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Seksdagskrigen i 1967 Carsten Skovgaard Jensen Hent PDF Seksdagskrigen i 1967 er en af de mest
skelsættende begivenheder i Mellemøstens nyere historie. Den har været afgørende i den forstand, at den
udvikling og mange af de begivenheder, der siden er fulgt efter i den turbulente region, er direkte afledt af

den korte krig i juni.

Bogen er en analyse af historiske sammenhænge, baggrunde og motiver, ligesom årsagerne til krigen og
aktørernes handlinger forårsaget af interne konflikter og uroligheder, magtkampe, internationale forviklinger

og stormagtspolitik står centralt. Hvert af de syv kapitler er viet til hver af hovedaktørerne i konflikten:
Syrien, Fatah, Egypten, Jordan, Israel, Sovjetunionen og USA, hvilket gør det muligt at se konflikten fra

netop deres særlige synsvinkel. Der bygges blandt andet på nyligt deklassificeret materiale fra både israelske,
sovjetiske og amerikanske arkiver, som kaster nyt lys på krigen. I efterskriftet perspektiveres der både til

nutiden og til udviklingen i det amerikansk-israelske forhold.
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