
 

 

Utanríkisstefna Egyptalands frá byltingunni 1952 

Sjónarhorn raunhyggju 

Kjartan Páll Þórarinsson 

Lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði 

 

Félagsvísindasvið 



  

 

Utanríkisstefna Egyptalands frá byltingunni 1952 

Sjónarhorn raunhyggju 

Kjartan Páll Þórarinsson 

Lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði 

Leiðbeinandi: Tómas Brynjólfsson  

 

Stjórnmálafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2012 



  

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Kjartan Páll Þórarinsson 2012 

 

 

Reykjavík, Ísland 2012



  

1 

 

Útdráttur 

Egyptaland á sér langa sögu og hefur verið sagt að vagga siðmenningar liggi við ósa 

Nílarfljóts. Landfræðileg staðsetning egypska ríkisins hefur spilað stóran þátt í sögu þess og 

afskipti erlendra aðila hafa löngum verið mikil í Egyptalandi. Byltingar eru samofnar sögu 

ríkisins líkt og byltingin vorið 2011 ber vitni um. Herforingjabyltingin árið 1952 er hins vegar 

einn merkasti atburður nútímasögu Egyptalands. Þar með hefjast sjálfstæð afskipti Egypta af 

alþjóðamálum. Í þessari ritgerð er utanríkisstefna Egyptalands frá árinu 1952 skoðuð út frá 

raunhyggjukenningu alþjóðastjórnmála. Sérstaklega er litið til forsetaembættis ríkisins sem 

hefur verið gríðarlega valdamikið. Óhjákvæmilegt er að líta til Ísraels sem hefur haft mikil 

áhrif á utanríkisstefnu Egypta og samskipti við önnur ríki. Í lok ritgerðar er litið til stöðu mála 

í Egyptalandi í dag eftir að Hosni Mubarak var steypt af forsetastóli árið 2011. Í stuttu máli 

eru niðurstöður ritgerðarinnar þær að raunhyggjukenning nær að útskýra utanríkisstefnu 

Egypta frá byltingunni 1952. Þrátt fyrir að forsetar Egyptalands standi frammi fyrir ólíkum 

áskorunum er aðalmarkmið ávalt að hámarka öryggi ríkisins.  

  Að lokum langar mig að þakka Tómasi Brynjólfssyni fyrir leiðsögnina við þessa 

lokaritgerð og fyrir að hafa vakið áhuga minn á málefnum Mið-Austurlanda.  
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1. Inngangur 

 

Egyptaland á sér langa og merkilega sögu. Sagt hefur verið að vagga siðmenningar væri við 

Nílarósa og bera forn mannvirki eins og píramídarnir vitni um það. Sú landfræðilega 

staðreynd að Egyptaland er á krossgötum Afríku, Evrópu og Asíu hefur mótað sögu ríkisins 

og gerir enn þann dag í dag. Einnig má rekja uppruna stærstu trúarbragða heims til þess 

svæðis sem nú er Egyptaland. Landið er því einnig staðsett á krossgötum í menningarlegum 

skilningi. Því þarf ekki að koma á óvart að svæðið hafi vakið áhuga nýlenduveldanna á 18. og 

19. öld. Má því sjá fótspor Frakka og Breta víða um sögu Egypta. Nílardalurinn hefur lengi 

verið valdamiðja Mið-Austurlanda og Norður - Afríku. Margt hefur breyst frá því að Faraóar 

réðu yfir Egyptalandi og hefur margvíslegt stjórnarfar og byltingar af ýmsu tagi verið 

samofnar sögu ríkisins. Skemmst ber að minnast hins svokallaða arabíska vors og þeirrar öldu 

byltinga sem reið yfir ríki Mið-Austurlanda vorið 2011. Byltingin 1952 er einn merkasti 

atburður í nútímasögu Egyptalands og hafði hún mótandi áhrif fyrir alþjóðastjórnmál landsins 

og Mið-Austurlanda. Sá atburður markar einmitt upphaf þess tímaramma sem notast verður 

við í þessari ritgerð og nær hann allt til dagsins í dag. Byltingin batt enda á beina íhlutun 

erlendra aðila í Egyptalandi og þar með hefst tímabil þar sem að Egyptar hafa sjálfstæð 

afskipti af alþjóðastjórnmálum. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er eftirfarandi: „Skýrir 

raunsæiskenning alþjóðastjórnmála utanríkisstefnu Egyptalands frá byltingunni 1952“.  Horft 

verður til forsetaembættisins og hvernig það hefur mótað stjórnmál ríkisins og utanríkisstefnu. 

Óhjákvæmilegt er að líta til Ísraels sem hefur haft mikil áhrif á samskipti Egypta við 

vesturlönd sem og önnur ríki í Mið-Austurlöndum. Að lokum verður litið til stöðu mála í 

Egyptalandi nú í dag þar sem að ríkið stendur á miklum tímamótum og mikil óvissa er um 

hvernig stjórnmálalegt umhverfi mun mótast á því umrótstímabili sem nú stendur yfir. 
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2. Kenningarleg nálgun 

 

Kenningarlegur rammi er nauðsynlegur þegar greina á alþjóðastjórnmál. Kenning í 

alþjóðastjórnmálum er samansafn heildstæðra hugmynda sem hjálpa til við að útskýra hegðun 

einstaklinga og ríkja. Ef ekki er stuðst við kenningu þegar greina á alþjóðastjórnmál, er hætt 

við að nálgunin verði sundurleit og óskipulögð. Góð kenning getur haft ákveðið spádómsgildi 

um það hvaða ákvarðanir verði líklegast teknar.
1
   

 Raunsæ kenning eða raunsæishyggja sem notast er við í þessari ritgerð á sér langa sögu 

og hefur verið mest áberandi á meðal fræðimanna sem kenning í alþjóðastjórnmálum.
2
  

Hans J. Morgenthau hefur oft verið nefndur faðir raunhyggjukenninga í alþjóðastjórnmálum 

og hafði rit hans „Politics Among Nations: The struggle for Power and Peace“ gríðarleg áhrif 

þegar það kom út árið 1948. Enn þann dag í dag þykja verk hans og hugmyndir eiga vel við 

og hafa þær haft mótandi áhrif á þá sem á eftir fylgdu.
3
  

 Grunnhugmyndir raunhyggjukenninga má hins vegar rekja allt aftur til Forn-Grikkja 

þegar  borgríki voru þar ráðandi einingar þar sem átök voru tíð þeirra á milli. Þá er oft vísað 

til Þúkýdídíesar sem skrifaði um Pelopsskaga stríðin. Þar segir hann frá því þegar Aþenumenn 

komu til grísku eyjarinnar Milos. Spartverjar höfðu verið bandamenn eyjunnar litlu, en þá 

höfðu Aþenumenn sigrað og töldu sig því eiga rétt á því að ríkja yfir íbúum eyjunnar. 

Eyjaskeggjum  var gerð grein fyrir því að þeir væru ekki í góðri samningsstöðu, þar sem 

herafli þeirra væri mun minni en hjá Aþenumönnum. Í stuttu máli  er niðurstaðan sú, að íbúar 

Milos eru neyddir til að gangast við járnlögmáli raunsæishyggjumanna, sem er að hinir sterku 

gera það sem að þeir hafa vald til að gera, og hinir veiku verða að gangast við því sem á þeim 

dynur.
4
 Machiavelli og Hobbes eru einnig oft nefndir  meðal þeirra sem lögðu línurnar fyrir 

raunsæishyggju. Þá er gjarnan vísað til Furstans sem er þekktasta rit Machiavelli. Þar leggur 

hann línurnar um hvernig valdhafi skal stjórna ríki sínu. Þekkt dæmi úr Furstanum er þegar 

Machiavelli talar um hvaða eiginleika stjórnandi skal hafa, þar sem allir menn eru illir að hans 

mati og líkir hann innræti manna við dýr. Stjórnandinn skal hafa slægð refsins og ætti að vera 

                                                
1 Kennth N. Waltz, Theory of International Politics, (Boston: McGraw-Hill, 1979), 1-2. 
2 Tim Dunne og Brian C. Schmidt, „Realism“ í The Globalization of World Politics : An Introduction to 

International Relations, 4.útgáfa, ritstj. John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens, (New York: Oxford 

University Press, 2008), 92. 
3 Kenneth W. Thompson, Formáli í Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, 6.útg. eftir Hans 

J. Morgenthau.  (Boston: McGraw-Hill, 1993), xiii-xiv. 
4 Dunne, The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations, 97-98. 
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hugaður eins og ljón. 
5
 

 Í höndum Morgenthau varð raunsæishyggja hins vegar að eiginlegri kenningu í 

alþjóðastjórnmálum og telst hann til þeirra sem að kallaðir eru klassískir raunsæismenn. 
6
 

Samkvæmt klassískri raunsæishyggju er sókn eftir völdum og að drottna yfir öðrum innbyggt 

í mannlegt eðli. Það lögmál leggur línurnar í alþjóðastjórnmálum og hegðun ríkja á 

alþjóðavettvangi. Samkvæmt kenningunni er eðlishvöt mannsins að reyna komast af öllu öðru 

yfirsterkari. Lífsbarátta ríkja getur því verið þyrnum stráð og blóði drifin líkt og sagan ber 

vitni um. Valdajafnvægi er einn af lykil kröftum sem eru að verkum í alþjóðakerfinu og 

hreyfa við ríkjum samkvæmt hugmyndum klassískra raunhyggjumanna. Morgenthau talaði 

um margpóla kerfi sem ríki myndu leita jafnvægis í, en taldi sérstaklega hættulegt ef um 

tvípóla kerfi væri að ræða. Samkvæmt því var tími kalda stríðsins sérstaklega varasamur, en 

það tímabil í sögunni hafði sérstaklega mikil mótunaráhrif á ríkjakerfi Mið-Austurlanda. 

Klassískir raunhyggjumenn myndu útskýra hegðun ríkja á tímum kalda stríðsins, sem viðleitni 

við að viðhalda því valdajafnvægi sem væri í kerfinu, til þess að tryggja sitt eigið öryggi og 

forðast að einn aðili verði alvaldur.
7
 Að auki telur Morgenthau að í megindráttum geti ríki 

einungis hagað sér á þrjá mismunandi vegu í innanríkis- og utanríkismálum. Það er að halda 

völdum, auka völd eða að sýna vald. Það ríki sem vill halda völdum eins og þau eru, er þar af 

leiðandi fylgjandi því að halda óbreyttu ástandi eða status quo eins og Morgenthau kallar það. 

Ríki sem að hyggst auka sín völd með öllum þeim leiðum sem færar eru, aðhyllist 

heimsvaldastefnu (e.imperialism) af einhverju tagi. Þau ríki sem kjósa að sýna vald sitt eru 

annaðhvort að gera það til að viðhalda þeim völdum sem þau hafa þá þegar, eða eru að leitast 

eftir því að auka völd sín. Aukin völd eru réttlætanleg vegna þess að þau geta fært ríkjum 

aukið öryggi, á kostnað annarra. 
8
  

 Undir lok kalda stríðsins áttu hinar klassísku raunhyggju kenningar undir högg að sækja. 

Var það meðal annars vegna þess, að kenningin náði illa að útskýra hvers vegna spennan á 

milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna hafði slaknað. 
9
 Kom þá fram nýr armur af 

raunhyggjukenningum sem kallast ný-raunhyggja (e. Neorealism). Kenningarnar hurfu frá 

                                                
5 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Hvar á maðurinn heima: Fimm kaflar í sögu stjórnmálakenninga. (Reykjavík: 
Hið íslenska bókmenntafélag, 1994), 53-54. 
6 Dunne, The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations, 95. 
7 Stephen M. Walt, „International Relations: One World, Many Theories,“ Foreign Policy, no 110,  

Special Edition: Frontiers of Knowledge (1998): 31. 
8 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. 6.útg. (Boston: McGraw-

Hill, 1997), 50-52.  
9 Steven L. Lamy, „Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-liberalism“ í The Globalization 

of World Politics : An Introduction to International Relations, 4.útgáfa, ritstj. John Baylis, Steve Smith og 

Patricia Owens,  (New York: Oxford University Press, 2008), 126-127. 
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þeirri hugmynd að mannlegt eðli hefði útskýringargildi í alþjóðastjórnmálum. Einnig veittu 

kenningarnar meiri dýpt í öryggismál en klassíski skólinn hafði gert. Ríki eru áfram 

aðalgerendur, en ný-raunhyggja endurskilgreinir stofnanir líkt og Sameinuðu þjóðirnar og 

NATO. Hagur þeirra getur farið saman við leit stórvelda að jafnvægi  í kerfinu. Þar af leiðandi 

er oft gripið inn í átök á milli ríkja í nafni stofnanna. Samkvæmt ný-raunhyggju eru völd ríkja 

ekki eingöngu útskýrð út frá herafla eða hernaðarlegum mætti líkt og klassísk raunsæishyggja 

hafði gert. Valdahugtakið er víkkað út og getur einnig átt við efnahagslegan styrk, tækni, 

hæfni stjórnenda og fleira. 
10

  

 Einn helsti höfundur ný-raunhyggjukenninga er Kenneth Waltz sem var áberandi með 

skrifum sínum.
 
Hann leit öðrum augum á stjórnleysi alþjóðakerfisins en klassísk 

raunsæishyggja gerði. Með stjórnleysi er átt við, að á alþjóðavettvangi sé í raun engin einn 

aðili sem að fari með yfirvald og geti gripið inn í deilur eða komið ríkjum til bjargar. 

Stjórnleysi er það sem að skilgreinir alþjóðakerfið og ríki bregðast við því með ólíkum hætti 

samkvæmt Waltz.
 11

 Ólík stefna ríkja miðast út frá ólíkum möguleikum þeirra til aðgerða. 

Breyting á stöðu eins ríkis getur gert það að verkum að næsta ríki verður einnig að breyta 

sinni afstöðu á alþjóðavettvangi til að komast af og þannig eru hreyfingar alþjóðakerfisins 

stöðugar. 
12

 

 Ólíkt klassískri raunhyggjukenningu þá telja ný-raunhyggjumenn að tvípólakerfi, þar sem  

tvö stórveldi ráða ríkjum, vera mun stöðugra en margpóla kerfi. Ef ógn steðjar að minni 

ríkjum hafa þau um tvennt að velja til að lifa af. Annaðhvort verða þau að sameinast öðrum 

ríkjum í baráttunni til að halda jafnvægi kerfisins eða ganga til liðs við hið ógnandi ríki.
13

  

 Þrátt fyrir að ákveðnir þættir séu ólíkir á milli kenningaskólanna eru aðrir sameiginlegir. 

Aðaláherslan er lögð á ríki sem gerendur í alþjóðastjórnmálum, þar sem að markmiðið er að 

komast af í hörðum heimi alþjóðamála og viðhalda öryggi sínu. Hagsmunir ríkja geta stjórnað 

því, hvenær samvinna er fýsilegur kostur og einnig við hverja borgar sig að vinna með.
14

 Í 

heimi sem einkennist af svo hörðum lögmálum sem hér hefur verið lýst, eru átök tíð og þar af 

leiðandi getur bandamaður fljótt breyst í óvin. Ríki getur náð auknu öryggi með því að ganga 

á hlut annars ríkis og því eru átök á milli ríkja innbyggð í kerfið. Geta kenningarinnar til að 

útskýra stríð og frið er ein ástæða þess að kenningin hefur verið jafn áberandi í 

                                                
10 Lamy, The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations, 127-128.  
11 Kenneth N. Waltz, „Man, the State, and War“, í World Politics ritstj. Arend Lijphart, (Boston: Allyn & Bacon, 

1972), 162-165. 
12 Dunne, The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations, 92-93. 
13 Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 4-7.  
14 Joseph M. Grieco, „Realist International Theory and the Study of World Politics“ í New Thinking in 

International Relations, ritsj. Michael W. Doyle og G. John Ikenberry, (Colarado: Westview Press), 163. 
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alþjóðastjórnmálum og raun ber vitni. 
15

 Þannig mætti til að mynda, líta til friðarsamninga 

Egypta við Ísrael. Arabaríkin höfðu fylgt liði gegn sameiginlegum óvini, sem ógnaði öryggi 

svæðisins. Þegar að Egyptar gerðu sér grein fyrir því að sigur á Ísrael var allt að því 

ómögulegur, ákváðu þeir að tryggja sína eigin hagsmuni fyrst og fremst með því að gera 

friðarsamkomulag við Ísraela, þrátt fyrir að það mundi skapa þeim óvild á meðal hinna 

arabaríkjanna. 
16

 

 Bæði klassísk raunsæishyggja og ný-raunsæishyggja gera ráð fyrir því að 

alþjóðastofnanir séu gerendur í alþjóðakerfinu ásamt ríkjum. Alþjóðastofnanir líkt og 

Sameinuðu þjóðirnar eða Arababandalagið geta hugsanlega haft afskipti af alþjóðamálum en 

þegar til kastanna kemur ná ríki að stjórna því sem að þau vilja. Það kemur til vegna þess að 

án ríkja, eru stofnanirnar óþarfar og það eru ríki sem að setja stofnunum þann ramma sem þær 

vinna eftir í einu og öllu.
17

 

 Mikilvæg viðbót við nútíma raunhyggjukenningar, var þegar varnar/sóknar vídd var sett 

við sem útskýring á því hvenær ríki kjósa að heyja stríð eða halda frið. Samkvæmt því munu 

ríki fara í stríð þegar staðan er metinn þannig að sigur sé líklegur. Á móti munu ríki halda að 

sér höndum ef að staða þeirra er ekki vænleg ef átök munu brjótast út. Þegar vörn er öruggari 

en sókn, er líklegra að aukin samvinna verði á milli ríkja og meiri friður sé við lýði. Á 

friðartímum hafa ríki einnig ákveðið svigrúm til að skilgreina utanríkisstefnu sína, sem 

sóknar- eða varnar sinnaða. Þessi viðbót kann að hljóma sem sjálfsagður hlutur og gætu 

gagnrýnisraddir gegn þessari viðbót hljómað á þann veg að erfitt geti verið að sjá fyrirfram 

hvort sigur eða tap í stríði sé líklegra.
18

 Sem dæmi má nefna Súez stríðið þar sem Frakkar og 

Bretar voru sannfærðir um að þeir myndu fara með sigur á fyrrverandi nýlenduþjóð sinni. 
19

 

Einnig mætti nefna sex daga stríðið þar sem að bæði Egyptar og Ísraelar höfðu fulla trú á því 

að andstæðingurinn væri vel viðráðanlegur.
20

 

 Ef ríkjakerfi Mið-Austurlanda er sett í samhengi við raunsæiskenningu má fljótt draga út 

ákveðna þætti sem hjálpa til við að útskýra gang sögunnar. Landamæradeilur hafa verið tíðar 

og eru í raun enn í gangi. Tilkoma Ísraelsmanna á svæðið setti valdajafnvægið einnig í 

uppnám og hefur þeirra tilkoma orsakað stórkostlegar breytingar á svæðinu, sem enn þann 

dag í dag er ekki fyrirséð hvernig muni lykta. Á tímum kalda stríðsins skiptust ríki svæðisins í 

                                                
15 Dunne, The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations, 92-93. 
16 Raymond Hinnebusch, „The Middle East Regional System“ í The Foreign Policies of Middle East States, 

ritstj. Raymond Hinnebusch og Anoushiravan Ehteshami, (London: Lynne Rienner Publishers, 2002) 38-39. 
17 Grieco, New Thinking in International Relations, 163-164. 
18 Walt, „International Relations: One World, Many Theories,“ 31-32.  
19 M.E. Yapp, The Near East since the First World War. (London: Longman, 1991), 405. 
20 Albert Hourani, A History of the Arab Peoples. (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 

2002), 411-415. 
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fylkingar eftir því hvort þau voru bandamenn austurs eða vesturs.
21

 Ríki hafa sameinast í 

kringum sameiginlega sögu, arfleifð og tungumál í gegnum pan-arabisma og einnig hafa 

trúarbrögðin verið notuð til sameiningar og sundrungar. 
22

 Þannig má færa rök fyrir því að 

atburðir á Mið-Austurlöndum falli vel að þeim kenningaramma raunhyggjumanna sem að hér 

hefur verið kynntur. Frá síðari heimstyrjöld færist valdamiðja heimsins frá Evrópu og yfir til 

þess forms sem var á tímum kalda stríðsins í austur – vestur fylkingar. Það valdatafl 

Bandaríkjanna og Sovétríkjanna náði út um allan heim og voru Mið-Austurlönd engin 

undantekning þar. 
23

 Á þeim tíma mátti glögglega sjá hvernig Egyptar nýttu togstreitu 

stórveldanna sér í vil. Á tímum pan-arabisma gera arabaríkin tilraun til þess að búa til nýtt afl 

í alþjóðakerfinu til viðbótar við austur – vestur blokkirnar.
24

  

 Afdrifaríkasti þátturinn í stjórnmálum Mið-Austurlanda á því tímabili sem hér er fjallað 

um er án efa tilkoma Ísrael á svæðið. Sérstaklega ef litið er á hvernig valdajafnvægi svæðisins 

breytist að loknu sex daga stríðinu. Þá styrkist staða Ísraels til muna sem þá njóta 

óumdeilanlegs stuðnings frá Bandaríkjunum.
25

   

  

                                                
21 Fred Halliday, The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005), 97. 
22 Sama heimild, 2-6. 
23 Michael Cox, „From the cold war to the war on terror“ í The Globalization of World Politics : An Introduction 

to International Relations, 4.útgáfa, ritstj. John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens, (New York: Oxford 

University Press, 2008), 72-73. 
24 Beverley Milton-Edwards, „Contemporary Politics in the Middle East“ (Cambridge: Polity Press), 103-105. 
25 Hourani, A History of the Arab Peoples, 414-415.  
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3. Egyptaland – sögulegt yfirlit 

 

Egyptaland er fjölmennasta arabalandið með rúmlega 80 milljónir íbúa. Meira en 90% íbúa 

eru sunní múslimar líkt og meirihluti araba eru.
26

 Byggð landsins liggur þétt við ána Níl sem  

hefur í gegnum söguna verið lífæð landsins. Landbúnaður hefur spilað stóran þátt í sögu 

Egyptalands og þá sérstaklega bómullarrækt. 
27

 Ítök og áhugi utanaðkomandi afla hafa lengi 

verið mikil í Egyptalandi, sem hefur haft mótandi áhrif á stjórnmál í landinu. Kaíró hafði lengi 

verið miðpunktur ýmissa konungsætta araba eins og til dæmis Fatíma, Mamluk og Ayyubidar. 

28
 Síðar réðu þar Ottómanar, Frakkar undir stjórn Napóleons og loks Bretar með einum eða 

öðrum hætti, þangað til að þeir hverfa á braut í kjölfar þeirra atburða sem áttu sér stað árið 

1952.  

 Bretar höfðu mikla hagsmuni af veru sinni í Egyptalandi. Sérstaklega þar sem 

siglingarleiðin til Indlands var þeim mikilvæg og frá 1914 þegar breski flotinn olíuvæðist, fá 

Mið-Austurlönd enn meira vægi. 
29

 Upphaflega koma Bretar til Egyptalands árið 1882, þegar 

þar er mikill pólitískur óstöðugleiki og skuldastaða Egypta gagnvart evrópskum ríkisstjórnum 

og einkafyrirtækjum er mjög slæm. Skuldirnar voru sérstaklega tilkomnar vegna byggingar 

Súez skurðarins og gerð járnbrauta um landið. Bretar ætla sér að tryggja að skuldir til þeirra 

verði greiddar og ekki að dvelja lengi við í Egyptalandi. Ítök þeirra verða hins vegar alls 

ráðandi með einum eða öðrum hætti fram að byltingunni 1952. 
30

 Bretar lýstu einhliða yfir 

sjálfstæði Egyptalands árið 1922 en héldu eftir sem áður þeim völdum sem þeir vildu hafa. 

Ennfremur styrktu Bretar stöðu sína árið 1936, þegar gert var samkomulag til 20 ára við 

Egypta um samvinnu í utanríkismálum og að breskar herstöðvar væru við hinn mikilvæga 

Súez skurð. Einnig átti egypski herinn að nota bresk hergögn og útbúnað gegn því að vera til 

taks fyrir Breta ef stríð mundi brjótast út. Eftir 20 ára tímabil áttu Egyptar að vera færir um að 

taka við sínum varnarmálum að fullu. Samningurinn reyndist Bretum gríðarlega mikilvægur í 

síðari heimstyrjöldinni sérstaklega eftir að Ítalir drógust inní stríðið, en þeir höfðu sterka 

stöðu í Líbíu sem var nýlenda þeirra. 
31

  

 

                                                
26 Arun Sinha, „Shia-Sunni Conflict“, Economic and Political Weekly, vol 13 (1978): 1841. 
27 Yapp, The Near East since the First World War.  51-52. 
28 Raymond Hinnebusch, „The Foreign Policy of Egypt“ í The Foreign Policies of Middle East States, ritstj. 

Raymond Hinnebusch og Anoushiravan Ehteshami, (London: Lynne Rienner Publishers, 2002) 91-93. 
29 Halliday, The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology, 83. 
30 Milton-Edwards, Contemporary Politics in the Middle East, 31-32. 
31 Yapp, The Near East since the First World War, 59. 
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3.1. Aðdragandi byltingarinnar  

 

Aðdragandi byltingarinnar var langur og voru nokkrir þættir sem að urðu til þess að öfl 

þjóðernissinna tóku í taumana. Fyrst ber að nefna þá staðreynd sem áður var nefnd að 

Egyptaland hafði verið lengi undir erlendri stjórn. Helst ber þó að nefna efnahagsástand 

landsins sem var slæmt allan fyrri helming tuttugustu aldar. Í raun stóð Egyptaland í stað hvað 

varðar efnahagslegan vöxt frá 1910, fram að byltingu. Baðmullarræktin sem hafði verið ríkinu 

mikilvæg, átti undir högg að sækja og þrátt fyrir tilraunir stjórnvalda til aukinnar iðnvæðingar, 

hafði hagvöxtur látið á sér standa. Í verksmiðjum var vinnutími langur og börn undir 10 ára 

aldri voru fullir þátttakendur í atvinnulífinu við harðar aðstæður. Menntakerfi landsins hafði 

einnig verið látið sitja á hakanum og verið svelt fjármagni undir stjórn Breta. Það breyttist 

hins vegar í kjölfar sjálfstæðis Egyptalands og aukið fjármagn var lagt í menntakerfið sem 

skilaði sér í því að nemendum á öllum skólastigum fjölgaði til muna. Annað sem breyttist eftir 

sjálfstæðið var það að islam var gert hærra undir höfði en áður var. Fyrir sjálfstæðið hafði 

verið lagt meira uppúr sjálfsmynd Egypta sem arftakar fornar siðmenningar með langa sögu í 

stað þess að trúarbrögð kæmu þar við sögu. 
32

 Þar af leiðandi voru hreyfingar eins og 

múslimska bræðralagið og aðrar þjóðernissinnaðar hreyfingar orðnar meira áberandi í 

aðdraganda byltingarinnar sem síðar varð. Slík öfl mynduðu ákveðna mótstöðu við krúnuna 

sem hafði verið hliðholl vestrænum öflum og áhrifum. 
33

 Annar þáttur sem hér ber að nefna 

sem að hefur mikil mótandi áhrif fyrir gang mála í Mið-Austurlöndum er stofnun Ísraelsríkis 

1948. Tilkoma þeirra á svæðið gerir það að verkum að arabaríkin geta í raun sameinast í 

kringum sameiginlegan óvin og einnig styrkir það lögmæti stjórnvalda þegar fram í sækir.
34

 

  

3.2. Byltingin 

 

Miðpunktur þeirra valda sem Bretar höfðu í Mið-Austurlöndum var í því að hafa her og ítök í 

Egyptalandi. Súez skurðurinn var og er enn í dag mikilvæg samgönguæð og bar herstöð Breta 

við skurðinn þess vitni.
35

  Ákveðin ólga hafði verið í egypsku samfélagi fram að byltingunni 

og samhliða verkföllum almennings unnu Bretar í því að fjölga hermönnum í landinu við 

                                                
32 Yapp, The Near East since the First World War, 61-64. 
33 Halliday, The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology, 112.  
34 Hourani, A History of the Arab Peoples, 351. 
35 P.J. Vatikiotis, The History of Modern Egypt: From Muhammad Ali to Mubarak. 4.útg (Baltimore: The Johns 

Hopkins University Press, 1991). 371. 
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Súez skurðinn.
36

 Aðgerðir Breta falla vel að hugmyndum raunhyggjumanna, sem gera ráð 

fyrir því að ríki sýni mátt sinn í gegnum hernaðarlegan styrk. Bretar höfðu fjárhagslegan- og 

hernaðarlegan ávinning af því að vera með yfirráð yfir Súez skurðinum sem þeir gátu ekki 

gert ráð fyrir að aðrir myndu verja fyrir sig. 
37

 

 Uppreisnarsveitir Egypta sem samanstóðu einna helst af stúdentum, bændum og 

verkamönnum, tókust á við breska herinn um þriggja mánaða skeið frá nóvember 1951 fram í 

janúar 1952. Ríkisstjórnin Wafd flokksins í Egyptalandi stóð þá frammi fyrir erfiðum 

valkosti, þar sem staða mála í landinu var orðin mjög óstöðug.
38

 Uppreisnarsveitirnar voru 

þess eðlis að hvorki ríkisstjórn né konungur höfðu ítök eða völd innan þeirra. Ríkisstjórnin var 

hikandi við að beita sínum eigin hersveitum með uppreisnaröflum og gegn Bretum þar sem 

óljóst var hverjar afleiðingarnar af því mundu verða. Þá var sú hætta fyrir hendi að Bretar 

mundu ráðast af fullum mætti á Egypta sem hingað til höfðu treyst á styrk og stærð breska 

veldisins til að skýla sér á bak við. Einnig var stjórnin hikandi að ráðast gegn sínu eigin fólki 

sem sótti stíft að hversveitum Breta við Súez skurð. Afleiðingarnar voru þær að Bretar færðu 

hersveitir sínar nær Kaíró, sem skapaði enn meiri ólgu á meðal Egypta. Mótmæli og verkföll í 

janúarmánuði 1952 voru einnig merki um aukna andstöðu gegn konungi og ríkisstjórn. Bretar 

ákváðu þá að herða tökin og freista þess að kæfa uppreisnina með valdi og ráðast gegn 

uppreisnarmönnum í blóðugum bardaga þann 25.janúar. Daginn eftir hélt blóðbaðið áfram þar 

sem almenningur brenndi opinberar byggingar í hundraðatali og þar með var upplausn 

samfélagsins orðin algjör. Sett voru neyðarlög sem egypski herinn átti að framfylgja og 

konungurinn leysti upp ríkisstjórn Wafd flokksins. Stjórnarkreppa var viðvarandi frá janúar 

fram í júlí og var um tíma haldið að konungurinn mundi ná að koma á nýrri ríkisstjórn sem 

yrði í auknum mæli stjórnað frá konungshöllinni. 
39

   

 Í  júlí 1952 voru aðstæður í Egyptalandi orðnar ákjósanlegar fyrir valdatöku hóps innan 

egypska hersins sem er kennd við hina frjálsu foringja (e.free officers). Margir úr röðum hinna 

frjálsu foringja höfðu tengst þjóðernissinnuðum stjórnmálaöflum með trúarlegum blæ líkt og 

múslimska bræðralaginu. Einnig höfðu þessir ungu menn tapað eina stríðinu sem þeir höfðu 

tekið þátt í, sem var í Palestínu við stofnun Ísraelsríkis. Margir úr þessum hópi kenndu 

konungi og fyrrum ríkisstjórn um það hvernig fór. Andstaða gegn yfirráðum og afskiptum 

Breta var einnig rík innan hópsins, þannig að nokkrir þættir urðu til þess að foringjarnir sáu 

sameiginlega hagsmuni í því að taka höndum saman gegn þáverandi kerfi. Einnig höfðu 

                                                
36 Yapp, The Near East since the First World War, 66. 
37 Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 90-91. 
38 Yapp, The Near East since the First World War, 66. 
39 Vatikiotis, The History of Modern Egypt: From Muhammad Ali to Mubarak, 371-373. 
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atburðir síðari heimstyrjaldarinnar aukið enn á andstöðu Egypta gegn Bretum. Þar er 

sérstaklega átt við það, þegar Bretar umkringdu konungshöllina og neyddu fram stjórnarskipti, 

svo að stjórn sem væri hliðholl Bretum gæti tekið við. Fyrri stjórn og konungur hafði verið 

hallur undir fasískar hreyfingar í Ítalíu og öxulveldin.
40

 Sá atburður varð enn frekar til þess að 

auka á þjóðernishyggju Egypta og gaf einnig islömskum og sósíalískum hreyfingum byr undir 

báða vængi þegar fram í sótti.
 41

 Einnig ber að nefna að aðgerðir Breta í Palestínu, voru 

vægast sagt óvinsælar hjá þjóðernissinnuðum öflum araba. 
42

  

 Undir forystu Gamal Abdel Nasser var komið á byltingarráði sem samanstóð af 

meðlimum úr foringjahreyfingunni. Ráðið átti að fara með stjórn í landinu ásamt 

bráðabirgðastjórn sem herinn hafði einnig komið saman. Byltingarráðið byrjaði strax að taka á 

málum með festu og má nefna sem dæmi þegar verksmiðjufólk fór í verkfall og gerði mikla 

uppreisn gegn bágum kjörum og hættulegu vinnuumhverfi í ágúst 1952. Byltingarráðið mátti 

ekki við því að fá yfir sig fjölmenna uppreisn í upphafi valdatíðar sinnar. Þá var settur á stofn 

herréttur sem fangelsaði fjölda fólks og tók af lífi forsprakka verkfallshreyfingarinnar. Einnig 

nýttu þeir tækifærið til að fangelsa pólitíska andstæðinga sem þeir töldu stafa hættu af, þá 

aðallega úr röðum kommúnistahreyfinga sem voru í raun bannaðar. Byltingarráðið setti saman 

stjórnlagaþing sem átti að taka afstöðu til þess hvernig stjórnkerfi myndi henta Egyptalandi í 

framtíðinni, þar sem að valið stóð á milli konungsstjórnar eða lýðveldis. Þann 18. júní 1953 

lýsti byltingarráðið því yfir að Egyptaland skuli verða lýðveldi og lauk þar með konungsveldi 

Egyptalands sem náði aftur til Muhammad Ali á nítjándu öld. Muhammad Naguib varð fyrsti 

forseti ríkisins en hann sat ekki lengi.
43

   

 Þegar hér kemur við sögu hafði hreyfing hinna frjálsu foringja náð að hræra verulega upp 

í stjórnkerfi landsins. Krúnan var frá, áhrifamiklir stjórnmálamenn höfðu ýmist hrökklast frá 

völdum eða látið sig hverfa. Þannig hafði í raun flestum fyrrum valdaklíkum verið sundrað 

með einum eða öðrum hætti. Ef eitthvað mætti telja var múslimska bræðralagið með sterkar 

rætur í samfélaginu og einna helst á meðal stúdenta og fátækari íbúa landsins. Einnig náðu 

einhverjir angar bræðralagsins inn í herinn, þannig að þrátt fyrir allt höfðaði bræðralagið til 

nokkuð breiðs hóps. Ríkisstjórnin taldi ógn stafa af bræðralaginu og í janúar 1954 var ráðist 

gegn því og forystumenn þess voru fangelsaðir, og bræðralagið upprætt og bannað. 

Hreyfingin hætti ekki að starfa en varð að neðanjarðarhreyfingu sem síðar eignaðist leynifélag 

                                                
40 Yapp, The Near East since the First World War, 59-60. 
41 Halliday, The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology, 95. 
42 Sama heimild, 356. 
43 Vatikiotis, The History of Modern Egypt: From Muhammad Ali to Mubarak. 380-383. 
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innan hersins sem nánar greinir frá síðar. 
44

  

 

3.3. Mikilvægi byltingarinnar 

 

Mikilvægi byltingarinnar í egypskri sögu er gríðarlegt af ýmsum ástæðum. Fyrrum 

nýlenduríki í Afríku voru nú óðum að fá sjálfstæði og hlutverk þeirra á alþjóðavettvangi 

þjónaði nú meiri tilgangi en að vera leiksoppar nýlenduveldanna. Samhliða byltingunni fæðist 

hugmyndin um pan-arabisma, sem að átti eftir að hafa mikil áhrif á framgang mála næstu 

áratugina. 
45

 Áhrif kalda stríðsins soguðust einnig á svæðið þar sem hin nýfrjálsu ríki Mið-

Austurlanda höfðu nú ákveðið, en þó mismikið svigrúm, til að endurskilgreina stöðu sína á 

alþjóðavettvangi.
46

 

 Í Egyptalandi undirstrikaði byltingin andstöðu gegn erlendum ítökum og þá sérstaklega 

breskum. Sú andstaða varð mótandi fyrir utanríkisstefnu Egypta næstu áratugina. Einnig hefur 

byltingin sem einstakur atburður haft mótandi áhrif fyrir þá valdhafa sem komust að. Ef horft 

er í nútímann má  ekki líta fram hjá þeirri staðreynd að árið 2011 var valdhöfum Egyptalands 

komið frá með byltingu, líkt og gerðist árið 1952. 
47

 

 Þrátt fyrir að byltingin sé innanríkisatburður nær gildi hennar einnig til utanríkismála 

Egypta. Eins og E.H. Carr bendir á þá er samband á milli byltinga og stríða. Hann segir að líkt 

og stríð er alltaf mögulegt og yfirvofandi í alþjóðamálum, þá eru byltingar það einnig í 

innanríkismálum. 
48

 Ef byltingin er skoðuð út frá sjónarhorni raunhyggjumanna mætti fyrst 

horfa á hlið Breta. Samkvæmt klassískri raunsæishyggju fylgdu Bretar sinni eðlisávísun, með 

því að sækjast eftir völdum eins og nýlendutími þeirra ber vitni um. 
49

 Þegar sitjandi 

stjórnvöld sjá að hætta er á að missa völdin vita þau ekki í hvorn fótinn þau eiga að stíga gegn 

hreyfingu hersins sem að einnig sóttist eftir völdum.
50

 Bretar senda aukinn herafla á svæðið 

með það fyrir augum að sýna fram á vald sitt 
51

. Herforingjarnir stóðu í þeirri meiningu, að til 

þess að ríkið gæti lifað af væri eina leiðin að frelsa það undan ánauð Breta. Einnig gætu 

valdhafar hafa litið til þess að hlutverk Breta á alþjóðavettvangi var að breytast og 

                                                
44 Vatikiotis, The History of Modern Egypt: From Muhammad Ali to Mubarak, 383. 
45 Hourani, A History of the Arab Peoples, 401-402. 
46 Milton-Edwards, Contemporary Politics in the Middle East, 57-58. 
47 Nate Wright, „Egypt´s Intense Election Eve“ Middle East Research and Information Project.  10 nóvember 

(2011). http://www.merip.org/mero/mero111011 (sótt 30. nóvember 2011) 
48 Edward Hallet Carr, The Twenty Years´ Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International 

Relations. (New York: Harper Torchbooks, 1964), 109. 
49 Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 4-5. 
50 Vatikiotis, The History of Modern Egypt: From Muhammad Ali to Mubarak. 380-383. 
51 Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 90-91. 

http://www.merip.org/mero/mero111011
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valdajafnvægi kerfisins þar með líka. Sovétríkin sóttust eftir auknum áhrifum á svæðinu og 

því var tækifæri fyrir Egypta að spyrna fótum við ráðandi öfl með því að gera bandalag við 

austur blokkina.
 52

 Hinir frjálsu foringjar sýndu einnig hve völdin voru þeim mikilvæg þegar 

að þeir ráðast gegn forystumönnum múslimska bræðralagsins árið 1954. 
53

 

  

                                                
52 Vatikiotis, The History of Modern Egypt: From Muhammad Ali to Mubarak. 383. 
53 Sama heimild, 383. 
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4. Forsetaembættið 

 

Í árdaga egypska lýðveldisins var hlutverk forsetaembættisins óljóst. Sama má segja um 

stjórnkerfið í heild sinni, sem ekki hafði fest sig í sessi og skorti lögmæti. Í upphafi einkennist 

forsetaembættið af valdabaráttu á milli Naguib og Nasser, sem fyrst og fremst þurftu að ná 

utan um innanríkismál áður en lengra er haldið.
54

 Forsetaembættið verður síðar gríðarlega 

valdamikið og hlutverk hersins er einnig stórt. Forsetinn verður æðsti maður hersins, ákvarðar 

um stríð og frið, og hefur beinan aðgang að þinginu og löggjöf. Segja má að hver forseti fyrir 

sig hafi persónulega mótað embættið þar sem að þeir hafa staðið frammi fyrir ólíkum 

vandamálum sem voru leyst á ólíkan hátt. Sökum þess hversu fyrirferðarmikið embættið er, 

mótast utanríkisstefna ríkisins samhliða því hvernig forsetarnir beita sér. Hver um sig hefur 

sínar áherslur og beita mismunandi hugmyndafræði við nálgun sína gagnvart sínu eigin ríki og 

stöðu Egyptalands á alþjóðavettvangi. Utanaðkomandi öfl ýta einnig við stöðu ríkisins, sem 

þarf að bregðast við hverju sinni og haga seglum eftir vindi, svo að ríkið komist af. 
55

 

Morgenthau bendir á að innanríkismál og utanríkismál séu tvær hliðar á sama teningnum, þar 

sem að valdabarátta er allsráðandi. Í vestrænum ríkjum er uppbygging samfélagsins þannig að 

innan ríkja er mun stöðugra ástand en á milli ríkja. 
56

 Færa má rök fyrir því að í Egyptalandi 

hafi ekki verið sú lýðræðislega uppbygging sem skapar stöðugleika í innanríkismálum. 
57

 

Nasser og Naguib sóttust báðir eftir því að breyta þáverandi valdastöðu egypska ríkisins. 

Þannig má líkja valdabaráttu forsetaembættisins við ríki sem aðhyllist heimsvaldastefnu og 

hyggst auka völd sín með öllum þeim leiðum sem færar eru. 
58

    

 Forsetaembættið hefur ekki verið óumdeilt í Egyptalandi og má rekja það til stórra 

ákvarðana sem teknar hafa verið. Þá ber sérstaklega að nefna stefnu ríkisins varðandi Ísrael. 

Inn í það blandast öfl kalda stríðsins og sú togstreita sem var á milli austurs og vesturs. Mið-

Austurlönd voru ekki undanskilin frá því reiptogi sem þá var og tilheyrandi 

vígbúnaðarkapphlaupi. Einnig ber að nefna efnahagsleg vandamál sem lýðveldið hlaut í 

vöggugjöf og sköpuðu þau aðstæður sem nauðsynlegt var að leysa með einum eða öðrum 

hætti. 
59

  

 Frá því að egypska lýðveldið var stofnað þangað til í dag hafa einungis fjórir 
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einstaklingar gengt forsetaembættinu. Þeir hafa allir átt uppruna sinn í hernum og tengjast 

ákveðnum böndum í því baklandi sem að þeir hafa þar. Einnig má segja að bakgrunnur þeirra 

í hernum móti þá sýn sem menn hafa gagnvart alþjóðakerfinu og því hvernig rekstri ríkisins er 

háttað.
60

 Þar af leiðandi má færa rök fyrir því að raunsæishyggja sé hentug kenning til að 

greina utanríkisstefnu egypska ríkisins. Kenningin gerir ráð fyrir að stríð og átök séu 

innbyggð í alþjóðakerfið og ríki leitast eftir því að sýna mátt sinn með hernaðarlegum styrk. 

Klassísk raunsæishyggja gerir einnig ráð fyrir því að mannlegt eðli sé það afl sem heldur 

alþjóðakerfinu á hreyfingu. Sterkt og valdamikið forsetaembætti fellur þar af leiðandi vel inn í 

greiningarramma raunsæishyggju.
61

  

 Valdatíð Naguib sem var fyrsti forseti Egyptalands var ekki löng og einkenndist hún fyrst 

og fremst að því að reynt var að ná tökum á innanríkismálum eftir byltinguna. Því verður 

fjallað um þá þrjá forseta sem á eftir honum fylgdu en þeir sátu hver um sig í langan tíma í 

senn og voru áberandi í utanríkismálum Egypta í stjórnartíð sinni. 
62

 

 Samkvæmt klassískum raunhyggjukenningum eru ríki aðalgerendur á alþjóðavettvangi 

þar sem að völd og máttur hafa úrslitaáhrif. Ríkið er ein heild og þar sem að stjórnendur 

hegða sér eftir mannlegu eðli gerir ríkið það líka. Ef að ríki fær aukin völd eða þau dvína 

getur það haft margvísleg áhrif á ríkjakerfi heimsins. Sókn eftir völdum er eðlislæg 

mönnunum og mun hegðun ríkja því fylgja því lögmáli líkt og sagan hefur fjöldamörg dæmi 

um. Þannig hefur ríkjakerfi heimsins í raunhyggjukenningum oft verið líkt við billiardkúlur, 

þar sem að hreyfing einnar kúlur á borðinu getur hreyft við öllum hinum.
 63

 Þar af leiðandi er 

nytsamlegt að horfa til forsetaembættisins í Egyptalandi þegar greina á utanríkisstefnu ríkisins 

nánar.
64

 

 

4.1. Gamal Abdel Nasser 

 

Nasser er almennt talinn vera fyrsti forseti Egyptalands með raunveruleg völd. Hann var 

áhrifamikill í byltingunni og innan hreyfingu hinna frjálsu foringja. Nasser nýtti sér þau öfl 

sem höfðu kraumað í samfélaginu til að auka lögmæti sitt sem óumdeildur leiðtogi egypska 

ríkisins. Þar ber fyrst að nefna andstöðu við alla kúgun og yfirráð erlendis frá og þá 

sérstaklega tengt Bretum. Sú sterka andstaða við erlend áhrif kom fram í sterkri 
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þjóðernishyggju með vísun í Egypta sem leiðtoga í arabaheiminum. Heimsmynd Nasser á 

stöðu Egyptalands var sú að það væri miðpunktur í þremur hringjum; í Afríku, 

Arabaheiminum og Islam.
65

 Eins og aðrir forsetar landsins þarf  Nasser að byrja á því að 

tryggja öryggi ríkisins og tryggja lögmæti stjórnvalda gagnvart almenningi. Metnaður Nasser 

var sá að Egyptaland yrði leiðandi afl á svæðinu og fyrsta augljósa hindrunin var nýi 

nágranninn, Ísrael. Einnig hefur það vafalaust haft sitt að segja að forsetinn hafði verið í 

víglínunni þegar að Egyptar og fleiri arabaríki töpuðu stríðinu við stofnun Ísraelríkis. Því má í 

raun segja að lykillinn að öryggi Egypta og lögmætis stjórnvalda hafi legið í gegnum Ísrael, 

hinn sameiginlega óvin arabalandana. 
66

 

 Til að geta tryggt öryggi ríkisins leitaðist Nasser við að styrkja það sem að hann þekkti 

best sem var herinn. Bretar freistuðu þess að ná Egyptum með í Baghdad samkomulagið sem 

átti að mynda varnarlínu gegn Sovétríkjunum og hindra þannig frekari áhrif þeirra. 
67

 Þannig 

má segja að fyrsti kostur Breta hafi verið að fá Egypta til að ganga til liðs við sig og halda 

þannig óbreyttu ástandi.
68

 Nasser var ekki á því að taka höndum saman við það afl sem hafði 

bundið þjóð hans niður. Hann leit þannig á að um væri að ræða framlengingu á nýlendustefnu 

Breta og þeir væru að reyna að halda ítökum sínum í Egyptalandi.
69

 Bretar höfðu einnig náð 

Írak með í Baghdad samkomulagið, en Írak átti engin landamæri að Sovétríkjunum. 

Raunsæishyggja gerir ráð fyrir því að Nasser hafi haft valkost um að ganga til liðs við Breta, 

eða freista þess að varðveita eigið sjálfstæði með því að horfa til andstæðinga Breta.
70

 

Varnarlína Breta sem átti að beinast gegn Sovétríkjunum orkaði nú tvímælis og var einnig 

hægt að líta á bandalagið sem ógn við arabaheiminn.
71

 Sovétmenn gerðu sér fulla grein fyrir 

því hversu mikilvægt hlutverk Egyptar voru færir um að spila og ganga á lagið og taka þátt í 

að veita Egyptum vopn árið 1955. Ef kalda stríðið hafði ekki nú þegar náð til Mið-

Austurlanda var það í þann mund að sogast þangað af fullum krafti. Tengsl Sovétríkjanna við 

Ísrael voru farin að versna frá því að þeir tóku þátt í að vígbúa þá við stofnun Ísraelsríkis og 

sáu þeir því tækifæri á að halda valdajafnvægi á svæðinu með vinskap við Egypta.
72

 Nasser 

leit ekki svo á að hann væri að ganga til liðs við austurblokkina heldur lýsti hann því yfir að 

Egyptar væru hlutlaust ríki og þeir væru í fullum rétti til að eiga samskipti við þá sem að þeim 

sýndist. Vopnaviðskiptin við Sovétríkin væru eingöngu viðskiptalegs eðlis. Hins vegar var 
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augljóst að með þessu höfðu Egyptar hrært upp í valdajafnvægi kerfisins og átti það eftir að 

aukast til muna á næstu misserum.
 73

 Sem dæmi um stefnu Nasser má nefna það að hann tók 

þátt í að fangelsa kommúnista og berja niður verkalýðshreyfingar í árdaga byltingarinnar.
74

 

Hann leit því ekki svo á að hann væri að ganga til liðs við málstað Sovétríkjanna. Aðgerðirnar 

miðuðu fyrst og fremst að því að tryggja það að ríkið kæmist af eins og raunhyggjumenn 

myndu orða það. 
75

 

 

4.1.1. Súez stríðið 

 

Mikilvægi Súez skurðarins sem samgönguæð er löngu þekkt. Ekki var hægt að horfa fram hjá 

því að Frakkar og Bretar höfðu eignarhald á skurðinum og sáu Egyptar lítið sem ekkert af 

þeim tekjum sem af honum hlutust. Hlutleysisstefna Nasser hafði skilað honum því að hann 

var kominn með vilyrði frá Bandaríkjunum fyrir því að þeir myndu fjármagna Aswan stífluna. 

Stíflan átti að vera lykillinn að nútímavæðingu landsins og auka efnahagslegt öryggi Egypta. 

Einnig var táknrænt gildi stíflunar ekki minna, þar sem hún beislaði Níl sem hefur verið lífæð 

svæðisins í aldaraðir. Bandaríkjamenn drógu svo orð sín til baka og sögðust ekki ætla að 

fjármagna stífluna. Nasser brást illa við og í júlí 1956 ákvað hann að þjóðnýta Súez skurðinn 

og taka hann þannig úr franskri og breskri eigu. Þannig hugðist  Nasser komast yfir það 

fjármagn sem þurfti til að byggja stífluna. 
76

 Með því náði  Nasser og þar með Egyptar að ýta 

við jafnvægi alþjóðakerfisins í allar áttir og með margvíslegum árangri. Frökkum og Bretum 

var brugðið og Bandaríkjamenn áttu ekki von á svo róttækum aðgerðum frá Egyptum. 

Sovétmenn vissu ekki af ráðabruggi forsetans og hefðu væntanlega ráðlagt honum að ráðast 

ekki gegn Bretum og Frökkum. Nasser náði þar með að leggja áherslu á sjálfstæða stefnu 

Egypta í alþjóðamálum.
77

 Ef heimsmynd Nasser er höfð í huga þar sem að Egyptaland er 

miðjan í þremur hringjum má glöggt sjá hversu vel þessi aðgerð fellur að hugsjónum hans.
78

 

Súez skurðurinn skapaði tekjur sem gátu fjármagnað Aswan stífluna sem var mikilvæg fyrir 

efnahag Egypta. Sjálfstæðishugsjónir Egypta og andstaða gegn erlendum áhrifum styrktu 

lögmæti stjórnarinnar heima fyrir. Nágrannaríkin veittu aðgerðum Egypta athygli og sáu að 

þar var mögulega afl sem hægt var að líta til. Hugsanlega voru þeir afl sem gat veitt 
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stórveldunum mótvægi og farið fyrir Arabaríkjunum á þessum mótunartímum.
79

 Frakkar og 

Bretar fengu kaldar kveðjur frá fyrrum nýlenduþjóð og tjón þeirra var fjárhagslegt þar sem að 

Bretar og Frakkar áttu hlut í rekstrarfélagi skurðarins þar sem að þeir höfðu fjármagnað og 

framkvæmt verkefnið á sínum tíma. Áfall Breta og Frakka var ekki síður það að völd þeirra á 

heimsvísu fóru dvínandi á kostnað Bandaríkjanna  og Sovétríkjanna. Á alþjóðavettvangi 

komst Egyptaland á kortið og varð skyndilega miðpunktur alþjóðamála. En Frakkar og Bretar 

voru ekki þeir einu sem að leist illa á blikuna þar sem að Súez skurðurinn er alþjóðleg 

siglingaleið og voru alþjóðlegir hagsmunir í hættu ef öryggi skurðarins var ekki tryggt. 
80

 

Alþjóðlegt deilumál var í uppsiglingu sem að náði út fyrir ramma kalda stríðsins og gat 

mögulega ógnað valdajafnvægi alls alheimskerfisins.
81

  

 Upphaf átaka við Súez skurðinn varð ekki fyrr en Ísraelar gerðu árás þann 29. október 

1956. Það var þó með þeim hætti að Frakkar og Bretar höfðu lagt á ráðin með Ísraelsmönnum 

um að þeir myndu koma átökunum af stað, ef svo má segja. Síðar myndu Frakkar og Bretar 

koma og stilla til friðar og hertaka skurðinn. Ennfremur átti áætlun Breta og Frakka að leiða 

til þess að niðurlæging Egypta og einna helst Nasser yrði slík að hann mundi hrökklast frá 

völdum. Fyrst um sinn virtist allt ætla að ganga samkvæmt áætlun og daginn eftir árásir 

Ísraela mættu Frakkar og Bretar á staðinn og settu stríðandi fylkingum úrslitakosti um að 

hverfa til sitthvorrar hliða Súez skurðarins og hætta átökunum. Líkt og reiknað hafði verið 

með, höfnuðu Egyptar því tilboði þar sem það hefði þýtt það að Ísraelar væru komnir með 

hersetu á Síneaskaganum sem var land Egypta. Þar með hófu Bretar og Frakkar auknar árásir 

á egypska herinn en náðu ekki fram markmiðum sínum sem voru yfirráð yfir skurðinum. 

Sameinuðu þjóðirnar skárust einnig í leikinn og skipuðu vopnahlé sem tók gildi þann 6. 

nóvember. Frakkar vildu berjast áfram en sú ákvörðun að fylgja ekki áætluninni til enda var 

að stærstum hluta komin frá Bretum. Breska sterlingspundið var veikt og Bandaríkjamenn 

hótuðu því að draga úr öllum stuðningi við þá ef barist yrði áfram. Spenna kalda stríðsins var 

eitthvað sem að gleymst hafði að taka með í reikninginn. Sovétmenn hótuðu því einnig að 

ráðast á London og París og þar með myndu Bandaríkjamenn óumflýjanlega dragast inní átök 

sem voru stærri en menn þorðu að ímynda sér.
82

  

 Súez stríðið er deila sem dró að sér alheimsathygli þar sem margvíslegir hagsmunir ríkja 

stönguðust á. Því er nytsamlegt að horfa á ólíkar hliðar málsins út frá raunsæishyggju. 

Hagsmunir Breta á svæðinu voru miklir eins og nefnt hefur verið hér að ofan og því voru þeir 

                                                
79 Milton-Edwards, Contemporary Politics in the Middle East, 103-105. 
80 Hourani, A History of the Arab Peoples, 361-362. 
81 Halliday, The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology, 112-113. 
82 Yapp, The Near East since the First World War, 408-410.  



  

20 

 

tilbúnir að leggja mikið undir til að ná sínu fram. 
83

 Sú staðreynd að hvorki Frakkar né Bretar 

hafi viljað eiga fyrsta höggið gegn Egyptum er athyglisvert og gefur það ákveðna vísbendingu 

um að þessir fyrrum nýlendurisar hafi gert sér grein fyrir því hversu viðkvæmt málið var. 

Einnig er það til marks um breytta stöðu Frakka og Breta frá því að þeir voru ráðandi öfl á 

alþjóðavettvangi. 
84

 Egyptar höfðu stuðning frá Sovétríkjunum og Evrópuríkin tvö kærðu sig 

ekki um bein átök við risann í austri. Einnig héldu Bandaríkjamenn Evrópu í skefjum þar sem 

að þeir kærðu sig heldur ekki um bein átök við Sovétríkin.
85

 Engu að síður fylgdu Frakkar og 

Bretar eðli sínu í að sækja þau völd sem að þeir töldu sig eiga raunhæfan möguleika að ná og 

viðhalda þannig óbreyttu ástandi. Ísraelar voru tilbúnir að taka þátt í baráttunni frá upphafi, 

þar sem að staða nýstofnaðs ríkis þeirra var óljós og þarfnaðist aukins öryggis. Samkvæmt 

raunsæishyggju er litið svo á að þátttaka þeirra gæti hugsanlega skapað þeim aukin völd á 

svæðinu sem mundi ýta við nágrönnum sínum og veita Ísraelsríki aukið svigrúm.
86

 Nasser 

Egyptalandsforseti var hins vegar tilbúinn að láta reyna á her sinn sem var ört vaxandi með 

það fyrir augum að spyrna fótum við Bretum og öflum sem vildu hafa Egyptaland undir sinni 

stjórn. Klassískir raunhyggjumenn myndu horfa fram hjá hlutverki Sameinuðu þjóðanna og 

einblína frekar á þátt Sovétríkjanna og Bandaríkjanna. Það voru hinir raunverulegu kraftar 

sem  höfðu nægileg völd til að hafa stjórn á öðrum gerendum í Súez stríðinu.
87

  

 

4.1.2. Upphaf pan-arabisma 

 

Þrátt fyrir að ákveðin öfl hafi gert það að verkum að Súez stríðið endaði, stóðu Egyptar uppi 

sem ótvíræðir sigurvegarar. Þær afleiðingar sem atburðirnir við Súez höfðu voru margvíslegar 

og hefði verið ómögulegt að spá fyrir um þær fyrir fram. Ef byrjað er á Egyptalandi þá urðu 

áætlanir Breta og Frakka um að koma Nasser frá völdum til þess að hann varð óumdeilanlegur 

leiðtogi ríkisins og Araba. Lögmæti stjórnar hans styrktist og hlutleysisstaða ríkisins á 

alþjóðavettvangi varð sterkari. Sovétmenn héldu áfram að eiga viðskipti við Egypta og varð 

Aswan stíflan að veruleika sem samvinnuverkefni ríkjanna tveggja án þess þó að Egyptar 

gæfu sig algjörlega á vald þeirra. Egyptum voru þó í fersku minni svik Bandaríkjamanna um 

fjármögnun verkefnisins og hafði það sitt að segja að áhrif þeirra urðu ekki meiri á svæðinu 
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en raun bar vitni. Einnig markaði Súez stríðið endalok á yfirráðum og beinum afskiptum Breta 

og Frakka sem höfðu áður verið umsvifamiklir á svæðinu með fjölda nýlenda. 
88

 Egyptar 

höfðu nýtt sér spennu kalda stríðsins og notað sem vogarafl til sinna eigin afreka. Einnig 

höfðu dvínandi völd Breta og Frakka gefið ákveðið svigrúm í alþjóðakerfinu sem  Egyptar 

nýttu sér. 
89

 

 Sem svæðisbundið afl var Egyptaland nú í fararbroddi og Nasser var orðin óumdeildur 

leiðtogi Arabaríkjanna á opinberum vettvangi. Þjóðernishyggja og Nasserismi naut á þessum 

tíma víðtæks stuðnings í arabaheiminum og má nefna að rótækir Nasseristar áttu sinn þátt í  

að koma frá Breskum stjórnendum í Írak og Jórdaníu. Goðsögn Nassers sem rak á braut 

nýlendurisana frá Mið-Austurlöndum fyrir hönd Egypta og Araba átti eftir að lifa ævi hans á 

enda og rúmlega það.
90

 Árið 1956 nær pan-arabismi hámarki sínu þegar Egyptar og 

Sýrlendingar sameinast í Sameinaða arabíska lýðveldinu. Eins og Nasser gerði sér grein fyrir 

þá voru sundraðir arabar veikari en sameinaðir arabar, sem gætu sameinað krafta sína gegn 

utanaðkomandi ógn. Vonir voru bundnar við að Írak gangi einnig inn í lýðveldið sem þó 

verður ekki að veruleika. Sameiningin verður þó aldrei meira en á blaði af nokkrum ástæðum. 

Í fyrsta lagi liggja löndin ekki saman og því var flókið að útfæra stjórn ríkisins. Í öðru lagi 

voru Egyptar tregir til að deila völdum með Sýrlendingum og í raun ætluðu Egyptar sér alltaf 

að vera leiðandi í samstarfinu. Það leiðir til þess að yfirgangur Egypta keyrir þolinmæði 

Sýrlendinga í þrot og uppúr samstarfinu slitnar árið 1961. 
91

  

 Færa má rök fyrir því að sókn Egyptalands eftir völdum hafi verið ákveðin tegund af 

heimsvaldastefnu með það fyrir augum að skapa svæðisbundið afl. Samkvæmt kenningum 

Morgenthau er það þegar rísandi veldi leitast eftir leiðtogahlutverki í fyrirfram ákveðnu rými 

sem að í þessu tilfelli eru arabaríkin. Munurinn á svæðisbundinni heimsvaldastefnu og til 

dæmis risaveldum kalda stríðsins er sá að vöxtur Egypta var settur takmörkum sem þeir sjálfir 

settu með pan-arabískri stefnu sinni. Markmiðið var að breyta óbreyttu ástandi 

alþjóðakerfisins (status quo) en með því að vinna innan landsvæði Mið-Austurlanda. 
92

 Einnig 

má segja að sökum þess hversu veik ríki Mið-Austurlanda voru, væru þau móttækilegri fyrir 

pan-arabisma Nasser en annars hefði orðið. 
93

 

 Valdajafnvægi er eitt af lykilorðunum í raunsæishyggju og helsta markmið ríkja er að 
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komast af í hörðum heimi alþjóðastjórnmála.
94

 Það ber að hafa við huga þegar ástæður þess 

að Sýrlendingar og Írakar gætu hafa viljað sameinast Egyptum, eru skoðaðar. Þegar ríki telur 

að því standi ógn af öðrum sterkari aðila, er um tvennt að velja. Það er að ganga til liðs við 

ógnandi aðila og mynda við hann formlegt bandalag. Eða að varðveita eigið sjálfstæði með 

því að mynda bandalag við annan andstæðing og sameinast þannig í gegnum sameiginlegan 

óvin (e.bandwagon). 
95

 Þannig má segja að sameiginlegur óvinur arabaríkjanna hafi verið 

vestrið og utanaðkomandi áhrif. Egyptar voru í sókn og höfðu sýnt það í verki að þeir voru 

færir um að standa á eigin fótum á alþjóðavettvangi. Hins vegar ber að nefna að ríki eru oft á 

tíðum treg til að ganga til slíkra samninga eins og Sýrlendingar gerðu. Ástæða þess er að afl 

Egypta í þessu tilfelli jókst á kostnað Sýrlendinga sem gengu inn í Sameinaða arabíska 

lýðveldið. Leiða má líkur að því að afl Egypta hefði aukist enn meira ef að Írakar hefðu farið 

að fordæmi Sýrlendinga og gegnið í Sameinaða arabíska lýðveldið. Egyptar eru eins og áður 

hefur komið fram fjölmennasta arabaríkið og voru í fararbroddi sem svæðisbundið afl í mikilli 

sókn. 
96

 Einnig má segja að ef áætlanir Egypta um að stofna Sameinað arabískt ríki með 

Sýrlendingum og Írökum hefðu þeir bókstaflega náð að umkringja Ísrael. Þannig hefði öryggi 

Ísraela verið ógnað frá öllum hliðum. 
97

 Við það má bæta eins og Hinnebush segir að á milli 

1950-1960 voru Egyptar í raun eina arabaríkið sem hafði nógu öflugt hernaðarlegt og pólitískt 

bakland til að sækjast eftir leiðtogahlutverki á svæðinu og fara fyrir sameinuðu ríki araba.
98

  

 Öryggi arabaríkjanna hefur spilað stóran þátt á tímum pan-arabisma. Sýrlendingar kunna 

að hafa litið svo á að með því að vera í bandalagi við Egypta væru þeir með sterkari stöðu 

gegn Ísraelum. Einnig eru Sýrlendingar með landamæri við Tyrki sem einnig eru sterkir 

hernaðarlega. Þar af leiðandi á Sýrland landamæri við tvö sterk herveldi sem ekki eru 

arabaríki. Þegar að Sýrlendingar gera sér grein fyrir því að Egyptar voru ekki fúsir til að deila 

með þeim völdum má færa rök fyrir því að Sýrlendingar hafi talið að eiginlegt líf sýrlenska 

ríkisins væri í hættu. Til þess að tryggja áframhaldandi tilvist Sýrlands var því nauðsynlegt að 

slíta samstarfinu við Egypta.
99

 

 Eftir stendur þó tilraun til að sameina arabaríkin í eitt undir forystu Egypta. 
100

 Hinsvegar 

má ekki gleyma því að innbyrðis valdabarátta er ekki óþekkt á milli arabaríkjanna. Þrátt fyrir 

sameiginlegt tungumál og sögu má færa rök fyrir því að hugsjónin ein hafi ekki einungis 
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sameinað araba. Persónulegur metnaður valdhafa hefur ekki síður verið ástæða þess að arabar 

hafi tekið höndum saman. 
101

 Í raun má segja að pan-arabísk stefna Nasser hafi einmitt 

endurspeglað hans persónulega metnað frekar en hugmyndir um eitt sameinað arabískt ríki. 

Egyptaland skyldi vera í öndvegi og ef að bandalag með öðrum myndi ekki vera undir forystu 

Nasser og  Egypta var augljóst að annarra leiða yrði þá frekar leitað. 
102

 

 

4.1.3. Sex daga stríðið 

 

Eitt af því sem að enn átti eftir að útkljá var uppgjör Egypta og Ísraela. Eins og áður hefur 

komið fram var Nasser enn með óbragð í munninum eftir tapið í Palestínu við stofnun 

Ísraelsríkis. Eftir Súez stríðið hafði Nasser vissulega verið í fararbroddi á meðal araba og 

verið málsvari Palestínudeilunnar en það hlutverk hafði hann hins vegar farið varlega með.
103

  

 Árið 1967 dró svo til tíðinda í Ísrael – araba deilunni. Ísraelum hafði fjölgað mikið og 

efnahagslegur styrkur þeirra varð meiri og meiri eftir því sem sambönd þeirra við Bandaríkin 

styrktust. Her Ísraela hafði ekki farið varhluta af  aukinni vináttu við Bandaríkjamenn og þá 

sérstaklega var flugher þeirra orðin öflugur. Sýrlendingar, Jórdanar og hin nýstofnaða 

frelsishreyfing Palestínu (PLO) voru farin að skynja aukna ógn frá hinum ört vaxandi 

nágrönnum. Einnig voru liðsmenn Fatah sem er stærsti stjórnmálaflokkurinn innan PLO búnir 

að halda úti árásum á landamæri Ísraela við Jórdaníu og Líbanon. Gríðarleg spenna var á 

svæðinu og var besta leiðin til taka á ógn frá nágrönnum fólgin í því að sýna styrk sinn. Færa 

má rök fyrir því að Nasser hafi sjálfur verið að fara missa tökin á Palestínudeilunni og 

gagnvart Ísraelum almennt. Nasser var einnig í vandræðum í innanríkismálum og hafði hann 

gert PLO og málstað þeirra hátt undir höfði með það fyrir augum að styrkja sína eigin 

stöðu.
104

  

 Ísraelar vildu ná fram stöðugri sátt um sín mál en þó gengu þeir með þann draum að 

útkljá stríðið frá 1948 og leggja undir sig það sem eftir var af Palestínu. Stríð var yfirvofandi. 

Nasser sem var undir margvíslegum þrýstingi taldi víst að Ísraelar væru í þann mund að ráðast 

á Sýrlendinga og bað Sameinuðu Þjóðirnar um að fjarlægja herlið sitt frá landamærum Ísrael 

sem hafði haft aðsetur þar frá því að Súez stríðinu lauk. Því næst lokaði hann á alla 

skipaumferð og sendingar Ísraela um Aqaba sund. Færa má rök fyrir því að Nasser hafi litið 

svo á að hann hafi ekki haft neinu að tapa. Valkostirnir í stöðunni voru að Bandaríkjamenn 
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myndu grípa inní og neyða fram samkomulag sem yrði þá viss sigur fyrir Egypta. Hins vegar 

var einnig hætta á því að átök brytust út, en Nasser óttaðist það ekki þar sem að hann taldi 

sinn Sovétþjálfaða her búinn sovéskum hergögnum ætti ekki að eiga í vandræðum með að 

sigra her Ísraela. Vandamálið var að Ísraelar töldu sig heldur ekki hafa neinu að tapa. 

Samkomulag við Egypta var eitthvað sem þeir vildu ekki, þar sem þeir töldu það gefa ranga 

mynd af raunverulegu valdajafnvægi á svæðinu. Ef til átaka kæmi og þeir myndu lenda í 

vanda, töldu þeir víst að þeir gætu treyst á Bandaríkjamenn til að ljúka verkinu. Egyptar, 

Sýrlendingar og Jórdanar gerðu með sér hernaðarsamkomulag sem varð til þess að Ísraelar 

töldu sig ekki lengur geta beðið átekta og vonað það besta. 
105

 

 Þann 5.júní gerðu Ísraelar loftárásir á Egypta og gjörsigruðu flugher þeirra áður en þeir 

náðu svo mikið sem að komast í loftið. Næstu daga héldu átök áfram og með Egypska 

flugherinn úr sögunni sem hafði verið sterkasta vopn araba, varð bardaginn ójafn. Ísraelar 

þeystu áfram og þegar Sameinuðu þjóðirnar skipuðu vopnahlé höfðu Ísraelar hertekið 

landsvæði frá öllum stríðandi fylkingum. Hersátur Ísraela í Egyptalandi náði yfir allan Sínea- 

skagann og þar voru þeir komnir alveg að Súez skurðinum. 
106

 

 Ísrael var nú orðið að ráðandi afli á svæðinu. Arabar voru sundraðir en Ísraelar höfðu 

öflugt bakland Bandaríkjanna til að styðja sig við. Hins vegar höfðu gyðingar haft víðtæka 

samúð eftir hörmungarnar í síðari heimstyrjöldinni en eftir sex daga stríðið hlaut málstaður 

Palestínu araba aukinn hljómgrunn í alþjóðasamfélaginu. Auknir landvinningar Ísraelsmanna 

þýddu það að flóttamönnum hafði fjölgað og nú réðu Ísraelsmenn yfir fjölda araba sem þeir 

vissu í raun ekki hvað gera átti við. Átti að innlima nýju landsvæðin í ríkið með öllum þeim 

lýðræðisréttindum sem því fylgdi? Það gæti mögulega komið niður á samkennd innan 

Ísraelsríkis sem ríki gyðinga. Einnig var sá möguleiki opinn að semja við araba um fyrrum 

landsvæði þeirra og þar með leysa gömul deilumál, án þess að dragast inn í annað stríð. 
107

 

Annað sem breytti einnig stöðu mála þegar líða tók frá stríðinu var viðhorf Evrópu gagnvart 

Ísrael – araba deilunni. Ríki Evrópu voru stórlega háð flutningum í gegnum Súez skurðinn og 

þá sérstaklega á olíu. Í sex daga stríðinu fengu þeir að kenna á því hvernig ófriður á svæðinu 

snerti efnahag þeirra beint og með því má segja að Evrópumenn hafi hægt og rólega dregið úr 

stuðningi til Ísrael og byrjað að fylgja málstað araba. 
108

 Mikilvægt er þó að hafa í huga að 

loknu sex daga stríðinu ríkti í raun ekki friður á milli  Ísraela og araba, heldur var um að ræða 

vopnahlé. Því til staðfestingar má nefna að á ráðstefnu Arababandalagsins í ágúst 1967 
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ályktuðu arabaríkin að landvinningar Ísraela yrðu ekki viðurkenndir og enginn friður skyldi 

verða samin við Ísraela. 
109

 Örvæntingarfull tilraun Nasser og Egypta til að festa sig í sessi 

sem stórveldi í Mið-Austurlöndum og  í alþjóðasamfélaginu hafði gjörsamlega mistekist og 

sprungið í andlitið á þeim. 
110

 

  

4.1.4. Endalok pan-arabisma 

 

Eftir sex daga stríðið blasti við breytt heimsmynd á Mið-Austurlöndum. Metnaður Nasser 

hafði keyrt vonir og væntingar fram úr raunverulegri stöðu Egypta. Pan-arabísk  

utanríkisstefna Nasser og arabaríkjanna hafði einnig orðið fyrir áfalli og því tóku við breyttar 

áherslur á svæðinu. Veldi og forysta Egyptalands átti fyrst og fremst bakland sitt í 

hugmyndinni á bak við pan-arabisma sem náði þó ekki því flugi sem til var ætlast þegar á 

hólminn var komið. 
111

 Nasser hafði tekið tapinu gegn Ísraelum í sex daga stríðinu mjög illa 

og leit svo á að hann hefði persónulega brugðist þjóð sinni og málstað og bauðst því til að 

segja af sér sem forseti Egyptalands. Almenningur í Egyptalandi og víðar brást við með að 

fara út á götur og mótmæla afsögninni. Því var augljóst að traust almennings til hans var 

ennþá gríðarlega sterkt en eins og Hourani segir má einnig leiða líkum að því að afsögn hans 

hefði gert tap araba ennþá verra og aukið á niðurlæginguna.
 112

  

 Nasser var þess fullviss að Bretar og Bandaríkjamenn hefðu hjálpað Ísraelum að vinna 

sex daga stríðið. Því einkenndust samskipti hans við þessa aðila af þeim ásökunum. Staða 

hans var einnig breytt gagnvart öðrum leiðtogum arabaríkjanna og mátti glögglega sjá það á 

borgarastyrjöldinni í Jemen sem að Egyptar höfðu árangurslaust reynt að brjóta á bak aftur. 

Strax að loknu sex daga stríðinu lét Nasser undan þrýstingi frá Sádi-Aröbum um að Egyptar 

skyldu draga allt herlið sitt frá Jemen.
113

 Egyptar höfðu fram að þessu freistað þess að auka 

styrk sinn og áhrif með ítökum í Jemen eftir að slitnaði upp úr Sameinaða arabíska 

lýðveldinu. Samkvæmt kenningum raunhyggjumanna hafði styrkur Egypta dvínað þegar 

Sýrlendingar yfirgáfu Sameinaða arabíska lýðveldið eftir stutt samstarf. Með skjótum sigri og 

völdum í Jemen hefði Nasser getað haldið sínum stalli sem óumdeilanlegur leiðtogi araba. 

Niðurstaðan var hins vegar þveröfug við það sem upp var lagt með. Í stað þess að virka sem 

stökkpallur fyrir Nasser varð Jemen að hindrun sem felldi Egypta og lagði sitt af mörkum til 
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að marka breytta valdastöðu Egyptalands sem svæðisbundið afl og á alþjóðavettvangi. 
114

 

 Nasser sat áfram sem forseti þangað til að hann lést skyndilega árið 1970. Útför hans 

sýndi glögglega hver staða hans var á meðal almennings, en milljónir grátandi Egypta fylgdu 

kistu forsetans eftir á götum Kaíró. Fráfall hans markaði endalok pan-arabisma og var augljóst 

að arabaheimurinn var í sárum og var óljóst hvernig brotthvarf hans yrði leyst á 

alþjóðavettvangi. Nasser var maðurinn sem frelsaði Egyptaland frá nýlenduveldunum og reisti 

orðspor Egypta í nýjar hæðir með sigri sínum í Súez stríðinu. Einnig hafði hann sýnt fram á 

það, að ef rétt væri haldið á spilunum, væri mögulegt að raska valdajafnvægi stórveldanna 

með því að þekkja þá krafta sem liggja í alþjóðakerfinu. Nasser komst langt með því að gera 

sér grein fyrir landfræðilega mikilvægri stöðu Egyptalands og áhrifamætti gagnvart 

nágrannalöndunum.
115

 

 

4.2. Anwar Sadat  

 

Arftaki Nasser var Anwar Sadat sem hafði gegnt embætti varaforseta í stjórnartíð Nasser. 

Sadat var einn af hinum frjálsu foringjum sem höfðu tekið þátt í byltingunni á sínum tíma. 

Þrátt fyrir að koma úr sama pólitíska jarðvegi og Nasser fór Sadat fljótt að fjarlægjast þá 

stefnu sem forveri hans hafði tekið. Í upphafi virtist þó sem að Sadat mundi fylgja svipaðri 

línu og Nasser gerði, en það var þó aðeins á meðan hann var að styrkja stöðu sína innanlands 

og sár egypsku þjóðarinnar voru að gróa. Nasser hafði skipað sérstakan sess hjá þjóðinni og 

erfitt var að fylgja í fótspor hans. Áfall sex daga stríðsins kallaði þó á breyttar áherslur og nýja 

tíma. Innanlands færðust völd frá vinstri til hægri með tilheyrandi fráfalli frá ríkiseignarhaldi 

að hætti sósíalista.
116

 Helstu fylgjendur Sovétríkjanna innan stjórnar Egypta voru látnir fara í 

aðgerðum Sadat til að tryggja stöðu sína innanlands og því var fljótt ljóst að breytingar yrðu á 

utanríkisstefnu Egypta gagnvart stórveldunum. Einnig ákvað Sadat að senda úr landi nánast 

allt herlið og herráðgjafa Sovétmanna en hélt samt sem áður áfram að þrýsta á Sovétríkin að 

útvega Egyptum fleiri og fullkomnari vopn. Sadat notfærði sér veikari stöðu Sovétmanna til 

að styrkja Egypska ríkið. Sovétmenn skynjuðu að farið var að grafa undan því taki sem þeir 

höfðu haft á Mið-Austurlöndum í gegnum Kaíró. Eina leiðin þeirra til að halda í fyrri ítök var 

að halda áfram að veita Egyptum vopn í von um að það mundi skila sér í pólitískum áhrifum. 
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Bandaríkjamenn fylgdust agndofa með hversu fljótt hin lítt þekkti arftaki Nasser var farin að 

leika fimlega með valdapólitík stórveldanna.
117

 Samhliða breyttum áherslum gagnvart 

Sovétríkjunum hafði Sadat aukið tengsl við Sádi-Arabíu í kjölfar samkomulags Nasser í 

Jemen. Sádi-Arabar voru hliðhollir Bandaríkjamönnum og bjuggu einnig yfir umtalsverðum 

olíuauðlindum og olíuauði. Sadat renndi hýru auga til þess og einnig að því hversu háðir 

Bandaríkjamenn voru olíustreymi frá Mið-Austurlöndum.
118

 Sadat leitaðist eftir samstarfi við 

hin arabalöndin frekar en að drottna yfir þeim líkt og Nasser vildi. Í aðdraganda þeirra átaka 

sem að áttu eftir að brjótast út hafði Sadat markvist unnið að því að bæta stöðu Egypta á 

alþjóðavettvangi. Tengsl við Sádi-Araba og Sýrlendinga voru í góðum farvegi, vopnastreymi 

frá Sovétríkjunum hafði haldist en pólitísk áhrif minnkað. Þar af leiðandi voru tengsl við 

Bandaríkin í mun vænlegri stöðu en áður hafði verið.
119

 

 Ekki er hægt að segja annað að áherslubreytingar Saddat beri skýrt merki þess að hagur 

og líf egypska ríkisins var ofar öllu. Völd Egypta voru nú breytt frá því sem áður var og því 

gerði Sadat sér grein fyrir því að ekki væri hægt að haga málum líkt og Nasser hafði gert. Oft 

er talað um hið tvöfalda siðferði raunhyggjumanna þar sem að eitt siðferði gildir fyrir 

einstaklinga og fólk í daglegu lífi. Annað siðferði getur hins vegar verið nauðsynlegt fyrir 

leiðtoga í samskiptum við önnur ríki. Lygar, svik og morð myndu tæpast vera réttlætanleg í 

daglegu lífi en fyrir leiðtoga á alþjóðavettvangi getur farið svo að slíkar aðgerðir séu 

nauðsynlegar til að tryggja öryggi ríkisins. 
120

 Það rökstyður aðgerðir Sadat þegar hann losar 

sig við tengiliði Sovétmanna í Egyptalandi, en biður samt um meira fjármagn til 

hernaðarfjárfestinga. Einnig má nefna þá staðreynd sem áður hefur verið nefnd að samkvæmt 

raunhyggjumönnum getur vinur fljótt breyst í óvin og öfugt. Hafa ber það í huga, þegar Sadat 

tekur við í tengslum við Sovétmenn og Bandaríkin. Aukin tengsl Egypta við Sádi-Arabíu 

rökstyðja einnig breytingu á kalda stríðs tengslum Egypta. Sádi-Arabar sáu einnig færi á að 

veikja tengsl Sovétríkjanna í Egyptalandi og þar með styrkja sína eigin stöðu.
121
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4.2.1. Októberstríðið 1973 

 

Egypskar hersveitir gerðu skyndiárás á Ísraela við austurhluta Súez-skurðarins í október 1973. 

Á sama tíma gerðu sýrlenskar hersveitir árás á Golan hæðir sem Ísraelar höfðu hertekið í sex 

daga stríðinu. Til að byrja með skiluðu árásirnar árangri og Egyptar náðu að setja upp 

bækistöðvar austan megin við Súez-skurð. Ennfremur gerðu Sovét vopn Egypta þeim kleift að 

lama flugher Ísraela sem hafði gjörsigrað þá árið1967. Á næstu dögum snérist taflið hins 

vegar við og skyndisending af vopnum frá Bandaríkjunum hjálpaði Ísraelum að ná tökum á 

stöðunni. 
122

 Átökin sönnuðu og sýndu það, að þrátt fyrir að deilur um landsvæði væru á milli 

aðila á Mið-Austurlöndum voru kraftar kalda stríðsins aldrei langt undan og komu bersýnilega 

í ljós þegar á vígvöllinn var komið. 
123

 Bandaríkin ætluðu sér ekki að láta Ísraela tapa og 

Sovétmenn hugsuðu það sama varðandi Egypta og araba. Hins vega gættu stórveldin alltaf að 

því að láta átökin ekki verða með þeim hætti að þau myndu sogast inn í þau með beinum 

hætti. 
124

 

 Sterkasta vopn araba var hins vegar óhefðbundið og skipti sköpum um það hvernig 

deilurnar enduðu. Samstaða araba var nú sterk og ákváðu þau arabaríki sem framleiddu olíu 

að setja höft á allan olíuútflutning svo lengi sem Ísraelar væru með yfirráð á landsvæði araba. 

Sádi-Arabar settu algjört viðskiptabann á Bandaríkin, sem voru þeirra bandamenn og Holland 

sem var miðpunktur olíumarkaðarins í Evrópu og voru taldir einir helstu stuðningsmenn 

Ísraela. Þetta óvænta útspil arabaríkjanna varð til þess að vopnahlé var gert á milli araba og 

Ísraela og var það meðal annars vegna mikils þrýstings frá stórveldunum.
125

 

 Þrátt fyrir að sameiginlegar aðgerðir arabaríkjanna í olíubanninu hafi sýnt arabíska 

samvinnu í sínu besta ljósi, gætti ákveðinnar tortryggni gagnvart Egyptum frá hinum 

arabaríkjunum. Það náði sérstaklega til þess að nýr leiðtogi var nú við lýði og hafði hann sýnt 

það að hann var tilbúinn að víkja frá þeirri stefnu sem að Nasser hafði fylgt. Egyptar höfðu 

gefið það til kynna að hagsmunir þeirra yrðu settir í fyrsta sæti og gæti það orðið á kostnað 

hinna arabaríkjanna og jafnvel í óvild þeirra. Sem dæmi má nefna að vopnahlé Egypta við 

Ísraela var samið án þess að Sadat hefði ráðfært sig við Sýrlendinga sem voru þeirra helstu 

bandamenn í stríðinu. Tengsl Egypta við Frelsishreyfingu Palestínu (PLO) voru 

Friðarsamkomulag á milli Ísraela og Egypta var því talið líklegt án þess að hin arabaríkin 
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kæmu að samningaborðinu. 
126

  

 Markmið Egypta í Októberstríðinu var ekki að gjörsigra Ísraela. 
127

Marmiðið var að stuða 

stórveldin og komast í vænlega stöðu fyrir samningaviðræður við Ísraela.
128

 Sé litið til 

billiardkúlu samlíkingarinnar þá náði hreyfing Egypta á borðinu að hreyfa við öðrum ríkjum 

og það var í raun markmiðið. 
129

 Um fram allt vildu Egyptar ná aftur þeim landsvæðum sem 

þeir höfðu misst í sex daga stríðinu og koma sér í betri aðstöðu gagnvart Bandaríkjunum. 

Aðgerðir Sadat falla vel að hugmyndum raunhyggjumanna. Hagsmunir Egypta voru settir í 

fyrsta sæti og breytti þá engu hvort það væri með stuðningi frá austri eða vestri. Hugsjónir og 

vandamál annarra voru ekki á könnu Egypta. Sýrlendingar urðu að sjá til þess að ná sínum 

Gólan hæðum upp á sitt einsdæmi sem nú sáu það að stuðningur frá Egyptum var alltaf settur  

skilyrðum sem þóknuðust hagsmunum Egypta.
130

  

 

4.2.2.Camp David friðarviðræðurnar 

 

Fram að friðarviðsamningi Egypta og Ísraela hafði Sadat stigið ýmis spor sem gáfu sterklega 

til kynna hvað var í vændum. Efnahagslegar aðstæður Egypta voru farnar að valda 

vandræðum og augljóst var að aðgerða var þörf. Hagkerfið hafði verið opnað og þar með 

stigið skref frá hagkerfi í anda marxista líkt og þekktist í Sovétríkjunum. 
131

  

 Sterkasta vísbendingin um áætlanir og stefnu Sadat var árið 1977  þegar hann heimótti 

Jerúsalem þar sem að hann ávarpaði ísraelska þingið. Óhætt er að segja að umsvifalaust hafi 

arabaheimurinn snúist gegn Egyptum. Í Sýrlandi var lýst yfir þjóðarsorg og fánar voru dregnir 

í hálfa stöng. Í Írak breyttust fyrirhuguð trúarhátíðarhöld í hávær mótmæli og Líbíumenn 

drógu til baka stuðning sinn við stjórn Sadat og úthrópuðu hann svikara. Heimsókn Sadat 

þótti sterk vísbending um það að Egyptar ætluðu sér að setja sína hagsmuni ofar hagsmunum 

annarra arabaríkja og gera friðarsamkomulag við Ísraela. Þar með var sá möguleiki fyrir hendi 

að Palestínudeilan yrði sett til hliðar af Egyptum að sinni. En heimsókn Sadat til Ísrael var 

ekki síst umdeild heima fyrir í Egyptalandi. Ráðherrar í ríkisstjórn Sadat höfðu sagt af sér og 

fordæmdu aðgerðir forsetans og sögðu hann vera að veita Ísraelsríki og þingi þeirra lögmæti 
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með því að fara í opinbera heimsókn.
 132

  

 Opinberar friðarviðræður á milli Ísraela og Egypta hófust árið 1978 og voru að lokum 

undirritaðir friðarsamningar 26. mars 1979. Bandaríkjamenn léku lykilhlutverk í 

samningunum sem oftast eru kenndir við Camp David, bústað Bandaríkjaforseta. Í upphafi 

samninganna héldu Egyptar tveimur markmiðum hátt á lofti sem var að Ísraelar myndu 

yfirgefa hernumið svæði Egyptalands á Sínea skaganum og að málefni Palestínu fengju 

viðeigandi lausn.
 133

  

 Raunsæishyggjumenn væru ekki í vafa um hvernig ætti að greina ástæður þess að Egyptar 

gengu til samninga við erkióvín arabaríkjanna. Egyptar gerðu sér grein fyrir því að 

valdajafnvægi svæðisins var gjörbreytt frá því sem að áður var. Að sigra Ísraela með öflugt 

bandarískt bakland var óvinnandi verkefni og skipti þá litlu sem engu hvort arabar voru 

sameinaðir eða sundraðir. Sadat hefur litið á það þannig að Egyptar þyrftu að sjá um sín mál 

sjálfir og gætu ekki stólað á aðra í þeim efnum. Egyptar vildu einnig vinna sitt landsvæði til 

baka líkt og það var fyrir sex daga stríðið. Sú landsvæðadeila yrði alltaf ofar í hugum Egypta 

en landsvæðadeilur annarra. Það að leggja málefni Palestínumanna til hliðar að sinni hefði 

smávægilegar afleiðingar fyrir Egypta í arabaheiminum miðað við efnahagsaðstoðina sem 

þeir fengju aðgang að í gegnum Bandaríkin, ef að þeir semdu frið við Ísrael. Þó ber ekki að 

líta svo á að Sadat hafi litið svo á að hann þyrfti að ganga til samninga með ekkert í 

höndunum. Líkt og hann hafði gert áður hugðist hann nota vogarafl stórveldanna sér í vil. 

Sadat gerði sér grein fyrir því að friðarsamkomulag við Ísraela sem stýrt væri af 

Bandaríkjamönnum myndi skapa Egyptum óvild á meðal hinna arabaríkjanna og í 

Sovétríkjunum. Áætlun hans var sú að það myndi leiða til þess að þar af leiðandi yrðu 

Bandaríkjamenn skuldbundnir Egyptum og þar með mundi þrýstingur skapast á Ísrael.
 
Ísraelar 

töldu að Egyptar væru svo ákafir í að fá landsvæði sitt á Sínea skaga til baka að þeir væru 

reiðubúnir að gefa eftir varðandi hin hernumdu svæði Ísraela á vesturbakka Jórdan og á Gaza 

ströndinni. 
134

    

 Bandaríkjamenn hafa litið þannig á að með friðarsamkomulaginu og fjárveitingu til 

Egypta væru þeir endanlega að losa um ítök Sovétríkjanna á þessu fjölmennasta og 

áhrifamesta arabaríki. Með því að bindast böndum við Egypta gátu Bandaríkjamenn náð 

kjörstöðu á svæðinu í gegnum sterk ríki Ísraela og Egyptalands, fyrir utan ítök þeirra annars 
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staðar eins og til dæmis í Sádi-Arabíu. 
135

 Hlutverk Bandaríkjanna og Jimmy Carter þáverandi 

forseta var meira en þeir höfðu gert ráð fyrir í upphafi. Í stað þess að vera hlutlaus milliliður 

má frekar segja að Bandaríkjamenn hafi átt beina aðild að friðarferlinu. Hér ber að nefna að 

ekki er óþekkt að forsetar Bandaríkjanna séu viljugir til að setja nafn sitt á spjöld sögunnar 

með því að standa fyrir friðarviðræðum í Mið-Austurlöndum og má nefna friðarviðræður 

Ísraela og Palestínu sem Bill Clinton stóð fyrir í forsetatíð sinni.
136

 

 

4.2.3. Morðið á Sadat 

 

Eins og áður hefur komið fram var víðtæk andstaða í arabaheiminum fyrir friðarviðræðum 

Ísraela og Egypta. Sem dæmi má nefna að Egyptar höfðu verið gerðir brottrækir úr 

Arababandalaginu sem hafði frá stofnun verið vettvangur sem  Egyptar höfðu verið ráðandi á. 

Anwar Sadat náði ekki að flýja þau köldu örlög sem biðu hans. Þann 6. október 1981 var hann 

myrtur af róttækum islamistum innan raða hersins sem einnig höfðu reynt að taka Nasser af 

lífi árið 1954. Spor Sadat á sögu Egyptalands voru djúp og viðburðarrík þrátt fyrir að hann 

hafi ekki notið sömu guðlægu hylli og forveri hans gerði.
137

 Sadat var maðurinn sem samdi 

frið við óvininn og þrátt fyrir að meirihluti Egypta hafi stutt hann í því, þá eru margir sem 

ekki geta sæst á þá stefnu hans. Efnahagslegar aðstæður urðu til þess að Sadat snéri frá stefnu 

Nasser og leitaði á ný mið til Bandaríkjanna með tilheyrandi breytingum á efnahagskerfi 

Egyptalands. Líkt og Nasser, hélt Sadat áfram að stjórna með þeim hætti úr forsetastóli að 

stefna Egyptalands var nátengd honum sem persónu.
138

 Sadat gat nýtt sér hvernig Nasser 

hafði mótað völd forsetaembættisins. Vegna þess hve sterkt embættið var gat Nasser tekið 

ákvarðanir sem veikara embætti hefði ekki komist upp með að gera. Sé horft til 

raunsæishyggju í hinum hefðbundna skilningi hefði Machiavelli sagt að Sadat væri refur. 

Hann var hugaður sem ljón og þorði að taka erfiðar ákvarðanir eins og að það að semja frið 

við Ísrael. Einnig má segja að hann hafi verið kænn og forðast gildrur í alþjóðamálum, þrátt 

fyrir að það hafi í raun verið lögð fyrir hann gildra í bókstaflegri merkingu þegar hann var 

myrtur. 
139
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4.3. Hosni Mubarak 

 

Rúmlega viku eftir morðið á Sadat hafði Hosni Mubarak verið kosinn forseti og hans fyrsta 

verk var að lýsa yfir áframhaldandi friði við Ísrael og samningana í Camp David. Mubarak 

hafði gengt embætti varaforseta í stjórnartíð Sadat, líkt og Sadat hafði sjálfur gert hjá Nasser. 

Því lá það beint við að Mubarak tæki við keflinu. Mubarak átti líkt og forverar sínir, sitt 

bakland í hernum og hafði barist í stríði fyrir hönd Egyptalands. 
140

  

 Líkt og hjá Nasser og Sadat þarf Mubarak að byrja á því að tryggja stöðu sína innanlands. 

Ráðherraskipti eru framkvæmd og einnig ber að nefna að Mubarak verður formaður stærsta 

stjórnmálaflokks landsins, NDP (e.National Democratic Party). Handtökur á almenningi sem 

hafði staðið fyrir uppþotum eftir morðið á Sadat gegndu tvöföldu hlutverki. Tekið var á 

pólitískum andstæðingum Mubarak og einnig var leitast eftir því að refsa þeim hópum sem 

komu að morðinu á Sadat, þar sem fimm af meintum höfuðpaurum morðsins voru teknir af 

lífi.
141

 Áhrifamesta aðgerð Mubarak til að tryggja sína stöðu, var væntanlega þegar hann tók  

höndum saman við múslimska bræðralagið með það fyrir augum að veita andstöðu gegn 

islömskum harðlínumönnum.
142

   

 Þau verkefni sem biðu Mubarak voru af sama meiði og Sadat hafði glímt við. Efnahagur 

landsins var í molum og því brýnt verkefni að koma þeim málum á réttan kjöl. Mubarak 

hugðist hins vegar bæta tengsl við arabaríkin sem voru enn ósátt við Egypta eftir Camp 

David. Einnig hugðist Mubarak koma á eðlilegum tengslum við Sovétríkin, hinn forna 

bandamann og má því segja að hlutleysi á milli stórveldanna var aftur staðreynd, þrátt fyrir að 

fjárhagsaðstoðin kæmi nú úr vestri en ekki úr austri eins og áður.
143

 

 Þrátt fyrir að friðarsamningarnir í Camp David hefðu leyst stærstu öryggisógn Egypta  

sköpuðu þeir engu að síður önnur vandamál fyrir Mubarak. Ísraelar réðust inn í Líbanon í júní 

1982 sem er aðgerð sem Ísraelar hefðu sennilega ekki lagt í nema vegna þess að 

friðarsamkomulag við Egypta var í gildi. Mubarak fór þá leið að beita þrýstingi sínum á Ísrael 

í gegnum Bandaríkin og kallaði sendiherra Egypta í Ísrael heim, frekar en að bregðast við 

með beinni hernaðaríhlutun. Fyrir Egypta var einfaldlega of mikið í húfi með 

friðarsamkomulaginu við Ísrael að þeir gætu leyft sér að tefla því í hættu. Tímasetning 

innrásarinnar hjá Ísraelum hefur þó tæpast verið tilviljun svo stuttu eftir að nýr 
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Egyptalandsforseti hafði tekið við. Innrásin var kjörin aðgerð fyrir Ísraela að mörgu leyti. Án 

þess að brjóta friðarsamninginn við Egypta var mögulegt að sjá hvernig viðbrögð þeirra og 

annarra arabaríkja væru við innrás á annað arabaríki. Ísraelar gátu í raun séð hvernig staða 

Mubarak væri og hvernig hann mundi bregðast við atburði sem að áður fyrr hefði þótt ástæða 

til styrjaldar. Að lokum ber að nefna hagsmuni Ísraela á að vinna sér svigrúm og styrkja stöðu 

sína á hinu þétt setna landsvæði fyrir botni Miðjarðarhafs. 
144

 

 Stóra málið hjá Mubarak var að vinna aftur traust arabaríkjanna og þar með ná aftur því 

vægi sem Egyptaland hafði á Mið-Austurlöndum. Egyptar voru teknir aftur inn í 

Arababandalagið árið 1989 og staðfesti það hvernig Mubarak hafði markvist miðað að því að 

bæta þau tengsl sem höfðu verið stirð frá Camp David. Egyptaland var nú orðið aftur að veldi 

sem önnur arabaríki gátu horft til þar sem að mörg þeirra óttuðust stærð og umfang Írans með 

þeirri bókstafstrú sem ríkti þar. 
145

 

 Í Persaflóastríðinu komu Írakar fram sem keppinautur Egypta um hylli arabaheimsins. 

Staða Egypta sem milliliður og eftirlitsaðili á Mið-Austurlöndum var nú ógnað af sterku ríki 

sem ætlaði sér að veita vestrinu andstöðu með sterku herveldi sem ekkert gæfi eftir. Innrás 

Íraka í Kúveit varð til þess að Egyptar aðstoðuðu Bandaríkjamenn að binda enda á stríðið. 

Egyptar gættu þess að árásin yrði ekki að þeirra frumkvæði heldur væri einungis um stuðning 

við Bandaríkjamenn að ræða.
146

  

 Einhverjir kynnu að segja að Mubarak hafi ekki þorað að grípa til aðgerða gegn Ísrael þar 

sem að réttast hefði verið fyrir Egypta að sverfa til stáls. Áður nefnd árás Ísraels inn í Líbanon 

var umdeild aðgerð og hefði ekki verið möguleg að hálfu Ísraela nema fyrir það að 

landamærin við Egypta voru hættulaus. Einnig sprengdu Ísraelar upp kjarnaofn hjá Írökum án 

þess að gripið hafi verið til aðgerða að hálfu Egypta. Einnig má nefna loftárásir Ísraela árið 

1985 á höfuðstöðvar PLO í Túnis sem höfðu það megin markmið að fella Arafat leiðtoga 

Palestínumanna. 
147

 Raunsæishyggjumenn myndu hins vegar horfa til þess að þegar þessir 

atburðir eiga sér stað er stað Egypta einfaldlega sú að þeir eiga erfitt með að grípa til aðgerða. 

Egyptar voru úti í kuldanum frá hinum arabaríkjunum og gátu því ekki gengið að stuðningi 

þeirra sem vísum. Fjármagnsaðstoð kom nú eingöngu frá Bandaríkjunum og árásir gegn Ísrael 

myndu setja hana í uppnám og þar af leiðandi stöðu Mubarak sem forseta Egyptalands. Einnig 

gætu raunsæismenn bent á það að Líbanir, Írakar og Palestínumenn verða að sjá um sín mál 

sjálfir. Sjónarmið Egypta sem þeir héldu hátt á lofti í Camp David var að þeir hefðu 
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nægjanlega lengi staðið í eldlínunni fyrir arabaríkin án þess að fá mikið í staðinn að þeirra 

mati.
148

 Efnahagsmál bundu innanlandsmál Egypta einnig niður og má færa rök fyrir því að 

þegar Egyptar styðja Bandaríkin gegn Írak í Persaflóastríðinu hafi Egyptar séð efnahagslegan 

ávinning í því að ráðast inn í Írak.
149

 

 Á tímum Nasser höfðu Egyptar einnig verið í fararbroddi á Mið-Austurlöndum, en líkt og 

Hinnebush bendir á þá beitti Mubarak ekki sömu aðferðum og Nasser hafði gert á sínum tíma. 

Egyptaland undir stjórn Nasser hafði verið sjálfstætt arabaríki sem hélt því á lofti að vera 

algerlega óháð vestrinu og þess vegna fýsilegur kostur fyrir aðra að líta til. Egyptaland undir 

Mubarak var frekar milliliður við vestrið og afl sem að veitti stöðugleika á svæðinu sem var 

öllum til góða.
150

 

 Eitt af lykilorðum í kenningum raunhyggjumanna er latneska orðatiltækið status quo. 

Með því er átt við að ríki sé að leitast við að halda óbreyttu ástandi, og er ekki að reyna að 

breyta því valdajafnvægi eða þeirri stöðu sem það hefur í kerfinu.
151

 Segja má að valdatími 

Hosni Mubarak hafi lengi vel einkennst af því að vinna með þá stöðu sem var í alþjóðakerfinu 

án þess að raska stöðunni stórkostlega. Eins og áður kom fram var eitt af hans fyrstu verkum í 

embætti að tryggja það að friðarsamkomulag við helstu ógn Egypta mundi halda.
152

 Vilji hans 

til að bæta tengslin við hin arabaríkin var ekki komin til vegna þess að Egyptum stæði bein 

ógn af þeim heldur má frekar segja að vilji hafi verið til að halda því óumdeilda 

leiðtogahlutverki á Mið-Austurlöndum sem Egyptar höfðu eitt sinn haft.
153

 Það er engin 

tilviljun að oftast er talað um að status quo ástand ríki við endalok átaka eða þegar 

friðarsamningar eru gerðir. Það kemur heim og saman við stöðu Egypta þegar Mubarak tók 

við af Sadat sem að hafði gert friðarsamningana í Camp David. Valdajafnvægi Mið-

Austurlanda hafði verið í uppnámi fyrir ýmsar sakir frá 1952. Jafnvægið raskaðist þegar 

nýlenduveldin hurfu af svæðinu og ríki fóru að öðlast sjálfstjórn með öllum þeim möguleikum 

sem að því fylgdu. Vöxtur Ísraelsríkis var annar þáttur sem að gjörbreytti valdajafnvægi 

svæðisins og einnig má nefna kalda stríðið sem kepptist um hylli ríkja á svæðinu og skipti því 

upp í fylkingar. Camp David og síðar stjórnartíð Mubarak festi í sessi status quo stefnu 

Egypta sem að leitaðist fyrst og fremst eftir jafnvægi kerfisins frekar en auknum völdum.
154
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4.3.1. Lýðræðisumbætur 

 

Hryðjuverkin á tvíburaturnana í New York þann 11.september er atburður sem hefur haft áhrif 

á heimsbyggðina alla og sérstaklega samskipti Mið-Austurlanda við umheiminn. 
155

 

Bandaríkjamenn voru í forsvari fyrir stríði gegn hryðjuverkum sem beindist fyrst og fremst 

gegn islömskum bókstafstrúarmönnum. Hernaðaraðgerðir Bandaríkjamanna voru staðbundnar 

og beindust fyrst og fremst gegn Afganistan, en Mið-Austurlönd voru í brennidepli enda eru 

þau vagga islam.
156

 Mubarak óttaðist að missa tengslin við Bandaríkin þannig að hann sýndi 

stríðinu gegn hryðjuverkum stuðning bæði í vilja og í verki. 
157

 Hugsanlegt er að hann hafi 

sjálfur séð ákveðna hagsmuni í því að styðja hnattræna baráttu gegn róttækum islamistum þar 

sem að hann hafði sjálfur dregið til baka stuðning sinn við pólitískar hreyfingar islamista 

heima fyrir.
158

 Mubarak var bandamaður Bandaríkjanna í stjórnartíð sinni í Egyptalandi. Á 

ófriðartímum á svæðinu hélt hann Súez-skurðinum opnum fyrir Bandaríkjamenn og að þeirra 

ósk hélt hann islömskum öflum niðri þegar þeir óskuðu þess og umfram allt hélt friðinn við 

Ísrael. Í staðinn urðu Egyptar áskrifendur að háum fjárupphæðum beint frá Washington. 
159

  

 Í kjölfar stríðsins gegn hryðjuverkum setja Bandaríkjamenn aukinn þrýsting á stjórnvöld 

á Mið-Austurlöndum að auka lýðræði sem að hingað til hafði ekki fengið mikla athygli í 

umræðunni. Fram að þessu var litið svo á að sterk og stöðug stjórnvöld líkt og voru til staðar í 

Egyptalandi væri farsæl leið til að stjórna í þessum hluta heimsins. Eftir hryðjuverkaárásirnar 

fara stjórnvöld í Bandríkjunum þá að líta svo á að með því að bæla niður óæskilegar skoðanir 

og banna stjórnmálaflokka líkt og þekktist í arabaríkjunum, séu meiri líkur til þess að vegferð 

bókstafstrúaðra islamista aukist. Rökin fyrir því voru að í ríkjum þar sem að fátækt ríkir og 

frelsi einstaklingsins er heft, verða ungir karlmenn sérstaklega móttækilegir fyrir því að ganga 

til liðs við róttæka trúarhópa sem að gefa lífinu tilgang og freista manna með því að gera 

menn að píslarvottum taki þeir þátt í heilögu stríði gegn óréttlæti. 
160

 

 Þing- og forsetakosningar voru haldnar árið 2005 í Egyptalandi til að koma til móts við 

óskir Bandaríkjamanna. Skemmst er frá því að segja að Mubarak hlaut afgerandi kosningu í 
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embætti með 88% atkvæða. Töluvert var þó rætt um það hversu lýðræðislegar kosningarnar 

voru í raun og veru, þar sem talið var víst að niðurstöðunum hafi verið handstýrt að einhverju 

eða öllu leyti. Hins vegar er hægt að halda því fram að kosningarnar sem atburður hafi haft 

áhrif til lengri tíma litið í lýðræðisþróun Egyptalands og á Mið-Austurlöndum.
161

 

 

4.3.2. Arabíska vorið 

 

Árið 2011 var ár byltinga á Mið-Austurlöndum. Eftir nær stöðug mótmæli almennings í þrjár 

vikur var Hosni Mubarak steypt af stóli þann 11. febrúar og lauk þar með tæplega 30 ára 

valdatíð hans. Almenningur mótmælti vegna bágra kjara og einnig vegna kröfu um 

lýðræðislegra samfélag. Mubarak hafði reynst Bandaríkjamönnum vel, en hann gat ekki bæði 

verið bandamaður Washington og maður fólksins í Egyptalandi í senn.
162

 Óljóst er hvernig 

stjórnkerfi þessa fjölmennasta arabaríkis mun verða í framtíðinni en fyrirhugaðar 

lýðræðisumbætur hafa ekki enn borið þann árangur sem að almenningur vonaðist eftir. Herinn 

sem farið hefur með völd frá því að forsetanum var steypt af stóli var ef til vill umsvifameiri 

en talið var og eru ásakanir á lofti um að yfirmenn hersins séu tregir til að láta af völdum. 

Kosningar voru haldnar á tímabilinu nóvember 2011 – janúar 2012 og er því ekki útséð um 

það hvernig þær enda eða hvar raunveruleg völd munu liggja.
 163

  

 Sagt er að sagan hafi lag á að endurtaka sig. Egyptaland er enn einu sinni statt á 

tímamótum þar sem framtíðin er óljós. Bylting er að baki og stjórn vantar með raunverulegt 

lögmæti líkt og eftir herforingjabyltinguna 1952. Herforingjabyltingin skóp það stjórnkerfi 

sem almenningur gerði uppreisn gegn vorið 2011. 
164

 Spurningin sem tíminn einn mun leiða í 

ljós er hvernig komandi stjórnvöldum mun reiða af og hvort Egyptaland sé loks komið á beinu 

brautina.  
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5. Niðurstöður og lokaorð 

 

Eins og fram hefur komið hefur forsetaembættið í Egyptalandi verið gríðarlega 

fyrirferðamikið í öllum skilningi og þar með hefur stefna ríkisins verið nátengd persónu 

forsetans hverju sinni. 
165

 Nasser, Sadat og Mubarak hafa þurft að takast á við ýmis verkefni 

sem sum hafa verið sameiginleg og liggja eins og rauður þráður í gegnum stjórnartíð þeirra á 

meðan önnur mál hafa verið sértækari. 

 Í upphafi ritgerðar var sú rannsóknarspurning lögð fram hvort raunsæiskenning gæti 

útskýrt stöðu Egyptalands í alþjóðastjórnmálum Mið-Austurlanda frá byltingunni árið 1952. 

Segja verður að fjölmörg dæmi benda til þess að kenningin útskýri stöðu ríkisins og gang 

sögunnar mjög vel. Best er að horfa til hvers forseta fyrir sig, líkt og gert hefur verið í 

ritgerðinni hér að ofan og hér verða talinn nokkur dæmi sem renna stoðum undir 

rannsóknarspurninguna.  

 Nasser stendur frammi fyrir því að losa Egyptaland undan oki nýlenduvelda og 

vestrænum áhrifum. Pan – arabismi er lykilorðið í stjórnartíð hans þar sem að hann freistast til 

þess að setja Egyptaland í öndvegi með því að fá stuðning annarra arabaríkja. Framan af 

gengur það vel og sérstaklega eftir Súez stríðið, þar sem Nasser tekst að haga málum þannig 

að Bretar og Frakkar hverfa á braut. Þar með sogast kraftar kalda stríðsins inn til Egyptalands 

þar sem Nasser horfir til austurs með það fyrir augum að njóta hernaðarlegs stuðnings frá 

Sovétríkjunum án þess þó að vera ofurseldur þeim í stjórnmálalegum skilningi. 
166

 Nasser 

notar sér togstreitu kalda stríðsins og hyggst þannig breyta valdastöðu Egyptalands í 

alþjóðakerfinu. Við það að Egyptar brjótast undan nýlenduveldunum og vinna hernaðarlegan 

sigur í Súez stríðinu hreyfa þeir við gildandi valdakerfi, svo að gripið sé til billiardkúlu 

líkingarinnar. 
167

 Arabaríkin sjá þar ákveðið tækifæri í uppgangi Egypta að breyta sinni eigin 

stöðu og þær hugmyndir ná hámarki þegar Sameinaða arabíska lýðveldið er stofnað.
168 

 Þegar 

pan- arabismi lýður undir lok í kjölfar sex daga stríðsins, freistast Nasser til þess að heyja stríð 

í Jemen með það fyrir augum að upphefja Egypta og halda ótvíræðu leiðtogahlutverki þeirra 

innan arabaríkjanna. Sú áætlun gengur ekki eftir og niðurlæging Egypta verður enn meiri fyrir 

vikið.
169

 Ísraelar hafa þá öðlast styrk og stöðu sem breytir valdajafnvægi svæðisins svo um 

munar. Hernám þeirra á Sínea skaganum sýnir það að Egyptar geta ekki gengið fram með því 
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valdi sem þeir áður töldu þar sem að Ísraelar eru orðnir sterkt herveldi með pólitískan 

stuðning Bandaríkjamanna. Raunhyggjukenning lítur á mannlegt eðli stjórnenda og gerir ráð 

fyrir því að þeir hegði sér á raunsæjan hátt með það höfuðmarkmið að leiðarljósi að tryggja 

það að ríkið komist af. Að halda áfram stríði við Ísraela undir sömu formerkjum við lok sex 

daga stríðsins hefði samkvæmt kenningunni geta gert út af við Egypska ríkið og Nasser.
170

 

Þess vegna litu Egyptar frekar til þess að hafa afskipti í Jemen þar sem þeir töldu sig hafa 

sterkari stöðu og gætu unnið auðveldan sigur.
171

 

 Sadat þurfti að glíma við þá breyttu stöðu sem að var uppi eftir hernám Ísraela á egypsku 

landi eftir sex daga stríðið.
172

 Valdajafnvægi kalda stríðsins var einnig að breytast og Sadat 

nýtti sér það með því að þrýsta það að fá meira fjármagn frá Sovétmönnum sem vildu ólmir 

styrkja stöðu sína á Mið-Austurlöndum. Samhliða því leitaði hann til Bandaríkjamanna með 

það fyrir augum að styrkja málstað Egypta enn frekar.
173

 Í skilningi raunsæishyggju í anda 

Machiavelli sýndi Sadat mikil klókindi og hikaði ekki við að slá á fingur Sovétmanna en um 

leið krafðist hann meiri aðstoðar frá þeim. Einnig leitaði hann til Bandaríkjanna fyrir framan 

nefið á Sovétmönnum sem gátu lítið annað gert en að fylgjast með. Hann tók þar með erfiðar 

ákvarðanir sem umfram allt miðuðu að því að tryggja líf egypska ríkisins. 
174

 Atburðir október 

stríðsins gáfu til kynna að Sadat gerði sér grein fyrir styrk Ísraela á svæðinu og lagði hann af 

stað í stríðið með það langtímamarkmið fyrir augum að semja frið við Ísrael. Sadat togaði í 

gamlan streng frá Nasser þegar að hann höfðaði til allra araba með því að setja viðskiptabann 

við Vesturlönd með það fyrir augum að knýja fram hagstæðari samningsstöðu við lok 

átakana.
175  

Sadat leitaði eftir auknum stuðningi frá Sovétmönnum en ýtti þeim í raun lengra 

frá sér. Hann teygði sig á ný mið til Bandaríkjanna sem átti að tryggja efnahagslegan 

stöðugleika Egyptalands. Samkennd araba var svo notuð til að undirstrika mikilvægi 

svæðisins og þá sérstaklega Egyptalands. Eins og sjá má þá var Sadat með alla anga úti í 

stjórnartíð sinni, þar sem allt miðaði að því að koma Egyptalandi sem best fyrir í 

alþjóðakerfinu. Aðrir yrðu að sjá um sig sjálfir eins og raunsæiskenning gerir ráð fyrir. 
176

 

 Mubarak fékk friðarsamningana frá Camp David í arfleifð frá forvera sínum og nánast frá 

fyrsta degi vinnur hann út frá þeirri stöðu. 
177

 Hann vinnur út frá því að viðhalda óbreyttu 

ástandi sem raunsæismenn kalla status quo. Þó svo að stefnan sé að halda óbreyttu ástandi 
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þýðir það ekki að spyrnt sé fótum við öllum breytingum. Fyrst og fremst er unnið innan þess 

valdaramma sem til er líkt og Mubarak gerði.
178

 Til að mynda gerði hann sér grein fyrir því að 

nauðsynlega þyrfti að bæta tengslin við hin arabaríkin til þess að styrkja stöðu Egypta við sitt 

næsta umhverfi. Með því að ná því fram taldi hann Egypta geta virkað sem tengiliður Mið-

Austurlanda við umheiminn þar sem að þeir ættu góð tengsl við Ísrael og arabaríkin og væru 

einnig með landfræðilega mikilvæga staðsetningu.
179

  

 Forsetarnir þrír hafa í raun haft hreint blað þegar þeir setjast í embætti sem að veitir þeim 

ákveðið svigrúm til aðgerða og stefnubreytinga frá fyrri stöðu. Nasser kýs að fjarlægjast 

vestrið með því að líta til Sovétríkjanna. Sadat hefur svigrúm til að klippa á þau tengsl og 

snúa sér til Bandaríkjanna sem leiðir til þess að hann semur frið Ísrael. Hvoru tveggja hefði 

verið óhugsandi aðgerð að hálfu Nasser. Mubarak nýtir sér það að vera nýr í embætti og þar 

með hefur hann möguleika á að bæta tengslin við hin arabaríkin sem að enn voru æf af reiði 

vegna friðarsamninga Egypta og Ísraela.  

 Arabíska vorið og byltingarnar sem því fylgdu, gera það að verkum að núverandi staða 

Egyptalands er óljós að öllu leyti. Líklegt er að komandi valdhafar verði fyrst og fremst að ná 

tökum á innanlandsmálum áður en lengra er haldið. Efnahagsmál hafa verið í ólagi hjá 

Egyptum og var það ein ástæðan sem leiddi til byltingarinnar. Blikur eru á lofti um breytta 

stöðu Palestínu og samhliða lýðræðisumbótum í arabaheiminum er ómögulegt að segja 

hvernig framtíðin verður og hvort það muni breyta valdajafnvægi svæðisins.  
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