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  ١٩٦٧بعد حرب حزیران  وسطالشرق األ 

 ٢٠.٠٠٠التي كانت مساحتها حوالي  إسرائیلفي الشرق األوسط، حیث سیطرت " هزة أرضیة إقلیمیة" ـما یوصف ب ١٩٦٧حزیران أحدثت حرب 
 الجوالن السوریة، والضفة الغربیةومرتفعات  وسقطت شبه جزیرة سیناء المصریة ١١.بین لیلة وضحاها ٢كم ٩٠.٠٠٠لى منطقة مساحتها ع ٢كم

والنظام  ومیة العربیةالقحركة مهینة ب هزیمة مسجلة تفوقًا كبیرًا على جمیع القوات المسلحة العربیة وملحقةوقطاع غزة في أیدي القوات اإلسرائیلیة 
 . اإلسرائیلي –الصراع الفلسطیني ملف تشكیل  تعادأو  ،لسیاسي العربيا
 

عبد الناصر بنشر الرئیس كانت من قبیل الدفاع عن النفس ضد االعتداءات التي تنطلق من الحدود السوریة وقیام  "الحرب"ى أن علت إسرائیل أصرّ 
رئیس الوزراء لیفي أشكول، ووزیر الدفاع ك -ف شخصیات قیادیة إسرائیلیة اعتر فقد داخلیًا وفي أروقتها الخاصة، أما . قوات مصریة في سیناء

وفي السنوات التي أدت  ١٢. بأن الحرب كانت توسعًا عدائیًا یغلب علیه طابع االنتهازیة واالعتباطیة –تسحاق رابین اموشیه دیان، ورئیس األركان 
التي كانت مجموعات من المقاتلین الفلسطینیین تتسلل  ل حدودها الشرقیةى طو استنزاف محدودة عل معاركإلى الحرب، كانت إسرائیل تخوض 

السیطرة على الفلسطینیین الذین ینطلقون من األردن؛  قادر علىالملك حسین أن بشكل عام، كانت إسرائیل ترى . عبرها لتهاجم أهداف إسرائیلیة
تابت إسرائیل حالة من القلق بسبب الشعبیة الكبیرة التي اكتسبها عبد الناصر وقد ان. وانتقامیة إلى سوریا ومصر" وقائیة"وفضلت أن توجه ضربات 

تیجیة على مستوى العالم العربي والسالح السوفیتي في كل من مصر وسوریا، بینما أخذت الوالیات المتحدة على عاتقها دعم إسرائیل كوسیلة استرا
  ١٣ .لمواجهة حلفاء السوفییت والقومیة العربیة اإلقلیمیة

  

) الحملة(لقد بدأت " كما یذكر موشیه دایانو . ، شرعت إسرائیل في تنفیذ حملة منظمة لتصعید التوتر على الحدود السوریة١٩٦٧في أوائل عام 
 ونؤ في المنطقة منزوعة السالح، ونحن نعلم مسبقًا أن السوریین سوف یبد.. لحراثة أرض ما ) جرار زراعي(نقوم بإرسال تراكتور : على هذا النحو
عندئذ، . نار، سوف نطلب من سائق التراكتور التقدم أكثر إلى أن یشعر السوریون باالستیاء ویبدؤوا بإطالق النارإذا لم یطلقوا ال. بإطالق النار

ت الجویة إلى تحلیق المقاتال ١٩٦٧أدت مثل هذه الحوادث في نیسان ١٤ ."هكذا كانت الحملة..... سنقوم باستخدام المدفعیة، ومن ثم سالح الجو 
عبد أصبح الرئیس و . بعد شهر واحد، هدد رابین في مقابلة صحفیة باحتالل دمشق. اإلسرائیلیة فوق دمشق وقیامها بتدمیر ست طائرات سوریة

اقیة الدفاع ولالستجابة لمتطلبات اتفللرد على هذه االستفزازات باستعراض قدراته وقوته بصفته زعیما للعالم العربي بال منازع، مضطرًا و الناصر 
 . ق تیران أمام المالحة اإلسرائیلیةائفي سیناء وبإغالق مضعسكریة قام بنشر قوات ف. المشترك مع سوریا

 

" سوف تسومهم سوء العذاب"لكنها أعربت عن ثقتها بأن إسرائیل . أبلغت الوالیات المتحدة إسرائیل بأنها ال ترى أیة دالئل على هجوم عربي وشیك
 .هاجمتها، وتعهدت بتعویض إسرائیل عن الخسائر والذخائر العسكریة التي قد تستهلكها خالل الحرب في سیناریو ما بعد الحرببم همامیفي حال ق

عندما قام السوریون و . خالل ساعتینعلى أرض المطارات حزیران بمهاجمة الطائرات المصریة وتمكنت من إبادتها  ٥بدأت إسرائیل هجومها في  ١٥
حزیران،  ٥وخالل األیام الخمس التي تلت . طائرة في یوم واحد ٤٠٠لقد تم تدمیر حوالي . ك قواتهم، القت طائراتهم نفس المصیرواألردنیون بتحری

على " تعدیالت حدودیة طفیفة"نجح دیان ورابین في تحویل الخطة األصلیة، التي كانت تقتصر على ضمان الوصول إلى خلیج تیران وٕاحداث 
كان الهجوم على سیناء وفقًا للخطط تمامًا؛ إال أن احتالل كامل الضفة . واحدة من أكبر االعتداءات وعملیات احتالل األراضي الجبهة الشرقیة، إلى

أما  !١٩٤٨ة تحقیقًا لطموحات الجنراالت في إسرائیل منذ نكبة تم االستیالء على الضفة الغربی ١٦ً.الغربیة ومرتفعات الجوالن لم یكن متوقعا
دیان رئیس أركانه لیعطي أوامر بالهجوم على الجوالن في موشیه قد تجاوز ف. والن، فقد تم االستیالء علیها دون أیة ذریعة عسكریةمرتفعات الج

بینما وصفه رئیس . فیما بعد، وصف دیان مغامراته بأنها فشل مهني. وقف إطالق النار االیوم قبل األخیر من الحرب، بعد ساعات من طلب سوری
  ١٧".رجل سيء"كول بأنه الوزراء اش

  

بهذا الصدد، أعلن رئیس وزراء . حققت إسرائیل من الحرب التي شنتها على مصر، واألردن وسوریا مكاسب هائلة وغیر متوقعة على كافة الجبهات
لبت لجنة األمم المتحدة حزیران، ط ١٠بعد وقف العملیات العدائیة في . ١٨"حقیقة سیاسیة جدیدة في الشرق األوسط"وجود شكول عن أإسرائیل لیفي 

مرة  ٢٠ .لكن إسرائیل لم تلتزم بأي منهما. ١٩ ..."بعودة أولئك الذین هربوا "الخاصة حول فلسطین من إسرائیل االلتزام بمیثاق جنیف الرابع والسماح 
، في منطقة اللطرون(ة بالكامل فیما یتعلق بمحو قرى فلسطینی ١٩٤٨أخرى، مارست إسرائیل خالل الحرب نفس التكتیكات التي مارستها في عام 

فلسطیني إلى الجئي الشتات مع نهایة الحرب، ووجد ملیون ونصف ملیون فلسطیني آخرین  ٣٠٠.٠٠٠وانضم حوالي ). بیت نوبا، عمواس ویالو
  ٢١.وقطاع غزةبما فیها القدس أنفسهم تحت االحتالل العسكري اإلسرائیلي في منطقتي الضفة الغربیة 


