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.تأسست منظمة التحرير الفلسطينية في العام  ،1964وبدأت أنشطة الستعادة األرض من إسرائيل .مقرها في عمان ،األردن
في ذلك الوقت كانت هناك العديد من التغييرات في المواءمة السياسية في الشرق األوسط ،مثل قيام مصر وسوريا بإنشاء الجمهورية العربية
،المتحدة في عام  ،1958وقرارها في عام  ،1961ومحاولة االتحاد العربي من قبل نظامين ملكيين في العراق واألردن في عام 1958
والثورة العراقية في العام نفسه ،والحرب األهلية في اليمن في عام  .1962إسرائيل تم يحدق هذه الحوادث في هذا جانبية .وأثار القادة
الدكتاتوريون في مصر وسوريا والعراق أصواتهم تجاه مواطنيهم قائال "دريف إسرائيل إن ذي مديترانان سي !" على تقدير سوء سلوكهم أو
.لتبرير السلطة .وبغض النظر عن العالم الشرقي والغربي ،فإن الدكتاتور كان يثير التحريض من خالل خطاب الكراهية إلبعاد عيون الجمهور
وفي الوقت نفسه ،شنت إسرائيل أيضا حملة شرسة ضد أزمة األمة .واشار رئيس الوزراء ليفى اشكول الى الضابط المتقاعد موشيه دايان الذى
كان مصحوبا بتصحيح عينى لوزير الدفاع .وكانت استراتيجية دايان أن كل من ضرب أوال فاز .وقد جمع بهدوء معلومات عن الدول العربية
.المجاورة باستخدام الموساد ،وهي أعلى المعلومات االستخبارية على مستوى العالم .وأثبت توقيت الهجوم التسلل
بدأ الهجوم التسلل من إسرائيل في  5يونيو  1967في الساعة  8صباحا .وكان هدفهم متاخما لمصر واألردن وسوريا .أوال ،هاجمت
القوات الجوية اإلسرائيلية قاعدة القوات الجوية المصرية في شبه جزيرة سيناء ،وجعلت من المستحيل استخدام المدرج ،ودمرت كل المقاتالت
النفاثة التي قدمها االتحاد السوفييتي على األرض .لم يتمكن الطيارون المصريون في السرير من القتال على اإلطالق .وعبر الجيش اإلسرائيلي
.شبه جزيرة سيناء في انفجار ،ووصل إلى الجانب اآلخر من قناة السويس
وإسرائيل ،التي كانت تسيطر على شبه جزيرة سيناء ،أعادت الكعب واحتلت األراضي األردنية لنهر األردن الذي يسمى الضفة الغربية ،مما
أدى إلى قمع مرتفعات الجوالن السورية .وانتهت الحرب بنتيجة انتصار إسرائيل الساحق .وقد هزم التحالف العربي بما في ذلك مصر بشكل
مدمر .تم تسوية معركة في  6أيام فقط .وبالتالي ،كانت الحرب تسمى عادة "حرب األيام الستة" .في هذه الحرب حصلت إسرائيل على شبه
جزيرة سيناء ،وقطاع غزة ،والضفة الغربية ،ومرتفعات الجوالن في وقت واحد ومضاعفة مساحة أراضيها .وقد أعيدت شبه جزيرة سيناء إلى
.مصر ،إال أن إسرائيل احتلت قطاع غزة ونهر الضفة الغربية ومرتفعات الجوالن حتى اآلن
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وقد أغلقت قناة السويس لفترة من الوقت ،وقد أثرت على نطاق واسع على االقتصاد الدولي .ووقعت مأساة أكثر على الفلسطينيين الذين يعيشون
.في الضفة الغربية .وأصبح العديد منهم الجئين وطاروا إلى األردن ،وبلغ عدد الالجئين مليون شخص
وقد تولى الرئيس عبد الناصر مسؤولية الهزيمة وأعلن استقالته ليال في  9يونيو  /حزيران  .1967لكن المواطنين المصريين اعتقدوا أنه ال
يوجد سوى ناصر الذي يمكن أن ينقذ مصر .وعقب إعالن االستقالة ،طلب مواطنون من القاهرة من ناصر تغيير رأيه وبدء مسيرة مظاهرة في
الشارع .وظهرت موجة ضخمة من المواطنين في الشارع دون ضوء بسبب السود .وبعد ثالث ساعات ونصف فقط ،أعلن ناصر بيانا بترك
األمر لقرار الجمعية الوطنية .في وقت مبكر من  10يونيو ،حثت الجمعية الوطنية ناصر على البقاء رئيسا للدولة ،وقرر ناصر مواصلة
.رئاسته
".في آب  /أغسطس ،عقدت الدول العربية اجتماع قمة عربية في الخرطوم في السودان واعتمدت سياسة متشددة ضد إسرائيل تسمى "ثالثة ال
وبعبارة أخرى ،كانت تصريحات "عدم قبول األمة اليهودية" و "عدم التفاوض مع إسرائيل" و "ال اتفاق سالم بين العرب وإسرائيل" ،وفي
الواقع ،أرادت مصر واألردن استعادة أراضيهما من إسرائيل من خالل التفاوض مع وساطة الواليات المتحدة ،ولكن رغباتهم جرفت بصوت
.عال من العديد من القادة العرب
وكان ناصر قد احتفظ بالرئيس منذ ما يقرب من ثالث سنوات بعد ذلك ،لكنه كان يجب أن يفهم أنه هو نفسه بطة عرجاء .في آب  /أغسطس
.وبعد تحقيق وقف إطالق النار مع إسرائيل ،تولى الرئيس الحالي توفي فجأة بسبب أزمة قلبية في سن  52عاما 1970،
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.شكلت منظمة التحرير الفلسطينية في عام  ،1964أنشطة الستعادة أرض بالده من إسرائيل .تم وضع قاعدة النشاط األولي في عمان ،األردن
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في هذا الوقت في الشرق األوسط واالتحاد العربي لمصر وسوريا ) (1958وقرارها ) (1961واتحاد العراق واتحاد المملكة األردنية والثورة
العراقية في العام نفسه ) (1958وتمديد اليمن ( ) )1962على سبيل المثال ،كررت الدول العربية أرملة الحلقة الداخلية .كانت إسرائيل التي
كنت أحدق في هذا جانبية .وقد أثار قادة الديكتاتورية من مختلف البلدان مثل مصر وسوريا والعراق وغيرهم أصواتهم تجاه مواطنيهم من خالل
التمسك إسرائيل بالبحر األبيض المتوسط" لتقدير سوء سلوكهم أو لتبرير السلطة .الدكتاتور يفعل التحريض الدبلوماسي من خالل خطاب"
.الكراهية إلبعاد عيون الجمهور بغض النظر عن شرق أو غرب المحيط
وفى الوقت نفسه ،شنت اسرائيل ايضا حملة ازمة ضد البالد للبالد .وعندما ذكر رئيس الوزراء موشي دا يانغ ،عين العين المتقاعدين ،إلى
وزير الدفاع .استراتيجية دا يانغ هو الفوز رئيس الوزراء .وحلل ظروف الدول العربية المحيطة التي جمعتها المنظمة االستخباراتية من الدرجة
.األولى في العالم الموساد ،واستكشف توقيت الهجوم المفاجئ
بدأ الهجوم المفاجئ السرائيل يوم  5يونيو  1967الساعة  8صباحا .وهدفها هو مصر واألردن وسوريا التي تحد الحدود .أوال وقبل كل
شيء ،فوجئ بالقاعدة الجوية المصرية على شبه جزيرة سيناء ،وجعل من المستحيل استخدام المدرج عن طريق الضربات الجوية ،ودمر جميع
الطائرات المقاتلة السوفياتية التي كانت متوقفة .لم يستطع الجانب المصري الذي هاجم الصحوة أن يقاتل على اإلطالق .وعبر الجيش
.اإلسرائيلي شبه جزيرة سيناء مثل الغضب ،ووصل إلى الجانب اآلخر من قناة السويس
وإسرائيل ،التي كانت تسيطر على شبه جزيرة سيناء ،أعادت الكعب واحتلت األراضي األردنية لنهر األردن ،مما أدى إلى قمع هضبة الجوالن
في األراضي السورية .الحرب الثالثة للحرب المركزية انتهت نتيجة انتصار إسرائيل ،مصر والهزيمة المدمرة للجانب العربي .تم تسوية
معركة كل منهما في  6أيام فقط .ولهذا السبب ،تسمى حرب المحكمة الثالثة ب "حرب األيام الستة" .في هذه الحرب حصلت إسرائيل على
.شبه جزيرة سيناء ،وقطاع غزة ،ومنطقة الضفة الغربية في الضفة الغربية ،ومرتفعات الجوالن في وقت واحد ومضاعفة مساحة األرض
.وعادت شبه جزيرة سيناء إلى مصر ،ولكن ال تزال إسرائيل تحتل شوارع غزة األخرى ونهر األردن الغربي ومرتفعات الجوالن
وقد أغلقت قناة السويس لفترة من الوقت ،وكان لها تأثير كبير على االقتصاد الدولي .ووقعت المزيد من المأساة على الفلسطينيين الذين يعيشون
.في الضفة الغربية .وأصبح العديد منهم الجئين وسقطوا في األردن ،وبلغ عددهم مليون شخص
تولى الرئيس ناصر مسؤولية الهزيمة وأعلن استقالته من كل مكتب في  9يونيو ليلة .لكن أفكار المواطنين المصريين تجاه ناصر تالشت من
الهزيمة ،بل كانت روحا محمومة لم يكن هناك سوى ناصر الذي يمكن أن ينقذ مصر .وبعد االستقالة مباشرة ،طالب مواطنون القاهرة بتحويل
عبد الناصر وشنوا مظاهرة مظاهرة في الشارع .ولدت دوامة حشد ضخم في السيطرة اإلضاءة المظلمة .وبعد ثالث ساعات ونصف فقط من
اعالن االستقالة ،اعلن ناصر بيانا لترك االمر لقرار الجمعية الوطنية .وفي وقت مبكر من اليوم العاشر ،حثت الجمعية الوطنية ناصر على
.البقاء رئيسا للدولة ،وقرر ناصر مواصلة رئاسته
.في آب  /أغسطس ،عقدت الدول العربية اجتماع قمة عربية في الخرطوم في السودان واعتمدت خطا متشددا ضد إسرائيل دعا ثالثة أرقام
".وبعبارة أخرى ،كان اإلعالن طويل األمد بأن "األمة اليهودية ال توافق على ال"" ،ال للتفاوض مع إسرائيل" ،و "السالم العربي واإلسرائيلي ال
في الواقع ،أراد كل من مصر واألردن استعادة أراضيهما من إسرائيل في نقاش مع الواليات المتحدة كوسيط ،لكنهما اجتاحتهما دعوات قادة
.الدول العربية الذين ال يستطيعون إال أن يقولوا النائب
،حافظ ناصر على الرئيس لحوالي ثالث سنوات بعد ذلك ،لكنه كان يجب أن يفهم أفضل أنه هو نفسه ليمدوم داك .في آب  /أغسطس 1970
عندما تحقق وقف إطالق النار مع إسرائيل ،غادر الرئيس الحالي الشهر نفسه عندما توفي الشاب البالغ من العمر  52عاما فجأة بسبب أزمة
.قلبية
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