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 1967 حزيران :احلرب الكارثة
 

، اليت مثلث أحد 1967متر هذه األايم الذكرى الثالثة واخلمسون حلرب حزيران/ يونيو 
أكرب الكوارث واملآسي يف اتريخ الفلسطيين والعريب احلديث. ونقف يف هذا املقال على 

 بعض احملطات املتعلقة هبذه احلرب.
 

 االجتاه حنو احلرب:
 يف حرب قتطعها من فلسطنيامل يكن الكيان اإلسرائيلي سعيداً مبساحة األرض اليت  

، وكان يرغب يف املزيد من التوسع لفتح الباب بشكل أكرب أمام اهلجرة واالستيطان 1948
اليهوديني. كما كان يفتقد الشعور ابألمان يف حدوده مع البلدان العربية اليت يبلغ طوهلا 

كيلومرتًا عن احلدود مع  15انت بعض املدن الساحلية تبعد حوايل كيلومرتاً، وك  981
 الضفة الغربية مما يسهل ضرب العمق اإلسرائيلي. 

ومن جهة أخرى، فإن اإلعالم 
ي،  املصري الناصر  العريب، وخصوصاً 

كان يبالغ يف اإلمكاانت العسكرية 
يت  عد اجلماهري العربية الالعربية، وي  

حرير تب واما  كانت تنتظر بصرب
 االسرتاتيجيةفلسطني. غري أن 

دفاعية وليست  اسرتاتيجية 1967 وحىت 1956 العسكرية املصرية ظلت منذ حرب
ه اإلعالم املصري صباح مساء. وحىت اخلطة الدفاعية عنهجومية، خبالف ما كان يتحدث 

مل يطبق منها إال  1966 ديسمربكانون األول/ "قاهر" اليت وضعتها القيادة املصرية يف  
جزء بسيط، إذ إن القسم األكرب من ميزانية الدفاع كان يذهب إىل اليمن فال يبقى إال 

 القليل لتحصني سيناء.
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 اخلطة الدفاعية "قاهر"

عث على السرور، لتب العربية-ومل تكن األوضاع الداخلية العربية وال العالقات العربية
فقد عانت الشعوب العربية من أزمات فقداهنا للحرايت السياسية، ومن الفساد السياسي 
واالقتصادي، ومن اإلعالم املوجه، وعاش عبد الناصر هاجس مالحقة اإلسالميني 

 القومي-وخصوصاً اإلخوان املسلمني. ومت تقدمي البديل اإليديولوجي االشرتاكي ،وضرهبم
وي مل ينجح يف خطط التنمية، وال يف حتقيق أسا  هنضنهوض العريب، غري أنه كمسار لل

استنـزف ما كعريب، وال يف تفجري طاقات األمة بشكل يتوافق مع عقيدهتا وتراثها وثقافتها.  
 . 1963 اجليش املصري وامليزانية املصرية يف حرب اليمن منذ

 /كانون الثاين  يفوقد صادق الرؤساء وامللوك العرب 
على تشكيل القيادة املوحدة جليوش البلدان  1964 يناير

قائداً عاماً،  مرعلي علي عاالعربية، ومت تعيني الفريق املصري 
عطلت عمل هذه  1966منذ  لكن اخلالفات العربية

 القيادة.

 علي علي عامر



 3                      مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

بدأ الكيان الصهيوين تصعيد األوضاع قبل عام من احلرب، فهاجم قرية السموع قرب 
. كما حدث تسخني متبادل على اجلبهة السورية 1966/11/13يف ليل يف الضفة الغربية، اخل

 مايواير/ أوتواترت األخبار عن حشود إسرائيلية على احلدود السورية خصوصا يف أوائل 
1967. 

دخول ، ابإلعالن عن عزمها الةوقامت مصر، وفق اتفاقية الدفاع املشرتك مع سوري
للهجوم. وتبع ذلك إجراء مصري سورية يف احلرب منذ أول دقيقة إذا ما تعرضت 

بطلب سحب قوات األمم املتحدة عن خطوط اهلدنة مع الكيان اإلسرائيلي فانسحبت 
مايو إبغالق مضائق تريان )خليج العقبة(  أاير/ 23 ، وقامت مصر يف23/5/1967 يف

ة اإلسرائيلية، مما كان يعين عملياً أن مصر جتهز "ملعركة املصري" مع الكيان يف وجه املالح
 اإلسرائيلي. غري أن الفرقتني العسكريتني اللتني حركتهما مصر إىل سيناء مل يكوان يكفيان

 ابلكاد للدفاع عن احلدود املصرية، فضاًل عن حترير فلسطني. 

 
 
 
 
 

 

واقف تتخذ على األرض مل تكن متوافقة مع امل وبتعبري آخر فإن اإلجراءات اليت كانت
السياسية احلادة وال التصرحيات اإلعالمية النارية. وكرر الرئيس املصري قبل احلرب أبايم 

ن نرتكهم ل. وقال ""ادت إسرائيل احلرب، فأهال وسهالً "إذا أر قائالً  استعداد بالده للحرب
... تعدادات... وقد متت هذه االسلننتصر ليقرروا الوقت ويقرروا املكان... علينا أن نستعد

 وحنن على استعداد ملواجهة إسرائيل".
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أعطته  اإلسرائيلي املرتقب، والذي وكانت الوالايت املتحدة تعلم تفصيالت اهلجوم
الضوء األخضر، وأسهمت يف تضليل اجلانب املصري حول االستعدادات اإلسرائيلية، 

ل ال تكون مصر البادئة يف احلرب. بل وصواستطاعت احلصول على تعهدات مصرية أب
ك ضمن "نرتك املبادأة والضربة األوىل إلسرائيل"، وبذل :األمر بعبد الناصر أن يعلن بنفسه

الكيان اإلسرائيلي أن يكون صاحب الضربة األوىل. وقدمت الوالايت املتحدة ضماانت 
خالل  لومات الالزمة منلـ"إسرائيل" حبمايتها إذا ما تعرضت للخطر، كما وّفرت هلا املع

 وسائلها االستخباراتية واألقمار الصناعية. 
أما االحتاد السوفييت الذي كان يُعدُّ حليفًا ملصر، فإنه ضغط أيضًا على مصر أبال 

ومل يساعدها يف احلصول على املعلومات الالزمة عن التحشدات  تكون البادئة يف احلرب،
 اإلسرائيلية. 

ة لدى اإلسرائيليني واألمريكان والرو  أن عبد الناصر ال كانت هناك قناعات كافي
هلا، على األقل من خالل حساب حتركات اجليش  يريد احلرب، بل وغري مستعد فعلياً 

 املصري واستعداداته. لقد كان قرار احلرب إسرائيلياً وبغطاء أمريكي. 
 

 مسار احلرب:
بقصف تسعة مطارات مصرية على  5/6/1967 بدأت "إسرائيل" احلرب صباح

 شكل موجات متعاقبة بني كل موجة وأخرى عشر دقائق، وخالل ثالث ساعات
من الطريان العسكري املصري  %80ظهراً( كان قد مت تدمري  00:12 – باحاً ص 45:8)

 وهو قابع على املدرجات دومنا حركة. 
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س ، انئب الرئيحسني الشافعيويشري 
يف ذلك الوقت، إىل وجود "مؤامرة"  املصري

يف اجلانب  "خيانة" على مستوى عال   أو
املصري. ويدّلل على ذلك أبنه رأى بنفسه 
الطائرات العسكرية املصرية املدمرة وهي 

عدة كانت م  مصفوفة جبانب بعضها وكأمنا
 يف حديثه لربانمج ، حسبما ذكرللتدمري

 زيرة يفاجل قناةه تشاهد على العصر الذي بث
 . 1999نوفمرب  تشرين الثاين/

وعلى أي حال، فقد مت إخراج سالح اجلو املصري من املعركة منذ الساعات األوىل،  
اعات ، ومنذ السنفسها لطريقةح الطريان السوري واألردين ابكما مت تدمري معظم سال

ي، اجلو . وبذلك فقدت اجليوش العربية غطاءها ةاألوىل للحرب مع األردن وسوري
 وأصبحت وحداهتا العسكرية الربية ودابابهتا ومدرعاهتا فريسة سهلة للطريان اإلسرائيلي.

 
 

 الضربة اجلوية اإلسرائيلية على اجلبهة املصرية سالح اجلو املصري الدمار يف

 حسني الشافعي
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اخرتاق احلدود يونيو من حزيران/  5وقد متكنت القوات الربية اإلسرائيلية منذ ظهر 
 املصرية، وتغلبت على املقاومة احملدودة اليت واجهتها يف غزة ورفح وخروبة وأبو عجيلة

جتاه وتقدمت اب وبري جفجافة وغريها،
قناة السويس. ويف الساعة الثامنة من 

حزيران/  6مساء اليوم الثاين للمعركة )
يونيو( أصدر القائد العام للقوات 

أمراً  عبد احلكيم عامراملصرية 
ابالنسحاب من سيناء، على أن يتم 

 !!خالل ليلة واحدة
يونيو قبوهلا لوقف احلرب، وأبلغته إىل األمني العام حزيران/  7وأعلنت مصر مساء 

 .8/6/1967 لألمم املتحدة، بينما استكملت "إسرائيل" احتالهلا لسيناء يف

 
 

 
 

 
 

يونيو بعد أن دمرت الطائرات اإلسرائيلية  حزيران/ 5ويف اجلبهة األردنية بدأت املعارك يف 
ن اطائرة هوكر هنرت )هي كل سالح الطريان األردين( يف مدرجاهتا يف مطاري عمّ  32

حزيران/  6ومع مساء  واملفرق. وحدثت معارك يف مناطق القد  وجنني وقباطية واخلليل،
 .الدفاعات األردنية قد اهنارت، وصدرت األوامر ابالنسحاب إىل شرق األردنيونيو كانت 

  يونيو كان الكيان اإلسرائيلي قد أهنى احتالله للضفة الغربية مبا فيها القدحزيران/  7ويف 
 الشرقية. 

 مجال عبد الناصر 
 وعبد احلكيم عامر

 جنود مصريون أسرى
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 القوات اإلسرائيلية حتتل القدس
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يونيو بعد فراغ القوات حزيران/  9أما املعارك على اجلبهة السورية، فبدأت يف 
يونيو ابحتالل الصهاينة حزيران/  10اإلسرائيلية من جبهيت مصر واألردن، وانتهت يف 

اجلوالن السورية. وكان ذلك صدمة كربى ملا تتمتع به اجلوالن من مزااي اسرتاتيجية 
وإمكاانت حتصينية هائلة بوصفها منطقة جبلية، وألن القيادة السورية كانت تتوعد 

اينة مبصري أسود إذا اندلعت احلرب، بل وصل األمر إبعالمها حّداً جعل أحد أهازجيه الصه
عب بينما ظهر مقال يف افتتاحية جملة جيش الش ،تقول إن طائرات امليغ "تتحدى القدر"

يدعو إىل "خلق اإلنسان االشرتاكي العريب اجلديد... الذي  25/4/1967 السورية يف
وكل القيم اليت سادت اجملتمع السابق، ليست إال دمى حمنطة يف يؤمن أن هللا واألداين... 

 ءلقد كانت االستهانة بعقيدة األمة وتراثها إشارة إىل حالة اخلوا متاحف التاريخ"!!!
 هؤالء.  وضعف إرادة القتال اليت يعاين منها

 

 
 

 
 
 
 
 

 جبهة اجلوالن
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 :أبرز اخلسائر
واملفقودين، وأسر  شهداءآالف من ال 10خسائر القوت املصرية حوايل  مشلت

 450داببة، و 800من أعتدة اجليش املصري بينها  %80، ودمرت آخرين 5,500
  .طائرة( 360)من أصل  طائرات 305، وأالف مركبة 10ومدفعاً، 

داببة، وخسرت  150و جرحياً  792و شهيداً  6,049وخسرت القوات األردنية 
 70طائرة( و 120طائرة )من أصل  60أسرياً و 560و شهيدالقوات السورية حوايل ألف 

 داببة.  150داببة، كما استوىل الصهاينة على 
 764 تزوجهري حاييم  املؤرخ اإلسرائيلي وبلغ عدد قتلى القوات اإلسرائيلية حسب

على اجلبهة  141على اجلبهة األردنية و 285على اجلبهة املصرية و 338 منهمقتياًل، 
على  800السورية. وبلغ عدد اجلرحى الصهاينة )حسب املوسوعة الفلسطينية( حوايل 

على اجلبهة السورية. كما خسر  306على اجلبهة األردنية، و 1,453اجلبهة املصرية، و
  طائرات نقل على كل اجلبهات. 10طائرة قتال و 26الصهاينة 

 
 فكانت:  1967أما أبرز نتائج حرب 

(، وقطاع كم مربع 5,878احتالل "إسرائيل" ملا تبقى من فلسطني أي الضفة الغربية ) .1
( واجلوالن السورية كم مربع 61,198(، واحتالهلا لسيناء املصرية )كم مربع 363) غزة

 89,359ليصبح جمموع األرض اليت يسيطر عليها الكيان الصهيوين  (،كم مربع 1,150)
( أي إنه زاد 1948)األرض احملتلة  كم مربع 20,770 علىبعد أن كان يسيطر  كم مربع

 . %330املساحة اليت يسيطر عليها بنسبة 
 ألف فلسطيين.  330تشريد حنو  .2
سيطرة الكيان اإلسرائيلي على منابع مياه األردن، وفتح مضائق تريان وخليج العقبة  .3

 للمالحة اإلسرائيلية. 
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ي سُهل الدفاع  اسرتاتيجيتشكيل الكيان اإلسرائيلي خلطوط دفاع جديدة، وتوفري عمق  .4
 عنه بشكل أفضل. 

فرُض احتالل جديد لألراضي العربية، ج ع ل  هدف العرب فيما بعد اسرتجاع هذه  .5
 . 1948، وليس حترير فلسطني احملتلة سنة 1967األراضي احملتلة سنة 

 . ةاألردن وسوريتدمري القوات العسكرية ملصر و  .6
رير وانعدام التنسيق فيما بينها، وعدم جديتها يف حت انكشاف ضعف القيادات العربية، .7

 فلسطني. 
نية اليت وبروز اهلوية الوطنية الفلسطي ،ظهور املقاومة الفلسطينية املسلحة وتعاظمها .8

فتح ركة ، وبروز حقّررت أن أتخذ زمام املبادرة بعد أن تبني هلا مدى الضعف العريب
 . وهيمنتها على الساحة الفلسطينية

 
وأخرياً فقد كانت هذه هي املعركة الكارثة اليت انتظرهتا اجلماهري العربية بشوق وشغف 

، وصحت على هول الصدمة اليت نبهتها إىل حجم التضليل واخلداع الذي  عاماً  19مدة 
 كان ميارسه اإلعالم العريب وقياداهتم السياسية. 

 

لفصل ا واحلروب العربية اإلسرائيلية، يرجى العودة إىل 1967حول حرب  مالحظة: *
 .فلسطينيةلدراسات منهجية يف القضية ا نا:كتاب  اخلامس من
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