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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er spurt hvers vegna friðarviðræðurnar á milli Ísraels og Sýrlands árin 1991 til 

1996 skiluðu ekki árangri. Viðræðurnar eru greindar með hliðsjón af kenningum John 

Mearsheimer um sóknarraunhyggju og Alexander Wendt um stjórnleysi í alþjóðastjórnmálum. 

Þessar kenningar voru valdar vegna ólíkrar sýnar á hvaða forsendur þurfi að vera til staðar til 

að samvinna tveggja eða fleiri ríkja geti gengið upp.  

Upptök deilanna á milli ríkjanna má reka til breytingar Frakklands á landamærum þáverandi 

Palestínu og Sýrlands árið 1923. Landamærin liggja yfir hásléttu sem nefnist Golan hæðirnar. 

Í dag er þetta landsvæði innan landamæra Sýrlands en er stjórnað af Ísrael. Ritgerðin varpar 

ljósi á hvernig Ísrael tók yfir landsvæðið árið 1967 og hvernig ríkin komu að lokum saman til 

þess að ræða um mögulegan frið.  

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að friðarviðræðurnar árin 1991 til 1996 voru aldrei líklegar 

til þess að skila árangri. Í ljósi kenninga Mearsheimer og Wendt voru ríkin ekki reiðubúin til 

þess að koma sér saman um nauðsynlegar málamiðlanir þegar kom að öryggismálum og 

hvernig ætti að koma á eðlilegu ástandi í samskiptum ríkjanna og slitlaði þá upp úr 

viðræðunum.  
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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine why the peace negotiations between Israel and Syria 

from 1991 to 1996 were fruitless. The negotiations are analysed with regards to John 

Mearsheimer’s theory of offensive realism and Alexander Wendt’s theory of anarchy in 

international relations. The theories were chosen because they offer different explanations on 

what conditions need to be met in order for cooperation between states to succeed.  

The source of the conflict between Israel and Syria can be traced back to France’s decision in 

1923 to move the borders between then Palestine and Syria. The borders lie over a plateau 

called the Golan Heights. Today, this territory rests inside the borders of Syria but under the 

sovereignty of Israel. The thesis details how Israel acquired the Golan Heights from Syria in 

1967 and how the states came together to negotiate for peace in 1991. 

The main findings are that the peace negotiations between Israel and Syria were never likely 

to produce the desired results.  According to the theories presented here, the participating 

states were not ready to make necessary compromises regarding security and normalization 

between the two states. For those reasons, the peace negotiations were doomed from the 

beginning.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BA prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands vormisserið 

2016. Hún er metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi í stjórnmálafræði. Leiðbeinandi 

var Silja Bára Ómarsdóttir og færi ég henni mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og sýnda 

þolinmæði. Einnig vill ég þakka móður minni Birnu fyrir að hafa veitt mér mikinn stuðning í 

gegnum námið. 

 

Áður en ég ákvað að skrifa Golan hæðirnar hafði ég aldrei heyrt af átökunum á milli Ísraels og 

Sýrlands. Það voru og eru enn reglulega fréttir um samband Ísraels og Palestínu, auk frétta 

frá ástandinu í Sýrlandi. Það var ekki fyrr en ég tók áfanga um samband Ísraels og Palestínu 

að ég heyrði fyrst af Golan hæðunum og ég varð strax heillaður. Alþjóðastjórnmál hafa alltaf 

heillað mig og þegar ég heyrði af friðarviðræðunum frá árunum 1991 til 1996 vissi ég hvað ég 

vildi fjalla um. Mér finnst áhugavert hvernig ríki sem virtust hata hvort annað komu saman í 

von um frið og ég ákvað að kynna mér efnið betur. 
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Inngangur 

Fréttir um átök og stríð sem tengjast Ísrael koma reglulega fram þegar fjallað er um sögu Mið-

Austurlandanna. Allt frá því að ákveðið var að gefa gyðingum land fyrir botni Miðjarðarhafs 

hafa alþjóðasamskipti í Mið-Austurlöndunum snúist að miklu leyti um rétt ísraelska ríkisins til 

landsvæðisins sem það nær yfir. Málefnið sem fær mesta umfjöllun er barátta Palestínumanna 

fyrir eigin landsvæði. Minna er hins vegar fjallað um baráttu annara ríkja fyrir landsvæðum sem 

Ísrael hefur hernumið. Eitt þessara ríkja er Sýrland og er saga samskipta þess og Ísraels löng 

og full af ágreiningi. Þessi ríki hafa átt í miklum erfiðleikum í samskiptum sínum í gegnum 

söguna og hefur það kostað þau þrjú stríð, auk margra minni átaka. 

 

Þessi ritgerð fjallar um ágreining Sýrlands og Ísraels yfir landsvæði sem Ísrael hernam við 

endalok stríðsins 1967, en það háði Ísrael gegn sameiginlegum her Sýrlands og annarra 

arabaríkja. Þetta landsvæði er Golan hæðirnar og liggja landamæri þessara nágranna í 

gegnum hæðirnar. Bæði ríkin hafa talið nauðsynlegt að halda í þetta svæði til þess að geta 

tryggt öryggi sitt gegn hinu ríkinu. Í dag stjórnar Ísrael Golan hæðunum, en landfræðilega eru 

þær ennþá að mestu leyti innan landamæra Sýrlands. 

 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða friðarsamninga milli ríkjanna í ljósi kenninga John 

Mearsheimer og Alexander Wendt og skoða hvers vegna náðist ekki að semja um frið. Þá er 

einnig skoðað hvaða aðstæður höfðu myndast sem urðu þess valdandi að ríkin voru reiðubúin 

til þess að hefja friðarviðræður árið 1991. En það var 24 árum eftir að landsvæðið féll í hendur 

Ísraels. Ritgerðin skiptist í fimm kafla; fræðilegan kafla, kafla um sögu Golan hæðanna, kafla 

um friðarviðræðurnar, greiningarkafla á friðarviðræðunum út frá kenningum Mearsheimer og 

Wendt, að lokum er síðan niðurstöðukafli. 

 

Í fræðilega kaflanum eru kenningar John Mearsheimer um sóknarraunhyggju og Alexander 

Wendt um stjórnleysi kynntar. Kenningin um sóknarraunhyggju er úr kenningarheimi 

raunhyggjunnar. Því er farið yfir sögu þeirra og hvernig sóknarraunhyggjan þróaðist út frá 

kenningum nýraunhyggju. Kenning Alexander Wendt um stjórnleysi er síðan innan 

kenningaramma félagslegrar mótunarhyggju og kaflinn útskýrir hana og kenningu Wendt. 

Markmiðið með kaflanum er að kynna lesendum fyrir þessum tveimur kenningum, hvað þær 

eiga sameiginlegt og hvar þær greinir á. Í lok kaflans kynnir höfundur síðan hvers vegna hann 

valdi þessar kenningar og hvernig hægt er að nota þær til  að greina friðarviðræðurnar.  
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Í öðrum kafla er fjallað um sögu Golan hæðanna. Hvernig þær þróuðust frá því að vera 

landsvæði sem Frakkland gaf Palestínu til að veita greiðari aðgang að vatni, yfir í að vera 

hlutlaust svæði í kjölfar Palestínustríðsins. Að lokum er fjallað um hvernig Ísrael hernam 

hæðirnar. Stór hluti þessa kafla fer í umfjöllun um Sex daga stríðið og hvaða ástæður voru að 

baki því að stríðið braust út. Hér er varpað ljósi á aðgerðir beggja ríkja sem leiddu til stríðsins 

og hvernig endalok stríðsins urðu til þess að Ísrael hernam landsvæðið. Einnig er fjallað um 

tilraun Sýrlands til þess að endurheimta hæðirnar árið 1973 í Yom Kippur stríðinu. Loks eru 

ræddar tvær ályktanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna sem áttu eftir að skapa grundvöllinn 

fyrir stefnunni sem var farið eftir í friðarviðræðunum  

 

Þriðji kaflinn greinir friðarviðræðurnar sem áttu sér stað á árunum 1991 til 1996. Hér er m.a. 

skoðuð frásögn þáverandi sendiherra Sýrlands í Bandaríkjunum, sem tók þátt í viðræðunum 

sem fulltrúi Sýrlands. Einnig er stefna Ísraels um „land fyrir frið“ kynnt, en sú stefna var að 

miklu leyti byggð á ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Að lokum eru sett fram þau 

mál sem ekki náðist að semja um í friðarviðræðunum og rætt hvaða áhrif innanríkismál í Ísrael 

höfðu á viðræðurnar. 

 

Í fjórða kafla eru friðarviðræðurnar greindar á grundvelli kenninga Mearsheimer og Wendt. 

Viðræðurnar eru skoðaðar út frá sjónarhóli beggja ríkja og notast við kenningarnar til þess að 

gefa sýn á markmið ríkjanna í þeim. Einnig er greint hvers vegna ríkin sáu sér ekki séð fært 

um að semja um þau málefnin sem út af stóðu. 

 

Í lokakaflanum er efni ritgerðarinnar tekið saman og niðurstöður kynntar. Þar er 

rannsókarpurningunni svarað en hún er: Hvers vegna heppnuðust ekki friðarviðræður Ísraels 

og Sýrlands á árunum 1991-1996? Þar er útskýrt hvað það var sem gerði ríkjunum tveimur 

kleift að ganga til viðræðna árið 1991. En um leið færð rök fyrir því að vegna mismunandi 

markmiða þegar kom að friðarviðræðunum, voru þær aldrei líklegar til þess að ná árangri. Að 

lokum er viðfangsefnið sett í samhengi og spáð er um framhaldið. 
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1 Kenningar 

Alþjóðastjórnmál geta í fyrstu virkað fráhrindandi og það getur verið erfitt að gera sér grein fyrir 

hvers vegna einstök ríki ráðast í tilteknar aðgerðir.  Við notum kenningar til að auðvelda okkur 

að skilja aðþjóðasamskipti og mismunandi stefnur ríkja í utanríkismálum. Kenningar auðvelda 

okkur að skilja hvers vegna ríki fara í ákveðnar aðgerðir, auk þess að hjálpa okkur að spá fyrir 

um hvernig ríki bregðast við mismunandi aðstæðum. Kenningar hjálpa okkur að vita hvaða 

spurningum við eigum að spyrja og hvað við eigum að skoða. (Haynes o.fl., 2011, 113) 

 

Það eru til margar mismunandi kenningar og hver þeirra leggur áherslu á að skoða mismunandi 

hluti í flóknum heimi alþjóðasamskipta. Til þess að útskýra kenningar má ímynda sér mann 

sem er að undirbúa sig undir að ganga Laugaveginn. Hann þarf að byrja á að afla sér 

upplýsinga áður en hann leggur af stað. Hann þarf að skoða landakort af gönguleiðinni, einnig 

þarf hann að skoða veðurkort og jarðfræðikort af svæðinu. Þetta eru allt nauðsynlegar 

upplýsingar sem hann þarf að afla sér áður en hann leggur í gönguna. Það má því líkja 

kenningum við þessi mismunandi kort sem eru nauðsynleg til þess að afla sér upplýsinga um 

alþjóða samskipti. (Haynes o.fl., 2011, 113) Þar sem mismunandi kenningar einbeita sér að 

mismunandi hlutum, er oft nauðsynlegt að skoða fleiri en eina kenningu til þess að fá góðan 

skilning á því sem verið er að rannsaka.  

 

Í þessari ritgerð er notast við tvær kenningar, það er kenningin um sóknarraunhyggju sem er 

úr heimi raunhyggjukenninga og kenning um félagslega mótunarhyggju. Þetta eru tvær þekktar 

kenningar um alþjóðasamskipti og hvernig samvinna ríkja virkar. Kenningarnar varpa hvor um 

sig mismunandi sýn á alþjóðastjórnmál og hvað það er sem stýrir hegðun ríkja í 

alþjóðasamskiptum. 

 

1.1 Raunhyggjukenningin 

Raunhyggjukenningin er ein af eldri og þekktari kenningum stjórnmálafræðinnar. Kenningin 

kom fyrst fram sem gagnrýni á þær ráðandi kenningar sem voru við lýði á milli 

heimstyrjaldanna. (Haynes o.fl., 2011, 119-120) Nafnið á kenningunni kemur frá þeirri  

aðferðafræði sem hún beitir. Raunhyggjukenningin byggir hugmyndir sínar á reynslu og 

raunhæfni. Kenningin leggur megináherslu á ríki og aðgerðir þeirra í alþjóðastjórnmálum til að 

leitast við að útskýra alþjóðasamskipti. Nauðsynlegt er að gera greinarmun á staðreyndum og 

skoðunum. Einungis með því að skoða aðgerðir ríkja og orsakir aðgerðanna er hægt að varpa 

ljósi á hvernig alþjóðastjórmál virka. Raunhyggjukenningin leggur áherslu á að reglur 

alþjóðastjórnmála séu tilkomnar vegna afla sem eiga sér rætur í eðli mannsins. Til þess að 
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bæta heiminn er því nauðsynlegt að skilja þessar reglur. Kenningin skoðar staðreyndir og 

reynir að gefa staðreyndunum merkingu. Það þarf því að safna saman staðreyndum um 

aðgerðir ríkja til þess að skilja hvers vegna gripið var til aðgerðanna. Aðgerðir ríkja ráðast af 

hagsmunum þeirra og raunhyggjukenningin útskýrir hagsmuni ríkja sem nauðsyn þeirra að afla 

sér völdum. Þannig er hægt að byrja á því að skilja staðreyndirnar, vitandi að hagsmunir ríkja 

snúast um völd. Raunhyggjukenningin skilgreinir hugtakið vald sem eiginleikann til þess að 

stýra huga og aðgerðum annarra. Vald í alþjóðasamskiptum er því sálrænt samband þeirra 

sem beita valdi og þeirra sem valdi er beitt gegn. Vald eitt og sér er samt ekki nægjanleg 

útskýring á alþjóðasamskiptum. Raunhyggjukenningin kemur með þá staðhæfingu að 

samskipti ríkja ráðist einnig af stjórnleysinu sem er ríkjandi í alþjóðastjórnmálum. 

Raunhyggjukenningin túlkar stjórnleysi sem skort á yfirvaldi. Það sé ekkert vald sem er yfir 

ríkjunum í alþjóðastjórnmálum. Stjórnleysi raunhyggjukenningarinnar er því ekki skortur á 

reglum, heldur að ríkin geta ekki leitað til neins hærra valds ef brotið er á þeim. (Morgenthau 

2008, 56-59; Haynes o.fl., 2011, 120) 

 

Hugmyndafræði raunhyggjukenningarinnar má í raun rekja til fornalda og hefur hún verið rakin 

aftur til Sun Tzu, um fimmhundruð árum fyrir Krist. Sun Tzu var kínverskur hershöfðingi og 

skrifaði bókina „Hernaðarlistin“, sem er um heimspeki og hernaðarkænsku stríðsrekstrar. 

Tengingar raunhyggjukenningarinnar við þetta rit er eilíft samband stríðs og friðar og hvernig 

ríki þurfa ávallt að vera undirbúin fyrir átök. Hundrað árum eftir Sun Tzu skrifaði gríski 

sagnfræðingurinn Þúkýdídes um átök borgarríkja Grikklands, Aþenu og Spörtu. Hann skrifaði 

um mikilvægi valds og hvernig þeir sem eru valdameiri geti kúgað þá sem hafa minni völd, 

einnig hvernig þeir sem eru valdaminni verði að láta undan þeim sem eru valdameiri. (Haynes 

o.fl., 2011, 117-118) 

 

Raunhyggjukenningin á einnig tengingar við skrif Niccolo Machiavelli og Thomas Hobbes. Í 

„Furstanum“ lýsir Machiavelli hvaða aðferðum furstinn þarf að beita til þess að halda völdum 

og auka við þau. Machiavelli skrifaði um hvernig loforð verða að víkja undan hagsmunum ef 

sú staða kemur upp. Machiavelli hefur verið gagnrýndur fyrir að vera tækifærissinni og horfa 

framhjá því hvað sé siðferðislega rétt. Þetta er því sambærilegt raunhyggjukenningunni, en 

hún heldur því fram að það sé ekkert pláss fyrir traust og tilfinningasemi í alþjóða samskiptum. 

Thomas Hobbes skrifaði um náttúruríkið og hvernig það væri í eðli mannsins að reyna að 

drottna yfir öðrum. Í náttúruríkinu er ekkert ríkisvald og allir menn því frjálsir. Þetta leiðir til þess 

að menn koma sér saman um að gefa frá sér hluta af frelsinu til þess að stofna ríkisvald. Þetta 

gera þeir einungis vegna þess að lífið í náttúruríkinu er erfitt og harðneskjulegt. Hobbes taldi 

samt að þetta gæti aldrei gerst milli ríkja, því myndu ríkin sífellt vera í átökum.  Sýn Hobbes á 
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mannlegt eðli og alþjóðasamskipti hafa því augljóslega haft áhrif á raunhyggjukenninguna. 

(Haynes o.fl., 2011, 118-119) 

 

Þegar raunhyggjukenningin kom fram var fyrri heimstyrjöldin nýafstaðin og kenningar 

ídealisma voru ráðandi. Stærstu þjóðirnar komu þá saman með það að markmiði að koma í 

veg fyrir aðra heimstyrjöld og farið var í aðgerðir til þess að reyna að draga úr líkum á því. 

Þekktasta aðgerðin var stofnun Þjóðabandalagsins undir lok fyrri heimstyrjaldarinnar. 

Hugmyndafræði ídealismans var byggð á jákvæðu viðhorfi á mannlegu eðli og trú á þróun 

þess. Þegar Þjóðabandalagið gat ekki stöðvað seinni heimstyrjöldina, voru þeir sem aðhylltust 

raunhyggjukenninguna fljótir að benda á hversu rétt þeirra kenningin væri. (Haynes o.fl., 2011, 

119-121) Heimstyrjaldirnar tvær móta raunhyggjukenninguna að því leyti að hún telur að ríki 

verði alltaf að vera reiðubúin undir átök. Raunhyggjukenningin hafði talið að ríki myndu aðeins 

fylgja stefnu Þjóðabandalagsins þegar það hentaði þeirra eigin hagsmunum. Eina 

raunverulega vörn ríkis í alþjóðasamskiptum er hernaðarlegur styrkur þess. (Morgenthau 2008, 

58) Ríki geta ekki treyst á yfirþjóðlegar stofnanir til þess að vernda sig og sína hagsmuni. 

(Haynes o.fl., 2011, 120) Ríki geta aðeins treyst á eigin styrk og leitast við að hámarka þann 

styrk með því að afla sér völdum. Þjóðabandalaginu tókst ekki að koma á kerfi þar sem 

alþjóðastjórnmál ráðast ekki af valdabaráttu og studdi það því raunhyggjukenningarnar. 

Heimurinn stýrist af valdabaráttu og hefur það sýnt sig í gegnum söguna með mismunandi 

stríðum og átökum. Alþjóðasamskipti stýrast því af eðli mannsins til þess að lifa af og ríkja yfir 

öðrum. Þetta sést best þegar ríki telja refsivert að maður myrði aðra manneskju til þess að 

öðlast völd en á meðan hvetja þau menn til þess að drepa óvini ríkisins á stríðstímum. 

(Morgenthau 2008, 58-60)  

 

Raunhyggjukenningin lýsir alþjóðakerfinu sem baráttu ríkja fyrir því að lifa af, þess vegna 

sækjast ríki í völd sem tryggja þeim öryggi gegn öðrum ríkjum. Flest ríki eru hinsvegar valdalítil 

og þurfa að treysta á valdajafnvægi í heimunum til þess að lifa af. Valdajafnvægi er þegar tvö 

eða fleiri ríki eru hvert um sig að hindra það að eitt ríki nái að drottna yfir öllum öðrum ríkjum. 

Í gegnum söguna hefur það sýnt sig að þegar valdajafnvægi kemst á í heiminum, er minna um 

stríð. Þegar valdajafnvægi er á milli ríkja getur eitt stórt ríki ekki hrifsað til sín völd án þess að 

fá mótspyrnu frá hinum stóru ríkjunum. (Haynes o.fl., 2011, 128) 

 

Raunhyggjukenningin hefur verið gagnrýnd fyrir að vera kaldlynd kenning. Það er vegna þess 

að raunhyggjukenningin dæmir ekki aðgerðir ríkja eftir siðferði, heldur eftir árangri. 

(Morgenthau 2008, 57-58) Í heimi án yfirvalds er líka erfitt fyrir ríki að vernda eigin hagsmuni. 

(Haynes o.fl., 2011, 123) Ríki mega því ekki láta siðferði stýra því til hvaða aðgerða ríkið þarf 
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að grípa til. Raunhyggjukenningar dæma aðgerðir sem teknar eru í nafni siðferðis eins og allar 

aðrar aðgerðir innan raunhyggjukenningarinnar, það er eftir útkomunni. Ríki verða að velta fyrir 

sér öllum mögulegum afleiðingum ákvarðanna sem ríkin taka. Ríki taka því aldrei ákvarðanir 

bara á þeim forsendum að þær séu siðferðislega réttar, heldur ráða hagsmunir ríkja hvað það 

gerir. Raunhyggjukenningin hafnar samt ekki því að siðferðislegar reglur séu mikilvægar í 

alþjóða samskiptum, heldur að þær stýri hegðun ríkja. (Morgenthau 2008, 57-58) Það getur í 

raun verið hættulegt að láta siðferði stýra aðgerðum í alþjóðasamskiptum, þar sem það getur 

aukið óstöðugleika og ýtt undir átök. Það er réttlæting raunhyggjukenningarinnar á því að ríki 

eigi ekki að dæma siðferðisbrot annarra ríkja, sem veldur því að sumir sjá hana sem kalda og 

grimma kenningu. Í raun er raunhyggjukenningin meðvituð um ójöfnuðinn í heiminum, en telur 

hann skárri heldur en óstöðugleikann og átökin sem myndu fylgja því að reyna að stöðva hann. 

(Haynes o.fl., 2011, 129) 

 

1.2 Nýraunhyggja 

Nýraunhyggja kom fram í kalda stríðinu og var tilraun til þess að útskýra heiminn eftir seinni 

heimstyrjöldina. Hún beitir sömu hugmyndafræði og klassísk raunhyggja, en einbeitir sér að 

öðru innan kenningarinnar. Klassísk raunhyggja einbeitir sér að aðgerðum ríkja og átaka þeirra 

á milli, á meðan nýraunhyggja skoðar alþjóðakerfið og stjórnleysið sem þar ræður ríkjum. 

Nýraunhyggjan einbeitir sér að öðru efni, en fylgir grundvallarhugmyndum klassískrar 

raunhyggju um völd og alþjóðasamskipti. Nýraunhyggja reynir að útskýra hvers vegna líkurnar 

á annari heimstyrjöld fara minnkandi og viðurkennir hún að mörg ríki virðast vera farin að vinna 

saman í gegnum alþjóðlegar stofnannir. Kenneth Waltz er af mörgum álitinn faðir 

nýraunhyggju, en hann lagði áherslu á að skoða hið stjórnlausa alþjóðakerfi til að skilja 

alþjóðastjórnmál. Kenning hans snýst um að alþjóðakerfið geti haft áhrif á ríkin innan þess, rétt 

eins og ríkin geta haft áhrif á alþjóðakerfið. Nýraunhyggja notar valdajafnvægið til þess að 

útskýra friðin í alþjóðastjórnmálum eftir seinni heimstyrjöldina. Í kalda stríðinu komu upp tvö 

ríki sem voru voldugri en öll hin og höfðu nægilegt afl til þess að tryggja völd alþjóðlegra 

stofnanna. Voldug ríki hafa aflið til þess að hvetja önnur ríki til samvinnu, einnig til þess að hóta 

og fylgja hótunum eftir við ríki sem streitast á móti. Nýraunhyggja telur einnig að valdabarátta 

ríkja sé ástæðan fyrir því að frjálslyndur alheimsmarkaður hefur myndast. Kenningin telur því 

að ríki vilja hámarka eigin efnahag, þess vegna sækjast þau eftir frjálslyndum markaði á milli 

ríkja. (Haynes o.fl., 2011, 125-126) 

 

Stjórnmálafræðingurinn John Mearsheimer skoðaði hugmynd raunhyggjunnar um forysturíki 

yfir alþjóðakerfinu. Hann telur að í dag sé ekkert ríki sem getur orðið að forysturíki yfir 

alþjóðakerfinu. Hann brýtur því alþjóðakerfið upp í nokkur minni kerfi. Það geta því verið nokkur 
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ríki sem hvert og eitt er forysturíki í eigin kerfi. Sem dæmi um forysturíki í eigin kerfi má nefna 

Bandaríkin, þau eru forysturíki í Ameríku og ekkert ríki í því kerfi getur raunverulega ógnað 

þeim. En Bandaríkin eru ekki forysturíki í Evrópu eða Asíu og getur því ekki talist vera 

forysturíki yfir alþjóðakerfinu. Það besta sem ríki geta vonast eftir er að verða forysturíki í eigin 

kerfi. Mearsheimer heldur því einnig fram að ríki sem er forysturíki í eigin kerfi, mun reyna að 

stöðva það að nýtt forysturíki birtist í öðru kerfi. Forysturíkið gerir þetta vegna þess að nýtt 

forysturíki er nýr mögulegur keppinautur um völd í alþjóðakerfinu, þótt að það sé í öðru kerfi. 

(Mearsheimer 2008, 66-68) Mearsheimer setti síðan fram kenninguna um sóknarraunhyggju 

árið 2001. 

 

1.2.1 Sóknarraunhyggja 

Sóknarraunhyggja hafnar því að hegðun ríkja stjórnist af vilja þeirra til þess að drottna yfir 

öðrum, þess í stað er það sjálfsbjargarviðleitni ríkja sem stýrist af alþjóðakerfinu sem stjórnar 

hegðun þeirra. Ríki verða að vera árásargjörn til þess að tryggja eigið öryggi. (Mearsheimer 

2008, 74) Sóknarraunhyggjan gefur sér fimm forsendur sem valda því að ríki sækjast eftir sem 

mestum völdum. Þær eru að alþjóðakerfið einkennist af stjórnleysi, voldug ríki hafa heri sem 

eru reiðubúnir til árása, ríki geta ekki vitað áætlanir annara ríkja, að komast lífs af er 

meginmarkmið allra ríkja, einnig hugsa ríki rökrétt. (Mearsheimer 2008, 61-62) Með þessum 

forsendum áætlar Mearsheimer að voldug ríki óttast önnur voldug ríki og ríki geti aðeins treyst 

á sig sjálf þegar kemur að öryggi. Þess vegna verða ríki að hámarka eigin völd, til þess að 

tryggja sér öryggi. (Elman og Jensen 2013, 22) Fyrir tíð sóknarraunhyggju var til kenning sem 

fékk nafnið varnarraunhyggja. Sú kenning hélt því fram að ríki sóttust aðeins eftir nægjanlegu 

valdi til þess að tryggja eigið öryggi. Sóknarraunhyggjan gagnrýnir þennan hugsunarhátt, 

bendir hún á að ekki sé hægt að vita hvað sé nægjanlegt vald. Ríki getur ekki vitað um hversu 

mikið meira vald það þarf að hafa umfram keppinauta sína. Önnur gagnrýni sóknarraunhyggju 

á nægjanlegt vald er að ríki geta ekki vitað hvernig valdinu verður dreift í framtíðinni. Þrátt fyrir 

að valdajafnvægi hafi verið náð einn daginn, er oftast erfitt að spá fyrir því hvernig 

valdajafnvægið komi til að breytast eftir tíu eða tuttugu ár. Bendir Mearsheimer á að fáir hafi 

spáð fyrir um fall Sovétríkjanna áður en það gerðist. Voru margir sem héldu því fram að 

efnahagur Sovétríkjanna myndi taka fram úr þeim bandaríska. Hagsmunir voldugra ríkja er því 

að ná yfirráðum í kerfinu og verða forysturíki. (Mearsheimer 2008, 62-65) 

 

Samkvæmt sóknarraunhyggju geta ríki ekki leyft sér að berjast fyrir friði þegar kemur að 

alþjóðasamskiptum, vegna þess að þau geta aldrei verið viss um að sá friður haldist. Ef ríki 

fara í friðaraðgerðir sem mistakast eru þau líkleg til þess að tapa á þeim aðgerðum. Ríki sem 

hunsa valdabaráttuna verða oft öðrum ríkjum að bráð sem vilja auka eigin völd. 
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Sóknarraunhyggja telur því markmið ríkja vera að ná sem mestum völdum og verða einvaldur 

í eigin kerfi. Þetta getur valdið því að erfitt sé fyrir ríki að vinna saman. Sóknarraunhyggja 

heldur því fram að öll ríki sjái hvort annað sem óvin, eða mögulegan óvin. Þessi hugsun veldur 

því að ríki reyna hvað eftir annað að hámarka eigin völd á kostnað óvina sinna. Kenningin 

kemur með tvær ástæður fyrir því að erfitt sé fyrir ríki að vinna saman. Það þarf ávallt að hafa 

í huga hvernig samstarfið hafi áhrif á valdajafnvægið og hvort samstarfsaðilinn sé að reyna að 

svíkja ríkið. Ríki sem er að berjast um völd við mögulegan samstarfsaðilla vilja ekki tapa á 

samvinnunni. Þau leitast eftir því að græða í það minnsta ekki minni völd heldur en 

samstarfsaðilinn. Hin ástæðan er síðan óttinn við að mögulegur samstarfsaðilli muni nýta sér 

samstarfið til þess að ráðast gegn ríkinu. Á þetta sérstaklega við þegar um hernaðarlega 

samvinnu er að ræða. Ríki geta ekki leyft sér að treysta öðru ríki, þess vegna er samvinna oft 

erfið. Það eru samt mörg dæmi í sögunni um að ríki standa saman, þá oftast gegn 

sameiginlegri ógn. Sú ógn getur verið að einstakt ríki sé að verða of voldugt og ógni því stöðu 

hinna ríkjanna. Sóknarraunhyggjan viðurkennir að ríki vinna oft saman, sérstaklega í kalda 

stríðinu. Samvinna gerist þó einungis þegar valdajafnvægið helst stöðugt og ásættanlegt 

öryggi sé til staðar um að enginn geti svikið samninginn. (Mearsheimer 2008, 71-74) 

 

1.2.2 Samantekt á raunhyggjukenningum 

Raunhyggjukenningar eru í grunninn mjög einfaldar kenningar. Þær gefa sér að valdabarátta 

ríkja og stjórnleysið í heiminum séu ráðandi öfl sem stýra alþjóðastjórnmálum. Kenningarnar 

byggja hugmyndir sínar á því að greina ákvarðanir ríkja, hvaða aðstæður voru þegar þessar 

ákvarðanir voru teknar og einnig greina þær hverjar afleiðingarnar voru af ákvörðunum. 

Raunhyggjukenningar leitast eftir því að safna saman staðreyndum og að greina 

staðreyndirnar. Raunhyggjukenningar hafa fengið á sig gagnrýni fyrir að líta framhjá því sem 

þær telja ekki vera markvert þegar kemur að ákvarðanatöku ríkja, eins og t.d. siðferðislegum 

gildum. Þá ber að hafa í huga að þetta eru kenningar sem reyna að greina alþjóðastjórnmál 

eins og þau eru, en ekki eins og þau hugsanlega ættu að vera. 

 

1.3 Félagsleg mótunarhyggja 

Félagsleg mótunarhyggja er ung kenning í stjórnmálafræði. Kenningin greinir samspil 

formgerðar og atbeinis í alþjóðasamskiptum. Þeir sem aðhyllast félagslega mótunarhyggju 

hafa áhuga á hugmyndum, venjum og stofnunum þegar kemur að utanríkisstefnu ríkja. 

Kenningin fjallar einnig um mikilvægi sjálfsmyndar og menningar í alþjóðasamskiptum. 

Félagsleg mótunarhyggja leitast eftir því að útskýra hvað ákvarðar hagsmuni ríkja. (Haynes 

o.fl., 2011, 213-214) Eitt af grundvallaratriðum félagslegrar mótunarhyggju er að fólk sýnir ekki 

allt sömu hegðun til mismunandi gerenda. Gerandi getur verið hvað sem er, allt frá orðræðu til 
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líkamsbeitingar, kenningin telur að hegðun fólks fari eftir því hvernig það túlkar gerandan. 

Einstaklingur bregst t.d. öðruvísi við faðmlagi frá eigin móður heldur en frá ókunnum manni. 

Sjálfsmyndir eru einnig mikilvægar innan félagslegrar mótunarhyggju. Hver einstaklingur er 

með mörg mismunandi hlutverk eins og t.d. sonur, faðir, bróðir, Íslendingur o.fl. Manneskjan 

hegðar sér einnig mismunandi eftir því hvaða hlutverk hún er að leika. Hlutverkin móta því 

hegðunina, lögreglumaður hegðar sér ekki eins í vinnunni og þegar hann leikur sér við son 

sinn. Félagsleg mótunarhyggja heldur því fram að hægt sé að færa hegðun einstaklingsins yfir 

á ríkið. Ríkið sýnir því mismunandi hegðun til annara ríkja og hegðar sér mismunandi eftir því 

hvaða hlutverk ríkið er að leika. (Wendt 2008, 94-95) 

 

Stjórnmálafræðingurinn Alexander Wendt er einn af þekktari talsmönnum félagslegrar 

mótunarhyggju. (Haynes o.fl., 2011, 223) Hann skrifar um stjórnleysi í alþjóðastjórnmálum. 

Hann er sammála nýraunhyggjukenningum um samkeppni og sjálfshjálparviðleitni ríkja í 

alþjóðakerfinu, en hafnar útskýringum nýraunhyggjunnar. Wendt setur fram rök gegn því að 

stjórnleysið í alþjóðasamskiptum sé eina útskýringin á hegðun ríkja. Rétt eins og manneskjan, 

hegða ríki sér öðruvísi gagnvart mismunandi gerendum. Ríki hegða sér öðruvísi gagnvart 

ríkjum sem þau telja óvini sína, heldur en gagnvart ríkjum sem þau telja vinveitt sér. Hann 

nefnir sem dæmi að í kalda stríðinu höfðu bresk kjarnorkuvopn aðra þýðingu fyrir Bandaríkin 

heldur en sovésk kjarnorkuvopn. Ríkið hefur einnig margskonar hlutverk og sjálfsmyndir, sem 

valda mismunandi áherslum eftir því hvert málefnið er. Sjálfsmyndir ríkja eiga síðan þátt í að 

móta hagsmuni þeirra. Ríki hafa því ekki fastmótaða hagsmuni, heldur skilgreina ríki hagsmuni 

sína eftir þeim aðstæðunum sem þau eru í. Ríkin bregðast því mismunandi við aðstæðum eftir 

því hvaða hlutverk þau eru að leika hverju sinni. (Wendt 2008, 94-95)  Félagsleg 

mótunarhyggja hefur sérstakan áhuga á hvernig sjálfsmyndir verða til og hvernig sjálfsmyndir 

breytast. Hugmyndir kenningarinnar um sjálfsmyndir koma frá rökum félagssálfræðinnar, 

sérstaklega með innhópa og úthópa. Það er að segja að manneskjan á það til að skipta hópum 

upp í „okkur“ og „hin“. Til þess að sjálfsmynd geti orðið til verður því að vera innhópur sem 

tilheyrir sjálfsmyndinni og úthópur sem vegur á móti henni. Dæmi um þetta er sjálfsmynd 

Bandaríkjanna gagnvart hryðjuverkum og áður kommúnisma. (Haynes o.fl., 223-224) 

Félagsleg mótunarhyggja setur sig ekki upp á móti möguleikanum að í alþjóðasamskiptum ráði 

stjórnleysi ríkjum. Hún hafnar samt að þetta sé algilt lögmál í alþjóðasamskiptum, fyrir þeim er 

þetta frekar viðmið sem ríki hafa samþykkt. Alþjóðastjórnmál stýrast því ekki einungis af 

valdabaráttu og hagsmunum, heldur einnig af viðmiðum sem stýra síðan hegðun ríkja. Slík 

viðmið geta verið fullveldi ríkja og afskiptaleysi annara ríkja vegna þess. Valdajafnvægið í 

heiminum er því ekki lögmál, heldur viðmið sem ríkin hafa samþykkt í gegnum tíðina og hegða 

sér eftir því. (Haynes o.fl., 2011, 221-222) 
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Heimurinn í dag er að mestu búsettur af fullvalda ríkjum, flest ríki heimsins eru fullveldisríki og 

viðurkenna fullveldi flestra annara ríkja. Líkir Wendt þessu fyrirkomulagi við kenningar 

heimspekingins John Locke, þar sem flest ríki viðurkenna eignarrétt annara ríkja og flest ríki 

einbeita sér að eigin öryggi frekar en að keppast um það við önnur ríki. Fullveldi er samt ekki 

nægjanleg útskýring á þvi hvers vegna ríki kjósa að stunda samvinnu sín á milli. Ríki þurfa 

hvatningu til þess að byrja á samvinnu, slík hvatning getur verið þörfin á auknum samskiptum. 

Sífelldar framfarir t.d. á sviði samskiptatækni, vopnaframleiðslu og þróun efnahagsmála geta 

verið aukinn hvatning til þess að ríki kjósi að vinna saman. Til að ríki kjósi samvinnu er samt 

krafa um að einhver ábati sé til staðar sem ríki geta ekki náð án samvinnu. En þrátt fyrir að 

hvatningar séu til staðar geta ríki samt sem áður verið treg til þess að kjósa samvinnu. Ekkert 

ríki vill láta svindla á sér, að vera háð samvinnu getur leitt til óöryggis og veldur það því að ríki 

sjá stundum engan ábata af samvinnunni.  Í félagslegri mótunarhyggju eru alþjóðasamskipti 

byggð á líkindareikningi. Ríki afla sér þekkingu í gegnum eigin reynslu af samskiptum við önnur 

ríki. Ríkin hegða sér síðan eftir þessari þekkingu í samskiptum við önnur ríki. Félagsleg 

mótunarhyggja greinir síðan væntingarnar sem skapast af hegðun ríkja og hvernig þær hafa 

áhrif á sjálfsmynd og hagsmuni þeirra. Samvinna er vilji A til þess að vinna með B, ef B sýnir 

ekki slíkan vilja dregur A sig til baka. Þetta er ferli sem tekur oft tíma, en með tímanum læra 

ríkin að móta væntingar sínar eftir hegðun hins ríkisins og viðmið um samvinnu myndast. Með 

samvinnu öðlast ríkið nýja túlkun á sjálfu sér og þeim sem það er í samvinnu með. Ríkið hefur 

fengið nýtt hlutverk til að leika hvort sem það gerist meðvitað eða ekki. (Wendt 2008, 102-106) 

 

Ríki eru ráðandi afl þegar kemur að alþjóðastjórnmálum, en rétt eins og einstaklingurinn mótar 

ríkið skoðanir sínar og hegðun eftir því hlutverki sem það er í hverju sinni. Slík hegðun getur 

mótast af samvinnu við önnur ríki, en þá þarf ríkið að taka upp nýtt hlutverk og sýna nýja 

hegðun. Það er ferli sem tekur tíma og þurfa ríkin að læra hvert á annað. 

 

1.4 Samantekt  

Í þessari ritgerð er sóknarraunhyggju og félagslegri mótunarhyggju beitt til að útskýra hegðun 

Ísraels og Sýrlands. Með kenningu Mearsheimer um sóknarraunhyggju er skoðað hvernig þær 

aðstæður sköpuðust á milli Ísraels og Sýrlands sem leiddi til tveggja stríða á milli þessara ríkja. 

Einnig er útskýrt hvers vegna bæði þessi ríki sækjast í Golan hæðirnar og hvers vegna þau 

beittu þeim aðferðum sem þau gerðu. Þá er skoðað hvaða aðstæður leiddu til þess að þessi 

ríki sáu sér fært um að hefja friðarviðræður árið 1991 sem stóðu fram til 1996 og hvers vegna 

þau náðu ekki samkomulagi. Til þess að útskýra það eru notaðar kenningar Alexander Wendt 

um mótunarhyggju í alþjóðasamskiptum til að skoða hvernig samvinna ríkja verður til. 
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2 Saga Golan hæðanna  

Golan hæðirnar er 1750 ferkílómetra háslétta sem nær yfir landamæri Ísrael og Sýrlands. 

Mestur hluti Golan hæðanna liggur innan landamæra Sýrlands en er stjórnað af Ísrael. Vegna 

staðsetningar hæðanna sækjast bæði ríkin eftir yfirráðum yfir þeim, en sléttan liggur m.a. 

nálægt íbúakjörnunum Galíleu í Ísrael og Damaskus í Sýrlandi. Bæði ríkin hafa landher á 

hæðunum og er landher Ísraels staðsettur um 35 kílómetrum frá Damaskus og sýrlenski herinn 

er staðsettur um 250 kílómetrum frá Tel Aaviv. (Inbar 2011, 29; Muslih 1993, 621) Þar sem 

landamærin liggja í gegnum hæðirnar hafa þær verið mikilvægar þegar átök hafa sprottið upp 

á milli þessara ríkja. Þrjú stríð hafa verið háð á hæðunum; Palestínustríðið sem var árás 

arabaríkja gegn fullveldisyfirlýsingu Ísraels, Sex daga stríðið 1967 og Yom Kippur stríðið 1973. 

Fyrir utan smábreytingar eftir endalok Yom Kippur stríðsins byggir núverandi skipting Golan 

hæðanna á endalokum 1967 stríðsins, þar sem Ísrael náði að hrekja Sýrlendinga af svæðinu. 

 

Það er talið að skipting Frakklands á landamærum Sýrlands og Palestínu hafi verið kveikjan 

að deilunni um Golan hæðirnar. Eftir fall Ottóman-veldisins í fyrri heimstyrjöldinni, fékk 

Frakkland yfirráð yfir landsvæðinu sem í dag er Sýrland, og um leið Golan hæðunum. 

Heimssamstök zíonista (World Zionist Organisation eða WZO) fóru þá að pressa á stjórn 

Frakklands um að gefa þeim landsvæði á Golan hæðunum. WZO taldi að gyðingar innan 

Palestínu þyrftu að fá betri aðgang að vatni og sóttust þeir eftir landsvæði á hæðunum. Í 

gegnum Golan  hæðirnar liggur áin Jórdan sem framleiðir um það bil 1400 milljón rúmmetra af 

vatni á ári. Á hæðunum er einnig stöðuvatnið Galíleuvatn þar sem stundaðar eru fiskveiðar. 

(Daoudy 2008, 216; Muslih 1993, 618) Stjórn Frakklands var sammála að gyðingarnir í 

Palestínu þyrftu frekari aðgang að vatni og ákvað að endurskipuleggja landamærin árið 1923. 

Eftir þessar breytingar voru landamæri Sýrlands færð tíu metrum austan við Galíleuvatn, sem 

færði gyðingum í Palestínu aðgang að ánni Jórdan og ánni Yarmouk. (Daoudy 2008, 218)  

 

2.1 Vopnahlé og vatn 

Þann 20. júlí 1949 skrifuðu Ísrael og Sýrland undir vopnahlé sem markaði endalok 

Palestínustríðsins. (Muslih, 1993, 613) Í Palestínustríðinu hafði Sýrland, ásamt öðrum ríkjum 

Arababandalagins ráðist inn í Ísrael. Vegna yfirburða ísraelska hersins og lélegrar samvinnu 

arabaríkjanna þá enduðu átökin með stórsigri Ísraels. (Smith 2013, 199-201) Á meðan að 

stríðið stóð yfir hafði Sýrland ráðist inn í Ísrael frá Golan hæðunum og náð yfir landsvæðum 

þar. Ísrael hafði einnig náð yfir landsvæðum í Galíleu við Golan hæðirnar og náð að hrekja yfir 

hálfa milljón araba frá eigin landsvæðum. Eftir að vopnahléi var komið á var samþykkt að gera 
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þau landsvæði sem Sýrland og Ísrael höfðu tekið yfir að hlutlausum svæðum. (Smith 2013, 

200-202; Muslih, 613-614) 

 

Á hlutlausum svæðum mega ekki fara fram átök eða neinar hernaðarlegar aðgerðir. Var 

ákveðið í samningnum um vopnahléð að fullveldi yfir þessum svæðum yrði tengt 

friðarviðræðum sem skyldu fara fram síðar. Ralph Bunche, sem fór fyrir hönd Sameinuðu 

þjóðanna í þessum viðræðum, lét hafa eftir sér að Sýrland hafi ekki haft neinn valkost eftir 

Palestínustríðið annan en að samþykkja skilmála vopnahlésins. (Muslih 1993, 613-614) 

Muhammad Muslih sem hefur skrifað mikið um átök Ísraels og Sýrlands heldur því fram að 

Ísrael hafi grætt mun meira á þessu vopnahlé heldur en Sýrland. Hann bendir á að ekkert 

langtímamarkmið hafi verið í samningunum um vopnahléið, heldur var þeirra eina markmið að 

stöðva átökin. Vegna þess að ekki var horft fram í tímann urðu ákvæðin um hlutlausu svæðin 

Ísrael í hag. Reglurnar um hlutlausu svæðin voru að umsjá þeirra myndi falla í hendur þess 

ríkis sem þau höfðu tilheyrt fyrir stríðið, fyrir utan að Sýrland fékk réttindi í tengslum við vatn. 

Þetta þýddi að Ísrael réð í raun yfir hlutlausu svæðunum, þar sem stríðið fór að mestu leyti 

fram innan landamæra Ísrael. Ísrael gat því athafnast nokkurn veginn að eigin vild inn á 

þessum svæðum, svo lengi sem ekki væri hægt að túlka aðgerðinar sem hernaðarlegar. Ísrael 

gat því byrjað á eigin framkvæmdum á þessum hlutlausu svæðum og þeir byrjuðu að setjast 

þar að og ráku araba frá svæðunum yfir til Sýrlands. (Muslih 1993, 613-615) 

 

Eftir að hafa sest að á hlutlausu svæðunum á Golan hæðunum hóf Ísrael miklar framkvæmdir 

á svæðinu. Árið 1951 fóru Ísraelsmenn að leiða vatn úr mýrlendi Huleh héraðs, aðgerðin átti 

að gera áður óræktanleg svæði í kringum Huleh vatnið ræktanleg. Tilgangurinn var að lækka 

yfirborð stöðuvatnsins Huleh vegna þess að á veturna flæddi yfir bakka þess og yfir á 

nærliggjandi svæði. Sýrland taldi þessa framkvæmd vera brot á reglum vopnahlésins, en hluti 

Huleh vatnsins var innan landamæra Sýrlands. (Daoudy 2008, 218-219) Sýrland kvartaði til 

Sameinuðu þjóðanna og ályktaði öryggisráðið að bæði ríkin ættu að virða skilmála 

vopnahlésins. (öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 1951, ályktun 93) 

 

Ísrael fékk leyfi fyrir vatnsframkvæmdum á hlutlausa svæðinu frá eftirlitsnefnd SÞ með 

vopnahléinu (United Nations Truce Supervision Organisation eða UNTSO) árið 1953, gegn því 

skilyrði að slíkar framkvæmdir myndu ekki hafa áhrif á landsvæði araba í kring. Tveimur árum 

eftir að hafa fengið leyfi fyrir vatnsframkvæmdum þurftu Sameinuðu þjóðirnar að skipta sér að 

framkvæmdum Ísraelsmanna. Ísrael hafði þá hafið framkvæmdir sem áttu að leiða vatn úr 

Jórdan og inn á Bakan Yakum svæðið. UNTSO hafði tekið skýrt fram að hvorki Ísrael né 

Sýrland mættu lýsa yfir fullveldi yfir svæðunum og er talið að með þessari framkvæmd væri 



20 

 

Ísrael byrjað að lýsa yfir fullveldi sínu á hlutlausu svæðunum. En Bakan Yakum svæðið var 

innan hlutlausu svæðanna. Ísraelsmenn neituðu í fyrstu að hætta þessari framkvæmd og það 

var ekki fyrr en Bandaríkin hótuðu að hætta að styðja Ísrael fjárhagslega að þeir stöðvuðu 

framkvæmdina. Þrátt fyrir að hafa stöðvað framkvæmdina var skaðinn skeður og vatnsmagn 

til bæja m.a. innan Sýrlands hafði minnkað töluvert. (Daoudy 2008, 218-219) 

 

2.2 Spennustigið eyktst 

Í desember árið 1955 kom til átaka á milli Ísraels og Sýrlands vegna deilna um veiðiréttindi í 

Galíleuvatni. Sýrland sóttist þá eftir veiðiréttindum í vatninu og setti sig gegn því að ísraelskir 

bátar byrjuðu að stunda veiðar á norðausturhluta vatnsins, en þar var mest um fisk. Sýrland 

hafði hótað að beita afli til þess að stöðva ísraelsku bátanna frá því að veiða á svæðinu. 

Sýrland taldi sig eiga rétt á því að stjórna siglingaleiðum og stunda veiði í Galíleuvatni vegna 

ákvæða í landamæraskiptingu Frakklands frá árinu 1923. Einnig hélt Sýrland því fram að Ísrael 

hefði lofað sýrlenskum veiðimönnum  veiðiréttindum í vatninu þegar samið var um vopnahlé 

árið 1949. Ísrael hafnaði því að hafa lofað þessu og var einnig á móti tillögu Sameinuðu 

þjóðanna um að Ísrael myndi viðurkenna veiðiréttindi araba á svæðinu. Ísrael sagðist einungis 

vera reiðubúið að samþykkja slíkar tillögur ef því fylgdi samkomulag um frið. 11. desember 

sama ár réðst ísraelski herinn á þann sýrlenska, með þeim afleiðingum að 50 sýrlenskir 

hermenn féllu. Var árásin gerð innan svæði Sýrlands á hlutlausa svæðinu en Ísrael sagðist 

hafa gert þetta til þess að reka sýrlenska herinn frá norðausturhluta Galíleuvatns. (Muslih 1993, 

618-619)  Yfirburðir ísraelska hersins voru miklir á þessum tíma og gerðu þeir aðra árás árið 

1960 á þorpið Tawafiq, sem var staðsett á suðurhluta hlutlausa svæðisins. Er áætlað að með 

þessari aðgerð hafi Ísrael verið að sýna Sýrlandi hvað væri í vændum ef Sýrland samþykkti 

ekki framkvæmdir Ísraels innan svæða araba. (Muslih 1993, 618-619) 

 

Á sjöunda áratug 20. aldar jókst spennustigið enn frekar eftir að haldnar höfðu verið 

samningaviðræður sem mistókust um skiptingu vatns á svæðunum. Ein af ástæðunum fyrir því 

að samningarnir náðust ekki var hik Sýrlands við að samþykkja samningana, en með því að 

samþykkja samningana þá væri Sýrland að viðurkenna fullveldi Ísrael og Sýrland var ekki 

tilbúið til þess að gera það. (Daoudy 2008, 220) Mörg minni átök áttu sér stað á milli Ísraels og 

Sýrlands á fyrri hluta sjöunda áratugarins. Moshe Dayan sem var varnarmálaráðherra Ísrael á 

þessum tíma sagði að Ísrael hefði átt upptökin af meirihluta átakanna. Fór Ísrael þá leið að 

senda traktora til þess að plægja innan hlutlausa svæðisins, en þeir vissu að Sýrland myndi 

svara þessu með skothríð á traktorana. Ef hinsvegar ekkert gerðist þá sendu þeir traktorana 

lengra inn á svæðið til þess að reita Sýrlendingana enn frekar til reiði. Síðan þegar Sýrland 

hafði svarað með skothríð kallaði Ísrael fram stórskotalið sitt og flugherinn. Þessar aðgerðir 
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Ísraels voru til þess að hrekja Sýrlendinga frá hlutlausa svæðinu. (Zissler 2002, 169) Einnig er 

líklegt að Ísrael hafi með þessu verið að standa í vegi fyrir að framkvæmdir Sýrlands til 

vatnsvirkjunar myndu ganga upp. Sýrland hafði þá hafið sínar eigin framkvæmdir til þess að 

sporna við framkvæmdum Ísraels, sem Sýrland taldi vera ógn á friði og öryggi í kvörtun til 

öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna árið 1962. Framkvæmdir Sýrlands til vatnsvirkjunar voru 

ákveðnar á fundi Arababandalagsins árið 1964 og var markmiðið með þeim að minnka 

vatnsmagnið sem rynni til Ísrael. Ísrael réðst einmitt á þessar framkvæmdir Sýrlands með 

loftárásunum þegar Ísrael var að svara skothríðum Sýrlands á traktorana. (Daoudy 2008, 220) 

 

2.3 Sex daga stríðið 1967 

Árið 1967 hafði spenna á milli Sýrlands og Ísraels aukist til muna. Sýrland var þarna komið í 

varnarsamstarf með Egyptalandi og voru átökin á hlutlausa svæðinu orðin alvarlegri en nokkru 

sinni fyrr. Bæði ríkin voru farin að beita skriðdrekum og loftárásum. Auk þess var Egyptaland 

líka byrjað að setja sig gegn Ísrael. Egyptaland hafði sent hermenn á Sínaí-skagann við 

landamæri Egyptalands og Ísraels. Því var sótt að Ísrael úr tveimur áttum, annars vegar frá 

Egyptalandi og hinsvegar frá Sýrlandi. Auk þess var áróðurstefna í gangi gegn Ísrael og hótanir 

um að eyða ríkinu. Stjórn Ísraels var því undir pressu frá íbúum og stjórnmálamönnum að 

bregðast við þessum aðgerðum. Eftir að hafa rætt við Bandaríkin og fengið stuðning frá þeim 

til þess að ráðast gegn Egyptalandi hófst stríðið 5. júní 1967 með loftárás Ísraels á flugher 

Egyptalands og endaði 10. júní sama ár með sigri Ísraels, eftir að hafa hrakið Sýrlendinga frá 

Golan hæðunum. (Smith 2013, 280-284) 

 

Sex daga stríðið hafði gríðarleg áhrif á alþjóðasamskipti í Mið-Austurlöndunum. Dregur það 

nafn sitt af lengd stríðsins, en það stóð yfir frá 5. til 10. júní. Það er samkomulag á milli 

fræðimanna sem hafa greint Sex daga stríðið að upptökin megi rekja til ris Ba‘ath flokksins í 

Sýrlandi og atburðarrásarinnar sem fylgdi því. (Zissier 2002, 170) 

 

2.3.1 Vildi Sýrland Stríð? 

Þeir sem telja að Sýrland hafi viljað stríð við Ísrael benda á dagsetninguna 8. mars 1963. Það 

sem gerðist þennan dag var að Ba‘ath flokkurinn náði völdum í Damaskus. (Zissier 2002, 170) 

Ba‘ath flokkurinn var róttækur sósíalistaflokkur sem var með það að meginmarkmiði að 

sameina araba undir einu ríki. (Parker 1962, 17) Undir stjórn Ba‘ath flokksins fór Sýrland að 

styðja aðgerðir Fatah innan Ísraels. Fatah er palestínskur stjórnmálaflokkur sem berst fyrir 

sjálfstæði Palestínu. Sýrland studdi Fatah til þess að minna á stöðu sína í byltingarbaráttu 

araba. Ba‘ath flokkurinn vonaðist til þess að Fatah gæti hjálpað þeim að hindra framgang 
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Ísraels á hlutlausa svæðinu, en fyrsta Fatah árásin var á vatnslagnir Ísrael á hlutlausa svæðinu. 

(Smith 2013, 272-273) 

 

Frá 1963 til 1965 voru í það minnsta 39 aðgerðir sem Fatah framkvæmdi. Þetta voru að mestu 

leyti minniháttar aðgerðir til þess að reita Ísrael til reiði, eins og handahófskenndar sprengingar 

sem kostuðu fáa lífið en jók áhyggjur Ísraels af þessari nýju ógn. Það var erfitt fyrir Ísrael að 

átta sig á því að Sýrland stæði að baki þessum aðgerðum vegna þess að meirihluti þeirra kom 

frá landamærum Ísraels og Jórdaníu en ekki frá landamærum Sýrlands. Einnig settu þessar 

aðgerðir pressu á Jórdaníu og Egyptaland og voru þessi ríki hrædd við að Ísrael gæti ráðist 

gegn sér. Neituðu því bæði ríkin að eiga einhvern hlut í þessum hryðjuverkum og Gamal Abdel 

Nasser forseti Egyptalands sagði að hann hefði enginn áform um að frelsa Palestínu. Vegna 

þess að Jórdanía og Egyptaland neituðu að styðja Fatah opinberlega gat Sýrland byrjað á 

áróðri um hvernig Egyptaland og Jórdanía væru veik ríki sem þorðu ekki að standa með 

aröbum gegn Ísrael.(Smith 2013, 272-273) Á sama tíma var Ba‘ath flokkurinn í viðræðum við 

flokksbræður sína í Írak um mögulega sameiningu við Egyptaland. (Devlin 1991, 1396; Ginat 

2000, 151) 

 

Talið er að Sýrland hafi með stuðningi sínum við Fatah verið að reyna að veikja stöðu Ísraels 

nógu mikið til þess að fella ríkið. Á sama tíma og Fatah voru með sprengjuárásir innan Ísraels 

var Sýrland í nokkrum minni átökum við Ísrael á hlutlausa svæðinu. Áætlunin var sú að ráðast 

gegn Ísrael án þess að hefja opinbert stríð við Ísrael, þar sem yfirburðir Ísraels myndu sigra 

Sýrland. Önnur hugmynd um hvers vegna Sýrland væri að styðja Fatah, var til þess að þjappa 

arabaríkjunum saman og þannig fæla Ísrael. Sameiningin myndi bjóða upp á öryggi gegn Ísrael 

og gæfi jafnvel Sýrlandi von um að sigur ef stríð brytist út (Zissier 2002, 171) 

 

Í febrúar árið 1966 tók ný stjórn róttækra Ba‘ath meðlima völd í Sýrlandi. Börðust þeir enn 

frekar að sameiningu arabaríkjanna og beittu sér sérstaklega fyrir því að fá Nasser, forseta 

Egyptalands, til að styðja málstað Sýrlands um sameiningu. Sýrland fór einnig að gagnrýna 

Jórdaníu fyrir þörf á stuðningi frá Bandaríkjunum en þau studdu einnig Ísrael. Þeir gagnrýndu 

þá jafnframt fyrir að neita Fatah um að safna liði í flóttamannabúðum innan Jórdaníu. Þeir voru 

með þessu að vonast til þess að virkja róttæka Palestínubúa til að framkvæma valdarán í 

Jórdaníu. Sýrland fór að sækja meira gegn Ísrael og var spennustigið á milli ríkjanna orðið 

hærra en árið 1955. Með aðgerðunum gegn Ísrael var Sýrland að gagnrýna aðgerðarleysi 

Egyptalands fyrir að þora ekki að standa með Sýrlandi gegn Ísrael. Eftir að Ísrael sprengdi upp 

vatnsframkvæmd Sýrlands árið 1966, snerist Nasser hugur. Hann byrjaði að styðja 

frelsisbaráttu Palestínu opinberlega og skrifaði undir varnarsamkomulag við Sýrland í 
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nóvember 1966. (Smith 2013, 273-274; Zissier 2002, 172-173) Sýrland undir Ba‘ath flokknum 

hafði því tekist markmið sitt að fá stuðning frá Egyptalandi. Því er haldið fram að Nasser hafi 

ákveðið að skrifa undir varnarsamkomulagið til þess að friða Sýrlendinga. En það hvatti Ba‘ath 

flokkinn enn frekar til róttækari aðgerða þar sem róttækar aðgerðir höfðu hjálpað þeim að ná 

markmiðum sínum. (Zissier 2002, 173) Aðgerðir Sýrlands fóru nú að beinast enn frekar að 

Jórdaníu og sendu þeir m.a. bíl fullan af sprengiefni að landamærum ríkjanna og sprengdu. 

Undir sífelldum árásum frá Sýrlandi skrifaði Jórdanía undir varnarsamkomulag við Egyptaland, 

sem gaf Egyptalandi stjórn yfir her Jórdaníu. Egyptaland var því í tveimur 

varnarsamkomulögum, annars vegar við Sýrland og hins vegar við Jórdaníu.(Smith 2013, 281) 

Sýrlandi hafði því tekist að sameinast tveimur öðrum arabaríkjum í einn her. Vegna þess að 

Ba‘ath flokkurinn studdist við hugmyndafræði sósíalisma þá fengu þeir stuðning frá 

Sovétríkjunum, en Sovétríkin sáu þeim fyrir vopnum auk pólitísks og efnahagslegs stuðnings. 

(Ginat 2000, 155) Þessi stuðningur var mjög mikilvægur fyrir Sýrland, en Sovétríkin beittu t.d. 

neitunarvaldi gegn kvörtunum Ísraels til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna vegna árása frá 

Sýrlandi árið 1966. (Smith 2013, 278-279) 

 

2.3.2 Ný landsvæði Ísrael 

Sýrland samþykkti vopnahléstillögu Ísraels 9. júní 1967, síðast ríkjanna þriggja sem voru í stríði 

gegn Ísrael en Jórdanía hafði samþykkt tillöguna 7. júní og Egyptaland 8. júní. Moshe Dayan 

sem var varnarmálaráðherra Ísrael í stríðinu skipaði samt sem áður allsherjar árás á Golan 

hæðirnar, gerði hann þetta án þess að hafa rætt við ríkisstjórn Ísrael. Fram að þessu höfðu 

átökin á milli Ísraels og Sýrlands verið minniháttar í stríðinu sem margir töldu Sýrland hafa 

skapað. (Smith 2013, 284) Sýrland var það ríki sem hafði barist hvað mest fyrir því að mótmæla 

Ísrael, en þegar stríðið braust út fóru átökin mestmegnis fram á Sínaí-skaganum. Sýrland var 

því farið að leyfa sér að vona að stríðið myndi enda áður en það næði að landamærum 

Sýrlands. Ákvörðun Dayan getur mögulega hafa verið til þess að láta Sýrland ekki sleppa frá 

bardaganum, sérstaklega þar sem ríkisstjórn Sýrlands átti stóran þátt í að skapa aðstæðunnar 

sem leiddu til stríðsins.(Zissier 2002, 191)  Þrátt fyrir reiði stjórnvalda samþykktu þau þessa 

árás og endaði stríðið því ekki fyrr en Ísrael hafði náð að taka yfir bæinn Qunaitra á Golan 

hæðunum. (Smith 2013, 284) Dayan sagði síðar frá því í viðtali að ákvörðunin um að ráðast 

inn í Golan hæðirnar hafi verið versta ákvörðunin sem hann hafi tekið. Hann sagði að Ísrael 

hafi aldrei staðið raunveruleg ógn af árásum Sýrlands og að Ísrael hafi í gegnum söguna átt 

flest upptökin að átökunum á hlutlausa svæðinu. (Zissier 2002, 169-170) Ákvörðun Ísraels að 

ráðast á hæðirnar voru því ekki teknar vegna þess að Ísrael þótti sér vera ógnað, heldur vildu 

þeir ná valdi yfir ánni Jórdan. (Smith 2013, 284) Ein kenningin um hvers vegna Ísrael hafi ráðist 

inn í Golan hæðirnar gengur út á að þeir vildu ná fullri stjórn yfir hlutlausa svæðinu í eitt skiptið 
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fyrir öll. Eftir að Egyptaland samþykkti vopnahléið var Sýrland einokað og voru fréttir um að 

sýrlenski herinn væri ekki reiðubúinn árás. Ákvörðun Dayan að ráðast á Golan hæðirnar sama 

dag og vopnahléið hafði verið undirritað kom sýrlensku hermönnunum sem voru staðsettir á 

svæðinu að óvörum. Þannig gat Ísrael tekið yfir hæðirnar á innan við einum sólarhring. (Zissier 

2002, 170, 189-191) Með yfirtökunni á Golan hæðunum hafði Ísrael nú yfirráð yfir öllu hlutlausa 

svæðinu og einnig öllum efri hluta árinnar Jórdan. En eftir að hafa náð hæðunum kemur 60 

prósent af vatnsframleiðslu Ísrael frá Jórdan. (Daoudy 2008, 220) Golan hæðirnar voru einnig 

álitnar vera hernaðarlega mikilvægar fyrir Ísrael og vegna staðsetningar sinnar gátu hæðirnar 

virkað sem vörn gegn árásum frá Sýrlandi. (Muslih 1993, 621) Átti yfirtakan á Golan hæðunum 

að binda enda á vandræðagangin sem Sýrland hafði kostað Ísrael og tryggja öryggi íbúa 

Galíleu nálægt hæðunum. (Zissier 2002, 186)   

 

Eftir að stríðinu lauk sat Ísrael uppi með ný landsvæði frá Egyptalandi, Jórdaníu og Sýrlandi. 

Þekkt landsvæði sem Ísrael eignaðist vegna þessa stríðs fyrir utan Golan hæðirnar má t.d. 

nefna Gasaströndina og alls Sínaí-skagans frá Egyptalandi, auk Jerúsalem og 

Vesturbakkanum frá Jórdaníu. (Smith 2013 284-289)  Erfitt hefði verið fyrir einhvern að ímynda 

sér hversu mikið Ísrael myndi græða á þessu stríði og hvernig það myndi móta 

alþjóðasamskipti við Mið-Austurlönd. Með nýju landsvæðunum var Ísrael komið í bílstjórasætið 

í viðræðum ríkjanna í framtíðinni. Ísrael gaf út yfirlýsingu eftir stríðið þar sem ríkið taldi 

landamærin sem höfðu myndast eftir vopnahléin árið 1949 ekki virk lengur. Ríkisstjórn Ísraels 

neitaði einnig að gefa þau landsvæði eftir sem ríkið hafði eignast við endalok sex daga stríðsins 

nema gegn beinum friðarviðræðum við arabaríkin. Það voru síðan deilur innan Ísraels um 

hvaða landsvæði ríkið ætti að halda í og hvaða landsvæðum ætti að lofa til baka í 

friðarviðræðum. (Smith 2013, 301-302)   

 

2.3.3 Ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 242 

Þann 22. nóvember 1967 kom öryggisráð Sameinuðu þjóðanna saman til þess að reyna að 

leysa úr endalokum Sex daga stríðsins. (Smith 2013, 337) Í þessari ályktun kom fram nauðsyn 

þess að koma á sanngjörnum og varanlegum frið í Mið-Austurlöndunum. Sá friður átti einnig 

að byggjast á því að Ísrael yfirgæfi þau landsvæði sem það hafði eignast í stríðinu og öll ríkin 

ættu að viðurkenna fullveldi og innanríkismálefni hinna ríkjanna. Ríkin skyldu einnig virða rétt 

allra hinna ríkjanna til þess að lifa í friði og öryggi, landamæri ættu að vera viðurkennd og laus 

við hættur á átökum. (öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 1967, ályktun 242) Áttu 

samningaviðræðurnar við Sýrland á tíunda áratug 20. aldar eftir að vitna oft í þessa ályktun, 

sem og ályktunina sem kom eftir Yom Kippur stríðið. 
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2.4 Yom Kippur stríðið 1973 

Sýrland stóð fast á því að það myndi ekki hefja diplómatískar viðræður við Ísrael til þess að fá 

aftur Golan hæðirnar. Ísrael neitaði einnig að hefja viðræður sem ekki voru byggðar á loforði 

um friðarsáttmála og vildi hafa allar viðræður milliliðalausar. Þetta var vegna þess að Ísrael 

græddi á ástandinu sem hafði skapast með endalokum Sex daga stríðsins. Ísrael vildi fá 

viðurkenningu frá arabaríkjunum um fullveldi Ísraels og rétt þess til að halda í sum af 

landsvæðunum. Þessi skilmáli orsakaði ágreining við arabaríkin, en þau vildu fá öll landsvæðin 

til baka gegn því að viðurkenna fullveldi Ísraels. Arabaríkin voru einnig ekki reiðubúin að eiga 

í beinum viðræðum við Ísrael, þar sem þau töldu það vera tilraun Ísrael til þess að niðurlægja 

þau opinberlega. (Smith 2013, 304-305) 

 

Þann 6. október 1973 réðust Sýrland og Egyptaland gegn Ísrael til þess að reyna að 

endurheimta landsvæðin sem þau höfðu tapað í Sex daga stríðinu. Nafnið kemur af 

dagsetningunni, en árásin átti sér stað á Yom Kippur sem er hátíð gyðinga. Þrátt fyrir að hafa 

komið Ísrael algjörlega að óvörum með árásinni og sigrað nokkrar orustur, náði ísraelski herinn 

fljótlega völdum í stríðinu vegna yfirburða á vígvellinum. (Young,Jr. 2010, 847) Sýrlenski herinn 

reyndist vera lítil mótspyrna gegn þeim ísraelska, en ísraelski herinn var með betri vopn auk 

þess að sýrlenski herinn náði ekki að byggja á sigrum sínum í byrjun. Á meðan stríðinu stóð 

hernam Ísrael ný landsvæði á Golan hæðunum. (Smith 2013, 322-323) 

 

Bandaríkin höfðu mikil afskipti af báðum ríkjunum meðan á stríðinu stóð, og eftir að því lauk. 

Vegna yfirburða ísraelska hersins hefði Ísrael auðveldlega getað ráðist inn og hernumið 

Damaskus, en vegna afskipta Bandaríkjanna hélt ísraelski herinn aftur að sér. Henry Kissinger, 

sem þá var utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hóf síðan viðræður við Sýrland til þess að fá þá 

til að virða vopnahléð. Það var í þessum viðræðum sem Sýrland endurheimti lítinn part af 

Golan hæðunum, en ákveðið var að Sýrland skildi fá bæinn Quneitra til baka, auk smávægilegs 

landsvæðis. Gegn því að Sýrland fengi landsvæði þurftu þeir að lofa að hætta átökum á 

hæðunum, einnig var samið um að koma á friðargæslu frá Sameinuðu þjóðunum fyrir á Golan 

hæðunum. Sýrland samþykkti skilmálanna og lauk stríðinu 24. október 1973 þegar ríkin 

skrifuðu undir vopnahléssáttmála. (Knudsen 2001, 221) 

 

2.4.1 Ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 338 

Vegna Yom Kippur stríðins kom öryggisráð Sameinuðu þjóðanna saman 22. október 1973. 

Markmiðið var að reyna að enda átökin og halda áfram samningaviðræðum byggðum á ályktun 

nr. 242 og síðan þá hafa þær verið tengdar saman. (Smith 2013, 340-341) Ályktunin sjálf er 

frekar stutt og gengur hún út á að biðja Ísrael, Egyptaland og Sýrland að hætta átökunum innan 
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12 tíma frá því að ályktunin yrði opinberuð. Ríkin skyldu hefja vopnahléisviðræður þegar í stað 

byggðum á ályktun 242 og viðræðurnar ættu að stuðla að því að koma á sanngjörnum og 

réttmætum friði í Mið-Austurlöndunum. (öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 1973, ályktun 338) 
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3 Friðarviðræður Ísrael og Sýrlands árin 1991 til 1996 

Samband Ísraels og Sýrlands er það samband í Mið-Austurlöndunum sem hefur verið hvað 

stormasamast. Þrátt fyrir að Ísrael hafi háð stærri stríð við Egyptaland og blóðugri átök við 

Líbanon, þá er samband þess við Sýrland það sem kemur næst því að vera hreint hatur 

ríkjanna á hvort öðru. Það var því mikið undir þegar ríkin ákváðu, öllum að óvörum, að hefja 

friðarviðræður árið 1991. (Kessler 2000, 68-70) 

 

Samningaviðræðurnar í Madríd árið 1991 voru sögulegur viðburður í samskiptum Ísraels og 

Sýrlands, en þetta var í fyrsta sinn sem fulltrúar frá þessum ríkjum settust niður og reyndu að 

semja um pólitísk mál. (Olmert 2011, 203) Fyrir utan að ræða við fulltrúa Sýrlands á þessum 

fundum, þá ræddi Ísrael einnig við fulltrúa frá Líbanon auk sameiginlegrar sendinefndar 

Jórdaníu og Palestínu. (Smith 2013, 421) Á fundunum í Madríd var tekin sú ákvörðun að nýta 

fyrri stefnu sem Ísrael hafði notað í samningaviðræðunum við Egyptaland árið 1979 og átti hún 

eftir að stýra öllum samningaviðræðunum í framtíðinni, það var „land fyrir frið“ stefnan. (Hajjar 

1999, 112) Kom þessi stefna frá sameiginlegum fundi forseta Egyptalands og forsætisráðherra 

Ísraels með Jimmy Carter forseta Bandaríkjanna árið 1978. Á þeim fundi var rætt um hvernig 

mætti koma á friði í Mið-Austurlöndunum og ákveðið hver skilyrðin yrðu í samningum 

framtíðarinnar. Þau voru sú að allar friðarviðræður Ísraels við nágrannaríki sín skyldu fylgja 

ákvæðum og undirstöðuatriðum úr ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 242 og 

nr.338. (Sameinuðu þjóðirnar, 2;  Smith 2013, 394-395) Hófst hér sú stefna að Ísrael væri 

reiðubúið til þess að skila landsvæðum sem það hafði hernumið í Sex daga stríðinu gegn 

friðarsamkomulagi á milli ríkjanna. Umræðuefnin í Madríd voru að Ísrael myndi skila Sýrlandi 

landsvæðum fyrir frið, eins og hafði verið samið um þegar Egyptaland og Ísrael undirrituðu 

friðarsáttmála árið 1979. Þrátt fyrir að ekkert hafi verið undirritað í Madríd hafði þetta opnað á 

frekari viðræður á milli þessara ríkja. (Smith 2013, 419-423) 

 

Það var ekki fyrr en eftir að ríkisstjórn Yitzhak Rabin sigraði kosningarnar í Ísrael árið 1992 að 

menn fóru að sjá framfarir í viðræðum Ísraels og Sýrlands. (Smooha og Peretz 1993, 461-463) 

Stærsta ágreiningsatriðið þegar kom að mögulegu friðarsamkomulagi á milli Ísraels og 

Sýrlands var hversu stórum hluta Golan hæðanna Ísrael væri tilbúið að skila. Sýrland gaf aldrei 

neitt eftir og neitaði að ræða um eitthvað annað þangað til að það væri komið á hreint að Ísrael 

myndi skila öllu landsvæðinu á hæðunum til Sýrlands. (Ben-Meir 1997, 104) Rabin virtist hafa 

áttað sig á þessu, en Walid al-Moualem sem var sendiherra Sýrlands í Bandaríkjunum og einn 

af fulltrúum Sýrlands í friðarviðræðunum fór yfir friðarviðræðurnar í viðtali við Journal of 

Palestine Studies. Þar kemur fram að Rabin hafi lofað Sýrlandi að Ísrael myndi yfirgefa Golan 

hæðirnar.  
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Á árunum 1993 til 1994 var rætt um hvernig ætti að fara að því að framkvæma brottflutning 

Ísraelsmanna og hvar nýju landamærin ættu að liggja. Í júlí 1994 náðist svo samkomulag á 

milli ríkjanna um að breyta landamærunum eins og þau höfðu legið 4. júní árið 1967, eða degi 

fyrir Sex daga stríðið. (Moualem 1997, 84) En rétt er að taka fram að þetta samkomulag var 

aðeins munnlegt loforð frá Rabin. (Ben-Meir 1997, 106) Þetta samkomulag um landamærin 

opnaði fyrir frekari viðræður um friðarsamkomulag, en fyrir utan brotthvarf Ísraels var byrjað 

að semja um öryggisráðstafanir, koma á eðlilegum samskiptum og setja tímaáætlun fyrir 

samningana. (Moualem 1997, 84-85) Ísrael var á sama tíma í samningaviðræðum við Jórdaníu 

og Palestínu og átti það eftir að hafa áhrif á hversu hægt viðræðurnar gengu frá 1992 til 1995. 

Taldi Rabin að almenningur í Ísrael þyrfti tíma til þess að sættast á samningana við Palestínu 

og Jórdaníu. Moualem heldur því fram að Rabin hafi með þessu verið að aðskilja málefni 

Palestínu, Sýrlands og Jórdaníu, en Sýrland hafði viljað að ræða þessi málefni í sameiningu 

við hin ríkin  og við Ísrael. (Moualem 1997, 85) 

 

Eftir 1995 vildi ríkisstjórn Ísraels hins vegar klára viðræðurnar á sem skemmstum tíma. 

Innanríkismál í Ísrael höfðu þar áhrif á viðræðurnar en 4. nóvember 1995 var Rabin myrtur af 

hægrisinnuðum öfgasamtökum í Ísrael. Shimon Peres tók þá við embætti forsætisráðherra í 

Ísrael, en hann hafði áður verið utanríkisráðherra í ríkisstjórn Rabin. (Smith 2013, 455) 

Moualem lýsir muninum á viðræðunum eftir að Peres tók við af Rabin. Undir ríkisstjórn Rabin 

hafði Ísrael verið mjög varkárt og hægt á samningunum, en undir stjórn Peres vildi Ísrael allt í 

einu semja strax. (Moualem 1997, 85) Það er talið líklegt að Peres hafi viljað klára 

friðarviðræðurnar til þess að mæta í næstu kosningar með eitthvað í höndunum. (Daoudy 

2008, 226-227) Fulltrúar Sýrlands voru hins vegar ekki reiðubúnir til þess að klára samningana, 

þar sem ennþá voru óleyst mál í viðræðunum. Þegar Peres sá fram á að ná ekki að klára þessi 

mál nægilega snemma, kallaði hann til kosninga í Ísrael. (Moualem 1997, 85) Hann tapaði 

þeim og marka kosningarnar endalok friðarviðræðanna, en eftir Peres var Benjamin 

Netanyahu kjörinn forsætisráðherra. (Daoudy 2008, 226-227) Netanyahu hafði gert það ljóst í 

kosningabaráttunni að hann væri ekki reiðubúinn til þess að halda áfram viðræðunum við 

Sýrland. Hann hafnaði „land fyrir frið“ stefnunni sem hafði ríkt frá fundunum í Madríd og sagði 

opinberlega að hann myndi aldrei skila Golan hæðunum til Sýrlands. (Hajjar 1999, 113) Voru 

þetta því endalok friðarviðræðanna sem höfðu staðið frá 1991. 

 

Friðarviðræðurnar á milli Sýrlands og Ísrael sigldu í strand vegna þess að ekki náðist 

samkomulag um öryggismál á hæðunum og hvernig ætti að koma á eðlilegu ástandi á milli 

ríkjanna. Innan Sýrlands er litið svo á að kröfurnar sem Ísrael setti fram á þessi tvö málefni hafi 
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verið of háar til þess að Sýrland gæti samþykkt þær. Ísrael vildi m.a. halda eftirlitsstöð á 

hæðunum sem gæti varað ísraelska herinn við utanaðkomandi árásum frá hæðunum og bauð 

Sýrlandi að gera það sama. Sýrland hafnaði þessu með þeim rökum að Sýrland liti á þetta sem 

brot á fullveldi ríkisins. Sýrland sá heldur ekki möguleika á því að samþykkja hvernig Ísrael 

taldi best væri að koma á eðlilegu ástandi á milli ríkjanna. Ísrael vildi opna landamærin á milli 

ríkjanna og hefja utanríkisviðskipti við Sýrland. Fulltrúar Sýrlands töldu það ekki hægt á 

þessum tímapunkti þar sem hagkerfi þeirra væri mun vanþróaðra en hagkerfi Ísraels. 

(Moualem 1997, 86) Ísrael fannst hinsvegar Sýrland ekki vera að sýna nægilegan vilja til þess 

að ná samningum með því vera ekki reiðubúið til þess að gefa eftir neinn part af Golan 

hæðunum. Ísrael fannst ríkisstjórn Sýrlands heldur ekki vera að gera nóg opinberlega til þess 

að styrkja stöðu Ísrael. (Ben-Meir 1997, 105) Ásamt því að Sýrland gagnrýndi viðræður Ísraels 

við önnur ríki araba á sama tíma, túlkaði Sýrland það sem leið Ísraels til þess að einangra 

Sýrland og setja pressu á þá til þess að semja. (Moualem 1997, 88) 
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4 Friðarviðræðurnar í ljósi sóknarraunhyggju og félagslegrar 
mótunarhyggju 

Þrátt fyrir að Sýrland og Ísrael hafi ekki náð að semja um frið á árunum 1991 til 1996, leiddu 

viðræðurnar til viðhorfsbreytinga ríkjanna hvors til annars. 

Nokkrir þættir leiddu til þess að Ísrael og Sýrland töldu tímabært að setjast niður og ræða 

saman árið 1991 í Madríd. Nokkrum árum áður hafði það verið talið óhugsandi að þessi tvö 

ríki gætu komið saman og hafið viðræður. (Olmert 2011, 203) Kenningarnar eru báðar með 

eigin hugmyndir á hvernig samvinna ríkja geti gengið upp. Hér fyrir neðan er þeim beitt til þess 

að reyna að skilja hvers vegna viðræðurnar gengu ekki upp. Farið er yfir hvort ríkið fyrir sig og 

kenningarnar notaðar til þess að útskýra hvers vegna ekki gekk að ná sáttum um öryggismál 

og hvernig ætti að koma á eðlilegu ástandi á milli ríkjanna.   

 

4.1 Viðhorf Ísraels til friðarviðræðanna 

Markmið Ísrael í friðarviðræðunum var að tryggja frið við Sýrland. Sýrland var eina fullvalda 

arabaríkið sem krafðist þess ennþá að fá land frá Ísrael sem hafði tapast í Sex daga stríðinu. 

Sýrland var líka möguleg ógn við Ísrael því það hafði mikil áhrif á araba innan Ísraels. Þess 

vegna var Ísrael reiðubúið til þess að skila hluta af Golan hæðunum gegn friðarsáttmála. 

(Cohen 1992, 15) Það var stór hópur að myndast innan Ísraels sem taldi ekki nauðsynlegt að 

halda Golan hæðunum sem öryggisneti gegn Sýrlandi. Viðhorf innan Ísraels til Golan hæðanna 

virðist hafa tekið stakkaskiptum í kringum árið 1991. Fyrir árið 1991 var sú hugsun ráðandi 

innan Ísraels að Golan hæðirnar væru ríkinu hernaðarlega mikilvægar og nauðsynlegt væri að 

hafa landher á hæðunum. Ísrael þurfti því að halda í svæðin til þess að hafa vörn gegn 

nágrönnum sínum í Sýrlandi. (Sheldon 1991, 23) 

 

Í upphafi tíunda áratugs 20. aldar virðist samt hafa orðið viðhorfsbreyting innan stórs hóps í 

Ísrael. Tækniframfarir á sviði hernaðar höfðu leitt til þess að mikilvægi þess að hafa landher á 

Golan hæðunum fór minnkandi. Ein af þessum tækniframförum voru flugskeyti og hægt er að 

varpa þeim yfir lengri vegalengdir. Á tíunda áratugnum virtist vera kominn sá skilningur að ef 

slíkum flugskeytum yrði varpað frá Sýrlandi, þá myndu flugskeytin ekki stoppa yfir Golan 

hæðunum á leið sinni til Ísrael. Avraham Tamir sem var hluti af utanríkisráðuneyti Ísraels á 

þessum tíma taldi tímabært að hætta að túlka frið sem stjórn yfir ákveðnu landsvæði. (Muslih 

1993, 622-625) 

 

Í kenningunni um félagslega mótunarhyggju er talað um hegðun ríkja til ólíkra hugmynda og 

gerenda. Fyrir Ísrael var Sýrland gerandi sem Ísrael fór að sýna öðruvísi hegðun gagnvart. 
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Þegar viðræðurnar áttu sér stað árið 1991 hafði Ísrael alltaf borið sigur úr býtum gegn Sýrlandi 

og Sýrland var því ekki lengur hernaðarleg ógn gagnvart Ísrael. Það eitt og sér er samt ekki 

nægjanleg útskýring á hvers vegna ríki byrja að vinna saman. Félagsleg mótunarhyggja kemur 

einnig með hugmyndina um mismunandi hlutverk ríkja, en Ísrael sá Sýrland ennþá í hlutverki 

áhrifavalds innan araba. Alexander Wendt talar svo um hvata sem verða að vera til staðar svo 

samvinna geti hafist. Hvatinn fyrir Ísrael var að friða Palestínuaraba innan Ísrael og einnig að 

koma á friði við önnur arabaríki. Þeir þurftu því að sækjast eftir því að vinna með Sýrlandi, þar 

sem Sýrland hafði í gegnum söguna sýnt að þeir gátu haft mikil áhrif í arabaheiminum. Einnig 

hafði viðhorf Ísrael til Golan hæðanna breyst vegna tækniframfara á sviði hernaðar, viðhorfið 

til hæðanna sem nauðsynlegt landsvæði vegna öryggis hafði því breyst. Ísrael hafði einnig 

tekið að sér nýtt hlutverk þegar ríkið samdi við Egypta árið 1979. Þetta má ætla að hafi verið 

tilraun Ísraels til að breyta eigin ímynd í augum araba, sem höfðu lengi vel séð Ísrael sem óvin. 

 

John Mearsheimer myndi hinsvegar koma með önnur rök fyrir því að Ísrael væri núna reiðubúið 

til að hefja friðarviðræður. Sóknarraunhyggjan hafnar algjörlega að ríki geti leyft sér að berjast 

fyrir friði þannig það hlýtur að hafa verið eitthvað annað sem hafði áhrif á ákvörðun Ísraels. 

Eins og kom fram hér að ofan var Sýrland ógn í augum Ísraels vegna þess að það hafði enn 

mikil áhrif á araba innan Ísraels. Ísrael hafði séð hvernig Sýrland gat virkjað Palestínuaraba til 

þess að fremja hryðjuverk innan Ísraels og má vera að Ísrael hafi litið til friðarviðræðanna sem 

eins konar stjórntæki yfir Palestínuaröbum. Þrátt fyrir að Sýrland hafi barist fyrir því að Ísrael 

myndi ræða við öll ríkin þrjú og ná sátt í sameiningu, passaði Rabin sig á því að hreyfa 

viðræðurnar við Sýrland hægt áfram á meðan hann náði að ljúka viðræðum við Jórdaníu og 

Palestínu. Hérna myndi sóknarraunhyggjan halda því fram að Ísrael hafi fyrst og fremst viljað 

semja við Jórdaníu og Palestínu. Því byrjaði Ísrael aðeins í viðræðum við Sýrland á sama tíma 

þar sem þeir vissu að Sýrland gæti haft áhrif á hin arabaríkin ef þeir hefðu ekki haft möguleikan 

á því að fá Golan hæðirnar aftur. Það hefur sýnt sig í gegnum söguna að Sýrland getur 

sameinað araba með því að láta Ísrael líta út eins og ógn. Dæmi um það er hvernig Sýrland 

gat sameinað Egyptaland og Jórdaníu með sér í Sex daga stríðinu, auk sameiningar 

Egyptalands og Sýrlands í Yom Kippur stríðinu. Sýrland sem einangrað ríki var engin ógn gegn 

Ísrael en sameinuð ríki araba voru það. 

 

Það voru síðan atburðir innan Ísraels sem ollu því að Peres vildi fá lausn á viðræðunum sem 

fyrst. Á meðan Rabin hafði fikrað sig hægt áfram í viðræðunum og einangrað arabaríkin frá 

hvort öðru, kom Peres inn og var undir pressu frá stjórnvöldum í Ísrael að klára málin sem fyrst. 

Ein ástæðan fyrir því að viðræðurnar gengu ekki upp, að sögn Moualem var að Ísrael vildi opna 

markaði á milli ríkjanna. Sýrland taldi sig hins vegar ekki reiðubúið til þess og Ísrael dró 
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viðræðurnar til baka. Wendt talar einnig um hvernig samvinna ríkja getur fallið. Hann talar um 

þegar aðilli A sýnir fram á vilja sem aðilli B sýnir ekki fram á, þá dragi aðilli A sig til baka. Ísrael 

sýndi fram á mikinn vilja til þess að vinna með Sýrlandi eftir að Peres var kjörinn forseti, á 

meðan upplifun Ísraels af Sýrlandi var að sá vilji væri ekki endurgoldinn. Þess vegna dró Ísrael 

sig til baka frá viðræðunum eftir að hafa túlkað aðgerðir Sýrlands þannig að Sýrland vildi ekki 

vinna með Ísrael. Mearsheimer myndi einnig telja erfiðleikana við að semja við Sýrland ástæðu 

þess að Ísrael gekk úr viðræðunum.  

 

Sóknarraunhyggjan telur að í samstarfi ríkja leitast þau alltaf eftir meiri völdum en 

samstarfsaðillinn, í það minnsta að völdunum sé dreift jafnt á milli samstarfsaðillanna. Ísrael 

var því aldrei að fara að sætta sig frá því að ganga frá viðræðunum aðeins með loforð um frið 

frá Sýrlandi gegn því að missa Golan hæðirnar. Þetta sást þegar Ísrael vildi koma á eftirlitsstöð 

á hæðunum og opna markaði við Sýrland. Loforð eitt og sér er ekki nægjanlegt til að friður 

haldist, í sóknarraunhyggju og félagslegri mótunarhyggju er samvinna ríkja alltaf erfið vegna 

möguleikans um svik. Með því að koma á eftirlitsstöð á hæðunum var komin ákveðin trygging 

fyrir því að ef Sýrland sviki loforðið, þá væri Ísrael allavega í aðstöðu til þess að bregðast við. 

Mearsheimer segir að þau ríki sem hunsa valdabaráttuna verða undir í henni og á það við hér. 

Viðhorfið til þess að hafa landher staðsettan á hæðunum gat því talist vera óþarft vegna 

tæknilegra framfara í hernaði, en Ísrael gat ekki leyft sér að vera algjörlega varnarlaust þegar 

kom að hæðunum. Þar sem Sýrland var ekki reiðubúið til þess að semja um þessi málefni og 

krafðist algjörs brottflutnings Ísraels af svæðinu, gat Ísrael ekki leyft sér að ganga frá 

viðræðunum. 

 

4.2 „Friður sem hernaðarlegur möguleiki“ viðhorf Sýrlands til 
friðarviðræðanna 

Hafez Assad, þáverandi forseta Sýrlands, var gjarnan hrósað fyrir að vera ólíkur öðrum 

þjóðarleiðtogum arabaríkja. Hann var talinn vera mun þolinmóðari og útsjónarsamari heldur en 

aðrir þjóðarleiðtogar arabaríkja í Mið-Austurlöndunum. Stefna hans sem forseti Sýrlands 

markaðist af því að berjast fyrir því sem hann taldi vera best fyrir hagsmunum Sýrlands. Það 

er því þess vegna sem hann neitaði að stofna til átaka við Ísrael, nema þegar hann gat verið 

viss um sigur. (Abukhail 1994, 83-84) Eftir ósigur í Yom Kippur stríðinu þá virðist Assad hafa 

áttað sig á því að Ísrael yrði ekki sigrað með herafli, yfirburður ísraelska hersins væri 

einfaldlega of miklir. Þá virðist hann hafa tekið í sátt möguleikann um að beita diplómatískum 

leiðum gegn Ísrael. Var þetta andstæða við viðhorf Sýrlands fyrir Yom Kippur, en þá tóku þeir 

það ekki mál að reyna að endurheimta Golan hæðirnar með samningum. (Ben-Meir 1997, 104-

105) Miklar breytingar urða á sviði alþjóðastjórnmála á tíunda áratug 20. aldar. Rétt áður en 
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Sýrland og Ísrael ákváðu að hittast og ræða saman lauk Persaflóastríðinu, en þar hafði Sýrland 

stutt innrás Bandaríkjanna í Írak.(Smith 2013, 419-423) Sovétríkin voru líka að liðast í sundur, 

en þau höfðu verið voldugasti bandamaður Sýrlands í alþjóðastjórnmálum í gegnum kalda 

stríðið.  

 

Alexander Wendt og kenningar félagslegrar mótunarhyggju myndu benda á að sjálfsmynd 

Sýrlands væri að það liti á sig sem fulltrúa araba. Í gegnum söguna hefur Sýrland ávallt reynt 

að móta sjálfsmynd sína út frá hagsmunum araba, hvort sem það er með stuðningi við 

hryðjuverk Fatah í Palestínu eða með samvinnu við Egyptaland. Sýrland hefur alltaf náð að 

framkvæma stærstu aðgerðirnar undir því hlutverki að það væri að berjast fyrir aröbum. 

Sýrland var hins vegar að breyta um hlutverk, Assad fór að beita sér fyrir því að tryggja 

framgang Sýrlands fremur en baráttu allra araba. Sést þetta þegar Sýrland hélt áfram 

viðræðunum við Ísrael þrátt fyrir að Ísrael hafi tekist að aðskilja arabaríkin þrjú sem tóku þátt í 

viðræðunum í Madríd 1991. Sjálfsmynd Sýrlands sem verndara araba var að breytast yfir í að 

Sýrland væri sjálfstætt ríki með eigin íbúa til þess að berjast fyrir. Sýrland hætti því að líta á 

réttindi annara araba og fór að einbeita sér að berjast fyrir hagsmunum Sýrlendinga sjálfra. 

Félagslegar raunhyggjukenningar tala einnig um hlutverk sem ríkin leika, þar sem Sýrland liti 

ekki lengur á sig sem fulltrúa allra arabaríkjanna þá gat það farið að leika annað hlutverk í 

alþjóðastjórnmálum. Undir stjórn Assads var Sýrland farið að leika hlutverk ríkis sem hafði 

eigin hagsmuni og eigin leiðir til þess að ná þeim hagsmunum. Ein þessara leiða var að yfirgefa 

vonina um að sigra Ísrael með hernaðarlegum styrk og fara að beita diplómatískum aðferðum 

til þess að ná sínu fram.. 

 

John Mearsheimer og sóknarraunhyggjukenningin gæti hins vegar túlkað aðgerðir Sýrlands í 

friðarviðræðunum á annan hátt. Sóknarraunhyggjan telur að ríki verði alltaf að leitast eftir 

frekari völdum. Þegar Egyptaland samdi við Ísrael missti Sýrland stuðning frá einum af sínum 

öflugustu bandamönnum innan arabaríkjanna. Egyptaland hafi háð tvö stríð með Sýrlandi gegn 

Ísrael og núna var ríkið búið að semja við óvininn. Sýrland gæti því hafa viljað styrkja stöðu 

sína til hinna arabaríkjanna með því að segjast berjast fyrir réttindum þeirra í sameiningu í 

viðræðunum við Ísrael. Það er líklega ástæðan fyrir því að Sýrland krafðist þess að Ísrael skyldi 

semja við Sýrland, Jórdaníu og Palestínu í sameiningu. Í sóknarraunhyggju gengur samvinna 

best þegar ríki hafa sameiginlega ógn eða óvin til þess að sameinast gegn. Sýrland hafði áður 

náð að sameina arabaríkin gegn Ísrael og voru líkur á að þeir væru að reyna að gera það aftur. 

Besta leiðin fyrir Sýrland til þess að ná markmiði sínu að endurheimta Golan hæðirnar frá Ísrael 

var því að virkja önnur arabaríki og sækja stuðning frá þeim. 
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Hægt er að gefa sér það að sjálfsmynd og hlutverk Sýrlands við upphaf viðræðanna var að 

berjast fyrir réttindum araba. Hefði það hentað kenningu Mearsheimer að Sýrland myndi reyna 

að fá hin arabaríkin til þess að sjá að Golan hæðirnar væru ógn á öryggi araba undir stjórn 

Ísraels. Hvatinn fyrir Sýrland að taka þátt í þessum viðræðum gæti því verið að þeir töldu að 

þeir gætu ekki tapað á viðræðunum. Þar sem Sýrland var að reyna að móta sjálfsmynd sína 

frá því að vera fulltrúi araba í baráttunni við Ísrael, yfir í að vera eigið ríki með eigin hagsmuni, 

gæti verið að ríkið sjái tækifæri í viðræðunum. Ef friðarviðræðurnar við Ísrael heppnuðust væri 

Sýrland komið aftur með Golan hæðirnar. En þó að sátt myndi ekki nást hefði Assad sýnt 

heiminum að Sýrland væri ríki sem væri fært um að beita diplómatískum leiðum til þess að ná 

fram markmiðum sínum. 

 

Í sóknarraunhyggju er það stjórnleysið sem lætur aðgerðir ríkja stjórnast af 

sjálfsbjargarviðleitni. Sýrlandi fannst það einungis vera öruggt frá Ísrael ef það fengi allar Golan 

hæðirnar, en Sýrlandi var ógnað af hernaðarlegum yfirburðum Ísrael. Áður en viðræðurnar 

hófust var Ísrael í betri valdastöðu heldur en Sýrland. En því væri aðeins breytt með 

endurheimtingu Sýrlands á hæðunum. Hér má bæta við kenningu Wendt um upplifun Sýrlands 

á Ísrael. Þar sem Ísrael hafði alltaf yfirbugað Sýrland þegar kom að beinum átökum á milli 

ríkjanna, þá var engin ástæða fyrir því að Ísrael þyrfti að halda Golan hæðunum. Ímynd Ísraels 

fyrir Sýrlandi var byggð á reynslu ríkjanna hvort á öðru. Sýrland taldi það mikilvægt að vegna 

yfirburða ísraelska hersins væri ekki hægt að treysta Ísrael nema gegn loforði um að yfirgefa 

hæðirnar alveg. Wendt kemur inn á að ekkert ríki vilji láta svindla á sér þegar kemur að 

samvinnu og var það upplifunin sem Ísrael gaf Sýrlandi. 

 

Má ætla að ástæða þess að Sýrland vildi ekki samþykkja skilmála Ísraels árið 1996 hafi mótast 

af hraðabreytingunum sem áttu sér stað í viðræðunum eftir að Peres tók við. Wendt talar um 

að ríki læri að móta væntingar eftir hegðun annara ríkja. Sýrland var því búið að venjast hægum 

skrefum ríkisstjórnar Rabin og kom það þeim í opna skjöldu þegar Peres vildi klára allt sem 

fyrst. Mearsheimer myndi skilja það mjög vel að Sýrland sjái sér ekki fært um að samþykkja 

skilmálan um eftirlitsstöð, þar sem það myndi ógna Sýrlandi. Ef Ísrael vildi halda uppi 

eftirlitsstöð til þess að fylgjast með Sýrlandi, þýddi það að Sýrland væri ennþá ógn í augum 

Ísraels og þess vegna væri Ísrael þá einnig ennþá ógn gegn Sýrlandi. Helst þetta í hendur við 

þau atvik sem áttu sér stað þegar Ísrael fékk yfirráð yfir hlutlausu svæðunum og sóttist alltaf 

meir og meir eftir því að sækjast í völd frá Sýrlandi. Wendt myndi því telja að Sýrland hefði lært 

af reynslunni og gat ekki treyst Ísrael fyrir því að hafa eftirlitsstöð staðsetta á Golan hæðunum. 
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5 Samantekt og niðurstöður 

Í gegnum þessa ritgerð hefur verið reynt að svara spurningunni: hvers vegna heppnuðust ekki 

friðarviðræður Ísraels og Sýrlands á árunum 1991-1996? Hér hefur verið sýnt fram á hvernig 

sú aðstaða gat myndast að þessi ríki byrjuðu friðarviðræðurnar og hvernig skipting Golan 

hæðanna varð eins og hún var árið 1991. Eins og kom fram í kafla tvö má rekja uppruna 

deilanna til breytinga Frakklands á landamærunum árið 1923, vegna pressu frá WZO. Það var 

þó ekki fyrr en við endalok Palestínustríðsins sem átök fóru að byrja á landsvæðinu. Vegna 

reglna um hlutlaus svæði sem voru ákvörðuð í vopnahléssáttmálanum árið 1949 fékk Ísrael 

völd yfir hlutlausu svæðunum. Sex daga stríðið er síðan eftirmáli þess ákvæðis, en fullveldi átti 

að ákvarðast í framtíðar friðarviðræðum. Gaf þetta Ísrael möguleikann á því að byrja á eigin 

framkvæmdum og um leið stöðva mögulegar framkvæmdir Sýrlands. Þessar framkvæmdir 

gáfu Ba’ath flokknum í Sýrlandi tækifæri til þess að sameina Sýrland, Egyptaland og Jórdaníu 

gegn sameiginlegum óvin. Hernaðarlegir yfirburðir Ísraels urðu hinsvegar til þess að þeir unnu 

stríðið og gátu tekið yfir Golan hæðirnar. Eftir misheppnaða innrás var Sýrland tilbúið til þess 

að hefja viðræður til þess að ná aftur hæðunum. Ísrael vildi einnig ná sátt við arbaríkin og araba 

innan Ísrael og vegna þess að ríkin stóðu sömu megin í Persaflóastríðinu kom sá möguleiki 

upp að hefja friðarviðræður. Í sóknarraunhyggju eru ríki að keppast hvert við annað um einveldi 

í eigin kerfi og mátti sjá það í friðarviðræðunum. Sýrland tók ekkert annað í mál heldur en að 

Ísrael færi alfarið frá hæðunum, á meðan Ísrael var ekki reiðubúið til þess að skilja hæðirnar 

eftir eftirlitslausar. Í ljósi kenningar Wendt var lærð hegðun frá reynslu ríkjanna af hvort öðru 

sem leiddi til þess að hvorugt þeirra gat séð sig alfarið treysta hinu ríkinu. Helst þetta í hendur 

með kenningu Mearsheimer um að ríki verða fyrst og fremst að tryggja eigin völd þar sem þau 

verða að sjá um sig sjálf í stjórnlausum heimi alþjóðastjórnmála.   

 

Friðarviðræðurnar slitnuðu um leið og ríkisstjórn Peres tók við af Rabin. Vegna yfirvofandi 

kosninga í Ísrael vildi Peres klára viðræðurnar sem fyrst áður en boðað yrði til kosninga í Ísrael. 

Setti þetta aukna pressu á ríkin til þess að ná stórum málamiðlunum sem hvorugt ríkið var 

reiðubúið til. Viðræðurnar voru ekki komnar nógu langt til þess að hægt væri að ná slíkum 

málamiðlunum. Í ljósi kenningar Wendt um samvinnu læra ríki að móta væntingar hvort til 

annars af reynslu. Eina reynsla Sýrlands og Ísraels af hvoru öðru var í gegnum stríðsrekstur 

og átök. Til þess að samvinna myndi hefjast þyrftu því viðhorf ríkjanna til hvers annars að 

breytast og eins og Wendt tekur fram, þá er það tímafrekt ferli. Sóknarraunhyggja og 

mótunarhyggja Wendt hafa hugmyndir um hvað þarf að vera til staðar svo samvinna geti 

myndast. Í ljósi þessara kenninga má fullyrða að þessar friðarviðræður hafi aldrei verið líklegar 

til þess að heppnast. Þó er engin ástæða til að ætla að ríkin hafi gengið til samningaborðsins 

meðvituð um það, heldur að ef viðræðurnar eru skoðaðar í ljósi kenninga Wendt og 
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Mearsheimer er hægt að sjá hversu aðskilin ríkin voru frá hvort öðru þegar þau ákváðu að 

reyna að semja.  

 

Ef litið er framhjá því að í sóknarraunhyggju er ekkert til sem heitir friðarviðræður, þar sem að 

í kenningunni er óhugsandi að ríki berjist einungis fyrir friði. En einblínt þess í stað á hvaða 

forsendur þurfi að vera til staðar fyrir samvinnu sjáum við að samkomulag var ekki að fara að 

myndast í þessum viðræðum.  Samvinna samkvæmt Mearsheimer næst þegar ríki standa 

frammi fyrir sameiginlegri ógn, eða ríkið sér sig græða í það minnsta jafn mikið á samvinnunni 

og ríkið sem það er í samstarfi með. Það má því sjá að hvorugt ríkið taldi sig geta grætt nógu 

mikið á samningunum til þess að hægt væri að ná sátt um málefni hernaðar og að koma á 

eðlilegu ástandi.  

Í ljósi þessara upplýsinga má draga þá ályktun að ríkin hafi ekki haft nægjanlega diplómatíska 

reynslu hvort af öðru til þess að geta náð samkomulagi um skiptingu Golan hæðanna. 
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Lokaorð 

Það virðist líta þannig út að möguleikinn á friði á milli þessara tveggja ríkja hafi glatast þegar 

friðarviðræðurnar gengu ekki upp árið 1996. Frá því að Rabin var kosinn virtist ríkisstjórn 

Ísraels vera reiðubúin til að skila Golan hæðunum í skiptum fyrir frið. En eftir að Peres tekur 

við vill ríkisstjórn Ísrael ná að klára viðræðurnar sem fyrst. Eftir að Peres boðaði til kosninga 

og tapaði árið 1996, tók Netanyahu við sem forsætisráðherra og sýndi hann  engan vilja til 

þess að skila hæðunum til Sýrlands.  

 

Vegna aukinna áhrifa ISIS og borgarastríðsins í Sýrlandi er harla ólíklegt að Ísrael sjái sér fært 

að hefja nýjar viðræður við Sýrland á meðan óstöðugleikinn ræður þar ríkjum. Ísrael getur því 

mögulega verið ánægt með að friðarviðræðurnar gengu ekki upp og að hafa haldið hæðunum. 

Það má vera að Golan hæðirnar undir stjórn Ísraels virki sem eins konar vörn gegn því að 

átökin í Sýrlandi nái að brjóta sér leið inn í Ísrael. Golan hæðirnar virðast því aftur vera orðnar 

hernaðarlega mikilvægt landsvæði fyrir Ísrael.  

 

Það verður því áhugavert að fylgjast með hvernig ástandið í Sýrlandi þróast og hvernig Ísrael 

bregst við því. Það verður samt að teljast ólíklegt að friðarviðræður á milli ríkjanna geti hafst 

áður en átökin í Sýrlandi hafa stöðvað. Á meðan ISIS hefur áhrif innan Sýrlands og 

borgarastyrjöld geysar er ekki líklegt að Ísrael sjái sér hag í því að taka þátt í friðarviðræðum 

við Sýrland.  
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