


 جامعة بغداد

  

 
 مركز التعليم المستمر

 م1967حرب حزيران 
 جمانة دمحم راشد . د. م

 كلية االداب 
 قسم التاريخ 

 دكتوراه  في التاريخ المعاصر 
 
 



 :االتية المحاور الحالية الدراسة تضمنت قد و
  المعاصر العربي الوطن تاريخ في مهم بحدث الطالب تعريف -1
  القريب بالماضي الحاضر لربط محاولة  -2



 مراحل االعتماد االكاديمي

E:/التقويم الذاتي للكليات في ضوء متطلبات الاعتماد الاكاديمي.doc
E:/بحوث عبدالناصر مشتركة/الاعتماد الاكاديمي/الاعتماد الاكاديمي لكلية الاداب في ضوء تجارب الاعتماد الاكاديمي لكليات الاداب العربية.doc


 م1967حرب حزيران 

 
 اذارمن سيناء في  اسرائيلم بانسحاب 1956عندما انتهت حرب العدوان الثالثي على مصر في عام  

فقد ظل النظام  اهدافهاتحقق هذه المؤامرة الثالثية  انم نزوال على قرار المنظمة الدولية دون 1957
النظام الثوري في مصر قويا  وصامدا واستمرت ثورة الجزائر بعنفها واستمرار التعاون الروسي المصري 

 قائما 

 فشلها والدروس المستفاد منها  واسبابنتائج هذه المعركة  اسرائيلوقد درست المؤسسة العسكرية في: 

 

   -: اساسعلى  اسرائيلسياسة  جوريونسياستها وقد رسم ابن  اسرائيلبعد هذه المعركة طورت 

 

تواجه التفوق العربي  انلتصبح قوة ضاربة فعالة تستطيع  االسرائيليةتنظيم وبناء القوات المسلحة  اعادة -1
 العددي

  االسلحة باحدثتسليح هذه القوات  -2

على الواليات المتحدة  اسرائيلتعتمد  انبحيث تستطيع  اسرائيلجانب  الى االمريكيةكسب الواليات المتحدة  -3
تساند  انفي المحافل الدولية حيث تستطيع  اوسواء في الحصول على السالح الحديث لقواتها  االمريكية

 .االوسطفي منظمة الشرق  اسرائيلوضع 



 

  على باالتفاق م1956 حرب انتهت    
 
 
 تيران مضايق حيث الشيخ شرم منطقة في وخاصة واسرائيل مصر بين الحدود على دولية طوارئ  قوات وجود -1

   العقبة خليج في تتحكم التي
 
      االحمر البحر الى اسرائيل امام المالحة وفتح تيران مضيق في بالمرور االسرائيلية للسفن السماح -2



 م 1956التطورات السياسية في المنطقة بعد عدوان    

   التحول االمريكي السافر لصالح اسرائيل -1•

 النفوذ االمريكي في الشرق االوسط  -2•

 تشتيت الجهود المصرية  -3•

 مضاعفت قوة اسرائيل -4•



 االسباب التي ادت الى كارثة االنسحاب يمكن اجمالها بما يلي

 القوة تحطم الى ادى الذي االسرائيلية الجوية القوات من خاصة المفاجأة عنصر -3
 تشترك ان قبل المصرية الجوية القوة تحطم الى ادى الذي االسرائيلية الجوية

   بالمعركة

 اتاحعدو وجود تخطيط وتنسيق مسبق بين قوات الدول العربية المشتركة في المعركة مما  -4
تحقيق  اوتتيح فرصة لتقديم العون  اندون  االخرى فرصة ضربها واحدة تلو  السرائيل

يجهز عليها في  انفأمكن للعدوان  االسرائيليالضغط على القوة التي تعرضت للهجوم 
 ضربات قتالية 

   

تتلقاه  انقدم تقدير للنتائج التي قد يترتب على الدعم الذي يمكن  -2
   وفرنسا االمريكيةطوال المعركة من الواليات المتحدة  اسرائيل

لم يكن هناك تنظيم وتنسيق بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية مما  -ا 
 ادى الى اضطراب في االوامر الصادرة للقوات المحاربة  



 

 

 الى العالمي العام الرأي تكسب ان واثناءها الحرب قبل القوية بدعايتها اسرائيل استطاعت -6  
   .البحر في اسرائيل في ستلقي بأنها تصرح دول ضد دفاعية حربا تحار انها بادعائها جانبها

 بالقوة العربية للدول العسكرية المخابرات وجهل نقص على يدل ومما العدو بقوة االستهابة -5
  االمريكية المتحدة الواليات من المستمر الدعم نتيجة اليه وصلت وما السرائيل الحقيقية
 . الغربية الدول من وغيرها



الختام وفي :   

ان العرب على وكان العربية للشعوب وصدمة انكسارا م1967 حرب كانت لقد 
 لى مكانتهم ليسترجعوا يستعدوا وان واسبابها الهزيمة هذه مراترة يستةعبوا

 الهزيمة هذه بعد االوسط الشرق خريطة



 المصادر 

 .الشهابي ،ابراهيم : ترجمة ، الحرب من ايام ستة ، اورين . ب ميشيل**  

 

 .الحاسمة االيام خطاب، شيت محمود**
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