Wojna 6-dniowa
Od redakcji
Najbardziej bÅ‚yskawiczna i brzemienna w skutkach wojna. Naser rozpoczÄ…Å‚ przygotowania do
zbrojnej akcji przeciwko Izraelowi. Za sojuszników miaÅ‚ SyriÄ™, JordaniÄ™ i Irak. Na trop
przygotowaÅ„ tej operacji zbrojnej wpada Mosad (izraelska sÅ‚uÅźba wywiadowcza) i Izrael postanawia
natychmiast zareagowaÄ‡, decydujÄ…c siÄ™ na szybkÄ… wojnÄ™ prewencyjnÄ… (wojna majÄ…ca na
celu uprzedzenie ataku wroga i zmuszenie do zaniechania jego dziaÅ‚aÅ„).
5. czerwca 1967r. &ndash; lotnictwo Izraela likwiduje lotnictwo i zgrupowania pancerne Egiptu, Jordanii i
Syrii, a takÅźe zajmuje pÅ‚w. Synaj, zach. Brzeg Jordanu i wzgórze Golan.
Mimo potÄ™pienia tej akcji przez ONZ, Izrael pozostaje na terenach okupywanych i kolonizuje je. W
obozach dla uchodÅºców gÅ‚ównÄ… rolÄ™ odgrywajÄ… fedaini -> palestyÅ„scy bojownicy-terroryÅ›ci,
wywodzÄ…cy siÄ™ z obozów palestyÅ„skich ulokowanych w sÄ…siednich paÅ„stwach arabskich.
PoniÅźszy tekst zostaÅ‚ zaczerpniÄ™ty ze strony:
http://www.jewish.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=863&Itemid=66
Przyczyny Wojny 6 dniowej
* 1956 &ndash; Fedaini, (arabscy komandosi nÄ™kajÄ…cy zamachami terrorystycznymi terytorium
Izraela) skupili siÄ™, w organizacji zwanej Al-Fatah (ZwyciÄ™stwo), na której czele stanÄ…Å‚ Jasir
Arafat, który od 1961 roku kierowaÅ‚ teÅź jej wojskowym odgaÅ‚Ä™zieniem Al-Asifa. Arafat liderem
OWP zostaÅ‚ dopiero w 1969 roku zastÄ™pujÄ…c Ahmeda Szukeiri.
* 7-8.03.1957 &ndash; Izrael koÅ„czy wycofywanie swoich wojsk z PóÅ‚wyspu Sueskiego, Strefy
Gazy i wybrzeÅźa Akaba. PowracajÄ…c do granic z przed konfliktu sueskiego.
* 1958 - Izrael nawiÄ…zuje stosunki dyplomatyczne z TurcjÄ…, Szachem Iranu i EtiopiÄ….
* 1.02.1958 &ndash; Egipt i Syria Å‚Ä…czÄ… siÄ™ w ZjednoczonÄ… RepublikÄ™ ArabskÄ….
Przeciwstawia siÄ™ temu Arabskie PaÅ„stwo Federalne (Irak i Jordania), na czele którego stanÄ…Å‚
król Iraku Fajsal II. Egipt i Syria w tym czasie Å›ciÅ›le, wojskowo i politycznie, wspóÅ‚pracujÄ… z
ZSRR, natomiast Irak, Jordania i Arabia Saudyjska z USA.
* 05.1958 &ndash; WybuchajÄ… zamieszki w Libanie miÄ™dzy oddziaÅ‚ami milicji
chrzeÅ›cijaÅ„skiej i pronaserowskiej milicji muzuÅ‚maÅ„skiej. Zamieszki rozprzestrzeniajÄ… siÄ™ na
Irak i JordaniÄ™.
* 14.07.1958 &ndash; Rewolucja w Iraku, wÅ‚adzÄ™ przejmuje Abd al-Karim Kasim. Irak przechodzi
pod radzieckÄ… strefÄ™ wpÅ‚ywów.
* 15.07.1958 - AmerykaÅ„ska interwencja wojskowa w Libanie, a 17.07.1958 brytyjscy
spadochroniarze dokonujÄ… desantu w Jordanii. DziÄ™ki czemu oba paÅ„stwa uniknÄ™Å‚y
wewnÄ™trznego przewrotu.
* 03.1960 - Dawid Ben Gurion spotyka siÄ™, w Nowym Jorku, z Kanclerzem RFN Konradem
Adenauerem. Obaj panowie zgadzajÄ… siÄ™, Åźe na nawiÄ…zanie stosunków dyplomatycznych jest
jeszcze za wczeÅ›nie, jednak Adenauer zgodziÅ‚ siÄ™ udzieliÄ‡ Izraelowi poÅźyczki i dostarczyÄ‡
bezpÅ‚atnie sporÄ… iloÅ›Ä‡ broni. Do 02.1965 niemiecka broÅ„ dostarczana byÅ‚a przez porty
francuskie, w zamian za to Izrael przekazaÅ‚ NATO egzemplarze radzieckiego uzbrojenia zdobytego
podczas kampanii synajskiej. Ostatecznie 12.05.1965 RFN nawiÄ…zuje stosunki dyplomatyczne z
Izraelem, (duÅźy wpÅ‚yw miaÅ‚a na to wizyta delegacji NRD w Kairze &ndash; 21.02.1965). W 1960
roku Dawid Ben Gurion spotkaÅ‚ siÄ™ takÅźe z generaÅ‚em de Gaullem, w wyniku tego spotkania,
Francja kontynuowaÅ‚a dostawy broni do Izraela, oraz szkoliÅ‚a izraelskich wojskowych. W latach 1957
&ndash; 1962 Izrael z pomocÄ… Francji zbudowaÅ‚ w Dimonie, na pustyni Negew, wÅ‚asny reaktor
atomowy. Od 1964 roku USA dostarczajÄ… Izraelowi broÅ„, w tym czoÅ‚gi M48 &bdquo;Patton&rdquo;,
wykorzystujÄ… do tego swoje bazy w krajach europejskich. Równolegle w latach szeÅ›Ä‡dziesiÄ…tych
Izrael rozwija wspóÅ‚pracÄ™ z krajami Afryki (nie arabskimi), Ameryki PoÅ‚udniowej i Azji (np. Birma,
Singapur).
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* 29.09.1961 - Wycofanie siÄ™ Syrii ze Zjednoczonej Republiki Arabskiej.
* 8.02.1963 - Pucz przeciwko Abd al &ndash;Karimowi Kasimowi w Iraku. WÅ‚adzÄ™ przejmuje
partia Baas i pronaserowskie ugrupowania. Partia Baas po licznych zamachach stanu przejmuje teÅź
wÅ‚adzÄ™ w Syrii.
* 05.1964 &ndash; 07.1966 &ndash; TrwajÄ… izraelsko syryjskie potyczki zbrojne tzw. &bdquo;Wojna
o WodÄ™&rdquo;.
* 1.06.1964 &ndash; Z inicjatywy Egiptu i Jordanii powstaje OWP - Organizacja Wyzwolenia Palestyny.
* 1.01.1965 &ndash; Al Fatah przeprowadza duÅźÄ… anty izraelskÄ… akcjÄ™ zbrojnÄ….
* 10-11.1966 - Al Fatah przeprowadza kolejna falÄ™ zamachów w Izraelu.
* 4.11.1966 &ndash; Egipt i Syria podpisujÄ… ukÅ‚ad o wzajemnej obronie.
* 7.04.1967 &ndash; Izraelczycy przeprowadzili rajd lotniczy na stanowiska artylerii na Wzgórzach
Golan, w czasie którego zestrzelili szeÅ›Ä‡ syryjskich samolotów MIG 21. ZSRR oskarÅźyÅ‚ Izrael o
chÄ™Ä‡ zniszczenia prosowieckiego reÅźimu w Damaszku. OstrzaÅ‚ terytorium Izraela, ze wzgórz
Golan nie ustaÅ‚.
* 30.05.1967 &ndash; Do paktu wojskowego Egiptu z SyriÄ… doÅ‚Ä…cza Jordania, która oddaje
swojÄ… armiÄ™ pod dowództwo egipskie. DziaÅ‚ania te wspiera Irak.
* 13.05.1967 &ndash; ZSRR podsyca anty izraelskie napiÄ™cie w regionie, informujÄ…c Egipt o
koncentracji wojsk izraelskich na granicy z Egiptem. Informacja byÅ‚a caÅ‚kowicie nieuzasadniona,
gdyÅź w tym czasie na rzeczonej granicy, stacjonowaÅ‚y zaledwie dwie brygady.
* 14.05.1967 &ndash; oddziaÅ‚y Egipskie wkraczajÄ… na pÅ‚w. Synaj.
* 16.05.1967 - Naser zaÅźÄ…daÅ‚ wycofania siÄ™ wojsk ONZ (UNEF) z granicy izraelsko - egipskiej.
Sekretarz Generalny ONZ, U Thant ulegÅ‚ roszczeniom i 19.05.1967 wojska ONZ wycofujÄ… siÄ™ z
Synaju. Decyzja o wycofaniu wojsk ONZ nie byÅ‚a konsultowana z RadÄ… BezpieczeÅ„stwa ani
Zgromadzeniem Ogólnym.
* 16.05 &ndash; 23.05.1967 &ndash; Izrael ogÅ‚asza i przeprowadza mobilizacjÄ™ wojskowÄ….
* 22.05.1967 - Prezydent Gamal Abdel Naser ogÅ‚asza zamkniÄ™cie cieÅ›niny TiraÅ„skiej dla
okrÄ™tów izraelskich.
* 25.05.1967 - Prezydent Gamal Abdel Naser oznajmia w parlamencie: &bdquo;Nie istnieje problem,
czy i jak zablokowaÄ‡ port Eliat, ale jak zniszczyÄ‡ paÅ„stwo izraelskie po wsze czasy&rdquo;.
* 28.05.1967 &ndash; Egipski dyktator zagroziÅ‚ zamkniÄ™ciem KanaÅ‚u Sueskiego, gdyby
jakiekolwiek paÅ„stwo próbowaÅ‚o interweniowaÄ‡ w wypadku konfliktu z Izraelem.
* 1.06.1967 &ndash; Premier Izraela Lewi Eszkol utworzyÅ‚ rzÄ…d jednoÅ›ci narodowej.
* 4.06.1967 &ndash; Politycy izraelscy podejmujÄ… decyzjÄ™ o akcji zbrojnej.
Kraje Arabskie: Liban, Kuwejt, Algieria, Libia zagroziÅ‚y wstrzymaniem dostaw ropy do paÅ„stw
zachodnich. USA, Francja i ZSRR przestrzegaÅ‚y Egipt przed podejmowaniem ofensywnych kroków
wojskowych. Stany Zjednoczone próbowaÅ‚y wpÅ‚ywaÄ‡ na decyzje podejmowane w Tel Awiwie,
jednak same nie mogÅ‚y angaÅźowaÄ‡ siÄ™ militarnie w regionie, gdyÅź prowadziÅ‚y juÅź wojnÄ™ w
Wietnamie. Åšwiatowa dyplomacja nie nadÄ…ÅźaÅ‚a za rozwojem wydarzeÅ„ na Bliskim Wschodzie.
Stosunek siÅ‚ Izraela w stosunku do PaÅ„stw arabskich
Izrael wystawiÅ‚ wg róÅźnych ÅºródeÅ‚: 220 &ndash; 300 tys. ÅźoÅ‚nierzy, uzbrojonych w 1300
czoÅ‚gów, 160 dziaÅ‚ samobieÅźnych i 800 dziaÅ‚ holowanych oraz 108 wyrzutni rakiet i 400
samolotów bojowych (bez lotnictwa transportowego i Å›migÅ‚owców). Ponadto dysponowaÅ‚ 4
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okrÄ™tami podwodnymi, 3 niszczycielami, 12 kutrami torpedowymi, 6 kutrami patrolowymi i 3 maÅ‚ymi
okrÄ™tami desantowymi.
Egipt zmobilizowaÅ‚ okoÅ‚o 300 tys. ÅźoÅ‚nierzy, 1200 czoÅ‚gów, 200 dziaÅ‚ samobieÅźnych, 1600
dziaÅ‚ holowanych oraz 410 samolotów. Marynarka wojenna dysponowaÅ‚a 14 okrÄ™tami
podwodnymi, 5 niszczycielami, 3 fregatami, 2 korwetami, 18 kutrami rakietowymi, 32 kutrami
torpedowymi, 8 traÅ‚owcami, 12 Å›cigaczami okrÄ™tów podwodnych, oraz miaÅ‚ 10 okrÄ™tów
desantowych.
Syria &ndash; 50 - 65 tyÅ› ÅźoÅ‚nierzy, uzbrojonych w 400 czoÅ‚gów i dziaÅ‚ samobieÅźnych, 300
dziaÅ‚ i 200 samolotów. Syryjska marynarka wojenna dysponowaÅ‚a 2 traÅ‚owcami, 3 kutrami
rakietowymi, 3 kutrami patrolowymi, 13 kutrami torpedowymi.
Jordania - 40 tys. ÅźoÅ‚nierzy, uzbrojonych w 200 czoÅ‚gów i 200 dziaÅ‚ oraz 120 samolotów oraz
korpus iracki 20 tys. ÅźoÅ‚nierzy (200 czoÅ‚gów), ta ostatnia formacja weszÅ‚a w obszar Jordanii ale
nie zdÄ…ÅźyÅ‚a wziÄ…Ä‡ udziaÅ‚u w walkach.
PowyÅźsze zestawienie pokazuje jasno stosunek siÅ‚ i przewagÄ™ paÅ„stw arabskich:
Przewaga siÅ‚ arabskich w iloÅ›ci ÅźoÅ‚nierzy wynosiÅ‚a 1,9:1; w czoÅ‚gach i dziaÅ‚ach
samobieÅźnych 1,64:1; w artylerii 2,3:1; w samolotach 1,8:1; oraz 4,5:1 w okrÄ™tach bojowych.
Organizacja armii
PrzewagÄ™ siÅ‚ arabskich niwelowaÅ‚ sposób organizacji armii obu stron. Armie paÅ„stw arabskich
byÅ‚y formowane na wzór radziecki i brytyjski (Jordania), gdzie oficerowie wywodzili siÄ™ z wyÅźszych,
niÅź szeregowcy, warstw spoÅ‚ecznych. I rzadko kiedy dzielili oni te same &bdquo;niewygody&rdquo;.
Dodatkowo dochodziÅ‚ czynnik niskiego poziomu wyszkolenia, mimo wydatnej pomocy doradców
radzieckich, czeskich i polskich (marynarka wojenna). W armii Izraela organizacja wojska opieraÅ‚a
siÄ™ na formacjach terytorialnych, gdzie &bdquo;sÄ…siad wspieraÅ‚ sÄ…siada&rdquo;, podczas
przeszkolenia wojskowego wyÅ‚aniano w sposób naturalny liderów, którzy byli potem dowódcami. W
armii izraelskiej panowaÅ‚ teÅź zwyczaj, Åźe dowódca zamiast komendy: &bdquo;na przód&rdquo;,
podaje: &bdquo;za mnÄ…&rdquo;. W czasie wojny szeÅ›ciodniowej 23% wszystkich zabitych po stronie
izraelskiej to byli oficerowie.
Przebieg walk
* 5.06.1967 &ndash; O godzinie 7:10 rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ atak izraelskiego lotnictwa na egipskie
stacje radarowe i lotniska. DziÄ™ki zaskoczeniu udaÅ‚o siÄ™ zniszczyÄ‡ na ziemi niemal caÅ‚kowicie
lotnictwo egipskie (301 samolotów oraz 8 samolotów zniszczono w walce powietrznej). O godzinie 8:15
ruszyÅ‚y do ataku izraelskie siÅ‚y lÄ…dowe. Uderzenie skierowane byÅ‚o na póÅ‚wysep Synaj i
StrefÄ™ Gazy. Na froncie jordaÅ„skim rozpoczynajÄ… siÄ™ walki na przedmieÅ›ciach Jerozolimy, oraz
w rejonie Ramallah.
Grupa &bdquo;PóÅ‚noc&rdquo; uderzyÅ‚a na egipskie pozycje pod Chan&ndash;Junis&ndash;Rafah,
które zdobywa manewrem oskrzydlajÄ…cym od poÅ‚udnia. Po czym wieczorem ok. 18,00 po udanym
ataku zdobywa miasto Rafah. Grupa &bdquo;Centrum&rdquo; ruszyÅ‚a przez pustyniÄ™ i po 9
godzinach opanowaÅ‚a Bir Lahfan, co uniemoÅźliwiÅ‚o Egipcjanom manewrowanie odwodami. Grupa
&bdquo;PoÅ‚udnie&rdquo; przez caÅ‚y dzieÅ„ uwikÅ‚aÅ‚a siÄ™ w walki o Abu AgheilÄ™.
W wyniku bÅ‚Ä™dnych informacji, które podawaÅ‚o radio w Kairze, o rzekomych sukcesach armii
egipskiej, Jordania zdecydowaÅ‚a siÄ™ przystÄ…piÄ‡ do wojny. JordaÅ„czycy rozpoczÄ™li ostrzaÅ‚ i
bombardowanie Tel Awiwu, Lod i bazy lotniczej Kefar Sirkin. Zaatakowali teÅź izraelskÄ… enklawÄ™ na
Górze Skopus. Z kolei przed poÅ‚udniem izraelska 10 Brygada pancerna przeciÄ™Å‚a drogÄ™
Jerozolima Ramallah, czÄ™Å›Ä‡ czoÅ‚gów zostaÅ‚a skierowana do walki na przedmieÅ›ciach
Jerozolimy. JednoczeÅ›nie Izrael zaatakowaÅ‚ pozycje jordaÅ„skie wokóÅ‚ YaAbad i Jeninu. Po
stoczeniu bitwy pancernej zajÄ…Å‚ dolinÄ™ Dotan. Syria ostrzelaÅ‚a rejon Safed w Górnej Galilei jej
bombowce zbombardowaÅ‚y rafineriÄ™ ropy naftowej w pobliÅźu Hajfy i lotnisko Megido. Wieczorem
lotnictwo izraelskie wykonaÅ‚o kontruderzenie na pozycje wojsk oraz lotniska jordaÅ„skie i syryjskie,
zbombardowaÅ‚o takÅźe Amman. JednoczeÅ›nie samoloty izraelskie zaatakowaÅ‚y irackÄ… bazÄ™
lotniczÄ… H-3 niszczÄ…c 10 bombowców Tu-16. W wyniku walk lotnictwo jordaÅ„skie przestaÅ‚o w
praktyce istnieÄ‡ (50 maszyn), a syryjskie poniosÅ‚o dotkliwe straty (52 maszyny). Tego dnia lotnictwo
Izraela straciÅ‚o 19 samolotów, zginÄ™Å‚o 10 pilotów. W poÅ‚udnie Legion Arabski przekroczyÅ‚
granicÄ™ i opanowaÅ‚ siedzibÄ™ misji rozjemczej ONZ w Jerozolimie. Izraelski okrÄ™t podwodny
&bdquo;Tanin&rdquo; (brytyjski typ &bdquo;S&rdquo;), przeprowadziÅ‚ nieudane ataki w porcie
Aleksandria na egipski niszczyciel typu &bdquo;30-bis&rdquo; (Skoryj), oraz na manewrujÄ…cÄ… na
redzie egipska fregatÄ™.
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* 6.06.1967 &ndash; O godzinie 6.00 rano Naser nie byÅ‚ wstanie ukryÄ‡ prawdy o pierwszych
klÄ™skach i zaapelowaÅ‚ do króla Husajna, aby ten podaÅ‚ przez radio wiadomoÅ›Ä‡ o rzekomej
wspóÅ‚pracy USA i Wielkiej Brytanii z Izraelem. Taki komunikat podaÅ‚y wieczorem rozgÅ‚oÅ›nie
arabskie, wywoÅ‚aÅ‚o to, w Egipcie, Syrii, Sudanie, Algierii, Jemenie i Iraku falÄ™ ataków tÅ‚umu na
placówki dyplomatyczne USA i Anglii. Wymienione kraje zerwaÅ‚y stosunki dyplomatyczna z USA.
O Å›wicie, na Synaju, armia izraelska, po caÅ‚onocnych walkach opanowaÅ‚a bazÄ™ El &ndash;Arish.
Ugrupowanie pancerne generaÅ‚a Szarona dotarÅ‚o do Nakhl. W odpowiedzi na agresjÄ™
jordaÅ„skÄ…, przerzucono autobusami, z PóÅ‚wyspu Synajskiego, brygadÄ™ spadochronowÄ… i
skierowano do walk w Jerozolimie i okolicach. DziÄ™ki temu posuniÄ™ciu wzniesienia pomiÄ™dzy
JerozolimÄ… i RamlÄ… znalazÅ‚y siÄ™ w rÄ™kach izraelskich. RozpoczÄ™Å‚y siÄ™ ciÄ™Åźkie walki we
wschodniej czÄ™Å›ci Jerozolimy. O Å›wicie piechota izraelska zdobyÅ‚a gmach szkoÅ‚y policyjnej.
Armia izraelska przy zdobywaniu miasta nie uÅźywaÅ‚a lotnictwa i artylerii (aby zminimalizowaÄ‡
zniszczenia). SpowodowaÅ‚o to jednak duÅźe straty w ludziach. Do bardzo ciÄ™Åźkich walk doszÅ‚o
takÅźe w rejonie Nablusu, jednak dziÄ™ki wydatnej pomocy lotnictwa Izraelczycy zdobywajÄ… miasto.
Izrael opanowaÅ‚ miasta Ramallah i Jenin. Tego dnia pojedynczy iracki bombowiec Tu-16
zbombardowaÅ‚ miasto Netayna i podjÄ…Å‚ próbÄ™ ataku na lotnisko Ramat David. W odpowiedzi
izraelskie lotnictwo zbombardowaÅ‚o lotniska irackie, a nad Synajem zestrzelono dodatkowo 11
egipskich maszyn. W wyniku syryjskiego ataku Izrael musiaÅ‚ wycofaÄ‡ siÄ™ z miejscowoÅ›ci Haritio i
Sher Jaskor poÅ‚oÅźonych nad Jeziorem Tyberiadzkim, oddziaÅ‚y syryjskie wdarÅ‚y siÄ™ okoÅ‚o
20km w gÅ‚Ä…b Izraela.
Tego dnia Izraelska OkrÄ™towa Grupa Poszukiwawczo &ndash; Uderzeniowa wykryÅ‚a na redzie portu
Hajfa trzy egipskie okrÄ™ty podwodne typu &bdquo;633&rdquo; lub &bdquo;613&rdquo;. Kontakt
bojowy zostaÅ‚ zerwany po obrzuceniu okrÄ™tów podwodnych bombami gÅ‚Ä™binowymi. Atak ze
wzglÄ™du na implikacje polityczne, zostaÅ‚ poprzedzony wezwaniem do wynurzenia siÄ™, nadanym za
pomocÄ… MiÄ™dzynarodowego Kodu SygnaÅ‚owego. Izrael uznaje, Åźe zatopiÅ‚ lub uszkodziÅ‚ jeden
z okrÄ™tów, gdyÅź w rejonie ataku pojawiÅ‚a siÄ™ na powierzchni morza plama ropy o powierzchni
120m2.
* 7.06.1967 &ndash; Pod Nakhl dochodzi do czterogodzinnej bitwy pancernej. Wojska izraelskie ze
zgrupowania &bdquo;PóÅ‚noc&rdquo; doszÅ‚y do KanaÅ‚u i rozpoczÄ™Å‚y uderzenie w kierunku
poÅ‚udniowym. Grupa &bdquo;Centrum&rdquo; opanowaÅ‚a ok. godz. 18.00 PrzeÅ‚Ä™cze Mitla i
Giddi. Broniony przez DywizjÄ™ PalestyÅ„skÄ… rejon Strefy Gazy zostaÅ‚ zdobyty. Tego dnia w wyniku
desantu opanowano Sharm el-Sheikh, co otworzyÅ‚o CieÅ›ninÄ™ TiraÅ„skÄ… dla Åźeglugi izraelskiej.
Jednostki Legionu Arabskiego opuÅ›ciÅ‚y JerozolimÄ™, w tym samym czasie wojska izraelskie
opanowaÅ‚y gÅ‚ówne rejony Zachodniego Brzegu Jordanu. Wieczorem Izraelczycy bez walki zajÄ™li
Jerycho. Rabin Szlomo Goren udaÅ‚ siÄ™ w otoczeniu Mosze Dajana i innych dowódców pod ÅšcianÄ™
PÅ‚aczu, gdzie wetknÄ…Å‚ w mury dawnej Å›wiÄ…tyni zwitek papieru z tekstem starej modlitwy
&bdquo;Niech pokój panuje w Izraelu&rdquo;. JednoczeÅ›nie zaÅźÄ…daÅ‚ od Mosze Dajana, aby ten
wysadziÅ‚ w powietrze meczet Al Aksa, przygotowujÄ…c grunt pod budowÄ™ Trzeciej ÅšwiÄ…tyni.
Dajan nie tylko odmówiÅ‚, ale kazaÅ‚ Å›ciÄ…gnÄ…Ä‡ powiewajÄ…cÄ… nad meczetem izraelskÄ…
flagÄ™. Na spotkaniu z muzuÅ‚maÅ„skimi dostojnikami zapowiedziaÅ‚, ku ich zdumieniu, Åźe nadal
bÄ™dÄ… sprawowaÄ‡ kontrolÄ™ nad tym Å›wiÄ™tym dla islamu miejscem. W jakiÅ› czas potem,
GÅ‚ówni Rabini zabronili Å»ydom stawiaÄ‡ stopy na Wzgórzu ÅšwiÄ…tynnym, Åźeby nieumyÅ›lnie nie
znaleÅºÄ‡ siÄ™ w najÅ›wiÄ™tszym miejscu, gdzie kiedyÅ› staÅ‚a Å›wiÄ…tynia, do których kiedyÅ›
dostÄ™p mieli wyÅ‚Ä…cznie kapÅ‚ani. W ciÄ…gu kilku dni wyburzono natomiast arabskÄ… dzielnicÄ™
lepianek, która wyrosÅ‚a u stóp Zachodniej Åšciany, tworzÄ…c wielki plac dla religijnych uroczystoÅ›ci.
* 8.06.1967 &ndash; W rejonie od przeÅ‚Ä…czy Mitla do Bir Gifgafy doszÅ‚o do najwiÄ™kszej od II
wojny Å›wiatowej bitwy pancernej, Å‚Ä…cznie wziÄ™Å‚o w niej udziaÅ‚ okoÅ‚o 1100 pojazdów.
Grupa &bdquo;PoÅ‚udnie&rdquo; opanowaÅ‚a miasto Nakhl. Na W zachodniej czÄ™Å›ci póÅ‚wyspu,
Izrael po nocnym natarciu okrÄ…ÅźyÅ‚ resztki siÅ‚ egipskich, czÄ™Å›Ä‡ niedobitków zepchnÄ…Å‚ w
stronÄ™ KanaÅ‚u. Batalion komandosów przerzucono Å›migÅ‚owcami w rejon Ras-el-Sundu, gdzie
odciÄ™li oni drogÄ™ oddziaÅ‚om egipskim wycofujÄ…cym siÄ™ z Sharm el Sheikh. Po
kilkunastominutowej walce Egipcjanie skapitulowali. Wieczorem PóÅ‚wysep byÅ‚ juÅź w rÄ™kach
izraelskich. Tego dnia wojska izraelskie opanowaÅ‚y tereny pomiÄ™dzy DolinÄ… Jordanu, a Wzgórzami
Hebronu, oraz caÅ‚kowicie oczyÅ›ciÅ‚y z niedobitków armii jodaÅ„skiej Zachodni Brzeg Jordanu.
Izraelskie lotnictwo zestrzeliÅ‚o 9 egipskich maszyn.
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Dwa izraelskie niszczyciele atakujÄ… w rejonie Rosh Hankina (w pobliÅźu wybrzeÅźy Libanu) dwa
egipskie okrÄ™ty podwodne. WedÅ‚ug danych izraelskich, prawdopodobnie zatopiony zostaÅ‚ jeden
okrÄ™t podwodny typu &bdquo;613&rdquo;. Lotnictwo izraelskie zaatakowaÅ‚o amerykaÅ„ski statek
radiolokacyjny USS &bdquo;Liberty&rdquo;, operujÄ…cy u wybrzeÅźy Egiptu. ZginÄ™Å‚o 34
amerykaÅ„skich marynarzy, a 75 zostaÅ‚o rannych. Istnieje wiele hipotez co do przyczyn tego ataku,
oficjalnie za przyczynÄ™ podano pomyÅ‚kÄ™. W tym zostaje podpisane zawieszenie broni z Egiptem i
JordaniÄ…. Tego dnia Rada BezpieczeÅ„stwa ONZ wezwaÅ‚a walczÄ…ce strony do zaprzestania walk.
Zawieszenie broni z Egiptem i JordaniÄ… weszÅ‚o w Åźycie o 23.30
* 9.06.1967 &ndash; Armia izraelska umocniÅ‚a swoje pozycje obronne wzdÅ‚uÅź KanaÅ‚u
Sueskiego. Po potwierdzeniu zawieszenia broni z Egiptem i JordaniÄ… Mosze Dajan daje rozkaz ataku na
SyriÄ™, chodziÅ‚o o chÄ™Ä‡ zlikwidowania &bdquo;fortecy na Wzgórzach Golan&rdquo;. Dwie grupy
wojsk uderzyÅ‚y - jedna z rejonu poÅ‚udniowego Jeziora Tyberiadzkiego, a druga przez most Banat
Jacuub. Wzgórza w rejonie Al-Kuneitry zmieniÅ‚y siÄ™ &bdquo;pola Å›mierci&rdquo;. Ze wzglÄ™du na
uksztaÅ‚towanie terenu, uÅźycie czoÅ‚gów byÅ‚o mocno ograniczone, pomimo to Izrael straciÅ‚ 160
maszyn, ale zniszczyÅ‚ 85 czoÅ‚gów i dziaÅ‚ samobieÅźnych. Izraelska piechota musiaÅ‚a toczyÄ‡
ciÄ™Åźkie walki o kaÅźdy metr ziemi. ZSRR odwoÅ‚aÅ‚ swojego ambasadora z Tel Awiwu, a paÅ„stwa
UkÅ‚adu Warszawskiego (oprócz Rumunii) ogÅ‚osiÅ‚y deklaracjÄ™ solidarnoÅ›ci z krajami arabskimi i
zerwaÅ‚y stosunki dyplomatyczne z Izraelem. W Polsce PZPR rozpÄ™taÅ‚o antyÅźydowskie represje,
ich apogeum przypadÅ‚ na marzec 1968 (tzw. wydarzenia marcowe).
ZakoÅ„czenie wojny szeÅ›ciodniowej
* 10.06.1967 &ndash; W nocy z 9 &ndash; 10 izraelskie kolumny zmechanizowane obeszÅ‚y
póÅ‚nocne skrzydÅ‚o wojsk syryjskie, gwaÅ‚cÄ…c neutralnoÅ›Ä‡ Libanu. I uderzyÅ‚o w rejonie
miejscowoÅ›ci Mossada. RównoczeÅ›nie desantowano na tyÅ‚ach niewielkie oddziaÅ‚y
spadochronowe, które dezorganizowaÅ‚y syryjskie linie obronne. Armia izraelska zajÄ™Å‚a miasto AlKuneitra oraz Tawafiq. Izraelska Brygada Golani zdobyÅ‚a twierdzÄ™ Tel-Fahar. OdziaÅ‚y Izraelskie
wdarÅ‚y siÄ™ okoÅ‚o 50 km w gÅ‚Ä…b terytorium Syrii. ZSRR zagroziÅ‚ interwencja wojskowÄ…, w
odpowiedzi USA skierowaÅ‚y okrÄ™ty VI Floty w rejon konfliktu. JednoczeÅ›nie USA naciskaÅ‚y na
Izrael, aby ten zaprzestaÅ‚ walki. O godzinie 18.30 Izrael podpisuje zawieszenie broni z SyriÄ… co
koÅ„czy wojnÄ™ szeÅ›ciodniowÄ….
Wojna szeÅ›ciodniowa wykazaÅ‚a sÅ‚aboÅ›Ä‡ sÅ‚uÅźb wywiadowczych paÅ„stw arabskich,
katastrofalny poziom wyszkolenia, ducha bojowego, oraz organizacji i myÅ›li operacyjnej. Armia
izraelska zdobyÅ‚a olbrzymie iloÅ›ci nieuszkodzonego sprzÄ™tu wojskowego w tym czoÅ‚gi 748 szt.
T54 i T55 oraz 72-73 szt. IS 3. ByÅ‚a to na tyle znaczÄ…ca iloÅ›Ä‡, Åźe Izrael po gruntownej
modernizacji tych pojazdów (wymiana uzbrojenia, wyposaÅźenia wnÄ™trza i jednostki napÄ™dowej) i
nazwaniu nowego czoÅ‚gu &bdquo;Tiran 5&rdquo; (T54/55), wyposaÅźyÅ‚ w nie dwie nowo powstaÅ‚e
brygady pancerne. Modernizacja radzieckich czoÅ‚gów na dÅ‚ugo staÅ‚a siÄ™ gÅ‚ównym hitem
eksportowym izraelskiego przemysÅ‚u zbrojeniowego. PoraÅźkÄ™ poniosÅ‚a OWP, jej przywódca
Ahmed Szukeiry wsÅ‚awiÅ‚ siÄ™ bowiem opuszczeniem juÅź 5 czerwca Jerozolimy, a dzieÅ„ póÅºniej
byÅ‚ juÅź w Damaszku. Samodzielna akcja Izraela uwolniÅ‚a jego anglosaskich sojuszników od
dylematu wystÄ…pienia w obronie swobody Åźeglugi na wodach miÄ™dzynarodowych.. Na zachodzie
przyjÄ™to z zadowoleniem tryumf zachodniej myÅ›li i technologii wojskowej nad radzieckÄ…. Jednak
GeneraÅ‚ de Gaulle potÄ™piÅ‚ izraelskÄ… &bdquo;agresjÄ™&rdquo; i jednoczeÅ›nie wstrzymaÅ‚
dostawy broni do Izraela, lukÄ™ po Francji zajÄ™Å‚y Stany Zjednoczone. Izrael opanowaÅ‚ w
caÅ‚oÅ›ci PóÅ‚wysep Synaj, Zachodni Brzeg Jordanu, StrefÄ™ Gazy oraz Wzgórza Golan (okoÅ‚o 60
tyÅ›. km2), co spowodowaÅ‚o, Åźe w zasiÄ™gu jego artylerii znalazÅ‚y siÄ™ Amman, Damaszek i
Kair. Jednak na zajÄ™tych obszarach w przewaÅźajÄ…cej wiÄ™kszoÅ›ci mieszkaÅ‚a ludnoÅ›Ä‡
arabska. SpowodowaÅ‚o to, Åźe tzw. &bdquo;problem palestyÅ„ski&rdquo; nabraÅ‚ nowej ostroÅ›ci.
Na terytorium Izraelskim znalazÅ‚y siÄ™ gÅ‚ównie skupiska ludnoÅ›ci palestyÅ„skiej, która
opuÅ›ciÅ‚a swoje domostwa w latach 1948-1949.
Obie strony konfliktu de facto rozpoczÄ™Å‚y przygotowania do nowej wojny.
KanaÅ‚ Sueski byÅ‚ zamkniÄ™ty dla Åźeglugi od 5.06.1967 do maja 1975. Na Jeziorze Gorzkim
&bdquo;internowane&rdquo; zostaÅ‚y, wraz z 12 innymi statkami, dwie jednostki Polskiej Marynarki
Handlowej &bdquo;BolesÅ‚aw Bierut&rdquo; i &bdquo;Djakarta&rdquo;.
Wydarzenia zaliczane do tzw. &bdquo;Wojny szeÅ›ciodniowej&rdquo;, ale które wydarzyÅ‚y siÄ™ po jej
zakoÅ„czeniu:
* 21.10.1967 &ndash; Egipskie kutry rakietowe typu OSA, na których przebywali (wg ÅºródeÅ‚
zachodnich) specjaliÅ›ci radzieccy, zatopiÅ‚y za pomocÄ… dwóch rakiet SS-N-2, izraelski niszczyciel
&bdquo;Elath&rdquo;, który zbliÅźyÅ‚ siÄ™ do wybrzeÅźy Egiptu. Epizod ten wpÅ‚ynÄ…Å‚ na rozwój
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tego typu uzbrojenia, oraz systemów przeciwrakietowych we wszystkich flotach Å›wiata.
* 5.12.1967 &ndash; Z okrÄ™tu podwodnego &bdquo;Tinan&rdquo; wysadzono grupÄ™
pÅ‚etwonurków na redzie w Aleksandrii z zadaniem podÅ‚oÅźenia Å‚adunków pod okrÄ™ty stojÄ…ce w
porcie. Ze wzglÄ™du na brak moÅźliwoÅ›ci skrytego podejÅ›cia, grupa bojowa zrezygnowaÅ‚a, a
dodatkowy bÅ‚Ä…d w nawigacji (nie uwzglÄ™dnienie prÄ…du) uniemoÅźliwiÅ‚ zaokrÄ™towanie siÄ™
grupy w drodze powrotnej.
Sytuacja po konflikcie
* 17.06.1967 &ndash; ministrowie spraw zagranicznych trzynastu paÅ„stw arabskich proklamowali w
Kuwejcie utworzenie wspólnego frontu walki przeciwko izraelskiej agresji.
* 19.06.1967 &ndash; RzÄ…d izraelski uzaleÅźnia wycofanie wojsk z Synaju od podpisania trwa
trwaÅ‚ego pokoju z Egiptem.
* 27.06.1967 &ndash; Kneset wydaÅ‚ trzy ustawy dotyczÄ…ce: zjednoczenia dwóch czÄ™Å›ci
Jerozolimy, zapewnienia przez Izrael ochrony Å›wiÄ™tych miejsc Åźydów, chrzeÅ›cijan i
muzuÅ‚manów; oraz trzykrotnie powiÄ™kszono granice miasta.
W 30.07.1980 Kneset uchwaliÅ‚ definitywne zjednoczenie Jerozolimy jako stolicy Izraela, nie spotkaÅ‚o
siÄ™ to jednak z dobrym przyjÄ™ciem przez spoÅ‚ecznoÅ›Ä‡ miÄ™dzynarodowÄ….
* 19.08 - 1.09.1967 &ndash; Szczyt PaÅ„stw Arabskich w Chartumie, gdzie przywódcy arabscy
postanowili odrzuciÄ‡ wszelkie negocjacje pokojowe z Izraelem i przygotowaÄ‡ nowa wojnÄ™.
* 22.11.1967 &ndash; Rezolucja ONZ nr 242, przewidywaÅ‚a ona trwaÅ‚y i sprawiedliwy pokój, oraz
bezpiecznie i uznane granice dla Izraela, który w zamian miaÅ‚ wycofaÄ‡ siÄ™ z terytoriów
okupowanych po 1967. W rezolucji podkreÅ›lono niedopuszczalnoÅ›Ä‡ zdobywania terytoriów drogÄ…
podbojów. Egipt i Jordania przyjÄ™Å‚y rezolucjÄ™, ale Syria i OWP jÄ… odrzuciÅ‚y. Izrael uwaÅźaÅ‚
rezolucjÄ™ ONZ za punkt wyjÅ›cia do negocjacji pokojowych, jednak Arabowie domagali siÄ™ najpierw
zwrotu ziem okupowanych, jako wstÄ™pu do wszelkich negocjacji.
* 06.1968 &ndash; rozpoczÄ™cie ataków terrorystycznych na Izrael przez OWP. W tym samym roku
OWP uchwaliÅ‚a swój statut, oraz dokument programowy ruchu &ndash; PalestyÅ„skÄ… KartÄ™
NarodowÄ….
* 9.01.1968 &ndash; utworzenie Organizacji Krajów Arabskich EksportujÄ…cych RopÄ™ NaftowÄ…
(OAPEC)
* 11.1968 &ndash; 7.08.1970 &ndash; wojna podjazdowa toczÄ…ca siÄ™ wzdÅ‚uÅź KanaÅ‚u
Sueskiego, prowadzona przez Egipt i Izrael tzw. &bdquo;Wojna na wyniszczenie&rdquo;. Od 12.1969 pod
przewodnictwem ministra spraw zagranicznych USA Williama Rogersa, rozpoczyna siÄ™ misja
pojednawcza w konflikcie palestyÅ„skim tzw. &bdquo;Plan Rogersa&rdquo;, zakoÅ„czona podpisaniem
porozumienia o zawieszeniu broni pomiÄ™dzy Egiptem, a Izraelem. JednoczeÅ›nie Egipt zaczÄ…Å‚
przesuwaÄ‡ stanowiska przeciwlotniczych rakiet SAM 2 bliÅźej KanaÅ‚u, tak, Åźe objÄ™Å‚y one swoim
zasiÄ™giem 1/3 PóÅ‚wyspu Synajskiego. Izrael z kolei przystÄ…piÅ‚ do budowy systemu fortyfikacji
wzdÅ‚uÅź KanaÅ‚u.
* 12.1969 &ndash; Udany zamach na MU&rsquo;ammara al - Kazzafiego w Libii; koÅ„czy
monarchiÄ™ w tym kraju.
* 28.09.1970 &ndash; Na zawaÅ‚ serca umiera prezydent Gamal Abdel Naser, Egipt traci aspiracje do
przewodnictwa w Å›wiecie arabskim.
* 09.1970 &ndash; &bdquo;Czarny wrzesieÅ„&rdquo; w Jordanii &ndash; wypÄ™dzenie OWP.
* 09.1972 &ndash; Zamach palestyÅ„skich terrorystów, z organizacji &bdquo;Czarny
wrzesieÅ„&rdquo;, na izraelskÄ… druÅźynÄ™ olimpijskÄ… w Monachium. ZginÄ™Å‚o 11 sportowców.
* 1973 &ndash; Zamach izraelski na palestyÅ„skÄ… bazÄ™ OWP w Bejrucie.
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* 6.10.1973 &ndash; o godzinie 14.00 armie paÅ„stw arabskich rozpoczynajÄ… atak na Izrael.
Rozpoczyna siÄ™ tzw. &bdquo;Wojna Jom Kippur&rdquo;, ponadto arabowie ogÅ‚aszajÄ… embargo na
ropÄ™ dla zachodu.
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