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Šestidenní válka

(5.-11. 6. 1967 = Izrael x Egypt + Sýrie + Jordánsko)
„Studená válka“ po roce 1945, tedy konflikt mezi „svobodným světem“ (v čele
s USA) a sovětským komunistickým blokem, vyvolala na konci 40. let 20. stol.
ostrou (hl. ideologickou a ekonomickou) konfrontaci a vedla k růstu mezinárodního
napětí. Jaderné zbraně v podstatě vylučovaly planetární „třetí světovou válku“,
a tak se konfrontace mezi oběma jadernými supervelmocemi (USA x SSSR) přesouvala do několika „krizových regionů“. Jedním z nich byl Blízký východ, kde byl
roku 1948 vyhlášen stát Izrael. Arabský stát v Palestině nevznikl, a tak se židovský
stát stal ihned terčem útoků sousedních arabských států. V první válce (1948-1949)
Izrael zvítězil mj. i zásluhou podpory SSSR a komunistického Československa. Pak
se ale Izrael přiklonil ke spojenectví s USA a Západem, a tak začal SSSR podporovat
Araby. Izrael vedl s arabskými sousedy řadu (úspěšných) válek (1956, 1967, 1973,...).
V červnu 1967 Izrael rychlou a vítěznou válkou rozdrtil arabskou koalici
(Egypt, Sýrie a Jordánsko) a nastolil na Blízkém východě novou politickou realitu.
Egyptský prezident Gamal A. Násir a jeho arabští spojenci (podporovaní
SSSR a jeho blokem, tedy i tehdejším Československem) se rozhodli pro drtivý útok
na Izrael s cílem vymazat židovský stát z mapy. Násirovi šlo i o odvetu za porážku
z října a listopadu 1956, kdy se Izrael zapojil do vojenského dobrodružství Francie
a Velké Británie po znárodnění Suezského průplavu...
Tentokrát byl Izrael osamocený. Američané byli zcela vytíženi válkou ve Vietnamu a třeba de Gaullova Francie přerušila vzdušný most zásobující Izrael zbraněmi.
Izrael „hrál o všechno“ a lidé to věděli. Dokonce někteří občané zaplatili daně dříve,
aby izraelská vláda měla více peněz ve státní pokladně.
I tak to byl souboj židovského Davida s (arabským) Goliášem. Arabská koalice
měla jen ve vojácích převahu 10:1!!!
Izrael se proto rozhodlo pro zoufalý čin. Na nic nečekat a zaútočit na arabské
státy, které to překvapilo. Generál Moše Dajan (ministr obrany) a náčelník generálního štábu izraelské armády I. Rabin naplánovali následující akce:
1. 23. 5. 1967 = mobilizace
2. 5. 6. 1967 = útok letectva (zničeno 300 egyptských letadel z 340!!!); následoval
drtivý útok izraelských tanků a pěchoty na Sinaj; po třiceti hodinách bojů
byli Egypťané poraženi i zde (zajatcům Izraelci zouvali boty- nemohli utéct
přes rozpálenou poušť)
3. Následoval útok na Jordánsko na střední frontě. Izrael zabral celý Jeruzalém
a kontroluje i Zeď nářků.
4. Pak zaútočili i na syrské Golanské výšiny (zdroje pitné vody + Syřané odtud stříleli na izraelská města, osady a pole...). I Syřané byli rychle poraženi.
Izrael ztratil „jen“ 759 vojáků, 40 letadel a 80 tanků; arabská koalice
30000 mužů, 450 letadel a 1000 tanků. Situace Izraele se velmi zlepšila.
Československo přerušilo s Izraelem diplomatické styky...
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