
 استقدام قوات عربية أو دولية إلى قطاع غزة 
 ناهض منير الريس                                               

عقب  اضطرار  7591برزت فكرة تدويل قطاع غزة أول مرة في ربيع عام  
إسررراليل لسناررااق القطرراع ت وهرري ت ررر أة ررال الشي ررة ت إ ررر ف ررل م ررروع 

ينهرررا وبرريط بريطانيرررا وفرناررا ذ وتارررد   مررر  رات العرردواا الثس ررري ال  ررتر  ب
موشيه دا راا وزيرر الردفاع ااسرراليعي ذعرد ةلرل عرط ال ررارة التري أ ار  بهرا 
إسررراليل عنرردما ف ررع  قرروات ال نرررال بيرنررز الدوليررة فرري تاقيرر  مررا أمعرر   يرره 
إسراليل ر و اول  أا ت ععه شرطا ال قا النااابها ر وأعني ذره وضرع قطراع 

ة دولية أي فرض التدويل ععى ه ا البعد الشارج مرط اال رتسل غزة تا  إدار 
ذ لقرد أررررت الار ررة الوطنيرة فرري قطرراع غررزة م ت عرة ععررى تارر يل ررر اة 
نضالية م يدة في التاريخ ال عاطيني  ين ا تصدت ل ؤامرة التدويل وأررت 
ععررى عروبررة القطرراع وترعبرر  إرادة ال ررارع الرررزي ععررى إرادة القرروات الدوليررة 

 جئ بها ععى ع ل ذ التي 
ويعررود ا ا لعبررروز مرررة أدررر  ذعررد مررا نزيررد ععررى سررتيط سررنة هرر ا ال  ررروع 
ال ي س ق  هزي ته ععى أندي آذالنا فري قطراع غرزة ذ  ان را ادت رى ذرا مس 

 ليظل تا  الطعب دادل أدراج ال  اريع ال عاد ة ذ 
ها ومبررهرا وقد  ان  فكرة تدويل قطاع غزة فكرة إسراليعية تاريشيرا ذ أمرا سربب

لرررد  إسرررراليل ومرررط  اررراندها فهرررو إرا رررة إسرررراليل م رررا اعتبرتررره دال رررا دن ررررا 
مصوبا إلى داررتها ذ وبصياغة أدر  ةات مررز  اسرتراتي ي أشر ل ن إا 
مبرر تدويل قطاع غزة هو تصفية ما ت قرى مرط معرالل القضرية ال عارطينية ت 

عي ها إلرى قروات سواء مط  يث رقعة ا رض ال اقية التي نرراد مرط درسل تار
دولية القضاء ععى ر تها الوطنية ال عاطينية ت أو مط  يث ا هالي الر نط 
نراد إجسؤهل وت ويبهل في ال هاجر وم اريع ااسكاا والتروطيط ذ لقرد  انر  



ه ه الاياسات القد  ة قدم النك ة ةاتها  مدار ع ل ااسراليعييط وا مرريكييط 
 ل اوها رياغات مضععة  ذ ال نط قدموا لها ةرالع مشتع ة وأ

ومررط هنررا تثررور لرردننا شرركو  قويررة قررد تبعررو مبعررو اليقرريط ت ون هررل الرردعوة إلررى 
إغراق البعد ذقوات قادمة مط الشارج ععى أساس  ونهرا  عقرة تصر وية جدنردة 
مررط  عقررات ال ارراوالت منرر  نك ررة فعاررطيط ذ فرر لل هررو معناهررا ومرزاهررا فرري 

شيررة الترري عاررررناها ذ وهرري ال تت رراذه الاررياق الترراريشي وفرري الارراذقة التاري
 ذالتالي مع مقترح القوات اافريقية في دارفور وال القوات الدولية في لبناا ذ 

 ررل البررد مررط ااشررارة ذادتصررار إلررى مررا  رراا قررد تررردد ذعررد الااررل العارركري 
لا اس في قطاع غزة فري العرام ال اضري ت مرط ترداول فكررة مداه رة القطراع 

بتن ير  التردويل ععرى ا رض ذ   را نتر  ر ا د رار التري ذقوات أمريكيرة تقروم 
مط دادل إسراليل وتاد   عرط قيرام  كومرة  8002وردت في ش اط فبرانر 

ومررا إةا  انرر   ن ررر قرروات دوليررة فرري قطرراع غررزة اال ررتسل بدراسررة إمكانيررة 
 الوسيعة ال ناس ة ل لل هي اجتياح قطاع غزة أوال ذ 

يس ما ررود ا رراس فرري ذرراريس ععررى ونترر  ر ذصررورة دارررة تصرررياات الرررل
هرراما اجت اعررات ال ررانايط فرري ررريم العررام ال اضرري مععقررا ععررى تصررري  
الرررليس ال رنارري الصررهيوني سررار وزي  ررول ت رركيل قرروات دوليررة إلررى قطرراع 
غرررزة فررري الوقررر  ال ناسرررب وعنرررد تررروفر الظررررور ال سل رررة ععرررى  رررد تعبيرررره 

س قررالس ن ناررط نوافرر  ل ارراندة أجهررزة ا مررط ال عاررطينية ت ععرر  الرررليس ا ررا
 ععى اقتراح سار وزي ونقبعه وسنع ل ععى أا  ص   موق ا دولياذ 

إا ال رالع التي تصا ب الدعوة إلرى القروات الدوليرة عدنردة ن ومنهرا ماراعدة 
أجهرررزة أمرررط الررررليس ا ررراس ععرررى اسرررتعادة الارررعطة فررري قطررراع غرررزة ت ومنهرررا 

عررى تنظرريل انتشاذررات إعررادة فررت  معبررر رفرر  ت وآدرهررا ال ارراعدة وااشرررار ع
م كرررة فرري ا راضرري ال عاررطينية ذ وقررد اسررتبدل الررد تور سررسم  يرراض الرردعوة 



إلى استقدام قوات دولية أو أمريكية ذالردعوة إلرى اسرتقدام قروات عربيرة ت   را 
 رررري فررري تصررررياه قبرررل ذضرررعة أ رررام ععرررى إرفررراق ةلرررل ذالتنويررره ذضررررورة 

 التواف  بيط ا طرار ذ 
و تررى اليرروم مررا زالرر  مصررر غيررر موافقررة ت   ررا أا جامعررة الرردول العربيررة لررل 

 تطرح ال وضوع رس يا ععى جداول أع الها ذ 
لقرررد رفضررر   رررل مرررط   ررراس وال هررراد والع ررراا قررردوم أ رررة قررروات مرررط الشرررارج 
عربيرررة أو أجنبيرررة مهرررددة ذ ااربتهرررا إةا ددعررر  إلرررى القطررراع ذ بين رررا وافقررر  

إنهررا يرره ذ وأضرراف   ر ررة ال هرراد ااسررسمي  ر ررة فررت  ععررى ةلررل ودعرر  إل
ضررررورة  وررررعة  رررل ا فكرررار ال طرو رررة مرررط ال رررانبيط وطر هرررا ععرررى ترررر  

ه ا فكرار ال طرو رة مرط ال رانبيط طاولة الاوار ليكوا هنا  تواف  ععرى هر 
ورفضر  ال بهرة ال رعبية ال كررة أ ضرا ولكنهرا لرل ت رانع فري  عشروج بتواف  ذل

أعررررق النررراط  بعاررراا ال بهرررة ال رررعبية عرررط عررردم  االنتشاذرررات ال  كررررة ذ  إة
م انعة ال بهة مط  يث ال بدأ ععى االنتشاذات ال  كررة ععرى أسراس التوافر  

 ذ
وناط مط جانبنا نرر  أا اسرتقدام قروات دوليرة أو عربيرة إلرى قطراع غرزة هرو 
قبررل  ررل شرريء تاررعيل مررط ال عاررطينييط ذررانهل غيررر أهررل لسسررتقسل وال ادارة 

هل ذ وقرررد تضرررع هررر ه الشطررروة فررري  رررال  ررردو ها نها رررة لعهررردر أمرررورهل ذان اررر
الاياسي ال ت ثل في الدولرة ال عارطينية التري ارل الوررول إليهرا هردفا مععنرا 
لعثررورة ال عاررطينية ولعاررعطة ال عاررطينية ذ   ررا أنهررا قررد تصرر   إنرر انا م ررؤوما 

عربيرة ذارق مات رة بيط القو  ال عاطينية ال قاتعة وبريط القروات الدوليرة أو ال
القادمة ذ وبر لل نتكبرد أهرالي قطراع غرزة فري عقرر دارهرل مزيردا مرط الشارالر 
والعناء ذ ناهيل عط ا  ار الايئة ل لل ععرى العسقرات ال عارطينية ر العربيرة 



ذ  رررل ناهيرررل عرررط ا فررراق العكررررة ععرررى الصرررعيد االسرررتراتي ي  يرررال قضرررية 
 فعاطيط وماتقبعها وت اه القضا ا العربية بوجه عام ذ 

ونارررط نرررر  أ ضرررا أا العه رررة التررري مرررا زال الررررليس ا ررراس نرررتكعل بهرررا والتررري 
تا ررل الررته ل ععررى الاكومررة ال قالررة وععررى  ر ررة   رراس و رر ا العه ررة الترري 
اسررتشدمها وزيررر ااعررسم فرري  كومررة رام العرره ومررا فيهررا مررط ته ررل واسررت زاز 

بيرة ااطا رة أمورا عبثية ذ فإةا  اا مقصودا ذاستقدام القروات الدوليرة أو العر 
ذاكررل ا غعبيررة فرري ال  عررس الت ررريعي و كررل الاكومررة ال قالررة الترري  صررروا 
ععى تا يتها انقسذا ت ت هيدا لعودة الطرر ال عاطيني ا در فإا ةلل ليس 
ذرا مر الاررهل ذ ولررو  راا سررهس لقامرر  ذره قرروات اال ررتسل منر  البدا ررة ذ  ررل 

 الوضررع الردولي  ارراعد إا هر ا ال  رروع غيررر ع عري مرط نا يررة أدرر  ن فرس
ععيره ن مررا دامرر  الوال رات ال تارردة غيررر ماررتعدة لتاريرل  رررق جدنرردة وهرري 
ععرررررى ماررررريرة  س رررررة شرررررهور عرررررط انتشاذاتهرررررا الرلاسرررررية ت وال الررررردول العربيرررررة 

 ال قصودة التي تتعد  ه ه ال االة قدرتها دادعيا ذ 
 رررروا وإننرررري  ع ررررب فرررري  قيقررررة ا مررررر مررررط أا إدواننررررا فرررري رام العرررره مررررا بر 

 طر وا شتى ا طرو ات التي ال   كط ورر ها ذاقرل مرط أنهرا غيرر ع عيرة 
وغير م كنة ذ ويشيرل إلينرا أا الررليس ال رناري ال تصرهيط الر ي  قر  ععرى 
الصرررعيد الررردولي مؤيررردا ذ ررردة لهررر ا ال  رررروع غيرررر مارررتعد إطسقرررا لع  ازفرررة 

 ذا نة مط عاكره في ماتنقع  قطاع غزة ذ 
ا ذعرض ا طرو رات الاياسرية مرط قبرل الررليس وسور أدعص إلى القول ذا

ا ررراس  صررررا تتصررر  ذالعصررربية الزالررردة وب رررانة  بيررررة مرررط الكراهيرررة ت ررراه 
قطررراع غرررزة وأهعررره ومصررريره ذ وأعتقرررد أنررره  اارررط ررررنعا إةا امتنرررع وهرررو فررري 
شرررهوره ا ديررررة فررري الرلاسرررة عرررط اتشررراة قررررارات مصررريرية مرررط طرررراز القررررار 

  ععرره الرؤسرراء فرري ا نظ ررة الرلاسررية ف ررا ذاسررتقدام قرروات دوليررة ذ فرر لل مررا 



ذالررل ونظامنررا غيررر رلاسرري ك وسررور  كرروا اللقررا جرردا ذرره وبتاريشرره أا نر ررز 
جهوده ععى إعادة رأق الصدع وإ سل الوفاق وهو م كط وم كط جدا و عنرا 

 سنكوا جنودا له ه الرا ة النبيعة ذ  
 
 
 
 


