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 الصراع حول عودة اإلدارة المصرية لقطاع غزة
 6597مارس  61 – 6591نوفمبر  7

 د. مرسي ـبتار قطب

 مدرس التاريخ اغبديث واؼبعاصر
 جامعة بورسعيد -كلية اآلداب  -قسم التاريخ واغبضارة

 الملخص:
 – ٜٛٗٔوأهنت فًتة اإلدارة اؼبصرية للقطاع ) ٜٙ٘ٔنوفمرب  ٕإسرائيل قطاع غزة يف احتلت 
نوفمرب قرارا تطالب فيو إسرائيل باالنسحاب وراء  ٚ(. وعندما أصدرت األمم اؼبتحدة يف ٜٙ٘ٔ

، بدأ الصراع بُت مصر وإسرائيل حوؿ قطاع غزة، وكاف ٜٜٗٔخطوط اؽبدنة دبوجب اتفاؽ عاـ 
ى احملك. ومر الصراع دبرحلتُت: األوىل سبثلت يف ؿباولة إسرائيل البقاء فيو وضمو مصَت القطاع عل

إليها. والثانية سبثلت يف ؿباولتها تدويلو من خالؿ تعديل مهمة قوات الطوارئ الدولية حبيث تبقى 
يف القطاع حىت إشعار آخر. وكاف ميداف ىذا الصراع داخل أروقة األمم اؼبتحدة وخارجها، وأيضا 

 قطاع غزة نفسو. والشك أف صالبة اؼبوق  اؼبصري واعبهود الدبلوماسية، وموق  أىا ي قطاع يف
غزة وإصرارىم على عودة اإلدارة اؼبصرية، فضال عن اؼبوق  األمريكي، وظهور فكرة توقيع 
عقوبات ضد إسرائيل، كل ىذا ضبل إسرائيل على االنسحاب وتسليم قطاع غزة لقوات الطوارئ 

، على وعد بأنو لن يعود ؼبصر. ولكن مل هتتم اغبكومة اؼبصرية، ٜٚ٘ٔمارس  ٚ الدولية يف
وبادرت بتعيُت حاكٍم إداريٍّ مصريٍّ للقطاع، وطالبت برحيل قوات الطوارئ الدولية، وىو ما 

 .ٜٚ٘ٔمارس  ٙٔحدث يف 

Abstract: Israel occupied the Gaza Strip on November 2, 1956 

and ended the period of Egyptian administration of the Strip 

(1948-1956). When the United Nations on November 7 issued a 

resolution demanding that Israel withdraw from the armistice 

lines designated under the 1949 agreement, the conflict between 

Egypt and Israel over the Gaza Strip began, and the fate of the 

Strip was at stake. The conflict went through two phases: The 

first was the attempt by Israel to remain and annex it. The second 
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was its attempt to internationalize it by amending the mission of 

the international emergency forces to remain in the Strip until 

further notice. The field of this conflict was inside and outside 

the United Nations, and also in the Gaza Strip itself. There is no 

doubt that the solidity of the Egyptian position and diplomatic 

efforts, and the position of the people of the Gaza Strip and their 

insistence on the return of the Egyptian administration, as well as 

the American position, and the emergence of the idea of 

sanctions against Israel, all this compelling Israel to withdraw 

and hand over the Gaza Strip to the international emergency 

forces on March 7, 1957, on the promise that He will not return 

to Egypt. However, the Egyptian government did not care, and 

initiated the appointment of an Egyptian administrative governor 

for the sector, and demanded the departure of the international 

emergency forces, which happened on March 16, 1957. 

 المقدمة:

يهدؼ البحث إىل إلقاء الضوء على اػبالؼ بُت مصر وإسرائيل حوؿ عودة قطاع غزة 
وغزة مرة أخرى ربت اإلدارة اؼبصرية. ذلك اػبالؼ الذي بدأ قبل أف تنسحب إسرائيل من سيناء 

 واستمر أكثر من أربعة أشهر، وتدخلت فيو بعض األطراؼ، وطُرحت فيو رؤى ـبتلفة.

كيانا ورمزا وأمال، فكاف ديثل اعبزء اؼبتبقي من لواء   ٜٛٗٔفقد بات قطاع غزة منذ عاـ 
العصابات الصهيونية، وبات رمزا لفلسطُت اليت فُقدت معظم أراضيها، وأمال  مل ربتلو غزة والذي
ىا. وبعد انتهاء اغبرب، تولت مصر إدارتو فيما ُعرؼ باؼبنطقة الواقعة ربت رقابة القوات يف ربرير 

 .ٜٙ٘ٔنوفمرب  ٕاؼبصرية بفلسطُت. واستمرت يف إدارهتا لو حىت احتلتو إسرائيل يف 

ومل حيل انشغاؿ مصر باحتالؿ جزء من أراضيها فبثال يف سيناء وبورسعيد، دوف اىتمامها 
عد ربرير بورسعيد، مل يكن ىدؼ الدبلوماسية اؼبصرية انسحاب إسرائيل من بقطاع غزة. وحىت ب

سيناء، بل كاف اغبديث عن سيناء وقطاع غزة معا، ومن مث مل يغب مصَت القطاع عن بؤرة اىتماـ 
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صانع القرار اؼبصري، فبا جعلو موضع صراع بُت مصر وإسرائيل. ومل يكن أماـ مصر أي بديل عن 
إدارهتا، ألف تركو ربت أي مسمى كاف يعٍت نكبة عربية وفلسطينية جديدة  إعادة قطاع غزة ربت
، كما كاف يعٍت ؿبو آثار صمود مصر وما حققتو من مكاسب ٜٛٗٔال تقل عن نكبة عاـ 

 سياسية أماـ العدواف الثالثي.

بدأ الصراع عندما أصدرت األمم اؼبتحدة قرارا تطالب فيو إسرائيل باالنسحاب وراء 
 الدولية، وانتهى عندما سلمت قوات الطوارئ ٜٜٗٔنة اؼبعينة دبوجب اتفاؽ عاـ خطوط اؽبد

 .ٜٚ٘ٔمارس  ٙٔإىل  ٜٙ٘ٔنوفمرب  ٚالقطاع ؼبصر. ومن مث كانت اغبدود الزمنية للبحث من 

وعلى الرغم من قصر ىذه الفًتة، فإهنا كانت من أدؽ الفًتات اليت مرت على قطاع غزة، 
اف مستقبل القطاع السياسي وصلتو باإلدارة اؼبصرية على احملك. فقد شهدت أحداثا مهمة، وك

ومر الصراع دبرحلتُت: األوىل سبثلت يف ؿباولة إسرائيل البقاء يف القطاع أو دبعٌت أدؽ ضمو إليها، 
والثانية سبثلت يف ؿباولتها تدويلو من خالؿ تعديل مهمة قوات الطوارئ الدولية حبيث تبقى يف 

آخر. وكاف ميداف ىذا الصراع داخل أروقة األمم اؼبتحدة وخارجها، وأيضا يف القطاع حىت إشعار 
قطاع غزة نفسو. وقد تباينت اؼبواق  الدولية. وسنحاوؿ يف الصفحات التالية إبراز مالمح الصراع 

 وكش  مالبساتو ومالبسات اؼبواق  الدولية.

اعبمعية العامة  وقد اعتمد البحث على مصادر متنوعة، ويف مقدمتها ؿباضر جلسات
لألمم اؼبتحدة، واليت ألقت الضوء بوضوح على اؼبواق  الدولية اؼبتباينة. وكانت مذكرات بَتنز 
قائد قوات الطوارئ الدولية يف غاية األمهية، حيث كشفت تفاصيل مهمة. أما الدوريات، ومع ما  

 يوميا كاف يغلب عليها من ضباس ومبالغة، فقد قدمت مادة علمية حية، ومثلت سجال
 للتصرحيات الرظبية وما حيدث يف أروقة اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة. 

 :6591تمهيد: قطاع غزة واإلدارة المصرية قبل عام 
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ُعقد يف باؿ بسويسرا أوؿ  ٜٚٛٔاربدت اإلمربيالية على اغتصاب فلسطُت، ففي عاـ 
أصدرت بريطانيا  ٜٚٔٔ مؤسبر صهيوين وانتهى إىل وضع برنامج اغبركة الصهيونية. ويف عاـ
انتدبت عصبة األمم  ٕٜٓٔتصرحيها بإنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطُت. ويف ساف رديو عاـ 

، ٕٜٓٔبريطانيا لتشرؼ على إدارة فلسطُت. وتالحقت ثورات الشعب الفلسطيٍت يف أعواـ 
 . وأيقنت بريطانيا بعد سبع وعشرين سنة أف ما اظبتو عصبة األممٖٜٙٔ، ٖٖٜٔ، ٜٕٜٔ

باالنتداب مشروع فاشل، وأف زماـ األمور قد أفلت من يدىا، فاعتزمت أف تنسحب. ويف إبريل 
نوفمرب  ٜٕانتقلت القضية من وزارة اػبارجية الربيطانية إىل ىيئة األمم اؼبتحدة. ويف  ٜٚٗٔ

صوتت اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة على مشروع قرار تقسيم فلسطُت، وأعلنت بريطانيا عزمها 
، وبالفعل غادرت قواهتا فلسطُت، وأعلن اليهود قياـ دولتهم. ٜٛٗٔمايو  ٘ٔالنسحاب يف ا

 .(ٔ)ٜٛٗٔوربركت طبسة جيوش عربية للدفاع عن فلسطُت؛ فكانت حرب فلسطُت 

غزة ىو ذلك  مليوف دومن. وقطاع ٕٚتبلغ كبو  ٜٛٗٔوكانت مساحة فلسطُت قبل عاـ 
 العصابات الصهيونية يف مل ربتلو اؼبتوسط والذي البحر ساحل على يقع الذي من األرض الشريط
. وقد كانت فلسطُت ٜٛٗٔ. ومن مث يعترب اعبزء اؼبتبقي من لواء غزة فيما قبل عاـ ٜٛٗٔحرب 

ألوية: اعبليل، نابلس، حيفا، القدس، يافا، الرملة، غزة. وحيد لواء غزة من الشماؿ  ٙتتكوف من 
 .(ٕ)والشرؽ اعبليل، والغرب البحر اؼبتوسطالرملة، واعبنوب اغبدود اؼبصرية، 

كاف   ٜٓٔٔقرية ربت اغبكم العثماين. ويف عاـ  ٔٚكاف القطاع يضم   ٜٙٛٔويف عاـ 
قرية. ويف أواخر االنتداب  ٗ٘مدف: غزة واجملدؿ والفالوجة وخاف يونس، باإلضافة إىل  ٗيضم 

 ٜٛٗٔقرية. ويف عاـ  ٗ٘انب مدف: اجملدؿ وغزة وخاف يونس جب ٖالربيطاين كاف لواء غزة يضم 
 .(ٖ)قرية، ودمروىا وأزالوا معاؼبها ٘ٗاغتصبت العصابات الصهيونية اجملدؿ و

ألفا مورد رزقهم يف مدينة  ٜٓأل  شخص من أصل  ٓٙونتج عن ذلك فقداف أكثر من 
أل  شخص إىل قطاع غزة بعدما فقدوا موارد رزقهم وفبتلكاهتم. وقد  ٕٓٓغزة وحدىا، وعبأ 

 .(ٗ)نسمة يف اؼبيل اؼبربع ٖٓٓٓا إىل ازدحاـ القطاع، فوصلت الكثافة فيو أدى ىذ
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وفيما يتعلق بعدد سكاف قطاع غزة الذي بات يتأل  من سكانو األصليُت والالجئُت 
 ٕٓٛ؛ بلغ ٜ٘ٗٔنسمة عاـ  ٖٓٛٔٚٔالذين تدفقوا عليو؛ فتختل  التقديرات، فبينما كاف 

نسمة عاـ  ٕٚٓٔٛٛالسكاف األصليُت، وزاد إىل ألفا من  ٜٓ، منهم ٜٛٗٔأل  نسمة عاـ 
من النازحُت من أكباء  ٖٚٔ.ٕٔٓ، منهم ٕٜ٘ٔنسمة عاـ  ٖٜٕٓٙٗ، وبلغ ٜٓ٘ٔ
 ٜٛٚٓٚنسمة منهم  ٕٕٖٚٙٓبنحو  ٖٜ٘ٔ. ويُقدر البعض عدد السكاف عاـ (٘)فلسطُت
ى نسمة، والباقوف موزعوف عل ٕٗٓٔٓٔالجئا. ويعيش منهم دبدينة غزة  ٜٜٕٗٔٓمواطنا و

بلغت  ٖٜ٘ٔ. وتوضح األرقاـ السابقة أف نسبة الالجئُت إىل األصليُت عاـ (ٙ)القرى واؼبعسكرات
% من سكاف القطاع. وبذلك حدثت طفرة يف سكاف القطاع، ٖٔ%، وأف سكاف غزة ٖٕٓ

. والشك أف تزايد السكاف هبذا ٜٛٗٔفقفز عددىم إىل أكثر من الضع  نتيجة نكبة عاـ 
إنسانية. ولتوفَت احتياجات السكاف أنشأت األمم اؼبتحدة يف ديسمرب الشكل قد خلق مشكلة 

نسمة عاـ  ٜٕ٘.ٕٖٛ. وقد استمر تزايد السكاف فبلغ (ٚ)وكالة إلغاثة الالجئُت ٜٜٗٔ
ٜٔ٘ٙ(ٛ) . 

وفيما يتعلق بنشأة اإلدارة اؼبصرية لقطاع غزة، فتعود إىل اؼبفاوضات بُت مصر وإسرائيل 
واليت أسفرت عن اتفاؽ رودس، ويقضي بأف ربتفظ مصر  (،ٜٜٗٔفرباير ٕٗ-يناير ٕٔ)

كيلو مًتا مشاؿ   ٘ٔبالسيطرة على اؼبمر الساحلي من رفح على حدود مصر إىل نقطة تبعد 
على أف خط اؽبدنة جيب أال يعترب حدوداً سياسية أو إقليمية وال ديس  ٔٔ. ونصت اؼبادة (ٜ)غزة

ة. وىذا يعٍت أف ىذه اؼبنطقة ال تعٍت منطقة ذات اغبقوؽ اليت تنتج عن تسوية القضية الفلسطيني
حدود سياسية أو إقليمية، وإمنا ىي اؼبنطقة الفلسطينية اليت تولت اغبكومة اؼبصرية إدارهتا 

الذي قضى  ٜٓ٘ٔبالشروط الواردة يف اتفاؽ اؽبدنة، وبقرار ؾبلس جامعة الدوؿ العربية يف إبريل 
ذىا ؾبرد تدبَت مؤقت خاؿ من كل صفة من صفات بأف دخوؿ اعبيوش العربية فلسطُت إلنقا

 .(ٓٔ)االحتالؿ والتجزئة لفلسطُت، وأنو بعد إسباـ ربريرىا تسلم إىل أصحاهبا
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وىكذا كاف اتفاؽ اؽبدنة نقطة فارقة وبداية لفصل جديد، فبعد أف كانت اؼبنطقة تعرؼ 
. وعلى (ٔٔ)يف فلسطُت"بلواء غزة أصبحت تعرؼ باسم "اؼبناطق اػباضعة لرقابة القوات اؼبصرية 

. وىي (ٕٔ)% من أراضي لواء غزةٙ.ٕٓكيلو مًتا سبثل   ٖ٘ٙمساحة من األراضي ال تتجاوز 
كم   ٘ٗعبارة عن شريط األرض اؼبمتد على الساحل اعبنويب الشرقي غبوض البحر اؼبتوسط، طولو 

 – مدف: رفح ٗكم. يبدأ من رفح وينتهي عند بيت حانوف مشاال. ويضم  ٛ و ٘وعرضو بُت 
قرى: بٍت سهيال وخزاعة وعيساف والنزلة وجباليا وبيت الىيا  ٚغزة، و –دير البلح  –خاف يونس 

 .(ٖٔ)معسكرات لالجئُت ٛوبيت حانوف. باإلضافة إىل 

 ٜٛٗٔمايو  ٕٚوكانت اإلدارة اؼبصرية قد باشرت أعماؽبا يف قطاع غزة قبل ذلك، ففي 
زة ومعو عدد من ضباط سالح اغبدود اؼبلكي، وصل نائب اغباكم اإلداري العاـ اؼبصري إىل غ

وعدد من اؼبوظفُت اؼبنتدبُت من الوزارات اؼبختلفة، فقاـ الضباط بأعماؿ اإلدارة واألمن، وقاـ 
 .(ٗٔ)اؼبوظفوف باإلشراؼ على إدارات اغبكومة اؼبختلفة كل يف ؾباؿ زبصصو

ل شيء يف تلك اؼبنطقة، وبعد توقيع اتفاؽ اؽبدنة، أصبحت اإلدارة اؼبصرية اؼبسئولة عن ك
ومل يبق سوى ربديد الشكل اإلداري وصالحيات اغباكم اإلداري العاـ، فأصدر وزير اغبربية 
اؼبصري أمرا خيوؿ للحاكم اإلداري اؼبصري للمنطقة الصالحيات اليت كانت للمندوب السامي 

 غزة.. وبذلك بدأت مرحلة جديدة يف تاريخ فلسطُت وقطاع (٘ٔ)الربيطاين على فلسطُت

أصدرت اغبكومة اؼبصرية القانوف األساسي للمنطقة الواقعة ربت  ٖٜ٘ٔويف ديسمرب 
رقابة القوات اؼبصرية بفلسطُت. وأكدت فيو أف أىا ي قطاع غزة لدى القانوف سواء، ومتساووف يف 
 التمتع باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية، وأف اغبرية الشخصية مكفولة ؽبم وال جيوز القبض على أحد إال

 وفق أحكاـ القانوف. كما أكد القانوف على حرية الصحافة واالجتماع السلمي واالعتقاد.

وتقرر أف يتوىل السلطة التنفيذية اغباكم اإلداري مع اجمللس التنفيذي. ونصت اؼبادة 
( على أف اغباكم اإلداري أعلى سلطة يف القطاع ويُعُت دبرسـو صبهوري ويكوف تابعا لوزير ٜٔ)
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يوما من إبالغها إليو، وإذا مل ير  ٘ٔومن مهامو التصديق على القوانُت وإصدارىا خالؿ اغبربية. 
التصديق على مشروع قانوف أقره اجمللس التشريعي رفع اؼبشروع مشفوعا برأيو إىل وزير اغبربية، فإذا 

من يوما اعُترب ذلك موافقة منو. و  ٖٓوافقو الرأي ال يصدر اؼبشروع. وإف مل يبد رأيو خالؿ 
سلطاتو أيضا إعالف األحكاـ العرفية. والتصديق على أحكاـ اإلعداـ بعد أخذ رأي مدير الشئوف 

 القانونية. ولو حق العفو عن العقوبة أو زبفيفها.

ويتكوف اجمللس التنفيذي من اغباكم اإلداري رئيسا، ومدراء الشئوف القانونية، والشئوف 
األمن، والشئوف االجتماعية وشئوف الالجئُت، والشئوف اؼبالية واالقتصادية، والشئوف الداخلية و 

الثقافية والتعليم، والشئوف الصحية. ويُعُت ىؤالء بقرار من وزير اغبربية. ويقـو اجمللس التنفيذي 
 بوضع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانُت، ويرتب اجمللس اؼبصاحل، ويعُت اؼبوظفُت ويعزؽبم.

يتوالىا ؾبلس تشريعي من اغباكم اإلداري رئيسا، وأعضاء  أما السلطة التشريعية فتقرر أف
اجمللس التنفيذي، ورئيس بلدية غزة، وثالثة من أعضائها، ورئيس بلدية خاف يونس وثالثة من 
أعضائها، وستة من األىا ي ديثلوف مهن الطب والتعليم واحملاماة والتجارة والزراعة والصناعة، 

 –ي. وألـز القانوف اغباكم اإلداري بتقدًن مشروع ميزانية القطاع يُعينوف بقرار من اجمللس التنفيذ
إىل وزير اغبربية قبل بداية السنة اؼبالية بشهرين لفحصها. وأف  –بعد أخذ رأي اجمللس التشريعي

يقـو ديواف احملاسبة دبصر دبراقبة حسابات القطاع، ويقدـ تقريرا لرئيس الوزراء. وشدد القانوف على 
 .(ٙٔ)ضريبة أو إلغائها إال بقانوف عدـ جواز فرض

، ٖٜ٘ٔديسمرب  ٖٕوعقب صدور ىذا القانوف بدأت التسمية اؼبعروفة بقطاع غزة، ففي 
وإعماال للقانوف األساسي للمنطقة الواقعة ربت رقابة القوات اؼبصرية يف فلسطُت، وبناء على 

على تعيُت األمَتاالي عبد اهلل  اقًتاح وزير اغبربية، وافق ؾبلس الوزراء برئاسة اللواء ؿبمد قبيب
 .(ٚٔ)ٜٗ٘ٔرفعت قائد قسم القاىرة حاكماً إدارياً لقطاع غزة، وصدر مرسـو بذلك يف يناير 
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وعالوة علي قيامها بتعيُت حاكم إداري، أصدرت اغبكومة اؼبصرية قانونا حدد الوضع 
لس الوزراء يف الذي أصدره ؾب ٕ٘٘الدستوري والقانوين يف قطاع غزة سبثل يف القرار رقم 

مسئولة عن مئات اآلالؼ من  ٜٙ٘ٔو  ٜٜٗٔ. وىكذا كانت مصر بُت عامي (ٛٔ)ٜ٘٘ٔمايو
 .(ٜٔ)الفلسطينيُت داخل قطاع غزة، ومارست كافة الصالحيات، وأقبزت العديد من األعماؿ

 االحتالل اإلسرائيلي لغزة وفظائعه:

فبعد سقوط رفح على موعد مع أحداث مهمة،  ٜٙ٘ٔكاف قطاع غزة يف نوفمرب 
والعريش وانسحاب القوات اؼبصرية إىل غرب القناة؛ مل يعد بإمكاف القوات اؼبدافعة عن القطاع 
الصمود، السيما أهنا أصبحت معزولة ومطوقة من صبيع اعبهات وال ديكن أف تصلها إمدادات. 

العجرودي. وتشكلت وكانت القوات اؼبدافعة عن القطاع قوامها الفرقة الثامنة بقيادة اللواء يوس  
حرس وطٍت  ٕٙاؼبتمركز للدفاع عن مدينة خاف يونس، واللواء اؼبصري  ٙٛمن اللواء الفلسطيٍت 

. ويف (ٕٓ)اؼبتمركز للدفاع عن مدينة غزة. ويف أوؿ نوفمرب زحفت القوات اإلسرائيلية على قطاع غزة
وركزت على بيت  نوفمرب تعرضت مدينة غزة لغارات، فقصفت الطائرات وسط اؼبدينة ٕصباح 

رئيس البلدية الذي مل يكن بالبطع ىدفا عسكريا، كما ىدمت بيت آؿ ريشة اجملاور لو على من 
. وتقدمت القوات اإلسرائيلية كبو مدينة غزة من اعبنوب، (ٕٔ)شخصا ٔٔفيو، فاستشهدوا وكانوا 

سقطت غزة واستمرت يف تقدمها مشاال ووصلت نقطة اغبدود مشاؿ غزة عند بلدة بيت حانوف. و 
 .(ٖٕ). وقرر حاكم غزة العاـ اللواء فؤاد الدجوي االستسالـ(ٕٕ)بعد قتاؿ ثالث ساعات

وأعلنت إسرائيل يف بياف ؽبا أف قواهتا تقاتل يف ضواحي غزة، ويف اليـو التا ي أعلنت 
. والواقع أف احتالؿ قطاع غزة كاف (ٕٗ)االستيالء على خاف يونس يف الطريق من غزة إىل مصر

كريا إسرائيليا يف حد ذاتو، للخالص من دوره كلساف فبتد داخل األرض احملتلة يصلح ىدفا عس
 .(ٕ٘)منطلقا ؽبجـو مصري ضد إسرائيل، باإلضافة إىل دوره كقاعدة ألعماؿ الفدائيُت ضدىا
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رئيس وزراء إسرائيل  Ben-Gurionوفيما يتعلق بالنقطة األوىل، كاف بن جوريوف 
. وفيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ فقد (ٕٙ)ٜٚ٘ٔإسرائيل يف ربيع  يعتقد أف مصر تستعد ؼبهاصبة

اعتاد بعض الالجئُت التسلل ؼبهاصبة اؼبستوطنات قرب القطاع. واعتاد اإلسرائيليوف شن ىجمات 
انتقامية ضد اؼبتسللُت واألىداؼ اؼبدنية. وأسفرت التدابَت اإلسرائيلية عن مقتل عدة آالؼ 

 .(ٕٚ)ٜٙ٘ٔ-ٜٜٗٔة معظمهم من العزؿ خالؿ الفًت 

جندي مصري وعن  ٓٓٓ٘على أية حاؿ، راح اإلسرائيليوف ديشطوف قطاع غزة حبثا عن 
اؼبقاتلُت غَت النظاميُت. وعرب مكربات الصوت أذاعوا تعهدا دبعاملتهم كأسرى حرب، وتوعدوا 

 .(ٕٛ)سنوات ٓٔالذين يؤوف اؽباربُت بالسجن 

 واتسم االحتالؿ اإلسرائيلي بالوحشية، فقاست مدف القطاع من التقتيل واإلرىاب 

، من أجل تركيع األىا ي أو ضبلهم على مغادرة القطاع. وحبجة البحث عن الفدائيُت (ٜٕ)والتعذيب
والسالح، ودبجرد دخوؽبا القطاع قامت إسرائيل دبا ظُبى بالتفتيش العاـ، فكانت مكربات الصوت 

اس للتجمع يف أماكن معينة، وهتديد من يتخل . ويتم التحقق من اؽبوية الشخصية، تدعو الن
ويُفرز الشباب ويُرسلوف إىل أماكن ؾبهولة. وكثَتا ما كانت تنتهي ضبالت التفتيش دبجازر،  

. ومل يكن ما حدث (ٖٓ)نوفمرب ٕٔنوفمرب وؾبزريت خاف يونس ورفح يف  ٓٔكمجزرة غزة يف 
صلت إسرائيل أعماؽبا، ففي األياـ التالية كاف اإلسرائيليوف جيمعوف الشاب هناية اؼبطاؼ، فقد وا

حبجة التحقيق، وكانوا حياولوف انتزاع اعًتافات منهم بأهنم من الفدائيُت أو من اؼبتعاونُت مع 
 .(ٖٔ)اؼبصريُت

واستوىل اإلسرائيليوف على السيارات اغبكومية وسيارات اؼبستشفيات، وأدوية 
ادروا سيارات األىا ي اػباصة، مث أرجعوا بعضها معطلة. ومل تتوق  عمليات اؼبستشفيات، وص

هنب البيوت واحملاؿ التجارية، مستغلُت فًتة حظر التجواؿ، فكانت مهاصبة البيوت ليال طلبا 
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للنقود والرشاوى والسجائر، واليت كانت ُتكل  اؼبمتنع غالبا حياتو، من األمور اؼبنتظر وقوعها كل 
 .(ٕٖ)ليلة

. (ٖٖ)على الرغم من التكتم خوفا من تسرب أنباء تلك الفظائع، فإهنا أصبحت معروفةو 
على  ٕٓعربًيا وجرح  ٓ٘نوفمرب أف التقارير تفيد مقتل  ٙٔوذكرت صحيفة النيويورؾ تاديز يف 

. وكانت ىناؾ إدانة يف اعبمعية العامة لألمم (ٖٗ)أيدي جنود إسرائيليُت يف أعماؿ شغب قرب غزة
وأكد بعض اؼبندوبُت أنو فضال عن اػبسائر يف األرواح اليت ال ديكن تعويضها، يعاين اؼبتحدة، 

الشعب اؼبصري والفلسطينيوف يف قطاع غزة من األضرار اعبسيمة، وجيب أف يتحمل اؼبعتدوف 
الثالثة اؼبسئولية عن األضرار اػباصة والعامة يف مصر وقطاع غزة، وكذلك التعويض عن اػبسائر 

. ونالت غزة تعاطفا كبَتا، فقد أعرب اؼبندوبوف (ٖ٘)اليت غبقت باؼبصريُت وبسكاف غزة يف األرواح
أل  الجئ عريب مسامل يف القطاع. وتعالت  ٕٓ٘عن تقديرىم للظروؼ اليت يعيش فيها 
نوفمرب أنو إذا كاف عدد الضحايا اؼبصريُت احملتاجُت  ٕٙالصيحات يف اجتماع اعبمعية العامة يف 

الجئ يف قطاع غزة يف  ٓٓٓ.ٕٓٓشخص، فيجب أف ُيضاؼ إليهم  ٓٓٓ.ٓٙللمساعدة 
أمس اغباجة للمساعدات، وأنو حاف الوقت أف توجو اعبمعية العامة نداء عاجال للحكومات 
واألفراد واؼبؤسسات اػبَتية لتقدًن مسامهات سخية إلغاثة ىؤالء البائسُت، باعتبارىم ضحايا 

 .(ٖٙ)أبرياء ؽبذه اؼبغامرة اجملنونة

ولكن مل تأبو إسرائيل، ولتأكيد سيطرهتا على القطاع وربطو هبا وإظهار أف احتالؽبا لو 
غزة، وقامت بربط شبكة كهرباء  –دائم؛ ازبذت عدة ترتيبات، فسارعت بإصالح طريق تل أبيب 

غزة بالشبكة اإلسرائيلية. وأقالت رئيس بلدية غزة منَت الريس، وأتى قرار إقالتو بعد فشل اغباكم 
عسكري اإلسرائيلي يف ضبلو على إقامة حفلة تذاع يف الراديو ويُدعى ؽبا وجهاء غزة، إلظهارىم ال

دبظهر اؼبتعاونُت. كما رفض الذىاب يف رحالت تنظمها سلطات االحتالؿ للمناطق احملتلة عاـ 
 . ولذلك سبت إقالتو وتعيُت رشدي الشوا رئيسا للبلدية والريس نائبا لو، لكنو رفض عملوٜٛٗٔ
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اعبديد، فتم اعتقالو. واغبقيقة أف إسرائيل كانت تنوي اعتقالو منذ البداية العتقادىا أف رئيس 
عُت من ِقبل اؼبصريُت وثيق الصلة هبم

ُ
 .(ٖٚ)بلدية غزة اؼب

 محاولة إسرائيل ضم قطاع غزة:

 ٜٚ٘ٔمارس  ٙتاريخ احتالؿ إسرائيل للقطاع، و ٜٙ٘ٔنوفمرب  ٕكانت الفًتة بُت 
انسحاهبا منو ىي فًتة انقطاع اإلدارة اؼبصرية. وكانت من أدؽ الفًتات، فعلى الرغم من تاريخ 

قصرىا حيث بلغت أربعة أشهر، فقد شهدت أحداثا مهمة، وكاف مستقبل القطاع وصلتو باإلدارة 
طلبت األمم اؼبتحدة من إسرائيل االنسحاب إىل ما  ٜٙ٘ٔنوفمرب  ٚاؼبصرية موضع جدؿ. ففي 

، وطلبت من إقبلًتا وفرنسا سحب قواهتما ٜٜٗٔاؽبدنة اؼبعينة دبوجب اتفاؽ عاـ وراء خطوط 
من األراضي اؼبصرية، وقد تلكأتا إىل أف تأيت قوة الطوارئ التابعة لألمم اؼبتحدة. ومن جانبها 
وافقت مصر على القوة الدولية، على أساس عدـ الربط بُت القوة الدولية ومشكلة القناة، 

سيادة اؼبصرية يف اؼبسائل اؼبتعلقة بوجود القوة الدولية ومهمتها، وبقائها حىت تنتهي واالعًتاؼ بال
 .(ٖٛ)من مهمتها يف اإلشراؼ على وق  إطالؽ النار وانسحاب القوات اؼبعتدية

 United Nations Emergency( UNEFويعود تشكيل قوة الطوارئ )
Force  ت اعبمعية العامة من األمُت العاـ طلب ٜٜٛ، فبموجب القرار رقم ٜٙ٘ٔنوفمرب  ٗإىل

وضع خطة إلنشاء قوة دولية طارئة لتأمُت وق  أعماؿ القتاؿ الناذبة عن توغل قوات إسرائيل يف 
نوفمرب  ٚو  ٘األراضي اؼبصرية وكذلك العمليات العسكرية اليت تقـو هبا فرنسا وبريطانيا. ويف 

قيادة لقوة الطوارئ الدولية، وعينت  أنشأت اعبمعية العامة ٔٓٓٔو  ٓٓٓٔودبوجب القرارين 
 .(ٜٖ)قائدا ؽبا Eedson Louis Millard Burnsاعبنراؿ أديسوف بَتنز 

ولكن كاف لدى إسرائيل نية للبقاء فيما تعتربه جزءا من أرضيها. وصرحت وزيرة اػبارجية 
أ نوفمرب بأف "غزة جزء ال يتجز  ٓٔيف   Mapaiيف ذبمع غبزب ماباي G. Meirجولدا مائَت 
زعيم ثاين أكرب حزب وىو  Menahem Begin. وصرح مناحيم بيجن (ٓٗ)من إسرائيل"
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. (ٔٗ)إنو: "ال ديكنو االنسحاب من غزة ألهنا منطقة تابعة إلسرائيل  Herutحزب ىَتوت 
بن جوريوف عشية اؽبجـو على مصر قد قدـ إىل نظَته الفرنسي خطة إلنشاء نظاـ جديد يف 

سيناء وقطاع غزة، واإلطاحة بعبد الناصر، وتفكيك لبناف بإنشاء  الشرؽ األوسط، مشلت ضم
 .(ٕٗ)دولة مسيحية يف مشالو وضم جنوبو، وتقسيم األردف بُت إسرائيل والعراؽ

وكاف اعتقاد إسرائيل أف الًتتيبات اليت ازبذهتا ستكفل ؽبا ربقيق أحد بديلُت وضعتهما 
ادىا أف الوضع اؽبادئ واإلدارة اؼبتعاونة وبعض ؼبستقبل القطاع ومها: ضمو أو تدويلو. وكاف اعتق

اإلصالحات أمور ضرورية لضماف عدـ عودة القطاع إىل مصر. ومع ذلك كانت السمة البارزة 
 .(ٖٗ)خالؿ االحتالؿ اإلسرائيلي ىي اؼبقاومة واؼبقاطعة واؼبطالبة بإعادة القطاع ؼبصر

فدائيُت إىل مغادرتو عن طريق واضطرار ال -ومع أنو مل يكن يف قطاع غزة بعد احتاللو 
قوى مسلحة منظمة، اللهم إال كتلة عريضة من  -األردف، واضطرار من تبقى منهم للتخفي 

. ومل يباؿ (ٗٗ)اعبماىَت مل يتوفر ؽبا التدريب والسالح بشكل كبَت، إال أهنا ربملت عبء اؼبقاومة
سرائيلية إلعادة اغبياة الطبيعية إىل األىا ي، الذين كانوا ما زالوا يعانوف صدمة اغبرب، باعبهود اإل

القطاع ودمج اقتصاده مع اقتصاد إسرائيل. وأعرب أصحاب اؼبتاجر واؼبعلموف والعاطلوف ؼبراسل 
النيويرؾ تاديز عن أملهم يف أف ربل قوة الطوارئ ؿبل السلطات االحتالؿ اإلسرائيلية وتُعيد قطاع 

إسرائيل ىو اػبسائر يف األرواح واؼبمتلكات غزة ؼبصر. وكاف السبب وراء غضب سكاف غزة ضد 
 .(٘ٗ)منذ االحتالؿ

وأيا ما كاف األمر، فقد بدأ مسلسل اؼبماطلة يف االنسحاب بعد أياـ من إبالغ إسرائيل 
نوفمرب أهنا ستسحب قواهتا دبجرد  ٖٔاألمم اؼبتحدة قبوؽبا وق  إطالؽ النار، فقد أعلنت يف 

. وراحت تروج للحل األفضل بالنسبة ؽبا وىو (ٙٗ)الدولية الوصوؿ إىل وضع مرض مع قوة الطوارئ
ضم القطاع. وصرح مسئوؿ بوزارة اػبارجية اإلسرائيلية أنو "مل حيدث تغيَت يف الوضع القانوين 
لقطاع غزة، ففي السابق كاف ىناؾ احتالؿ عسكري وإدارة مصرية، واآلف ىناؾ احتالؿ عسكري 

قليم اؼبسمى فلسطُت، وليست جزءا من مصر، واألخَتة مل وإدارة إسرائيلية، وإف غزة جزء من اإل
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أل  الجئ يدعوف حق العودة  ٕٓٔتضمو إليها، وإسرائيل لن تضمو أيضا، خاصة أف فيو 
 .(ٚٗ)ؼبنازؽبم يف إسرائيل، وإهنا تريد أف يكوف ؽبا حق حكم قطاع غزة باألمر الواقع"

أف أىا ي القطاع واؼبسئولُت فيو راضوف  ولتحقيق أملها، انربى اإلسرائيليوف لُيظهروا للعامل
عنهم مؤيدوف حكمهم، ولذلك كانوا خيتلقوف اؼبناسبات لتوريط زعماء القطاع وإظهارىم دبظهر 
اؼبتعاوف، وحيشدوف اؼبراسلُت األجانب ؼبشاىدة زعماء القطاع وىم حيضروف احتفاالهتم، ويبالغوف 

 .(ٛٗ)ة والواليات اؼبتحدةيف تصويرىم، وينشروف ذلك يف أوساط األمم اؼبتحد

كما حرصت إسرائيل على إظهار حكمها للقطاع دبظهر اؼبستقر، وتعمدت وزيرة خارجية 
إسرائيل تزيي  الواقع وقلب اغبقائق والتأكيد على أف عالقات سكاف قطاع غزة مع السلطات 

وردا على  ٜٙ٘ٔنوفمرب  ٕٕودية، واهتاـ مصر بإثارة أزمات أماـ السلطات اإلسرائيلية. ففي 
السكرتَت العاـ لألمم اؼبتحدة معلومات عن اؼبوق  يف  marskjöldHamطلب مهرشولد 

 ٓٔقطاع غزة، أرسلت جولدا مائَت خطابا إليو أشارت فيو إىل "وقوع مشاغبات يف رفح يومي 
نوفمرب أثارىا عمالء ؼبصر، وأف الغوغاء ىاصبوا ـبزنا لألغذية يتبع ىيئة اإلغاثة فبا اضطر  ٕٔو

ت ؼبنع النهب والتخريب، وأمكن إعادة النظاـ. وأصبحت عالقات السلطات إىل ازباذ إجراءا
السكاف ودية مع السلطات اليت بذلت جهدا لصيانة اؼبرافق العامة، وأعادت خدمات اؼبياه 
والكهرباء. واستأنفت الشئوف الصحية خدماهتا، وأف اؼبستشفى الذي يعمل فيو أطباء مصريوف 

ينية ودور العبادة واػبدمة االجتماعية عادت تعمل. وأنو حيصل على احتياجاتو. وأف اؼبعاىد الد
نوفمرب زار غزة اؼبمثل البابوي اؼبسيحي يف إسرائيل، وأبدى رضاه عن الًتتيبات. وأضافت  ٚٔيف 

مائَت أف ىيئة اإلغاثة استأنفت عملها يف توزيع األغذية على اؼبهاجرين مرة كل أسبوعُت، وجرت 
نوفمرب. كما سيستأن  ؾبلس بلدي  ٕ٘نوفمرب وستبدأ الثانية يف  ٓٔعملية التوزيع األوىل يف 

غزة عملو قريبا". وأهنت خطاهبا ُمعربة ؽبمرشولد عن ترحيب إسرائيل بزيارة مندوب عنو للحصوؿ 
 .(ٜٗ)على معلومات عن اؼبوق  بالقطاع بوسائل مباشرة
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قارير اؼبتضمنة نتيجة نوفمرب أطلع مهرشولد اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة على الت ٖٕويف 
 ٕٔمباحثاتو مع اغبكومة اؼبصرية بشأف قوات الطوارئ الدولية، وأيضا مشروع القرار اؼبقدـ من 

دولة آسيوأفريقية تطالب فيو باالنسحاب الفوري للقوات اإلقبليزية والفرنسية واإلسرائيلية. وأبدى 
Shepilov  اؼبندوب السوفييت استياءه من أف التقارير ُتشَت إىل أف الردود اليت تلقاىا األمُت

 .(ٓ٘) العاـ من الدوؿ الثالث ال توحي بالوصوؿ لنتيجة، وأهنا وضعت شروطا لالنسحاب

أماـ اعبمعية  (ٔ٘)مندوب إسرائيل يف األمم اؼبتحدة Abba Ebanوقد دافع أبا إيباف 
بقاء إسرائيل يف سيناء وقطاع غزة، فصرح بأف وجود قاعدة عسكرية نوفمرب عن  ٖٕالعامة يف 

مصرية يف سيناء لن يكوف ؽبا أي غرض سوى اؽبجـو على إسرائيل، وستتدفق األسلحة مرة أخرى 
الذي استولت عليو مصر بالعدواف  -على سيناء استعداًدا عبولة تالية، وأنو ستنطلق من قطاع غزة 

فدائيُت ؼبهاصبة اؼبستوطنات اإلسرائيلية، اليت عرفت اؽبدوء يف األسابيع فرؽ ال –قبل شباين سنوات 
اؼباضية، وأف ىناؾ حلوال أخرى فيما يتعلق بقطاع غزة غَت إعادتو ؼبصر، ألف اضطالع مصر 

 .(ٕ٘)بدور يف غزة جيعل السالـ بُت مصر وإسرائيل مستحيال

إسرائيل عدـ إعادة قطاع  ومن جانبو أعرب شبيلوؼ عن رفض االرباد السوفييت اقًتاح
غزة وجزيريت تَتاف وصنافَت يف خليج العقبة إىل مصر، وتدويلهم وتركهم ربت مراقبة األمم 

مندوب بلغاريا أكثر جرأة يف تعقيبو على كلمة نظَته  Lukanovاؼبتحدة. وكاف لوكانوؼ 
التقيد باتفاؽ اؽبدنة،  اإلسرائيلي، فأعلن أف تصرحيات اإلسرائيليُت اؼبتكررة بأف إسرائيل ال تنوي
يف االحتفاظ بقطاع ذبعل قرار اعبمعية العامة خياال، وأف فبثلي إسرائيل يعلنوف بشكل قاطع نيتهم 

غزة. وأعرب عن اعتقاده بأف إسرائيل ليس ؽبا حق يف القطاع، وأف رفضها إخالء القطاع دليل 
ى مزيد من األراضي، على الرغم على أف ىدفها من اؽبجـو على مصر ىو الرغبة يف االستيالء عل

 .(ٖ٘)من االدعاء بأف اؽبجـو مت للدفاع عن النفس

ومن جانبها حرصت مصر على التنديد بفظائع اإلسرائيليُت يف قطاع غزة، ففي بياهنا 
نوفمرب طالبت األمم اؼبتحدة بالتحقيق يف االعتداء الوحشي على اؼبدنيُت. وأكدت  ٕٓللعامل يف 



                                     مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                                                 الحادى والثالثون العدد 
 

111  

 

لية بعدما طردت اؼبراقبُت الدوليُت؛ قامت بأعماؿ انتقامية ضد اؼبدنيُت العرب أف القوات اإلسرائي
قُتل خالؽبا عدد كبَت منهم، وأف إحدى ىذه اؼبذابح وقعت على مرأى ومسمع رجاؿ وكالة غوث 

من  ٓ٘الالجئُت يف غزة عندما كاف الالجئوف ؾبتمعُت لتسلم ـبصصاهتم، وقُتل يف ىذه اؼبذحبة 
نوفمرب  ٖٕ. ويف (ٗ٘)يب كثَتوف بإصابات خطَتة نتيجة لوحشية القوات اإلسرائيليةاؼبدنيُت وُأص

دعم االرباد السوفييت يف اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة طلب مصر بالتحقيق يف الفظائع اليت 
ارتكبتها القوات اإلسرائيلية يف غزة والعريش والقوات اإلقبليزية والفرنسية يف بورسعيد. ويف اعبلسة 

لتالية أكد مندوب لبناف أف العامل قلق وينتظر انسحاب القوات اؼبعتدية من مصر ومن جزر تَتاف ا
وصنافَت ومن سيناء وقطاع غزة، وإنو خاض ما يكفي من اغبروب ويسعى للعيش يف سالـ، ولذا 

 نظَتيو اللبناين  Shtyllaينتظر عمل حاسم من جانب األمم اؼبتحدة. وقد أيد اؼبندوب األلباين
والسوفييت، مؤكدا أف الوضع اػبطَت الذي نشأ يف الشرؽ األوسط بسبب العدواف اؼبشًتؾ من 
جانب فرنسا وبريطانيا وإسرائيل قد تفاقم بسبب عدـ االمتثاؿ لقرارات األمم اؼبتحدة، مضيفا إىل 
زة أف التقارير اليت تصلو كل يـو تكش  قسوة الغزاة وما يرتكبونو حبق السكاف األبرياء يف غ

. والواقع أف االعتداءات اإلسرائيلية كانت سياسة فبنهجة، وليست كما ادعت (٘٘)وبورسعيد
إسرائيل رد فعل على حوادث الشغب اليت تقع من أىا ي قطاع غزة بتحريض مصري. وردبا كاف 

 الغرض إخضاع القطاع سبهيدا لضمو أو إرىاب األىا ي غبملهم على تركو.

مصر، وُوجهت انتقادات حادة إلسرائييل، فأوضح مندوب وقد أسفر نشاط وزير خارجية 
تشيكوسلوفاكيا أف القوات األقبلو فرنسية واإلسرائيلية بدال من االمتثاؿ لقرارات األمم اؼبتحدة 
ومغادرة األراضي اليت ربتلها، فإهنا تعزز موقفها وتواصل ارتكاب فظائع يف قطاع غزة وبورسعيد. 

نوفمرب اعتقد أنو جاء للتعبَت عن  ٕٚا ربدث فبثل إسرائيل يف وأشار مندوب العراؽ أنو عندم
أس  حكومتو للهجـو على مصر أو أسفها إلطالؽ النار على الالجئُت الفلسطينيُت يف قطاع 

 .(ٙ٘)غزة أو أنو جاء ليعلن تاريخ انسحاب القوات اإلسرائيلية وراء خطوط اؽبدنة
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لالحتفاظ بقطاع غزة ورفض عودتو ؼبصر، وإزاء دعم إقبلًتا وفرنسا إلسرائيل يف خططها 
استنكر بعض اؼبندوبُت ذلك، وأعرب مندوب سوريا عن أسفو ألف التصرحيات اإلقبليزية والفرنسية 
تدعم رغبة إسرائيل يف عدـ السماح ؼبصر بالعودة إىل قطاع غزة، وأف إقبلًتا وفرنسا يؤيداف 

 .(ٚ٘)احتفاظ إسرائل بالقطاع

ويج لبقاء قطاع غزة ربت سيطرهتا وخطورة تركو ؼبصر، اهتمت وزيرة ويف إطار ؿباولتها الًت 
ديسمرب مصر باستخداـ قطاع غزة كقاعدة  ٘خارجية إسرائيل يف كلمتها أماـ اعبمعية العامة يف 

لتهديد إسرائيل، وأف ىناؾ حربا سُبارس ضد إسرائيل بدأت حبملة الفدائيُت اليت أطلقها صباؿ عبد 
أعضاء اعبمعية العامة يعرفوف أف ىؤالء الفدائيُت مت تدريبهم من قبل . و ٜ٘٘ٔناصر يف صي  

ضباط اعبيش اؼبصري، ومت ذبنيدىم من بُت سكاف قطاع غزة الذي استولت عليو مصر عاـ 
، وأف صباعات من الفدائيُت سبركزت يف سيناء وقطاع غزة. وأف حدود إسرائيل الطويلة ٜٛٗٔ

تعرب اغبدود ليال إلطالؽ النار على أي منزؿ إسرائيلي أو أي  ذبعلها عرضة للفرؽ اإلرىابية اليت
رجل أو امرأة أو طفل. وأكدت مائَت أف االغتياالت اليت ارتكبها الفدائيوف كانت موضع ترحيب 
من إذاعة القاىرة بكلمات مل تدع ؾباال للشك يف ىوية منظمي ىذه االعتداءات. وأضافت أف 

 . (ٛ٘)ة من اغبرب لتدمَت إسرائيلعبد الناصر كاف خيطط عبولة ثاني

ديسمرب، وتلكأت إسرائيل وظلت  ٖٕعلى أية حاؿ جلت إقبلًتا وفرنسا عن بورسعيد يف 
بضرورة االنسحاب. فلم يكن بن  ٜٙ٘ٔنوفمرب  ٙ، ٗ، ٕربتل سيناء وغزة متجاىلة قرارات 

حل مشكلة جوريوف يريد اػبروج خا ي الوفاض؛ فكاف ىدفو منع مصر من العودة غبكم غزة و 
. ولذا طالب بأف يكوف لقوة الطوارئ الدولية صفة (ٜ٘)مضيق تَتاف وضماف حرية اؼبرور إلسرائيل

دائمة، وترابط على اعبانب اؼبصري من اغبدود وتستمر يف احتالؿ شـر الشيخ، ويكوف وجودىا 
 . ولكن مل تكن مهمة بن(ٓٙ)يف غزة ذا صفة سياسية وليس عسكرية دبعٌت أف يُدوؿ القطاع
 جوريوف سهلة، فكاف عليو مواجهة الدبلوماسية اؼبصرية وأىا ي غزة.
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أعلنت إسرائيل أهنا ستبدأ االنسحاب من سيناء. وقد استمر  ٜٙ٘ٔديسمرب  ٕويف 
، وكل مرحلة كانت تطلب ٜٚ٘ٔويناير  ٜٙ٘ٔانسحاهبا على مراحل خالؿ شهري ديسمرب 

سحبت قواهتا  ٜٙ٘ٔديسمرب  ٖ. ففي (ٔٙ)مفاوضات بُت مندوهبا يف األمم اؼبتحدة ومهرشولد
كيلو مًتا، وقد مكن ىذا قوة الطوارئ   ٓ٘من منطقة قناة السويس بطوؿ القناة على مسافة 

الدولية من تو ي موقعها ألوؿ مرة على طوؿ قناة السويس، وهتيئة الظروؼ اليت قد تبدأ فيها 
أية قوة غرب العريش. وأبلغت  يناير سحبت قواهتا إىل الشرؽ ومل تًتؾ ٛأعماؿ التطهَت. ويف 

ديسمرب،  ٕٔمهرشولد أنو بذلك مت إخالء اعبزء األكرب من صحراء سيناء حسبما تعهدت لو يف 
وأف ىذا اإلجراء سيسمح بدخوؿ قوة الطوارئ إىل العريش وسانت كاترين، وأهنا ستقـو بإخالء ما 

 . ومل تشر إىل قطاع غزة.(ٕٙ)كيلو مًتا يف صحراء سيناء، باستثناء شـر الشيخ  ٖٓإىل  ٕ٘بُت 

وبالتزامن مع ذلك، ومن منطلق عـز إسرائيل عدـ التخلي عن قطاع غزة؛ حبث اؼبسئولوف 
ديسمرب اجتمع رئيس  ٖٕنقل الالجئُت من قطاع غزة إىل سيناء باعتبار ذلك مسألة ُملحة. ففي 

 Rahelوزوجتو راحيل ينايت  Ben-Tzviوزراء إسرائيل مع الرئيس إسحق بن تسفي 
Yanait وكانت األخَتة من قادة حزب ماباي الذين انضموا إىل حركة األرض الكاملة اليت ،

دعت إىل ضم قطاع غزة. وركزت احملادثات على مستقبل قطاع غزة وسيناء. وصرح بن جوريوف 
أل  الجئ، ومن األفضل أف تتعامل معهم  ٖٓٓلراحيل: "إننا نتمسك بغزة، وال كبتاج إىل الػػػ 

نروا". وسأؽبا عن رأيها يف إعادة توطُت الجئي غزة ؟ فاقًتحت توطينهم يف العريش. ومن األو 
منطلق الواقعية السياسية؛ علق بن جوريوف بأنو يعترب قطاع غزة جزءا من الوطن، وال مندوحة عن 
التمسك بو؛ لكن إسرائيل ال تستطيع ربدي الواليات اؼبتحدة واالرباد السوفييت، وسوؼ تضطر 

 .(ٖٙ)الء سيناء، ومن مث ال قيمة للتفكَت يف توطُت أىا ي غزة يف العريشإلخ

وفضال عن بن جوريوف وراحيل وتسفي، تبٌت اؼبسئولوف يف وزارة اػبارجية اإلسرائيلية فكرة 
ضرورة االحتفاظ بقطاع غزة وتفريق الالجئُت اؼبقيمُت فيو. فجاء يف مذكرة موشي بارتور 

Moshe Bartor االقتصادية بوزارة اػبارجية: "دبا أننا مصمموف على البقاء يف  مدير اإلدارة
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الجئ. ولن يكوف بإمكاننا إبعادىم عن القطاع إال من  ٓٓٓ.ٕٓٓالقطاع، فعلينا ربمل مسئولية 
 .(ٗٙ)خالؿ عملية توطُت منظمة. ويف ذلك كبتاج ؼبساعدة األمم اؼبتحدة والواليات اؼبتحدة"

اـ األوؿ عدـ عودة قطاع غزة ؼبصر، ويف اؼبقاـ الثاين ضمو أو وؼبا كاف يهم إسرائيل يف اؼبق
تدويلو، راحت هتدد باالشتباؾ مع قوات األمم اؼبتحدة إذا دخلت غزة. وأعلن وزير داخليتها أف 
قوات إسرائيل لن تقـو بأي عملية انسحاب أخرى، وأف سيطرة األمم اؼبتحدة على قطاع غزة مل 

شن عمليات ضد إسرائيل، وإف احتالؿ األمم اؼبتحدة للقطاع قد  تكن كافية ؼبنع الفدائيُت من
يؤدي إىل وقوع اشتباكات بُت إسرائيل وقوات األمم اؼبتحدة. وصرح عضٌو بالكنيست "أف 
إسرائيل جيب أف تعارض أي انسحاب آخر حىت لو أدى ذلك إىل فرض عقوبات عليها". 

واعبزيرتُت الواقعتُت يف خليج العقبة وبعض وطالب السياسيوف من ـبتل  األحزاب بالتمسك بغزة 
 .(٘ٙ)اؼبواقع يف سيناء اليت تسيطر على مدخل ميناء إيالت

، وعلى الرغم من حداد أىا ي غزة، أراد اإلسرائيليوف إقامة حفل يف ٜٚ٘ٔيناير  ٜويف 
ويأخذوف ما متنزٍه حيضرىا وجهاء اؼبدينة، وتُذاع بالراديو والتليفزيوف، وحيشدوف ؽبا اؼبراسلُت 

ديكنهم من أفالـ وصور ينشروهنا يف األوساط الدولية، ليكوف ذلك دليال على رضاء األىا ي ببقاء 
غزة ربت اغبكم اإلسرائيلي. وكانوا يأملوف أف يتبارى اػبطباء يف اغبفل ديدحوهنم باػبطب اليت 

ء غزة ومنهم أعدىا اغباكم العسكري واؼبخابرات اإلسرائيلية، لكن خاب ظنهم. ورفض وجها
 .(ٙٙ)القاضي فاروؽ اغبسيٍت والدكتور عبد الشايف اغبضور، دوف اكًتاث بالتهديد

وكاف اإلسرائيليوف قد حاولوا أيضا استمالة األب يوحنا رئيس كنيسة الالتُت، ووعدوه 
، بإسباـ بناء الكنيسة وإصالح ما أصاهبا. وطلبوا منو إقامة صالة عيد اؼبيالد، ليستغلوا ذلك دعائيا
ويكسبوا عط  العامل، ويهيئوا لو أف اغبياة عادية وأف أىا ي القطاع ديارسوف طقوسهم، لكنو 
رفض قائال: "إف البالد يف حالة حداد على شهدائها". يف حُت أقاـ صالة شكر يـو جالء 
اإلقبليز عن بورسعيد، وألقى خطبة أشاد فيها دبصر، ووصفها بأهنا مضيافة أكرمت اؼبسيح أوؿ 

 .(ٚٙ)إليها، ودعا اهلل أف خُيلص غزة من احملتلُت، ودعا للرئيس اؼبصريالجئ 
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وعلى اعبانب اآلخر نشطت الدبلوماسية اؼبصرية، وصرح وزير اػبارجية اؼبصري يف رسالتو 
إىل األمُت العاـ أف إسرائيل ال سبتثل للقرارات اؼبتعلقة بسحب قواهتا من  ٜٚ٘ٔيناير  ٔٔيف 

. وأنو ال ينبغي السماح ؽبا جبٍت أي شبار أو ٜٙ٘ٔأكتوبر  ٜٕمنذ  صبيع األراضي اليت غزهتا
االستفادة من عدواهنا أو االستمرار يف ارتكاب األعماؿ الوحشية وأعماؿ التدمَت ضد األفراد 

 ٜٚ٘ٔيناير  ٖٔ. ويف (ٛٙ)واؼبنازؿ والطرؽ واؼبنشآت واؼبمتلكات اؼبصرية يف األرض اليت احتلتها
لد وتباحث معو يف طلب مصر دعوة اعبمعية العامة إىل اجتماع لبحث زار ؿبمود فوزي مهرشو 

 .(ٜٙ)امتناع إسرائيل عن االنسحاب إىل ما وراء خطوط اؽبدنة انسحابا تاما

يناير،  ٕٕيناير أبلغت إسرائيل األمُت العاـ بقرارىا إخالء سيناء بالكامل يف  ٗٔويف 
قبة والذي يضمن ؽبا حرية اؼبالحة يف خليج باستثناء شـر الشيخ على الساحل الغريب ػبليج الع

العقبة، وأبلغتو باستعدادىا للدخوؿ يف ؿبادثات معو. ويف اجتماع ُعقد يف اليـو نفسو، أشار إيباف 
 .(ٓٚ)إىل رغبة حكومتو يف بدء اؼبناقشات بشأف الًتتيبات اؼبتوخاة ؼبنطقة غزة

يناير بعد  ٗٔالعريش يف ويف الوقت الذي بدأت فيو القوات اإلسرائيلية تنسحب من 
. ويف اليـو التا ي (ٔٚ)شبانُت يوما من احتالؽبا، زاد اغبديث عن عودة اإلدارة اؼبصرية لقطاع غزة

كم غرب العريش؛ دخلتها قوات  ٘ وبعد انسحاب مؤخرة القوات اإلسرائيلية من موقعها على بعد 
د برئاسة اللواء ظبَت توفيق فر  ٓٓ٘الطوارئ. وربركت من القنطرة شرؽ قوة من حرس اغبدود من 

يناير دخلت كتيبة يوغوسالفية من قوات الطوارئ العريش.  ٙٔؿبافظ سيناء لتتسلم العريش. ويف 
ووصل اعبنراؿ بَتنز قائد قوات الطوارئ والكولونيل فانيفوديتش قائد الكتيبة وسلماىا إىل قوات 

 .(ٕٚ)اغبدود اؼبصرية، ومت رفع علم مصر على مبٌت احملافظة

مندوب اؽبند باألمم اؼبتحدة عن  Krishna MENONوقد أعرب كريشنا مينوف 
قلق حكومتو نتيجة ؼبا قامت بو القوات اإلسرائيلية قبل انسحاهبا من العريش. واستشهد دبا نشرتو 
النيويوؾ تاديز: "أف اليوغسالفيُت اكتشفوا أف اإلسرائيليُت قاموا دبهمة ىدـ شاملة يف العريش، 
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الثكنات جنوب شرؽ اؼبدينة تشبو شيئا ما ضربو اإلعصار، ومت تدمَت عشرات  وبدت منطقة
 .(ٖٚ)اؼبنازؿ، وكاف الطريق إىل اؼبطار فبلوءا بألواح من األسطح اجمللفنة اليت مزقتها االنفجارات"

على أية حاؿ بدأت قوات الطوارئ تتقدـ كبو غزة، فتحركت الكتيبة اليوغوسالفية شرقا 
 .(ٗٚ)كم شرؽ العريش  ٕ٘يناير إىل نقطة تبعد  ٚٔي إىل غزة. ووصلت يف على الطريق اؼبؤد

ويف الوقت الذي اضطرت فيو إسرائيل لالنسحاب من العريش عزمت على البقاء يف قطاع 
غزة وعدـ التفريط فيو ؼبصر. وكانت سياستها تقـو على التوق  ألطوؿ فًتة عن سحب قواهتا من 

بقطاع غزة. ولذا أعاد اإلسرائيليوف فرقة يوغسالفية تابعة باقي سيناء، واإلعراب عن سبسكها 
. وأكد بن جوريوف (٘ٚ)كانت يف طريقها إىل غزة  ٜٙ٘ٔديسمرب  ٙٔلقوات األمم اؼبتحدة يف 

 .(ٙٚ) استعداده للمخاطرة وربمل العقوبات، بالرغم من قلقو من إمدادات النفط

ويف اجتماع اعبمعية العامة يف  وعندما وصلت القوات اإلسرائيلية اؼبنسحبة وسط سيناء،
ألقى وزير خارجية مصر كلمة ضَبَل فيها بشدة على إسرائيل، وأكد أف اعبمعية  ٜٚ٘ٔيناير  ٚٔ

العامة تواجو اغبالة الصارخة اليت نتجت عن العدواف الذي شنتو إسرائيل على األراضي اؼبصرية، 
غزة، وتدمَت الطرؽ واؼبنشآت  وارتكاهبا جرائم وفظائع ال حصر ؽبا ضد سكاف سيناء وقطاع

واؼبمتلكات بشكل منهجي. وأهنا على الرغم من مطالبة اعبمعية العامة ؽبا مرارا وتكرارا بااللتزاـ 
بقراراهتا باالنسحاب دوف شرط من األراضي اليت احتلتها، فإهنا ُتصر على رفض اسباـ االنسحاب، 

أمور ال تستدعي أية شروط، وتقـو بكل وزبتار أف تأخذ قطعة وتًتؾ األخرى، وتضع شروطا يف 
ما بوسعها لتجاىل اعبهود اليت تُبذؿ يف اعبمعية العامة، وإهنا بذلك هتدد األمن والسالـ يف 
الشرؽ األوسط، وذبعل اعبمعية العامة موضع سخرية. وأعرب فوزي يف هناية حديثة على ثقتو يف 

ت الكفيلة حبفظ السالـ يف الشرؽ األوسط أف اعبمعية العامة ستضطلع دبسئولياهتا وتتخذ اػبطوا
 .(ٚٚ)وإرغاـ إسرائيل على االمتثاؿ لقرارات اعبمعية العامة
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وأكد مندوب سيالف أف إسرائيل مل تكش  عن نواياىا بوضوح فيما يتعلق بقطاع غزة، 
مر وأف اعبمعية العامة فوضت األمُت العاـ للسعي لديها لالمتثاؿ لقرارات األمم اؼبتحدة، وىذا األ

ال حيتاج للمناقشة، وأف إسرائيل ستتحدث كثَتا يف األمر، لكن ىذا لن حيمل اعبمعية العامة على 
 تغيَت موقفها. وينبغي على إسرائيل أف سبتثل للقرارات وتتفهم دور قوة الطوارئ الدولية.

وعلى النقيض من ذلك دعم مندوب أسًتاليا إسرائيل يف اؼبطالبة بضم قطاع غزة، وساؽ 
ديد من التربيرات، فوص  قطاع غزة بأنو أرض بال صاحب وبال جدوى اقتصادية، ومع ذلك الع

فإنو مصدر احتكاؾ وإراقة الدماء، نتيجة للهجمات اليت تتعرض ؽبا إسرائيل من قطاع غزة الذي 
تسيطر عليو مصر، ونتيجة للغارات االنتقامية اإلسرائيلية على قطاع غزة، وأنو كل بضعة أشهر 

االضطرابات يف غزة وحوؽبا، ويظل مئات اآلالؼ من الالجئُت بدوف مأوى يف ـبيمات تشتعل 
األمم اؼبتحدة قرب غزة، وسيزداد عددىم سنويا. ووص  االقًتاح بأف تبقى قوة الطوارئ كقوة 
عازلة بُت الطرفُت غبُت الوصوؿ إىل تسوية هنائية، بأنو اقًتاح غَت معقوؿ. وأوضح ضرورة وحق 

 .(ٛٚ)االحتفاظ بقطاع غزة، وحقها يف اؼبرور يف خليج العقبة إسرائيل يف

أما جولدا مائَت فقد سردت أماـ اعبمعية العامة مراحل االنسحاب، وربدثت عن مربرات 
إسرائيل لالحتفاظ بقطاع غزة وشـر الشيخ. فقد أعلنت عن االنتهاء الوشيك لالنسحاب من 

تدرجيي، وبالتنسيق مع قوة الطوارئ التابعة سيناء، وأف عملية االنسحاب تسَت بشكل منظم و 
ميل مربع من األراضي  ٓٓٓ.ٖٓيناير ستكوف إسرائيل قد أخلت  ٕٕلألمم اؼبتحدة، وأنو حبلوؿ 

مياًل على طوؿ خليج العقبة إىل شـر  ٘ٔاليت كانت ربتلها يف شهر نوفمرب، باستثناء شريط طولو 
دثاهتم مع األمُت العاـ بشأف االنسحاب، كاف من الشيخ وباستثناء قطاع غزة. وأضافت أنو يف ؿبا

اؼبفهـو بشكل متبادؿ أف مناطق شـر الشيخ وغزة ستكوف موضع مناقشات يف مرحلة الحقة من 
، فبا سينعكس بالسلب على  االنسحاب، وبالتا ي ال ينبغي أف يكوف ذلك سببا للنقد أو اللـو

أمهية، ألهنا سبس مسألة أمن إسرائيل، وال  اؼبناقشات اؼبقبلة. وشددت على أف ىذه اؼبشاكل ذات
ديكن التعامل معها باستخفاؼ، وإف أي تغيَت يف الوضع اغبا ي دوف ازباذ تدابَت ؼبنع ذبدد القتاؿ 



                                                  الجزء األول       6597مارس  61 – 6591نوفمبر  7 الصراع حول عودة اإلدارة المصرية لقطاع غزة

191  

 
 

قد يؤدي إىل التوتر والعداء. وتساءلت مائَت عن مدى استعداد مصر للموافقة على وق  اؼبقاطعة 
السفن اإلسرائيلية يف القناة ؟ وىل تتعهد مصر بوق  االقتصادية ضد إسرائيل ورفع اغبصار عن 

نشاط عصابات الفدائيُت اػباضعُت لسيطرهتا يف قطاع غزة والدوؿ العربية ؟ وأكدت مائَت أف 
 .(ٜٚ)تصرحيات فبثل أسًتاليا جديرة باالىتماـ

يناير يف غاية األمهية، فعقب كلمة وزير خارجية  ٚٔوكانت جلسة اعبمعية العامة يف 
أعربت وزير خارجية إسرائيل عن رغبتها يف إحاطة اعبمعية بوجهة نظر حكومتها يف مسألة  مصر،

قطاع غزة، يف ؿباولة منها لتربير ضم القطاع وعدـ إعادتو ؼبصر. فأشارت إىل إنو عندما مت إنشاء 
، قاـ اعبيش اؼبصري هبجـو يف ؿباولة لتدمَت إسرائيل ذلك اؼبولود ٜٛٗٔدولة إسرائيل عاـ 

ديد. ومت إبعاد اؼبصريُت عرب اغبدود الدولية إىل سيناء، ولكنهم قبحوا يف طريقهم يف السيطرة اعب
ميال على  ٕٙأمياؿ مشاال من اغبدود اؼبصرية ؼبسافة  ٙعلى شريط مستطيل ضيق ديتد عرضو 

أمياؿ من تل أبيب. وأف قطاع غزة كاف جزءا  ٘إىل نقطة على بعد طوؿ ساحل البحر اؼبتوسط 
أراضي فلسطُت اػباضعة لالنتداب، وىو جزء جغرايف واقتصادي من النقب، وطواؿ شبانية  من

أعواـ من احتالؿ مصر لو، كاف قاعدة لنشر اإلرىاب والفوضى يف إسرائيل. وأف عدد سكانو 
أل  الجئ يتلقوف مساعدات من وكالة األمم اؼبتحدة إلغاثة  ٕٓٓفقط، ويوجد فيو  ٓٓٓ.ٓٛ

سيطرة مصر على القطاع، مل تقم بضمو، وعاملتو كأرض ؿبتلة ووضعتو يف يد الالجئُت. وطواؿ 
السلطات العسكرية اؼبصرية. ويف حكم أصدرتو ؿبكمة القضاء اإلداري بالقاىرة يف سبتمرب 

، قيل إف قطاع غزة خارج األراضي اؼبصرية، وأف السلطات اؼبصرية سبارس نوعا من ٜ٘٘ٔ
، ٜٙ٘ٔ. وطواؿ احتالؽبا للقطاع الذي انتهى يف نوفمرب السيطرة على جزء من أراضي فلسطُت

تصرفت مصر يف غزة كمحتل، ومل تتخذ إجراء لتحسُت حالة القطاع، ومت فرض قيود على مرور 
األشخاص والبضائع من غزة إىل مصر. ونتيجة لذلك فر العديد من سكاف غزة إىل األردف ودوؿ 

 عربية أخرى.
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قق لقطاع غزة أثناء االحتالؿ اؼبصري ىو توفَت قاعدة وادعت أف الغرض الوحيد الذي رب
مالئمة للعدواف على إسرائيل سبتد إىل عمق أراضي إسرائيل، حيث كاف قطاع غزة يف موقع فبتاز  
كنقطة انطالؽ ؽبذا الغرض. وخالؿ سنوات السيطر اؼبصرية ُشنت اؽبجمات بصورة مستمرة ضد 

اؼبنشآت اغبيوية، وأسست مصر سلسلة متماسكة أرض وشعب إسرائيل وضد فبتلكات إسرائيل و 
من مواقع األسلحة على طوؿ خط الًتسيم بالكامل، فبا عّرض القرى اإلسرائيلية إىل نَتاف متقطعة 
وجعلت اغبياة ال تطاؽ يف مناطق واسعة. وبلغ إصبا ي اػبسائر يف األرواح بُت القتلى واعبرحى يف 

فضال عن أعماؿ  ٖٚ٘يعها تقريبا من قطاع غزة كبو إسرائيل نتيجة للهجمات اليت انطلقت صب
 .(ٓٛ)التخريب والسلب والنهب

 ٜ٘٘ٔومضت مائَت تعرض للحقائق حسبما تراىا إسرائيل، فأعلنت أنو يف صي  عاـ 
أطلقت مصر شكال جديدا من أشكاؿ العدواف على إسرائيل من قطاع غزة، اعتمد فيو على 

الالجئُت، ونظمت القيادة اؼبصرية وحدات الفدائيُت  عناصر فقَتة من سكاف القطاع وـبيمات 
كتكوين عسكري تابع للجيش اؼبصري، ونفذت ىذه الوحدات عمليات مكثفة ضد إسرائيل، 
فنصبت عدة كمائن، وقتلت نساء وأطفاال، ونسفت آبارا ومنشآت للمياه، وىدمت منازؿ كاف 

عمليات كربى خالؿ أغسطس وسبتمرب فيها اؼبزارعوف وعائالهتم نائمُت، وُتوجت ىذه الفظائع ب
. وربت إشراؼ القوات اؼبصرية، وبواسطة األسلحة اؽبجومية اليت ٜٙ٘ٔوإبريل وأكتوبر ٜ٘٘ٔ

، كاف لقطاع غزة دور كمركز للعصابات ٜٙ٘ٔمت اغبصوؿ عليها يف النص  األوؿ من عاـ 
 تل أبيب.الفدائية وكقاعدة متقدمة للجيش اؼبصري تقع على بعد ساعة بالسيارة من 

وللتأكيد على دور مصر وعالقتها التنظيمية بالفدائيُت يف قطاع غزة، أعلنت مائَت أف 
، عبارة عن خطاب أرسلو رئيس مكتب اؼبخابرات يف غزة ٜ٘٘ٔوثيقة مصرية تارخيها سبتمرب 

العقيد مصطفى حافظ إىل حاكم القطاع يطلب منو التدخل يف ؿباكمة صاحل يونس مبارؾ، 
طاب أف يونس "ديثل مكتبنا، ومت االعتماد عليو يف أداء مهاـ مهمة وخطَتة خالؿ وذكر يف اػب

الفًتة اليت عمل فيها يف مكتبنا، وكاف منوذجا للرجولة والشجاعة، وأظهر دائما حبو واستعداده 
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للتضحية من أجل مصر، وأسهم يف اغبصوؿ على معلومات عسكرية مهمة، وتطوع للعمل مع 
طيٍت، وأجرى العديد من عمليات التسلل إىل إسرائيل، اليت كاف ؽبا عواقب اغبرس الوطٍت الفلس

مهمة، ألهنا أشاعت اػبوؼ يف اإلسرائيليُت ورفعت اسم مصر بُت الشعوب العربية. وأسهبت 
 مائَت يف ذكر تفاصيل العمليات اليت قاـ هبا فدائيو غزة واليت أسهم فيها يونس مبارؾ.

يث عما شهده القطاع يف ظل اغبكم اإلسرائيلي من ربسن، وبالغت جولدا مائَت يف اغبد
مستشهدة بتقرير فبثل األمُت العاـ، الذي زار القطاع يف هناية نوفمرب، فأشارت إىل أف السلطات 
اإلسرائيلية وضعت برناؾبا الستقرار اغبياة يف قطاع غزة، وأهنا تتعاوف مع اؼبسؤولُت احملليُت، 

يع أكباء القطاع، وأف كثَتا من اإلصالحات سبت خالؿ الفًتة وتسمح لألونروا بالعمل يف صب
القليلة اؼباضية. وأشارت إىل قلة عدد اعبنود اإلسرائيليُت مقارنة بالقوات اؼبصرية اليت كانت يف 

. وىكذا أراد الوفد اإلسرائيلي أف ُيشعر أعضاء اعبمعية العامة بأف (ٔٛ)نوفمرب ٕالقطاع قبل 
 الضمانات بشأف قطاع غزة واؼبالحة يف خليج العقبة.حكومتو حباجة إىل بعض 

مندوب   Urrutiaويف أوؿ تعقيب على كلمة وزيرة خارجية إسرائيل، أشار أوروتيا 
كولومبيا إىل أف أعضاء اعبمعية العامة يعًتفوف بأف إلسرائيل اغبق يف توضيح وتعري  حقوقها 

دراسة الوضع الذي نشأ يف قطاع غزة، وىذه فيما يتعلق دبرور سفنها يف خليج العقبة، وأنو ينبغي 
مواضيع ديكن للجمعية أف تتعامل معها، لكن ال ديكن إدراجها يف جدوؿ أعماؽبا أو مناقشتها 
قبل انسحاب القوات اإلسرائيلية إىل خط اؽبدنة، وجيب أال يًتتب على استخداـ إسرائيل للقوة 

مور، وأف األمم اؼبتحدة لن تسمح لنفسها قبل بضعة أسابيع اكتساب مزايا عندما تناقش ىذه األ
بقبوؿ حل سريع على أساس األمر الواقع. وناشد اؼبندوب الكولوميب إسرائيل أف ُتسهل ىذا 
اغبل؛ وأكد إمكانية إدراج البنود اعبديدة اليت هتتم إسرائيل هبا يف جدوؿ األعماؿ دبجرد سحب 

 .(ٕٛ)قواهتا

، أثٌت اؼبندوب األمريكي كابوت لودج   Cabotويف اعبلسة الثانية يف نفس اليـو
Lodge  على حرص اعبمعية العامة منذ البداية على وق  إطالؽ النار واالنسحاب الفوري
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عبميع القوات من األراضي اؼبصرية. وأشار إىل أنو على الرغم من انسحاب القوات الربيطانية 
رائيل قواهتا بالكامل ومل سبتثل لقرارات اعبمعية العامة. وأف حكومتو تدعم والفرنسية، مل تسحب إس

بشكل ال لبس فيو االنسحاب الكامل وراء خطوط اؽبدنة، وأهنا أيدت قرارات اعبمعية العامة يف 
ىذا الشأف، وما زالت تتمسك هبذا الرأي، وستصوت لصاحل مشروع القرار اؼبعروض على 

ىل مزيد من اؼبشاورات مع اعبنراؿ بَتنز واألمُت العاـ استعدادا النسحاب اعبمعية، وتدرؾ اغباجة إ
قوات إسرائيل من قطاع غزة. ووص  مشروع القرار اؼبعروض بأنو تكرار للموق  الذي ازبذتو 
اعبمعية، وأنو مشروع قرار معقوؿ ومعتدؿ، ويتجنب اإلدانة واغبرماف، ويركز على اؼبشكلة 

ا ذكره األمُت العاـ يف تقاريره من أف االنسحاب ىو مرحلة أولية وأساسية العاجلة. وأعلن تأييده ؼب
 .(ٖٛ)إلقرار السالـ، وأف االمتثاؿ لقرارات اعبمعية العامة سيؤدي للوصوؿ إىل نتائج بناءة

 Satoوفضال عن اؼبواق  اإلجيابية للمندوب السوفييت واؼبندوبُت العرب، أدىل ساتو 
ن أف مصر ؽبا حق ال جداؿ فيو يف اؼبطالبة باالنسحاب الفوري من مندوب الياباف بدلوه، فأعل

غزة وشـر الشيخ، ومع ذلك فإهنا أبدت ضبط النفس، وذلك رغبة منها يف تسهيل مساعي األمم 
اؼبتحدة غبل اؼبشكلة. وأعرب عن أمل حكومتو يف أف تقر اعبمعية العامة مشروع القرار اؼبعروض 

 تميز باغبكمة.عليها بأغلبية ساحقة، ألنو ي

ويف حُت حاوؿ مندوب نيوزيلندا اؼبراوغة من أجل تأييد إسرائيل، وربدث عن اؽبجمات 
اليت تتعرض ؽبا إسرائيل من قطاع غزة، وعن مهاـ قوات الطوارئ الدولية، وضرورة أف تكوف عازلة 
د بُت مصر وإسرائيل، كاف مندوب بوليفيا أكثر انضباطا يف انتقاء كلماتو، فوص  الوجو 
اإلسرائيلي يف قطاع غزة باالحتالؿ، وأعلن ضرورة االعًتاؼ بأف احتالؿ إسرائيل لغزة جيعل مهمة 
األمُت العاـ للتوفيق بُت الطرفُت أكثر صعوبة، وأف وجود قوات إسرائيلية يف قطاع غزة جيعل 

وقفها مشكلة الالجئُت العرب احملتدمة قابلة لالنفجار بشكل خطَت، وأف إصرار إسرائيل على م
 .(ٗٛ)سيكوف مصدرا دائما إلثارة الدوؿ اآلسيوية واألفريقية
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ويف اليـو التا ي أعلن كريشنا مينوف انضماـ وفد اؽبند إىل الوفود اليت طالبت يف اعبلسة 
دولة. وأضاؼ أنو وإف كاف جيب  ٕ٘السابقة بإقرار اعبمعية العامة مشروع القرار الذي قدمتو 

قشتو، فال ديكن ألي عضو دبا يف ذلك إسرائيل، أف تشكو من وجود إتاحة اؼبزيد من الوقت ؼبنا
أي ؿباولة لفرض ىذه اؼبسألة، ألنو ال خيرج عن كونو ؾبرد تذكَت بتنفيذ القرارات اليت مت ازباذىا 

نوفمرب. كما أشار مينوف إىل رفضو أية شروط ُمسبقة من  ٕقبل أكثر من شهرين، وأوؽبا قرار 
كومتو على أنو ال جيب وال ديكن أف ُتستخدـ قوات الطوارئ الدولية  إسرائيل، وأكد إصرار ح

مندوب باكستاف أنو جيب أف تنسحب القوات  Ikramullaكقوة احتالؿ. وأشار إكراـ اهلل 
اإلسرائيلية من أي أرض ؿبتلة ربت أي ذريعة، وأنو ال ديكن إلسرائيل ربدي الرأي الذي أقرتو 

ف وفد باكستاف يقدر اعبهود اليت يقـو هبا األمُت العاـ ويطلب منو األغلبية يف اعبمعية العامة، وأ
أف يواصل جهوده دبا يضمن انسحابا إسرائيليا كامال غَت مشروط يف غضوف طبسة أياـ، وأف 
اغبجة بأف إسرائيل ال تستطيع االنسحاب من قطاع غزة وصحراء سيناء نظرا ألمهيتهما 

لك سيشكل سابقة خطَتة إذا ظُبح للبلداف باجتياح األراضي اإلسًتاتيجية، ال ديكن قبوؽبا، وأف ذ
 اجملاورة مث اؼبطالبة بتسوية اػبالفات يف ظل احتالؿ قواهتا لألراضي اؼبتنازع عليها.

وصرح اؼبندوب السعودي أنو فبا حيسب ؼبصر أهنا مل تفكر يف ضم قطاع غزة، وكانت 
ئية للمسألة الفلسطينية، فبا يعٍت أهنا كانت ؾبرد رباوؿ اغبفاظ على ىويتو، يف انتظار التسوية النها

وأعلن مندوب ليبَتيا، تأييد بالده ؼبشروع القرار الذي يطالب إسرائيل . (٘ٛ)وصية على القطاع
باالنسحاب الفوري من غزة. وأعرب عن ـباوفو أف يرى العامل حربا عاؼبية ثالثة. وانتقد اؼبندوبُت 

الذي ُتصر إسرائيل على التمسك بو حىت يتم ازباذ ترتيبات  -الذين اعًتضوا على أف قطاع غزة 
ليس جزءا من مصر. وأكد أف حكومتو ال تعترب ذلك مربرا لرفض إسرائيل إخالء قطاع  -بشأنو 

غزة، ونوه بأف جزءا كبَتا من صحراء النقب تسيطر عليو وتديره إسرائيل كما لو كاف جزءا منها 
 .(ٙٛ)ليس يف الواقع جزٌء من إسرائيل
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وبشجاعة عارض وفد بيالروسيا وجهة النظر اإلسرائيلية، وأعلن ضرورة انسحاب القوات 
اإلسرائيلية فورا من األراضي اؼبصرية دبا يف ذلك قطاع غزة وشـر الشيخ، وأف صبيع األراضي اليت 
احتلتها جيب أف تُعاد إىل أصحاهبا الشرعيُت وىم اؼبصريوف. وناشد اعبمعية العامة أف تتخذ 

ؼبسار الصحيح برفض اؼبقًتحات اليت هتدؼ إىل ضم غزة. وأكد أف ىذه اػبطوة سُتستقبل ا
بارتياح من الشعب اؼبصري وشعوب الدوؿ العربية. وختم مندوب بيالروسيا كلمتو بأف بالده 

دولة أسيوأفريقية والذي يقضي بضرورة  ٕ٘ستصوت لصاحل مشروع القرار الذي تقدمت بو 
 .(ٚٛ)ألراضي اؼبصرية خالؿ طبسة أياـانسحاب إسرائيل من ا

وعلى اعبانب اآلخر، وجدت إسرائيل تفهما من بعض الدوؿ فيما يتعلق بضرورة حصوؽبا 
على ضمانات قبل انسحاهبا من غزة وشـر الشيخ، ويف مقدمتهم فرنسا وأسًتاليا وكندا والنرويج 

، أف ربتل قوات األمم اؼبتحدة قطاع ونيوزيلندا وإيرلندا وبلجيكا. وكاف جوىر اقًتاح الدوؿ اؼبذكورة
غزة وخليج العقبة. وقد عارض بعض اؼبندوبُت ىذا مؤكدين أف قبولو يعٍت أف رُبـر مصر من 
استعادة قطاع غزة وأراضيها، ويعٍت أيضا استبداؿ احتالؿ إسرائيل اغبا ي لقطاع غزة وشـر الشيخ 

تحدة. وىذه اؼبقًتحات تتعارض مع باحتالؿ غَت ؿبدد ؽبذه اؼبناطق من قبل قوات األمم اؼب
 ٜٙ٘ٔنوفمرب  ٘القرارات اليت ازبذهتا اعبمعية العامة، فعلى سبيل اؼبثاؿ يف القرار الذي ازبذ يف 

يف أوؿ دورة طارئة للجمعية العامة، ذُكر أف قوة األمم اؼبتحدة أُنشئت فقط لتأمُت وق  أعماؿ 
 .(ٛٛ)آخر القتاؿ يف مصر واإلشراؼ عليو. ومل سُبنح أي غرض

كاف مندوب نيوزيلندا قد أكد أف حكومتو   ٜٚ٘ٔيناير  ٚٔويف اعبلسة اليت ُعقدت يف 
وإف كانت ال تعتقد أنو ديكن إلسرائيل أف ذبعل سحب قواهتا من قطاع غزة ومضيق تَتاف 
مشروطا بشكل مسبق بتقدًن ضمانات سريعة من األمم اؼبتحدة، فإهنا ترى أنو جيب أف يكوف 

ق ضمانات معينة، وأنو حيق إلسرائيل يف اؼبرحلة األخَتة من انسحاهبا أف ربصل االنسحاب وف
على بعض التأكيدات من قبل من تثق فيهم. وأضاؼ أف مثل ىذه التأكيدات قد تتخذ أشكاال 
ـبتلفة، ومن اؼبمكن أف يصدر قرار بشأف ىذا اؼبوضوع ينص على أنو "بعد اكتماؿ االنسحاب 
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عبمعية العامة مسائل قطاع غزة وخليج العقبة"، وبدال من ذلك أو باإلضافة اإلسرائيلي، ستتناوؿ ا
إىل ذلك "من اؼبمكن أف تصدر الوفود الرائدة إعالنات حوؿ ىذا اؼبوضوع". وكاف جوىر وجهة 
نظر نيوزيلندا فكرة التدويل، وقد صرح مندوهبا بأف تدويل قطاع غزة وخليج العقبة ديثل خطوة يف 

 .(ٜٛ)َت، وسيكوف دبثابة منط لتسوية مشكلة قناة السويسسلسلة من التداب

 ٘ٔواكباز الوفد الفرنسي بشكل سافر إلسرائيل، وأكد أنو درس مذكرة األمُت العاـ يف 
بشأف االمتثاؿ لقرارات اعبمعية العامة، وأف ىذه الوثيقة تبُت مدى التقدـ الذي مت  ٜٚ٘ٔيناير 

كبياز لوجهة نظر طرؼ وذباىل الطرؼ اآلخر. وأسهب إحرازه مؤخرا، ولكنو من غَت اغبكمة اال
مندوب فرنسا يف اغبديث عن ضرورة منح إسرائيل ما تريده من تأكيدات، فأعلن أنو إذا كانت 
اعبمعية ترغب يف القياـ بعمل مفيد، فيجب أف تُعطى إسرائيل بعض التأكيدات الضرورية. وادعى 

د وافقت ضمنيا على صبيع القرارات اليت مت ازباذىا أف ىناؾ أسبابا ذبعلهم ال يعتقدوف أف مصر ق
يف نوفمرب، وبالتا ي لن يكوف من العدؿ مطالبة إسرائيل بتنفيذ تلك القرارات بالكامل دوف تأكيد 
بأف األطراؼ األخرى مستعدة الحًتامها. ويف إطار انتقاده لسياسة اغبكومة اؼبصرية، أشار إىل 

نوفمرب، باحًتاـ حرية  ٕمن قرار  ٗللتوصية الواردة يف الفقرة أهنا البد أف تقـو على االمتثاؿ 
اؼبالحة بالقناة، وإذا كانت سياستها ال تقـو على عرقلة اؼبالحة يف خليج العقبة، فلن يكوف من 

 .(ٜٓ)الصعب عليها تقدًن ىذه التأكيدات. ولكن لألس  مل تعط مصر أية تأكيدات

أكد أف   Tsiangن أف مندوهبا تسيانج وفيما يتعلق دبوق  الصُت، فعلى الرغم م
حكومتو ستصوت لصاحل مشروع القرار، ألنو ليس إال تأكيدا ؼببدأ االنسحاب الوارد يف قرارات 
اعبمعية السابقة، إال أهنا كانت مع إعطاء إسرائيل ضمانات. وقد صرح تسيانج أف مشروع القرار 

شيخ على خليج العقبة، وأنو يرى أف إسرائيل يعٍت أنو يتعُت على إسرائيل إخالء قطاع غزة وشـر ال
مل تقدـ أية مطالبات إقليمية، لكن لديها ـباوؼ؛ فتخشى أف يتم استخداـ قطاع غزة مرة أخرى  
كقاعدة للهجـو عليها، وأف ـباوؼ إسرائيل حقيقية، وال ديكن اعتبارىا ذريعة ؼبطالب أخرى، 
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على األمم اؼبتحدة أف ذبد طريقة ؼبنح إسرائيل ولذا جيب التعامل مع ـباوفها على أهنا حقيقية، و 
 ضمانات بأف قطاع غزة لن يستخدـ كقاعدة لإلغارة عليها.

وفيما يتعلق خبليج العقبة، أوضح مندوب الصُت أف إسرائيل زبشى أف سبنع مصر ؾبددا 
سفن إسرائيل من اؼبالحة فيو، وأف ىذا اػبوؼ من إسرائيل بناء على التجارب وليس من وحي 

ػبياؿ، ولذا فمن اغبكمة أف رباوؿ األمم اؼبتحدة إجياد طريقة لتقدًن بعض الضمانات إلسرائيل ا
بشأف حرية اؼبالحة يف خليج العقبة مستقبال، وأكد أنو عندما يقوؿ "بعض التأكيدات"، فإنو ال 

 . (ٜٔ)يقصد التسوية النهائية للمسألة، ألنو يعلم أف الظروؼ اغبالية ليست مواتية

، وتنفيذا ٜٚ٘ٔيناير  ٛٔو ٚٔذه اعبلسة اؼبهمة، ويف اجتماعو هبمرشولد يف وعقب ى
لتعليمات بن جوريوف، سعى إيباف للحصوؿ على ضمانات كشرط إلسباـ االنسحاب، ولكنو 
فشل. حيث كانت قدرة مهرشولد على تقدًن ضمانات ؿبدودة بقدر قدرة مائَت على إقناع األمم 

 .(ٕٜ)ت اإلدارة اإلسرائيلية. وأثار موق  مهرشولد قلق بن جوريوفاؼبتحدة بأف غزة ؽبا مستقبل رب

يناير أيد فبثلو بريطانيا ونيوزيلندا وأسًتاليا  ٜٔو ٛٔويف اجتماعات اعبمعية العامة يف 
وبعض الدوؿ الغربية األخرى احتالؿ قطاع غزة وشـر الشيخ من قبل قوات األمم اؼبتحدة. فقد 

يناير أف حكومتو ستؤيد تدويل األراضي اؼبصرية يف منطقة  ٛٔو يف اعًتؼ فبثل بريطانيا يف بيان
. وصرح فبثل أسًتاليا بأف (ٖٜ)خليج العقبة، وسًتحب بوضع قطاع غزة ربت إدارة أو سيطرة دولية

انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وخليج العقبة يتطلب ضماف عدـ احتالؿ ىذه اؼبواقع من قبل 
اؼبواقع اليت زبلت عنها إسرائيل جيب أف تشغلها بفعالية عناصر من القوات اؼبصرية. مث اقًتح أف 

 .(ٜٗ)قوة الطوارئ التابعة لألمم اؼبتحدة، غبُت الوصوؿ لتسوية هنائية

ويف اؼبقابل كاف موق  مصر من مسألة مصَت قطاع غزة حاظبا، فقد سبسكت جبالء 
ر أف عدـ انسحاب إسرائيل من إسرائيل عنو وعودتو لإلدارة اؼبصرية. وأعلن الرئيس عبد الناص

. ويف اعبمعية العامة طالب وزير خارجية مصر بازباذ (ٜ٘)سيناء وغزة ُيسبب اضطرابات جديدة
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إجراًء حاظبًا إلرغاـ إسرائيل على االنسحاب. وسبسك دبشروع قرار الكتلة اآلسيوية األفريقية بأف 
. وصرحت مصر أهنا (ٜٙ)شرطيواصل مهرشولد جهوده للتعجيل باالنسحاب التاـ بال قيد أو 

ترفض تدويل قطاع غزة والعقبة، وأهنا قبلت دخوؿ القوات الدولية أراضيها على أساس االحتفاظ 
 .(ٜٚ)الكامل بسيادهتا. وأف أية ؿباولة لتحويل تلك القوات إىل قوة احتالؿ ستقابل بالرفض التاـ

خاضعا لإلشراؼ الدو ي؛ وتعليقا على ما عرضو اؼبندوب الربيطاين بأف يكوف قطاع غزة 
صرح مندوب مصر أف غزة لن زبضع لإلشراؼ الدو ي، وأف ما تريده بريطانيا يناقض قرارات األمم 
اؼبتحدة بانسحاب إسرائيل إىل ما وراء خطوط اؽبدنة، وأف مساعي بريطانيا تعترب استمرارا للتآمر 

ؤامرة وُتصر على أف تنفذ مع إسرائيل ضد مصر وعرب فلسطُت. وأف مصر لن توافق على ىذه اؼب
إسرائيل  قرارات األمم اؼبتحدة، وأهنا وافقت على تطهَت القناة تنفيذا ؽبذه القرارات، ولكن ؿباولة 

 .(ٜٛ)إقبلًتا إعطاء إسرائيل مكسبا نتيجة للعدواف؛ سُيعقد األمور

ة يناير استكملت اعبمعية العامة حبث مسألة تلكؤ إسرائيل يف االنسحاب من غز  ٜٔويف 
وسيناء، ومل زبل اعبلسة من طرح وجهات نظر متباينة. ويف الوقت الذي تبنت فيو بورما وجهة 
النظر األمريكية وأيدت مشروع القرار اػباص دبطالبة إسرائيل باالنسحاب الفوري من غزة وشـر 
الشيخ، وعلى الرغم من تصريح مندوب ىولندا بأف حكومتو ستصوت لصاحل مشروع القرار الذي 

تو الدوؿ اػبمس والعشروف، كانت لو بعض التعليقات ضبلت تعاطفا مع إسرائيل. فقد صرح قدم
أف لدى حكومتو شكوؾ بشأف نص مشروع القرار، فوص  الفقرة اليت تفيد بأف إسرائيل مل سبتثل 
للقرارات السابقة؛ بأهنا زبلق انطباعا بأنو مل يكن ىناؾ أي التزاـ من إسرائيل، مع أهنا سحبت 

ا من اعبزء األكرب من اؼبنطقة اليت احتلتها. وأشار إىل أف الفقرة األخَتة من مشروع القرار هبا قواهت
بعض الغموض، وتساءؿ عما إذا كاف اغبد الزمٍت البالغ طبسة أياـ اؼبقصود بو إسباـ االنسحاب أو 

ؤيد التفسَت على التقرير الذي سُيقدمو األمُت العاـ بشأف استمرار جهوده. وأوضح أف حكومتو ت
 األخَت. وربدث مندوب ىولندا أيضا عن مهمة قوات الطوارئ، وطالب بأف ربل ؿبل القوات 

 .(ٜٜ)اإلسرائيلية غبُت الوصوؿ لتسوية للمشكلة
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وبدا مندوب كوستاريكا متفهما لوجهة النظر اإلسرائيلية، فلفت نظر أعضاء اعبمعية 
ى حاجة إسرائيل إىل ضمانات قبل االنسحاب يناير عل ٚٔالعامة إىل تأكيد مندوب إسرائيل يف 

من قطاع غزة وشـر الشيخ، حىت ال يصبح قطاع غزة برميل بارود، وحىت ال يتكرر الوضع الذي 
ُتوج يف اؽبجـو على مصر. وأعرب عن دىشتو من أف اعبمعية تفضل عدـ مناقشة ىذه التفاصيل، 

ادة الوضع السابق، كما لو كاف ىذا وأف وفد بالده قلق ألف ما يهم اعبمعية العامة ىو استع
الوضع مرغوبا فيو أو مثاليا، مع أنو كاف وضعا مضطربا، وكانت ىناؾ غارات من الفدائيُت على 
إسرائيل كانت دبثابة إرىاب حدودي، فضال عن تصرحيات اإلبادة اؼبتكررة والرغبة يف االنتقاـ، 

 .(ٓٓٔ)ٜٙ٘ٔواليت بدت واضحة يف هناية أكتوبر 

يناير كرر إيباف أف أي انسحاب من  ٜٔفد اإلسرائيلي اؼبناقشات باىتماـ، ويف وتابع الو 
قطاع غزة جيب أف يكوف مصحوبا بتدابَت ؼبنع ذبدد النزاع. وانتقد ما أظباه "النهج األحادي"، 
وأثٌت على مواق  فبثلي كوستاريكا وفرنسا وىولندا وبلجيكا وإيرلندا. وحاوؿ إقناع األعضاء بأف 

سرائيل من غزة يعٍت خلق فراٍغ يف السلطة، وستسود الفوضى، وسيتم إعادة إنشاء انسحاب إ
قواعد الفدائيُت، يف حُت أف اعبميع اآلف يالحظ أف القطاع ينعم باؽبدوء والنظاـ. وحاوؿ إيباف 
أف يُلقي بالالئمة على مصر، فصرح بأهنا "لو مل تنتهك قرارات وق  إطالؽ النار الصادرة عن 

ن، ؼبا غزت غزة؛ ولو مت احًتاـ القرارات الالحقة، ؼبا ربولت غزة إىل مركز للهجـو على ؾبلس األم
إسرائيل، ولو مل تَػَتَحدَّ مصر قرارات ؾبلس األمن ومل تغلق خليج العقبة وقناة السويس، ؼبا أصبحتا 

 .(ٔٓٔ)مواقع ؿبتملة للحرب"

سرائيل دوف شرط، ووصفها وانتقد إيباف الدوؿ اؼبؤيدة ؼبشروع القرار اػباص بانسحاب إ
بأهنا تتجاىل تبعات ذلك االنسحاب، وتريد العودة للوضع السابق وأال ربقق إسرائيل أية ميزة 
نتيجة الستخداـ القوة. ووص  موقفها بأنو شاذ، معلنا أف الوضع السابق يف قطاع غزة غَت 

ى أنشطة الفدائيُت قانوين، وأف مصر احتلتو بالقوة متحدية قرارات ؾبلس األمن، وحافظت عل
وقواعد حرب العصابات ضد إسرائيل، وأكد أف ىذه حالة غَت قانونية ينبغي للجمعية العامة أال 
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وإذا كانت اعبمعية تفكر يف االنسحاب فقط، فإهنا بذلك سُتعيد القتاؿ إىل  تسعى إىل إعادهتا،
 .(ٕٓٔ)غزة، وسُتعيد اغبصار اؼبفروض على خليج العقبة ومضيق تَتاف

إيباف كلمتو الطويلة بأنو ليس لديو ما يضيفو بشأف مسألة قطاع غزة أكثر فبا جاء  وأهنى
يناير. وناشد اعبمعية العامة أف تضع يف اعتبارىا الوضع اغبا ي  ٚٔعلى لساف وزيرة خارجيتو يف 

يف قطاع غزة، وما جاء يف تقرير العقيد نيلسوف بشأف االستقرار والتقدـ الذي تشهده منطقة غزة، 
 ؤكدا أف إسرائيل ال تسعى لضم قطاع غزة ولكن لضماف األمن.م

وأعرب إيباف عن اعتقاد حكومتو بعدـ قدرة قوة الطوارئ على القياـ دبهاـ اإلدارة واألمن، 
وأف النظم اإلدارية يف قطاع غزة جيب عدـ القضاء عليها، وتعتقد أف انسحاهبا من القطاع ليس 

الحتماؿ األكرب يف حل مشكلة الالجئُت. ونوه بأف تقرير اغبل الذي جيب السعي إليو، وأف ا
 ٘ٔنوفمرب إىل  ٔوكالة غوث الالجئُت ال يعكس الوضع اغبا ي يف غزة، ألنو يتناوؿ الفًتة من 

، ومل يكن ىناؾ فبثلوف لألونروا يف اؼبنطقة يف الوقت الذي وقعت فيو أحداث ٜٙ٘ٔديسمرب 
 التقرير ُمبالغ فيها، وكثَتا فبن مت إدراجهم يف قائمة القتلى أوائل نوفمرب، وأف اػبسائر اؼبرصودة يف

مل يكونوا متواجدوف ىناؾ، ومنهم الالجئوف الذين فروا إىل مصر واألردف. وأوضح أنو سيتم 
يناير وإتاحتها لدخوؿ قوة الطوارئ. ولكن فيما يتعلق دبشكليت غزة وخليج  ٕٕإخالء سيناء يف 

حالة االنسحاب دوف ازباذ تدابَت تضمن حرية اؼبالحة يف خليج  العقبة فإهنما ستتفاقماف يف
 .(ٖٓٔ)العقبة واغبفاظ على اؽبدوء والنظاـ يف قطاع غزة

وقبل إهناء النقاش سبهيدا للتصويت على مشروع القرار، مل يكن من اؼبمكن أف يًتؾ وزير 
ؼبعروضة على اعبمعية خارجية مصر األمر دوف أف يُلقي كلمة ختامية، فقد أشار إىل أف القضية ا

ال تتعدى مسألة انسحاب إسرائيل من األراضي اليت احتلتها بعد اؽبجـو على مصر، وأف خلط 
األمور والتطرؽ ؼبسائل جانبية أمر يلجأ إليو من يدركوف ضع  موقفهم، وأف وفد إسرائيل ووفود 

ونوه ؿبمود فوزي خبطورة  أخرى حاولوا استدراج اعبمعية إىل مسائل جانبية ال عالقة ؽبا باؼبوضوع.
ما أظباه "منو القرصنة واؼبصاحل يف اعبمعية"، وأعرب عن أملو يف القضاء على تلك الظاىرة يف 
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مهدىا، وأكد أف البعض حاوؿ تزوير التاريخ وتوجيو اهتامات ؼبصر ليس ؽبا أي أساس، بقصد 
ي صراحة إىل موق  فرنسا، ربويل انتباه اعبمعية عن اؼبسألة اليت ينبغي البت فيها. وأشار فوز 

مشَتا إىل أف فبثلها جاء إىل اعبمعية يذرؼ الدموع على اؼبالحة يف قناة السويس، متناسيا أف 
بالده كانت السبب يف تعطيلها. وأهنى فوزي كلمتو مؤكدا على أف اؼبسألة اعبوىرية تتمثل يف 

معية ستوافق على مشروع ضرورة انسحاب إسرائيل بال قيد وال شرط. وأعرب عن ثقتو يف أف اعب
 .(ٗٓٔ)دولة ٕ٘القرار الذي تقدمت بو 

وىكذا بعد ثالثة أياـ من اؼبناقشات داخل اعبمعية العامة وخارجها، باءت جهود إسرائيل 
يناير قرارا كررت فيو مطالبة إسرائيل بإخالء اؼبواقع اؼبتبقية اليت  ٜٔبالفشل. وأصدرت اعبمعية يف 

واالنسحاب إىل ما وراء خط اؽبدنة. وجاء القرار موافقة على مشروع قرار احتلتها يف سيناء وغزة، 
دوؿ باندونج بوجوب امتثاؿ إسرائيل للقرارات السابقة اػباصة باالنسحاب بال قيد. وصدر القرار 

 .(٘ٓٔ)صوتا وامتناع كوبا وكوستاريكا، ومعارضة إسرائيل وفرنسا ٗٚبأغلبية 

رة بقاء بوليسها يف غزة ؼبنع تسلل الفدائيُت إىل ومل تأبو إسرائيل، وراحت تروج لضرو 
أراضيها بعد انسحاهبا. وصرح مسئولوف أف إسرائيل سُتصر على بقاء قوات البوليس للمحافظة 
على أمنها حىت بعد وصوؿ قوات الطوارئ للقطاع. وأف اؼبرحلة األخَتة يف االنسحاب من غزة 

وأضاؼ أف اجملالس البلدية كانت تقـو تشمل سحب صبيع قواهتا فال يبقى سوى البوليس. 
باألعماؿ اإلدارية والشئوف البلدية ربت إشراؼ وزارة داخلية إسرائيل، وسوؼ تستمر بعد 
االنسحاب، وأف سبوين القطاع ومواصالتو بعد وصوؿ قوات الطوارئ سيستمر عن طريق إسرائيل. 

ىم على العمل داخل إسرائيل مث وأف وجود القوات الدولية لن يقمع نشاط الفدائيُت، بل سيساعد
 .(ٙٓٔ)االنسحاب للقطاع، ليحتموا بالقوات الدولية من االنتقاـ

يناير عن اعتقادىا بعدـ قبوؿ إسرائيل  ٕٓويف سياؽ متصل، أعربت صح  بريطانيا يف 
االلتزاـ بقرار األمم اؼبتحدة دوف اغبصوؿ على ضمانات. وصرح وزير خارجية فرنسا لدى وصولو 
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نو سيكوف من اؼبستبعد أف يطلب من إسرائيل سحب قواهتا من غزة وخليج العقبة ما مل نيويورؾ أ
 .(ٚٓٔ)ربصل على ضمانات خاصة بقطاع غزة وحرية اؼبرور يف خليج العقبة

وفيما يتعلق دبستقبل قطاع غزة وانسحاب قوات إسرائيل وعودة تلك األرض إىل مصر، 
اء إسرائيل لبعض الصح  واليت دعا فيها لضرورة وعلى إثر التصرحيات اليت أدىل هبا رئيس وزر 

احتالؿ قطاع غزة وكذلك سيناء بواسطة قوات األمم اؼبتحدة، صدرت تصرحيات فباثلة عن عدد 
من اؼبسئولُت يف بعض الدوؿ، فأكد رئيس وزراء أسًتاليا على أف قوات الطوارئ الدولية جيب أف 

وزير خارجية بريطانيا بأف كل شيء جيب  Lioydتبقى غبُت الوصوؿ غبل هنائي، وصرح لويد 
القياـ بو لضماف أف تكوف نتيجة الوضع اغبا ي تسوية مشكلة الشرؽ األوسط، دبا يف ذلك حرية 
اؼبرور عرب قناة السويس، وحل دو ي ؼبشاكل قطاع غزة حبيث ال تستطيع أية دولة أف تدعي 

تحدة غبل اؼبشكلة على النحو الذي السيادة عليو. كما كانت ىناؾ جهود وآراء يف الواليات اؼب
خيدـ إسرائيل، فصرح السيناتور دوغالس يف شيكاغو بأنو يفضل وضع قطاع غزة ربت وصاية 

 .(ٛٓٔ)عريب يف القطاع ٕٓٓٓٓٓإسرائيل على أف تكوف مسئولة عن مصَت 

ء على أية حاؿ، وعمال بقرار اعبمعية العامة، دعا األمُت العاـ الوفد اإلسرائيلي إىل إبدا
وجهة نظره بشأف االنسحاب ومقًتحاتو بشأف الًتتيبات اليت ذكرىا الوفد فيما يتعلق بشـر الشيخ 

يناير قدـ إيباف مقًتحات إسرائيل بشأف كل موضوع من ىذه اؼبوضوعات  ٖٕوقطاع غزة. ويف 
يف شكل مذكرة. وأفصح عن نية حكومتو االنسحاب ولكنها تسعى للتوفيق بُت ىذا االنسحاب 

ء أخرى هتمها وهتم العامل. وأهنا ترى االنسحاب من شـر الشيخ وفق ترتيبات سبنع تكرار وأشيا
اغبصار وما يًتتب عليو من اندالع الصراع اؼبسلح. وترى االنسحاب من غزة دبوجب ترتيبات 
"تسمح بالتنمية والسالـ واالستقرار والرفاىية االقتصادية بدال من إراقة الدماء واالضطرابات اليت 

 .(ٜٓٔ)تالشت مؤخرا وكانت منتشرة خالؿ السنوات الكارثية لالحتالؿ اؼبصري"

ويف اليـو نفسو أفصح بن جوريوف أماـ الكنيست عن رد إسرائيل. وبعد حديثو عن غزو 
مصر، والذي وصفو بأنو كاف دفاعا عن النفس، قاؿ: "إنو جيب أف يكوف لدى إسرائيل ضمانات 
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عن شـر الشيخ". وقاؿ أيضا "إف قطاع غزة مل يكن جزءا من  للمرور دبضيق تَتاف قبل أف ذبلو
مصر، وأف قوات األمم اؼبتحدة لن تكوف قادرة على منع الفدائيُت اؼبدعومُت من مصر من اإلغارة 
على إسرائيل، وأف دخوؿ تلك القوات غزة سيؤدي إىل تدىور اؼبوق  األمٍت للمستوطنات على 

لن ربتفظ بقوات يف القطاع،  -مراعاة للجمعية العامة  - حدود القطاع، ومع ذلك فإف إسرائيل
 .(ٓٔٔ)ولكن جيب أف تبقى اإلدارة اإلسرائيلية للقطاع وتتعاوف مع األمم اؼبتحدة"

يناير، قدـ مهرشولد تقريرا للجمعية العامة، أعرب فيو عن عدـ قبولو اقًتاح  ٕ٘ويف 
من أشكاؿ العالقة مع األمم اؼبتحدة. إسرائيل باالحتفاظ باإلدارة يف قطاع غزة مع وجود شكل 

وأشار إىل أف قطاع غزة ُوضع ربت سيطرة مصر دبوجب اتفاؽ اؽبدنة، وأف أي تغيَت تقًتحو 
اعبمعية العامة خيتل  عما أقرتو اؽبدنة ويوسع اؼبسئوليات اإلدارية لألمم اؼبتحدة ينبغي أف يكوف 

القانوين ألية مشكلة نتيجة الستخداـ ، مؤكدا أنو ال جيوز تغيَت الوضع (ٔٔٔ)باتفاؽ مع مصر
القوة، وأنو جيب موافقة الدوؿ اليت تعمل هبا قوات الطوارئ على وجودىا، وإذا كاف البد من 
إشراؾ األمم اؼبتحدة وحدىا يف اإلشراؼ اإلداري على الالجئُت يف قطاع غزة فالبد من موافقة 

نوعا من التسليم باألمر الواقع الناجم عن  مصر، إذ إف فرض إدارة األمم اؼبتحدة على القطاع يُعد
. وقد استنكر اؼبتحدث باسم وزارة اػبارجية اإلسرائيلية ما جاء يف تقرير مهرشولد بأف (ٕٔٔ)اغبرب

 .(ٖٔٔ)اؼبقًتحات اليت قدمتها إسرائيل غَت بناءة وعددية الفائدة وغَت معقولة

يناير كانت إسرائيل على موعد مع إدانة جديدة لتلكؤىا يف االنسحاب.  ٜٕو  ٕٛويف 
فقد عقدت اعبمعية العامة جلستُت ؼبناقشة تقرير مهرشولد عن مدى امتثاؿ إسرائيل لقراراهتا 
باالنسحاب دوف شروط. وأشار األمُت العاـ يف تقريره إىل ضرورة تعاوف قوة الطوارئ مع عبنة 

دنة، وأف االلتزاـ التاـ من جانب مصر وإسرائيل بأحكاـ اتفاؽ اؽبدنة وقرارات ؾبلس مراقبة اؽب
األمن واعبمعية العامة مها مفاتيح استعادة السالـ واالستقرار. وأضاؼ أنو دبوجب اتفاؽ اؽبدنة ال 
جيوز ألي من الطرفُت أف ينخرط يف أي عمل عدائي، وينبغي أيضا الفصل بُت اعبانبُت، وأف نشر 
قوة الطوارئ ىو الضماف ؽبذا الفصل، وؽبذا ينبغي نشر قوة الطوارئ على جانيب خطوط اؽبدنة. 
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، ٜٙ٘ٔنوفمرب  ٙواقًتح نشر قوات الطوارئ على طوؿ خط ترسيم اغبدود وفًقا لتقريره الثاين يف 
دبعٌت أف تكوف ىناؾ وحدات يف قطاع غزة ويف مقابل منطقة العوجة اؼبنزوعة السالح. وكذلك 

ركز قوة يف مضيق تَتاف من أجل الفصل بُت القوات الربية والبحرية اؼبصرية واإلسرائيلية، وؼبنع سب
 .(ٗٔٔ)حدوث أية أعماؿ عدائية ولتهيئة األجواء السلمية الالزمة للمالحة

وعرب اؼبندوب األمريكي عن موق  حكومتو، فصرح أهنا درست تقرير األمُت العاـ، وأف 
ضرورية وعادلة وقابلة للتطبيق، وأف تنفيذىا سيمثل نقطة ربوؿ يف تاريخ تلك التدابَت اليت يقًتحها 

اؼبشكلة اؼبعقدة. وشدد على أف حكومتو لن تكوف راضية عن العودة للظروؼ غَت اؼبرضية اليت 
أدت إىل اندالع األعماؿ القتالية األخَتة. وأكد على وجوب انسحاب إسرائيل من غزة وشـر 

، وأف تتحرؾ قوات الطوارئ الدولية وراء انسحاب القوات اإلسرائيلية الشيخ فورا دوف تأخَت
لضماف اغبفاظ على وق  إطالؽ النار وغبماية اتفاقية اؽبدنة. كما أكد على ضرورة تعاوف قوات 
الطوارئ الدولية مع ىيئة األمم اؼبتحدة ؼبراقبة اؽبدنة، وأف التزاـ مصر وإسرائيل بأحكاـ اتفاؽ 

قرارات ؾبلس األمن واعبمعية العامة مها مفتاح استعادة السالـ واالستقرار. وأضاؼ  اؽبدنة واحًتاـ
اؼبندوب األمريكي أنو جيب أف يكوف واضحا للجميع أف ىذه التأكيدات لن يتم تنفيذىا إال بعد 
أف ُتكمل إسرائيل سحب قواهتا وراء خطوط اؽبدنة. وأهنى بيانو دبناشدة األطراؼ اؼبعنية 

بأف قباح األمم اؼبتحدة يعتمد على امتثاؿ كل منهم لقرارات اعبمعية العامة واتفاؽ باالعًتاؼ 
اؽبدنة. وأف قباح قوات الطوارئ يف مهمتها سيكوف لصاحل كل من إسرائيل ومصر، وال ينبغي ألي 

 .(٘ٔٔ)منهما عرقلة مهمة قوات الطوارئ

 ؿباولة المتصاص ومن جانبو حرص إيباف على التعليق على تقرير األمُت العاـ، ويف
غضب أعضاء اعبمعية العامة، صرح بأف القوات اإلسرائيلية قد انسحبت وراء اغبدود الدولية ومن 
مث أخلت سباما شبو جزيرة سيناء باستثناء شريط من األرض على طوؿ الساحل الغريب لساحل 

مربع  كم  ٓٓٓٓ٘خليج العقبة لضماف حرية اؼبالحة لسفن صبيع الدوؿ. وأف ىناؾ مساحة 
أصبح بإمكاف قوة الطوارئ دخوؽبا. وأف حكومة إسرائيل تكرر االستعداد لسحب قواهتا من 
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الساحل الغريب ػبليج العقبة وقطاع غزة، لكنها تعتقد أف االنسحاب جيب أف يكوف مرتبطا 
يناير، وأف اعبمعية  ٜٔبتدابَت معينة ؼبنع ذبدد الصراع برا وحبرا حسبما أوضح ىذا اؼبوق  يف 

لعامة ما مل تتخذ تلك التدابَت بعناية فإهنا بذلك تساىم يف إعادة العن  لقطاع غزة، وإعادة ا
 .(ٙٔٔ)اغبصار على خليج العقبة ومضيق تَتاف

ونوه إيباف بأف غلق مصر قناة السويس وخليج العقبة ودعم الفدائيُت يف غزة، كاف السبب 
سمح باستعادة قدرة مصر على اغبصار يف األعماؿ العدائية، وأنو على األمم اؼبتحدة أال ت

واإلغارة. وعلى اعبمعية العامة أال تغفل أف الوفود اليت تنادي بسحب القوات، كانت أيضا تنادي 
بنفس القوة بعدـ استعادة العن  والظروؼ غَت الشرعية اليت نشأت عنها األعماؿ العدائية 

اع غزة جغرافيا بإسرائيل أكثر من ارتباطو األخَتة. وحاوؿ إيباف إقناع اعبمعية العامة بارتباط قط
 ٖٓميال، وبئر السبع  ٘ٗمياًل، والقدس  ٓٗدبصر، فصرح بأف اؼبسافة من غزة إىل تل أبيب 

ميال، وتوجد صحراء واسعة تفصل قطاع غزة عن مصر. وأف غزة والقرى  ٕٓ٘ميال، والقاىرة 
أف قطاع غزة قطاع زراعي، ومصر أيضا االسرائيلية احمليطة ىي جزء من منطقة طبوغرافية واحدة، و 

بلد زراعي، وبالتا ي ال ديكن أف تستوعب إنتاج غزة الزراعي، يف حُت أف اقتصاد إسرائيل صناعي، 
فبا جيعلها سوقا طبيعيا يستوعب إنتاج غزة الزراعي. وأضاؼ أف اؼبشاكل الزراعية يف غزة تتمثل يف 

عة الواسعة اغبالية إىل زراعة مكثفة وإدخاؿ ؿباصيل الري، وأف ربسُت الري سيؤدي إىل ربويل الزرا
أكثر رحبية، وأف ىناؾ خطة لنقل اؼبياه إىل قطاع غزة من هنر العوجا عرب خط أنابيب النقب، 

ماليُت مًت مكعب من اؼبياه  ٚوسيتم االنتهاء من إنشاء أوؿ خط أنابيب يف مارس وسيتم جلب 
 .(ٚٔٔ)تإىل القطاع، وسيتم ري اآلالؼ من الدومنا

ويف ؿباولتو ربسُت صورة قطاع غزة ربت اإلدارة اإلسرائيلية، ادعى إيباف أف اغبياة 
االقتصادية واالجتماعية بالقطاع تشهد تقدما، وأف صادرات اغبمضيات تصل أوروبا، واؼبنتجات 
، الصناعية احمللية ذبد سوقا رائجة يف إسرائيل، وخدمات الرعاية االجتماعية تعمل بكامل طاقتها
واؼبدارس االبتدائية أُعيد فتحها، والسلطات احمللية يف خاف يونس ودير البلح ورفح تقـو بتنفيذ 
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مشاريع تنموية، وجيري عالج مشكلة قلة األطباء واؼبمرضات. وأنو يتم االستعانة بالسكاف العرب 
وادعى أف ما منهم من رجاؿ الشرطة واؼبدرسُت والعماؿ الزراعيُت.  ٕٓٓٔيف إدارة اؼبنطقة، وأف 

شهده القطاع يف األياـ اؼباضية أنسى سكانو ما عانوه من بؤس خالؿ السنوات الثماين اؼباضية، 
ولذا على اعبمعية العامة أال تتخذ قرارا يُدمر ما ربقق. وأف حكومتو ترغب يف االستمرار يف القياـ 

 دبا بدأتو يف قطاع غزة مع االرتباط باألمم اؼبتحدة.

غزة يتابعوف تلك اؼبناقشات، وجيب أال تتجاىل اعبمعية مصاغبهم. وأضاؼ أف سكاف 
يناير نشر رئيس وأعضاء ؾبلس رفح بيانا أعربوا فيو عن تقديرىم لإلدارة اغبالية  ٕٗوادعى أنو يف 

للقطاع وترحيبهم باستمرارىا، وأف أعضاء ؾبلسي خاف يونس ودير البلح أبدوا شهادات مشاهبة، 
اؼبضي يف التنمية اليت تشهدىا بالدىم. وأف فبثلي غزة يف ىذه اؼبراسالت مل  وأعربوا عن رغبتهم يف

يتطرقوا لألمور السياسة، وكل ما خيشونو ىو حرماهنم من االحًتاـ االجتماعي واالستقالؿ 
االقتصادي الذي فقدوه طيلة شباين سنوات، وال يريدوف أف يروا غزة تعود إىل حالتها السابقة، 

 .(ٛٔٔ)ادية معزولة عن طريق القوات الدوليةفتصبح وحدة اقتص

وأضاؼ إيباف أف حكومتو تؤمن بأف اعبمعية العامة تتمتع بسلطة ازباذ تدابَت وفرض 
عقوبات، لكن ينبغي أال تغلق الباب أما النظاـ اإلداري اغبا ي يف قطاع غزة أو التوصية بالتدابَت 

ق مفتوحا ؼبزيد من الدراسة للمقًتحات اليت اليت تُعيد غزة للعزلة واليأس، وينبغي أف يظل الطري
 قدمتها حكومة إسرائيل واليت يدعمها أىا ي غزة بشكل واضح.

ويف ؿباولة لكسب تعاط  اعبمعية العامة، صرح إيباف أف ما تريده حكومتو بسيط، وأهنم 
ال يسعوف للحصوؿ على أرض مصرية، ويسعوف فقط ألف يعيش اإلسرائيليوف بأماف دوف تعرض 

موت اؼبفاجئ الذي قد يأتيهم من غزة. وأف حيتفظ اإلسرائيليوف يف النقب والسهل الساحلي لل
باؽبدوء الذي عرفوه يف األشهر الثالثة السابقة، وأال يتم إعادهتم إىل اعبحيم الذي ينطوي عليو 
ؼبياه أي احتماؿ لالحتالؿ اؼبصري، وأهنم يريدوف أف تُبحر سفنهم حبرية كبقية السفن األخرى يف ا

الدولية. ويف ختاـ كلمتو أكد أف اؼبشاكل القائمة ال ديكن حلها عن طريق العودة إىل االتفاقات 
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القددية، وتتطلب االتصاؿ اؼبباشر واالتفاؽ بُت اغبكومتُت اؼبعنيتُت، وستعرؼ إسرائيل من خالؿ 
االت اؼبباشرة النقاش مواق  مصر، ىل ال تزاؿ ربافظ على اغبرب واغبصار؟ ويف حالة عدـ االتص

 .(ٜٔٔ)أو بعض التوضيح ؼبوق  مصر، فهناؾ ـباطر ال حصر ؽبا

وتعقيبا على ما جاء يف تقرير األمُت العاـ وما عرضو إيباف بشأف وجهة نظر حكومتو، 
يناير عن  ٜٕرحبت الوفود العربية والصديقة ؼبصر بتوصيات األمُت العاـ، وعرب مندوب العراؽ يف 

يت تتلخص يف أف قوة الطوارئ التابعة لألمم اؼبتحدة جيب أف تتمركز يف وجهة النظر العربية وال
اؼبنطقة اؼبنزوعة السالح وعلى جانيب خطوط اؽبدنة، وال ينبغي أف تتحوؿ إىل قوة احتالؿ، وعلى 
اعبميع أف يدرؾ أف األمم اؼبتحدة مل تذىب إىل الشرؽ األوسط الحتالؿ أراضي دوؿ، بل ذىبت 

 وىي اإلشراؼ على انسحاب القوات اؼبعتدية.ألداء مهمة ؿبددة، 

وفند مندوب العراؽ حجج إسرائيل، مؤكدا أف خطاب إيباف الطويل مل يتضمن جديدا، 
وأف اغبجة بأهنم يريدوف االحتفاظ بقطاع غزة إلبقائو بعيدا عن سيطرة مصر من أجل األمن، 

م إسرائيل مطلقا، واؽبجـو ألهنم خيشوف أف هتاصبهم مصر، ال ديكن قبوؽبا، ألف مصر مل هتاج
دائما كاف من اعبانب اإلسرائيلي، ومصر كانت دائما يف موق  الدفاع، وأف قوات إسرائيل ىي 
اليت دخلت اؼبنطقة اؼبنزوعة السالح واحتلتها واحتلت أراض مصرية. وكاف ينبغي أف تكوف مصر 

 .(ٕٓٔ)ىي اليت غزت إسرائيل من أجل ضماف األمن اؼبصري، وليس العكس

وأعلن مندوب العراؽ أف وزيرة خارجية إسرائيل ومندوهبا يذرفاف دموع التماسيح نيابة عن 
سكاف قطاع غزة، ويروجاف أف ىؤالء الفقراء مت إمهاؽبم وأف الوقت قد حاف ليمتد إليهم تأثَت 
إسرائيل اغبضاري، وأف إسرائيل تريد أف يكوف لديهم شرطتهم وتعليمهم وريهم وكهرباؤىم. ولكن 

يردده اإلسرائيليوف ىو ما يسمعو العرب منذ أكثر من قرف من الدوؿ االستعمارية عندما  ما
يريدوف الغزو، وأف ذلك ىو اػبطوة األوىل كبو اؽبيمنة، وأف إسرائيل تريد االحتفاظ بغزة حبجة 
تثقي  ورفع مستوى معيشة السكاف، وغدا ديكن أف رُبتل العراؽ بنفس اغبجة، مث يأيت الدور 

 و سوريا واألردف. وأف العرب وأىا ي قطاع غزة ال يريدوف من إسرائيل اؼباء أو الكهرباء، وال لتغز 
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 يريدوف مدارس أو أطباء، لكنهم حباجة إىل استقالؽبم.

وأضاؼ أف قطاع غزة ىو بالطبع مصدر للفدائيُت، ولذا تريد إسرائيل أال يكوف عربيا، 
مم اؼبتحدة. وأف قطاع غزة فقط جزء من أرض وتسعي لكي يكوف إسرائيليا أو ربت إشراؼ األ

فلسطُت اليت قسمتها اعبمعية العامة، وىذا اعبزء مع األجزاء األخرى الواقعة ربت االحتالؿ 
اإلسرائيلي، ىذه األراضي زبص الفلسطينيُت، والفلسطينيوف مل خيتفوا من الوجود، ولكنهم 

كانت إسرائيل ترغب يف تصفية العرب   موجودوف وؽبم حقوقهم، وحقوقهم ال ديكن طمسها، وإذا
 .(ٕٔٔ)وحقوقهم يف بالدىم، فإهنا ـبطئة؛ وإهنا ُتشعل اغبرب يف الشرؽ األوسط

وندد وزير خارجية السوداف نيابة عن الكتلة اآلسيوية األفريقية بتحدي إسرائيل لقرارات 
اه إسرائيل، األمم اؼبتحدة. كما طالب فبثلوف آخروف من غَت الكتلة بازباذ موق  حاـز ذب

 .(ٕٕٔ)وعارضوا استخداـ قوة الطوارئ الدولية وربويلها إىل قوة احتالؿ يف غزة

اؼبندوب السوفييت أسفو لبحث اعبمعية   Kuznetsovومن جانبو أبدى كوزنيتشوؼ 
العامة ؾبددا مسألة عدـ امتثاؿ إسرائيل لطلب االنسحاب الفوري. وأضاؼ أف مهلة األياـ 

يناير قد انتهت، ومل سبتثل إسرائيل، وال  ٜٔيف قرار اعبمعية العامة يف اػبمسة اؼبنصوص عليها 
 يناير، ٕٗ يف العاـ لألمُت إسرائيل مذكرة كوزنيتشوؼ وانتقد. الشيخ وشـرتزاؿ ربتل قطاع غزة 

 إسرائيل، إدارة ربت غزة قطاع وضع على اؼبتحدة األمم موافقة قواهتا لسحب فيها تشًتط واليت
 أف كوزنيتشوؼ وأوضح. العقبة خليج منطقة يف مصر أراضي اؼبتحدة األمم قوات واحتالؿ

دؼ ىو إبقاء قوات األمم اؼبتحدة، وتكليفها دبهاـ ـبتلفة عن اؼبنصوص عليها. وأعلن  اؽب
كوزنيتشوؼ رفضو اقًتاح فبثلو بريطانيا ونيوزيلندا وأسًتاليا احتالؿ قطاع غزة وشـر الشيخ من قبل 

ة. وانتقد تصريح فبثل أسًتاليا والذي ربط فيو انسحاب إسرائيل بضماف عدـ قوات األمم اؼبتحد
 احتالؿ مصر ىذه اؼبواقع، وأف تتمركز فيها قوات دولية غبُت الوصوؿ لتسوية هنائية.

 وسبشيا مع موق  حكومتو الداعم ؼبصر، أعلن كوزنيتشوؼ أف ؿباولة تُبذؿ ربت عباءة ما 
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أرض تابعة ؼبصر هبدؼ فبارسة الضغط على اغبكومة يسمى بالتدويل، النتزاع قطعة 
اؼبصرية لتسوية اؼبشكالت اليت تؤثر على مصاغبها اغبيوية. وندد ببياف فبثل نيوزيلندا بأف تدويل 
قطاع غزة وخليج العقبة خطوة، وسيكوف دبثابة منط لتسوية مشكلة قناة السويس. وانتقد أيضا 

 No-Man'sقطاع غزة نوع من األرض بال صاحب )يناير بأف  ٕٛتصريح مندوب الفلبُت يف 
Land وقبل احتالؿ إسرائيل كاف ربت السيطرة العسكرية ؼبصر نتيجة حرب فلسطُت، ولكنو ،)

مل يكن جزءا من مصر، وىو أيضا ليس جزءا من إسرائيل، وأف موافقة مصر أو إسرائيل على بقاء 
تحدة أف ترسل قواهتا إىل ىناؾ دوف قوات الطوارئ يف غزة ليست ضرورية، وتستطيع األمم اؼب

 .(ٖٕٔ)موافقة مصر

فرباير تصرحيات اإلسرائيليُت واؼبسئولُت  ٕومن جانبو انتقد األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة يف 
الغربيُت، وأكد على ضرورة إدانة اعبمعية العامة ألية ؿباوالت للجوء إىل االبتزاز وإثارة ضجة حوؿ 

 .(ٕٗٔ)إال إىل زيادة التوتر يف الشرؽ األوسطمشكلة غزة، ألف ذلك لن يؤدي 

وإزاء فشل إسرائيل يف األمم اؼبتحدة، ركزت على كسب الواليات اؼبتحدة. والواقع أف 
كاف مقتنعا دبوق  إسرائيل فيما يتعلق دبضيق تَتاف   Eisenhowerالرئيس األمريكي إيزهناور 

ويف الوقت الذي بدأ  –اشنطن وليس فيما يتعلق بقطاع غزة. وبالرغم من نشاط إيباف يف و 
ظل إيزهناور متمسكا  -اؼبسئولوف يتعاطفوف مع مطالبة إسرائيل حبرية اؼبرور يف خليج العقبة 

دبطالبة إسرائيل باالنسحاب الكامل. وأعرب بن جوريوف للسفَت األمريكي يف إسرائيل عن 
ية، ولكنو ال يفهم دىشتو، وأضاؼ أنو يتفهم موق  شعوب باندونج الذي ال خيلو من العنصر 

. ومل يكن موق  إيزهناور غريبا، بل كاف متمشيا مع موقفو منذ بدء (ٕ٘ٔ)اؼبوق  األمريكي
العدواف، فقد كاف رأيو أف استخداـ القوة لن يُبعد العرب ودوؿ الشرؽ األوسط عن الغرب فقط، 

 .(ٕٙٔ)اؼبوق  وعندئذ يستغل االرباد السوفييت –اآلسيوأفريقية  –وإمنا أيضا الدوؿ النامية 

وىكذا خسرت إسرائيل اعبولة األوىل من مساعيها. وديكن القوؿ: إف قرار اعبمعية العامة 
،  ٜٜٗٔيناير الذي دعا إسرائيل إىل سحب قواهتا فورا إىل ما وراء خطوط اؽبدنة لعاـ  ٜٔيف 
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ؼبستقبل  كاف دبثابة شهادة وفاة دبلوماسية للبديل األوؿ من البديلُت اللذين وضعتهما إسرائيل
 قطاع غزة السياسي.

 محاولة إسرائيل تدويل قطاع غزة:

يناير، بدأت إسرائيل جولة ثانية ىدفها اغبصوؿ على  ٜٔعلى إثر قرار اعبمعية العامة يف 
موافقة دولية بتدويل قطاع غزة بواسطة قوات الطوارئ. وعقدت حكومة إسرائيل اجتماعا، ورأت 

ات. وخرج أحد الوزراء ليعلن أف حكومتو ترى إمكانية عدـ سحب قواهتا حىت ربصل على ضمان
 .(ٕٚٔ)إجياد أساس للضمانات اؼبطلوبة يف احملادثات اليت ستجري بُت إيباف ومهرشولد

يناير، سبسكت إسرائيل بغزة، وطلبت ضمانات  ٕٔوخالؿ اؼبباحثات مع مهرشولد يف 
يتعلق بقطاع غزة، ويقضي  بعدـ إغارة الفدائيُت عليها بعد االنسحاب، وعرضت حلُت: األوؿ

بأف تفوض األمم اؼبتحدة قوات الطوارئ بالبقاء حىت ديكن الوصوؿ إىل إجراء فعاؿ؛ حبيث 
تسحب إسرائيل قواهتا من القطاع لتحل ؿبلها قوات الطوارئ على أف يبقى األمن يف يد 

ويقضي باالتفاؽ بُت  السلطات اإلسرائيلية والبوليس اؼبدين. أما اغبل الثاين فيتعلق خبليج العقبة،
 الدوؿ األربع: مصر واألردف والسعودية وإسرائيل، على ترؾ خليج العقبة مفتوحا.

إيباف، توالت تصرحيات  -وخارج أروقة األمم اؼبتحدة، وبالتزامن مع مباحثات مهرشولد 
اإلسرائيليُت بأف إسرائيل تفضل العقوبات عن التخلي عن قطاع غزة للمصريُت. وأهنا ستعرض 
على األمم اؼبتحدة اقًتاحا بوضع القطاع ربت إشراؼ قوات بوليسية إسرائيلية وعربية 

 . وىكذا على الرغم من قرار األمم اؼبتحدة بانسحاب إسرائيل، فإف موقفها مل يتغَت.(ٕٛٔ)مشًتكة

يناير أهنا تنظر إىل قرارات األمم اؼبتحدة السابقة،  ٕٔومن جانبها أعلنت مصر يف 
بوصفها جزءا ال يتجزأ. وأنذرت إسرائيل بضرورة تنفيذ ىذه القرارات فورا حىت تنفذ  وقرارىا األخَت

   .(ٜٕٔ)مصر من جانبها تلك القرارات، ألنو ال ديكن أف ينفذىا طرؼ ويتجاىلها اآلخر
يناير قواهتا ؿبتفظة بقطاع غزة وشـر الشيخ، متحدية قرارات  ٕٕوميدانيا، سحبت إسرائيل يف 
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كم   ٓٛٔكم وديتد ؼبسافة   ٕٛقد سحبت قواهتا من سيناء باستثناء شريط عرضو األمم اؼبتحدة. ف
على شاطئ العقبة من إيالت حىت شـر الشيخ، دبا يف ذلك نقطة شـر الشيخ وجزيريت تَتاف 
وصنافَت عند مدخل اػبليج. وأقامت أسالؾ شائكة لتحديد اؼبناطق اليت ربتفظ هبا. وأعلنت أهنا 

صل على ضمانات بعدـ حدوث نشاط عدواين عليها مستقبال. وأعلن لن تسلمها ؼبصر حىت رب
 .(ٖٓٔ)اؼبتحدث باسم اػبارجية أنو ليس لديهم نية ألي انسحاب آخر

إذف انسحبت إسرائيل من سيناء ألهنا مل تكن اؽبدؼ األساسي من مشاركتها يف اغبرب، 
ظر قوات الطواري غبُت أف ولكن اؽبدؼ اعبوىري ؽبا: قطاع غزة وشـر الشيخ، وكانت تريد أف تنت

وقد حفلت الفًتة بُت وصوؿ قوات الطوارئ تتمكن من إقناع اعبمعية العامة بقبوؿ شروطها. 
مارس بالكثَت من اؼبفاوضات واؼبناورات  ٙيناير ودخوؽبا قطاع غزة يف  ٕٕاغبدود الدولية يف 

 . (ٖٔٔ)ارئ القطاعالسياسية يف اعبمعية العامة ويف واشنطن، وىو ما أخر دخوؿ قوات الطو 

فقد أعلنت إسرائيل عدـ التخلي عن غزة والشريط الساحلي ػبليج العقبة. وألقى رئيس 
يناير خطابا يف الكنيست، وفضال عن اقًتاحو نزع السالح من سيناء  ٖٕالوزراء اإلسرائيلي يف 

ط الغريب إلقرار السالـ، أكد على أف إسرائيل لن تسمح بعودة غزة إىل مصر ولن ذبلو عن الشري
اؼبتاخم ػبليج العقبة. وأف شعب إسرائيل على استعداد ؼبواجهة األخطار ما مل حيصل على 
ضمانات. وأف اغبصوؿ على الضمانات يكوف عن طريق عقد معاىدة مع مصر. وكرر مندوب 
إسرائيل باألمم اؼبتحدة على مهرشولد مقًتحات حكومتو بإسناد إدارة القطاع للسلطات 

ت إشراؼ األمم اؼبتحدة، على أف تقـو إسرائيل بتزويده برجاؿ البوليس واؼبدارس اإلسرائيلية رب
والشئوف الصحية ووسائل النقل وتضطلع بتنميتو. ويف حاؿ قبوؿ ذلك ستعلن إسرائيل سحب 

 .(ٕٖٔ)قواهتا

وكاف اذباه بَتنز قائد قوات الطوارئ، أف سيطرة إسرائيل على قطاع غزة سيحل جزءا من 
لتنظيم عمل قوات الطوارئ ترؾ القطاع  ٜٙ٘ٔ. وتضمنت اقًتاحاتو يف نوفمرب مشكلة فلسطُت

ربت سيطرة إسرائيل وجعلها مسئولة عن سكانو من منطلق أنو سيحل جزءا من مسألة عودة 
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أل  الجئ، فعلى  ٕٓٔالالجئُت، ورأى أنو ما دامت إسرائيل استولت على القطاع الذي يضم 
لقد استوليتم على القطاع وسكانو دبا فيهم الالجئوف، فعليكم األمم اؼبتحدة أف تقوؿ ؽبا: "

االحتفاظ بالقطاع وسكانو، وتسوية مسألة الالجئُت الذين أخذسبوىم مع القطاع وأخرجتموىم 
من أراضيهم قبل شباين سنوات". ولكنو أكد أيضا أف صعوبة ىذا اغبل تكمن يف مدى ؿبافظة 

 .(ٖٖٔ)ف الالجئُتإسرائيل على ما ستقدمو من تعهدات بشأ

رئيس وزراء بريطانيا الذي خل  إيدف  Harold Macmillanأما ىارولد ماكميالف 
Eden  وبدأت بريطانيا ضبلة دعائية بوضع قطاع (ٖٗٔ)فقد دعم إسرائيل ٜٚ٘ٔيناير  ٓٔيف .

غزة ربت اإلشراؼ الدو ي. وأعلن وزير خارجيتها أف قطاع غزة لو وضع خاص وليس ألية دولة 
شرعية عليو، ولذا جيب وضعو عسكريا وإداريا ربت إشراؼ األمم اؼبتحدة يف مرحلة سيادة 

انتقالية غبُت الوصوؿ إىل تسوية هنائية. وجيب زبطيط اغبدود بُت مصر واسرائيل حىت يصبح 
 .(ٖ٘ٔ)السرائيل حدود معقولة، ألف عدـ البت يف ىذا سيؤدي إىل منازعات بينهما

يناير الغرب من اضطرابات جديدة إذا حاولت  ٕٗيف وردا على ذلك حذر عبد الناصر 
استخداـ قوات األمم اؼبتحدة لتدويل غزة والعقبة. وأضاؼ يف تصرحيو لوفد الصحفيُت الصينيُت 

 أف ىذه اؼبناطق مصرية وأي تدخل فيها ستعارضو مصر ألنو خرؽ لسيادهتا.

كريشنا مينوف وتضامنت اؽبند مع مصر يف رفض خضوع غزة لإلشراؼ الدو ي، وصرح  
مندوهبا يف األمم اؼبتحدة بأف قوات الطوارئ الدولية ليست قوات احتالؿ، وأف اؽبند ترفض 
احتالؿ ىذه القوات لقطاع غزة وشـر الشيخ أو أي نقطة يف خليج العقبة. وىدد بسحب القوات 

 .(ٖٙٔ)اؽبندية من قوات الطوارئ الدولية إذا تقرر استخدامها الحتالؿ غزة وشـر الشيخ

يناير انتهت مهلة األياـ اػبمسة الذي حددهتا اعبمعية العامة إلسرائيل لسحب  ٕٗويف 
قواهتا. وبدأت األمم اؼبتحدة تعيد النظر يف مهمة قوات الطوارئ، وبات عليها أف ربدد ما إذا  
كانت ستتحوؿ إىل قوة احتالؿ. ومن جانبو شرع بَتنز ومعاونوه يف قيادة قوات الطوارئ يف وضع 
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هم لتسلم القطاع واإلحالؿ ؿبل اإلسرائيليُت، والتعليمات اليت على أساسها سيعملوف، خطط
واؼبباين واؼبنشآت اليت سيتولوف حراستها، والطرؽ اليت سيتم اتباعها للسيطرة على أية ربركات 
ة صباىَتية. ومت تعري  الوحدات دبا يتعلق دبهامها احملتملة، ومت وضعها حبيث ديكنها التحرؾ بسرع

 عندما تصدر األوامر ؽبا.

وأدرؾ بَتنز من خالؿ بعض اإلشارات أف معارضة ستنشأ عن تو ي قوات الطوارئ اإلدارة 
يناير، بدأ كثَت من  ٕٕيف القطاع. وكانت اإلشارة األوىل أنو دبجرد اقًتاب القوات من اغبدود يف 

منعهم. وكل يـو كانت قوات الالجئُت يف القطاع يتجهوف إىل العريش، ومل حياوؿ اإلسرائيليوف 
الطوارئ ترى مئات من الشباب على طوؿ الطريق من رفح للعريش. خرج الكثَتوف منهم حىت 
أصبح إطعامهم مشكلة للسلطات اؼبصرية. وقد أرادت أف تتوىل وكالة األونروا مسئولية إطعاـ 

ريا ذلك، مل تكن ىؤالء يف العريش. ويف حُت مل تكن قوات الطوارئ أو األونروا تريداف أف ت
 .(ٖٚٔ)اغبكومة اؼبصرية على استعداد إلصدار تعليمات ضدىم

على موعد مع إدانة جديدة لتلكؤىا  -كما ذكرنا   –يناير كانت إسرائيل  ٜٕو ٕٛويف 
يف االنسحاب. ويف سياؽ متصل أسفرت التحركات الدبلوماسية اؼبصرية عن دعم الكتلة اآلسوية 

قررت  ٜٚ٘ٔيناير  ٖٓفبعد اجتماع فبثلي الكتلة يف نيويورؾ يف األفريقية يف األمم اؼبتحدة، 
رفض أي اقًتاح غريب دبرابطة قوات الطوارئ الدولية يف قطاع غزة أو شـر الشيخ، باعتبار أف مصر 

 .(ٖٛٔ)ىي اؼبختصة وحدىا بإدارهتما وىي صاحبة السيادة عليهما

دما ىاجم وزير خارجية مصر ، وبعٜٚ٘ٔويف كلمتو أماـ اعبمعية العامة يف أوؿ فرباير 
، شنت أكثر من ستُت ىجوما على ٜٜٗٔإسرائيل، وأعلن أهنا منذ توقيع اتفاؽ اؽبدنة عاـ 

الدوؿ العربية، وكانت دائما البادئة بالعدواف؛ تطرؽ إىل مهمة قوات الطوارئ الدولية، فأكد أف 
ؽ األمم اؼبتحدة، وأف من ميثا ٖٗإنشاءىا كاف خطوة يف االذباه الصحيح كبو تنفيذ اؼبادة 

اعبمعية العامة لن تتأخر عن تقدًن كل مساعدة ؽبذه القوة للقياـ دبهمتها، ولكن وفودا عديدة 
لديها ـباوؼ من أف تتحوؿ قوة الطوارئ إىل أداة للهيمنة واإلكراه ضد ضحية العدواف بداًل من  
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ربافظ اعبمعية العامة على  كوهنا أداة ؼبساعدة الضحية وإهناء العدواف. وأعرب عن ثقتو يف أف
طبيعة تلك القوة والغرض الذي تشكلت من أجلو. وأيد وفد مصر والوفود العربية ما جاء يف 
تقرير األمُت العاـ من أف استخداـ قوات الطوارئ، والًتتيبات اليت قد ترى األمم اؼبتحدة ازباذىا 

تفاؽ اؽبدنة ما مل يتم التغيَت عن إلقرار السالـ، ال ديكن أف تعًتؼ بتغيَت الوضع الناجم عن ا
. وأعرب مندوب اليمن عن أملو أال تتخذ اعبمعية العامة أي إجراء (ٜٖٔ)طريق التسوية بُت الطرفُت

يدعم اؼبقًتحات اإلسرائيلية اؼبتعلقة بقطاع غزة أو شـر الشيخ ومضيق تَتاف، وعدـ قبوؽبا شروط 
ؼبا جاء يف تقرير األمُت العاـ من أف النقطة  إسرائيل لالنسحاب وراء خطوط اؽبدنة. وأكد تأييده

 .(ٓٗٔ)األساسية اليت جيب الًتكيز عليها ىي إعادة تأكيد اتفاؽ اؽبدنة

ويف اؼبقابل انربى مندوب أسًتاليا لتدعيم آماؿ إسرائيل، فصرح بأف قطاع غزة حيتاج عناية 
أل  نسمة  ٓٙالجئ وأل   ٕٓٓبالغة، ألنو ليس ؾبرد منطقة نزاع بُت دولتُت، بل ألنو يضم 

من السكاف األصليُت. وطالب بتمديد مهاـ قوة الطوارئ الدولية حىت تستطيع نشر القوات على 
 اعبانب اؼبصري من خط اؽبدنة، ويف مناطق معينة خاصة العوجة من ناحية إسرائيل.

يناير بأف تبقى قوة الطوارئ بعد انسحاب القوات  ٚٔوأعلن سبسكو باقًتاحو يف 
لية كقوة عازلة بُت الطرفُت، وؼبنع حدوث غارات من غزة على إسرائيل، ومنحها كافة اإلسرائي

الصالحيات حىت يتم التوصل إىل حل هنائي ؼبشكلة غزة. وأضاؼ أنو درس اؼبذكرة اليت قدمتها 
إسرائيل، وأف ىناؾ خرقا للهدنة من الطرفُت، ولذلك يسأؿ عن اإلجراء الذي يتعُت على اعبمعية 

زباذه ؟ وتساءؿ عن موقفها يف حالة رفض أي من الطرفُت اؼبوافقة على التمديد اؼبقًتح العامة ا
ؼبهاـ قوة الطوارئ، وىل بإمكاهنا إجبار ىذا الطرؼ على اؼبوافقة ؟ وطالب بتنفيذ اعبمعية العامة 
ء القرارات اليت تراىا دوف الرجوع إىل األطراؼ للحصوؿ على موافقة إضافية، وأضاؼ أف أي إجرا

 تتخذه اعبمعية لتوسيع صالحيات ومهاـ قوات الطوارئ، ال ديكن أف يوص  بالتحيز.

وركز يف هناية كلمتو على الضمانات اليت تريدىا إسرائيل، فأوضح أنو أماـ اعبمعية 
التزامات، فعليها التأكد من انسحاب القوات اإلسرائيلية وراء خطوط اؽبدنة، وأيضا تضمن ازباذ 
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ة لوضع األسس لتسوية مشكليت غزة وخليج العقبة، وبإمكاهنا جعل التدابَت اؼبؤقتة التدابَت اؼبؤقت
مشروطة باالنسحاب اؼبسبق للقوات اإلسرائيلية. وأف اؼبواقع اليت زُبليها تشغلها يف اغباؿ قوات 
الطوارئ. وفيما يتعلق بقطاع غزة، جيب أف تكوف وحدات قوات الطوارئ يف موقع ديكنها من 

 .(ٔٗٔ)قة عازلة بُت إسرائيل ومصر، ومنع الغارات والتوغل من أي جانبإنشاء منط

ويف حُت أعلن مندوب بلجيكا أف ىناؾ تقدما مت يف عملية انسحاب القوات اإلسرائيلية، 
وأف الصعوبات اليت حالت دوف االنسحاب من شـر الشيخ وقطاع غزة مل يتم التغلب عليها، 

ئيل الرظبية بأهنا ال تسعى إىل ضم قطاع غزة، وأهنا انتقد مندوب اإلكوادور تصرحيات إسرا
ستسحب قواهتا وربتفظ فقط بقواهتا الشرطية للحفاظ على القانوف والنظاـ، ومن مث ليس ىناؾ 
مربر لدخوؿ قوة الطوارئ القطاع، وأهنا مستعدة للعمل وفق عالقة مناسبة مع األمم اؼبتحدة. 

تعكس عـز إسرائيل البقاء يف احتالؿ قطاع غزة إىل وأكد مندوب اإلكوادور أف ىذه التصرحيات 
أجل غَت مسمى واالستفادة من االمتياز غَت القانوين الناشئ عن موقعها اغبا ي كمحتل حبكم 
عملها اؼبسلح ضد مصر. وأضاؼ أف اعتبارات األمن واؼبهمة اغبضارية واإلنسانية اليت تدعيها 

بغزة، وأف إسرائيل لديها طموح للبقاء يف قطاع غزة إسرائيل ال ديكن أف تكوف مربرًا لالحتفاظ 
عبٍت شبار النصر اؼبسلح، ووضع نفسها يف موضع أفضل للمطالبة بتلك األرض يف مرحلة الحقة 
عمال بنظرية األمر الواقع. وأكد أف قطاع غزة أرض متنازع عليها، وال ديكن اعتباره أرضا مصرية، 

دبوجب اتفاؽ اؽبدنة، وعليو فإف إصرار إسرائيل على  إال أنو يقع يف اؼبنطقة اؼبخصصة ؼبصر
 .(ٕٗٔ)االستمرار يف احتاللو يعترب انتهاكا صارخا ألحكاـ اتفاؽ اؽبدنة

ويف أوؿ فرباير قدمت كندا مشروعا للجمعية العامة يقضي بتدويل قطاع غزة ومرابطة 
ا باؼبشروع، ولكن قوات الطوارئ على طوؿ خط اؽبدنة وساحل خليج العقبة. وقد رحبت بريطاني

وىي تعد  –واجهتو عقبات أمهها عدـ موافقة يوغوسالفيا واؽبند وإندونيسيا على السماح لقواهتم 
. وقدمت الواليات اؼبتحدة (ٖٗٔ)أف ُتستخدـ ألغراض االحتالؿ –اعبزء األكرب من قوة الطواري 
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خر باالنسحاب من غزة والربازيل وكولومبيا واؽبند وأندونيسيا ويوغوسالفيا والنرويج مشروعا آ
 والعقبة مث انتشار قوات الطوارئ. وقد عرب مندوب مصر خالؿ اؼبناقشات عن وجهة النظر اؼبصرية

 .(ٗٗٔ)بأف القرار الذي جيب تنفيذه ىو الذي يدعو إسرائيل إىل االنسحاب دوف قيد 

قرارا فرباير عقدت اعبمعية العامة جلستُت للنظر يف مشروعي القرارين. وازبذت  ٕويف 
 ٗٚبسحب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة فورا وربل ؿبلها قوات الطوارئ. وصوت على القرار 

. وقد كاف قرار اعبمعية العامة رقم (٘ٗٔ)دولة ضد إسرائيل وفرنسا وامتناع ىولندا ولكسمربج
 لطمة جديدة إلسرائيل، وإحباطا حملاولتها نيل بعض اؼبكاسب من انتصارىا العسكري. ٕٗٔٔ

فرباير وقرر رفض قرار  ٖردا على قرار اعبمعية العامة، اجتمع ؾبلس الوزراء اإلسرائيلي يف و 
اعبمعية العامة، وسبسكو دبوقفو اؼبتمثل يف عدـ االنسحاب من قطاع غزة وشـر الشيخ قبل 

. وأصدرت اػبارجية اإلسرائيلية بيانا تضمن رفض القرار، واإلصرار (ٙٗٔ)اغبصوؿ على ضمانات
سبق انسحاب قواهتا من غزة وشـر الشيخ تسوية اؼبسائل ؿبل اػبالؼ بينها وبُت مصر، على أف ي

يناير. كما  ٖٕوجاء البياف تأكيدا لتمسك حكومة إسرائيل باؼبوق  الذي حدده الكنيست يف 
أعلن فبثل إسرائيل يف األمم اؼبتحدة أف حكومتو تتوخى سحب قواهتا من غزة وشـر الشيخ، 

 .(ٚٗٔ)يق بُت االنسحاب وأىداؼ أخرى حيويةلكنها تسعى للتوف

ومل تكت  إسرائيل بذلك، فحاولت التأثَت على أىا ي القطاع لتنتزع منهم اعًتافات عن 
رضاىم عن الوضع القائم، فقامت جبمع أختاـ العمد حبجة استبداؽبا مث أعادهتا دوف تغيَت. كما 

منهم إىل الدوؿ العربية أو  قامت بنشر دعاية بُت أىا ي القطاع لتسهيل ىجرة من يرغب
. وتزامن مع ذلك تفكَت إسرائيل يف تفريغ القطاع من الالجئُت وتوطينهم خارجو. (ٛٗٔ)غَتىا

 .(ٜٗٔ)فأنشأ بن جوريوف عبنة سرية لبحث مقًتحات إعادة توطُت الالجئُت من قطاع غزة

فرباير عادت حكومة إسرائيل لتؤكد شروطها لسحب قواهتا، وىي االحتفاظ  ٜويف 
باإلدارة اؼبدنية للقطاع وضمانات بشأف اؼبالحة يف اؼبضايق. وحددت الواليات اؼبتحدة باعتبارىا 
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. وشهدت عدة مدف إسرائيلية مظاىرات احتجاجا (ٓ٘ٔ)اعبهة الصاغبة لتقدًن الضمانات اؼبطلوبة
 .(ٔ٘ٔ)على قرارات األمم اؼبتحدة، مطالبة إياىا بااللتفات ؼبطالبها بدال من التهديد بالعقوبات

 Dullesومن جانبها، صرحت اغبكومة األمريكية على لساف وزير خارجيتها داالس 
بأهنا تُعطي أمهية ؼبطالبة األمم اؼبتحدة فرض عقوبات على إسرائيل لتلتـز بتنفيذ قراراهتا 
باالنسحاب من غزة وشـر الشيخ، وأهنا مع ذلك لن تقـو بأي عمل ُأحادي. كما تسربت 

فرباير نشرت  ٗجوريوف نداء إيزهناور بضرورة سحب إسرائيل قواهتا. ويف معلومات عن رفض بن 
صحيفة القدس اإلسرائيلية مقالة مستندة إىل معلومات من وزارة اؼبالية، مفادىا أنو نتيجة لفقد 

 .(ٕ٘ٔ)اؼبساعدة األمريكية ينبغي على إسرائيل خفض ميزانيتها، وأهنا لن تتلق اؼبساعدة اؼبتوقعة

فرباير دارت مفاوضات وتبودلت خطابات بُت مهرشولد  ٜإىل  ٗمن وخالؿ الفًتة 
وإيباف، لكنها مل تأت بنتيجة. وبات اؼبوق  يتمثل يف إصرار اعبمعية العامة على انصياع إسرائيل 
لقراراهتا، وإصرار األخَتة على عدـ تنفيذ ذلك ما مل ربتفظ بإدارة قطاع غزة وربصل على 

 .(ٖ٘ٔ) لن تكوف مؤثرة إال إذا أُعطيت من الواليات اؼبتحدةضمانات غبرية اؼبالحة، واليت

فرباير، ويف حُت بدأت الدوؿ العربية األعضاء يف الكتلة األفريقية اآلسيوية جهودا  ٓٔويف 
دولة بشأف مشروع القرار اؼبزمع تقدديو بتوقيع عقوبات  ٕٚللفوز دبوافقة دوؿ الكتلة اليت تضم 
ضد إسرائيل؛ عقد إيباف اجتماعا مع مهرشولد، وتواترت األنباء اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية 

، وأف مهرشولد ٜٜٗٔبأف إسرائيل تطلب أف تعطي مصر تصرحيا بأهنا تذعن التفاؽ اؽبدنة عاـ 
 .(ٗ٘ٔ)يصر على أف تستجيب إسرائيل أوال إىل قرار االنسحاب فورا دوف قيد أو شرط

اسالهتا مع األمُت العاـ، يتضح رفضها وبتحليل موق  إسرائيل من خالؿ مفاوضاهتا ومر 
الصريح لالمتثاؿ لقرار اعبمعية العامة باالنسحاب دوف قيد، بل إهنا ذىبت ألبعد من ذلك، 

 .(٘٘ٔ)فحرصت على ذبنب اغبديث عن موقفها ذباه طلب االنسحاب غبُت قبوؿ مطالبها
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مل تثمر. وفيما  فرباير أكد مهرشولد يف تقريره أف اؼبفاوضات مع مندوب إسرائيل ٔٔويف 
يتعلق دبسألة فرض عقوبات، حذر مهرشولد يف تقريره من أف ميثاؽ األمم اؼبتحدة أعطى ؾبلس 
األمن الوسائل الزباذ القرار بأثر إلزامي، ومل يعط ذلك للجمعية العامة، فيمكنها فقط أف توصي 

 بشكل صباعي ستكوف الدوؿ األعضاء واليت ؽبا أف تقبل أو ترفض. وأكد أنو إذا ازُبذت التدابَت
. والشك أف ربذير (ٙ٘ٔ)فعالة، وسيكوف من اؼبمكن الوصوؿ غبل سلمي بُت أطراؼ النزاع

 مهرشولد يعٍت إدراكو أف بعض الدوؿ ال تدعم العقوبات.

فرباير وافقت الكتلة اآلسيوية األفريقية على مشروع قرار أعدتو عبنة فرعية مشكلة  ٕٔويف 
وأندونيسيا ومصر. تضمن التنديد بإسرائيل لعدـ احًتامها لقرارات  من اؽبند وباكستاف وليبَتيا

 .(ٚ٘ٔ)األمم اؼبتحدة بانسحاهبا من غزة وشـر الشيخ، وفرض عقوبات اقتصادية ضدىا

فرباير قررت اعبمعية العامة االجتماع يف اليـو التا ي لبحث مسألة غزة والعقبة  ٗٔويف 
صالو باؼبندوبُت العرب وأعضاء كتلة باندونج هبدؼ بناء على طلب مصر. وتابع الدكتور فوزي ات

فرباير   ٘ٔ. وتسربت األنباء من أروقة األمم اؼبتحدة أف مصر حددت ليلة (ٛ٘ٔ)تنسيق اؼبواق 
كآخر موعد النسحاب إسرائيل من غزة وشـر الشيخ. وأبلغ الدكتور فوزي مهرشولد أنو إذا مل 

ع عقوبات عليها. وكاف رأيو أف ؾبرد مناقشة قرار تستجب إسرائيل؛ فعلى اعبمعية العامة حبث توقي
 .(ٜ٘ٔ)العقوبات يساعد يف تعبئة الرأي العاؼبي ؼبساعدة مصر

ويف إطار اؼبماطلة والسعي للحيلولة دوف عودة اإلدارة اؼبصرية لقطاع غزة، وافق ؾبلس 
ب من فرباير على االنسحاب من خليج العقبة ورفض أي مشروع لالنسحا ٘ٔوزراء إسرائيل يف 

نية إسرائيلية  قطاع غزة. وتضمن القرار االستعداد لالنسحاب بشرطُت: األوؿ أف تتوىل إدارة مدَّ
مع  -إف ُوِجَدتْ  –إدارة قطاع غزة مع وجود أو عدـ وجود قوات دولية، وتتعاوف ىذه القوات 

ي الشرط الثاين اإلدارة اإلسرائيلية ؼبنع غارات الفدائيُت، على أال تعود إدارة القطاع ؼبصر. ويقض
 .(ٓٙٔ)بوضع قوات دولية يف شـر الشيخ لضماف حرية مرور السفن اإلسرائيلية
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فرباير قابل إيباف وزير اػبارجية األمريكي، وأكد األخَت على ضرورة امتثاؿ  ٙٔو  ٘ٔويف 
إسرائيل لقرارات األمم اؼبتحدة. وحاوؿ إيباف إقناعو بضرورة قياـ الواليات اؼبتحدة بدور نشط 
بداًل من االختباء خل  األمم اؼبتحدة، والضغط على األمم اؼبتحدة الزباذ قرار مناسب. وأصر 
على أنو جيب عدـ السماح للمصريُت بالعودة إىل غزة بأي شكل. وؼبا أجاب داالس بأف 
الربيطانيُت والفرنسيُت امتثلوا لقرارات األمم اؼبتحدة يف حُت رفضت إسرائيل؛ حاوؿ إيباف إقناعو 

الفصل بُت االنسحاب العسكري وبقاء اإلدارة اؼبدنية. وأهنم ال يريدوف ضم غزة، وأف مصلحتهم ب
 .(ٔٙٔ)منع عودة اؼبصريُت للقطاع ومنع نشاط الفدائيُت

 ٛٔويف إطار تشددىا فيما خيص قطاع غزة والتعتيم على ما تقـو بو، رفضت إسرائيل يف 
ة ورئيسة صبعية أصدقاء الشرؽ األوسط بزيارة غزة. فرباير السماح للسيدة دوريت الصحفية األمريكي

 .(ٕٙٔ)وقد انزعجت، وشنت ضبلة ضد إسرائيل بأنو من اإلجراـ منحها أية ضمانات

وردا على التعنت اإلسرائيلي، أبلغ الدكتور فوزي مندويب الدوؿ أف مصر لن تبحث أي 
ادت ىيئة االسعالمات . وق(ٖٙٔ)مشروع إلدارة القناة حىت تنسحب إسرائيل من غزة وشـر الشيخ

اؼبصرية ضبلة ضد إسرائيل، وأعلنت أف إسرائيل وىي تتمادى يف رفض االنسحاب من قطاع غزة 
آالؼ  ٓٔأل  فلسطيٍت، منهم  ٕ٘وتطلب ضمانات؛ تقـو بطرد سكانو. وأهنا طردت مؤخرا 

غزة الواقعُت  ألفا وصلوا األردف. وأف إسرائيل ذبابو العامل بوجو وتعامل سكاف ٘ٔوصلوا العريش و
 .(ٗٙٔ)ربت سيطرهتا بوجو آخر، وأهنا اعتادت ربدي األمم اؼبتحدة

فرباير طالب وفد إسرائيل باألمم اؼبتحدة تأجيل اعبلسة اؼبقرر  ٕٓعلى أية حاؿ، يف 
عقدىا يف اليـو التا ي لبحث أزمة الشرؽ األوسط حىت يعود إيباف إىل نيويورؾ. ومن جانبو وجو 

ًء عاجال إىل بن جوريوف ناشده بإعطاء األوامر بانسحاب القوات اإلسرائيلية.  الرئيس إيزهناور ندا
ساعة. وقد وافقت الدوؿ  ٕٗكما اقًتحت الواليات اؼبتحدة تأجيل اجتماع اعبمعية العامة ؼبدة 
 .(٘ٙٔ)األفريقية اآلسيوية، بعدما علمت بنداء إيزهناور إىل بن جوريوف
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الدولية يف مذكراتو أف صبيع اؼبفاوضات واؼبناشدات وقد أكد اعبنراؿ بَتنز قائد القوات 
اليت كانت ربث إسرائيل على االمتثاؿ للقرار اػباص باالنسحاب من غزة وشـر الشيخ مل تكن 
ؾبدية حىت صدر النداء العاجل للرئيس األمريكي يف حديث تليفزيوين. فحىت ىذا التاريخ كانت 

النسحاب إىل خطوط اؽبدنة، تلقى قبوال يف تربيرات إسرائيل ؽبجومها على مصر ورفضها ا
الواليات اؼبتحدة، وكاف أغلب السياسيُت يتحدثوف ضد فرض عقوبات على إسرائيل. فرأى 

للرأي العاـ األمريكي، فبدأ  –كما يراه   -الرئيس األمريكي أنو من الضروري أف يوضح اؼبوق  
األوسط على احملك، مث اسًتسل يف حديثو مؤكدا أف مستقبل األمم اؼبتحدة والسالـ يف الشرؽ 

 .(ٙٙٔ)شرح أمهية الشرؽ األوسط، وتداعيات رفض إسرائيل االنسحاب من غزة وشـر الشيخ

فرباير عقد ؾبلس الوزراء والكنيست جلسة استثنائية، وتأجلت عودة إيباف إىل  ٕٔويف 
اعبمعية العامة ساعة. وصرح بن جوريوف يف االجتماع إف إيزهناور قد يؤجل مناقشة  ٕٗنيويورؾ 

إلتاحة الوقت إلسرائيل الزباذ قرار. وأوصى دبقابلة إيباف لداالس قبل اؼبناقشة، ويؤكد لو رغبة 
إسرائيل يف التعاوف مع الواليات اؼبتحدة. وربدث بن جوريوف عن اؼبدة اليت ديكن أف تصمدىا 

لتجنب أية أزمة يف إسرائيل ضد العقوبات. وحث إيباف حكومتو على قبوؿ االقًتاح األمريكي؛ 
العالقات بُت واشنطن وتل أبيب. ويف النهاية رأي ؾبلس الوزراء التمسك بفصل مسألة قطاع غزة 
عن مسألة مضيق تَتاف، وأف تطالب إسرائيل بضماف لعدـ عودة اؼبصريُت إىل غزة. وصدرت 

 .(ٚٙٔ)تعليمات إىل إيباف بالسفر إىل نيويورؾ، والتعامل دبرونة مع داالس

فرباير. وأعدت كتلة باندونج مشروع قرار  ٕٕرر أف ذبتمع اعبمعية العامة مساء وقد تق
بتوقيع عقوبات اقتصادية وعسكرية على إسرائيل حاؿ امتناعها عن االنسحاب. ولتجنب إقرار 
مشروع القرار؛ مارست الواليات اؼبتحدة ضغطا على إسرائيل عن طريق رؤساء البعثات 

راحوا يعربوف ؽبا عن عدـ رضا حكوماهتم عن امتناع إسرائيل عن الدبلوماسية يف تل أبيب. ف
سحب قواهتا. كما طلب إيزهناور من زعماء اليهود األمريكيُت التوسط إلقناع إسرائيل 

. ويف سياؽ الضغط على إسرائيل، كاف داالس قد أشار يف مؤسبر (ٛٙٔ)باالنسحاب من غزة والعقبة
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ئيل. وكل  داالس اؼبندوب األمريكي باألمم اؼبتحدة صحفي إىل إمكانية فرض عقوبات على إسرا
بإبالغ نظرائو العرب أنو سيجتمع مع إيباف قبل اؼبناقشة، وحيثهم على عدـ طرح قرار صاـر ضد 

. والواقع أف الواليات اؼبتحدة كانت أكثر قدرة (ٜٙٔ)إسرائيل، وانتظار نتيجة التحركات األمريكية
 لًتاجع، وكاف لديها وسائل أخرى فعالة.من أي طرؼ على إجبار إسرائيل على ا

 ٔٔفرباير، وعمال بقرار اعبمعية العامة، استكمل مهرشولد تقريره السابق يف  ٕٕويف 
فرباير، وأشار إىل إصرار إسرائيل على طلب ضمانات، وأعرب عن رغبة اغبكومة اؼبصرية يف أف 

ائيلية. وأضاؼ أف اغبكومة اؼبصرية تتوىل قوات الطوارئ يف البداية إدارة غزة ؿبل اإلدارة اإلسر 
لديها الرغبة واالستعداد الزباذ ترتيبات خاصة مع األمم اؼبتحدة واؽبيئات التابعة ؽبا كاألونروا 
وقوات الطوارئ. وعلى سبيل اؼبثاؿ، فإف ترتيب استخداـ قوة األمم اؼبتحدة يف اؼبنطقة يف حالة 

الفعاؿ للقوة بُت القوة اؼبسلحة إلسرائيل ومصر  انتشارىا على خط اؽبدنة يف قطاع غزة، والتدخل
 .(ٓٚٔ)يضع حداً لعمليات االقتحاـ والغارات عرب اغبدود

وقد أعرب مندوبو الدوؿ األعضاء يف اعبمعية العامة عن وجهة نظر حكوماهتم، فأعرب 
مندوب لبناف عن االستياء من إصرار إسرائيل على عدـ االنسحاب من قطاع غزة ما مل تتلق 

نات معينة من األمم اؼبتحدة أو من دوؿ معينة بأنو لن تكوف ىناؾ عودة إىل اغبالة اليت  ضما
 .(ٔٚٔ)واليت تزعم أهنا كانت سببا لغزوىا مصر ٜٙ٘ٔأكتوبر  ٜٕكانت سائدة قبل 

وعلى إثر مبالغة صح  إسرائيل يف تأويل تصرحيات مهرشولد، أبلغو الدكتور فوزي يف أف 
أساء فهم تصرحياتو. وأكد لو أف مصر تعترب قطاع غزة أرضا مصرية طبقا الرأي العاـ اإلسرائيلي 

التفاؽ اؽبدنة، ومن مث لن تتخلى عنو. كما نفى اؼبتحدث باسم الوفد اؼبصري يف األمم اؼبتحدة 
أف مصر عقدت أي اتفاؽ بشأف استخداـ البوليس الدو ي يف قطاع غزة، وأضاؼ أف غزة أرٌض 

 .(ٕٚٔ)اإلدارة اؼبصرية فور مغادرة القوات الدوليةربت الوصاية، وستعود ربت 
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نقطة، وأبدى استعداد  ٔٔقدـ إيباف مذكرة من  ٜٚ٘ٔفرباير  ٕٗويف لقائو داالس يف 
إسرائيل لقبوؿ اقًتاح الواليات اؼبتحدة بشأف مضيق تَتاف، بشرط فصلو عن مسألة قطاع غزة. 

العسكري اإلسرائيلي من غزة واإلدارة اؼبدنية وأبدى داالس اىتمامو خبطة بن جوريوف لالنسحاب 
اإلسرائيلية للقطاع، وقوة حفظ سالـ تابعة لألمم اؼبتحدة وعبنة مكلفة بإعداد خطة إلدارة 
مستقبلية. وشدد إيباف على أف إسرائيل لن تقبل ربت أي ظرؼ عودة القوات اؼبصرية أو اإلدارة 

قد ال توافق على إلغاء اغبقوؽ اؼبمنوحة ؽبا يف اؼبصرية للقطاع. وأبدى داالس اعتقاده أف مصر 
، ولكنها قد توافق على عدـ فبارستها ىذه اغبقوؽ والتنازؿ عنها ٜٜٗٔغزة دبوجب اتفاؽ عاـ 

لصاحل األمم اؼبتحدة. ولكن األمم اؼبتحدة مل تستطع إلغاء حقوؽ مصر القانونية. وحث داالس 
رائيل على جوىر مطالبها. ويف هناية اللقاء كرر إيباف على حبث األمر مع مهرشولد لكي ربصل إس

. وىكذا مل تكن إسرائيل تريد (ٖٚٔ)إيباف أف إسرائيل لن تسمح ؼبصر باستعادة السيطرة على غزة
 فقط وضع غزة ربت إدارة األمم اؼبتحدة، بل ال تريد وضعا قانونيا مصريا.

ع أي حل وسط بشأف ويف اليـو التا ي، اجتمع إيباف مع مهرشولد الذي رفض بشكل قاط
اغبقوؽ اؼبصرية يف غزة، ومن مث ظل شبح العقوبات. فقد كاف اىتماـ داالس خبطة بن جوريوف 
مشروطًا بقبوؽبا باألمم اؼبتحدة. وقد أكد مندوب أمريكا لوزير خارجيتو أف الواليات اؼبتحدة ال 

كن ذباىلها، وأف تستطيع اؼبساومة على قطاع غزة، وأف حقوؽ مصر دبوجب اتفاؽ اؽبدنة ال دي
إصرار إيباف على أف تتنازؿ مصر ؽبم عن حقوقها حبكم األمر الواقع غَت مقبوؿ. وأف إسرائيل 

 .(ٗٚٔ)ستفقد حقها يف اؼبرور يف مضيق تَتاف إذا فشلت يف إخالء غزة

والواقع إنو إزاء الضغوط بدأت إسرائيل يف األسبوع األخَت من فرباير تتأىب لالنسحاب 
. ويف حُت استمر بن جوريوف يف اػبارج يدافع (٘ٚٔ)ع االحتفاظ بقدر من الكرامةمن غزة، لكن م

عن موق  إسرائيل، بدأ يف الداخل يروج ألمهية مسألة اؼبالحة يف خليج العقبة، وما ستتحملو 
إسرائيل من أعباء حاؿ استمرار احتالؿ غزة. وصرح: "إف كاف أعداؤنا أذكياء فعليهم أف يسلموا 

اػبطر يف غزة مضاع ؛ اقتصاديا : كي  سندعم ربع مليوف شخص ؟ ومن ناحية غزة لنا، وإف 
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األمن فاألمر أصعب. وأف شاغلنا الرئيسي ىو الًتتيب الذي يضمن لنا األمن وإعادة تأىيل 
ولكن مع اؼبساومة السياسية مل   .(ٙٚٔ)السكاف. ويف ىذا جيب أف نتحدث مع األمم اؼبتحدة"

ج سياسة األرض احملروقة. فبدأت القوات اإلسرائيلية عملية تدمَت خيل األمر ميدانيا من انتها 
للمنشآت العسكرية واؼبرافق يف قطاع غزة. فكاف صوت االنفجارات ُيسمع يف أكباء القطاع. 
وأصدر اغباكم اإلسرائيلي للقطاع أمرا بسحب العملة اؼبصرية واستبداؽبا بالعملة اإلسرائيلية. 

ات الصوت نداء إىل األىا ي بسرعة تنفيذ األمر. وإزاء رفضهم وانطلقت العربات تذيع دبكرب 
وإخفائهم للعملة؛ قاـ البوليس اغبريب حبملة تفتيش للبنوؾ واؼبنازؿ وللمارة بالشوارع، واستوىل على 
العملة اليت ُعثر عليها. ومن جانبو سعى مهرشولد لدى إسرائيل لعدـ تكرار ما حدث يف سيناء 

واصالت اغبديدية والتليفونية وبث لأللغاـ قبل االنسحاب؛ حىت ال تعرقل من تدمَت الطرؽ واؼب
 .(ٚٚٔ)تقدـ قوات الطوارئ عند دخوؽبا القطاع أو شل حركتها يف تأدية مهمتها

وتزامن مع ذلك تنامي الشعور اؼبعادي إلسرائيل يف القطاع، فجرى توزيع منشورات ربث 
يلية. وُكتبت على جدراف اؼبنازؿ عبارات السكاف على رفض أي تعاوف مع السلطات اإلسرائ

ُمدرسا  ٖٓمناىضة إلسرائيل وداعمة ؼبصر. وقد أثار ذلك القوات اإلسرائيلية، فقامت باعتقاؿ 
. كما شددت القوات اإلسرائيلية ضبالهتا (ٛٚٔ)ألهنم كلفوا الطلبة بكتابة موضوع تعبَت ضد إسرائيل

 ٓٔفرباير كبو  ٕٕمنهم العريش يف  على معسكرات الالجئُت لطردىم من القطاع، فوصل
شاب يف خاف يونس،  ٖٓٓشاب، و ٕٓٓآالؼ. وقاـ اعبيش اإلسرائيلي يف غزة باعتقاؿ 

من طلبة اؼبدارس الثانوية وطردىم إىل العريش. واىتمت مصر حبشود الالجئُت اليت  ٕٓٓواعتقل 
 . (ٜٚٔ)ية واؼبالبسأخذت تتدفق عليها من القطاع، وأرسلت إليهم كميات من اؼبواد الغذائ

وعلى الرغم من شن اؼبعارضة اإلسرائيلية ضبلة على اغبكومة حىت ال تنسحب من قطاع 
جعلها تستأن  اؼبساومة مع األمُت العاـ، فوجهت إليو  -كما ذكرنا   –غزة، فإف الضغط الدو ي 

ع فرباير، بأف مهمتها منع وقو  ٕٙبعض االستفسارات عن مهمة قوات الطوارئ. وقد رد يف 
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أعماؿ حربية، ولكنها لن تستعمل لفرض حل ؼبسألة سياسية أو قانونية. ويبدو أف التعهد 
 .(ٓٛٔ)األمريكي كاف لو وزف لدى إسرائيل أقوى من وجود قوات الطوارئ وقرارات األمم اؼبتحدة

وكاف إيباف عقب عودتو إىل نيويورؾ قد بدأ مباحثات مع مهرشولد حوؿ االنسحاب من 
وبدأت اؼبباحثات بعد اجتماعو بوزير اػبارجية األمريكي. وعقب االجتماع  غزة وشـر الشيخ.

فرباير تضمن أف الواليات اؼبتحدة وإسرائيل تأمالف يف تسوية مسألة  ٕ٘صدر بياف مشًتؾ يف 
. وعلى الرغم من تفهم داالس إحجاـ إسرائيل عن مغادرة قطاع غزة، واعًتافو (ٔٛٔ)االنسحاب

نو كاف يرى أف موق  إسرائيل ضعي . وحرصا من إيزهناور وداالس بأنو ليس أرضا مصرية، فإ
؛ تباحثا لوضع التدابَت إلقناع إسرائيل (ٕٛٔ)على ضباية الشرؽ األوسط من االخًتاؽ السوفييت

باالنسحاب لتجنب توقيع عقوبات عليها. ويف غضوف ذلك، وإلعطاء الفرصة للجهود 
فرباير تأجيل اجتماعها اؼبقرر عقده  ٕٙالعامة يف الدبلوماسية؛ وللمرة السادسة، قررت اعبمعية 

. وعقب قرار التأجيل بدأ يًتدد أف الواليات اؼبتحدة (ٖٛٔ)ؼبناقشة توقيع عقوبات على إسرائيل
وبريطانيا وفرنسا وكندا سيؤيدوف شروط إسرائيل لالنسحاب من غزة وشـر الشيخ، وأف دوالً 

فرباير مع مينوف  ٕٙجهوده، فاجتمع يف . وواصل الدكتور فوزي (ٗٛٔ)أخرى ستؤيد اؼبشروع
 .(٘ٛٔ)ورؤساء الوفود العربية، وصرح بأف مصر لن تتنازؿ عن قطاع غزة والعقبة

وقد كثُرت التكهنات حوؿ تفاصيل اؼبقًتحات اعبديدة اليت ضبلها إيباف. وقد تضمنت 
اؼبتحدة يف  ( تؤيد الوالياتٕ( توافق مصر على مرور السفن خبليج العقبة. )ٔطبسة مقًتحات: )

( ٖاألمم اؼبتحدة مشروع القرار الكندي الذي يقضي أف ترابط قوة حبرية دولية يف خليج العقبة. )
( ربتفظ إسرائيل بروابط ٗتوافق إسرائيل على االنسحاب من قطاع غزة بشرط أال ربتلو مصر. )

 .(ٙٛٔ)( ترابط قوة من البوليس الدو ي يف قطاع غزة٘اقتصادية مع قطاع غزة. )

رئيس وزرائها يف  Personكانت كندا قد مهدت ؼبقًتحات إسرائيل، فقدـ بَتسوف و 
فرباير مشروعو بتدويل قطاع غزة لفًتة انتقالية، فأشار إىل أف مسألة قطاع غزة معقدة، وؽبا  ٕٙ

أل  شخص وليس األرض  ٖٓٓجوانب سياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية، وتتعلق دبصَت 
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كاف جزءا من أراضي فلسطُت اػباضعة لالنتداب، وليس جزءا من مصر،   فقط. وأف قطاع غزة
 ٕٚٙأل  نسمة، باإلضافة إىل أكثر من  ٓٚو  ٓٙوأف سكانو األصليُت يًتاوح عددىم بُت 

، ٜٛٗٔأل  الجئ فلسطيٍت. وأف مصر احتلت قطاع غزة فور انتهاء االنتداب الربيطاين يف مايو 
انتظارا للتسوية النهائية. وأف مصر مل تقم بضم  ٜٜٗٔدنة عاـ ومت االعًتاؼ هبذا يف اتفاؽ اؽب

أكتوبر  ٜٕالقطاع وتزعم أنو ليس لديها نية لذلك، وكذلك إسرائيل مل تقم باحتاللو قبل 
. ومنذ ذلك اغبُت تنفي أية نية لضمو، على الرغم من أف خطط التنمية االقتصادية ٜٙ٘ٔ

وطنات. ونظرا للتطورات األخَتة، فقد ال حيدث ذلك، اإلسرائيلية تشَت إىل ضرورة ربطو باؼبست
 وىو ما يعٍت أف سكاف القطاع األصليُت سيعانوف الفقر وسيضطروف لطلب اؼبعونة.

وحاوؿ بَتسوف الًتويج لضرورة إعطاء إسرائيل ضمانات قبل االنسحاب، فأوضح أنو 
ليها، وتظل بذلك معارضة ليس مع ازباذ ترتيب تتوىل إسرائيل دبوجبو إدارة منطقة ال تنتمي إ

لقرارات األمم اؼبتحدة ولرغبات سكاف القطاع، وأف ما يعٍت إسرائيل ىو األمن وضبايتها من أي 
ىجـو من جانب قطاع غزة. وأنو يف حالة استمرار احتاللو أو بقاء الشرطة اإلسرائيلية واإلدارة 

مرار احتالؿ إسرائيل ألراٍض غَت اؼبدنية بعد انسحاب قواهتا، لن يتحقق األمن اؼبطلوب، ألف است
سُيزيد العداء ؽبا، وسُيزيد احتماؿ  –إسرائيلية باؼبخالفة لقرارات األمم اؼبتحدة واتفاؽ اؽبدنة 

الغارات ضدىا من خارج القطاع. كما أف احتالؿ إسرائيل لغزة لن يؤدي إال إىل زحزحة اػبط 
لغريب، وأف السبيل لوق  الغارات ىو العمل الذي تأيت منو الغارات دائما قليال إىل جهة اعبنوب ا

 .(ٚٛٔ)السياسي واإلرادة الصادقة غبكوميت مصر وإسرائيل دبساعدة األمم اؼبتحدة

وأهنى كلمتو بالتأكيد على أنو ينبغي على إسرائيل االنسحاب من غزة. واستشهد ببياف 
مم اؼبتحدة مهاـ حفظ فرباير الذي يشَت إىل أف مصر ستوافق على تو ي األ ٕٕاألمُت العاـ يف 

السالـ واألمور اإلدارية يف القطاع يف مرحلة انتقالية. وأضاؼ بَتسوف أنو جيب أف ُتوقع اتفاقية 
 .(ٛٛٔ)بُت األمم اؼبتحدة ومصر لتنظيم اؼبسئولية وإلقامة إدارة مدنية يف القطاع
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نسحاب واغبقيقة أف رؤية مصر والدوؿ العربية والصديقة فيما يتعلق بقطاع غزة بعد ا
إسرائيل ديكن فهمها من رد الفعل على اقًتاح بَتسوف. فقد مت الرد على ىذا االقًتاح يف اغباؿ 
بواسطة فبثل األردف، فوصفو بأنو ؿباولة إلبعاد قطاع غزة عن إدارتو العربية ووضعو ربت نظاـ 

غي أال تتصل بأية دو ي، وأنو يريد توسيع مهاـ قوات األمم اؼبتحدة، وىذا بعيد عن مهامها اليت ينب
 .(ٜٛٔ)أمور سياسية. وقد أيد مندوبوف آخروف كالـ اؼبندوب األردين

ويف اعبلسة الثانية اليت ُعقدت يف اليـو نفسو، انتقد مندوب تشيكوسلوفاكيا رفض 
إسرائيل سحب قواهتا ما مل تتلق ضمانات وتأكيدات من مصر فيما يتعلق بوق  األعماؿ 

تطلب ذلك يف حُت أهنا ىي اليت تتسبب يف استمرار األعماؿ اغبربية، وأبدى دىشتو من أف 
العدائية من خالؿ استمرار احتالؽبا لغزة وشـر الشيخ. وأوضح أف إسرائيل تُريد أف سُبلي شروطها 
على مصر واألمم اؼبتحدة، وأهنا مل تكن لتجرؤ على ذلك ما مل تكن مدعومة من القوى 

اهنا على مصر أف توق  عملية ربرير دوؿ الشرقُت اإلمربيالية، اليت حاولت من خالؿ عدو 
األوسط واألدىن، واليت تسعى بعد اؽبزدية الستغالؿ اؼبوق  لتحقيق خططها للهيمنة على ىذا 
اعبزء من العامل، وأنو جيب النظر إىل موق  إسرائيل بالتزامن مع اػبطة اعبديدة اؼبسماة مبدأ 

 الشرؽ األوسط. وانتقد اؼبندوب تشيكوسلوفاكيا إيزهناور والذي سيؤدي إىل تعقيد اؼبوق  يف
الواليات اؼبتحدة والدوؿ الغربية، وأعلن أهنا دبقًتحاهتا األخَتة، تسعى ؽبدؼ واحد وىو تلبية 
اؼبطالب اليت وضعتها إسرائيل كشرط لالنسحاب من قطاع غزة وخليج العقبة، وإهنا بذلك تتبٌت 

 .(ٜٓٔ)ُتكافأ على عدواهنا على مصر وجهة النظر القائلة بأف إسرائيل جيب أف

وعلى الرغم من فشل اقًتاح بَتسوف، بقيت مسألة تدويل القطاع مطروحو، وراح بن 
جوريوف يؤكد أف إسرائيل ال تريد غزة ما مل تكن ربت اإلدارة اؼبصرية، وأنو على األمم اؼبتحدة أف 

 .(ٜٔٔ)على اإلدارة اؼبدنية تتحمل اؼبسئولية بدعم من الواليات اؼبتحدة وترؾ إسرائيل تسيطر

فرباير صرح األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة: إف أية تسوية تقضي بأف تتوىل األمم  ٕٙويف 
اؼبتحدة إدارة قطاع غزة ال رُبد من حقوؽ مصر دبقتضى اتفاؽ اؽبدنة. وأصدر تقريرا عن ؿبادثاتو 
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مقًتحاتو السابقة تضمنت فرباير. كما أكد مهرشولد يف مذكرة وجهها إليو أف  ٕ٘مع إيباف يف 
تسويات عملية داخل نطاؽ اإلشراؼ اؼبصري على اؼبنطقة وفقا التفاؽ اؽبدنة. وأضاؼ أف 

 .(ٕٜٔ)استخداـ قوات األمم اؼبتحدة غرضو منع نشوب قتاؿ وليس فرض حل ؼبشكلة سياسية

 ومن جانبو صرح إيباف أف إسرائيل ال تزاؿ تعارض استئناؼ السيطرة اؼبدنية والعسكرية
اؼبصرية يف غزة على النحو اؼبشار إليو يف تصرحيات السكرتَت العاـ، وتستبعد عودة مصر إىل غزة. 
كما صرح إيباف أنو مل يفكر يف مسألة سبركز القوات الدولية على جانيب خط اغبدود ويف منطقة 

 .(ٖٜٔ)العوجة بوصفها ذات صلة دبشكلة خليج العقبة وقطاع غزة

ت اعبمعية العامة لبحث اقًتاح فرض عقوبات على إسرائيل فرباير اجتمع ٕٚويف صباح 
المتناعها عن تنفيذ قرار سحب قواهتا. ومرة أخرى تقرر تأجيل اعبلسة، حىت تُقدـ الواليات 
اؼبتحدة مشروع قرار جديد تقـو بصياغتو، وذلك لكي تتاح الفرصة للدكتور فوزي وإيباف لدراستو 

مشروع القرار انسحاب دوف فرض عقوبات على  وتلقي تعليمات من حكومتيهما. وتضمن
. وقد ساءت العالقة بُت مهرشولد (ٜٗٔ)إسرائيل ووضع غزة والعقبة ربت إشراؼ األمم اؼبتحدة

وإسرائيل بعد اؼبذكرة اليت عرضها مساء اليـو نفسو على اعبمعية العامة، وفيها أعلن رفضو قبوؿ ما 
د إىل قطاع غزة. وردا على ذلك صرح إيباف أف تذىب إليو إسرائيل من أف مصر ال ديكن أف تعو 

موق  السكرتَت العاـ ال ديكن اعتباره مسامهة فعالة غبل اؼبسألة، وأف رأيو يف استخداـ قوة دولية 
 .(ٜ٘ٔ)جاء مقًتنا بشروط غامضة غَت مستحبة

فرباير ؾبلس الوزراء يف وقت متأخر من  ٕٚوإزاء الضغوط الدولية، صبع بن جوريوف يف 
وأبلغو أنو تلقى اقًتاحا من فرنسا باتفاؽ مع الواليات اؼبتحدة، ووفقا ؽبذا االقًتاح جيب أف  الليل،

تعلن إسرائيل انسحاهبا من قطاع غزة، وتدخل القوات الدولية القطاع وتتوىل السلطة العسكرية 
 واؼبدنية، وتتحمل مسئولية األمن والالجئُت وربسُت الوضع االقتصادي. وتظل غبُت الوصوؿ
التفاؽ سالـ. وإذا خلقت مصر ظروفا يف القطاع تتعارض مع االلتزامات الدولية، يكوف إلسرائيل 
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حق الدفاع. وشرح بن جوريوف الظروؼ اليت تضطره لالنسحاب من غزة وقبوؿ دخوؿ القوات 
 .(ٜٙٔ)الدولية، السيما بعدما أصبحت فرنسا والواليات اؼبتحدة تلحاف بقبوؿ االنسحاب من غزة

الذي ال يعرؼ الكلل  -األياـ األخَتة من فرباير سلسلة من اللقاءات بُت إيباف وشهدت 
وبُت مهرشولد وداالس، وأيضا دارات مناقشات بُت الدبلوماسيُت الثالثة أو مساعديهم  -

. ويف (ٜٚٔ)واؼبندوبُت اؼبصريُت وأعضاء آخرين باألمم اؼبتحدة اضطلعوا بدور مهم يف اؼبفاوضات
فرباير. وأكد داالس أف حرية اؼبالحة يف  ٕٛف ؿبادثة مع داالس يف مساء واشنطن أجرى إيبا

خليج العقبة بوصفو فبرا دوليا مكسب إلسرائيل. وفيما يتعلق بغزة صرح أف فًتة اغبكم اؼبصري 
األحادي اعبانب انتهت، وستكوف السيطرة يف يد األمم اؼبتحدة. وأكد أف موق  حكومتو 

ت إدارة دولية بدوف مصر. وأف اػبطة اليت توافق عليها مع واضح، ويتمثل يف وضع غزة رب
الفرنسيُت تقـو على عدـ عودة مصر إىل غزة. وطلب داالس من إيباف أف يؤكد غبكومتو أف 

 .(ٜٛٔ)الواليات اؼبتحدة ستبذؿ قصارى جهدىا لضماف عدـ عودة اؼبصريُت إىل غزة

اير، كاف اقًتاح فبثل كندا بتدويل فرب  ٕٛوعندما استأنفت اعبمعية العامة اجتماعاهتا يف 
قطاع غزة واؼبتضمن "تعيُت مفوض األمم اؼبتحدة لقطاع غزة، والعمل مع قائد قوات الطوارئ 
ومدير األونروا، والتشاور مع فبثلي مصر وإسرائيل ومع الالجئُت والزعماء احملليُت، الزباذ الًتتيبات 

"، موضع انتقادات حادة. وشن وزير خارجية مصر الستبداؿ اإلدارة اؼبدنية اإلسرائيلية اغبالية
ىجوما على إسرائيل واغبركة الصهيونية، وأعلن أف اعبمعية العامة وأعضاءىا قد ُوضعوا يف موق  
ؿُبرج لعدة أشهر، وأف إسرائيل مل تكت  بعدواهنا ضد مصر، ولكنها مع الصهيونية العاؼبية عازمة 

نقاش اغبا ي جاء بعد سبعة تأجيالت دوف مناقشة على إفشاؿ األمم اؼبتحدة. وأوضح أف ال
جدوؿ االجتماعات احملدد، وأف التأجيل من قبل إسرائيل ىو ؿباولة لكسب الوقت واستغالؿ 
صرب اعبمعية العامة، وأف مصر وأغلب أعضاء اعبمعية العامة على يقُت أف إسرائيل لن تُنجز 

ه التأجيالت خشية القوؿ بأهنم مل يًتكوا وعودىا، وأف وفد مصر والوفود األخرى وافقت على ىذ
فرصة للجهود اليت تُبذؿ إلجياد حل من أجل انسحاب إسرائيل غَت اؼبشروط تنفيذًا لقرارات 
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اعبمعية، ولكن إسرائيل مع ذلك ال تزاؿ تراوغ وتلعب على عامل الوقت الذي أتاحتو ؽبا 
سئولُت اؼبعارضُت ؽبا إال وقامت التأجيالت اؼبتتالية، ومل تًتؾ أي تصريح ألي مسئوؿ من اؼب

بتشويهو. وأهنا بالتوازي مع ذلك ماضية يف انتقاد مصر واإلساءة لسمعتها، وتدعي أهنا مصدر  
كل خطر يهدد أمن إسرائيل، وأضاؼ وزير خارجية مصر أف إسرائيل تروج لذلك هبدؼ إيذاء 

وقد شارؾ .ئيل وسياستهاظبعة مصر، وكوسيلة للحصوؿ على مزيد من األمواؿ فبن يؤيدوف إسرا
مندوب بلغاريا وزير خارجية مصر رأيو، وأعرب عن رفضو شروط إسرائيل لالنسحاب من غزة، 
وانتقد موق  اعبمعية العامة اليت ظبحت إلسرائيل دبراوغة أكرب منظمة عاؼبية؛ من خالؿ تقدًن 

رور يف القناة، وغَتىا من اؼبطالب اؼبستمرة والتوضيحات بشأف إدارة غزة ومواقع قوات الطوارئ واؼب
 .(ٜٜٔ)الشروط اليت تطالب إسرائيل بالوفاء هبا مسبقاً لكي تنسحب

ومرة أخرى أعرب مندوب األردف عن رفضة ألية مطالبة إسرائيلية تتعلق بإدارة قطاع غزة، 
وانتقد مقًتحات بَتسوف باالعًتاؼ بأف خطوط ترسيم اؽبدنة ال سبس أية مطالب سياسية، وصرح 

س وزراء كندا يريد أف حيـر مصر من حق السيادة على غزة، وال يطبق نفس القاعدة على بأف رئي
إسرائيل، "فإذا كاف اتفاؽ اؽبدنة مل دينح مصر حق السياة على غزة، فإنو مل دينح إسرائيل أي 
حقوؽ على أرض فلسطُت اليت ربتلها إسرائيل". وأضاؼ أف الشروط اليت تنطبق على سيطرة 

تنطبق على سيطرة إسرائيل على األراضي الفلسطينية، مع فرؽ جوىري وىو أف مصر على غزة 
ىذه اؼبنطقة أرض عربية يسكنها عرب وربكمها حكومة عربية وىي حكومة مصر، عكس 
األراضي الفلسطينية اليت تسيطر عليها إسرائيل. وصرح بأف تأسيس إسرائيل أمر غَت شرعي اعتمد 

ا كاف وجود مصر يف قطاع غزة من أجل ضباية العرب والوجود على الغزو واغتصاب السلطة، وإذ
 .(ٕٓٓ)العريب، فإف وجود إسرائيل يف فلسطُت ىدفو اغتصاهبا وإبادة سكاهنا

ومضى مندوبو األردف والعراؽ وأوكرانيا ونيباؿ يفندوف اقًتاح فبثل كندا بتدويل قطاع غزة، 
أييد تقسيم فلسطُت، حياوؿ عاـ لت ٜٚٗٔفصرح مندوب األردف "بأف بَتسوف الذي سعى عاـ 

إخراج قطاع غزة من إدارتو العربية ووضعو ربت نظاـ دو ي، ويريد توسيع مهاـ قوة  ٜٚ٘ٔ
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الطوارئ، وتناسى أف ىذا يتجاوز وظائفها، واليت جيب أال سبس أية مسألة سياسية أو قانوينة مثَتة 
اء بنشر قوات الطوارئ على اعبانب للجدؿ. وأنو إذا مت األخذ هبذا االقًتاح، فال ينبغي االكتف

العريب من اغبدود، ولكن ينبغي نشرىا أيضا على اعبانب اإلسرائيلي من اغبدود والذي انطلقت 
 .(ٕٔٓ)منو القوات اإلسرائيلية عندما ىاصبت مصر وقطاع غزة"

ونوه مندوب نيباؿ يف كلمتو بأف اعبمعية العامة تبنت ستة قرارات تدعو إسرائيل 
الفوري من األراضي اليت احتلتها، ومن اؼبؤس  أف إسرائيل مل تعتقد أنو من اؼبناسب لالنسحاب 

سحب قواهتا من قطاع غزة وشـر الشيخ. وأضاؼ أف ربدي إسرائيل لألمم اؼبتحدة مسألة بالغة 
اػبطورة، وكاف أوىل هبا أف تفعل ما فعلتو إقبلًتا وفرنسا، وعلى حكومة إسرائيل أف تدرؾ أف 

ولة صغَتة يف حاجة إىل ضباية األمم اؼبتحدة أكثر من غَتىا من الدوؿ. وتساءؿ إسرائيل د
مندوب نيباؿ إذا مل تعتقد إسرائيل أنو من اؼبناسب االعتماد على تأكيدات األمم اؼبتحدة 
والواليات اؼبتحدة غبماية وسالمة حقوقها، فمن الذي ديكن أف تعتمد عليو ؟ وأضاؼ أف 

ذ تدابَت ملموسة مسبقا بشأف اؼبالحة يف خليج العقبة ومنع الغارات على اسرائيل ُتصر على ازبا
شعبها وأراضيها من غزة، ولكن ال ديكن لألمم اؼبتحدة أف ُتسلم دبا تريده إسرائيل فتعطيها شبن 

 .(ٕٕٓ)انسحاهبا مقدما، وتتجاىل أف إسرائيل ىي اليت بادرت بالعدواف على مصر وقطاع غزة

امة يف أوؿ مارس انتقد مندوب رومانيا حكومة إسرائيل وربديها ويف جلسة اعبمعية الع
 ٖفرباير، وندد بالبياف الذي أصدرتو يف  ٕيف  ٕٗٔٔلقرارات اعبمعية العامة وخاصة القرار رقم 

فرباير والذي أعلنت فيو أنو جيب أف يسبق انسحاب قواهتا من غزة وشـر الشيخ تسوية اؼبسائل 
. واستهجن تصرحيات إسرائيل اؼبتكررة بأهنا ترغب يف السالـ، وأكد ؿبل اػبالؼ بينها وبُت مصر

أهنا إذا أرادت ذلك فعليها أف تثبت حسن نيتها. وأكد أف البقاء يف غزة أو على طوؿ خليج 
العقبة يعترب انتهاكا ؼبيثاؽ األمم اؼبتحدة، وأف التسليم دبا تريده إسرائيل سيكوف مشجعا للمعتدين 

ن أف تأييد بعض الوفود إلسرائيل شجع الوفد اإلسرائيلي على رفض قبوؿ يف اؼبستقبل. وأعل
قرارات األمم اؼبتحدة، وأف ذلك جيعل حل اؼبشكلة أكثر تعقيدا. وأضاؼ أف مقاومة إسرائيل 
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لقرارات األمم اؼبتحدة تعززت بعد إعالف مبدأ إيزهناور، ولوال ذلك ما كاف بإمكاف دولة صغَتة 
دولة. وإف سبب  ٗٚم اؼبتحدة وترفض االمتثاؿ لقرارات صّوتت عليها مثلها أف تستخ  باألم

 عناد إسرائيل ال يرجع إىل قوهتا، ولكن يشجعها عليو موق  الواليات اؼبتحدة.

وانتقد مندوب رومانيا ما يًتدد بأف اغبكومة األمريكية عاجزة عن التأثَت على إسرائيل. 
يد توصيات اعبمعية العامة بشأف بريطانيا وعدواهنا وأشار إىل أهنا مل ذبد نفسها عاجزة عن تأي

على مصر حىت خضعت بريطانيا. وأهنى مندوب رومانيا كلمتو بأف حكومتو ستصوت لصاحل 
 .(ٖٕٓ)مشروع القرار اؼبقدـ من أفغانستاف وإندونيسيا والعراؽ ولبناف وباكستاف والسوداف

ب مندوب اليمن عن رفض أي وفيما يتعلق بإخالء قطاع غزة ومهاـ قوات الطوارئ، أعر 
اقًتاح بتوسيع مهاـ تلك القوات، ألف األمر يرتبط حبقوؽ السيادة ؼبصر، وأف وجود ومهاـ قوات 
الطوارئ خيضع التفاؽ بُت األمُت العاـ ومصر. وعارض فكرة تدويل قطاع غزة، فشدد على أف 

أف ىذه اؼبهاـ مت التأكيد مهاـ قوة الطوارئ تأمُت وق  إطالؽ النار واإلشراؼ على االنسحاب، و 
عليها عندما قررت حكومتو االشًتاؾ يف قوة الطوارئ، وال ديكن يف أي وقت أف تصبح جيش 
احتالؿ أو تستخدـ ؼبصلحة الُغزاة. وأف اليمن ترى ضرورة أف يتم إخالء القطاع بالكامل ويعود 

ف ىناؾ أي توسيع ؼبهامها ؼبا كاف عليو قبل اغبرب، وأف تكوف مهمة قوة الطوارئ ؿبددة، وإذا كا
 .(ٕٗٓ)فيجب أف يكوف ذلك باتفاؽ بُت مصر واألمُت العاـ لألمم اؼبتحدة

ويف اعبلسة الثانية اليت عقدهتا اعبمعية يف أوؿ مارس، وألوؿ مرة تراجعت إسرائيل؛ 
وأعلنت جولدا مائَت أف حكومتها أصبحت يف وضع يسمح ؽبا باإلعالف عن عزمها االنسحاب 

فرباير.  ٕيف  ٕٗٔٔوري من شـر الشيخ وقطاع غزة امتثاال لقرار اعبمعية العامة رقم الكامل والف
وأف إسرائيل صرحت مرارا أنو ليس ؽبا مصلحة يف شريط األرض اؼبطل على الساحل الغريب ػبليج 
العقبة، وأف ىدفها الوحيد ضماف حرية اؼبالحة يف خليج العقبة، وأف ىذا ىدٌؼ حيوٌي إلسرائيل 

. (ٕ٘ٓ)اليت يعتمد اقتصادىا على التجارة واؼبالحة بُت البحرين األضبر واؼبتوسط والدوؿ
فرباير واؼبتضمنة حرية اؼبرور يف خليج العقبة،  ٔٔواستشهدت دبذكرة داالس إىل إيباف يف 
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فرباير بضرورة سبركز قوات دولية يف  ٕيناير و ٕٛوبتصرحيات اؼبندوب األمريكي باعبمعية العامة يف 
اف لضماف الفصل بُت القوات اؼبصرية واإلسرائيلية. وأضافت أف إسرائيل ستسحب مضيق تَت 

قواهتا من قطاع غزة، بشرط أف تنتشر قوات الطوارئ فيو فور انسحاهبا، وتنتقل اإلدارة اؼبدنية 
والعسكرية إىل قوات الطوارئ، وأعربت عن ثقة إسرائيل يف أف تبقى مسئولية إدارة القطاع يف يد 

ؼبتحدة غبُت الوصوؿ إىل اتفاؽ بشأف مستقبل قطاع غزة، وإذا عاد الوضع فيو إىل سابق األمم ا
عهده؛ يكوف إلسرائيل حرية التصرؼ للدفاع عن عن حقوقها. واقًتحت مائَت عقد اجتماع فوري 

رئيس أركاف اعبيش اإلسرائيلي واعبنراؿ بَتنز قائد قوة الطوارئ الزباذ  Dayanبُت اعبنراؿ داياف 
 .(ٕٙٓ)دابَت الالزمة لكي تضطلع األمم اؼبتحدة دبسئولياهتا اعبديدة يف القطاعالت

ويف تعقيبو على كلمة وزيرة خارجية إسرائيل؛ أعرب وزير خارجية مصر عن أمل مصر 
وأعضاء اعبمعية العامة أف تلتـز إسرائيل بتنفيذ القرارات الداعية إىل االنسحاب الفوري غَت 

اؼبوق  الوحيد الذي تقبلو اعبمعية العامة، وليس ىناؾ شيء قيل يف اؼبشروط، باعتبار ذلك 
اعبمعية ديكن أف يغَت ىذه اغبقيقة أو يؤثر على شرعية حقوؽ مصر والسكاف يف قطاع غزة. 
وأكد على ضرورة "عدـ االىتماـ بأية تصرحيات قيلت يف أروقة اعبمعية أو يف أي مكاف آخر 

. والواقع أف (ٕٚٓ)سك مصر حبقوقها وحقوؽ الشعب العريبيتعارض مع ىذه اغبقيقة". وأعلن سب
فرباير، ولكن أراد ؿبمود فوزي أال  ٕٕىذه اؼبالحظات ال تتعارض مع تصرحيات األمُت العاـ يف 

 يُلـز مصر علنا باؼبوق  الذي حدده األمُت العاـ.

رئ، فقد واغبقيقة أنو حىت أوؿ مارس كاف اؼبوق  ملتبسا حىت بالنسبة لقائد قوات الطوا
ذكر يف مذكراتو أنو حىت أعلنت مائَت أف إسرائيل ستنسحب من غزة، مل يتلق أية تعليمات بأف 
قوات الطوارئ ستكوف مسئولة عن اإلدارة اؼبدنية بالقطاع. ويضي  أنو طلب يف رسالتو لألمُت 

دود، وإىل مىت يناير معرفة اؼبهاـ اؼبتوقع أف تقـو هبا تلك القوات عندما تصل خط اغب ٕٓالعاـ يف 
ستبقى ؟ وُيضي  بَتنز أنو مل جُيبو األمُت العاـ إجابة ؿبددة، إذ مل يكن األمر مؤكًدا حىت تلك 



                                     مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                                                 الحادى والثالثون العدد 
 

111  

 

اللحظة ما إذا كانت إسرائيل ستنسحب بالفعل أـ ال، وإذا كانت ستفعل ذلك فبأي شروط، وأنو 
 .(ٕٛٓ)الطوارئلذلك مل يستطع فعل الكثَت يف سبيل التخطيط ؽبذا اعبانب من قواعد قوات 

ونظرا غبالة عدـ الوضوح يف اؼبهمة اليت سيضطلعوف هبا يف القطاع، أخذ بَتنز ورفاقو يف 
قيادة القوات الدولية يقرأوف تقارير مناقشات اعبمعية العامة، ويتناقشوف حوؿ اؼبهاـ اإلدارية اليت 

وا مع حاكم اؼبدينة قد يضطلعوف هبا يف القطاع. ويضي  بَتنز أهنم عندما دخلوا بورسعيد تعامل
يف بعض اؼبسائل اإلدارية، وعندما مت ربرير بورسعيد والعريش، فإف السلطات اؼبدنية اؼبصرية بدأت 

 .(ٜٕٓ)العمل فور رحيل الغزاة، ورسخت قوات الطوارئ الدولية نفسها

 مارس ىنأ إيزهناور بن جوريوف على قراره الشجاع باالنسحاب وراء  ٕعلى أية حاؿ، يف 

دنة وترؾ مستقبل غزة لألمم اؼبتحدة. وصرح ألعضاء الكوقبرس: "إف إسرائيل خطوط اؽب
 .(ٕٓٔ)مارس فبا سيسمح لقوات الطوارئ بالتحرؾ" ٚستغادر غزة حبلوؿ 

وعلى النقيض من ذلك، كاف لدى اغبكومة والرأي العاـ يف إسرائيل شعور باالستياء، 
مارس، وأبدى الوزراء عدـ رضاىم عن الكلمة اليت ألقاىا اؼبندوب  ٕواجتمع ؾبلس الوزراء يف 

األمريكي يف اعبمعية العامة تعقيبا على تصريح مائَت بشأف شروط االنسحاب، واليت أكد فيو أنو 
 -ال تؤخذ كشرط لالنسحاب، وأهنا تبدو غَت معقولة. وناقش ؾبلس الوزراء ما إذا كاف ينبغي أ

جيب عليهم سحب  -مع ضماف القليل للوصوؿ إىل األىداؼ اليت ذىبوا للحرب من أجلها 
قواهتم. ويف حُت كانت التوجهات السياسية غبكومة بن جوريوف واضحة، كانت ىناؾ شائعات 

يفكراف يف االنسحاب من االئتالؼ إذا   Mapamوماباـ   Ahdutبأف حزيب أحدوت 
 .(ٕٔٔ)خرجت القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة دوف ضماف قوي بعدـ السماح للمصريُت بالعودة

مارس أف  ٖوعلى اعبانب اآلخر صرح اؼبتحدث باسم اعبامعة العربية باألمم اؼبتحدة يف 
وبات إذا مل تقرر إسرائيل اليـو أهنا بدأت الدوؿ العربية سُتصر على مشروع قرارىا بفرض العق

األعضاء يف ؾبموعة الدوؿ األفريقية اآلسيوية  ٕٚاالنسحاب بالفعل. وأضاؼ أف الدوؿ الػ 
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ستتخذ أيضا ىذا االذباه. وقد أبدت بعض الوفود األوروبية قلقها من إصرار الدوؿ العربية على 
 .(ٕٕٔ)اؼبطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل

 ٖٓ.ٔٔقوات الطوارئ، فكاف قد وصل القاىرة صباح أوؿ مارس، ويف الساعة أما قائد 
ظبع ألوؿ مرة من وكالة أسوشيتيد برس أف اإلسرائيليُت أعلنوا أهنم سينسحبوف. ويف الساعة 

مارس، تلقى تعليمات من األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة بأف ُيسرع ؼبقابلة اعبنراؿ  ٕصباح  ٖٓ.ٖ
بعد  ٖٓ.ٕبات اػباصة بانسحاب اإلسرائيليُت. وحدد اعبنراؿ داياف الساعة داياف لتنسيق الًتتي

 الظهر ؽبذا اللقاء يف مدينة اللد، مث تراجع بدعوى أنو مل يتلق تعليمات هنائية من حكومتو.

 والستيضاح األمر وطلبا للتعليمات، أبرؽ بَتنز إىل مهرشولد يسألو عما يفعلو إذا تسلمت 

زة من اإلسرائيليُت، وطلبت السلطات اؼبصرية السماح بعودة اغباكم قوات الطوارئ قطاع غ
واؼبوظفُت ورجاؿ الشرطة اؼبصريُت إىل القطاع كما حدث يف العريش. وما جيب أف يقولو للجنراؿ 
دياف إذا سألو عما إذا كاف سيقبل أي مصري يف القطاع. وأهنى بَتنز رسالتو ؽبمرشولد مؤكدا أنو 

مل تتم صياغة سياسة هنائية، ويعلم أف استالـ القطاع يف اؼبرحلة األوىل  "يدرؾ أنو حىت اآلف
وإدارتو جيب أف يكوف من خالؿ قوات الطوارئ الدولية، لكن إىل مىت ستستمر ىذه اؼبرحلة؟". 
ويف اليـو التا ي تلقى بَتنز ردا من مهرشولد بأف االنسحاب اإلسرائيلي ينبغي أف يكوف غَت 

قش بعد مع اعبنراؿ داياف ماذا سيحدث بعد تسلم قوات الطوارئ القطاع. مشروط، وأنو مل ينا
 .(ٖٕٔ")وأضاؼ: "إف مستقبل القطاع سوؼ حُيدد يف إطار اتفاؽ اؽبدنة العامة

وكاف رأي بَتنز أف قوات الطوارئ ستكوف مسئولة عن اإلدارة يف قطاع ؼبدة األسبوعُت 
مصر. وأنو جيب أف تستمد سلطاهتا يف غزة من  الالزمُت للتفاوض بشأف ترتيبات أكثر ربديداً مع

 .(ٕٗٔ)مصر باعتبارىا القوة اؼبسيطرة وفقا التفاؽ اؽبدنة وليس من إسرائيل كقوة احتالؿ

واؼبالحظ أنو يف الوقت الذي مل يكن فيو أي التباس حوؿ مهمة قوات الطوارئ يف 
طات اؼبصرية؛ مل يكن بورسعيد والعريش، حيث دخلت اؼبدينتُت وتسلمتهما مث سلمتهما للسل
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. وربسبا لكل االحتماالت دبا فيها (ٕ٘ٔ)ىذا الوضوح موجودا فيما يتعلق دبهمتها يف قطاع غزة
البقاء يف القطاع، حصلت قوات الطوارئ على معلومات عن ظروؼ القطاع من الكولونيل بايارد 

Bayard لغزو اإلسرائيلي، رئيس اللجنة اؼبشًتكة للهدنة بُت مصر وإسرائيل يف غزة عند وقوع ا
"عرفوا شيئا ما عن  –حسبما يقوؿ بَتنز  –. وؽبذا Brown وكذلك من خليفتو كولونيل براوف 

الشعور الشعيب، وكي  تسَت اإلدارة احمللية، وأظباء الشخصيات البارزة الذين شغلوا مناصب يف 
ها قوات الطوارئ عند اجملالس البلدية السابقة واغبالية". وُيضي : "إهنم تلقوا معلومات ستحتاج

بدء مهامها، تتعلق باؼبباين الرئيسية واؼبستشفيات واؼبتاجر واؼبخيمات ونقاط الضع  وغَتىا". 
وحاوؿ بَتنز أيضا اغبصوؿ على نسخ عن نظاـ اغبكم العسكري الذي أنشأه األمريكيوف 

ثانية. وأعد ىيئة من والربيطانيوف يف األراضي اليت وضعت ربت إدارهتم يف هناية اغبرب العاؼبية ال
اؼبوظفُت للتعامل مع الشئوف اؼبدنية. وىو األمر الذي كاف يتطلب أعدادا إضافية من الضباط 

 .(ٕٙٔ)وموظفي األمم اؼبتحدة واؼبوظفُت اؼبرتبطُت هبم

مارس وصل بَتنز العريش لكي يناقش الًتتيبات النهائية لدخوؿ غزة مع العقيد  ٗويف 
ومعاونيو يف قوات الطوارئ. وقد وصل إليو طلب عاجل من دياف  Lundqvistلونديكفست 

ؼبقابلتو يف اللد. وفور وصولو وجده يف انتظاره، وبدا كأنو قد تلقى أوامر من حكومتو بسحب 
جنوده من غزة وشـر الشيخ على وجو السرعة وأال يثَت أية مشكلة. ومل يُوجو دياف إىل بَتنز أية 

يتوقعها وخيشاىا. وشدد دياف على ضرورة تسُلم قوات الطوارئ  أسئلة من األسئلة اليت كاف
 معسكرات ومدف القطاع يف جنح الليل أثناء حظر التجواؿ ليضمن وجود األىا ي دبنازؽبم.

مارس، وأف يغادر اؼبوظفوف  ٚوقد وافقو بَتنز، فاتفقا على أف يتم استالـ اؼبدينة ليلة 
. ومع ذلك فإف بعض اؼبعدات والقوات اليت ربرسها يف اإلسرائيليوف غزة عندما يغادرىا اعبنود
مارس يف نقطة  ٙمارس. واتفقا على عقد مؤسبر يف  ٛـبيم رفح ال ديكن نقلها إال بعد ظهر 

التقاء قوات الطوارئ مع القوات اإلسرائيلية غرب رفح. وعقب اجتماعو مع دياف يف ساعة متأخرة 
ا للعودة إىل مقر القيادة يف العريش أو البالح، ذىب مارس، ونظرا ألف الوقت كاف متأخر  ٗمساء 
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نائب مدير األونروا، وناقشا كي  ديكن إدارة  Carverبَتنز إىل القدس، والتقى ليز ي كارفر 
الشئوف اؼبدنية بالقطاع عندما يغادر اإلسرائيليوف. وقررا بشكل مبدئي تقسيم اؼبسئوليات بُت 

 .(ٕٚٔ)نز جوا إىل مقره بالبالحاألونروا وقوات الطوارئ. مث عاد بَت 

على أية حاؿ، بدأت طالئع القوات اإلسرائيلية تنسحب من قطاع غزة وشـر الشيخ يف 
مارس. وبدأ اؼبدنيوف اإلسرائيليوف ينسحبوف استعدادا لالنسحاب الشامل  ٗاػبامسة مساء 
 . (ٕٛٔ)اعمارس. وبدأت السلطات تنقل إدارات كانت قد أنشأهتا بالقط ٙعسكريا ومدنيا يف 

ومع ذلك، بقيت مشكلة التعامل مع صباؿ عبد الناصر، وأدرؾ إيزهناور وداالس أنو بعد 
انسحاب إسرائيل سيتعُت عليهما إقناعو، ردبا من خالؿ مهرشولد، بالتعاوف مع األمم اؼبتحدة 

. ولكن خاب ظنهم، فمن ناحية نشطت يف غزة العناصر (ٜٕٔ)واحملافظة على سلطتها يف غزة
مارس، وحسبما أكد النيوزيلندي براوف الذي خل   ٗلعودة اإلدارة اؼبصرية، ففي اؼبؤيدة 

األمريكي بايارد رئيسا للجنة اؼبشًتكة للهدنة بُت مصر وإسرائيل يف غزة، عقدت العناصر الشابة 
 .(ٕٕٓ)اؼبؤيدة لعبد الناصر ولعودة اإلدارة اؼبصرية لغزة عدة اجتماعات

طات اإلسرائيلية، واىتمت دبا سيشهده القطاع بعد ومن جانبها ذباىلت مصر االشًتا
 ٖٓٓانسحاب إسرائيل، وخرجت الصح  اغبكومية كاعبمهورية تؤكد أف القطاع الذي يقيم فيو 

أل  نسمة سيشهد تغَتا يف نظاـ اغبكم. وأف جالء القوات اإلسرائيلية ينطوي على صعوبات 
ت برنامج احتالؿ مشل صبيع النواحي، وفرضت إدارية، نظرا ألف إسرائيل منذ احتالؽبا القطاع وضع

التعامل بالنقد اإلسرائيلي، ولكن سكاف القطاع رفضوا التعامل بالعملة اإلسرائيلية. وأضافت 
الصحيفة أنو من اؼبشاكل اليت ستواجو األمم اؼبتحدة الربيد والسكة اغبديد ومها مرتبطاف 

تة ؾبالس بلدية ربت إشراؼ اغباكم بإسرائيل. فضال عن ذلك فإف اإلسرائيليُت أنشأوا س
العسكري وأربعة ؾبالس حيكمها نواب للحاكم العسكري، وبدأوا يف تنفيذ مشروعات خاصة 

أل  الجئ  ٕٓٔأل  عريب يقيموف يف قطاع غزة و ٜٓبالطرؽ والزراعة واألحراش. وأف ىناؾ 
إنشاء خط أنابيب  يعيشوف يف تسعة معسكرات. ومن اؼبشروعات اليت بدأت إسرائيل يف تنفيذىا
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اؼبياه الستخدامها يف ري األراضي. وأكدت الصحيفة أنو على الرغم من ىذا فإف سكاف غزة 
ازبذوا موقفا سلبيا أثناء االحتالؿ اإلسرائيلي، وتزايد السخط ضد إسرائيل، واتسعت حركة توزيع 

 .(ٕٕٔ)اؼبنشورات اؼبناىضة ؽبا

ا ي يف الثانية عشرة ظهرا بقافلة من مارس، وفوجئ األى ٙوبدأت عملية االنسحاب يف 
السيارات زبًتؽ شارع عمر اؼبختار دبدينة غزة ؿبملة باؼبهمات وتتجو خارج اؼبدينة كبو مدينة 
اجملدؿ، وتتابعت قوافل السيارات اإلسرائيلية. وكانت تأيت فارغة وزبرج ؿبملة باعبنود واؼبهمات. 

اعبنود يفرقوف األىا ي. وخالؿ حظر التجواؿ ويف الرابعة عصرا بدأ موعد حظر التجواؿ وأخذ 
تابعت القوات اإلسرائيلية االنسحاب، وبقيت ثالث دبابات وبعض اؼبصفحات تتجوؿ يف شوارع 

. وقد أؽبب رحيل اإلسرائيليُت الوشيك ضباسة األىا ي، وقاـ (ٕٕٕ)غزة لتؤمن القوات اؼبنسحبة
ؽ النار، لكن مت قمعهم بقوة من ؾبموعة من الالجئُت خبرؽ حظر التجوؿ، وأخذوا يف إطال

 .(ٖٕٕ)جانب القوات اإلسرائيلية

وقد كاف العن  اإلسرائيلي خطَتا، إذ مت االنسحاب يف مناخ من ىذا العن  اؼبفرط، 
فقبل حظر التجواؿ قاـ أىا ي القطاع دبظاىرات ابتهاجا بانسحاب القوات اإلسرائيلية، وكانوا 

ة عبد الناصر. ووقعت حوادث خطَتة، وأذاع راديو يهتفوف ىتافات عدائية إلسرائيل ولتحي
إسرائيل أف حظر التجواؿ فُرض عقب مقتل جندي وإصابة اثنُت يف كمُت أعده األىا ي، وأنو مت 

. ويف جباليا عندما شرع اإلسرائيليوف يف االنسحاب، (ٕٕٗ)إطالؽ النار على القوات اإلسرائيلية
ل من يصادفونو ومنهم أطفاؿ وشيوخ. وعلى أخذوا يفرغوف ما يف بنادقهم من رصاص على ك

الرغم من حظر التجواؿ فإف بعض األفراد كانوا يضطروف للخروج لقضاء اغباجة، وكانت بيوت 
 .(ٕٕ٘)اػبالء يف معسكرات الالجئُت يف العراء، فكاف اعبنود يرموف بالرصاص كل من خيرج

غرب رفح، تتحرؾ وبدأت وحدات قوات الطوارئ اليت كانت منتشرة على طوؿ الطريق 
مارس كانت إحدى الكتائب يف غزة، ويف الساعة  ٙمساء  ٖٓ.ٜذباه القطاع، ويف الساعة 

مارس، أبرؽ بَتنز لألمُت العاـ بأف قوات الطوارئ يف موقعها يف اؼبخيمات  ٚصباح  ٖ٘.ٖ
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. ويف السادسة صباحا خرجت الدبابات ربمل آخر جندي إسرائيلي، (ٕٕٙ)ومراكز السكاف
 .(ٕٕٛ). ومل يتبق إال أولئك اؼبوجودوف يف ـبيم رفح(ٕٕٚ)ملية اؽبروب للمستعمرات اجملاورةوانتهت ع

ويف حُت ظلت شوارع غزة خالية، ألف حظر التجواؿ ينتهي يف اغبادية عشرة، وألف 
األىا ي كانوا يعتقدوف أف قافلة االنسحاب ىي عملية إلعادة االنتشار؛ دخلت قوات الطوارئ 

لتتوىل اإلشراؼ عليو. ففي التاسعة دخلت القوة الدامنركية غزة وأخذ جنودىا القطاع على الفور 
يتجولوف يف الشوارع. وفوجئ األىا ي هبم، فعرفوا أف القوات اإلسرائيلية انسحبت. وخالؿ ساعة  

 .(ٜٕٕ)كاف أىا ي غزة قد ذبمعوا يف شارع عمر اؼبختار، وسارت اؼبظاىرات هتت  ؼبصر

 ٚاع غزة بعد أربعة أشهر وعشرين يوما من احتاللو. ويف وىكذا جلت إسرائيل عن قط
مارس بدأت سيطرة األمم اؼبتحدة على القطاع، ومت عقد اجتماع بُت قادة قوات الطوارئ 

مارس، وتناوؿ اإلدارة اؼبدنية، وحبثوا موضوعات رئيسية كالعملة  ٚواإلسرائيليُت يف اللد صباح 
والسكة اغبديد وتصري  ؿبصوؿ الربتقاؿ، واستمرار األونروا والبنوؾ والشرطة والربيد والتليفونات 

. (ٖٕٓ)يف تقدًن اإلمدادات لالجئُت، واليت مت شحنها خالؿ االحتالؿ اإلسرائيلي عرب ميناء حيفا
كيلو مًتا من غزة، رأي قائد قوات   ٕٓٗونظرا ألف مقر قيادة قوات الطوارئ بالبالح على بعد 

 األىا ي أعلن فيو أف قوات الطوارئ دخلت القطاع تنفيذا الطوارئ نقلو. كما وجو نداء إىل
 .(ٖٕٔ)لقرارات األمم اؼبتحدة ودبوافقة اغبكومة اؼبصرية

وخالفا لألماين اإلسرائيلية، مل ُيكتب للقوات الدولية أف تستمر يف إدارهتا للقطاع سوى 
حرصا منهم على عدـ  أسبوع نتيجة للجهود اليت قاـ هبا أىا ي قطاع غزة لعودة اإلدارة اؼبصرية

تدويل القطاع. وسبثلت جهودىم يف مظهرين: األوؿ قياـ مظاىرات يف أكباء القطاع تطالب برحيل 
القوات الدولية وعدـ التعاوف معها وعودة اإلدارة اؼبصرية. والثاين توجيو وفود من وجهاء القطاع 

 .(ٕٖٕ)إىل مصر ومطالبة اغبكومة اؼبصرية بعودة إدارهتا من جديد للقطاع
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والشك أف الفظائع اليت ارتكبتها إسرائيل إباف احتالؽبا للقطاع، والثقة يف القيادة اؼبصرية، 
تبنتها بعض الشخصيات يف أوائل عاـ  اليت الفكرة قد حفزتا الكتلة اعبماىَتية العريضة. وباستثناء

نسحاب ا بعد األردف إىل إىل انضماـ القطاع الشوا، الداعية سعدي طليعتها ، ويفٜٚ٘ٔ
عودة اإلدارة اؼبصرية. وكاف رأي  سياسية ذات ثقل عارضت أي حركة توجد مل إسرائيل، فإنو

أىا ي القطاع أف اإلدارة اؼبصرية ليست إال وجودا مؤقتا غبُت استعادة كامل فلسطُت، وأداة غبماية 
. وىذا (ٖٖٕ)القطاع من التوسع اإلسرائيلي، وأهنا زبدـ مصاحل القطاع أكثر من أي ىيئة أو دولة

 .االذباه ألىا ي القطاع جيب النظر إليو يف ضوء اؼبد القومي العريب

وُيضاؼ إىل ذلك توجس أىا ي القطاع من مهمة قوات األمم اؼبتحدة وأف تكوف خطوة 
لتدويل القطاع. فمنذ اللحظة األوىل لدخوؽبا للقطاع، مل هتدأ اؼبظاىرات، وظهرت األسلحة يف 

جندي وضابط يكوِّنوف قوة بوليس  ٓٓٗرجاؿ البوليس يوضح موق   أيدي األىا ي. ووق  أحد
غزة، وأخذ يتساءؿ عما يفعل، ىل يتعاوف مع البوليس الدو ي أو ينضم للمقاومة الشعبية، وأكد 

 ٖٕٓٓأنو سينتظر األياـ القادمة اليت توضح نواياىم. وكذلك اغباؿ بالنسبة للموظفُت، فإف 
إلدارة اإلسرائيلية. كما ظهر الفدائيوف يف شوارع غزة بأسلحتهم موظ  أغلبهم رفض التعاوف مع ا

اليت كانوا خيفوهنا من اإلسرائيليُت، وكاف لساف حاؽبم أف قوة الطوارئ جيب أف تفهم أهنا ضيفة 
مارس، ولكن  ٚعلى غزة حىت تعود اإلدارة اؼبصرية. وحاوؿ اعبنود الدامنركيوف تفريق اؼبظاىرات يف 

وا يهتفوف للقومية العربية وعبد الناصر. وربرج اؼبوق ، واستعمل اعبنود األيدي رفض األىا ي وأخذ
 .(ٖٕٗ)لتفريق اؼبتظاىرين. وانتهى اليـو األوؿ لدخوؿ القوات الدولية عند ىذا

مارس خرج مائة أل  شخص يف مظاىرة طافت شوارع غزة هتت  للعروبة وحبياة  ٛويف 
ية. وعقد اؼبتظاىروف اجتماعا بعد خروجهم من مسجد عبد الناصر وتطالب بعودة اإلدارة اؼبصر 

العمري، وخطب العديد من الشخصيات ويف مقدمتهم منَت الريس رئيس بلدية غزة، ونادوا 
 .(ٖٕ٘)بالتمسك بعودة اإلدارة اؼبصرية ومقاومة كل ؿباولة لعزؿ غزة عن األمة العربية
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الشارع الرئيسي حافل  مارس، كاف ٛويعلق بَتنز على ذلك بأنو عندما وصل غزة يف 
باؼبتظاىرين، وكاف ىو ومعاونوه يعتقدوف أف اؼبسَتات اؼبستمرة منذ اليـو السابق مظاىر فرحة 
للتحرر من االحتالؿ اإلسرائيلي، ولكن اسًتعى انتباىو أف الالفتات اليت ضبلها اؼبتظاىروف 

وقد أبرؽ بَتنز للسكرتَت وىتافاهتم كانت تطالب بعودة اؼبصريُت واإلشادة بالرئيس عبد ناصر. 
 .(ٖٕٙ)العاـ بذلك، وأكد لو وجود عدد من اؼبشكالت جيب التعامل معها

وعلى الرغم من اؼبظاىرات، مل ير بَتنز أي سبب للخوؼ من عدـ قدرة قوة الطوارئ 
على الوفاء دبهمتها اؼبتمثلة يف حفظ السالـ يف اؼبقاـ األوؿ، والقياـ بأي واجبات أخرى ضرورية. 

، وجاء فيو: "أنا قائد قوة الطوارئ، أُعلمكم أف وأعد  بيانا لسكاف غزة جرى توزيعو يف ذلك اليـو
القوات اإلسرائيلية انسحبت وقوات الطوارئ دخلت القطاع وتعمل على أداء مهامها على النحو 
الذي حددتو اعبمعية العامة دبوافقة اغبكومة اؼبصرية. وأهنا تقـو بنشر وحداهتا من أجل حفظ 

ألمن عقب انسحاب القوات اإلسرائيلية، وحىت إشعار آخر ستكوف قوات الطوارئ مسئولة عن ا
الشئوف اؼبدنية. وأناشد صبيع األىا ي أف يساعدوا قوات الطوارئ للقياـ دبسئولياهتا. وأف ىيئة 
بية األونروا ستستمر يف إمداد األىا ي بالطعاـ. وأف قوات الطوارئ واألونروا سيبذالف جهدمها لتل

االحتياجات اؼبلحة اليت تنشأ عن الوضع اغبا ي". وناشد بَتنز أىا ي القطاع باؽبدوء والسكينة، 
 وااللتزاـ بالتعليمات، وعدـ ضبل أسلحة أو متفجرات، ومراعاة حظر التجوؿ حىت إشعار آخر.

مارس إلجراء ؿبادثات مبدئية  ٔٔأو  ٓٔأما مهرشولد فقرر إرساؿ أحد رجالو ؼبصر يف 
 .(ٖٕٚ)مارس ٕٓاؼبسئولُت حوؿ ترتيبات إدارة القطاع. كما عـز اغبضور بنفسو بعد مع 

مارس حيث شهدت غزة مظاىرة حاشدة من الطلبة  ٓٔومع ذلك تكرر األمر يف 
والعماؿ واؼبوظفُت والتجار وطالبات اؼبدارس واؽبيئات النسائية، وأعربوا عن رفضهم التعاوف مع 

اإلدارة اؼبصرية فورا. وعندما اقًتبت اؼبظاىرة من مقر قيادة القوات  القوات الدولية وسبسكهم بعودة
الدولية يف سراي اإلدارة اؼبصرية بغزة؛ تصدت ؽبا القوات الكندية وأطلقت القنابل اؼبسيلة للدموع 
على اؼبتظاىرين إلرىاهبم. ولكن مل يًتاجع اؼبتظاىروف وظلوا يهتفوف برحيل القوات الدولية إىل 
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عاش صباؿ ؿبرر  –نريد اإلدارة اؼبصرية  –نة وكانت ىتافاهتم: "ال نريد التدويل خطوط اؽبد
العرب". وصعد أحد اؼبتظاىرين إىل سطح مقر قيادة القوات الدولية وأنزؿ علم األمم اؼبتحدة 
وألقى بو يف اؽبواء ورفع علم مصر فوؽ الساري. وقد بادر أحد أفراد القوة الكندية بإطالؽ النار 

 .(ٖٕٛ)أرداه قتيال، فبا أغضب اؼبتظاىرين فاقتحموا مقر قيادة القوات الدوليةعليو ف

ومل يقتصر األمر على غزة، فقد زح  أىا ي دير البلح وخاف يونس إىل غزة، ومألوا 
شوارعها وأخذوا يطالبوف بعودة اإلدارة اؼبصرية. وؼبا جاء موعد حظر التجواؿ، طلب بَتنز من 

أف يُرسل سيارات مدرعة إىل غزة لقمع اؼبظاىرات، لكنو رفض مؤكدا أف قائد القوة اليوغوسالفية 
 .(ٜٖٕ)قمع اؼبظاىرات ال يدخل يف عملو، ولن يستخدـ القوة ضد األىا ي

 وأصبع أىا ي القطاع على عدـ االعًتاؼ بأية إدارة للقطاع غَت اإلدارة اؼبصرية، وعدـ 

وموظفي اػبدمات الضرورية. كما عاد التعاوف مع أفراد قوات الطوارئ باستثناء األطباء 
ؾبلس بلدي غزة القدًن اؼبعُت من قبل اإلدارة اؼبصرية والذي كانت إسرائيل قد حلتو عقب 

اجتماعاتو باسم اإلدارة اؼبصرية والسلطة اليت  ٜٚ٘ٔمارس  ٔٔاحتالؽبا غزة. وبدأ اجمللس يف 
ئيل قد اعتقلتو. وازبذ اجمللس يستمدىا من مصر. وترأس اجتماعو منَت الريس الذي كانت إسرا

قرارين: األوؿ تقدًن مذكرة احتجاج إىل مهرشولد برفض أية فكرة لتدويل القطاع والتمسك باإلدارة 
 .(ٕٓٗ)اؼبصرية. والثاين إعادة بناء النصب التذكاري للشهداء الذي نسفتو القوات اإلسرائيلية

يف مذكراتو أنو تلقى رسالة يف ومل يكن األمر خيلو من التحريض اؼبصري، فقد ذكر بَتنز 
مارس من اؼبسئوؿ عن مقر قيادة قوات الطوارئ يف غزة، مفادىا أف احملرضُت اؼبصريُت نشطوف.  ٜ

وقد أبرؽ بَتنز بذلك لألمُت العاـ، وأضاؼ أف العميد حلمي ضابط االتصاؿ أبلغو أنو سيصل 
صريُت بالبقاء بعيدًا عن مارس. وقد سأؿ بَتنز مهرشولد: "ىل ىناؾ وعد من اؼب ٔٔغزة يف 

القطاع ألي فًتة ؟" ويضي  بَتنز أف الوكالء اؼبصريُت الرئيسيُت الذين حيرضوف اعبماىَت بعد 
دخوؿ قوات الطوارئ جاءوا كصحفيُت وىم: أضبد سعيد وسامي داود ولطفي عبد القادر. وأف 
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مات التابعة لألمم اؼبتحدة آلية دخوؽبم القطاع سليمة، ألف اؼببدأ الذي سارت عليو خدمات اؼبعلو 
اؼبرافقة لقوات الطوارئ ىو السماح ألي صحفي من القاىرة بدخوؿ اؼبناطق اليت تسيطر عليها 

 .(ٕٔٗ)قوات الطوارئ

وجدير بالذكر إنو إذا كانت إسرائيل قد خرجت من القطاع بناء على وعد بأنو سوؼ 
ررت ازباذ ترتيبات عملية لكي تبدأ يُدوؿ ولن يعود إىل مصر؛ فإف اغبكومة اؼبصرية من جانبها ق

 ٜٚ٘ٔمارس  ٔٔ. ففي ٜ٘٘ٔلسنة  ٕ٘٘اإلدارة اؼبصرية أعماؽبا فورا استنادا إىل القانوف رقم 
صدر قرار بتعيُت اللواء أركاف حرب ؿبمد حسن عبد اللطي  رئيس ىيئة التسليح حاكما إداريا 

غبكومة اؼبصرية احتجاجا إىل . كما أرسلت ا(ٕٕٗ)للقطاع بدال من اللواء ؿبمد فؤاد الدجوي
السكرتَت العاـ لألمم اؼبتحدة، ربتج على خروج القوات الدولية عن واجباهتا احملددة واليت وافقت 

 .(ٖٕٗ)عليها مصر. واحتجت على إطالؽ عناصر من تلك القوات النار على أىا ي القطاع

وعزمها تو ي مارس موق  مصر  ٕٔوأوضح صباؿ عبد الناصر يف برقية إىل مهرشولد يف 
إدارة قطاع غزة فورا. وشدد على أف قرارات األمم اؼبتحدة حددت مهمة قوات الطوارئ، ومل 

 .(ٕٗٗ)تشمل القياـ بأية أعباء إدارية، وأنو ؽبذا قامت مصر بتعيُت حاكم إداري مصري للقطاع

وميدانيا، انتفضت غزة كلها، وأصر األىا ي على رفضهم تدويل القطاع وعلى عودة 
رة اؼبصرية. واجتمع بعض زعماء غزة، وذىب وفد منهم ضم منَت الريس وفاروؽ اغبسيٍت اإلدا

وصباؿ الصوراين، ؼبقابلة الكولونيل أقبهومل اغباكم الدو ي للمدينة، وأكدوا أهنم ال يريدوف البوليس 
ف يصربوا الدو ي إذا كاف قدومو أوؿ خطوة لتدويل القطاع. وبعد اؼبقابلة ناشد الزعماء اؼبتظاىرين أ

 .(ٕ٘ٗ)يومُت أو ثالثة مث يقرروا ما يفعلوف لكي تعود اإلدارة اؼبصرية للقطاع

ويف غضوف ذلك؛ وحرصا على التهدئة ومنع أي ربرؾ من مصر وصداـ مع إسرائيل؛  
أف يُبلغ ناصر أنو  Raymond Hareكلفت اغبكومة األمريكية سفَتىا بالقاىرة رديوند ىَت 

جب اتفاقيات اؽبدنة، ؼبصر اغبق يف إدارة غزة، وأف الواليات اؼبتحدة لن من الناحية القانونية ودبو 
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تتحدى ىذا اغبق، لكنها تأمل أال سبارس مصر ىذه اغبق، وال رباوؿ أف تستبدؿ إدارة األمم 
اؼبتحدة يف غزة. وإذا تصرؼ بقدر من ضبط النفس وتعاوف مع مهرشولد؛ فإهنا ستستأن  

 .(ٕٙٗ)مع مصر، وتقـو بتوجيو برامج اؼبساعدات ؽبا العالقات االقتصادية الطبيعية

ومل تلتفت مصر لذلك، وتزامنا مع الصراع حوؿ عودة اإلدارة اؼبصرية إىل القطاع، بادرت 
مارس  ٕٔاغبكومة اؼبصرية باإلعالف عن بعض الًتتيبات سبهيدا لعودهتا للقطاع. فأعلنت يف 

 ؿبصوؿ الربتقاؿ. عزمها صرؼ تعويضات ألىا ي القطاع اؼبصابُت وشراء

وقوبلت تصرحيات اؼبسئولُت اؼبصريُت بابتهاج أىا ي القطاع والتفوا حوؿ أجهزة الراديو 
لسماع إذاعة صوت العرب. وبدأ النشاط يعود لغزة؛ فأخذ أصحاب اؼبتاجر خُيرجوف بضائعهم 

ع األىا ي أعالـ اليت كانت ـببأة أثناء االحتالؿ. وبدأت غزة تستعد الستقباؿ اإلدارة اؼبصرية، ورف
 .(ٕٚٗ)مصر وصور عبد الناصر استعدادا لعودة اإلدارة اؼبصرية ؿبل قوات الطوارئ

مارس شهدت مدينة غزة مظاىرة ضخمة بلغ طوؽبا طبسة كيلو مًتات. وقامت  ٖٔويف 
مظاىرات فباثلة يف أكباء القطاع. وأعلن اؼبتظاىروف أف القطاع لن يهدأ ولن يك  عن التظاىر 

إلدارة اؼبصرية. ويف اليـو نفسو توجو اللواء ؿبمد حسن عبد اللطي  اغباكم اإلداري حىت تعود ا
. وبالفعل يف السادسة (ٕٛٗ)اعبديد للقطاع إىل رئاسة اعبمهورية سبهيدا لسفره إىل غزة يف اليـو التا ي

مارس دخل غزة، واستقبلو األىا ي استقباال ضباسيا ترددت فيو ىتافات  ٗٔوالنص  مساء 
. وتوجو على الفور إىل مبٌت اإلدارة اؼبصرية. وكاف بصحبتو ؾبموعة من العسكريُت واؼبدنيُت مدوية

 للقياـ بأعماؿ اإلدارة.

مارس صرح متحدث باسم األمم اؼبتحدة أف الوثيقة اليت تثبت دعوة أية دولة  ٘ٔويف 
ى أال تتخذ أية ، وأف األمم اؼبتحدة ؾبربة علٜٜٗٔللسيطرة على القطاع ىي اتفاؽ اؽبدنة عاـ 

 .(ٜٕٗ)إجراءات ضد رغبة مصر، وأف القوات الدولية سُتغادر القطاع قريبا عندما تطلب مصر
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وىكذا قبحت جهود مصر وأىا ي قطاع غزة، وكاف دخوؿ اغباكم اإلداري العاـ غزة هناية 
سلمت  ٜٚ٘ٔمارس  ٙٔؼبشروع تدويل القطاع وإبقاء اإلدارة اؼبدنية بيد قوات الطوارئ. ويف 

قوات الطوارئ مهاـ األمن إىل اإلدارة اؼبصرية، واختفى أفرادىا من شوارع غزة، وحلت قوات 
حرس اغبدود اؼبصري ؿبل قوات الطوارئ على طوؿ الطريق من العريش إىل غزة. وتسلمت اإلدارة 
اؼبصرية سجن غزة، ووعد اغباكم اإلداري باإلفراج عن اؼبسجونُت خاصة أثناء االحتالؿ. كما 

 .(ٕٓ٘)اإلدارة اؼبصرية تتسلم اؼبكاتب اغبكومية من قوات الطوارئ بدأت
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 الخاتمة

ومن خالؿ ما سبق ديكن القوؿ بأف احتالؿ قطاع غزة كاف ىدفا عسكريا إسرائيليا 
للخالص من دوره كلساف فبتد داخل األرض احملتلة يصلح منطلقا ؽبجـو مصري ضد إسرائيل، 

 فدائيُت.باإلضافة إىل دوره كقاعدة ألعماؿ ال

، تاريخ احتالؿ إسرائيل لقطاع ٜٚ٘ٔمارس  ٙٔو  ٜٙ٘ٔنوفمرب  ٕوكانت الفًتة بُت 
غزة وتاريخ عودة اإلدارة اؼبصرية للقطاع، من أدؽ الفًتات اليت مرت على القطاع. وكاف مستقبل 
قطاع غزة السياسي موضع جدؿ. فكاف لدى إسرائيل نية للبقاء، وكاف يهمها يف اؼبقاـ األوؿ 

 ـ عودتو ؼبصر، ويف اؼبقاـ الثاين ضمو أو تدويلوعد

وبدأ مسلسل اؼبماطلة اإلسرائيلية بعد أياـ من إبالغ إسرائيل األمم اؼبتحدة قبوؽبا وق  
إطالؽ النار، فقد أعلنت أهنا ستسحب قواهتا دبجرد الوصوؿ إىل وضع ُمرض مع قوة الطوارئ. 

 وراحت تروج للحل األفضل ؽبا وىو ضم القطاع.

والذي دعا إسرائيل إىل  ٜٚ٘ٔيناير  ٜٔاف قرار اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة يف وك
، دبثابة شهادة وفاة دبلوماسية للبديل األوؿ من ٜٜٗٔسحب قواهتا فورا وراء خطوط اؽبدنة لعاـ 

البديلُت اللذين وضعتهما إسرائيل ؼبستقبل القطاع. وتبنت إسرائيل اػبيار الثاين اػباص دبحاولة 
ويل القطاع، ودعمتها بعض الوفود يف اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة، السيما الوفدين الكندي تد

 والربيطاين.

وأبرز البحث مدى تأثَت التكتالت يف أروقة األمم اؼبتحدة، فقد كاف ؼبوق  كتلة باندونج 
لى اؼبد القومي تأثَته. وكاف الصراع حوؿ عودة اإلدارة اؼبصرية لغزة كاشفا بدرجة كبَتة ودليال ع

 العريب الداعم ؼبصر على اؼبستوى الدبلوماسي. 

 والشك أف صالبة اؼبوق  اؼبصري، ورفض أىا ي قطاع غزة تدويل القطاع وإصرارىم على 
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عودة اإلدارة اؼبصرية، فضال عن اؼبوق  األمريكي، وظهور فكرة توقيع عقوبات ضد إسرائيل، كل 
وتسليم القطاع لقوات الطوارئ الدولية، على وعد بأنو  ىذا ضبل حكومة إسرائيل على االنسحاب

 لن يعود ؼبصر.

وبعد انسحاب إسرائيل وتسلم قوات الطوارئ إدارة قطاع غزة، مل تعر اغبكومة اؼبصرية 
مناشدة إيزهناور ووعوده أية أمهية، ردبا إدراكا منها أف اعًتاؼ الواليات اؼبتحدة بأف ؼبصر اغبق يف 

ن تتحدى ىذا اغبق، وتأمل أال سبارس مصر ىذه اغبق، وال رباوؿ أف تستبدؿ إدارة غزة، وأهنا ل
 إدارة األمم اؼبتحدة يف غزة، كاف ؿباولة أمريكية لكسب الوقت وترسيخ أمر واقع.

وإلحباط أية ـبططات؛ اىتمت اغبكومة اؼبصرية فور انسحاب إسرائيل بعامل الوقت، 
يُت حاكٍم إداريٍّ مصريٍّ للقطاع، وطالبت برحيل فأسرعت بازباذ ترتيبات عملية، فبادرت بتع

 قوات الطوارئ الدولية.

وقد أكد البحث أف التعنت واؼبماطلة واؼبساومة السياسية، وكذلك العن  وسياسة 
 األرض احملروقة ركائز أساسية يف السياسة اإلسرائيلية.
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 الهوامش
                                                           

 .ٖٔ، صٖٜٙٔقطاع غزة، القاىرة  -إدارة اغباكم اإلداري العاـ لقطاع غزة، فلسطُت( 1
، رسالة ٜٙ٘ٔ - ٜٜٗٔ( ؿبمود عبد اغبي ؿبمود، غزة وقطاعها ربت االدارة اؼبصرية ٕ

 .ٔ، صٕٓٔٓاآلداب جامعة دمنهور ، كلية غَت منشورة ماجستَت
 –، منظمة التحرير الفلسطينية ٜ٘ٛٔ – ٜٚٙٔمد خالد األزعر، اؼبقاومة يف قطاع غزة ( ؿبٖ

، دار الطاي  للطباعة والنشر   .٘ٔ، ٗٔ، صٜٚٛٔاجمللس األعلى للًتبية والثقافة والعلـو
،  غَت منشورة ماجستَت ( فؤاد على مصطفى العاجز، تطور التعليم العاـ يف قطاع غزة، رسالةٗ

 .ٛٙص ،ٜٛٚٔكلية الًتبية اعبامعة األردنية، عماف 
؛ صبيل ىالؿ، أثر السياسة يف الوضع السكاين يف ٙٔمد خالد األزعر، مرجع سابق، ص( ؿب٘

؛ زياد أبو ٔٔ، صٜٜٓٔ، ٗالضفة الغربية وقطاع غزة، ؾبلة الدراسات الفلسطينية، عدد
، ضمن أحباث مؤسبر االقتصاد الفسطيٍت، مركز ٜٗٛٔ – ٜٛٗٔعمرو، اقتصاد قطاع غزة 

 .ٛٓٔ، صٜٙٛٔدراسات الوحدة العربية، لبناف، 
تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية  ٜٚٙٔ –ٜٛٗٔسُت أبو النمل، قطاع غزة ( حٙ

 .ٖٛ، صٜٜٚٔوعسكرية، منظمة التحرير الفلسطينية، بَتوت 
ٚ )Masalha, Nur, The 1956-57 Occupation of the Gaza Strip, 

British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 23, No. 1, 
May, 1996, p.55. 

 .ٚٔ( إدارة اغباكم اإلداري العاـ لقطاع غزة، مصدر سابق، صٛ
، ٜٜٛٔة ، دار اؼبعارؼ، القاىر ٕ، طٖج ( عبد الرضبن الرافعي، يف أعقاب الثورة اؼبصرية،ٜ

 .ٕٗٙص
(. أغبقت اغبكومة اؼبصرية www.palestinapedia.net( اؼبوسوعة الفلسطينية )ٓٔ

منطقة غزة بسالح اغبدود، فعينت مدير سالح اغبدود واغباكم العسكري للصحراء الشرقية 
اؼبصرية بفلسطُت. وعينت وكيل ؿبافظة سيناء حاكما إداريا للمناطق اليت زبضع لرقابة القوات 

 السابق نائباً لو. وظل مقر اغباكم اإلداري بالقاىرة، وازبذ نائبو غزة مقراً لو.
 .ٕٔ، صٖٜ٘ٔديسمرب  ٕٔمكرر يف  ٜٜالوقائع اؼبصرية، عدد ( ٔٔ

https://www.palestinapedia.net/
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، حبث منشور على موقع اغبوار اؼبتمدف ٜٚ٘ٔ –ٜٛٗٔغازي الصوراين، قطاع غزة ( ٕٔ
(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=364924&r=
0) 
رة اإلرشاد القومي، قطاع غزة، تقدًن عبد اؼبنعم حسن حسٍت اغباكم اإلداري لقطاع ( وزأٖ

 تقرير عبنة دراسة رفع مستوى . جاء يفٚ، صٜٚٙٔغزة، مصلحة االستعالمات، القاىرة 
كم.   ٕٔو  ٚأل  دومن، وعرضو بُت  ٖٖ٘االنتاج الزراعي بقطاع غزة أف مساحة القطاع 

إدارة اغباكم  –مكتب الوزير  –، وزارة اغبربية ٙٚٓٓ – ٔٙٚٓٓٓوثائق وزارة اغبربية، مل  
الزراعة، ، وزارة ٜٜ٘ٔ/ٕ/ٕٛ – ٜٛ٘ٔ/٘/ٚمكاتبات خاصة بقطاع غزة  –اإلداري العاـ 

 .مكتب الوكيل، تقرير عبنة دراسة رفع مستوى اإلنتاج الزراعي بقطاع غزة
 .٘ٚ( فؤاد على مصطفى العاجز، مرجع سابق، صٗٔ
 ٛٙٔعواد األسطل، الوضع القانوين لقطاع غزة، حبث منشور دبجلة شئوف فلسطينية، عدد ( ٘ٔ
 .ٙ، صٜٚٛٔ، مارس وإبريل ٜٙٔو
بشأف إصدار  ٖٜ٘ٔلسنة  ٕٔٙ، قانوف رقم ٕٕ، ٕٔسابق، ص( الوقائع اؼبصرية، مصدر ٙٔ

 القانوف األساسي للمنطقة الواقعة ربت رقابة القوات اؼبصرية بفلسطُت.
، مرسـو ومكاتبات بشأف تعيُت األمَتاالي ٔٛٓٓ –ٓٓ٘ٓٓٔوثائق ؾبلس الوزراء، مل  ( ٚٔ

 ربية.عبد اهلل رفعت حاكما إداريا لقطاع غزة، مذكرة إيضاحية من وزير اغب
 .ٕ، مرجع سابق، صموسوعة التأريخ والتوثيق الفلسطيٍت( ٛٔ
مرجع سابق؛ غازي الصوراين، مرجع  راجع: ؿبمود عبد اغبي ؿبمود،ؼبزيد من التفاصيل ( ٜٔ

  سابق.
، ٜٜٚٔ، دار الشروؽ، عماف ٖٜٚٔ – ٜٚٗٔادؽ الشرع، حروبنا مع إسرائيل ( صٕٓ
 .ٖٔٗص
امعة الدوؿ العربية، األمانة العامة، إدارة فلسطُت، اعتداءات إسرائيل على قطاع غزة ( جٕٔ

 .ٛٗ، صٜٓٙٔ، القاىرة ٜٚ٘ٔمارس  ٛإىل  ٜٙ٘ٔأكتوبر  ٜٕوسيناء من 
 .Masalha, Op. Cit., p.58؛  ٗٔٗادؽ الشرع، مرجع سابق، ص( صٕٕ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=364924&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=364924&r=0
http://www.twtheq.ps/
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ٕٖ )Burns, Eedson, Between Arab and Israeli, London 1962, 
p.183. 

، وكالة الشئوف السياسية، إدارة غرب أوربا، االعتداء الربيطاين الفرنسي اؼبصرية ( وزارة اػبارجيةٕٗ
 .ٕٙٛ، صٜٚ٘ٔ، القاىرة ٔ، جٜٙ٘ٔديسمرب  ٗ –أكتوبر  ٜٕ اإلسرائيلي، نشرة الوثائق،

 .ٖٗٔصسُت أبو النمل، مرجع سابق، ( حٕ٘
ٕٙ )Fry, Michael, and Hochstein, Miles. The Forgotten 

Middle Eastern Crisis of 1957: Gaza and Sharm-El-
Sheikh, The International History Review, vol. 15, No. 1, 

Feb., 1993, p.50. 
ٕٚ )Masalha, Op. Cit., p.55. 
ٕٛ )The New York Times, November 10, 1956, p. 9. 
، ٜ٘ٙٔفلسطُت، ج، القسم األوؿ، دار اؽبدى، بَتوت مصطفى مراد الدباغ، بالدنا ( ٜٕ
 .ٖٔٓص
. يف ٚٗٔسُت أبو النمل، مرجع سابق، صح؛ ٗ٘امعة الدوؿ العربية، مصدر سابق، ص( جٖٓ
دوت مكربات الصوت يف غزة يف اػبامسة صباحا بتجمع الناس يف  ٜٙ٘ٔنوفمرب  ٓٔ

دأت عملية الكش  عن ساحات معينة. ويف أماكن التجمع ُأجلست اعبموع القرفصاء، وب
البطاقات الشخصية، ومت تنحية بعض الشباب، مث ُعصبت أعينهم وسيقوا إىل أماكن ؾبهولة، 
وكثرت الشائعات، وبقى أىاليهم على أمل عودهتم إىل أف انسحبت إسرائيل من القطاع ومل 

جثة  ٖٙحيث اكُتشفت بالصدفة مقربة هبا  ٜٚ٘ٔمارس  ٕٗيُعثر ؽبم على أثر حىت 
ت أف تتحلل وأمكن التعرؼ على أصحاهبا فكانوا من بُت الشباب الذين اختفوا يـو أوشك

التفتيش، وكانت اعبثث معصوبة العينُت ومصابة بالرصاص أسفل الرأس من اػبل . ويف خاف 
 يونس وبعد انسحاب اإلسرائيليُت مت اكتشاؼ مقربة صباعية.

 .ٖٔٔ، ٖٓٔ، ٙٙامعة الدوؿ العربية، اؼبصدر نفسو، ص( جٖٔ
 .ٜٚاؼبصدر نفسو، ص( ٕٖ
شابا عربيا يف  ٖٗٛ، "إسرائيل تقتل ٔ، صٜٚ٘ٔيناير  ٔٔيف  ٕ٘ٓٙ٘األىراـ، عدد ( ٖٖ

."  يـو
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ٖٗ )The New York Times, November 17, 1956, p. 3. 
ٖ٘ )Official Records of the United Nations General 

Assembly, Eleventh Session, Plenary Meeting, 595th, 26 
November 1956, p.311.  

ٖٙ )Ibid, p.316.  
 .  ٖ٘ٔ، ٕ٘ٔسُت أبو النمل، مرجع سابق، ص ص( حٖٚ
اغبسيٍت ؿبمد الديب وعلي بدوي، يف ذكرى العدواف، الدار القومية للطباعة والنشر، ( ٖٛ

 .ٙٙ، ٘ٙ، صٕٜٙٔالقاىرة 
ٖٜ )Year Book Of The United Nations 1957, United Nations 

Publications, New York 1957, pp. 48,508; Burns, Op. Cit., 
pp. 198 - 204. 

ٗٓ )The New York Times, November 11, 1956, p. 1. 
ٗٔ )Masalha, Op. Cit., p.56. 
ٕٗ )Ibid, p.57. 
اد اؼبقاومة ومقاطعة اؼبعتدين يف غزة وخاف ، مصدر سابق، "اشتدٕ٘ٓٙ٘األىراـ، عدد ( ٖٗ

 يونس".
 .٘ٗٔسُت أبو النمل، مرجع سابق، ص( حٗٗ
ٗ٘ )The New York Times, December 2, 1956, P. 32. 
 .ٕٗٚمصدر سابق، صوكالة الشئوف السياسية، ( وزارة اػبارجية، ٙٗ
 .ٙٗٔسُت أبو النمل، مرجع سابق، ص( حٚٗ
 .ٗٚسابق، صجامعة الدوؿ العربية، مصدر ( ٛٗ
 .ٕٗٛ، ٖٕٛ، مصدر سابق، ص صوزارة اػبارجية، وكالة الشئوف السياسية( ٜٗ
٘ٓ )Official Records of the United Nations General 

Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 592nd, 23 
November 1956, p.263.  
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والشرقية يف جامعة كمربدج، ، درس الشئوف العربية ٜ٘ٔٔولد يف جنوب إفريقيا عاـ ( ٔ٘
. وعمل ضابط اتصاؿ بُت ٜٔٗٔوالتحق باعبيش الربيطاين، نُقل للقاىرة بناء على طلبو عاـ 

عمل بالقسم السياسي يف الوكالة اليهودية واختص  ٜٙٗٔبريطانيا والوكالة اليهودية. ويف عاـ 
م اؼبتحدة، وظل حىت عاـ بالشئوف العربية. وعقب إعالف دولة إسرائيل ُعُت مندوبا ؽبا باألم

، وانُتخب بعدىا عضوا يف الكنيست عن حزب اؼباباي، وشغل منصب وزير التعليم ٜٜ٘ٔ
توىل وزارة اػبارجية  ٜٙٙٔأصبح نائبا لرئيس الوزراء، ويف عاـ  ٖٜٙٔ، ويف عاـ ٜٓٙٔعاـ 

. لو عدة مؤلفات منها: "صوت إسرائيل"، "شعيب"، "الصهيونية والعامل ٖٜٚٔحىت عاـ 
، اؼبؤسسة العربية ٕ، طٔالغريب". عبد الوىاب الكيالين وآخروف، موسوعة السياسة، ج

 .ٛٔٗ، صٜ٘ٛٔللدراسات، بَتوت 
ٕ٘ )Official Records of the United Nations General 

Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 592nd, 23 
November 1956, p.276.  

ٖ٘ )Ibid, p.266, 278.  
 .ٕٖٔ، ٖٔٔ، ٛ٘، مصدر سابق، صاػبارجية، وكالة الشئوف السياسيةوزارة ( ٗ٘
٘٘ )Official Records of the United Nations General 

Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 592nd, 23 
November 1956, p.265; 595th, 26 November 1956, 

pp.317, 320.  
٘ٙ )Ibid, Plenary Meeting, 602nd, 29 November 1956, 

p.433, 442.  
٘ٚ )Ibid, Plenary Meeting, 610th, 5 December 1956, p.556, 

558.  
٘ٛ )Ibid, Plenary Meeting, 609th, 5 December 1956, p.544.  
ٜ٘ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., p. 52. 
، ٜٛٙٔالقاىرة الح العقاد، قضية فلسطُت اؼبرحلة اغبرجة، معهد الدراسات العربية، ( صٓٙ
 .ٕٖٕص
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ٙٔ )Burns, Op. Cit., p. 240. 
ٕٙ )Official Records of the United Nations General 

Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 638th, 17 January 
1957, p. 886.  

ٖٙ )Masalha, Op. Cit., pp. 61,62. 
 The United Nation Relif andاألونروا أو وكالة غوث وتشغيل الالجئُت 
works Agency for Palestine وكالة تابعة لألمم اؼبتحدة. فبعد حرب فلسطُت ،

 يف سبتمرب تقريره يف يف فلسطُت اؼبتحدة األمم وسيط كدوأ ملحة، مشكلة الالجئُت إغاثةباتت 
أصدرت  نوفمرب ٜٕ ديوتوف. ويف تركهم وعدـ حياة اآلالؼ إنقاذ على العملضرورة  ٜٛٗٔ

 ٜٜٗٔ ديسمرب ٛ يف اعبمعية الفلسطينيُت. وتبنت لالجئُت صندوؽ قرارا بإنشاءاألمم اؼبتحدة 
وتشغيل الالجئُت. وكانت صبعية الكويكرز األمريكية  إلغاثة اؼبتحدة األمم وكالة بإنشاء قرارا

لة بعد عامُت وجدت نفسها غَت قادرة على مواصو دبساعدة الالجئُت،  ٜٛٗٔمنذ عاـ تضطلع 
إىل ازباذ قرار  -بناء على طلب جامعة الدوؿ العربية و  -ألمم اؼبتحدة اخدماهتا، فبا حدا ب

وتشغيل الالجئُت ؿبل صبعية الكويكرز. وباشرت الوكالة  بإحالؿ وكالة ىيئة األمم اؼبتحدة إلغاثة
. وىدفها تقدًن العوف وتنفيذ برامج التشغيل، والتشاور مع الدوؿ العربية ٜٓ٘ٔعملها يف مايو 

حوؿ التدابَت الالزمة لتأمُت استمرار اؼبساعدة الدولية. وإىل جانب خدماهتا يف ؾباؿ التغذية 
للمساعدة يف إعادة توطُت الالجئُت وسبويل مشروعات  والصحة والتعليم، سبتلك صندوقا

اإلسكاف، لكن قابلها الفلسطينيوف بالرفض واإلصرار على حقهم يف العودة إىل ديارىم. عبد 
 .ٜٚفؤاد العاجز، مرجع سابق، ص؛ ٕٖٔ، صٚالوىاب الكيالين وآخروف، مرجع سابق، ج

ٙٗ )Ibid, p. 64. 
، "إسرائيل هتدد قوات األمم اؼبتحدة ٔ، صٜٚ٘ٔيناير  ٗٔيف  ٕٛٓٙ٘ألىراـ، عدد ( ا٘ٙ

 باالشتباؾ إذا دخلت غزة".
 .ٙٚ، ٘ٚجامعة الدوؿ العربية، مصدر سابق، ص ص( ٙٙ
 .ٙٚاؼبصدر نفسو، ص( ٚٙ
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ٙٛ )Official Records of the United Nations General 
Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 641st, 18 January 

1957, p. 942.  
 ، مصدر سابق، "مصر تتعجل دعوة األمم اؼبتحدة".ٕٛٓٙ٘ألىراـ، عدد ( اٜٙ
ٚٓ )Official Records of the United Nations General 

Assembly, Op. Cit, Plenary Meeting, 638th, 17 January 
1957, p.886.  

، ٜٜ٘ٔىرة ، القاٜٜ٘ٔ لسنوي( اعبمهورية العربية اؼبتحدة، مصلحة االستعالمات، الكتاب أٚ
 .ٖٚص
عبمهورية، ا، االنسحاب اإلسرائيلي"؛ ٔ، صٜٚ٘ٔيناير  ٘ٔيف  ٕٓٔٛٔالبصَت، عدد ( ٕٚ

 ، "حرس اغبدود يتسلموف العريش".ٔ، صٜٚ٘ٔيناير  ٙٔيف  ٕٕٔٔعدد 
ٖٚ )Official Records of the United Nations General 

Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 641st, 18 January 
1957, pp. 931,932.  

يناير  ٛٔيف  ٕٕٔٙ٘ألىراـ، عدد ؛ أ، صٜٚ٘ٔيناير  ٙٔ، يف ٖٓٔٛٔ( البصَت، عدد ٗٚ
 ، "قوات الطوارئ تتقدـ كبو غزة"ٕ، صٜٚ٘ٔ

ٚ٘ )The New York Times, January 20, 1957, p. 1, December 
15, 1956, p. 1. 

ٚٙ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., p. 56. 
ٚٚ )Official Records of the United Nations General 

Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 638th, 17 January 
1957, p.879.  

ٚٛ )Ibid, Plenary Meeting, 638th, 17 January 1957, p. 880, 
882.  

ٜٚ )Ibid, pp. 886, 887.  
ٛٓ )Ibid, p. 887, 889.  
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ٛٔ )Ibid, p. 890, 892.  
ٕٛ )Ibid, pp. 892, 893.  
ٖٛ )Ibid, Plenary Meeting, 639th, 17 January 1957, pp. 897, 

898.  
ٛٗ)Ibid, pp. 903: 910.  
ٛ٘ )Ibid, Plenary Meeting, 641st, 18 January 1957, pp. 929, 

930, 932.  
ٛٙ )Ibid, p. 937.  
ٛٚ )Ibid, p. 943.  
ٛٛ )Ibid, pp. 942, 943.  
ٜٛ)Ibid, Plenary Meeting, 639th, 17 January 1957, p. 904.  
ٜٓ )Ibid, Plenary Meeting, 642nd, 19 January 1957, p. 949.  
ٜٔ )Ibid, Plenary Meeting, 641st, 18 January 1957, p. 936, 

939.  
ٜٕ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., pp. 56,57. 
ٜٖ )Official Records of the United Nations General 

Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 640th, 18 January 
1957, p. 924.  

ٜٗ )Ibid, Plenary Meeting, 646th, 29 January 1957, p. 1001.  
 .ٖٚصمصدر سابق، ، ٜٜ٘ٔ( الكتاب السنوي ٜ٘
 تطالب األمم اؼبتحدة بإجراء حاسم".، مصدر سابق، "مصر ٕٕٔٙ٘ألىراـ، عدد ( اٜٙ
، "مصر ترفض تدويل غزة ٔ، صٜٚ٘ٔيناير  ٕٓيف  ٕٗٔٙ٘اؼبصدر نفسو، عدد ( ٜٚ

 والعقبة أو ربويل قوات البوليس الدو ي إىل قوة احتالؿ".
 ، "غزة لن زبضع لإلشراؼ الدو ي".ٔ، صٜٚ٘ٔيناير  ٕٓيف  ٕٙٔٔعبمهورية، عدد ( اٜٛ
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ٜٜ )Official Records of the United Nations General 
Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 642th, 19 January 

1957, p. 945.  
ٔٓٓ )Ibid, p. 946.  
ٔٓٔ )Ibid, p. 953.  
ٕٔٓ )Ibid, p. 953: 955.  
ٖٔٓ )Ibid, pp. 956, 957.  
ٔٓٗ )Ibid, p. 957. 
، "اقًتاح ملـز للقوات اإلسرائيلية"؛ ٔ، صٜٚ٘ٔيناير  ٕٓيف  ٙٓٔٛٔالبصَت، عدد ( ٘ٓٔ
دولة تؤيد قرار انسحاب إسرائيل". الدوؿ اليت  ٗٚ، مصدر سابق، "ٕٗٔٙ٘ألىراـ، عدد ا

تقدمت دبشروع القرار: أفغانستاف، بورما، كمبوديا، سيالف، إثيوبيا، اؽبند، اندونيسيا، إيراف، 
، األردف، لبناف، ليبَتيا، ليبيا، اؼبغرب، نيباؿ، باكستاف، الفلبُت، السعودية، العراؽ، الياباف

السوداف، سوريا، تايالند، تونس، تركيا، واليمن. أما الدوؿ اليت أيدت القرار ىي الدوؿ اليت 
قدمتو باإلضافة: تشيكوسلوفاكيا، الدمنارؾ، اإلكوادور، مصر، السلفادور، فنلندا، اليوناف، 

، ىاييت، ىندوراس، أيسلندا، إيطاليا، الوس، اؼبكسيك، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، جواتيماال
بنما، باراجواي، بَتو، بولندا، رومانيا، أسبانيا، السويد، أوكرانيا، االرباد السوفييت، بريطانيا، 

سًتاليا، النمسا، أيرلندا، الواليات اؼبتحدة، أوروجواي، فنزويال، يوغوسالفيا، ألبانيا، األرجنتُت، أ
بوليفيا، الربازيل، بلغاريا، بيالروسيا، كندا، تشيلي، الصُت، كولومبيا، الدومينيكاف، أيرلندا، 

 لوكسمبورغ، ىولندا، الربتغاؿ، بلجيكا. ضد إسرائيل وفرنسا، وامتناع: كوستاريكا، كوبا.
 ا يف غزة".، "اسرائيل تتمسك بإبقاء بوليسهٔ، مصدر سابق، صٕٕٔٙ٘ألىراـ، عدد ( اٙٓٔ
ٔٓٚ )Official Records of the United Nations General 

Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 650th, 2 February 
1957, p.1050.  

ٔٓٛ )Ibid, p. 1050.  
ٜٔٓ )Ibid, Plenary Meeting, 645th, 28 January 1957, p. 982.  
ٔٔٓ )Burns, Op. Cit., p. 246. 
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ٔٔٔ )Ibid, pp. 246, 247. 
 .ٕٖٕالح العقاد، مرجع سابق، ص( صٕٔٔ
ٖٔٔ )Official Records of the United Nations General 

Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 650th, 2 February 
1957, p. 1049.  

ٔٔٗ )Ibid, Plenary Meeting, 645th, 28 January 1957, p. 981.  
ٔٔ٘ )Ibid.  
ٔٔٙ )Ibid, pp.981, 982.  
ٔٔٚ )Ibid, p. 982.  
ٔٔٛ )Ibid, p. 987.  
ٜٔٔ )Ibid, p. 988.  
ٕٔٓ )Ibid, Plenary Meeting, 646th, 29 January 1957, p. 999, 

1000.  
ٕٔٔ )Ibid, P. 1000.  
، "إصباع األمم اؼبتحدة على مطالبة ٔ، صٜٚ٘ٔيناير  ٜٕيف  ٖٕٕٙ٘ألىراـ، عدد ( إٕٔ

، اؽبيئة اؼبصرية ٜٚ٘ٔ – ٜٗ٘ٔالسويس  إسرائيل باالنسحاب فورا"؛ لطيفة ؿبمد سامل، أزمة
 .ٜٕٖ، صٕٙٓٓللكتاب، القاىرة 

ٕٖٔ )Official Records of the United Nations General 
Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 646th, 29 January 

1957, pp. 999, 1000., p. 1001.  
ٕٔٗ )Ibid, Plenary Meeting, 650th, 2 February 1957, p.1050.  
ٕٔ٘ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., p.57. 
 – ٖٕٛطيفة سامل، مرجع سابق، ص ص: ل ( ؼبزيد حوؿ موق  الواليات اؼبتحدة راجعٕٙٔ
ٕٛٚ ،ٕٜٗ – ٕٜٛ . 
، "اسرائيل تواصل ربديها لقرارات األمم ٔ، صٜٚ٘ٔيناير  ٕٔيف  ٕ٘ٔٙ٘ألىراـ، عدد ا( ٕٚٔ

 اؼبتحدة".
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، "اسرائيل تتمسك بغزة رغم ٔ، صٜٚ٘ٔيناير  ٕٕيف  ٕٙٔٙ٘ؼبصدر نفسو، عدد ( إٛٔ
هتديدىا بالعقوبات"، "تل أبيب تطلب من مهرشولد ضمانات بعدـ إغارة الفدائيُت عليها بعد 

 االنسحاب".
 ؼبصدر نفسو، "إنذار مصري إلسرائيل بتنفيذ قرارات األمم اؼبتحدة باالنسحاب".( أٜٕ
، "إسرائيل تتم انسحاهبا أمس ٔ، صٜٚ٘ٔيناير  ٖٕيف  ٕٚٔٙ٘ؼبصدر نفسو، عدد ( آٖٔ

 على خطوط اؼبساومة".
ٖٔٔ )Burns, Op. Cit., p.246. 
، "إسرائيل تعلن عدـ التخلي عن غزة ٔ، صٜٚ٘ٔيناير  ٕٗيف  ٕٛٔٙ٘ألىراـ، عدد ( إٖٔ

والشريط الساحلي ػبليج العقبة"، "إسرائيل تقًتح إدارة قطاع غزة ومهرشولد يصر على مطالبتها 
 باالنسحاب".

ٖٖٔ )Burns, Op. Cit., p.191. 
ٖٔٗ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., p.47. 
( ؿبمد كماؿ عبد اغبميد، معركة سيناء وقناة السويس، الدار القومية للطباعة والنشر، ٖ٘ٔ

 .ٜٙ، ٕٜ، صٜٗٙٔالقاىرة 
يناير  ٕ٘يف  ٜٕٔٙ٘؛ األىراـ، عدد ٖٚصمصدر سابق، ، ٜٜ٘ٔ( الكتاب السنوي ٖٙٔ

حيذر الغرب"، "القوات اؽبندية تنسحب من البوليس الدو ي إذا تقرر ، "الرئيس ٔ، صٜٚ٘ٔ
 استخدامو الحتالؿ غزة وشـر الشيخ".

ٖٔٚ )Burns, Op. Cit., pp. 257, 258. 
، "الكتلة اآلسوية األفريقية رببط مناورة ٔ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٔيف  ٖٛٔٔعبمهورية، عدد ( اٖٛٔ

 الغرب".
ٖٜٔ )Official Records of the United Nations General 

Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 649th, 1 February 
1957, pp. 1031, 1032.  

ٔٗٓ)Ibid, p. 1032.  
ٔٗٔ )Ibid, pp. 1038, 1039.  
ٕٔٗ )Ibid, p. 1040, 1045.  
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 .ٖٖٔ، ٖٖٓلطيفة ؿبمد سامل، مرجع سابق، ص( ٖٗٔ
 .ٖٕٚ، ٖٖٕالح العقاد، مرجع سابق، ص( صٗٗٔ
ٔٗ٘ ) Burns, Op. Cit., p.248. 
، "األمم اؼبتحدة تعقد جلستُت ٔ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٖيف  ٓٗٔٔعبمهورية، عدد ( اٙٗٔ

، "إسرائيل تتحدى األمم اؼبتحدة وترفض ٔ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٘يف  ٕٗٔٔأمس"، عدد 
 االنسحاب".

ٔٗٚ )Official Records of the United Nations General 
Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 665th, 1 March 

1957, p.1265.  
، "إسرائيل رباوؿ انتزاع اعًتافات سكاف ٔ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٛيف  ٘ٗٔٔعبمهورية، عدد ا( ٛٗٔ
 غزة".
ٜٔٗ )Masalha, Op. Cit., p. 68. 
 .ٓٙٔسُت أبو النمل، مرجع سابق، ص( حٓ٘ٔ
ٔ٘ٔ ) Burns, Op. Cit., p. 249. 
ٕٔ٘ ) Ibid, p. 249. 
ٖٔ٘ ) Ibid, pp. 249, 250. 
 ، "إسرائيل ُتستهدؼ للعقوبات".ٔ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٔٔيف  ٜٖٕٙ٘ألىراـ، عدد ( اٗ٘ٔ
ٔ٘٘ )Official Records of the United Nations General 

Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 661St, 26 February 
1957, p. 1213.  

ٔ٘ٙ ) Burns, Op. Cit., p. 250. 
، "قرار الكتلة اآلسيوية األفريقية ٔ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٖٔيف  ٓ٘ٔٔعبمهورية، عدد ا( ٚ٘ٔ

 توقيع عقوبات على إسرائيل".
، "األمم اؼبتحدة تبحث اليـو مسألة ٔ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٘ٔيف  ٕٓٗٙ٘ألىراـ، عدد ( اٛ٘ٔ
 غزة".
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يع ، "اعبمعية العامة تبحث اليـو توقٔ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٘ٔيف  ٖٚٚٙٔصر، عدد ( مٜ٘ٔ
 عقوبات على إسرائيل".

، "انسحاب إسرائيل بشرط ٔ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٙٔيف  ٗٚٚٙٔ، عدد ( اؼبصدر نفسوٓٙٔ
 إقامة إدارة إسرائيلية مدنية".

ٔٙٔ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., pp. 62,64. 
، "إسرائيل ترفض السماح لدورويت ٖ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٜٔيف  ٙٚٚٙٔصر، عدد ( مٕٙٔ

 غزة".طومسوف بزيارة 
، "موضوع القناة لن يبحث ٔ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٕٓيف  ٚٚٚٙٔؼبصدر نفسو، عدد ( اٖٙٔ

 قبل انسحاب إسرائيل".
أل   ٕ٘، "إسرائيل طردت ٔ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٖٕيف  ٓٛٚٙٔ( اؼبصدر نفسو، عدد ٗٙٔ

ديسمرب  ٔٔعريب من قطاع غزة". وقد أشار البياف إىل ربدي إسرائيل للقرار الصادر يف 
ي يتضمن السماح ؼبن يرغب من الالجئُت يف العودة إىل ديارىم وكذلك تعويض والذ ٜٛٗٔ

 ٕ، وقرارا ثالثا يف ٜٜٗٔديسمرب  ٛمن ال يرغبوف يف العودة. وربديها قرارا هبذا اؼبعٌت يف 
تؤكد فيو القرارات  ٖٜ٘ٔديسمرب  ٕٚ، فبا جعل األمم اؼبتحدة تصدر قرارا يف ٜٓ٘ٔديسمرب 
 السابقة.
، "إسرائيل تقرر اليـو موقفها النهائي من طلب ٙ، صٚٚٚٙٔنفسو، عدد ؼبصدر ( ا٘ٙٔ

، "نداء جديد من إيزهناور لنب ٙ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٕٔيف  ٛٚٚٙٔاالنسحاب"، عدد 
 جوريوف".

ٔٙٙ ) Burns, Op. Cit., pp. 250, 251.  
ٔٙٚ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., p. 66. 
، "اجتماع اعبمعية العمومية العاـ"، ٔص، ٜٚ٘ٔفرباير  ٕٕيف  ٜٚٚٙٔصر، عدد ( مٛٙٔ
 ، "أمريكا تفرض عقوبات أدبية".ٗ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٖٕيف  ٓٛٚٙٔعدد 
ٜٔٙ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., p. 65, 67. 
ٔٚٓ ) Burns, Op. Cit., p. 251. 
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ٔٚٔ )Official Records of the United Nations General 
Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 659th, 22 February 

1957, p.1191.  
، "فوزي يقوؿ ؽبمرشولد غزة أرضا ٕ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٕ٘يف  ٔٛٚٙٔصر، عدد ( مٕٚٔ

 مصرية".
ٖٔٚ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., p. 67. 
ٔٚٗ )Ibid, p. 68. 
 ، "التأىب لالنسحاب".ٕ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٕ٘يف  ٔٛٚٙٔصر، عدد ( م٘ٚٔ
ٔٚٙ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., p. 65. 
، "اسرائيل سبهد لالنسحاب من ٕ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٕٗيف  ٜٕٗٙ٘ألىراـ، عدد ( اٚٚٔ
 غزة".
 ، "منشورات معادية إلسرائيل يف غزة".ٗ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٕٛيف  ٗٛٚٙٔصر، عدد ( مٛٚٔ
 ، اؼبصدر السابق. ٜٕٗٙ٘ألىراـ، عدد ( اٜٚٔ
. جاء التعهد يف خطاب من وزير اػبارجية ٖٕ٘سابق، صالح العقاد، مرجع ( صٓٛٔ

مارس عندما أعلنت مائَت عن نية بالدىا  ٗ. وُكش  عنو يف ٜٚ٘ٔفرباير  ٔٔاألمريكي يف 
 االنسحاب، ورحبت بانضماـ الدوؿ إىل تعهد األمريكي.

، "اعبمعية العامة ٔ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٕٙو  ٕ٘يف  ٕٔ٘ٙ٘و ٕٓ٘ٙ٘ألىراـ، عدد ( أٛٔ
"، "داالس وأبا إيباف يعرباف عن أملهما يف تسوية مسألة  تستأن  حبث العقوبات اليـو

 االنسحاب".
ٕٔٛ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., pp. 51,55. 
 ، "تأجيل اعبمعية العمومية للمرة السادسة".ٜٚ٘ٔفرباير  ٕٚيف  ٖٛٚٙٔصر، عدد ( مٖٛٔ
انسحاب إسرائيل يف  ، "إعالفٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٔيف  ٘ٛٚٙٔؼبصدر نفسو، عدد ( اٗٛٔ

."  اعبمعية العامة اليـو
، "مصر لن تتنازؿ عن قطاع غزة ٔ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٕٚيف  ٕٕ٘ٙ٘ألىراـ، عدد ( ا٘ٛٔ

 والعقبة".
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، "نص اؼبقًتحات اإلسرائيلية ٗ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٕ٘يف  ٔٛٚٙٔصر، عدد ( مٙٛٔ
 اعبديدة".

ٔٛٚ )Official Records of the United Nations General 
Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 660th, 26 February 

1957, p.1203.  
ٔٛٛ )Burns, Op. Cit., p. 254. 
ٜٔٛ )Ibid., p. 254.  : وؼبزيد عن كلمة مندويب األردف واؽبند واالرباد السوفييت راجع 

Official Records of the United Nations General Assembly, 
Op. Cit., Plenary Meeting, 660th, 26 February 1957, pp. 

1200: 1212.  
ٜٔٓ )Ibid, Plenary Meeting, 661St, 26 February 1957, p. 

1214.  
ٜٔٔ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., p. 66. 
، مصدر سابق، "مهرشولد يقوؿ إدارة األمم اؼبتحدة لغزة ال تؤثر ٕٕ٘ٙ٘ألىراـ، عدد ( إٜٔ

 يف حقوؽ مصر".
ٜٖٔ )Burns, Op. Cit., p.252. 
، "أمريكا تقًتح وضع غزة والعقبة ٔ، صٜٚ٘ٔفرباير  ٕٛيف  ٖٕ٘ٙ٘ألىراـ، عدد ( اٜٗٔ

 ربت إشراؼ األمم اؼبتحدة".
 ؼبصدر نفسو، "أزمة شديدة بُت مهرشولد وإسرائيل".( اٜ٘ٔ
ٜٔٙ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., p. 70 - 72. 
ٜٔٚ )Burns, Op. Cit., p. 252. 
ٜٔٛ )Ibid., p. 73. 
ٜٜٔ )Official Records of the United Nations General 

Assembly, Op. Cit., Plenary Meeting, 664th, 28 February 
1957, p. 1247, 1252.  

ٕٓٓ )Ibid, p. 1251.  
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ٕٓٔ )Ibid, pp. 1252: 1255.  
ٕٕٓ )Ibid, pp. 1258, 1259.  
ٕٖٓ )Ibid, Plenary Meeting, 665th, 1 March 1957, pp. 1265, 

1266.  
ٕٓٗ )Ibid, pp. 1268, 1269.  
ٕٓ٘ )Ibid, Plenary Meeting, 666th, 1 March 1957, p. 1275.  
ٕٓٙ )Ibid, p. 1276; Burns, Op. Cit., pp. 252, 253. 
، "فوزي يعلن سبسك مصر ٗ، ٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٕيف  ٚٙٔٔعبمهورية، عدد ( إٚٓ
 .ٜٙ، ٕٜقوقها اؼبشروعة وحقوؽ أىا ي قطاع غزة"؛ ؿبمد كماؿ، مرجع سابق، ص صحب
ٕٓٛ )Burns, Op. Cit., p.  255. 
ٕٜٓ )Ibid, p. 255. 
ٕٔٓ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., p. 75. 
ٕٔٔ )Burns, Op. Cit., p. 256. 
 العقوبات".، "اعبمعية العمومية تفرض ٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٗيف  ٚٛٚٙٔصر، عدد ( مٕٕٔ
ٕٖٔ )Burns, Op. Cit., pp. 256, 257. 
ٕٔٗ )Ibid, p. 257. 
 .ٕٙٔسُت أبو النمل، مرجع سابق، ص( حٕ٘ٔ
ٕٔٙ )Burns, Op. Cit., pp. 255, 256. 
ٕٔٚ )Ibid, p. 259. 
، "بدأ االنسحاب يف الساعة ٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٘يف  ٓٚٔٔعبمهورية، عدد ( إٛٔ

، "االنسحاب يتم يف ٕ، ٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٙيف  ٔٚٔٔاػبامسة مساء أمس"، عدد 
 أياـ".
ٕٜٔ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., p. 75. 
ٕٕٓ )Burns, Op. Cit., p. 258. 
، مصدر سابق، "ماذا حيدث يف غزة بعد انسحاب القوات ٓٚٔٔعبمهورية، عدد ( إٕٔ

 اؼبعتدية؟".
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 ، "آخر ساعة تدخل غزة قبلٕ، ٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٖٔيف  ٛٙٔٔخر ساعة، عدد ( إٕٕٓ
 الفجر يـو االنسحاب".

ٕٕٖ )Burns, Op. Cit., p. 259. 
، "قوات األمم اؼبتحدة دخلت غزة ٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٚيف  ٕٚٔٔعبمهورية، عدد ( إٕٗ

 أمس".
 .ٖٓٔامعة الدوؿ العربية، مصدر سابق، ص( جٕٕ٘
ٕٕٙ )Burns, Op. Cit., p. 260. 
 ، مصدر سابق.ٛٙٔٔخر ساعة، عدد ( إٕٓٚ
ٕٕٛ )Burns, Op. Cit., p. 260. 
 ، مصدر سابق.ٛٙٔٔخر ساعة، عدد ( آٜٕٕ
ٕٖٓ )Burns, Op. Cit., pp. 259,260. 
ٕٖٔ )The New York Times, March 9, 1957, P.1. عبمهورية، عدد ؛ ا

 ، "نداء من بَتنز إىل أىا ي غزة".ٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٛيف  ٖٚٔٔ
 .ٙٚ( فؤاد على مصطفى العاجز، مرجع سابق، صٕٖٕ
 .ٖٔصعواد األسطل، مرجع سابق، ( ٖٖٕ
 ، "غزة كلها تطلب اإلدارة اؼبصرية".ٗ، ٖ، مصدر سابق، صٛٙٔٔخر ساعة، عدد ( آٖٕٗ
أل  من أىا ي غزة  ٓٓٔ، "ٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٜيف  ٗٚٔٔعبمهورية، عدد ( اٖٕ٘

 يتظاىروف".
ٕٖٙ )Burns, Op. Cit., p. 260. 
ٕٖٚ )Ibid, p.261. 
فضوف التعاوف مع ، "أىا ي غزة ير ٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٔٔيف  ٙٚٔٔعبمهورية، عدد ( اٖٕٛ

 القوات الدولية".
 ، "القائد اليوغوساليف يرفض".ٗ، مصدر سابق، صٛٙٔٔخر ساعة، عدد ( آٜٖٕ
 ، "مذكرة من أىا ي غزة ؽبمرشولد".ٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٕٔيف  ٚٚٔٔعبمهورية، عدد ( إٓٗ
ٕٗٔ )Burns, Op. Cit., pp. 261, 262. 
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قرار رئيس اعبمهورية بتعيُت ، ٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٕ٘يف  ٕ٘لواقائع اؼبصرية، عدد ( إٕٗ
 حاكم إداري لقطاع غزة.

، مصدر سابق، "مصر ربتج على اكبراؼ القوات الدولية يف ٚٚٔٔعبمهورية، عدد ( اٖٕٗ
 غزة".
، "رسالة الرئيس صباؿ إىل ٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٖٔيف  ٛٚٔٔؼبصدر نفسو، عدد ( إٗٗ

 مهرشولد".
 ها تطلب اإلدارة اؼبصرية".، "غزة كلٗ، ٖ، مصدر سابق، صٛٙٔٔخر ساعة، عدد ( إٓ٘ٗ
ٕٗٙ )Fry, and Hochstein, Op. Cit., p.76. 
 ، "غزة تستعد الستقباؿ اإلدارة اؼبصرية".ٗ، مصدر سابق، صٛٚٔٔعبمهورية، عدد ( إٚٗ
، "أىا ي غزة يستمروف يف ٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٗٔيف  ٜٚٔٔؼبصدر نفسو، عدد ( إٛٗ

 اإلضراب".
 .ٔ، صٜٚ٘ٔمارس  ٙٔو  ٘ٔ يف ٔٛٔٔو  ٓٛٔٔؼبصدر نفسو، عدداف ( اٜٕٗ
، "اإلدارة اؼبصرية تتوىل شئوف ٗ، صٜٚ٘ٔمارس  ٚٔيف  ٕٛٔٔؼبصدر نفسو، عدد ( إٓ٘

 األمن يف غزة".
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 المصادر والمراجع

 أوال: الوثائق:
 :)الوثائق غير المنشورة )دار الوثائق القومية بالقاهرة 

ومكاتبات بشأف تعيُت ، مرسـو ٔٛٓٓ–ٓٓ٘ٓٓٔوثائق ؾبلس الوزراء، مل   -
 .ٖٜ٘ٔاألمَتاالي عبد اهلل رفعت حاكما إداريا لقطاع غزة، 

 :الوثائق المنشورة 
 )أ( وثائق أجنبية: 

- Official Records of the United Nations General Assembly, 
Eleventh Session, Plenary Meetings. 

 )ب( وثائق عربية: 
 .ٖٜٙٔقطاع غزة، القاىرة  -لقطاع غزة، فلسطُتإدارة اغباكم اإلداري العاـ  -
، مصلحة االستعالمات، القاىرة ٜٜ٘ٔاعبمهورية العربية اؼبتحدة، الكتاب السنوي  -

ٜٜٔ٘. 
جامعة الدوؿ العربية، األمانة العامة، إدارة فلسطُت، اعتداءات إسرائيل على قطاع غزة  -

 .ٜٓٙٔة ، القاىر ٜٚ٘ٔمارس  ٛإىل  ٜٙ٘ٔأكتوبر  ٜٕوسيناء من 
وزارة اػبارجية اؼبصرية، وكالة الشئوف السياسية، إدارة غرب أوربا، االعتداء الربيطاين  -

، القاىرة ٔ، جٜٙ٘ٔديسمرب  ٗ –أكتوبر ٜٕالفرنسي اإلسرائيلي، نشرة الوثائق، 
ٜٔ٘ٚ. 

 ثانيا: الدوريات:
 .ٜٚ٘ٔآخر ساعة،  -
 .ٜٚ٘ٔاألىراـ،  -
 .ٜٚ٘ٔالبصَت،  -
 .ٜٚ٘ٔاعبمهورية،  -
 .ٜٚ٘ٔ، ٖٜ٘ٔالوقائع اؼبصرية،  -
 .ٜٚ٘ٔمصر،  -
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- The New York Times, 1956, 1957. 
 ثالثا: المراجع:

  :المراجع العربية 
اغبسيٍت ؿبمد الديب وعلي بدوي، يف ذكرى العدواف، الدار القومية للطباعة والنشر،  -

 .ٕٜٙٔالقاىرة 
وسياسية تطورات اقتصادية  ٜٚٙٔ – ٜٛٗٔحسُت أبو النمل، قطاع غزة  -

 .ٜٜٚٔواجتماعية وعسكرية، منظمة التحرير الفلسطينية، بَتوت 
، ضمن أحباث مؤسبر االقتصاد ٜٗٛٔ – ٜٛٗٔزياد أبو عمرو، اقتصاد قطاع غزة  -

 .ٜٙٛٔالفسطيٍت، مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف، 
 .ٜٜٚٔصادؽ الشرع، حروبنا مع إسرائيل، دار الشروؽ، عماف  -
، معهد الدراسات ٜٙ٘ٔ –ٜ٘ٗٔفلسطُت اؼبرحلة اغبرجة  صالح العقاد، قضية -

 .ٜٛٙٔالعربية، القاىرة 
 .ٜٜٛٔ، دار اؼبعارؼ، القاىرة ٖعبد الرضبن الرافعي، يف أعقاب الثورة اؼبصرية، ج -
 .ٜ٘ٛٔعبد الوىاب الكيالين، موسوعة السياسة، اؼبؤسسة العربية، بَتوت  -
اإلدارة اؼبصرية، ؾبلة شئوف فلسطينية، عواد األسطل، الوضع القانوين لقطاع غزة ربت  -

 .ٜٚٛٔإبريل  –، مارس ٜٙٔ – ٛٙٔالعدد 
 ، حبث منشور على موقع اغبوار اؼبتمدفٜٚ٘ٔ –ٜٛٗٔغازي الصوراين، قطاع غزة  -

(www.ahewar.org) 
تطور التعليم العاـ يف قطاع غزة، رسالة ماجستَت غَت فؤاد على مصطفى العاجز،  -

 .ٜٛٚٔاعبامعة األردنية، عماف  –منشورة، كلية الًتبية 
، اؽبيئة اؼبصرية للكتاب، القاىرة ٜٚ٘ٔ –ٜٗ٘ٔلطيفة ؿبمد سامل، أزمة السويس  -

ٕٓٓٙ. 
، منظمة التحرير ٜ٘ٛٔ –ٜٚٙٔؿبمد خالد األزعر، اؼبقاومة يف قطاع غزة  -

 .ٜٚٛٔدار الطاي  للطباعة والنشر  الفلسطينية،
 .ٜٗٙٔؿبمد كماؿ عبد اغبميد، معركة سيناء وقناة السويس، الدار القومية، القاىرة  -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=364924&r=0
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رسالة  ،ٜٙ٘ٔ - ٜٜٗٔؿبمود عبد اغبي ؿبمود، غزة وقطاعها ربت االدارة اؼبصرية  -
 .ٕٓٔٓماجستَت غَت منشورة، كلية اآلداب جامعة دمنهور 

 .ٜ٘ٙٔ، دار اؽبدى، بَتوت ٔدنا فلسطُت، جمصطفى مراد الدباغ، بال -
  :المراجع األجنبية 

- Burns, Eedson, Between Arab and Israeli, London 1962. 
- Fry, Michael, and Hochstein, Miles,The Forgotten Middle 

Eastern Crisis of 1957, The International History Review, 
vol. 15, No. 1, Feb., 1993. 

- Masalha, Nur, The 1956-57 Occupation of the Gaza Strip, 
British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 23, No. 1, 
May, 1996. 

- Year Book Of The United Nations 1957, New York 1957. 


