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 (72عاماً بعد الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط ) 70 -السالم في األفق 

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

 االزدهار النفطي -نعمة هللا : 3الفصل 

 

 3-5 )27( حرب يوم الغفران والصدمة النفطية )1( ريسورسيفول جينيرال أنور سادات

 

 

 

 

 

 

 

 

وكان. 1970 عام في حالي مصري كرئيس قلبية بنوبة توفي. 1967 عام الستة األيام حرب في إسرائيل قبل نم الناصر عبد جمال هزم  

 أنور السادات ، نائب الرئيس ، خليفة له. كان السادات حليفًا لنصر بصفته عضًوا في رابطة الضباط األحرار الذين أطاحوا بالملك فاروق

 ناصر وكان قد تم تكريمه من قبل الشعب المصري كزعيم يتمتع بالجاذبية. وكان أيضا بطال في العالم العربي. في المقابل كان السادات دائًما

 خلف ناصر. نظر الناس ألسفل السادات أنه خلف الرئاسة عن طريق الصدفة. كان من المفترض أنه بمثابة راحة قصيرة حتى يتفوق شخص

 آخر على منصبه. ولكن أصبح من الواضح بعد قليل أنه كان استراتيجيًا عسكريًا ممتاًزا. لقد أثبت أنه سياسي ذو رؤية. لقد كان واقعيًا

 

 خسر العالم العربي أهدافًا مشتركة بعد حرب األيام الستة. لقد كرسوا أنفسهم في النزاعات الداخلية. مباشرة بعد الحرب ، تم تأسيس النظام

ليبيا في. 1968 عام في العراق في أعقب دموي غير انقالب. 1967 نوفمبر في السوفياتي االتحاد من بدعم اليمن جنوب في الشيوعي  ، 

 أطاح العقيد معمر القذافي ساللة إدريس واستولت على السلطة في عام 1969. في سبتمبر 1970 ، األردني قاتلت كل من الحكومة ومنظمة

 التحرير الفلسطينية بقسوة وتم ترحيل منظمة التحرير الفلسطينية إلى بيروت في لبنان (ما يسمى سبتمبر األسود). في سوريا ، حدث االنقالب

1197 يناير في رئيسًا األسد فائز وعُين  

 

 على الرغم من الفوضى في العالم العربي ، فقد بحث الرئيس السادات عن فرصة للهجوم المضاد ضد إسرائيل. بادئ ذي بدء ، قام بطرد

 المجموعة االستشارية العسكرية لالتحاد السوفيتي. كان االتحاد السوفياتي ، الذي اخترق بعمق في النظام المصري خالل عهد ناصر ، يهدف

 إلى زرع الثورة االشتراكية في العالم العربي. أدرك جنوب اليمن الماركسي نية االتحاد السوفيتي. لكن األيديولوجية االشتراكية لم تتجذر بين

 الدول العربية. قبل أن تصبح األيديولوجية االشتراكية هي المهيمنة ، كان العالم العربي قد وقع في قبضته ليس فقط من خالل الرابطة المتأصلة

 المتمثلة في "الدم" مثل قبيلة أو جماعة عرقية ولكن أيًضا بسبب تهليل "دين" اإلسالم. لم يكن هناك مجال كبير لـ "األيديولوجية" التي سيتم

 تدريسها في التعليم العالي. بدا من المستحيل على العرب زرع أيديولوجية اشتراكية

 

 .كان هناك سبب آخر لمحاولة السادات إضعاف نفوذ االتحاد السوفييتي. كان حريًصا على تحديث تسليح الجيش المصري باألسلحة األمريكية

 طالما أنها تعتمد على األسلحة المصنوعة في االتحاد السوفياتي ، فإنها ال تستطيع التنافس مع إسرائيل على اإلطالق. حاول السادات التواصل

 مع الواليات المتحدة بعد طرد المجموعة االستشارية العسكرية لالتحاد السوفيتي. بالنسبة لألفراد العسكريين مثل السادات ، كانت المهمة

 األكبر هي كسب الحرب. كانت طريقة تفكيرهم في بعض األحيان أكثر عقالنية من األفراد غير العسكريين
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 السادات خطط لهزيمة إسرائيل بطريقة عقالنية ودقيقة. كانت خطته هي مكافحة إسرائيل وإنهاء المعركة في غضون فترة زمنية قصيرة. إن

ا. كان  إسرائيل ، التي يحيط بها األعداء في كل ركن من أركان الحدود ، كانت دائًما تحت حراسة مشددة. كان جيش إسرائيل قويًا وصبوًرا جدً

بالحر أمد طال إذا للفوز للعرب فرصة هناك تكن لم أنه الواضح من  

 

 حاول السادات الهجوم الخادع لخداع إسرائيل. عندما أظهرت مصر بادرة هجوم ، حشدت إسرائيل جميع جنودها بسرعة. الجهود اإلسرائيلية

 أدت دون جدوى. قامت مصر بنفس الحملة عدة مرات. ينتشر تعب الحرب في المجتمع اإلسرائيلي. باإلضافة إلى ذلك ، المواطنون

 اإلسرائيليون الذين اعتادوا على انتصار الحروب في الماضي. أصبحوا الغرور الذاتي واإلهمال

 

 .في عام 1973 ، طلب السادات من الرئيس السوري مهاجمة إسرائيل في السادس من أكتوبر. لقد كان يوًما مقدسًا لكل من اليهود والمسلمين

 كان "يوم الغفران" (يوم الكفار) هو اليوم األكثر قداسة لليهود ، وكان "يوم رمضان (المقدس) المقدس" للمسلمين. حتى الموساد ، أحد أقوى

قاإلطال على المقدس اليوم هذا مثل في العرب هجوم توقع يستطع لم ، العالم في االستخبارات وكاالت  

 

 في 6 أكتوبر 1973 ، بدأت الحرب على جبهتين في مصر وسوريا في وقت واحد. كانت هذه الحرب تسمى حرب يوم الغفران في الدول

 الغربية. في العالم العربي كانت تسمى حرب رمضان. كان للحرب معنى ديني لكل من اإلسالم واليهودية. كانت هناك أربع حروب بين

 إسرائيل والعرب خالل عامي 1948 و 1973. سميت الحرب العربية اإلسرائيلية األولى في عام 1948 باسم "الحرب الثورية

 اإلسرائيلية" ، والتي كان لها معنى سياسي. الحرب الثانية في عام 1956 كانت "حرب السويس" ذات مغزى اقتصادي ، والحرب الثالثة في

 عام 1967 كانت "حرب األيام الستة" التي أظهرت تفوق القوة العسكرية إلسرائيل. الحرب العربية اإلسرائيلية الرابعة في عام 1973 كان

 لها معنى ديني. كان من المهم لكل من العرب وإسرائيل تذكير كل مواطن بالمعتقد الديني. الهجوم المفاجئ في يوم يوم الغفران ذكر اليهود

 بالمعتقد الديني. بدا األمر مثل الهجوم الذي شنه الجيش الياباني على بيرل هاربور على جزر هاواي في الواليات المتحدة. ألهم الرئيس

 األمريكي الشعب األمريكي قائال "تذكر بيرل هاربور!" خالل الحرب العالمية الثانية

 

ً  ال يقاوم للعرب حتى اآلن. لكن السادات عرف أن هيمنة الجانب العربي  جلبت المناورة المشتركة من قبل الجيش المصري والسوري نجاحا

 ستنتهي عاجالً  أم آجالً . اعتمد استراتيجية أخرى. كان إلشراك الدول العربية المنتجة للنفط واستخدام نفطها كسالح ضد الدول المستهلكة في

 أوروبا والواليات المتحدة وآسيا. كانت أيًضا استراتيجية تقسيم إسرائيل وحلفائها في نصف الكرة الغربي

 

(----)يتبع    

 

 

 بقلم كازويا آريها
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