




خريطة  قطاع غزة توضح حدود القضاء والحدود وفق اتفاقيتي الهدنة والتعايش

• تقدمـت القـوات المصرية في منتصف مايو عام 1948م إلنقاذ ما تبقى 
من فلسـطين، ومع دخوله األراضي الفلسـطينية سـيطر الجيش المصري 

على نصف مساحة فلسطين البالغة نحو 14000كم2.

• وّجـه االحتـالل عصاباتـه فـي منتصـف أكتوبـر عـام 1948م إلـى الجنـوب 
الفلسـطيني لمواجهـة الجيش المصري، حيث تمكنـت قوات االحتالل من 
اختـراق دفاعـات الجيـش المصـري وطوقته فـي قريتي الفالوجـة وعراق 
المنشـية فاضطر الجيش المصري لالنسـحاب إلى غـزة، وتم تهجير أهالي 

47 قرية في قضاء غزة.

• بحلـول شـهر ينايـر 1949م بـدأت مفاوضـات الهدنة بين مصـر واالحتالل 
الصهيونـي فـي جزيـرة رودوس اليونانيـة، وعلـى إثرهـا تم توقيـع اتفاق 
الهدنة حيث بلغت المسـاحة التي يسـيطر عليها الفلسـطينيون في غزة 

حوالي 555كم2.

• سـعى االحتـالل بعـد ذلـك للسـيطرة علـى المناطـق الحاكمـة لتأميـن 
األراضـي المحتلـة عـام 1948م، ومنـع الالجئيـن مـن العودة إلـى ديارهم، 
وفـي تاريـخ 22 فبرايـر 1950م وّقـع االحتـالل اتفـاق سـّري مـع الجيـش 
المصـري تحـت اسـم "اتفاقيـة التعايـش" بموجبـه تتـم إزاحة خـط الهدنة 
الموقع عام 1949م لمسافة 3كم باتجاه غزة، وبهذا تقلصت مساحة غزة 
مـن 555كـم2 إلـى 362كـم2، وهـو مـا أصبـح يعـرف بقطـاع غـزة وهـي 

التسمية التي أطلقها عليه الرئيس المصري محمد نجيب.

• كانـت مسـاحة قضـاء غزة في نهايـة الحكم البريطاني تبلـغ 1111 كم2، 
يحده من الغرب البحر األبيض المتوسـط ومن الشـمال قضاء الرملة ومن 
الشـرق قضاَئي الخليل وبئر السـبع ومن الجنوب شـبه جزبرة سـيناء، وكان 
يشـمل القضـاء ثـالث مـدن كبـرى (غـزة والمجـدل وخانيونـس) كمـا ضـم 

القضاء أربعًا وخمسين بلدًة وقرية.

قطاع غزة..
كيف تحول من قضاء إلى قطاع



مستوطنة كفار داروم عام 1948 م

مستوطنة موراج عام 2005 م

االستيطان في قطاع غزة 

بـدأ تاريـخ االسـتيطان الصهيونـي في قطاع غزة بإنشـاء مسـتوطنة كفار 
داروم التي أقيمت قبل النكبة عام 1946م، وتم تجديدها في العام 1970
م بعد احتالل قطاع غزة في أعقاب هزيمة الجيش المصري عام 1967م.

• بنـى االحتـالل فـي الفتـرة الواقعـة بيـن عامـي 1967م و1977م خمس 
مسـتوطنات لخدمـة أهدافـه اإلسـتراتيجية المتمثلة فـي تمزيق أوصال 
القطـاع و التحكـم فـي طرقـه الرئيسـية و شـواطئه، خاصـة بعـد تزايـد 
العمليات الفدائية و تسـلل الفدائيين عبر شـواطئ القطاع لتنفيذ عمليات 
(إيرز-كفـار  هـي  المسـتوطنات  وهـذه  االحتـالل  قـوات  ضـد  عسـكرية 

داروم-موراج-نيتسر حزانى-نتساريم ) .

• بعـد انسـحاب االحتـالل مـن مسـتوطنات شـبه جزيـرة سـيناء _ بموجـب 
اتفاقيـة كامـب ديفيـد مـع مصـر_ بنـى االحتالل سـت عشـرة مسـتوطنة 
جديـدة فـي قطـاع غزة خالل الفترة مـن 1977م وحتـى 1991م، وقد برزت 
قـوات  لتجميـع  جاهـزة  لتكـون  الجديـدة  المسـتوطنات  إلقامـة  الحاجـة 
عسـكرية إسـرائيلية قريبـة من الحـدود المصرية من جهة وتكـون مراكز 

استيطانية من جهة أخرى تحكم سيطرتها بالكامل على قطاع غزة.

• بلغ عدد مستوطنات قطاع غزة 21 مستوطنة، حيث مثلت مساحتها مع 
مسـاحة محيطهـا األمنـي والطرق الواصلـة لها حوالي %35 من مسـاحة 

قطاع غزة، وكان عدد المستوطنين فيها 8600 مستوطن.



دبابات االحتالل داخل حي السلطان برفح

مجاهد قسامي يتصدى لتوغل جيش االحتالل في حي الزيتون 2004 م

• كان الفلسـطينيون مصرين على مواصلة االنتفاضة ومجابهة رشاشـات 
العدو وثكناته العسكرية بصدورهم العارية، وقد بالغ العدو في إيذائهم، 
وراح يقمعهم بواسـطة صواريخ طائراتـه المروحية، زاجًا بدباباته إلى حيث 

ميادين وساحات التظاهرات، وعمق المدن.  

• وقفت المقاومة رغم ضعف اإلمكانات بصالبة وبسالة في وجه العدوان 
وكان الشـعب خيـر مسـاند ومحتضـن، واسـتمرت التضحيـات والبطـوالت 
وتنامـى الغـرس وكبـر البناء من مجموعـات متفرقة إلـى فصائل وكتائب 

وقيادة قتال .

االنتفاضـة  المقاومـة تماشـيًا مـع تصاعـد  أدوات  القسـام  • طـور قـادة 
لمواجهـة آلـة القمـع االحتالليـة التـي تغولت علـى التجمعات السـكانية 
وأصبحـت عرضـة للقصـف مـن المقاتـالت الحربيـة، عندهـا دخـل علـى خط 
المواجهـة أعمـال صـد االجتياحات ونشـأت وحـدات المرابطيـن التي مثلت 

بنية عسكرية رصينة للمقاومة.

• شـكل اندالع انتفاضـة األقصى في سـبتمبر 2000م، برهانا واضحا على 
إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة الكفاح من أجل حماية مقدساته 
ونيل حريته، فسـرعان ما توسـعت االنتفاضة من قبل الشباب الفلسطيني 
المنتفـض لتطـال كافة المناطق الفلسـطينية رغم محـاوالت كي الوعي 

من خالل استخدام العدو للقوة الغاشمة في قمع المتظاهرين العزل.

اندالع انتفاضة األقصى 



القائد العام صالح شحادة في وداع االستشاهدين منفذي عملية اقتحام مستوطنة دوغيت

مدفع هاون من صناعة كتائب القسام 

• كان الشـيخ الشـهيد صالح شحادة مؤمنا بأن االنتفاضة ستدحر المحتلين 
من قطاع غزة، وبنى خطته التي أعدها لذلك على عدة مرتكزات، وهي:

1. التركيـز على اسـتهداف الجنـود والثكنات العسـكرية المكلفة بحماية 
المستوطنين إلفقاد المستوطنين الشعور باألمن.

2. تكثيف اسـتهداف المسـتوطنين في طرق تحركاتهم إلعاقة حركتهم 
وجعلها مرهقة وذات كلفة أمنية وروتينية مستنزفة للعدو.

3. نقـل المقاومـة إلى عمق المسـتوطنات من خالل اتبـاع تكتيك عمليات 
االقتحام.

• الحقـًا بعـد نجـاح التصنيـع العسـكري بقيادة الشـهيد عدنـان الغول في 
تصنيـع قذائـف الهـاون والصواريـخ أدخـل تكتيـك مشـاغلة المسـتوطنات 

بالنيران البعيدة.  

• وبينمـا كان االحتـالل في أوج محاوالته لقمع االنتفاضة  والمقاومة كان 
القائد الشـهيد صالح شـحادة وإخوانه يضعون األسس والمنطلقات لميالد 
مقاومـة مسـلحة مؤثـرة ضاغطـة علـى المحتـل رغـم محدوديـة الكوادر 
واالمكانيـات، وانبرى من األيام األولـى لالنتفاضة جامعا لحاالت المقاومة 

وعنوانا لكل من يطرق بابها، وداعما ورافدا لها بالمال والسالح.



رسم كروكي يوضخ حجم التحصينات على محود فيالدلفيا

موقع
غيريت

مصر

رفح

برج
حردون

موقع
ترميت

محور

فيالدلفيا

معبر
رفح

وإمعاًنا في محاربة المقاومة ومنع إمدادها، أقام االحتالل مجموعة من 
الحواجـز العسـكرية التـي قّسـمت قطـاع غزة إلـى ثالث مناطـق معزولة؛ 
ليحبط أي محاوالت لنقل السالح والعتاد من منطقة إلى أخرى ، كما راهن 
على استسـالم المقاومين بعد استنزاف قدراتهم وتفتيت عزيمتهم في 
الهجمـات المرّكـزة واالجتياحات المتكـّررة، غير أّن إرادتهـم كانت األقوى، 
فتحـّدوا المنطـق الـذي كان يقـول بهزيمتهـم واّتجهـوا إلـى التصنيـع 
المحلي للسـالح فـي محاولة إلنتاج أدوات قتاليـة متواضعة في بداياتها، 
هـذه األدوات واألسـلحة أضحـت بعزيمـة الرجـال مؤثـرة وفّعالـة وأوجعت 
المحتـل وأربكـت حسـاباته وجعلتـه يتراجـع عـن محاوالتـه ومخططاته، بل 

كانت في النهاية من أهم أسباب دحر االحتالل وانسحابه من قطاع غزة.

اسـتخدم جيـش االحتـالل القـوة المفرطـة والغاشـمة في قمـع انتفاضة 
األقصـى لوأدها في مهدها، وكان يراهن على قلة إمكانيات المقاومين 
والفـرق الهائـل والجائـر فـي ميـزان القـوة والعتـاد مـن جهـة، والحصـار 
المطبـق الـذي يفرضـه علـى قطـاع غـزة مـن جهـة أخـرى لمنـع عمليات 
تهريب األسلحة عبر البحر أو على الحدود بين مصر وغزة بشكل خاص فيما 

يعرف بـ"محور فيالدلفيا".

وأنشـأ جـداًرا فوالذًيـا يتجـاوز ارتفاعـه 6 أمتـار علـى امتـداد 12 كـم، وشـّن 
عمليـات هـدم شـاملة وأزال العشـرات من المنازل بشـكل كامل لتوسـيع 
مسـاحة المنطقة المكشـوفة قرب الشـريط الحدودي، وأقـام العديد من 
المواقـع واألبـراج العسـكرية المحّصنة على امتـداده، واسـتفاد أيًضا من 
طبيعة سيناء الصحراوية المكشوفة في جعل كل ذلك مانًعا أمام عملية 

اإلمداد وجعلها مهمة شبه مستحيلة.

التصنيع العسكري.. البواعث واإلنجازات



أولـت قيـادة كتائـب القسـام اهتماًمـا كبيـًرا بالتصنيـع المحلـي للسـالح، 
وسـعت لتوفيـر اإلمكانـات الالزمة لتطويـره وزيادة فاعليتـه وتأثيره، ومع 
توالـي التجـارب وتراكـم الخبـرات اسـتطاعت الكتائـب تصنيـع العديـد مـن 
2005م  2000م حتـى  االنتفاضـة مـن  القتاليـة خـالل  واألدوات  الوسـائل 

المتمّثلة فيما يلي:

1. القنبلة اليدوية القسـامية: قنبلة تّم 
صناعتهـا محلًيـا بشـكل كامـل وبأدوات 
بسـيطة وبتكلفة منخفضة وبمستوى 
عاٍل من األداء، وقد تّم صناعتها محاكاة 

لنموذج قنبلة دولية.

عـن  مطـّور  نمـوذج  البتـار:  قذيفـة   .2
قذيفـة البنـا وأكبـر حجًمـا ُأنتجـت عـام 
األرض  علـى  تثبيتهـا  يتـّم  وكان   2003
بسـلك  وتربـط  إطالقهـا،  قبـل  بدعائـم 
مـن  اإلطـالق  بعمليـة  للتحكـم  طويـل 

مسافة بعيدة.

لتكـون  ُصممـت  الياسـين:  قذيفـة   .3
سـالًحا مضاًدا للدبابات، وهي نسخة عن 
عـن  اإلعـالن  تـّم  وقـد   "RPJ P2" سـالح 
تصنيعهـا بعـد استشـهاد الشـيخ أحمد 

ياسين.

محلـي  نمـوذج  الهـاون:  قذائـف   .4
العالميـة، ذو مديـات  الهـاون  لقذائـف 
صـوب  إطالقـه  يتـّم  كان  محـدودة 
التجّمعات االستيطانية وجنود االحتالل.

الكتائـب  محـاوالت  أولـى   :1 قسـام   .5
تصنيـع صـاروخ محلي وقـد أطلق بتاريخ 
مسـتوطنة  باتجـاه   2001 أكتوبـر   26

"سديروت"، وكان مداه 3 كيلو متر.

6. قسـام 2: نسـخة مطـّورة مـن صاروخ 
"قسـام 1" ويبلـغ مـداه مـا بيـن 9 و12 

كيلومترات.

متفجـرة  عبـوة  الشـواظ:  عبـوة   .7
صناعـة  مـن  للـدروع  خارقـة  وموجهـة 

كتائب القسام بشكل كامل.



أبرز عمليات كتائب القسام خالل االنتفاضة
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إنزال علم االحتالل من مستوطنة نيتساريم قبيل االنسحاب سبتمبر 2005 م

االندحار من غزة

كانت  فقد  كيانه،  من  يتجزأ  ال  جزءًا  غزة  قطاع  يعتبر  االحتالل  كان 
بعد  خاصة  له،  بالنسبة  األول  الدفاع  خط  تمثل  القطاع  في  مستوطناته 

انسحابه من سيناء.

لالحتالل،  ومستمرًا  كبيرًا  تحديًا  1987م  عام  األولى  االنتفاضة  شكلت   •
وازداد العبء األمني في ذروة العمليات المسلحة بقيادة الشهيد عماد 
عقل، حيث سعى االحتالل أمام التكلفة العالية واالستنزاف المستمر إلى 
التخلص من هذا العبء من خالل عقد اتفاق أوسلو، الذي سيطر من خالله 

على القطاع بواسطة التمركز في المحاور والمستوطنات.

بسبب  أمني هائل  لضغط  االحتالل  تعرض  األقصى  انتفاضة  اندالع  • مع 
كثافة العمليات التي استهدفت جنوده ومستوطنيه، في المستوطنات 
العمليات  الطرق، وقد استمرت هذه  العسكرية وعلى محاور  والمواقع 
القسام  وصواريخ  الهاون  لدخول  وكان  واالجتياحات،  التحصينات  كل  رغم 
التأثير على عمق المستوطنات، حيث  بارزًا في  على خط المواجهة دورًا 

استهدفت من قبل كتائب القسام بنحو 3518 قذيفة وصاروخ.

• كانت عملية اقتحام حامية موقع نيتساريم شديدة التحصين في أكتوبر 
2003، وإدخال كتائب القسام تكتيك حرب األنفاق إلى المواجهة الضربة 
القاصمة التي أجبرت االحتالل على التفكير الجدي في الهروب من غزة، 
جدوى،  دون  العازلة  المناطق  وزيادة  التحصين  عمليات  كل  أضحت  فقد 
وُأصيبت منظومة االحتالل األمنية باإلحباط الشديد، وأصبح جنود االحتالل 

ومستوطنيه يعيشون حالة ذعر مستمر.

شارون  أجبرت  حتى  الصهيوني  األمن  نظرية  عمق  اإلنتفاضة  •ضربت 
صاحب نظرية "نيتساريم كالنقب وتل أبيب" إلى إعالن االنسحاب من غزة، 
حيث بدأ جيش االحتالل بتاريخ 15 أغسطس 2005م، إجالء مستوطنيه من 
القطاع، ليخرج آخر جندي ويغلق بوابة كيسوفيم بوجود قائد فرقة غزة 

آنذاك أفيف كوخافي في 12 سبتمبر 2005م.




