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  ١٩٧٣ ر، تشرین األولحرب أكتوب
  

كما . ة المنعة األسطوریة التي عرفت إسرائیل بهاعنت من زعز ، ومكّ "التعادل"بنوع من  ١٩٧٣التي اندلعت عام  )تشرین أول( كتوبرأانتهت حرب 
، التي أدت الحرب إلى حالة من االضطراب السیاسي واالجتماعي في إسرائیل؛ وأعادت للدول العربیة الكثیر من القدرة على المناورة االستراتیجیة

یتعامل مع شكوك محلیة وٕاقلیمیة  –أنور السادات  –، كان خلیفته ١٩٧٠منذ وفاة الرئیس عبد الناصر في أیلول . ١٩٦٧د فقدتها في عام كانت ق
وصل . من خالل إیجاد طریقة للخروج من حالة الجمود السائدة مع إسرائیل ،١٩٦٧عام فیما یتعلق بمصداقیته حول دور مصر ما بعد حرب 

غلقة بین حلیفة الوالیات التي اندلعت على طول قناة السویس الم) ١٩٧٠ – ١٩٦٩(حرب االستنزاف  منشهر  ١٧سلطة بعد السادات إلى ال
  .إسرائیل، وحلیفة السوفییت مصر، وانتهت دون حسم رغم أنها زادت من السخط العربي على الوضع الراهن المتحدة

   

حول أهداف وجدوى  محرجةأسئلة  ،١٩٧٠على التوالي في عام  دمشق والقاهرةسلطة في أثار وصول كل من حافظ األسد وأنور السادات إلى ال
في  ١ .المهین ١٩٦٧سعى كال القائدین إلیجاد طریقة تخرجهم بشرف من إرث هزیمة . االحتالل اإلسرائیلي المتشدد استمرارالتضامن العربي في 

متشددة، لدرجة أن وزیر الخارجیة فیها، أبا " صقور"ر دفاعها، موشیه دیان، یقودان حكومة أثناء ذلك، كانت رئیسة وزراء إسرائیل، جولدا مئیر، ووزی
   ٢."رؤیة زمالئه المبالغ فیها لدور الحرب في السیاسة الدولیة" ... إیبان، اشتكى من 

  

لعزم على احتواء محدود لمسرح الحرب العربیة المسترشدة بما كان یعرف بعقیدة نیكسون، عاقدة ا –مع احتدام حرب فیتنام، كانت الوالیات المتحدة 
ومع أواخر عام . من خالل قنوات متدنیة المستوى" مفاوضات مطولة وغیر شاملة"اإلسرائیلیة الباردة، حیث كانت تسعى النخراط الجانبین في  –

من جانبه، كان  ٣". الما سعیت له عن قصدالذي ط الجود" ، كان مستشار األمن القومي للرئیس نیكسون، هنري كیسنجر، مسرورًا لرؤیة ١٩٧١
، ووزیر الخارجیة غونار یارنغاألمین العام لألمم المتحدة،  ممثل ومبعوث السادات یسعى بشكل متكرر لتحقیق اختراق دبلوماسي، وقدم إلى كل من

عن رغبته في  ١٩٧١بقة، أعلن السادات في عام وخالفًا لكافة الشروط المس. والصیغ غیر المسبوقة التنازالتروجرز، عددًا من ولیم األمریكي، 
ویتها مثل هذه فلكن الوالیات المتحدة أعربت في وقت الحق عن أسفها لت. قبول إنسحاب إسرائیلي من قناة السویس كجزء من اتفاقیة مرحلیة

في مجابهة  ن اعتقادها المضخم بمدى قوتهالكن إسرائیل كانت إما ترفض أو تتجاهل مبادرات السادات تلك، انطالقًا من كونها تعمل م ٤الفرصة
وبدًال من ذلك، توجهت إسرائیل . ضغوط علیها للتعامل مع مثل تلك المبادرات أن الوالیات المتحدة لم تمارس أيالضعف العربي؛ باإلضافة إلى 

: وأعلن دیان). وثیقة الجلیل(طینیة خطة جدیدة متصلبة لتوسیع االستیطان في األرض الفلس ١٩٧٣نحو األرض المحتلة، حیث أعدت في عام 
  ٥.إسرائیلیة تمتد من األردن حتى قناة السویس) حكومة(ومتینة، تحت سیطرة  ذات حدود واسعة قویة دولة إسرائیل جدیدة"
  

الباردة على  خبیر سوفیتي، إلى تخفیف قیود الحرب ١٥.٠٠٠، عندما قام بطرد ١٩٧٢أدت الخطوة الدراماتیكیة التي اتخذها السادات في عام 
في  العمل العسكري، وجعلت المخطط االستراتیجي یتمتع بوضع قیادي غیر محدود على الترسانة العسكریة المصریة السوفیتیة المنشأ؛ وبدأ العمل

أقدس األیام الدینیة  –شنت سوریا ومصر هجومًا منسقًا على القوات اإلسرائیلیة المحتلة للجوالن وسیناء في یوم الغفران ): أكتوبر(تشرین األول  ٦
وقفین منفصلین لوقف إطالق ملكن وبعد حوالي ثالثة أسابیع و . حیث كان الهجوم مفاجئًا بشكل تام، وحقق العرب مكاسب أولیة مذهلة -لدى الیهود

عن لم یحقق أي نصرا انطوى ، فإن أي من اإلسرائیلیین أو العرب )أكتوبر ٢٦أكتوبر ومصر وٕاسرائیل بتاریخ  ٢٢سوریا وٕاسرائیل بتاریخ (النار 
  .على أراضيالسیطرة 

  

قرار مجلس األمن الدولي رقم  ٦ .أسفرت أیضًا عن كسر لحالة الجمودو  اعربي حیاتهم ثمنًا له ٨.٥٢٨إسرائیلي و  ٢.٨٣٨دفع نتیجة لهذه المعركة 
، خاصًة فیما ١٩٦٧للعام  ٢٤٢ألمن الدولي رقم أكتوبر، ارتبط واقتبس من قرار مجلس ا ٢٢، الذي دعى إلى وقف إلطالق النار بتاریخ ٣٣٨

. وليیتعلق بطلب االنسحاب اإلسرائیلي من أراضي محتلة والتوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئین الفلسطینیین بما یتماشى مع أحكام القانون الد
بها العمل  النسحاب من قناة السویس التي بدأاانتشرت قوات األمم المتحدة على الحدود لتطبیق وقف إطالق النار، حیث أجبرت إسرائیل على 

شق وتل مجددًا تحت السیطرة المصریة، بینما اضطرت الوالیات المتحدة أخیرًا إلى تبني دبلوماسیة مكوكیة نشطة وعالیة المستوى بین القاهرة ودم
  ٧.أبیب

  

كما . إسرائیلیة –، وأرست أسسًا ألول مباحثات سالم عربیة أطاحت بها سیاسیةحكومة اإلسرائیلیة وسط أزمة ال) تشرین أول(وضعت حرب أكتوبر 
الصراع لمقاومة التوسع ) تشرین أول(نتائج حرب أكتوبر ، وجددت الشرق األوسطفي  الرئیسي وسیطالجعلت هذه الحرب الوالیات المتحدة 

٨ .من أي وقت مضى الهدف الذي أضحى فجأة ممكنًا أكثروهو  –اإلسرائیلي 


