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ّ
تحريرية (أرشيف)
لم يكن أنور السادات في وارد املشاركة في حرب
وسيكتفي بالتهريج الحربي والخطاب الحربي
ّ
العدو بذلك قبل
حفاظًا على عرشه _ وقد أبلغ
الحرب.
قيادية ّ
ّ
ّ
فعالة
عسكرية
 )6االستعانة بعناصر
ب�ن��اء ع�ل��ى أس��س ع�س�ك� ّ
�ري��ة م�ه�ن� ّ�ي��ة ول�ي��س على
ّ
ّ
املحسوبية والشللية ،لكن هذا العنصر
أساس
ً
ّ
ّ
ل� ��م ي �ك ��ن ك � ��ام �ل��ا ،ألن ال �ش �ل �ل��ي��ة وامل �ح �س��وب��ي��ة
ّ
املهنية .بمعنى آخر
ظواهر
تعايشتا مع بعض ّ
ّ
ظل أنور السادات يتدخل في أمور إدارة الحرب
ّ
(نحو الهزيمة) وظ��ل مصطفى ط�لاس ال��ذي ال
يصلح إال في منصب ّ
مقدم برنامج فن وألعاب
وت�س�ل�ي��ة ع �ل��ى ف �ض��ائ� ّ�ي��ة م�ح�ت�ف�ظ��ًا ب�ن�ي��اش�ي�ن��ه،
ّ
وظل محتفظًا لسنوات بثاني أعلى منصب في
ً
الجيش السوري .السادات مثال رفض نصيحة
س�ع��د ال�ش��اذل��ي لسحب «ال�ج�ي��ش ال�ث��ال��ث» قبل
حصاره.
ّ
العدو كما لم يظهر أمام أنظار العرب
 )7إظهار
م ��ن ق �ب��ل :ف ��ي م��وق��ع ال ��ذع ��ر وال �ه �ل��ع واالرت� �ب ��اك
ّ
والتخبط.
 )8م� � ّ�د ال �ج �ن��دي ال �ع��رب��ي وال �ج �م �ه��ور ال �ع��رب��ي
ال�ع��ري��ض ب�م�ع�ن� ّ
�وي��ات ك�ب�ي��رة وإن ل��م تستخدم
ّ
ّ
املعنويات بعد ذلك.
العربية تلك
األنظمة
 )9ن�ج��ح ال �ع��رب أث �ن��اء ال�ح��رب ف��ي االب�ت�ع��اد عن
مهزلة اإلع�لام العربي في ح��رب  1967وإن كان
إع�ل�ام ال �س��ادات ب�ع��د امل�ع��رك��ة ق��د اس�ت�ف��اض في
ّ
واالنتصارية الزائفة.
املبالغة والكذب
 )10ق� ّ�دم الجيش العربي نموذجًا من الوحدات
املتحركة وذات قدرات املبادرة ّ
ّ
ّ
الفعالة،
القتالية
م��ع أن ه��ذا العنصر كما أش��ار كنيث ب��والك في
كتابه املوسوعي عن األداء العسكري للجيوش
ّ
العربية« ،العرب في الحرب» ،كثيرًا ما أضعف
ّ
األداء العسكري للجيوش العربية ألن الجندي
ّ
يتحرك من دون أم��ر من الضابط ،والضابط
ال
ّ
يتحرك من دون أمر من الضابط األعلى رتبة،
ال
وهكذا دواليك .أما في ّ
قوات املارينز فهي تعتمد
ّ
ع�ل��ى ف�ك��رة أن��ه ل��و ك��ان ه�ن��اك ج�ن��دي��ان ف�ق��ط في
موقع ميداني ،ف��إن ُ واح �دًا منهما يصبح قائدًا
ّ
ّ
العدو.
تلقائيًا .وهذا هو املعتمد في جيش
ّ
ّ
ّ
 )11نجحت القوات العسكرية العربية في صهر
بوتقة التعاون بني مختلف القطاعات واألجهزة
ّ
العسكرية.
كيف تقيس عنصر النجاح أو الفشل في حرب

ُ
ت �ش��ري��ن؟ ه ��ل ت�ق�ي�س��ه ب �ع��دد األم� �ت ��ار امل� �ح � ّ�ررة؟
ل��و ك��ان األم��ر ك��ذل��ك ،ف��إن النصر ل��م يكن حليف
الجيشني ،ال بل إن الجيش السوري خسر املزيد
م��ن األراض ��ي ألن��ه ،وب�ع��د ّأي��ام فقط م��ن ال�ح��رب،
مدفعية ال�ع� ّ
ّ
�دو ،كما
أصبحت دمشق في مرمى
ّ
أن ال �ج �ي��ش امل� �ص ��ري ت� �ع � ّ
ح �ص��ار ُم �ك��ب��ل.
�
ل
ض
�ر
ُ
ّ
ل��م ُي �ح� ّ�رر ال�ج�ي�ش��ان أراض�ي�ه�م��ا امل�ح�ت��ل��ة ،وه��ذا
ه��و العنصر األس��اس��ي ف��ي ال �ف��وز ب��امل�ع��رك��ة .أم
تقيس األم��ر بعدد الخسائر وعقد مقارنة بني
خ �س��ائ��رن��ا وخ �س��ائ��ره��م؟ ل ��و ك ��ان األم� ��ر ك��ذل��ك،
لكانت امل�ق��ارن��ة ف��ي غير مصلحة ال �ع��رب .ليس
هناك حتى الساعة تعداد تفصيلي دقيق لعدد
خ�س��ائ��ر ال�ج�ي�ش�ين ال �س��وري وامل �ص��ري ف��ي تلك
ال �ح��رب ،رب�م��ا ألن ك��ل م��ا يحيط ب�ح��رب تشرين
في اإلع�لام املصري والسوري (والعربي ّ
عامة)
ي��دخ��ل ف��ي ب ��اب ال��دع��اي��ة وإن �ه��اض امل�ع�ن� ّ
�وي��ات
ع �ل��ى ح �س��اب ال �ح �ق��ائ��ق واألرق� � � ��ام؟ وال �خ �س��ائ��ر
ف��ي ال�س�لاح وال�ع�ت��اد ه��ي مثلها مثل الخسائر
ال �ب �ش� ّ
�ري��ة .ي �م �ك��ن ع �ل��ى األق � ��ل ال �س �م��اح ب��إج��راء
ّ
دراس� � � ��ات رس� �م ��ي ��ة ف ��ي م �ص��ر وس� ��وري� ��ا وذل ��ك
ل�ت�ق��دي��م ص ��ورة واق �ع� ّ�ي��ة ع��ن واق ��ع ت�ل��ك ال �ح��رب،
لكن ه��ذا م��ن املستحيالت ألن ال�ن�ظ��ام ال�س��وري
والنظام املصري الحالي ال ي��زاالن يستخدمان
ّ
السياسية .ثم
ح��رب تشرين ألغ ��راض ال��دع��اي��ة
إن قياس النصر والهزيمة في الصراع العربي
_ اإلسرائيلي ك��ان أكثر طموحًا ف��ي ب��داي��ة هذا
ال � �ص ��راع ،إذ إن ال� �ه ��دف ك ��ان ت �ق��وي��ض ال �ك �ي��ان
ال�ص�ه�ي��ون��ي وت�ح��ري��ر ف�ل�س�ط�ين .ل��م ت �ق� ّ�دم ح��رب
ّ
ّ
ميدانية في تحرير
فعلية
تشرين أي مساهمة
ّ
عمليات
فلسطني ،ولم يسمح الجيشان بإطالق
م �ق��اوم��ة ف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي��ة ل��رف��د امل �ج �ه��ود ال �ح��رب��ي.
على العكس ،م��ا إن ُع�ق��دت ات�ف��اق��ات وق��ف النار
ّ
قمعية
حتى س��ارع النظامان إل��ى ف��رض رق��اب��ة
ّ
ّ
صارمة على ّ
الفدائيني (أحن إلى زمن تلك
تحرك
املصطلحات) .أم نقيس حرب تشرين بمقارنتها
ّ
العدو؟ لكن هذا ال
بسابقاتها في املواجهات مع
يصلح في تقويم ال�ح��روب خصوصًا إذا كانت
ّ
تدور حول تحرير أرض محتلة ،حتى لو أهملنا
مصير فلسطني كما فعلت األنظمة .ال يكفي أن
ّ
يتحسن أداء الجيوش إذا لم ُت ّ
حرر األرض ولم
ّ
ي�ه��زم ال �ع��دو ،وخ�ص��وص��ًا إذا ك��ان راب �ض��ًا على
�وري��ة وم�ص� ّ
(فلسطينية وس� ّ
ّ
�ري��ة
أرض وط�ن� ّ�ي��ة

ّ
وأردنية آنذاك .أما لبنان ،فإنه وفق عقيدة فؤاد
ّ
ّ
ّ
شهاب العسكرية سلم أراضيه منحة للعدو كي
يهنأ بها) .هل ُيقاس الفشل أو النجاح بالقدرة
�دو ،م��ع أن ال�ع� ّ
على إرب��اك ال�ع� ّ
�دو ع��اد واس�ت��درك
ّ
وحشد ق� ّ�وات إضافية ،وعكس الوضع امليداني
في جبهتني وبعد يومني أو ثالثة فقط ،وبدعم
عامليًا ،إذ إن الجسر ّ
أميركي غير مسبوق ّ
الجوي
الذي أقامته إدارة نيكسون لعون إسرائيل كان
أك�ب��ر ج�س��ر ج � ّ
�وي ح�ت��ى ت��اري�خ��ه _ ت �ف� ّ�وق عليه
حجمًا الجسر الذي أنشأته أميركا في التحضير
لحرب الخليج األول��ى .يروي ويليام كوانت في
كتابه «مسيرة سالم» أن نيكسون قال ملعاونيه

تقدم حرب تشرين
لم ّ
فعلية في
أي مساهمة
ّ
ّ
تحرير فلسطين
الفريق المحيط بكارتر
كان مولعًا بالسخرية من
السادات
في ّأول أسبوع من حرب تشرين« :أعطوهم كل
ما لدينا».
لكن هناك ما حكم بالفشل على حرب تشرين.
 )1لم يكن أن��ور ال�س��ادات في وارد املشاركة في
ّ
تحريرية :التحريك ال التحرير كان هدفه.
حرب
والكتاب ال��ذي صدر حديثًا في إسرائيل ليغال
كيبنس (« :1973الطريق إل��ى ح��رب») ،واملبني
ُ
ّ
إسرائيلية لم تنشر بعد يشير إلى
على وثائق
ّ
أن ال �س��ادات ح ��اول م�ن��ذ ع��ام  1972أن يتوصل
ّ
العدو
إل��ى استسالم من نسق كامب ديفيد مع
وم��ع التسليم ب��إخ��راج مصر ّ
كليًا م��ن ال�ص��راع
ّ
العربي _ اإلسرائيلي ،لكن قادة العدو واإلدارة
األم�ي��رك� ّ�ي��ة ل��م ت��أخ��ذاه على محمل ال �ج� ّ�د .كانت
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ال �ح��رب م�ح��اول��ة م�ن��ه للفت أن �ظ��ار ال �ع� ّ
�دو إل�ي��ه.
وي��روي زبغنيو بريجنسكي ،في كتابه «القوة
وامل�ب��دأ» ،أن الفريق املحيط بجيمي كارتر كان
م��ول�ع��ًا ب��ال�س�خ��ري��ة م��ن ال �س ��ادات وط��ري�ق�ت��ه في
الحديث والتهريج حتى في زمن إدارة كارتر.
ّ
للعدو اإلسرائيلي جواسيس في مواقع
 )2كان
وث�ي�ق��ة ال�ص�ل��ة بصانعي ال �ق��رار :أش ��رف م��روان
وامل� �ل ��ك األردن � � ��ي .ل �ي��س م ��ن امل �ب��ال �غ��ة ال� �ق ��ول إن
امل�ل��ك حسني خ��ان _ باملعنى ال�ق��ان��ون��ي للكلمة
ّ
العربيني واستحق أق�ص��ى عقوبة
_ الجيشني
ّ
على ّفاحشته السياسية تلك .كان الحسني هذا
يتسقط أخبار التحضير للمعركة (معتمدًا على
واح��د من جواسيسه في الجيش السوري) كي
يوصلها وبسرعة قصوى وبواسطة مروحية
ّ
العدو.
الى قوات
 )3لم يكن دعم االتحاد السوفياتي للعرب على
مستوى دعم أميركا إلسرائيل .لم يكن ذلك يومًا
ّ
ّ
السوفياتية في التحضير
أهمية املساعدة
على
ل�ل�ح��رب ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي أج �ه��زة ب�ن��اء الجسور
لعبور القناة.
 )4ك��ان النظامان ال�س��وري وامل�ص��ري يشاركان
ف ��ي ال �ت �ح �ض �ي��ر وف� ��ي ش ��ن ال� �ح ��رب وه �م ��ا ع�ل��ى
خصام ،ويساور الواحد الشكوك نحو اآلخر.
 )5ك ��ان ��ت م �ص �ل �ح��ة ال� �ن� �ظ ��ام وب� �ق ��ائ ��ه ت �ت �ف��وق
ع�ل��ى مصلحة امل�ع��رك��ة :ال�ن�ظ��ام ق�ب��ل األرض في
حساباتهما.
ّ
ّ
النفطية مؤثرًا ،ال في الدعم
 )6لم يكن دعم الدول
ّ
مسرحية الحظر النفطي
املالي للجيشني وال في
الذي لم يطل ،والذي لم يوقف بيع النفط العربي
ل�ل�غ��رب ف��ي ال �س��وق ال �ف� ّ
�وري��ة .ك ��ان ب��إم �ك��ان ه��ذا
ّ
العامل أن ّ
يغير من طبيعة املكاسب السياسية
ّ
التي حققتها إسرائيل بعد الحرب.
ّ
 )7لم تكن القيادة العسكرية للجيشني في منأى
ع��ن ال �ت��دخ�لات ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة :ي�ك�ف��ي أن مصطفى
ط�لاس ه��و «بطل ح��رب تشرين» ويكفي أن كل
أف�ل�ام ح ��رب ت�ش��ري��ن امل �ص� ّ
�ري��ة ال��رس �م� ّ�ي��ة تظهر
ّ
السادات _ كما هتلر في صور القيادة العسكرية
للجيش ال �ن��ازي ف��ي ال�ح��رب ال�ع��امل� ّ�ي��ة الثانية _
ّ
منكب على دراسة الخرائط يصدر أوامره،
وهو
ع�ل�م��ًا ب ��أن ع�ب��د ال �ن��اص��ر ق � ّ�رر ب�ع��د ت�ج��رب��ة عبد
الحكيم عامر امل��ري��رة أن يترك أم��ر بناء القوات
املسلحة وقيادتها للمحترفني في الجيش.
 )8لم يكن في وارد النظامني املشاركة في حرب
ّ
عربية شاملة لتحرير فلسطني ،ولم ُيتح ملقاومة
ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي أن ت �ل �ع��ب دور امل� � ��ؤازرة
ال�ف�ع�ل� ّ�ي��ة ل�لاس �ت �م��رار ف��ي ح ��رب اس �ت �ن��زاف ك��ان
تجيش الشعب العربي ّ
بإمكانها أن ّ
برمته.
 )9ل��م ي�س�ت�م� ّ�ر زخ ��م ال�ع�م��ل ال�ع�س�ك��ري ال�ع��رب��ي
ال�ق��اه��ر ف��ي ال�ي��وم�ين ّ
األول �ي�ن ل�ل�ح��رب ،م��ا سمح
ّ
ّ
ل �ل �ع � ّ
�دو ب ��دف ��ع ق� � ��وات االح� �ت� �ي ��اط ورد ال� �ق ��وات
ّ
ّ
ال� �س ��وري ��ة ع �ل��ى أع �ق��اب �ه��ا وم �ح ��اص ��رة ال� �ق ��وات
ّ
املصرية في سيناء والتي لم يردها السادات أن
ّ
تتقدم.
ّ
 )10وثق السادات (وبدرجة أقل النظام السوري)
ب � � � ��اإلدارة األم� �ي ��رك � ّ�ي ��ة ،م ��ا ّأدى إل � ��ى ت �س��وي��ات
ّ
ّ
للعدو.
سياسية مناسبة
ّ
 )11بذل النظامان جهودًا في الحروب العربية
ّ
العربية أكثر بكثير مما بذاله في الحرب ضد
_
ّ
ّ
بن أي من النظامني على مكاسب
ال�ع��دو .و لم ي� ِ
حرب تشرين ،بل اعتبراها آخر الجهاد.
ّ
ّ
الديموقراطية هي الحل هنا أيضًا :ليس
ليست
صحيحًا ما ّ
تروج له أبواق اللغو الديموقراطي
ّ
ال ��ذي ��ن ي� �ق ��ول ��ون إن ال �ه��زي �م��ة ل �ح �ق��ت ب �ن��ا ألن
ّ
أنظمتنا غير ديموقراطية .هل نسي ه��ؤالء أن
الجيش الستاليني والجيش األملاني والجيش
ّ
تاريخية من دون
الفيتنامي حققت انتصارات
ّ
ديموقراطية؟ النصر له حسابه وله شروطه وله
ّ
م�ع��ادالت��ه .لكن النصر ض��د ال �ع��دو اإلسرائيلي
ّ
يتطلب إعدادًا ومجازفات ال تستقيم مع الهوس
بالحفاظ على العرش.
ق��د ي�ك��ون «ن �ص��ر» أك�ت��وب��ر أش � ّ�د ض ��ررًا وإي�لام��ًا
م ��ن «ه��زي �م��ة» ح ��زي ��ران .األول أع �ط��ى ج��رع��ات
ّ
ّ
السياسية للنظامني السوري
للشرعية
مقوية
وامل� �ص ��ري ،ك �م��ا أن ��ه س �م��ح ل�ل�ن�ظ��ام�ين بتطليق
ال�ح��روب ض��د ال�ع� ّ
�دو بالثالثة .أم��ا الهزيمة في
 ،1967ف �ق��د ش �ح��ذت ال �ه �م��م وأط �ل �ق��ت م �ق��اوم��ة
ً
ف �ل �س �ط �ي �ن� ّ�ي��ة ع ��رب � ّ�ي ��ة ل� ��م ت �ع � ّ�م ��ر ط� ��وي �ل�ا ب�ف�ع��ل
م��ؤام��رات األنظمة ّ
ضدها وقيادة ياسر عرفات
الهزيمة إلى نصر
البائسة .ولكن كما أن تحويل ّ ُ
العربية املعاصرة ،فإن
بات طقسًا في السياسة
األن �ظ �م��ة ال �ع��رب� ّ�ي��ة ال �س��ائ��دة ح� ّ�ول��ت أك �ب��ر نصر
ّ
العدو اإلسرائيلي في حرب ّ
تموز إلى
عربي ضد
هزيمة .لكن َمن قال إن تبيان الهزيمة من النصر
يحتاج إل��ى ق��راءة مقال لكاتب ف��ي ج��ري��دة هذا
األمير السعودي أو ذاك؟
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

