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َمةُ    ُمَقد�
م فـي المصـادر ١٩٦٧عرف عـدوان الخـامس مـن حزيـران يُ 

ترتــب الحــرب العربيــة  وكمــا ،بحــرب األيــام الســتة ربيــةغال
كانـت كارثـة ثانيـة علـى  ،وعرفت بالنكسـة اإلسرائيلية الثالثة

هي حـرب خاطفـة  ،١٩٤٨فلسطين واألمة العربية بعد النكبة 
ــوات  ــى الق ــالهجوم عل ــرائيلي ب ــدو اإلس ــوات الع ــا ق قامــت به

ب إن كل حـرب مـن الحـرو العربية المصرية والسورية واألردنية.
تــــرتبط بــــالحرب التــــي ســــبقتها، ال فــــي مجــــال السياســــة 

أو فــي مجــال القــوى المشــتركة فــي الحــروب  االســتراتيجية
  )١(.فحسب، وإنما أيضا في مقدمات الحروب ونتائجها

ــي ــة ف ــة الدراس ــن أهمي ــي  تكم ــف السياس ــة الموق دراس
ــد  ــاء وبع ــل وأثن ــة قب ــات المتحــدة األمريكي والعســكري للوالي

 ةواالســـــتراتيجيالتحـــــالف  ىمـــــدمعرفـــــة ، وم١٩٦٧حـــــرب
دراســة ، وم١٩٦٧فــي عــدوان حزيــران اإلســرائيلية-ةاألمريكيــ

الــدور األمريكــي فــي هــذه الحــرب وتداعياتــه علــى القضــية 
فهـي  األدبيـات السـابقةأمـا  الفلسطينية والمنطقـة العربيـة.

   :كالتالي
دراسة هالة أبو بكر سعودي: السياسة األمريكية تجاه  •

، مركز )١٩٧٣ - ١٩٦٧(الصراع العربي اإلسرائيلي 
: وهذا كتاب ١٩٨٦، بيروت، ٢دراسات الوحدة العربية، ط 
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في أصله رسالة دكتوراه، ويدرس الكتاب مختلف جوانب 
السياسة األمريكية نحو القضية الفلسطينية والصراع 

  لي في تلك الفترة.العربي اإلسرائي
عالقات أمريكا السرية  :االنحيازفي كتابه  غرينستيفن  •

بإسرائيل تتتبع هذه الدراسة تاريخ وتطور العالقات 
األمريكية اإلسرائيلية منذ تأسيس دولة إسرائيل في 

تركز الدراسة على ما قدمته  ١٩٦٧حتى حرب  ١٩٤٨
مرحلة الواليات المتحدة من عون إلى إسرائيل سواء في 

التأسيس أوفي حروبها العدوانية ضد العرب. ويقدم 
، وعالقات التحالف احقائق في دعم إسرائيل عسكريً 

  بينهما.
  

  ١٩٦٧أسباب حرب يونيو - ١
  :ألسباب الحقيقيةا - ١/١

ــين أن  ــرب يتب ــبقت الح ــي س ــداث الت ــور األح ــع لتط المتتب
الجذور التي أدت إلى نشوب الحرب تكمن في أطماع إسـرائيل 

لقــد  حــرب دفاعيــة خطــة مدروســة، اعتبرتــهالتوســعية وأن مــا 
صدرت تصريحات كثيرة لمسؤولين إسرائيليين أثبتت أن شن 

إعـدادها قبـل العـدوان تـم  مدروسـةالعدوان كان تنفيذ لخطـة 
وبالتحديد في أعقاب العدوان الثالثي على مصر  وقت طويل،ب

بعـد قيـام حكومـة ليفـي  م،من هذه التصـريحات،١٩٥٦سنة 
عـين فيـه موشـي  م،١/٦/١٩٦٧أشكول بتعديل وزاري بتـاريخ

وقد فهـم فيـه المراقبـون أن إسـرائيل تتجـه  ا للدفاع،وزيرً  ديان
في  ،حينذاكوزير العمل  يغئال ألون صرح ،نحو عملية عسكرية

كانت الخطط جـاهزة قبـل  ".... م:٧/٦/١٩٦٧تل أبيب بتاريخ 
  )٢(....."ادخول الوزراء الجدد، ولم يضف ضمهم إال وزنا معنويً 

بــدأ الشــعب الفلســطيني حلقــة جديــدة فــي نضــاله عــام 
ــوات ١٩٦٥ ــدرات الق ــت ق ــا تنام ــومي كم ــد الق ــامي الم م ،تن

قلـق الواليـات  أثـارت هـذه التطـورات لقد المصرية والسورية،
ــرائيل ــدة وإس ــة  )٣(،المتح ــي األنظم ــة ف ــوى اإلمبريالي رأت الق

مصـدر خطـر بالنسـبة للمنطقـة   التقدمية في مصـر وسـوريا
وحاولـــت  كلهـــا  ،فحاولـــت هـــذه القـــوى لجمهـــا "بـــاألحالف"،

ــــات ــــي  تقويضــــها بانقالب ــــدث ف ــــورة المضــــادة كمــــا ح الث
ولمـــا فشـــلت كـــان ال بـــد لهـــا مـــن التـــدخل  م،١٩٦٦ســـوريا

فقبـل  العسكري الخـارجي وكانـت إسـرائيل أفضـل أداة لـذلك،
وقوع الحرب بثمانية أشهر أكدت مجلة إسرائيلية معلومـات أن 

 ٢٩ ففـي ا،خطة الحـرب لـم تكـن إسـرائيلية بـل أمريكيـة أيًضـ
األسـبوعية  صدرت مجلـة "هعـوم الم هـزة" م،١٩٦٦سبتمبر

 "خطــر الحــرب األمريكيــون يطــالبون بمهاجمــة وعلــى غالفهــا:

الحـرب غيـر  ! "إنـذار وداخل المجلة تقرير تحت عنـوان: سوريا"،
 الصحيحة_ في الخطة غير الصحيحة" ومما جاء في التقرير"...

ــة االنقــالب، ــة  فــي ســوريا فشــلت محاول كانــت تلــك المحاول
مما  إلنقاذ هذه الدولة، األخيرة للمخابرات المركزية األمريكية،

وريــة شــعبية فــي الكتلــة بــدا لهــا أنــه بدايــة تحويلهــا إلــى جمه
جونســون يتخــوف اآلن مــن فشــال ســافر فــي  الســوفيتية....

سوريا باإلضافة إلى فشله في فتنام سيؤدي إلى خراب حزبـه 
األمريكيون  ا:في االنتخابات القادمة.."، وورد في المجلة أيًض 

يســـتعدون للمرحلـــة الحاســـمة فـــي حـــربهم علـــى المنطقـــة 
  )٤(.والنفط

الحد مـن النفـوذ السـوفيتي فـي المنطقـة، باإلضافة إلى 
ــدول فقــد  ــدول  اإلمبرياليــةســعت ال بوســائل مختلفــة لمنــع ال

ا مـن الوقـوع تحـت سـيطرة العـالم الشـيوعي المستقلة حـديثً 
  )٥(.ومن هذه الوسائل التدخل العسكري المباشر

  يةالذرائعاألسباب  - ١/٢

قيام جمال عبد الناصـر بحشـد قواتـه فـي سـيناء وإغـالق  
روجــت لهــا وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية فــي  مضــائق تيــران،

اسـتغلت  .)٦(مختلف أنحاء العالم إلقناع الـرأي العـام العـالمي
ــــان  ــــود الكي ــــة بوج ــــة المتعلق ــــريحات العربي إســــرائيل التص

العـالم الصهيوني كله كانت الدعايـة السياسـية الموجهـة إلـى 
مبنية على النقاط التالية أن وجود دولـة إسـرائيل مهـدد بخطـر 

إن إغــالق المضــائق عمــل يتنــافى مــع قــوانين  عربــي ســاحق،
ـــة، ـــة الدولي ـــق إســـرائيل  المالح ـــالت يخن ـــاء إي ـــالق مين إن إغ

الرغم من الضجة اإلسرائيلية حول عدوانيـة على و .)٧(ااقتصاديً 
حـــرب مـــن جانـــب  إغـــالق المضـــائق واعتبـــاره بمثابـــة إعـــالن

الجمهورية العربية المتحدة فإن مـن المؤكـد أن هـذا العمـل لـم 
فلقـد خطـط  م،١٩٦٧يكن السبب الوحيـد الكـامن وراء حـرب 

اإلســـرائيليون منـــذ أمـــد بعيـــد بنـــاء علـــى دوافـــع اقتصـــادية 
ــعية ــة توس ــدافها  وديمغرافي ــددوا أه ــة وح ــتراتيجيةومائي  االس

الزمــة لتحقيــق هــذه (التوســعية واألمنيــة) وأعــدوا القــوى ال
وانتظـروا الوضـع المالئـم علـى الصـعيدين العربـي  األهداف،

. ساعة الصفر األفضل لشن حـرب ظـافرةوالدولي بغية تحديد 
كمـا يقـول الجنـرال -لم يكن إغالق خليج العقبة أمـام المالحـة 

ذريعة للحرب وإن كانت هذه الذريعة أهـم  سوى -متتيا هوبيلد
مــن الــذرائع األخــرى (حشــد القــوات فــي ســيناء،توقيع الــدفاع 

 تزايد نشـاط الفـدائيين فـي شـمال الـبالد....الخ) )٨(المشترك
ـــى الصـــعيد  ـــة عل ـــية الخارجي ـــاورة السياس ـــب المن ـــي كس ف

  )٩(.العالمي
 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 ١٩٦٧السياسة األمريكية الخارجية تجاه حرب يونيو 

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ ديسمبر –واألربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال   ١٢٩

�لدور � مريكي �لسيا�- ٢  
  قبل الحرب: - ٢/١

طرأت بعض التغيرات على السياسة  ،)١٠(كينديفي إدارة 
وتتلخص أهم مالمح  األمريكية في المشرق العربي،
  السياسة األمريكية في هذه الفترة:

والحد من النفوذ  عدم التمسك بسياسة األحالف، •
السوفيتي في المنطقة العربية وذلك بتطوير العالقات 

 مع العرب.
القوى بين العرب االستمرار في التمسك بسياسة توازن  •

 وإسرائيل لمنع انفجار المواجهة بينهما.
 ٦ وكــــان لكنيــــدي تصــــريح فــــي مــــؤتمر لــــه بتــــاريخ

ــوان ــد  م،١٩٦٣ج ــا تأيي ــدي الســتة منه ــى نقــاط كين ــن عل أعل
وأنهــا  الواليــات المتحــدة ألمــن وســالمة إســرائيل وجاراتهــا،
وفـي  تسعى للحد مـن سـباق التسـلح فـي الشـرق األوسـط،

حالة العدوان تؤيد اتخاذ اإلجـراءات المناسـبة مـن جانـب األمـم 
السياسة األمريكية تحـت حكـم  إنويمكن القول  )١١(.المتحدة

كينيــدي قــد نهضــت علــى محــورين محــددين أولهمــا: اعتمــاد 
ـــد  ـــي مؤي ـــام عرب ـــق رأي ع ـــة لخل ـــات الخارجي ـــلوب المعون أس

تشـكيل وتوجيـه النشـاط إعـادة  ثانيهما: للسياسة األمريكية.
السياســـي لـــدول العـــالم العربـــي بمـــا يـــرجح كفـــة الصـــداقة 

  )١٢(.األمريكية على نظيرتها السوفيتية
غيـر أن النفــوذ اليهـودي فــي إدارة الـرئيس كنيــدي بحكــم 
ــــود  ــــديمقراطي واليه ــــزب ال ــــين الح ــــدي ب ــــاط التقلي االرتب
األمــريكيين ،وكــان مــن مظــاهره زيــادة اليهــود العــاملين فــي 

منصب نائـب الـرئيس  جونسونتولى ليندون  دارة الجديدة،اإل
 اوهو معروف باتجاهاته المؤيدة إلسـرائيل منـذ أن كـان عضـًو 
 في مجلس الشيوخ .سلكت الخارجية األمريكية اتجاها معتدًال 

تجــاه الصــراع العربــي اإلســرائيلي تحــت رئاســة كينيــدي رغــم 
ــه  ــولى نائب ــدي وت ــال كيني ــونجرس ،إال أن اغتي ــغوطات الك ض

للواليـات  اجونسون  كرسي الرئاسة مكانه ،ثم انتخابه  رئيًس 
إلـى  ا) فكان جونسون منحازً ١٩٦٨-١٩٦٤المتحدة في الفترة(

سـمي إسرائيل بشكل واضح ومنه صدر أول تصريح أمريكـي ر
 )١٣(.بالوقوف إلى جانب إسرائيل في حالة تعرضـها ألي هجـوم

االلتــزام  لمبــدأ احقيقًيــ افتــرة رئاســة جونســون تكريًســ دّ َعــوتُ 
اســتأثرت الحــرب الفيتناميــة بمركــز الصــدارة  )١٤(.(المحافظــة)

أوقـف مبيعـات  في الترتيب لدى الزعامة األمريكيـة  الجديـدة،
الذي يخول الحكومـة  )٤٨٠لنص قرار( االقمح إلى مصر تطبيًق 

حــق اســتخدام معوناتهــا الخارجيــة ،فــي الــدول العربيــة حســب 
  )١٥(.مواقفه من المصالح األمريكية

ــاورة  ــلوب المن ــة أس ــدة األمريكي ــات المتح ــت الوالي مارس
والخــداع الدبلوماســي مــن خــالل تظــاهر أمريكــا بالحيــاد. قبــل 

 ٢٣ اصـر بتـاريخالحرب أرسل جونسون رسـالة للـرئيس عبـد الن
بحـــزم ألي  امعارًضـــ اأمريكًيــ اضـــمنها تأكيـــدً  م،١٩٦٧ ومــاي

عدوان يحصـل فـي المنطقـة وقـد ألحـق بهـذه الرسـالة مـذكرة 
لتـوتر يطالب فيها العمل داخـل األمـم المتحـدة لتخفيـف حـدة ا

ـــك أل ـــري عبـــر األراضـــي الســـورية وذل ن أعمـــال إرهابيـــة تج
إشارة إلى  )١٦(.الهدنة اتفاقياتوبموافقتها وهو أمر يتنافى مع 

وجـــاء فـــي الرســـالة إن الواليـــات  تصـــاعد األعمـــال الفدائيـــة.
المتحدة تؤكد التزامها المستمر لمبـدأ حريـة المـرور إلـى خلـيج 

 االمـرور فـي هـذه الميـاه جـزءً  دّ َع ويُ  العقبة لسفن جميع الدول،
من مصلحة حيوية للمجتمع الدولي والتدخل فـي هـذه الحقـوق 

  )١٧(.له عواقب خطيرة الدولية قد تكون
 ٩بتــاريخ ( وفـي الخطــاب الـذي ألقــاه الــرئيس عبـد الناصــر

أنـه جـاء فـي   ذكـر صـراحةً  وأعلـن فيـه اسـتقالته، / يونيو)جوان
مضــمون رســالة جونســون تهديــًدا "أال تبــدأ مصــر القتــال وإال 

والنتائج  الخطيرة تتمثل في التـدخل  ،)١٨(تتحمل نتائج خطيرة"
الذي يتم باسم وقف إطـالق النـار وإنهـاء العسكري المباشر 

القتــال ومؤشــر ذلــك وقــوف األســطول األمريكــي  الســادس 
والهدف  من  قرب الشواطئ وهو في حالة االستعداد الكامل،

ـــدخل هـــو  ـــرك الت ـــى أن إســـرائيل ال يمكـــن أن تت ـــد عل التأكي
إلـى البنتــاغون  ومــاي ٢٦توجـه إيبــان يـوم الجمعـة  )١٩(لوحـدها.

ومــدير المخــابرات  روبيــرت مكنمــارحيــث اجتمــع بــوزير الــدفاع  
أن ال دليل على أن مصـر تخطـط  اطالعهوهناك تم  ،المركزية
ـــأن كـــل�  لهجـــوم، ـــان ب ـــل إليب ـــة  وقي مـــن المخـــابرات المركزي

بدأت والبنتاغون بأن إسرائيل تستطيع الفوز بسهولة فيما إذا 
وأن القتال لن يستغرق  األولى، ا كان صاحب الضربةأيً  ،الحرب

  )٢٠(.اأسبوًع 
حيـث  اوما كان يجري مع الجانب اإلسرائيلي مخـالف تماًمـ

وزير خارجية إسرائيل إلى البيت األبـيض وأسـتقبله  إيبانوصل 
ومستشــار األمــن القــومي  ،مكنمــارووزيــر الــدفاع  جونســون

ومســاعد وزيــر  يــوجين روســتوووكيــل الخارجيــة  ،والــت رســتو
ـــف سيســـكو، ووالســـكرتير الصـــحفي جـــورج  الخارجيـــة جوزي

ــتيان ــات  اوردً  .كرس ــي الوالي ــان أن تف ــن إيب ــدة م ــى مناش عل
 المتحدة بالتزاماتها وصـف جونسـون أن الحصـار غيـر مشـروع،

وأنه يعكف علـى خطـة إلعـادة فـتح المضـيق وضـرورة الظفـر 
 "إن :راســـكبتأييـــد مـــن الشـــعب والكـــونجرس وكـــرر عبـــارة 

وقدمت مذكرة إلى إيبان مـذكرة  )٢١(.إسرائيل لن تترك وحدها
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جاء فيها "والبد أن أؤكد ضرورة أال تجعل إسرائيل مسؤولة عن 
  )٢٢(.بدء الحرب

  أثناء الحرب: - ٢/٢

حرصت اإلدارة األمريكية من خـالل معالجتهـا لألزمـة علـى 
السـوفيتي  لالتحـادضمان عدم تـدخل السـوفيت حيـث أكـدت 

أنها لم ولن تتدخل فـي الصـراع بصـورة مباشـرة وعملـت علـى 
السـوفيتي بهـدف  االتحـادإبقاء قنـوات االتصـال مفتوحـة مـع 

ــ ــف تجنًب ــاح المواق ــيح واستيض ــم، اتوض ــوء الفه ــب  لس وتجن
وإبقــاء التهديــد اإلســرائيلي  مواجهــة مباشــرة مــع الســوفيت،

  للدول العربية في اإلطار المقبول.
من خـالل المـذكرة التـي بعثـت بهـا الواليـات  ويتضح ذلك

المتحـدة إلـى إسـرائيل فـي السـابع جـوان مفادهـا أن الواليـات 
وكان  المتحدة تعارض أي تقدم إسرائيلي يتخطى نهر األردن،

اإلسرائيليون لم يصلوا بعـد إلـى نهـر األردن فقـرؤا فـي ذلـك 
عدم معارضة استمرار تقدم إسرائيلي حتى نهـر األردن ،لكـن 

م تحدث أزمة بـين القـوتين إال يـوم التاسـع جـوان عنـد تقـدم ل
ــدد  ــو دمشــق ،ه ــادالقــوات اإلســرائيلية نح ــوفيتي  االتح الس

قامــت الواليــات المتحــدة بتحريــك بعــض  بالتــدخل العســكري،
الســـواحل  اتجـــاهقطـــع األســـطول الســـادس األمريكـــي فـــي 

السوفيتي تجـاه  االتحادكرد على تحريك بعض قطع  السورية،
حين تقدم المنـدوب الهنـدي فـي  )٢٣(.األبيض المتوسط البحر

األمم المتحدة يوم الخامس من جوان باقتراح يدعو إلـى وقـف 
إطالق النار فوري والعودة إلى المواقع التي كانت قائمـة قبـل 

أمـا الواليـات المتحـدة التـي  أيدته روسيا فقـط، القتال، اندالع
متأكدة من توغل إسرائيل  اآلنكانت على الحياد وقد أصبحت 

ــداء  فقــد دعــت بشــكل باهــت إلــى فــي األراضــي العربيــة، "ن
كــان ضــغط ســوفيتي علــى  )٢٤(.بســيط لوقــف إطــالق النــار"

الواليــات المتحــدة إلجبــار إســرائيل علــى وقــف العــدوان ففــي 
العاشـــر مـــن شـــهر جـــوان أرســـل كوســـيغين رســـالة لـــرئيس 

رسـالته أن  جونسون أخبره فيها بكل صراحة  كما ذكر هـو فـي
قرارات مجلـس األمـن لـم تعـد صـالحة وبـدون فاعليـة لتجاهـل 
إســرائيل لهــا وأقتــرح عليــه مطالبــة إســرائيل بوقــف العمليــات 

الســوفيتي ســيتخذ  االتحــادالعســكرية وتحــذير إســرائيل بــأن 
كمــا قــدم  )٢٥(،التــدابير الالزمــة فــي حالــة عــدم امتثالهــا لــذلك

ـــار  االســـوفيتي مشـــروًع  االتحـــاد ـــف إطـــالق الن ـــادي بوق ين
ــة، ــوط الهدن ــى خط ــرائيلية إل ــوات اإلس ــحاب الق ــدمت  وانس ق

ينص على وقف إطـالق النـار بغيـر  االواليات المتحدة مشروًع 
فالمشــروع السـوفيتي لــم ينــل  انسـحاب واعتــراف بإسـرائيل،

وســـحبت الواليـــات المتحـــدة  أكثريـــة الثلثـــين بـــذلك فشـــل،

الذي  دول عدم االنحياز رفضت أمريكا مشروع قرار مشروعها.
والمشروع األمريكي ال يختلـف  )٢٦(.يدين العدوان اإلسرائيلي

في بنوده عن أهـداف السياسـة الخارجيـة التـي كانـت تسـعى 
  لتحقيقها.

 بعد الحرب: - ٢/٣

ـــة األطـــراف  ـــدأت كاف ـــكري ب ـــراع العس ـــاء الص ـــع انته م
اإلقليميــة والدوليــة فــي إعــادة تقيــيم موقفهــا علــى ضــوء 

تركـز  والمستجدات التـي أسـفرت عنهـا حـرب يونيـو،األوضاع 
ــو  ــة يوني ــد هزيم ــدة بع ــات المتح ــف الوالي ــي  م،١٩٦٧موق ف

ــرائيلي  ــكري اإلس ــوق العس ــع التف ــى وض ــاء عل ــة اإلبق محاول
ومحاولة تعظيم المكاسب السياسية التي يمكـن أن تحققهـا 

  )٢٧(.من وراء انتصارها العسكري على العرب
ومــن طريقــة حــل  لصــراع،تغيــر الموقــف األمريكــي مــن ا

ــر  الصــراع أو مــن التســوية، ــين وزي ــرى ب ــذي ج ففــي اللقــاء ال
والمنــدوب األمريكــي فــي  الخارجيــة المصــري محمــود ريــاض،

األمم المتحدة آرثر جولد بيرغ  أثناء انعقاد الـدورة االسـتثنائية 
أوضـح للـوزير المصـري أن مـا كانـت تقبـل بـه  للجمعية العامة،

فقـد أصـبحت  تقبل بـه فـي أكتـوبر، لم تعدّ  أمريكا في جويلية
تشــترط واشــنطن اآلن تحديــدات أكثــر دقــة مــن جانــب الــدول 

أي  العربيــة المعنيــة مباشــرة بــالنزاع حــول تصــورها للتســوية،
تفسيرها  لمعنى التخلي عن حالة الحرب وعن الضمانات التـي 
على استعداد الن تقدمها كي ال يعود الوضـع للخـامس جـوان 

وقــد بــررت أمريكــا هــذا التصــلب، بــالقرارات التــي  ،مــرة ثانيــة
نجمت عن مؤتمر القمة العربي الذي كان انعقـد فـي أوت فـي 

(فــي مــؤتمر القمــة العربيــة المنعقــد فــي الخرطــوم  الخرطـوم
تمسك العرب بالقرار رفض الدول العربيـة االعتـراف أو الصـلح 

قية اعتبرته قرار متصلب ال يعبر عن رغبة حقي أو المفاوضات)،
  )٢٨(.بالسالم

ويقول محمود رياض في مذكراته أن السياسـة األمريكيـة 
  كانت تركز على:

حل المسألة الفلسطينية على أساس أنها مشكلة الجئين  .١
وقد قال الرئيس  يمكن توزيعهم على بلدان مختلفة،

يجب أن  جونسون لكوسيجن في محادثات غالسبور:
وأنهم  ة.تشترك كل الدول في حل المسألة الفلسطيني

موافقون على قبول عدد من الالجئين الفلسطينيين في 
وعدد آخر تقبله كندا وتتحمل أمريكا  الواليات المتحدة،

 )٢٩(.كل النفقات
إنجاز حلول منفردة، مع كل الدول العربية على حدة مع  .٢

وقد أبلغ ذلك دين راسك وزير  تركيز خاص على مصر.
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بعد  خارجية مصر، لمحمود رياض وزير الخارجية األمريكية،
على كل دولة عربية أن تستقل بنفسها  م:١٩٦٧حرب 

 -فيكون هناك حل مصري في مناقشة موقفها،
 )٣٠(إسرائيلي،–وأردني إسرائيلي،-وسوري إسرائيلي،

 وتركزت الحلول على إنجاز حل منفرد مع مصر. 
فقد أبلغ ، التركيز على الوجود السوفيتي في المنطقة .٣

لو لم  ".... :١٩٧١رة في جوانروجرز رياض في القاه
لكان بإمكاننا أن  يكن هناك وجود سوفيتي في مصر،

 )٣١(نتصرف بطريقة أفضل".
 

  (مبادئ جونسون �*مسة) وع جونسونم$  - ٣
اتضح الموقـف السياسـي األمريكـي تجـاه األزمـة رسـميا 
وألول مرة على شكل نقاط في الخطـاب الـذي أعلنـه الـرئيس 

التلفزيـون وذلـك عشـية انعقـاد الـدورة جونسون عبر الراديو و 
جـوان تنـاول  ١٩الطارئة للجمعيـة العامـة  لألمـم المتحـدة فـي 

فيه السياسة الخارجية وحدد خمسة مبادئ كبرى للسالم فـي 
وضع بكـل وضـوح التبعيـة الرئيسـية فـي  )٣٢(.الشرق األوسط

إغالق مضيق تيران بأنه "عمل أحمق  اواصًف  الحرب على مصر،
"ثم قال إن الواليات المتحـدة لـن تضـغط علـى إسـرائيل لكـي 

وحــدد خمســة مبــادئ  )٣٣(،تنســحب دون أن يتحقــق الســالم
  )٣٤(رفت بمبادئ جونسون هي:ُع  جوهرية لتحقيق السالم

حق كل دولة في المنطقة في أن تعيش دون تهديد  -١
 بالهجوم أو القضاء عليها.

 لمشكلة الالجئين.إيجاد حل  -٢
حقوق المالحة والمرور البري عبر الممرات المائية الدولية  -٣

 لجميع الشعوب.
 تحديد نسب التسلح في المنطقة. -٤
احترام االستقالل السياسي والسالمة اإلقليمية لكل  -٥

 دول المنطقة.
  

دعــم جونســون فــي تفســيره لمفهــوم الواليــات المتحــدة 
اإلقليميــة لــدول لالســتقالل السياســي وســالمة الكيانــات 

مطالبــة إســرائيل بمفاوضــات مباشــرة مــع  الشــرق األوســط،
بـتحطم خطـوط الهدنـة بنتيجـة عـدوانها علـى  وادعاءهاالعرب 

هذه الخطوط، وال يستبعد أن يكون لتوضيح جونسون موقف 
ــدول  ــي ال ــاع ف ــور األوض ــة بتبل ــت عالق ــذا الوق ــي ه ــا ف أمريك

ل الراميــة وظهــور تصــلب عربــي تجــاه ضــغوط إســرائي العربيــة،
ومـن  )٣٥(.لحمل العرب علـى الجلـوس إلـى طاولـة المفاوضـات

الجدير بالذكر أن النقطة الثانية من برنامج السالم األمريكـي 
والمتعلقة بمشكلة الالجئين قد جاءت عامة وبدون تحديد ذلك 
أن الحكومة اإلسرائيلية أصبحت ترى بأن مشـكلة الالجئـين ال 

وإنمــا يجــب أن تطــال  تتعلــق بالفلســطينيين مــنهم فحســب
اليهود الذين يقطنون في بعض البلـدان العربيـة والـذين يجـب 
أن يعطــوا كامــل الحــق فــي العــودة إلــى إســرائيل، ويتضــح أن 
الدبلوماسية األمريكية قد تجاهلت تعريف مـن هـم الالجئـون 
الذين تريد إيجاد حـل عاجـل لهـم وذلـك لكـي تـتمكن الحكومـة 

هــود الــدول العربيــة وافتعــال اإلســرائيلية مــن إثــارة قضــية ي
  )٣٦(.مشكلة حولهم

  م١٩٦٧ جوان ٢٠�ل2ج � مريكي 0 �لتسوية - ٤
نظـرت  إزاء المواجهة الدبلوماسـية السـوفيتية األمريكيـة،

الجمعية العامة في سبعة مشروعات منها أربع قرارات تعبر عن 
االتجاهات السياسية العامة فـي الجمعيـة العامـة فيمـا يتعلـق 

األزمــة وهــي: القــرار الســوفيتي الــذي يقابلــه القــرار بتســوية 
وقرار دول عدم االنحياز الذي يقابله إلى حد ما قرار  األمريكي،

 إال دول أمريكا الالتينية والقرارات الثالث األخرى لم تتصـدى
  )٣٧(.لبعض نواحي المشكلة

وقد ابتدأت الدورة الطارئة للجمعية العامة في التاسـع مـن 
ومـن خـالل  ،افي مناقشتها تسعة وستون وفدً جوان وأشترك 

القرارات هذه وكيفية التصويت عليها يتبين للمـرء  روعاتمش
وكــان  االتجاهــات التــي ســادت مناقشــات الجمعيــة العامــة،

االتجــاه األمريكــي ومثلــه آرثــر جولــد بــرج منــدوب الواليــات 
فقـــال إن الموقـــف األساســـي للواليـــات المتحـــدة  المتحـــدة،

ــرئيس ــى  )٣٨(.جونســون أوضــحه ال ــد عل ــات فأك موقــف الوالي
المتحدة من التسوية وهـو الـربط بـين االنسـحاب اإلسـرائيلي 

اإلسرائيلي وتوقيع  -من أرض عربية مع تسوية للصراع العربي 
اتفاقيــة ســالم دائمــة فــي المشــرق العربــي وهــذا البيــان جــاء 

من الواليات المتحدة على تمسـكها بمبـادئ جونسـون  اتأكيدً 
ــد  ،ألي مشــروع تســوية أســاسالخمســة ك ــت أمريكــا ق وكان

بعقـد دورة غيـر عاديـة للجمعيـة العامـة  اسـوفيتيً  اعارضت قرارً 
على أساس أن موضـوع أزمـة الشـرق األوسـط معـروض علـى 

إال أن هذا االعتراض األمريكي لم يجـد تجـاوب ، مجلس األمن
لدى أغلبية  الـدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة فتقـرر دعـوة 

وافتــتح  م،١٩٦٧جــوان ١٧العامــة إلــى االنعقــاد فــي  الجمعيــة
السـوفيتي مناقشـة  االتحـادألكسي كوسـيغين رئـيس وزراء 

ــدم  ــام وتق ــاب ه ــاء خط ــوع بإلق ــذا الموض ــة له ــة العام الجمعي
  :بمشروع قرار يتضمن
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 إدانة إسرائيل )١
 باالنسحاب مطالبتها )٢
ومناشدة األمم المتحدة أن  مطالبتها بدفع تعويضات، )٣

  )٣٩(.اإلجراءات إلزالة آثار العدوان تتخذ
  

رفض مندوب الواليات المتحدة باسم بالده مشروع القرار 
السوفيتي وقال علـى الجمعيـة العامـة أن تـدعو الـدول العربيـة 
وإســرائيل إلــى العمــل معــا إليجــاد ســالم مســتقر ودائــم فــي 
المشـرق العربــي وأســتند فــي مشـروع القــرار األمريكــي إلــى 

يرغ رفض جولد ب )٤٠(المبادئ الخمسة كان قد أعلنها جونسون.
يـدعو إلـى انسـحاب إسـرائيل إلـى حـدود  ايوغسـالفيً  امشروًع 

  م.١٩٦٧الهدنة وعدم االعتراف بعدوان 

  م١٩٦٧ جوان-٢٣قمة غ7سبور- ٥
اجتماع القمة الهام بين جونسون رئيس الواليـات المتحـدة 

 الســوفيتي مــن أهــم محــاور لقــاء االتحــادوكوســيغين رئــيس 
الصغيرة الواقعـة فـي  في مدينة غالسبور "الشرق األوسط"،

ــدفاع عــن  ــة ، قــام كوســيغين بال ــة نيوجيرســي األمريكي والي
وحـاول الـزعيم السـوفيتي الحصـول علـى  )٤١(الحقوق العربيـة،

مســـاعدة جونســـون إلرغـــام إســـرائيل علـــى االنســـحاب مـــن 
األراضي العربية المحتلة لكن بدون جدوى وقد عرض جونسون 

عـالن السـالم فـي النقاط التالية أمام كوسيغين كأسـاس إل
  )٤٢(المشرق العربي وهي كالتالي:

 انسحاب كافة القوات وإنهاء حالة الحرب. -١
االتفاق بين كافة األطراف على اإلعالن عن احترام حقوق  -٢

على دولته القومية المستقلة كل طرف بالمحافظة 
 بذاتها.

ضمان السالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي لكافة  -٣
 األوسط.الدول في الشرق 

ضمان المصالح الحيوية بجميع الدول في المنطقة  -٤
 وحمايتها.

 التخلي عن العنف في العالقات بين دول الشرق األوسط. -٥
ضمان حقوق جميع الدول في المرور الحر البرّي وفي جميع  -٦

 الممرات المائية والدولية.
 تسوية عادلة ودائمة لمشكلة الالجئين. -٧
سين الوطني ومستوى اتفاق على أن تعطي األولوية لتح -٨

 المعيشة قبل سباق التسلح.
حماية األماكن المقدسة مع ضمانات دولية لحرية الوصول  -٩

 إليها من قبل الجميع.

نظام دولي تساهم فيه هيئة األمم لمساعدة الدول  -١٠
  أعاله. األهداف المعلنةالمعنية على تحقيق 

  
طرح مبادئ عامة بدون تحديد أساليب عملية لتنفيذها هو 

ــب ــي  كس ــا ف ــد مواقعه ــن توطي ــرائيل م ــين إس ــت لتمك الوق
وخلق وضع وواقع جديد أمام العرب والعالم  المناطق المحتلة،

ومن خالل مبادئ جونسون الخمسة ومبادئ القمة  ال مفر منه،
األمريكية السوفيتية فـي غالسـبور السياسـة األمريكيـة لـم 

 م،١٩٦٧ (أغسـطس) وفي العاشـر مـن أوت تتغير قيد أنملة.
فهــذه  م،١٩٤٨د الجنــرال إيبــان "إننــا لــن نعــود إلــى حــدود أكــ

فرصة تاريخية لكي نغير خريطة إسرائيل ويمكن االستنتاج أن 
هنـــاك تطـــابق بـــين وجهتـــي نظـــر إســـرائيل إدارة جونســـون 

الحاجة إلـى مفاوضـات مباشـرة مـع العـرب  أ): (المسألتان هما
والحاجــــة إلــــى حــــدود آمنــــة ومعتــــرف بهــــا  ب)( وإســــرائيل.

ــة (إل ــة لخطــوط الهدن ذهــب  )٤٣(.م١٩٤٩ســرائيل) تكــون بديل
المراقبون السياسيين إلى القول بأن اجتماع غالسـبور عالمـة 
فارقة في اتجـاه إرسـاء دعـائم الوفـاق الـدولي ،والسـيما فـي 
انعكاســاتها علــى سياســة الــدولتين العظميــين تجــاه الصــراع 

قـة العربي اإلسرائيلي، ورجحـان الكفـة  األمريكيـة فـي المنط
ــي قــرار  ــذي انعكــس ف ــام األمــر ال ــه ع ــي األمــم  ٢٤٢بوج ف

  )٤٤(.المتحدة

  )٢٤٢( قرار ?لس � من �لدو; رقم - ٦
فشلت الجمعية العامة لألمم المتحدة فـي تقـديم تسـوية 
ترضي جميع األطراف وتمحو آثار العدوان انتقلت إلـى مجلـس 

ــن، ــة األم ــد مناقش ــ وبع ــدة مش ــراح  ،روعاتع ــرار االقت ــم إق ت
وقـد حمـل  ،)٢٤٢(البريطاني باإلجماع وأصبح معـروف بـالقرار

القرار في مضمونه المبـادئ الخمسـة التـي وردت فـي خطـاب 
وظــل القــرار محــور المفاوضــات  م،١٩٦٧جــوان١٩جونســون

أمــا  )٤٥(.والحلـول المقترحــة لحـل الصــراع فــي الشـرق األوســط
ــرارال ــن الق ــي م ــف األمريك ــإن )٢٤٢( موق ــة ، ف ــل الجمعي فش

ــــالعامــــة  –للدبلوماســــية األمريكيــــة  امعتبــــرً  اشــــكل نجاًح
اإلســرائيلية حيــث منعــت الواليــات المتحــدة أي قــرار فــي غيــر 

"السالم الذي تريـد  صرح جمال عبد الناصر )٤٦(،صالح إسرائيل
فرضه إسرائيل هـو استسـالم مخـزي والحـل السياسـي الـذي 
نسعى إليه يتحقـق بعـد إجـالء القـوات اإلسـرائيلية مـن جميـع 

ـــادرةاألرا ـــي المص ـــرائيلي  )٤٧(،ض ـــتالل اإلس ـــان االح ـــد ك فق
ــدة نقطــة مســاومة جديــدة تســتغلها  فلســطينية وعربيــة جدي
ــادي  ــذي ين ــرف ال ــي الط ــبحت ه ــي أص ــدة الت ــات المتح الوالي
بتسـوية شـاملة وسـالم دائــم إلسـرائيل مقابـل تعـديل حــدود 
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والـذي كـان  )٢٤٢(وذلك من خالل تطبيق القـرار )٤٨(م،١٩٦٧
وصـيغ  كي في أساسـه وتـم إقـراره بـدعم أمريكـي،طرح أمري

  )٤٩(بأسلوب بريطاني.

  ات � مريكية DEائيل�لمAعد- ٧
  :قبل الحرب - ٧/١

من الثابت أن المسـاعدات األمريكيـة إلسـرائيل فـي عهـد 
جونسون قد سارت في خطين متـوازيين األول كفالـة التفـوق 

ــة  ــاني العســكري اإلســرائيلي علــى ســائر الجيــوش العربي الث
حتــى  اتقــديم ضــمانة أكيــدة إلــى إســرائيل بمؤازرتهــا عســكريً 

وصدر  )٥٠(.تنتزع النصر في أية حرب تخوضها ضد الدول العربية
منه أول تصريح أمريكي رسمي بالوقوف إلـى جانـب إسـرائيل 

اعتمـــدت إســرائيل علـــى  )٥١(.فــي حالــة تعرضـــها ألي هجــوم
ــة خــالل الخمســينيات  ــات األلماني وهــي  والســتينيات،المعون

المســاعدات التــي قامـــت بموجبهــا بتمويـــل شــراء إســـرائيل 
قامت ألمانيا بموجبها  ١٩٦٣في عام  ألسلحة أمريكية (مثال:

ة دبابات أمريكيـة مليون دوالر لتمويل شراء صفق ٦٠بتقديم 
تنازلت ألمانيا عـن دور  ١٩٦٥وفي سنة  )٥٢(.)الصنع إلسرائيل

يستجيب لطلبات إسرائيل  كما رفض كينيدي أن .)٥٣(الوسيط
حيــث حصــلت مصــر علــى ١٩٦٢مــن الســالح حتــى كــان عــام 

ــة مــن  ــرئيس  االتحــادطــائرات حديث ــد وافــق ال الســوفيتي وق
ـــادة  ـــوك المض ـــواريخ ه ـــرائيل بص ـــد إس ـــى تزوي ـــدي عل كيني
للطــائرات لمواجهــة التعــديل الــذي حــدث فــي مــوازين القــوة و 

ة حتـى كانت الموافقة  على إتمـام الصـفقة مشـروطة ومؤقتـ
أرسـل منــدوبا للـرئيس جمــال عبـد الناصــر ليخبـره أن الواليــات 
المتحدة مستعدة لوقف اسـتكمال الصـفقة إذا وافقـت مصـر 
على الحد من سباق التسلح وهو  األمـر الـذي رفضـه الـرئيس 

ــر، ــد الناص ــام  عب ــى إتم ــدي عل ــرئيس كيني ــق ال فكــان أن واف
صــفقة فقيمــة ال الصــفقة بــرغم عــدم حماســة وزارة الخارجيــة،

مليون دوالر مدفوعة الثمن مـن خـالل قـرض يسـدد  ٢٣كانت 
اتخــذت  )٥٤(بالمائــة.) ٣٬٥( علــى عشــر ســنوات بفائــدة قــدرها

إسرائيل حملـة للضـغط  علـى واشـنطن ولتبريـر دوافعهـا فـي 
فبدأت بإبراز القلـق األمريكـي  نفس الوقت الطابع التقليدي،

ثم انتقلت  من شحنات األسلحة السوفيتية إلى الدول العربية،
إلى التلويح بخطـر قلـب ميـزان التسـلح فـي المنطقـة بسـبب 

ثــم تعمــيم القضــية بإظهــار ضــرورة تســليح  هــذه الشــحنات،
بعض الدول العربية فـي الشـرق، واسـتخالص ضـرورة تسـليح 
إسرائيل ضمن هذا اإلطار الشامل  من رفع الحظر عن شحنات 

  )٥٥(.األسلحة األمريكية للشرق األوسط
  

ت متعــددة الجوانــب قــد بــدأت منــذ مطلــع عــام إن اتصــاال
إذ زار الســفير  ،لتزويــد إســرائيل مباشــرة بالســالح م،١٩٦٠

األمريكي أفريل هرمان إسرائيل وطمأنها حول الضـجة العربيـة 
وضــرورة  التـي حـدثت جــراء تزويـد ألمانيـا إلســرائيل بالسـالح،

وعقـد السـفير  ملء الفراغ بانسـحاب ألمانيـا كمـورد للسـالح.
موســـعة مـــع كافـــة  اجتماعـــاتاألمريكـــي فـــي واشـــنطن 

ــات  ــاع الوالي ــك اقتن ــان وراء ذل ــرائيليين وك ــؤولين اإلس المس
ـــرق  ـــع دول الش ـــا م ـــيم عالقاته ـــادة تق ـــرورة إع ـــدة بض المتح

وتـرأس السـفير  وضـرورة تزويـد إسـرائيل بالسـالح، األوسط،
ــة  ــذي كلــف بمتابع ــالده فــي واشــنطن ال اإلســرائيلي وفــد ب

 )٥٦(.م١٩٦٥مفاوضـــات التـــي بـــدأها هريمـــان فـــي فيفـــريال
ــــت نتيجــــة المفاوضــــات فــــي مــــاي صــــرح  إذ م،١٩٦٦وكان

ــــة  ــــمي أن الحكوم ــــي الرس ــــاطق األمريك ــــكي الن ماكلوس
بررت الواليات  ،قررت بيع قاذفات هجومية إلسرائيلاألمريكية 

 المتحدة ذلك بدافع الحفاظ على التوازن في الشرق األوسـط.
ايمز عن الصـفقة "إنهـا المـرة األولـى التـي وتحدثت نيويورك ت
ــ علــى تزويــد إســرائيل بأســلحة ذات طــابع  اتوافــق أمريكــا علًن

  )٥٧(.تحمل قنابل ذرية A-4هجومي بطائرات السكاي هوك 
وتعبـر عـن تحـول واضـح فـي  اهاًمـ اوتعتبر الصفقة مؤشرً 

حيـث أصـبحت  ،أمريكا الخارجية فـي الشـرق األوسـطسياسة 
ـــات المتحـــدة  المـــورد األساســـي للســـالح إلســـرائيل، الوالي

  وظروف ذلك:
أسلوب جديد في سياسة االحتواء كبداية لسياسة شاملة  .١

ا اتضحت بعد ذلك في خطابات رئاسية بدءً  (مبدأ نكسون)
م،الذي أبان أن ١٩٦٩في نوفمبر  من خطاب "جوام"

أمريكا ال تستطيع تحمل الثمن االجتماعي واالقتصادي 
اآلخرين يمتلكون اآلن المقدرة للتدخل، ولذلك "فإن 

والمسؤولية للتعامل مع النزعات المحلية التي كانت 
من قبل "ولقد شرحت نيويورك تايمز في  تقضي تدخًال 

تعهد نيكسون في حملته  م،١٩٦٩ديسمبر ٢٤يوم 
من التفوق  ااالنتخابية بأن يضمن إلسرائيل "هامًش 
سع بأن في و التقني والعسكري" على الدول العربية،

وأن تمنع الداعي  "قوة إسرائيل بأن تحول دون الهجوم،
 )٥٨(لتدخل عسكري أمريكي مباشر".

وتفهمت إسرائيل قبل إعالن مبدأ نكسون بفترة طويلة  .٢
فلقد صرح ناطق  االتجاه الجديد للسياسة األمريكية.

بأن:  م،١٩٦٦جوان ١١بلسان الخارجية اإلسرائيلية في 
االستنتاج أنه ليس في "الواليات المتحدة توصلت إلى 

 وسعها بعد اآلن االستجابة لكل حادثة في أنحاء العالم،
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 لذلك االعتماد على قوة محلية كخط أول، اوأن عليها تبًع 
وأن إسرائيل  وذلك لتجنب التورط األمريكي المباشر.

 )٥٩(تشعر بأنها مالئمة لهذا التعريف".
صرح  إلحاح إسرائيل على بناء قوة عسكرية خاصة بها حيث .٣

) "أن U.S News world Rport( أشكول لجريدة أمريكية
وفي حال  وإنجلتراإسرائيل تنتظر مساعدة من أمريكا 

أن إسرائيل ستعتمد في  تعرضها لهجوم أحد جيرانها،
وعلق على الضمانات  الدرجة األولى على جيشها"،

والتطمينات األمريكية بوجود األسطول السادس بأنه 
بالسرعة  االسادس قد ال يكون حاضرً يعتقد أن األسطول 

 )٦٠(.المطلوبة وعلى إسرائيل أن تعتمد على قوتها الذاتية

وذلك لكسب هامش من المناورة السياسية والعسكرية 
واالبتعاد عن التبعية األمريكية ومخاطر خضوعها لتوازنات 

 عالمية.
فقد شن الرئيس  أوقفت ألمانيا توريد السالح إلسرائيل، .٤

 الناصر حملة مكثفة ضد سياسة ألمانيا الغربية،جمال عبد 
ودعا الدول العربية لقطع عالقاتها معها كحد أدنى إلجراء 

تمثل في االعتراف  اجماعي واتخذت مصر إجراء إضافيً 
 )٦١(بألمانيا الشرقية.

  
ــد  ــة إســرائيلية واســعة تتحــدث عــن التهدي ــدأت حمل وقــد ب

وبدأ التوتر المحلي يتصاعد وكان من شـأن  العربي إلسرائيل،
ذلــك قيــام مســؤولين أمــريكيين بزيــارة إســرائيل الســتطالع 
الموقف عن كثب ومنهم نائب وزارة الـدفاع ومستشـار البيـت 

 انتهـتوقـد  ،زاألبيض لشؤون الشرق األدنى هارولـد سـاندرو
تلك الزيارات باقتناع أمريكي بضـرورة تزويـد إسـرائيل بسـالح 

وأعلــن رابــين بعــد أســبوعين مــن زيــارة  .)٦٢(شــرســريع ومبا
"لـم تعـد هنـاك عقبـات فـي وجـه تزويـد أمريكـا لنـا  ساندروز:
وكشـف أشــكول النقــاب عــن  العقبــات قــد ذللــت"، بالسـالح،

قـرب حصـول إسـرائيل علـى صـفقة أمريكيـة طـائرات قاذفــات 
  )٦٣(.سكا يهوك والمتعاقد عليها خالل سنة

  :في الحرب - ٧/٢

التاريخيـة أن الواليـات المتحـدة قـد شـاركت أكدت الوقـائع 
فـــي الحـــرب ،فالمخـــابرات األمريكيـــة غـــذت نظيرتهـــا  افعلًيـــ

اإلسرائيلية بكل ما تحتاجه من معلومات عن تحركـات الجـيش 
ف المتطــوعين مــن الوجنــدت آ المصــري  قبيــل وقــوع الحــرب،

جنـــوب أفريقيـــا ورودســـيا ليحـــاربوا فـــي صـــفوف الجـــيش 
نة التفوق العـددي للجيـوش المصـرية اإلسرائيلي وذلك لمواز

وعضد األسطول الجوي األمريكي الجهـد  والسورية واألردنية،

وجـــود  )٦٤(،الحربـــي اإلســـرائيلي بفـــيض مـــن العتـــاد الحربـــي
األسطول السادس األمريكـي وسـفينة التجسـس "لبيرتـي" 

وقـد  قبيل نشوب الحرب على مقربة من الشواطئ المصـرية،
وأرسـلت  أثنـاء القتـال لصـالح إسـرائيل،اتضح الدور الذي أدياه 

الواليات المتحدة منذ اندالع الحرب أسلحة وطـائرات وطيـارين 
ــذاك، ــا آن ــق قاعــدتيها العســكريتين مــن ليبي ــك عــن طري  وذل

مــــن  اوكــــذلك ويلــــز باإلضــــافة إلرســــالها عــــددً  ديفيــــد،
كلها قد وضعت في  م،١٩٦٧إن خطة الحرب  )٦٥(.المتطوعين

ة وأن العسكريين والخبراء األمريكان قد وزارة الدفاع األمريكي
باركوها فقد نشبت نتيجة استجابة العسكريين اإلسرائيليين 

  )٦٦(.التامة للمخططات األمريكية
كانت الصحافة األمريكية قد نشرت قبـل أيـام مـن انـدالع 
القتال سلسلة مـن األخبـار والمعلومـات الموثوقـة والتـي تـدل 

ــدوان  ــى أن مخطــط الع ــات عل ــان مــدار مناقش اإلســرائيلي ك
 كبيرة على أعلى المستويات الحاكمة فـي الواليـات المتحـدة،

كانــت إســرائيل أحاطــت «Life»  للصــحيفة األمريكيــة اوفًقــ
بنيتها الهجـوم وأن الـرئيس األمريكـي  االرئيس جونسون علًم 

قـــد وافـــق علـــى ذلـــك بســـبب قناعتـــه بـــالتفوق العســـكري 
بـأن جونسـون كـان قـد نفسها  اإلسرائيلي وورد في الصحيفة

طلب رأي هيئة األركان األمريكية ومـدير المخـابرات المركزيـة 
حول هذا الموضـوع وقـد وافقـوا بـدورهم علـى قيـام إسـرائيل 
بالهجوم وحصلت الحكومة اإلسرائيلية على ضمانات أمريكية 
بأنه إذا دخلت الجيوش العربية أراضـي فلسـطين المحتلـة فـإن 

  )٦٧(.تدخل لمواجهتهااألسطول السادس سي
وذكرت مجلة نيوزويك األمريكية في عـددها الصـادر يـوم 

"إن خطة الحـرب دخلـت البيـت األبـيض فـي  م،١٩٦٧جوان ١٢
ـــد القـــوات  اجتماعـــات رأســـها جونســـون، وأشـــترك فيهـــا قائ

والخطـة كمـا أوضـحها رئـيس  المسلحة ورئيس هيئة األركـان،
ـــدأ  ـــبوعين أن تب ـــل أس ـــرئيس قب ـــان لل ـــة األرك ـــرائيل هيئ إس

وأن القـــوى التـــي وضـــعت  بالعمليـــات العســـكرية الجويـــة،
 )٦٨(.لمساندة إسـرائيل كفيلـة بإنهـاء المعركـة بعـد أربعـة أيـام

طـائرة إضـافية إلسـرائيل ) ٢٠٠( أرسلت المخابرات األمريكيـة
متطوع من المالحين العسـكريين والطيـارين وكانـت  ١٠٠٠و

ية من قواتها في غالبية المتطوعين من القوات الجوية األمريك
أوروبــا وأن إســرائيل أعلنــت عــن وصــولهم وقالــت أنهــم جــاؤوا 

  )٦٩(.ليعملوا في المزارع والمصانع
وتم اتفاق أمريكي إسرائيلي يقضي بأن تتكفل حـامالت 
الطــائرات األمريكيــة بحمايــة األجــواء اإلســرائيلية وتتفــرغ كــل 

وتمثل مدى الضلوع األمريكي في صميم  )٧٠(.القوى للهجوم
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العمليات العسكرية حسب تقارير االستطالع البحـري سـجلت 
واقعة وهي اقتراب اثنين من حامالت الطائرات األمريكية مـن 
شواطئ إسرائيل أعطت انطباع بأنهما شاركتا في العمليـات 

ـــة علـــى الجبهـــة األردنيـــة ـــات  )٧١(.الجوي فكانـــت خطـــة العملي
تفـاق فـي اإلسرائيلية التي استقر عليهـا الـرأي بعـد أن تـم اال

البيت األبـيض فـي البيـت األبـيض علـى أن تبـدأ إسـرائيل ثـم 
كان الخوف أن يتسرب شيء (عـن طريـق  يلحق بها جونسون،

إلــى مصــر حــول موعــد الضــربة الجويــة  الســوفيت أو غيــرهم)
ألن ذلك يتيح لمصر إمكانية الرد ومهاجمة المطـارات  األولى،

 "لية "سـار توجـاالطـائرات اإلسـرائي اإلسرائيلية وكانت حاملتا
وكانت تقف مقابل ميناء أسدود و"أمريكا" تقف بالقرب مـن 

، ثم قامت أسرابها بنشر حماية جاهزة ليس ميناء حيفا شماًال 
فقط لتـامين القواعـد اإلسـرائيلية التـي ذهبـت طائراتهـا إلـى 
الضربة األولى ضد مصر وإنما أيضا بتأمين أي أهـداف داخليـة 

فــي تلــك الســاعة بالتحديــد أي  فــي إســرائيل قــد تغيــر عليهــا
  )٧٢(.طائرات عربية

 :عملية صيد الديك الرومي - ١) ٧/٢(

أطلق واضعو خطة الحرب األمريكان واإلسـرائيليون علـى 
يونيو عملية صيد الديك الرومي ،حين فرغت الطائرات  ٥حرب 

 جـوان مســاًء، ٥ اإلسـرائيلية مــن توجيـه ضــربتها يـوم االثنــين
 امستشـار األمـن القـومي لجونسـون تقريـرً  أرسل والت رستو

وأرفقه خريطة عن حصيلة اليـوم األول "صـيد الـديك الرومـي" 
 وكان تعبير ظهر ألول مرة فـي الوثـائق األمريكيـة المكتوبـة،

ــة لشــرح أو ترجمــة المصــطلح ــم يكــن جونســون بحاج  )٧٣(.ول
وأتضح للواليات المتحدة أنها تستطيع تحقيق معظم أهدافها 

سرائيل توجه ضربتها وقد تمثلت هذه األهداف فـي إذا تركت إ
الســالح الســوفيتي وإظهــار تفــوق  االتحــادإحــراج  :مــا يلــي

 األمريكـــي والغربـــي وإلظهـــار عبـــد الناصـــر بمظهـــر العـــاجز،
وإســقاط نظامــه إن أمكــن وتمكــين إســرائيل مــن االســتيالء 
علــى أراضــي عربيــة واســعة تصــلح كرهينــة تفــاوض بهــا علــى 

به حالـة الحـرب القائمـة منـذ أكثـر مـن ربـع  سالم شامل تقتلع
  )٧٤(.قرن من جذورها

-RFاشــتركت أربــع طــائرات تجســس أمريكيــة مــن طــراز (
4C’S5 ويقودهـا طيـارون  اإللكترونيـة) مزودة بأحدث األجهـزة

أمريكيون ومعهم مجموعة كاملة من خبراء التصوير والفنيين 
األمريكيين في الحـرب إلـى جانـب إسـرائيل. وقـد بقيـت هـذه 

اإلسـبانية  moronالطائرات ،التي أقلعـت مـن مينـاء مـورون 
جوان وقد قامت هذه ٤بعد طالئها باأللوان اإلسرائيلية مساء 

 طلعـات، ١٠إلـى  ٨عـدلها مـن الطائرات بطلعات يومية بلـغ م

قــدم مــن األفــالم  ٥٠٠وكانــت تصــور كــل طلعــة مــا يقــرب 
وكانــت مهمــة هــذه الطــائرات فــي المرحلــة األولــى  ،)٧٥(الخــام

التركيز على تصـوير المطـارات العربيـة إلحكـام عمليـة تـدمير 
ــرت  ــى باش ــاح حت ــة بنج ــذه المهم ــت ه ــا إن انته ــا وم ــل له كام

ــع ت ــي لمواق ــوير الليل ــات التص ــة،عملي ــوات العربي ــات الق  جمع
 ابمحاولة إعـادة تنظـيم صـفوفها بعيـدً  والتي كانت تقوم ليًال 

وذلـك لتسـهيل تـدميرها مـع  عن قصف الطيران اإلسرائيلي،
  )٧٦(.اليوم التالي في خيوط الصباح األولى

  نشاط السفينة لبيرتي: - ٢) ٧/٢(

واحدة من عدة سفن شحن أمريكية بنيـت  كانت "ليبرتي"
 ١٨لسرعتها القصوى التي تبلغ  اونظرً  األربعينيات،في أواخر 

عقدة بحرية في الساعة فقد قامت البحرية األمريكية بتحويلها 
وزودتها بالهوائيات الالزمة وبجهاز تنصت  إلى سفينة تجسس،

وكانــت هــذه  ،»بيــغ ايــر«) Big EAR( إلكترونــي مــن طــراز
صـباح وفي  )٧٧(السفينة تابعة لألسطول األمريكي السادس.

كانــت ليبرتــي تقــف فــي الميــاه  م،١٩٦٧الخــامس مــن جــوان
  ل سيناء وتباشر أعمالها التالية:الدولية مقابل ساح

مراقبة تحركات األسطول السوفيتي وإنذار األسطول  •
ويستبعد  السادس األمريكي في حالة تدخله لصالح مصر،

الكاتب محمد حسنين هيكل هذا االحتمال وذلك لوجود 
ى هذا ما أظهره تقرير لجنة الكونجرس حقيقة تضاف إل

وهي أن "ليبرتي" لم تلتقط أي رسالة عن تحركات 
فقد  األسطول السوفيتي في البحر األبيض المتوسط،

كانت هذه المهمة قائمة من قبل وكان هناك من هو 
 .مكلف بها طول الوقت في قيادة األسطول السادس

ها الطرف وهكذا فإن القرائن تشير إلى إسرائيل باعتبار
اآلخر وتقضي متابعة تصرفات إسرائيل لكي ال تخرج عن 

ألن تقرير لجنة الكونجرس  السيناريو المقرر للحوادث،
"ليبيرتي" كانت  يقول إن معظم البرقيات التي التقطتها

تتعلق بتحركات القوات اإلسرائيلية على الجبهة األردنية 
 )٧٨(.بالتحديد

للقوات المصرية  التشويش على االتصاالت الالسلكية •
وحسب تقرير لجان الكونجرس  ،)٧٩(العاملة في سيناء

يتضح من مواصفات "ليبرتي" التي نوقشت في لجان 
التحقيق لم تكن تحمل أي أجهزة للتشويش الراداري أو 
غيره فليست تلك مهمتها وإنما مهمتها التي جهزت لها 

الشفرات  الحصول على المعلومات عن طريق سرقة
 متابعة تطورات القتال وإرسالها إلى قاعدةوتحليلها و

"قورت ميد" مباشرة للواليات المتحدة دون المرور بقيادة 
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 قائد وأكد "الكومندار ماجو نجيل ،)٨٠(األسطول السادس
ليبرتي" أن التعليمات التي تطلب منه أن يراقب بعيون "

مفتوحة تحرك وتقدم القوات اإلسرائيلية على الجبهة 
على عدم فتح جبهات أخرى غير جبهة سيناء األردنية تنص 

على  اوعدم تسديد أية ضربة إلى القوات األردنية حرًص 
صداقة الملك حسين لكن إسرائيل أرادات استغالل الوضع 

تؤمن لها تطبيق  وتسديد ضربة إلى سوريا واألردن،
 )٨١(.سياستها التوسعية

  
فقــد جــاء فــي الوصــف  ،المهمــة المعلنــة للســفينةأمــا 

ي الصـادر عـن البنتـاغون أنهـا مكلفـة القيـام بعمليـات الرسم
أبحاث تقنية تساند مشاريع األبحـاث اإللكترونيـة فـي البحريـة 
األمريكيــة التــي تتضــمن دراســات عــن انتشــار المغناطيســية 
الكهربائية وأنظمة اتصاالت متطورة االتصـاالت عبـر األقمـار 

إسـرائيل قـد اكتشـفت حقيقـة غريبـة مؤداهـا أن  )٨٢(الصـناعية
ــ ــدخل ل ــاهرة ـ تت ــين الق ــة ب ــائل الشــفرية المتبادل "طــبخ" الرس

تعترض البرقيـات وتحـول معانيهـا فـي لحظـات وتعيـد  وعمان.
إرسالها على نفس الترددات المتفق عليها بـين مصـر واألردن 

ــ ــى مختلًف ــا معن ــا يعطيه ــاختالًفــ ابم ــد إليهــا  اا كلًي ــا قص عم
يتصـــرفون وبمـــا يضـــلل المرســـل إلـــيهم بحيـــث  مرســـلوها.

تلــتقط الرســائل الالســلكية  )٨٣(.بالضــبط كمــا تريــد إســرائيل
المتبادلة بـين الزعمـاء العـرب وتعيـد بثهـا بعـد تحويرهـا ففـي 

جـوان أرسـلت القـاهرة رسـالة السـلكية  ٥اليوم األول للحـرب 
إلى عمان ودمشق تتحدث فيها عن خطورة الوضع على الجبهة 

اإلسرائيلية هذه  المصرية فاعترضت محطة الخداع الالسلكي
الرسالة وأعادت بثها بعد أن صـاغتها بكلمـات أخـرى تفيـد بـأن 
الوضع في سيناء جيد للغايـة وأن ضـربة الطيـران اإلسـرائيلي 
ضــد مصــر فشــلت وخســرت فيهــا إســرائيل ثالثــة أربــاع قوتهــا 
الجوية وهناك ثالثمائـة طـائرة بإمكانهـا إمـداد مسـاعدة جويـة 

قصد مقصود مطلوب منـه  الطبخوكان لهذا  للجبهة األردني،
إغراء األردن على التورط فـي توسـيع القتـال علـى جبهتـين مـا 

فــي التقــدم أســرع و أجــرأ فــي الضــفة  ايعطــي إلســرائيل عــذرً 
  )٨٤(.الغربية

وقد تأكـدت لبيرتـي مـن المعلومـات وتحليلهـا عـن طريـق 
 متابعـة برقيـات وإشــارات متعـددة، وبعثـت إلــى "فـورت ميــد"

ــدفاع  ــهوزارة ال ــة االتصــال . بمــا توصــلت إلي ــيس هيئ كلــف رئ
العسكري األمريكي في تل أبيب بمقابلة وزير الدفاع موشـي 
ديان وأن يقابل مدير الموساد "مائير آمنـت" وأن ينقـل إليهمـا 

و  )٨٥(.شـكوك واشــنطن دون إطــالع أي منهمــا علــى المصــدر

بعد أربع ساعات من هذه المقابلة، صدرت األوامر إلى الطيران 
سرائيلي بوجود سفينة تجسس أمريكية تعمـل فـي الميـاه اإل

  )٨٦(.الدولية مقابل سيناء وضرورة مراقبتها
ولقد وجد اإلسـرائيليون أن تـدمير "ليبرتـي" أمـر ضـروري 

ــدً  ــوي ج ــيض  اوحي ــر األب ــاه البح ــي مي ــا ف ــتمرار وجوده ألن اس
ويكشـف مـدى  المتوسط سـوف يفسـد علـيهم مخططهـم،

ــرب  ــراض الح ــاوزهم ألغ ــلًف تج ــا س ــق عليه ــدودة والمتف  االمح
فأعطت القيادة اإلسرائيلية األوامـر بتـدمير السـفينة بشـكل 
يدفع األمريكيين إلى اتهام المصـريين والسـوفيت وأن يجعـل 

وأن معلومـات  االموقف األمريكـي اإلسـرائيلي أشـد تماسـكً 
جـوان  ٧وصلت من الملحق العسكري األمريكي في تل أبيـب 

ل مهاجمة السفينة لبيرتي ما لم تتحرك تشير إلى عزم إسرائي
  )٨٧(.عن منطقة القتال ابعيدً 

وفي الساعة الثانيـة وعشـر دقـائق مـن يـوم الثـامن جـوان 
قامت ثالث طائرات ميراج إسرائيلية بمهاجمة السفينة لبيرتي 
أصيب بعض ضـباطها وبحارتهـا وقـررت المؤسسـة العسـكرية 

لبيرتـي إلخفـاء هويـة اإلسرائيلية  والمخابرات إغراق السفينة 
. وصـــلت برقيـــة مـــن األمـــن البحـــري الســـري )٨٨(المهـــاجمين

للسفينة لبيرتي إلى قائد البحرية ماكدونالد تتحـدث عـن عجـز 
الســفينة لبيرتــي عــن القيــام بمهمتهــا وترصــد األضــرار التــي 
لحقت بها حيث تعرض طابقها العلوي والسـفلي إلـى التـدمير 

وبلـغ  ١٥ـبجـروح خطيـرة بـ والمصابون ١٠ـوتقدر عدد القتلى ب
  )٨٩(.ولم يعرف عدد المفقودين ٧٥لجرحى عدد ا

ــدى  ــرزت م ــي أب ــا مأســاة لبيرت ــي عولجــت به الطريقــة الت
ــرائيلي، ــي اإلس ــؤ األمريك ــن  التواط ــدر ع ــان ص ــان أول بي وك

 وجـاء فيـه: فيليب جولـدنجمساعد وزير الدفاع للشؤون العامة 
ــات ال ــا "إن القــوات اإلســرائيلية أبلغــت الوالي متحــدة أن قواته

هاجمت عن طريق الخطأ قطعة بحرية أمريكيـة صـغيرة شـرق 
واعتــذارها لشــعب  البحــر المتوســط وقــدمت أســفها العميــق

عـن  الواليات المتحـدة وأبـدت اسـتعدادها لتحمـل التعويضـات
ومـن جهـة  .)٩٠(الباخرة وعن إصابات تكون قد لحقـت بطاقمهـا

أحــد الضــباط النــاجين أن الواليــات  ثانيــة يــرى جــون باللــوك
المتحدة أخفـت الحقيقـة عـن الشـعب األمريكـي حتـى تتجنـب 
ـــارة جماعـــات الضـــغط  ـــع إث ـــرأي العـــام وتمن اإلحـــراج أمـــام ال

  )٩١(.الصهيوني اللوبي اإلسرائيلي والمنظمات الصهيونية
  بعد الحرب: - ٧/٣

كانزنباغ ا إلى ما قاله نيكوالس واستنادً  بعد حرب حزيران،
 نائب وزير الخارجية في خطـاب لـه فـي سـتانفورد كاليفورنيـا،

كانت الواليات المتحـدة مضـطرة السـتئناف شـحن المعـدات 
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ـــكل  ـــرائيل بش ـــى إس ـــط (إل ـــرق األوس ـــى الش ـــكرية إل العس
الســوفيتي بإرســال  االتحــادوذلــك بســبب قيــام  أساســي)

ـــة العربيـــة المتحـــدة ودول أخـــرى فـــي  الســـالح إلـــى الجمهوري
وافقت الحكومة األمريكية  م١٩٦٨وفي  )٩٢(.رق العربيالمش

وفــي ديســمبر ، علــى تزويــد إســرائيل بطــائرات ســكاي هــوك
أعلنت اإلدارة قرارها بتزويد إسرائيل بخمسين طائرة  م،١٩٦٨

وبعد  م،١٩٦٩طائرة في سبتمبر  ١٦على أن تسلم  فانتوم،
ذلك يتم تسليم أربع طائرات كـل شـهر وأيـد الكـونجرس هـذا 

م، قام ليفـي أشـكول ١٩٦٨ وفي الرابع من جانفي )٩٣(.رارالق
ــدة، ــات المتح ــارة الوالي ــي  بزي ــان  ١٢وف ــدر بي ــانفي ص ــن ج م

رسمي أعلن أن حكومة الواليـات المتحـدة وافقـت علـى تزويـد 
ــكاي هــوك ( ــائرات س ــافية مــن ط ــداد إض ــرائيل بأع ) ٤- ١إس

تايمز اللندنية فـي  وفي الوقت ذاته ذكرت الفاينشال القاذفة،
علــى الواليــات  اشــديدً  انبــأ لهــا أن إســرائيل تمــارس ضــغًط 

وكـان يبـدو  المتحدة لكي تضاعف مدها بالطائرات والسـالح،
ا فــي ضـوء الحظــر الفرنســي الـذي فرضــه ديجــول هـذا ضــروريً 

ومضاعفة الجهود الروسية إلعـادة بنـاء القـوات المسـلحة فـي 
 )٩٤(.لـدول العربيـة األخـرىالجمهورية العربيـة المتحـدة وبعـض ا

ــة   ١٢فــي   ــه أن حكوم ــن في ــان رســمي أعل ديســمبر صــدر بي
الواليـات المتحـدة قـد وافقـت علـى تزويـد إسـرائيل باألســلحة 
وبــدأت إســرائيل حملــة واســعة مــن أجــل الحصــول علــى أســلحة 

ــدة، ــي  جدي ــع وف ــخيم واس ــابع تض ــة ط ــذت الحمل ــد اتخ  ٢٣وق
ة للمدمرة إيـالت، بحـث أكتوبر وعلى إثر إغراق البحرية المصري

مع دين راسك فيما وصفه الوضع الجديد  وزير خارجية إسرائيل،
وشـدد إيبـان علـى أن  الناجم عن إغـراق المـدمرة اإلسـرائيلية،

السـوفيتي للـدول  االتحـادوأن تزويـد  الصاروخ روسي الصـنع،
 العربية باألسلحة هو أحد أسباب التوتر فـي الشـرق األوسـط،

قضية تزويد إسرائيل بأسلحة جديـدة ضـمن وأعلن أنه سيبحث 
سياسة أمريكية رامية إلى تجنب أي إخالل بتوازن األسلحة في 

  )٩٥(.الشرق األوسط
ـــــادات   ـــــة االعتم ـــــوفمبر وافقـــــت لجن ـــــع ن ـــــي مطل وف

)Appropriations في مجلس النواب األمريكـي علـى حظـر (
مبيع السالح األمريكي بسـبب قـروض أو مسـاعدات السـالح 

(الصـين  إيـران، تـايوان مـا خـال إسـرائيل، ول النامية،لجميع الد
ـــة)، ـــة  الوطني ـــدول المرتبط ـــين أي ال ـــة والفلب ـــا الجنوبي كوري

بالواليــات المتحــدة بمعاهــدات رســمية والتزامــات سياســية 
  )٩٦(.رغم معارضة الحكومة األمريكية ووافقت اللجنة،

  
  

  ةُ Iَِ َخا

 ١٩٦٧شاركت الواليات المتحدة مشاركة فعلية في حـرب 
وكانت نتائج هذه الحرب كارثية  سواء في التخطيط والتنفيذ،

ـــران علـــى القضـــية الفلســـطينية والعربيـــة  وأدى عـــدوان حزي
ــى تفــاقم  المشــكالت السياســية واإلنســانية اإلســرائيلي إل

ــل الحــرب. ــت قائمــة قب ــو  التــي كان ــل يوني كــان  م،١٩٦٧فقب
ا حــول شــرعية دولــة الصــراع العربــي اإلســرائيلي يــدور أساًســ

أقليـة غربيـة وطـرد الفلسـطينيين مـن إسرائيل التـي أقامتهـا 
ولكـن بعـد  ديارهم ورفض السماح لهم بالعودة إلـى وطـنهم،

لم يقتصر الصراع على المشـكالت األساسـية  م،١٩٦٧جوان
فباإلضـافة  تم احتالل أراضي عربية جديدة. لقضية فلسطين،

القدس والضفة الغربية ى علإلى استيالء القوات اإلسرائيلية 
مـــن احـــتالل شـــبه جزيـــرة ســـيناء وثبتـــت  بكاملهـــا، تمكنـــت

بـــذلك فقـــدت مصـــر  حافـــة قنـــاة الســـويس،دفاعاتهـــا علـــى 
وخسـارة سـوريا  السـيطرة علـى المالحـة فـي قنـاة السـويس،

ا بــذلك فقــدت ســوريا أيًضــ االســتراتيجيةلمرتفعــات الجــوالن 
  .السيطرة على منابع نهر األردن عند بنياس

قامت الواليات المتحدة األمريكية بدور سياسي هائل في 
الـذي  ،١٩٦٧ )٢٤٢رقم ( الدولياستصدار قرار مجلس األمن 

 ،١٩٦٧جـوان ١٩تضمن مبادئ جونسون التي أعلن عنها يـوم 
وتنص تلـك المبـادئ علـى تـوطين الالجئـين فـي الـدول التـي 

 تالعبـت إسـرائيل بـنص القـرار وفسـرت االنسـحاب ا إليهاأولج
كـم  من األراضي العربية باالنسحاب من أراضي عربية محتلة،

نص القرار على االعتراف بإسرائيل ضمن حدود ثابتـة معتـرف 
للشـعب الفلسـطيني وتقريـر  فالمبادئ تنكر حق العـودة بها،

  مصيره.
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هيئة  دمشق، ،١ط القسم العام، ،الموسوعة الفلسطينية )١(

عبد  ا:يًض أنظر يُ  .١٧٠ص ،٢مج، ١٩٨٤ الموسوعة الفلسطينية،
، بيروت، دار الهدى، ١، طموسوعة السياسة الوهاب الكيالي:

  .٢٠٧ص ،٢ج، ت.ب
"حرب حزيران  يوسف حمدان، عن: نقًال  م،٩/٦/١٩٦٧هآرتس  )٢(

 ،توسعية فاشلة؟ إمبرياليةم: حرب دفاعية ..أم غزوة ١٩٦٧

  .٦٥ص، م١٩٧٥حزيران  ،٤٦ العدد: مجلة شؤون فلسطينية،
مرجع  ،٢ج ،مرجع سابق ،السياسة موسوعة ) عبد الوهاب الكيالي،٣(

 .٢٠٧ص سابق،
  .٦٧ص مرجع سابق، ،حرب حزيران يوسف حمدان، )٤(

  .٦٨ص نفسه،المرجع  يوسف حمدان، )٥(
إسرائيل، معارك خاسرة وانتصارات حروبنا مع  صادق الشرع، )٦(

  .٤٥١ص ،١٩٩٧ دار الشروق، القاهرة، ،١ط ،ضائعة
السبب  :"إغالق مضائق تيران، المقدم هيثم األيوبي )٧(

 حزيران/ ٢٢العدد  ،مجلة شؤون فلسطينية ،والذريعة"

 .٣٨ص .١٩٧٣يونيو
موشي ديان في مذكراته مع انضمام الملك حسين  يذكرحيث  )٨(

التفاقية الدفاع المشترك ووضع الجيش األردني تحت القياد 
المصرية لم يعد في وسع إسرائيل البقاء بدون عمل إيجابي 
وتترك نفسها عرضة لهجوم من الشمال والجنوب والشرق ولم 

انت يعد السؤال في إسرائيل موضوع إغالق مضائق تيران أو إذا ك
 حرب أم ال هل ننتظر الهجوم العربي أو نبدأ نحن بالضربة األولى؟

 ومراجعة: عزيز عزمي، إعداد شوقي إبراهيم، ،ديان يعترف نظر:يُ 

 .١٨٦ص دار التعاون، القاهرة،
  .٣٧ص، السبب والذريعة :إغالق مضائق تيران ،المقدم هيثم )٩(
والثالثون الرئيس الخامس  )١٩٦٣-١٩١٧( جون :كيندي )١٠(

 للواليات المتحدة األمريكية ابن جوزيف كينيدي سفير أمريكا،
ا معتدًال بالنسبة لقضية الجزائر في أواخر ا إيجابيً أتخذ موقفً 

 الخمسينيات وفي عهده بدأ التورط األمريكي في فيتنام.
  . ٣٥٨ص ،٥ج ،موسوعة السياسة عبد الوهاب الكيالي، نظر:يُ 

القومي الهيئة العامة  اإلرشادوزارة  ،ملف وثائق فلسطين )١١(
الجمهورية العربية ) ١٩٦٩-١٩٥٠( الجزء الثاني ،لالستعالمات

  .١٢٦١ص ،٣١١الوثيقة رقم  ،٢ج ،المتحدة
"الدبلوماسية األمريكية تجاه أزمة  درية شفيق بسيوني، )١٢(

، ١٩٨٥ أبريل، ٨٠، "السياسة الدولية، العدد الشرق األوسط"

  .٣٠ص
، مجلة السياسة البيروقراطية وصنع القرار"«جمال عبد الجواد،  )١٣(

  .١٢٢، ص١٩٨٤، أكتوبر ٧٨العدد  الدولية،
، مجلة الواليات المتحدة وأزمة الشرق األوسطعمر الخطيب،  )١٤(

 الثاني، كانون ،)٢٠( العدد مركز الدراسات الفلسطينية،
 .٣٧ص ،١٩٧٧

األمريكية تجاه أزمة الشرق الدبلوماسية  درية شفيق بسيوني، )١٥(
  .٣١ص رجع سابق،م ،األوسط

، ٣٦٩، الوثيقة رقم ٢، مصدر سابق، جملف وثائق فلسطين )١٦(
  .١٥٥٥، ١٥٥٣ص:

، ٣٦٩، الوثيقة رقم ٢، مصدر سابق، جملف وثائق فلسطين )١٧(
  .١٥٥٥ص: 

"سياسة أمريكا الخارجية والمواجهة العربية طالب يونس،  )١٨(
 مجلة شؤون فلسطينية،، جونسون"اإلسرائيلية في عهد 

  .٥١ص ،١٩٧٣ أكتوبر ، تشرين األول/٢٦العدد، 
"سياسة أمريكا الخارجية والمواجهة العربية  طالب يونس، )١٩(

  .٥١ص مرجع سابق، ،اإلسرائيلية في عهد جونسون"
عملية السالم الدبلوماسية األمريكية والنزاع  كوانت، وليام. )٢٠(

مركز األهرام  القاهرة، ،١ط ،١٩٦٧ العربي اإلسرائيلي منذ

 .٤٨ص، م١٩٩٤للترجمة والنشر،
 .٥١ص نفسه، كوانت، وليام. )٢١(
  .٥١ص نفسه، كوانت، وليام. )٢٢(
ممدوح محمود مصطفى منصور، تصدير محمد طه بدوي.  )٢٣(

القاهرة  ،الصراع األمريكي السوفيتي في الشرق األوسط

 .٣٥١ص ،مكتبة مدبولي
"سياسة أمريكا الخارجية والمواجهة العربية طالب يونس،  )٢٤(

 .٥٢ص مرجع سابق، ،اإلسرائيلية في عهد جونسون"

(25) Document,N° 243 Message From Premier Kosygin to
President Johnson, FOREIGN RELATIONS OF THE 
UNITED STATES, 1964–196٧VOLUME XIX, 
ARAB-ISRAELI DISPUTE , 1967 243.,P409. 

نظر يُ  .١٨١ص ،٢ج مرجع سابق، ،الموسوعة الفلسطينية )٢٦(
، ١٩٦٧ لعام الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية ا:أيًض 

  .١٠٣٢-١٠٢٤ص ،بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
الصراع األمريكي  ممدوح محمود مصطفى منصور، )٢٧(

  .٣٥٦ص مرجع سابق، ،السوفيتي في الشرق األوسط

يفسر التصلب األمريكي فقد كان الرئيس ) هناك عامل آخر ٢٨(
جونسون مدينا أكثر ألصوات الناخبين اليهود والسيما في والية 

فدعا بعد توليه الرئاسة بعض الشخصيات الصهيونية  نيويورك،
في مناصب هامة من أمثال والت رست وكان مستشار 

وأخيه أوجين روستو في وزارة الخارجية وبعد حرب  لجونسون،
ما ألمريكا في مجلس ن آرثر جولد بيرغ مندوبا دائحزيران عي

 د.عمر الخطيب، :نظريُ  الصهيونية. باتجاهاته ااألمن معروفً 
مرجع  ،"الواليات المتحدة األمريكية وأزمة الشرق األوسط"

  .٣٩-  ٤٠ص سابق،
البحث عن السالم والصراع في الشرق  مذكرات محمود رياض، )٢٩(

المؤسسة العربية  بيروت، ،٢ط ،١٩٧٨- ١٩٤٨األوسط،
  .١٠٩ص ،١ج ،١٩٨٥ للدراسات والنشر،

 .١٨١ص ،١ج نفسه، ،مذكرات محمود رياض )٣٠(
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  .٣٥١-٣٥٠، ص١ج نفسه، ،مذكرات محمود رياض )٣١(
"الواليات المتحدة األمريكية وأزمة الشرق  د.عمر الخطيب، )٣٢(

  .٤١ص مرجع سابق، ،األوسط"
والنزاع العربي الدبلوماسية األمريكية  وليام كوانت، )٣٣(

  .٦٤مرجع سابق، ص  ،اإلسرائيلي
  .١٥٦١ص ،٢ج مصدر سابق، ،ملف وثائق فلسطين )٣٤(
مرجع  ،م١٩٦٧ الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام )٣٥(

  .٧٣٠ص سابق،
"الواليات المتحدة األمريكية وأزمة الشرق  د.عمر الخطيب، )٣٦(

  .٤١ص مرجع سابق، ،األوسط"
"القضايا العشر في تسوية أزمة ، د.بطرس بطرس غالي )٣٧(

أفريل  ،٢٤ العدد ،مجلة السياسة الدولية ،الشرق األوسط"
  . ٦ص ،١٩٧١

- ١٩٤٥مشكلة فلسطين أمام الرأي العام  ،محمد نصر مهنا )٣٨(
  .٦٧٢ص ،١٩٧٩، القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٧

"القضايا العشر في تسوية أزمة  د.بطرس بطرس غالي، )٣٩(
  .٦ص مرجع سابق، ،"الشرق األوسط

مرجع  ،مشكلة فلسطين أمام الرأي العام محمد نصر مهنا، )٤٠(

  .٦٧٥ص سابق،
الصراع األمريكي  ممدوح محمود مصطفى منصور، )٤١(

  .٣٥٤ص مرجع سابق، ،السوفيتي في الشرق األوسط
التسويات السلمية "تقرير حول مشاريع  ،القاضيليلى سليم  )٤٢(

 العدد مجلة الشؤون الفلسطينية، "للنزاع العربي اإلسرائيلي

   .١٠٢ص ،١٩٧٥، أيار )٢٢(
"سياسة أمريكا الخارجية والمواجهة العربية  د.عمر الخطيب، )٤٣(

  . ٥٦ص مرجع سابق، ،اإلسرائيلية في عهد جونسون"
 ،٤مرجع سابق، ج، موسوعة السياسة عبد الوهاب الكيالي، )٤٤(

  .٣٥٦ص
 ،م١٩٦٧ لعامالكتاب السنوي للقضية الفلسطينية  )٤٥(

: قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين ا:نظر أيًض يُ  .٧٣٠ص
، ٣، ط١٩٧٤-١٩٤٧ األولالمجلد ، ١٩٧٤- ١٩٤٧ فلسطين

-١٩٧ص ،١مج ،١٩٩٣مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 
١٩٨.  

(46) Erik Roulean, l’affrontement soufièto-American au 
moyen –orient explique la prise de position Gulliste, 
le mond diplomatique, aout 1967. 

(47) Ibid, p1 . 
فلسطين والسياسة األمريكية من ويلسون زها بسطامي:  )٤٨(

سليمان مخائيل وآخرون، فلسطين والسياسة  ،إلى كلينتون

بيروت مركز دراسات  األمريكية من ويلسون إلى كلنتون،
  .١٨٢- ١٨١ص ،١٩٩٦ الوحدة العربية،
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