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 بوالحرإدارة استراتيجيات وفنون القتال تطور الكبير في صناعة األسلحة والتقدم كان من نتائج  

أنه لم يعد  من ناحية ثانية، زعةالعالم إلى قوى عسكرية واقتصادية وسياسية متنادول من ناحية، وتمزق 

ن السهل على أي قائد سياسي أو رئيس دولة إذا كان مو. بعد البدء فيهاالحروب  ايةنهباإلمكان التحكم في 

من الصعب عليه مهما بلغت قوة وجبروت جيشه أن يحقق األهداف المطلوبة  قد أصبحفأن يبدأ حربا، 

هزيمة نكراء بالخصم ويجبره على المعتدي إن من الممكن طبعا أن يلحق . وينهي الحرب متى شاء

ؤدي إلى يبل إال أن هذا ال ينهي الحرب، . العدوانبدأ يأن م والقبول مرمما بما كان يرفهه قبل الساالست

، النزاعذات مصلحة في استمرار  خارجيةى قو ل، ويفتح المجال لتدخالقوى المتحاربةير استراتيجيات يغت

 . إطالة أمد الحربو القتال تجددويتسبب بالتالي في 

على مدى  معهم معاركهاالعرب في كافة على اعت إسرائيل أن تنتصر وعلى سبيل المثال، استط 

ولذلك . لصراع والتوصل إلى سالم يحقق لها أهدافهال حدإال أنها لم تستطع وهع ، الستين سنه الماهية

، ويستمر الصراع، ويتزايد عدد الهحايا، ويكبر حجم الدمار، ويتعمق الشعور والمعارك تتواصل الحروب

وعلى الرمم من انتصار العرب . الطرف اآلخرعلى هزيمة كل طرف  يزداد إصرارو ،لكراهيةالمتبادل با

إذ . إال أنهم خسروا الحرب من الناحية السياسية ،من الناحية العسكرية 3791أكتوبر عام في حرب 

 ريلتحول النصر العسكالالحقة السياسية مفاوهات الفي جاءت الهغوط األمريكية والتنازالت العربية 

 واألكثر هررا بمصالح األمة ،في تاريخ العرب الحديث ، كانت األكبراستيراتيجيةإلى هزيمة  العربي

 . قيام دولة إسرائيلالعربية بعد 

أنها عملية عسكرية محدودة لتحريك  يها هوكان رد فعلي األول عل، حرب أكتوبرحين وقعت  

بعد توقف و". حرب التحريك ال حرب التحرير"اسم عليها في حينه  العملية السياسية، ولذلك أطلقُت

لو قررت كافة الدول  جاء فيه أنهدراسة تحليلية كتبت العمليات العسكرية وبدء التحركات السياسية، 

مصر رفهت المشاركة ألي سبب كان، فإنه لن يكون هناك حرب، ألن  لكنالعربية أن تحارب إسرائيل، 

كل العرب قرر لو في المقابل، و. إسرائيل بدون الجيش المصري كافة الجيوش العربية ال تستطيع مواجهة



الفلسطينيين رفهوا السالم المقترح ألي سبب كان، فإنه لن يكون هناك  لكنسالم مع إسرائيل، إقامة 

ولهذا . في المنطقة االستقرارووأن حلها هو مفتاح السالم  ،ألن القهية الفلسطينية هي لب الصراع، سالم

وجود تحالف كهذا من شأنه ن ، ألبين قيادة مصر وقادة فلسطين استراتيجيتحالف  قيام إلى دعيت في حينه

منطقة المستقبل و لصراع العربي اإلسرائيليفيما يتعلق بام الالسمصير الحرب و أن يتحكم في قرار

 .عربيةال

لسطينيين لم ، وذلك ألن الفالسالم المنشود لم تحققبين مصر وإسرائيل إن اتفاقية كامب ديفيد  

تطبيق قرارات لحاول الهغط على إسرائيل ، وألن أمريكا لم تيقبلوا ما عرض عليهم في حينه من شروط

مرور أكثر من ربع قرن  وبعدواآلن،  .حل شامل لقهايا النزاع بين الطرفينل الشرعية الدولية والتوصل 

عداد الهحايا من الفلسطينيين واللبنانيين ، ال يزال الصراع على أشده، وال تزال أتلك االتفاقيةعلى توقيع 

مير قادرة على ترويض تطبيع ال تزال كل محاوالت ال، وفي تزايدوالمصريين والسعوديين واإلسرائيليين 

سببا في خروج مصر من الذي كان اإلسرائيلي  –السالم المصري إن . أي شعب عربي أو أية فئة من فئاته

ه جيش ، وقيامبالفلسطينيين واللبنانيين الكيان الصهيونيستفراد فرصة الكان  دائرة الصراع مع إسرائيل،

باجتياح بالدهم، وانتهاك حرماتهم، وتدمير بيوتهم، وقطع أشجارهم، وقتل أطفالهم، وذلك دون خوف من 

السالم الواهم الذي توصلت  من ناحية أخرى، كان. كون مصر طرفا فيهامحتملة تفعلية ردود فعل عربية 

سببا في ميالد  ، وممارسات الكيان الصهيوني هد المدنيين من فلسطينيين ولبنانيينمصر وإسرائيلإليه 

تلك الحركات  واتجاه بعض والتي كان الرئيس السادات أبرز هحاياها، الحركات اإلسالمية المتطرفة،

الذي من األمن وميرها من بالد عربية، وحرمان إسرائيل واألردن لممارسة اإلرهاب في مصر والسعودية 

 . كانت تتصور أن معاهدة كامب ديفيد ستوفره لها

بتوقيع ، وقيام منظمة التحرير الفلسطينية 3797وبعد خروج مصر من دائرة الصراع في عام  

بدأت الدول ، بحق الشعب الفلسطينيوهي االتفاقية التي كانت بمثابة جريمة ، 3771في عام  أوسلو اتفاقية

الفرصة ذلك جدت إسرائيل في وولقد . روج من دائرة الصراع الواحدة تلو األخرىبالخاألخرى العربية 

على الفلسطينيين واللبنانيين، وتحديد حدودها  هالذي تريدلفرض السالم  التاريخية التي كانت تتحينها

 لكن. المعنية، بما في ذلك الطرف الفلسطيني األطرافدون التشاور مع  بالطريقة التي تراها مناسبة

 لم يؤدي إلى استسالم الشعوب العربيةوقيادة منظمة التحرير الفلسطينية أنظمة الحكم العربية استسالم 

إن فشل العملية السياسية، واتهاح طبيعة السياسة  .دومع العالظالم والتطبيع السالم الواهم  التي رفهت

بواقع الهزيمة، دفع بعض الناشطين األمريكية المعادية، وقبول األنظمة العربية بشكل مباشر ومير مباشر 



السياسيين إلى تنظيم صفوفهم والقيام بالتصدي لمحاوالت االمتصاب اإلسرائيلية والهيمنة األمريكية 

وعنجهية القوة العسكرية اليهودية، وذلك من خالل دعم حركات المقاومة اإلسالمية المسلحة التي تقوم 

 .ريةاليوم بتحمل عبء المواجهة مع الدولة العب

إطالة أمد الصراع وتعدد ساحاته، وهو الشيء الذي دأبت معظم اإلدارات األمريكية  إن 

إن . لم تكن الدواء الناجع لتوقف الحروب وإنهاء الصراعتحقيقه، على على العمل واإلسرائيلية 

لم  ، إال أنهااستسالم النظام العربي الرسميإلى  تأداالستيراتيجية األمريكية والحروب اإلسرائيلية، وإن 

السالم حتى وإن تحقيق إلى بالهرورة وهذا يعني أن الحرب ال تقود . الشعوب العربية تؤدي إلى استسالم

تحكم فيها وال فيما تقود إليه باستطاعته ال في عالم اليوم لن يكونقادت إلى االستسالم، وأن من يشعل حربا 

وإذا كانت حروب الجيوش النظامية من الممكن أن  .، وأن من شبه المؤكد أن تحترق أصابعه فيهامن نتائج

التاريخ يشير  لكن، ينتحسم بسرعة، فإن حروب التحرير والمقاومة الشعبية قد ال تحسم في عشرات السن

 . في نهاية المطاف النصركان إلى أن مصير مالبيتها العظمى 
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