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ისრაელისა და არაბული ქვეყნების  ომები  

1948 წლის 14 მაისს ისრაელმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, რასაც მეზობელ არაბულ 

ქვეყნებთან ომის დაწყება მოჰყვა, ვინაიდან მათ უარი განაცხადეს ისრაელის ცნობაზე. 

ისრაელი ამ ომების სერიაში გამარჯვებული გამოვიდა და შეძლო საკუთარი 

დამოუკიდებლობის დაცვა. 1948 წლის 15 მაისს ხუთი არაბული ქვეყნის (ეგვიპტე, 

ტრანსიორდანია, ლიბანი, სირია და ერაყი) ჯარები, რომლებიც მიისწრაფოდნენ არ დაეშვათ 

ებრაული სახელმწიფოს შექმნა, შევიდნენ პალესტინის ტერიტორიაზე. დაიწყო ისრაელისა 

და  არაბული ქვეყნების პირველი ომი, რომელმაც ისრაელში მიიღო სახელწოდება „ომი 

დამოუკიდებლობისათვის“, ხოლო არაბულ ქვეყნებში – „პალესტინური ომები“. ომში 

მონაწილეობა მიიღო რამდენიმე არაბულმა ქვეყანამ, მაგრამ მათი შეიარაღებული ძალები, 

იორდანიის არმიის გამოკლებით, წარმოადგენდნენ არაორგანიზებულ და ცუდად 

შეიარაღებულ ფორმირებას.   

გაერო-ს უშიშროების საბჭომ, რომელიც ცდილობდა შეეჩერებინა საომარი მოქმედებანი, 

მიიღო ორი რეზოლუცია 1948 წლის 4 და 13 ნოემბერს, რომლებშიც მოითხოვა საბრძოლო 

მოქმედებების შეწყვეტა დაპირისპირებული მხარეებისაგან.  

1949 წლის პირველ ნახევარში არაბული ქვეყნები და ისრაელი დასხდნენ მოლაპარაკების 

მაგიდასთან კუნძულ როდოსზე. 1949 წ. ისრაელმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას ცეცხლის 

შეწყვეტის თაობაზე ეგვიპტესთან, ლიბანთან, ტრანსიორდანიასთან, და სირიასთან.  

გავლებულ იქნა სადემარკაციო ხაზი – მწვანე ხაზი – ერთი მხრივ, ისრაელსა და მეორე მხრივ, 

ლიბანს, სირიას, იორდანიას (იორდანიის მიერ ოკუპირებული მდ. იორდანეს დას. ნაპირის 

ჩათვლით), ეგვიპტეს (ეგვიპტის მიერ ოკუპირებული ღაზას სექტორის ჩათვლით) შორის. 

1967 წლის „ექვსდღიან ომამდე“ მწვანე ხაზი არსებობდა, როგორც ცეცხლის შეწყვეტის ხაზი, 

ხოლო მის შემდეგ შეიძინა პოლიტიკური სტატუსი, რამდენადაც გაერო ოკუპირებულად 

თვლის  ისრაელის კონტროლირებად ტერიტორიებს ამ ხაზს გარეთ. 

ომი გაგრძელდა 1 წელი, 3 თვე და 10 დღე. ეს ომი ისრაელს დაუჯდა 500 მლნ აშშ დოლარი, 

ხოლო არაბებს – 300 მლნ აშშ დოლარი.  ომის შედეგები არ იყო მანუგეშებელი 

არაბებისათვის. გაერო-ს გადაწყვეტილებების მიუხედავად, პალესტინის ტერიტორიაზე 

არაბული სახელმწიფო არ შექმნილა – ისრაელმა ოკუპირება მოახდინა პალესტინის 

ტერიტორიის თითქმის 77%-ისა, ისე როგორც იერუსალიმის დიდი ნაწილის, დანარჩენი 

მიიტაცეს იორდანიამ და ეგვიპტემ. ომის შედეგად, ისრაელის ტერიტორია გაიზარდა 46,4%-

ით.  

 

6 დღიანი ომი 

1967 წლის 5 ივნისს ახლო აღმოსავლეთში გაჩაღდა არაბული ქვეყნებისა და ისრაელის ახალი 

ომი, რომელიც ისტორიაში შევიდა ექვსდღიანი ომის სახელით და დამთავრდა ისრაელის 

სრული გამარჯვებით ეგვიპტეზე, სირიასა და იორდანიაზე. ამ ომს ჰქონდა სერიოზული 
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შედეგები მთელი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონისათვის. ეს იყო ახალი ეტაპი როგორც 

ისრაელის, ისე არაბული ქვეყნების ისტორიაში. მან განსაზღვრა ახლო აღმოსავლეთის 

შემდგომი განვითარება და რეგიონის თანამედროვე რუკა, ზოგიერთი გამონაკლისით, 

მოხაზული იქნა ექვსდღიანი ომით.  

საბჭოთა იარაღის დახმარებით ეგვიპტის არმიის გაძლიერებამ დაარწმუნა ეგვიპტის 

გენერალიტეტი სიძლიერეში და პრეზიდენტ ნასერს გაუჩნდა ისრაელზე უპირატესობის 

საშიში ილუზია. მართალია ეგვიპტის სამხედრო სიძლიერე გაიზარდა 1948 წელთან 

შედარებით, მაგრამ ისრაელი, თავის მხრივ, გადაიქცა ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ (თუ არა 

უძლიერეს) სამხედრო ძალად რეგიონში.  

ისრაელმა 1967 წლის 4 ივნისს საჰაერო დარტყმები განახორციელა ეგვიპტურ ობიექტებზე და 

დაიწყო ფართომასშტაბიანი შეტევა. არაბთა სწრაფმა დამარცხებამ გამოავლინა, რომ ეგვიპტე, 

სირია და იორდანია ცუდად იყვნენ მომზადებული ომისათვის.  ომმა, რომელიც გაგრძელდა 

სულ ექვსი დღე, კარდინალურად შეცვალა გეოპოლიტიკური ბალანსი ახლო აღმოსავლეთში. 

ისრაელმა მოიპოვა სრული გამარჯვება, გააფართოვა თავისი ტერიტორია 3,5-ჯერ, 

დაისაკუთრა სინას ნახევარკუნძული, ღაზას სექტორი, იორდანიის კონტროლირებადი 

ტერიტორიები მდ. იორდანეს დას. ნაპირზე, სირიის გოლანის მაღლობების ძირითადი 

ნაწილი. სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა კონტროლის დამყარებას იერუსალიმზე.  

1967 წლის 1 სექტემბერს შედგა ხართუმის კონფერენცია, სადაც  გამოცხადდა პრინციპი „სამი 

არა“, არა – ისრაელის აღიარებას, არა – ისრაელთან მოლაპარაკებებს, არა – ისრაელთან 

სამშვიდობო ხელშეკრულების დადებას. ამის გარდა, მიიღეს დამატებითი რე-ზოლუცია: 

არავითარი კომპრომისი ან მცირეოდენი დათმობა პალესტინელების უფლებებთან 

დაკავშირებით.  

 

1973 წლის ოქტომბრის ომი 

1973 წლის 6 ოქტომბერს დაიწყო არაბული ქვეყნებისა და ისრაელის მეოთხე ომი.  ეგვიპტე 

(80,000 ან 90,000-იანი არმია) და სირია ერთდროულად თავს დაესხნენ ისრაელს იმ დროს, 

როცა ებრაელები აღნიშნავდნენ მთავარ რელიგიურ დღესასწაულს - იომ-ქიფურს 

(„განკითხვის დღე“).  სამხედრო მოქმედებების მაქსიმალური კოორდინაცია უნდა 

მომხდარიყო 2 ფრონტზე – ეგვიპტისა და სირიის ფრონტებზე.  თავდაპირველად 

ეგვიპტელებმა, ავიაციის დახმარებით, უპირატესობა მოიპოვეს. 

1973 წლის 16 ოქტომბერს სამხედრო უპირატესობა ისრაელის მხარეს გადავიდა და ის 

არამარტო გადაურჩა განადგურებას, არამედ უკუაგდო სირიელები და ეგვიპტელებიც. 

თუმცა, ამ ომმა ისრაელს აჩვენა, რომ მოწინააღმდეგე ახლა უფრო ძლიერი იყო, ვიდრე ადრე. 

მართალია აშშ არაპირდაპირი გზით მონაწილეობდა ამ ომში, ტექნიკას და შეიარაღებას 

პირდაპირ აწვდიდა ისრაელს და ზეწოლას ახდენდა პრეზიდენტ ანვარ სადათზე. 

როგორც ისრაელელებისათვის, ისე არაბებისათვის, ამ ომს ჰქონდა სერიოზული 

ფსიქოლოგიური შედეგები: ისრაელი აღარ იყო უწინდელივით თვითდაჯერებული თავის 

დაუმარცხებლობაში. არაბულმა ქვეყნებმა დარტყმა მიაყენეს ისრაელის ხელმძღვანელობის 

პრესტიჟს და შესაძლებლობა მიეცათ ეამაყათ ომის პირველი ფაზით მაინც, როდესაც მათი 
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მოქმედებები წარმატებული იყო.  ისრაელი არ ელოდა, რომ ეგვიპტე ომს დაიწყებდა. ამის 

გამო ისრაელელები დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებდნენ არც ეგვიპტისა და გაერო-ს 

სამშვიდობო ინიციატივებს და არც 1972-73 წლების ომისათვის მზადებას. 

1973 წლის ომმა დიდი რეზონანსი გამოიწვია მსოფლიოში. არაბული ქვეყნების მიერ 

ემბარგოს დაწესებამ ნავთობის მიყიდვაზე იმ ქვეყნებისათვის, რომელთაც მხარი დაუჭირეს 

ისრაელს და შესაბამისად ნავთობზე ფასების მომატებამ, გამოიწვია ეკონომიკური კრიზისი 

დასავლეთში. ნატოს ქვეყნების უმეტესობამ უარი უთხრა აშშ-ს საჰაერო გზით მიეწოდებინა 

ნავთობი ისრაელისათვის.  გაიზარდა ისრაელის პოლიტიკური იზოლაცია მსოფლიოში – 29 

აფრიკულმა ქვეყანამ გაწყვიტა ურთიერთობა ისრაელთან. შესუსტდა იმიგრაცია ისრაელში, 

რომელიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა ექვსდღიანი ომის შემდეგ. 

ცეცხლის შეწყვეტა მიღწეულ იქნა გაერო-ს უშიშროების საბჭოს მიერ 1973 წლის 22 

ოქტომბერს მიღებული #338-ე რეზოლუციით. 

 

 


