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A única solução é que Pales-
tina - todaPalestina - nos seja des
colvida,e nos nao entramos em acor=
60 .:: 8 se desejamos voltar fgre-
mos com honra e não como cidadaos
do Estado de Israel.e,» Habib Burgui”
ba e um criminoso ao dizer que Is-
rael nao fizera mais que cunprir 2s
66015068 das Nações Unidas e que
lugar para chegara um acordo coro
base vara a soluçao doproblenaeov

Jenaisã Tagais concordgrenos
a fazer conversaçoes,negoglaçoes,ar=
mnisticio ou declarações paraque, se
Isracil fizazse concessaes aosarabes
aqaeio as suas fronteiras ou perni-
isse o retomo dos refugiados a Pa”

lestiro,a firnarentao coneles um
acerdo de pazo Nao = mil vezes naos

AZ Gomhouryiz - 11/5/61.

DECENVOLVIMENTO DE FOGUBTES
 

 

1- Desde os fins do decenio a
sad: os egipciaosfazem esforços e:
peciais ,cui a ajuda de um grupo 4
de cientistas alemaes ,para desen
volver poguetese recursos de guer
ra nao “convencionais coro parte
de um esforço geral para obter wm
vantagem nilitar decisiva sobre I

גש
,

2= No dia 20/3/63, a Knesset |
ה6סוע66866קסמסס860%06וגמא

resoluçao condenando "a atividade
66 cientistas e especialistas a”
lemaes que traballkt»m no Egito ng
fabricação de arnas de destruiçao.

,

je “9 governo de Egito esta en”
penhado em obter tipos de arganeny
tos: - que outras potencias nao es
tao dispostas a proporcionar",
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 PACTOS MILITARES (1h)

1, º presidente Nasser e os
demais lideres arabes sabem que pa”
ra lançar um ataque militar efetivo
gobrs Lsrael,dever conrdenar suas
forças sob um so comandos

: 2. Foi a conclusão de un paé
; militar entre Bgito,Jordania e

Síria nooutono de 'Só,que assina”
lou a intençao arabe: e mn abrir as
hostilidades contra Israel,

3 No começo de 1967, começou
Nasser mo e uz vez a tecer uma 68"

. 6918 de pactos nilitares em redor
6216 עס 182801168 novenbro de

16622100 6 81218 firmaran um pac
to cuja essencia era passar as for”

“m
e ças siríaspara o comando egípcios.

-=

Par ידהד an no + que

PACTOS MILITARES (B)
 

; No dia 30 de maio de .|
1967 Hussein voa para Cairo e ali
assenta a sua assinatura en um,
pacto parecido com Nasser,"Os ara
hes estao prontos para luta,a ho”
ra ds decisao chegou! = deciraçao
de Nasser»

No dia L de junh, o
Presidente Aref assina igualmente
em nome do Iiaquee o laço ao re
dar de Israci,propgsital,finalmen
to foi fechadoçh Radio Caixo irra!
dia a declaraçao de Nasser 3-

! Estaror aptos para 8
batalha e ardemos de desejos em
começa-la para qgbter a revanche.
E o mundo sabera quem sao os ara=
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O governo sovietico possue
tovas ge uma concentração de forças
graelis reglizada recentemente nas
onteiras gos pstados Arabegelsta
oncentraçao € um perigo que vem a”
ompanhado de uma campanha hostil con
ira a Siria eco!

Todos estas atos coincidem
om a crescente atividade das forças
imperialistas no Oriente Medio, com
proposito de interferir mo desen”
olvimgnto dos Estados,arabese criar
condiçoes de intervenção em assuntos
internos

- , -

questão e,se não estao Os
mesmos circulosisraelis que concen”=
traram em posições hostis, tratando

feunprit una função neo-colonialista"

6 /
- וראהריוטדו0יו | e poa 7

TRECHO DE UMA NOTA SOVIÉTICA PONTE WASHINGTON = TEL AVIV
 

Sovietskaya Hossia 21/9/66

sec"Q presente acordo amerigano 7
Israeli sobre o envio de armas a
Israel "ievgntou uma ponte direta
entre Washington e Tel-Aviv" Di-
fere dos demais pois esta vez,
Israel adquiriu apenas armas o”
fensivas* cerca de 200 Patton,
dezenas de avioes "F-10LM e Sky-
Hawk « |

Não & dificil cogpreender
as verdadeiras intenções desta
negociacao sujaeNao e o primeiro
ano que a liderança israeli. re
clamou para si o papel de ponta
de lança: dirigida,pelo inperialis
go contra o coração do movimento
arabe de libertação nacional.
Israel trata de frear o סט 0
de: mudanças sociais entre arabese.

 

ISRAEL PLNEJA NOVA AGRESSÃO

Izvestia ,10/5/67

,8 círculos militares
₪ politicos da capital israeli,levan
san-se vozes clamando pelatnecessida
de de umademor straçao de forças''ma
fronteira siria-israeti.0 primeiro
ministro Eshkol dissetEstamos: pron”
tos a erpreender uma açao maior que
a de abrilt,.e Ha amplos rumores so-
bre o estado de alerta das tropas is%
fgacliseccPlancja-se um novo ataque a”
0760 contra a Sirlas

 

 
     

    

  

  

  

  

Em outras palavras atyosfe-
ra esta carregada,ais e maisek difis
11 cchêmar as açous israglis de סשה
tro modo que provocaçõeseb esta a ava
dinçao da imprensa arabe e de muitos  ' Potencias não romperem o bloqueios

TRECHO DE UMA NOTA SOVIÉTICA !

2/6/87
 

|
a “Ra comunicaçãoredigida pelo

governo ismnaeli em um,espirito de
clara ameaça e agressao para com
os Estados arabes,foi expressamen
te declarado que Israel pode espe”
rar um periodo limitado de tempo
para cumprimento das suas demandas
e.que este periodo de espera e ,quej
tao de dias e que Israel abrira e
ventualmente por si mesma se as

Na verdade,a declaração de
Eban deve,ser interpretada como
confirmaçao oficial das atividades
dos circulos aventureiros e a fa”
vor da guerxa em Israeldesejosos

 

E e
|Jomais atraves do mundos

“e

 a ditar sua linha de açao "6
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ma construção sovéti a, ria aos estווג
MILHOES DE DOLARES ARMAS timado de dois bilhoes de dolares.

PARA OS ESTADOS ÁRABES.*
2 , | VIÉTICAS NA QUESTÃO

A Uniao Sovietica, forneceu aop4
Estados arabes: perto de dois mil tank
ques, dos quais mais de mil foram ao À URSS exencqu sep direito de
gito; mais de setecentos modernos veto por cinco vezes, no Conselho

javioes de caça e bombardeio, e mais

|

de Segutança. De cada vez um julga-
“|recentemente 185856585 nanda justo ou construtivo foi frust
| ; somente o Egito recebeuda. trado »URSS510 canhoes de campanha, 130
|de tamanho ב 200 mortei
q

an o 1 Estadpros de 120 milimetros,695 canhões  |a França, o Reino Unido e os Estanti-acreos,175 lançadorês de fogues Unidos apresentaram uma resolução'tes,650 canhões anti-tanque,7 destro-Para facilitar o trabalho na margem
: , | oeste do rio Jordao, no projetg do
0 regו Canal Bnot Waskov. Ô veto sovietico

n
Sopka 2, 1l gubamarinos e 1/6 lanchas|Paralisgu o desgnvolvimento da agua
torpedeiras de varios tipos, incluíniSo ל 0%
do aguas יפי Apa api cia |da Nova Zelandia, slmplesmente rei-seiDDD O recando 9 política das Nações Unidabsovietica podem ser avaliadas pelo a respeito do bloqueio de Suez; foifatoestarrecedor de que, apenas Dá

|

frustrada pela qissidencia soviéti-regiao do Sinai, os egípcios,abando- 08

.

À 19 de agosto do 1963 uma re-naram cquipamento e armamento de . 6

iאס188622618מ195666120/]
m
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en

solução do Reino Unido e dos Estados Em segundo lugar, inibiu o ConUnidos sobre o assassinato de dois soljho de Segurança de adotar umajisracl cm Almagor, deixgu de sgr a-

|

ação construtiva em disputas entredota da devido a oposiçãosovietica.| arabes e. israelenses, por ter aello dia ,2l de dezembro de 196l],| cexteza de,veto, em qualquer situ-aUniao Sovictica vetou a resolução ação que fosse consjdezada como'do Reino Unido e dos Estados Unidos:

|

contraria aos,intexesses azabes.
deplorando os incidentes em Tel-Dam, 4s consequencias da política|obombardeio deDan Dafne,| sovetica do veto, foram as de negaraan ““esihume Finalmente, a Éde no. a Israel, qualquer possibilidaderembrodo 1966, Argegtina,JapaoyPaí-| de um tratamento usto e equita-ses Baixos, Nova Zelandia e Nigeria

|

tivo no Conselho da Segurança, e
juntaram-se pará expressar seu pesar| de anular o Conselho como fatorpela "infiltraçao vinda da Síriae construtivo em assuntos do Orientepela perda de vidas humanas causadas! Medio.
por incidentes em outubro-nivembro
de: 1966". Esta foi uma das poucas
resoluçoesendossadas por represene
tantes dis cinco continentes. ,

O emprego do vetopelos sovie
9606 tem tido, um duploefeito.
Primeiro, impediu que qualquer reso-
lução, a, que um Estado arabe se opu-
sessex fosse adotada pelo Conselho,
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08 COMANDOS DE "EL FATAH "*
 

)12(
- Um dos conceitos introduzi-

dos pelo governo do Bafath ma Siria
201 a guerra populsr ,ou guerra de
um povo contra Israel,

Isto inclyta a mobilização de
comandos: coluntarios sua organiza.
ac em unidades naramílitares,cur
E dever era “como havia sido com

4 Os FEDAYEN - infiltrar-se 8ם 18787
| €l e depositar explosivos em luga”
tes que eram calculados para produ.
zir o maior danopossivel.

oa Em muitos casos ,88 inscur”
goes nao eram realizados diretamen-
te: abraves do limite sirio-israeli,
senao atraves da Jordanias 

OS COMANDOS DE * EL FATAH *
 

(B)
Entre janeiro de 1965

a maio de 1967 foram levados a 087
to em Israel 113 atos de 8800%8*
gem pglos terrotistas arabes que
atravessaram a fronteiras 90 deles
vieram da Síria e Jordanias

Onze isrgelis foram
mortos nestas incursoes e 62 feri-
dose

A Rádio Damasco longe
de tratar de esconder a participar
çao do governo nestas atividades
vangloriava-se das façanhas do EL
Fatah e inclusive urgia aos seus
membrospara proezas maiores .

 

   
   
   
     

  

A ORGANIZAÇÃO DE LIBERTAÇÃO
FOTO. PALEוו

 

|Pio ferairo do, 100aáhço, atet içchefa da Organizaçag de ers
1 taçãoda Palestina,que ₪+ or
1 Ganizava e treinava: seus homens em
| unidades militares regulares,que
| seriamintegrados aos exercitos in
| Vpsores,no dia de ataque de Israel,
& anundiow uma mudança nh tatica & |

a * Começamos adotar novos mé-
Ytudos de açao,dirigiremos ativida-
| Evo degauto-sacrificio

à

dog a je |
o“Ties da Palestina.

ן1012101868ע081ת0256%5

1 Y Estamos despachando os fed:-
| ye: dentro da terra ocupada um gru-

s explosoes |
Israel provam que a campanha foi 

 

| Po apos outro "",
ea יו

יו

ORDENS OPERATIVAS JORDANLANAS
DE ATACA EST 47 |

DOS ISRABLIS

ULTRA SECRETO |

àv Comandante do Batalhão de Rser
78,27883

LX SITUAÇÃO :-
all

9. E, à 4 2

| ágio és|
MOTZA «Numero de habitantes cer-
ca de 800 pessoassccupadas em a-
griçul tura é quaraossas por 5 pá
gsiçoes de guardas noturnosé

be NossasForças.
A intenção do QeGs é de le!

var a cabo um ataque a MOTZA, des”
truicla e potar todos os seus ha
bitantes,  
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FASE I :-1l -19 de MAO

1) A Concetração de Tropas no
Sinai. . י

-

1
'

Qstensivamernte em resposta ad
pedido siúrio deajuda,o- Governo egip
cio começow movimentos em grandes es:
cala de tropas e blindados no 89502 .\
to de Sinaiem direção a fronteira
israeli,

2) Retirada da UNEF

Mahmoud Fazi,chefy: do Estado:
Maior da infanteria do Egito,remete

mensagem ao Comandante da Força
- Emergencia das Naçoes Unidas e
ve diz i=

-  "“Peço-lheque sejamdadas in
çoeg de evacuar imediatamente 687
s forças e concentra-las em Gaza,
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| destinados a Israel,com esta expli

 

9 ₪
são

1FASEךו06622722-5

אס8/8820618]21810ת868עק1סר
cia toma posiçoes evaácuadas pela
UNEF em Shrrm-el-Sheik dominando
o Estreito de Tiran,na entrada do
6600120

Dois dias depois Nasser anurcia
o fechamento do Estreito a barcos

08080 =

| "812מ1208 que o Golfo de ha
ba faz partedas aguas territoriai
62120188 & nao permitiremos sob
enhuma circunstancia que passenas

vios com a bandeira de Israel no
Golfo.

| Heikal, colaborador de
Nasser ,escreve que com esta deci-
Saoyso mesta a Israel lutare

=

 

Maio -Zdeעג111₪8:-1986
Rea junho

Preaparativos Finais no Sinai
 

Enquanto a formação ofensiva
no deserto de Sdrmai era ampliada
dia a dia as colunas egipcias apro
ximavam-se da fronteira israelis
005208 80782205 828088 começaram a
mandar tropas para varios setores
das fronteiras.) árel começou a cer
trarv-se ac redor de Israels,

No dia 28 de maio,unidades
seletas do Iraque entraram na Siria.

Nec dia 29 de maio,sforças de
Kuwait “ransladaram-se ao Egito.

No dia 31 de maio, chegamas
primeiras forças iraqueanas no Egi-

1 too  
FASE 17 5- 20 00 10 8

| 46 Junho

Cerrarse O Círculo
 

No dia 30 de Maio,o rei Hus*
seir da Jordania,vouu a Cairo aon
de assinou um pacto Militar com
Nasser, segundo o qual: o alto ço-
RE ריילי tomava o controle
do exercito jordanianos

No dia | de junho o Presidend
te Aref subscrevew 6 pactos,

No dia 3 de junho shegam as
primeiras tropas iraqueanas nas
fronteiras jordanianas

No diã 5 de junho,Nasser da
ao seu exercito ordens de mover=
se enquanto a artilharia egipcia
bombardeawa populações israelise

וזכ 0 up   



 

 

E
n
d

0
>


A
o


-
1
ש
א
108
+

₪

0
0
0
0
8

ש|
6/0705
>
| | |  

 
  

 
  

 

V
E
R
A
S

2
5

e o
d

:
T
e

 

E
s

9

 
 

 
 



 

IRABES em
RR08 

TOTAS pet“DÃO ÍBANO JORDAN SIRIA RAU

pet| ב27ב e o9 ד pesto - 1,026. .782.-

ORÇAMENTO MILITAR DOS PAÍSES ARABES 1949-1967 (em miihões de
dolares).

Obso São dados: dos próprios países que os divulgaram»
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PRODUÇÃO DE PETRÓLEO DO MUNDO ÁRABE EM 1966
 

(em milhares de barris)»
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País Produção diaria | & da prod. mundial
ARABIA SAUDITA Zo 395 7.0

KUWAIT 2.275 6.6

LIBIA 1,505 ly ely
IRAQUIS 1.390 h.0
ALGERIA 715 2.1

ABU DHABI 3h0 0.9
QUATAR 290 0.8

EGITO 128 O ali

Total dos países

árabes 9.58 27 «li
 

Total da prode

mundial 31.385 100 5%
 

IQLAL DE RENDAS 1962O — um uu ms um

 

PAIS IRA QUE |,| KUWAIT| LIBANO

|

SIRIA

|

EGITO) ARABIA | suDÃO

dolares 2.355 | 619 | 22 | ג 141/75

|

6.000

|

2,200 1.845
' p/milhões   
 

TOTAL ISRAEL Helo,  ABABES TOTALI É18.336
ve 7 x - - 0 7 and ג
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SABIA ?

1) Que os povos árabes geram sempre os primeiros no cus sa rxefe-
re ao comércioeHoje ele ocupa um dos ultimos lugares 6 6 o-
brigado a importar 82% dos " produtos ja manufaturados»
Fora isto somos donos *« um potemcial completo ce fontes de
riqueza interminavel.

SAIBA 4

100 Complexos industriais,que podertam absorver 100.000 filhos
| ngsso povosseria possivel construir com a quantia de 10 milhoes
dolares ,cada um.

Os agricultores sírios não atingem em média mais de: 760 kgs de
0826819 por 10 dunams.0 fato e causado pela falta de organizar
ção e da 181%י de maquinas modernas de fertilizantes e de,um
apazelhamento moderno de irrigaçagePara efeito de comparação
a media de colheita na Dinamarca e de 1,330 kgs para 10 dumanso
Uma fazenda moderna com todos,os implementos agrícolas custam
l0 milhoes 60 8018ע68.2 criação de 100 fazendas poderia ser um
ponto de partida para o aproveitamento gradativodos meios de
produçao agricola que posswimos.,

TOTAL t= 1 bilhão de dolares,

Sqnente 46% dos nossosfilhos são beneficiados: pelo estudo pri;
nao e somente 12% da nossa juventude pode estudar curso secuns
arios

1.000 Novas escolas poderiam ser construidos: no valor. de mm mi” |
lhao de dolares cadaum ,que poderia assim dar luganes de estudo
para mais de um milhao de alunose

TOTAL := 2 bilhão de dolares
, -

;Nos somos uma nação famosa na arte de receber visitas.Hoje isto
vem a ser uma apreciavel força economicasMas nao sabemos apro”
veitar

50 hoteis de luxo para turistas custariam 10 milhões de dolares
cada umebstes hoteis poderiam atrair mais de 2 milhoes de tutis-
tas para os nossos paises.

TOTAL += 500 milhões de dólares
Até agora sofremos pela falta de emprego, temos construções pau.
perrimas,Nada fizemos para garantir ao povo para que eles parti-
cipem da Renascença Nacional.   



ASTOS .
ESTaS DUAS FOLHAS FORAM PUBLICAD.S ORIGINAL

MENTE NA REVIST. MJEUNE AFRIQUE' Du AUTORIA DE
ELEMENTOS ANÔNIMOS ANTI=NASSERISTAS E QUE VEM NOS
GASTOS MILITARES DE NASSER,FONTE DE ATRsSO E RES
TRECESSO NO MUNDO תב
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5) Lugares de habitação e novas fontes de trabalho poderiam absor)
ver um milhao de nosgosirmaos com o orçamento de 3 mil dola=
res por pessoa que são 18 mil dolares para familtas de 6 pese
soas /

E TOTAL 3- 3 bilhões dólares
6) Existem entre os nossos paises 213.000 lugares nas universidas

deseFal tando lugares ,37.000 dos nogsos melhores jovems estu=
dam no estrangeiro e muitos deles nao voltam mais e assim se
afastam de seu povo e sua tradiçaovAssim perdemos um potencial
academico muito valiosos,

20 Universidades modernas poderiam ser construidas num total
às 50 milhoes de dolares cada uma,Assim poderíamos: aumentar em
100 mil o numero de estudantes arabes,

TOTAL s- 1 bilhão de dolares
7) Com o desenvolvimento das cidadss ,avandonamos os bairros por

bres,bainros extergamentes pauperrimos e sem nenhuma possi-
bilidade de assistencia medica envergonhando os nossos brioss
200 mil casas para alojar 1 milhão de pessoas seria nossivel
caso fosse investiim é 55000 dara cada conjunto residemtial.

TOTAL >=] bilhão de dólares
1

8) Milhares de pessoas do nosso povo sofrem de doenças e de der
feitos fisicos que poderiam ser curados,mas nao recebem trata
mentos 5
Temos somente um meiieo para cada 3,000 םָהס1לַתַס6פ.4 quanti-
dade de menes que morrem mà hora do parto é de 133e/0 «1 «coo;
partos e a media de vida e de ljz anos»
Na Diramarca um medico para cada 690 pessoxs mortalidade in=
fantil 19 para cada mil partos e media de vida T2 anoso

Um grande hospital moderno com mil leitos que podem tratar de2.000 doentes externos fora os “nternados,exige um investi-
memto de: 20 milhoes de dolares. portanto poderíamos construir| 50 hospitais deste tipoe

-

TOTAL += T bilhão de dólares,

TOTAL GERAL +:9.500,000,000 DÓLARES,
e um לח|==

s A ;
+Esta. importancia astronomica foi gasta qm 20 anos pelos paises

arabes na compra de armare8 sho inves de construir 20 hos-pitais,resolvemos comprar 20 avioes de guerTaç ee 
E O QUE -NOS ESPERA NO  FUIURO 9  
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ISRAELIS

ATAQUES DAS FORÇAS |
BLINDADAS ISRAELIS

[> ATAQUES DAS FORÇAS AÉREAS
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PENSAMENTO DO ISRAELI ANTES

DA GUERRA

“É DIFICIL SABER

QUEM ESTA

BLEFANDO

QUANDO NÃO SE

SABE QUEM ESTÁ

JOGANDO ",
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f Complexo Durante 19 anos: de independencia > construção ,o pais cres=
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| 9 oficial Guiara de Tel-Aviv,nunca participara numa ação 668no “Mirage!.No dia 5 de junho foi sua 1º vezo
o Sabre oaeroporto egipcio de Abu-Savir, vieram em sua. direção dpisavioes Mig-2ZL,ele os derrubou e voltou para a sua: bases

Após o almoço êle foi para a Siria ,e ele e mais um outro aviador
gerrubaram mais dois Mig=ZlcAssim foram marcadosno seu cadernos b avi=«es mas ele nao se satisfez com istos  , *

=dia seguinte ele saiu para um ataque em posiçao tengrestre eאס
por azar foi atingido,mas teve tenpo em alcançar com seu aviaoa sua ba
S$eeQuendo saiu do aviao notou que estava ferido»

Foi levado para o hospital e 14 ficou wrdia e meio.d noite dg2º dia fugiu do hospital e apos uma hora apresentou-se em sua base aeres8.21580 que queria voar pela manhas
A. me a sos68 conseguiu umasutorizaçao medias o Subiu no ayião e derrubouum 18-17 ,o seu quinto aviãos

 

FATOS TÍPICOS DE PREPARAÇÃO DA GUERRA
1- Disposição. 2
27 à maturidade espirtual da retaguarda e do exército.7- Responsabilidade: e disciplirra .

/!-2ךוג68םוגלוגפ
>Unidade nacionais

, , .antes do seu 19º aniversario,pairava em Israelum sentimento

| Ceu-desenvolveu=se Milhares de imigrantes foram absorvidos, formou-se umexc. citoçuma industria e umaagriculturas,

Por outro lado

,

a situação econôonica,a enigração de Israel,A juventude: sen rumo pedindo uma mensagem.Veio a guerra e como «e fosse| um grande liquificador ,misiumow findo «Todos estavam de prontidao,todos possuiam a mensagen. Iordin e juâcus do mundo vieram atender oapelo do pais, o individuo preocupou-se pelo cotetivo e o coletivo es-tava unido.

|, A juventude voluntarizou-se straba..hou é qualquer parte sentiu o Pais,amou o seu povo e soubeque aqui e sva Patria,   



 

  

 

2. O estado de alerta do Egito estava no augeEra +1 presumirquesdesde que haviam iniciado as suas concentrações de tropasno Sinali;tres semanas amtes ,os egípcios tivesse varias es-
quadrilhas de Migs-21 esperando,príntas a partir em cinco mi=
mitos,todas as manhaseUma ou duas patrulhas de Migs-2l esta-tambem jprovavelmente nos: araes aquela hora do dia,mui-
to adequada para um ataque: imimigo «Contud», seria muito poucoprovavel que,se tivesse mantidp indefinidamente nesse esta-do de prontidao.Ao ver que menhum ataque fora feito dentro
de duas hotas imediatamente: apos: o alvorecer ,os egipcios provavelmente: suspenderiam o estado de alerta e desligariam al=guns dos seus aparelhos: de nadar.0s israelenses acharam ques,as 7h Som, (8h Zom mo Cairo) ,os egipciosja teriam relaxado
a prontidao«

Quase sempre os ataque: são feitos ao alvorecer.Mas ,como ospilotos tem de estar a posrios pelo menos tres horas antes dedecolar,isso significaria tbem de levantar-se por volta dameia noite,ou nao dormirem naquela noitesÃo anoitecer do pri- meiro dia de guerra ,eles teriam estado: de vigilia durante

2

ho

horas.com toga a noite e possivelmente. ,;o dia seguintede açao a sua frente. Efetuando o ataque inicial as Tili5m,osPilotos poderiam dormir ate perto das lh,

Neste periodo dj; ano,uma neblina matinal cobre o Nilo Delta eo Canal de Suez «Por volta das Tnãom,geralmente se dispersae as 8 hs, o tempo costuma estar otimo.A visibilidade atingeo maximodevido ao angulo,do solse. o ar fica paradoso que éimportante para a colocação de bombas nas pistas»

Them (hora de Israel) equivale às 8hl5m no Cairo.0Os egip-cios começam a trabalhar as 9h da manha,Um ataque 15 minytos
antes: surpreenderia os generai's e comandantes da força aereaegipcia a caminho dos seus gabinetes e os pilotos e o pessoaldeterra dirigindo-se para os seus cursps de treinamento eoutras atividades.

PRINCIPAL OBJETIVO

Tornar inutílizavel & destruirtantos MIGS-21 quanto fossebossivel,por queeram os unicos aviies egipcios que poderâmevi-tar que a aviação israelense atingisse o seu objetivota destrui-ção da força egipcja de bombardeiosao longo alcance ,que tantoameaçava a populaçao civil de Israel,
2

tempo ate ao alvo : aprox 22 1/2 minutos
tempo sobre o alvo 1! aprox 7 1/2 minutos
regresso a base * aprox 20 minutos:
268088060106 00 + aprox 7 2 minutos.  
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NASSER :- Como está ? O irmão quer saber se estão combatendo em
toda a frente, aNASSER :- Vossa Majestade tenciona declarar a participaçao de
amerucanos e. eoeq ?

HUSSEIN! - (Resposta ininteligivel)
NASSER += A1Ô ? Acusaremos As Estados e a Inglaterra,ou só osEst

tados | Unidos?

HUSSEIN +-0s: Egtados Unidos e a Inglaterra.
NASSER + A Gra Bretanha tem gorta avioes ?
HUSSEINs- (resposta iminteligivel) a =
NASSER +- aaaao bem.O0 Rei Hussein fara uma declaração e eu farei

guiras 4
NASSER. :- Estamos lutando com todas as nossas forças e durante

toda anoite houve combates em todas as frentessSe
tivermos problgmas,nao importa,veneceremos apesar de
tudo «Deus esta conosco eVossg Majestade fara uma de-
01828086 gobre a participação dos americanos & inglie
S&So

HUSSEIN += (resposta ininteligível). 0 1NASSER 1- Por Deussjuro que farei uma declaração ,e Vossa Majes
tade fara outrg e faremos com que ms sirios declarem
tambem que avioes amgricanos e britanicos gstão de-
colando de porta-avioes e: lutando contra nose

HUSSEIN 4 - Ótimo de acordo, 0 6
NASSER 4 Muito obrigado.sNão desista «Nogsos: avjoes estao 6

spbrevoando IsraelL,nossos avioes estao gtacando os
aeroportos israelenses desde esta manha

 

ESTE TELEFONEMA, FOI GRAVADO PELO, SERVIÇO DE INP"RMA-
ÇÕES ISRABLIS ,AS LH S0M DA MANHA DE TERÇA FEIRA,
SEGUNDO DIA DA GUERRA»    

Além do Nasser querer envolver q infeliz Hussein nessa historia
apsurda;mentia ao seu aliado quant: à ntividade: dos seus avices,que
nao era nenhuma

Pensa-se, que Nasser imaginava uma grande batalha de confronto.

a maneira 91782108 na Peninsula do Sinai Mas mesmo supondo que os
israelenses nao tivessem dado ,o golpe decisivo ,pegando quase tados
os avioes egipcios em te rasha pouvas razces para crer que o resul-
tado final fosse outro Segundo os israelenses ,em 61 lutas de apar
relho contra aparelho ,5qMIGS égipcios foram abatidos,contra ne-
nhurn MIRAGE israelense sh
puderam derrubar MIGS-21.

te mesmo os subsenios VAUTOURS e MVYSTERES
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O Capitão COCHAV HESS condu-

218 o helicoptero que voava na
Costa norte do Mar Mo. to no ter=
ceiro dia da guerras

Foi enviiado paratransportar
um aviador cujo avião tinha sido
abatido na margem direita do Jar
dao Tinham pressa para chegar jun
to ao piloto do avião caido.

Derepente escutou-se for
te: expfosão perto do helicopte*
ro e este foi empurrado brus-
camente “Fomos atingido no tane
que de gazolina “* imformouwo me.
caníco ,aterrorizados,

9 piloto sabia exatamente o

1 1

pe era o significado do fatoe
eria: que aterrisar imediatamnen-
teePorem embaixo, sobre a terra,
estavam espalhadas as forças jor”
danaso

O Capitão Hess decidiu se-
guir voando todo o tempo possi”
Vel apesar do perigo latente de
que o helicoptero se convertesse
em uma armadilha de fogos,

Preparoy-se a chegar a qual
quer,preço «ate o aviadce' ,ficar
com eles e pedir ajuda pox, meio
do aparelhe de radio«Porem no
fim realizou uma operação muito
mais arriscada,
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OHelicoptero servia sen
ânterrupçao de: alvo para é fogo
jordanianosUma descarga alcançou-
o e outra passou sem tocarlos

0 mecanico rogou :"28%8-
fqs obrigados a aterrisart,pos
ren o Crpitao Hess estava deter-
aco a cumpri! a meta encomen-
ada .

"Fui informado,conta ête
“de que o aviador encontrava-se
dos pes de uma alta colina!,
Aterrisou e não encontrou nadas.
"Empreendi novamente o voo e co-
6061,3 busca-lo pelos arredores
e entao vi o aviador «Corria cem
todas as suas forçasoUm blinta-
do jordaniano é varios beduinos

 
 

& Y

tratavam em alcançá-lo. »

O que seguiu durou 8067
nas alguns 808וגמ00540 0
Hess apressou-se a 380
aviador. introduziu-se no heli-
goptero apressadamente..
este: levantou voo Um segurdo de-
pois uma bomba explodia exatar
cente no mesmo lugar no qual e-
Ia se encontravas   a ד
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Um fogo pesado açoitava a u=
nidade que: avançava a conquista de
UmKatef.A unidadg israeli avança...
wa lentamente: parem com segurança,
ate chegar ao arrame farpadoque
cexcawa a primeira pasiçao.0 fo
8g intersificou-se ate o ponto que
nao permitia levantar a cabeças

Cinco soldados foram degtina-
dos a forçar o cerco, Entre eles en
aontrava-se o Cabo EZRA VISHNIA.
Bsra,de 19 anos de idadecorreu co-
mo um louco até o cerco rcuspindo |
fogo com sua armaçÃo sew Lado geus
companheiros iam caindo,porem ele
continuou swa desembalada corrida
e a distancia de poucosmetros: foi
fefido gravemente cm ambas as pernas,
Sinttu derepentie ;u:: nue suaspernas
pesavam como chumbo,

qa grana

II

Com o resto das suas forças
saltou sobre o cerco e atirou-se
sobre o arrame: farpado enquanto
ritava aqgs seus companheiros:
“Venham rapido,passem sobre mim”

E as combatentes chegaram e
passaram sobre q seu corpo,en-
trando na posiçao,em questao de
minutos, e Ezrg nao deixou es=
capar nem um so gemidos

Apanas quando toda a unida”
de passou gobre ele chamou ao en
fermeiro,nao sem antes arrojaru

da dentro da posiçao

|

 

 
1

Na Guerra dos Seis Dias,no dia
7 de jumho ,quando praticamente a  guerra estava terminada para a sua
unidade Major DANIEL VARDON, chegou
Com uma patrulha em El-Arishaonde:
foi orderado em acompanhar שמ011ת=

6860 pelas ruelas da cidadeEm uma
desta ruelas estavam abatidos uns
quantos feridos que tinham que ser
trnsportados urgen“amente s

?

Apos horas de tentativas da
sua unidade em tirar os combatentes
do lugar sem exito,devido a teimo=
sia de uma potrulha egipcia que ti-
nha se etrimcheirado ao lado dos
feridos e nao deixava aproximar-se
deles. Dani Vardon disse :-

1 1

u Parece-me que ainda não
se fez o suficiente para tirar
os: feridose!! e avançou elg meg
mo com esta finalidadesTres ver
2es tratou de entrar na rwela
sem consegui”"loeTentqu atacar a
patrulha egipcia,porem o fogo
forte dos egípcios impediu em
faze-lo.

À terceira vez,;quando u“
ma granada sem os dispositívos
dg: segurança achava“se nas suas
naos foi atingido ,explodiu e
Daniel Vardon morreu instanta*
meamente

 

Dantel,ge Guivat Brener,
recebeu a mençaopela 3º veze  

8
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is duas da madrugada começar
ram os paraquedistas a forçar o
cerco que. dividia a cidadede 787
rusalemePor um curto periodo a

"LegiaoJordana naq podia decifrar
qual era a intenção dos que for-
çavam sato que os primeiros para-
quedistas cruzaram o cergosEntao
e segundo uma planificaçao prema-
turascomeçaram a obstruirsegun”
do o "objeto perigo",um golpe de
fogo assassino de canhoes,que apon

tavam desde muitos anos ,com o fim
de obstruir o passo ate a parte
oriental da cidade,

| Uma das unidades destinada a
| penetrar imediatamente depois: dos
| que forçoyam o cerco ,viu-se en-

curalado Zentro deste re;omoinho
fervente.

II

Por alguns instantes uma parali-
sia total apoderou-se dos combaten
teseDentro das ruas,que se conver
teram em sinistros matadouros, vie
ram mais à 5c companheirzs banha”
dos em sangue.Mortos e feridose
E tudo isto antes ainda de comer |]
çar a batalha,antesde terem t à
contacto com a legiaos
Nestes momentos enfermeiros des”
conhecidos conver em diri-
gentes dos desamparadose

4 ,

|SCELOMO EZSTEIN, que fora ate en-
tao um enfecmeiro dgsconhecido 4
um combatente: cuja unica arma era
uma valise de primeiros:  auxili-
5 o qual estava inscrito
o simbolo da Cruz Vermelha,ccrria
de um lado para outro,pela rua ,

| as vezes erguido,as vezes ajoelha

 
 

III

dospara tratar 68 seus companhei -
ros que emitiam profundos suspi-
TOSe

ajoelhou-se no mesmo momento que
יי ao seu lado uma bom”

de

| | ho lado de um dosferidos,

4 escutou o zumbido da bom
ba, tambem o escutou o ferido que
estava 70-62-10 na terraçh SCHLO-
MO EPSTB1N restava apenas um וגמ1-
co caminho é mecrrerçPorem nos
fragmentos de segundo de que, ain”

| da dispunha,fizeram nascer nele o
sentimento de que com sua mprte
e obrigado a sajvar o feridos
Jogou-se sobre ele,abraçou seu cor | po e assim encontrcw a mortes

ו 

HÁ QUEM DISSE QUE DEVIA-
Rs MENÇÕES DE

ITO AO UM POVO TODS,
MAS EM TODaS AS GUERRAS
DESCOBRE“SE AQUELES AOS
UM FOGO INTERNO ACENDE
NO MOMENTO EXATO E ILUMI Ná
M UNIDADE INTEIRA »
PARA ESTES QUE FORAM

CONCEDIDOS AS MENÇÕES
hO MERITOs

51TOTAL

30 ENTREGUES »0S PROTAGO
NISTAS

ZL ÉS FAMILIAS ENLUTADAS   
 



  

  

 

DIA 6 de

DOS DIÁRIOSPR CAMPANHA
o. — o — o e Do

JUNHO 3 =

3h Sm - A Escola dePolicia era tomada-"Foi o mais pesado

Th

dos esmbatas.Dos 500 homens que compunham o batlhsc de
de para quedas,ho foram mortoseh Escoja de Policia tinha
dcfende-la mais de 200 homens da Legiao ÁrabesPara ata-
Car ums vosição fortemente defendida,era preciso ser,
pelo menos,tres vezes mais forte do que o inimigo",

. »
4 Legião Árabe lutou fumjoszmenteeSo depois de varias
horas de combate de rua & que renseguimos tomar a Es-
cola de. Policla,106 legionarios arabes jaziam mortos
dentro e a volta do edificios
hs forças israelenses contaram com o apoio do fogo és
morteiros: de 120mm e de artilharia das proxir' lades
de Castel.

- Tomada de Latrun sob o comando de Uri,encravo no tez
nitorioisraeli «Na outra vez,em 19148 Latrun tirna sido
ferreamentiedefendida pelos arabeseDesta vez caiu façir
mente: e os paraquedistas israelis avançaram em direção
de: Ramalah Antes de alcançar Ramalah,as torres os minar
retas de Jerusalem sursiram-lhes ge repente ה

"אמ tínhamos visto Jerusalem desse lado.Era uma sene
sação estranhas sabendo que o resto da nossa,btigada est
va combatendo la,pensar que depois de todo este tempo,
Jerusalem seria outra vez nossas

DIA 7 de JUNHO

5h

8h30,

9h50m
15

1!ןמ-

- 282167 %616%0ת0וגהּפססע128מ%0860מ868 da Cidade Velha
e disse - Ja estamos sendo pressionado para 00888ע ?6
go«Estamos no Canal «Os egipcios foram encurralados ,
- naramuedistas iniciaram o,seu ataque,durante meia
hora contaram mm o apoio aereo e de artilhariasáugas
ta Vitorta «foi encontrada vazia e Isoric fot temado,

= Motta entrou na cidade pela Porta do Santo Estevão.
- Narkiss estava perto do Muro das Lamentações ;con o
rabino chefe ,Barley e Motta.h “peração Cidade Velha
estava quase concluida.

Dayan entrmm na Cidade Velha acompanhado por Rebin e
Narkiss .Encaminharam-se para o Murodas Lamentaçoes
onde: Dayan,segrem*- ymovalha tradiçao judia ,escreveu
uma prece mum pedaço de papel ,colocando-o entre as
pedra do Muro: "QUE À PAZ REINE EM ISRAEL !“,

am יי  



 

ANDO
 

Depois da trágica morte de Jonas Sverner
no 1º dia da Guerra,seus amigos deBror
Çhail escreveram algumas palavras sobre
ele na forma de cartas ou simples narrar
tivas .Transcrevemos algumas delase  dpi

memהוא דורילרה

PARA

sua vozyque
sq nos seus
ra nuncas

tros,

R ccesDesde

1 quentemente,

No fim

voltou pura

cultura,que

sem 202829 8 
]DaRR-

₪וגוו

ַך0א4

(SARA (

Uma grande tre gédianos acon
tecexsUma tragedia que nao 480067
ceremos Ainda me lembro da ulti=
ma wez que valo aqui,estava pbri
gado a voltar ao acampamento .Es-
peramcsa sua volta,mas infeliz”
mente nao voltastes,

Não possy me conformar com 0
fato de que ngo vamos maisouvir

não Vimos ver o sorri
labios,que nao volta-

a

Voce era um rapaz quieto,ale
gre e sempre pronto a ajuda os ou

2

Os dias passam asmemogias
ficam,e pgr isso voce vivera ma
nossa memoria para sempre o

ÂMEMÓRIA DE IONA

(ELIAHU MARGALIT)

Ions ,eras como sew nome (pon
,

טס),51ם0010 da camaradagem, simbolo
da alegria juvenil.Sempre, sempre
sorrindo para todoseFizeste am. za”
de com todos+Nunca de mau humor, se
pre alcgre e distribuindo sua ale-
grias

,

Veio para nos de uma casa ,
cheia de bondade e se ligqu com to
da sua alma ao meshek e nele viu
sua casa e nos seus amigosysua 287|
3%

O grupo "Shalevet"era adulto
para voce e por isso foi mandado
para outro Kibutz Or Haner,

E quando chegou a hora da, pri
wa voce passow ,e com honraeVoc.
caiu no wvombate em Rafiah,
 

ALGUMAS PALAVRAS

NELSON

que nos deixou não es=
queccw o kibutz,Visitou-nos fre-

e cada visita dizia
que queria voltar logos

do, curso em Or Haner
nos cheio de energia

e VGival.. 0 kibutz recebeu-ocom
braços abertos,se adaptou na agri

gostou muitosçeus sum
periores gostaram muito dele e e-ג
logiavam sew trabalho|

Por que Deus o escolheu?Êle
foi mm rapaz quietoe inocente que
nuncx fez malcVamos;nos lembrar

| dele como de um irmão que se foi
vidas  

ee

IONA QUERIDO

SA NDRA

Nunca imaginei que iria pre”
cisgr egerever-lhe hoje,sabendo que
estas tao longesDe verdade ,prefe-
riria vonversar com voce e nao ter
que usar a escrita como meio de cos
municação entre nossa

» Hoje,mudei de ideia cácho que
alguem alem de mim deve gaber que
te amava muito,sendo voce um rapaz
puro, simples e diferente dos outros

/-

Sempre que voce winha ao
nosso quarto gu ficava feliz .ven-
sando que voce se aproximava çada
vezmais: a nos de um lado,e nos a
voce de outros |  asas meiose qro mms
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JORNAL DE COMBATE |

 

Chativat Ierushalaim,0 comandante Aluf Mishne ELIEZER AMITI,coman-
dante regional envia sua mensagem no Jornri do Combateo

Junto da frente de Jerusalem estão de prontidão os soldados da |

 

  
  

  

SOLDADOS E OFICIAIS obil

A hora da prova se apnoximou. À nosse fronteira ainda está em si-
Lencio;mas: seria bom que as preocupações causadas pelos aconter
cimentos da Guerra da Independencia nao retorngm para Jerusalem
ebraicasCom calma e de: prontidao garante o Exercito de Defesa de
srael que o povo resida con seguranças

Completo foi o compargcimento vosso e ultrapassgu tpdas as ex=
pectativas: de outras epocas de lutas ow de exrcicioss

4 organização foi esplén“ da e não decepcionou as esperanças,
que: tinha com justiça o comandante de cada um de nos.

Se existiram problemas: foram causados: pelo excesso de boa vontade
o almejo de todos em ser convocado antes mesmo de ser chamado e
da vontade sem linites dos cidadoes e'ris em ajudar o exercito,
& a cada soldado pelo simples fato dele ser sol “Ino

Em Lag Baomer acostumavam as crianças de Israel sair com arcos e
flexas para mostrar que somos um povo combatentes

Eliezer Amiti 4
comandante da região

de Jerusalem,

     


