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(21عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ) 70بعد  -"السالم المستحيل   

 

English version 

Japanese version 

 

 2-7 )21( حرب األيام الستة وفاة ناصر

 

 (Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

 التي تأسست عام 1964 حملة الستعادة وطنهم من إسرائيل. يقع مقرها الرئيسي في عمان (PLO) بدأت منظمة التحرير الفلسطينية

 .األردن ،

 

 كان هناك العديد من الحركات السياسية في الشرق األوسط في ذلك الوقت. تأسست الجمهورية العربية المتحدة من قبل مصر وسوريا

 في عام 1958 ، ولكن وحدتهم قد انهارت في عام 1961. تم االتفاق على ملكيتين في العراق واألردن لتشكيل االتحاد العربي في عام

 ولكن الثورة العراقية وقعت في نفس العام. كانت هناك حرب أهلية في اليمن في عام 1962. قام الزعماء الديكتاتوريون في ، 1958

 مصر وسوريا والعراق بتحريض مواطنيهم قائلين "دفعوا إسرائيل إلى البحر األبيض المتوسط!" لقد قاموا بالدعاية السياسية إلخفاء سوء

 .سلوكهم أو لتبرير ديكتاتوريتهم. في أي عصر ومنطقة ، استخدم الطغاة خطاب الكراهية إلبعاد أعين الجمهور

 

 في هذه األثناء ، شنت إسرائيل حملة شرسة ضد أزمة األمة. أعاد رئيس الوزراء ليفي إشكول تعيين الضابط المتقاعد موشيه ديان في

 منصب وزير الدفاع. كانت إستراتيجية ديان أن أفضل طريقة لكسب الحرب هي الضربة األولى. قام بجمع معلومات عن الدول العربية

 .المجاورة دون تحيز. الموساد ، عمل على مستوى العالم االستخبارات العليا بالنسبة له. أثبت توقيت الهجوم التسلل

 

ا لثالث دول: مصر واألردن وسوريا. أوالا  ا. هدفهم كان مجاورا  ، بدأ هجوم إسرائيل التسلل في 5 يونيو 1967 في الساعة 8 صباحا

 هاجم سالح الجو اإلسرائيلي قاعدة سالح الجو المصري في شبه جزيرة سيناء. جعلت إسرائيل من المستحيل استخدام المدرج وتدمير

 .جميع المقاتالت النفاثة المصرية المصنوعة في االتحاد السوفيتي. الطيارون المصريون في السرير لم يتمكنوا من القتال على اإلطالق

السويس قناة إلى ووصل ، انفجار في سيناء جزيرة شبه اإلسرائيلي الجيش عبر . 
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 .بعد معركة شبه جزيرة سيناء ، لجأ الجيش اإلسرائيلي إلى الغرب واحتل األراضي األردنية لنهر األردن والتي سميت بالضفة الغربية

 عالوة على ذلك ، غزت إسرائيل مرتفعات الجوالن في سوريا. حصلت إسرائيل على نصر ساحق. هزم التحالف العربي بما في ذلك

 مصر بشكل مدمر. انتهت الحرب في 6 أيام فقط. الحرب ، لذلك ، كان اسمه "حرب األيام الستة". في هذه الحرب حصلت إسرائيل

 على شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجوالن. اسرائيل وسعت أراضيها في ضعف. أُعيدت شبه جزيرة سيناء

اآلن حتى إسرائيل تحتلها كانت الجوالن ومرتفعات الغربية الضفة ونهر غزة قطاع أن إال. 1973 عام في مصر إلى . 

 

 

 

 تم إغالق قناة السويس لفترة من الوقت وتأثرت على نطاق واسع على االقتصاد الدولي. وقعت المأساة على الفلسطينيين الذين يعيشون في

 .الضفة الغربية. كثير منهم أصبحوا الجئين وتوجهوا إلى األردن. بلغ عدد الالجئين مليون شخص

 

 اعتقد الرئيس ناصر أنه يجب أن يتحمل مسؤولية الهزيمة. أعلن استقالته ليال في 9 يونيو 1967. ولكن المواطنين المصريين يعتقدون

 أن هناك ناصر فقط يمكن أن ينقذ مصر. بعد إعالن االستقالة مباشرة ، أطلق المواطنون في القاهرة مسيرة في الشارع وطلبوا من ناصر

 تغيير رأيه. ظهرت موجة ضخمة من المسيرة في الشارع المظلم تحت انقطاع التيار الكهربائي. بعد ثالث ساعات ونصف فقط ، أدلى

 ناصر ببيان لترك قرار استقالته إلى الجمعية الوطنية. في وقت مبكر من يوم 10 يونيو ، حثت الجمعية الوطنية ناصر على البقاء رئيسا

 .للدولة. قرر ناصر مواصلة رئاسته

 

 في أغسطس ، عقدت الدول العربية اجتماع قمة عربية في الخرطوم بالسودان واعتمدت سياسة متشددة ضد إسرائيل. كان يطلق عليه

 ثالثة ال". قد كانوا؛ "ال قبول لألمة اليهودية" ، "ال تفاوض مع إسرائيل" ، و "ال سالم بين العرب وإسرائيل" ، في الواقع ، أرادت كل"

 من مصر واألردن استعادة أراضيهما من إسرائيل عبر مفاوضات سلمية مع الواليات المتحدة بوساطة. لقد جرف األمل الصوت العالي

العرب القادة من للعديد . 

 

 وقد احتفظ ناصر بالرئاسة لمدة ثالث سنوات تقريباا. كان عليه أن يفهم أنه هو نفسه بطة عرجاء تقريبا. في أغسطس 1970 ، حقق

 .وقف إطالق النار مع إسرائيل. في الشهر التالي توفي فجأة بنوبة قلبية في سن 52

 

(----)يتبع   
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