل تيئية 
 .(6)لمصداـ مع قكات االحتالؿ

                                                           
 .2، ص8201، ع 1992/ 7/ 20جريدة القدس، الخميس  (1)
 .3، ص8240ـ، ع 1992/ 8/ 10جريدة القدس، االثنيف  (2)
 .2013/ 8/ 13مقابمة مع مصطفى أبك القمصاف بتاريخ  (3)
 ـ.2013/ 8/ 13مع مصطفى أبك القمصاف بتاريخ  مقابمة (4)
 ـ.2013/ 8/ 13مقابمة مع أبك القمصاف بتاريخ  (5)
 .164عبد الفتاح دخاف، اإلخكاف المسممكف كقضية فمسطيف،الندكة الفكرية كالسياسية، ص (6)
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بديؿ لحؿ  يكفكلـ  ،محاكـ كاستقالت الشرطةتعطمت ال ح االجتماعيصالمجاؿ اإلفي ك 
كقد  ،بيتو لحؿ مشاكؿ الناس بتشكيؿ لجاف اإلصالح، كقد فتحقاـ أحمد ياسيف ف  ،مشاكؿ الناس

ككاف اليدؼ مف  .(1)استعاف بكثير مف األخكة  لحضكر الجمسات التي يتـ  بيا القضاء بيف الناس
كقد تـ تدريب شباب الحركة عمى حؿ  ،يجاد قكة لتنفيذ الحكـا  اإلساءة ك حضكرىـ ضبط الناس مف 

أبك إسماعيؿ )ك،  (عطية كشكك)ك (،أبك ناصر الكجؾ)صالح كمف أشير رجاؿ اإل .(2)المشاكؿ
 .(3)(مطر

 :دور الجمعية اإلسالمية في خدمة المقاومة الشعبية -2

انبثقت فكرة إنشاء الجمعية مف الحركة اإلسالمية، كقد طرحت عمى الشيخ أحمد ياسيف  
كشجعيا، ككاف التمكيؿ في تمؾ الفترة مف جمع التبرعات، حيث كاف ىناؾ نظاـ تبرعات قامت بو 

محدكدة  لتجمع تبرعاتمجمكعات فمسطينية في الخارج، بمعنى أف تخرج مجمكعة مف القطاع 
كانت تعطي دفعة لمنشاط، كنشأت الجمعية في مكتبة المسجد الشمالي، كضعت كبسيطة، لكنيا 

، ككجد لمجمعية (4)فييا طاكلة لمتنس، كأرفؼ كتب، ككانت مقران لالجتماع، كمكانان لقراءة الكتب
 .(5)فرعاف األكؿ في النصيرات كالثاني في جباليا البمد

نشر الكعي اإلسالمي في المنطقة، أىداؼ الجمعية اإلسالمية أخذت الجمعية عمى عاتقيا 
قامة الحفالت التمثيمية كالمباريات الرياضية كمكاساة المعكزيف، كينتخب مجمس  كالكعظ كاإلرشاد، كا 
اإلدارة مف قبؿ الجمعية مرة كؿ ثالث سنكات، كمف مجمس اإلدارة أ. أحمد بحر، أ. محمد باركد، 

 .(6)أ. حماد الحسنات، أ. سعيد بخيت

بتحفيظ القرآف يعد تحفيظ القرآف الكريـ النشاط  اط الثقافي اىتمت الجمعيةمجاؿ النش في
البارز الرئيس؛ لبناء جيؿ مسمـ كتشرؼ الجمعية عمى العديد مف مراكز التحفيظ في المساجد 
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يتـ حفظ جزء مف القرآف، ك ، كقامت الجمعية بتكزيع الجكائز كالمكافآت عمى مف معيةالمحيطة بالج
 . (1)عية الماليةكحسب قدرات الجم

كما أقامت الجمعيات اإلسالمية مخيمات صيفية، حيث أقيـ مخيـ صيفي في مخيـ 
طالبان كاستمر لمدة أسبكعيف، كقد تضمف المخيـ نشاطات ثقافية  190النصيرات كاشترؾ فيو 

لى شا  طئ البحر، كقد تخمؿ االحتفاؿ عرضه كرياضية كرحالت إلى المؤسسات الكطنية التعميمية كا 
،  (2)العب مف األندية الرياضية، كما قدمت األناشيد كالمسرحيات 100مكراتيو، اشترؾ فيو حكالي ل

كاف ليا أثر كبير في تربية الجيؿ المسمـ عمى الديف، كىي أكؿ مف قاـ بعمؿ مخيمات صيفية، 
أقامت الجمعية ك ، (3)كشكمت فرؽ إسالمية لعمؿ حفالت إسالمية بديمة عف الحفالت الماجنة

 .(4)اإلسالمية ميرجانا لتكريـ المغتربيف كأعضاء الجمعية القدامى

كفي مجاؿ الخدمات الصحية قدمت الجمعية خدمات صحية كالقياـ بزيارات طبية لمرضى 
يكنس يكمان طبيان في مسجد الرحمة   ، كأقامت الجمعية في فرع خاف (5)الحاالت المزمنة في بيكتيـ 

خصصيف، كشارؾ في ذلؾ اليكـ مجمكعة مف الممرضيف بمشاركة نخبة مف األطباء المت
 . (6)كالممرضات كالشباب المشرفيف عمى النظاـ كالترتيب كتـ معالجة ثمانيف حالة

كما قامت بعمؿ دكرة خاصة في اإلسعاؼ األكلى بمشاركة نخبة مف المتخصصيف في ىذا 
أقيمت أمسية ثقافية كتخمميا مسابقة  المجاؿ نحك أربعيف طالبان مف المرحمتيف الثانكية كالجامعية، كما

ثقافية ، كما شاركت المجنة الفنية بالجمعية ببعض األناشيد الدينية كالفقرات الفنية حضرىا حكالي 
، كقامكا بحمالت تبرع بالدـ مف خالؿ التنسيؽ مع بنؾ الدـ، حيث جعمت لجميع (7)شخص 200

ذا ما احتاجت الم ستشفى لنكع معيف مف الدـ، يتصؿ الشباب بطاقات بنكع دـ كؿ شخص، كا 
 .(8)بالشباب لمتبرع بالدـ
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أما بخصكص المجنة الثقافية لمجمعية فعممت عمى إحياء المناسبات الدينية كالكطنية 
بالمحاضرات الدينية كالعممية كالثقافية في كثير مف مساجد القطاع،  كما نظمت المجنة ندكات 

 .(2)ثت النساء عمى لبس الحجاب، كح(1)خاصة بالنساء لتعمميـ أمكر دينيـ

كما عممت الجمعية عمى تكفير الكتاب اإلسالمي بيف أيدم الشباب المسمـ، ككفر العديد مف 
المصاحؼ المرتمة، كأشرطة الخطب كالمكاعظ كاألناشيد اإلسالمية، كدعمت الجمعية الكممة 

كأيضان عممت الجمعية عمى كضع البرامج كالخطط  .(3)المكتكبة كالمسمكعة بالكممة المرئية المصكرة
كالخطط لتعكيض الطالب عمى ما فاتيـ مف دركس نتيجة لألحداث التي يمر بيا القطاع، كقد 
أقيمت عدة دكرات مجانية لتعميـ المغة اإلنجميزية كالرياضيات لممراحؿ المختمفة، كدكرات في 

 .(4)الكمبيكتر كالسكرتارية كالطباعة

، كفي نياية كؿ (5)أطفاؿ ان رياض لألطفاؿ، ككانت أكؿ جمعية تقيـ رياض كقد أقامت الجمعية
عاـ يعقد احتفاالت لتخريج طالب الرياض، لمتكاصؿ مع األىالي، كيتـ عقد ندكة يقـك بإعطائيا كؿ 

 .(6)الشيخ أحمد ياسيف

بالنسبة لمنشاط االجتماعي لمجمعية، فإنو يعد مف أبرز األنشطة التي مارستيا الجمعية  أما
في السنكات الماضية، حيث لعبت المجنة االجتماعية مف فركع الجمعية الثالث دكران فعاالن في خدمة 

  :المجتمع، كقد كاف ذلؾ عمى النحك التالي
ات كمعكنات تتمقاىا مف المحسنيف إمكان محتاجة بما يتكفر لدييا مفقدمت العكف لألسر ال

كمخرجي الزكاة،  كقامت بإرشاد المحسنيف إلى مكاطف الفقر في المجتمع المحيط بالجمعية 
كفركعيا؛ ليقدمكا معكنتيـ بأيدييـ، كىي بذلؾ قامت بدكر الكسيط، كقد نشطت المجنة االجتماعية 

، كقد قامت المجنة بالتعاكف مع لجنة الزكاة في عمؿ البحكث االجتماعية حكؿ البيكت كاألسر الفقيرة
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غـ مف المحكـ في ك 500ات، ثـ تكزيع ما ال يقؿ عف بتكزيع لحكـ األضاحي عمى مدار ثالث سنك 
معسكر الشاطئ ككميات تساكييا في كؿ مف جباليا كالنصيرات كمناطؽ أخرل، كما قامت الجمعية 

كميات كبيرة مف ـ، باإلضافة إلى تكزيع بتكزيع النذكر كصدقات أىؿ المنطقة عمى مدار العا
 .(1)المقدمة مف أصحاب المصانع قبيؿ كؿ عيد مف األعياد المالبس الجديدة 

، كما (2)ـ1993/ 5/ 26كعشريف كفالة يتيـ نقدان يكـ  ان ككزعت الجمعية اإلسالمية ثالث
شيكؿ  45000أسرة بقيمة  450كزعت الجمعية اإلسالمية معكنات نقدية كعينية عمى حكالي 

لمنطقة جباليا كمشركع العممي كمشركع بيت الىيا، كما أقيـ برعاية الجمعية إفطار خيرم في حي 
المعتقميف كأىالي الشيداء كالفقراء أىالي عبكة تمكينية؛ شممت  1000تؿ الزعتر، كما كزع في رفح 

م ليـ؛ لمكاصمة ىك مساعدة الطالب، كتقديـ العكف الماد، كما كضعت ىدفان ليا (3)كالمحتاجيف
تعميميـ كتحصيميـ في الكميات كالمؤسسات الجامعية، كقررت أف تقدـ منحان دراسية تغطي نفقات 

 .(4)التعميـ كاممة 
بالنسبة لمنشاط الرياضي، اىتمت الجمعية بالرياضة فأجرت عدة مباريات كدية منيا عمى 

، كقد اىتمت بكرة (5)النصر العربيممعب الجامعة اإلسالمية، بيف فريؽ الجمعية اإلسالمية كفريؽ 
القدـ ككرة الطائرة كالتنس، لجذب الشباب بدالن مف التكجو لمنكادم اليسارية، ككانت تستغؿ فترة 

ممارسة رياضة، كذلؾ لتشكيؿ شباب ينتمي  قراءة القرآف، فكانت دعكة إلى جانباالستراحة ل
 .(6)لممسجد كالكطف 

  :االحتاللدور جمعية الصالح في مقاومة  -3

غاثي كاإلنمائي(، يقع المقر العاـ )اإلىي جمعية خيرية إسالمية عممت في المجاؿ الخيرم 
كأسست في  ،(7)دير البمح ضمف مبنى مدرسة الصالح الخيرية ألبناء الشيداء كاأليتاـية في لمجمع

 . (8)ـ1978البريج، المكافؽ 
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، كبرزت (1)ـ1987جاءت انتفاضة لكنيا لـ تأخذ أم صدل كبقيت محدكدة في البريج حتى 
في االنتفاضة األكلى، ككاف ليا دكر كبير في إغاثة المنككبيف كالفقراء كأىالي الشيداء كالمعتقميف، 

 .(2)كقدمت العديد مف المشاريع اإلغاثية لعشرات اآلالؼ مف األسر بقطاع غزة

كاألسر التي تعكؿ أيتامان إما ، األيتاـ كالفقراء كالمحتاجيف مف أبرز نشاطات الجمعية كفالة
براتب شيرم أك مساعدة سنكية، كمراكز تحفيظ القرآف، كتقديـ خدمات تربكية رياضية، كجمع قيمة 
قامة مشاريع  إفطار الصائـ كزكاة األضاحي كاليبات كتكزيعيا حسب المصارؼ الشرعية، كا 

 .(3)استثمارية خيرية يعكد ربحيا لتحقيؽ أىداؼ الجمعية

بإحياء المناسبات الدينية كالكطنية، مف خالؿ عمؿ االحتفاالت، فقد تـ إحياء  كما اىتمت
، كأنشئت رياض لألطفاؿ (4)، بمعسكر دير البمح-صمى اهلل عميو كسمـ –ذكرل مكلد الرسكؿ الكريـ 

ؾ في لضابط التربية كالتعميـ كذل ان لألطفاؿ كدكر لمحضانة، كما قررت بناء مدارس، كقدمت طمب
 -1995اء المدرسة في عامي ذلؾ، كبدأ تنفيذ بنرفض االحتالؿ كلكف  ـ؛1993 -1992عامي 
 .(5)قدـك السمطة  بعد 1996

مف المشاريع اإلغاثية المكسمية العاجمة التي تيدؼ  يع رمضانية، حيث تعدكقد قدمت مشار 
إلى مساعدة األسر الفقيرة كالمحتاجة، ككفرت االحتياجات األساسية الالزمة لألسر الفقيرة 

قسائـ ك كسكة العيد، ك زكاة الفطر،  :محتاجيف، كمف تمؾ المساعدات في شير رمضاف ما يميكال
كسكة الشتاء، كالتخفيؼ عف ك الطركد الغذائية لألسر الفقيرة، ك مشركع إفطار الصائـ، ك شرائية، 

 .  (6)كاىؿ الفقراء كالمساكيف

قامت جمعية الصالح خالؿ شير رمضاف بتكزيع المعكنات كالمساعدات عمى العائالت ك 
، عشرة آالؼ طرد غذائيالفقيرة كاألطفاؿ كاأليتاـ كالمعتقميف ضمف نشاطاتيا الخيرية، كقد تـ تكزيع 

كساىمت الجمعيات اإلسالمية الخيرية بتكزيع قسـ منيا مع جمعية الصالح، كما قامت الجمعية 
 . (7)ثمانية آالؼ معتقؿ الحمكيات كالتمكر بإىداء
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كما كفمت الجمعية مصاريؼ كنفقات مجمكعة كبيرة مف األيتاـ، كمساعدات نقدية، كما 
 . (1) اىتمت برعاية األيتاـ عبر المحاضرات لأليتاـ كألسرىـ

كقد قدمت مساعدات دكرية، حيث قامت الجمعية بتقديـ مشركع األضاحي، ككزعت المحـك 
المساعدات العينية كالمالية مثؿ الطركد ي محافظات غزة، كما قامت بتكزيع األسر الفقيرة فعمى 

فطار الصائـ، كما قدمت مساعدات طالبية ضمف مشركع الحقيبة المدرسية،  الغذائية كالزكاكات كا 
باإلضافة إلى مساعدات نقدية كعينية عاجمة لمجرحى كأسر الشيداء كالمتضرريف مف إعادة بناء 

 .(2)ترميـ البيكت الميدمةك 

غذائية،  ان مكاد، كقدمت الجمعية ليـ، العائالت المتضررة مف االحتالؿ كساعدت الجمعية
أغطية، أفرشة، خيـ كأدكات مطبخ ، كجميع االحتياجات األساسية، كما عممت  عمى  ترميـ 

عمار ىذه البيكت،  أك بناء مساكف ليـ   . (3)كا 

مية معكنات عينية طارئة لمعائالت المتضررة في حي كقد كزعت جمعية الصالح اإلسال
التفاح بغزة نتيجة تدمير بيكتيـ مف قبؿ قكات االحتالؿ، كقد شممت المعكنات بطانيات ، فرشات ، 
أدكات مطبخ ، مكاد تمكينية، كغذائية، كمكاقد غاز، كدعت جمعية الصالح المؤسسات الخيرية 

 .(4)ماتيـ لدل مراكز الجمعية بغزة كدير البمحكالمتبرعيف إلى اإلسراع في تقديـ مساى

كمارست الجمعية نشاطيا حتى في فترات منع التجكؿ، حيث كاف الشباب كالعماؿ ينزلكف في 
مخازف النصيرات كيعممكف ليؿ نيار؛ لتجييز الطركد الغذائية كنقميا لكؿ مناطؽ قطاع غزة، 

عمميـ في الميؿ، كيستمركف في العمؿ  كعندما يرفع منع التجكؿ يضعكنيـ في المكاف كيمارسكف
 . (5)ألف المكاف مغمؽ

 :جمعية الشابات المسممات -4

ق المكافؽ 1401أسست عاـ ير ربحية، جمعية الشابات المسممات جمعية نسكية غ
ـ، ساىمت في تنمية المجتمع الفمسطيني، كالتخفيؼ مف مشاكمو في مجاؿ المرأة كالطفؿ، 1981
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مرأة الفمسطينية كرعايتيا مف خالؿ تكفير فرص التدريب المتنكع ثقافيان كمينيان باإلضافة إلى تنمية ال
كاجتماعيان، كعممت عمى الحفاظ عمى شخصية المرأة الفمسطينية كىكيتيا في كجو االنحراؼ كالغزك 
الفكرم، كنشر الكعي اإلسالمي كالدعكة لألخالؽ اإلسالمية، تفعيؿ دكر المرأة الفمسطينية في 

 .(1)كالمؤسسات، المساىمة في تربية الجيؿ تربية إسالمية كتعميؽ انتمائو الكطني كاإلسالمياألسرة 

إلى ربط المرأة  ـ، كييدؼ المركز بشكؿ عاـ1993لمقرآف الكريـ في عاـ  ان أنشأت مركز 
لألطفاؿ، كمراكز لمخياطة كالتفصيؿ  ان بالقرآف الكريـ تالكة كحفظان كتطبيقان، كما أنشأت رياض

ؼ كالتجميؿ،  كعقدت دكرات تالكة كتجكيد، كما عقدت دكرات تعميمية في الحاسكب كالصك 
دركس تقكية لجميع ك طباعة تقارير كأبحاث، ك نجميزية، كرات طباعة بالمغتيف العربية كاإلكمبادئو، كد

كدكرات قيدة، المراحؿ،  كدكرات إسعاؼ أكلية، كتثقيؼ صحي، كتثقيؼ غذائي، كفي التفسير كالع
في عمـ النفس  في تربية األكالد،  في السيرة، في الحديث الشريؼ، في الفقو،ك  داعيات،إعداد 

 .(2)كاالجتماع

لمخياطة، كأنشأت معارض لمالبس شتكية كزم مدارس كقرطاسية كجمباب  ان كما أقامت مصنع
إقامة كىدايا العيد، ككذلؾ قامت الجمعية بعرض منتجاتيا مف الفنكف كالتريكك كالخياطة، كاىتمت ب

مخيمات صيفية، كشممت برامج دينية كثقافية كأدبية كترفييية كاإلسعافات األكلية كالرحالت، كعممت 
عمى تنمية المكاىب، كتنمية الشخصية القيادية كركح الجماعة، كمساعدة األسر المستكرة، كنسقت 

 .(3)رمضاف مع المؤسسات األخرل، كأىؿ الخير في الداخؿ كالخارج، كغالبان ما يككف في شير
  :جمعية االتحاد النسائي-5

 ـ، ككاف ليا عدة فركع في خاف1964أسست جمعية االتحاد النسائي الفمسطيني بغزة عاـ 
 رفح، كغزة.ك بيت حانكف، ك يكنس، 

أىداؼ الجمعية رفع مستكل المرأة اقتصاديان كاجتماعيان كصحيان، كرعاية األمكمة كالطفكلة، 
سعي لتحقيؽ المساكاة كتكافؤ الفرص بينيا كبيف الرجؿ في الحياة العامة، كرعاية المرأة العاممة، كال

 كتكفير حياة كريمة ليـ. ،كاأليتاـ ،العناية باألسر المحتاجةك ، ؼالتعاكف مع الييئات لنفس اليد

كمف أنشطتيا تعميـ األطفاؿ، حيث كاف في كؿ فرع ركضة باإلضافة إلى دار حضانة بغزة 
يكنس، كاىتمت بنشر الثقافة الشعبية، حيث كجد مكتبة في كؿ فرع تضـ  كدار حضانة في خاف

                                                           
 .32رائدة عمكاف، دكر الجمعيات اإلسالمية في تربية الفتيات، دراسة ماجستير، ص  (1)
 .37رائدة عمكاف، دكر الجمعيات اإلسالمية في تربية الفتيات، دراسة ماجستير، ص  (2)
 .38كر الجمعيات اإلسالمية في تربية الفتيات، دراسة ماجستير، ص رائدة عمكاف، د (3)
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قدمت مساعدات نقدية دكرىا في النشاط االجتماعي، كما ، كبرز دبية كالتعميمة كالثقافيةالكتب األ
كعينية ألسر الشيداء كالمعتقميف، كالمصابيف، كمرضى الكمى، كاألسر المستكرة، كساىمت في تقديـ 

تنظيـ دكرات التفصيؿ كالخياطة كالنسيج اآللي) التريكك( كفف التطريز ك ية، األطراؼ الصناع
 .(1)كتأسيس جمعية تعاكنية لممتدربات

 :جمعية اليالل األحمر-6

ـ بعد جيكد استمرت ثالثة أعكاـ مف مؤسسييا، كيرجع الفضؿ في 1972أنشئت في يناير 
اليا بفتح مستكصؼ في غزة، كآخر في تأسسييا إلى الطبيب حيدر عبد الشافي، بدأت الجمعية أعم

القرارة بخانيكنس كثالث في عبساف، كرابع في )أبكطعيمو(، كىي منطقة محركمة مف الخدمات 
الصحية، كعمؿ األطباء في تمؾ المستكصفات تبرعان في أكؿ األمر؛ ثـ بمكافئة رمزية، كقد ألحؽ 

 (2)ج األىالي بأجكر مخفضة.بكؿ مستكصؼ صيدلية تقدـ الدكاء بسعر التكمفة، ككانت تعال

كاف لممؤسسات األىمية دكر كبير كأساسي في نضاؿ شعبنا الفمسطيني، كقد كاف مف أبرز 
أنشطتيا نددت بممارسات االحتالؿ، كشاركت في المظاىرات كالمسيرات، كقدمت لألسرل كلذكييـ 

ىالييـ بزيارتيـ، المساعدات مف خالؿ إرساؿ مبالغ كمالبس عف طريؽ الصميب األحمر، كنسقت أل
كساىمت في حؿ مشاكميـ مف أم عممية اعتداء عمى المساجيف،  كشاركت في فعاليات االنتفاضة 

  (3)كمنيا اإلضرابات.

كقدمت خدمات صحية مجانية كشبو مجانية لممصابيف كالمرضى ، كما قدمت خدمات 
نسانية، باإلضافة إلى مساعدة الفقراء كأسر  المبعديف؛ لمساعدتيـ عمى الصمكد،  تعميمية كثقافية كا 

 .(4)لمطالب، كما أنشأت مراكز لمحك األمية ان مدرسي ان ككفرت زي

  :جمعية اإلغاثة الزراعية -7

ـ؛ لمساعدة المزارعيف ، 1983أسست بمبادرة مف خريجي األردف ميندسيف زراعييف عاـ 
ز صمكد المزارع كإلرشاده، حيث كانت  مكجة استيطانية كبيرة، فكانت بمبادرة مف شباب؛ لتعزي

                                                           
 تقرير عاـ عف أىداؼ كنشاطات جمعية االتحاد النسائي الفمسطيني بغزة. (1)
 .107، ص 13إبراىيـ سكيؾ، غزة عبر التاريخ، ج (2)
 ـ.2013/ 2عبد العزيز أبك القرايا،  (3)
 ـ.2013/ 2عبد العزيز أبك القرايا،  (4)
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كجمعكا التبرعات مف خالؿ االتصاؿ بالمبادريف مف الخارج، كساعدتيـ في الحصكؿ عمى أكؿ 
 . (1)نشاط ممكؿ

قدمت الجمعية الخدمات اإلرشادية في ثالث مجاالت اإلنتاج النباتي، كاإلنتاج الحيكاني، 
ـ، فيما يتعمؽ بتطكير 1992ان عاـ كاالقتصاد المنزلي، كقد حققت كحدة اإلنتاج النباتي نجاح

أساليب جديدة لتحسيف نكعية خدماتيا اإلرشادية، كشكمت لجنة بحث كتجارب في مجاؿ اإلنتاج 
النباتي، كما تـ إحراز تقدـ في الزراعة تحت الشاش لحماية كتحسيف مزركعاتيـ، كما أصدرت 

مة لممزارعيف، كبمغ عدد الزيارات نشرات تتعمؽ بأساليب الزراعة، كما قامت بزيارات إرشادية منتظ
 . (2)3520، كعدد المحاضرات خمس كعشريف محاضرة، كعدد المستفيديف  1621

كما ركزت كحدة اإلنتاج الحيكاني نشاطيا عمى المزارعيف الصغار، كقد تـ القياـ بنكعيف مف 
اإلرشاد كالدعـ البيطرم، كعدد الحاالت التي قاـ بيطريك كحدة اإلنتاج الحيكاني  :كىما ،النشاط

، كعدد  196، كعدد الحيكانات المعالجة 275حالة. كقد تـ زيارة  1973بمعالجتيا في غزة 
،المستفيدكف 197، حاالت التطعيـ 31، حيكانات أخرل  27، كمزارع الدجاج  33المحاضرات 

 .(3) ـ1992كذلؾ عاـ  2772

شرعت لجاف اإلغاثة الزراعية بالعمؿ عمى برنامج  أما بالنسبة لالقتصاد المنزلي فقد 
االقتصاد المنزلي في محاكلة لمعالجة بعض ىذه المكاضيع مباشرة، كاليدؼ ىك تقكية مكقع النساء 

، 417مف خالؿ تنظيـ إنتاج جماعي عمى مستكل بسيط، كمجمكع النشاطات في االقتصاد المنزلي 
، كنشاطات 6، كتعاكنيات 192، كمحاضرات ميدانية 55، كمحاضرات 69كاستعراضات عممية 

 .(4)  ـ1992كذلؾ عاـ  330، كعدد المشاركيف4كاحتفاالت 

مشاريع اإلقراض، ك ، مى إقامة المشاريع مثؿ عمؿ دكراتكما عممت لجاف اإلغاثة الزراعية ع
نشاء تعاكنيات الدجاج، نشاء  كتكسيع مشركع األشتاؿ، كا  كاستصالح أراضو كشؽ طرؽ زراعية، كا 

الدفيئات، كعمؿ دكرة تدريب لتربية النحؿ، كما عممت عمى تكزيع تسعيف طنان مف األغذية في قطاع 
 .(5)ألؼ دكالر. كما أقامت مشركع لتدريب الميندسيف الزراعيف 70غزة كما كزعت مالبس بقيمة 

                                                           
 ـ2013/ 8/ 19مقابمة أجرتيا الباحثة مع تيسير محيسف بتاريخ  (1)
 .1992التقرير السنكم لمجاف االغاثة الزراعية الفمسطينية عاـ  (2)
 .1992التقرير السنكم لمجاف االغاثة الزراعية الفمسطينية عاـ  (3)
 .1992التقرير السنكم لمجاف االغاثة الزراعية الفمسطينية عاـ  (4)
 .1992ير السنكم لمجاف االغاثة الزراعية الفمسطينية عاـ التقر  (5)
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تي ليا بديؿ محمي ، قامت بزيارات ميدانية كما شجعت عمى مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية ال
لممزارعيف كالنساء، ككاف الحديث في البداية فردم، ثـ أصبح بعد ذلؾ عف طريؽ جمع النساء في 
منزؿ كالحديث ليـ عف بعض الصناعات المنزلية، كأقامت نكادو ريفية، كاىتمت بالصناعات 

الدكاجف كاألرانب كالزراعة، كشجعت  الغذائية، كدعت إلى إنشاء  الحديقة المنزلية، كتربية
لمشاريع  ان الصناعات المحمية مثؿ، المخمالت كاأللباف، كالعصائر؛ إليجاد البدائؿ.  كقدمت منح

كماؿ الدراسات العميا، كسرعة تبادؿ الخبرة مف الخارج، كبعثت  صغيرة، كشجعت التعميـ الذاتي ، كا 
مكه،  كقامكا بعمؿ كرش عمؿ كندكات، كما أنشأت بعض أفرادىا ألخذ دكرات، كعادكا ليطبقكا ماتعم

 .(1)تعاكنيات زراعية
 :دور المساجد في دعم المقاومة -ثانيًا:

اقترف التصعيد في مقاكمة المحتؿ بظاىرة تنامي المشاعر اإلسالمية لدل الفمسطينييف 
 200مف  عدد المساجد في قطاع غزة د أكثر مف أم كقت مضى، كقد ازدادكالتصاقيـ بالمسج

ـ في بداية االنتفاضة، كأكد أحد قادة الحركة اإلسالمية 1987عاـ  600ـ إلى  1967مسجد عاـ 
في فمسطيف أف مرحمة المسجد كانت أكلى مراحؿ العمؿ الكطني التي سبقت اندالع االنتفاضة، 

 .(2)كأقبؿ عمييا المجاىدكف -خالؿ تمؾ المرحمة –حيث زاد عددىا 

فعاؿ في أحداث االنتفاضة، حيث برز دكرىا بشكؿ بارز في دفع كظيرت المساجد كعنصر 
كتكجيو الشباب، كاتخذكا مف المساجد نقاط انطالؽ لممقاكمة، كالحشد كتعبئة الجماىير بالشعارات 

 .(3)اإلسالمية

كضـ المسجد عدة لجاف خالؿ االنتفاضة األكلى، كقد كاف ليا دكر فعاؿ في تمؾ الفترة،  
نة العمؿ االجتماعي، كلجنة العالقات العامة، كلجنة العمؿ الثقافي، كلجاف كمف تمؾ المجاف لج

 اإلصالح، كالمجنة الرياضية.
  :لجنة العمل االجتماعي

لقد كانت المساجد في قطاع غزة تقدـ المساعدات المالية كالعينية لمعائالت الفقيرة 
، حيث أنشئت لجنة لجمع الزكاة التي كانت تقدـ المساعدات، كاستخدمت مكبرات (4)كلمطالب

                                                           
 ـ.2013/ 8/ 19مقابمة أجرتيا الباحثة مع تيسير محيسيف بتاريخ  (1)
 .141إبراىيـ عباس، البعد اإلسالمي في الحركة الكطنية، ص  (2)
 .102ياسر الزعاترة، االنتفاضة كعكدة الركح اإلسالمية،الكعد الحؽ، ص (3)
 .228ؼ، اييكد يعارم، انتفاضة، صرئيؼ شي (4)
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الصكت لتقديـ التبرعات لممناطؽ التي تحت حظر التجكؿ، كلـ يكف ينتيي المنادم حتى كاف 
الناس عمى أبكاب المسجد، يتسابقكف  لتقديـ المساعدات، حتى كبار السف، كفي إحدل المرات قدـ 

 (1)عشركف ديناران، كقاؿ أنا ال أستطيع حمؿ أم شيء ألقدمو غير تمؾ. رجؿ مسف مريض كمعو
 . (2)كما كاف يتـ داخؿ المسجد حمالت تبرع بالدـ

أقيمت عالقة بيف الحي كالمسجد بشكؿ مباشر، فكانت لجنة العالقات  :لجنة العالقات العامة
تقكـ بزيارات لمعائالت  العامة، كالتي قامت بمشاركة الناس في أطراحيـ كأفراحيـ، حيث كانت

، كمؤازرة األسرل كأسرىـ، كتقديـ بعض اليدايا أك الزيارات الدكرية أك (3)الفقيرة كألىالي الشيداء
. كجمب (4)الزيارات في المناسبات، كلممعتقميف بعد خركجيـ ، كتكزيع تبرعات عمى األسر الفقيرة 

ثغرة مف تبرعات األىالي، كما كاف  مايحتاجكنو مف مستمزمات أساسية، ككاف المسجد يحاكؿ سد
؛ لتحقيؽ التكاصؿ االجتماعي كالتخفيؼ عف بات بيت العزاءالشباب يقكمكف بتكفير كؿ متطم

 (5)األىالي.

كاف المسجد لمصالة  كلمرياضة كلتحفيظ القرآف، كجمعية اجتماعية،  :لجنة العمل الثقافي
. كقدـ دركس التقكية (6)الشباب لمشباب، فكاف المسجد يحتضفككاف مدرسة كركضة كتعميـ 

 الشعبي. ككانت تكزع كتب كأشرطة المجانية لطالب الثانكية العامة بشكؿ منتظـ، كما نشط التعميـ
، (8)كعقد احتفاالت لمشيداء، كتـ إحياء المناسبات اإلسالمية كالكطنية، (7)إسالمية عمى الجماىير

ـ عمى الصمكد؛ لضماف استمرارية األحداث كبالتالي تكجيييـ في عمميات المقاكمة أك مساعدتي
، كدعا خطباء المساجد (1)، كذكرتيـ بنماذج البطكلة في التاريخ(9)كالفعاليات اليكمية، كعدـ تكقيفيا 

   (2)المساجد إلى مقاطعة المنتكجات اإلسرائيمية التي ليا بديؿ .
                                                           

 ـ.2014/ 7/ 5مقابمة أجرتيا الباحثة مع د. نياد الشيخ خميؿ  (1)
 ـ.2013مقابمة أجرتيا الباحثة مع أحمد بحر، (2)
 ـ.2013مقابمة أجرتيا الباحثة مع أحمد بحر، (3)
 ـ.2014/ 7/ 5مقابمة أجرتيا الباحثة مع د. نياد الشيخ خميؿ  (4)
 ـ.2013مقابمة أجرتيا الباحثة مع أحمد بحر، (5)
 ـ.2013مقابمة أجرتيا الباحثة  مع أحمد بحر، (6)
 .228؛ رئيؼ شيؼ،كاييكد يعارم، انتفاضة، ص144إبراىيـ عباس، البعد اإلسالمي في الحركة الكطنية، ص  (7)

 .228ص
 ـ.2013مقابمة أجرتيا الباحثة مع أحمد بحر، (8)
 .228؛ رئيؼ شيؼ،كاييكد يعارم، انتفاضة، ص144إلسالمي في الحركة الكطنية، صإبراىيـ عباس، البعد ا  (9)

 .228ص
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ماكف اإلسالمية كشكمت المساجد رمكزان حقيقية لميكية الدينية كاالجتماعية؛ لذلؾ ىكجمت األ
مف قبؿ الييكد، األمر الذم أدل إلى تقكية كتعمؽ المكاطنيف بالمساجد كدكر العبادة، كاستخدمت 

 .(3)المساجد عبر مكبرات الصكت في حث المكاطنيف عمى االنتفاضة
، كقد عمؿ الشيخ حان في االنتفاضة األكلىبرزت فكرة اإلصالح بركزان كاض :لجنة اإلصالح

نصاؼ المظمكـ مف د كاف اإلصالح لحؿ مشاكؿ الناس كا  مى حؿ مشاكؿ الناس، كقأحمد ياسيف ع
حقاؽ الحؽ. كأقيمت المجاف القضائية خصيصان  (4)الظالـ ، ككضع قانكف لرفع الظمـ عف الناس كا 

التي قاطعتيا ، كلقد  لحؿ النزاعات المحمية في المناطؽ، كلكي تقـك بالبديؿ عف المحاكـ اإلسرائيمية
المجاف بالعمؿ كفؽ األعراؼ السائدة كالقكانيف المحمية القديمة حتى تعبر عف  اعتمدت تمؾ

، كمف أشير المساجد الشاطئ كالشمالي الذم أسسو الشيخ أحمد ياسيف كالمجمع (5)مقاطعتيا
    (6)اإلسالمي كمسجد الكنز.

االجتماعي كالسياسي، حيث لـ يكف  لمتعبد كما يعد المسجد أحد أىـ بؤر التفاعؿ كالنشاط 
، كعقد االجتماعات، كنقطة النطالؽ المظاىرات (7)فقط؛ فكاف مكطنان لمتحرؾ كلمتفكير كالتخطيط 

كالفعاليات األخرل، كقد تردد عميو المتدينكف كالعممانيكف عمى حد سكاء ، كاستخدـ المسجد لعقد 
ات؛ لمكاجية سياسات االحتالؿ، ككاف العديد مف تمؾ المقاءات الكطنية، ككضع الخطط كاإلستراتجي

 .(8)النشاطات التي تتـ في المسجد لصالح االتجاه الديني

مثمت المساجد الدكر اإلعالمي، فكانت تنقؿ لمجماىير مايحدث في المناطؽ مف أخبار، 
ؾ باإلضافة لقراءة البيانات التي تكجو الناس، كاستخدمت المنظمات اإلسالمية كحدىا تم

قدـك يكـ الجمعة، لمتعرؼ عمى فعاليات االنتفاضة كىؿ ستستمر  كفرقب. ككاف الناس ي(9)األساليب
 . (10)تمؾ الفعاليات أـ تتكقؼ، مف أجؿ المشاركة فييا

                                                                                                                                                                          
 ـ.2014/ 7/ 5مقابمة أجرتيا الباحثة مع د. نياد الشيخ خميؿ  (1)
 ـ 2013مقابمة أجرتيا الباحثة مع أحمد بحر، بتاريخ  (2)
 .144إبراىيـ عباس، البعد اإلسالمي في الحركة الكطنية، ص (3)
 ـ، مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني..2002/  26/2الشيخ أحمد ياسيف، بتاريخ  مقابمة مع (4)
 .255رئيؼ شيفف، كاييكد يعارم، انتفاضة، ص (5)
 ـ.2013مقابمة أجرتيا الباحثة مع أحمد بحر، بتاريخ  (6)
 ـ.2014/ 7/ 5مقابمة أجرتيا الباحثة مع د. نياد الشيخ خميؿ، بتاريخ  (7)
 .93زياد أبك عمرك، الحركة اإلسالمية، ص (8)
 .106رئيؼ شيؼ، كاييكد يعارم، انتفاضة، ص  (9)
 ـ.2014/ 7/ 5مقابمة أجرتيا الباحثة مع د. نياد الشيخ خميؿ، بتاريخ  (10)
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كما عممت عمى إبالغ المكاطنيف عف تقدـ القكات اإلسرائيمية في ىجكـ أك اقتحاـ مكقع، 
بالغ المكاطنيف عف ىجكـ لممستكطنيف  الساكنيف بالقرب مف المستكطنات اإلسرائيمية، كتحذير كا 

رشادىـ إلى كيفية مكاجيتو  .(1)المكاطنيف مف كقكع طارئ، كا 

و، كاف يخرج يبعد االستماع لخطبة الجمعة كالتي يككف المجاؿ مفتكحان لمتعبئة كالتكج
دة اإلسالمية المصمكف لمكاجية جنكد العدك المدججيف بقكة السالح مقابؿ قكة اإليماف كالعقي

الصادقة، مردديف ىتافات "اهلل أكبر، ك أركاحنا فداء فمسطيف" ، كغنت النشيد اإلسالمي، بصكت 
ككانكا مقسميف إلى  لحجارة عمى الجيشا كفقذفكاف الشباب يخرجكف ممثميف، كيعاؿ، كقد 
 .(2)مجمكعات 

. كانت (3) الشكارعىرات في نشط دكر المسجد في تكجيو الجماىير إلى كيفية  بدء المظا
المكاجية تدار مف داخؿ المسجد، ثـ يخرج المتظاىركف لمكاجية االحتالؿ في الشارع، ثـ ينسحبكف 

لمسجد إلى المسجد كيغمقكف أبكاب المسجد، كقد كانت حصينة، ككانكا يصعدكف عمى أسطح ا
 .(4)كأدكات مكاجية االحتالؿ كمعيـ الحجارة 

كمراكز التجمع، كالعمؿ حيث تـ استخداميا لصناعة  ان ف نقاطكانت المساجد بالنسبة لممجاىدي
خفاء السالح كالمنشكراتالمكاد اإلعالم خفائيا كا  كاألشخاص المطمكبيف، كما استخدمتيا    ية كا 

، مما أدل (5)لحث الجماىير عمى المشاركة في المكاجيات مع االحتالؿ، كذلؾ مف خالؿ الخطب
 . (6)لمساجد لمتحصف بيا كحمايتيا إلى تمركز آالؼ المتظاىريف حكؿ ا

كقد اشتدت الحممة التي شنتيا السمطات العسكرية اإلسرائيمية عمى المؤسسات الدينية في 
قطاع غزة منذ بداية االنتفاضة، حيث اتخذت إجراءات ضد حرمة تمؾ المساجد، مف تحكيميا 

 بمداىمتيا كحصارىا. كقكاعد لمعمميات، كثكنات عسكرية، كاعتقاؿ أئمة المساجد، كما قامت

كأشغمت المساجد كقكاعد لمعمميات، فقد حكلت صناديؽ التبرعات في المساجد إلى صناديؽ 
بريد، يتـ كضع الرسائؿ فييا المتضمنة لممعمكمات، كالتكجييات الخاصة بأعضاء التنظيـ،  ككاف 

                                                           
 .218عدناف أبكعامر، االنتياكات اإلسرائيمية، ص (1)
 .15، ص854مة المجتمع، ع أبكخالد، حركة المقاكمة اإلسالمية تقكد االنتفاضة، مج (2)
 .59رئيؼ شيؼ، كاييكد يعارم، انتفاضة، ص  (3)
 ـ.2014/ 7/ 5مقابمة أجرتيا الباحثة مع د. نياد الشيخ خميؿ،  (4)
 .224رئيؼ شيؼ، كاييكد يعارم، انتفاضة، ص (5)
 .109رئيؼ شيؼ، كاييكد يعارم، انتفاضة، ص (6)
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شبيات عف كاضعي يأتي بعض األفراد فيقكـ بإخالء الصناديؽ عمى فترات ثابتة مف أجؿ إبعاد ال
 .(1)الرسائؿ في الصناديؽ

إلى ثكنات عسكرية، كذلؾ منعت المصميف مف  المساجدكقد حكلت قكات االحتالؿ بعض 
، كقد (2)التكجو إلى المساجد، كقد استدعت سمطات االحتالؿ أئمة كخطباء المساجد كاعتدكا عمييـ

 .(3)لمساجد استدعي خطباء ا

ـ، كمف تمؾ 1989/ 30/12في منتصؼ الميؿ بتاريخ كداىمت قكات االحتالؿ المساجد 
المساجد مسجد الصفاء في مخيـ البريج، بحجة التفتيش عف كسائؿ تحريضية لمقكات الضاربة 

 .(4)كلمجاف الشعبية، كحطـ الجنكد أبكاب المسجد خالؿ عممية المداىمة كالتفتيش

اإلسالمية كجمعية الصالح يالحظ مما سبؽ اىتماـ الجمعيات اإلسالمية كالمجمع كالجمعية 
كجمعية الشابات المسممات عمى بناء الكعي الديني مف خالؿ التركيز عمى حفظ القرآف الكريـ 

حياء المناسبات الدي محاضرات دينية كثقافية، كما اىتمت بعمؿ  نية كالكطنية، باإلضافة إلى عقدكا 
 معارض احتكت عمى الكتاب كالشريط اإلسالمي. 

ت اإلسالمية عمى تمتيف أكاصر العالقة داخؿ المجتمع، مف خالؿ رعاية كما عممت الجمعيا
الفقراء كالمحتاجيف كاأليتاـ، كتكزيع لحكـ األضاحي كالمالبس كالعيديات عمى األطفاؿ. كما 

 استقطبت الشباب مف خالؿ االىتماـ بالرياضة.

االتحاد كما ظيرت بعض الجمعيات النسائية مثؿ جمعية الشابات المسممات كجمعية 
النسائي، فعممت عمى االىتماـ بالمرأة  كرعاية األمكمة كالطفكلة ، كتنمية المرأة الفمسطينية كرعايتيا 
مف خالؿ تكفير فرص التدريب المتنكع ثقافيان كمينيان كاجتماعيان، كما قدمت مساعدات ألسر الشيداء 

 كالمعتقميف كالمصابيف، كقامت بعمؿ دكرات خياطة.

ية الشابات المسممات بنشر الكعي اإلسالمي كالدعكة لألخالؽ اإلسالمية، كما اىتمت جمع
كتعميؽ االنتماء الكطني، مف خالؿ إنشاء مراكز لتحفيظ القرآف الكريـ، كعقد دكرات تالكة كتجكيد، 

 كعقد ندكات دينية كثقافية. 

                                                           
 .77،ص1ييد عز الديف القساـ، جحاتـ أبك زايدىة، رؤية بحثية كتائب الش (1)
 .23-22ـ، ص1988، 1في ظؿ االنتفاضة المسجد يستعيد دكره، فمسطيف المسممة، ع (2)
 .57جياد جياد، االنتفاضة المباركة، ص (3)
 .546،  ص 17فمسطيف الثكرة أحداث  (4)
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بالنسبة لجمعية اليالؿ األحمر فقد اىتمت بتقديـ الخدمات الصحية المجانية كشبو  أما
نسانية لمفقراء كأسر المبعديف. كما يالحظ اىتماـ  المجانية، كما قدمت خدمات تعميمية كثقافية كا 
جمعية اإلغاثة الزراعية بالزراعة كعممت عمى تطكيرىا، مف خالؿ عمؿ زيارات ميدانية لممزارعيف، 

 أيضان شجعت الصناعات المحمية خاصة الصناعات الغذائية، كما دعت لتربية الدكاجف كاألرانب.ك 

كما كاف المسجد عبارة عف مؤسسة اجتماعية، كداران لمقضاء، كمعيدان لمتعميـ، كمحيط الكثير 
 منيا ساحات لممكاجية كنكادم رياضية، كمنبران إعالميان. 
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 الثالثالفصل 
اجملال االقتصادي خالل تنويت يف اجلهىد الشعبيت 

 م(7661-7691االنتفاضت األوىل يف قطاع غزة )
 

مقطاع الزراعي في قطاع غزة خالل االنتفاضة الجيود الشعبية ل :المبحث األول
 م(1994 -م1987األولى )

 في قطاع غزة خالل االنتفاضة األولى جيود القطاع التجاري :المبحث الثاني
 م(1994 -1987)
الصناعي والعمال في قطاع غزة خالل الجيود الشعبية لمقطاع  :المبحث الثالث

 م(1994 -م1987االنتفاضة األولى )
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 المبحث األول
 مقطاع الزراعي في قطاع غزة خالل االنتفاضة األولىالجيود الشعبية ل

 م(1994 -م1987) 
 ، باإلضافة لمجيكد الشعبيةىذا المبحث كاقع القطاع الزراعي كالثركة الثركة الحيكانيةناكؿ يت

، كأخيران  الحديث عف اقتصاد قاكمة سياسات االحتالؿفي م لمقطاع الزراعي كالثركة الحيكانية 
 العائمة الغزية كالتعاكنيات.

 :واقع الزراعة والثروة الحيوانية -:أوالً 
ـ، أصبح قطاع غزة يعتمد بالتدريج عمى 1967تالؿ الصييكني عاـ منذ اليكـ األكؿ لالح
ألنيا تتضمف بالدرجة األكلى األرض  استيدفت سمطات االحتالؿ الزراعة؛اقتصاد "إسرائيؿ"، حيث 

كالمياه، حيث يشكالف الركيزة األساسية في األيدلكجية الصييكنية، كقد فرضت قيكدان عمى الزراعة، 
 ، منيا:لعممية اإلنتاجية، كتعرضت الزراعة في قطاع غزة لعدة مشكالتكسيطر االحتالؿ عمى ا

محدكدية ك مشكمة التسكيؽ كتذبذب األسعار، كعدـ تكفر مصادر كافية لإلقراض الزراعي، 
تدني نكعية المكاد الزراعية ك عدـ كجكد إرشاد زراعي فعاؿ لتكجيو المزارعيف، ك المياه المتكفرة لمرم، 

 .(1)كعدـ كجكد جياز لمراقبة تمؾ المكاد كرصدىا ،أسمدة كبذكر كشتؿك المستخدمة، مف أدكات رم 

أراضي المراعي الخضراء؛ بسبب إغالؽ  كانية عدة مشاكؿ منيا: قمةكما كاجيت الثركة الحي
جكد تنظيـ لمرعي فيما مساحات كاسعة مف المناطؽ الرعكية مف قبؿ سمطات االحتالؿ، كعدـ ك 

مما  ؛تبقى منيا، كاالرتفاع المستمر في التكاليؼ التشغيمية، كارتفاع أسعار األعالؼ كالشعير
 . (2)" إسرائيؿ"يضطر البمد الستيراد ىذه األعالؼ مف 

الماشية  ات كالطيكر األمر الذم اضطر مربيالسالالت المحمية مف الحيكان باإلضافة إلىماؿ
إلى إدخاؿ الساللة المحسنة "إسرائيميان" ذات القدرة اإلنتاجية العالية مقارنة بالبمدم، كلكنيا ال تصمح 
لمتربية في المراعي، كنقص في األيدم العاممة كالمدربة كالراغبة في العمؿ في مجاؿ تربية 

 .(3)السكؽ المحمية الحيكانات كالطيكر، كالنقص في مجاؿ الخدمة البيطرية كاإلرشاد، كضيؽ

                                                           
المحتمة،الدراسات الفمسطينية، مركاف حداد، نعماف مزيد،أكضاع قطاع الزراعة المركية في األراضي الفمسطينية  (1)

 .161ـ ، ص 1993، ع 14ع 
 .157عادؿ الزاغة، اقتصاد الضفة الغربية كقطاع غزة، المجتمع الفمسطيني، ص (2)
 .157عادؿ الزاغة، اقتصاد الضفة الغربية كقطاع غزة، المجتمع الفمسطيني، ص (3)
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في قطاع غزة  بدرجة محدكدة، كذلؾ بحكـ محدكدية مساحة الحيكانية  الثركةاستغمت 
المراعي المتاحة لدييـ لتربية الحيكانات خالؿ االنتفاضة، كلكف بعض السكاف عممكا عمى تربية 

حمية فقط، الطيكر كالحيكانات ألغراض االستيالؾ المنزلي، كتـ تسكيؽ الفائض في األسكاؽ الم
مساحات أكسع مف المساحات المكجكدة داخؿ المدف ؛ نظران لتكفر كتتركز تربية الحيكانات في القرل

 .(1)كالمخيمات

لقد أحدثت االنتفاضة تغيرات كبيرة في مختمؼ جكانب حياة الشعب الفمسطيني في قطاع 
القطاع  ؿ خاص عمىغزة، كمف ضمنيا الجانب الزراعي، كألقت االنتفاضة مسؤكليات كبيرة كبشك

التطكرات الجديدة التي أكجدتيا كمع المستمزمات الضركرية التي يفرضيا  ليا، الزراعي لمالئمة 
 .(2)كمف ىنا برزت الحاجة لدل سكاف القطاع لمتزكد بالمكاد الغذائية لفترات طكيمة

ماد عمى تكجو أىالي القطاع لألرض؛ لتحقيؽ المزيد مف االعتماد عمى الذات، كتقميؿ االعت
ة السمع اإلسرائيمية في سد االحتياجات الغذائية، كما شيدت تكسعان في زراعة المساحات الصغير 

لتعزيز االكتفاء الذاتي  ؛تربية الدكاجف كفي البيكتب التي كانت مخصصة كحدائؽ، كما قامت
 .(3)لألسرة

 :الجيود الشعبية لمقطاع الزراعي والحيواني في مقاومة سياسات االحتالل -:ثانياً 
 :القطاع الزراعي -1

إف نمط الزراعة ىك شكؿ مف أشكاؿ المقاكمة الكطنية الفمسطينية، كىك ال يقؿ في تأثيره 
السمبي عف أسمكب استخداـ الحجارة، كىي سالح مكجو ضد السيطرة االقتصادية اإلسرائيمية، مثمما 

ف كال األسمكبيف أف  سالح الحجارة مكجو ضد التكاجد اإلسرائيمي العسكرم في الضفة كالقطاع، كا 
 .(4)يخدماف ىدفان كاحدان ىك االستقرار الكطني كطرد المحتؿ

 ان استقرار  تمرت الزراعة في قطاع غزة بمراحؿ تطكر متميزة  خالؿ االنتفاضة، حيث شيد
االعتماد عمى التكنكلكجيا، ك زيادة في زراعة الحبكب، ك في نسبة المناطؽ الزراعية كعدـ تقمصيا، 

ف خالؿ الحقكؿ الزراعية لمعماؿ الزراعيي عدد أياـ العمؿ في ة العامميف في الزراعة، كتزايدزيادك 
                                                           

 .46اقتصاد العائمة الفمسطينية،صمؤسسة الدراسات كالبحكث،  (1)
 .72قتصاد العائمة الفمسطينية، صمؤسسة الدراسات كالبحكث،ا (2)
كاقع كآفاؽ تطكر النمط الزراعي في قطاع غزة، المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي اسيا األمـ المتحدة،  (3)

 .22ص
 .67، ص180عبد الباقي شناف، دكر القطاع الزراعي في االنتفاضة، بمسـ، ع  (4)



136 
 

مدة كشراء كاألس الرم كالحمامات الزراعية االنتفاضة، استثمار األمكاؿ في الزراعة في مجاؿ
الماكينات كاآلالت الزراعية كالجرارات، فمقد بمغت نسبة ارتفاع استثمار األمكاؿ في الزراعة في 

ـ حسب أسعار تمؾ  1980 -70قطاع غزة  حكالي خمسة كعشريف مميكف شيكؿ  ما بيف السنكات 
لزراعة ـ. كذلؾ شيدت ا1992ـ/ 1991الفترة كحكالي ستة كستيف مميكف شيكؿ  ما بيف السنكات 

 .(1)في قطاع غزة نسبة ارتفاع  في اإلنتاج الزراعي

برزت ظاىرة عكدة المزارعيف إلى أراضييـ،  فاالنقطاع عف العمؿ في إسرائيؿ بحكـ تعميمات 
االنتفاضة، كحاجتيـ لمتعكيض عف النقص في دخميـ، بتكفير المتطمبات الرئيسية ألسرىـ؛ فرض 

تي ترككىا بحكـ الصعكبات االقتصادية التي كاجيكىا في ظؿ عمييـ العكدة إلى زراعة أراضييـ، ال
، باإلضافة لتقميص شراء المنتكجات اإلسرائيمية، فتح الفرص أماـ المزارع لمتخمص كلك (2)االحتالؿ

جزئيان مف منافسة تمؾ المنتكجات لسمعة مشابية، كحالة التعاكف القائمة بيف المزارعيف في ظؿ 
 .(3)ضةاالنتفا

نشاء الجمعيات الرجكع  إف إلى األرض، كالعمؿ في الزراعة، كاستصالح األراضي، كا 
ال  كتحقيؽ اكتفاء ذاتي " بدائي" إذ التعاكني، بكافة أشكاليا، ىدفت لتحقيؽ االستقالؿ االقتصادم،

يمكف أف نتكقع مف سمطة االحتالؿ أف تسمح بتنمية اقتصادية عمى مستكل إقميمي ككطني أكبر 
 . (4)تصادممف االستقالؿ االق

كقد تـ استغالؿ كؿ بقعة مف األرض، ميما كانت صغيرة مف أجؿ زراعة بعض المحاصيؿ؛ 
التي تؤمف احتياجات البيت مف بعض المكاد الغذائية مثؿ، البصؿ كالخضركات كالبقكليات كالفكاكو 

قاـ . كعمؿ قطاع الزراعة عمى إنتاج الخضار كالفكاكو المعدة لمتصدير، كأ(5)كالعدس كغيرىا
عالقات تجارية مباشرة مع السكؽ األكركبية المشتركة لتصدير الحمضيات كبعض الخضار 

 .(6)ليياإ

                                                           
 .6ىميرم بكط، تطكر الزراعة في قطاع غزة، صداف يركف،  (1)
 .37قتصاد العائمة الفمسطينية، صمؤسسة الدراسات كالبحكث،ا (2)
 .46حاـز الشنار، االكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (3)
 .28عبد الجكاد صالح، حكؿ ميمات المرحمة القادمة، ص (4)
 .90أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص (5)
 .59عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة ، ص (6)
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يكنس كضكاحييا كبدرجة كبيرة  كتركزت الزراعة في قريتي القرارة كبيت الىيا كمنطقة خاف
كعمؿ المزارع عمى االىتماـ بالزراعة كتطكرىا،  ،(1)عمى ساحؿ البحر فيما يسمى بالمكاصي

نايمكف التعقيـ الحرارم عمى المزارعيف  ة الزراعية. ككزعت لجاف اإلغاث(2) النايمكف لتغطيتيا كاستخدـ
، كذلؾ لتقميؿ األضرار  الناتجة عف استعماؿ  بيت الىيا كبيت حانكف كخاف يكنس في مناطؽ

الذم ييدد المبيدات الزراعية، حيث إف التعقيـ الحرارم يغني عف استخداـ غاز بركميد الميثايؿ 
 .(3)التربة كحياة اإلنساف كالبيئة

شيكؿ تقريبان  1000 حكاليكلقد استثمرت األمكاؿ في زراعة دكنـ بندكرة مغطى بالنايمكف ب
ـ، باإلضافة إلى المكاد الكيمائية كاأليدم العاممة كالمياه فكانت تصؿ  1992حسب أسعار عاـ 

أربعة أطناف بندكرة، كيكمؼ خمسة كعشريف شيكؿ، ككاف الدكنـ الكاحد يعطي حكالي  2000إلى 
التي كانت الزراعية يكمان عمؿ كشكؿ ذلؾ خطران عمى المزارع، لذلؾ تبنى المزارع طريقة الحمامات 

 .(4)أقؿ تكمفة بالنسبة ليـ

، ففي عاـ لبالستيكية في قطاع غزة ا قطاع عمى طريقة الزراعة في الحماماتاعتمد أىالي ال
ـ إلى 1988/ 1987زادت عاـ دكنمان، ك  850ساحة المغطاة بمغت الم 1987/ 1986
ـ زيدت إلى  1990/ 1989، كعاـ دكنمان 2410زيدت إلى  1989/ 1988، كعاـ دكنمان 1522
، كعاـ 3940زيدت إلى  1992/ 1991، كعاـ 2848ـ زيدت 1991/ 1990، كعاـ 2648
 . (5)  8439زيدت إلى  1994/  1993، كعاـ 5715ـ زيدت بمقدار  1993/ 1992

كقد ساىمت البيكت البالستيكية في زيادة االنتاج الزراعي في مجاؿ الخضركات، حيث بمغت 
األرض  إجمالى مساحة ـ، أربعة عشر ألؼ دكنـ مف1993مساحة األراضي المزركعة عاـ 

 الزراعية، كباقي األراضي كانت تستخدـ لزراعة الحبكب كالقمح  كالشعير، كاستثمرت في تمؾ اآلليو
، كبمغت نسبة اإلنتاج الزراعي، حكالي أربعة 1992عاـ مميكف شيكؿ في القطاع حتى 20دة الجدي

 .(6)يكمان  95ككانت أياـ العمؿ في السنة  عشر طنان مف الخضركات سنكيان ،

                                                           
 .45اقتصاد العائمة الفمسطينية، صمؤسسة الدراسات كالبحكث،  (1)
 .13داف يركف، ىميرم بكط، تطكر الزراعة في قطاع غزة، ص (2)
 .2ـ، ص1919ـ، ع 1992/ 7/ 6جريدة النيار، (3)
 .13داف يركف، ىميرم بكط، تطكر الزراعة في قطاع غزة، ص (4)
النمط الزراعي في قطاع غزة، كاقع كافاؽ تطكر المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي أسيا األمـ المتحدة،  (5)

 .23ص
 .13داف يركف، ىميرم بكط، تطكر الزراعة في قطاع غزة، ص (6)
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أدت إلى خسارة المزارعيف في ظؿ  ت الزراعية حالة مف الكساد؛كقد أصابت المنتكجا
تفكير بمخارج تساعد في التخفيؼ مف كطأة األزمة، كساىمت في تأميف االنتفاضة، كلكف ذلؾ قاد لم

االحتياجات الزراعية لممكاطنيف بالشكؿ كالكقت المناسب، فشراء المنتكجات مف المزارعيف بأسعار 
مقبكلة تكفؿ استمرارىـ في استغالؿ أراضييـ، كما أف حفظ تمؾ المنتكجات كطرحيا في األسكاؽ 

اسبيف لالستيالؾ ضمف حدان أدنى مف الربح، كفرت جميع المتطمبات في الكقت كالشكؿ المن
دخاؿ فركع جديدة  الزراعية بشكؿ منظـ لجميع المكاطنيف، إف ذلؾ أطمؽ العناف لمتصنيع الزراعي كا 

 .(1)لو تتالئـ مع االحتياجات الممحة في الظركؼ الراىنة إلى تخزيف جميع المكاد الغذائية

اعيكف مف خالؿ مؤسساتيـ األىالي في أحيائيـ عمى الزراعة لقد شجع اإلخصائيكف الزر 
العائمية، ككفركا ليـ التدريب بالشكؿ المناسب كتجمى التضامف أيضان في تنظيـ تزكيد المناطؽ 

. كنشطت حركة المشاريع التعاكنية أك استصالح األرض (2)المحظكرة خالؿ منع التجكؿ بالمؤف
رة أماـ كحدة المخيـ لزراعتيا بالخضركات، إضافة لتربية الدكاجف المحاذية لممخيـ، كاستغالؿ الحاكك 

 . (3)كالحيكانات

كمف ضمف المؤسسات التي عممت عمى تطكير الزراعة في قطاع غزة لجاف اإلغاثة 
كاد الغذائية. كمف الزراعية، التي اىتمت بالزراعة بيدؼ تحقيؽ االكتفاء الذاتي، كتكفير الم

 أنشطتيا:

الزراعية القصيرة كالبعيدة المدل، لما ليا مف انعكاس كاضح عمى بناء  تنظيـ العممية-
مف السكؽ االستيالكي، المعتمد بشكؿ أساسي  -قدر اإلمكاف  -االقتصاد الكطني، كاالنسحاب 

 .(4)عمى االقتصاد اإلسرائيمي، كعممت عمى استصالح األراضي كالتنكع في العمؿ الزراعي

األراضي الصالحة لمزراعة في كؿ حي، كقد حظي ذلؾ  مساعدة الناس في زراعة قطع -
. كما عممت عمى تطكير مخزكف (5)كافة  فئات المجتمع الزراعي بدعـ كتأييد شعبي بيف النشاط 

 .(6)القمح؛ كذلؾ بتكفير رـز مف أنكاع القمح كالمبيدات الحشرية 

                                                           
 .77اقتصاد العائمة الفمسطينية، صمؤسسة الدؤاسات كالبحكث، (1)
 .39، ترجمة، حميـ طكسكف، ص لكتيسيا بككام، عنؼ السالـ في غزة (2)
 .269االنتفاضة مبادرة شعبية، ص (3)
 .44ربعي المدىكف، االنتفاضة الفمسطينية، ص (4)
 .397ايميف كتاب، مشاركة المرأة الفمسطينية في االنتفاضة، االنتفاضة مبادرة شعبية، ص  (5)
 ـ.1992تقارير جمعية االغاثة الزراعية الفمسطينية لعاـ  (6)
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ـ، كما عممت 1992منيا دكرة لتدريب الميندسيف الزراعييف عاـ قامت بعقد دكرات،  -
 .(1)شارؾ فييا اثناف مف قطاع غزة ان لتدريب الميندسيف الزراعييف، مشركع

راضي كالمساعدة في أعماؿ الحصاد كجمع الثمار، كقد أشرفت لجاف األاستصالح  -
 .(2)اإلغاثة عمى ىذا  المشركع الذم قاـ بو المزارعكف المحميكف 

يـ الخاصة بمصادرىـ، كما أنيا حاكلت قامت بمساعدة المزارعيف إلنشاء مشاريع -
 . (3)إعطاءىـ الحؽ بتقييـ مشاريعيـ بأنفسيـ

ـ، عمى مساحة دكنميف باستخداـ أفضؿ ما كصمت اليو تقنية 1991عاـ  أقامت مشتالن  -
شتمة، كقد مثؿ ذلؾ زيادة بحكالي  مالييف 109ـ ما يقارب 1992شتؿ عاـ المشاتؿ، كأنتج ذلؾ الم

ة السابقة، كما عقد المشتؿ عددان أكبر مف الصفقات التجارية،  فقد باع ما % مف إنتاج السن6
 . (4)% عف السنة السابقة 30مميكف شتمة، كىك ما يمثؿ زيادة بحكالي  106مجمكعة 

، كما " التراساكند"؛ كذلؾ لتطكير عمميـزكدت لجاف  اإلغاثة الزراعية  المزارعيف بجياز  -
 . (5)ندسيف زراعييف كبيطرييفبذلت جيكدان أيضا لتنظيـ مي

زراعيكف  يئيتاف تبمغ مساحة كؿ منيا دكنمان، كيديرىا ميندسكفامتمكت لجاف اإلغاثة دف -
عاطمكف عف العمؿ، يقدـ الميندسكف تكاليؼ التشغيؿ، كتسمح ليـ باالحتفاظ باألرباح، كقد أشرفت 

ف، كما قامت بعمؿ محطات لجاف اإلغاثة عمى ىذا المشركع الذم قاـ بو المزارعكف المحميك 
التجارب كالبحث التجريبي عمى تخصيب البطاطا كزراعة سالالت مختمفة مف الفاصكليا كالخيار 

 (6)ـ، كما اىتـ البحث بعالقة األرض بالتربة كالفمفؿ األخضر كالممفكؼ الصيني.1992عاـ 

حسيف كضعيـ قررت تكفير قركض إلقامة مشاريع لصالح البيارات المسجمة بأسمائيـ؛ لت -
إقامة حسابات زراعية، كتربية أبقار حمكب، كقدمت  :االقتصادم، كالمشاريع عبارة عف نكعيف

 . (7)قركضان بفائدة رمزية كتسدد القركض 

                                                           
 ـ. 1992تقارير جمعية االغاثة الزراعية الفمسطينية لعاـ  (1)
   ـ.1992تقارير جمعية االغاثة الزراعية الفمسطينية لعاـ  (2)

(3)   Palestinian Agricultural Relief committee 1991،  
 ـ.1992تقارير جمعية االغاثة الزراعية الفمسطينية لعاـ  (4)
 ـ.1992ة الفمسطينية لعاـ تقارير جمعية االغاثة الزراعي (5)
 ـ.1992تقارير جمعية االغاثة الزراعية الفمسطينية لعاـ  (6)
 .2، ص1580ـ، ع 1991/ 7/ 24جريدة النيار،  (7)
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مف أبناء  كما صرفت تعكيضات جزئية أقرتيا الييئة الخيرية لصالح المزارعيف المتضررييف
دكالر لكؿ مزارع تدفع بالعممة المحمية، كذكرت أنيا ستستمر بصرؼ  200القطاع بكاقع 

 .(1)ـ، بيدؼ تطكير الزراعة1989/ 4/ 30ـ حتى 1989/ 3/4التعكيضات لممزارعيف مف 

% في قطاع غزة مقارنة مع العاـ السابؽ لو 13ـ بنسبة 1988عاـ زادت الزراعة المحمية 
معظـ األطعمة في أراضي الضفة كالقطاع عمى الزراعة المحمية.. ككثير مف  ـ، كاعتمدت1987

 .(2)زراعية منتجة المناطؽ الفارغة تـ جعميا حقكالن 

ـ، كبمغت عاـ ألؼ دكن 13ـ 1980عية في قطاع غزة عاـ بمغت مساحة الحقكؿ الزرا 
اد القكل العاممة كاف ألؼ دكنـ، كنسبة العامميف  في مجاؿ الزراعة مف إجمالي أعد 21ـ،  1991
%  22ـ  لكنيا ارتفعت خالؿ االنتفاضة كبمغت 1987% عاـ 16، كبمغت 1980% عاـ 18
 .(3)ـ 1991عاـ 

كيتبيف مما سبؽ زيادة إقباؿ أىالي غزة عمى الزراعة خالؿ االنتفاضة، كساىـ في ذلؾ 
كتفاء الذاتي،  األمر اضراب العماؿ كاستقالة العديد مف كظائفيـ، لتأميف احتياجتيـ، كتحقيؽ اال

الذم أدل زيادة مساحة األراضي الزراعية، كزيادة عدد العامميف في الزراعة، كساىـ ذلؾ في تطكر 
 االنتفاضة كاستمرارىا لمدة سبع سنكات.

الزيتكف ، فقد تنكعت المحاصيؿ الزراعية فييا كالتي مف أىميا، رغـ صغر مساحة قطاع غزة
كالقمح كالشعير كالبندكرة كالبطاطا كالباذنجاف كالخيار كالقرعيات  كالتفاحياتكالحمضيات كالعنب 

 .(4)كالبطيخ كالشماـ

الخضركات عمى حساب المنتكجات الزراعية األخرل  طرأ تطكر كبير كممحكظ في زراعة
كبدرجة كبيرة )الحمضيات(؛ كذلؾ ألف كميات البندكرة كالباذنجاف كالقرع كالتكت األرضي تمبي 

، كقد شددت الجيكد عمى الحاجة إلى زراعة المنتجات (5)سكاؽ المحمية اإلسرائيميةاحتياجات األ
. كخالؿ االنتفاضة  (6)األساسية الخضر كالفكاكو التي يمكف أف تحؿ محؿ كاردات السمع اإلسرائيمية

                                                           
 .2، ص769، ع 1989/ 4/ 2جريدة النيار،  (1)
 .166اريو شمك، االنتفاضة اسباب كمميزات، ص (2)
 .5ع غزة، صداف يركف، ىميرم بكط، تطكر الزراعة في قطا (3)
دراسة كتقيـ مؤسسات االقراض الزراعي في األراضي الفمسطينية، المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي اسيا،  (4)

 .3ص
 .37اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص مؤسسة الدراسات كالبحكث،  (5)
 .126االنتفاضة الشعبية كالتطكرات االقتصادية، ص (6)
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تأثر إنتاج الخضركات؛ بسبب الممارسات اإلسرائيمية القاسية التي حالت دكف تمكيف المزارعيف في 
االت كثيرة مف خدمة مزارعيـ، كتسكيؽ منتجاتيـ عمى النحك المناسب كفي حينو كبعد حرب ح

الخميج، فقدت األراضي الفمسطينية المحتمة أسكاقيا في تمؾ المنطقة، مما ألحؽ أضراران جسيمة 
 .  (1)بالقدرات اإلنتاجية لمخضركات

، كما زادت كمية اإلنتاج ، كخالؿ االنتفاضة زادت المساحة المستغمة في زراعة الخضركات
  67204ـ، كصؿ إلى 1990طف، في المقابؿ عاـ  50610ـ كصؿ اإلنتاج إلى 1985ففي عاـ 

. مما يدؿ عمى تكجو العديد مف المزارعيف إلى زراعة الخضركات، كذلؾ ألف الخضركات (2)طف 
 . (3)الزراعةتدر أرباحان سريعة لقصر المكسـ الزراعي الذم تحتاجو، كتطكر أساليب تمؾ 

. (4)% عمى الخضركات كالفكاكو محميا فكاف ىناؾ اكتفاء ذاتي 97كقد اعتمد السكاف بنسبة 
. كما يعكد زيادة إنتاج الخضركات إلى زيادة االستيالؾ المحمي المتصاحب مع الزيادة السكانية، (4)

ؽ السكانية، بينما يعكد انخفاض إنتاج الحمضيات إلى صعكبة تصديرىا كال سيما أف إنتاجيا يفك 
% مف 18كثيران استيالؾ السكؽ المحمية، كشكؿ االستيالؾ المحمي لمحمضيات في قطاع غزة 

 (5)اإلنتاج كذلؾ يدؿ عمى أف الحمضيات مادة تصديرية في الدرجة األكلى.

فَّ الجزء المعمر منيا ىك   يعد الزيتكف مف أكثر األشجار تعميران في األرض، السيما كا 
عاما كتتركز زراعة  50لشجرة فإنو ييـر  كيظؿ قائما أكثر مف المجمكع الجزرم  أما ىيكؿ ا

الزيتكف في المنطقة الشمالية مف القطاع بسبب تكفر الرطكبة الكافية لتمؾ األشجار، كيبمغ إجمالي 
 .(6)ـ1987شجرة" حسب تقرير دائرة الزراعة لعاـ  330000عدد األشجار المثمرة مف الزيتكف "

مف إجمالي المساحة الزراعية، ككانت قد بمغت في عاـ  %6بينما شكؿ العنب حكالي 
% مف مساحة األراضي المستغمة لزراعة الفكاكو، 15، 9دكنـ أم تكازم نحك  10200ـ  1987

كتأثر العنب كباقي المنتجات الزراعية بالظركؼ  االقتصادية المحيطة باإلنتاج الزراعي، فأحيانان 
ؿ كيؤثر بالتالي عمى كضع المزارع بتعرضو لخسائر يصاب ذلؾ اإلنتاج بنكسة في قيمة الدخ

                                                           
 .7لممؤسسات الزراعية في األراضي الفمسطينية المحتمة، ص التطكير المرتقب (1)
 .37اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص ، كالبحكث الدراسات مؤسسة   (2)
 .37اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص، كالبحكث الدراسات مؤسسة(3)
 .99قتصاد العائمة الفمسطينية، ص ،ا كالبحكث الدراسات مؤسسة (4)
مركاف حداد، نعماف مزيد، أكضاع كمشكالت قطاع الزراعة المركية في األراضي الفمسطينية المحتمة، الدراسات   (5)

 .158ـ، ص 1993، 14الدراسات الفمسطينية، ع 
 .45قتصاد العائمة الفمسطينية، ص،ا كالبحكث الدراسات مؤسسة (6)
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كبيرة، مما يضطره إلى دفع كميات كبيرة في فترة قصير، مما يؤدم إلى انخفاض السعر إلى درجة 
يصبح عاجزان عف تغطية التكاليؼ، كذلؾ الفعؿ احدث في بعض السنكات القريبة السابقة  إلى 

دكنـ أم  6870لخضركات، حيث انخفض إلى انخفاض المساحة المزركعة بيا كاستبداليا با
 .(1)ـ1990% حسب إحصائية عاـ 32، 7انخفض بنسبة 

ال تقؿ الفمحة كالحبكب أىمية عف باقي المزركعات، حيث تعتبر الحبكب الرئيسة لمغذاء 
 .(2)اإلنساني كالحيكاني مثؿ القمح، الشعير، الحمص إلخ

دكنمان، في  37050ة لزراعة الحبكب ـ بمغ إجمالي مساحة األرض المستغم1990كفي عاـ 
دكنـ، كذلؾ  24000ـ، 1989حيف كانت المساحة المستغمة لذلؾ النكع مف الزراعة في عاـ 

االرتفاع كاف عمى حساب المساحات المستغمة في زراعة الحمضيات، نتيجة لتدني أسعار 
 . (3)الحمضيات كصعكبة تصديرىا كتسكيقيا في الخارج

كالشعير كىك الغذاء األساسي لإلنساف كالحيكاف كتحتالف نسبة كبيرة مف كما أف زراعة القمح 
، 17مجمكع إجمالي األراضي الزراعية المستغمة في الفمحة )الحبكب(، حيث بمغت تمؾ النسبة 

% ، كقد لجأ المزارعكف إلى ذلؾ النكع مف الزراعة؛ بسبب اعتمادىا عمى مياه األمطار بصكرة 71
ؾ السياسة )اإلسرائيمية( التي منعت المكاطنيف مف حفر آبار جديدة داخؿ أساسية، ككاف كراء ذل

ـ، مما أدل إلى 1990القطاع، كقد اعتمد المزارعكف عمى مياه األمطار بصكرة أساسية لمعاـ 
 .(4)ضياع مكسـ زراعة الفمحة عمى المزارعيف

ي تفي االستيالؾ أما بالنسبة لمنخيؿ فمساحة األراضي المزركعة بذلؾ النكع محدكدة كالت
% مف مساحة 5، 1ـ، كساىمت بنحك 1987طف في عاـ  1200المحمي،  كالفائض منيا يعادؿ 

ـ، 1990دكنمان فقط في عاـ  2215األشجار المثمرة، كقد بمغت مساحة األراضي المزركعة 
 .(5)% مف إجمالي أشجار النخيؿ في القطاع89كتتركز معظميا في منطقة دير البمح بنسبة 

                                                           
 .44اقتصاد العائمة الفمسطية، ص، كالبحكث الدراسات مؤسسة(1)
 .42اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص، كالبحكث الدراسات مؤسسة(2)
 .43-42اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص، كالبحكث الدراسات مؤسسة(3)
 .43-42اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص، كالبحكث الدراسات مؤسسة(4)
 .44اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص، كالبحكث الدراسات مؤسسة(5)
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ع الحمضيات ىك قطاع الزراعة الرئيس في قطاع غزة؛ ألف مناخ قطاع غزة يالئـ كقطا
. كما إف كمية اإلنتاج مف الحمضيات في (1)زراعة الحمضيات كأرضيا الزراعية كحرارتيا كرطكبتيا

ـ بمغت كميات اإلنتاج 1987ـ كبالمقارنة مع العاـ 1990طنان لعاـ  148616القطاع قد بمغت 
% مف إجمالي المنطقة  90تشغؿ الحمضيات كالخضركات أكثر مف . ف(2)طف 71500
 .(3)المزركعة

كجد تذبذب في كميات اإلنتاج لمحمضيات، كأخذت في التناقص كبشكؿ ممحكظ نتيجة 
المعكقات كالعراقيؿ التي تضعيا سمطات االحتالؿ، أما الثالثة أعكاـ األخيرة التي تخممتيا االنتفاضة 

كميات اإلنتاج، كذلؾ يرجع  إلى العكدة لالىتماـ باألراضي الزراعية، كفي نرل تزايد ممحكظ في 
، 5ـ كمية إنتاج الحمضيات كصمت إلى  1987طنان، كفي عاـ  136، 9بمغ اإلنتاج  1986عاـ 
طف،  112، 5بمغت  1989طنان، كفي عاـ  98، 5كصؿ اإلنتاج إلى  1988طنان، كفي عاـ  71

 .(4)طنان  14816بمغ اإلنتاج  1990كعاـ 

كقد بمغت كمية الحمضيات التي تـ تصديرىا مف قطاع غزة إلى الدكؿ األكركبية كالدكؿ 
لى مصانع العصير في )إسرائيؿ(  . لذلؾ عقد اتحاد (5)طف 15400ـ، 1989/ 16/1العربية كا 

منتجي الحمضيات في غزة اجتماعان بحضكر عدد مف مصدرم الحمضيات تـ خاللو مناقشة عدة 
يا المشاكؿ التي كاجيت عممية تصدير الشحنة األكلى مف حمضيات القطاع إلى مكاضيع من

أكركبا، كقد قرر المجتمعكف كقؼ تصدير ثمار الغريبفركت كبرتقاؿ الشمكطي لعدـ الجدكل 
 .(6)االقتصادية مف التصدير

النمكذج اآلخر لتبني التكنكلكجيا كالتطكر العممي الحديث في مجاؿ الزراعة في القطاع 
كانت في زراعة الفراكلة، كتزايدت في القطاع نسبة األراضي التي تزرع الفراكلة خصكصان في ك 

ـ، كلقد تزايدت تمؾ النسبة عاـ 1980دكنـ لمفراكلة عاـ  300مناطؽ شماؿ القطاع، فمف  
 .(7)ـ1990

                                                           
 .17ىميرم بكط، تطكر الزراعة في قطاع غزة، صداف يركف،  (1)
 .37اقتصاد العائمة الفمسطينة، ص، كالبحكث الدراسات مؤسسة(2)
 .6التطكير المرتقب لممؤسسات الزراعية، ص (3)
 .35اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص، كالبحكث الدراسات مؤسسة(4)
 .3، ص 69620، ع 1989/ 1/ 16جريدة القدس،  (5)
 .3، ص69720، ع 1989/ 22/1جريدة القدس،  (6)
 .16داف يركف، ىميرم بكط، تطكر الزراعة في قطاع غزة، ص (7)
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يتبيف مما سبؽ تكجو أىالي القطاع لزراعة الخضركات أكثر مف غيرىا مف المحاصيؿ 
ـ إلى  1993ألؼ كزادت عاـ  67507ـ، 1987خاصة الحمضيات، كقد بمغت عاـ  الزراعية

ـ، أما عاـ 1987% مف المزركعات األخرل عاـ 36، 2ألؼ، ككاف إنتاج الخضركات  180357
%. كارتفاع إنتاج الحمضيات كاف عمى حساب 45، 12ـ فقد كصؿ إنتاج الخضركات إلى 1993

يا الذم يفكؽ كثيرا استيالؾ السكؽ المحمي، حيث شكؿ المزركعات األخرل، كذلؾ بسبب إنتاج
 % في قطاع غزة.97% أما الخضركات فقد بمغ 18االستيالؾ المحمي لمحمضيات 

 :الثروة الحيوانية -2

ـ أف ىناؾ إمكانيات لزيادة مساىمة اإلنتاج 1987منذ أكاخر عاـ تفاضة الشعبية أظيرت االن
الحيكاني في القطاع الزراعي ككؿ، كبدأت األفكار كالجيكد العممية كالعممية تتجو إلقامة مزارع 
لألبقار كلألغناـ كالدجاج الالحـ كالبياض؛ كبالتالي االستغناء عف الكاردات مف تمؾ المنتجات في 

 .(1)المستقبؿ

كاحتمت تربية الدجاج نسبة كبيرة مف اإلنتاج العاـ لمثركة الحيكانية في القطاع، ككاف ىناؾ 
اكتفاء ذاتي داخؿ قطاع غزة مف لحكـ الدكاجف، حيث تـ في سنكات االنتفاضة مقاطعة جمب 

تاكيت الك أماكف لتفريخ الدكاجف "اإلسرائيمية"، كتـ استيراد الكتاكيت مف داخؿ " إسرائيؿ " لعدـ كجكد
 . (2)في القطاع

كأقدمت العديد مف األسر عمى حيازة رأس مف الماعز أك أكثر كبضع دجاجات كزكج أك 
أكثر مف األرانب كالحماـ، كذلؾ مكف األسر مف تكفير ما تحتاجو مف الحميب كالبيض كالمحـ 

ع الفركع .  كتطكرت أعداد الحيكانات في جمي(3)األبيض كجزء مف المحـ األحمر عمى مدار العاـ
خالؿ سنكات االنتفاضة، كذلؾ ما سكؼ ينعكس بدكره عمى كميات اإلنتاج مف المنتكجات الحيكانية 

 .(4)المختمفة

لقد عممت لجاف اإلغاثة الزراعية عمى تحسيف اإلنتاج في تربية الماشية؛ كذلؾ بتقميؿ 
رييف في قطاع غزة، كما التكاليؼ، كتحسيف الميارات التقنية لممزارعيف، ككانت بكاسطة طبيبيف بيط

% عف التكمفة المعتادة، قد عممت الكحدة مباشرة مع األطباء 50استخدـ جياز األلتراساكف بخصـ 
                                                           

 .156عادؿ الزاغة، اقتصاد  الضفة الغربية كقطاع غزة، المجتمع الفمسطيني، ص (1)
 . 48اقتصاد العائمة الفمسطينية، ىص، كالبحكث الدراسات مؤسسة(2)
 .44حاـز الشنار، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (3)
 .95كليد صياـ، الثركة الحيكانية، صامد االقتصادم، ص   (4)
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البيطريف  عمى بدء مشاريع لتحسيف اإلنتاج  الحيكاني، كفتحت مركزان تدريبيان  في ثالثة مجاالت 
نشاء مركز  زراعيؿ، كرش األماكف المختمفة المعالجة الغذائية، كىي تربية النح  .(1)زراعية، كا 

  عائمة 1800عممت لجاف اإلغاثة الزراعية إنشاء أربع  تعاكنيات الدجاج، كاستفادت منيا 
اآلؼ دجاجة بياضة، بيدؼ تكفير  10ما مجمكعو كميا مف مخيمات الالجئيف كقامت بتربية 

يض بأسعار التكمفة كىك مصدر لمبيض خالؿ فترات منع التجكؿ المطكلة كاإلغالؽ، كتـ إنتاج الب
% أقؿ مف سعر المفرؽ الدارج، ككاف لتمؾ التعاكنيات دكر أساسي خالؿ حرب  30ما يقارب 

الخميج، حيث أعمف أف القطاع منطقة عسكرية، ككضع تحت منع تجكؿ مطكؿ، كلـ يتمكف الناس 
 .(2)"إسرائيؿ"مف مغادرتو لمعمؿ في 

الحـك زدياد اإلنتاج الحيكاني مف لحكـ، كخصكصان لقد انعكست تمؾ الزيادات في التعداد مع ا
اردات عمى تحقيؽ انخفاض مممكس في ك  ، كساعد ذلؾالبيضاء كالبيض كالحميب كمشتقاتو

 .(3)مف المنتجات المذككرة ككمتا ال تزاؿ بعيد عف االكتفاء الذاتي ـ1948األراضي المحتمة عاـ 

البيضاء كالبيض كالحميب كمشتقاتو  كلقد طرأ انخفاض ميـ كمممكس عمى استيراد المحكـ
في قطاع غزة،  ات كالطيكرخالؿ العاـ األكؿ لالنتفاضة، كيعكد ذلؾ إلى ازدياد في تعداد الحيكان

انطالقا مف االعتماد عمى الذات، كتخفيؼ التبعية لمسكؽ اإلسرائيمي إلى أدنى حد ممكف كأىـ تمؾ 
 .(4)دجاج الالحـ فاألغناـ في قطاع غزةالزيادات، تحققت في تعداد الدجاج البياض، ثـ ال

ـ، كلكف العدد 1988/ 1987% عاـ  96كقد ارتفع بشكؿ كبير عدد الدجاج لحكالي 
%، 14بحكالي  1990/ 1989، كانخفض عاـ  1989/ 1988% عاـ 32انخفض بحكالي 

/ 1988% عاـ  464ـ، بحكالي 1988ـ/ 1987% عاـ 47كارتفع عدد الدكاجف البياضة بحكالي 
 .(5)%48بحكالي  1990/ 1989ـ، كلكنو  انخفض عاـ 1989

 

 
                                                           

( 1)  Palestinian Agricultural Relief committees 1993،  
 ـ.1992تقارير جمعية االغاثة الزراعية الفمسطينية لعاـ  (2)
 .156قطاع غزة، لمجتمع الفمسطيني، صعادؿ الزاغة، اقتصاد الضفة الغربية ك  (3)
 .156عادؿ الزاغة، اقتصاد الضفة الغربية كقطاع غزة، المجتمع الفمسطيني،  ص (4)
 .164عمر عبد الرازؽ، عكدة الزغمكرم، االقتصاد الزراعي الفمسطيني، ص (5)
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 ـ1990 -1989الثركة الحيكانية أعدادىا عاـ 
 1990عدد الرؤوس عام  م1989عدد الرؤوس عام  نوع الثروة الحيوانية

 2000 2000 أبقار حميب
 1300 1500 عجكؿ+ عجالت

 15000 11000 خراؼ
 25000 22000 ماعز

 500 540 الجماؿ
 (1)43800 37040 اإلجمالي

 فقد ،بيف تربية الحيكانات األكبر النصيب كالماعز الخراؼ تربية احتالؿ سبؽ مما يالحظ
 ،3 نسبة الماعز مع الخراؼ فشكؿ ،25000 فعددىـ الماعز أما 15000 الخراؼ عدد كاف
 مراعو  إلى يحتاج ال الحيكانات مف النكع ىذا ألف نظرا ،ـ1990عاـ  الحيكانات عدد مف% 91

 حتى ـ1989 مف الحجـ صغيرة خاصة الحيكانات أعداد زيادة يالحظ كما. تربيتيا في كاسعة
 .كدعمو المحمي االقتصاد عمى كاعتمادىـ الحيكانات تربية إلى األىالي اتجاه ذلؾ كيؤكد ـ،1990

ـ إلى  1980طف لحكـ عاـ  1، 7لقد ارتفعت نسبة إنتاج المحـك بنسبة ثالثة أضعاؼ مف 
طف  حميب  6، 8ـ، كذلؾ ارتفعت نسبة إنتاج الحميب مف 1992/ 1991طف لحكـ عاـ  5، 1

نتاج العسؿ ارتفع حتى كصؿ  ـ،1992/ 1991طف حميب  عاـ   16، 2ـ إلى  1980عاـ  كا 
ـ ، ككانت إجمالي نسبة اإلنتاج في المجاؿ الحيكاني 1992/ 1991ألؼ طف حتى عاـ  105إلى 
 .(2)ـ1992/ 1991نتاج الزراعي عاـ جمالي اإلإ% مف  36تبمغ 

 – 1967أما بالنسبة لألسماؾ فقد تذبذب إنتاج األسماؾ مف سنة إلى أخرل خالؿ الفترة مف 
طف.  5100ـ، حيث كصؿ إلى 1977/ 1976. فقد بمغ اإلنتاج السمكي أقصاه في الفترة 1993

 .(3)طنا 2185ـ نحك  1993كبمغ إنتاج األسماؾ في عاـ 

تربية النحؿ ىناؾ بعض المناحؿ الفردية كالتي أقاميا بشكؿ خاص أصحاب البيارات؛ بجيكد 
لى  فردية إلى أف تصؿ إلى درجة كبيرة مف التقدـ، كافتقر القطاع افتقاران كاضحان إلى المناحؿ كا 

                                                           
 .47قتصاد العائمة الفمسطينية، ص ،كالبحكث الدراسات مؤسسةا (1)
 .25ىميرم بكط، تطكر الزراعة في قطاع غزة، صداف يركف،  (2)
التطكير المرتقب لممؤسسات الزراعية في االراضي  الفمسطينية المجنة االقتصادية لغربي أسيا األمـ المتحدة،  (3)

 .9المحتمة، ص
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، كجممة إنتاج العسؿ بالطف 14000كصؿ عدد الخاليا إلى 1989عسؿ النحؿ، في عاـ ففي عاـ 
 .(1)218، كجممة انتاج العسؿ بالطف  14500 كصؿ عدد الخاليا 1990كعاـ ،140

  :اقتصاد العائمة في قطاع غزة خالل االنتفاضة األولى-:ثالثاً 

اختزلت االنتفاضة الكثير مف الكماليات في الحياة اليكمية لسكاف قطاع غزة، كاقتصرت 
خبز، كما عمؽ أحد الصحفييف نفقاتيـ عمى شراء ضركريات الحياة كاكتفي بالكفاؼ مف ال

% مشترياتيـ مف  70اإلسرائيمييف قائالن " مكقؼ الفمسطينييف مف شراء مكاد كمالية ىبطت بنسبة 
شراء مكاد التجميؿ كالثياب كاألحذية كالسجاد كاألثاث، كتكقفت مظاىر البذخ كاإلسراؼ كالتبذير 

يزكر قطاع غزة  لصيفية حيث كافتكقفت الزيارات اكىدر الطاقات خصكصان كقت األعياد، كما 
 .(2)ألؼ زائر، ككانت الزيارات مبرران لمصاريؼ كمالية" 150حكالي 

 عمى تمؾ المصاريؼ، كمجرد اشتعاؿ االنتفاضة قد قاد عمميا كبدكف قضت االنتفاضة 
الدفاع الذاتي اتخاذ مكقؼ إلى  كمنع التجكؿ؛ أدل ،تكجيو سياسي إلى تناقص استيالؾ قطاع غزة

 .(3)لتقميؿ االستيالؾ مف حيث المبدأ كبالتالي االكتفاء بالحدكد الدنيا

كقد تكجو سكاف قرية بيت حانكف لتربية الحماـ كاألرانب، حيث كانت مممكءة باألرانب 
كالحماـ كالدجاج، كذلؾ دفع الفرد مف سكاف القرية االستغناء عف شراء تمؾ الحاجات كيربييا في 

يد االستيالؾ، كزيادة االىتماـ باالقتصاد المنزلي بارزة بشكؿ كاضح في بيتو،  فكانت ظاىرة ترش
 . (4)القرية

كيمثؿ االقتصاد البيتي أحد المداخؿ الضركرية لبناء االقتصاد المقاـك ذاتيان، ككفر ما تحتاجو 
، كما أف العمؿ في ىذا االقتصاد ال يحتاج لرأس ماؿ كبير أك  أسر كثيرة مف حميب كبيض كلحـك

رات متقدمة أك قكة عمؿ كبيرة. مما زاد مف ارتباط األسر باألرض كتقميؿ اعتمادىا عمى ميا
األسكاؽ الخارجية، كتكفير البديؿ المحمي لبعض المنتكجات اإلسرائيمية أك سد العجز في المنتكج 

 . (5)الكطني 

                                                           
 .49اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص، كالبحكث الدراسات مؤسسة (1)
 .91العائمة الفمسطينية، ص اقتصاد  ،كالبحكث الدراسات مؤسسة (2)
 .91اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص ، كالبحكث الدراسات مؤسسة (3)
 .253االنتفاضة مبادرة شعبية، ص، كالبحكث الدراسات مؤسسة (4)
 .91أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص (5)
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ترسيخ غير أف أىـ شكؿ مف أشكاؿ االقتصاد البيتي ىك مزرعة األسرة لما ليا مف دكر في 
 . (1)ركح التعاكف بيف أفراد األسر كتربيتيـ عمى حب العمؿ كاإلنتاج 

كعممت عمى تخزيف كتكزيع المكاد الغذائية عمى المدف كالمخيمات المحاصرة مف قبؿ الجيش 
 -1988اإلسرائيمي خالؿ فترات العزؿ التي مارستيا السمطات عمى المناطؽ المحتمة عامي 

إلى نمط استصالح األراضي المحيطة بالمدف كتكزيع المعدات  ـ، ثـ تطكرت فيما بعد1989
 . (2)كاألشتاؿ بشكؿ تعاكني، لتعزيز االعتماد عمى الذات

كلعبت ربات البيكت دكران أساسيان في تخزيف كميات أكبر مف األطعمة كما ينسجـ مع الحالة 
ثؿ النسيج في البيكت، كغزؿ التقشفية لالنتفاضة، كما مارست المرأة كثيران مف الميارات المنتجة م

الصكؼ، كصناعة الكعؾ كالجبنة كالمربى كغيرىا، كعمدت بعض األسر إلى بيع الفائض مف تمؾ 
 . (3)المنتكجات لتغطية احتياجات المنطقة أك الحي أك القرية

كقامت بعض النساء بدكر ضباط االرتباط بيف مختمؼ المدف كالقرل كالمخيمات، حيث 
كنسقف األعماؿ، كقامكا بتخزيف الطعاـ لسد الحاجات الطارئة، كتكفير الحطب نظمف المساعدات 

لمكقكد كالتدفئة، كتحكيؿ حدائؽ األزىار إلى حدائؽ خضار؛ لتمكيف الناس مف مقاكمة الحصار 
 . (4)االقتصادم الذم فرضتو سمطات االحتالؿ، كتعزيز سبؿ مقاطعتو

برنامج االقتصاد المنزلي في محاكلة لمعالجة  كقد شرعت لجاف اإلغاثة الزراعية بالعمؿ عمى
بعض تمؾ المكاضيع ، كاليدؼ ىك تقكية مكقع النساء، مف خالؿ تنظيـ إنتاج جماعي عمى مستكل 
بسيط مف خالؿ نشاطات تصنيع غذائية، كذلؾ إلعطاء المرأة شكال مف أشكاؿ السمطة كصالحية 

 .(5)اتخاذ القرار الخاص بحياتيف

ة إلى االقتصاد المنزلي في مجالي الزراعة كالعمؿ اليدكم كالحرفي أحد كانت ظاىرة العكد
الكسائؿ الفعالة في أيدم الجماىير التي يمكنيا أف تحقؽ بكاسطتيا االكتفاء الذاتي، كما أف 

                                                           
 .45حاـز الشنار، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (1)
 .214تمارم، المجتمع الفمسطيني، ص سميـ (2)
 .91أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص (3)
 .42ربعي المدىكف، االنتفاضة الفمسطينية، ص (4)
 ـ.1992تقارير جمعية االغاثة الزراعية الفمسطينية لعاـ   (5)
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االقتصاد المنزلي ككأحد األسمحة الفعالة التي تجابو بيا حمالت القكات )اإلسرائيمية( القمعية مف 
غالؽ مناطؽ كغيرىاحصار كحظر تج  .(1)كؿ كا 

كما نظمت دكرة  في صيانة ماكنات الخياطة الصناعية، بإشراؼ المؤسسة الكطنية 
لالستثمار كاإلنماء بالتعاكف مع اتحاد نقابات أصحاب العمؿ، بتمكيؿ مف مجمكعة التنمية 

 . (2)االقتصادية، كشارؾ فييا مف مصانع مختمفة مف كافة مناطؽ قطاع غزة

  :التعاونيات الشعبية -:رابعاً 
تشغيمي،  –تعد تمؾ التعاكنيات نمكذجان جديدان قاـ عمى أساس مادم، كعمى تكجو إنتاجي 

ليعتمدكا في حياتيـ اعتمادان تامان عمى التعاكنية. كلقد تككنت  ؛بيدؼ استيعاب األعضاء العامميف
شابات في الحي أك ربما كىي، تعاكنيات مككنة مف مجمكعة طراز، عشرات التعاكنيات مف ذلؾ ال

القرية. كعمى الرغـ مف أف األسس التي تحكـ طبيعة ذلؾ العمؿ غير رأسمالي، كمنيا ما يتجاكز 
 .(3)ذلؾ المستكل إلى العمؿ الزراعي كتربية الدكاجف كاألغناـ كاألبقار كتكزيع الحميب

اآلخر عمى  تبرعات األعضاء، كالبعضلؾ التعاكنيات في التمكيؿ، عمى كقد اعتمد بعض ذ
. كنجحت بعض القرل في إنشاء جمعيات تعاكنية تيدؼ إلى (4)تبرعات أك مساىمة أىالي القرية

 .(5)تصنيع اإلنتاج الزراعي، بما في ذلؾ التغميؼ كالتعميب

كاالقتصاد المنزلي شكؿ االستخداـ األمثؿ لممصادر المعطمة في األسرة الريفية لسد 
بسبب ىجرة األيدم  إحياء األراضي التي كانت ميممة؛إلى قيامو باحتياجاتيا األساسية، باإلضافة 

 .(6)"إسرائيؿ"العاممة إلى 

كرسخت ظاىرة العمؿ المنزلي كالزراعي ركح التعاكف كالجماعية كالتعاضد كالتكافؿ في 
الزراعية في الريؼ الفمسطيني، خاصة في أياـ  أكاسط السكاف، كعزز مف مظاىر التضامنات

المكاسـ الكبرل مثؿ قطؼ الزيتكف كالحصاد كغيرىا. حيث تتحكؿ القرية بكامميا لممارسة ذلؾ 

                                                           
 .394، ص9ميسر أبك عمي، فمسطيف الثكرة أحداث   (1)
 .2، ص8605ـ، ع1993/ 8/ 15جريدة القدس،  (2)
 .59،  ص 1عادؿ سمارة، أداء المؤسسات االقتصادية، مجمة الدراسات الفمسطينية، ع  (3)
 .59، ص1عادؿ سمارة، أداء المؤسسات االقتصادية،  مجمة الدراسات الفمسطينية، ع (4)
 .28عبدالجكاد صالح، حكؿ ميمات المرحمة القادمة، ص  (5)
 .214تمارم، المجتمع الفمسطيني، ص سميـ (6)



151 
 

العمؿ الشعبي الذم يتخممو العديد مف المظاىر الجماعية مثؿ، اختالط السكاف ببعضيـ البعض، 
 (1)ة.كانتشار ليالي الحصاد كالسمر كاألىازيج الكطني

يتبيف مما سبؽ بركز ظاىرة عكدة المزارعيف إلى أراضييـ، حيث شددت بعض الجيكد عمى 
الحاجة لزراعة المنتجات األساسية كالخضر كالفكاكو، كتقميؿ االعتماد عمى السمع اإلسرائيمية، 
ي كتركزت الزراعة في قريتي القرارة كبيت الىيا كخانيكنس، كقد شيدت فترة االنتفاضة تكسعان ف

زراعة المساحات الصغيرة التي كانت مخصصة كحدائؽ لممزارع كفي تربية الدكاجف كالماعز 
 كاألرانب كالحماـ، لتعزيز االكتفاء الذاتي.

ـ، ككاف 1991% عاـ  91، 3كاحتمت تربية الخراؼ كالماعز مف تربية الحيكانات األخرل 
مقاكـ ذاتيا، حيث كفرت كؿ ماتحتاج إليو االقتصاد البيتي أحد المداخؿ الضركرية لبناء االقتصاد ال

ف العمؿ في االقتصاد اليحتاج لرأس ماؿ كبير، كميارات متقدمة.  مف حميب كبيض كلحكـ، كا 

كما لعبت ربات البيكت دكران أساسيان في االقتصاد البيتي، مف خالؿ تخزيف األطعمة، كما 
كغزؿ الصكؼ كصناعة الكعؾ مارست العديد مف الميارات المنتجة مثؿ، النسيج في البيكت 

كالجبنة كالمربى كغيرىا، كعممت عمى بيع الفائض منو. كما شجع االخصائيكف كالمؤسسات عمى 
الزراعة العائمية، كقامت بتدريبيـ، كنشطت حركة المشاريع التعاكنية، كما حثت المجاف الزراعية 

مقبكؿ نسبيان كاالكتفاء  عمى زراعة األرض لمكصكؿ إلى االكتفاء الذاتي كالكصكؿ إلى مستكل
الذاتي، باإلضافة إلى أنيا قامت بعقد دكرات، كرشات عمؿ، مشاريع لتطكير الزراعة، كتربية 

 الحيكانات.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .91أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص (1)
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 المبحث الثاني
 في قطاع غزة خالل االنتفاضة األولى جيود القطاع التجاري
 م(1994 -1987)

ىذا المبحث مساىمة القطاع التجارم في التصدم لسياسات االحتالؿ، كمحاكالتو  يتناكؿ
البحث عف أساليب تساعد المكاطف عمى الحصكؿ عمى احتياجاتو باألسعار المناسبة كالجكدة 
الكافية، كتـ تقسيـ المبحث إلى محكريف األكؿ الجيكد الشعبية في المجاؿ التجارم، الثاني صمكد 

 الخارجية.كتحدم التجارة 

 :الجيود الشعبية في مقاومة سياسات االحتالل في مجال التجارة الداخمية -:أوالً 
راىنت سمطات العدك مف خالؿ تقارير رجاؿ مخابراتيا عمى أف فئة التجار بأنيا الفئة 
الكحيدة المستفيدة كذات الكضع المعيشي الجيد كأنيا لف تنخرط في العمؿ الكطني كلف يككف ليا 

ير في مكاجية االحتالؿ، كلكف العدك تناسى انعكاسات سياستو االقتصادية، كآثارىا عمى دكر كب
 .(1)خمؽ المعاناة لفئة التجار لدرجة أنيـ أصبحكا مييئيف لدكر طميعي في العمؿ الكطني

فقد عانى التجار بشكؿ يكمي مف ارتفاع أسعار السمع كالمنتكجات، كمف مداىمات رجاؿ  
غالؽ متجرىـ كتيديد حياتيـ، ألنو رفض التجاكب مع السمطات اإلسرائيمية الضريبة  كاالعتقاالت، كا 

في دفع الضرائب المتعددة، كذلؾ خمؽ تراكـ معاناة لدل قطاع التجار، مما جعؿ قطاع التجار 
يعيشكف عمى أمؿ الخالص مف االحتالؿ، كمع أكؿ انطالقة جماىيرية إلى االنتفاضة كاف لقطاع 

 .(2)دكر بارز في المشاركة اليكمية مف خالؿ اإلضرابات التجارية التجار

، كتميزت تمؾ (3)لعب التجار  في قطاع غزة دكران ميمان كمتميزان في تصعيد كتيرة االنتفاضة
الفئة عف غيرىا مف فئات المجتمع الفمسطيني كطبقاتو بالدكر الذم يثير باستمرار جدالن مف حكلو؛ 

أك بعض أفرادىا أحيانان إلى فقداف الكثير مما تممؾ، إذ يحمميا النضاؿ بسبب تعرض تمؾ الفئة 
الكطني مف الناحية المادية ، خسائر التتعرض ليا في العادة فئات اجتماعية كثيرة، ليس لدييا ما 

 .(4)تخسره

                                                           
 .14غساف المصرم، االنتفاضة بيف الجذكر كاآلفاؽ، ص (1)
 .13غساف المصرم، االنتفاضة بيف الجذكر كاآلفاؽ، ص (2)
 .74، ص179عبد الباقي شناف، التجار الفمسطينيكف، بمسـ،  (3)
 .32ربعي المدىكف، االنتفاضة الفمسطينية، ص (4)
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كساند أىالي القطاع التجار مف خالؿ شراء المنتجات الكطنية بالدرجة األكلى، كفي حاؿ 
،  كبمقاطعة البضائع اإلسرائيمية؛ ازداد الطمب (1)ا شراء البضائع األجنبية غير اإلسرائيميةعدـ تكفرى

عمى المنتكجات المحمية ، كاإلفراط  السريع لبعض المستثمريف في الصناعات الكطنية خصكصان 
تجار بعدـ ال (3). كناشدت الجمعية التعاكنية(2)المنتجيف لمسمع الغذائية كالسجائر كالمالبس كاألحذية

إحضار الدجاج الالحـ سكاء مف الفركخ أك الرككي أك كبير السف " العتاقي" مف إسرائيؿ، كذلؾ 
نظرا لمضرر الذم يمحؽ بالمزارعيف، ككذلؾ المستيمؾ لما تحممو تمؾ الكميات مف أمراض ناقمة 

 .(4)تؤثر عمى الصحة العامة كمزارع التربية في قطاع غزة

ـ بالمقارنة 1988في قطاع غزة انخفاضا حادا باألسعار لعاـ كقد شيدت أسكاؽ الخضار 
البندكرة  مغ  ثالثة شكاكؿ، كبمغ سعر كيمكمع  العاـ الذم سبقو، حيث بيع صندكؽ الخيار بمب

سبعيف أغكرة، ككيمك البطيخ عشريف أغكرة. كيرجع سبب ذلؾ االنخفاض إلى كثرة العرض كقمة 
  (5)الطمب مف قبؿ المكاطنيف.

نت أسعار المحكـ في أسكاؽ قطاع غزة في المدة األخيرة بشكؿ ممحكظ حيث بيع كما تد
ـ في حيف كاف سعره قبؿ 1988/ 12/10الكيمك الكاحد منيا لممستيمؾ بمبمغ ثمانية شكاكؿ في 

أسعار بضعة أياـ مف ىذا التاريخ اثنى عشر شيكالن . كعاد سبب ىذا االنخفاض لالرتفاع الحاد في 
 .(6)حاكؿ أصحاب المزارع التخمص مف أكبر عدد مف المكاشي العرض حيث  األعالؼ كزيادة

كنتيجة لمقاطعة المنتج اإلسرائيمي ازداد الطمب عمى المنتكجات الكطنية، مما أدل إلى زيادة 
عدد الشركات، حتى إف  بعض الشركات المحمية لـ تستطع في الماضي مف منافسة السمع 

حككمي إال أنيا أنتجت خالؿ االنتفاضة بأقصى طاقتيا لتغطية اإلسرائيمية، التي حظيت بدعـ 
 .(7)الطمب المحمي، الذم ارتفع أثر ارتفاع األصكات المطالبة بمقاطعة السمع اإلسرائيمية

                                                           
 .92اقتصاد العائمة الفمسطينية،  ص  (1)
 .6اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص (2)
تشكمت في بيت حانكف مف قبؿ مجمكعة مف المزارعيف، كيتمثؿ عمميا في تحقيؽ التنمية المستدامة لممزارعيف   (3)

 http://www.palestinecrops.ps/articleة التعاكنية الزراعية مف خالؿ تنمية المجتمعات المحمية. الجمعي
 .1، ص8502، ع 1993/ 1/5جريدة القدس،  (4)
 .2، ص497ـ، ع 1988/ 2/7جريدة النيار،  (5)
 .2، ص596ـ، ع 1988/ 10/ 12جريدة النيار،األربعاء  (6)
 .43حاـز الشنار، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (7)
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كقد خفض االحتالؿ مف سعر المنتكجات اإلسرائيمية كالمدعكمة مف الحككمة اإلسرائيمية، فإف 
قدرة كبيرة عمى المنافسة، كيمكنيا أف تتحمؿ انخفاض السعر تمؾ المنتكجات يمكنيا أف تككف ذات 

، كذلؾ يعني أف عف معدؿ التكمفة لمكحدة الكاحدة مف السمعة بما يعنيو ذلؾ مف خسائر مؤقتة
سيضطر لشراء منتكجات إسرائيمية إما لعدـ كجكد بديؿ ليا، أك النخفاض سعرىا  المستيمؾ العربي 

إلى زيادة  ك الكعي الكطني بفعؿ االنتفاضة أدل، غير أف نماثمةربية الممنسبيا عف البضائع الع
ظؿ االستقالؿ الكطني ىك نياية مرحمة معينة نحك إصالح ذلؾ عمى المنتجات المحمية، ك  الطمب

 .(1)الخمؿ في الميزاف التجارم

كاالقباؿ عمى المنتج الكطني جعؿ المصانع الفمسطينية تعمؿ عمى تحسيف نكعية إنتاجيا 
نافس المصانع اإلسرائيمية المماثمة، كعممت عمى تنكيع المنتجات المحمية مف أجؿ أف تحؿ حتى ت

. كقاـ التاجر بتخفيض سعر السمعة، إلغراء (2)محؿ أقصى قدر ممكف مف البضائع اإلسرائيمية
المستيمؾ لمشراء في مثؿ تمؾ  الظركؼ الصعبة، كركز مف قبؿ المنتجيف عمى االىتماـ بظركؼ 

المنزلي" االكتفاء الذاتي" كذلؾ عف طريؽ تكفير سمع كمكاد غذائية بديمة تشبع رغبات  االقتصاد
كتطمعات المكاطنيف في الظركؼ الراىنة أك عف طريؽ تكفير مشاريع إنتاجية عديدة مثؿ غزؿ 

 .(3)الصكؼ كالنسيج كالخياطة...الخ

ع إسرائيمية مثيمة أك سمف مف تكفير سمع بديمة عف كف كالمزارعك ف كالحرفيكتمكف الصناعيك 
مشابية، كقد عرض التجار تمؾ السمع لمبيع االستيالكي، بجانب السمع اإلسرائيمية الصنع؛ ألنيا ال 
تتكفر ليا بدائؿ محمية أم فمسطينية، كمثؿ ذلؾ لف يككف مخالفا لنظاـ المقاطعة كمقاصصة 

كقراراتيا كتأكيدان لكاجب االلتزاـ  المخالفيف ليا كلشركطيا، كفقان لتكجييات القيادة الكطنية المكحدة
 .(4)ليا

 "إسرائيؿ"سمبية عمى المشتريات الفمسطينية مف قاطعة اإلسرائيمية نتائج كقد أعطت الم
يجابية كعمى اإلنتاج المحمي، كقد اعترؼ الصحفيكف "اإلسرائيميكف" بذلؾ عند تقييميـ لالنتفاضة  كا 
ف كانت تعكد جزئيان إلى انخفاض  بقكليـ " إف مقاطعة البضائع اإلسرائيمية قد بدت فعالة لمغاية كا 

  (5)مستكل النشاط االقتصادم في أراضي الضفة كغزة. 
                                                           

 168عادؿ الزاغة، المجتمع الفمسطيني، ص (1)
 .51عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة،ص (2)
 .71اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص (3)
 .55عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة، ص (4)
 .42حاـز الشنار، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (5)
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اء المنتكجات المحمية عػكض عػف تمػؾ الخسػائر، كمكػف المصػانع إف إقباؿ المستيمؾ عمى شر 
رئػػيس اتحػػاد أربػػاب الصػػناعة "اإلسػػرائيمية" األضػػرار  "داف الكثمػػاف"مػػف االرتقػػاء كالتطػػكر، كقػػد أقػػر 

ـ  " 1988/ 6/ 23التي لحقت بالمصانع "اإلسرائيمية"، كقػاؿ فػي مػؤتمر عقػد فػي تػؿ أبيػب بتػاريخ 
إلػى أسػكأ كضػع عرفتػو منػذ سػنكات، إذ ىػبط النشػاط  صػادية قػد كصػمتتإف الصناعات كالمرافؽ االق

ف استمرار الكضع السائد سيؤدم إلى 4بنسبة  1988االقتصادم في األشير األكلى مف عاـ  %، كا 
تػػدىكر أكضػػاع العديػػد".  ككػػذلؾ مػػدير عػػاـ كزارة الصػػناعة كالتجػػارة "اإلسػػرائيمية" قػػاؿ "بػػأف صػػادرات 

الغذائيػػػػة كمػػػػكاد البنػػػػاء إلػػػػى األراضػػػػي المحتمػػػػة قػػػػد انخفضػػػػت بنسػػػػبة صػػػػناعة المنسػػػػكجات كالمػػػػكاد 
50"%(1) . 

 ،اختفت السمع اإلسرائيمية التي ليا بديؿ عربي  مف األسكاؽ كخصكصان منتكجات األلباف
كالسجائر اإلسرائيمية، حيث كاف المكاطف يسأؿ عف الجية التي صنعت السمعة التي  ،كالحمكيات

يا، كما استغنى المكاطنكف عف كثير مف البضائع اإلسرائيمية مثؿ الثالجات يحتاج إلييا قبؿ دفع ثمن
 .(2)كالمفركشات

باإلضافة لمقاطعة المنتج اإلسرائيمي، قاـ التجار كأصحاب العقارات بااللتزاـ بتخفيؼ اجارات 
كطنية العقارات كعدـ استغالليا لألكضاع لرفع األسعار كالتزاميـ بالبرنامج الذم تقره القيادة ال

. كما  قاطع التجار دفع الضرائب كالتي منيا، ضريبة الدخؿ، كضريبة القيمة المضافة، (3)المكحدة
كضرائب الخدمات، كلقد نجحت مقاطعة البضائع نجاحان باىران، كما أحرزت انتصاران في عدـ دفع 

 . (4)الضرائب، ككاف لذلؾ القرار أبعد األثر في ارتباط التجار بنضاؿ النتفاضة

قد سجمت االنتفاضة نصران عمى قكات االحتالؿ في " حرب الدكاكيف كىي معركة فرض ل
غالؽ المحاؿ التجارية بالرغـ مف كسائؿ القمع الفاشية التي استخدمتيا قكات الجيش  تكقيت فتح كا 
اإلسرائيمي لكسر اإلضراب التجارم. كقد سطر الشعب في تمؾ المعركة أركع نماذج التنظيـ 

لتعاكف، كلقد أذىمت تمؾ المعركة سمطات االحتالؿ كدمرت معنكياتيا، كشمت كاالنضباط كا
 (6)، كقمص مصادر ميزانيتو(5)إداراتيا

                                                           
 .101اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص (1)
 .96 -94عمشة، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص عادؿ أبك (2)
 .77مصطفى صياـ، االنتفاضة الفمسطينية، التقارير، ص (3)
 .60اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص ص (4)
 .47عبد الجكاد صالح، ميمات المرحمة القادمة، ص (5)
 .14غساف المصرم، االنتفاضة بيف الجذكر كاآلفاؽ، ص (6)
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كلقد أغمقت المحاؿ التجارية أبكابيا في غزة، كحضرت قكات مف الجيش إلى شارع عمر 
مما نحى  المختار، كأجبرت التجار عمى فتح محالتيـ، كحدث بعد ذلؾ تظاىرات كرشؽ بالحجارة ،

بالتجار إلى إعادة غمؽ محالتيـ. كعادت الدكريات العسكرية تجبر التجار عمى فتح محالتيـ، 
 .(1)كرغـ ذلؾ أغمقت المحالت التجارية لدل زيارة رابيف "كزير الدفاع" لقطاع غزة

 -بكسر أقفاؿ المتاجر " بالعتالتعمى إغالؽ المحالت سمطات االحتالؿ  لقد ردت
لغذائية بمادة ا مفتكحة طكاؿ الميؿ؛ لتبقى عرضة لمنيب كالسرقة كخمط المكاد اكالمطارؽ، كتركي
قامكا بإحراؽ المتاجر كاألسكاؽ ؛ لكي يجبركىـ عمى  فتح محالتيـ  كما . الكمكر كالمبيدات"

التجارية، كعندما فشؿ ذلؾ النكع مف التيديد في التأثير عمى التجار، كأصحاب المحالت 
رار أصحاب المحالت التجارية عمى الرغـ مف  كسر أقفاليا أك فتحيا بإلحاـ ، مع إص(2)التجارية

األككسجيف فقد اضطر رابيف إلى االعتراؼ بعدـ تمكنو مف كسر إضراب التجار، بالتالي اإلعالف 
 (3)عف عدـ التدخؿ في أمكرىـ كترؾ التجار يفتحكف محالتيـ كيغمقكنيا  حسب ما يحمك ليـ.

، فكاف نجاح اإلضرابات فييا مؤثران عمى مدل (4)إلرادة الشعبتالؿ كاستسممت سمطات االح
. كلكف استمرار اإلضرابات (5)نجاح القيادة الكطنية لالنتفاضة في اجتذاب قطاع التجار في المدينة

.كقد عمد بعض (6)أدل  إلى تحميؿ التجار عبئان ماليان كبيران، تكقفت حركة البيع، كتراكمت الديكف
كسر اإلضراب مما عرضيـ لمالحقة أعضاء المجاف الضاربة، كأحرقت محاؿ بعضيـ، التجار إلى 

 .(7)كتمقى آخركف تيديدات عبر مكالمات ىاتفية مجيكلة

حاجاتيـ في تمؾ الساعتيف، كانت  فقط خالؿ اليكـ، كيأخذ الناسيفتح ساعتيف ككاف التاجر  
بس كمستمزمات البيكت إلى نقؿ بضائعيـ . لجأ معظـ بائعي األحذية كالمال(8)األمكر تمشي طبيعية

                                                           
 .73، ص1العممي، يكميات االنتفاضة، ج أحمد (1)
 .74، ص179عبد الباقي شناف، التجار الفمسطينكف، بمسـ، ع  (2)
 ،149عادؿ أبك عمشة، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية،ص  (3)
 .47عبد الجكاد صالح، ميمات المرحمة القادمة، ص (4)
 .33ربعي المدىكف، االنتفاضة الفمسطينية، ص (5)
 .34مدىكف، االنتفاضة الفمسطينية، صربعي ال (6)
 .34ربعي المدىكف، االنتفاضة الفمسطينية، ص (7)
 .172أحمد منصكر، الشيخ أحمد ياسيف، ص (8)
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بضائعيـ أك جزء منيا لبيعيا في منازليـ كذلؾ لتأميف احتياجات أبناء منطقتيـ كالتعكيض عما 
 . (1)يخسركف نتيجة لتعطؿ مصالحيـ

كما قاـ الشباف الفمسطينيكف بإجياض تمؾ األساليب كالكقكؼ مع التجار، كأيضان قامكا بكتابة 
 . (2)مى أبكاب المحالت كعمى الجدرافشعارات مناكئة لالحتالؿ ع

كقد عقد عدة مشاريع كاجتماعات، لتطكير التجارة، حيث عقد مشركع التنمية التعاكني " س 
، بيدؼ مساعدة الجمعيات ـ1989عاـ  يدم بي" الندكة الرابعة لمتسكيؽ كذلؾ عبر يكميف متتاليف

البرامج التدريبية كالمساعدات الفنية، التعاكنية في الضفة كالقطاع كالعمؿ معيما مف خالؿ تقديـ 
جراء  إضافة إلى تبادؿ المعمكمات حكؿ مايجرم في الحقكؽ المشابية في البمداف األخرل، كا 

 (3)االتصاالت فيما بيف الجمعيات.

كما عقد اجتماع في مقر الغرفة التجارية ضـ مؤسسات كىيئات تابعة لمجمعيات كلجنة 
اعة، كمسؤكؿ تصدير الحمضيات في دائرة الزراعة كاتحاد مصدرم الحمضيات كمدير عاـ الزر 

. كما عقد (4)، كقد دعكا إلى الحفاظ عمى األسكاؽ الغربية؛ لتصدير الحمضياتـ1992عاـ  العماؿ
كتقرر أف تقـك ـ، 1992عاـ عقد اجتماع آخر ضـ مؤسسات كفعاليات كطنية لتدارس األكضاع 

عمى المحتاجيف، كتكميؼ المجنة بجمع المساعدات  المجنة االجتماعية بالغرفة بتكزيع المساعدات
مف المؤسسات الكطنية كاإلنسانية كالدكلية، كناشد المجتمعكف مجمس األمف الدكلي بتكفير الحماية 

  (5)الدكلية لمشعب الفمسطيني لضماف تحيؽ السالـ العادؿ كالشامؿ في المنطقة.

برقية إلى رئيس  (6)الحمضيات لقطاع غزةكأرسؿ الحاج ىاشـ عطا الشكا رئيس اتحاد منتجي 
رئيس "اإلدارة اإلسرائيمية" طالب  بتخفيض الضريبة المفركضة عمى تصدير الحمضيات، حيث 
طمب دفع خمس عشرة دكالر كضريبة لمدخؿ، حيث كانت تتقاضى مف المصدريف ثماني دكالرات 

                                                           
 .45حاـز الشنار، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (1)
 .74، ص179عبد الباقي شناف، التجار الفمسطينكف،بمسـ، ع  (2)
، 988ـ، ع 1989/ 11/ 22كقائع الندكة التسكيقية الرابعة التي عقدىا مشركع التنمية التعاكني، جريدة النيار،  (3)

 .9، ص988
 .11،ص1757، ع 1992/ 1/ 19جريدة النيار،  (4)
 .3، ص8376ـ، ع 1992/ 12/ 24جريدة القدس،  (5)
يتيا، ىاشـ عطا الشكا، كزىير ـ عمى يد لجنة تحضيرية، ضمت في عضك 1973تأسس ىذا االتحاد عاـ  (6)

الريس، تمثيؿ منتجي الحمضيات، تطكير إنتاج الحمضيات، تكفير المساعدات الفنية كالعممية، لألعضاء. إبراىيـ 
 .53، 13سكيؾ، غزة عبر التاريخ، ج
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كقد طمب تخفيض لضريبة الدخؿ كالباقي لرش المبيدات عمى أشجار الحمضيات،  3، 5منيا 
الضريبة كالمصاريؼ لمزراعة مف ثمانية دكالرات إلى ثالثة دكالرات لمطف الكاحد، نظران لألكضاع 

 . (1)ـ1992السيئة التي تعانييا الحمضيات كأصحابيا ككاف ذلؾ 

تحقيؽ عدد مف الخسائر المادية األخرل سكاء بالتجارة الخارجية أك  استطاعت االنتفاضة
ؿ الضريبي الصييكني الناتج عنيا، باإلضافة إلى مجمؿ التكاليؼ الناجمة عف الداخمية، كالدخ

 (2)تخفيض ميزانيات إضافية لقكات األمف كالجيش الصييكني لقمع االنتفاضة.

 :الجيود الشعبية في مقاومة سياسات االحتالل في مجال التجارة الخارجية -:ثانياً 
ر مف قطاع غزة إلى الخارج، حيث عقد عقدت عدة اجتماعات كاتفاقيات مف أجؿ التصدي

، اتفاقان 1986أكتكبر  27المجتمعيف في لككسمبكرغ يكـ  (3)كزراء خارجية المجمكعة األكركبية
. اقترحت إقامة ميناء في مدينة غزة؛ (4)قرركا مف خاللو فتح األسكاؽ األكربية لممنتجات الفمسطينية

 .(5)األسكاؽ األكركبيةلتمكيف سكاف غزة الفمسطينييف مف التصدير إلى 

كما كقع في كزارة الزراعة اإلسرائيمية في تؿ أبيب عمى البرتكككؿ بيف كزارة الزراعة 
كاتخذ قرارا باعتبار  (6)"اإلسرائيمية" كدكؿ السكؽ األكركبية كالييئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع،

                                                           
مضيات، ابراىيـ عبد العزيز، الشكا يحتج لرئيس االدارة االسرائيمية عمى قرار رفع الضريبة عمى تصدير الح (1)

 .2، ص1743ـ، ع 1992/ 1/ 5جريدة النيار، 
 .57نظاـ العباسي، االنتفاضة الشعبية، ص (2)
المجمكعة االقتصادية األكركبية تسمى غالبا السكؽ األكركبية المشتركة كىي منظمة تضـ العديد مف الدكؿ  (3)

يدؼ إزالة الحكاجز الجمركية بيف األكركبية، ىدؼ ىذه المجمكعة ىك إزالة الحكاجز الجمركية بيف أعضائيا  ب
أعضائيا بيدؼ تشجيع التبادؿ التجارم كاقامة سياسة مشتركة في مجالي الزراعة كالنقؿ.  

http://www.almaoso3a.com  
 .38عادؿ سمارة، اقتصاد تحت الطمب، ص (4)
 .38عادؿ سمارة، اقتصاد تحت الطمب، ص   (5)
، لسد حاجة أىؿ القطاع  1974لشكا الذم يرأس إدارتيا، كذلؾ في حزيراف تـ تأسيسيا بمبادرة مف الحاج رشاد ا (6)

ـ، كمف خدمات الييئة، 1967القطاع لالنفتاح عمى العالـ العربي، بعد أف عزلكا عنو في أعقاب في أعقاب حرب 
 تسييؿ خركج كعكدة أبناء القطاع عبر جسر الممؾ حسيف تكصيات السمطات األردنية تبيف ىكياتيـ كأسباب سفرىـ

ألؼ تكصية بالسفر منيا، مركر مف األردف لزيارة البالد  69ـ نحك 1984كأكدت عكتيـ، كقد أصدرت الييئة عاـ 
 .112، 13العربية، كما عممت عمى تقديـ مساعدات منيا مساعدات مالية. إبراىيـ سكيؾ، غزة عبر التاريخ، ج
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صدير مباشرة إلى دكؿ السكؽ، ـ كحدة اقتصادية مستقمة، يمكنيا الت1967األراضي المحتمة عاـ 
 . (1)ـ1987ككاف ذلؾ في شباط)فبراير( 

إال أف السمطات اإلسرائيمية ماطمت في تنفيذ االتفاؽ، ككضعت عدة شركط ؛ كنتيجة لذلؾ 
ـ، 1988/ 2رفض مجمس السكؽ األكركبية التكقيع عمى تجديد االتفاقات مع إسرائيؿ في شير

تنفيذ االتفاؽ كألغت الشركط التي كانت قد كضعتيا، كسكؼ كاضطرت السمطات "اإلسرائيمية" عمى 
. كقد تـ (2)ـ1988/ 11يبدأ المزارعكف في قطاع غزة بتصدير منتجاتيـ الزراعية اعتباران مف شير 

 .(3)التصدير عبر شركة أجريسكك

بكفد فرنسي مف السكؽ األكركبية المشتركة بمرافقة عدد   (4)كاجتمع الحاج ىاشـ عطا الشكا
مف تجار الخضار كالفكاكو، كجرل بحث أمكر التصدير، كتسكيؽ اإلنتاج لمسكؽ األكربية المشتركة 

 .  (5)ـ1988/ 7شير 

كما عقدت عدة اجتماعات لرفع مستكل التصدير كتحسينو، حيث عقد في قطاع غزة 
ألؼ طف  116ركبية المشتركة، كتـ مف خاللو االتفاؽ عمى تصدير اجتماعان مع ممثؿ السكؽ األك 

مف حمضيات القطاع إلى أكركبا الغربية عمى النحك التالي  ثالثة آلؼ طف غريبفركت تصدر في 
ـ ثالثة آالؼ طف مف البرتقاؿ الشمكطي تصدر في مكسميا، عشرة آالؼ 1988/  10نياية شير 

يار، كقد تـ االتفاؽ أيضان عمى إجراءات التصدير الذم طف مف ثمار البمنسيا تصدر في شير أ
سيككف مف ميناء أسدكد بإشراؼ مندكب مف السكؽ المشتركة، كعمى نكعية الثمار المصدرة كفؽ 

 .(6)شركط السكؽ األكركبية

                                                           
 .3، ص6869ـ، ع 1988/ 10/ 11جريدة القدس،  (1)
 .3، ص6869ـ، ع 1988/ 10/ 11، جريدة القدس (2)
 .38عادؿ سمارة، اقتصاد تحت الطمب، ص   (3)
ـ في مدينة غزة ، كتعمـ في المدرسة الياشمية بغزة، ركز نشاطو في انتاج 1919ىاشـ عطا الشكا كلد عاـ  (4)

المحدكد ـ. بنؾ فمسطيف 2002كتصدير الحمضيات، كأسس اتحاد منتجي الحمضيات في القطاع، كتكفى عاـ 
 .6ـ ،  ص2002البنؾ الكطني األكؿ ، التقرير السنكم لعاـ 

 .11، ص513ـ، ع 1988/ 7/ 18جريدة النيار،  (5)
 .3، ص6887، ع 1988/ 10/ 9جريدة القدس،  (6)
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كقد عقد اتحاد منتجي كمصدرم الحمضيات اجتماعان في غزة، ضـ عددان مف المزارعيف 
بحث مكضكع تصدير أكؿ شحنة مف ثمار الغريبفركت إلى أكركبا كالتي كالمصدريف تـ مف خاللو 

 .(1)طف 1200ـ، حيث سيتـ تصدير 1988/ 12مف المقرر أف تتـ في بداية شير 

كقد تكجو الحاج تكفيؽ اليازجي إلى دكؿ أكركبا الشرقية كالغربية كمنيا يكغسالفيا، حيث 
ف حمضيات القطاع. كاتفؽ مصدرك ألؼ طف م 28تعاقد مع عدد مف الشركات عمى تصدير 

الحمضيات كاتحاد منتجي الحمضيات في القطاع كمع شركتيف أكركبيتيف كىما شركة "ستركنس" 
دكالرات  3كالتي تدفع دكريف كنصؼ عف كؿ كرتكنة "كشركة جكس فاندنبرغ/ كترداـ" كالتي تدفع 

مسطينيات التي كنصؼ الدكالر عف كؿ كرتكنة عمى تصدير الحمضيات، كمف الشركات الف
استفادت مف ىذا االتفاؽ شركة الحاج راغب مرتجى، كشركة شراب إخكاف، كشركة إسماعيؿ عمي 

خكانو ، كشركة تعبئة الحمضيات  .(2)كا 

كما أرسؿ اتحاد منتجي الحمضيات في غزة برقية إلى صداـ حسيف ناشدكه بالسماح لمزارعي 
 . (3)ـ1988القطاع بالتصدير لمعراؽ 

لتصدير ألكركبا بالعديد مف العقبات التي مارستيا سمطات االحتالؿ ضد تجار كقد اصطدـ ا
القطاع،  كدخؿ اقتصاد  قطاع غزة في كضع سيء إلى أبعد الحدكد ، إضافة إلجراءات  لعمميات 

ـ ضربة شديدة لالقتصاد 1991 -1990التصدير كالتجارة، فقد كجيت أزمة الخميج في الفترة 
ت كاألنشطة كأدت إلى انحدار أىـ المؤشرات مف المنتكجات العميا التي أثرت عمى جميع القطاعا

 . كمف سياسات االحتالؿ ضد صادرات القطاع ما يمي(4)ـ 1990كصمتيا قبؿ عاـ 

ماطمت في تنفيذ تمؾ االتفاقيات كعممت عمى عرقمتيا، كعممت عمى ربطيا بالشركات -
األردنية ك"اإلسرائيمية" أماـ اإلنتاج الزراعي  اإلسرائيمية عبر شركة أغريسككا، كأغمقكا األسكاؽ

 .(6) . كأشرفكا عمى تعبئة الحمضيات داخؿ مصانع التغميؼ(5)الفمسطيني في الضفة كغزة

                                                           
 .3، ص1988/ 11/ 23جريدة القدس،  (1)
 .1، ص977، ع  1989تشريف ثاني  11جريدة النيار،  (2)
 .3، ص1988/ 11/ 23جريدة القدس،  (3)
  .20االقتصاد الفمسطيني كآفاؽ التعاكف األقميمي،ص (4)
 ،149عادؿ أبك عمشة، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص  (5)
 .235، ص74األرض المحتمة، ع  (6)
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تعرضت الشحنات األكلى المتجية إلى ىكلندا إلى التعطؿ أشيران في مراكز التخزيف قبؿ -
ـ ، كقد أدل ذلؾ إلى تدىكر 1989_ 1988كصكلو إلى مراحؿ التسكيؽ النيائي خالؿ العاميف 

 . (1)حالة المنتجات، كتردم أسعار بيعيا إلى أقؿ مف ربع أسعار السمع "اإلسرائيمية" المعركضة

قامت بتكميؼ حرس الحدكد كمكظفيف آخريف بمنع نقؿ فكاكو غزة إلى األسكاؽ اإلسرائيمية -
ء القيكد األمنية اإلسرائيمية في ( طف مف الحمضيات قد أتمفت مف جرا500. إف ما ال يقؿ عف) (2)

ـ، المتجو إلى أسكاؽ األكركبية؛ مما أسيـ في حدكث 1990/ 1988  ميناء أسدكد في الفترة
تدىكر الحؽ في نكعية الفكاكو لدل كصكليا إلى أكركبا. كقد رفض طمب إعادة فتح الميناء 

 .  (3)التجارم لقطاع غزة 

شاحنة تنقؿ صادرات الحمضيات لمدة تزيد  50ز  كما قامت السمطات "اإلسرائيمية" باحتجا
عف أسبكع  عند نقطة العبكر عمى جسر نير األردف دكف إبداء أية أسباب ، مما أفضى إلى تمؼ 

.  كأيضا قاـ االحتالؿ بتخريب أكؿ شحنة حمضيات مرسمة إلى ىكلندا خالؿ (4)معظـ  المحصكؿ 
سدكد بتمزيؽ صناديؽ الكرتكف، كتفريغ ـ، فقد قاـ رجاؿ حرس الحدكد في ميناء أ1990خالؿ عاـ 

محتكياتيا عمى األرض لعدة ساعات تحت الشمس؛ بحجة استكماؿ إجراءات التفتيش األمني؛ مما 
أدل إلى إلحاؽ خسائر كبيرة قدرت ب أربعيف ألؼ دكالر، ككانت "إسرائيؿ" قد ألحقت أضراران كبيرة 

تالعب بدرجة الحرارة في الحاكيات ـ مف خالؿ أساليب تخريب متعمد، كال1989بشحنات عاـ 
 .(5)المبردة عمى متف إحدل السفف الناقمة

أكقفت شركة اغريسكك "اإلسرائيمية" عممية شراء الخضركات في القطاع  خالؿ ثالثة أياـ -
.  األمر الذم جعؿ المزارع تحت رحمة قرارات تمؾ الشركة، فقد صدرت (6)ـ3-7/3/1991

ركات كالفكاكو عف طريؽ شركة أغريسكك "اإلسرائيمية"، كليس مباشرة المنتجات الفمسطينية مف الخض
إلى دكؿ غرب أكركبا؛ لذلؾ فقد عانى المزارع مف عدـ التنظيـ الزمني لمكميات المطمكب مف 

                                                           
 .137عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة، ص (1)
 ،149عادؿ أبك عمشة، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص  (2)
 . 244، 243، 242االنتفاضة كالتطكرات االقتصادية، صامد االقتصادم، ص (3)
 .27التطكرات االقتصادية األخيرة في األرض الفمسطينية المحتمة، تقرير عف أمانة األنكتاد، ص (4)
 .21، ص1990، 5يحقدكف عمى برتقاؿ غزة، فمسطيف المسممة، ع  (5)
 .3، ص7730ـ، ع 3/1991/ 7جريدة القدس،  (6)
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الخضركات الزراعية، ككذلؾ قصر مدة التصدير المسمكح فييا، ألنيـ يربطكف المنتجات الفمسطينية 
 .(1)"دكف النظر عف األسعار الزىيدة المفركضة عمى المنتجبالمنتجات "اإلسرائيمية 

طف  13، 000عمميات التصدير، كقد تقرر تصدير  كلكف رغـ كؿ المعيقات فقد استمرت
طف مف الميمكف اليندم " الجريب فركت" إلى دكؿ المجمكعة األكركبية؛  3، 000مف البرتقاؿ ك 

سيمنح قطاع غزة بداية استقالؿ اقتصادم، كسيتـ تصدير تمؾ الشحنات مف المكاني"اإلسرائيمية" في 
ـ  بمكجب كبعقكد مع 1989حتى نيساف )ابريؿ( ـ، ك 1988( لعاـ 10الفترة مف تشريف األكؿ)

 .  (2)مستكرديف في كؿ مف ىكلندا كألمانيا الغربية كالدنمارؾ كبريطانيا

كما قاـ التجار بتصدير ثالثة أالؼ طف مف الجريبفركت " إلى دكؿ السكؽ األكركبية 
شراؼ عمى عممية ـ بإشراؼ السفير " أكفر كميب" لممراقبة كاإل1988المشتركة عبر ميناء أسدكد  

التصدير. كتعتبر تمؾ الدفعة األكلى مف أصؿ ستة عشر ألؼ طف، كالتي كانت الييئة الخيرية 
. بمغت الكمية (3)لقطاع غزة كقد تعاقدت عمييا مع السكؽ األكركبية نيابة عف مصدرم القطاع

العربية كمصانع اإلجمالية لحمضيات قطاع غزة التي تـ تصديرىا إلى دكؿ أكركبا الشرقية كالدكؿ 
نحك خمسيف ألؼ طف، منيا تسعة عشر ألؼ طف  3/1988العصير في "إسرائيؿ" حتى شير 

 .  (4)لمصانع العصير في إسرائيؿ

كقدر محمد زىدم النشاشيبي قيمة صادرات قطاع غزة المحتؿ مف الخضار كالفكاكو 
. كما (5)ـ1988الر عاـ ثالثة عشر مميكف دك  لزراعية األخرل إلى الخارج بماقيمتوكالمنتجات ا

كصدرت الخضركات مباشرة مف قبؿ المصدريف مف قطاع غزة إلى أسكاؽ غرب أكركبا بأكؿ شحنة 
ـ قدرت بحكالي ثالثة أطناف، كتبعتيا كميات 1990كانكف الثاني / يناير  2تكت أرضي في تاريخ 

حار، كقد قامت الجمعيات أخرل مف التكت األرضي كالبندكرة كالباذجاف كالثـك كالبطاطس كالفمفؿ ال
طنا مف التكت األرضي كثمانيف طنا مف  133التعاكنية ) بيت الىيا كقطاع غزة( بتصدير حكالي 

البندكرة كستة أطناف مف الباذنجاف إلى غرب أكركبا عف طريؽ شركة أجريكسك "اإلسرائيمية" خالؿ 
 .(6)ـ 1990/ 1989المكسـ 

                                                           
 .69، ص291تقرير ناىض الحساينة، الزراعة في قطاع غزة، البيادر السياسي،ع  (1)
 .1، ص522، ع 1988/ 7/ 30جريدة النيار، السبت  (2)
 .1، ص 640، ع 1988تشريف ثاني/  25جريدة النيار،  (3)
 .3ـ، ص1988/ 3/ 10جريدة القدس، الخميس  (4)
 .137عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة، ص (5)
 .36كاقع كآفاؽ تطكر النمط الزراعي في قطاع غزة، ص (6)



162 
 

تطكراي جديدان كاعدان، كذلؾ عندما  (1)صادية األكركبيةكقد أحدثت الصادرات إلى الجماعة االقت
كافقت عمى قبكؿ شحنات مباشرة مف األراضي الفمسطينية المحتمة بمكجب االتفاؽ حدد االتفاؽ 
الفترات التي يمكف فييا السماح لمختمؼ المنتجات الزراعية بدخكؿ أسكاؽ الجماعة االقتصادية 

 – 1990كالفترة  1989 -1988الشحنات في الفترة األكركبية، كقد تـ إرساؿ العديد مف 
فمفؿ حمك عف طريؽ  افطنكثمانية أ ،باذنجاف ان طنخمسة كثالثيف تـ تصدير . لقد (2)ـ1991

 .(3)إلى غرب أكربا الجمعية التعاكنية

كلي آرييو شيفماف ) رامكت( "رئيس اإلدارة المدنية" لمنطقة قطاع غزة أىمية كبرل بمكضكع ك 
كقد قاـ بتفقد عدد مف مصانع الحمضيات لمتصدير كالعصير، كتناكؿ بينو كبيف الحاج الحمضيات، 

راغب مرتجى صاحب مصنع الحمضيات أحكاؿ اإلنتاج كالتصدير، كما التقى عددان مف عماؿ 
المصنع الذيف طمبكا تصاريح مركر لمعمؿ في أكقات منع التجكؿ كقد كافؽ رئيس اإلدارة المدنية 

ح الالزمة لكؿ مف يرغب في التكجو إلى مكاف عممو كخالؿ فترة المنع كقد كعد عمى منح التصاري
رئيس اإلدارة المدنية بتقديـ كافة المساعدات الممكنة لكؿ مبادر يرغب في إقامة مصنع في القطاع 

 (4)شريطة أف يمتـز صاحبو بتشغيؿ أكبر عدد مف العماؿ مف سكاف القطاع.

ج الحمضيات في قطاع غزة كاف مخصصان لدكؿ أكركبا ككاصؿ التجار عمميـ فمعظـ منتك 
الشرقية، كدكؿ عربية، لكف النسبة المتكجو ألكركبا كانت قميمة كىي تعادؿ نسبة ثمث صادرات 

ـ تكجو معظـ صادرات  1992/ 1991الحمضيات في القطاع، كفي نياية الفترة المذككرة 
كما صدرت شركة إسماعيؿ عمي  (5)(.الحمضيات إلى إسرائيؿ، ألجؿ الصناعة) صناعة العصائر

طف مف الحمضيات إلى ىكلندا  عف طريؽ البحر كسكؼ تقكـ الشركة بشحف مثؿ  300كشركاة 
 (6)ىذه الكمية أسبكعيان إلى ىكلندا ككمية مماثمة إلى فرنسا.

                                                           
. كتضمنت المعاىدة 1957خرجت الجماعة االقتصادية األكركبية إلى حيز الكجكد بتكقيع معاىدة ركما في عاـ  (1)

 مكقع صيد الفكائد شركطا تسمح لمدكؿ األخرل التي لدييا أفكاران مماثمة باالنضماـ كأعضاء في الجماعة.
http://www.saaid.net/Doat/hasn/179.htm 

 .14التطكير المرتقب لممؤسسات الزراعية في األراضي الفمسطينية المحتمة، ص (2)
 .58،  ص1990، 201محمد الحمالكم، أخبار زراعية، أخبار غزة، ع  (3)
العاـ، أخبار محمد  الريس، مدير الزراعة، عبد الرحمف مرتجى مدير المصنع، حكؿ مكسـ الحمضيات لذلؾ   (4)

 .38، ص1991، 201غزة، ع
 .27داف يركف، ىميرم بكط، تطكر الزراعة في قطاع غزة، ص (5)
 .3ـ، ص1992/ 3/2جريدة القدس ، الخميس  (6)
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أما بالنسبة  لجمعية إنتاج كتسكيؽ الخضركات في القطاع، فقد أنيت االستعدادات لتصدير 
ـ، كتبمغ 1992إلى األسكاؽ األكركبية كاألميركية ككاف ذلؾ  121/ 144ة مف نكع كادار البندكر 

الشحنة األكلى عشرة أطناف، كقد تكجو رئيس الجمعية إلى كافة مزارعي القطاع المنتجيف ليذا النكع 
مف البندكرة المطابؽ لمكاصفات التصدير المتبعة التكجو إلى مقر الجمعية حتى يتسنى استيعاب 

إلى ميناء  (2)( طنان مف حمضيات القطاع عبر ميناء أسدكد 350كما تـ تصدير) (1)منتكجيـ.
 .(3)ـ1992/ 5/12رجيكا في يكغسالفيا كذلؾ يكـ 

أما بالنسبة لمتصدير إلى األردف، فقد سجمت صادرات الحمضيات مف غزة إلى األردف 
طف، كتدؿ البيانات األكلية لعاـ  35 000إلى  1989، أما عاـ ـ 1987طف عاـ  85000
 90، 000ـ عمى حدكث تحسف كبير في الصادرات إلى األردف كعبره بما  يصؿ إلى نحك 1990
 . (4)طف

فقد كافقت الحككمة األردنية عمى استيراد منتجات كؿ مف الثكـ كالبطاطا كالبطيخ 
. صرح مصدر مسؤكؿ في (5)ـ1990/ 6/ 12، في كالحمضيات مف الضفة كالقطاع لمدة شيريف

الييئة الخيرية لقطاع غزة أف الكمية اإلجمالية التي تـ تصديرىا مف البندكرة لألسكاؽ األردنية 
إلى األردف بمغت كمية الجكافة كالبمح التي تـ تصديرىا كما   (6)طف. 1500كالبالد العربية بمغت 
 .(7)طف بمح 110 ،طف جكافة 2143 ،ـ1990/ 11/ 13مف بداية المكسـ حتى 

ـ، كذلؾ بفضؿ ازدياد اإلنتاج 1992يبدك أف االقتصاد بدأ يتحسف بصكرة بطيئة في عاـ 
كالعمالة كالتبادؿ التجارم، كمما عزز ذلؾ االنتعاش الطفرة في االستثمارات في تشييد المناطؽ 

 .(8)السكنية ، كحدكث زيادة ممحكظة في االستثمار الحككمي كالصادرات

                                                           
 .2، ص8358، ع 1992/ 12/ 6جريدة القدس،  (1)
جر، مكسكعة المدف كـ . آمنة ح 42تقع مدينة أسدكد شماؿ غزة عمى الطريؽ بيف يافا كغزة كتبعد عف غزة   (2)

 .685، ص 2كالقرل الفمسطينية، ج
 .3، ص8100، ع 1992/ 3/ 18جريدة القدس،  (3)
 .27التطكرات االقتصادية األخيرة في األرض الفمسطينية المحتمة، تقرير عف أمانة األنكتاد، ص (4)
 .66عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة، ص (5)
 2ـ، ص1992، 223أخبار غزة، ع  (6)
 58،  ص1990، 201محمد الحمالكم، أخبار زراعية، أخبار غزة،ع  (7)
 .20االقتصاد الفمسطيني كآفاؽ التعاكف اإلقميمي، ص (8)
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كقد قاـ اتحاد منتجي كمصدرم الحمضيات في قطاع غزة بتجييز مختبر فني حديث لفحص 
نسبة السكر في الحمضيات المعدة لمتصدير لمخارج، باإلضافة لتقدير نسبة الممكحة فييا؛ لالطالع 

 .(1)ـ1989عمى مدل جكدتيا كذلؾ عاـ 

تجارم فمسطيني في لندف كما شارؾ قطاع غزة في إقامة معارض، حيث أفتتح أكؿ معرض 
ـ كامتد حتى الخامس عشر مف 1993/ 2/ 9في مقر الغرفة التجارة العربية البريطانية، بتاريخ 

شباط؛ كذلؾ لتركيج منتجات الضفة الغربية كقطاع غزة، كتصديرىا بسيكلة أكثر إلى بريطانيا 
كعات اليدكية كالسجائر ك كالمجمكعة األكركبية مثؿ الخضر كالفاكية كالممبكسات كاألحذية كالمصن

 . (2)آالت زراعية

ـ، عندما سجمت 1993لكف ذلؾ االنتعاش لـ يدـ طكيال إذ حصمت انتكاسة جديدة في عاـ 
 .(3)معظـ فئات اإلنفاؽ تغييرات سمبية؛ بسبب إغالؽ الحدكد الخارجية " خصكصان مع "إسرائيؿ"

عمى الرغـ مف مناشدة اتحاد ك  ،عاما بعد آخر األردفإلى  تصديرتناقص كمية اليالحظ 
حتى تخفؼ مف  ،منتجي الحمضيات المتكررة لمدكؿ العربية  بزيادة كارداتيا مف حمضيات  القطاع 

، كلكف زادت الصادرات إلى األردف عاـ نتاجيـإالعبء عف المنتجيف كتساعدىـ عمى تصريؼ 
  ـ.1990

خفضت المبادرات التجارية بيف أما بالنسبة لمتصدير مف القطاع إلى الضفة الغربية، فقد ان
% خالؿ الفترة 20االحتالؿ الصييكني مف جية كالضفة الغربية كقطاع غزة مف جية أخرل بنسبة 

فقد منعت سمطات االحتالؿ خضركات كفكاكو القطاع مف الدخكؿ إلى الضفة  (4)ـ.1989 -1987
فكاكو، رغـ الضفة الغربية، حيث احتجزت عمى حاجز ايرز عشريف شاحنة محممة بالخضار كال

حصكليا عمى تصاريح مف دائرة الزراعة؛ مما أدل إلى إتالؼ محاصيؿ المكاطنيف، كاستيراد 
 (5)طنان لمضفة الغربية. 150حاجتيـ مف البضائع اإلسرائيمية، كيذكر أف القطاع كاف يصدر يكميا 

طف خضار إلى الضفة الغربية كىي  4929  ـ1990 خالؿ شير أكتكبرفقد تـ تسكيؽ 
ممكخية  ،طف 109فمفؿ  ،طف 1220خيار  ،طف 2330بندكرة  ،طف 410بطاطس  ة كاالتيمكزع

                                                           
 ،2، ص790، ع 1989/ 4/ 23جريدة النيار،  (1)
 .1، ص8424ـ، ع 1993/ 10/2جريدة القدس،  (2)
 .20االقتصاد الفمسطيني كآفاؽ التعاكف اإلقميمي، ص (3)
 .25عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة، ص (4)
 .19ـ، ص1990، 395البيادر السياسي، ع  (5)
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فكاكو تـ تسكيؽ أما بالنسبة لم طف. 205متنكعات  ،طف 272ككسا  ،طف 310باذنجاف  ،طف 73
/ 11/ 13طف بمح إلى الضفة الغربية كذلؾ مف بداية المكسـ حتى  258 ،طف جكافة 2360
 .(1)ـ 1990

 (2)ـ.1990نظـ الفمسطينييف معرضان لمصناعات الفمسطينية في دبي في أيار مايك  كما
كآخر لمصناعات الكطنية الثاني في القطاع بحضكر كبار رجاالت قطاع غزة كالضفة الغربية، في 

 .(3)ـ1992جمعية الشباف المسيحية عاـ 
بيره، لذلؾ كانت في مجاؿ الخضركات كانت نسبة االستخداـ المحمي كالتسكيؽ المحمي ك

الكميات المخصصة لمتسكيؽ الخارجي )تصدير( قميمة جدان، حيث ارتفعت نسبة التسكيؽ الداخمي 
% سنة 57ـ إلى   1980%  مف إجمالي المنتكج الزراعي في غزة عاـ 45لمخضركات مف 

% مف إجمالي المنتكج الزراعي في الخضركات في قطاع غزة 22ـ ككانت نسبة 1992/ 1991
إلى الضفة الغربية حتى نياية الفترة المذككرة، كالنسبة الباقية كانت لمتصدير الخارجي، تصدر 

 .(4)خصكصا لمدكؿ العربية

قررت سمطات االحتالؿ تخفيض قيمة الرسكـ عمى أصحاب سيارات الشحف مف القطاع في 
 130الن مف جسرم المنبي كدامية بحيث أصبحت اعتباران مف مطمع أيار القادـ ثالثيف شيكالن بد

شيكالن بالنسبة لمشاحنات المحممة بالصادرات الزراعية. في حيف أصبحت الرسكـ بالنسبة لمشاحنات 
 .(5)شيكالن  388شيكؿ بدالن مف  130المحممة بالصادرات الصناعية 

طنا  98750طنان إلى  158500ـ مف 1980/ 79كانخفضت صادرات الحمضيات عاـ 
ط ركف الزراعة اإلسرائيمي في قطاع غزة إف مكسـ تصدير ـ . كأفاد ضاب1988/ 1987لمكسـ 

ـ انتيى، كأف الكمية اإلجمالية التي تـ تصديرىا إلى الدكؿ العربية كالدكؿ 1988الحمضيات عاـ 
ـ 1987األكركبية كاألسكاؽ المحمية خالؿ العاـ بمغت نحك مائة ألؼ طف، بينما بمغت في عاـ 

 . (6)الؼ طف 162

                                                           
 .58،  ص1990، 201محمد الحمالكم، أخبار زراعية، أخبار غزة،ع  (1)
 .87عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة، ص (2)
 .3، ص8277ـ، ع 1992/ 9/ 16جريدة القدس،  (3)
 .28اعة في قطاع غزة، صداف يركف، ىميرم بكط، تطكر الزر  (4)
 2ـ، ص1992، 223أخبار غزة، ع  (5)
 .2، ص501، ع1988/ 7/ 6جريدة النيار،  (6)
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مميكف دكالر عاـ  236، 5ميزاف التجارم الصناعي مع إسرائيؿ مف ارتفع العجز في ال
، أما بالنسبة لمصادرات الصناعية ارتفعت (1)ـ1993مميكف دكالر عاـ  241، 28ـ، إلى 1987
ـ، ثـ انخفضت إلى 1987مميكف دكالر عاـ  46، 43إلى  1970مميكف دكالر عاـ  3، 53مف 
 34، 95قيمة الكاردات الصناعية مف إسرائيؿ كانت  ـ، كما أف 1993مميكف دكالر عاـ  44، 19

ـ، ثـ انخفضت حتى بمغت في  1987مميكف دكالر عاـ  332، 94ـ كأصبحت 1971مميكف عاـ 
 .(2)مميكف دكالر 285، 47ـ،  1993عاـ 

ف دؿ ذلؾ عمى شيء  يالحظ  تراجع االستيراد مف إسرائيؿ في السنكات األخيرة لالنتفاضة، كا 
اعتماد أىالي غزة عمى المنتج المحمي، كمقاطعة المنتج اإلسرائيمي، كما أف  فإنما يدؿ عمى

 الصادرات بالرغـ مف المعيقات التي كاجيتيا إال أنيا استمرت.

كما يتبيف مما سبؽ انخراط التجار منذ األياـ األكلى في االنتفاضة، عف طريؽ المساىمة في 
ضافة لمقاطعة التجار لمبضائع "اإلسرائيمية" التي اإلضرابات، كمركرا بتشكيؿ لجانيـ الخاصة، باإل

ليا بديؿ محمي، كاختفت تمؾ السمع اإلسرائيمية التي ليا بديؿ محمي، كخصكصان منتكجات األلباف 
كالحمكيات كالسجائر اإلسرائيمية، كما استغف المكاطف الغزم عف العديد مف الصناعات "اإلسرائيمية" 

كشات، لذلؾ اشتكت جمعية الصناعييف "اإلسرائيمييف" لدل الحككمة مثؿ الثالجات كالتمفاز كالمفر 
مميكف دكالر في عكائد الصناعات  100مف المقاطعة الفمسطينية التي أدت إلى خسارة مقدارىا 

 الغذائية.

كبالرغـ مف المعيقات التي فرضتيا سمطات االحتالؿ عمى التجارة الخارجية، كالتي منيا 
رتبطة باالحتالؿ عبر شركة اغريسكك "اإلسرائيمية"، فقد سعى التجار جعؿ التجارة الخارجية م

باإلضافة لمعديد مف المؤسسات كالييئات لتطكير التجارة كالتصدير دكف كساطة الشركات 
"اإلسرائيمية"، ككانت أكؿ إرسالية تصدر بشكؿ مباشر مف غزة إلى ألمانيا كىكلندا كبريطانيا 

ـ ، إال أنيا عادت لتتحكـ في إرساليات التصدير. كما أقامت 1988/ 11كالدنمارؾ في نياية شير 
معارض لمصناعات الكطنية كمنيا معرض الصناعات الكطنية في لندف، كما تـ إنشاء شركات 

 كمؤسسات في الخارج، لضماف تسكيؽ اإلنتاج الزراعي كالفمسطيني في األسكاؽ العربية كالدكلية.

 

 
                                                           

 .27اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي، ص (1)
 .26اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي، ص (2)
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 المبحث الثالث
الصناعي والعمال في قطاع غزة خالل االنتفاضة األولى الجيود الشعبية لمقطاع 

 م(1994 -م1987)
تناكؿ المبحث الثالث الحديث عف كؿ مف الصناعة كالعماؿ، كذكر المحكر األكؿ كاقع 
الصناعة كتطرؽ لمحديث عف الجيكد الشعبية في مقاكمة سياسة االحتالؿ، أيضان المؤسسات 

ىا في االنتفاضة ، أما بالنسبة لممحكر الثاني فقد تـ الحديث مف خاللو عمى الجيكد الصناعية كدكر 
 الشعبية لمعماؿ  كأثرىا عمى االحتالؿ.

 :الصناعة في قطاع غزة -:أوالً 
 :واقع الصناعة -1

أك  "إسرائيؿ"الصناعة في قطاع غزة بسيطة كمتناثرة كتجمعية كتكميمية لصناعات كبيرة في 
كانت تأخذ شكؿ الحرؼ أك  كقد (1)بالخارج، كما أف المصانع تزاحـ السكاف في مساكنيـ كشكارعيـ.

الصناعات البدائية كاليدكية كحتى الصناعات الشعبية كالفخار كالخيزراف كصناعة الصابكف، كلكف 
في السنكات األخيرة أدخمت الصناعات المتقدمة مثؿ صناعة النسيج، البالستيؾ النايمكف، كالمالبس 

 .(2)كالمنظفات كبعض الصناعات الخشبية

اع عمى تطكير الصناعات كصناعة التجميع مثؿ، المعدات الكيربائية كقد عمؿ أىالي القط
المنزلية، كصناعة األدكية، كصناعة الثالجات، كما عممت عمى تصنيع بعض أجزاء مف السمعة 
في مصنع، كيتـ تكممة إنتاجيا في مصانع أخرل، أك تطكير صناعة تعميب المكاد الغذائية كاأللباف 

" أك إسرائيؿ"حالة تكفر المكاد الخاـ عف طريؽ الحصكؿ عمييا مف  كاألعالؼ كالبالستيؾ، كفي
تـ إنشاء صناعات أكثر تطكران كأكثر تخصصان مثؿ صناعة األسمدة كحديد استيرادىا مف الخارج، ف

 .(3)التسميح، كالتركيز عمى الصناعات الزراعية كالمعدنية، كتطكير الصناعات البالستيكية كالخشبية

سسات الصناعية في قطاع غزة ببساطة التركيب، إال في الحاالت التي  كاتصفت آالت المؤ 
تستمـز فييا متطمبات جكدة اإلنتاج، كاستخدمت آالت أكثر تطكرا مثؿ، صناعة الغزؿ كالنسيج 
كالصناعات الكرقية، كجميع المنشات الصناعية الصغيرة التي تكظؼ أقؿ مف ثمانية عماؿ اعتمدت 

                                                           
 .19، ص 220جميؿ حرارة، استراتيجية التصنيع، أخبار غزة،ع  (1)
 12ـ، ص1992، 219جميؿ حرارة، رسالة االستثمار، أخبار غزة، ع  (2)
 .18، ص220جميؿ حرارة، استراتيجية التصنيع، أخبار غزة،ع (3)
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%، 42%، كعمى اآلالت الميكانيكية بنسبة 25اآلالت اليدكية بنسبة في إنتاج منتكجاتيا عمى 
% فقط المنشات الصناعية الكبيرة 8%، بنسبة 25كعمى آالت نصؼ األكتكماتيكية بنسبة 

 . (1)الحجـ

فالصناعات الكطنية في األراضي الفمسطينية المحتمة  تنحصر في الصناعات الخفيفة أك 
ئية كالكيماكية كالسياحية باإلضافة إلى مشاغؿ الخياطة كصناعة الزاحفة، فيناؾ الصناعات الغذا

المشركبات الغازية، كبعض الصناعات الزراعية كصناديؽ البالستيكية، كقد القت تمؾ الصناعات 
 200ركاجان منقطع النظير، كقد ارتفعت مبيعات المصانع المحمية عمى اختالؼ أنكاعيا بما نسبتو 

كسيتـ الحديث عف الصناعات الغذائية، كصناعة التبريد، كصناعة  .(2)% خالؿ عاـ االنتفاضة
 الصناعات التحكيمية، كىي: التممح  كالتجفيؼ،

زيت  -ىتـ بتطكير الصناعات المتكسطة لألغذية" مثؿ تعميب البندكرة : أالصناعات الغذائية
أماـ تضيؽ األلباف "، بحيث استطاع المزارع الفمسطيني أف يصمد  –عصير العنب  -الزيتكف

. كاحتمت مدينة غزة المرتبة األكلى في غزة في (3)أبكاب تصدير المحاصيؿ، أك تدني أسعارىا
 .(4)صناعة األغذية كالمشركبات 

ي حفظ األسماؾ ارتبطت صناعة التبريد بانتشار كازدىار الثمج، كاستخدامو ف :صناعة التبريد
ف تصريفيا، أك كاف يحفظ لفترة طكيمة تمتد ، ككانت تحفظ األسماؾ ألياـ معينة لحيلفترة محدكدة

ألشير أك لنحك عاـ مف الزمف كدكف أف تتعرض لمتمؼ، كيمكف أف يتـ ذلؾ باستخداـ ثالجات 
 . (5)خاصة بحفظ األسماؾ مف خالؿ تجميده

تعد مف أقدـ الكسائؿ المستخدمة في تصنيع األسماؾ نظران   :صناعة التممح كالتجفيؼ
لبساطتيا كانخفاض تكمفتيا كعدـ حاجتيا إلى معدات أك أجيزة  رأسمالية، أما صناعة التجفيؼ يتـ 
مف خالؿ تقطيع األسماؾ إلى شرائح رقيقة كتعريضيا لمشمس لتجفيفيا مف خالؿ البحر لمتخمص 

 .(6)تحتكييا حتى ال تتعرض لمتمؼمف نسبة كبيرة مف المياه التي 

                                                           
 .124اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي ص (1)
 .15االنتفاضة كالتغيير، ص (2)
 .215سميـ تمارل، المجتمع الفمسطيني، ص (3)
 138الصناعي، ص اسامة نكفؿ، كاقع القطاع  (4)
 .113معيف رجب كآخركف، االمكانات االقتصادية الكامنة لمثركة السمكية، ص (5)
 .113 -112معيف رجب، االمكانات االقتصادية، ص  (6)
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شممت صناعة المشركبات كتشميع كتغميؼ الحمضيات كاألسكيمك  :الصناعات التحكيمية
كاأللباف ككذلؾ الزيكت كالبسككيت كالسكاكر، ككجد في قطاع غزة مصنعاف إلنتاج المشركبات 

 . (1)منشات 9الغازية، أما صناعة الكرؽ كالطباعة فكجد 

يكنس في صناعة الجمكد كالمنتجات الجمدية كصناعة البالستيؾ كالمطاط  كاحتمت مدينة خاف
. اعتمد (2)المرتبة األكلى. أما منطقة جباليا فاحتمت المرتبة األكلى في صناعة المعادف االساسية

%، كذلؾ اعتمدكا عمى األدكات 93سكاف قطاع غزة عمى المنظفات الكيماكية المحمية بنسبة 
 .(3)%77المنزلية بنسبة 

فقد كلت اإلحصائيات عمى ارتفاع نسبة المؤسسات الصناعية التي تكظؼ أقؿ مف ثمانية 
%، أما خالؿ  88، 5( في المتكسط ما نسبتو  1987 -1978عماؿ حيث بمغت في الفترة ) 

%( 89ـ ) 1991االنتفاضة فقد قدرت نسبة المؤسسة التي تشغؿ أقؿ مف ثمانية عماؿ في عاـ 
منشات صناعية صغيرة، مف حيث رأسماليا المستثمر كطاقتيا اإلنتاجية  % 14. إف نسبة (4)

 .  (5)كاستيعابيا لأليدم العاممة

في إنتاج منتكجاتيا األساسية عمى  ظؼ ثمانية عماؿ فأكثر اعتمدتأما المؤسسات التي تك 
%،  كعمى آالت نصؼ 33% ، كعمى آالت الميكانيكية بنسبة  12آالت اليدكية بنسبة 

%  33، 33. في حيف أف (6)% 17% ، كعمى آالت األكتكماتيكية بنسبة 38ماتيكية بنسبة األكتك 
عماؿ،  10 -4كانت مف الفئة المتكسطة التي ال تزيد طاقة استيعابيا لأليدم العاممة تتراكح ما بيف 

% كالتي تعتبر مف المنشآت 26، 66أما الفئة الصناعية ذات الحجـ الكبير كالتي بمغت نسبتيا 
 10( دينار فما فكؽ، كاستيعابيا لأليدم العاممة يزيد عف 50000لتي يفكؽ رأسماليا المستثمر )ا

 .(7)عماؿ

الت اليدكية، يمييا الصناعات اآل% عمى  42بما نسبتو كقد اعتمدت الصناعة المتنكعة 
% مف مجمكع آالت المستخدمة في العممية اإلنتاجية، فاف تمؾ الصناعة 38المعدنية بنسبة 

                                                           
 .20 – 19اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي ص   (1)
 .138اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي، ص  (2)
 .99اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص (3)
 .18اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي في فمسطيف، ص (4)
 .62اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص (5)
 .124اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي ص (6)
 .62اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص (7)
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% عمى آالت  65اعتمدت اعتمادا كبيرا عمى األيدم العاممة، صناعة المالبس اعتمدت بما نسبتو 
%. 51%، يمييا الصناعات المعدنية بنسبة 58الميكانيكية، يمييا الصناعات الجمدية بنسبة 

% عمى آالت نصؼ أكتكماتيكية، يمييا  37الصناعات البالستيكية كالمطاطية اعتمدت بما نسبتو 
% لكؿ منيما، الصناعات الكرقية  31ناعات الغذائية كصناعة الزجاج كمكاد البناء بنسبة الص

% عمى آالت األتكماتيكية، يمييا صناعة الغزؿ كالنسيج  34كالطباعة كالنشر اعتمدت بما نسبتو 
 .(1)% ، كذلؾ يدؿ عمى تقدـ الصناعات بعض الشيء  31كلكؿ منيما 

، 3اسية كالكيربائية المرتبة األكلى في الصناعات كنسبتيا احتمت الصناعات المعدنية األس
%، كالمالبس كالمنسكجات 23، 7%، أما الصناعات المتنكعة فقد كانت نسبتيا كمساىمتيا 26

%، أما الصناعات المعدنية غير الفمزية فقد 19، 9كالمنتكجات الجمدية كانت نسبة مساىمتيا 
اعات الغذائية كالمشركبات كالدخاف فقد كانت نسبة %، أما الصن 17، 5كانت نسبة مساىمتيا 

%، كأخيرا صناعة الخشب فقد 13، 4%، كصناعة المالبس كانت نسبتيا  16، 7مساىمتيا 
 . (2)%  12، 9كانت نسبة مساىمتيا 

 1906، ثـ ارتقع العدد إلى ـ 1991عاـ  مؤسسة 1710 المؤسسات الصناعية  بمغ عدد 
 .(3)مؤسسة 1909ـ  فقد بمغ عدد المؤسسات الصناعية 1993ـ. كفي عاـ 1992مؤسسة عاـ 

إلى  1986مميكف دينار عاـ  5، 2أما حجـ االستثمار في القطاع الصناعي فقد ارتفع مف 
ـ، كقد بمغ 1989مميكف دينار عاـ  112، 69ـ، ثـ انخفض إلى  1987مميكف دينار  140، 81

 .(4)( مميكف دينار108، 245ـ )1993في عاـ 

مميكف دكالر عاـ  37ـ إلى  1987مميكف عاـ  47، 7لناتج الصناعي فقد انخفض مف أما ا
ارتفع الناتج  1992ـ، في عاـ  1990مميكف دكالر عاـ  64، 4ـ، ثـ ارتفع حتى بمغ  1988

 .(5)مميكف دكالر 74، 559الصناعي الصافي ليبمغ

انخفاض الناتج الصناعي في بداية االنتفاضة يعكد لعدة أسباب كالتي منيا كانت االنتفاضة 
في بدايتيا غير منظمة عفكية، باإلضافة إلى زيادة حجـ اإلضرابات كالمظاىرات، حيث كاف كؿ 

                                                           
 .124اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي ص (1)
 .116اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي ،ص  (2)
 .2أسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي، ص (3)
 .20اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي، ص (4)
 109. اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص5أسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي، ص (5)
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فصيؿ يعمؿ بشكؿ منفرد، األمر الذم أثر عمى عمؿ المصانع، كما أف منع التجكؿ ظير بشكؿ 
ـ  زاد االنتاج الصناعي عف عاـ 1990السنتيف األكلى كالثانية لالنتفاضة، كلكف عاـ كبير في 
مميكف دكالر، كذلؾ بسبب تدارؾ الفصائؿ لكثرة اإلضرابات كتأثيرىا عمى الناس،  27ـ ب 1987

مما جعميـ يقممكف منيا، حتى أف الفصائؿ أعفت تمؾ المصانع مف المشاركة في اإلضرابات، 
 ممنتج الكطني.تشجيعا منيا ل

كىناؾ إثباتات قكية عمى أف الصناعييف الفمسطينييف كخاصة أكلئؾ الذيف  يعممكف في 
صناعة األغذية كالمشركبات الخفيفة كصنع الحمكيات كالصيدلية، كمكاد التنظيؼ كالبضائع األخرل 

 .(1)التي تقع ضمف نطاؽ المقاطعة، كقد استفادكا بقكة خالؿ االنتفاضة
ـ إلى 1990في قطاع الصناعة عاـ عدد العمال لعدد العماؿ فقد انخفض أما بالنسبة 

 1993ألؼ عامؿ، أما في عاـ  8، 4ـ ارتفع العدد ليصؿ إلى 1991عامؿ، كفي عاـ  6، 990
%، إال أنو لـ يصؿ  13، 3عامؿ بنسبة  11، 225ـ فقد بمغ عدد العامميف في القطاع الصناعي 

 . (2)االنتفاضةإلى ما كاف عميو قبؿ اندالع 
  :الجيود الشعبية في مقاومة سياسات االحتالل في المجال الصناعي 2

بالرغـ مف األكضاع السياسية كاالقتصادية الصعبة التي مر بيا قطاع غزة خالؿ االنتفاضة، 
كحدة، كمف  116حاكلت الصناعات الغذائية أف تستمر في البناء، كبقيت محتفظة بعددىا كما ىك 

بذلؾ الفرع مف الصناعات، كضعت خطة  لمقضاء عمى كافة المعكقات المادية  أجؿ النيكض
كالبشرية التي يكاجيا ذلؾ الفرع كالذم تمثؿ في جميع مراحؿ تأسيس تمؾ المصانع، كالتي تبدأ مف 
مرحمة التفكير في المشركع إلى إعداد دراسات تخص تمؾ المشاريع ، كحتى إيجاد الجيات التي 

س الماؿ كتكفير الطاقة البشرية المؤىمة كالمدربة لمقياـ عمى تمؾ المشاريع، كي تستطيع تكفير رأ
 .(3)تستطيع أف تخكض غمار المنافسة

عمؿ الغزيكف عمى تطكير المنتجات المحمية مف أجؿ االستغناء عف البضائع األجنبية 
حمية البديمة عف كاإلسرائيمية المستكردة، كما ساىمت جميع شرائح المجتمع بتطكير الصناعات الم

الصناعة اإلسرائيمية، كمف ضمف تمؾ الشرائح ربات البيكت التي عممت عمى حفظ كميات إضافية 
مف األطعمة بعد تحضيرىا في المنزؿ، كما عممت عمى إقامة مشاريع إنتاجية مثؿ غزؿ الصكؼ 

                                                           
 .73عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة، ص (1)
 .22ع القطاع الصناعي، صاسامة نكفؿ، كاف (2)
 .3نسيـ أبك جامع، رؤية حكؿ كاقع الصناعة، ص (3)
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، بيدؼ (1)كالنسيج كقاـ أرباب األسر بممارسة  بعض الحرؼ التي تكفي مساحة البيت عندىـ
 . (2)تحقيؽ االكتفاء الذاتي

كما طالب أىالي غزة بمقاطعة األنماط االستيالكية غير الصحية كالتي تستنفذ جزءان كبيران 
مف الدخؿ العائمي الفردم، مثؿ اإلقباؿ عمى المشركبات الغازية الممكنة كالحمكيات السكرية عند 

مغذم كالفكاكو الطازجة، كذلؾ تطكير األطفاؿ، كالتي باإلمكاف االستعاضة عنيا بالعصير ال
سياسات االستثمار، بحيث تشجع الصناعات القادرة عمى استيعاب األيدم العاممة المسرحة عف 

 .(3)االقتصاد اإلسرائيمي

لقد كاف عماد األسرة في المخيـ الصناعات الحرفية البسيطة كاليد العاممة، كىناؾ نسبة كبيرة 
المخيمات، كاعتمدت عمى حياكة الخامات اإلسرائيمية، كعمؿ  مف مصانع الخياطة مكجكدة داخؿ

كافة أفراد األسرة فييا، كلكف ذلؾ ال يتناقض مع التنمية االقتصادية الكطنية العامة؛ ألنو إنتاج 
استيالكي كضركرم لحاجة السكاف في الظركؼ الحالية، كالسيما أننا قاطعنا منتكجات االحتالؿ، 

ما تكفرت ليا الخدمات كتسكيؽ اإلنتاج؛ تعد قكة محمية تستكعب عددان مف كما أف تمؾ المصانع إذا 
ف كاف مدل استيعابيا ال يشكؿ نسبة مممكسة بالنسبة لمجمكع األيدم  العاطميف عف العمؿ، كا 

 .(4)العاممة 

فقد أثرت االنتفاضة عمى الصناعة بشكؿ كبير في تحسيف كفاءة األداء اإلنتاجية، كقد 
. كبالتالي انتيت المنافسة غير المتكافئة مع (5)تحسنت مكاصفات المنتجات كالتزمكا بأسعار معقكلة

المنتجات اإلسرائيمية، كعادت سكؽ الضفة كالقطاع مساحة خالصة لمصناعة كالمنتكجات الكطنية 
عبرت أراضي زراعية كغير الزراعية، كقد تكسعت السكؽ االستيالكية لممنتجات الفمسطينية التي ال

 .(6)لتنافس المنتجات اإلسرائيمية 1948

لقد برز مستمزمات التستطيع أسرة لكحدىا القياـ بتكفيرىا ككجكد إمكانيات عامة، يفترض 
المنطقة، في حيف تعززت فيو أكاصر استغالليا، كنشأ تعاكف بيف األسر المختمفة في الحي أك 

                                                           
 .44حاـز الشنار، االكضاع االقتصادية كاالجتماعية،ص (1)
 .35اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص (2)
 .215سميـ تمارل، المجتمع الفمسطيني، ص (3)
 .9اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص (4)
 .78عصاـ الزعيـ،  اقتصاد االنتفاضة، ص (5)
 .77عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة، ص (6)
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التضامف االجتماعي في ظؿ االنتفاضة، فقد تطكرت كانتشرت األشكاؿ التعاكنية عمى مستكل 
 .(1)الحي أك المنطقة

، كعمؿ بو 1991كقد فتح مركز االستثمار كتكظيؼ رؤكس األمكاؿ مف بداية اكتكبر عاـ 
افة لكؿ ميتـ بالصناعة، بيدؼ رفع مجمكعة مف المتخصصيف قدمكا الخدمات كالتسييالت ك

يجاد مصادر تشغيؿ ليـ في قطاع غزة  . كلقد أكلت (2)مستكل الصناعة، كحؿ مشكمة البطالة كا 
إدارة االستثمار كتكظيؼ األمكاؿ بقطاع غزة أىمية كبيرة لالستثمار الخارجي كعممت عمى تشجيع 

 (3)شمؿ العائالت .رؤكس األمكاؿ المغتربة لمعكدة بعد ىجرة طكيمة، بيدؼ جمع 

كعمؿ مركز االستثمار عمى تشغيؿ أكبر عدد مف العماؿ، كأحيانان تقكـ إدارة االستثمار بطرح 
كلصاحب المشركع حرية مجمكعة مف األفكار كالمشاريع المختارة كالتي تحتاجيا المنطقة، 

ؽ عمالة لعدد كلى االىتماـ عمى المشاريع التي تحقؽ ربحية معقكلة لصاحبيا، كتحقاالختيار، ك 
أكبر مف العماؿ، كركزت عمى المشاريع القادرة عمى التسكيؽ الخارجي كخصكصان في قطاع 
الصناعات، فشجعت الصناعات لمتصدير؛ ألف السكؽ المحمي ضيؽ كال يرغب في منافسة 

 .(4)المشاريع الخارجية لممشاريع االستثمارية المحمية 

مف سكاف قطاع القطاع )استثمار خارجي( كاحد  بمغ عدد المشاريع االستثمارية لممغتربيف
كعشركف مشركعان عممان بأنو كجد عدد كبير مف المشاريع في المجاف كغيرىا غير مكتمؿ. ككصؿ 

عامؿ، عممان بأف تكمفة فرصة العمؿ الكاحدة في  500عدد فرص العمؿ في تمؾ المشاريع إلى 
ر، كذلؾ ساعد في حؿ مشكمة البطالة ألؼ دكال 16ألؼ دكالر إلى  12المشاريع تراكح مابيف 

 المتفشية كسط القكل العاممة بقطاع غزة، الذم عاني مف مشكمة بطالة حادة. 

كمف المشاريع المصادؽ عمييا مصنع بالط كشايش، مصنع تعبئة خضار، مصنع صناديؽ 
سيارات، مصنع باطكف سابؽ التجييز، مصنع سمنة كزيكت، مصنع أثاث منزلي، مصنع حديد، 

صنع حمكيات كسكاكر، مصنع مكاسير بالستيؾ، مصنع حجارة خفيفة لألسقؼ، مصنع سخانات م
 .(5)كيربائية، مصنع أسكيمكا....الخ

                                                           
 .45حاـز الشنار، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (1)
 .14، ص219جميؿ حرارة، رسالة االستثمار، أخبار غزة، ع  (2)
 .9، ص1992، 230جميؿ حرارة، حكار استثمارم بيف مكاطف كمسئكؿ، أخبار غزة،ع (3)
 .10، ص1992، 230جميؿ حرارة، حكار استثمارم بيف مكاطف كمسئكؿ، أخبار غزة،ع (4)
 .11، ص1992، 230جميؿ حرارة، حكار استثمارم بيف مكاطف كمسئكؿ، أخبار غزة،ع (5)
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لقد اشترطت إدارة االستثمارات أف يككف الحد األدنى ألم مشركع صناعي مصادقان عميو 
ممستثمريف بعد دكالر، كقد منحت تسييالت إلدخاؿ العمالت مف الخارج ل 20، 000اليقؿ عف 

الحصكؿ عمى إذف إدخاؿ العمالت يحصؿ عميو الميتـ مف مكتب إدارة االستثمار أما بالنسبة لمف 
دكالر فيعطى امتيازات كتسييالت أخرل،  100، 000يرغب في إنشاء صناعة يزيد رأسماليا عف 

مف أجؿ دكالر أيضان  100، 000بالنسبة لممتقدميف يستطيع أم مغترب أف يدخؿ مااليقؿ عف 
مشركع استثمارم بقطاع غزة فيحؽ لو في حالة المصادقة عمى مشركعو أف يحصؿ ىك كعائمتيا 

 (1)عمى بطاقة ىكية" لـ شمؿ العائمة" .

أما مف حيث العمالة الصناعية كالخبرة الفنية متكفرة، كقدرة قكل اإلنتاج تنافس في بعض 
كسبت القكل العاممة في قطاع غزة خبرة الصناعات دكؿ متقدمة جدا مف حيث التكنكلكجيا، كقد أ

متطكرة جدان ككفاءة عالية في التكيؼ مع االلة، كنقؿ التكنكلكجيا كخصكصان العامميف في إسرائيؿ 
 .(2)كمف قدمكا مف الخارج كأخذكا قسطا مف التعميـ كالخبرة

 أىـ كظائؼ إدارة االستثمار بحث المشركعات االقتصادية التي يككف مف شأنيا تنمية
اإلنتاج، تقديـ مشاريع أكثر إنتاجان كأيسر تنفيذان، اإلشراؼ كالتكجيو لممشركعات كالبرامج 
االقتصادية، المساعدة في إيجاد أسكاؽ محمية كعربية كدكلية مف أجؿ تسكيؽ الفائض، إعطاء 

 .(3)بعض التسييالت الضريبية

لقد شرع في بناء مدينة صناعية في بيت حانكف، كانتيت مخططات المدينة الصناعية في 
دير البمح، كالمدينة الصناعية بغزة، الشيخ عجميف، ككجد دراسات إلقامة مدف صناعية أخرل في 
مدينة غزة، كسعت جمعيات بناء المدف الصناعية كاتحاد الصناعييف، كنقابة الميندسيف كغيرىا؛ 

 .(4)بناء المدف الصناعية مف أجؿ 
تكفرت صناعات عديدة مف الصناعات الفمسطينية في قطاع غزة كالضفة قابمة لمتصدير 
كطاقات إنتاجية قابمة لمتشغيؿ كاإلنتاج، كطالب أصحاب المصانع بفتح األسكاؽ العربية أماـ 
منتجاتيـ تصديرىا إلى األسكاؽ، كخصكصان صناعة المالبس كاألحذية كالكتب المدرسية 

                                                           
 13، ص219جميؿ حرارة، رسالة االستثمار، أخبار غزة، ع (1)
 .16ـ، ص 1992، 220،عجميؿ حرارة، استراتيجية التصنيع، أخبار غزة  (2)
 .17، ص 220جميؿ حرارة، استراتيجية التصنيع، أخبار غزة،ع  (3)
 .20، ص 220جميؿ حرارة، استراتيجية التصنيع، أخبار غزة،ع  (4)



175 
 

كالسياحية كالصناعات المعدنية، فضال عف صناعات استخراج الحجارة كالممح  كالصناعات التقميدية
 .(1)كىي في إحدم الحاالت صناعة المحاريث كالمعدات الزراعية الميكانيكية

كقد عممت المنشآت الصناعية الكطنية عمى دراسة احتياجات المستيمكيف، كأذكاقيـ كعادتيـ 
لدييـ بالنسبة لكؿ سكؽ، كالمزايا التي رغبكا في تكفيرىا في االستيالكية؛ لتحديد األصناؼ المفضمة 

دخاؿ التحسينات عمى السمعة المحمية،  السمع كالعمؿ عمى تحقيقيا قدر ما أمكف، كبأقؿ التكاليؼ، كا 
حيث إف إدخاؿ التحسينات عمى السمع سيشجع المستيمؾ الفمسطيني شرائيا، كما قاـ التاجر بدراسة 

قتصادية التي ليا عالقة بالطمب، كمف كضع السعر الذم يتجاكب مع السكؽ، كالمؤشرات اال
. كمف المشاريع االستثمارية مصنع أسكمك العركسة كمصنع البطش لصناعة (2)تكقعات المستيمؾ

 كىي: صناديؽ السيارات كالتي سيتـ الحديث عنيا
 :أسكمو العروسة  -1

كعممت فيو تسع عشرة ماكنة ( 1969أسسو عبد الكريـ المصرم كغازم مشتيى في غزة )
. كقع المصنع في منطقة المنشية في حي الدرج، يعد مف أكبر كأكؿ شركة (3)مستكردة مف الدنمرؾ

عربية في قطاع غزة لصناعة األسكمك كالبكظة كالمثمجات، كأنتج المصنع أنكاع متعددة منيا 
دكش كالمحقف كرأس العيد. السناألسكمك كالبكظة بجميع أنكاعيا كأشكاليا منيا، الميمكف كالحميب ك 

مف ضعؼ التيار الكيربائي، كالصرؼ الصحي في المنطقة حيث مياه األمطار تغمر  كقد عانى
المنطقة في فصؿ الشتاء، كمشكمة التقميد لممنتجات كعدـ تكفر المنافسة، مشكمة تسجيؿ العالمات 

  .(4)التجارية
بسبب كجكد مصانع مكاد البناء كالبالط، كما عانى مف نسبة التمكث في تمؾ المنطقة عالية؛ 

كلكف إدارة المصنع تغمبت عمى تمؾ المشكمة، كقامت بإغالؽ منافذ المصنع بزجاج القيبر 
 (5)جالس.

كيعد مف المشاريع االستثمارية الناجحة التي تطكرت نفسيا بنفسيا، فثبتت الصناعة بنفسيا، 
 كبدأت تطكر منتجاتيا، بحيث كانت نتاج،كطبقت شعارىا الثبات في الصناعة، كالجكدة في اإل

                                                           
 .87عصاـ الزعيـ، اقتصاد االنتفاضة، ص (1)
 .71اقتصاد العائمة الفمسطينية، ص (2)
 .62، 13إبراىيـ سكيؾ، غزة عبر التاريخ، ج (3)
، مايك 223غازم مشتيى، أسكيمك العركسة الرائدة في صناعة األسكيمك كالبكظة كالمثمجات، أخبار غزة، ع  (4)

 .14ـ، ص1992
، ص 223غازم مشتيى، أسكيمك العركسة الرائدة في صناعة األسكيمك كالبكظة كالمثمجات، أخبار غزة، ع  (5)

18. 
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تمبي ذكؽ المستيمؾ دخمت في مشركع تطكير خط السكبر لككس كأضافت مختبران بتكاليؼ إجمالية 
 .(1)ألؼ دكالر أمريكي  450

كما ساىـ في حؿ مشكمة البطالة في قطاع غزة فعدد العامميف حاليان حكالي خمس كسبعيف 
رتبطة كمتكاممة مع صناعات أخرل مثؿ صناعة الكرتكف عامالن، فصناعة األسكمك صناعة م

صالحيا األمر الذم ساعد في تطكير الصناعات  كالبسككيت كالكرؽ كحتى صناعة الثالجات كا 
األخرل المكممة. كمصنع أسكمك العركسة تدرؾ أف ذلؾ اإلنتاج يغطي حكالي ثالثة أرباع السكؽ 

 المحمي كذلؾ حسب الدراسة االقتصادية لممشركع.
، كيتبع المصنع مختبر، لفحص المنتج مباشرة أكال نظيـ اإلنتاجكامتاز مصنع العركسة بت

بأكؿ،  كلممصنع عالمة تجارية مسجمة كمميزة تعطي الثقة بالمنتج كعدـ الخكؼ مف إنتاج مجيكؿ 
اليكية كالنسب، كلممصنع كحدة صيانة، كغرفة غيار، كتمؾ مف عكامؿ نجاح المشركع، فالمصنع 

 .(2)ؼ عف العمؿ بسبب عطؿ في ماكينةاليتكق
 :مصنع البطش لصناعة صناديق السيارات وتوابعيا -2

تشكيؿ جسـ السيارة  كىك أكؿ مصنع يفكر في ،نشأ في مدينة غزة شارع صالح الديفأ 
كبناء جسـ السيارة  ،ـ المصنع بتشكيؿ المعادف كصناعة السيارات كالقطارات الكبيرةكصناديقيا، كقا

برأس ماؿ )مائتاف كخمسكف ألؼ دكالر أمريكي(  كقاـ(3)كامالن كتكابعيا، ككذلؾ صيانة السيارات.
ألؼ دكالر، كمف أىـ المنتجات صناعة صناديؽ السيارات  100ككاف مف الشركط ادخاؿ 

لعاممة بالقطاع كالحاكيات كتصنيع الحديد بما يتطمب السكؽ، كقد كاف اليدؼ منيا تشغيؿ األيدم ا
 (4)لتحسيف االقتصاد بغزة.

                                                           
،مايك 223غازم مشتيى، أسكيمك العركسة الرائدة في صناعة األسكيمك كالبكظة كالمثمجات، أخبار غزة، ع  (1)

 .16، ص 1992
، مايك 223غازم مشتيى، أسكيمك العركسة الرائدة في صناعة األسكيمك كالبكظة كالمثمجات، أخبار غزة، ع  (2)

 .17ـ،ص 1992
 .11، ص1992، 230كمسئكؿ، أخبار غزة،ع جميؿ حرارة، حكار استثمارم بيف مكاطف (3)
عمي البطش، مصنع البطش لصناعة صناديؽ السيارات مف الشاريع االستثمارية الجديدة لممغتربيف، أخبار  (4)

 .8 -7، ص1992، 230غزة،ع
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كما اىتمت الغرفة التجارية بالصناعة الكطنية، حيث قامت بالتنسيؽ مع الدكتكر ناىض 
لقاء محاضرة إرشادية  النخاؿ اختصاصي التحاليؿ الطبية بتخصيص لقاء مع أصحاب المصانع، كا 

 .(1)بعنكاف " أىمية الرقابة الصحية لمصناعات الغذائية "

نتيجة لمقاطعة الغزييف المنتجات اإلسرائيمية، نظمت عدة دكرات لتدريب المرأة عمى القياـ 
بصناعات بيتية، لتحقيؽ أعمى درجة مف االكتفاء الذاتي، فعممت ربات البيكت عمى حفظ كميات 
إضافية مف األطعمة بعد تحضيرىا في المنزؿ مع محاكلة االستغناء عف البضائع األجنبية 

 يمية المستكردة.كاإلسرائ
كما اتضح بركز عدة صناعات خالؿ االنتفاضة كمنيا الصناعات المعدنية األساسية 

% . كعممت المنشات الصناعية 26، 3كالكيربائية، كاحتمت المرتبة األكلى في الصناعات كنسبتيا
النسبة الكطنية عمى دراسة احتياجات المستيمكيف كأذكاقيـ ، لتحديد األصناؼ المفضمة لدييـ، كب

لكؿ السكؽ كالمزايا التي يرغبكف في تكفيرىا في  السمع عممت عمى تحقيقيا قدر ما أمكف كبأقؿ 
دخاؿ التحسينات عمى السمع المحمية.  التكاليؼ، كا 

%، أما 25كاعتمدت معظـ الصناعة الغزاكية عمى آالت بسيطة التركيب ككانت بنسبة 
%، كعمى آالت نصؼ أكتكماتيكية بنسبة 42نسبة الصناعة التي اعتمدت عمى آالت الميكانيكية ب

%، فإنو كعمى الرغـ ما شيده المجاؿ الصناعي مف تطكر اليعتبر في مجممو قكة صناعية 25
 كافية .

 :العمال -:ثانياً 
 :واقع العمال -1

عف طريؽ مكاتب العمؿ، في منطقة الشماؿ " إيرز   تكجو سكاف القطاع لمعمؿ في "إسرائيؿ"
 (3)،  كمنطقة الجنكب " المعسكرات كدير البمح(2)كجباليا البمد كالشجاعية كالرماؿ" كجباليا المعسكر

 .(5)كرفح"  (4)كخانيكنس كبني سييال
                                                           

 .11،ص1943ـ، ع 1992/ 7/ 30محاضرة في غزة عف الرقابة الصحية لمصناعات الكطنية، جريدة النيار،  (1)
 .680، 2الرماؿ، يقع إلى الغرب مف المدينة القديمة. آمنة حجر، مكسكعة المدف كالقرل الفمسطينية، ج حي (2)
كـ جنكب مدينة غزة.  61كـ شماؿ مدينة خانيكنس، كعمى بعد  10تقع عمى ساحؿ البحر المتكسط، عمى بعد  (3)

 .697، ص 2آمنة حجر، مكسكعة المدف كالقرل الفمسطينية، ج
 –كـ إلى الشرؽ مف طريؽ رفح 1كـ إلى الشرؽ مف خانيكنس، ك2تقع في الطرؼ الجنكبي لقطاع غزة، كتبعد  (4)

 .710، ص 2غزة. آمنة حجر، مكسكعة القرل كالمدف الفمسطينية، ج
 .26، ص 218أضكاء عمى خطكات حصكؿ العماؿ عمى التصاريح المؤقتة  أك الدائمة، أخبار غزة، ع  (5)
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، ككاف عدد أبناء القطاع فكؽ سف ألؼ 95. 4مف القطاع  كلقد بمغ عدد عماؿ "إسرائيؿ"
. 7ألؼ، في الصناعة  20. 7الؼ، فمثال في الزراعة كالصيد 141. 5الذيف في سكؽ العمؿ  14
آالؼ،  5. 5ألؼ، المكاصالت كاالتصاالت  14. 9ألؼ، في التجارة  27. 3ألؼ، في البناء  15

عمؿ أكثرىـ في قطاع البناء  ، كقد(1)آالؼ  6. 9آالؼ، باقي الفركع،  9. 0في الخدمات العامة 
 .(2)كالخدمات العامة كالمصانع كالزراعة 

كبمغ حتى نياية  (3)ألؼ عامؿ. 60، 8كقد عمؿ في االقتصاد المحمي مف القطاع حكالي 
في الكقت الذم  "إسرائيؿ"عامؿ يعممكف في  45000منظـ مف أصؿ  27000ـ، 1990ديسمبر 

% مف مجمكع 46إف ما يقارب مف  (4)عامؿ. 10000 ـ قرابة 1990كاف في نياية شير أكتكبر 
 . (5)"إسرائيؿ"العماؿ في قطاع غزة يعممكف في 

كمف المالحظ تراجع عدد العامميف الغزييف في إسرائيؿ خالؿ سنكات االنتفاضة، كذلؾ فإف 
 ،د، كيدؿ عمى نشاط ىذا القطاع في "إسرائيؿ"نصؼ ىؤالء العماؿ يعممكف في قطاع البناء كالتشيي

 باإلضافة لجعؿ العامؿ الفمسطيني يعمؿ في األعماؿ الشاقة.

أما بالنسبة لمتكسط ساعات العمؿ ما بيف ثالثيف إلى اثنتيف كأربعيف ساعة في األسبكع، أما 
. (6)ـ1988أياـ العمؿ في الشير ما بيف كثالثة عشر إلى ثمانية عشر يكمان، حسب إحصائية 

ألؼ دكالر يكميا لعاـ  920حكالي  ـ1948داخؿ أراضي قطاع غزة مف العمالة كمتكسط دخؿ 
. كشكؿ (7)ألؼ دكالر 470ـ كما إف متكسط دخؿ العمالة داخؿ قطاع غزة يقدر بحكالي 1990

% مف العامميف 97% مف مجمكع دخؿ القطاع، كحكالي 55دخؿ ىؤالء العماؿ نسبة تصؿ إلى 
صاد زراعي مثال مما يجعؿ ظركفيـ مف عماؿ القطاع ليس لدييـ بديؿ، أك اقت "إسرائيؿ"في 

 .(8)االقتصادية تتردل باستمرار
 :جيود العمال في االنتفاضة األولى-2

                                                           
 .720، ص 1991سرائيمي لعاـ اإلحصاء اإل (1)
 .158عادؿ أك عمشة، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (2)
 .73اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي ، ص (3)
 .16،ص1991، 209سعيد المدلؿ، اجراءات تشغيؿ عماؿ القطاع في إسرائيؿ، أخبار غزة، ع (4)
 .79صغساف شيابي، الطبقة العاممة، صامد االقتصادم،  (5)
 .816 -808ـ، ص1994اإلحصاء اإلسرائيمي، (6)
 .73اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي ، ص  (7)
 .79غساف شيابي، الطبقة العاممة، صامد االقتصادم، ص (8)
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لعب العماؿ دكران متميزان كبارزان خالؿ االنتفاضة، كقد شارؾ فييا معظـ أبناء الطبقة العاممة 
الفمسطينية في األراضي المحتمة بحماس كشجاعة، كقد استطاع العماؿ كنقاباتيـ أف يشكمكا جسمان 

االمتناع عف رئيسان كفاعالن كمؤثران في االنتفاضة، فقد شارككا في اإلضرابات العامة كالجزئية، ك 
 .(1)العمؿ، كالمشاركة في التنظيمات الشعبية؛  كالمجاف الشعبية المتنكعة كالمجاف الضاربة

كلقد اعتقد الشعب الفمسطيني أف بإمكانو زعزعة االقتصاد اإلسرائيمي مف خالؿ االمتناع عف 
ماؿ إلى جو العالعمؿ، كقد  قاطع العماؿ العمؿ بشكؿ كامؿ تقريبان في بداية االنتفاضة، فمـ يتك 

 .(2)لمد شير أك أكثر أماكف عمميـ في "إسرائيؿ"

ككانت اإلضرابات تتـ في بعض المناسبات الكطنية التي تحدد عادة في نداءات االنتفاضة، 
كبدأت بتكجيو العماؿ لخمؽ بدائؿ كأماكف عمؿ محمية، سكاء في المؤسسات الكطنية الفمسطينية أك 

% في قطاع غزة في أياـ اإلضراب 95االلتزاـ بنداءات المقاطعة ، كصؿ (3)األرض الزراعية
 -1987% خالؿ العاميف 30بنسبة  "إسرائيؿ". كقد تراجع عدد العماؿ الفمسطينييف في (4)الشامؿ
 (5)، إف مقاطعة العمؿ داخؿ إسرائيؿ الحؽ خسائر اقتصادية فادحة باالقتصاد اإلسرائيمي. 1988

، فقد أدت مقاطعة العماؿ "إسرائيؿ"فمسطينية عمى الصناعة في أثرت االنتفاضة الشعبية ال
الفمسطينييف لمعمؿ في المؤسسات الصناعية إلى تراجع في مستكل اإلنتاج، ككاف ذلؾ ليس فقط 

س خدمات رئير التجكؿ المتكرر. كقد أشار بسبب اإلضرابات العامة، كلكف أيضا بسبب حظ
دمة لالقتصاد اإلسرائيمي؛ بسبب التغيب عف العمؿ مف قبؿ إلى أف االنتفاضة صالعمالة اإلسرائيمي 

كذلؾ في مارس  العماؿ الفمسطينييف كخاصة في صناعة البناء كخالؿ حصاد الحمضيات
 . (6)ـ1988

كنجـ عف غياب ثمثي ىؤالء العماؿ في بداية االنتفاضة مصاعب كبيرة لمشركات كالمصانع 
المكالح، كما تكدست أطناف مف الخضركات دكف أف مف اإلسرائيمية كمزارع الحمضيات، كمزارع 

 .(7)في العمالة يقكـ بعمميات التغميؼ، ككاجيت مصانع النسيج نقصا حادان 
                                                           

 .67، ص178عبدالباقي شناف، تأثير االنتفاضة عمى المجتمع، بمسـ، ع (1)
 .252عبد الكريـ، االنتفاضة مبادرة شعبية، ص سميماف (2)
 ./49نظاـ العباسي، االنتفاضة الشعبية الفمسطينية، ص (3)
 .282ربحي قطامش، الطبقة العاممة الفمسطينية، ص  (4)
 .181االنتفاضة مبادرة شعبية، ص (5)

( 6) Jamal Nassar and Roger Haecock, intifada, p148.                                  
 .162 -158عادؿ أك عمشة، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (7)
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ف ذلؾ المكسـ كاف أردأ مكسـ 1988كما أف مكسـ الحمضيات لعاـ  مقارب عمى االنييار، كا 
" أحد أكبر مصانع تعبئة أكر –مدير مصنع " بريي  "ىيميؿ ككريب". كقد أعمف "إسرائيؿ"عرفتو 
أف ثمانية فقط مف العماؿ الغزييف في المصنع قد حضركا إلى العمؿ، كأنو  "إسرائيؿ"في  –الفاكية 

. كجاء في تصريح لنائب كزير المالية (1)يستخدـ أطفاؿ المدارس كيجكب البالد بحثا عف عماؿ
مميكف  300ء االنتفاضة أكثر مف اإلسرائيمي يكسي بيمف، أف المرافؽ اإلسرائيمية قد خسرت منذ بد

 . (2)دكالر

فإضراب جماعي لعماؿ أبناء القطاع كالضفة كفيؿ بشمؿ العمؿ تماما في ذلؾ القطاع، أما 
اإلضراب الجزئي فكفيؿ بالتشكيش عمى عمؿ ىذا القطاع، كقد ترتب عمى مشاركة عماؿ ىذا 

تصاد اإلسرائيمي. فمعظـ شركات القطاع في االنتفاضة الشعبية الفمسطينية خسائر مممكسة لالق
البناء تأخرت في انجاز المشاريع التي كانت تقكـ بيا كاضطرت إلى تحديد مكاعيد االنجاز بنسب 

بالمائة، كنظران لمتمركز العالي لعماؿ أبناء القطاع المحتمة في ىذا القطاع،  15 -10تتراكح بيف 
 (3)كمممكس. فإف دكرىـ في التأثير عمى االقتصاد اإلسرائيمي كاضح

أطمقت "إسرائيؿ" مجمكعة مف التيديدات باستقداـ  عماؿ أجانب بدالن مف العماؿ العرب، 
كجاء أكؿ تيديد عمى لساف كزير العمؿ كالرفاه االجتماعي اإلسرائيمي مكشيو كتساؼ الذم أكصى 

أم بعد عشرة أياـ مف اندالع االنتفاضة  1987في السابع عشر مف شير كانكف أكؿ عاـ 
 .(4)استبداؿ عماؿ الضفة كالقطاع كاستخداـ عماؿ مف جنكب لبنافب

كقد حاكلت سمطة االحتالؿ في بداية االنتفاضة إرغاـ العماؿ عمى العكدة إلى أعماليـ كعدـ 
التغيب عف العمؿ في أياـ اإلضراب الشامؿ،  كلذلؾ لجأت إلى أسمكب يقضي بتعطيؿ العماؿ في 

، كنكع مف الضغط، كعرضت بعض الشركات عمى العماؿ لشامؿإلضراب ااألياـ التالية ليكـ ا
الذيف يتغيبكف أياـ اإلضراب الشامؿ تكفير أماكف مبيت ليـ في األياـ التي تسبؽ اإلضرابات، 

لمضغط عمييـ في مخيماتيـ كقراىـ عف  ؿ ذلؾ العرض، كتدخمت أجيزة االحتالؿكرفض العما
 .    (5)طريؽ االستدعاء كالتيديد بالفصؿ عف العمؿ كتفتيش البيكت كاعتقاؿ نشطاء العماؿ

                                                           
 .55نظاـ العباسي، االنتفاضة الشعبية، ص (1)
 .79، 78غساف شيابي ، الطبقة العاممة، صامد االقتصادم، ص (2)
 .146محمد عكدة، االنتفاضة الشعبية، ص (3)
 .10ر، صاالنتفاضة كالتغيي (4)
 .162 -158عادؿ أك عمشة، األكضاع االقتصادية كاالجتماعية، ص (5)
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ككانت "إسرائيؿ" تفكر جديان باالستغناء عف العمالة العربية خالؿ االنتفاضة، كيرجع ذلؾ إلى 
؛ بسبب مقاطعة األيدم العاممة العربية لمعمؿ الخسائر االقتصادية الفادحة التي تكبدىا "اإلسرائيمي"

في "إسرائيؿ" لفترات طكيمة، مما ترؾ أثارا سمبية أربكت قطاعاتو االقتصادية المترابطة مع بعضيا 
، كما أدل بالعماؿ الفمسطينييف إلى التحايؿ عمى دعكات اإلضراب مف خالؿ البقاء ليال (1)البعض 

ؾ غير قانكني بمكجب أكامر عسكرية تعمؿ عمى تقيد دخكؿ في "إسرائيؿ"، كعمى الرغـ مف أف ذل
 ت "اإلسرائيمية" غضت الطرؼ عف تمؾالفمسطينييف إلى "إسرائيؿ" فقط بساعات النيار، كالسمطا

ا الممارسة؛ ألنيا فيو كسيمة لتقكيض نفكذ القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة التي كانت تدعك 
 .    (2)أياـ اإلضراب  "إسرائيؿ"في  يـالعماؿ إلى عدـ الذىاب ألماكف عمم

، كبدأت تخؼ ظاىرة العماؿ الذيف ينامكف في "إسرائيؿ"كما تدخمت المجاف الشعبية كىددت 
، حيث أف الكثيريف مف العماؿ أخذكا يعممكف ساعات إضافية بدؿ يـك اإلضراب لسد  النـك

ماؿ مف أماكف عمميـ، ككاف مف خالؿ طرد الع . كانخفض عدد العماؿ في "إسرائيؿ"احتياجاتيـ
ذلؾ بالتحديد في أياـ منع التجكؿ الطكيمة عمى القرية حيث استمر اثنتا عشر يكمان كطرد أربعيف 

 . (3)عامالن مف أماكف عمميـ

كلقد برز دكر الطبقة العاممة بشكؿ خاص في ميف الحدادة، فقد حرسكا المحالت التجارية، 
ية التي كسرىا جنكد االحتالؿ، كأغمقكىا بأقفاؿ جديدة، مما كأعادكا إصالح أبكاب المحالت التجار 

 . (4)عزز التالحـ الجماىيرم؛ لثقة أصحاب تمؾ المحاؿ بأف أمكاليـ كممتمكاتيـ تحت حراسة الشعب

كما سعى العماؿ لنجدة المصابيف كالجرحى، كفي مستشفى بغزة كشؼ النقاب عف استشياد 
صابة تسعة آخريف بجركح مختمفة، كىرع الناس لممستشفي لمتبرع بالدـ  .(5)أربعة مكاطنيف كا 

كذكر عامؿ مف خاف يكنس أعادتو سمطات االحتالؿ إلى القطاع، ككاف يعمؿ في تؿ أبيب،" 
نا سيكقفنا .. إنيـ مخطئكف ألف الجكع سيزيد لييبيا  . كيستطرد قائال . إذا يعتقدكف بأف تجكيع

ف اإلسرائيمييف حمقى إذا اعتقدكا بأننا لف نساعد  شددت أكثر مما يحتمؿ فإنو سينقطع حتما، كا 
 .(6)بعضننا البعض" 

                                                           
 .50 -49، ص10الصحة في قطاع غزة الكاقع كالطمكح، سمسمة الدراسات  (1)

( 2) Jamal Nassar and Roger Haecock, intifada,P149.                                            
 .252عبد الكريـ، االنتفاضة مبادرة شعبية، ص سميماف (3)
 .23نظاـ العباسي، االنتفاضة الفمسطينية، ص (4)
 .69السيرة الذاتية لشيداء االنتفاضة، ص (5)
 .50نظاـ العباسي، االنتفاضة الشعبية، ص (6)
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فقد قامت دائرة االستخداـ ببذؿ المساعي لدل جيات االختصاص في اإلدارة المدنية في 
القطاع عمى تسييؿ خركج عماؿ القطاع ألماكف عمميـ بالتدريج اعتباران مف يكـ األربعاء المكافؽ 

، كقد تـ تجييز طاقـ مف مكظفييا، الستقباؿ المشتغميف في القرية الصناعية في 1991/ 2/ 16
ـ، إيرز، بعد إحضار كتاب مف قسـ المدفكعات يفيد التزامو بدفع مستحقات ىؤالء المراد تشغيمي

ـ قرابة  1990ككؿ عامؿ يعمؿ عف طريؽ مكتب العمؿ، كقد كاف عدد العماؿ حتى شير أكتكبر 
 45000عامؿ مف أصؿ  27000ـ أصبح عددىـ 1990عامؿ، في نياية ديسمبر  10000

 .(1)عامؿ، كلكف البد مف الحصكؿ عمى تصريح العمؿ األخضر، كبطاقة خركج حمراء صغيرة

ة بالقطاع مع رئيس الغرفة التجارية الفمسطينية لقطاع غزة محمد اجتمع رئيس اإلدارة المدني
يح لعماؿ القطاع داخؿ القدكة كعدد مف أعضاء مجمس إدارة الغرفة. كقد تـ بحث زيادة عدد التصار 

 .(2)ـ 1948األراضي المحتمة عاـ 

 :جيود نقابة العمال في دعم االنتفاضة 3

حمكل حميب"، ككاف عدد تمؾ  –ات " مكاد غذائية قامت نقابة العماؿ بجمع العديد مف التبرع
كزعت عمى أسر األيتاـ كالشيداء في القطاع، كما زارت بعض أسر العماؿ  110المغمفات 

كزع الكركد كالحمكل ك المنككبيف كالمصابيف كالمتضرريف، كما تكجو الكفد إلى المستشفى األىمي، 
حيث أسر بعض أعضاء مجالس اإلدارة عمى المرضى، كما تكجيكا إلى المناطؽ الجنكبية 

المعتقميف، كقاـ الكفد كالعماؿ بتقديـ الكركد لممرضى كالعامميف في مستشفى الشفا كالنصر 
 .(3)كالعيكف

ـ،  كبحثت في مشاكؿ 1993/ 6/ 22كما عقدت نقابة العماؿ في غزة اجتماعان بتاريخ 
تي النظر في جميع قضايا العماؿ العمؿ عمى أثر ازديادىا في ظؿ الظركؼ الحالية، كقررت اآل

كبحثيا باىتماـ كزيادة العماؿ سكاء أكانكا أعضاء في الجمعية العمكمية أـ ال، كاالىتماـ بمشاكميـ 
كالمحافظة عمى مصادر رزقيـ اليكمي كبحث مشاكميـ الصحية كالعمؿ عمى تأمينيـ صحيان في 

المجنة التنفيذية زيادة العديد مف  أماكف عمميـ، كبحث مكضكع إصابات العمؿ كباشر أعضاء مف
  (4)الكرش كالمصانع كأماكف العمؿ لالطالع عمى األكضاع كالمشاكؿ عف كثب.

                                                           
 .16،ص1991، 209سعيد المدلؿ، اجراءات تشغيؿ عماؿ القطاع في إسرائيؿ، أخبار غزة، ع (1)
 .2، ص8552ـ، ع 1993/ 6/ 23جريدة القدس،  (2)
 .40،. ص 491زيارات اتحاد نقابات العمالية الفمسطينية بقطاع غزة، البيادر السياسي، ع  (3)
 .11، ص771، ع 1989/ 4/4جريدة النيار،  (4)
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معدك عمى كافة الجبيات في االنتفاضة، كقد برز دكرىـ يتبيف مما سبؽ مصارعة العماؿ ل
بشكؿ كاضح في االضرابات كالتي تصؿ أحيانا لمدة شير أك أكثر، كالتـز العماؿ باإلضراب عمى 
الرغـ مف معرفتيـ عكاقب ذلؾ، باإلضافة لدكر نقابة العماؿ في مساعدة األىالي، كجمع كتكزيع 

المعتقميف، كما قررت النظر في جميع قضايا العماؿ؛ مما التبرعات عمى أسر األيتاـ كالشيداء ك 
 عزز التالحـ الجماىيرم. 

كقد أثر إضراب العماؿ عمى االقتصاد "اإلسرائيمي"، كأدل إلى تراجع مستكل اإلنتاج ، كأكثر 
%، كخسارة الصناعة  50 -30الصناعات تضرران صناعة النسيج التي انخفضت مبيعاتيا بنسبة 

مميكف دكالر سنكيا، فإضراب جماعي لمعماؿ كفيؿ  500 – 400كانت تعادؿ ما بيف "اإلسرائيمية" 
 بشؿَّ العمؿ تماما في "إسرائيؿ".
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 الفصل الرابع
اىتمام الفصائل الفمسطينية بالمقاومة الشعبية لالنتفاضة األولى 

 م(1994-1987في قطاع غزة )


خالل االنتفاضة  الحركات اإلسالمية بالمقاومة الشعبيةاىتمام بيانات  :المبحث األول
 .م(1994-1987األولى)

خالل  اىتمام بيانات القيادة الوطنية الموحدة بالمقاومة الشعبية :المبحث الثاني
 .م(1994-1987) االنتفاضة األولى

خالل  اىتمام الشعارات واألغاني الوطنية بالمقاومة الشعبية :المبحث الثالث
 م(1994-1987ضة األولى)االنتفا
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 المبحث األول
 اىتمام بيانات الحركات اإلسالمية بالمقاومة الشعبية

ىذا المبحث مساىمة بيانات قيادة االنتفاضة في تكجيو الناس، حيث احتكت البيانات  يتناكؿ
عمى مكاقؼ سياسية كاجتماعية كاقتصادية، كتـ تقسيـ المبحث إلى محكريف، المحكر األكؿ تعريؼ 
بالبيانات كجيات إصدارىا كدكرىا، كالمحكر الثاني الدكر النضالي لمجماىير في بيانات الحركات 

 مية.  اإلسال

 :تعريف بالبيانات وجيات إصدارىا ودورىا -أوالً 
اكتسبت البيانات أىمية بالغة؛ لفيـ ما يدكر مف فعاليات كتطكرات خالؿ االنتفاضة، كقد 
لفتت انتباه عددان مف الباحثيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف، كفي ىذا السياؽ نجد أف صالح عبد 

، كأكد (1)األحداث كأفؽ استمرارىا، كأىدافيا، كأساليب النضاؿالجكاد اعتبرىا مصدران لفيـ طبيعة 
، أما الكتاب "اإلسرائيميكف" فقد (2)أحمد الديؾ عمى أف ىذه البيانات كانت ذات طابع تكجييي مباشر

، كحركت الناس عمى إلقاء الشباب لمحجارة، كالطرؽ (3)ركزكا عمى أنيا عامؿه مف عكامؿ التحريض 
غالؽ المحالت التجارية المغمقة، كاإلطارات  .(4)المشتعمة، كا 

فرضت البيانات شكؿ الحياة في غزة، كحددت ماىك مسمكح كماىك ممنكع، كحددت 
تصدر بشكؿ دائـ كشبو دكرم" شيرم أك  ،  ككانت(5)لمجماىير متى ككيؼ يقكمكف باألحداث ؟

منشكران لحركة حماس،  33بيانان ؿ ؽ. ك. ـ ك 31أسبكعي"، كفي السنة األكلى لالنتفاضة تـ تكزيع 
 . (6)منشكر لكؿ فصيؿ في الشير الكاحد 3 -2كذلؾ يدؿ عمى نسبة 

قائد، أك  كتتزامف تمؾ البيانات مع  ذكرل معينة في التاريخ الفمسطيني، أك مع ذكرل كفاة
حدث سياسي كبير كميـ، فمقد كاف لتمؾ المناشير  تأثير كبير عمى المجتمع، حيث كانت محركان 

                                                           
 .156، ص 144صالح عبد الجكاد، مدخؿ إلى دراسة المصادر، الدراسات الفمسطينية، ع (1)
 .239الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص أحمد  (2)
 .91آريو شمك، االنتفاضة أسباب مميزات كأبعاد،  ص (3)
  .9االنتفاضة كسالح المناشير، ص  -شؤكؿ مشعؿ، كرئفكف أىركني، ليس عمى الحجارة لكحدىا (4)
 .9االنتفاضة كسالح المناشير، ص  -شؤكؿ مشعؿ، كرئفكف أىركني، ليس عمى الحجارة لكحدىا (5)
 .36االنتفاضة كسالح المناشير،ص -شؤكؿ مشعؿ، كرئفكف أىركني، ليس عمى الحجارة لكحدىا (6)
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أساسيان لألحداث اليكمية، كأداة إعالمية سياسية في يد المنظمات، ككانت تكزع عمى كافة المناطؽ 
 .(1)في  نفس الكقت، مما دؿ عمى كجكد ترتيب تنظيمي داخؿ تمؾ المنظمات

ستجاب الناس لتمؾ المناشير بدكف أم ضغط عسكرم أك سياسي، كال يخافكف عقكبات  كقد ا
جيش االحتالؿ، فكاف السالح األقكل خالؿ االنتفاضة، حيث إنيا استطاعت أف تكضح لماذا قامت 

 ؟ (2)االنتفاضة، كلماذا يقاتؿ الفمسطينيكف؟ ككيؼ يفكركف؟ كماذا يريدكف

نتفاضة اليكمية، كالحديث عف بعض الظكاىر االجتماعية اىتمت المناشير بتكجيو أحداث اال
، كسجمت البيانات المتتالية التكجييات (3)ـ1967السياسية اليكمية المحمية لألراضي المحتمة عاـ ك 

التي تعني مختمؼ الفئات االجتماعية، كتممي عمييا المياـ مثؿ، الشباب كاألكالد كالعماؿ كالتجار 
لحافالت، كدعاىـ إلى تصعيد االنتفاضة، كحدد سمسمة مف األىداؼ كسائقي سيارات األجرة كا

 . (4)المنشكرة

كاحتكت بيانات الفصائؿ عمى مكاقؼ سياسية، كنداءات لمجماىير، كتنفيذ فعاليات الجميكر، 
كسيتـ الحديث عف بيانات الفصائؿ كىي، بيانات حركة حماس كبيانات حركة الجياد اإلسالمي، 

كطنية المكحدة، كما سيتـ الحديث عف الجية المضادة ليا، كىي بيانات االحتالؿ كبيانات القيادة ال
الصييكني التي يكزعيا بيدؼ إثارة الشككؾ كالفرقة بيف المكاطنيف كىزيمتيـ، كما كزعت بيانات 

 ليزيمة األىالي نفسيان. 

"كال :كلو تعالى بدأ البياف بآية قرآنية، كاستشيد بالعديد مف اآليات بيف سطكر البياف، مثؿ ق
،  كانقسـ بياف الحركة  إلى خطاب خارجي تكضح (5)تينكا كالتحزنكا كأنتـ األعمكف إف كنتـ مؤمنيف"

تكضح فيو مكاقؼ الحركة تجاه العالـ العربي كاإلسالمي تحت بند " عمى الصعيد الخارجي"، كآخر 
 عمى الصعيد الداخمي " كىك ما يقتصر عمى ما تريد الحركة تصديره مف مكاقؼ لمداخؿ الفمسطيني، 

                                                           
 .35االنتفاضة كسالح المناشير،ص  -شؤكؿ مشعؿ، كرئفكف أىركني، ليس عمى الحجارة لكحدىا (1)
 .9االنتفاضة كسالح المناشير، ص  -شؤكؿ مشعؿ، كرئفكف أىركني، ليس عمى الحجارة لكحدىا (2)
 .203كشيو شيمش، منظمة التحرير، صم (3)
 .39لكتيسيا بككام، عنؼ السالـ في غزة، ترجمة حميـ طكسكف، ص  (4)
 ـ1992/ 2/ 4، 82فمسطيف، بياف  -بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، حماس (5)
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البطكلة كالفداء"، " ياشعب العزة كاإلباء"، كحمؿ البياف عبارات الستنياض اليمـ، " ياشعب 
، كلقد كاف لذلؾ األسمكب أثران كبيران في (1)كما ختتمت البياف " باهلل أكبر كالنصر لشعبنا المجاىد" 

 .(2)تحريؾ الجماىير

، عندما كزعت أكؿ منشكر ضد (3)كذكر دافييد حاخاـ أف أكؿ ظيكر إعالمي لحركة حماس
كلكف أكؿ بياف لحركة حماس تحدث  .(4)ـ1987/ 12/ 14اع،  بتاريخ انتشار المخدرات في القط

عف معاناة الشعب الفمسطيني في ظؿ االحتالؿ، كما تكعدت الحركة مف خالؿ بيانيا االحتالؿ 
 . (5)كذكرت" أف العنؼ اليكلد إال العنؼ كأف القتؿ اليكرث إال القتؿ"

الديني، حيث يبدأ البياف بآية قرآنية، يتبيف مما سبؽ أف بيانات حركة حماس طبعت بالطابع 
كما قدمت البيانات تكصيؼ كرؤية الحركة كمكاقفيا لألحداث السياسية الميدانية في الضفة الغربية 
كقطاع غزة، كانقسمت بيانات الحركة إلى خطاب خارجي تكضح فيو مكاقؼ الحركة تجاه العالـ 

 ات كالمظاىرات.العربي كاإلسالمي، كآخر داخمي، تكضح أياـ اإلضراب
قكلو  فقد بدأت بالبسممة كيمييا آية قرانية مثؿ (6)أما بالنسبة لبيانات حركة الجياد اإلسالمي

، كما اىتمت بكضع (7)" فمـ تقتمكىـ كلكف اهلل قتميـ كما رميت إذ رميت كلكف اهلل رمى"  تعالى:
يكـ القدس "، (8) "اء كقادة األمةالييكد يغمقكف المسجد األقصى ..أيف أنتـ ياعمم" :عنكاف لمبياف مثؿ

ياجماىير  :". كقد حممت البيانات عبارات الستنياض اليمـ كىي(9)"القدس ... يكـ النفير كالشيادة

                                                           
 ـ.1993/ كانكف ثاني يناير/ 4، 94بياف  -بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس_فمسطيف (1)
 .36االنتفاضة كسالح المناشير،ص -ؤكؿ مشعؿ، كرئفكف أىركني، ليس عمى الحجارة لكحدىاش (2)
ىي األحرؼ األكلى المركبة مف " حركة المقاكمة اإلسالمية حماس " الذراع النضالية لحركة االخكاف المسمميف  (3)

ت كخصكصا قطاع غزة. صالح في الضفة الغربية كقطاع غزة، كىي حركة سنية تصاعدت قكتيا منذ نياية السبعينا
 . 163، ص4عبد الجكاد، مدخؿ إلى دراسة المصادر، ع 

 .18دافيد حاخاـ، كلتمتمئ األرض حماس، ص (4)
 ـ.1987/ 12/ 14،كزع 1بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (5)
الفمسطيني أثناء كجكدىـ نشأت حركة الجياد اإلسالمي في أكاخر السبعينات، كقادتو مجمكعة مف الشباب  (6)

لمدراسة الجامعية في مصر، ككاف عمى رأسيـ مؤسس حركة الجياد اإلسالمي الدكتكر فتحي الشقاقي. يكسؼ عمر 
 .178، االنتفاضة الفمسطينية، قضايا مختارة في الدراسات الفمسطينية، ص

 ـ.1989ف / أبريؿ / نيسا20بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، بيت المقدس،  (7)
 ـ. 1989ابريؿ/ نيساف  9بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف،  (8)
 ـ.1989مايك/ ايار،  3بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، بيت المقدس،  (9)
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فمسطيف السميبة مف النير إلى البحر، ياشعب فمسطيف العظيـ، أييا القابض عمى الجمرتيف، جمرة 
 .(1)"الديف كجمرة الكطف

ية " لشيدائنا البكاسؿ كلمعتقمينا كأسرانا في معتقالت كما ختمت بشعارات تقدـ بيا التح
كسجكف العدك... عاشت فمسطيف حرة عربية إسالمية مف النير إلى البحر.. كاهلل أكبر كالعزة 

 . (2)لإلسالـ"

، فانقسمت نداءات " ؽ. ك. ـ" (4)صكرة تفصيمية لمكضع الدائر (3)كأظيرت نداءات ؽ. ك. ـ
عبارات حماسية ثكرية كتحريضية مثؿ، "يا شممت  :أساسية ىي، المقدمةـ" عامة إلى ثالثة أجزاء 

جماىير شعبنا يا مف انطمقتـ مف انتفاضتكـ الشجاعة، يا مف تتصدكف بصدكركـ العارية آللة 
 .(5)الحرب  الصييكنية"

كما شممت البيانات عمى مجمؿ التكجييات العامة لسير الفعؿ الشعبي كمنجزاتو، كاحتكت 
التحيات، كتكجيو االنتقادات، كالمطالبة كالمناشدة بتعزيز مكقؼ ما، كثمنت صمكده في  عمى تكجيو

بعاد كحصار كتجكيع كىدـ منازؿ كحظر تجكؿ،  كجو أشكاؿ القمع اإلرىابية مف قتؿ متعمد كجرح كا 
 . (6)كقد ثمنت إضراب المحاميف، كصمكد الطمبة

ية كتمخصو كممة اعتبار يـك كذا ككذا.. كقد تضمنت أيضان شبو برنامج يكمي لمفعاليات الشعب
كقد اعتمدت البيانات عمى النص السياسي المكثؼ كالمكجز، الذم يزخر باألفكار كالرؤل، كبدأ 

، إال أف القكل الماركسية ال تعتمد عمى تمؾ البسممة كفاتحة لبياناتيا، ككانت محؿ (7)عادة بالبسممة
نداء" ثـ عبارة سياسية أخرل ىي" ال صكت  -نداء -كيمييا عبارة" نداء (8)خالؼ بيف تمؾ القكل

                                                           
 ـ.1989مارس / أذار 18بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، بيت المقدس،  (1)
 ـ.1989مايك)أيار(  29سطيف، بيت المقدس، بياف حركة الجياد اإلسالمي في فم (2)
ؽ.ك. ـ ىي اختصار لمقيادة الكطنية المكحدة، كقد انبثقت بعد شير مف اندالع االنتفاضة كىي تتككف مف القكل  (3)

القكل العممانية الرئيسية األربع داخؿ منظمة التحرير الفمسطينية، كىي: حركة التحرير الكطني فتح، الجبية الشعبية 
يف) ج. ش(، الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ) ج. د( ، الحزب الشيكعي الفمسطيني)ج . ش. لتحرير فمسط

 .154، ص4ؼ(. صالح عبد الجكاد، مدخؿ إلى دراسة المصادر األكلية، الدراسات الفمسطينية، ع
 .155، ص144صالح عبد الجكاد، مدخؿ إلى دراسة المصادر، الدراسات الفمسطينية، ع (4)
 ـ.1989/ 3/ 29، 37القيادة الكطنية المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ نداء  (5)
 ـ.1989/ 1/ 9، 32نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (6)
 ـ.1989/ 2/ 11، 34نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، رقـ  (7)
 .238أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص  (8)
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يعمك فكؽ صكت االنتفاضة" كيمييا " الصكت يعمك فكؽ صكت شعب فمسطيف/ شعب منظمة 
التحرير الفمسطينية" ثـ يمييا رقـ النداء، كاسمو، كقد أدخمت تعديالت مختمفة عمى تمؾ العبارات، 

 .(1)نية كارتباط المكاطنيف كاالنتفاضة بياككانت تؤكد دكما عمى دكر منظمة التحرير الفمسطي

كتتصدر بيانات القكل المحمية عبارات حماسية كثكرية مثؿ، " يا جماىير االنتفاضة الجبارة، 
. كاختمت ؽ. ك. ـ بياناتيا بسمسة مف الشعارات (2)يا حاممي شعمة الدكلة الفمسطينية المستقمة" 
لدييـ األمؿ بالنصر كالتحرير، مثؿ " عاش صمكد التي ترفع الركح المعنكية لمجماىير، كتبعث 

ننا حتما لمنتصركف" (3)الشعب الفمسطيني"  .(4)، ك" كا 

عمؿ االحتالؿ بطرؽ شتى لمتشكيش عمى تمؾ البيانات، كضرب مصداقيتيا في الكعي 
الشعبي الجماىيرم، فتارة لجأ إلى تزكير بعض النداءات باسـ القكل المشاركة في االنتفاضة، أك 

سماء قكل مختمفة مف أجؿ إثارة الشككؾ كالخالفات في مجتمع االنتفاضة، كلجأ تارة أخرل إلى بأ
 .(5)مخاطبة الجماىير ببياناتو الخاصة

اإلسرائيمية خالؿ االنتفاضة، بيانات مزكرة منتحمة اسـ كتكقيع " ؽ.  كزعت أجيزة االحتالؿ
جياد اإلسالمي، كما اختمقت أسماء ك. ـ" كأطرافيا األربعة، ككذلؾ تكقيعات حركة حماس كال

تنظيمات كىمية، لقد كانت تمؾ البيانات جزءان مف الحرب الشاممة ضد االنتفاضة، كقد ىدفت إلى 
لى  إثارة المشكالت كالفتف بيف مختمؼ التنظيمات الفمسطينية كفي أكساط الشعب الفمسطيني كا 

رباؾ البرامج النضالية ف التكتر االجتماعي بيف مختمؼ ؛ إضافة إلى جك ماليكمية تشكيش كا 
 .(6)الطبقات كالطكائؼ االجتماعية

كغالبان تككف تمؾ البيانات المزكرة مكجية إلى شخصيات كككادر فمسطينية كطنية، فإف تمؾ 
الرسائؿ تيدؼ إلى التأثير في تمؾ الشخصيات الكطنية، كثنييا عف االستمرار في نشاطاتيا 

                                                           
، كانكف 3نداء منظمة التحرير الفمسطينية، القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة في المناطؽ المحتمة، نداء رقـ  (1)

 ـ1988الثاني/ 
 ـ.1988/ 10/ 9، 27نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (2)
/ 30، 67منظمة التحرير الفمسطينية، القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة في المناطؽ المحتمة، نداء رقـ نداء  (3)
 ـ.1991/ 1
 9/ 25، 46نداء منظمة التحرير الفمسطينية، القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة في المناطؽ المحتمة، نداء رقـ  (4)
 ـ.1989/  9
 ..141،ص أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة (5)
 .171، ص144صالح عبد الجكاد، مدخؿ إلى دراسة المصادر، الدراسات الفمسطينية، ع (6)
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ما تككف تمؾ الرسائؿ نسخة كاحدة، األمر الذم مف االستحالة بمكاف السياسية أك اإلعالمية، كغالبان 
 .(1)تكثيقيا عمى الرغـ مف أف تمؾ الرسائؿ قد تـ تكزيعيا

كما كزع  جيش االحتالؿ بيانات عمى أىالي القرل كالمدف، ككانت مركسة بخاتـ  الجيش 
كزع منيا أعداد قميمة بانتياجيا  اإلسرائيمي كمكقعة باسـ قائد المنطقة، كتميزت تمؾ البيانات، التي

مبدأ العصا كالجزرة في مخاطبة السكاف، كىي تشبو شبيا كبيرا بيانات سمطات االنتداب التي 
ـ، ككانت ضمف حرب نفسية ضد 1936كزعت عمى الفالحيف الفمسطينييف خالؿ ثكرة 

 .(2)المكاطنيف

ـ إلى 1988صيؼ عاـ  عمدت السمطات اإلسرائيمية في مناسبة كاحدة عمى األقؿ خالؿ 
تكزيع قصاصات مف الكرؽ مكتكبة بخط كبير تستخؼ باالنتفاضة، كتشكؾ في فاعميتيا كنتائجيا 
مف خالؿ استخداـ أمثاؿ عامية فمسطينية، تدكر مكضكعاتيا حكؿ الفشؿ كاإلحباط  كعدـ الجدكل 

بيكمكا جاج كناس  " كدكنا عمى البحر كرجعكنا عطشانيف"، "كناس :مف مقارعة األقكل مف  أمثاؿ
بيكقعكا في السياج"، "كتيتي تيتي مثؿ مارحتي جيتي"، كقد كزعت تمؾ القصاصات بطائرات 

 .(3)الييميككبتر بدال مف األسمكب المستخدـ الذم يتمثؿ في تكزيع اإلسرائيمييف أك العمالء

 :إلسالمي(الجياد ا –الدور النضالي لمجماىير في بيانات الحركات اإلسالمية )حماس -ثانياً 
يتضمف المحكر حديثان عف أىـ ما جاء في بيانات الحركات اإلسالمية، كسيتـ الحديث عف 
المكاضيع التالية كىي التضامف االجتماعي ، كالمكاجية السمبية،  كتصعيد المكاجية ضد جنكد 

 االحتالؿ، كالتعميـ، كأخيران دعـ االقتصاد الكطني.
 :الدعوة لمتضامن  االجتماعي -1

البيانات عمى قضية التضامف االجتماعي تركيزان شديدان ، كدعت إلى زيارة الجرحى ركزت 
، كالكقكؼ إلى جانبيـ كمكاساتيـ، (4)كذكم الشيداء كالمعتقميف كتكزيع لحكـ األضاحي كاليدايا

، (6)، كما دعت لمتضامف مع أصحاب البيكت الميدمة كالمغمقة(5)فالشعب المتكاتؼ المتراحـ الييـز

                                                           
 .166، ص 144صالح عبد الجكاد، مدخؿ إلى دراسة المصادر، الدراسات الفمسطينية، ع (1)
 .173، ص 144صالح عبد الجكاد، مدخؿ إلى دراسة المصادر، الدراسات الفمسطينية، ع (2)
 173، ص 144د الجكاد، مدخؿ إلى دراسة المصادر، الدراسات الفمسطينية، عصالح عب (3)
 ـ.1989تمكز  15، 44بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (4)
 ـ.1993/ كانكف الثاني) يناير( / 4، 94بياف حركة المقاكمة اإلسالمية )حماس( فمسطيف، بياف  (5)
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عطاء المستأجريف القادريف ، كما ط(1)كالمغمقة البت أصحاب العقارات بإعفاء المستأجريف، كا 
 .(2)الحقكؽ ألصحابيا

كدعت إلى مكاصمة االعتصامات الحاشدة في مقرات الصميب األحمر الدكلي كغيرىا مف 
بناء ناشدت ك ، (4)، مف أجؿ إطالؽ سراح جميع المعتقميف مف غير تفريؽ(3)الييئات الدكلية
كالعمؿ عمى  ،تماعية الكفيمة برعاية أسر المعتقميف كالجرحى كالشيداء كالمحتاجيفالمؤسسات االج

 .(5)تكفير حاجات الشعب كمتطمباتو

كما أشارت عمى األطباء كالصيادلة بتخفيض أسعار الكشفيات كالدكاء، كما دعت كافة  
ى % فقط، ألف ىذا يخفؼ العبء عم5ممتزمي أسكاؽ الجممة تخفيض نسبة الرسكـ إلى 

 (6)المستيمؾ.

أكدت حركة حماس عمى الكحدة الكطنية كنبذ الخصاـ، كقامت حماس كفتح بإصدار كثيقة 
ـ؛ بيدؼ تنظيـ العالقة الجيادية، كدعت كافة الفصائؿ إلى التفاىـ 1990/ 9/ 21مشتركة بتاريخ 

إلى شؽ  ، حيث إف أىمية الكحدة كالتكاتؼ ميمة لمكاجية مخططات األعداء الرامية(7)كالتعاكف 
 ،انتباه الشعب لمحاكالت االحتالؿ لشؽ الصفكؼحركة حماس لفتت ، ك (8)الصؼ الفمسطيني

كالتركيز عمى بعض السمبيات  ،كلتكفير جك مناسب لبث ركح النقد لفعاليات االنتفاضة الجيادية
 .(9)تمييدا لكقؼ االنتفاضة المباركة ،ىماؿ االيجابيات الكبيرةا  ك  ،كالتجاكزات

. كنبذ الخالفات (10)إلى التمسؾ بالثكابتة لحركة الجياد اإلسالمي فدعت بياناتيا أما بالنسب
كتجاكزىا كأكدت عمى " مزيد مف الكحدة، كركح العطاء، كالتكجو نحك تحقيؽ خياراتو الصراعية ضد 
العدك، كأف حسـ الصراع ال يحسـ إال بمزيد مف الكحدة كالعطاء، كأم بندقية كرصاصة كسكيف 

                                                           
 ـ.1989كانكف ثاني يناير/ 12، 33، رقـ بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس (1)
 ـ.1988آذار  12، 10بياف حركة المقاكمة اإلسالمية )حماس( فمسطيف، رقـ (2)
 ـ.1993/ كانكف الثاني) يناير( / 4، 94بياف حركة المقاكمة اإلسالمية )حماس( فمسطيف، بياف  (3)
 ـ.1994نيساف)ابريؿ(  3، 110المقاكمة اإلسالمية حماس، بياف رقـ  بياف حركة (4)
 ـ.1993بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس،  (5)
 ـ.1989نيساف) ابريؿ(  17بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس،  (6)
 ـ.1990/ 9/ 26، 64بياف حركة المقاكمة اإلسالمية )حماس( فمسطيف ، بياف  (7)
 ـ.1992ابريؿ ) نيساف(  7، 85فمسطيف، رقـ  -المقاكمة اإلسالمية حماس بياف حركة (8)
 ـ.1993بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس،  (9)
 .1989مارس/ أذار  18بياف حركة الجياد األسالمي في فمسطيف، بيت المقدس،  (10)
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كلقد طالبت عدـ  .(1)ي حرب عمى الشعب كخيانة لمشيداء"ىذا السياؽ التاريخي؛ ى يشرع خارج
االستجابة لالستفزازات التي تقكـ بيا جيات مشبكىة؛ لشؽ الصفكؼ، كدعت جميع الفئات المختمفة 

 .(2)إلى حؿ المشاكؿ، بالحكار اليادؼ البناء

، كزيارة (3)مساعدة المحتاجيف كما دعت حركة الجياد إلى التكافؿ كالتعاضد كذلؾ مف خالؿ
، كطالبت رفضت المساكمات الذليمة، التي (4)أسر الشيداء كالجرحى كالمعتقميف كالمبعديف كغيرىـ

يف في لعبة المفاكضات تحاكؿ تجاكز عذابات السجناء كالمعتقميف؛ لتحكيميـ إلى كرقة ابتزاز  مي
كعدـ السماح لالحتالؿ أف يساكميـ عمى  ، كطالبت بإعالف كحدة الجراح بيف السجناء،مع االحتالؿ

 .(5)حريتيـ بتأييد اتفاقات العار كالميانة 
 :العمالء( -المقاطعة االقتصادية -الدعوة لممواجية السمبية )اإلضراب -2

ييعد اإلضراب مف أبرز مظاىر االنتفاضة، كمف أىـ كسائميا، كغالبان ما تعمف عنو البيانات، 
ف كانت إضرابات الحداد عمى الشيداء تحدث غالبا كرد فعؿ عفكم مف الجماىير في منطقة  كا 

كمجزرة األقصى كعيكف  –الشييد أك المناطؽ المجاكرة أيضا، كفي حاالت االستشياد الجماعي 
 األراضي المحتمة.كيعـ اإلضراب كؿ  –قارة 

" ليكف يكـ غد يكـ إضراب شامؿ، يعـ كافة  :دعت حركة حماس لإلضراب حيث ذكرت 
المجتمع، كليمتـز الناس جميعيـ بيكتيـ، كليعمك مف كؿ بيت صكت القرآف الكريـ، كلترفع رايات 
الحرب السكداء، كلتتكقؼ حركة العماؿ كالمكاصالت، كسنعتبر كؿ كسيمة نقؿ تتحرؾ عمى الطرؽ 

الثانية عشرة ليالن كحتى الساعة نفسيا مف  لمعدك، كسنتعامؿ معيا عمى ىذا األساس مف الساعة
الميمة القادمة ككؿ مف يخالؼ ذلؾ سيعرض حياتو كمركبتو لمخطر، كقد أعذر مف أنذر كلتبقى 

 (6)المحاؿ التجارية مغمقة كلتغمؽ المدارس أبكابيا كدليؿ عمى رفض االحتالؿ".

                                                           
 .ـ1992/ مايك /2بياف حركة الجياد اإلسالمي  في فمسطيف، القدس المحتمة،  (1)
 ـ.4/1994/ 3بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف،  (2)
 10ـ، نداء 1989مايك) أيار(  29بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، بيت المقدس  (3)
 (.9ـ )1989مايك )أيار(  3بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، بيت المقدس،  (4)
 ـ.4/1994/ 3بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف،  (5)
 ـ.1988، صدر في كانكف ثاني 38بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (6)
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 11/ 9نتفاضة كذلؾ يـك كقد ناشدت المكاطنيف لإلضراب في األياـ التالية كىي  ذكرل اال
، كفي ذكرل (2)1/ 17، كفي الذكرل الشيرية األكلى لصدكر قرار اإلبعاد الجائر في (1)مف كؿ عاـ

 .(6) (5)، كبمناسبة الذكرل السنكية لمذبحة قبيا مف كؿ عاـ (4) (3)مجزرة المسجد اإلبراىيمي

حياء لذكرل شيداء ثكرة (7)ـ1992/ 2/ 20كاحتجاجان عمى سياسة التكسع االستيطاني   ، كا 
كاحتجاجان عمى   ،(9)1/ 13يكـ  تكابع اتفاؽ الذؿ كالعارعمى  احتجاجان ، ك (8)البراؽ  مف كؿ عاـ 

، كما دعت التجار لإلضراب الجزئي، كحييت الذيف التزمكا بقرار فتح (10)انعقاد مؤتمر االستسالـ
 .(11)المحالت التجارية إلى الساعة الثانية

ففي السنة  ،إلضراب التي نادت ليا حركة حماس مف خالؿ بياناتياا أياـ بالنسبة لعدد أما
 .(12)ان يكم 58، أما السنة الثانية فبمغت ان إضراب 29األكلى لالنتفاضة بمغت 

                                                           
 ـ.1991/ تشريف أكؿ )اكتكبر( 29، الثالثاء 80بياف حركة المقاكمة اإلسالمية )حماس( فمسطيف، بياف  (1)
 ـ.1993/ كانكف الثاني) يناير( / 4، 94بياف حركة المقاكمة اإلسالمية )حماس( فمسطيف، بياف  (2)
ـ كأثناء صالة الفجر، تسمؿ المستكطف اإلرىابي باركخ غكلد 1994/ 2/ 25في صباح يـك الجمعة المكافؽ  (3)

عدد الشيداء ستيف شييدا داخؿ شتايف مرتديا الزم العسكرم، كأطمؽ الرصاص عمى المصميف الركع السجكد ، كبمغ 
 .171المسجد، ككقع أكثر مف خمسيف جريحا. نكاؼ الزرك، مكسكعة اليكلككست، ص 

 ـ.1994نيساف)ابريؿ(  3، 110بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، بياف رقـ  (4)
) غرب راـ اهلل( جندم نحك قرية قبية 600، حيث تحركت قكة ييكدية قكاميا 1953/ 10/  14حدثت يـك  (5)

منزال كمسجد القرية  56كطكقتيا كعزلتيا عف سائر القرل العربية، كما قصفتيا بقصؼ مدفعي، كنجـ عنيا تدمير 
 .146 -145مف سكانيا. نكاؼ الزرك، مكسكعة اليكلككست، ص  67كخزاف المياه، كاستشيد 

 ـ.1990/ 9/ 26، 64بياف حركة المقاكمة اإلسالمية )حماس( فمسطيف ، بياف  (6)
 ـ.1992مارس أذار،  4، 84فمسطيف، بياف  -بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس (7)
: ىي عبارة أحداث كصدامات كقعت بيف الفمسطينييف كالصياينة كاالنتداب البريطاني ، كمف 1929ثورة البراق  (8)

صراع ديني، كقد بمغ مجمكع كمف أسبابيا طمع الييكد في الحائط الغربي لممسجد األقصى، كرغبتيـ في تفجير 
عربيا  25نسمة، كما قامت القكات البريطانية بإعداـ  116نسمة، أما العرب فقتالىـ  133القتمى مف الييكد 

 .879، ص 1كييكدم كاحد. عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة السياسة، ج
 ـ.1993تشريف أكؿ )اكتكبر(  5بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس،  (9)
 ـ.1991/ تشريف أكؿ )اكتكبر( 29، 80بياف حركة المقاكمة اإلسالمية )حماس( فمسطيف، بياف  (10)
 ـ.1992ابريؿ ) نيساف(  7، 85فمسطيف، رقـ  -بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس (11)
 .1989 -1988بيانات حركة المقاكمة اإلسالمية حماس خالؿ عامي  (12)
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أما بالنسبة لمجياد اإلسالمي أحيا الجياد اإلسالمي المناسبات اإلسالمية، كدعا لإلضراب 
/ 7/ 4، كذكرل معركة حطيف يكـ الثالثاء (1)ـ1989ابريؿ / نيساف  22فييا مثؿ ذكرل بدر في 

، كترفع فيو رايات (4)ـ1989/ 5/ 21. كفي ذكرل األربعيف لشيداء نحاليف ككاف في (3) (2)ـ1989
 .(5)رايات اهلل أكبر في كؿ مكاف، كتزار فيو عكائؿ الشيداء في كؿ المدف كالقرل كالمخيمات

دعت لإلضراب الشامؿ، في اليكـ السادس مف كؿ شير؛ العتبارىا التاريخ الحقيقي  كما 
النطالقة االنتفاضة اإلسالمية.. كذكرل شيداء معركة الشجاعية كغزة، كما كأضربت تضامنا مع 
معتقمي حزب اهلل في السجكف الصييكنية، كتضامف مع زعيـ المقاكمة اإلسالمية في الجنكب الشيخ 

 .(6)ـ1990/ 5/ 14عبيد في سجكف العدك بتاريخ  عبد الكريـ

كناشدت حركة الجياد اإلسالمي مف خالؿ بياناتيا كافة الفصائؿ كالقكل السياسية  لمتخفيؼ 
عف كاىؿ الجماىير، كعدـ إرىاقيا باإلضرابات التنافسية المتكررة، كلتقتصر ظاىرة اإلضرابات 

قكل العاممة عمى الساحة، فيما يؤخذ بالحسباف عمى الحدكد المعقكلة ليا، كحسب اتفاؽ تضعو ال
مصمحة الشعب، كظركؼ القير، كالحصار، كالتردم االقتصادم التي يفرضيا االحتالؿ 

 .(7)الصييكني

جميع المشركبات الغازية الصييكنية خالؿ بياناتيا بمقاطعة  كقد دعت حركة حماس مف
لممنتكجات الزراعية كالفكاكو كالخضركات  ، باإلضافة(8)" كريستاؿ، تمبك، العصير، شكيبس"  :مثؿ

كالخضركات كخصت البطيخ )اإلسرائيمي( الذم أخذ بالتدفؽ عمى أسكاقنا المحمية في تمؾ األياـ 
كبأسعار باىظة في الكقت الذم يمنع أىمنا مف تسكيؽ منتكجاتيـ تضييقان عمييـ في أرزاقيـ  كمع 

   .(9)يؿ السكاعد الرامية بمتابعة ذلؾتخك 
                                                           

 (.4ـ، )1989أبريؿ / نيساف  20ي فمسطيف، بيت المقدس، بياف حركة الجياد اإلسالمي ف (1)
ـ كتمقى فييا الصميبيكف ىزيمة كاسحة 1187معركة حطيف: معركة حاسمة بيف العرب كالصميبيف جرت عاـ  (2)

فتحت أماـ العرب أبكاب فمسطيف كميدت الطريؽ النييار حكـ الصميبيف في المشرؽ العربي. عبد الكىاب الكيالي، 
 549، ص 2سياسة، جمكسكعة ال

 ـ.1989حزيراف) يكنيك(  23بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، بيت المقدس،  (3)
 ـ.1989مايك) أيار(  12بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، بيت المقدس،  (4)
 10ـ، نداء 1989مايك) أيار(  29بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، بيت المقدس  (5)
 ـ.1990مايك  3بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف ، بيت المقدس،  (6)
 ـ.4/1994/ 3بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف،  (7)
 .1988)ابريؿ( نيساف /  15، 14بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، بياف  (8)
 ـ.1989أذار) مارس( /  20، 38بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (9)
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 كما  (1)معاقبة التجار الذيف يقكمكف باستيراد "اإلسرائيمية".حماس المقاكمة كستتابع حركة 
دعت المستكرد كالمستيمؾ ليمتنع عف شراء أم نكع مف أنكاع اإلنتاج الييكدم الحاقد، فكؿ قرش 
ف اهلل سائؿ كالًّ " عف  يدفع ليـ ىك رصاصة ترتد إلى أعناقنا كقنبمة غاز تخنؽ أطفالنا كنساءنا كا 

في الكقت الذم . (3)كاعتبار كؿ مركج ليا متعاكنا مع العدك (2)مالو مف أيف اكتسبو كفيـ أنفقو" .
 .(4)دعت فيو إلى دعـ اإلنتاج المحمي كتشجيعو 

كما حاربت حركة حماس مف خالؿ بياناتيا ظاىرة المفسديف التي برزت خالؿ االنتفاضة، 
كمف ىؤالء الذيف يحرقكف محالت المكاطنيف أك يسرقكنيا أك يصادركف بعض محتكياتيا، كأكدت أف 

" لقد ظيرت بعض حكادث  :. حيث ذكرت(5)ة السارقيفالسمطة كراء جؿ تمؾ األعماؿ، كمعاقب
السطك كالسرقة كالتيديد لسمب األمكاؿ باسـ العمؿ المسمح، كاستغؿ أكلئؾ المصكص فرصة تخمي 
شرطتنا عف الخدمة في ظؿ االحتالؿ، فقد حذرت كؿ مف يفكر في ممارسة ذلؾ الدكر الخسيس 

، كستعمؿ عمى حم اية الشعب مف تسمط أكلئؾ األنذاؿ الذيف بأنيا ستتعامؿ معو بكؿ شدة كحـز
يعممكف عمى طعف الشعب مف الخمؼ، فاليد التي تمتد لمسرقة، أك التيديد بالسمب البد مف تطبيؽ 

 (6)شرع اهلل عمييا فالكيؿ ألعداء شعبنا كشرع اهلل ىك الحكـ" .

لحجارة كما حذرت مف ظاىرة رجـ السيارات العربية، ككؿ مف يرجـ السيارات العربية با
كستعاممو المقاكمة اإلسالمية عمى أنو عميؿ لمييكد، فذلؾ الدكر التخريبي ال يقـك بو إال العمالء 
الخكنة، كما نبيت السائقيف إلى ضركرة االلتزاـ بقكانيف السير، فال يصح أف يستغؿ غياب الشرطة 

الذيف خمفو أك لتعطيؿ حركة المركر، أك أف يقؼ السائؽ في مكقؼ اليصح أف يقؼ فيو فيعطؿ 
، كطالبت تشديد الحراسات الميمية (7)أمامو، فاآلداب اإلسالمية تقضي بإتباع الحؽ كالتزاـ الذكؽ

 .(8)كرصد المصكص كالكقكؼ ليـ بالمرصاد

                                                           
 .1988)ابريؿ( نيساف /  15، 14بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، بياف  (1)
 ـ.1988أذار  12، 10بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (2)
 ـ.1989كانكف ثاني يناير/ 12، 33بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (3)
 ـ.1989تمكز  15، 44بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (4)
 ـ.1989كانكف ثاني يناير/ 30، 36بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (5)
 ـ.1988مارس  20، 11بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (6)
 ـ.1988مارس  20، 11بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (7)
 ـ.1989شباط/ فبراير  25بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس،  (8)
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كما دعت بيانات حركة حماس إلى تطيير البيت الفمسطيني مف العمالء المأجكريف، حيث 
دعت جميع القكل كالفصائؿ الفمسطينية  ،(1)اء شعبيـكرط االحتالؿ عمالئو بجرائـ كبرل ضد أبن

 ،القكاعد الشرعية كالقانكف في عقاب العمالء الذيف يعتبركف عيف العدك التي ينظر بيا طبيؽإلى ت
كلية كؿ القكل في المحافظة عمى ؤ تباع أسمكب التدرج في العقاب. كأكدت حماس عمى مسإكطالبت 

شاعة ركح الالمباالة في أكساط كحذرت مف استغالؿ المتنزىات كالمالىي إل ،داب العامةاآل
 . (2)الشعب

استخدمت  ، كمامف خالؿ بيانات الفصائؿ اإلسالمية كيتبيف مما سبؽ تحديد أياـ اإلضراب
مف لـ يمتـز بأياـ اإلضراب، كمف لـ يقاطع المنتج اإلسرائيمي، كخصت  في بياناتيا أسمكب تحزير

مف يخالؼ النظاـ العاـ،  كاستخدمت الكازع الديني في التحذير مف التعامؿ مع االحتالؿ، التجار، ك 
 كما سعت لتطبيؽ الشرع اإلسالمي في معاقبة العمالء، كمف يرتكب جريمة كالسرقة.

 :) التصدي لالحتالل( الدعوة لممواجية اإليجابية -3

" ليكف نصب  :االحتالؿ حيث ذكرتحثت الجماىير عمى الجياد كدعتيـ إلى المكاجية مع 
أعينكـ كأنتـ تكاجيكنيـ أنكـ تطمبكف إحدل الحسنيف الشيادة أك االنتصار كعميكـ دحرىـ" لف تذىب 
دماء شيدائنا ىدران كلكف ستتحكؿ كؿ قطرة دـ إلى زجاجة حارقة كقنبمة مكقكتة كعبكة ناسفة تمزؽ 

 . (3)" أحشاء الييكد كتعيد ليـ صكابيـ
كاالشتباؾ مع قكات االحتالؿ  مى الشعب استمراره في التصدم لالحتالؿعكلت عكما 

الحجر كالسكيف ة باستخداـ االحتالؿ كمتصاعدمفتكحة مع كجعؿ المعركة  كقطعاف المستكطنيف،
كتابة الشعارات الكطنية ك رفع الرايات، ك ، كرجميـ بالقنابؿ الحارقة، (4)أسر الجنكدك إلى البندقية  
؛ بيدؼ رفض مخططات االستسالـ كاستمرار (5)ؿ، كالتكبير فكؽ أسطح المنازؿالمنددة باالحتال

 . (6)االنتفاضة

                                                           
 ـ.1992/ 3/ 3، 3فمسطيف بياف رقـ  -بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس (1)
 ـ.1993بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس،  (2)
 ـ.1987شير كانكف الثاني ) ديسمبر(  بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس صدر في األسبكع األخير مف (3)
 ـ.1993/ 1/ 17بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، كزع في  (4)
 ـ.1994نيساف)ابريؿ(  3، 110بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، بياف رقـ  (5)
 ـ.1992/ 2/ 4، 82فمسطيف، بياف  -بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس (6)
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كما كجيت األىالي لمكافحة القنابؿ الغازية التي تمقى مف قبؿ جنكد االحتالؿ عمى 
بطاؿ مفعكليا مف خالؿ سكب عمييا سائؿ الكمكر، إذا انتشر الغاز تبؿ قطعة قماش  المكاطنيف، كا 

 .(1)خؿ كتكضع عمى األنؼبسائؿ اؿ 

كاشتعمت المظاىرات احتجاجا عمى سياسات العدك القمعية مف االعتقاؿ الجماعي 
ليس خرقا لممكاثيؽ  ،كطنيـ الغالي بعاد مئات مف أبناء شعبنا عف ، كاعتبرت أف إ(2)كالمجازر

لكرامتيا  كاحتقاره  ،ألمة العربية كاإلسالميةلبؿ ىك تحد  ،الدكلية كالقيـ كاألعراؼ اإلنسانية فحسب
 .(3)كسخرية بزعمائيا

خرجت المظاىرات إلحياء المناسبات المؤلمة، كرفضان لجرائـ االحتالؿ السابقة كالحالية،  
خالؿ أعكاـ االنتفاضة، كاستشياد المجاىد عز  11/ 2كالتي منيا ما يمي ذكرل كعد بمفكر بتاريخ 

مف كؿ عاـ مف أعكاـ  11/ 29، في 181، كقرار التقسيـ  (4)11/ 20الديف القساـ  يكـ 
/ 15، كالتكسع االستيطاني كمصادرة األراضي مف قبؿ  السمطات الييكدية ذلؾ يكـ (6) (5)االنتفاضة

عمى مدل أعكاـ  10/ 6مناسبة ذكرل مجزرة الشجاعية في غزة ، (7)ـ1992/ 2/ 15
، كذكرل مذبحة كفر قاسـ مف كؿ عاـ مف أعكاـ 10/ 8، ذكرل مجزرة األقصى يـك (8)االنتفاضة

                                                           
 ـ.1988اذار  28، 12بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (1)
 ـ. 1988/ 10/ 5بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس،   (2)
 ـ.1993/ 1/ 17بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، كزع في  (3)
كاليد سكرية انتقؿ إلى كجاىد ضد االنتداب البريطاني كاالستعمار الصييكني بفمسطيف، مف معز الدين القسام : (4)

، كنظـ 200في سكريا. كأخذ بعدىا يتجكؿ في قرل شمالي فمسطيف. كقد جند القساـ نحك  1925حيفا عقب ثكرة 
 .101، ص 4ـ. عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة السياسة، ج 1935مف األنصار، كاستشيد عاـ  800نحك 

إقامة دكلة صييكنية عمى رقعة أرض فمسطيف يككف لمييكد إلى الرغبة الصييكنية في  فكرة تقسيم فمسطينتعكد  (5)
 29لمييكد الصياينة فييا األكثرية ، كقد كافقت الجمعية العامة ، تحت الضغط األمريكي عمى اقتراح التقسيـ في 

 776، ص 1ـ. عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة السياسة، ج1987نكفمبر  –تشريف الثاني 
 ـ.1991/ تشريف أكؿ )اكتكبر( 29، 80حماس( فمسطيف،بياف بياف حركة المقاكمة اإلسالمية ) (6)
 ـ1992/ 2/ 4، 82فمسطيف، بياف  -بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس (7)
 ـ.1990/ 9/ 26، 64بياف حركة المقاكمة اإلسالمية )حماس( فمسطيف ، بياف  (8)
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مف كؿ  1967، كذكرل عدكاف عاـ (1)ذكرل يكـ السجيف  4/ 17االنتفاضة، اعتبار يكـ الجمعة 
 .  (2)عاـ مف أعكاـ االنتفاضة

اعتبار ك  ،كما كأحييت المناسبات اإلسالمية فخرجت المظاىرات في ذكرل غزكة بدر الكبرل
رمضاف يكـ تصعيد مميز بمناسبة فتح مكة كمعركة الكرامة كذلؾ في كؿ عاـ مف أعكاـ  20يكـ 

 . (4) (3)االنتفاضة
عاـ  اتفاؽ غزة كأريحا كما خرجت المظاىرات رافضة اتفاقيات السالـ كالتي منيا،

  ،(6)ـ1994عاـ ، كاتفاؽ أكسمك، كطالبة قيادة عرفات باالنسحاب نيائيا مف المفاكضات (5)ـ1993
 .(7)كركزت حماس كالجياد اإلسالمي عمى كصؼ االنتفاضة بأنيا إسالمية   ،(6)ـ1994

أما بالنسبة لحركة الجياد اإلسالمي، فقد اعتبرت حركة الجياد اإلسالمي أنيا األسبؽ إلى 
تفجير االنتفاضة مف خالؿ المكاجية المسمحة بيف أعضاء خمية الجياد، كقكات االحتالؿ في حي 

 . (10)، كدعت إلى السير عمى نيج الشيادة(9()8)ـ1986/ 10/ 6بغزة يـك  الشجاعية

 

                                                           
 ـ.1992نيساف(  ابريؿ ) 7، 85فمسطيف، رقـ  -بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس (1)
كتمكنت عبرىا مف تحقيؽ  1967يكنيك  –حزيراف  5حرب شنتيا إسرائيؿ عمى الدكؿ العربية في  :1967حرب  (2)

تحقيؽ انتصار عسكرم كاستراتيجي ، كمف احتالؿ المزيد مف األراضي العربية كمف ضمنيا جميع أراضي فمسطيف. 
 208،  ص2عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة السياسة، ج

بيف قكات الثكرة الفمسطينية ككحدات  1968مارس سنة  –آذار  21معركة ميمة جرت صباح  : معركة الكرامة (3)
مف الجيش األردني مف جية كالقكات اإلسرائيمية الغازية مف جية أخرل في بمدة الكرامة، كبالرغـ مف القكات 

بيزيمة كاضحة كخسائر جسيمة .  عبد كاآلليات الضخمة التي دفعتيا إسرائيؿ إلى أرض المعركة، فقد أصيبت 
 105،ص5الكىاب الكيالي، مكسكعة السياسة، ج

 ـ.1992مارس أذار،  4، 84فمسطيف، بياف  -بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس (4)
 ـ.1993تشريف أكؿ )اكتكبر(  5بياف حركة المقاكمة االسالمية حماس،  (5)
 ـ.1994نيساف)ابريؿ(  3، 110ياف رقـ بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، ب (6)
 .167 -166طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (7)
كقع اشتباؾ مسمح بيف أفراد خمية فدائية مف الجياد اإلسالمي  كجنكد االحتالؿ في حي الشجاعية، كأسفر    (8)

محمد  االشتباؾ عف مقتؿ ضابط األمف في قطاع غزة، فكتكر أرجكاف، كاستشيد أفراد المجمكعة المككنة مف،
 .65 -62لشيداء االنتفاضة، ص الجمؿ، سامي الشيخ خميؿ، فايز قريقع، أحمد حمس. السيرة الذاتية 

 .167 -166طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (9)
 (.4ـ، )1989أبريؿ / نيساف  20بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، بيت المقدس،  (10)
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كدعت بيانات الجياد اإلسالمي إلى اشعاؿ المظاىرات في ذكرل األحداث التالية مكقعة 
عاـ  (3)، كمجزرة تؿ الزعتر، كحرؽ المسجد األقصى(2)ـ1989، كمذبحة دير ياسيف (1)القسطؿ 
إلعالف الدكلة الصييكنية، كمجزرة األحد األسكد كتكريما لشيداء ، في الذكرل السنكية (4)ـ1990

ـ 1967/ 6/ 28، كذكرل قياـ سمطات العدك بضـ القدس في(5)ـ1992مجزرة عيكف قارة  عاـ 
/أكؿ (8)مناسبة استشياد الشيخ مصباح الصكرم، ك (7)ـ1990، احتجاجان عمى قرار اإلبعاد عاـ (6)

 .(9)/أكؿ شييد في االنتفاضة(8)الصكرم

حركة الجياد اإلسالمي إلى العمؿ المسمح كتصعيد االنتفاضة، كما كخصصت كقد دعت 
طبقة العماؿ في دعكتيا، لمكاصمة عمميات الطعف بالسكاكيف ضد الييكد السكفيت إلرباؾ العدك، 

.  كما انطمقت المسيرات الحاشدة كالمكاجيات في أياـ العيد بعد صالة (10)كبث الرعب في صفكفو 
 . (11)التضامف مع الشيداء كالجرحى، كردان عمى سياسات المذابح العيد، تعبيران عف

ناشدت حركة الجياد اإلسالمي الجماىير بضركرة العمؿ عمى  نبذ الصراع كالخالؼ 
السياسي بيف صفكؼ الشعب، كأكدت عمى أف الصراع الداخمي ال يخدـ إال مخابرات العدك، 

                                                           
لمعارؾ ضد ـ: معركة جرت في قرية القسطؿ الكاقعة غربي القدس، كتعد مف أكبر ا1948معركة القسطؿ عاـ  (1)

ـ، كشكمت القكة الصييكنية خمسة آالؼ رجؿ مف الياغاناة كاألرغكف كشتيرف 1948القكات الصييكنية في العاـ 
كالبالماخ مزكديف بأسمحة حديثة استقدمت. كقد تمكف الصياينة مف احتالؿ القرية ك كانت أكؿ قرية يحتميا. عبد 

 781،ص 4الكىاب الكيالي، مكسكعة السياسة، ج
 (5ـ. )1989ياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، بيت المقدس، ابريؿ/ نيساف ، ب (2)
ـ، كاندلعت النيراف بالقرب 1969/ أب / 21أقدـ االرىابي مايكؿ ركىاف عمى احراؽ المسجد األقصى بتاريخ  (3)

 .531كلككست، ص مف النافذة العمكية كبيف األركقة كبالقرب مف المحراب كالمنبر. نكاؼ الزرك، مكسكعة الي
 ـ.1990/ 8/ 1بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف األرض المحتمة،  (4)
 ـ. 1992/ مايك /2بياف حركة الجياد اإلسالمي  في فمسطيف، القدس المحتمة،  (5)
 ـ.1989حزيراف) يكنيك(  23بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، بيت المقدس،  (6)
 ـ.1990مايك  3اإلسالمي في فمسطيف ، بيت المقدس، بياف حركة الجياد  (7)
ـ، حيث نشأ في ظؿ القمع كالقير الصييكني، 1957مصباح حسف الصكرم، مف مكاليد مخيـ المغازم عاـ  (8)

ـ، كأفرج عنو 1971كاعتقؿ في سف السابعة عشرة كحكـ عميو مدة ثالثيف عاما قضاىا في سجكف االحتالؿ عاـ 
في أثناء محاكلتو مياجمة دكرية عسكرية بكساطة قنبمة يدكية، كىرب مف السجف  1986 ، كأعتقؿ عاـ1985عاـ 

 .61ـ. السيرة الذاتية لشيداء االنتفاضة، ص 1987تشريف أكؿ/ 1ـ، كاستشيد عاـ1987
 ـ.1990/ 8/ 1بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف األرض المحتمة،  (9)
 ـ1990/ 7/ 3بياف حركة الجياد اإلسالمي، بيت المقدس،  (10)
 ـ1990/ 7/ 3بياف حركة الجياد اإلسالمي، بيت المقدس،  (11)
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بمطاردت كمالحقة جميع مثيرم الفتف كالمشاكؿ في كأجيزتو، كفعالياتو، كطالبت جماىير الشعب 
 .(1)صفكؼ القكل، كالتعامؿ معيـ عمى أنيـ  خدـ لمعدك كمخابراتو

ربطت بيانات الحركات اإلسالمية دعكتيا لممكاجية بآيات قرآنية، كالتي كاف ليا أثر كبير 
مى سياسة االحتالؿ في تحريض الجماىير لمكاجية االحتالؿ، كلـ تكف تمؾ المظاىرات إال ردان ع

القمعية، كما اىتمت حركة حماس بتكعية األىالي في كيفية التعامؿ مع  القنابؿ الغازية التي يمقييا 
  جنكد االحتالؿ عمى المكاطنيف.

 الدعوة لحماية المسيرة التعميمية -4

اىتمت بيانات حماس بقضية التعميـ، كحذرت مف سياسة التجييؿ، حيث دأب العدك 
غالؽ مؤسسات العمـ لنشر الجيؿ. كذٌكرت " لنتسمح بالعمـ، كلنؤمف بالعكدة إلى الغاصب إلى إ

ال فميتكجو المربكف كاألبناء إلى المساجد لمتعميـ   مكاقع دراستنا جامعاتنا كمدارسنا، مدرسيف كطمبة، كا 
 .(2)كلتعد البرامج التعميمية لقادة المستقبؿ"

تربكية، كطالبت تعكيض الطالب في البيت كلقد دعت لممحافظة عمى المسيرة العممية كال
كالمسجد في كؿ مكاف عف كؿ مافات، كمحاربة سياسة التجييؿ، كالسعي بالسبؿ الممكنة لفتح 

. مما أجبر ذلؾ سمطات االحتالؿ عمى فتح المدارس مرة أخرل خكفان (3)الجامعات كالمعاىد العممية
 . (4)مف ثمرات تعميـ الطمبة في المساجد

كناشدت حركة حماس كافة الطالب كالمدرسيف التكجو إلى المدارس، كاالنتظاـ في الدراسة 
حرصان عمى سالمة عممية التعميـ، كذلؾ ال يتعارض مع اإلضراب الشامؿ، الذم دعت إليو حركة 

 .(5)المقاكمة اإلسالمية حماس، كالذم شمؿ العماؿ ككسائؿ المكاصالت العامة كالمحالت التجارية
كدعت اآلباء كاألميات كالمربيف كالمثقفيف إلى العمؿ عمى استثمار أكقات الطمبة بالقدر الممكف، 

 .(6)كدراسة مناىجيـ حسب الظركؼ المتيسرة كالتركيز عمى المراحؿ الدنيا

                                                           
 ـ.1990/ 8/ 1بياف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف األرض المحتمة،  (1)
 ـ.1988أذار  12، 10بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (2)
 ـ1989شباط/ فبراير  25كمة اإلسالمية حماس، بياف حركة المقا (3)
 ـ.1988، حزيراف، 22بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس رقـ  (4)
 ـ.1989تمكز  21، 45بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (5)
 ـ.1988/ 10/ 5، 30بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (6)
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كما ناشدت المدرسيف كالطمبة أف تككف العالقة التي تربط المعمـ بطالبو، عالقة كد كمحبة  
تبادؿ، كما طالبت مدراء المدارس مراعاة بضركرة الحالة النفسية كالمادية كالظركؼ كثقة كاحتراـ م

األمنية التي يمر بيا الطالب، كطالبتيـ بالصبر كالحكمة كحسف المعاممة، باإلضافة إلى تحمؿ 
 .  (1)األعباء المادية عف الطالب الفقراء

أف تتـ بيدكء حتى ينيي أكدت حركة حماس عمى أف امتحانات الطالب في المدارس يجب 
الطالب عاميـ الدراسي، ككؿ محاكلة عبث في تمؾ االمتحانات ستقاكـ بكؿ قكة، كما دعت اآلباء 

. كفي بياف آخر شكرت اآلباء كاألبناء عمى االلتزاـ بالتعميـ (2)لممشاركة في حماية االمتحانات
كاجبيـ المقدس في  كاالمتحانات، كأكدت عمى استمراريتيا حتى يتفرغ الطالب مف أداء

. كما أكدت مطمبيا في إفشاؿ محاكالت العمالء كالجيمة لكقفيا أك تعطيؿ االمتحانات، (3)االنتفاضة
كما دعت طمبة التكجييي إلى المثابرة عمى الدراسة، كااللتزاـ بالمتطمبات التربكية كالتعميمية لمحفاظ 

 . (4)عمى أىمية كقيمة شيادة الثانكية العامة 
 :قتصاد الوطنيدعم اال -5

عالجت البيانات السمكؾ االقتصادم في األرض المحتمة في ظؿ االنتفاضة المباركة كفي 
ظؿ ممارسات القمع الصييكني التي استيدفت في ىذا المجاؿ تحطيـ البنية االقتصادية الفمسطينية 

حياء كتضييؽ الخناؽ عمى أىمنا، كاالعتماد عمى االقتصاد الكطني، بتشجيع الزراعة المحم ية كا 
األرض، كتبني الصناعات المحمية البسيطة، كما شنت بيانات الحركة حربان عمى التجار المستغميف 

 كالمحتكريف، كنددت بسياسة الضرائب المتضاعفة التي تتبعيا سمطات العدك الصييكني.

حيائيا كعمارتيا كاستغالليا زراعيا كحيكانيا، كالتم سؾ ناشدت الشعب اإلقباؿ عمى األرض كا 
، كاستغالؿ  األراضي الزراعية (5)بكؿ شبر مف األرض كعدـ بيعيا تحت أم ظرؼ لغير المسمميف

 .(6)في الحقكؿ كالبساتيف المنزلية لزراعة البقكليات كالضركريات

                                                           
 ـ.1989تمكز  21، 45ية حماس، رقـ بياف حركة المقاكمة اإلسالم (1)
 ـ.1988،  صدر في  شير أيار )مايك( 18بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (2)
 ـ.1988/ 5/ 27، 21بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (3)
 ـ.و 1992حزيراف )يكنيك(  3، 87بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (4)
 .1988آذار  28، 12بياف حركة المقاكمة  اإلسالمية حماس، رقـ  (5)
 ـ.1989كانكف ثاني يناير/  30بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (6)
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بالربح القميؿ تخفيفان عمى  كنادت التجار إلى عدـ استغالؿ الشعب برفع األسعار االكتفاء
خفاء السمع، كىؤالء الذيف يستغمكف الشعب قمة مع (1).الشعب الفمسطيني يـ بأف تمؾ تحذر ركفة، ك كا 

كطالبت أصحاب المصانع كالشركات ككؿ المنتجيف بالمزيد  (2)المكاقؼ ستجر عمييـ أكخـ العكاقب.
. كطالبت أصحاب (3)في كجو إنتاج العدك الغاضب مف العمؿ كاإلنتاج لتقـك الصناعة الغزية

 .(4)ضركرة رفع جكدة اإلنتاج كتحسينو كتخفيؼ األسعار كعدـ االستغالؿالمصانع المحمية ب

كتكاصمت التكجييات الميمة لمبيانات، بمطالبة أصحاب المصانع كالشركات في الداخؿ 
باستيعاب المزيد مف العماؿ الفمسطيني كمطالبتيـ بخفض األسعار، ككذلؾ محاكلة بناء ما يسمى 

 شجيع عمى الزراعة كتربية الدكاجف.باالقتصاد المنزلي مف خالؿ الت

يتبيف مما سبؽ اتساـ بيانات االنتفاضة بطابعيا التكجييي، كقد خاطبت البيانات جميع فئات 
الشعب، كما أنيا شممت مناحي الحياة كافة، كقد احتكت بيانات حركة حماس عمى مكاقؼ سياسية، 

لتنفيذ فعاليات كاإلضرابات  حيث طالبت باالنسحاب الفكرم مف مسيرة المفاكضات، كما دعت
كالمكاجيات، كخاطبت الناس مف أجؿ تكثيؼ الركابط االجتماعية، مف خالؿ زيارات ألىالي 
الشيداء كاألسرل كالجرحى، كما دعت لبناء مؤسسات ترعى أبناء الشيداء كاألسرل كاأليتاـ، كقد 

 جاتيـ.طالبت األطباء بتخفيض كشفياتيـ، كناشدت التجار لتخفيض أسعار منتك 

كما يالحظ مف خالؿ البيانات حرص حركة حماس عمى الحفاظ عمى اآلداب العامة مف 
خالؿ معاقبة العمالء كالمصكص، كالمطالبة بااللتزاـ بقكانيف السير كمعاقبة التجار الذيف يستغمكف 

 الناس.

كما حرصت الحركة عمى تعميـ الطمبة، فمما أغمؽ االحتالؿ المدارس، طالبت بضركرة 
اجية سياسة التجييؿ الصييكني عبر الدعكة لمتعميـ داخؿ المساجد كالبيكت، كاستثنت العممية مك 

 التعميمية مف اإلضراب. 

كما طالبت بمقاطعة المنتج اإلسرائيمي، كشجعت المنتج الكطني، كطالبت أصحاب المصانع 
، كزيادة اإلنتاج، المحمية بضركرة رفع جكدة اإلنتاج كتحسينو كتخفيؼ األسعار كعدـ االستغالؿ

                                                           
 ـ.1989تمكز  15، 44بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (1)
 ـ.1988ثاني  ، كانكف ال 4بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، فمسطيف، بياف  (2)
 ـ.1988أذار  12، 10بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (3)
 ـ.1989تمكز  15، 44بياف حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، رقـ  (4)
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عادة النظر في ركاتب العامميف مراعاة  كدعت التجار إلى استيعاب أكبر عدد مف العماؿ، كا 
 النخفاض سعر الدينار، كطالبت االبتعاد عف الكماليات.

أما بالنسبة لبيانات الجياد اإلسالمي، فقد اقتصرت دعكاتيا عمى التكافؿ االجتماعي، 
ضرابات، ثـ نادت لمتخفيؼ مف تمؾ اإلضرابات، ألف كثرتيا أرىؽ كمحاربة العمالء كالدعكة لإل

 الناس، كما دعت لتصعيد المكاجيات، كنبذ الصراع كالخالؼ السياسي بيف صفكؼ الشعب.
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 المبحث الثاني
 اىتمام بيانات القيادة الوطنية الموحدة بالمقاومة الشعبية

ؽ. ك. ـ خالؿ االنتفاضة، كقد احتكل عمى عدة محاكر  ىذا المبحث مساىمة  بيانات تناكؿ
كىي المحكر األكؿ الدعكة لممكاجية كالتصدم لالحتالؿ، المحكر الثاني الدعكة لممكاجية السمبية، 
 المحكر الثالث الدعكة لحماية الخدمات االجتماعية، المحكر الربع الدعكة دعـ االقتصاد الكطني. 

 :يجابية)المواجيات(الدعوة لممواجية اإل -:أوالً 
أشارت ؽ ك ـ مف خالؿ بياناتيا إلى تصعيد المكاجيات اليكمية ضد جنكد االحتالؿ كقطعاف 

، كالرايات السكداء (2)،  كدعت لرفع األعالـ كصكر الشيداء(1)المستكطنيف كتخريب ممتمكات العدك
غالؽ كافة الشكارع(3)عمى أسطح المنازؿ، كأعمدة الكيرباء كالياتؼ،  الفرعية كالرئيسة في  ، كا 

غالؽ طرؽ المستكطنات، كتحريـ  القرل كالمخيمات كالمدف، كمنع تنقؿ الجنكد عبر تمؾ الشكارع، كا 
 .(4)مركر المستكطنيف

كأحيانان كانت تخرج المظاىرات كالمسيرات بعد صالة الغائب عمى أركاح الشيداء، كتحدكا 
،  كشارؾ فييا الرجاؿ (6)كاآلحاد مف الكنائس،  كانطمقت أياـ الجمع مف المساجد (5)منع التجكؿ

كالنساء كالشيكخ كالشباب كاألطفاؿ في كؿ المكاقع السكنية، كناقشت ممارسة أشكاؿ الكفاح، 
كتصعيد الكفاح كالمقاكمة، باستخداـ المكلكتكؼ، كالسكاكيف، كالبمطات، كالحجارة الكبيرة التي تمقى 

 .(8)حتالؿ،  كحرقت مؤسسات اال(7)مف أسطح المباني
كقد خرجت المسيرات كاإلعتصامات، رفضا إلجراءات االحتالؿ ضد الجماىير في قطاع 

،  (11)، ضـ القدس (10)، االنتياكات التي تتعرض ليا مقدساتنا(9)غزة كمنيا فرض منع التجكؿ 

                                                           
 ـ.9/1988/ 27، 26نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ  (1)
 1989/ 14/4، 38حدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ نداء القيادة الكطنية المك  (2)
 ـ.1990/ 3/ 26، 54نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ (3)
 ـ1988، كانكف الثاني/ 3نداء منظمة التحرير الفمسطينية، القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، نداء رقـ  (4)
 1989/ 14/4، 38القيادة الكطنية المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ  نداء (5)
 ـ.1989/ 1/ 9، 32نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (6)
 ـ.1989/ 3/ 29، 37نداء القيادة الكطنية المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ  (7)
 ـ.1989/ 1/ 9، 32نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (8)
 ـ.1989/ 5/ 22، 40نداء القيادة الكطنية المكحدة  منظمة التحرير الفمسطينية دكلة فمسطيف، رقـ  (9)
 ـ.1989/ 12/ 25، 50التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، رقـ  نداء منظمة (10)
 ـ.1989/ 6/ 12، 41نداء القيادة الكطنية المكحدة  منظمة التحرير الفمسطينية دكلة فمسطيف، رقـ  (11)
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، (3) (2)ككافة المعتقالت 3، سياسة القمع بحؽ األسرل كالمعتقميف في أنصار (1)إغالؽ الجامعة 
 .(5)، مصادرات االحتالؿ لسيارات المكاطنيف(4)سياسة ىدـ المنازؿ 

أياـ المظاىرات، في ذكرل  -مف خالؿ بياناتيا -كما حددت القيادة الكطنية المكحدة 
كـ الكرامة كذلؾ يـك مثؿ ي (7)، كاحتجاجان عمى المجازر اليكمية التي ارتكبت بحؽ شعبنا(6)الشيداء
حياءن (10) (9) مف كؿ عاـ/3/ 30كذكرل يكـ األرض كذلؾ يكـ ، (8)/مف كؿ عاـ 3/ 21يكـ  ، كا 

، ككماؿ (11)ـ، كاستشياد القادة الثالثة كماؿ عدكاف1990لذكرل شيداء مذبحة دير ياسيف عاـ 
ـ، كاستشياد قائد الجياد المقدس 1990ناصر، كأبك يكسؼ النجار في بيركت، عممية الفرداف عاـ 

، 1989، 1988ككاف ذلؾ خالؿ األعكاـ   4/ 8القسطؿ عبد القادر الحسيني في معركة 
 .(12)ـ1990

                                                           
 ـ.1990/ حزيراف/ 13، 58ـ . ت. ؼ ، ؽ. ك. ـ ، دكلة فمسطيف ، رقـ  (1)
، كنظرا لمظركؼ الحياة الصعبة في ذلؾ 3ـ، افتتح معتقؿ أنصار 1987تفاضة األكلى عاـ مع اندالع االن (2)

المعتقؿ، خاض األسرل نضاالت طكيمة سقط فييا شييداف، كلكف تمكف بعدىا األسرل مف انتزاع بعد حقكقيـ. 
 .69إبراىيـ أبك الييجا، المنسيكف غياىب االعتقاؿ الصييكني، ص

 ـ.1989/ 1/ 9، 32الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ نداء منظمة التحرير  (3)
 ـ.1989/ 26، 35نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة دكلة فمسطيف، رقـ  (4)
 .1989/ 12/ 4، 49نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية  المكحدة دكلة فمسطيف، رقـ (5)
 ـ.1990/ 5/ 26، 55تحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ نداء منظمة ال (6)
 ـ.1990/ حزيراف/ 13، 58ـ . ت. ؼ ، ؽ. ك. ـ ، دكلة فمسطيف ، رقـ  (7)
 ـ.1989/ 3/ 16، 36نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، رقـ  (8)
ألؼ دكنـ مف أراضي  21ـ عمى مصادرة نحك 1976/  2/ 29: أقدمت السمطات اإلسرائيمية يـك يوم األرض (9)

القرل في الجميؿ األكسط ؛ لتخصيصيا إلقامة المزيد مف المستكطنات الصييكنية. كفي يـك الثالثيف مف آذار 
شيداء العرب باالضافة أضربت مدف كقرل الجميؿ كالمثمث العربية. كبمغت حصيمة أحداث يـك األرض ستة مف ال

شرطيا . عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة  20معتقؿ كجرح مف اإلسرائيميف  300جريحان كنحك  49إلى حكالي 
 .474، ص 7السياسة، ج

 ـ.1989/ 3/ 29، 37نداء القيادة الكطنية المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ  (10)
كماؿ عدكاف: مناضؿ كقيادم فمسطيني، كلد في قرية بربرة قضاء غزة. عاش في قطاع غزة، شكؿ أكلى  (11)

ـ حيث كاف  1968ـ ، تفرغ لمنضاؿ تفرغا كامال عاـ كامال عاـ 1956الخاليا لمقاكمة االحتالؿ الصييكني عاـ 
في منزلو عمى اثر اليجـك  1973ابريؿ  –مسؤكال عف االعالـ في حركة فتح. استشيد في العاشر مف نيساف 

 . 140، 5االسرائيمي عمى بيركت عممية فرداف. عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة السياسة، ج
 ـ.1990/ 3/ 26، 54نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ (12)



216 
 

خالؿ أعكاـ االنتفاضة، كتخميد لشيداء الطبقة  5/ 13كانتقامان لشيداء مجزرة نحاليف  
، (1)ـ1989/ 2/ 10العاممة الفمسطينية،  كذكرل تأسيس الحزب الشيكعي الفمسطيني، كذلؾ يكـ 

، (3) (2)يـك نضالي 1989/ 12/ 11لتحرير فمسطيف يكـ  كاعتبرت ذكرل انطالقة الجبية الشعبية
 .(4)1989/ 1/1، كفي ذكرل انطالقة حركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح (3)

تسعو ـ إلى 1988التي دعت إلييا مف خالؿ بياناتيا في عاـ  المظاىراتكقد بمغ عدد أياـ 
، كقد تراجع عدد أي 133ـ إلى  1989، كفي عاـ  ان يكمكسبعيف   اـ اإلضراب خالؿ السنكات يـك

 . (5)ثالثة عشر يكمان ـ إلى 1993األخيرة لالنتفاضة فقد كصمت 
 :محاربة العمالء(-العصيان المدني -)االضرابات الدعوة لممواجية السمبية -:ثانياً 

كالذم دعت لو ؽ. ك. ـ،  أكدت البيانات عمى أىمية االلتزاـ بأياـ اإلضراب الشامؿ كالجزئي
ؽ. ك. ـ بأف ساعات اإلضراب الجزئي اؿ كطالبت المجاف الضاربة بمتابعة تنفيذ  ذلؾ، كذكرت 

 . (6)تتراكح ما بيف الساعة الثامنة  صباحان كحتى الثانية عشرة ظيران 
 ، كلكف تـ استثناء الصيدلياتالضراب القيادة المكحدة أىالي القطاع بكافة أطيافوكاستجاب 
 .  (8)، ككانت تغمؽ مداخؿ القرل كالمناطؽ السكنية بالحكاجز الحجرية(7)كعيادات األطباء

، (9)كأضرب أىالي القطاع إلحياء المناسبات الكطنية مثؿ الذكرل الشيرية لالنتفاضة 
، كتخميدان لذكرل (12)، كعد بمفكر المشؤكـ(11)، كمعركة ميثمكف(10)كتخميدان لذكرل مجزرة قبية 

                                                           
 ـ.1989/ 1 /20، 33نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (1)
الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف: منظمة فدائية فمسطينية انبثقت عف حركة القكمييف العرب، كأمينيا العاـ ىك  (2)

ـ، كجبية تحرير فمسطيف التي كاف 1967نكفمبر عاـ  –الدكتكر جكرج حبش، أعمف عف تشكيميا في تشريف الثاني 
قد تبنت الجبية الشعبية االشتراكية العممية، اشتيرت الجبية يقكدىا الضابط في الجيش السكرم أحمد جبريؿ، ك 

. كما كاف ليا نشاطات 1968/ 7/ 15بعممياتيا التي بدأتيا بخطؼ طائرة " إلعاؿ " اإلسرائيمية مف مطار ركما في 
 .40،  ص2في قطاع غزة. عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة السياسة، ج

 .1989/ 12/ 4، 49يادة الكطنية  المكحدة دكلة فمسطيف، رقـ نداء منظمة التحرير الفمسطينية الق (3)
 ـ.1989/ 12/ 6، 31نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (4)
 ـ.1993 -1989 -1988نداءات منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة خالؿ عاـ  (5)
 ـ.1988/ 10/ 30، 28التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  نداء منظمة (6)
 ـ.1988/ 1، 4نداء منظمة التحرير الفمسطينية، القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، نداء رقـ  (7)
 ، غير مؤرخ.55نداء القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة دكلة فمسطيف، رقـ  (8)
 ـ.9/1988/ 27، 26الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ  نداء منظمة التحرير (9)
 ـ1988/ 10/ 9، 27نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (10)
 ـ.1988/ 12/ 22، 31نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (11)
 ـ.1988/ 10/ 30، 28مسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ نداء منظمة التحرير الف (12)
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، لكافة (3)،  كمذبحة دير ياسيف(2)، كذكرل إحراؽ األقصى(1)القائد الشيخ عز الديف القساـاستشياد 
، كرفضا (4)بمناسبة ذكرل نكبة فمسطيف كتشريد الشعب الفمسطيني لكافة شيداء الشعب الفمسطيني،

، بمناسبة الذكرل الثانية شعب الفمسطينيالحاكؿ حككمة العدك عرضيا عمى لمؤامرة شامير التي ت
 .(5)شريف ليزيمة األنظمة العربية كجيكشياكالع

كما كأضرب أىالي القطاع رفضا لممارسات االحتالؿ ضد المكاطنيف، كتخميدا لذكرل سقكط  
، كفي ذكرل استشياد العماؿ في عيكف قارة، كالشيداء الذيف (6)أكؿ كككبة مف شيداء االنتفاضة

حيث ترفع األعالـ السكداء عمى كؿ  سقطكا عمى أرض الكطف، كبمناسبة يكـ الطفؿ الفمسطيني،
بيت فمسطيني كما تطفأ األنكار الساعة التاسعة مساء لمدة خمس عشرة دقيقة تطمؽ خالليا 

، ثـ أكدت القيادة (7)ضـ القدس عاصمة دكلة فمسطيفعمى  احتجاجان ك الصفارات االحتجاجية، 
ف الرد عمى ذلؾ ىك المكحدة عمى مكقفيا السابؽ بعدـ اإلضراب في حالة استشياد أم من اضؿ، كا 

بالتصعيد كالعنؼ، كما كأكدت عمى أىمية االمتناع عف االستجابة الستدعاءات الحاكـ العسكرم، 
 .(8)كتمؾ ال ترمي إلى شؽ الصفكؼ

كما دعت البيانات لإلضراب احتجاجان عمى الظركؼ الصعبة التي عاشيا المعتقمكف 
تقؿ النقب الصحراكم الذم مكرس فيو أبشع أنكاع الفمسطينيكف في سجكف االحتالؿ، كخاصة في مع

إضرابان شامالن بمناسبة الذكرل  1989/ 8/ 16، كاعتبار يكـ األربعاء (9)اإلجراءات القمعية 
، (10)إلغالؽ معتقالت اإلبادة  ضامنا مع األسرل كالمعتقميف كدعتكت 3 –السنكية لمجزرة أنصار 
الجديدة كتحت شعار ليغمؽ معتقؿ  لميدديف باإلبعاد في سجكف ااحتالؿتضامنا مع المعتقميف كا

، كتضامنان مع (12)، كاحتجاجا عمى سياسة ىدـ المنازؿ الفمسطينية(11)النقب كالحرية لسجناء الحرية
                                                           

 ـ.1989/ 11/ 10، 48نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة دكلة فمسطيف، رقـ  (1)
 ـ.1989/ 8/ 15، 43نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ  (2)
 ـ.1989/ 3/ 29، 37ة الكطنية المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ نداء القياد (3)
 ـ.1989/ 4/ 27، 39نداء القيادة الكطنية المكحدة  منظمة التحرير الفمسطينية دكلة فمسطيف، رقـ  (4)
 ـ.1989/ 5/ 22 ،40نداء القيادة الكطنية المكحدة  منظمة التحرير الفمسطينية دكلة فمسطيف، رقـ  (5)
 ـ.1989/ 4/ 27، 39نداء القيادة الكطنية المكحدة  منظمة التحرير الفمسطينية دكلة فمسطيف، رقـ  (6)
 ـ.1990/ حزيراف/ 13، 58ـ . ت. ؼ ، ؽ. ك. ـ ، دكلة فمسطيف ، رقـ  (7)
 ـ.1989/ 4/ 14، 38المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ  نداء القيادة الكطنية (8)
 ـ.1989/ 7/ 4، 42نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (9)
 ـ.1989/ 8/ 15، 43نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ  (10)
 ـ.1989/ 4/ 27، 39قيادة الكطنية المكحدة  منظمة التحرير الفمسطينية دكلة فمسطيف، رقـ نداء ال (11)
 ـ.1989/ 1/ 9، 32نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (12)
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احتجاجان عمى استمرار السمطات ك ، (1)المكاقع المحاصرة كرفض االنصياع ألكامر سمطات االحتالؿ
عمى سياسة التجييؿ كمكاصمة إغالؽ المؤسسات ك ، (2)المؤسسات التعميميةبإغالؽ المدارس ك 

 . (3)التعميمية

ستيف ـ إلى  1988كقد بمغ عدد أياـ اإلضراب التي دعت إلييا مف خالؿ بياناتيا في عاـ 
، كقد تراجع عدد أياـ اإلضراب خالؿ السنكات ان يكمثمانية كخمسيف ـ إلى  1989، كفي عاـ  ان يكم

 . (4)يكـ 26ـ إلى 1993لالنتفاضة فقد كصمت األخيرة 

كما أضرب أىالي القطاع احتجاجان عمى مصادرة سيارات المكاطنيف مف قبؿ جيش االحتالؿ 
كاستخداميا في المداىمات كاالعتقاالت، كتخميدا لذكرل شيداء االنتفاضة، كفيو تتكجو الجماىير 

، كاحتجاجان عمى (5)أكاليؿ الزىكر كاألعالـبعد صالة العصر لزيارة قبكر شيداء االنتفاضة ككضع 
إجراءات العدك كسياساتو ضد مقدساتنا كممارساتو المتكررة لدخكؿ الحـر القدسي كبناء الييكؿ 

، كلرفض البطاقات (7)، كتضامنان مع الطبقة العاممة في قطاع غزة (6)المزعـك في ساحة األقصى 
، (9)ستكطنيف عمى جماىير الشعب الفمسطينيقطعاف الم، كاحتجاجان عمى ىجمات (8)الممغنطة
الفمسطيني لفكرة االنتخابات في ظؿ االحتالؿ، كال يمكف قبكؿ االنتخابات في ظؿ الشعب رفض 

 . (10)البنادؽ ككجكد االحتالؿ عمى أرض فمسطيف
أما بالنسبة لمقاطعة المنتجات اإلسرائيمية فقد طالبت بيانات ؽ. ك. ـ بمقاطعة المنتجات 

، كالمنتجات الزراعية كالثركة الحيكانية كاأللباف كمكاد (11)يمية الصناعية كالغذائية المختمفةاإلسرائ

                                                           
 ـ.1989/ 1/ 9، 32نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (1)
 ـ.9/1988/ 27، 26ة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ نداء منظم (2)
 ـ.1989/ 5/ 22، 40نداء القيادة الكطنية المكحدة  منظمة التحرير الفمسطينية دكلة فمسطيف، رقـ  (3)
 ـ.1993 -1989 -1988نداءات منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة خالؿ عاـ  (4)
 ـ.1989/ 5/ 22، 40نداء القيادة الكطنية المكحدة  منظمة التحرير الفمسطينية دكلة فمسطيف، رقـ  (5)
 ـ.1989/ 11/ 10، 48نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة دكلة فمسطيف، رقـ  (6)
 ـ.1989/ 6/ 12، 41التحرير الفمسطينية دكلة فمسطيف، رقـ  نداء القيادة الكطنية المكحدة  منظمة (7)
 ـ.1989/ 8/ 15، 43نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ  (8)
 ـ.1989/ 6/ 12، 41نداء القيادة الكطنية المكحدة  منظمة التحرير الفمسطينية دكلة فمسطيف، رقـ  (9)
 ـ.1989/ 7/ 4، 42لتحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ نداء منظمة ا (10)
ـ.؛نداء منظمة التحرير 1988/ 12/ 6، 31نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (11)

 ـ.1989/ 1/ 9، 32الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ 



219 
 

، كعدـ اإلقداـ عمى (2)، كدعت الفرؽ الضاربة إلى منع تسكيقيا(1)التنظيؼ كالمفركشات كالدخاف 
التجار مف  شراء أية سمع كمنتكجات إسرائيمية ليا بديؿ محمي، كأعدت قائمة تفصيمية، ككزعتيا عمى

. كما طالبت االنتباه إلى محاكالت إعادة تسكيؽ البضائع اإلسرائيمية، مف خالؿ (3)أجؿ االلتزاـ بيا
 .(4)تزكير أسمائيا، كأكدت أف القكات الضاربة ستككف بالمرصاد لمركجي البضائع 

أرانب  -كما أكدت عمى ضركرة تعزيز كتطكير اإلنتاج البيتي سكاء كاف غذائيان " تربية دجاج
، باإلضافة إلى تشجيعيا (5)كزراعة حدائؽ المنازؿ بالخضركات، أك إنتاجيان) خياطة، نسيج(

، كاستطاعت االنتفاضة تأميف الحماية الشعبية لمعديد مف المنتجات (6)لمصناعات الكطنية كالبديمة
مية مف المحمية في األسكاؽ الفمسطينية في الكقت الذم عجزت فيو العديد مف المنتكجات المح

، كاستجاب (7)احتالؿ مكانتيا في األسكاؽ مف حيث قدرتيا عمى تمبية حاجات السكاف االستيالكية
أىالي القطاع لنداء ؽ. ك. ـ، كافتخرت بنماذج العصياف المدني التي تجسدىا الجماىير في قطاع 

 . (8)غزة
حيؿ، في مقدمة كقد ثمنت البيانات النضاؿ ضد المؤسسات اإلسرائيمية؛ إلجبارىا عمى الر 

، كناشدت بمقاطعة كافة االتصاالت السياسية مع أعضاء (9)ذلؾ البنكؾ، كالككاالت، كمكاتب العمؿ
، كما دعت العامميف كافة في أجيزة اإلدارة المدنية (10)أعضاء رسمييف في الحككمة اإلسرائيمية

، كمكظفي (11)عينة كدكائر السير كالترخيص كالجمارؾ كالشرطة  ككافة المجاف البمدية كالقركية الم
،  كاالمتناع التاـ عف دفع (13)، باستثناء جياز الصحة كالتعميـ(12)مكاتب اليكيات لالستقالة الفكرية

                                                           
 ـ.1989/ 1/ 9، 32لقيادة الكطنية المكحدة، رقـ نداء منظمة التحرير الفمسطينية ا (1)
 ـ.1989/ 4/ 27، 39نداء القيادة الكطنية المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ  (2)
 ـ.1989/ 1/ 9، 32نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (3)
 ـ1989/ 12/ 25، 50القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة دكلة فمسطيف، رقـ  نداء منظمة التحرير الفمسطينية (4)
/ 31، 11نداء منظمة التحرير الفمسطينية، القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة في المناطؽ المحتمة، نداء رقـ  (5)

 ـ.1988/ 3
 ـ.1989/ 7/ 4، 42نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (6)
 .94نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، نداء  (7)
 ـ.1989/ 11/ 10، 48نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة دكلة فمسطيف، رقـ  (8)
 ـ.1988/ 12/ 6، 31نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (9)
 ـ1989/ 9/ 5، 45نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، رقـ  (10)
 ـ.1989/ 2/ 11، 34نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، رقـ  (11)
 ـ1989/ 26، 35نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة دكلة فمسطيف، رقـ  (12)
 ـ.1989/ 9/ 5، 45نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، رقـ  (13)
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مصدران أساسيان  تشكمالغرامات  الغرامات التي تفرضيا المحاكـ الصييكنية ضد أبناء الشعب، كتمؾ
  .(1)لتمكيؿ خزينة العدك

كاستقالكا مف  ،اإليجابية لمشرفاء الذيف استجابكا لمنداءاتكما ثمنت البيانات الخطكات 
، كحذرت كؿ مف يحاكؿ التراجع  عف االستقالة أك حتى  كظائفيـ في أجيزة اإلدارة المدنيةأعماليـ ك 

 .(2)العمؿ في مكاف المستقيميف

 ،(3)دعت ؽ. ك. ـ المحاسبيف إلى إغالؽ مكاتبيـ كعدـ التعامؿ مطمقا مع كشكفات الضريبة
غالؽ مكاتب  ،(3)الضريبة حراؽ كشكفات الضريبة، كا  كطالبكا القكل الضاربة بالعمؿ عمى مصادرة كا 

، (4)مكاتب المحاسبيف الذيف قامكا بأعماؿ تخميص الضرائب كتقديـ الكشكفات لسمطات الضريبة
بعدـ تقديـ كشكفات  -دكف استثناء –أصحاب المؤسسات الكطنية الصناعية  اضافة إلى مطالبة

، كأكدت اؿ ؽ. ك. ـ عمى مكاصمة (5)ا داخؿ أك خارجيا المناطؽ المحتمةضريبية، كعدـ إجرائي
عدـ دفع الضرائب لخزينة االحتالؿ، كطالبت المجمكعات الضاربة بتصعيد مكاجية رجاؿ الضريبة، 

 . (6)كسحب كحرؽ سجالت الضرائب

ت كطالبت أصحاب السيارات، الخاصة كمنيا العامة إلى مقاكمة تسميـ سياراتيـ إلى قكا
، كما دعت ؽ. ك. ـ الجماىير (7)االحتالؿ التي تستخدميا أجيزة العدك القتحاـ المناطؽ المنتفضة

نعاش اإلدارة المدنية  إلى عدـ التعاطي أك التجاكب مع خطط سمطات االحتالؿ لنيب األمكاؿ كا 
 .(8)عبر ما يسمى بمشركع تجديد بطاقات اليكية الشخصية

الشعب الفمسطيني مف العمالء كالطابكر الخامس، كمركجي أما بالنسبة لمعمالء فقد حذرت 
الشائعات المغرضة بيف الحيف كاآلخر، كناشدت ؽ. ك. ـ الجماىير عدـ القياـ بتصفية أم عميؿ 

                                                           
 ـ.1989/ 26، 35نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة دكلة فمسطيف، رقـ  (1)
 ـ.1989/ 1/ 20 ،33نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (2)
 ـ.1989/ 4/ 14، 38نداء القيادة الكطنية المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ  (3)
 ـ.1989/ 3/ 29، 37نداء القيادة الكطنية المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ  (4)
 ـ.1989/ 4/ 14، 38حتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ نداء القيادة الكطنية المكحدة في األرض الم (5)
 ـ.1989/ 2/ 11، 34نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، رقـ  (6)
 ـ.1989/ 1/ 9، 32نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (7)
 ـ.1989/ 2/ 11، 34التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، رقـ  نداء منظمة (8)
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دكف قرار مركزم مف القيادة العميا، أك تصفية مف ال يتكفر حكؿ إدانتو إجماع كطني، كقبؿ أف يتـ 
عطاؤه الفرصة ل  .(1)متكبةتحذيره مسبقان كا 

كحذرت ؽ. ك. ـ مف محاكالت بعض العمالء كالمدسكسيف إشاعة البمبمة، كالفرقة في صفكؼ 
أبناء شعبنا، مف خالؿ إقداميـ عمى االعتداء  عمى أركاح كممتمكات المكاطنيف الشرفاء، كدعت 

الشائعات، القكات الضاربة إلى تمقينيـ الدرس المناسب، كحذرت القيادة مف البيانات المدسكسة كبث 
كىة التي كطالبت بااللتزاـ التاـ ببياناتيا كدعكاتيا، كحذرت مف حضكر االجتماعات كالحفالت المشب

كأدكات االحتالؿ، كأكدت أف حضكر تمؾ االجتماعات كاالحتفاالت يشكؿ  دعت ليا إدارة االحتالؿ
 .(2)طعنا لجماىير االنتفاضة، كخركج عمى اإلجماع الكطني

أكدت ؽ. ك. ـ عمى أىمية مكاصمة مالحقة عمالء االحتالؿ كأعكانو؛ لردعيـ عف خيانة 
، كتعزيز النضاؿ ضد (4)، كمكاصمة عممية تنظيؼ الجبية الداخمية مف دنس العمالء(3)شعبيـ 

، كطالبت بتشكيؿ (5)أتباع االحتالؿ كعمالئو، كدعميـ في ترؾ طريؽ الخيانة لشعبيـ ككطنيـ
مقاضاة المصكص كالعمالء كالسماسرة، ممف يعتدكف عمى حرمات الشعب كيقكمكف محاكـ شعبية ل
، كقد ثمنت دكر المجمكعات الضاربة في التصدم لمعمالء كالخكنة كالمصكص، (6)بعمميات السطك

 . (7)قامكا بعمميات االبتزاز مف تجار قطاع غزةالذيف 

ليقظة كالحذر مف قياـ أجيزة طالبت القيادة المكحدة جماىير الشعب الفمسطيني بتكخي ا
المخابرات اإلسرائيمية كأعكانيا الخكنة بتركيج كتكزيع البيانات المدسكسة كالمشبكىة تحت أسماء 

، كتتناقميا كسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية، كالبياف األخير، الذم يتيـ (8)القيادة الكطنية المكحدة
ؽ التيـ بيـ، ككتابة شعارات ال تخدـ إال العدك المناضميف الفمسطينييف بالتالعب باألمكاؿ، أك إلصا

،  كتكخي الحذر (9)الصييكني كأعكانو مف العمالء، الذيف شكمكا جيشا ليـ لالعتداء عمى الشرفاء

                                                           

 ـ. 1989/ 8/ 15، 43نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ  (1)3
 ـ.1989/ 1/ 20، 33نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (2)
 ـ.1989/ 7/ 25، 43داء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ ن (3)
 ـ.9/1988/ 27، 26نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ  (4)
 ـ.1988/ 12/ 6، 31نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (5)
 ـ.1989/ 1/ 9، 32منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ نداء  (6)
 ـ.1989/ 1/ 20، 33نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (7)
 ـ.1988/ 12/ 6، 39نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (8)
 ـ. 1989/ 8/ 15، 43الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ نداء منظمة التحرير  (9)
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مف كمائف رجاؿ أجيزة االستخبارات الصييكنية، مف خالؿ محاكالتيـ إلسقاط كتجنيد بعض 
 . (1)الشباف

  :الدعوة لحماية الخدمات االجتماعية -:ثالثاً 
كحرماف عشرات اآلالؼ  ،إف قرار سمطات االحتالؿ بإغالؽ المدارس كالجامعات كالمعاىد

دارات الجامعات  مف الطمبة مف حقيـ في التعميـ، أدل إلى دعكة  ؽ. ك. ـ مجمس التعميـ العالي كا 
سيـ لتحمؿ مسؤكلياتيـ في تنسيؽ أكسع كالمعاىد كنقابات المعمميف كلجانيـ كأىالي الطمبة كمجال

حممة إعالمية تفضح سياسة االحتالؿ، كدعت إلعداد برامج عمؿ كخطط تربكية شاممة لنشر 
مف قبؿ  ؿ تقديـ أكراؽ عمؿ بيتية لطالب المدارس كالجامعات، مف خال(2)التعميـ الشعبي

ضع الدراسات النظرية المؤسسات التعميمية كدعت األكاديمييف كرجاؿ الفكر لممبادرة إلى ك 
 .(3)كالتطبيقية في مختمؼ مجاالت الحياة االنتفاضية 

كما طالبت ؽ ك ـ األكاديمييف كأساتذة الجامعات كالمعاىد العميا كالمدارس بضركرة استثمار  
كقتيـ كالعمؿ عمى إعداد الدراسات كاألبحاث الخاصة بتطكير المناىج التعميمية كبذؿ الجيد مف 

، كتشجيع التعميـ الشعبي كالمشاركة فيو، كتشكيؿ ىيئات كطنية تربكية في كؿ أجؿ تحقيؽ ذلؾ
مدينة كقرية كمخيـ مف أجؿ تنفيذه، كتفكيت الفرصة عمى سمطات االحتالؿ كسياستيا اليادفة إلى 

، كأشارت عمى (4)تجييؿ الطالب، مف خالؿ اإلغالؽ الجماعي لممدارس كالجامعات كالمعاىد
" العمـ  ف في صفكؼ التعميـ الشعبي كشعارىاالتقكيـ كالترفيع، لمف يدرسك  المؤسسات تحديد طرؽ

عداد (5)لممقاكمة" ، كقد طالبت بالحديث عف االنتفاضة، كالقياـ بنشاطات ثقافية ككطنية مختمفة كا 
 .(6)دكرات اإلسعاؼ األكلى 

لحارات ج الشباب إلى اك خر ، ك كناشدت ؽ ك ـ األىالي بإطفاء كافة األنكار في المنازؿ
لمتعبير عف رفضيـ لسياسة التعتيـ كالتجييؿ، كذلؾ في الساعة الثامنة مساء كلفترة خمس عشرة 

، كما كجيت ؽ. ك. ـ الطالب كافة إلى التركيز عمى الدراسة، كالتمييز بيف ىذا الجزء مف (7)دقيقة
                                                           

 ـ.1989/ 2/ 11، 34نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، رقـ  (1)
 ـ1988/ 10/ 9، 27نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (2)
 ـ.1989/ 4/ 14، 38الكطنية المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ  نداء القيادة (3)
 ـ.1989/ 1/ 20، 33نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (4)
 ـ.9/1988/ 27، 26نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ  (5)
 ـ.1990/ 12/ 1، 64نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، نداء رقـ  (6)
 ، غير مكرخ.55نداء القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة دكلة فمسطيف، رقـ  (7)
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دارسيـ، كذلؾ نضاليـ كمياميـ األخرل التي قد يقكمكف بيا بعد ساعات الدراسة، كخارج ساحات م
لتفكيت الفرصة كالمبررات عمى العدك؛ إلغالؽ المدارس، كتنفيذ سياسة تجييؿ أبناء الشعب، 
كااللتزاـ باإلضراب عف الدراسة فقط في أياـ اإلضراب الشامؿ، التي يدعك إلييا رسميان، كعدـ 

 . (1)التجاكب مع الدعكات العفكية لإلضراب التي يختمقيا العدك

كنادت ؽ. ك. ـ بكضع خطط لكسر قرار سمطات االحتالؿ بغمؽ المكاقع التعميمية عمى أف 
طالؽ سراح الطمبة المعتقميف لتمكينيـ (2)يككف بثالث ساعات مف الصباح حتى الحادية عشر ، كا 

 .(3)مف تقديـ االمتحانات

دكلية لمعمؿ كناشدت الطمبة بالبقاء في أرض الكطف، كدعت اليكنسكك كالييئات العربية ال
، كدعت ؽ كـ إلى كضع الئحة تنظيـ لإلجراءات المتبعة داخؿ (4)عمى تطكير التعميـ الشعبي

ساحات المدارس، كتنفيذ تعميمات تمؾ األنظمة كمنع دخكؿ الغرباء لساحات المدارس، كعدـ 
عمى االجتياد استخداـ المثاـ فييا كمنع كتابة الشعارات أك التظاىر فييا، كاحتراـ المعمميف، كالحث 

كالتحصيؿ العممي، كما دعت أكلياء أمكر الطمبة إلشراكيـ في تحمؿ المسؤكلية، كأكدت ؽ كـ في 
تمؾ المناسبة بأنيا لف تسمح باعتماد نتائج امتحانات التكجييي مستقبال في حالة تفشي كباء 

 . (5)الغش

الجرحى كالمرضى مف  ناشدت ؽ. ك .ـ األطباء العامميف كاألخصائييف كافة بضركرة استقباؿ
أبناء الشعب في تمؾ الظركؼ، التي تكثر فييا حاالت اإلصابة طكاؿ فترة النيار، كطالبت بتحديد 

، كتكثيؼ جيكد األطباء كالمحاميف في أرض دكلة (6)كشفياتيـ بمبمغ اثنى عشر شيكالن عمى األكثر
عالف جرائـ سمطات االحتالؿ في المستشفيات كالمعت قالت، كتعارضيا مع دكلة فمسطيف؛ لكشؼ كا 

 .(7)المكاثيؽ كاألعراؼ الدكلية

                                                           
 ـ.1989/ 9/ 5، 45منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، رقـ  (1)
/ 3/ 10، 10التحرير الفمسطينية، القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة في المناطؽ المحتمة، نداء رقـ نداء منظمة (2)

 ـ1988
 .22نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ (3)
 .24نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ (4)
 ـ.1990/ 10/ 1، 62لفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، نداء نداء منظمة التحرير ا (5)
 ـ1988/ 10/ 9، 27نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (6)
 ـ.1988/ 12/ 6، 31نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (7)
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خاطبت األطباء كالخدمات الصحية  كدعتيـ لاللتحاؽ بالمجاف كاألطر الصحية، كما دعت 
األطباء كالصيادلة كالممرضيف كفني المختبر كافة لممشاركة الكاسعة في حمالت المعكنة الطبية 

نتشرت األمراض جراء الحصار كالتجكيع، لممخيمات كالمناطؽ المحاصرة كالمتضررة، حيث ا
 . (1)كاستخداـ الغازات السامة كالخانقة، كما دعتيـ لممساىمة في حمالت كاسعة لمتبرع باألدكية

أما بالنسبة لمتضامف االجتماعي فقد أكدت ؽ ك ـ عمى أىمية  تعزيز الكحدة الداخمية التي 
محاربة كؿ مظاىر النعرات الطائفية أك  حطمت كؿ أشكاؿ اإلرىاب  كالقمع، كدعت الجماىير إلى

، كشكمت لجاف تحكيـ كمصالحة كطنية لفض (2)العمالية التي حاكؿ االحتالؿ كعمالؤه إثارتيا 
الخالفات كاإلشكاالت عمى أساس كطني سميـ، كدعت لالرتقاء بالعالقات الكطنية، كرص الصفكؼ 

 .(3)في مكاجية مخططات إدارات القمع الصييكنية

المعتقميف في السجكف كالمعتقالت لترسيخ ركح العمؿ الكطني الكحدكم الديمقراطي كناشدت 
فيما بينيـ، كدعت إلى التضامف مع المعتقميف، بإقامة التظاىرات كاالعتصامات في مقرات الصميب 

، كطالبت (5). كقدمت عرائض لممطالبة بتحسيف ظركؼ اعتقاؿ المناضالت الفمسطينيات(4)األحمر
رات ألسر المعتقميف كالشيداء كالجرحى كالمبعديف كأصحاب البيكت الميدكمة كطالبت بتنظيـ زيا

  .(6)كالمفصكليف عف العمؿ 

المجاف االجتماعية النسكية إلى متابعة أسر الشيداء كالمعتقميف كاالطمئناف  كما دعت ؽ كـ
عمى أكضاعيـ، كما كدعتيـ إلى كضع مقترحات بخصكص أنظمة طارئة تحدد المعامالت 
االجتماعية كالزكاج، كتحديد سقؼ الميكر؛ ليجرل النقاش عمييا كاعتمادىا مف قبؿ جميع الييئات 

كطنيان شعبيان، كطالبت ؽ كـ المعنييف في األمر بااللتزاـ بمبدأ إرجاع  المسئكلة؛ لتصبح قانكنان 
 .(7)العائالت

                                                           
، كانكف 3قيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة في المناطؽ المحتمة، نداء رقـ نداء منظمة التحرير الفمسطينية، ال (1)

 ـ1988الثاني/ 
 ـ.9/1988/ 27، 26نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ  (2)
 1989/ 12/ 4، 49دكلة فمسطيف، رقـ  نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية  المكحدة (3)
 ـ.1989/ 12/ 25، 50نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة دكلة فمسطيف، رقـ  (4)

 ـ.1989
 ـ.1989/ 7/ 25، 43نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (5)
 ـ.9/1988/ 27، 26يادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ نداء منظمة التحرير الفمسطينية الق (6)
 ـ1990/ 10/ 1، 62نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (7)
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دعت ؽ ـك إلى التضامف كالتكافؿ األسرم مع المكاقع المحاصرة، كتزكيد كؿ المكاقع بالمكاد 
شكيؿ ، كت(2)في  ىذا المجاؿ بارزان  ، كأف يأخذ المقتدركف مف أبناء الشعب دكران (1)التمكينية كالطبية 

. كأكدت ؽ. ك. ـ عمى أىمية تكفير كؿ (3)صناديؽ التضامف كالتكافؿ األسرم في كؿ قرية كمخيـ
يكائيـ كمساعدتيـ في مكاصمة  أشكاؿ الدعـ كالمساندة لممناضميف كالمطارديف، كتكفير احتياجاتيـ كا 

 . (4)نضاليـ البطكلي ضد االحتالؿ
لمتعمقة بالمعتقميف، كتشكيؿ لجاف قانكنية  كطالبت المحاميف  بتنسيؽ جيكدىـ في القضايا ا

 .(5)لمدفاع عنيـ، ككذلؾ عقد مؤتمرات صحفية تفضح الظركؼ االعتقالية
كعممت عمى تعزيز كتطكير التعاكنيات اإلنتاجية في كؿ أرجاء الكطف، كناشدت ؽ. ك. ـ  

ككذلؾ تعزيز الييئات كالمؤسسات المعنية كافة بتكفير سبؿ الدعـ كاإلسناد لتمؾ المؤسسات، 
، كركزت عؿ أىمية الركح الكطنية الكحدكية، كحؿ كؿ خالؼ قد ينشأ في أم (6)االقتصاد البيتي

، (7)مكقع مف منطمؽ كحدة الصؼ، كتغميب التناقض مع العدك كالتصدم لو عمى أم اعتبار آخر
رسيخ كدعت إلى ضركرة العمؿ عمى تكريس كحدة األطر النقابية العمالية في اتحاد مكحد، كت

 . (8)المجاف العمالية المكحدة في المكاقع كالمرافؽ االقتصادية
طالبت بإلغاء المظاىر االحتفالية في أياـ العيد كاالقتصار عمى الشعائر الدينية، كتكريس 

، كتضامنت مع المسيحية في ذكرل ميالد (9)خطبة العيد عمى المخاطر التي تتعرض ليا المقدسات
 .  (10)، كىنأتيـ كطالبتيـ باالحتفاؿ بتأدية الشعائر الدينية12/ 24ميالد السيد المسيح  بتاريخ 

كما دعت القيادة الكطنية المكحدة بمناسبة حمكؿ شير رمضاف المبارؾ الجماىير إلى ضركرة 
، كما طالبت الطمبة في قطاع غزة لالعتصاـ (11)العمؿ عمى مزيد مف التكافؿ األسرم كاالجتماعي

                                                           
 ـ.9/1988/ 27، 26نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ  (1)
 1989/ 12/ 4، 49القيادة الكطنية  المكحدة دكلة فمسطيف، رقـ  نداء منظمة التحرير الفمسطينية (2)
 ـ.1989/ 26، 35نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة دكلة فمسطيف، رقـ  (3)
 ـ.1989/ 11/ 10، 48نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة دكلة فمسطيف، رقـ  (4)
 ـ1988/ 10/ 9، 27ة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ نداء منظم (5)
 ـ.1989/ 26، 35نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة دكلة فمسطيف، رقـ  (6)
 ـ.1989/ 3/ 29، 37نداء القيادة الكطنية المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ  (7)
 ـ.1989/ 5/ 22، 40القيادة الكطنية المكحدة  منظمة التحرير الفمسطينية دكلة فمسطيف، رقـ  (8)
 22نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ (9)
 ـ.1988/ 12/ 6، 39نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (10)
 ـ.1989/ 4/ 14، 38ية المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ نداء القيادة الكطن (11)
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زمالئيـ الطمبة في الضفة الغربية، احتجاجان عمى استمرار سياسة في مدارسيـ لمتضامف مع 
غالؽ المدارس كالمؤسسات األكاديمية  .   (1)التجييؿ،  كا 

 :الدعوة لدعم االقتصاد الوطني -:رابعاً 
طالبت بتكثيؼ االىتماـ بالزراعة الكطنية، كمد يد العكف كالعمؿ الجماعي  لمفالحيف، 

، كطالبت المزارعيف (2)ـ  لتعميؽ المقاطعة لممنتكجات الصييكنيةكتمكينيـ مف استثمار أراضيي
الفمسطينييف بعدـ تصدير منتكجاتيـ عبر شركة غريسكك اإلسرائيمية، كطالبتيـ بتشكيؿ مؤسسات 
التصدير كالتسكيؽ الكطنية كدعـ القائمة منيا، كذلؾ لدعـ المزارع الفمسطيني، كإلفشاؿ محاكالت 

 .(3)العدك بتصدير منتكجاتيا

كما ناشدت الجماىير بالتكجو لقطؼ ثمار الزيتكف كعصره، كتشجيع نظاـ المعكنة، كالعمؿ  
 .(4)التعاكني، كما دعت المزارعيف لبيع منتكجاتيـ محميا، كبأسعار معقكلة

كنادت بتشكيؿ تعاكنيات؛ لتسكيؽ المحاصيؿ الزراعية، كدعـ الفالح الفمسطيني، لمصمكد في 
، كطالبت بتكسيع االستثمار (5)تمارسيا سمطات االحتالؿ ضد الشعبكجو الضغكطات كالتي 

الزراعي، كاستصالح األراضي، كاإلشراؼ عمى التخزيف كالتمكيف، بحيث ال تفاجئيا فترات الحصار 
كاإلضرابات الطكيمة، كاستصالح األراضي في مكاجية التخريب المتعمد عمى أيدم سمطات 

 .(6)ع األشجاراالحتالؿ لإلنتاج الزراعي، كاقتال

التجار بمقاطعة المنتج اإلسرائيمي الذم كجد لو بديؿ  -مف خالؿ نداءاتيا -طالبت ؽ. ك. ـ 
، كعدـ تسكيقيا، كما حممت الفرؽ الضاربة مسؤكليتيا لمتصدم لمركجي تمؾ البضائع (7)محمي

، كطالبت لجاف التجار بعدـ رفع األسعار، كتخفيض أسعار المنتكجات (8)خصكصا الزراعية
الكطنية مع كضع تسعيرة محددة لممكاطنيف، كدعكة أصحاب العمؿ لمتقيد بدفع األجكر، كالمرتبات 

                                                           
 ـ.1989/ 4/ 27، 39نداء القيادة الكطنية المكحدة  منظمة التحرير الفمسطينية دكلة فمسطيف، رقـ  (1)
 ـ.1988/ 12/ 6، 31نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (2)
 .23داء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـن (3)
 ـ.9/1988/ 27، 26نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ  (4)
 ـ.1988/ 11/ 20، 29نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (5)
 ـ.1989/ 1/ 9، 32التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  نداء منظمة (6)
 ـ.1989/ 9/ 25، 46ند نداء القيادة الكطنية المكحدة ـ. ت. ؼ دكلة فمسطيف، رقـ  (7)

 ـ1988/ 10/ 9، 27اء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ 
 ـ.1990/ حزيراف/ 13، 58، رقـ ـ . ت. ؼ ، ؽ. ك. ـ ، دكلة فمسطيف  (8)
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كاممة دكف انتقاص، كاحتساب أياـ اإلضراب الشامؿ، كأشارت عمى تجار الزيت ببيع منتكجاتيـ 
 .(1)ستيالكو محميا إف لـ يستطع تصديرهمحميا كبأسعار معقكلة كا

كطالبت  التجار بااللتزاـ بالتكقيت الكطني لفتح المحالت التجارية مف الثامنة صباحا كحتى 
، باستثناء أياـ األعياد، ففي عيد الفطر دعت أصحاب المحالت التجارية (2)الثانية عشرة ظيران 

، كفي عيد األضحى فتحت (3)بتكقيت فمسطيف لفتح محالتيـ التجارية حتى الساعة السادسة  مساء
المحالت التجارية أبكابيا حتى الساعة السابعة مساء؛  لتمكيف المكاطنيف مف شراء حاجياتيـ حيث 

،  كما دعت التجار كأصحاب المحالت إلى عدـ (4)يمكف لمتجار فتح محالتيـ حتى العاشرة ليالن 
جارية قبؿ المكعد المحدد مف قبؿ القيادة الكطنية االستجابة لقكات االحتالؿ بإغالؽ المحالت الت

المكحدة، كطالبت القكات الضاربة بالكقكؼ إلى جانب التجار، كحددت فتح المحاؿ التجارية أبكابيا 
 .(5)ـ؛ إكرامان لعيد الميالد1990/ 1/ 6حتى الساعة الخامسة مساء يكـ 

شادت بأصحاب العقارات كطالبت أصحاب العقارات؛ بتخفيض إيجارات تمؾ العقارات، أ
%، كدعت الذيف لـ 25الذيف التزمكا بقرار ؽ. ك.ـ، بتخفيض إيجارات تمؾ العقارات بنسبة 

يستجيبكا ليذا القرار بتنفيذه فكران، كما كطالبت المستأجريف الذيف يمتنعكف مف تسديد إيجارات 
، كأعمنت ؽ. ك.ـ أف بإمكاف (7)، كحذرت التجار الذيف يتالعبكف باألسعار(6)منازليـ بتسديدىا فكران 

بإمكاف المخابز أف تفتح طكاؿ ساعات النيار بما في ذلؾ أياـ اإلضراب الشامؿ، كااللتزاـ فقط ببيع 
 .(8)الخبز كمنتجات البسككيت

كدعت إلى تشكيؿ جمعيات تعاكنية لتصنيع بدائؿ البضائع اإلسرائيمية، كمشاغؿ الخياطة 
ت عمى أصحاب رؤكس األمكاؿ الكطنية المقتدريف . كعكل(9)كتعميب الفكاكو كالخضار كغيرىا

كالميسكريف كافة المساىمة في التبرع بالسمع كالمنتكجات كاألمكاؿ لتمكيف المخيمات كالمناطؽ 

                                                           
 ـ.9/1988/ 27، 26نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة ،رقـ  (1)
 ـ.1988/ 12/ 6، 31نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (2)
 ـ1989/ 4/ 27، 39المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ  نداء القيادة الكطنية (3)
 ـ.1990/ حزيراف/ 13، 58ـ . ت. ؼ ، ؽ. ك. ـ ، دكلة فمسطيف ، رقـ  (4)
 ـ1989/ 12/ 25، 50نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة دكلة فمسطيف، رقـ  (5)
 ـ.1989/ 4/ 27، 39دة الكطنية المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ نداء القيا (6)
 ـ.1989/ 6/ 12، 41نداء القيادة الكطنية المكحدة  منظمة التحرير الفمسطينية دكلة فمسطيف، رقـ  (7)
 .ـ1990/ 3/ 26، 54نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ (8)
 ـ.1989/ 4/ 14، 38نداء القيادة الكطنية المكحدة في األرض المحتمة منظمة التحرير الفمسطينية، رقـ  (9)
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. كناشدت الصيارفة عدـ التالعب بأسعار العممة؛ لما يمحقو ذلؾ  مف ضرر بأبناء (1)المحاصرة
 .(2)الشعب

كتحدييـ لسمطات االحتالؿ، كعدـ دفعيـ  القطاعكما كحيت ؽ. ك ـ استجابة تجار   
الضرائب التي تصب في خدمة كجكد االحتالؿ، كتحدييـ ألكامر اإلغالؽ، كماكنة المحاـ، كالجنكد 

. كحيتيـ عمى تكسيع مقاطعتيـ  لمبضائع (3)المدججيف بالسالح، كمشاركتيـ باإلضراب التجارم
محاكالتيـ إغراؽ األسكاؽ المحمية بالمنتجات الزراعية اإلسرائيمية، كحذرت الككالء كالسماسرة مف 

نشاء لجاف مراقبة األسعار؛ لكضع حد  اإلسرائيمية، كطالبت التجار بعدـ التالعب بأسعار السمع، كا 
يكمان لمالحقة مركجي  1989/ 3/ 28ليذا التالعب الذم يخدـ االحتالؿ، كاعتبار يكـ الثالثاء 

 .(4)البضائع اإلسرائيمية

. ك. ـ المصانع كالشركات كالمعامؿ إلى زيادة إنتاجيا، كتحسيف نكعيتو، كتحديد دعت ؽ
األسعار، كزيادة استثماراتيـ في المشاريع اإلنتاجية الكطنية، كعممت عمى تسكيقو، كحددت دكاـ 

 .(5)المناطؽ الصناعية )الحرؼ كالكرش( مف الساعة السابعة صباحان كحتى الثانية مف بعد الظير

أصحاب المصانع كالمؤسسات الكطنية إلى عدـ خصـ أياـ اإلضراب الشامؿ مف كناشدت 
، كطالبت زيادة أجكر العماؿ كالمكظفيف بنسبة تتالءـ مع انخفاض الدينار كمع (6)أجكر العامميف

، كتكسيع صفكفيـ لتشغيؿ كاستيعاب (7)% 40مكجة الغالء الجديدة، بحيث ال تقؿ تمؾ الزيادة عف 
ف كاستيعاب المزيد مف العم اؿ، كالكؼ عف مالحقة  النشطاء منيـ، كعدـ فصميـ مف العمؿ، كا 

. كثمنت ؽ. ك. ـ استجابة  (8)تمادم البعض في ذلؾ سيضعيـ في مكاجية مع جماىير االنتفاضة 

                                                           
، كانكف 3نداء منظمة التحرير الفمسطينية، القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة في المناطؽ المحتمة، نداء رقـ  (1)

 ـ1988الثاني/ 
 ـ.1989/ 1/ 20، 33لقيادة الكطنية المكحدة، رقـ نداء منظمة التحرير الفمسطينية ا (2)
، كانكف 3نداء منظمة التحرير الفمسطينية، القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة في المناطؽ المحتمة، نداء رقـ  (3)

 ـ1988الثاني/ 
 .ـ1989/ 3/ 16، 36نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، رقـ  (4)
 ـ.1990/ 3/ 26، 54نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ (5)
 ـ.1989/ 1/ 9، 32نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (6)
 ـ.1989/ 1/ 20، 33نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ  (7)
 ـ.1989/ 1/ 9، 32منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ نداء  (8)
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استجابة العديد مف أصحاب المصانع كالمؤسسات الكطنية إلى مطمب زيادة أجكر العماؿ 
 .(1)كالمكظفيف

تأكيدان  1948بيانات التكقؼ عف العمؿ داخؿ أراضي دعت ؽ. ك. ـ العماؿ مف خالؿ ال
، كما طالبت باستمرار االعتصامات العمالية أماـ (2)لمعدك بأف مخططو االذاللي كالعنصرم لف يمر

سات ، كناشدت الشركات كالمصانع كالمؤس(3)أماـ مقرات البعثات كالمؤسسات الدكلية في القطاع
تقديـ المساعدات لمعاطميف منيـ عف العمؿ، كقامت ، مف خالؿ بممارسة التضامف مع قطاع العماؿ

 .(4)الشركات كالمصانع الكطنية بتحسيف ظركؼ حياتيـ كرفع مستكل أجكرىـ 

يالحظ مما سبؽ اتساـ بيانات ؽ. ك. ـ بالشمكؿ حيث شممت جكانب الحياة كافة كىي، 
ابات كالعصياف الجانب االقتصادم، كاالجتماعي كالسياسي، كالتي تمثمت بالمكاجيات كاإلضر 

المدني،  كما دعت لمتضامف كالتكافؿ االجتماعي، كما دعت لالرتقاء بالعالقات الكطنية، كرص 
 الصفكؼ، كاىتمت بقضية األسرل مف خالؿ زيارة أسر المعتقميف.

تضمنت شبو برنامج يكمي لمفعاليات الشعبية،  احتكت بيانات ؽ. ك. ـ عمى تكجييات، كقد 
كقد طالبت بتصعيد المكاجيات اليكمية ضد جنكد االحتالؿ كقطعاف المستكطنيف، كتخريب 
ممتمكات العدك، باستخداـ السكاكيف كالبمطات كالحجارة كالمكلكتكؼ ، كخرجت تمؾ المظاىرات ردان 

عتقاالت، ىدـ البيكت، مصادرة األراضي، أيضان عمى سياسة االحتالؿ كالتي منيا، قتؿ األبرياء، اال
في المناسبات اإلسالمية كالكطنية. كما دعت بيانات ؽ . ك. ـ لإلضراب الشامؿ كالجزئي، كما 

 حذرت مف خطر العمالء.

كما دعت بمقاطعة المنتجات اإلسرائيمية الصناعية كالغذائية كالمنتجات الزراعية كالثركة 
د التنظيؼ كالمفركشات، كعممت عمى تعزيز كتطكير التعاكنيات اإلنتاجية، الحيكانية كاأللباف كمكا

 كىدفت مف ذلؾ إلى تطكير اإلنتاج البيتي.

                                                           
ـ؛ نداء منظمة 1989/ 2/ 11، 34نداء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، رقـ  (1)

 ـ.1989/ 3/ 16، 36التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة، رقـ 
 ـ.1989/ 7/ 4، 42ء منظمة التحرير الفمسطينية القيادة الكطنية المكحدة، رقـ ندا (2)
 ـ.1989/ 9/ 25، 46نداء القيادة الكطنية المكحدة ـ. ت. ؼ دكلة فمسطيف، رقـ  (3)
 ، غير مكرخ.55نداء القيادة الكطنية المكحدة لالنتفاضة دكلة فمسطيف، رقـ  (4)
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نادت بكضع خطط لكسر قرار لعمـ، كخاصة التعميـ الشعبي، ك عمى ا باالضافة إلى تشجيعيا
ض الكطف، مف أجؿ سمطات االحتالؿ بإغالؽ المكاقع التعميمية. كما ناشدت الطمبة بالبقاء في أر 

 العمؿ عمى خدمة كطنيـ.

عممت عمى أىمية تعزيز الكحدة الداخمية كرص الصفكؼ في مكاجية مخططات القمع ك 
الصييكنية، كما ناشدت المعتقميف في السجكف كالمعتقالت لترسيخ ركح العمؿ الكطني الكحدكم 

بتنظيـ زيارات ألسر المعتقميف  كالتضامف مع المعتقميف، إلى جانب مطالبتيـالديمقراطي فيما بينيـ 
 كالشيداء كالجرحى كالمبعديف كأصحاب البيكت الميدكمة كالمفصكليف مف العمؿ. 

كما دعت لتكثيؼ االىتماـ باالقتصاد الكطني، خاصة الزراعة الكطنية، كطالبت بمد العكف 
قاطعة لممنتكجات كالعمؿ الجماعي لمفالحيف، كالعمؿ عمى تمكينيـ مف استثمار أراضييـ لتعميؽ الم

الصييكنية، كطالبت المزارعيف الفمسطينييف بعدـ تصدير منتكجاتيـ عبر شركة غريسكك اإلسرائيمية، 
كطابت بتشكيؿ تعاكنيات لتسكيؽ المحاصيؿ الزراعية، كدعـ الفالح الفمسطيني، لمصمكد في كجو 

قاطعة المنتج الضغكطات التي تمارسيا سمطات االحتالؿ ضد الشعب، كما نادت التجار بم
اإلسرائيمي التي ليا بديؿ محمي، كما طالبت التجار االلتزاـ باإلضراب، كتخفيض ايجارات 
العقارات، كما طالبت التجار عدـ التالعب بأسعار السمع، كحذرت الككالء كالسماسرة مف محاكالتيـ 

 اغالؽ األسكاؽ المحمية بالمنتجات الزراعية اإلسرائيمية

ت دكاـ المناطؽ دانع كالشركات كالمعامؿ إلى زيادة إنتاجيا، كحدكما دعت أصحاب المص
الصناعية مف الساعة السابعة صباحان حتى الثانية بعد الظير. كتشكيؿ جمعيات تعاكنية لتصنيع 

 بدائؿ عف البضائع اإلسرائيمية كمشاغؿ الخياطة كتعميب الفكاكو كالخضار. 

القيادة الكطنية المكحدة في الحديث عف اتفقت بيانات حركة حماس كالجياد اإلسالمي ك 
 التكافؿ االجتماعي كمحاربة العمالء كالدعكة لإلضرابات، كتصعيد المكاجيات.

 تكثيؼ أجؿ مف الناس كخاطبتؽ.ك. ـ بالدعكة لمتكافؿ االجتماعي الاتفقت حماس ك 
 مؤسسات لبناء دعت كما كالجرحى، كألسرل الشيداء ألىالي زيارات خالؿ مف االجتماعية، الركابط
 التجار كناشدت كشفياتيـ، بتخفيض األطباء طالبت كقد كاأليتاـ، كاألسرل الشيداء أبناء ترعى

 أصحاب كطالبت الكطني، المنتج كشجعت اإلسرائيمي، المنتج بمقاطعة. منتكجاتيـ أسعار لتخفيض
 كزيادة االستغالؿ، كعدـ ،األسعار كتخفيؼ كتحسينو اإلنتاج جكدة رفع بضركرة المحمية المصانع
عادة العماؿ، مف عدد أكبر استيعاب إلى التجار كدعت اإلنتاج،  العامميف ركاتب في النظر كا 
 .الكماليات عف االبتعاد كطالبت الدينار، سعر النخفاض مراعاة
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 المدارس، االحتالؿ أغمؽ فمما الطمبة، تعميـ عمىحماس كؽ . ك. ـ  حركة حرصت كما
 كاستثنت كالبيكت، المساجد داخؿ لمتعميـ الدعكة عبر الصييكني التجييؿ سياسة مكاجيةب طالبت
 . اإلضراب مف التعميمية العممية

 مسيرة مف الفكرم النسحابل اتفقت حركة حماس مع حركة الجياد اإلسالمي بالدعكة
 بقكانيف بااللتزاـ كالمطالبة العامة، اآلداب عمى الحفاظ عمىحماس  تحرص كما المفاكضات،

كدعت حركة الجياد اإلسالمي  إلى نبذ الصراع كالخالؼ السياسي، كتخفيؼ االضرابات  .السير
 في نياية االنتفاضة. 
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 المبحث الثالث 
 اىتمام الشعارات واألغاني الوطنية بالمقاومة الشعبية

خالؿ فترة االنتفاضة،  الكطنيةاإلسالمية ك الشعارات كاألغاني  مساىمة المبحث ىذا تناكؿ ي
كتناكؿ المحكر األكؿ الحديث عف الشعارات الكطنية، حيث شكمت أىـ كأسرع كسائؿ التعبير 
كالتكجيو السياسي لالنتفاضة، أما المحكر الثاني فتضمف الفف اإلسالمي كاألغاني الكطنية 

 باإلضافة لممسرح. 

 :الشعارات )الكتابة عمى الجدران( -أوالً 
كأسرع كسائؿ التعبير كالتكجيو السياسي لالنتفاضة، إذ كانت ظاىرة كتابة تعد إحدل أىـ 

الشعارات عمى الجدراف في المناطؽ المحتمة سابقة االنتفاضة، ككانت ظاىرة شاممة غير مكسمية، 
 . (1)عامة لجميع األحياء كمدف كقرل كمخيمات غزة 

األىمية في انتفاضة الشعب لقد مثؿ الشعار السياسي المكتكب عمى الجدراف دكرا فائؽ 
إلى مكاجية دائمة مع القكات  الفمسطيني ضد االحتالؿ، فكاف أداة لإلعالـ كالتعبئة، كمدخالن 

، فيي كسيمة رئيسة لمتعبير الشعبي، كأعطت فرصة نادرة اللتقاط التعبيرات الصادقة "اإلسرائيمية"
 يمر حدث إال كيككف الرد ماثالن  ف يستشيد مناضؿ أكإفما  ،لردات الفعؿ السريعة عمى األحداث

في الصباح التالي عمى الجدراف، ككانت بمثابة سد لثغرات النداءات كالبيانات التي تصدرىا 
المنظمات الفمسطينية، كالتي كانت تصدر منذ بداية االنتفاضة بمعدؿ نداء كاحد كؿ أسبكعيف، 

ات بيف القكل السياسية، باإلضافة إلى كبينما يحتاج النداء إلى أياـ مف التنسيؽ المسبؽ، كالمشاكر 
الصعكبات المتعمقة باإلعداد الفني لمبياف كطباعتو، كضماف تكزيعو في أكضاع بالغة السرية 

 .(2)كالتعقيد

كاستطاعت الشعارات الكصكؿ إلى المارة في الشكارع كفي األحياء، فعاشت مع المكاطنيف 
كالمراىقكف كالشباف مف ممارسة الكتابة كالرسـ  ف األطفاؿعمى جدراف بيكتيـ كأسكارىـ، كقد تمكٌ 

إلطالؽ  ان كاسع عمى الجدراف، بطريقة سرية كفردية، كما ترؾ ذلؾ النكع مف اإلعالـ ىامشان 
، (3)المبادرات الفردية، كالطاقة التي التحتاج إال إلى تكجيو مف المراكز القيادية كالككادر المتقدمة

في  لمغرب أك ما قبؿ الفجر أك بعد الفجر، ككانت تكتب أحيانان ككتبت الشعارات في أكقات ما بعد ا
                                                           

 .241صأحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة،  (1)
 .164، ص4صالح عبد الجكاد، مدخؿ إلى دراسة المصادر األكلية، الدراسات الفمسطينية، ع  (2)
 .242أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص (3)
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ممت الشعارات عمى البيانات حيث كاف تكتب التعميمات التي تممييا تشافترة منع التجكؿ، كقد 
 . (1)القيادة

استخدمت أدكات الرش السريعة كىي، األدكات نفسيا التي استخدمت في رش السيارات، 
عادة طالئيا في محالت تص ميح السيارات، كتمؾ األداة تتيح حرية كبيرة لمستخدميا، كما تعطيو كا 

ككذلؾ السيكلة في إخفائيا، كالتخمص منيا فيما بعد، حيث كفرت  ،نجازكسرعة في اإل أمنيان  غطاءن 
مممثميف، كانكا يقكمكف بكتابة الشعارات أثناء المظاىرات كاالحتفاالت أك في لمثؿ تمؾ األدكات 

 .(2)ا استخدمت الفرشاةالميؿ، كنادرا م

الحركة اإلسالمية الكتابة عمى الجدراف مع انفجار االنتفاضة، ككانت البداية شعارات بدأت 
ليا بالشعارات التاريخية إضافة إلى اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية، كقد أكثرت االقتباس مف 

كدكاكيف الشعر، سكاء منيا  األناشيد كاألشعار اإلسالمية المبثكثة في عشرات أشرطة الكاسيت
أيضا محاكاة شعارات ـ. ت. ؼ، ك الصادرة مف طمبة فمسطيف في الككيت، كاألردف، كاليمف، 

، كقد كانت شعارات (3)إضافة إلى الشعارات التي دعت إلى االستمرار كالتصعيد في االنتفاضة
، ككتبت نجاحان حماس قصيرة مركزة خاطبت عكاطؼ الناس، مف خالؿ استخداـ السجع، األكثر 

 .(4)بشكؿ يجعؿ مف السيؿ عمى الجميكر ترديد شعاراتيا كذكرىا

، (5)تميزت كتابات حماس بجماؿ الخط، ككحدة الشعار، كداللة الشعار، كقكة الشعار
، ككانت الدائرة اإلعالمية تكزع (6)في حياة الشعب الفمسطيني ةباإلضافة إلى شمكليا لجكانب متعدد

از األحداث عمى كؿ أبناء العامميف في ىذا المجاؿ فتالقى الشعار ذاتو الشعارات مف خالؿ جي
أرضنا " ،"بالعزيمة كاإلرادة تستمر االنتفاضة" :، كمف بعض تمؾ الشعارات(7)في كؿ مكافمكجكدان 

ال لمؤامرة االنتخابات ال لمصمح "، "إسالمية ىذه ىي اليكية  فمسطيف مف البحر إلى النير
 . (8)"كالمفاكضات

                                                           
 ـ.2014/ 7/ 9مقابمة أجرتيا الباحثة مع أشرؼ البعمكجي، بتاريخ  (1)
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص (2)  106طارؽ محمد، كا 
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص طارؽ (3)  .93محمد، كا 
 .242أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص  (4)
 مقابمة مع اسماعيؿ ىنية، مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. (5)
 .127أحمد أبكعامر ، االنتفاضة كالصحافة، ص  (6)
 ؽ الفمسطيني.مقابمة مع اسماعيؿ ىنية، مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثي (7)
 .128-127أحمد أبكعامر ، االنتفاضة كالصحافة، ص  (8)
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ثـ أضيؼ إليو االسـ  ،-حركة المقاكمة اإلسالمية -قعت حماس شعاراتيا باسميا الكامؿك 
التكقيع باالسـ  ، ثـ اكتفى باالسـ المختصر في المراحؿ التالية، كصار نادران  -حماس –المختصر 

س ر" كىذا التكقيع  -الكامؿ. كصؼ نشطاء حماس أنفسيـ في الشعارات باسـ " السكاعد الرامية
مف اآلية الكريمة " كما رميت إذ رميت كلكف اهلل رمى" كما لكحظ تكقيعات ذات طابع  مقتبس

إسالمي تاريخي مثؿ" المياجركف، كاألنصار، كالكتيبة الخضراء لكاء حطيف، كتائب عز الديف 
ر باإلخكاف المسمميف كجيادىـ في فمسطيف مثؿ، " كتائب الشييد عبد القساـ"، ككتبت شعارات تذكٌ 

 .(1)اـ ككتائب الشييد حسف البنا"اهلل عز 

أما فيما يتعمؽ بحركة الجياد اإلسالمي فإنيا عمى الرغـ مف تركيزىا عمى المعاني اإلسالمية 
مف حجـ شعارات  في شعاراتيا، فإف تمؾ الشعارات كانت كبحكـ حجميا التنظيمي أقؿ كثيران 

حماس، كما أنيا لـ تحمؿ التنكع نفسو في المكضكعات التي تتطرؽ إلييا، كركزت في األساس 
عمى أىمية الجياد كالحث عميو، كبدت شعاراتيا مبادرات فردية كمحمية، كلـ تكف تخضع لتكجيو 

، كمف بعض (2)مركزم مف قياداتيا، التي تعرضت لضربات قكية مف قبؿ أجيزة القمع اإلسرائيمية
 :تمؾ الشعارات ما يمي 

، "بقدر ما نككف مع اهلل يككف اهلل معنا"، "اظير اظير ياجباف ... الجياد بطؿ الميداف"
مف حركة "، "الجياد ىك الحؿ لمقضية"، "القرآف لنا قكة كدستكر كعندئذ سيككف التاريخ بيف أيدينا"

حركة الجياد "، "كأفسحكا المجاؿ لممجاىديف الجياد اإلسالمي إلى جنراالت السالـ  اترككا مكاقعكـ
لف تككف غطاء لمتحاكر كالتصالح مع العدك ك اإلسالمي تنفي أم عالقة ليا بمنظمة التحرير كال 

. تراكحت تكقيعات حركة الجياد بيف   (3) "الجياد اإلسالمي + حماس = أبناء اإلسالـ" ، "الكافر
 . (4)جياد اإلسالمي بيت المقدسحركة الجياد اإلسالمي، كسرايا الجياد، كال

عف مزيج مف أيدكلكجيات عدة  شعارات القيادة الكطنية المكحدة كانت تعبيران أما بالنسبة ل
ف كاف في كثير مف األحياف يخط كؿ فصيؿ شعاراتو بصكرة منفردة، إال أف طابعيا  فصائؿ، كا 

ف أظير بعضيا صراحة الخالفات التي تعصؼ بيف تمؾ الفصائؿ،  يبقى في إطاره الكطني، كا 
التحية كؿ التحية "  :مف تمؾ الشعارات ،كحتى بيف قيادة حركة فتح في الداخؿ كقيادتيا في الخارج

عيدا لمشيداء سنكاصؿ الطريؽ "، "عاشت )ـ. ت. ؼ( كاالنتفاضة شعمة النضاؿ"، "لمقكات الضاربة
                                                           

براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (1)  107طارؽ محمد، كا 
 .10، ص7صالح عبد الجكاد، فصائؿ الحركة الكطنية الفمسطينية، الدراسات الفمسطينية، ع (2)
 .127أبكعامر ، االنتفاضة كالصحافة، ص  (3)
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  طارؽ محمد، (4)  107كا 



225 
 

الداخؿ عف الخارج كتجاىؿ ال لالجتماع ببيكر كالمقاء معو كالذم ييدؼ إلى شؽ "، "حتى النصر
عاشت )ـ . ت. ؼ( كاالنتفاضة شعمة "، "التحية كؿ التحية لمقكات الضاربة". (1)"منظمة التحرير

 (2)."نعـ لكحدة منظمة التحرير"، "عيدا لمشيداء سنكاصؿ الطريؽ حتى النصر"، "النضاؿ

حمر، األبيض، ما استخدمت القكل الكطنية المكحدة ألكاف العمـ الفمسطيني" األ كغالبان 
األسكد، كاألخضر" في كتاباتيا كرسكماتيا، كما أدخمت بعض التنظيمات الشعر كالبالغة في 

 . (3)شعاراتيا السياسية، كاستخدمت صكر الرمكز الفمسطينية كصكر قيادات الثكرة الفمسطينية

كقعت حركة فتح تحت أكثر مف اسـ" كتائب الشييد أبك جياد، كالجيش الشعبي، كالقكات 
كقعت باسميا الكامؿ، كبالمختصر " جش" كالنسر فقد الضاربة الخاصة"، أما الجبية الشعبية 

كقعت باسميا الكامؿ كالمختصر" ج د" ثـ كقعت باسـ " ؽ ع فقد األحمر، أما الجبية الديمقراطية، 
كقع الحزب الشيكعي الفمسطيني باسمو في حيف عمر القاسـ الذم تكفى في السجف،  ؽ" قكات

الكامؿ كالمختصر " حشؼ"، كالقيادة الكطنية المكحدة ككما ىك معمكـ  فتح كالجبية الشعبية 
 .(4)كالجبية الديمقراطية كالحزب الشيكعي، كمع ذلؾ كقعت ب " ؽ ك ـ"

 مختمؼ القضايا كاليمـك لمشارع الفمسطيني، بدءان كتناكلت تمؾ الشعارات كغطت في طرحيا 
ببرامج العمؿ النضالية، كانتياء بحؿ الخالفات  مف إبداء المكاقؼ تجاه المشاريع السياسية كمركران 

كتعزيز أكاصر الكحدة الكطنية عمى المستكل الكطني المحمي أك األحياء، أما االختالؼ الذم 
ي ظركؼ الكتابة الصعبة كالصراع العنيؼ بيف القكل الكطنية يميزىا عف التجارب السابقة فيتمثؿ ف

كأجيزة االحتالؿ التي تحاكؿ القضاء عمى تمؾ الظاىرة، خاصة عندما تككف في ميداف رئيس كثيؼ 
 .(5)اإلضاءة، إذ تبرز ىنا خطكرة الكتابة عمى الجدراف كقد تكمؼ صاحبيا حياتو

 :المقاطعة االقتصادية(-اإلضراب-مالءالدعوة لممواجية السمبية)التحذير من خطر الع -1

أثر مكضكع الشعار في اختيار المكاف المناسب كالمكقع المالئـ، فكتبت الشعارات التي 
ككذلؾ عمى أرضية  ،تتحدث عف العمالء في أماكف حقيرة، كالحمامات العامة كحاكيات النفايات

  :الشكارع ليدكسيا المارة، مف ذلؾ الشعارات

                                                           
 .126أحمد أبكعامر ، االنتفاضة كالصحافة، ص  (1)
 .127أحمد أبك عامر، االنتفاضة كالصحافة، ص  (2)
 .243أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص  (3)
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (4)  107طارؽ محمد، كا 
 .241الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص  أحمد (5)
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" ىنا مقر العمالء العميؿ فالف، ىنا تباع : شعارات حذرت مف العمالء كىي ةظيرت عد
بدـ الثكار أف نقضي  ، كما حذرت الشعارات العمالء حيث قالت " قسمان (1)المخابرات اإلسرائيمية" 

، كقد اقتبست بعض الشعارات (3)، " نعـ لثكرة المساجد كالخزم كالعار لمعمالء" (2)عمى العمالء"
أييا العمالء إياكـ كالجمكس عمى  ثت عف العمالء  مف األحاديث كآيات قرآنية مثؿ "التي تحد

الطرقات"، كالفئات التي تكثر مف االقتباس مف ىذيف المصدريف ىي حماس كالجياد اإلسالمي، 
 .(4)كتمييا حركة فتح

ك أ ةتككف إما إخبارية أك تيديديفقد أما بالنسبة لمشعارات التي تتحدث عف اإلضراب 
االلتزاـ بإضراب حماس كاجب " ، "الكيؿ لمف يخترؽ إضرابات حماس"  :التي منياتكضيحية، ك 

الكيؿ لكؿ مف اليمتـز بإضراب الجياد "  ، أيضان (5) "ديني ككطني كلف نرحـ بعد اليكـ أحدان 
ال اليكـ كغدا إضراب إلتزمكا، التزمكا "  –التجار غير الممتزميف  - كما حذر، (6) "اإلسالمي كا 

. كلكنيا سمحت لسيارات البيجك فقط بالسير يـك (7)"سنضرب بيد مف حديد/ لجاف المقاكمة الشعبية
 .(8)اإلضراب لمساعدة الطالب ككؿ مف يخالؼ يعاقب

. (9)"نعـ ال الالـ الجكع، كألؼ ال ألالـ الرككع"كما تناكلت الحديث عف األكضاع االقتصادية 
مقاطعة البضائع كما طالبت  .(10)"إلى البحر/ حماسفمسطيف دكلة إسالمية مف النير ". (9)"الرككع

نرجك  مف األخكة العماؿ عدـ النـك "خطكة نحك تدعيـ االقتصاد الكطني الفمسطيني،  "اإلسرائيمية"
 .(11)ة"كاليقظة الدائم "أم إسرائيؿ" في الداخؿ 

                                                           
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص (1)  104طارؽ محمد، كا 
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (2)  .240-200طارؽ محمد، كا 
 166طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (3)
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص (4)  .115-114طارؽ محمد، كا 
 174طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص (5)
 174طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص (6)
 .89محمد سميماف، إعالـ االنتفاضة، ص (7)
 .177طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (8)
 .243أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص  (9)
 87محمد سميماف، إعالـ االنتفاضة،ص (10)
 ..93محمد سميماف، إعالـ االنتفاضةص (11)
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جاءت إما تحذيرية، حيث حذرت مف التعاكف مع االحتالؿ،  يتضح مما سبؽ أف الشعارت
كحذرت مف عدـ االلتزاـ بأياـ اإلضراب، كما كانت إخبارية، حيث أخبرت بمكاعيد اإلضراب، كما 

 كانت تكضيحية.
 :الدعوة لمتمسك بالقيم اإلسالمية  -2

عطائيا الصبغة اإلسال مية فمثال عممت الحركات اإلسالمية عمى " أسممة" بعض الشعارات كا 
، " الصكت يعمك فكؽ صكت اهلل أكبر أك " اإلسالـ"" ، "ال صكت يعمك فكؽ صكت االنتفاضة"

كرسكلو ثـ عمى اعتبار أف االنتفاضة عمؿ كىي بحاجة إلى فكر، كأيضا عمى اعتبار أف أكامر اهلل 
الذيف آمنكا ال  ىي التي ينبغي أف تعمك فكؽ كؿ المبادئ كاألصكات، اىتداء باآلية الكريمة" يا أييا

" لعف الذيف كفركا مف بني  تعالى ،  أيضا ذكرت قكلو(1)ترفعكا أصكاتكـ فكؽ صكت النبي ....."
الجياد ماض إلى يـك "حاديث مف األك إسرائيؿ"، ك "يا أييا الذيف آمنكا اصبركا كصابركا كرابطكا"  

 (2)."الجنة تحت ظالؿ السيكؼ"، "كاعمـ أف النصر مع الصبر"، "القيامة

انفردت حماس بشكؿ عاـ في استخداـ اآليات القرآنية لتدعيـ مكقفيا، أك لمتحريض عمى  
ما استخدمت  المقاكمة، ككظفت المناسبات الدينية مف أجؿ تكريس تكجيياتيا لمجميكر، كغالبان 

خيبر خيبر ياييكد جيش محمد " :ثؿم ،(3)أسماء المعارؾ اإلسالمية الشييرة، كمقكالت الصحابة
بالمصحؼ كالسكيف سنحرر كامؿ تراب "، "قتؿ الييكد عبادة نتقرب بيا إلى اهلل"، "يعكدسكؼ 
اهلل غايتنا كالرسكؿ قدكتنا كالقرآف دستكرنا كالجياد سبيمنا كالمكت في سبيؿ اهلل أسمى "، "فمسطيف
نا نفدم لبيؾ إسالـ البطكلة كم"، "القدس في العيكف نفنى كالتيكف" ،"أقصانا ال ىيكميـ"، "أمانينا
 . (5)"فمسطيف إسالمية... ال شرقية كال غربية"، (4)"الحمى

" مف راقب الناس مات :كما اقتبست مف الحكـ كاألمثاؿ شعارات شفكية بحد ذاتيا فمثال 
 (6)مف راقب الناس مات ىما" ."عف الحكمة"  محكرٌ كىك شنقا" 

 

                                                           
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص (1)  .93طارؽ محمد، كا 
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص (2)  114طارؽ محمد، كا 
 .243أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص  (3)
 ـ.2014/ 7/ 9مكجي، بتاريخ مقابمة أجرتيا الباحثة مع أشرؼ البع (4)
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص (5)  .94طارؽ محمد، كا 
 .116أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص (6)
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 :التعبئة والتحريض -3

الديني في التعبئة كالتحريض، كما يالحظ في كؿ استثمرت حماس كالجياد اإلسالمي الحافز 
شيداؤنا " :كقكليـ ،(1)عمى كصؼ االنتفاضة كالصراع مع االحتالؿ بأنو جيادفقد ركزت  ،شعاراتيما

باهلل الجبار  قسمان "، "لف نركع ماداـ القرآف في قمكبنا يسطع" ، (2) "في الجنة كقتالكـ في النار
حماس تاج االنتفاضة المباركة ظيرت لتبقى "، "قصى حراسجند حماس لأل"، (3)"لتعكدم يادار

 ستبقى حماس خنجران "، "شباب المساجد صامدكف رغـ الجراح"، "كلتجاىد كلتنتصر عمى أعداء اهلل
سنعمؿ المستحؿ "، "قاـك قاكـ كؿ ييكدم قادـ"، (4)"في قمب " إسرائيؿ" كشككة في حمؽ المتآمريف

 . (5)"إلزالة إسرائيؿ

الشعارات مف الشعر لتعبئة كتحريض المكاطنيف عمى الجياد كالصبر كالثبات، كقد  استنبطت
فمسطيني فمسطيني فمسطيني... كلكف في " :كانت حماس ىي األكثر كتابة لمشعارات الشعرية مثؿ

لف تعيشكا فكؽ أرضي " :. أيضان شعر مركاف حديدشعر يكسؼ العظـ "،طريؽ اهلل كاإليماف كالديف
 .(6)ا في سمائي"لف تطيرك  ...

 ،كممارسة كفكران  كىك االحتالؿ الييكدم كجكدان  ،الصراع سببتحدثت عف  ما كالشعارات كثيران 
كقد ركزت عمى تحدم إجراءات االحتالؿ كجرائمو كمجازره، كدعت الشعارات إلى الرد بعنؼ كقكة 

عتقاؿ لف تجني إال حمالت اال"، "المجازر التي التفنينا تزيدنا قكة" مثؿ  ،عمى مجازر االحتالؿ
السجف زىرة كيجب عمى كؿ ثكرم أف "، "لف تذىب مجزرة عيكف قارة أدراج الرياح قسمان " "،الفشؿ
 .(7)"نعـ لالستشياد كال لالستعباد حماس"، "كنا كمازلنا لمتحدم كالصمكد "،"يشميا

 :)المواجيات والدعوة لمتصدي لالحتالل( يجابيةالدعوة لممواجية اإل -4

كدعت إلى استمرار  ،الشعارات عمى المقاكمة كالتمسؾ بكؿ فمسطيف كعدـ التنازؿحثت 
 :، كمف تمؾ الشعارات ما يمي(8)االنتفاضة كمجدت الشيداء كالمعتقميف

                                                           
 .188طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (1)
 .188طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (2)
 .188عارات االنتفاضة، ص طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، ش (3)
 .128-127أحمد أبكعامر ، االنتفاضة كالصحافة، ص  (4)
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (5)  .186طارؽ محمد، كا 
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص (6)  .117طارؽ محمد، كا 
 .186 -185طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص (7)
 .9الثكرة، ص مخيـ (8)
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+ ضفة كقطاع = أرض ال تباع، نعـ لمحجر ال لممؤتمر الدكلي، أرضنا إسالمية ىذه  48
الكزير السفاح رابيف  األطكؿ نفسا ىك  طفؿ يرضع، إلى فيناىي اليكية، لف نركع ماداـ 

، عاشت حركة فتح التي أنجبت مجمكعة الفيد األسكد، مقتبس عف شعار لمجبية (1)المنتصر
الشعبية  عاش شعبنا العظيـ الذم أنجب الجش، في بعض المناطؽ لكحظ شعار  حماس فصيؿ 

 . (2)إسالمي مقاتؿ

، "دـ الشيداء لف يذىب ىدران " :ايميكمف الشعارات األخرل التي حرضت عمى المكاجية م
كمف الكيس  كجعمنا مف القيد كسامان "، "تحية لكؿ جريح كأسير" ، (3)"عمى درب الشيداء نسير"

، "لف تثنينا سياط الجالد كالعتمة الزنازيف عف مكاصمة االنتفاضة"، "كمف الزنازيف عرينان  كشاحان 
، "سنبقى في كفاحنا كستستمر االنتفاضة" ،(4)"الحركة اإلسالمية خنجر في صدر الصييكنية"
يكـ األرض يـك " ،(5)"في يكـ األرض نتمسؾ بكؿ شبر أرض" ، "سنجعؿ مف غزة مقبرة لمغزاة"

 .(6)"فمنشعؿ األرض تحت أقداـ الصياينة"، "تحية لمعماؿ في األكؿ مف أيار"، "غضب شعبي

، عمى جدار (7)كربجيكأطمقت بعض الكتابات عمي أحد المجاىديف" الرقيب" زكريا الش 
حديقة محمد الشرفا، كغطتو بقع قاتمة، قاؿ سكاف الحي عنيا، إنيا بقايا دماء، كتبت بالدىاف 

دمؾ  -زكريا الشكربجي في اشتباؾ مسمح -األحمر" ىنا مكاف استشياد أسد المقاكمة أبك يحيى
عسكرم لحركة المقاكمة طاىر أييا الرقيب" ، كقعت بتكقيع " كتائب عز الديف القساـ" الجناح الال

   .(8)اإلسالمية حماس

                                                           
 .243 -242أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص (1)
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (2)  120طارؽ محمد، كا 
 .243أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص  (3)
 .143أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة،ص (4)
 ..93محمد سميماف، إعالـ االنتفاضةص (5)
 .105اضة، صمحمد سميماف، إعالـ االنتف (6)
ـ في حي الشجاعية في مدينة غزة كالتحقؽ بصفكؼ الجياد اإلسالمي ثـ إنتقؿ إلى 1960/ 4/ 28كلد بتاريخ  (7)

حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، كخطط كنفذ عدة عمميات في حي الشجاعية كناحؿ عكز كغكش قطيؼ كجباليا 
عد أف حاصرتو القكات الصييكنية كخاض معيا قتاال ـ، ب1993/ 4/ 20كالشاطئ كالشيخ عجميف، كاستشيد بتاريخ 

 .174ضاربا استمر عدة ساعات. ياسيف األغا، شيداء في أكناؼ بيت المقدس، ص
، 1993، 14ربى الحصرم، كيؼ دمر اإلسرائيميكف حي التفاح في غزة، مجمة الدراسات الفمسطينية، ع  (8)
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الصكت يعمك فكؽ صكت " :كقد استفادت مف أقكاؿ السمؼ كشعارات سابقة لالنتفاضة مثؿ
، الذم كاف شعار العرب في "الصكت يعمك فكؽ صكت المعركة"عف شعار  محكرٌ  "االنتفاضة
، مقتبس مف قكؿ أحد السمؼ" كنا "القرآفعممكا أكالدكـ الجياد كما تعممكنيـ السكرة مف "الستينات، 
 . (1)"نا مغازم رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كما نعمميـ السكر مف القرآفءنعمـ أبنا

بقدر ما نككف مع اهلل يككف  "،"الجياد مف الكممة إلى الرصاص"مف الشعارات األخرل  أيضان 
، "الجياد ىك الحؿ لمقضية"، "أيديناالقرآف لنا قكة كدستكر كعندئذ سيككف التاريخ بيف "، "اهلل معنا

، "مف حركة الجياد اإلسالمي إلى جنراالت السالـ  اترككا مكاقعكـ كأفسحكا المجاؿ لممجاىديف"
حركة الجياد اإلسالمي تنفي أم عالقة ليا بمنظمة التحرير كال لف تككف غطاء لمتحاكر كالتصالح "

 .(2) "أبناء اإلسالـالجياد اإلسالمي + حماس = "، "مع العدك الكافر

كما تحدثت الكثير مف الشعارات عف أسمحة االنتفاضة، ككسائؿ المقاكمة كمنيا الحجر 
تحية لكؿ مف رمى "كالمقالع كالمطاطة " النباطة"  كالممتكؼ كاطارات السيارات كالسكاكيف مثؿ  

 . (3)"نعـ لثكرة السكاكيف"،  "" فتح" أك أشعؿ عجالن  حجران 

كما اصطبغت شعارات الحركات اإلسالمية بالصبغة اإلسالمية، مف خالؿ استخداـ آيات 
قرآنية كأحاديث نبكية، كمقكالت لمصحابة،  لتدعيـ مكقفيا، فقد كاف ليا أثر كبير في تحريض 
الجماىير عمى مقاكمة االحتالؿ، كما ذكَّرتيـ بيكـ األرض كاألحداث التاريخية كالكطنية التي ليا 

 في إشعاؿ االنتفاضة . دكر 
 :األعياد والمناسبات اإلسالمية والوطنية -5

يتعمؽ بالتاريخ اإلسالمي قديما  شعارات حماس كثيرا باألعياد كالمناسبات الدينية كمااىتمت 
كذلؾ نابع مف التأكيد عمى إسالمية القضية كعقدية الصراع، فتحدثت عف فتح خيبر  ،كحديثا

لترسيخ العمؽ التاريخي ليذا الصراع، كأكثرت مف الحديث عف االنتصارات اإلسالمية كفتح مكة 
االنتصارات اإلسالمية عمى  كالتشكيؽ إلى النصر، كلـ تنس أيضان  ،لرفع المعنكيات ؛كغزكة بدر

سمكب تحريضي كأيضا لمربط بيف اإلسالـ كالنصر، كما أمثؿ عيف جالكت كحطيف ك أرض فمسطيف
قامة االحتفاالت  ،اىتمت بيانات كشعارات حماس بالمناسبات المتعمقة بالحركة اإلسالمية  .(4)كا 

                                                           
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص طارؽ (1)  119محمد، كا 
 .127أبك عامر، االنتفاضة كالصحافة، ص  (2)
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص (3)  .171طارؽ محمد، كا 
 .182طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (4)
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السنة الثالثة لالنتفاضة  القيادة المكحدة في الحديث عف فيالفصائؿ األخرل  بينما اىتمت  
فؿ حماس بعكس الفصائؿ األخرل باألعياد الكافدة مف تلمسيح عميو السالـ، كلـ تحبعيد ميالد ا

يكـ الطفؿ كعيد العماؿ، كقد اىتمت جميع الفصائؿ بالمناسبات  ،عيد المرأة ،الغرب مثؿ عيد األـ
، كيكـ األرض،  67ك  48المتعمقة )بالقضية الفمسطينية( مثؿ ذكرل التقسيـ، ككعد بمفكر، كنكبتي 

زر دير ياسيف، كقبيا، ككفر قاسـ ثـ مجزرة األقصى، كعيكف قارة، كلـ تنس الشعارات كمجا
كيكـ االستقالؿ، كمناسبة  كحركة حماس، انطالقات فتح، كالجبية الشعبية، كالجبية الديمقراطية،

 .(1)كالتاسع مف كؿ شير ،12/ 8بدء االنتفاضة في 

رحمكا مف ىنا" " ىذه األرض اأرضنا فكمف تمؾ الشعارات مايمي حكؿ يكـ األرض "األرض  
، ىذه األرض لنا فالمزيد "األرض أرضنا فارحمكا مف ىنا"، (2)فالمزيد مف التضحيات يأىمنا"  ،لنا

كعد بمفكر ىك الكعد المشؤـك "، "كعد بمفكر يؤكد أف ممة الكفر كاحدة". (3)"أىمنااعف التضحيات ي
  .(4)"كالخنجر المسمـك الذم طعف المسمميف مف الخمؼ

  :شعارات التعميم -6

التعميـ مف ألصؽ القضايا باالنتفاضة ألنو يتعمؽ بالقطاع األكبر مف الفمسطينييف كىـ 
الطمبة، كاألبرز مف حيث المشاركة في فعاليات االنتفاضة، كقد أثار مكضكع الربط بيف التعميـ 

، رسيف الفمسطينييف عمكمان في األكساط الكطنية كاإلسالمية كالطالب كالمد كبيران  كاإلضراب جدالن 
حيث أعمنت حماس أف اإلضراب ال يشمؿ التعميـ في حيف أعمنت القيادة المكحدة ضركرة تعطيؿ 

 .(5)الطالب في أياـ اإلضراب

أحس الفمسطينيكف فداحة  الخسارة التي لحقت بيـ مف جراء قياـ االحتالؿ بعمميات اإلغالؽ 
ات إلى إنجاح العممية التعميمية، كىددت كؿ مف عمؿ المتكررة كالطكيمة لممدارس، فدعت الشعار 

عمى تخريب الدكاـ المدرسي، كدعت إلى تفكيت الفرصة عمى االحتالؿ بعدـ رشؽ الحجارة مف 
كي ال يتخذ العدك ذلؾ ذريعة إلغالقيا، كقد أكدت حماس عمى الفصؿ بيف  ؛داخؿ المدارس

ـ أياـ اإلضراب، كما ذكرت حماس كالجياد اإلضراب كالدكاـ المدرسي، كدعت إلى استمرار التعمي
كأكدت أف أف اإلضراب الشامؿ ال يشمؿ التعميـ كالسيارات الخاصة التي تنقؿ الطمبة كالمدرسيف، 

                                                           
 .182طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (1)
 .143أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة،ص (2)
 .243أحمد الديؾ، مجتمع االنتفاضة، ص  (3)
 .182طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (4)
 .177طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (5)
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الكيؿ لمف يعطؿ " كمف تمؾ الشعارات مايمي (1)المحافظة عمى استمرارية التعميـ كاجب ديني.
قفؿ المدارس كالجامعات سياسة  "،"تجييؿ أطفالنالنحي دكر التعميـ الشعبي في منع " ،(2) "الدراسة

 .(3)"لمتجييؿ عمينا محاربتيا

جبار إككانت عممية إزالة الشعارات إحدل الميمات الرئيسة لدكريات االحتالؿ، كعممت عمى 
جراءات عمى مف يكتب الشعار، أك إالسكاف عمى مسح الشعارات، كاتخذت سمطات االحتالؿ عدة 

 كمنيا ما يمي ،عاراتضد األىالي بسبب الش

كىك يكتب شعارات  ،ؽ الرصاص عمى أم ممثـ أك أم شخص شكىد مف قبؿ الجيشطالإ-1
 عمى الجدراف، كذلؾ كما حدث مع الشيداء عبد المطيؼ السقا، كأحمد عايش النجار مف خاف

 . (4)يكنس، حيث أطمؽ الجيش عمييـ النار خالؿ قياميـ بكتابة الشعارات

 افنيـ كانكا ممثميف كيكتباف شعارات عمى جدر إت ضد مكاطنيف قالت شنت حممة اعتقاال-2
، كعاقب القرار الصييكني كؿ مف ثبت إدانتو بكتابة الشعارات بالسجف لمدة خمس (5)المنازؿ
، كقد كاف يتـ تصكر الممثميف مف أجؿ إدانتيـ مف خالؿ سيارات عربية فييا (6)سنكات
كجكىيـ؛ ألف القكات الخاصة إذا قبضت عمييـ  ف، فطمبت الحركة منيـ كشؼ ك مستعرب

ف؛ فال تجد عميو أم دليؿ كيعتمد كاتب ك بكجييـ أفضؿ مف أف تقبض عمييـ كىـ ممثم
 .(7)الشعارات عمى قكة تحممو أثناء التحقيؽ، حتى لك تـ القبض عميو كىك يكتب شعارات

صدار أكامر لمسكاف بإزالة يجيز القانكف ألية دكرية في الضفة كالقطاع إيقاظ النائميف، كا  -3
أف يطرؽ بالشعارات المكتكبة عمى جدراف منازليـ، كقد أصبح األمر اعتياديا بالنسبة لمسكاف 

صدار األكامر إلييـ بالقياـ بإزالة الشعارات عف جدراف منازليـ في  الجنكد أبكاب البيكت، كا 
 .(8)ساعات الصباح أك في ساعة متأخرة مف الميؿ

                                                           
 .177طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (1)
بر  (2)  186 -171اىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، صطارؽ محمد، كا 
 93محمد سميماف، إعالـ االنتفاضة، ص (3)
 .108طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (4)
 .38، ص1992، 483البيادر السياسي، ع  (5)
 .108طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (6)
 ـ.2014/ 7/ 9مقابمة أجرتيا الباحثة مع أشرؼ البعمكجي،  (7)
براىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (8)  107طارؽ محمد، كا 
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عمى الجدراف، كقد  الحتاللية ضرائب عمى كؿ مف يثبت أنو كتب شعاران فرضت السمطات ا-4
التغريـ الفكرم لكؿ ككؿ مف يرفض كفرضت ( شيكؿ،  1500 – 300تراكحت مابيف ) 
 . كما أصدرت أمران (1)ألكامر الجيش في إزالة كمسح الشعارات عف البيكت االنصياع أيضان 

لكؿ مف اليبادر إلى  شيقالن  (350)يـ الفكرم بيخكؿ القكات العسكرية التغر  جديدان  عسكريان 
 .(2)األمر الذم أدل إلى إزالة جزء كبير مف الشعارات ،مسح الشعارات عمى جدراف منزلو

طالء الجدراف بمادة لزجة كسكداء كما حدث في مدينة غزة، حيث قامت القكات اإلسرائيمية  -5
ذلؾ لتشكيو الجدراف كعد الكتابة عمييا، باستخداـ مزيج مف القطراف كالنفط ذم رائحة كريية، ك 

 .(3)فقد طميت كاجيات المحالت كالبيكت في شارع عمر المختار بغزة بالقار األسكد

التعميـ كالسيارات الخاصة التي تنقؿ الطمبة كالمدرسيف، الحركة  االضراب الشامؿ اليشمؿ
اإلسالمية تدعك لمصياـ يـك عرفة، أقسمت حماس عمى تحرير كامؿ فمسطيف، بالمقالع كالبندقية 
نحارب أكبر دكرية، لتمغى مظاىر االحتفاؿ في أياـ العيد، مزيدا مف التالحـ كالتزاحـ في أياـ العيد، 

 (4)107ال لمسالـ كال لالستسالـ.  -مؤتمر، نعـ لمجياد كاإلعدادنعـ لمحجر ال لم

 :والوطني الفن اإلسالمي -:ثانياً 
، حيث (5)بدأ الفف اإلسالمي في قطاع غزة مع بدايات الدعكة اإلسالمية في بدايات بسيطة

 ، كتحدث الفف(6)أسس الشيخ أحمد ياسيف فرقة إسالمية تابعة لممجمع اإلسالمي في السبعينات
كالسكر عمى  اإلسالمي عف المشاكؿ االجتماعية، ككانت ذات طابع فكاىي، ككانت تطفي الفرح

 .(7)كانت حريصة عمى تقديـ حمكؿ لمعديد مف مشاكؿ المجتمعنفكس الحاضريف، ك 

ارتبطت األنشكدة في فمسطيف في انتشارىا كتطكرىا كمبرراتيا كظاىرة خاصة بثكرة الكاسيت، 
في ربط الفمسطيني المسمـ في العالـ الخارجي، كساعدت األشرطة األكلى  حيث أسيمت تمؾ الثكرة

غناء نكازع النفس  كالتي بدأ الجيؿ األكؿ بتداكليا في أكاسط السبعينات عمى تنمية الحس الديني، كا 

                                                           
 .108طارؽ محمد، ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص  (1)
 . 164، ص 4صالح عبد الجكاد، مدخؿ إلى دراسة المصادر، الدراسات الفمسطينية، ع  (2)
 .108ابراىيـ محمد، شعارات االنتفاضة، ص طارؽ محمد،  (3)
 107محمد سميماف، إعالـ االنتفاضة، ص (4)
 ـ.2014/ 9/ 1مقابمة أجرتيا الباحثة مع رمضاف الصيفي، بتاريخ  (5)
 ـ.2014/ 8/ 31مقابمة أجرتيا الباحثة مع نبيؿ الخطيب،  (6)
 ـ.2014/ 9/ 1مقابمة أجرتيا الباحثة مع رمضاف الصيفي، بتاريخ   (7)
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الفيـ الحركي  لممسمـ الممتـز في مميزان  ان األشرطة جزء ككانت التكاقة لمتعبير عف الذات،اإلنسانية 
 .(1)الديني، حيث اليخمك البيت مف أشرطة النشيد المعركفة في تمؾ الفترة 

ككانت تمؾ األناشيد تكتب كتمحف كتقدـ في االحتفاالت اإلسالمية، كقد أضحى المسجد 
لتمؾ األناشيد، كلـ تخرج عف الشكؿ العاـ الذم ارتبطت بو تجارب النشيد األكلى مف ناحية،  مركزان 
القصائد  ع أناشيد الشريط كالمقدمة الخطابية لكؿ أنشكدة مع القرآف كاألحاديث النبكية كأحيانان كتكزي

 . (2)الشعرية التي تمت إلى المكضكع بصمة

في بداية الثمانيات كنياية السبعينات كاف اإلقباؿ عمى الفف اإلسالمي ضعيؼ، حيث كاف 
 يشؽ طريقو حتى انتقؿ إلى الضفة الغربية، الناس غافمة في الممذات، لكف بدأ المسرح اإلسالمي

الجمعية اإلسالمية لمعديد مف قرل كمدف كمخيمات الضفة كصمت احتفاالت المجمع اإلسالمي ك 
 .(3)الغربية، كبعد ذلؾ أصبحت الناس كميا في شكؽ لتقيـ الحفالت اإلسالمية

سالميا لممقاكمة، كما غيرت االنتفاضة شكؿ الحياة كأفرزت لكنيا كأدبيا، كأفرزت شكال إ
تمثؿ في حركة المقاكمة اإلسالمية حماس؛ كالتي أسيمت بصكرة كبيرة عمى تدعيـ كبناء رؤية أكثر 

مف الفف اإلسالمي ثـ بدأت تتطكر، فكاف الفف  ان جديد ، كأفرزت جيالن (4)كضكحا لظاىرة اإلنشاد
العممانية كالبعد عف الديف،  اليمـ كلتكجيو الحركة اإلسالمية ؛ بسبب انتشار فاإلسالمي كسيمة لشح

فكاف الفف اإلسالمي جزء مف الدعكة، كمف أشير الفرؽ اإلسالمية، فرقة الجمعية اإلسالمية كفرقة 
ت ، إلشعاؿ الميرجاناككما أستعيف بفرؽ مف جيات ثانية ،، كفرقة الجامعة اإلسالمية(5)الحدكد
 .(6)المجمع اإلسالمي مسرحية أسياد كعبيد في، كمف تمؾ المسرحيات تفاالت كاالح

كأحيت تمؾ الفرؽ حفالت تأبيف الشيداء خالؿ االنتفاضة، حيث استعارت النمط 
االستعراضي مدمجة في ذلؾ العمؿ المسرحي الدرامي كاإلطار الضاحؾ مع األناشيد أك الكصالت 

                                                           
 .54، 2إبراىيـ الحارس، لحف االنتفاضة، فمسطيف المسممة، ع (1)
 .54، 2إبراىيـ الحارس، لحف االنتفاضة، فمسطيف المسممة، ع (2)
 مقابمة مع أجرتيا الباحثة مع إسماعيؿ ىنية، مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني. (3)
 .54، 2إبراىيـ الحارس، لحف االنتفاضة، فمسطيف المسممة، ع (4)
 ـ.2014/ 8/ 31مقابمة أجرتيا الباحثة مع نبيؿ الخطيب،  (5)
 ، مف خالؿ مركز التأريخ كالتكثيؽ الفمسطيني.2002/ 8/ 26مقابمة مع الشيخ أحمد ياسيف،  (6)
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، كأعطت (2)كقد ىدفت تمؾ الفرؽ إلى إبراز الطابع الكطني اإلسالمي ،(1)التي تقدـ بيف فترة كأخرل
 . (3)في الكثير مف مالمحو كثكريان  مقاكمان  خاصان  فمسطينيان  كنمطان  طابعان 

في نفكس  ـكما بثت مكبرات الصكت مف داخؿ المساجد األناشيد الثكرية، كذلؾ لشحف اليم
 ، مما ساعد عمى تأثيرىا في الشارع الفمسطيني، ككاف ليا دكره (4)المكاطنيف كتحريضيـ عمى الجياد

 .(5)في تعبئة الجماىير كتكعيتيا عبر برامج كنشاطات كطنية فعاؿه  دكره 

 ،في مقرات المؤسسات الكطنية كالمعاىد كالمدارسك  ،ككانت االحتفاالت تقاـ في الجامعات
كيأتي أحد األخكة الدعاة يمقي كممة  ،، كالبد لكؿ حفمة أف يككف فييا كممة(6)كفي الشكارع ،كالمساجد

 ونفسبالكقت كانت ىادفة كبسيطة كتؤدم غرض المسرح التي كممة ثـ بعد ذلؾ النشيد كالمسرحيات 
سالميك  بالدؼ  بدأ النشيد مقاطعيا بصكت فردم أك جماعي مصاحبان ت ت، كان(7)ليا ىدؼ تربكم كا 

ف متشابية مف ناحية استمياـ بالدؼ أك بالككراؿ الجماعي، كما أف المضاميف العامة لمقصائد تكك 
 . (8)تجربة السجف كالتغني باإلسالـ

كقد أشير إلى أىمية الشريط في تغذية الكاقع الفمسطيني كالتعبير عف أفراحو كمناسباتو، 
إف أشرطة الكاسيت الكطنية التي تكزع في غزة كتضـ " :"اإلسرائيمية"كذكرت  صحيفة ىارتس 

الفمسطينية في المناطؽ مف تمجيد لممقاتميف الذيف يحممكف  معظـ المككنات األخالقية الكطنية
اـ الفالحيف المتمسكيف بأرضيـ،  كالسعي إلى الحرية كاالستقالؿ كالتكؽ إلى الكطف حتر السالح، كا

 .(9)"كالنزعة إلى األرض

بؿ إف  ،صارمة عمى مف يعثر بحكزتو شريط يغني لالنتفاضةعقكبات االحتالؿ ككضع 
المخابرات الصييكنية استعانت بالشريط في تحديد ىكية المنتفض، ككانت ميمة رجؿ المخابرات 
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 27غساف المصرم، االنتفاضة بيف الجذكر كاآلفاؽ، ص (6)
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مف البيكت أف يعمؿ فحصا لجياز التسجيؿ لمعرفة مايحكم الجياز مف أناشيد  حينما يداىـ بيتان 
تعبئة كتبدك أىمية الكاسيت في المنظكر الكطني الفمسطيني في قدرتو عمى ال ،كطنية أك دينية

الحنكنة، كؿ عاـ كأنتك  يأما، كمف أشير أناشيدىا ي(1)كاالنتشار في المصنع كالبيت كالمزرعة
، كنشيدة االنتفاضة مستمرة، كككماندكا طالع ياأحرار 8/12، كنشيدة أىؿ الضفة الغربيةابخير، ي
 كىي:.(2) كغيرىا

، لعالـ كمو عـ يتفرج عميناكا، أشعمناىا بايدنا 12/ 8كىي،"  أشعمناىا بإيدينا 12/ 8نشيدة 
،     ياثكرة قكمي يا ثكرة قكمي، كالنصر قرب يايما كاتعدينامشينا،   يافمسطيف ألجمؾ عمى الجمر
في القدس قكمي في األقصى ، في غزة قكمي في نابمس قكمي، ياحجارة  قكمي ياحجارة قكمي

 ،االنتفاضة مستمرة" نشيدة االنتفاضة مستمرة أيضان . (3)"عمى الغاصب قكمي، قكمي قكمي ،قكمي
كحجارتيـ  أطفاؿ خمؼ الحدكد، ىاجـ ىاجـ في القطاع، المقالع كبالقرآف ، بحتى تعكد األرض حرة

 .(4)"أشعمناىا في كؿ مكاف، أشعمناىا بالقرآف،جيش محمد سكؼ يعكد ،خيبر خيبر ياييكدد كالرعك 

 ،شايؼ في الكطف كؿ الناس ،أحرار طالع يا كادككمان"  أحرار نشيدة ككماندكا طالع يا
، انتفاضة شعبية" نشيدة انتفاضة شعبيةأيضان  .(5)" مف رفح حتى الناقكرة، اختطاؼ كذبح جنكد

عممية ، فمسطيف حي ارجالؾ يا، في كجو المدفعية ،أطفاؿ الحجارة يا، شنكىا عمى الصييكنية
يايماما ، بحجارة كبندقية، بالمدفعية كالنار، حتى نعيش بحرية، سيركا عمى درب الثكار، استشيادية

 .(6)"بندقية كسكينا، عطينيأعطيني أ

شيخ ، بطؿ قد عاد يحمؿ حجارة ،طفؿ في الشارع في كالحارة" نشيدة طفؿ في الشارع كالحارة
نار ، مف غزة ىاشـ انطمقت انطمقت، كشييد كشييد كشييد ،امرأة تتحدل الغارة ،يتضرع مف جكع

كسنعمي ، سنشؽ طريؽ الثكار، مف غضب الدار الغاصب، مف حارتنا مف ديرتنا، تكمالحـ التيب
 .(7)"كتغني معنا األجياؿ، سنغني لحف األبطاؿ، عمـ األحرار
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اشتعاؿ ىذه األناشيد ف النشيد اإلسالمي كاف يحاكي األحداث، كقد أعادت أيتبف مما سبؽ 
تحدثت تمؾ األناشيد عف أسمحة الناس كالمقاكميف فقد االنتفاضة إلى الصحكة اإلسالمية كالعقيدة، 

كما  ،كالكالشنككؼ ،البندقية ،النار ،المدفعية ،المقالع، السكيف ،خالؿ االنتفاضة كىي الحجر
الناس  اكعمميات استشيادية، كما خاطبك  ،خطؼ جنكد ،تحدثكا عف أساليب المقاكمة إطالؽ نار

يف كالنصر، كتحدثكا عف صمكد الطفؿ كالشيخ كأقسمكا بعكدة فمسط ،السير عمى درب الثكارب
فمسطيف، كعمى في أحداث  مفيجرم  كالمرأة، كما تحدثت األناشيد عف مكقؼ العالـ المتفرج مما

 كسيحرر أرض فمسطيف. ان الرغـ مف ذلؾ سيبقى الشعب الفمسطيني في كؿ فمسطيف صامد

. كمف أشير (1)تماعيةرح عف إطالؽ النار كالعمؿ الفدائي، كالحياة االجاالمس تتحدث
يظير رجؿ كعميو عالمات حيث تحدث عف مأساة الشعب الفمسطيني، تالمسرحيات مسرحية 

تقدـ رجؿ أجنبي، نفسو يإليو نظرة استيزاء، كفي الكقت  فنظرك فيالبؤس، كيمر عمى حكاـ العرب 
إليو نظرة  فيقؼ أحدىـ كيمقي التحية كينظرك  ،مجرد أف يقترب منيـكب ،مر عمى حكاـ العربيك 
كيريد  ان فيخرج خنجر  ،، فينظر الفمسطيني كيتألـ كيدعك اهللمنيـ ان عجاب، كىك غير ميتـ بيـ ساخر إ

 .الخنجر في بطف الفمسطيني ثـ تبدأ آىات حزينة ففيسرع الحكاـ كيضعك  ،أف يطعف األجنبي

اف، كقد عرضت تمؾ المسرحية مكمسرحية أخرل تتحدث عف عممية خطؼ نخشكف فاكس 
(2)اإلسرائيميكف التمفزيكف اإلسرائيمي كعمؽ عمييا عمى

.  

كحكمكا عمييـ  ،حيث تـ اعتقاؿ راشقي الحجارة كتعذيبيـ ،المعتقؿ الفرؽ مسرحية تناكلتك 
 .(3)الزكر يادةبالسجف، كما تحدثت المسرحيات عف المشاكؿ كالقضايا االجتماعية فتحدثت عف ش

فكانت  (4)بداية منظمة التحرير الفمسطينية،  بدأت معأما بالنسبة لألغاني الكطنية فقد 
كاستخدمت إلحياء  (5)اليمـ. ذمالزمة لمعمؿ الكطني لمسالح ، ككاف ليا دكر بارز كمميز لشح

. كما استخدمت (6)المناسبات الكطنية كتأبيف الشيداء، كعالجت المشاكؿ االجتماعية كالقير كالجكع
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األغاني الكطنية في حفالت األفراح، كالغاية مف األغاني الكطنية الحديث عف القضية الفمسطينية 
 .(1)كتراثيا كحضارتيا

، كالسجيف (2)كتحدثت األغاني الكطنية عف التراث الفمسطيني، كالسالح كالمقاكمة الفمسطينية 
اىتـ أىالي قطاع غزة بذلؾ النكع كاعتمد في كتابة تمؾ األغاني عمى الشعراء الغزييف، ك  كالشيداء،

 . (3)مف األغاني  الكطنية، ككاف ليا صدل في نفكس الشباب

نما اقتصر العمؿ عمى األعماؿ الفردية كمف ك  ،في بداية االنتفاضة لـ يكف ىناؾ أم فرؽ ا 
، ككانت أعماليـ بجيكد ذاتية، يف في تمؾ الفترة نعيـ حمداف، كعكني الخركبيييف الكطنيأبرز المغن

باككرة أعماليا مكاؿ حركؼ ك ـ، 1991كمف أكائؿ الفرؽ التي أنشئت فرقة قمعة الظافر عاـ 
تحدثت أناشيدىا عف الكطف ك خرل فرقة األقصى، كمف الفرؽ األ ،(4)الكطف.... اهلل ياحركؼ الكطف

كاقتصر   (5)ت االحتالؿ،الكطف كالسالح كالمقاكمة الفمسطينية ، ككانت الفرؽ تالحؽ مف قبؿ قكا
 .(6)عمؿ الحفالت في أكقات مابيف العصر كالمغرب؛ خشية مف مضايقات االحتالؿ

 ،كالسيف سؤاؿ السجيف ،الـ لما تكحدكاالك ، الفاء فمسطيف الحبيبة"  غاني الكطنيةنماذج لأل
، مف كيف كانتك يانشامى ،دؽ الحجر بكؼ الزيف. أيضان نشيدة دؽ الحجر" (7)"كالطاء طممت بدر

مابنخضع ، اندكس اجراحنا كنقاكـ ،احنا مف غزة ىاشـ، بنعمي الراية الحرة ،احنا مف قدس الثكرة
 .(8)"كالصاع نرده صاعيف، كالبنساكـ

إحدل أىـ كأسرع كسائؿ التعبير كالتكجيو السياسي  مف سبؽ أف الشعارات  يالحظ مما
 ـ1967راضي المحتمة عاـ ى الجدراف في األالرئيسية عم لالنتفاضة، ككانت ظاىرة كتابة الشعارات

سابقة االنتفاضة، ككانت أداة اإلعالـ كالتعبئة، ككانت بمثابة سد لثغرات النداءات كالبيانات، كقد 
، كاستطاعت تمؾ الشعارات الكصكؿ إلى المارة في الشكارع كافة شممت تمؾ الشعارات مناحي الحياة

                                                           
 ـ.2014/ 11/ 13مقابمة أجرتيا الباحثة مع ضياء أ بكقريع،  (1)
 ـ.2014/ 11/ 13مقابمة أجرتيا الباحثة مع محمد دحالف،  (2)
 ـ.2014/ 11/ 17مقابمة أجرتيا الباحثة مع محمد أحمد أبك سمرة  (3)
 ـ2014/ 11/ 17لباحثة مع محمد أحمد أبك سمرة مقابمة أجرتيا ا (4)
 ـ.2014/ 11/ 13مقابمة أجرتيا الباحثة مع محمد دحالف،  (5)
 ـ.2014/ 11/ 13مقابمة أجرتيا الباحثة مع ضياء أ بكقريع،  (6)
 ـ.2014/ 11/ 13مقابمة أجرتيا الباحثة مع محمد دحالف،  (7)
 ـ.2014/ 11/ 13، مقابمة أجرتيا الباحثة مع ضياء أ بكقريع (8)
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القرآنية، كاألحاديث النبكية، كأسماء المعارؾ اإلسالمية،  كاستمدت الشعارات مف اآليات كاألحياء،
 كمقكالت الصحابة، مثؿ خيبر خيبر ياييكد جيش محمد بدأ يعكد.

كقد ركزت شعارات الحركات اإلسالمية عمى المعاني اإلسالمية في شعاراتيا، كتناكلت 
الكيؿ لمعمالء" كما  شعارات التنظيمات كافة الحديث عف العمالء، حيث حذرتيـ مثؿ " الكيؿ كؿ

نادت لإلضراب كحذرت كؿ مف لـ يمتـز باإلضراب مثؿ" الكيؿ لكؿ مف اليمتـز باالضراب" كما 
دعت لمتمسؾ بالقيـ اإلسالمية، حيث عممت الحركات اإلسالمية عمى أسممة بعض الشعارات، 

عطائيا الصبغة اإلسالمية فمثال " الصكت يعمك فكؽ صكت االنتفاضة، الصكت يعم ك فكؽ كا 
صكت اهلل أكبر" كما استثمرت الحركات اإلسالمية الحافز الديني في التعبئة كالتعريض مثؿ، قسمان 

 باهلل الجبار لتعكدم يادار ". 

كما دعت الشعارات لتصعيد المكاجيات مع جيكش االحتالؿ مثؿ" نعـ لمحجر ال لممؤتمر 
المية كالكطنية، كخصصت تمؾ الدكلي". أيضان اىتمت شعارات االنتفاضة بالمناسبات اإلس

المناسبات لمفعاليات كاإلضرابات كالمكاجيات كالنشاطات االجتماعية مثؿ، في ذكرل يكـ األرض " 
 األرض أرضنا فأرحمكا مف ىنا".

، كىددت كؿ مف يعمؿ عمى تخريب الدكاـ المدرسي كما دعت إلى إنجاح العممية التعميمية 
لمف يعطؿ الدراسة". كقد حارب االحتالؿ كؿ مف يكتب  كمف تمؾ الشعارات، " الكيؿ الكيؿ

الشعارات مف خالؿ إطالؽ الرصاص عميو أك االعتقاؿ، كما أجبرت الناس عمى مسح تمؾ 
 الشعارات.

أف األناشيد اإلسالمية اصطبغت بصبغتيا  أما بالنسبة لألغاني اإلسالمية كالكطنية يتبيف
 ذماعي إلى جانب النكاحي السياسية، كعممت عمى شحنيا اىتمت بالجانب االجتاإلسالمية، كما أ

، كرفع مف معنكياتو، كدعت الناس لمثكرة، كذكرتيـ بأمجاد خيبر، كدعتيـ لمتسمح بالحجر اليمـ
 .  كالسكيف كالمقالع، كما دعت لخطؼ الجنكد
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 اخلامتت
ى العديد مف تـ بعكف اهلل كفضمو االنتياء مف ىذا البحث، كقد تكصمت الباحثة مف خاللو إل

 :النتائج، كأىميا

ف الكبرل، الفمسطينية االنتفاضة اندالع كراء بمفردىا الشاحنة حادثة تكف لـ -  شرارة ىي كانت كا 
 عاـ غزة لقطاع الصييكني االحتالؿ منذ كتراكمت تشكمت أسباب بفعؿ بؿ انطالقتيا،
 ـ.ـ1967

 عمييا يعاقب التي االنتياكات أنكاع ككافة القمع، أساليب كؿ االحتالؿ سمطات استخدمت -
 .االنتفاضة عمى لمقضاء غزة قطاع أىالي ضد الدكلي القانكف

 استخدميا التي المقاكمة أساليب مف أسمكب لكؿ جديدة أدكات االحتالؿ سمطات ابتكرت -
 .الشعبية مقاكمتيـ في الفمسطينيكف

 كاإلضرابات، المظاىرات كشممت األكلى، االنتفاضة خالؿ الشعبية المقاكمة أشكاؿ تعددت -
 . المجتمع قطاعات جميع كمشاركة الطعف، عمميات المدني، كالعصياف

 في جديدة ككسائؿ أدكات ابتكركا أنيـ إال غزة، قطاع في مكانياتاإل قمة مف الرغـ عمى -
 استخدـ كما كالقنابؿ، الحارقة الزجاجات استخدمت ثـ كالسكيف، بالحجر بدأت فقد المقاكمة،

 .كالشديدة العكائؽ سالح
 ،(اإلسالمية الجامعة) غزة قطاع في الكحيدة كالجامعة المدارس إغالؽ عمى االحتالؿ عمؿ -

 القطاع أىالي تكجو خالؿ مف ذلؾ في فشؿ االحتالؿ كلكف االنتفاضة، عمى القضاء بيدؼ
 .الغش حاالت حاربت التي المؤازرة لجاف تشكمت كما الشعبي، التعميـ إلى

 بال لممكاطنيف الخدمات تقديـ في ممحكظان  دكران  غزة، قطاع داخؿ الخاص الصحي القطاع لعب -
 تنظيـ إلى بادر كما لألىالي، مجانية طبية تطكعي عمؿ أياـ بتنظيـ ساىـ كما ، انقطاع
 .لألىالي تكعية أياـ عقدك  الصحية، التكعية مجاؿ في األنشطة مف العديد

 جعؿ الذم األمر غزة، قطاع أىالي بيف االجتماعي الركابط تكثيؼ في االنتفاضة ساىمت -
 .سنكات سبع لمدة تصمد االنتفاضة

 كصحية كثقافية اجتماعية خدمات تقديـ أجؿ مف جيدىا جؿ كالمساجد الجمعيات بذلت -
 كما المحتاجة، األسر لمساعدة كالصدقات، لمزكاة صندكؽ بإنشاء اىتمت حيث لممكاطنيف،

 التكافؿ كتحقيؽ الناس، بيف النزاعات حؿ عمى عممت التي االصالح، لجاف برزت
 .االجتماعي



241 
 

 مرحمة كانت كقد كالسياسي، كالثقافي االجتماعي كالنشاط التفاعؿ بؤر أىـ أحد المسجد يعد -
 نقطة المسجد ككاف االنتفاضة، اندالع سبقت التي الكطني العمؿ مراحؿ أكلى المسجد
 . االنتفاضة فترة خالؿ الشكارع في المظاىرات النطالؽ

 الفمسطينية المؤسسات مف كالعديد الفمسطيني االقتصاد تدمير عمى االحتالؿ سمطات عممت -
 الزراعية، األراضي تجريؼ مستمر، بشكؿ التجكؿ حظر فرض خالؿ مف كذلؾ األخرل،
 .الضرائب كفرض مصانع، انشاء لمنع باإلضافة الزراعية، المحاصيؿ تسكيؽ كعرقمة

 ، متميزة تطكر بمراحؿ مر أنو إال الغزم، لالقتصاد التدميرية االحتالؿ سياسة مف الرغـ عمى -
 .نتاجياإ كتطكير مساحتيا، زيادة عمى كالعمؿ أراضييـ، إلى القطاع أىالي عكدة خالؿ مف

 فقامكا االنتفاضة، في الجبيات كافة عمى العدك مع صراعا كالعماؿ التجار مف كؿ خاض لقد -
 جعؿمما  ،"اإلسرائيمي" االقتصاد عمى فادحة خسائر ألحؽ الذم األمر الطكيمة، بإضراباتيـ
 .العرب العماؿ عف االستغناء في يفكر االحتالؿ

 كمف شرائحو، بكافة الفمسطيني كالشعب التنظيمات قيادة بيف كصؿ حمقة البيانات شكمت -
 .كالتكجييات كالتعميمات الرسائؿ يصاؿإ تـ خالليا

 :أىم التوصيات

الباحثيف إلى التعمؽ بشكؿ أكبر في تمؾ الحقبة الميمة مف تاريخ الشعب الفمسطيني،  دعكة -
 كالقياـ بالبحث في الفترة التي تمييا.

إعداد مزيد مف الدراسات العممية عف المقاكمة الشعبية في فمسطيف، كتأثيرىا عمى االحتالؿ  -
 الصييكني.

قطاع غزة عمى كجو الخصكص  ضركرة قياـ المكتبات الفمسطينية بشكؿ عاـ كمكتبات -
بتكثيؽ كأرشفة المصادر كالكثائؽ لتمؾ الفترة كفي مقدمتيا بيانات التنظيمات، كالمجالت 

 كمجمة البيادر السياسي.
أف تيتـ مراكز األبحاث الفمسطينية كخاصة أحداث االنتفاضة، كامكانية االستفادة مف تمؾ  -

المنتج اإلسرائيمي"، كتعزيز المنتج التجربة في الكاقع الفمسطيني مف خالؿ مقاطعة "
الكطني، التكاتؼ االجتماعي كمساعدة المجاىديف، اإلصرار عمى المقاكمة بالرغـ مف قمة 

 االمكانيات.
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 المالحق
 (1ممحق رقم )

 .(1)م1993جدول يحدد عدد أيام منع التجول عمى مناطق ومخيمات قطاع غزة حتى سنة 

 يـك -1993 يـك-1992 يـك -1991 يـك-1990 يـك -1989 يـك-ـ1988

 19-جباليا 55-رفح 43-جباليا  66-جباليا 109-رفح 149-الشاط

 17-رفح 36-خانيكنس 42-خانيكنس 46-رفح 86-الشاطئ 134-جباليا

 10-الشاطئ 31-النصيرات 38-الشاطئ 56-الشاطئ 85-جباليا 117-البريج

-النصيرات
107 

-النصيرات
84 

-النصيرات
53 

-النصيرات
34 

 9-خانيكنس 28-الشاطئ

 7-البريج 24-جباليا  47-خانيكنس 80-البريج 85-خانيكنس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص 1993_1992جيسكا بكش، شركف دكفيؾ،تامي باس،انتياكات حقكؽ اإلنساف في المناطؽ، مكقع بيتسمـ، (1)

81. 
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 (2ممحق رقم )
 .(1)م1993جدول يحدد عدد أيام منع التجول عمى المدن والقرى في قطاع غزة حتى سنة 

 يـك -1993 يـك-1992 يـك -1991 يـك-1990 يـك -1989 يـك-ـ1988

-حانكف بيت 25-جباليا
43 

 13-خانيكنس 47-خانيكنس 43-خانيكنس 59-رفح

-دير البمح
23 

-بيت الىيا 32-خانيكنس 37-رفح 
37 

-بيت الىيا
21 

-بيت الىيا
10 

-دير البمح 31-غزة 34-جباليا 23-خانيكنس
30 

 9-جباليا 18-ديرالبمح

-بيت حانكف 33-خانيكنس 22-بيتحانكف
28 

 8-رفح  30-مدينةغزة

 6-دير البمح   19-ديرالبمح 29-عبساف 30-رفح

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .81جيسكا بكش، شركف دكفيؾ،تامي باس،انتياكات حقكؽ اإلنساف في المناطؽ، مكقع بيتسمـ، ص (1)
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 (3ممحق رقم )
 .(1)1989يونيو  12حتى 1987/ 12عدد المظاىرات  في الفترة مابين

 

 

 

                                                           
 209أرييو شمك، االنتفاضة األسباب المميزات كاألبعاد،ص (1)

 مظاىرات الشير
 311 ـ1987ديسمبر 
 385 1988يناير

 474 فبراير
 404 مارس
 808 أبريؿ
 228 مايك
 226 يكنيك
 391 يكليك

 215 أغسطس
 785 سبتمبر
 436 أكتكبر
 326 نكفمبر
 409 ديسمبر

 482 1989يناير
 481 فبراير
 261 مارس
 1010 أبريؿ
 699 مايك

 274 يكنيك 12حتى 
 8405 إجمالي
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 (4ممحق رقم )
 عدد اإلصابات في الييود في قطاع غزة خالل االنتفاضة األولى  من خالل البيادر السياسي

زجاجات  العاـ
 حارقة

سكيف كألة 
 حادة

عيار  قنابؿ
 نارم

انقالب 
 سيارة

 اجمالي حجارة حرائؽ

1988 6 7 7 - - - 24 44 

1989  10 4 2 1  46 57 

1990 3 2 3    72 80 

1991  2  1 5  14 22 

1992 5 29 3 8 2 32 84 137 

1993  11 2 8    22 

 362 269 32 8 19 17 61 14 اجمالي
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 (5ممحق رقم)
 .(1)الييود في قطاع غزة خالل فترة االنتفاضة من جيش الدفاع والمدنيين عدد المصابين

 إجمالي المدنين الييود جيش الدفاع التاريخ
 26 3 23 1987ديسمبر 
 14 2 12 1988يناير

 26 3 23 فبراير
 15 3 12 مارس
 24 2 22 ابريؿ
 28 - 28 مايك
 16 - 16 يكنيك
 30 6 24 يكليك

 38 8 30 أغسطس
 22 3 19 سبتمبر
 27 1 26 أكتكبر
 15 2 13 نكفمبر
 36 7 29 ديسمبر
 23 2 21 مارس
 24 1 23 أبريؿ
 39 2 37 مايك

 55 2 53 حتى يكنيك
  52 452 إجمالي

 

 

 

 
                                                           

 .211أرييو شمك، االنتفاضة األسباب كالمميزات كاألبعاد، ص (1)
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 (6ممحق رقم )
 عدد قتمى الييود في قطاع غزة خالل االنتفاضة األولى  من خالل البيادر السياسي

سكين وألة  العام
انقالب سيارة  عيار ناري نفق حادة

 اجمالي قنابل حجارة حادث

1988 - - - - -  - 

1989 3  3   1 5 

1990  1     1 

1991   1    1 

1992 5  4 1   11 

1993 11  5  1  11 

 29 1 1  13 1 19 اجمالي
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 (7ممحق رقم )
 (1)عدد المقتولين من الصياينة في قطاع غزة خالل االنتفاضة

 8اجمالي )جيش الدفاع( )المدنيون( التاريخ
6/4/1988 1 1 2 
12/8/1988 1 1 2 
30/10/198 4 1 5 
13/12/1988 1 1 2 
1/5/1989 1 1 2 
18/6/1989 1 1 2 

 15 6 9 اجمالي
 

 (8ممحق رقم )
 حجم الزجاجات الحارقة  خالل عام وثمانية أشير من االنتفاضة في قطاع غزة

ديسمبر 
 ـ1987

يناير 
1988 

 سبتمبر أغسطس يكليك يكنيك مايك ابريؿ مارس فبراير

47 13 43 26 36 25 27 46 32 32 
يناير  ديسمبر نكفمبر اكتكبر

1989 
حتى  مايك ابريؿ مارس فبراير

12 
 يكنيك

 اجمالي

16 9 8 18 14 20 17 15 10 454 
 

 

 

                                                           
 .21أرييو شمك، االنتفاضة األسباب المميزات كاألبعاد،ص(1)
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 (9ممحق رقم )
 م.1993 -1987إحصائية بعدد الطالب وعدد المدارس ما بين عامي 

 م1993 -1992 1992 -1991 م1990 -1989 م1989 -1988 م1988 -1987 المرحمة
 الطالب المدارس الطالب المدارس الطالب المدارس الطالب المدارس الطالب المدارس

 56082 60 53362 58 47815 59 46640 49 45036 49 ابتدائي
 18264 31 16780 30 15237 27 14400 26 14089 26 إعدادي
 30148 35 28007 36 25516 35 18140 26 17455 26 ثانوي
 95 1 67 1 39 1 70 1 59 1 زراعة

 200 3 860 3 1582 3 850 2 830 2 دور معممين
 150 3 124 2 60 1 - 1 - 1 عبري
 200 - 139 - 149 - 500 1 448 1 تجارة

 (4)75139 133 (3)99339 130 (2)90398 126 (1)80600 106 77917 106 المجموع
 

                                                           
 ـ.6/1988/ 13احصائية مديرية التربية كالتعميـ لقطاع غزة، احصاء مقارف، بتاريخ  (1)
 ـ.1990/ 7/ 29طالب( بتاريخ  -صفكؼ -احصاء مديرية التربية كالتعميـ لقطاع غزة، قسـ االحصاء السكرتارية الفنية، احصاء مقارف ) مدارس (2)
 ـ(.1992 -1991احصائية مديرية التربية كالتعميـ لقطاع غزة، قسـ االحصاء كالسكرتارية) (3)
 ـ(1993 -1992ة، قسـ االحصاء كالسكرتارية) احصائية مديرية التربية كالتعميـ لقطاع غز  (4)
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 (10ممحق رقم )
 تتوزع عمى النحو التالي 

 مجموع المدارس مدارس االناث الذكور مختمط المنطقة
  اعدادي ابتدائي اعدادي ابتدائي ابتدائي 

 مدرسة 27 3 7 5 8 4 رفح

 مدرسة 17 2 7 2 1  خانيونس

 مدارس 4 1 - 1 - 2 بني سييال

 مدرستاف - - - - 2 خزاعة

 مدرستاف - - - - 2 عبسان

 مدرستاف - - - - 2 معن 

 مدرسة - - - - 1 القرارة

 مدارس 8 1  1 2 4 دير البمح

 مدارس 6 1  1 2 2 المغازي

 مدرسة 12 2 2 2 4 2 النصيرات

 مدارس 8 1 1 1 3 2 البريج

 مدرسة 37 5  6 11 15 غزة

 مدرسة 18 3 5 3 7  جباليا

 (1)مدارس 5 1  1  3 بيت حانون

 

 

 
                                                           

 .116،ص84رشاد المدني، قراءة احصائية حكؿ التعميـ في قطاع غزة،صامد االقتصادم، ع (1)
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 ( لجان المؤازرة11ممحق رقم )
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 (12ممحق رقم )
 م1993حتى  1986إحصائية بنتائج التوجييي في القسم العممي واألدبي مابين عام 

 القسم األدبي القسم العممي 

 النسبة % ناجح حاضر النسبة % ناجح حاضر العام

86 /
1987 

2493 1586 62 ،63% 4568 3008 85 ،65% 

87 /
1988 

2726 2164 49 ،79% 4109 3185 51 ،77% 

88 /
1989 

2868 1891 90 ،65% 4565 2996 63 ،65% 

89 /
1990 

3326 2079 51 ،62% 4370 2926 96 ،66% 

90 /
1991 

4931 3551 72% 5938 3270 07 ،55% 

91 /
1992 

6115 3625 28 ،59% 4863 3398 90 ،69% 

92 /
1993 

5941 3750 12 ،63% 4366 3223 80 ،
73%(1) 

 

 

 

 

                                                           
 احصاءات مديرية التعميـ (1)
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 (13ممحق رقم )
 (1)عدد خريجين وخريجات الجامعة اإلسالمية خالل سنوات إغالقيا

 المجموع عدد الخريجات عدد الخريجين الفصل

 253 128 125 88/1989الثاني 

 87 33 54 1990/ 89األكؿ

 116 65 51 1990/ 89الثاني 

 112 57 55 1991/ 90األكؿ

 65 19 46 1991/ 90الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .31زكريا السنكار، رأفت مطير، تاريخ الجامعة اإلسالمية، ص (1()1)
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 ( 14ممحق رقم )
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 (15ممحق رقم )
 إنتاج المحاصيل الزراعية والحيوانية بآالف 

 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 المحصكؿ
 56089 66019 36691 46816 36656 16880 36695 حقكؿ
خضار 
 كبطاطا

676507 846177 1096539 916860 695 ،135 1606077 1806357 

بطيخ 
 كشماـ

280 414 16617 36431 56491 46067 36063 

 436750 426350 346505 646172 396301 426213 426302 حمضيات
 276981 286542 226572 206019 146976 176437 156244 فكاكو
 46088 36667 26167 16865 16595 16379 16171 مختمفات
إجماؿ 
 االنتاج

1866288 2096605 1706864 1866163 2046121 377621 3936671 

 1296343 1326298 1056443 826273 726845 626051 566089 حيكانات
 706317 736992 456046 366530 336514 266810 256089 لحـك
 256215 196589 186535 156225 136384 106573 126660 حميب
 76191 46685 76331 16947 26360 26563 16458 سمؾ
 236866 316900 326880 256802 216924 186270 146259 بيض
 26755 26133 16652 26767 16663 36835 26632 مختمفات

المدخكالت 
القادمة 
مف 
 الزراعة

646667 686665(1) 986849 1096616 1196162(2) 1366318 1446511(3) 

 

                                                           
 .739، ص 1991االحصاء االسرائيمي  (1)
 .763، ص1992صاء االسرائيمي، االح (2)
 817، ص1994االحصاء االسرائيمي (3)
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 (16) ممحق رقم
 صادرات القطاع من الحمضيات

 ـ1992/ 1991 ـ1980/ 1979 ـ1970/ 1969 

باالف  النسبة% باالف األطنان دولة التصدير
 النسبة% باالف األطنان النسبة% األطنان

 4 4. 6 2 2. 7 - - الضفة الغربية
 31 36. 8 63 107، 5 39 55، 2 الدكؿ العربية 

 48 57. 8 7 11. 9 1 1. 2 اسرائيؿ
 6 6. 6 2 4 .0 53 73. 9 دكؿ أكركبا

 –محمي 
 كلمصناعة

7 .9 7 1  .11 6 6 .13 11 

 (1)100 119. 4 100 172. 9 100 140 .1 اجمالي
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .28داف يركف، ىميرم بكط، تطكر الزراعة في قطاع غزة، ص (1)
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 (17ممحق رقم )
 صادرات قطاع غزة من الخضروات

 م1992/ 1991 م1980/ 1979 م1970/ 1969 
باالف  النسبة% باالف األطنان دولة التصدير

 األطنان
 النسبة% باالف األطنان النسبة%

 39 83 .0 32 20. 4 - - الضفة الغربية
 1 2. 6 - - - - الدكؿ العربية 

 3 5. 8 22 14. 0 - - اسرائيؿ
 - 0 .2 1 0. 4 - - دكؿ أكركبا

 –محمي 
 57 119. 8 45 29. 8 100 17 .0 كلمصناعة

 (1)100 211. 5 100 64. 6 100 17 .0 اجمالي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .28داف يركف، ىميرم بكط، تطكر الزراعة في قطاع غزة،ص  (1)
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 (18ممحق رقم )
 صادرات قطاع غزة من الفواكو ماعدا الحمضيات

 ـ1992/ 1991 ـ1980/ 1979 ـ1970/ 1969 
باالؼ  النسبة% باالؼ األطناف دكلة التصدير

 األطناف
 النسبة% باالؼ األطناف النسبة%

 9 3.7 18 3. 3 - - الضفة الغربية
 8 1.6 14 2. 6 - - الدكؿ العربية 

 1 1.0 10 1. 9 - - اسرائيؿ
 - - - - - - دكؿ أكركبا

 –محمي 
 كلمصناعة

0. 13 100 6 .10 58 1463 72 

 (1)100 19.7 100 18.4 100 13 .0 اجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .30داف يركف، ىميرم بكط، تطكر الزراعة في قطاع غزة، ص(1)
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 (19ممحق رقم )
 جدول يوضح  كميات تصدير الحمضيات

الجية 
جريب  ليمون السنة المستوردة

 النسبئة المجموع بمنسية شموطي فروت
 المئوية

شرؽ 
 اكركبا

86 /
 ـ1987
87 /
 ـ1988

1707 
 

2604 

937 
 
581 

1088 
 

4436 

6121 
 

1211 

9853 
 

8832 

507 
 
809 

الدكؿ 
 العربية

86 /
 ـ1987
87 /
 ـ1988

8190 
 

5705 

2440 
 
60 

21496 
 

14090 

41166 
 

31218 

72292 
 

51073 

2 ،42 
 

7 ،51 

/ 86 اسرائيؿ
 ـ1987
87 /
 ـ1988

3480 
 

1288 

8895 
 

8089 

5040 
 

7160 

60215 
 

17264 

77730 
 

33801 

4503 
 

3403 

الضفة 
 الغربية

86 /1987 
87 /1988 

1035 
 
292 

653 
 
148 

6719 
 

3564 

3271 
 

1041 

11687 
 

5045 

608 
 
501 
 

 1987/ 86 المجمكع
87 /
 ـ1988

13412 
 

9889 

12925 
 

8878 

34343 
 

29250 

110873 
 

50734 

171553 
 

198751 

100 
 

100(1) 
 

 

                                                           
 .103عمراف أبك صبيح، حمضيات قطاع غزة، صامد االقتصادم، ص (1)
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 (20ممحق رقم )
 توزيع المؤسسات الصناعية في قطاع غزة حسب موقعيا الجغرافي ) نسبة مئوية(

 بيت حانون بيت الىيا النصيرات البريج دير البمح المغازي جباليا رفح خانيونس غزة المناطق الجغرافية لمصناعات
 %0، 6 %0، 6 %5، 0 %6، 3 %4، 4 %3، 1 %4، 4 %3، 1 %17، 6 %54، 7 األغذية كالمشركبات كالدخاف 

 %1، 8 %8، 9 %5، 4 - - - %23، 2 - %8، 9 %51، 9 النسيج
 %0، 7 %7، 6 %9، 7 %5، 6 %1، 9 %2، 6 %11، 0 %3، 4 % 12، 3 %46، 0 المالبس

 - %3، 8 %3، 8 %7، 7 %3، 8 %7، 7 - %11، 5 %38، 5 %23، 0 الجمكد كالمنتجات الجمدية
 %0، 6 %361 %8، 6 %564 %3، 2 %2، 2 %15، 6 %7، 3 %12، 4 %44، 3 الخشب كالمنتجات الخشبية

 - - - - %11، 1 - %11، 1 - - %77، 8 الكرؽ كالطباعة
 %4، 3 - %4، 3 %4، 3 %8، 7 %4، 3 %21، 7 %4، 3 %30، 4 %17، 4 البالستؾ كالمطاط

 - - - %3، 6 - - %10، 7 %21، 4 %14، 3 %50 الصناعات الكيماكية
 %1، 4 %3، 1 %3، 8 %3، 8 %7، 9 %2، 7 %10، 3 %9، 3 %16، 2 %41، 6 الزجاج كمكاد البناء

 - %14، 3 - - - - %42، 9 - %28، 6 %14، 3 صناعة المعادف االساسية
 %0، 7 %1، 7 %12، 0 %2، 2 %6، 1 %1، 2 %9، 1 %12 %14، 5 %40، 3 الصناعات المعدنية

الصناعات الميكانيكية ككسائؿ 
 االتصاؿ

75 % 2 ،4% 2 ،4% 2 ،4% - - 3 ،8% 2 ،4% - - 

 (1)- - - %3، 3 - - %3، 3 %3، 3 %26، 7 %63، 3 صناعات متنكعة أخرل
 

                                                           
 .138اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي ص  (1)
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 (21ممحق رقم )
 االجمالي " مميون دوالر"تطور االنتاج الصناعي الصافي ومساىمتو في الناتج المحمي 

 نسبة المساىمة االنتاج الصناعي العام
 %13، 7 4767 ـ1987
 %11 37 ـ1988
 %11، 6 41، 3 ـ1989
 %12 64، 4 ـ1990
 %12 73، 9 ـ1993
 (1)%12 91، 3 ـ1994

 

 (22ممحق رقم )

 السنة
اجمالي العاممين من 

قطاع غزة في 
 اسرائيل بااللف

 أخرى% بناء % صناعة% زراعة %

1985 7 ،41 6 ،21 19 3 ،42 1 ،17 

1987 46 21 7 ،18 9 ،41 4 ،18 

1988 4 ،45 3 ،22 3 ،14 9 ،47 5 ،15 

1990 1 ،43 3 ،16 0 ،9 6 ،61 1 ،13 

1992 1 ،43 9 ،14 3 ،4 4 ،57 4 ،5(2) 
 

 

 

                                                           
 .6اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي في فمسطيف، ص (1)
 .71اسامة نكفؿ، كاقع القطاع الصناعي ،ص  (2)
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 (23ممحق رقم )
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264 
 



265 
 



266 
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 قائوت املصادر واملراجع
 :المصادر أوالً 

 الكريـ. القرآف -1
 :الوثائق غير المنشورة

 .ـ6/1988/ 13 بتاريخ مقارف، حصاءإ غزة، لقطاع كالتعميـ التربية مديرية حصائيةإ -2

 مقارف احصاء الفنية، السكرتارية االحصاء قسـ غزة، لقطاع كالتعميـ التربية مديرية حصاءإ -3
 .ـ1990/ 7/ 29 بتاريخ( طالب -صفكؼ -مدارس)

 -1991)كالسكرتارية االحصاء قسـ غزة، لقطاع كالتعميـ التربية مديرية احصائية   -4
 (.ـ1992

 -1992) كالسكرتارية االحصاء قسـ غزة، لقطاع كالتعميـ التربية مديرية احصائية   -5
 (ـ1993

 .تقارير جمعية أصدقاء المريض الخيرية -6

 ـ.1992التقرير السنكم لبرنامج غزة لمصحة النفسية،  -7

 عف أىداؼ كنشاطات جمعية االتحاد النسائي الفمسطيني بغزة. تقرير -8

 .القدس، ـ1992 لعاـ الفمسطينية الزراعية االغاثة لجاف تقرير  -9

بقة المدرسة الناشطة، بتاريخ لقطاع غزة، مسا كثائؽ مديرية التربية كالتعميـ -10
 ـ.19/12/1991

 ـ.1992/ 8/ 24كالمالي،  كثائؽ مديرية التربية كالتعميـ لقطاع غزة، التفتيش االدارم -11

 أرشيؼ كزارة األسرل بغزة. -12

 :الوثائق المنشورة

حصاءات الصحية في الضفة الغربية كقطاه غزة،  سمسمة تقارير الكضع الراىف رقـ  اإل -13
 ـ. 1995راـ اهلل،  ،الفمسطينية دائرة االحصاء المركزية( 4)

 -1988الالجئيف الفمسطينييف تقرير المفكض العاـ لككالة األمـ المتحدة لالغاثة كتشغيؿ  -14
 ـ.1998
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ف في الشرؽ يالجئيف الفمسطينيلتقرير المفكض العاـ لككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ ا -15
، األمـ المتحدة، 13كثائؽ رسمية الدكرة السابعة كاألربعكف، الممحؽ  ،1992األدنى، عاـ 

 ـ.1992نيكيكرؾ، 

 ـ.2013برشكر المجمع اإلسالمي قطاع غزة،  -16

 .ـ2005 غزة، المريض، أصدقاء جمعية في اإلعالـ لجنة عف صادرة نشرة -17

 .غزة بقطاع الطالب أمكر أكلياء مؤازرة لجنة عف صادر بياف -18

 .كالحاضر الماضي بيف دراسية محاضرة الجدم، محمد -19

 .الفمسطيني لمتعمـ األكؿ المؤتمر كقائع كاالنتفاضة، لمتعمـ الدافعية ربو، عبد يحيى -20

 العربية كاألبحاث الدراسات قسـ اعداد، الشعبية االنتفاضة ظؿ في غزة قطاع في التعميـ -21
 ككالة، الصحفية كالخدمات العربية كاألبحاث لمدراسات غزة مكتب الصحفية – كالخدمات

 .ـ1990، القدس، كالنشر لمصحافة عرفة أبك

، الفمسطينية المركزية اإلحصاء دائرة، غزة كقطاع الغربية الضفة في التعميـ احصاءات -22
 .ـ1995،  اهلل راـ، 5 رقـ الراىف الكضع تقارير سمسمة

 لألغذية المتحدة األمـ كمنظمة أسيا لغربي كاالجتماعية االقتصادية المجنة المتحدة األمـ -23
 برنامج، المحتمة الفمسطينية األراضي في الزراعية لممؤسسات المرتقب التطكير، كالزراعة
 المتحدة األمـ منظمة، العامة الزراعية الفمسطينية المؤسسات تشكيؿ إلعادة المقترح العمؿ

 .ـ1990، نيكيكرؾ،  المتحدة األمـ،  كالزراعة لألغذية

 االقراض مؤسسات كتقيـ دراسة ،(اإلسككا)أسيا لغربي االجتماعية االقتصادية المجنة -24
 .ـ1995 نيكيكرؾ، المتحدة، األمـ الفمسطينية، األراضي في الزراعي

 .10 الدراسات سمسمة، كالطمكح الكاقع غزة قطاع في الصحة -25

 سمسمة، اإلنساف لحقكؽ الفمسطيني المركز، غزة قطاع في العماؿ حقكؽ كاقع حكؿ دراسة -26
 .ـ1999، 1ط، غزة، 30 الدراسات

 كاقع، المتحدة االمـ كالزراعة األػغذية منظمة أسيا لغربي كاالجتماعية االقتصادية المجنة -27
 .ـ1996، نيكيكرؾ، المتحدة األمـ، غزة قطاع في الزراعي  النمط تطكر كآفاؽ
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 بالجامعة العامميف لجنة عف تصدر، دكرية غير نشرة، اإلسالمية الجامعة العامميف صكت -28
 .ـ1991، غزة، اإلسالمية

معيد األزىر فمسطيف الديني غزة، يصدر عف دائرة العالقات العامة بمعيد األزىر بغزة،  -29
 ـ.1994

 األمـ اإلقميمي، التعاكف كآفاؽ الفمسطيني االقتصاد كالتنمية، لمتجارة المتحدة األمـ مؤتمر -30
 .المتحدة

 .المحتمة الفمسطينية األرض في االخيرة االقتصادية التطكرات، األنكتاد أمانة عف تقرير -31

 .ـ1995، غزة، اإلسالمية الجامعة دليؿ -32

 .ـ1993 غزة، بغزة، األزىر لجامعة العاـ الدليؿ -33

 غزة،  مكثقة، كانجازات متقدمة مسيرة اإلسالمية، بالجامعة العامة العالقات رةدائ إصدار -34
 .ـ1993

 الثاني كانكف شير مف األخير األسبكع في صدر حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -35
 .ـ1987( ديسمبر)

 .ـ1988 الثاني كانكف فمسطيف، ،سحما اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -36

 .ـ1988 الثاني كانكف ،4بياف فمسطيف، حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -37

 .ـ1988 ثاني كانكف في صدر ،38 رقـ حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -38

 .ـ1988 آذار 12 ،10رقـ فمسطيف،( حماس) اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -39

 .ـ1988 مارس 20 ،11 رقـ حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -40

 .ـ1988 اذار 28 ،12 رقـ حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -41

 .ـ1988 نيساف ،14 رقـ حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -42

 .1988/  نيساف( ابريؿ) 15 ،14 بياف حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -43

 شير مف األكؿ األسبكع نياية في صدر  ،18 رقـ حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -44
 .ـ1988( مايك) أيار

 .ـ1988/ 5/ 27 ،21 رقـ حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -45
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 .ـ1988 حزيراف، ،22 رقـ حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -46

 .ـ1988/ 10/ 5 ،30 رقـ حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -47

 .ـ1989/يناير ثاني كانكف12 ،33 رقـ حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -48

 .ـ1989/يناير ثاني كانكف 30 ،36 رقـ حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -49

 .ـ1989 فبراير/ شباط 25 حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -50

 .ـ1989/(مارس) أذار 20 ،38 رقـ حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -51

 .ـ1989 تمكز 15 ،44 رقـ حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -52

 .ـ1989 تمكز 21 ،45 رقـ حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -53

 .ـ1989( ابريؿ) نيساف 17 حماس، اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -54

 .ـ1990/ 9/ 26، 64 بياف،  فمسطيف( حماس) اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -55

 الثاني ربيع 21 الثالثاء، 80 رقـ، فمسطيف( حماس) اإلسالمية المقاكمة حركة بياف  -56
 .ـ1991( اكتكبر) أكؿ تشريف/ 29، ق1412

 .ـ1992/ 2/ 4، 82 بياف، فمسطيف -حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -57

 .ـ1992/ 1/ 3، 83، حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -58

 .ـ1992، أذار مارس 4، 84 بياف، فمسطيف -حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -59

 .ـ1992( نيساف)  ابريؿ 7، 85 رقـ، فمسطيف -حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف  -60

 .و ـ1992( يكنيك) حزيراف 3، 87 رقـ، حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف  -61

( / يناير) الثاني كانكف/ 4، 94 بياف، فمسطيف( حماس) اإلسالمية المقاكمة حركة بياف  -62
 .ـ1993

 .ـ1993/ 1/ 17 في كزع، حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف  -63

 .ـ1993، حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف -64

 .ـ1994( ابريؿ)نيساف 3، 110 رقـ بياف، حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف  -65

 .ـ1993( اكتكبر) أكؿ تشريف 5، حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف  -66
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 .ـ1993، حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف  -67

 .ـ1994( ابريؿ)نيساف 3، 110 رقـ بياف، حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف  -68

 .ـ1993( اكتكبر) أكؿ تشريف 5، حماس االسالمية المقاكمة حركة بياف  -69

 .ـ1994( ابريؿ)نيساف 3، 110 رقـ بياف، حماس اإلسالمية المقاكمة حركة بياف  -70

 .ـ1989 أذار/  مارس18، المقدس بيت، فمسطيف في اإلسالمي الجياد حركة بياف -71

 18،  ق1409 شعباف 11، المقدس بيت، فمسطيف في اإلسالمي الجياد حركة بياف  -72
 (.2)1989 أذار/ مارس

 . ـ1989 نيساف/ ابريؿ 9، فمسطيف في اإلسالمي الجياد حركة بياف -73

 20، ق1409، رمضاف 15، المقدس بيت، فمسطيف في سالمياإل الجياد حركة بياف  -74
 (.4، )ـ1989 نيساف/  أبريؿ

 (5. )ـ1989،  نيساف/ ابريؿ، المقدس بيت، فمسطيف في سالمياإل الجياد حركة بياف -75

 (.9) ـ1989( أيار) مايك 3، المقدس بيت، فمسطيف في سالمياإل الجياد حركة بياف -76

 .ـ1989( أيار) مايك 12، المقدس بيت، فمسطيف في اإلسالمي الجياد حركة بياف  -77

 10 نداء، ـ1989( أيار)مايك 29 المقدس بيت، فمسطيف في اإلسالمي الجياد حركة بياف -78

 .ـ1989( يكنيك) حزيراف 23، المقدس بيت، فمسطيف في اإلسالمي الجياد حركة بياف -79

 .ـ1990 مايك 3، المقدس بيت،  فمسطيف في اإلسالمي الجياد حركة بياف  -80

 ـ1990/ 7/ 3، المقدس بيت، اإلسالمي الجياد حركة بياف  -81

 .ـ1990/ 8/ 1، المحتمة األرض فمسطيف في اإلسالمي الجياد حركة بياف  -82

 .ـ1992/ مايك/ 2، المحتمة القدس، فمسطيف في  اإلسالمي الجياد حركة بياف  -83

 .ـ4/1994/ 3، فمسطيف في اإلسالمي الجياد حركة بياف  -84

، المحتمة المناطؽ في لالنتفاضة المكحدة الكطنية القيادة، الفمسطينية التحرير منظمة نداء -85
 .ـ1988/ الثاني كانكف، 3 رقـ نداء

، المحتمة المناطؽ في لالنتفاضة المكحدة الكطنية القيادة، الفمسطينية التحرير منظمة نداء  -86
 .ـ1988/ 1، 4 رقـ نداء



272 
 

، المحتمة المناطؽ في لالنتفاضة المكحدة الكطنية القيادة، الفمسطينية التحرير منظمة نداء -87
 ـ1988/ 3/ 10، 10رقـ نداء

، المحتمة المناطؽ في لالنتفاضة المكحدة الكطنية القيادة، الفمسطينية التحرير منظمة نداء -88
 .ـ1988/ 3/ 31، 11 رقـ نداء

، المحتمة المناطؽ في لالنتفاضة المكحدة الكطنية القيادة، الفمسطينية التحرير منظمة نداء  -89
 ـ1988/ 3/ 13، 12 رقـ نداء

، المحتمة المناطؽ في لالنتفاضة المكحدة الكطنية القيادة، الفمسطينية التحرير منظمة نداء  -90
 .ـ1988/ 4/ 20، 14 رقـ نداء

 .22رقـ، المكحدة الكطنية القيادة الفمسطينية التحرير منظمة نداء -91

 .24رقـ، المكحدة الكطنية القيادة الفمسطينية التحرير منظمة نداء  -92

/ 27، 26 رقـ ،لالنتفاضة المكحدة الكطنية القيادة الفمسطينية التحرير منظمة نداء  -93
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 .ـ1989/ 1/ 20، 33 رقـ، المكحدة الكطنية القيادة الفمسطينية التحرير منظمة نداء  -99

، 34 رقـ، لالنتفاضة المكحدة الكطنية القيادة الفمسطينية التحرير منظمة نداء  -100
 .ـ1989/ 2/ 11

/ 26، 35 رقـ، فمسطيف دكلة المكحدة الكطنية القيادة الفمسطينية التحرير منظمة نداء -101
 ـ1989

/ 3/ 16، 36 رقـ، لالنتفاضة المكحدة الكطنية القيادة الفمسطينية التحرير منظمة نداء -102
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/ 29، 37 رقـ، الفمسطينية التحرير منظمة المحتمة األرض في المكحدة الكطنية القيادة داءن -103
 .ـ1989/ 3

، 38 رقـ، الفمسطينية التحرير منظمة المحتمة األرض في المكحدة الكطنية القيادة نداء  -104
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/ 27، 39 رقـ، الفمسطينية التحرير منظمة المحتمة األرض في المكحدة الكطنية القيادة نداء -105
 .ـ1989/ 4

/ 5/ 22، 40 رقـ، فمسطيف دكلة الفمسطينية التحرير منظمة  المكحدة الكطنية القيادة نداء  -106
 ـ1989

/ 6/ 12، 41 رقـ، فمسطيف دكلة الفمسطينية التحرير منظمة  المكحدة الكطنية القيادة نداء  -107
 .ـ1989
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/ 8/ 15، 43 رقـ، لالنتفاضة المكحدة الكطنية القيادة الفمسطينية التحرير منظمة نداء  -109
 .ـ1989

/ 9/ 5، 45 رقـ، لالنتفاضة المكحدة الكطنية القيادة الفمسطينية التحرير منظمة نداء -110
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 .ـ1989/ 9/ 25، 46 رقـ، فمسطيف دكلة ؼ. ت. ـ المكحدة الكطنية القيادة نداء -111

/ 11/ 10، 48 رقـ، فمسطيف دكلة المكحدة الكطنية القيادة الفمسطينية التحرير منظمة نداء -112
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 رقـ، فمسطيف دكلة لالنتفاضة المكحدة الكطنية القيادة الفمسطينية التحرير منظمة نداء  -114
 ـ1989/ 12/ 25، 50

 .ـ1990/ 3/ 26، 54رقـ، المكحدة الكطنية القيادة الفمسطينية التحرير منظمة نداء -115
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274 
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 .ـ2013/ 9/ 8 الصكرم خديجة -132
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 .ـ2014/ 11/ 10 سمميسميـ  زياد -135
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 ـ.2014/ 28/12 الزىار محمكد -141
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 .ـ2013/ 9/ 3 شعباف أبكمحمد  كائؿ -155
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 :العبرية بالمغة وثائقال

 .سيمـ بيت تقرير، المناطؽ عمى اإلنساف حقكؽ انتياكات، يشكفي نعمو -157

 القطاع نقؿ، اإلنساف لحقكؽ أطباء راؿ منظمة عف صادر سنكم تقرير، جكردكف نيؼ -158
 .ـ1993 فمسطينية اليدم الصحي

 مكقع، المناطؽ في اإلنساف حقكؽ انتياكات،باس تامي، دكفيؾ شركف، بكش جيسكا -159
 .بيتسمـ

 تقرير، غزة قطاع عمى التجكؿ منع، يكف جيسكا، عرج شيرلي، جكالف كدفنا، بيش تامى -160
 .القدس، 1993، سيمـ بيت
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 .ـ1989 المحتمة األرض في اإلنساف لحقكؽ اإلسرائيمي المعمكمات مركز -161

 ـ.1991القدس، ـ، المكتب المركزم لالحصاء، 1991 السنكم لعاـ االسرائيمي االحصاء -162

 ـ.1994ـ، المكتب المركزم لالحصاء، القدس، 1994السنكم لعاـ االسرائيمي االحصاء -163
 :التقارير بالمغة االنجميزية

164- Palestinian Agricultural Relief committees, 1991 .     

165- The Palestinian Agricultural Relief committees,1993 Annual Report, 

TUBO Design 

 :العممية الموسوعات

دار أسامة لمنشر  ،2ج الفمسطينية، كالقرل المدف مكسكعة حجر، أبك آمنة -166
 ـ.2003، 1كالتكزيع، األردف، ط

 الثاني القسـ، 6مج،  الفمسطينية المكسكعة ،االنتفاضة قبؿ، الحكت شفيؽ، الحكت بياف  -167
 .ـ1990، 1 ط، بيركت، الخاصة الدراسات

 المركز مدار كاإلسرائيمية، الصييكنية كالمصطمحات األعالـ معجـ منصكر، جكني -168
 .ـ2000 اهلل، راـ اإلسرائيمية، لمدراسات الفمسطيني

 .بيركت كالنشر، لمدراسات العربية المؤسسة ،7ج السياسة، مكسكعة الكيالي، الكىاب عبد -169

 صادر دار العرب، لساف ،(ىػ711  المتكفى) المصرم األفريقي منظكر بف مكـر بف محمد -170
 .15 األجزاء عدد األكلى، الطبعة بيركت، –

، دار الشركؽ، القاىرة، 1ج ،الييكد كالييكدية كالصييكنية مكسكعة المسيرم، الكىاب عبد -171
 .ـ1999، 1ط

 لبناف، بيركت، الطميعة، دار، 11ج فمسطيف، بالدنامكسكعة  الدباغ، مراد مصطفى -172
 .1ج ،1965

 :العممية الدراسات

 ماجستير، رسالة( ـ1993 -1987)  الفمسطينية الصحافة في االنتفاضة عامر، أبك أحمد -173
 . ـ2013 غزة،
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) غزة قطاع في الفقر معدالت تحقيؽ في الفمسطينية األىمية الجمعيات دكر الكاكم، أحمد -174
 غزة، اإلسالمية، الجامعة -ماجستير رسالة( اإلسالمية الصالح جمعية حالة دراسة
 .ـ2013

  -2006 القاىرة، جامعة دكتكراة، رسالة الفمسطيني، االنتفاضي النمكذج القرايا، أبك بشير -175
 .ـ2007

 -1987 الفمسطينية، االنتفاضة في حماس اإلسالمية المقاكمة حركة جيكد البابا، رجب -176
 .ـ2010 غزة، اإلسالمية، الجامعة ـ،1994

 في تطكيرىا كسبؿ المسممات الفتيات تربية في اإلسالمية الجمعيات دكر عمكاف، رائدة -177
 .ماجستير 2009 ، غزة قطاع

 قطاع في كالسياسية المدنية الفمسطينييف لحقكؽ اإلسرائيمية االنتياكات عامر، أبك عدناف -178
 .ـ2004 غزة، ماجستير، رسالة ـ،1993 -ـ1987 األكلى االنتفاضة خالؿ غزة

 رسالة، ـ1987 -1967 غزة قطاع في المسمميف اإلخكاف حركة، خميؿ الشيخ نياد -179
 -العربية كالدراسات البحكث معيد، العربية الدكؿ جامعة. ـ2010 -2009 ،دكتكراة
  .القاىرة

 :العربية والمراجع لكتبا

 االعالـ مركز الصييكني، االعتقاؿ غياىب في المنسيكف الييجا، أبك إبراىيـ -180
 .ـ2004 ،1ط مصر، العربي،

 .13 ج الحاضر، الكقت في غزة التاريخ، عبر غزة سكيؾ، إبراىيـ -181

 .16 ج الفمسطيني، كالكفاح – االنتفاضة ، التاريج عبر غزة سكيؾ، ابراىيـ -182

 دراسات مركز، المنطقة في الصراع معدالت تغير االنتفاضة، كآخركف جابر أبك ابراىيـ -183
 .ـ2002، 1ط، عماف، األكسط الشرؽ

 حتى البراؽ ثكرة مف الفمسطينية الكطنية الحركة في اإلسالمي البعد، عباس ابراىيـ -184
 .ـ1990، 1ط، االنتفاضة

 االتحاد، العشريف القرف خالؿ الفمسطيني الكطني لمنضاؿ التاريخي المسار، الريماكم أحمد -185
 .ـ2005، 1ط، السعكدية-الفمسطينييف كالصحفييف لمكتاب العاـ
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 .ـ1999 ،2ط االنتفاضة، سكسيكلكجيا الديؾ، أحمد -186

 ،1ط بيركت، -اآلداب دار امبريمتك مطابع عمى طبع االنتفاضة، مجتمع، الديؾ أحمد  -187
 .ـ1993

أحمد العممي، يكميات االنتفاضة، منشكرات كزارة االعالـ الفمسطينية، مطبعة المعارؼ،  -188
 ـ.1995القدس، 

 تصدرىا الحكارية البرامج ألىـ كثائقية سمسمة، االنتفاضة عصر عمى شاىد، منصكر احمد -189
 .ـ2004، مصر، حـز ابف كدار لمعمكـ العربية الدار، الفضائية الجزيرة قناة

 في الصناعي القطاع حكؿ عمؿ كرشة، فمسطيف في الصناعي القطاع كاقع، نكفؿ أسامة -190
 ـ1997، غزة، الصناعة بكزارة كالتخطيط الدراسات ادارة، فمسطيف

 منظمة المكحد االعالـ اصدار، 13 أحداث الثكرة فمسطيف االنتفاضة شمكخ مؤلؼ، بدكف -191
 قبرص، نيقكسيا، كالتكزيع، كالنشر لمصحافة بيساف مؤسسة منشكرات الفمسطينية، التحرير

 .ـ1989 ،1ط

 اإلدارية العمكـ برنامج المفتكحة القدس جامعة، الفمسطيني االقتصاد مؤلؼ، بدكف -192
 .2006، كاالقتصادية

  االقتصادية اليياكؿ عمى االنتفاضة آثار في دراسة كالتغيير، االنتفاضة ،مؤلؼ بدكف -193
 سمسمة، الفمسطينية األرضي داخؿ الفمسطيني المجتمع في كالدينية كالسياسية كاالجتماعية

 .ـ1990، عماف، االقتصادية المطبعة شركة. المحتؿ الكطف شؤكف دائرة دراسات

 المكحد االعالـ اصدار، المبيف الفتح اطاللة عاـ، 12 أحداث الثكرة فمسطيف مؤلؼ، بدكف -194
،  1ط، نيقكسيا، كالنشر لمصحافة بيساف مؤسسة منشكرات، الفمسطيني التحرير منظمة
 .ـ1989

 التحرير منظمة المكحد االعالـ اصدار ،17أحداث الثكرة فمسطيف مؤلؼ، بدكف -195
 .ـ1989 ،1ط، نيقكسيا، كالنشر لمصحافة بيساف مؤسسة منشكرات، الفمسطيني

 الكطني التحرير حركة االنتفاضة، مف عاـ بعد جباليا مخيـ الثكرة مخيـ مؤلؼ، بدكف -196
 .المحتمة األرض لشؤكف العاـ القائد مكتب فتح الفمسطيني
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 الشؤكف كزارة، أفضؿ أسرة نحك، لمكالديف نداء" المجتمعية التكعية حممة مؤلؼ، بدكف -197
 التنمية ككالة كمساىمة اليكنسيؼ مف بدعـ، كالطفكلة لألسرة العامة االدارة االجتماعية
 .ـ1998، السكيدية العالمية

 كالدراسات لمنشر الجميؿ دار، بالقسـ مشفكعة ميدانية شيادات شعب قمع، البرغكثي بشير -198
 . 1990، 1ط، عماف، الفمسطينية كاألبحاث

 .ـ1988، 1ط، الككيت، الفالح مكتبة، كمستقبميا المباركة االنتفاضة، جياد جياد -199

 .ـ2003 ،1ط غزة، اليازجي، مكتبة غزة، قطاع في الصييكني االستيطاف البطش، جياد -200

 شركة الخص، سميـ تقديـ كحضارة، حضكر عاـ أالؼ خمسة غزة قاجة، أحمد جمعة -201
 ،1ط سكرية،/ دمشؽ -كالنشر كالثقافة لمدراسات الطارؽ دار لبناف،/ بيركت – بيساف
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 .ـ1993/ 7/ 15 ،8574 ع ،___________ -429
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Abstract 

The research examines key flashpoints of the first Palestinian intifada in the Gaza Strip 

which broke out in December 1987 and continued until the advent of the Palestinian 

authority on the 4
th

 of May 1994. Those couple of years was marked by massive popular 

participation, yet the events had ebbed and flowed throughout the seven years of 

intifada. 

The research highlighted forms and instruments of popular resistance and the causes for 

using such forms by the Palestinian people, threw fresh light on the participation of 

different social groups in the intifada, elucidated the contribution of professional sectors 

in the resistance. It also shed light on the significance of popular participation and how 

it was viewed by the Palestinian factions, and illustrated the hindrances encountered on 

the long path of the intifada in addition to the underlying causes. 

The researcher uses the historical method, and the research is composed of four chapters 

and a conclusion, in addition to a preamble which highlights the policies and practices 

of the occupation against the Gaza Strip (1967 – 1987) in addition to setting out a 

definition of the intifada and the factors leading to its breakout. The first chapter 

addresses the Zionist repression policy and popular resistance methods used to resist the 

occupation army in the Gaza Strip (1987 – 1994).   

The second chapter elaborated on the popular endeavors made for providing social 

services during the early years of intifada in the Gaza Strip (1987 – 1994) along with 

placing with more emphasis on the popular endeavors made for providing education and 

healthcare services in addition to endeavors of the social institutions. The third chapter 

addressed the popular endeavors exerted for promoting the economy during the early 

years of intifada in the Gaza Strip (1987 – 1994), the resistance of the agricultural 

sector, merchants, industrial sector and workers. The fourth chapter elucidated the 

pattern of popular resistance embraced by the Palestinian factions during the early years 

of the intifada (1987 – 1994). 

The research relied on a group of sources without which it was impossible for such 

study to be fulfilled. Those sources include the communiqués of the Palestinian 

factions, reports of active service organizations during the period of intifada, individual 

interviews conducted by the researcher with a number of Palestinians charged with 

stabbing attacks and key figures who still bear witness to the years of intifada, in 

addition to Arabic, Hebrew and foreign references. 

The research concluded with a number of results, the most significant of which are as 

follows: 

 The incident involving the attack on the truck has not been the only cause for the 

breakout of the massive Palestinian intifada- though it could constitute the spark 



294 
 

for such protests; rather it was a culmination of a series of aggravating 

conditions coming into interplay as a result of the Israeli occupation of the Gaza 

Strip since 1967. 

 The occupation authorities used all forms of repression and violations -which are 

punishable by international law- against the inhabitants of the Gaza Strip in an 

effort to curb the Palestinian intifada.  

 The Israeli authorities introduced new ways for confronting the resistance forms 

used by the Palestinian people in their popular struggle. 

 Forms of popular resistance had varied during the first intifada, and included 

demonstrations, strikes, civil disobedience, stabbing attacks, and wide 

participation of all community groups. 

 Despite the lack of potentials in the Gaza Strip, the population created its own 

ways and forms of resistance, which included throwing stones and carrying out 

knife attacks, using Molotov cocktails and grenades, and declaring massive 

disobedience. 

 The occupation imposed closures on schools and the only university in the Gaza 

Strip (Islamic University) to stamp down on the Palestinian intifada, however 

the occupation failed when the Palestinian population resorted to popular 

education, while committees were formed to counter commercial fraud. 

 The private healthcare sector in the Gaza Strip played a prominent role in the 

continuous provision of services to the citizens, it also contributed to organizing 

voluntary medical days for the people and organized several activities for raising 

awareness about health and awareness days for the families  

 The intifada contributed to fostering the social connections among the families 

in the Gaza Strip and that had enabled the Palestinian intifada to last for seven 

years.  

 The societies and mosques exerted their utmost efforts to provide social, 

cultural, and health services to the citizens, where they paid special attention to 

setting up zakat and donations fund to help the needy families, in a similar vein, 

reconciliation committees took a leading role by resolving the disputes and 

achieving social solidarity. 

 The mosque was considered one of the most significant social, cultural, and 

political action forums, and it actively took the fore and constituted the early 

cornerstones of the national struggle prior to the breakout of intifada, further it 

was the first meeting point for people before taking out to the street in massive 

demonstrations during the period of intifada. 
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 The occupation authorities sought to destroy the Palestinian economy and a 

number of other Palestinian institutions, by continuously imposing curfews, 

razing agricultural lands, impeding the marketing of agricultural produce, 

preventing the construction of factories, and levying more taxes. 

 In spite of the destructive occupation policy of the economy in Gaza, it has 

evolved through the different stages through allowing the families in the Gaza 

Strip to return to their lands, increasing the size of these lands, and improving 

their productivity. 

 The merchants and workers fought their battle against the enemy on all fronts, 

they carried out public strikes which inflicted damages to the Israeli economy 

and forced the occupation to dispose of the Arab workforce. 

 The communiqués were the connecting loop between the leadership of factions 

and the Palestinian people, through which messages, instructions and directions 

had been communicated. 

 

 

 

 

 

 


