
الذكرى الـ 32 الندالع «انتفاضة
الحجارة»: كيف واجه الكف

الفلسطيني المخرز اإلسرائيلي
منذ 5 ساعات

كانون ديسم,/  من  الثامن  أمس  يوم  صادف  العربي»:  «القدس  ـ  غزة 

E تفجرت  التي  الحجارة»  «انتفاضة  الندالع   32 الـ  الذكرى  مرور  األول، 

بمواجهات  ،1994 عام  حتى  واستمرت   1987 عام  من  اليوم  هذا  مثل 

الفلسطيني\ لالجئ\  جباليا  مخيم   E شرارتها  انطلقت  عارمة  شعبية 

املناطق جميع   jإ قصlة  فoة  خالل  لتمتد  غزة،  قطاع  شمال 

الفلسطيني الشعب  رفض  عن  تعبlا  وغزة،  الضفة   E الفلسطينية 

لالحتالل.



أن كون  الشعبية،  الثورة  تلك   wع الحجارة»  «انتفاضة  اسم  وأطلق 

الرشاشة، وأسفر األسلحة  الحجر مقابل  فيها كان  الفلسطيني  السالح 

الشهداء آالف  سقوط  عن  للمتظاهر|ن  العنيف  اإلسرائي�  القمع 

ونساء أطفال  بينهم  الفلسطيني\  آالف  بعشرات  والزج  والجرحى، 

وشيوخ عالوة عw الشبان E معتقالتها.

استشهاد  jإ واألسرى  الشهداء  أسر  رعاية  مؤسسة  معطيات   lوتش

1550 فلسطينيا خالل االنتفاضة، واعتقال 100-200 ألف.

جرحى عدد  أن   jإ الفلسطيني  الجر|ح  مؤسسة  معطيات   lتش كما 

إعاقات من  منهم  نحو 40 %  يعا�  جر|ح،  ألف   70 عن  زاد  االنتفاضة 

أنشأت قامت  املعتقل\،  ألعداد  االحتالل  سجون  كفاية  ولعدم  دائمة، 

آالف فيه  لتضع  الخيام،  من  الصحراوي»  «النقب  معتقل  إسرائيل 

األسرى.

إسرائي� سائق  قيام   wع ردا  الحجارة»،  «انتفاضة  أحداث  وتفجرت 

طر|قهم  E وهم  غزة،  من  الفلسطيني\  العمال  من  مجموعة  بدهس 

للعمل داخل املناطق املحتلة عام 1994، ما أدى وقتها الستشهادهم.

E تلك االنتفاضة من الحجارة وإشعال النار E وتطورت وسائل املقاومة

استخدام ثم  ومن  الشامل،  اإلضراب  لتشمل  السيارات،  إطارات 

تشكيل االنتفاضة  شهدت  كما  املقاومة،  عمليات   E الرشاشة  األسلحة 

قيادة وطنية موحدة إلدارتها شاركت فيها فصائل منظمة التحر|ر، كما

14كانون يوم  حماس  حركة  تأسيس  عن  انطالقها  من  أيام  بعد  أعلن 

األول/ ديسم,.

امل,ح والضرب  بالرصاص  املتظاهر|ن  قمع  جانب   jإ إسرائيل  وعمدت 

موجة تنامي  ملنع  الصحافي\،  كامlات  وثقته  الذي  العظام   lوتكس

الغضب الشعبي، اj إبعاد عدد من قادة االنتفاضة من كافة الفصائل

أبر|ل/ شهر   E إسرائيل  قامت  كما  الجامعات،  وأغلقت  الفلسطينية، 



الوزير خليل  فتح  لحركة  املركز|ة  اللجنة  عضو  باغتيال   ،1988 نيسان 

كان والذي  التونسية،  العاصمة   E االنتفاضة  بأبي  امللقب  جهاد»  «أبو 

من مسلحة  لعمليات  يدبر  وكان  االنتفاضة،  قيادة  مع  تواصل   wع

شبان وعمل  الغضب،  لهيب  من  زادت  العمليات  تلك  أن   lغ الخارج، 

االنتفاضة عw تطو|ر أدواتها.

الذي الوقت  ذلك   E فعالياتها  باإلعالن عن  الحجارة»  وبدأت «انتفاضة 

مكتوبة، بيانات  ع,  التواصل،  مواقع  وال  اإلنoنت  ثورة  يشهد  يكن  لم 

كانت تطبع بشكل سري، كما عمدت الفصائل اj إعالن الفعاليات من

خالل الكتابة عw جدران املنازل. ونجح الفلسطينيون E إيصال صوتهم

املنادي بزوال االحتالل إj كل العالم.

فoة عاشوها  التي  األيام  تلك  يستذكرون  الفلسطينيون  يزال  وال 

منع بفرض  االحتالل  جيش  استمرار  تخللها  التي  الحجارة»،  «انتفاضة 

ال كما  التظاهرات،  ملنع  مسعى   E الفلسطينية،  املناطق   wع التجوال 

استشهدوا الذين  أبنائها  فقدان  حسرة  يعيش  األسر  من   lالكث يزال 

اإلعاقة من  يعانون  ك�  مواطنون  هناك  يزال  ال  فيما  االحتالل،  بنlان 

جراء االصابة E مناطق خطرة.

الندالع والثالث\  الثانية  الذكرى   E حماس  حركة  أكدت  جهتها،  من 

بلحظة يهنأ  «لن  اإلسرائي�  االحتالل  أن   wع الحجارة»،  «انتفاضة 

استقرار فوق أرضنا املحتلة».

jإ الفلسطيني  بالشعب  أدت  التي  األسباب  «إن  لها  بيان   E وقالت 

بل يومنا،  حتى  قائمة  زالت  ما   1987 عام  الشعبية  ثورته   lتفج

الشرائع كفلته  مشروع  «حق  املقاومة  أن   wع وأكدت  وتفاقمت». 

الذي املسلح  الكفاح  سيما  وال  الدولية،  والقوان\  واألعراف  السماوية 

الوطنية الحقوق  واسoداد  القضية،  لحماية  اسoاتيجًيا  خياًرا  يمثل 

الفلسطينية».



من ملهًما  «فصالً  شكل  الحجارة  انتفاضة  اندالع  أن  كذلك  وأكدت 

وتوحيد الجهود  تضافر   jإ داعية  االحتالل»،  مع  املواجهة  فصول 

القضية  من له  إزاء ما تتعرض  اإلسرائي�  االحتالل  البنادق E مواجهة 

مخاطر الشطب والتصفية.

مع تتناقض  أنها  أكدت  التي  «التطبيع»  بعمليات  املناسبة  بهذا  ونددت 

القبول أو  االحتالل،  مع  عالقة  أي  إلقامة  الرافضة  الشعوب  رغبة 

بوجوده E فلسط\.

وعضو الديمقراطية،  للجبهة  السيا�  املكتب  عضو  خالد   lتيس وقال 

انطلقت  1987 عام  من  اليوم  هذا  مثل   E» للمنظمة  التنفيذية  اللجنة 

أعادت التي  الحجارة،  أطفال  انتفاضة  الباسلة،  الشعبية  االنتفاضة 

ومنظمة الفلسطينية  القضية  من  والدولية  العربية  املواقف   jا التوازن 

الوضع «كان  الفoة  تلك   E أنه   jإ الفتا  الفلسطينية»،  التحر|ر 

الفلسطيني E أصعب أحواله، واليوم فإن الوضع الفلسطيني E أسوأ

معازل،  E ويحاصرنا  ينتشر  واالستيطان  يتعمق  فاالحتالل  أحواله، 

يجري اللعينة،  القرن  االنفصال وصفقة  نحو  يتعمق ويتجه  واالنقسام 

تطبيقها خطوة خطوة»، مؤكدا أن الحالة الفلسطينية «أحوج ما تكون

مواجهة  E وطني  وعصيان  شاملة،  شعبية  انتفاضة   jإ األيام  هذه 

االحتالل».


