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  سنة على حرب غزة

  

  2008 -  1948: مسرد زمني لألحداث يف القطاع
إىل املسارد الزمنية، ورصد عملية السالم، ) chronology(هذا املسرد الزمني يستند 

، فضالً عن املراجع املدرجة )باإلنكليزية" (الفلسطينيةجملة الدراسات "والتحديثات الفصلية يف 
، يمكن مراجعة 2003نوفمبر /التفصيالت بعد تشرين الثاينوملزيد من . يف نهاية هذه الوثيقة

مسرد  –فك االرتباط اإلسرائيلي األحادي اجلانب من بداية الفكرة حتى عشية احلرب : "أدناه
كذلك يمكن إيجاد أدناه، تفصيالت تتعلق بالعمليات التي حتمل أسماء، والتي قام . ، ص ـ"زمني

 – 2000ضد غزة،  اإلسرائيليةالعمليات العسكرية : "يف ،2000بعد سنة  اإلسرائيليبها اجليش 
  .108، ص ـ"2008
، دخلت اجليوش العربية أجزاء فلسطين إسرائيلبعد يوم من إعالن دولة  :1948مايو /أيار 15

وقد دخلت القوات . اخملصصة للدولة العربية بحسب خطة التقسيم الصادرة عن األمم املتحدة
عبر سيناء، وانتشرت القوة الرئيسية على طول ) رجل يف البداية 5000كتائب، ونحو  9(املصرية 

  .شاطئ غزة شماالً حتى أسدود
  

ونتيجة . لفت جامعة الدول العربية حكومة كل فلسطين يف مدينة غزةأ :1948سبتمبر /أيلول
املنافسات بين العرب، توقفت هذه احلكومة، التي هي ظاهرياً حكومة فلسطين الرسمية، عن 

، ثم انتقلت إىل القاهرة، حيث 1948ديسمبر /ي وظيفة حقيقية ابتداء من كانون األولممارسة أ
  .1963بقيت حبراً على ورق حتى سنة 

  
عملية الضربات العشر ضد القوات املصرية  إسرائيلشنت  :1948أكتوبر /أواسط تشرين األول

رات اآلالف من الالجئين إىل على اجلبهة اجلنوبية، ويف أثناء تقدم القوات اإلسرائيلية، اندفع عش
وعند نهاية احلرب، احتشد يف تلك املنطقة أكثر من . املنطقة املتقلصة التي يحتفظ بها املصريون

يف قطاع غزة وحدها،  اإلسرائيليةقرية احتلتها ودمرتها القوات  40الجئ من أكثر من  200.000
  .اخمتينوأيضاً من القرى احملتلة يف مقاطعتي اخلليل والرملة املت

  
وبموجب اتفاق ) جلنة خدمة األصدقاء األميركيين(تولت الكوايكرز  :1949يناير /كانون الثاين

  .مع األمم املتحدة، عمليات إعانة الالجئين يف منطقة غزة
  

                                                            
  املصدر:  

Journal of Palestine Studies 151, vol. XXXVIII, no. 3 (Spring 2009), pp. 98-121.  
  .JPS ليندا بتلر، وهي رئيسة حترير مشاركة يف: إعداد

   .خليل نصار: ترجمة
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املنطقة  ووُضعتاإلسرائيلية،  –جرى توقيع اتفاقية الهدنة املصرية  :1949فبراير /شباط 24
ومع أن السياسة املصرية  .حتت احلكم املصري عسكرياً وإدارياً طاع غزة املعروفة رسمياً اآلن بق

، وأبقته منفصالً الفلسطينيةمنعت التعبير والتنظيم السياسيين، إالّ إنها حافظت على هوية القطاع 
  .معّلق إىل حين تطبيق قرارات األمم املتحدة املالئمة" كيان فلسطيني"عن مصر كـ 

تدفق الالجئين املعدمين إىل القطاع أربك، وبشكل كلي، سكانه إن  :التأثير االقتصادي
، ذلك بأن هؤالء الالجئين فاقوهم عدداً بمعدل ثالثة إىل واحد )نسمة 70.000نحو (األصليين 

، ارتفعت كثافة 1948 – 1944خالل الفترة (وازدادت صدمة هذا التدفق املفاجئ حدة . تقريباً
كانت قد استولت على  إسرائيلألن ) 2ميل/شخص 2300إىل  2ميل/شخص 500السكان من 

تقريباً من السكان األصليين % 80(مناطق القطاع النائية واملنتجة، ودجمتها يف الدولة اجلديدة 
فقدوا موارد رزقهم بعد احلرب، كما أنه مل يبق من املليون دونم تقريبًا، املزروعة حبوباً يف 

ويف ظل عدم وجود فرص للعمل، وعدم وجود أراض، ). اعالقطدونم يف  71.000، إالّ مقاطعة غزة
واحلرمان من التواصل التجاري الداخلي، ومن دون قواعد للرسوم، أصبح القطاع مفتقراً تماماً إىل 

  .موارد إلعالة التضخم السكاين
  

قامت إسرائيل، يف انتهاك التفاقية الهدنة، بإفراغ القسم اجلنوبي من البلد  :1949مارس /آذار
 3140جمموع سكانهما نحو (ن سكانه العرب الباقين، وطردت سكان الفالوجة وعراق املنشية م

الذين طُردوا إىل ) نسمة 2400(وجرى الحقاً إخالء اجملدل من سكانها . إىل غزة واخلليل) نسمة
  .، عندما أعيد تسمية املدينة عسقالن1950غزة يف سنة 

  
عمليات اتفاقية مع مصر لتويل ) 1949سست يف سنة تأ(األونروا وقّعت  :1950سبتمبر /أيلول

وبحلول سنة . ، وتأمين الطعام والعناية الصحية والسكن والتعليم لهماإلغاثة لسكان غزة الالجئين
  .، كانت األونروا قد نقلت معظم الالجئين من اخليام إىل مآوٍ دائمة يف ثماين خميمات1953

  
كان الالجئون املعدمون، واجلياع غالباً، يتسللون  :أوائل اخلمسينيات –أواخر األربعينيات 

ويف أوائل اخلمسينيات . عائدين إىل قراهم عبر احلدود، حماولين استرداد مقتنياتهم وحماصيلهم
شخص  5000و 2700أوت بحياة ما بين يف السنة، " تسلل"حادثة  15.000إىل  10.000وقعت 

 – 1949خالل الفترة  اإلسرائيلين قتلهم اجليش الذي) أغلبيتهم عُزّل" (املتسللين"من العرب 
حادثة  4500بالتدريج إىل نحو " التسلل"وبحلول أواسط اخلمسينيات، تدنى عدد حوادث . 1956

  .سياسة إطالق النار فوراً، والتي كان لها مفعول رادع اإلسرائيليسنوياً، بسبب اتباع اجليش 
  

ادة جمال عبد الناصر، بإطاحة النظام امللكي بقي" الضباط األحرار"قام  :1952يوليو /تموز
ويف حين جرى اإلبقاء على سياسة النظام القديم باحملافظة على الفصل التام بين مصر . املصري

والقطاع، اتخذ ناصر تدابير لتحسين حصة الغزيين، بما فيها إنشاء منطقة جتارة حرة للبضائع 
. مصر، وذلك من أجل دعم االقتصاد وتشجيعه الصناعية واالستهالكية التي مل تكن متوفرة يف

، بتخفيف القيود على الغزيين ليتمكنوا من العمل يف مصر، وفسح اجملال 1954كما قام يف سنة 
ين املؤهلين كي يتعلموا جماناً يف اجلامعات املصرية، باإلضافة إىل الفلسطينيأمام الطلبة 
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وقد . ن علومهم يف مصر خالل العقد التايلحصولهم على معونة مالية؛ وهكذا، أتم آالف الغزيي
، عندما ألغاها الرئيس املصري أنور السادات معاقبة 1978استمرت هذه السياسة حتى سنة 

  .إسرائيلين على معارضتهم اتفاقية كامب ديفيد التي أبرمها مع لفلسطينيل
  

، إسرائيلى قام الفدائيون املسلحون بهجمات عبر احلدود من غزة عل :أوائل اخلمسينيات
، وذلك على اإلسرائيلينظمتها وحدات من اإلخوان املسلمين والشيوعيين رداً على أعمال اجليش 

الرغم من القمع القاسي من جانب السلطات املصرية التي كانت تعتمد سياسة عدم استفزاز 
حدة وقد أدى هجوم قامت به و. التي كانت تشن ضربات انتقامية مميتة وغير متكافئة إسرائيل
 50على خميم البريج لالجئين إىل مقتل  1953أغسطس /ية بقيادة أريئيل شارون يف آبإسرائيل

  .فلسطينياً على األقل
  

اجلهود املصرية ملنع هجمات  إسرائيلعلى الرغم من إدراك  :1955فبراير /شباط 28
دينة غزة، قام بهجوم مباغت على مركز عسكري مصري قرب م اإلسرائيليالفدائيين، فإن اجليش 

جندياً، األمر الذي شكل حداً فاصالً يف سياسة مصر اخلارجية فيما يتعلق  39تسبب بمقتل 
  .والعامل العربي إسرائيلب
  

على مصر ) بريطانيا؛ فرنسا؛ إسرائيل(وقوع الهجوم الثالثي  :1956أكتوبر /تشرين األول 29
جزءاً ال يتجزأ من املاضي "ة إياه معلن(خالله قطاع غزة  إسرائيلاحتلت والذي  –حرب السويس  –

وعلى نطاق (عندما أجبرتها الواليات املتحدة ، 1957مارس /آذار 7حتى ") اليهودي التاريخي
باالشتباكات  االحتالل الذي دام أربعة أشهروقد تميز هذا . االحتاد السوفياتي، على االنسحاب) أقل

التي كان يقوم بها " عمليات التمشيط"هو  مع السكان احملليين، وأكثر ما يذكره الغزيون جيداً
فلسطيني  500بحثاً عن الرجال املتورطين مع الفدائيين، والتي أدت إىل مقتل  اإلسرائيلياجليش 

ويُقدّر جمموع من قتلهم . ين بسرعةالفلسطينيمدين تقريباً، كما جرى إعدام عدد كبير من املقاتلين 
  .فلسطيني 1200و 930ع، بين قبل انسحابه من القطا اإلسرائيلياجليش 

  
يف مدينة غزة،  جملس تشريعي فلسطينيأسست مصر برئاسة جمال عبد الناصر أول  :1957

، قامت، وبشكل عام، باالهتمام أكثر بتلبية إسرائيلوعيّنت أعضاءه جميعاً، كما أنها بعد انسحاب 
غم من إبقائها حظراً شديداً على الر(حاجات غزة اقتصاديًا، وبالسماح بمزيد من التعبير السياسي 

  ).على النشاطات السياسية
  

دستوراً فلسطينياً ونظاماً قانونياً، وقد أجرى الغزيون منحت مصر القطاع  :1962مارس /آذار
حيدر عبد الذي ترأسه الدكتور  الفلسطينيالختيار ممثلين عنهم يف اجمللس التشريعي  انتخابات

  .أعضاء اجمللسواستمرت مصر يف تعيين نصف . الشايف
  

منظمة التحرير أسست جامعة الدول العربية، وبتشجيع من ناصر،  :1964مايو /أيار
ويف الوقت عينه، تأسس . الفلسطينيةكوسيلة، أساسًا، لكبح انبعاث احلركة القومية ، الفلسطينية

ين لواء ع ووُضع، الفلسطينيةوهو القوة املسلحة ملنظمة التحرير ، الفلسطينيجيش التحرير 
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، وأقيمت خميمات التدريب العسكري، )مقره الرئيسي يف القاهرة( يف غزةجالوت الذي ترعاه مصر 
  .وجرى التجنيد خاصة بين الشبان الالجئين

  
، كما احتلت يونيو/حرب حزيرانغزة ثانية يف أثناء  إسرائيلاحتلت  :1967يونيو /حزيران 8

وقد انسحبت اإلدارة املصرية مع اجليش . يناءالضفة الغربية، ومرتفعات اجلوالن، وشبه جزيرة س
، )مثالً، نقابات العمال(وباقي الهيئات احمللية  الفلسطينياملهزوم، وأُغلق اجمللس التشريعي 

إىل مصر، وحدثت عمليات تمشيط  الفلسطينيوجرى ترحيل اآلالف من مقاتلي جيش التحرير 
وأدى هذا احلكم ). وربما اآلالف( ضخمة عبر القطاع كله، تم فيها تطويق وترحيل املئات

املفروض إىل تظاهرات طالبية، ومسيرات إىل املكاتب احلكومية، واحتجاجات من  اإلسرائيلي
جانب األساتذة على تغيير مناهج الدراسة، ومقاطعة احملامين للمحاكم العسكرية، ومقاطعة 

، طُرد نحو 1968يسمبر د/كانون األول – 1967يونيو /وخالل حزيران. ةاإلسرائيليالبضائع 
غزي كانوا خارج القطاع خالل األعمال  50.000و 25.000غزيّ، ومُنع ما يتراوح بين  75.000

  .العدائية، من العودة
الطرد من الوظائف : تضمنت النتائج املباشرة بطالة شديدة جنمت عن: التأثير االقتصادي

ن الصالت التقليدية الكثيرة بمصر؛ خسارة اإلدارية، وبرامج األعمال العامة املصرية؛ االنفصال ع
  .األسواق التصديرية؛ خسارة عائدات السياحة املصرية

  
وخالل بضعة أعوام، ، الفلسطينيةرسمياً أسواقها أمام العمالة  إسرائيلشرّعت  :1968أواسط 

 ائيلإسر، املبنية على حركة العمال والبضائع بين اإلسرائيليةسياسة االندماج االقتصادي وصلت 
أمّا بالنسبة إىل غزة، فقد ضمت إسرائيل فوراً موارد مياه القطاع إىل . احملتلة، إىل أشدها األراضيو

، وبحلول سنة )وأحكمت سيطرتها بشدة على استخدامها يف غزة(شبكة املياه العامة التابعة لها 
العمال الغزيين يف  وبسبب التزايد املطرد لعدد. ، وصلت القطاع بشبكتها الكهربائية العامة1970

، ونتيجة تدفق )على األقل، من القوة العاملة يف غزة خالل الثمانينيات% 45بمعدل ( إسرائيل
، وإىل األسواق إسرائيلإىل  الفلسطينيكان التصدير (الرخيصة إىل غزة  اإلسرائيليةالبضائع 

ويف الوقت نفسه، . ، ارتفع مستوى املعيشة لدى الغزيين)اخلارجية، خاضعًا للمراقبة الشديدة
وُضعت فعًال، قيود شديدة على التطوير الصناعي، وعلى أي عملية تطوير اقتصادي، من أجل 

  .عملية التطوير االقتصادي" إبطال"
  

، مزودة حركة مقاومة مسلحة عنيفةبعد أشهر من االحتالل، برزت  :أوائل السبعينيات – 1968
 – 1969املصرية املنسحبة، وقد وصلت خالل  بذخائر األسلحة التي تركتها وراءها القوات

الذين جتنبوا  الفلسطينيوقام عناصر جيش التحرير . ، إىل حد العصيان املسلح العلني1970
اجلبهة الشعبية االعتقال، باستيعاب هذه املقاومة العفوية، لكن القوة الرئيسية وراء ذلك، كانت 

أمّا . يف غزة، اللذين شكال جبهة وطنية وعلى نطاق أضيق، احلزب الشيوعي لتحرير فلسطين،
فاستهدفوا ) حيث كانوا يتمتعون بتأييد شعبي كبير(الفدائيون املوجودون يف خميمات الالجئين 

، وقواعد اجليش اإلسرائيليةبالقنابل اليدوية وبالتفجيرات وبأعمال التخريب، املكاتب اإلدارية 
يف البداية، على دوريات مسلحة  إسرائيلفعل  واقتصرت ردات. ، واآلليات العسكريةاإلسرائيلي
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  .ينالفلسطينيمنتظمة يف البلدات واخمليمات، وعلى فرض منع التجول، ووضع قيود على تنقل 
  

عُيّن أريئيل شارون، يف سنة . "تطويع غزة" :1971ديسمبر /كانون األول – 1970أغسطس /آب
، لكنه مل يعر املقاومة انتباهه إالّ سرائيلياإل، رئيسًا على قيادة القطاع اجلنوبي يف اجليش 1969

املصرية، فقّسم القطاع إىل مربعات  – اإلسرائيليةعند انتهاء حرب االستنزاف  1970يف سنة 
يمكن عزل بعضها عن بعض، وشرع، بشكل نظامي، من مربع إىل مربع، ومن بيت إىل بيت، يف 

أشهر بين  6وخالل . عمليات بحث وتدمير إلقاء القبض على املشتبه فيهم واستجوابهم، ويف تنفيذ
مسلحاً، وجرى شق  742، طاول االغتيال أو االعتقال 1971ديسمبر /يوليو وكانون األول/تموز

ميل من  200جرى شق ما جمموعه (طرق عريضة داخل اخمليمات لتسهيل عبور الدبابات 
والبنايات، وسُّدت الكهوف،  )الجئ 16.000تم تشريد (، وهُدمت آالف املنازل ")الطرقات األمنية"

، 1971و 1968عملية ترحيل بين سنتَي  615وباإلضافة إىل . وجُرفت احملاصيل والبساتين
شخص من أقرباء املسلحين املشتبه فيهم يف خميمات اعتقال يف صحراء  12.000وُضع نحو 

، وله )كم 85( ميالً 53سيناء، كما أغلق شارون القطاع بالكامل عن طريق بناء سياج أمني طوله 
وكان لهذه احلملة الوحشية تأثير كابح يف حترك الغزيين . إيرز، ورفح، وناحال عوز –ثالثة معابر 

  .العسكري ألعوام كثيرة
  

ية يف القطاع، كـ إسرائيلأنشئت كفار دروم، وهي أول مستعمرة  :1970أكتوبر /تشرين األول
وهذه املستعمرة هي املستعمرة اليهودية ( الناحلديني وشبه عسكري تابع لسالح " خمفر أمامي"

يف املنطقة التي أصبحت قطاع غزة، وقد أنشئت يف سنة  1948الوحيدة املوجودة قبل سنة 
، أقيم 1978وحتى سنة ). ، ثم أخلتها1948، واستولت عليها القوات املصرية خالل حرب 1946

ن مع إخالء املستعمرات يف سيناء ، لكالناحليف غزة تابعة لسالح " خمافر أمامية" 6ما جمموعه 
سياستها االستيطانية يف غزة، وعمدت إىل رفع  إسرائيلوفقاً ملعاهدة السالم مع مصر، بدّلت 

، فأقامت مستعمرات جديدة، وأنشأت الناحلمستوى اخملافر األمامية املوجودة والتابعة لسالح 
  .كتالً استيطانية

  
، فشكل سي احملافظ رشاد الشوا حمافظاً لغزةالسيا إسرائيلعينت  :1971سبتمبر /أيلول

. لتويلِّ مسؤولية دوائر اخلدمات االجتماعية) حمل اجمللس الذي حُلّ بعد احلرب(جملساً بلدياً جديداً 
، الفلسطينيةين، وال لدى منظمة التحرير الفلسطينيوبما أنه مل يكن يتمتع بشعبية لدى الوطنيين 

، األمر 1972أكتوبر /ايد له، فقد قدّم استقالته يف تشرين األولاملتز إسرائيلإضافة إىل انتقاد 
  .املباشر اإلسرائيليالذي أدى إىل نشوء مرحلة جديدة من احلكم العسكري 

  
الذي كان حُّل، جمعية  الفلسطينيأنشأ الدكتور عبد الشايف، رئيس اجمللس التشريعي  :1972

) الفلسطينيةاملؤيد ملنظمة التحرير (ني الهالل األحمر يف غزة، والتي أصبحت املركز الوط
  .للمعارضة يف القطاع

  
، اجلمعية إسرائيلوبموافقة فرع غزة لإلخوان املسلمين، قائد أنشأ الشيخ أحمد ياسين،  :1973



  81 ، ص)2009شتاء / خريف ( 81-80، العدد 20المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية

 

6 
 

اخليرية اإلسالمية جلمع الصدقات وتوزيعها على الفقراء، وإلدارة املراكز الصحية والبرامج 
ين، على أنه الفلسطينيهذا الفرع احمللي لإلخوان، واملنافس للوطنيين وكان يُنظر إىل . التعليمية

  .الفلسطينيةكي يكون ثقالً موازناً ملنظمة التحرير  إسرائيليلقى التشجيع واحلماية من 
  

الستعادة أراضيهما  إسرائيلشنت مصر وسورية حرباً ضد  :1973أكتوبر /حرب تشرين األول
أن النتيجة كانت غير واضحة، إالّ إن احلرب حركت عملية السالم ومع . 1967التي احتُلت يف سنة 

  .يف الشرق األوسط
  

، وهي املعهد األول للتعليم اجلامعة اإلسالمية يف مدينة غزةأسس اإلخوان املسلمون  :1978
  .العايل يف القطاع

  
ء فيها، ، والتي جاإطار اتفاق كامب ديفيد للسالمومصر  إسرائيلوقّعت  :1978سبتمبر /أيلول

تظل فيه (فيما يتعلق بمسألة فلسطين، اقتراح بإقامة حكم ذاتي حمدود يف األراضي احملتلة 
وتعهُّد بإنشاء جملس ) هي املسيطرة على األرض، واملياه، واملستعمرات، واحلدود، واألمن إسرائيل

تطبيق ات واقترح الرئيس الساد. 1957تشريعي فلسطيني كذلك الذي أنشأته مصر يف غزة يف سنة 
وعلى ). بخالف الضفة الغربية(، حيث ال نزاع على احلدود خطة احلكم الذاتي يف قطاع غزة أوالً

 إسرائيل، التي أيدتها "غزة أوالً"الرغم من عدم تطبيق هذا األمر، إالّ إنه شكل الصيغة األوىل ملقاربة 
  .الحقاً

  
حمافظاً من جديد يف سنة  إسرائيلالذي عينته (تعاون رشاد الشوا  :1978أكتوبر/تشرين األول

 تظاهرة ضخمة،وحيدر عبد الشايف، اللذان مل يكونا عادة حليفين سياسيين، على تنظيم ) 1975
، وتدعو إىل مفاوضات شاملة تضم منظمة عريضة تشجب مبادئ اتفاق كامب ديفيدوكتابة 
 1993حتى سنة  إسرائيل وهي األخيرة التي سمحت بها –وبعد هذه التظاهرة . الفلسطينيةالتحرير 

  .إىل تشديد القيود على النشاطات السياسية والتجمعات الشعبية إسرائيلعمدت  –
  

إسالمي تقريباً، بنهب املقر الرئيسي جلمعية الهالل  500قام  :1980يناير /كانون الثاين 7
عم التي تقدم ، كما حطموا متاجر املشروبات الكحولية، وداراً للسينما، واملطااألحمر العلمانية

  .سمحت بذلك إسرائيلالكحول؛ وُيعتقد، إىل حد بعيد، أن 
  

، واعتنق فكرة املقاومة املسلحة اجلهاد اإلسالمي عن اإلخوان املسلمين يف غزةانفصل  :1981
ضد االحتالل، وذلك يف حتدّ سافر ملقاربة اإلخوان املسلمين اإلصالحية، وملعارضتهم التدخل يف 

إن العمليات اجلريئة التي قام بها اجلهاد اإلسالمي، والتي أدت إىل نشوء . الفلسطينيةالقضية 
  .االنتفاضة األوىل، أثرت جذرياً يف اإلخوان املسلمين احملليين

  
بعد شهر على تأسيسها (يف غزة اإلدارة املدنية أسست إسرائيل  :1981ديسمبر /كانون األول 1

مثًال، الصحة؛ التعليم؛ اخلدمات " (األمنية"اعات غير كي تتسّلم مسؤولية القط) يف الضفة الغربية
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  .يف القطاع) االجتماعية
  

احتجاجاً على فرض أضربت بلدية غزة  :1982يوليو /تموز – 1981ديسمبر /كانون األول 2
نوفمبر أطباء غزة، /تشرين الثاين 26اإلدارة املدنية، وتضامناً مع اإلضراب املستمر الذي بدأه يف 

وقد ُقمع إضراب . مهندسوها، وغيرهم من املهنيين، بسبب رسوم الضرائب اجلديدةوحماموها، و
يوليو، حين طردت /ديسمبر، بينما استمر إضراب البلدية حتى تموز/كانون األول 16املهنيين يف 

مل (الشوا من منصبه كمحافظ، وأعادت فرض احلكم العسكري املباشر على القطاع  إسرائيل
  ).1991تها إالّ يف سنة تسترجع البلدية وظيف

  
لبنان، وطردت منظمة التحرير  إسرائيلاجتاحت  :1982أغسطس /آب –يونيو /حزيران
التي كانت (وقد تسبب ضعف املعنويات بين الوطنيين بتعزيز احلركة اإلسالمية . الفلسطينية

ازدياد إىل  ، األمر الذي أدى)1978استمدت قوة يف ذلك احلين من قيام الثورة اإليرانية يف سنة 
  .التوترات بين اإلخوان املسلمين والوطنيين

  
آخرين من اإلخوان املسلمين بعد اكتشاف خمبأ  12إلقاء القبض على الشيخ ياسين و :1984

 1985مايو /أطلقته يف أيار إسرائيلعاماً، إالّ إن  13ومع أنه حُكم على ياسين بالسجن . لألسلحة
  .يف عملية تبادل لألسرى

  
منظمة التحرير (التوقيفات الوقائية والترحيالت مستهدفة الوطنيين  إسرائيلادت أع :1985

  .بشكل خاص) الفلسطينية
  

التنظيم األهلي املتنامي واالحتجاج يف غزة، أدى  :1987أغسطس /آب –يناير /كانون الثاين
معة يف حرم اجلا) ، واجلهاد اإلسالمي، والشيوعيون"فتح"قامت بها (إىل تظاهرات متكررة 

، وقد ردّ اجليش "فتح"قادة طالب ) مايو/يناير؛ أيار/كانون الثاين(اإلسالمية بسبب ترحيل 
عليها، بإلقاء القنابل املسيلة للدموع، وبإطالق الرصاص احلي، وبإغالق اجلامعة  اإلسرائيلي

إىل وتميزت هذه الفترة أيضاً، بانتخابات لنقابات العمال غير مرخص لها، أدت . لفترات قصيرة
  .بمداهمة املكاتب ومصادرة الوثائق اإلسرائيليصدور أوامر باالعتقال، وإىل قيام اجليش 

  
العمليات للجهاد حدثت سلسلة من  :1987نوفمبر /تشرين الثاين – 1987أغسطس /آب

قام بها فاّرون من سجن غزة املركزي، وقد ألهبت اخليال الشعبي، وتسببت بفرض  اإلسالمي
تشرين  6ويف . ويلة األمد، وبتفتيش من بيت إىل بيت، وبعمليات توقيف كبيرةفترات منع جتول ط

بمن (أكتوبر، وقع اشتباك أدى إىل مقتل ضابط من الشين بيت وأربعة أعضاء من اجلهاد /األول
، وأثار عاصفة من اإلضرابات دامت عشرة أيام، وأعمال شغب وعنف، )من السجناء الفارين 2فيهم 

بالقنابل املسيلة للدموع، وبالذخيرة احلية، وبموجات من االعتقاالت،  اإلسرائيليردّ عليها اجليش 
واستمرت االضطرابات واإلجراءات الصارمة لفرض النظام . وبهدم بيوت أعضاء اجلهاد اإلسالمي

  .نوفمبر/حتى تشرين الثاين
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جئين، وقد داخل خميم جباليا لالاالنتفاضة األوىل انفجرت  :1987ديسمبر /كانون األول 8

. ، وعّمت فوراً كامل القطاع، ثم امتدت إىل الضفة الغربيةاإلسرائيليهدفت إىل وضع حد لالحتالل 
، أصبحت هذه االنتفاضة التي كانت يف البدء عفوية، أكثر 1988يناير /وبحلول كانون الثاين

اجلبهة الشعبية، ، و"فتح"وكانت تشمل  –توجيهاً، مع نشوء القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة 
والتي بدأت  –) بالتنسيق مع اجلهاد اإلسالمي يف القطاع(واجلبهة الديمقراطية، والشيوعيين 

إضرابات عامة؛ مقاطعات؛ تظاهرات؛ (تُصدر بانتظام نشرات توجيهية بشأن العمل اجلماعي 
غزياً  27قُتل أسابيع من االنتفاضة  6وخالل أول . يف األراضي احملتلة) امتناع من دفع الضرائب

  .آخرين 200وجُرح أكثر من ) شخصاً يف الضفة الغربية 15يف مقابل (
، مع تشديد على العصيان )ما عدا رمي احلجارة(كانت االنتفاضة األوىل سلمية بمجملها 

بما فيها استعمال " (العنف والقوة والضرب"سياسة : قمعها من خالل إسرائيلوقد حاولت . املدين
شخصاً، بمن  58، جرى ترحيل 1988يف أواخر سنة (؛ الغارات العنيفة؛ الترحيل )الذخيرة احلية

؛ عمليات اعتقال واحتجاز ضخمة هدفت إىل فرز أعضاء القيادة وقتلهم؛ منع )من غزة 21فيهم 
وبدأت االنتفاضة تفقد الزخم والتماسك . التجول الطويل األمد؛ تدمير البيوت؛ العقوبات االقتصادية

). أغسطس أدناه/انظر آب(، بسبب انتقال االهتمام الدويل إىل أزمة اخلليج 1990نة يف أواخر س
  .يف االنتفاضةإسرائيلياً قد قتلوا  90فلسطينياً و 1124، كان 1993سبتمبر /وبحلول أيلول

  
، كذراع ناشط "حماس"تم تأسيس حركة املقاومة اإلسالمية،  :1988يناير /كانون الثاين

، عند 1988أغسطس /لكنها مل تكشف عن انتسابها إليهم إالّ يف آبلغزيين، لإلخوان املسلمين ا
" إعادة أسلمة"صدور دستورها الذي برز فيه حتوّلها عن املنظمة األم التي تشدد عادة على 

. ومسألة اجلهاد يف طليعة أولوياتها الفلسطينيةوضعت القضية ") حماس("اجملتمع، ذلك بأنها 
يف القطاع والضفة الغربية، فإن حضورها يف غزة هو أقوى منذ " ماسح"وعلى الرغم من جتذر 

  .البداية
  

يف اجتماع  حل الدولتينرسمياً  الفلسطينيةتبنّت منظمة التحرير  :1988نوفمبر /تشرين الثاين
يف اجلزائر، لكن انهماكها املتنامي يف عملية السالم، فسح اجملال أمام  الفلسطينياجمللس الوطني 

  .ي تصبح احلاملة للواء املقاومةك" حماس"
  

العسكري بدءاً " حماس"التي أصبحت جناح (قامت كتائب عز الدين القّسام  :1989أوائل سنة 
 16يين وقتلهما يف إسرائيلخطف جنديين ": حماس"بأول عملية عسكرية لـ ) 1991من أواسط سنة 

باعتقال الشيخ  إسرائيلقامت  مايو أيضاً،/ويف أيار. مايو على التوايل/أيار 3فبراير و/شباط
  .عاماً 15، وقد ُحكم على ياسين بالسجن "حماس"عضو آخرين من أعضاء  200ياسين و

  
فرضت فيه على جميع عمال غزة حيازة أمراً جديداً  إسرائيلصدرت أ :1989أغسطس /آب

اط مشروطة بتصريح أمني، وبسجل يُظهر عدم وجود نش، إسرائيلبطاقات ممغنطة من أجل دخول 
  .سياسي
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يف إثر احتالل العراق الكويت  أزمة اخلليجاندالع  :1991فبراير /شباط – 1990أغسطس /آب

. ، وانهماك اجملتمع الدويل يف مسعى الواليات املتحدة حلشد ائتالف ضد العراق)أغسطس/آب 2(
تها ، والتي قاد1991يناير /كانون الثاين 16التي بدأت يف  عملية عاصفة الصحراءوقد جنحت 

فبراير، وكان نتيجة ذلك، /شباط 17الواليات املتحدة، يف طرد القوات العراقية من الكويت يف 
ين من الكويت ودول اخلليج األُخرى، وبينهم آالف الغزيين، الفلسطينيطرد مئات األلوف من 

  .على موقفها املؤيد لصدام حسين قبيل احلرب الفلسطينيةمعاقبة ملنظمة التحرير 
على األراضي احملتلة، أدى ) أسابيع 7(منع جتول طويل األمد  إسرائيلرب، فرضت وخالل احل

إذن اخلروج "أبطلت فيه أما األمر األكثر أهمية، فكان سنّها قانوناً . عملياً إىل وقف عجلة االقتصاد
وهو ما شكّل أول خطوة ذات داللة لوضع حد لتنقل لكل من قطاع غزة والضفة الغربية، " العام
. اإلسرائيلية" سياسة الدمج االقتصادي"، والذي ترتكز عليه خاص والبضائع بحريّة نسبيةاألش

ومنذ ذلك الوقت وصاعداً، أصبح حق اخلروج من القطاع مقتصراً على تصاريح خاصة لبعض 
  ).العمال؛ التجار؛ احلاالت الطبية؛ الشخصيات املهمة(الفئات 

صادية حلرب اخلليج أكثر قساوة على غزة منها على كانت التداعيات االقت: التأثير االقتصادي
من الناجت القومي اإلجمايل للقطاع % 50الضفة الغربية، إذ حتى ذلك الوقت، كان ما يزيد على 

، وبالتايل فإن خسارة سوق العمالة )مثالً، أجور العمال وحتويالتهم(ناجماً عن مصادر خارجية 
عدت على تفاقم البطالة يف غزة نتيجة عودة العمال من يف اخلليج كانت بالتحديد مدمرة، وقد سا

وخصوصاً (ومن اخلسائر الناجمة عن احلرب، توقّف سوق التصدير إىل اخلليج . اخلليج
فقدان (إن اآلثار التي نتجت من االنتفاضة . ، وكذلك توقف املساعدات من دول اخلليج)احلمضيات

لية الناجمة عن اإلضرابات التي قامت بها القيادة ؛ اخلسائر املاإسرائيلسوق التجارة والعمل مع 
الوطنية املوحدة لالنتفاضة؛ عدم القدرة على تسويق أو حتى جني احملاصيل؛ الضرائب التي 

فبين : ، وكذلك حرب اخلليج، أوصال الفقر إىل مستويات مل يسبق لها مثيل)عقاباً إسرائيلفرضتها 
ارتفع عدد العائالت التي تتلقى مساعدات غذائية  ،1991يونيو /، وحزيران1990يونيو /حزيران

عائلة، كما أن الناجت القومي اإلجمايل انخفض، يف  120.000عائلة إىل  9838من األونروا من 
  .دوالر 1000دوالر إىل  1700، من %41تلك الفترة نفسها، بنسبة 

  
ويف أواخر  ،ينالفلسطينييف تطبيق سياسة استقدام العمال غير  إسرائيلشرعت  :1991

عامل، يف حين بلغ عددهم، بحلول االنتفاضة  150.000التسعينيات، وصل عددهم إىل نحو 
  .إسرائيلين يف الفلسطينيعامل، األمر الذي تسبب بالتدين املطرد لفرص عمل  200.000الثانية، 

  
تم  ، وقدمؤتمر مدريد للسالمعقد  :1991نوفمبر /تشرين الثاين 1 –أكتوبر /تشرين األول 30

 الفلسطينيةأوالً، لتحقيق تعهد الواليات املتحدة خالل التمهيد حلرب اخلليج، بعمل شيء ما للقضية 
يف سنة  الفلسطينيةما إن يجري حترير الكويت، وثانيًا، نتيجة االنتفاضة ومبادرة منظمة التحرير 

ثات الثنائية مع إىل املؤتمر، وإىل احملاد الفلسطينيوترأس عبد الشايف من غزة الوفد . 1988
وقد استمرت هذه احملادثات . 1991ديسمبر /، والتي بدأت يف واشنطن يف كانون األولإسرائيل

التي كانت رسمياً مقصية عنها، حتى  الفلسطينيةالتي كانت تديرها وتراقبها منظمة التحرير 
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املباشرة  اإلسرائيليةاحملادثات (، عندما حلت حملها حمادثات أوسلو السرية 1993صيف سنة 
  .، والتي أدت إىل اتفاق أوسلو)الفلسطينيةمع منظمة التحرير 

  
يف أوائل كانون " حماس"يف إثر سلسلة هجمات قامت بها  :1992ديسمبر /كانون األول 17

وشرطي واحد على ) منهم يف غزة 3(يين إسرائيلجنود  4ديسمبر، والتي أدت إىل مقتل /األول
وبعد ضغط دويل . إىل جنوب لبنان) منهم من غزة 164( مياًإسال 415 إسرائيلطردت احلدود، 

وكانوا، يف معظمهم، ناشطين ، 1993ديسمبر /سُمح للمبعدين بالعودة يف كانون األولكبير، 
سياسيين، وقد أدى عدم التعرض، بصورة كبيرة، لكتائب القسّام، إىل تزايد الهجمات على اجلنود 

  .1993واملستوطنين واملدنيين خالل سنة 
  

، وأقفلت احلدود وألول مرة، إغالقاً شامالً على قطاع غزة ،إسرائيلفرضت  :1993مارس /آذار
ويف الوقت الذي فُرض هذا اإلغالق يف سنة . إسرائيلداخل  فلسطينيةبعد حدوث أعمال عنف 

 –) عام؛ كلي؛ جزئي(والذي مل يُرفع قط، على الرغم من االختالفات يف قوته وشموليته  – 1993
  .، من دون قدرة داخلية على إعالة نفسهإسرائيلكان اقتصاد قطاع غزة معتمداً كليًا على 

  
الذي ينص على  اتفاق أوسلو الفلسطينيةومنظمة التحرير  إسرائيلوقّعت  :1993سبتمبر /أيلول

ا الذاتي واحملدود بدءاً بغزة وأريحا، جتري بعده الفلسطينيفترة انتقالية خلمسة أعوام من احلكم 
وأكدت . لتسوية دائمة) القدس؛ الالجئون؛ املستعمرات؛ احلدود(مفاوضات الوضع النهائي 

  .املعاهدة أن الضفة الغربية وقطاع غزة يشكالن وحدة إقليمية واحدة
  

صرّح شمعون بيرس أمام مؤتمر لألونيسكو أنه يرى قطاع غزة  :1993ديسمبر /كانون األول
، يف حين تصبح الضفة الغربية دولة ذات حكم ذاتي نيةفلسطييتطور بالتدريج ليصبح دولة 

  .ين يتقرر الحقاً وضعها وحدودهااإلسرائيليللفلسطينيين واملستوطنين 
  

مصلياً  35فبراير، التي ذهب ضحيتها /شباط 25انتقاماً ملذبحة  :1994أبريل /نيسان 7
قامت أميركي،  –ي إسرائيلن فلسطينياً داخل املسجد اإلبراهيمي يف اخلليل، والتي ارتكبها مستوط

وهو أيضاً أول هجوم كبير لها منذ (ين اإلسرائيليضد املدنيين بأول هجوم انتحاري لها " حماس"
أكتوبر، تسببت /أبريل وتشرين األول/وتبع هذا أربعة هجومات انتحارية بين نيسان). أوسلو

فاق أوسلو منذ البداية، لكن معارضة الت" حماس"وكانت . آخرين 135إسرائيلياً، وبجرح  35بمقتل 
نظراً إىل التأييد الشعبي الكبير الذي لقيه هذا االتفاق يف األراضي احملتلة، فإن احلركة حتاشت 

علناً، واعتمدت سياسة ربط عملياتها باالعتداءات " فتح/"الفلسطينيةحتدي منظمة التحرير 
  .الفلسطينيالتي تثير غضب اجلمهور  اإلسرائيلية

  
بروتوكول باريس  الفلسطينيةومنظمة التحرير  إسرائيلوّقعت  :1994بريل أ/نيسان 29

الذي يرسم اقتصاداً موجهاً نحو التصدير، يوفر نمواً يف الوظائف احمللية للعالقات االقتصادية، 
لكن هذا ). الذي كان واضحاً بشكل خاص يف غزة( إسرائيلعلى  الفلسطينيويقلل من االعتماد 
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يف  إسرائيلعديل بنية التجارة يف اجتاه واحد، والتي تضمن عدم إعاقة حرية االتفاق مل يتم بت
 الفلسطينيوتعوق الدخول  الفلسطينية، مع أنها تتحكم يف الصادرات الفلسطينيةدخول األسواق 

  .اإلسرائيليةإىل األسواق 
  

التي  حاأري –اتفاقية غزة  الفلسطينيةومنظمة التحرير  إسرائيلوّقعت  :1994مايو /أيار 4
على معظم قطاع غزة  سلطة حمليةوقد أعطيت هذه السلطة . رسمياً الفلسطينيةسست السلطة أ
من جممل مساحة % 40 – 35حواىل  –باستثناء كتل املستعمرات، واملناطق العازلة والعسكرية (

على األمور  سلطة عمليةوعلى منطقة حول أريحا يف الضفة الغربية، باإلضافة إىل ) األرض
من االتفاقية للسلطة  1ويسمح امللحق رقم . واألمن الداخلي يف تلك املناطق الفلسطينيةدنية امل

بإنشاء شرطة مدنية، وخمابرات، وقوى أمن مزودة بأسلحة فردية خفيفة، وبرشاشات،  الفلسطينية
وبعد عودة ياسر عرفات، رئيس منظمة . وببضع عشرات من اآلليات املصفحة، وبمعدات اتصاالت

 إسرائيل، أقام عدة وحدات أمنية أُخرى من دون موافقة )انظر أدناه(، إىل غزة الفلسطينيةتحرير ال
بالتدريج، إىل حرس رئاسي للسلطة ) العسكري" فتح"جناح ( 17الرسمية، يف حين حتولت القوة 

 إسرائيليف غزة، حتى تعرضت لضغط متزايد من  الفلسطينيةوما إن تعينت السلطة . الفلسطينية
التخاذ إجراءات صارمة بحق اإلسالميين، وللقيام، من اآلن فصاعداً، بحمالت االعتقال بدالً من 

، والذي يحركه دور السلطة "فتح"و" حماس"وهكذا، فإن التوتر احلاضر أبداً بين  .إسرائيل
  .بالقوة، أصبح سمة قوية من سمات غزة اإلسرائيلياملتزايد كمنفّذ لألمن  الفلسطينية
إن إنشاء قطاع عام كبير يف قطاع غزة، عوّض جزئياً عن فقدان الوظائف  :االقتصادي التأثير

% 60(الذي تال اإلغالق، لكنه، يف الوقت عينه، أدى إىل ارتفاع حاد يف اإلنفاق احلكومي املتواتر 
أي فضالً عن ذلك، فإن عدم وجود ). يذهب إىل القطاع العام الفلسطينيةتقريباً من ميزانية السلطة 

، جعل اقتصاد غزة، الذي كان إسرائيل، وللتوظيف يف اإلسرائيليةضمانة للوصول إىل األسواق 
، يصبح معتمداً على اجملتمع املانح، وعلى عائدات اجلمارك إسرائيلحتى ذلك الوقت معتمداً على 

  .إسرائيلالتي جتبيها 
  

بقيت غزة مكان إقامته من منفاه يف تونس، وقد عاد عرفات إىل غزة  :1994يوليو /تموز 1
، خالل إسرائيل، عندما حددت 2001ديسمبر /الرئيسي ومركز قيادته حتى كانون األول

  .يف رام الله الفلسطينيةوهي مركز قيادة السلطة املقاطعة، االنتفاضة الثانية، إقامته يف 
  

وطالبت  جندياً إسرائيلياً يف الضفة الغربية،" حماس"خطفت  :1994أكتوبر /تشرين األول 9
وانطالقاً مما أصبح نموذجاً . كفدية إطالق مئات األسرى من احلركة، بمن فيهم الشيخ ياسين

متكرراً يف أن أعمال العنف يف الضفة الغربية جتري املعاقبة عليها يف غزة، فضًال عن التوتر الذي 
ا، قامت باعتقال عليه اإلسرائيلي، ونتيجة الضغط الفلسطينيةكان يف األصل عالياً، فإن السلطة 

  .يف قطاع غزة، وهو أول عمل لها كهذا منذ توليها السلطة" حماس"ناشط من  400
  

واإلسالميين  الفلسطينيةبعد التوتر املتصاعد بين السلطة  :1994نوفمبر /تشرين الثاين 18
، فتحت شرطة السلطة )يينإسرائيلعلى جنود " حماس"والذي حفزته هجومات اجلهاد اإلسالمي و(
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جريح،  200قتيالً و 14النار على حمتجين من تينك احلركتين يف مدينة غزة، فسقط  لفلسطينيةا
  ".حماس"واندلعت أعمال شغب احتواها قادة 

  
واجلهاد اإلسالمي معاً، هجومين انتحاريين على " حماس"شنت  :1995أبريل /نيسان 9

يف " حماس"أعضاء من  7قتل انتقاماً مل) مستوطنين 8قُتل (يتين يف غزة إسرائيلمستعمرتين 
باعتقال  الفلسطينية؛ وقد أدى هذا إىل قيام السلطة الفلسطينيةوالسلطة  إسرائيلهجوم عُزي إىل 

مئات اإلسالميين، وإىل تفعيلها، وألول مرة، حمكمة أمن الدولة التابعة لها، والتي يُعرف عنها 
  .إصدار أحكام قاسية

  
االتفاقية املوقتة بشأن  الفلسطينيةومنظمة التحرير  ئيلإسراوّقعت  :1995سبتمبر /أيلول 28

، والتي تضمنت األسس لالنتخابات، واجمللس التشريعي )2أوسلو (الضفة الغربية وقطاع غزة 
وأبرز ما يمكن مالحظته، هو تفصيالت مراحل انسحاب اجليش . ، والترتيبات األمنيةالفلسطيني
ة الغربية، وانتقال السلطات واملسؤوليات إىل السلطة من املراكز السكنية يف الضف اإلسرائيلي
باإلضافة إىل ذلك، قّسمت هذه . أريحا –، والذي يشبه ما هو عليه يف اتفاقية غزة الفلسطينية

الضفة الغربية إىل مناطق أ، وب، وج، واشترطت أيضاً وجود جلان ) 2أوسلو (االتفاقية املوقتة 
، وأعادت التشديد على أن الضفة الغربية الفلسطينيةوالسلطة  إسرائيلونشاطات أمنية مشتركة بين 

 –وغزة هما وحدة إقليمية واحدة، مع تأكيد وجود معبر آمن بينهما، لكنها، وبعكس اتفاقية غزة 
على األراضي التي تغطيها، " سلطة حملية" الفلسطينية، مل تعط السلطة 1994مايو /أريحا يف أيار

  .انتشاره منها يلياإلسرائوالتي سيعيد اجليش 
  

مع حتديد تاريخ االنتخابات التشريعية  :1995أكتوبر /تشرين األول –سبتمبر /أيلول
إىل اتفاق  الفلسطينيةوالسلطة " حماس"، توصلت 2006يناير /كانون الثاين 20يف  الفلسطينية

" حماس"ملة بمعا الفلسطينيةتقوم بموجبه السلطة ") حماس"، وأنكرته الفلسطينيةسرّبته السلطة (
خلفض تعقبها الفارين من احلركة،  إسرائيلكفريق سياسي معارض وصادق، وحتاول التدخل لدى 

  .عدم تعطيل االنتخابات" حماس"وذلك يف مقابل التزام 
  

يف الضفة  الفلسطينياجمللس التشريعي إجراء انتخابات  :1996يناير /كانون الثاين 20
مل تشترك يف االنتخابات، إالّ إنها " حماس"ومع أن ). 1964 األول يف غزة منذ سنة(الغربية وغزة 

مل تدعُ مؤيديها إىل مقاطعتها، كما أنها حافظت على الهدوء خالل فترة االنتخابات، على الرغم 
 5يحيى عيّاش، صانع املتفجرات الرئيسي لدى كتائب القسّام، وسط غزة، يف  إسرائيلمن اغتيال 

يف مدينة غزة  الفلسطينيتأمت اجللسة االفتتاحية للمجلس التشريعي وقد ال. يناير/كانون الثاين
  .1996مارس /يف آذار

  
يف تل أبيب هجومات انتحارية وقعت أربعة  :1996مارس /آذار 4 –فبراير /شباط 25

أكتوبر /يف تشرين األول(والقدس انتقاماً الغتيال عياش وزعيم اجلهاد اإلسالمي فتحي الشقاقي 
وقد . على املناطق دام شهرينإغالقاً تاماً  إسرائيلففرضت ياً، إسرائيل 57مقتل ، تسببت ب)1995
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، باعتقال املئات من "حماس"، استجابة لضغط شديد من أجل سحق الفلسطينيةقامت السلطة 
يف غزة، ووضعت " حماس"أعضاء احلركة، وأغارت على اجلامعة اإلسالمية، وعلى مؤسسات 

  .جوامع غزة حتت سيطرتها
  

وهذا، جزئياً، نتيجة (الليكود إىل السلطة  اإلسرائيليةأوصلت االنتخابات  :1996مايو /أيار 31
وقد نتج من . رئيساً للحكومةبنيامين نتنياهو ، وأصبح )مارس/آذار –فبراير /تفجيرات شباط

 ، إذالفلسطينيةانتصار نتنياهو، وهو املعارض القوي لعملية أوسلو، عالقة متضاربة مع السلطة 
ويف املقابل، فإن الضغط املتزايد . مسؤولة عن أي خرق للهدوء) وعرفات شخصياً(إنه اعتبرها 

  .الفلسطينيةعلى عرفات، فاقم التوتر بين اإلسالميين والسلطة 
  

والسلطة  – اإلسرائيليحدثت صدامات بين اجليش  :1996سبتمبر /أيلول 28 – 24
استمرت خمسة أيام، وبدأت شرارتها حين حفرت ، وقد "حادثة النفق"، معروفة بـ الفلسطينية

) احلصرية على القدس إسرائيلبأمر من نتنياهو للداللة على سيادة (، وبشكل استفزازي إسرائيل
، فعّمت )جبل الهيكل(نفقاً حتت األرض، يمتد على طول احلائط الغربي جململ املسجد األقصى 

أمّا . تطلق النار على اجلموع يف رام الله وغزةالتظاهرات والصدامات املناطق، وأخذت املروحيات 
وأجبروا سكان إحداهما على (ون بمسيرات إىل اثنتين من املستعمرات الفلسطيني، فقام يف القطاع

، كما اشتبك اآلالف مع هذا اجليش عند اإلسرائيلي، وهاجموا خمافر أمامية تابعة للجيش )إخالئها
  .ياًإسرائيل 14فلسطينياً و 56أليام اخلمسة وقُتل يف هذه ا. نقطة التفتيش يف رفح

  
 14(بعد وقوع هجومين انتحاريين يف القدس  :1997سبتمبر /أوائل أيلول –يوليو /تموز 30

الضفة الغربية وقطاع غزة إغالقاً تاماً، وعلقت جميع االتصاالت بالسلطة  إسرائيل، أغلقت )قتيالً
، وأرسلت طائرة فوق جممّع "ة التحتية لإلرهابيينالبني"إىل أن يقوم عرفات بتدمير  الفلسطينية

وقد تكرر تسلسل . الفلسطينيةعرفات يف غزة، وأعلنت رفضها حتويل عائدات اجلمارك إىل السلطة 
: تبنته كتائب عز الدين القسّام) قتلى 5(يف القدس  4/9اإلجراءات هذا، بعد هجوم انتحاري يف 
  ".حماس" إغالق احلدود؛ إقفال؛ اعتقال املئات من

  
ي بطلب من احلسين ملك إسرائيلإطالق الشيخ ياسين من سجن  :1997أكتوبر /تشرين األول 1

سبتمبر الغتيال رئيس املكتب /أيلول 25وذلك بعد حماولة خرقاء قام بها املوساد يف األردن، 
ن أمّا يف غزة، فقد شدد ياسين على ضرورة حتسي. ، خالد مشعل، يف عمّان"حماس"السياسي لـ 

، قائالً إن العنف من جانب احلركة سيتوقف إذا ما أنشئت دولة الفلسطينيةالعالقات مع السلطة 
  .بأي عملية" حماس"وخالل سنة كاملة، مل تقم . فلسطينية

  
قائد كتائب عز الدين القسّام حميي الدين الشاري،  إسرائيلاغتالت  :1998مارس /آذار 29

غزة، واتخذت إجراءات صارمة مستهدفة قادة تلك  وأرسلت حامالت جند مصفحة إىل شوارع
، وألقت "حماس"إجراءات صارمة موازية ضد  الفلسطينيةويف املقابل، اتخذت السلطة . الكتائب

يف  إسرائيلالذي أفرجت عنه (القبض، ضمن آخرين، على قائدها عبد العزيز الرنتيسي 
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  ).1997أبريل /نيسان
  

، مذكرة واي ريفر الفلسطينيةومنظمة التحرير  إسرائيلت وقّع :1998أكتوبر /تشرين األول 23
على  الفلسطينيةيف الضفة الغربية بقدرة السلطة  اإلسرائيليالتي تربط إعادة انتشار اجليش 

وقد ذهبت املذكرة أبعد كثيراً من االتفاقيات . وبنيتها التحتية" اجملموعات اإلرهابية"التحرك ضد 
وعلى عمل الواليات املتحدة، إىل حد غير من جذوره، " اإلرهاب"ع السابقة، بتركيزها على اقتال

بعد عملية انتحارية (ويف نهاية الشهر . الجتثاث اإلرهاب الفلسطينيةمتوقع، وبإحكام، مع السلطة 
وبحلول كانون . ، بمن فيهم قادة كبار"حماس"مقاتل من  300 الفلسطينية، اعتقلت السلطة )فاشلة
مسجونين لدى السلطة ) معظمهم إسالميون(فلسطيني  1100واىل يناير أصبح ح/الثاين

  .الفلسطينية
  

  .حقق إيهود براك من حزب العمل، فوزاً ساحقاً على نتنياهو :1999مايو /أيار 17
  

عقد أول اجتماع بشأن مفاوضات  :2000يونيو /حزيران – 1999نوفمبر /تشرين الثاين
وقد توقفت ). 13/9/1999افتتح رسمياً يف ( طينيةالفلسوالسلطة  إسرائيلالوضع النهائي بين 

فيما يتعلق بتطبيق تعهدات االتفاقية املوقتة وأمور أُخرى،  إسرائيلاالجتماعات بسبب مماطلة 
  .لكنها استؤنفت بعد حث من الرئيس األميركي بيل كلينتون وفريق عمله

  
ة هدفها الوصول إىل اتفاق جرّاء إحلاح براك على كلينتون الستضافة قم :2000يوليو /تموز 3

، قام كلينتون بتأمين موافقة عرفات على حضور قمة اإلسرائيلي – الفلسطينينهائي للصراع 
ووفقاً ملساعد كلينتون، روبرت مايل، . يوليو/تموز 11كهذه يف كامب ديفيد، يف ماريالند، يف 

الفشل إذا مل تقم قبله فإن عرفات الذي رفض يف البداية املوافقة على حضور مؤتمر مكتوب له 
مفاوضات إضافية لتضييق اخلالفات، عاد وقبل أن يحضر بعد تلقيه ضمانات بعدم اعتباره 

  .مسؤوالً عن أي فشل
  

، الفلسطينيةومنظمة التحرير  إسرائيلبين انهيار قمة كامب ديفيد  :2000يوليو /تموز 25
ع اللوم عالنية على عرفات لفشل وقد وق. اإلسرائيلي – الفلسطينيواملتعلقة بإنهاء الصراع 

، األمر الذي ساعد يف "عدم وجود شريك للسالم"العلنية بـ  إسرائيلاحملادثات، وترسخت مالحظات 
 إسرائيلوخالل أسابيع، عادت االتصاالت بين . تبرير سلوك احلكومة وسياستها خالل االنتفاضة

بتشجيع من الواليات املتحدة، من أجل استئناف املفاوضات؛ و الفلسطينيةومنظمة التحرير 
  ).انظر أدناه(تواصلت هذه املفاوضات حتى األشهر األوىل من االنتفاضة الثانية 

  
بعد زيارة استفزازية قام بها أريئيل انفجار انتفاضة األقصى  :2000سبتمبر /أيلول 29

حة التي عمّت االحتجاجات الشعبية غير املسل اإلسرائيليشارون للحرم الشريف، وقد قابل اجليش 
 1بدءاً من (على الفور تقريباً، الضفة الغربية وقطاع غزة بكاملهما، بسياسة فتح النار، فنشر 

بما فيها الدبابات، والقذائف املضادة للدبابات، (األسلحة الثقيلة ) أكتوبر/تشرين األول
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أن استعمال  غير. وباإلقفاالت، وبحواجز الطرقات) واملروحيات الهجومية، والقنابل اليدوية
ياً يف نهاية تشرين إسرائيل 18فلسطينياً و 131قُتل (القوة غير املتكافئة بشكل ضخم  إسرائيل

، الفلسطينية، استدعى رداً مسلحاً من قوات األمن التابعة للسلطة وامليليشيات )أكتوبر/األول
  .وخالل بضعة أشهر أصبحت االنتفاضة مسلحة

، إذ حتالفت "فتح"و" حماس"، فرزاً يف اخلالف بين 2005نتفاضة، حتى سنة لقد شكلت اال
، )الوطنية واإلسالمية(اجلماعات العلمانية واإلسالمية، وألّفت جلنة املتابعة العليا لالنتفاضة 

أكتوبر، تدعو إىل تظاهرات وإضرابات سلمية، كما أن /والتي بدأت بإصدار نشرات يف تشرين األول
مة الشعبية التي تشكلت يف مستهل االنتفاضة، تألفت كذلك من فصائل علمانية جلنة املقاو

، وكتائب شهداء األقصى املنتمية إىل )التنظيم(العسكرية " فتح"وإسالمية، بما فيها جمموعات 
، واجلهاد اإلسالمي، والتي عمل كلٌّ منها على انفراد أيضاً، ومن دون الرجوع إىل "حماس"، و"فتح"

كانت جلان املقاومة الشعبية أكثر فعالية يف القطاع، بينما كانت فسحة العمل لدى و. قيادته
ويف الواقع، فإن التوتر األشد خالل . أقل بسبب سيطرة عرفات الصارمة عليه" فتح"عند  "التنظيم"

أوىل أعوام االنتفاضة، كان بين السلطة الفلسطينية واجلماعات املسلحة، ذلك بأن إسرائيل كانت 
بر عرفات، وبشكل مطرد، املسؤول عن عنف االنتفاضة، األمر الذي اضطر هذا األخير إىل اتخاذ تعت

  .واجلهاد اإلسالمي" حماس"إجراءات صارمة بحق اجلماعات املسلحة، وخصوصاً 
  

عرفات؛ براك؛ الرئيس املصري حسني ( قمة شرم الشيخعُقدت  :2000أكتوبر /تشرين األول 16
األردن؛ خافيير سوالنا ممثل االحتاد األوروبي؛ كلينتون الذي دعا إىل عقد مبارك؛ عبد الله ملك 

للتوسط وحتقيق وقف إلطالق النار، لكن املشاركين، عوضاً عن ذلك، وافقوا على إنشاء بعثة ) القمة
لتقصي احلقائق، يعينها كلينتون بالتشاور مع عرفات وبراك، للنظر يف أسباب االشتباكات، 

وقد عُينت هذه اللجنة الدولية اخلماسية يف أوائل . ستئناف حمادثات السالموحترّي الطرق ال
  .نوفمبر، برئاسة السيناتور األميركي جورج ميتشل/تشرين الثاين

  
، وبحلول الذكرى "االغتياالت املوضعية"بدأت إسرائيل سياسة  :2000نوفمبر /تشرين الثاين 9

) من املارة 212بينهم (شخصاً  630فلسطينيين ، قُتل من ال)27/9/2006(السادسة لالنتفاضة 
يف عمليات اغتيال ) من املارة 83بينهم (قتلى  205يف عمليات اغتيال معترف بها، إضافة إىل 

  ).أو حمتملة(واضحة 
  

ردّت إسرائيل على متفجرة وُضعت على حافة الطريق قرب  :2000نوفمبر /تشرين الثاين 20
بإرسال مروحيات مسلحة وسفن بحرية لقصف املكاتب ) وطنينقتلت اثنين من املست(كفار دروم 

  .والسلطة الفلسطينية" فتح"واملراكز األمنية التابعة لـ 
  

يف ضوء اللقاء بين عرفات وقادة إسرائيليين يف أوائل  :2000ديسمبر /كانون األول 15
تأييداً " حماس"فلسطيني يف غزة إىل حشد لـ  30.000ديسمبر، انضم حواىل /كانون األول

  .لالستمرار يف االنتفاضة مهما يكن موقف السلطة الفلسطينية من معاودة املفاوضات
  

ماراتونية  حمادثاتأجرى اإلسرائيليون والفلسطينيون  :2001يناير /كانون الثاين 27 – 21
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التي وضعها كلينتون يف أواخر " األطر"معتمدين على  يف طابا، مصر، بشأن الوضع النهائي،
فلسطينية تكون أكثر إرضاء للفلسطينيين من مقترحات  –ديسمبر لتسوية إسرائيلية /ألولكانون ا

كامب ديفيد، وقد ألغى براك احملادثات قبل موعد االنتخابات اإلسرائيلية اجلديدة يف 
وطوال فترة االنتفاضة، كان تصرف السلطة الفلسطينية يف جوهره يعبر عن . فبراير/شباط

  .إجراء مفاوضات مع إسرائيل ربما تؤدي إىل إنشاء دولةرغبتها املستمرة يف 
  

بدأ الفلسطينيون يف غزة بإطالق قذائف الهاون على  :2001يناير /أواخر كانون الثاين
 أول قذيفة هاون على إسرائيل من غزةاملستعمرات اإلسرائيلية واملنشآت داخل القطاع، وقد أُطلقت 

، أصبحت الهجمات بقذائف الهاون من غزة أحداثاً شبه أبريل/وبدءاً من أوائل نيسان. 18/3يف 
  .يومية

  
 أريئيل شارونفاز حزب الليكود يف االنتخابات اإلسرائيلية، وخلف  :2001فبراير /شباط 6
حكومة "وعلى الرغم من انتصار شارون الكاسح، فإنه ألّف . كرئيس للحكومة) حزب العمل(براك 
  ).رس وزيراً للخارجيةعُيّن شمعون بي(مع حزب العمل " وحدة

  
أول تفجير انتحاري لها منذ بدء يف نتانيا، يف إسرائيل، " حماس"نفذت  :2001مارس /آذار 4

  .آخرون 66، فُقتل ثالثة أشخاص، وُجرح االنتفاضة
  

قام شارون، يف أول يوم له كرئيس للحكومة، بإغالق الضفة الغربية  :2001مارس /آذار 7
جز حول رام الله، معززاً إقفال مدن الضفة الغربية فيما يبدو أنه تطبيق وقطاع غزة، وبدأ ببناء حوا

وكانت هذه اخلطة تتضمن، من جملة أمور أُخرى، . خلطة عملية البرونز التي شُنت لوقف االنتفاضة
وحدة، يمكن عزل كل واحدة  64حواجز عسكرية جديدة لتقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إىل 

"). تطويع غزة"، "1971ديسمبر /كانون األول – 1970أغسطس /آب: "ظر أعالهان(منها عن األُخرى 
وطوال فترة االنتفاضة، قام اجليش اإلسرائيلي، مراراً وتكراراً، بتقسيم القطاع إىل ثالثة أو أربعة 

  .أقسام بواسطة وضع نقاط تفتيش استراتيجية
  

، شن اجليش )من دون أضرار( قذائف هاون" حماس"انتقاماً إلطالق  :2001أبريل /نيسان 17
اإلسرائيلي هجوماً برياً، وبحريًا، وجوياً على أهداف أمنية للسلطة الفلسطينية على طول غزة، 

بعرض ميل واحد " حزام أمني"وأرسل دبابات، وجنوداً، وجرافات إىل بيت حانون إلعادة احتالل 
نب إسرائيل، لألراضي التي تخلت احلدود الشمالية لغزة، وهو أول إعادة احتالل، من جاعلى طول 

وجرّاء االنتقاد القوي الذي وجهته الواليات املتحدة، . عنها للفلسطينيين وفقاً التفاق أوسلو
  .انسحبت إسرائيل يف اليوم التايل

  
الذي أعدته اللجنة التي شُكلت يف قمة شرم الشيخ يف  نُشر تقرير ميتشل :2001مايو /أيار 20

، للبحث يف كيفية إعادة إحياء عملية السالم، وقد تضمنت توصيات 2000أكتوبر /تشرين األول
ملنع العمليات اإلرهابية، % 100التقرير إلعادة بناء الثقة، قيام السلطة الفلسطينية بجهد كامل 
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." للمستعمرات )النمو الطبيعي(نشاطات االستيطان جميعها، بما فيها "وكذلك جتميد إسرائيل 
  .اس خلطط الواليات املتحدة املستقبلية كلها إلحياء املفاوضاتوشكلت التوصيات األس

  
وُضعت مسودة خطة أميركية لوقف إطالق النار مرتبطة بتوصيات  :2001يونيو /حزيران 13

. ميتشل ومقّدمة من مدير وكالة االستخبارات املركزية األميركية جورج تينيت، موضع التنفيذ
اً بسبب عمليات اجليش اإلسرائيلي املستمرة، وعمليات ومع أن وقف إطالق النار بقي متزعزع

بقيت مهمة كونها  "خطة تينيت"االنتحارية، واالغتياالت املوضعية اإلسرائيلية، إالّ إن " حماس"
فترة "دعت اخلطة إىل وقف إلطالق النار تتبعه : اخلطة األميركية املقبولة الستئناف املفاوضات

  .توصيات ميتشل السياسيةلستة أسابيع قبل تطبيق " تهدئة
  

لقد شجعت الهجمات اإلرهابية على مركز التجارة العاملي  :2001سبتمبر /أيلول 11
أسامة بن الدن بالنسبة إىل "والبنتاغون يف الواليات املتحدة، شارون على تصوير عرفات أنه 

أعلنه الرئيس ، وعلى أن ما تقوم به إسرائيل يف فلسطين هو يف املرتبة نفسها مع ما "إسرائيل
  ".احلرب على اإلرهاب"األميركي جورج بوش بشأن 

  
على مستعمرة يف غزة " حماس"يف ردّ على هجوم قامت به  :2001أكتوبر /تشرين األول 2

، علّق شارون التنسيق األمني مع السلطة )جنود إسرائيليين 7قُتل اثنان من املستوطنين، وجُرح (
حول  إىل غزة القتطاع منطقة عازلة بعرض ميل واحد دبابات وجرافاتالفلسطينية، وأرسل 

ومع ذلك، فإن . مراكز لقوى األمن الوقائي، وأتلف أراضي زراعية فلسطينية 7املستعمرة، ودمر 
  .تركيز إسرائيل الرئيسي خالل هذه الفترة، كان على الضفة الغربية

  
اجلبهة الشعبية لتحرير اغتالت  :2001نوفمبر /تشرين الثاين 26 –أكتوبر /تشرين األول 18

، وذلك انتقاماً )مؤسس حزب يدعو إىل طرد الفلسطينيين(وزيراً إسرائيلياً ) 17/10(فلسطين 
أول احتالل إسرائيلي طويل األمد ، األمر الذي أدى إىل 27/8الغتيال قائدها على يد إسرائيل يف 

راض الواليات املتحدة، مل تقم وعلى الرغم من اعت. )منطقة أ(جلميع مدن الضفة الغربية الرئيسية 
  .26/11إسرائيل بسحب جنودها إالّ بالتدريج، منهية االنسحاب يف 

  
يستلزم  اقتراحاً للسالمقدم وزير اخلارجية بيرس إىل شارون  :2001نوفمبر /تشرين الثاين 4

 وانسحاب جميع، )من دون حدود معينة(من إسرائيل االعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السالح 
وقد اعترض شارون على تفكيك املستعمرات، لكنه وافق . القوات واملستعمرات اليهودية من غزة

  .على مناقشة اخلطة يف وقت الحق
  

، وألسبوع واحد، هجوماً جوياً من طائرات )3/12(شنّ شارون  :2001ديسمبر /كانون األول
اف أُخرى للسلطة ، على مقر عرفات، وعلى أهد)F-16" (16 –أف "، و)F-15" (15 –أف "

. إسرائيلياً 30قتلت ) 2/12 – 26/11(هجمات انتحارية  5الفلسطينية يف غزة، وذلك رداً على 
مستوطنين يف الضفة الغربية، أعلن  10وبعد أن تسببت الهجمات االنتقامية الفلسطينية بمقتل 
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أهدافاً للسلطة  ،"16 –أف "، وقصف مرة أُخرى، بطائرات "غير مالئم"أن عرفات ) 12/12( شارون
وأقام حصاراً على مقر السلطة الفلسطينية الرئيسي يف رام الفلسطينية يف غزة والضفة الغربية، 

أكتوبر /واستمر احلصار على عرفات حتى نهاية تشرين األول. الله حيث كان عرفات موجوداً
  .ج، قبل وفاته بأسبوعين، عندما ُسمح له باملغادرة للعالج الطبي يف اخلار2004

واجلهاد اإلسالمي " حماس"عدم شرعية جناحَي ) 2/12(يف غضون ذلك، أعلن عرفات 
ُوضع الشيخ ياسين يف اإلقامة اجلبرية يف (إسالمياً  150، باعتقال 5/12العسكريين، وقام يف 

، وجرّاء ضغط دويل كبير، بإغالق املكاتب واجلرائد، واملدارس، )12/12(، ثم أمر )6/12
واجلهاد اإلسالمي، ووجه خطاباً متلفزاً حثّ فيه الفلسطينيين " حماس"عة كلها لـ والعيادات التاب

ويف الوقت . على وقف جميع الهجمات على األهداف اإلسرائيلية، وخصوصاً الهجمات االنتحارية
نفسه، أعادت السلطة الفلسطينية إحياء احملادثات مع الفصائل الفلسطينية من أجل احتواء 

  .ي الذي أحدثته تلك اإلجراءات الصارمةاالستياء الشعب
  

، على مبعدة كارين أاالستيالء على السفينة ) 3/1(أعلنت إسرائيل  :2002يناير /كانون الثاين
طناً من األسلحة زُعم أنها مرسلة من إيران إىل السلطة  50من السويس، وهي سفينة شحن حتمل 

قرّبت اإلدارة األميركية، املستاءة من الرد  نقطة حتوّل مهمة مسألة كارين أوكانت . الفلسطينية
الفلسطيني على هذه املسألة، إىل فكرة شارون وفحواها أن عرفات هو العائق الرئيسي يف وجه 

  .السالم
  

املصنع حملياً، يف اجتاه  1صاروخ قسّام أول " حماس"أطلقت  :2002يناير /كانون الثاين 25
صاروخاً واحداً على األقل  11/2وقد أدى إطالقها يف ، )من دون أضرار وال إصابات(معبر إيرز 

إىل أن تقوم مروحية تابعة للجيش اإلسرائيلي بقصف ) من دون أضرار وال إصابات( 2قسّام من 
املستوى "على " الرد املندفع"جممّع لقوى األمن الفلسطينية يف مدينة غزة، فيما سمته إسرائيل 

على  2وبعد أن أُطلق صاروخان آخران من قسّام . "حماس"الذي تشكله صواريخ " اجلديد للتهديد
، قام اجليش اإلسرائيلي باحتالل موقت لبيت حانون، وبيت )من دون أضرار(مستعمرة يف غزة 

  .الهيا، ودير البلح، وخميم جباليا لالجئين
  

قام اجليش اإلسرائيلي باجتياحات واسعة النطاق يف البريج،  :2002مارس /آذار 11 – 4
ليا، ورفح، كما شن غارات جوية على مدينة غزة، وعلى أهداف أُخرى يف القطاع، وذلك ضمن وجبا
التي كان تركيزها األساسي ) مارس/آذار 19 –فبراير /شباط 28( "عملية الرحلة امللونة"إطار 

  .على الضفة الغربية
  

، وهي "لدفاعيعملية الدرع ا"شنّ اجليش اإلسرائيلي  :2002أبريل /نيسان 4 –مارس /آذار 28
اجتياح إسرائيلي شامل، وإعادة احتالل للضفة الغربية، مستهدفة بالتحديد البنية التحتية للسلطة 

  .الفلسطينية، بالتدمير املنظم والضخم
  

إصالح يف واشنطن ركز كلياً تقريباً على  اجتماع بين شارون وبوش :2002مايو /أيار 7
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اعترف (سياسية، على أن يستلم شارون القيادة كشرط مسبق ألي تسوية  السلطة الفلسطينية
  ").اإلصالح هو طريقة ملطفة إلزاحة عرفات"مسؤول يف بطانة شارون بأن 

  
يف خطاب رئيسي بشأن السياسة يف الشرق األوسط، دعا بوش إىل  :2002يونيو /حزيران 24

ديدة، ، ومؤسسات ج"قيادة فلسطينية جديدة وخمتلفة"دولة فلسطينية مستقلة تتصدرها 
ومع أن االحتاد . ، وإىل وضع حدّ لإلرهاب الفلسطيني"ترتيبات أمنية جديدة مع جيرانها"و

األوروبي واألمم املتحدة اعترضا كالهما على التناقض بين دعوة بوش إىل الديمقراطية، وبين 
طة املذكور يف اخلطاب أصبح على الفور خ" اخملطط"إصراره على أن تكون النتيجة ملصلحته، فإن 

وقد عمل االحتاد األوروبي يف األشهر التالية . خريطة الطريق للسالم يف الشرق األوسط: رباعية
  .على مسودة حوّل فيها أفكار بوش إىل خطة مرحلية مفصلة

  
ورئيسها، صالح  اغتالت إسرائيل مؤسس كتائب عز الدين القسّام :2002يوليو /تموز 22

على شقته يف " 16 –أف "وجه يزن طناً، أُطلق من طائرة ، بواسطة صاروخ ممدينة غزةشحادة، يف 
  .بنايات سكنية 3شخصاً من املارة، ودمر  18وسط املدينة؛ وقد تسبب الصاروخ أيضاً بمقتل 

  
على السلطة الفلسطينية، والتي تضع  "غزة أوالً"خطتها اقترحت إسرائيل  :2002أغسطس /آب 5

حد قوات األمن فيها، بينما تقوم إسرائيل بانسحاب السلطة بموجبها، حداً للعنف يف غزة، وتو
، وتسمح للعمال بالدخول 2000سبتمبر /مرحلي إىل مراكزها التي كانت فيها يف غزة، يف أيلول

إىل إسرائيل؛ وإذا ما استمر الهدوء خالل الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتخفيف القيود، فإن اخلطة 
وقد أعطى عرفات موافقته ). حملتمل أريحا وبيت حلمومن ا(ستتوسع لتشمل الضفة الغربية 

  .أغسطس/آب 8املبدئية يف 
  

تدمير مراكز قيادة السلطة الفلسطينية يف ) 19/9(بدأ اجليش اإلسرائيلي  :2002سبتمبر /أيلول
وبعد الهجوم، . رام الله، ففجر ستة مبان من اجملمّع، مبقياً فقط على املبنى احملتجز فيه عرفات

والتي (الواليات املتحدة، بدأت إسرائيل خفض عدد قواتها داخل مدن الضفة الغربية  وبضغط من
، لكنها يف الوقت نفسه، )أبريل/كانت ال تزال موجودة فيها منذ عملية الدرع الدفاعي يف نيسان

كثفت عملياتها املستمرة يف غزة، وذلك ضمن ما سمّته بداية حملة كبيرة يف القطاع تستهدف 
  ".حماس"

  
قدم بوش إىل شارون، وبشكل غير رسمي، يف واشنطن،  :2002أكتوبر /تشرين األول 16

، التي تتضمن فقرة تشترط على إسرائيل وقف جميع النشاطات مسودة خريطة الطريق
االستيطانية، بما فيها النمو الطبيعي، لكن اعتراضات إسرائيل القوية ساعدتها، وبهدوء، على 

بالصيغ املمكنة كلها، حتسباً خلطة خريطة الطريق  "غزة أوالً "ا االستمرار يف دفع اقتراحه
  .التي تريد إبطالها كلياً) املوضوعة على طاولة اإلخراج(

  
بعد انسحاب حزب العمل من احلكومة، دعا شارون إىل  :2002أكتوبر /تشرين األول 30

  .انتخابات مبكرة، وعين نتنياهو وزيراً موقتاً للخارجية
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أذعنت إسرائيل لضغط الواليات املتحدة  :2002ديسمبر /كانون األول –نوفمبر /تشرين الثاين
خالل التحضير حلرب العراق، فامتنعت من شن عمليات على مستوى واسع، لكنها زادت يف 

  .عمليات التدمير واجلرف يف غزة
  

يات تم إجناز خريطة الطريق يف اجتماع للرباعية، لكن الوال :2002ديسمبر /كانون األول 20
وقد صرح شارون، يف كانون . املتحدة، ومراعاة العتراضات إسرائيل، أخّرت تقديمها رسمياً

  .يناير، أنه سيقدم خريطة الطريق اخلاصة به، بشأن الدولتين/الثاين
  

صواريخ قّسام من شمايل غزة  3" حماس"بعد إطالق  :2003يناير /كانون الثاين 26 – 24
جسور على الطرق الرئيسية التي تربط شمايل غزة بوسطها،  4دمير على سديروت، قامت إسرائيل بت

، وأرسلت دبابات ومروحيات "السيطرة على احملاور األساسية لطرق املواصالت"من أجل تسهيل 
  .أعمق توغل لها داخل غزة منذ بدء انتفاضة األقصىمسلحة إىل مدينة غزة يف 

  
اً كاسحًا يف االنتخابات اإلسرائيلية، وألف فاز الليكود فوز :2003يناير /كانون الثاين 28

  .فبراير، حكومة ائتالفية يمينية مؤيدة لالستيطان/شباط 24شارون يف 
  

عبوة ناسفة حتت  "حماس"بعد يوم على تفجير  :2003مارس /آذار 10 –فبراير /شباط 17
نازل، وجرف ، زادت إسرائيل يف عمليات تدمير امل)جنود من اجليش اإلسرائيلي 4قتلت (دبابة 

حزاماً "أميال مربعة جعلتها  4) 7/3(األراضي، واالغتياالت، والغارات على طول غزة، ثم اقتطعت 
  .مارس/آذار 10شمايل غزة قبل انسحابها منها يف " أمنياً

  
يف اليوم الذي شنت قوات االئتالف بقيادة الواليات املتحدة احلرب  :2003مارس /آذار 19

وعيّن حممود عباس لضغوط الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي،  تعرفاعلى العراق، أذعن 
اإلسرائيلية  –، يف خطوة هي األهم حتى ذلك التاريخ، يف تطبيق الرؤيا األميركية رئيساً للحكومة

  .لإلصالح الفلسطيني
  

قدّمت اللجنة الرباعية بعد تأدية حكومة عباس القسم مباشرة،  :2003أبريل /نيسان 29
وقف العنف : إىل األطراف كلها، وكانت املرحلة األوىل منها تدعو إىل لطريق رسمياًخريطة ا

الفلسطيني فوراً؛ إصالح سياسي فلسطيني شامل، وانتخابات ديمقراطية؛ انسحاب إسرائيلي إىل 
ومع أن . ؛ جتميد النشاطات االستيطانية كلها، بما فيها النمو الطبيعي2000سبتمبر /خطوط أيلول

النهائية مل تذكر تسلسل العمل، إالّ إن الواليات املتحدة أيدت التفسير اإلسرائيلي الذي طلب الصيغة 
وقبلت السلطة الفلسطينية خريطة الطريق يف أوائل . وقف العنف الفلسطيني قبل حترك إسرائيل

  .مايو/أيار 21حتفظاً يف  15مايو، بينما قبلتها إسرائيل مع /أيار
  

منذ بدء االنتفاضة، وشنت اعتداء  أقسى إقفال على غزةضت إسرائيل فر :2003مايو /أيار 11
مزدوجاً بالدبابات واملروحيات على خان يونس يف اجلنوب، وبيت حانون يف الشمال، وجرفت 
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مئات الدونمات من األراضي الفلسطينية، ودمرت املنازل، وأجرت عمليات تفتيش من بيت إىل 
  .بيت
  

ت السلطة الفلسطينية على طلب إسرائيل تطبيقاً مبتوراً القتراح وافق :2003يونيو /حزيران 27
، كتمرين لبناء الثقة يؤسس لتطبيق خريطة الطريق، وأُجنزت التدابير لتخلّي اجليش "غزة أوالً"

وبينما كانت احملادثات جارية، نفذ اجليش . اإلسرائيلي عن السيطرة على شمايل غزة وبيت حلم
  .يف رفح، وخان يونس، وبيت حانون، جارفاً األراضي والبيوتاإلسرائيلي غارات عميقة 

  
اجلهاد اإلسالمي، يف "/حماس"و" فتح"أعلن كل من  :2003أغسطس /آب –يونيو /حزيران 29

وبحلول . قبلته أغلبية الفصائل وقفاً إلطالق النار أحادي اجلانب لثالثة أشهربيانات منفصلة، 
األمنية على شمايل غزة وبيت حلم إىل السلطة الفلسطينية، ، كانت إسرائيل قد سلمت السيطرة 2/7

، بدأت 8/8ويف . فخفّ العنف الفلسطيني إىل حد كبير جداً، لكن العمليات اإلسرائيلية استمرت
، األمر الذي قابله "حماس"الهدنة تتزعزع بعد أن اغتال اجليش اإلسرائيلي اثنين من كبار قادة 

، تاله يف املقابل اغتيال إسرائيل )شخصاً 23قُتل (الغربية  يف القدس) 19/8(هجوم انتحاري 
وعلى الفور، أوقف اجليش . ، إسماعيل أبو شنب، يف مدينة غزة"حماس"القائد السياسي يف 
  .، مستعيداً السيطرة على القطاع"غزة أوالً"اإلسرائيلي تطبيق 

  
قدرته على وقف العنف، بسبب عدم  استقال عباس من رئاسة احلكومة :2003سبتمبر /أيلول 6

  .وألنه مل يحظى بسلطة حقيقية من عرفات
  

دبابة وناقلة جند مدرعة،  100أرسلت إسرائيل  :2003أكتوبر /تشرين األول 19 – 10
 Operation Root( عملية جمرى العصبومروحيات مسلحة، وقوات خاصة، إىل رفح لتنفيذ 

Canal( على طول " منطقة خالية"املنازل إلنشاء  متراً، ودمرت 150، واستولت على شريط بعرض
  .احلدود

  
، بدأ شارون باحلديث عن رسم حدود "غزة أوالً"مع فشل تطبيق  :2003نوفمبر /تشرين الثاين

إسرائيل من طرف واحد، وعن فك االرتباط التام مع عملية السالم بانسحاب أحادي اجلانب من 
. حتى املستقبل املنظور) مثًال، جتميد االستيطان(غزة، معيقاً، يف اجلوهر، تطبيق خريطة الطريق 

  .إىل طاقم بوش) 23/11؛ 17/11(ومل تلق فكرة فك االرتباط أي اعتراضات عند تقديمها 
  

أمر عرفات، بضغط من إسرائيل والواليات املتحدة، بتجميد  :2003نوفمبر /تشرين الثاين 10
لك، نزل اآلالف إىل الشوارع يف غزة، مؤسسة خيرية إسالمية يف غزة، ورداً على ذ 38حسابات 

  .وأخذوا يرمون احلجارة على اجمللس التشريعي الفلسطيني
  

مع وضع االنسحاب األحادي اجلانب على املسار، أعلن اجليش  :2004مارس /آذار 2
عملية ) 14/3(، وشن "ألكثر عدد ممكن من اإلرهابيين] مسبقة[تصفية "اإلسرائيلي خططاً لـ 
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اغتال ، و"كبار الشخصيات يف جميع املنظمات اإلرهابية"، التي استهدفت ةالقصة املستمر
  .، مع آخرينالشيخ ياسين) 22/3(

  
، داعياً إىل قدم شارون رسمياً خطة فك االرتباط مع غزة إىل بوش :2004أبريل /نيسان 14

. رج املنطقةإخالء املستعمرات اإلسرائيلية يف القطاع، وإىل إعادة انتشار اجليش اإلسرائيلي خا
وتطبيق هذه اخلطة سيحقق إلسرائيل هدفها الذي تسعى له منذ زمن طويل، وهو رفع مسؤوليتها 

عن القطاع، مع تشديد قبضتها على الضفة الغربية، وهو تعويض إلسرائيل سيتمثل يف رسالة 
ف ، ويعتر"احلقائق اجلديدة على األرض"، والتي يقر فيها بـ 14/4/2004بوش إىل شارون يف 

يف الضفة الغربية ستخضع لتسوية " املراكز السكنية اإلسرائيلية الكبرى املوجودة فعالً "بأن 
  .نهائية

" حماس"واشتملت التحضيرات املتواصلة لالنسحاب األحادي اجلانب، على اغتيال قائد 
، إضافة إىل سلسلة من العمليات العسكرية التي استمرت حتى اخلريف من أجل )17/4(الرنتيسي 

مايو؛ توسيع /توسيع منطقة رفح العازلة يف أيار(إخالء مناطق احلدود اجلنوبية والشمالية 
البنية التحتية "واستئصال ) سبتمبر/يونيو وأيلول/املناطق الشمالية العازلة يف حزيران

  ).أكتوبر/تشرين األول" (اإلرهابية
  

 3588 عدد القتلىلغ يف الذكرى الرابعة النتفاضة األقصى، ب :2004سبتمبر /أيلول 28
  .إسرائيلياً 919فلسطينياً و

يف باريس التي كان ُنقل إليها يف  وفاة ياسر عرفات :2004نوفمبر /تشرين الثاين 10
  .للمعاجلة الطبية 29/10

بفارق كبير، وقد  فاز عباس يف انتخابات الرئاسة الفلسطينية: 2005يناير /كانون الثاين 9
والً عن أي عنف تقوم به الفصائل يف األراضي احملتلة، ورزح حتت اعتُبر، على غرار عرفات، مسؤ

مل "ألنه ) 17/1 – 15/1( عملية اخلطوة الشرقية) 15/1(الضغط املباشر من إسرائيل التي شنت 
  ".اإلرهاب"التخاذ إجراءات صارمة ضد " يكن يتحرك بسرعة كافية

  
وقف أحادي ) 24/1(أمين استطاع عباس ت :2005فبراير /شباط –يناير /كانون الثاين

من الفصائل الفلسطينية، وقد أكده شارون وعباس يف  اجلانب إلطالق النار شهراً واحداً يف غزة
تمديد وقف إطالق وافقت الفصائل على ) 17/3(، والحقًا 8/2قمة شرم الشيخ التي عُقدت يف 
غارات اجليش (وعلى الرغم من اخلروقات العديدة . 2005النار يف غزة حتى نهاية سنة 

، فإن )يوليو، انظر أدناه/تموز(وخرق واحد كبير ) اإلسرائيلي؛ إطالق قذائف صاروخية فلسطينية
  .الهدنة استمرت عموماً خالل فك االرتباط

  
إن اغتيال إسرائيل أعضاء من اجلهاد اإلسالمي يف الضفة الغربية بدءاً من  :2005يوليو /تموز
، وأدت إىل إطالق )12/7(لقيام بتفجير انتحاري يف نتانيا يونيو، دفعت اجلهاد إىل ا/حزيران

  .قذائف صاروخية انتقامية من القطاع، وإىل وقوع اشتباكات يف بيت الهيا ومدينة غزة
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استكمال فك االرتباط اإلسرائيلي األحادي  :2005أيلول سبتمبر  12 –أغسطس /آب 17
دمير املنازل يف املستعمرات والبنى التحتية، بما فيه إجالء جميع املستوطنين، وت( اجلانب مع غزة

، إخالء مستعمرات صغيرة يف الضفة الغربية 20/9تمّ يف ) (وانسحاب جنود اجليش اإلسرائيلي
أن تكون غزة منزوعة السالح؛ أن تبقى املياه والكهرباء : واشترطت اخلطة). كانت جزءاً من االتفاق

ة وإسرائيل كما هي؛ أن تسيطر إسرائيل على جمال غزة والبنى التحتية األُخرى التي تربط بين غز
وخالل فك االرتباط، أشارت إسرائيل إىل أن تصاريح . اجلوي، واملياه اإلقليمية، واملعابر البرية

  .2008العمال الفلسطينيين، والتدابير اجلمركية مع غزة، ستنتهي بحلول سنة 
  

بعد مرور أسبوع على استكمال فك  :2005أكتوبر /تشرين األول –سبتمبر /أواخر أيلول
عمليات اجلرف لتوسيع املناطق العازلة ) 18/9(االرتباط مع غزة، استأنف اجليش اإلسرائيلي 

  .داخل شمال غزة لفسح اجملال أمام إقامة سياج إلكتروين على طول احلدود
 الضفة عمليات اغتيال أعضاء اجلهاد اإلسالمي يف) 23/9(واستأنف اجليش اإلسرائيلي أيضاً 

 –أف "الغربية، متسبباً بإطالق قذائف صاروخية من غزة، تاله قصف من املروحيات وطائرات 
وقد تكرر هذا التسلسل . ضد غزة عملية األمطار األوىل) 24/9(اإلسرائيلية على غزة، ثم شن " 16

 الضفة قائداً من اجلهاد اإلسالمي يف) 24/10(اغتالت إسرائيل : أكتوبر/نفسه يف تشرين األول
الغربية؛ أطلق اجلهاد قذائف صاروخية من غزة؛ ضُربت غزة بمدفعية اجليش اإلسرائيلي؛ شن 

أمّا يف غزة، فقد . مستهدفاً غزة والضفة الغربية) 30/10 – 26( عملية عَوْد على بدءاجليش 
  .شرم الشيخ إىل حد كبير، وقف إطالق النار الذي أُقر يف) ما عدا اجلهاد اإلسالمي(التزمت الفصائل 

  
اتفاقاً بشأن حركة عقدت إسرائيل والسلطة الفلسطينية  :2005نوفمبر /تشرين الثاين 15

، والذي سمح للسلطة الفلسطينية بتشغيل معبر رفح بمراقبة االحتاد األفراد وترتيبات العبور
احملافظة األوروبي، مع أن إسرائيل تستطيع مراقبة املعبر بواسطة كاميرات مراقبة خاصة، وكذلك 

على السيطرة من خالل املوافقة اإللزامية على جميع جوازات السفر، وبطاقات الهوية، ومعامالت 
  .25/11وبدأت السلطة الفلسطينية تشغيل املعبر يف . التصدير واالستيراد

  
دعا شارون إىل انتخابات إسرائيلية جديدة، وأعلن إنشاء  :2005نوفمبر /تشرين الثاين 17

  .اديما، انضم إليه بيرس العمايل وإيهود أوملرت الليكوديحزب جديد، ك
  

بعد مرور أسبوعين على قصف  :2006يناير /كانون الثاين – 2005ديسمبر /كانون األول
قُتل (يف نتانيا  5/12جوي إسرائيلي مكثف رداً على هجوم انتحاري قام به اجلهاد اإلسالمي يف 

بات جوية عنيفة على غزة تسببت بردّ من اجلهاد ، قامت إسرائيل بشن ضر)إسرائيليين 5فيه 
) 25/12(جنود إسرائيليين، فشنت إسرائيل  5اإلسالمي تمثل يف إطالق قذيفة صاروخية جرحت 

 نمطاً جديداً من العمليات شبه املستمرة للجيش اإلسرائيلي، مفتتحة بذلك عملية السماوات الزرق
 املنطقة املوسعة واحملظور دخولها شمايل غزةزيز ويف الوقت نفسه، بدأ هذا اجليش تع. على غزة

أنها ستنهي ") حماس"ما عدا (ورداً على ذلك، أعلنت الفصائل الفلسطينية . كم 1.5حتى عمق 
أنها ستلتزم وقف " حماس"الهدنة التي أُبرمت يف شرم الشيخ يف نهاية العام، يف حين أعلنت 
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  .يناير، ثم ستعيد التقويم/ة يف كانون الثاينإطالق النار حتى انتهاء االنتخابات الفلسطيني
، وُسمي أوملرت تعرض شارون لسكتة دماغية جعلته عاجزاً :2006يناير /كانون الثاين 4

نائباً لرئيس احلكومة، ثم أصبح رئيساً لها، وبحق، يف االنتخابات اإلسرائيلية التي جرت يف 
  .2006مارس /آذار
  

يف االنتخابات التشريعية " حماس"ار مفاجئ لـ انتص :2006يناير /كانون الثاين 25
، األمر الذي أعطاها احلق يف تأليف احلكومة، فأعلنت إسرائيل واجملتمع الدويل تعليق الفلسطينية

االتصاالت بالسلطة الفلسطينية إىل أن يتم جتريد املنظمات العسكرية الفلسطينية من سالحها، 
 –نف، وتعلن التزامها االتفاقات اإلسرائيلية بإسرائيل، وتتخلى عن الع" حماس"وتعترف 

  .الفلسطينية السابقة
  

" حماس"تكونت من ( اليمين" حماس"أقسمت احلكومة بقيادة  :2006مارس /آذار 29
ومع . ، وكان مقر جميع وزراء احلكومة الكبار يف غزة)االنضمام" فتح"واملستقلين، بينما رفضت 

ن عباس يستطيع مواصلة حمادثات السالم مع إسرائيل، إالّ أن رئيس احلكومة إسماعيل هنية قال إ
قبل ذلك احلين بدأت تمتنع من  إسرائيل، وكانت اجملتمع الدويل علّق املساعدات املباشرة كلهاإن 

 55املعدل السنوي هو (دفع عائدات الضرائب ورسوم اجلمارك املستحقة للسلطة الفلسطينية 
، كما أغلقت أبوابها يف وجه عمال غزة، )ة السلطة الفلسطينيةمن موازن% 70مليون دوالر، أي نحو 

ومنعت غزة من التعامل التجاري مع الضفة الغربية والعامل اخلارجي، وأقامت حصاراً دام حتى 
  .عملية الرصاص املسبوك

  
بدأت الواليات املتحدة تطبيق عقوبات مالية دولية  :2006مايو /أيار –أبريل /نيسان

ضاعف عباس اجلهود إلنشاء أمن موازٍ وهيئات أُخرى سلطة الفلسطينية، بينما ومقاطعة على ال
أمّا يف غزة، ويف ظل رفض قوات األمن التي تسيطر . "حماس"لتسهيل جتاوز احلكومة التي تقودها 

احلكومة قوة ، والتابعة للسلطة الفلسطينية، العمل بقيادة احلكومة اجلديدة، فقد أنشأت "فتح"عليها 
، من أجل القيام باألعمال األمنية؛ وبما أنها قوة ارتكزت على التطوع، فإنها كانت، التنفيذيةالدعم 

الواليات وإليجاد توازن مع قوة الدعم التنفيذية هذه، بدأت ". حماس"يف أغلبيتها منتسبة إىل 
ء من جز( املتحدة واالحتاد األوروبي بتمويل توسيع احلرس الرئاسي للسلطة الفلسطينية يف غزة

  .، وسمحا بنقل السالح إىل احلرس يف غزة)جهود اإلصالح األمني للسلطة الفلسطينية
يف حدّة عروض القوة، وأدّت إىل اشتباكات " حماس"و" فتح"وزادت التوترات املتصاعدة بين 

عنصر من قوة الدعم التنفيذية، وأمر  3000مايو، عندما انتشر أول /عنيفة بحلول أواسط أيار
  .إىل الشوارع" فتح"ال اآلالف من عناصر الشرطة املنتسبة إىل عباس بإنز

  
، وحدوث عملية جديدة الفلسطيني –العنف اإلسرائيلي عقب تصاعد  :2006يونيو /حزيران 25

الذي التزمته  وقف إطالق النار" حماس"علقت أبريل، /شنها اجليش اإلسرائيلي ضد غزة يف نيسان
 عملية مشتركة مع جلان املقاومة الشعبية على معبر كرم أبو ويف. 2005يناير /منذ كانون الثاين

وأسرت عريفاً يف اجليش هو غلعاد اثنين من جنود اجليش اإلسرائيلي، " حماس"سامل، قتلت 
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، وإىل فرض حصار كلي عملية أمطار الصيف، األمر الذي دفع اجليش اإلسرائيلي إىل شن شاليط
  .نية الكارثية أسوأ مما هي عليهعلى غزة، متسبباً بجعل األزمة اإلنسا

  
، وهي العملية حرباً ضد حزب الله يف لبنانشنت إسرائيل  :2006أغسطس /آب –يوليو /تموز

التي أثّرت العبر فيها الحقاً، وبشكل كبير، يف تصرف اجليش اإلسرائيلي خالل عملية الرصاص 
 .Journal of Palestine Studies 151, vol: يف" التعليقات والتحليالت"انظر باب (املسبوك 

XXXVIII, no. 3, Spring 2009, pp. 223-258.(  
  

مناوشات بين / تعاقبت حمادثات الوحدة الوطنية مع اصطدامات :2006خريف  –صيف 
ويف أواخر تشرين . أمن السلطة الفلسطينية"/فتح"قوة الدعم التنفيذية، وبين "/ حماس"

  .يين يأخذ خصائص احلرب األهليةالعنف بين الفلسطينأكتوبر، بدأ /األول
  

من جانب الفصائل  وقفاً إلطالق النار لستة أشهرأمّن عباس  :2006نوفمبر /تشرين الثاين 25
وعلى الرغم من اخلروقات . الفلسطينية، إذا التزمت إسرائيل ذلك أيضاً، وقد قبل أوملرت الصفقة

مايو /نة التي دامت حتى أوائل أيارواالنتهاكات، فإن الطرفين أعلنا، بشكل عام، التزام الهد
  .، مع أن احلصار عن غزة مل يُرفع ومل يُخفف2007

  
لقد أدى جتدد القتال واشتداده  :2007فبراير /أواسط شباط – 2006ديسمبر /كانون األول

واشتباكات عنيفة غير مسبوقة ) 10/12(بما فيه حماولة الغتيال هنية  –بين الفصائل 
إىل قيام اململكة السعودية بوساطة إلنهاء  –) وقذائف الهاون. جي. بي .استُخدمت فيها اآلر(

الذي اتفق فيه اجلانبان على ) 7/2( اتفاق مكة، كانت نتيجتها "فتح"و" حماس"اخلالف بين 
تأليف حكومة وحدة وطنية كوسيلة حلل مشكالتهما، وحلثّ اجملتمع الدويل على رفع العقوبات 

  .2006يناير /الثاينالتي كانت فُرضت يف كانون 
  

على الرغم من (بقيادة هنية اليمين  حكومة الوحدة الوطنيةأقسمت  :2007مارس /آذار 17
ويف . ، وطالب عباس اجملتمع الدويل برفع احلصار")فتح"و" حماس"استمرار القتال املتقطع بين 

، "فتح"ر عليها الوقت عينه، حتركت إسرائيل والواليات املتحدة لتقوية قوات األمن التي تسيط
  .والتابعة للسلطة الفلسطينية، ولتوسيع احلرس الرئاسي ليكون قوة موازِنة لقوة الدعم التنفيذية

  
عنصر من قوات أمن السلطة الفلسطينية  3000أعلن عباس نشر  :2007مايو /أيار 29 – 10

تتزعمها ، وذلك من دون استشارة احلكومة التي "حتسين القانون والنظام"يف غزة من أجل 
وتبع ذلك . حواجز، وسيّرت دوريات مسلحة يف كل مكان من غزة" فتح"، يف حين أقامت "حماس"

. من مصر" فتح"شخصاً، وإىل استقدام تعزيزات لـ  20اشتباكات عنيفة أدت إىل مقتل أكثر من 
يف  ، انهار كلياً وقف إطالق النار مع إسرائيل الذي كان ُأبرم2007مايو /وبحلول أوائل أيار

، مترافقاً بعودة إطالق الصواريخ الفلسطينية، وبقيام اجليش 2006نوفمبر /تشرين الثاين
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  .يف غزة، يف أقل من أسبوعين" حماس"ضربة جوية على أهداف لـ  72اإلسرائيلي بشن 
  

على خلفية الشائعات فيما يتعلق بإرسال شحنات  :2007يونيو /أوائل إىل أواسط حزيران
 "حماس"يف غزة، شنت " فتح"عليها بين الواليات املتحدة وإسرائيل، إىل  أسلحة إضافية متفق

وقد قُتل يف هذا الهجوم الذي دام . استولت بواسطتها على قطاع" فتح"هجمات منسقة على قوات 
، فأعلن عباس حالة الطوارئ، وأقال )معظمهم من املسلحين(فلسطينياً  145خمسة أيام، حواىل 

) 15/6(وحلّ حكومة الوحدة الوطنية، يف حين أعلن االحتاد األوروبي هنية كرئيس للحكومة، 
، وعلق مشاريع املساعدات اإلنسانية كلها يف غزة، "الرئيس الشرعي جلميع الفلسطينيين"عباس 

  .ورفع املقاطعة عن السلطة الفلسطينية التابعة لعباس، بينما أغلقت إسرائيل حدود غزة
  

استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية التي  :2007أكتوبر /األولتشرين  8 –يوليو /أواسط تموز
استمرت خالل تشرين  ضربات جوية شبه يومية وغارات بريةأغسطس لتصبح /تصاعدت أوائل آب

معظمها من (، يف حين تواصل إطالق الصواريخ الفلسطينية )فلسطينياً 89قُتل (أكتوبر /األول
جنود من اجليش  10مدنيين إسرائيليين و 4جُرح (ة من غزة بوتيرة عالي) اجلهاد اإلسالمي

، وزادت أكثر يف "منطقة معادية"غزة ) 18/9(، فأعلنت إسرائيل )اإلسرائيلي جروحاً طفيفة
أدنى "، وخفضت الواردات إىل %50 – 40تطويقها حدوديًا، وأوقفت شحنات الوقود إليها بنسبة 

  ."إنسانية كمية من األغذية واألدوية الضرورية لتجنب أزمة
  

وسط تشجيع كبير  مؤتمر أنابوليس الدويل للسالمعُقد  :2007نوفمبر /تشرين الثاين 27 – 26
فلسطيني مبهم يتعهد باستئناف مفاوضات  –من الرئيس بوش، وقد انتهى بتصريح إسرائيلي 

الوضع النهائي وراء أبواب مغلقة، بهدف الوصول إىل تسوية نهائية تخضع لتطبيق خريطة 
  .ريقالط
  

بعد ارتفاع مفاجئ لنشاط اجليش اإلسرائيلي العسكري يف غزة  :2008يناير /كانون الثاين 15
موقتاً تعليقها إطالق الصواريخ الذي " حماس"أوقفت ، )فلسطينياً بحلول أواسط الشهر 35قُتل (

. سرائيليينإ 8، وأطلقت وابالً من النيران قتل عامالً أجنبياً، وجرح كان مستمراً منذ سبعة أشهر
ومع . على القطاع، وشددت احلصار" حرباً اقتصادية) "17/1(ورداً على ذلك، أعلنت إسرائيل 

توقف مولد الكهرباء يف غزة، ونفاد خمزون الغذاء يف معظمه، وفراغ مولدات املستشفيات من 
خ وبضغط دويل قوي، على السماح بتزويد القطاع بغاز الطب) 22/1(الوقود، وافقت إسرائيل 

أي حمولة شاحنة واحدة (شاحنة يومياً من الغذاء واألدوية  50وبالوقود ألسبوع واحد، وبحمولة 
  ).نسمة 30.000تقريباً، لكل 

  
، فتدفق نحو السياج احلدودي عند معبر رفح" حماس"خرقت  :2008يناير /كانون الثاين 23

شرة التي بقيت فيها احلدود نصف مليون غزّي إىل مصر لشراء الغذاء واملؤونة خالل األيام الع
  .مفتوحة قبل أن تعيد مصر إغالقها
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قتيل (، على ديمونا 4/2بعد هجوم انتحاري فلسطيني يف  :2008مارس /آذار –فبراير /شباط
، وقيام هذه األخيرة بإطالق الصواريخ "حماس"، وعقب اغتيال إسرائيل خمسة أعضاء من )واحد

 5قُتل (ثم حدوث غارات جوية من جانب اجليش اإلسرائيلي  ،)قُتل إسرائيلي واحد، وجُرح اثنان(
، وهي عملية برية عملية الشتاء الساخن) 28/2(، شنت إسرائيل )آخرون 37أشخاص، وُجرح 

وتواصلت عمليات . 3/3فلسطينياً عند انسحاب إسرائيل يف  111وجوية كبيرة انتهت بمقتل 
مارس أن /دود، أفادت األمم املتحدة يف آذاراجلرف يف شمال غزة، ومع االستمرار يف إغالق احل

من مصانع غزة توقفت عن % 95من الغزيين أصبحوا يعتمدون على مساعدات الغذاء، وأن % 80
  .العمل

  
الفلسطيني املتصاعد يف غزة  –لقد خلّف العنف اإلسرائيلي  :2008مايو /أيار –أبريل /نيسان

) ة؛ عمليات فلسطينية مشتركة؛ إطالق صواريخغارات جوية إسرائيلية؛ اغتياالت؛ غارات بري(
مدنيين  4جنود و 3، و)شخصاً من املارة 30بمن فيهم (قتيالً فلسطينياً  111خالل شهرين، 

مايو، نفد وقود الطبخ من غزة، وُأغلق معمل توليد الطاقة /وبحلول أواسط أيار. إسرائيليين قتلى
نفاد الطحين، وبدأ الغزيون يطحنون العلف لصنع الكهربائية، وتوقفت أغلبية األفران عن العمل ل

  .اخلبز
  

 وقفاً إلطالق النارمبدئياً، وبوساطة مصر،  "حماس"قبلت إسرائيل و :2008يونيو /حزيران 17
، وقد نصّت الصفقة على وقف الفلسطينيين إطالق الصواريخ على إسرائيل، وبعد أن لستة أشهر

ميعها تلتزم الهدنة، تقوم إسرائيل بتخفيف احلصار قدرتها على جعل الفصائل ج" حماس"تُظهر 
من السكان % 56عند إبرام وقف إطالق النار، كان (لتقلل من حدة الكارثة اإلنسانية املتعاظمة 

، يف حين استمر النقص الشديد يف %79يعانون اجلوع، كما أن نسبة الفقر كانت وصلت إىل 
وقف إطالق النار أول " حماس"وقد التزمت ). األدويةالكهرباء، والوقود، وقطع الغيار، والغذاء، و

اجلهاد  –، أطلقت الفصائل الفلسطينية 4/11 – 18/6خالل الفترة (أربعة أشهر ونصف شهر 
قذيفة هاون أوقعت قتيلين  11صاروخاً و 14 –" حماس"اإلسالمي يف معظمها، ونادراً 

خان وقذيفتا هاون مل تتسبب بأي ، فأُطلق صارو4/11 – 1/9إسرائيليين؛ أمّا خالل الفترة 
  .، غير أن إسرائيل مل تخفف احلصار بشكل ملحوظ)إصابات

  
وحلفائها يف غزة بعد " فتح"حملة اعتقاالت كبيرة ضد " حماس"شنت  :2008يوليو /تموز 26

  .أغسطس/عمليات تفجير، وقد استمرت االعتقاالت والصدامات حتى آب
  

 6006لثامنة النتفاضة األقصى، بلغ عدد القتلى يف الذكرى ا :2008سبتمبر /أيلول 28
  .إسرائيلياً 1070و) ال يشمل قتلى الصدامات بين الفلسطينيين أنفسهم(فلسطينيين 

  
دخل عدد كبير من عناصر اجليش اإلسرائيلي إىل غزة،  :2008نوفمبر /تشرين الثاين 30 – 4

اإلسالمي بالرد بوابل من ، فقامت هذه األخيرة مع اجلهاد "حماس"وقُتل ستة أعضاء من 
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 4/11قذيفة هاون بين  71صاروخاً فلسطينياً و 126سجلت إسرائيل إطالق ( الصواريخ
ومنعت إسرائيل الصحافيين ). صواريخ وقذائف هاون يومياً 7، أي بمعدل يزيد قليالً عن 30/11و

مولة خمس األجانب من الدخول، وفرضت إغالقاً شبه تام، وحددت كمية الغذاء واملؤونة بح
  .شاحنات يومياً

، كان معمل توليد الطاقة قد أُغلق، فاستؤنف تقنين اخلبز، وباشر املزارعون 10/11وبحلول 
قامت األونروا، وألول مرة يف تاريخها، بوقف توزيع الغذاء ، 13/11القتل الرحيم ملواشيهم، ويف 

شاحنة  32بدخول ) 24/11(؛ غير أن إسرائيل، وبضغط دويل شديد، سمحت الجئ 750.000على 
  .حمملة مساعدات إنسانية، وكمية حمدودة من الوقود، إىل غزة

  
، خالد مشعل، أنه مع استمرار إسرائيل يف "حماس"أعلن قائد  :2008ديسمبر /كانون األول 14

لن تمدد هدنة األشهر الستة عند انتهائها " حماس"حصارها الوحشي وغاراتها عبر احلدود، فإن 
  .؛ لكن قيادة احلركة يف غزة حاولت إعادة فرض وقف إطالق النار19/12رسمياً يف 

  
أجازت احلكومة اإلسرائيلية للجيش اإلسرائيلي مهاجمة  :2008ديسمبر /كانون األول 21

يف غزة، غير أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تضمنت إشارات إىل أن " حماس"أهداف غير حمددة لـ 
  .العمل سراً" حماس"ويف هذا الوقت، بدأت قيادة . هجوماً كبيراً يتم التحضير له

  
جميع الفصائل إىل وقف إلطالق النار " حماس"دعت قيادة  :2008ديسمبر /كانون األول 22

  .ساعة، إلظهار جديتها يف إعادة الهدنة 24
  

 5قدم وزير الدفاع إيهود براك أمام احلكومة، عرضاً استغرق  :2008ديسمبر /كانون األول 24
ت بشأن خطط اجليش اإلسرائيلي لشن هجوم كبير ضد غزة، وقد وافقت احلكومة على هذه ساعا

  .اخلطط باإلجماع
  

  .اإلسرائيلي عملية الرصاص املسبوكشن اجليش  :2008ديسمبر /كانون األول 27
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