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صحــــراء ســیناء وقطـــاع غزة  - احتالل إسرائیل
٥ تشرین ثاني (نوفمبر) ١٩٥٦ - ٦ أذار (مـارس) ١٩٥٧ 

قناة السویس

٣٢ كیلومترعرض قنـــاة الســـویس احتالل بریطـــاني - فرنســـي 

 ٧ تشرین ثاني (نوفمبر) حتى أواخر كانون أول (دیسیمبر) ١٩٥٦ 

تقدم القوات  اإلسرائیلیة ٢٩ تشرین أول (اكتوبر) - 

  ٥ تشــــــــــــــرین ثاني (نوفمبـــــــــــــــر) ١٩٥٦ 

الغزو البریطاني-الفرنسي١-٧ تشرین ثاني(نوفمبر)١٩٥٦

البحر األبیض المتوسط

خارطة رقم ١٦

البحر األحمر

اخلريطة رقم 16

  

  ١٩٥٦ ،حرب السویس
  

التي كلفت بمراقبة التزام كافة األطراف (طة فلسطین ولجنة الهدنة المختلب، قامت لجنة األمم المتحدة الخاصة ١٩٥٦ - ١٩٤٩من  خالل الفترة
 مدنیة عبر خطوط الهدنة" أهداف" ، بإدانة إسرائیل الرتكابها سلسلة من الهجمات الوحشیة على)١٩٤٩باتفاقیات الهدنة التي تم التوصل لها عام 

 ١ .١٩٤٨ منذ انتهاء حرب یسبق لها مثیل وهي مجازر لم) ١٩٥٦(قلقیلیة مدینة و ) ١٩٥٥(خانیونس مدینة ، و )١٩٥٣(قبیا  قریة في كل من
   

من ناحیة أخرى، تركت . مع ازدیاد زخم الحرب الباردة وارتفاع مستوى التوتر اإلقلیميو اإلسرائیلیة قلق الوالیات المتحدة وبریطانیا، الهجمات أثارت 
قائد عربي  التغلغل السوفیتي في المنطقة، مجاًال محدودًا لبروزتحالفات بریطانیا مع األردن والعراق، جنبًا إلى جنب مع تخوف الوالیات المتحدة من 

و  ١٩٥٢في مصر بین عامي حكم وصول جمال عبد الناصر إلى ال وقد شكل. للخطر ویتحدى تشدد وغطرسة إسرائیل ض مصالحهمقوي، قد یعرّ 
ح للشركة العالمیة قناة السویس بموجب امتیاز ممنو  حدث ذلك بینما كانت بریطانیا وفرنسا تسیطران على. في هذه العالقات نقطة تحول ١٩٥٥

من مخلفات الترتیبات االستعماریة البریطانیة الرامیة إلى السیطرة على منابع النفط والشحن البحري، والتي شكلت  –سنة  ٨٠لمدة لقناة السویس 
روضة على االستقالل العربي على الصعیدین اإلقلیمي كما كانت في ذات الوقت شاهدًا حیًا على القیود المف. جائزة بریطانیا في المنطقة

 .واالقتصادي
  

وقد أثارت . لقوى العظمى وٕادانته المتكررة إلسرائیلالوطنیة أمام سیاسات اه قفاحقق عبد الناصر شعبیة كبیرة على المستوى اإلقلیمي من خالل مو 
سخط بریطانیا وفرنسا والوالیات المتحدة، التي كانت ، فنال لحة من الكتلة السوفیتیةلشراء أسلها بإبرامه صفقة دعوته المتكررة لقیام وحدة عربیة، وكلّ 

موافقته على إخضاع االقتصاد شرط قد رفضت تزویده بالسالح، رغم عروضها له لتمویل مشروع بناء سد أسوان الكبیر من خالل قروض مرهونة 
آخر، تحالفت  من جانبو . ةسرعالحرب الباردة إلى المنطقة ب امتدادأدى إلى  توفیعبد الناصر للس توجهإال أن . المصري لسیطرة البنك الدولي

ریة بینما أجرت تزوید إسرائیل بأسلحة وآلیات عسكبوأسرعت فرنسا  .جتیاح مصر قبل وصول األسلحة السوفیتیةمع بریطانیا وفرنسا الإسرائیل 
  .بریطانیا مشاورات مع حلفائها اإلقلیمیین

  

اإلنجلیز (األجانب  تأمیم قناة السویس، وتعهد بتعویض المساهمینن قرار الحكومة المصریة عبد الناصر ععلن ، أ١٩٥٦تموز  ٢٦في 
"...  أبلغ رئیس الوزراء البریطاني، أنطوني أیدن، مجلس وزرائه  ٢ .، وأعلن عن نیته استخدام عائدات القناة في تمویل بناء سد أسوان)والفرنسیین

مع توخي الوالیات المتحدة الحذر والدعم  ٣ ."للتدخل ضده أفضل مما هو متاح لنا اآلن كنتیجة الستیالئه على قناة السویسلن تتاح لنا ذریعة 
اإلعداد لخطط عسكریة إلسقاط الرئیس جمال عبد الناصر وٕاعادة وفرنسا وبریطانیا في  ر، شرعت إسرائیلالعالمي الذي حظي به موقف عبد الناص

 .السویس السیطرة على قناة
 

عبر شبه جزیرة سیناء عسكریًا ، شنت إسرائیل هجومًا )SEVRESحلف سفرس (، واستنادًا إلى حلف مبرم مسبقًا ١٩٥٦ عاملتشرین األول  ٢٩في 
مذبحة  في ًا مصرعهمفلسطینی اً مدنی ٤٣لكن أوائل الضحایا لم یكونوا من المصریین، وٕانما داخل حدود إسرائیل نفسها، حیث لقي . غیر المحصنة

القاهرة وتدمیر الدفاعات الجویة المصریة، مطار بعد قصف  ٤ .أخرى ارتكبت بحقهم بدم بارد أثناء فرض إسرائیل حظر تجول على األقلیة العربیة
 ٥ .لیات العدائیةدقیقة من انتهاء الموعد الذي حددته األمم المتحدة لوقف العم ١٥فرنسیة في میناء بور سعید، بعد  –قوات البحریة األنجلو الرست 

 المعارك الحربیة، وانتهت )تشرین الثاني ٥(وسیناء ) تشرین الثاني ٣في (وبدعم من البحریة الفرنسیة، أحكمت إسرائیل سیطرتها على قطاع غزة 
لیة من السیطرة على تمكنت القوات اإلسرائیوكان من نتیجتها أن سیطرت بریطانیا وفرنسا على قناة السویس، بینما . تشرین األول ٧في صبیحة 

  .كامل شبه جزیرة سیناء وقطاع غزة الذي كان تحت اإلدارة المدنیة المصریة
 

ق تیران، الذي استخدمته مصر في قطع الطریق أمام قنوات الشحن ائبالنسبة إلسرائیل، كانت السیطرة على سیناء تعني الوصول إلى مض
من خالل خلیج المتوسط إلى البحر لتعزیز قدراتها في الوصول في إیالت، وتسعى  اً جدید میناءً وفي تلك األثناء، كانت إسرائیل تشید . اإلسرائیلیة

لكن، ومع تزاید االنتقادات على مستوى العالم وخشیة الوالیات المتحدة من حدوث اضطرابات إقلیمیة، مارست الوالیات المتحدة ضغوطًا . العقبة
وقد انسحبت بریطانیا . مطالب األمریكیةكشرط لتنفیذ الضمانات أمریكیة للحصول على ممر آمن  على المحتلین لالنسحاب، وأصرت إسرائیل على

ونشرت األمم . ١٩٥٧، بینما تأخر االنسحاب اإلسرائیلي من السویس وغزة حتى آذار من عام ١٩٥٦وفرنسا من السویس في أواخر كانون األول 
  ٦ .١٩٦٧عام  جنب مع السلطات المصریة حتى اندالع حرب طاع غزة جنبًا إلىطوارئ دولیة، بقیت في ق المتحدة في المنطقة قوات

  

كان لحرب السویس تبعات ومضاعفات جسیمة على أرض الواقع، شكلت هذه الحرب بدایة النهایة للوجود البریطاني في المنطقة، بینما بدأت 
؛ وكانت قاده عبد الكریم قاسم انقالب عسكريبفي العراق الملكي ظام ، تمت اإلطاحة بالن١٩٥٨في عام . الوالیات المتحدة تتقدم كالعب رئیسي

عبد الناصر شعبیة الرئیس  اتمیز بهت المواقف الوطنیة التي من ناحیة أخرى، حقق ٧ .القوات األمریكیة تنتشر في لبنان مع حلول صیف ذلك العام
شكل تنامي مشاعر الوحدة العربیة وقودًا للحركات الوطنیة الفلسطینیة الناشئة، و ". ةب العربیو للشع اً رمز " أصبحكبیرة في العالم العربي وخارجه، و 

 .في الكویت ١٩٥٨ – ١٩٥٧خالل الفترة  )فتح( التحریر ةحرك نواة أولى حیث تأسست 


