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Egyes arab országok és Izrael között zaj-

lott háborúk. Izrael függetlenségének 

kikiáltását (1948. május 14.) követően tört 

ki az első arab–izraeli háború, amelyben 

Izraellel szemben Egyiptom, Szíria, Li-

banon, Transzjordánia, közvetetten Irak 

és Szaúd-Arábia vett részt. 1956-ban a 

szuezi válság következtében brit és fran-

cia részvétellel Egyiptom és Izrael kö-

zött zajlott a második arab–izraeli hábo-

rú, 1967-ben Egyiptom, Szíria és Jordá-

nia részvételével a palesztin nép helyzetét 

máig meghatározó harmadik (hatnapos) 

háború. A negyedik, Egyiptom és Szíria 

által kezdeményezett arab–izraeli háború 

(1973) jom kipuri háborúként is ismert. 

Egyesek az arab–izraeli háborúk közé 

sorolják az 1967–1970 között a Szuezi-

csatorna két partján Izrael és Egyiptom 

által vívott ún. felőrlő (kifullasztó) 

anyagháborút, valamint (és ötödik arab–

izraeli háborúnak nevezik) Izrael beavat-

kozását 1982-ben a libanoni polgárhábo-

rúba is.  

Az arab világ és Izrael viszonya ugyan-

úgy sokat változott az évtizedek folya-

mán, ahogy a hidegháború lezárulta is 

megváltoztatta az azok hátteréül szolgáló 

nemzetközi viszonyokat. Egyiptom 

(1979-ben) és Jordánia (1994-ben) béke-

szerződést kötött Izraellel. Szíriával to-

vábbra is feszült a viszony a Golán-

fennsík miatt, de az 1990-es évektől is-

mét folytak béketárgyalások a két állam 

között. Libanon belpolitikai instabilitása, 

illetve az ország területéről Izraelre kilőtt 

rakéták miatt Izrael 2006 nyarán légicsa-

pásokkal és szárazföldi műveletekkel 

próbálta megoldani a helyzetet. Bár a 

sajtó második libanoni háborúként emle-

gette, a helyzet ugyanúgy nem volt egyér-

telmű, mint 1982-ben, hiszen ezúttal sem 

két állam fegyveres ereje állt szemben 

egymással. Hasonló dilemmák merültek 

fel a gázai háború (2009. december – 

2010. január) kapcsán is, amely bár a 

Gázai övezetben regnáló Hamász ellen 

folytatott (Öntött Ólom néven ismert) 

hadművelet volt, azt messze nem a nem-

zetközi jog háborúkra vonatkozó szabá-

lyai mentén vívták. 

(Paragi Beáta) 
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