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HISTORrr FRAM 7ILL ÄR 1920 

Första 51?urnen 11raberna dyker upp i historien �or ett Pnat f'olk ·,r un<Je-

f'l!r h· 600 P ,tr. Dessförinnan he>de anbern. bott som nomader p� arabiska 

halvön i st1111JT1,,r u�,.m nlgon statsoroanisati"•. Halvön var utan intrP.SSe för 

dl' d,\vnra:1<11? stor,,..,kterna Bys:ans och Persien <lch dPt var endast i 

grilnstrilktcrn,� i Syrien och Mesopotamien qo,,1 ar,bern;:, kom i kontakt ::ied 

impcriem,,ktcrn,s f�llc, Romarriket hade h:\llt ihop till Ar 395, clå delningen 

ägde rum. De nuvaranclP arabislca omr&dena l:om ttndcr Öqtrom. Under 500-talet 

expanrieNrje Perserriket vilket orsill<.�di, SilmJl\ilnstötrdngar med Bysans. 

Dessa kric PörsvagAde b�9ue rikena och de kunde därför inte erbjuJa nÄgot 

större notst�nå n3r araberna p.\ 6?0-talct inl<edde sin kamp mot de otroma. 

Man leddes IV Muha111JT1cd. Efter hnns dÖ<I 612 forts.,tte hanq eftcrtr::id,,rc, 

Abu Bekr, och efter honom en rad släkti ng,u till Muhammed, vi 1 k.\ tog sig 

titeln r�1ir (vilket betyder profetens efterföljnre), expansionen och 

l.,rle under sig il<h Arabiska halvön. Dam"skus intogs G35, JcruqalcM 638. 652 

w,r hela fursien kuv,.t. oärefter fortsatte l'l<ln fr,11• �rschen v:.isterut, i1el:1 

nordafrik., b"sc1Lte• och man fortsatte in i E, rop" ·,nda tills man hejdudes , 

il'-' tarl U,,rtcll vid lbitiers 712. t,rahern" bl 111,·'1dc sig inte lkimnv:,rt 

med den ursprungli�, befollcninqen, men genom att göra ar"biqk"n till 

nationalspr:.k och genom d«n ge,,,i.ns,urn:a religionen sl<ap.,dc•s en enhet. 

�nsk,, snart •Jppstod r11.1ktstrider och riket splittr.ides i fl<>ra killil'.,t. 

Under medeltiden för•v"gades ar1bern.,s enhet ytterlig·,ri,. forstf.gcn orsakade 

sanmanstötning,,r med de kristna. Monrolerna ,nl'öll 'lste rifrAn, 

och slutli""' er r�d 1•pcdcmicr gjorde ar ,u·llldr,,t lill ett lätt byte för 

turk�rnn, •,o, p• 1500-t,'1et lyckades gör" sic ti 11 herrar över hela regi

onen. Ocra• It rr,vUde v.trade i över 400 \r. !Jn,1cr den tiden rörsv.,nn 

ar"b"rnas 11:1 tior.;illc:lnsla, och cnd;, st srn:"lrr<' u pprorsförs llk 1i gde rum. i' örst 

vid f!lrst.a v:.rldslcri g<'• hände Ater n�got i 011u·l1<1et. Det turkiska imperiet, 

kallat det osmanska riket var vid början av 1900-talct rörsvilga• och frlgan 

var hur länge det skul1a h�l1tt ihop. Inför dess fvrfall h�de �11a 

stormaktern, plancr p� hur mao slculle dela det, En51lan<l h:,de ,,ndl'r helil 

1BOO-t31ct stött Turkiets intr9ritet för ntt s:lkr, siun intressen i Indiec. 

D:.irfljr v:,r det fullt natt.rligt ,tt Engl '\nå ockupcra,le Egypt"n , 88:?, då 

Turkiet hnrlc gett Egypten "" viss gr,,d .JV �jälvstänrli!Jhct, (Det v,,r ;:iven ett 

lc,1 i En<1lands qträviln att beh;;rsk., A!'riJ'·.a !'r�n Iap till I;,iro.) 
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•t

JCaiserns '!'ysklanJ var ytterligt intresser,H av att ök.� sitt territoriu111. 

Man insäg att ett samarbete med Storbritat.nicn vore r�rdda tig,,st:, D5. 

skulle de ::vä länderna kunna dela upp !!ell.lriöstcrn utan 1nbL,ndning frln 

Pranlcrike oct, Ryssland. Det slcull!i sedan bild, tT\,ln-ien f'lr tt fortsatt 

samarbete och det skulle kunna leda fram till en !!vcrcnskomnel&c om att 

dela världen så att England skulle fl'l Asien och Afrika rr,�dan Tyskland 

skulle få skapa ett Mitteleuropa (eller E:urop..,s rörenta stater). ! del . 

längsta försök Le man uppnå en tlverenskorrunelse rt<:,n britterna vägr.�ut' a L t gl 

med pä en såd:m. Dessa allierade sig ist:lllet "eJ Frankrike och Ryssland 

och 191� dVen med Italien. Man gjorde upp pl�ner med dem istället pl hur 

man skulle dela det osmanska riket, Tyskarna tvingades dl att alliera sig 

med Turkiet. Så var 1 örhål.landena vid början .w e�rst, vXrld�kri ge�. N:ir 

r.u in te bri t tcrna hade accepterat en samverkan tviny.,des tyskarna , t t

kämpa mot de."I. I JTellanöstern fick det till ftlljd .\Lt tyskarna satsade p!,

de nation�listiska krafterna i Englands ly<lstater, Egypten och l\fganist�n

samt den :,,nislamska rörelsen. Man st:tldde även d-,n sionistisk:\ rtlrelsen

då sionistcrn,1 utrjorde ett presumtivt motsL�nd i Rygsland. 1'yslc1r1:;:i gav

starten för den revolutionära rtlrelsen i hel� mcll�nöstern. Eftersom

deras turkis.:.., bundsförvanter visste .Jltt sa= 1gitation mycket val kunde

bedrivas mot dem var dessa inte särskilt enL,,si�stisk� l!vcr tyskarnns

operationer och mot-.rbetö>de dem, och pl grund h:tr,w blev aldrig sk.1P-1ndet av

revolutionsglöd hos arabern� effektivt.

Ty5kland h�tl� tidigt förstått �ellanösterns betydelse för k rigsutgången, 

men England kom underl"und med det först 191�-1916. Dels hade omr!det 

str�tegis.k bctyd�lsc för Indien, dels skulle en eventuell tysk dominans av

111ella,iö-;tern kunna få Frankrike och Ryssl;:rnd ,t,- överge England och is,ällct 

satli'I p.5. ett kompanjonskap med Tysklrnd. För :itt förebygga ett sadant skee

nde började England s,ts, 'lllt mer på denna fro�t. Diskussioner dök upp om 

hur m.:,n bds': skulle tillgodose sina. tlnske-iål, smtidigt sor,. de alli'"!rade 

skulle bli tklgot så r.�r nöjda. Slutligen kom m;,n efter förh,mdlingar med 

bundsförv.:rnterna fra.rn ti 11 Sykes-Pieotfördragct 1 916, som gic.k ut p! :,tt 

mcll ,nöstern skulle del.Js upp i inl'lytels�zoner, Syrien skulle bli franskt 

111edan Mesopotamien skulle bli brittiskt. �,lestin� var tänkt att bli 

intern'I tionell t. Ryssl'lnd skulle f',. erhålla Konstantinopel, Armenien och 

IurdistC1n. Fördraget var vagt utform,t och till�t många tolkningar. 



·
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11,•n ft.lr �tt lcunne1 krossa Turkiet n:åste mm h'.\ arC\bern'ls stöd. Därför tog 

m,\n konlakt l':lc<.I den H,�shcmitislce t•mircn, storsja:rifen ,w Meck,, härsbren 

över Ritlj,z, ll'tssei.n, För tt fä honom på sin sid� lovade l'l,n honom att 

de om:r!\rlcn Sc>J'\ befriats ef'ter lcrige• slrullc bil,1" er. självstiindig ,r;:ibislc s�11t nerl 

Hussein som st,t�!lverhuvud. D� fr0rti<l:1 gränsern'.\ definier,des ; '• vagt. 

Alt detta l!Sft� och Sykes-PicoLflSrdr,gct stod i strid med v:1r�ndr"- bekymrade inte 

uri ttcrrtd ty inte nlgon ,v ISvercnstommclscr,11 var r,, tificcrad som trakt 1t och 

därmed vi\r de ej bind:.ndc. 

6 .6. 1916 satte arabupproret igång. 1 ,11. utr,,•p,de sig Hussein t:ill 

ar,berna s k�nung. 1 ., • 1917 erkändes han av Storbritt.lnien, Prar.krikc 

och Italien som l<ung av Hidj�z men inte ner. 

Även om d('l v-,r c!c g;imla irr1peri:lli9tcrn1. sorn \.h,1de mest att sägn till om

i London f a ,nn,; cl;Jr även Polk som ans"g att det var nödvändigt ,tt nöta  lysk:\rn,s 
,,a 1:-\on1listisk, stöd åt jud-r, ,r1bcr, och �rmcnicr, med lfö'tcn om nationalst,,ter, 
vilket �kulle n•�utr:iliscra tyskarnas stöd,

DärC\v kon Bal.fot1rdekl;,r1tioncn •917 som lov1<lc jud;,rna P«lestin \ som 
n,,tion:illlcm. S ,mru krct.,,r Ö!!ll!l,1d<' för en w1bisk och en armenisk ste1t. 

Bri tterin stödd> 1v arab�rna, besegr.:\de !'ullst!ln<li gt 'lurkict. 'l\trkict 

I 

k1pitulcr,d� 30.10. 1918
1 

12 da91r inn;\n tysbrn\ var bescgr,dc. Vlren 

1919 ägde trcdsförh:1ndling11rn.:\ i Vers1ill�s :rllJ'\, Det bcsl!!ts 1tt Turkiet 

skulle förlora ,lla sina rnbiskt:il.1ndc, omr <l,m. lu kom sldlj,l'.ti ghet('rr., 

melLrn S-P.-fvr<lr1get och Hlftcn1 till Hussein fr ,m. F'r1nkrike 1'.r:lvdc 

si= omr«<lc!1 samtidigt som Husseins son l'ci�.,l und1.:rstödd ·w brittcrn.,s 

rådgiv,rc un..kr lrig1.:t T,E.Wwrcnc,;: (t-,wren.:,, -.v Arabicn) krllvcle ntt 

Syrien slcullc ing!, i hans fnrs 3rabväl<le. Slutligen bcsltlt m�n vid en 

konfer:,r,s i Sm lemo april 1920, ;,tt Syrien och mcsoJ)OtC\Jnien (fr.o.m. 

nu kallat !rak) skUll" bli självstJndi� men Bvcrv.:.1<.1s �v m:>nd,,tllr 1ktcr, 

vilka givetvis blcn F'r:1nkril:c rcsp..ktiv-. Enslnnd. Engl<1nd ficl: :!ven 111.,n

dat över Palcstin,. Hussein ficl, b"r" v"ra ku:rn >::v..:r Hitlj.u.. 

I alla länderna bröt omedelbart ut nationella oroligheter. I Palestin, 

ägde de rö�_.:,t__�_j_!tibri ttiska och antisionistisk.:> upploppen rum. I Syrien

var -.rnbrlrt"yi-;;Dr utsikten :1tt komma under Pr.,nkrike. Dessutom var en 

stor militant del av befolkningen lika bcstä.rndc, motstånd3re till ;,tt rc,ge- � 

ras av i'eisa 1.fi,n hade ko,..mit med den invader-de '.lrmen i oktober 191 8 och 

insollera'= sig i Dama�kus. Så småningom had.:, ha.n accepterat att d:,t inte 

skulle bli någon 'lr,ibisk enhetsstat och glttt ned på att sjtilv bli kung i 

mandatet Syrien. 
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Men därför betr:uct�des h,n ,v de syrika �rabcrna son en inkräkt,re och 

ett redsk�p för den fransk\ och brittiska imperialism�n. Feisal förstod 

att end-.. sättet c,tt fä lokalt sLöd var genom att licr,l sig med extre

misterna och utropa ett fritt Syrien. Det gjorde han i JMrs 1920. Strax 

d ter ägde S ctn-Remo-konfercnsen ruJ:t. F ruis::,zinnen blev ursinniga när do2 

htlrt v:,d Fcis.,l gjort. Km invader,de Syrien, ::w�atte Fcisal och lands

förvisade honom. B�i tter?'.a beslöt i m,irs 1921 ,,tt sätt;i Feis'11 son kung 

i Ir-,k isU!llet, och samtidigt erkände m-m hans bror, /\bdullah, som emir 

i i TransJordanien (= den del :,v Palestin'> son, låg öster om Jordan). Detta 

var ett fö?'såx till avsPänning i Palcstin'l mcll:>n judar och -.r�bcr. Abdull'.lh 

krävde Pörst att hela mandatet skulle ingå i h�ns st,t men det avvisades 

av engelsmännen. Då föreslog h,n att Tr:>nsjordanicn och Irak skulle 

förenas men även detta förkastades av britterna. Abdullah nöjde siq d! 

med vad hanhadc. All judisk inv,ndring till hans land förbjöds. 

Nu V3r Hussein och h,ns J'1milj 1 lfashc!!litern.,, regenter i tre: l!lnder m,en 

m:m h,dc ingen domir.mt ställning. �ndr,1 furst�r vägrc>de ;itL böj" sig. 

Främst l>lar,'1 dess, v,r Abrl ,11-Azis III Tbn S,,ud. lhn v.,r 1wundsjuk pl 

Husseins J'r,JY,9.lngu under kri g<:-t och i nlcddc f r3n sitt l�n<l l!cdjd en v.'lld

sam w-.habiti�� prop,9,nd;, (W1h�bitcrn1 vtr en Muslimsk purit:msr; S<!kt 

under 1100-l,,' et som i ett uppror mot turlorn" l<::tt w S:md-f 1miljcn 

lyckades tillfälligt bcfri., hl"l:l halvön) och inledde ett f'lltt.\g. Djaba1 

SjamJ1t1r inl:orpor,:,rades i h1n<a rike 1921 och i S:tmb;ind med ,,tt l!ussdr, ut

rop1de si L' till k:ilif 1924, inv1dcr 1de Tbn S:tu.J Hcclca oc-h tvin9,d,) HUs!<cin 

att abdi'kcr • Härmed v�r lbn S1ud h:\rsk11rc även över IH.-lj11z. H,n tog sig 

1926 lcungat:itcln och fr?m 1932 kitll1dc lnn sitt rike för S1ud-1 �bien. 

Han försökte liven ;,tt utöka sitt rikr. mce<I Tr:'lnsjord.lnien 111 ,n Abdt1lli\h 

lyck;,des med brittisk hj:llp nch grnom uppr;Jtt,ndct av den lc.�nd, A i\blegio

nen (under Glubb fäsh"\) värja sig mot r1nfall<•n. 

UTVECKLINGEN T SYRIE:11 1920-1946 

Sed ,n fnns"'-'lnnoen l'ördrivit Fcis 11 v,1r m.,n hcrr�r i lan'1ct. DA dctt--. v:.r 

oerhKrt splittr"t både rcligtlsl oct befolkningsmässigt uppdelade m�n lan

det i olika, :w v1r.:tndra\ mer eller mindre o.:ivhängiga, lydläntler. Man skapa- 

1e statsbildningarna Lib:'lnon ( som var till st�rsta delen kristet). 

D,,n11slms, Alcppo och Alawiternas stH (= kustområd,:,t: norr om Libv.non). 

Dessutom slti\p\do,; 1J1ar, territoriet Dj:.b:-.1 Druz i södra Syrien som var tänkt 

att bli den dr'Usisk:a minori tctens egen stat. D:imaskus och /,lcppo slogs 

ihop igen 19:>:, och bildade dtlrmetl den homogent muslimsk.:l. staten Syrien. 
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Al awitcrn"!s st:ir och Dj.'\bal Druz infl!rliv;,des med Syricn 194?, 

Sedan gZll'U'llalt var D=askus centrum för de arabiska nationalistcrn�. De låg 

emellertid lågt nu efter misslyckandet alt sk"!p� en arabisk enh�tsstat 

cf ter kriget och f;-,mförallt el ter i'ransmänncns direkta övertagande av 

styret. Något stöd ifrån andra :ir,bländcr <?rhtllls ej heller. 1'!an mot

:irbet:ides av Ibn Saud exi:ersom han var rädd ;,.tt ett "Storsyrien" bestående 

av Syrien, T ransjordanicn, hlestina och Libanon skulle kunn, bli en 

farlig konlrurrant om ledarskapet i arabvärlden. l·bn motarbetades :w de 

kristna i Lib111on, av judarn:i i Palestina och även :w ar,berna i Pale-• .

stin'\ under ledning -,v stormuftin c1v Jerus:11-, cl-Husaini som i d.:,t

l�ngsta hoppades på ett oberoende arabiskt Palestina. Sist men inte minst

rådde en motsättning mellan de Syrisb natior.C1.listern, och emir Abdullah

av Transjord.mi!.n, H;:,n :insåg sig v::ir:t den givne ledaren för

enhctss,räv,udcr.CI. och gjorde anspråk på Syrien s�dan h;ns bror hade för

drivits. Sy�ierna ,nsåg dock att Abdullah lika mycket som Feisal var en

brittisk lakej, och erkände inte hans självpåtagna roll som en�re.

Abdullah h,de också engelskt stöd för sina planer. Han såg gärn:t att

arabvärld,1n och framförallt då de franslc.:1 lyds taterna enades och lcom

under en brittisk-vänlig led"\re. Ovanligt nos br-.;k�•ie sig allts:. inte

britterna :iv den gamla devisen härska genom ,tt �öndra, Anledningen var

givetvis ;:,tt det är lättare ;1tr dominera en stat an mänga.

'-

I Syrien v;1r det f�i\ll\ftlr ,,llt druserna som v:,r n:issm!ljd� mui franr.m:innen 

och flera upprorsförsök 1gde rum, det största 1925 som slogs ner 

frutt,nsv:lrt h&1 t. Efter tysk.."\rnas ockup1tion .,v F'r,nkrilce blev Syrien 

s;itc: för tysl:arn1s infiltrc1tion mot de övri<Ja .,r1bst,,�r.rn,,. 

Juni 1941 ockuperades Syrien av a�licMde trupper och styr<.:t övert0!)9 nv 

De G 1ulle!; provisorisl,;,, regering. Efter pltrycknin".ir f r!n cngclsi,.'lnncn 

och de arnblsl:.'\ n/\rioinlistern:'o wträddc Fr ,nl'.rikc Mant:13tärm:'oktc11 tivl.!r de 

syriska och li b:uiesisk.., regeringarna i d<.:cembcr 1942, mer. fllrst i -.pril 

1946 drog si!I de sist;o1 ockup.:,tionstNpperna tillb:ik.'¼. 

'f]l;,NSJOJ•D/\NIEN 1920-1946 

!får Storbritt,nien 1920 fick palcstinam.,nd-.tet h,de man ing; pl1ner på att

skapa en självständig ,,rabisk st11t av Tr11nsjordanicn. Man v:,r så upptagne.

av att bil<.l:l en civil administ�tion i det '!gcntliga P:llestin;, att man

knappt brydde sig orr, !ransjord'lllicn. Visscrli�cn 11:-de n[\gr;, ledande u-,,ber

och en del engelska officer11re bild:1t "Mo-.bs intion"\listisk.7' regcrin.;"

som verkställde de brittiska officerarnas kr�v, nen de rykten som i dec.

1920 cirlculcr�de on ,tt Husseins andra son, Abdu11"11, var på väg not
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tr,n9jor hn�k'- gr'lnscn kom ,1ldri9 ut till yttcrvJrldcn fllrrän \bdullah 

h'\dc crövr�t hel, M•»b. Brittcrn, h,dc ,tt l:ocst,tcr, f ,kt1 och m"n cr

känclc Abdull.,hs styre, under förutslittning att h,n acc, pter"de det britti

slcr1 1nn<1,tet och ,tt h•.n avstod ifr .. n ,tt r·;rsök.'\ Lrövr, Syrien. Abdull,h 

v,r en re:1list och ,cceptcr.,du för ,tt därmed l:-unnl erh\11, stlid f:,-Än 

Storbri ttnnicr. till sitt f:,tti g:> lnn1. 25 .5. 1923 prokl ·,mcrn<.l"s 1'r ns

jord,niens gj•lv�täncliShC't under emir 1\b,Jull:ih m<Jn förlit 1928 uc.,rbc,tvlcs 

i::n komsti tution. 

Tr1nsjord,nicn v_r snart helt bcro�ndc ,v brittcrn:i ckonor.rl.skt, för r1tt 

kunna täck, budgeten, Militärt för ,te lcunn,'\ st� emot Ibn s,uds :1tt:1cker 

och slutligen politiskt, för att kunna 111!lt:, det Bk'.\nlc trycket från den 

ung'.\, borgerlig:1 ,r:tbn,tion:ilismen som höll p,, :1tt vllxn fr,m (sjalv v:Jr 

Abdulbh en feod:il furste). Under hela ir.elhn'.:!'i gstidcn v,r tr.,nsjord-.nien 

en trogen bun,'\sfllrv,nt till Storbritt '\nien. 

Med tiden blev \bdullah allt mer engager'\d i , tt sk,pa ett Storsyricn. 

Äbdullah v;r god vän metl Iraks starke m'ln under 40 ir, Nuri es-Said, och de 

två CU''lblcd'\rr:1 v,r .,nhänA,re "lV iden om 11:t det behövdes ett "11rabiskt 

Preussen" för ,tt en, arabvärlden, om nödvändigt med våld. Dessutom menade 

de ,tt en förutsdttnina för �tt det skulle lycka" v,r 3tt brittcrn, g�v 

:iktivt stö,•. 'hn diskuter,.dc ocks/1 med bri ttern, och erhöll om inte stöd 

så ett medgiv,ndc. 'bdull,h inledde genast en k.'.ll'lpanj. Han upprätt11rle 

konspiratoriskr1 kont1kter med dacsern:1 i S"l'i�n och med den judisk� under

jordiska rörelsen. 

Men i slu1 et ,v '941 överg,v 1'\bdul l.,1h plöt<;ligt t:'ll'>kcn p.'\ i\tt överta 

m.,ktcn i Syri �, lc,,nske p.!l grund �v e,n brittisk varning 0111 ,tt /Jet vore 

en ol;implig ti ]punkt. Ist:ill!!t gick h.rn i börj:..n :w 1942 su1111un med l��ri 

och b1lrjr1dc prop,gcr, för en ,v Nurig pl1ncr, ni.i.:liocn de:n om " o�n 

bördig I h ,lvmllncn". Den gick ut p! 1't t Tr1rnsjortl:rni1.:n, P.111.:stin 1, Syrien 

och Lib,no11 skull.:, g;"I SC\1'11'\/m i <.n union, och därcflcr skull<• cl"tt Stor

syriska st·C1tsf!lrbuncl L:i.lls,mt11:-in• ,.,.,d Ir3k bild, ett ttr,bf!lrbun<l. ;\ndr, 

�r,bst,,ter n1':ul le scdt1n kunn söki, inträde i et. Även Jenna pl ,n stup.ide 

r.:mcllcrtid, först p.' grund ,v :,tt ,,bdull'lh och Nuri h·vk olik,, h�iktc.r om 

v.:m som s),ullc leut1 ett såd,1nt här Pörbund- .\b,Ju1 lah ansåg �tt det behövdes 

en kungli (I person mc,hn Nuri <l:ir.:,mot ,ns:\u 1tt ,fot behövdes en pol i tik<.>r 

ach statsm=, sed,m dllrför ntt Engl:md inte stöc,k heller dcnn, pl:sn. 

Di Storbri tt,1nicn ,1vvis,,t p1,ncrn, !:it .,bclullnh vis:i si Lt missnöj-.: och 

kräv<.le iltt tr:,.nsjordrnicn skull\! bli en fUllst'ii.dlgt obcrocnclc:, stat, och 

15 .4. 1946 blev Tr,nsjor<b.nien, se, hn FN bcslut-,t s?t, fri tl, och ,,bdull->h 

blev krönt till lcung. 



._ 
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IR...l'. 1920-1946 

Det V:lr vid er. konferens i K:iiro nnrs 1921 sor hri. ttcrr., ·.mdcr ledning av 

kolonialminister Churchill beslöt ,te Feis;l sk1t�le bli kunq i Irak, och 

trots uppror ägt rurn 1919 och i 920 av missnöj., r.rinori �etsgrupper, stami:ur 

och nationalister geno�Pörde man denn, lösning. P§ så säLt infri,de man 

de löfte man get. Hashemitcrna under kriget utan ,t:t de i�perialistis"kzl, 

brittiska och f nnsk'\ intrc,ssen.-, Jcom i kläm. Genast protesterade Shii t:ern.i 

och Xurderna och krävde ett ful lständi 91: oberoende .För c,tt undvika ny:· 

uppror skap:ide britterna fördrag mellan ländern, Pör att ge Irak en lc..�nsla 

,'tv oberoen1e. Trots detta levde en st.irk opposition mot britterna kv.ir. 

Vid sin sid, h,rle Feis"l general Nuri es-S-.id so:,- hade v,,ri c i F.:,is,ls 

tjänst sed;m 1916. i.ar Feisa1 kom till Ir,k följde '>.1ri l"ed honom, men 

sA länge so� engelsmännen var l,ndcts m:mrlatärherrar höll hansig i bak-

grunden. När s& engelsmännen förkl,rade i ett nytt avt,l 1930 ,tt �;u: 

slculle '.lvveckl" m:mhtet de.f'ini tivt klev h;m tr:-i och blev prcmi:.irminister. 

1932 ,vvecklades mandai:et. :N,..tri var sed;in med i 32 ,,v de 47 regering.irn.,i 

un�cr tiden 1930-1 958, dA han mörd:vles "'' mobbcn. H:m v:"lr preniärminister 

12 gång.;r. Det poli-islc."'.I livet var yttergt instilbilc, reg.>ringarn,-, s;:itt 

sällan över ett år .Detta 3Ccentuer,des ännu under Feis,l,, son Gh,zi, som 

e.fterträdde vid Peisals död 1933. Hi.<asnöjet blanc' folket 01;C1·ie och ·let

lc1de Pram till ett stort stamuppror 1936, son slogs ner skoningsl3st ,v 

gener3l Sidqi Baler. Denne Bakr blev led'.lre för en gtatskupp 1936 a•, en �. 

grupp progr.:.ssivpolitiker, som b\lladcs .• hali, och Bakr blev dikattor. 

D<:tt.i var den första st:,tskuppcn i Ir,k, den smlle följ,s av åtskilliga 

�ndr,. G.:onom en sådan blev även Bakr störtad och Nuri lyck..,des lterta 

'!\akten. ll11ri en9agerc1de sig hårt i P-i.lt"stin:,frågan. Han var den so"I mest 

motsatte sig •11, pl,ner på en Judisk stat, �v Je ickc-p,lcstinslca ;r,bern3 

Han Pörcosprå!odc: den "Bördiga Halvmånen" där även Palesi:in, _skulle var1 

med, som skulle bli ;,n motvikt till Egypten och SaUd'lr;ibien. 

Trots hå.llning<0n i frt.9" om P'llcst:in; v.r lluri mån om att upprätthålla 

goda förbindelser me.-\ Storbri ttanien, men d.::t v:1r en uppf,.ttninrr som inte 

del'.ldes a.v n.;t.ion:.listerna i BC\c.d.,'1. En intensiv ,nti-bri ttisk och 

l'ascistisk -,gitatior h�d� bedrivits i rr:ak scd,m för-:, -.ndra världskriget, 

och den hade fallit i god jordm�n. ?f.'\zismen h;vle Pr,mglng�r p.9.�. sin 

antisemitism. 8�gd·11l hade blivit centn,m för den ~rabisk.1 n,tion,.lismcm 

och i klubbU' i StC\den t.ex. Muth'\nn'.lklubber. s-.mm�nträff'-,cle 1ntion;,.licter 

frAn Syri.:,n och hlestina som v-,r missnöjda meu det fransk'\ herr�v�ldct 

resp. den judiska inv'lndringen , och �iskuteradc p'ln.�r�bisk enhet. Dess� 

hoppades allt "V '\Xelm.-.Jcterna. 
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Denna tillt,·o till Tyskl:md dcll\<lcs otv r.i;�nr,:1 nri,bcr ocl-. i april 1940 
b t4o.d 

1 till1el?ltce-9 LD 0[omci te ftsr 5<'.\W.,r,"!ning !\V ,r.:ltpo!l tiken", bes t�t!lldQ av
I 'I' 

srormuftin ,v Jcnisalci:,, al-Hus- , de flcot ministrarr-'\ i R;:,shid ,Uis 

ny'\ ir"lkisk., regering (ej :1uri) de ledande: milit:lren i Irak, tre syrisk:-:> 

rcpreset,:i.r.t r och två stycl<cn �audar"lbisl:a. D�nn:t Iom.':!i t� var -n täckmant

el för •,::t lindra politiken till en axel-vtinlii;. H-.n kont:1kt:1dc tyskaMU 

och i,alicnar= och förc�log s,111.,rbete. Mru1 erbjöd olja för ntt i gengäld 

r.l st1ld för ett fullständigt oberoende .f!lr '\ll'\ .-:.rabst'\ter ocr. ett c:rkänn,Ul

rtc ,v l\r'lb1nndcrn..,s rätt att lösa judefråg:,.n i Palesti�"I och övrig? arl\b

Uln<' .. r. Bri uern'\ kr:ivde ;,tt Tri\k skulle stlllln upp p! de alliera�s sid/I 

i r.r r�c, ,.cm R shi :I .. li v:igr"dc. Genom tiuti lycbacs �fi 11 rS ,\li svs:itt. 

Detta resulterade cJ. i statslcupp,m 3 .4. 1911, dA ,\liupprät 1 "de en proax<?l

reocring. Detta v:\r y.:t:crst al l•arli gt f ••• bri ttcrn., och ,._ t cr.1a man 

kunde gör� v�r a:t intervcner� 1 l�ndet och Aterinsätt� Nuri. �:ircftcr höll 

sig Ir.:u:. Engl m,l troget lerigel ut. 

se,lnn bri t�Crnll t-:,gi t !Iver l!lllkter, i Egypten 18ll2 ( E!i)'ptcn var for=ll te 

:in,l� ,,n ,]cl ,lV ,tct. osr.anska ril.-c.t} v:ixte derl\S ir:l'lyt:andc sn._'lbbt. Egypten 

blev en viktig del i brittl!rn,,s v:irldsimp, ri\ll'I. N.ir Turkiet i9l4 :.löt upp 

rf, Tyskl"Ulds sid.'\ i kriget tog Storbritt mic11 över :tvcn det formella. styret 

och sk p�dc ett brittiskt rrctoktornt. Utcr 'l:T'iQoet h�•lc 111.'\n inga pl�n•, 

11 ;itt än-:lm &gyptens konstitution, dcr. p u de Ju utl!lllrl't för brittcrn,. 

M n h ,de inte r:tkn.,t med att <let slalll v· 

rllrelse, w.,FOplrtict under z,11hlut p,scti ,. 

pp en stark rotion.ilisti 

t� tov fnst, p5 president 

1.'ilsons lW'to;n under kriget om nntionc.l t,, 'Il !m111ander;Att och Jcr:ivdc 'ltt 

fA detta vid Vcr1millesf1Srh1111dling�rn.1. Britt •rna v:igr ,r1, ftsrs,, "en efter 

orolighet�r i �J;r.�\
n

g�v 1!11\J\ vilt.i. Det blev nu o:iöjli!;1' ttlr Bn,lani ntt 

lorts:ltt11 rrotc'l..tor:\tct ocl, IL blev sj:ilvatllntligt 1922, • r • Ft1.u!.l, 

me 1 viss:. r ... scrv Lionc:r, mc,r1 ,lcssa var sA bet:y<lclscl'ull,t\ att sJälvstllndig

hctcn bcrllvt\d g oll t verkligt innch.\ll. Storhri tcanioen kunde gl\lund.i när 

ec,m helst bl nd sig i e:. inre och yttre :ingolllgcnhct• r. 1,1,,filp1rtict v:tgr>1-

dc a,.tt erk nn dess, rcaervntioner och krl!.vdc fullstlln liQt obcroen,k. Vid 

oroligheter i E9yptcn och Sulhr, i!/24 (som nu enligt reservAtioncrr.a 1922 

lJ Ide un-J,_rbådc &gyplcn uch O\orbr.) mörd�dcs Sudl'lns gen r'llguvc::ör Sir Lcc 

Stack. Dcttt\ utnyttjac!c brittern eör ::itc yt tcrlig::irc ntllrb si t� grcrP 

o:i landet. Motntlndet ..ot britterna ,l:i,.r111es t931i efter Itnlicng �ngrcrP 

1,¼ Etiopien och hot mot &gypten, oct. istllllct !Il.it "'�" ett :10-lrigl r1vtal, 

.io111 i stort sett t 1<r .. ft11 lc ,tt eP'Ptcrn:,. nu cc-cp�•rarlc 11c förnedrande 

villkoren rran 1<1, . H>lti I.i lr.n frirn till 1945 J'l":iglas �v 'f n c,:,.ktkar.:P 

mcllrut W:u'op1rti t �: un ler ll�h,,s p,sch, A en:, sid-,n och kung l'aruk .rl 
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cle,n '\lldr-i. Il cypten v,,r :.nnu så länge in te o.ä rski l t en g,, �er, t i de .:ira-
..,,..., 

bisk� enhctssträv�r.dcn,, och i ien mÄn "'"n v,r d t m-in mocst�nd,rc till 

dem. T .ex. vi J förh1ndlin9:'\r 1043 mc.d Nuri as-S.:iitl f i"\rsökte egyptiske 

premiärministern Nhh:,s P-isch'\ stopp, ,11 -i pl:'mer p\ <kn "Bördia, 

!falvm&ncn".

,tRf,BFÖRBUNDET OCH JORD:,rrn::;s SJÄLVSTÄNDIGHET

Nur;<; pl,1ncr p,\ 1Jtt 11'C\bf<lrbun-i bl<..v om �n rcviJer,,ac, vcrl<lighcL.22.J 

1945 beslöt vi•l en konferens i [1\iro, SC>ud.irobic,1, Bgypten, Ir,k, Trans

jortl"lni .n, Syrien, Libwon och Jemen ,tt sluta sig 9i\J11Jll/\n i clt lösL för

bund. Ingen behöv,le uppge �in suv, r1:lnitet, och sy!'lct stann:,do.:, vid ntt 

�•r.-i 'ltt ;wv!h•j-i strioigh"ter "ICll.,n mcdlemm.u-n\ och /'ledl:\ och fr!lmj I 

gcmenS:lmma intrcss n. Scn.,rc h:'lr Llbyt.!n, Su1l:ln, M:\rocko, Tu.ni sicn, 

.19cri..!t, [Uvail, M,:,ur(;t-inicn, Sy,ljemcn, Q,t�r och B. AHrain .,nslutit sig. 

Huvuduppgiften blev fr/\n btlrj 1n Ht bclc:lnip, sionismen i P"llcstinC1 och 

cftur ju l'\rn ,s sj:Jlvs tändighetsf!:lrkl,r-tng 14 ,5. 194t inv:id.oradc 

1r.1bst,tcrn'\ Isrnel. (Det V'\r bedut1l 'IOJ11Jll'\ren 1947 '\tt on Pll:s 

Jelningspl.'.'ln f!lr P,lcstin, <om till stånd sl<ullt: .-ir,bst,Hcrn, int,rvcnur, 

f!Sr ntt bygg:, p:ilcstin,.,r-,b�rn,s intressc,n.) Invuioncn misslyclc,1elcs, m,n 

lyclc.1cl,;,s inte ens ,,r ··�"" s:I 11yck<>t som .,r:ibern, skulle crh/\lli t om FN: s 

dclningspl�n blivit förv�rlclig:\•l. Ntlr så Tr1nsjord'lnicn ut'1n ntt h., 

r&dfr!g7.IL :,r.Jbförbundet inkorporcr"I• sin'\ er!lvring,r och bytte n:unn till 

Jor,i:\nien, uppstod en lconl'likt som forlf'\randc iJ ,g Hr ors,,l:c,n till Jt1.\ng1 

motsattningar . lhn kom i konflikt ftirutom med Isr,..  c:1 även mccl 

p1lestin'\:lrnbcrn1 och i;in11 orannst:itu�, som ,ns:\g 1tt Jord,nien svilci t 

förpliktclscrn., MOt p-.losti1m'1r1b-,rn,. Emellertid hvl-, /\btlul11h fortl',r:indc 

brittisk.,t stil<J. De engelsk:, och de sionistisk, intressen h�dc n�mligen 

utvcckl,ts till en �nt,gonistisk motsättning, eftersom EngL.nd vill-, 

b..:hlll-i lcontrollcn ,v P,"\ lcstin:, mc,hn sior,i stcrn, sträv,"l<le efter 

�_;;;1vstär.dighct. o:;rför stödde m;in Jorrhni�n n;ir det behöll cis-Jord,nien 

(oDc jorchnsl.., omrAckn'.I v:J.stcr om Jord3n). USA QCh Sovjet vu inte sen,'\ ,tt 

utnylcj.,  EnglCU1ds bclllCenhet, och stöc!Jc ivrigt len nya i�ra<!lislc.1 st.1tc11. 

Jor.:lnnie:n he1dt plnnur pli '\tt slut11 en uppaBrclse med Isr1(;11959 f!Srst fr,,g 

1<lc rnn  <lock bI'ittcrn" om de skulle fortsllttn ge stM om lll.1n f'ick i,n 

uppgör�lsc och ll.lrf!lr k:\."1skc slcullc bli utcslutn:, ur ,r .bf!Srbund1>t. 

Britlcrn. �v,r ,<le 1tt det int<.: är br.:i ritt isoler, dg, och nbcull:1h -.vbr!St 

fr..,<!sftlrh,'\J\dli'lg"rn"• I fortsättningen f!Sljdc .Jorrl:\nicn .,r,-ibf'tlrbt.111,!cts 

intenlion.:?r till Fullo, och förct.,g ing" cgn, inli,tiv. Därmed miste 

Storbrict,nien Jord-inicn som sin ,g��t i i\rabv!irlden. m,r sll ,\bdullnh 

n1Br<11ts 1951 iMcb.'.lr jot dc:t dcfini tiv'.l slutet p& le britisk-jordanska 

rclationern ... Do.:t blev US\, som vvcrtog <le brittisk, intrcsSl!lna.
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EGYPTEtfS ÖKt.!IDE BE'fiDFLSB 

;;; 

'

Oet v-,r fort f .:ir.ln le 
 

w,Pjp,rtict �on v,,r donri nc r:m1c i Egypten efter lcri get. 
Octc, ha<.lc j1.1 nildr.-,t dn kritik moL cngels·1'1nncn, 11\cn ,11 det cxtrc:mt n"tio

n.,lis tisl<;:, M1t!l!:\mme".1,nsk I br!l<lr"sk:>pct ,ns tif t�dc v:i.1,1s ""m" or<lli ghctcr 

tviiigvl,is !ter lhfip.'lrtiet ,tt ftsr, cn h'lrchr ... po1i Lik. Nye\ f!lrh ,ndling'\1' 

ägde r1.llll rfär cgyptcrn:\ lcräv,lc f\111 s1.1vir:inite och ftlrcning m<>ll S1.11-,n. 

Britterna i'tlrkl'\r:\dc ,tt ... ,n gick mud pS e")'p't"crn,s lcrw 1.1ndcr en förut

s:it:tning, nlltnligcn ,tt Egypten slc1.lllc :,nsl1.1t" sia till ett ll\TO-:mknutct 

,1lli<>r1't koumCl?ldo fllr mellerst"\ !Sstern. Dettn villlcor s1c,,p-,dc en v�ld!:ci111 

anti-britti�k st:imning i Egypten mccl u.pplopp o.,lyl. Som en direkt följd kom 

st,tslc1.lppcn 23. 7. 1952 av en officel'S91'LIPP nc,1 gcncr"l Moh ,mme,1 N'l(!Uib som 

lcdnrt,le nnnn. Monarkin avsk'U'i':l.Jcq och NC1guib bl�v Egyptens Ptlrst.:s president. 
Inom rc:vol1.1tionsr:!trlct p/\giclc em.:llcrtid en n:11:tk:unp och sn"\rl vi,i,de det '' 

sig vcm som v,r dcn st:\rkt. ffk'\Hnen: G.,m:\l .\b<lcl 11:\sscr. 1954 h'lde h:1n 1.1t

m'\n!Svrer:1t ll:.\91.1ib och <Jjort sig sjtllv till sbt,;chcf. H,n inledde omedel- 

bart u trcnsni ngnr ITO l sin'l tänkb'.'lr'\ Fienilcr, Prnmf tlr"\ll t nuh:,mmcd:1nslc.'\ 

brtldr:islc.'\p.,;t. N:ir ron s!lkr"\t ,iin egen position inlcd,Jc h:\n ii.n k'lmp i'ör 

.1n gtlr Egypten till lcd'\rc l'ör ,u,;bv:lrld.:n. F.!'tcr skickliQ"\ filrh:\n<Uin9- 

:1r lyck ks Il �ser l'å. cnflclsm:.tnncn :1tt gtl IIICU pl en utrymning ,w S1.1cz

b:1scrn, PUr<> juni 1956, Dctt, trodde N1sscr s'l:ullc ge honom stor prcstiqc, 

s:imti,ligt nHrm:1dc hem sig Sovjct och erhtlll v,pcnlcvc,r:ms<.r därirr:,n ftlr 

att m:\rl<cr, sitt obcrocndeo från England. För n.,sscr v;ir ecn fredsuppgörcl

s.:, med Israel en omöjlighet eftersom h-'n m ,n,1" :1tt en �A•l,'\n v,r oförenlig 

m"i h"'lns stor., m,U, lcdC1rslt:\P i .,r,bvärl,lc,,, och flllj.,ktligcn intog h.-m 

en stenhlrd �ttiiyd gcncemot Isr,�l. 

Motsättningen mellan Egypten och Irak fr"mtrllddc r.f.g. 19S5. Ir:uc hade 

s1utit en p.,kt med US,. 1 Turkiet, Pakistan (B.:.gdadpakten) och den s;,<l.:,s stA 

tippen för :>lla ar,ibstater. Detta gjorde ll asse!' ursinnig att Irak h.,de f.ltt en 

nyckelroll, som han helst slc1.llle sett att Egypten h3ft. P�r att visa sitt :nissnöje 

sl!St han själv en pakt med Turkiet, men när han ville att de bägge länderna slc1.llle 

skapa en regional. i'örsvarsalli:ins {tl.v.s. precis vad Bag,ladp::ikten var) drog sig 

'l\lrkiet ur. M:ui ftlredrog B;:,gdarlp:1.kten. 

liasser blev ännu mer vred. Efter Israels lyck-,dc räd in i Gaza 28.2 55 vän

de sig N:>sser ,ill Sovjet och bad om hjälp med V'pcn och den fick mM. När 

denna transaktion blev bekant för amerikanarn" v:;grade dessa att ge kredi

ter till ,�ssuandamrten som sla.tlle börja bygg;:,s 1956. Geno111 att pA dctt;:, sätt 

spel;, ut storITaktcma mot v�randra fick llasscr tillfälle att nationalisera 

S1.1ezkanalcn 26. 7 .56 för '\tt sk,ffa pcng.:,.r tiL. cummcn. 
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Tr<.' di\Clar s .. m.:irc -anföll Isr:1\?l Egypten och yttcrl:io=tre: 

 
tv� • , :t9:1r Si?n.1re.

invadcr�dc bri ttisk'l och fru1slc; tru pp.,r Ewptcn men denn, ktion blev 

ett fiasko p.\ gnmd 'lV US.\ :9 och Sovjet• h'll, in" och lfasser lcundc kongta,. r 

ter, ,tt hm lyck.t;s br,,. Tsr:1el drog sig tillb"ln och Engl,nd och Fr,nkri

ke tving:,dcs utryfflll:, 1,ndet. 

"N,sscrisrncn" spred sig nu som en löpcl,• tlvc!' :1r .bv:lrldcn och i de flcstn 

staternC1 blev Jet lc,mp rnel:L'ln hn,<:ir,bcr och lokal. n.,tionalisi:cr. Dett:, 

möjliggjorde 1958 Jkapandct !\V en union mell.\11 E�/ptcn, Syrien och Jemen. 

DEN PÖRST, UN!O!IEN EGYPr:;'1-S'll'IEN 

Syriens inre histori.:. efter 1946 är fylld -.ed stc,slrupper. I början p! 

50-t�let slog två p,rtier, ett pan,r�biskt och ett socialistiskt sig 

samman och bild:idc Ba�th-partiet. Genom att �lliera sig med en grupp yngre 

officcr,rc kring s!kerhetstjänstens chef Serr�j fick partiet en domincr:in

dc ställning. Dessa genomdrev unionen med tl;:isser 1958. Man trodde "tt 

partiprogrammet stämde väl överens med Nasscrs idccr och Nasser blev 

president. H.,n upp:öste snabbt :i.lla p.lrt:icr och tillät endast det egypti

ska nybildade Nationella unionspartiet, och rensade bort Baath-ledarna. 

N:,sser genomdrev en socialisering so111 orsak,de ett st�rkt missnöje från 

jordägnre 
I 

och .�ffärsmän. D>asern;t och kurderna klagade över arabiseringen 

av myndigheterna. Slutligi!n genomförde den nu avsatte Serraj en statskupp 

1961 son ledde till unionsupplösningen. De nya lcd,rna under Serraj hade 

mycket �cmensmt med Xassem i Irak och förhandlingar om samarbete mellan 

Syrien och Irak ägde rum. Mm var överens om att man borde skapa en mot

vikt till Zgypten I men förh,m,Uing-..rn.a ledde inte fr;,m till något. 8. 3. 

1963 störtc,ues Serraj av Bo.�thister, som stod när� de so� störtat Kasse� 

en månad tidigare.

TRAX 1946-1963 

Nuri upprätthöll de god., förbindelsern'l med Engl:ind. Bl1nd n,tion:tlisterna 

var man lvcks,=· • Engelsmannens roll som förmyndare 9jord1? dem givetvis 

ill., omtyckt.• och en stark komMUnistisk röclsc. v·•xte fr1m i lmc1et, men 

samtidigt f,nns -:let rin<lr:\ som istället sökte kont:\kt med Turkiet. lluris 

k.-unp me,J !fas ser om led:1rsk,,pet i C1r3bvclrldcn h'lr j,,., re,bn redogjort för. 

1958 V3r det slut på lhsh,,miternas styre i Ir,k, och även p.'\ Nuris, ty  

gener,:,l tasse"' gjor"ic st,tslcupp. Han h,,de ett stort folkligt stö<l och 

mobben dö,brlc blide Pois'\l II och liuri. 1:nsscr.i förbjöd Bct1.th-pc1rtict. 

Muh,mmcdanslc., brö<lr�SL'\pc t och koirJm.1ni s tern,. 
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Detta sist'\ trots att koir..,unisterna stött honom vid kuppen. Ran intensi-
, ,. le . . 

fieraae rn/it lcurdcrm och han förorsakade en kris med Kuwait, innan hiln 

slutlig,rn 8.?.. 1963 blev störta:! av en eni9 opposition bestående av Ba:1th:.sc 

ister, proegyptiska element och opolitiska nationalister, Dessa avrätta�e 

Kassem och 10 000 i,&stådda kommunistsympatisörer. Baathistern._, bildade 

ny regering och .-.bdel Rahm..,n Aref blev president. 

NY:, UJHONSF'ÖRSÖK 

Egypten hade blivit besviket när Syrien drog sig ur unionen 1961 och 

N;,sser försökte i <1�t längsta �terupprätt'I den genom ;1tt modifiera sin,, 

krav på fullständig enhet mell�n 'ltatern,, och erbjöd istället Syrien 

en lösare anknytning. Eftcr8",thist-kuppern, i Syrien och Irak blommade 

åter intresset ter l'tt en:mde upp. Det ler\de till !'örh,ndling;,r 14,3-17,4, 

1963 mellan le l,,rn:'I för de tre ltindcrn,. Sn,1bbt visad.odet sig att mot-

,;ättning.1rn, mell:,n !l.--1sscr och B-,ath-partict w,r c öv..,r
'
stigliga. N,sser 

förklarade att h,n gärna gick i union med Syrien, men ,b'lolut inte. m,d 
Flcnth-partiet. Trots detta, beroende p.\ atL den syrisk.; regeringen Vilr ung.

jän-.nt fördcl'.'ld pl pro-n,sscristcr och Iral'.-v:.inli91' B:,"thi•tcr
1 

;,vslut;idcs 

förh1'ndlinaarn:\ och ett utkilst till en ny union sk"P"des. Det bcslutaucs 

,tt den nya unionen s1cullc h'I en president, en regering, ett förbundsrSd 

och ett p:1rlaM.:,nt. S:1mtidigt skull dc.lst:.ltern,, h" kva1r sin:i egrn rcg"ring

'lr och parl ,ment. Det stannade emellertid. \rid att rvar,, en p:1ppcrsuppg!lrclsc ty 

b.\ue i Syrien och rr,k lyc:lc'.'ldes baathist:rn:i rens:\ ut nasscristc:rn;:i. 

Ist'.l llet sats;,dc man i dcss'l länder p.\ 11\.lri cs-Sni<ls pl ,n rrftn 1942 om den 

B<lrdig,, h'.'llvmånen och ,;:n ar.,bunion utan Egyptens medverkan. Pct ledde till 

en samverkar, mcll,,n Syrien och Ir'.\lc 1 V'.\rS cnd:i pr"ktisk, resultat blev att 
Syrien sände trupper Lill Irak för '.'ltt k;imp;t mot lcurJerna, och :nrt,rbetet 

upphörde fullst:Jndigt i nov. 1963, dl\ president ,.ref i Ir�k gjorde stats� 

kupp och rens'ldc v_t B.,nthistcrna. H">n inledd.:, förh'.'lndling.�r med U.,sser och 

de bägge st.1terna bcslllt 1ltt inom två /\r uppr;itt,"> en fullsttin•li g union. 

Men d.:t hcln r,nn ut i��n1en. I Syrien splittr.,des B:\1th-p,rtiet i en civil och 

en milit,\r fra;ktion. Det blev den milit:lr;, som som kom iltt domincr� under 

gcner:11 lhfc,: ledning. 
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S._UD,.R,\BIBN OCH X:RIGET I JEMEN 

Sed,n Ibn s,ud st,biliser,t sit' rike 1'l32 bcf'.iste han enväldet neil britt

iskt st1;lJ. I gcng'll,1 f'ick h,n inte lov :'ltt slut::. Mgr, ;:,vt·,l ut:,n ,tt 

först h� konsultcr'.\t cngclsmll.nnen. S,'.'\mtidi!,lt 3l..Hl US.\ sitt stlYl i scunm, 

tnkt som de>r:-.s ol jeinv<?s Lcring:a öbrle. 11,gc: n opposition r:xistcr1de lcn'lppt, 

f'tlrrän E ,yptcn i nug. 1962 ir.lcddc en v&lns'"I prop, !Pnthof'fensi v .1110t Saud

•rabicn. Hin min·vte stru,-,m,rn,, offic.,r,rn" och "rhct,rn, ntt res'.'\ sig mot 

kung S:ii, , wslnl'f, dyn.,stin och lnl'l.lr, re?,lblilc. o.,tt:i oroade väldigt 

kungen och som en P5ljcl 9Jcap,�'1e h,,n och 1c1.1na Husi;cin ,w Jord:lni.-n ._n 

illi ,ns. Jor<l:'lnicn h,cle rc<l,n Lid i g,r, v,ri t utsatt för egy;--t;isk inJ:'11 tr;.

tion ... 111.,nscn ficl: snabbt vis, v1d ,Jen stol för. Inbclrclc:�krig brclt 

nlilllligcn ut i Jem-,n, ,1t,n !Udst., stntsbil•!ning-,n p3 cir,bisk1 h,lvön, 19.9. 

1962. En grupp off'icer3rtc un,!er \hctull,h ,:,l S:,llal hvl"' gjort uppror ll'IOt

den :,lJ cl ,les ny lil 1 �rädd" im ,men Muh:tmmc I cl D:i lr. Då im,nen lycki\des fly 

och en n.v de två f'ollcgruppern, i l.inrtet f!lrbh v trosn" imaincn, uppqtod 

inbl.h lcskrig som skulle koll1/U t\tt var.1 i ,tt, \r. Ewpten säg hlr en chi\ns 

:\ tt pl'lskynd.1 rcvol cen även mot mon ,rtin i sw� •r >bien och inledd<! d"lrfclr 

eLt om.f'att:,.ndc "n!Jagcm.rng, och s�n•k 35 000 solJ.ntcr. s-.u<l:\r:\bien svar:>de 

med att ge ett cnor,,.t stöd å.t im:\;i;,n. Sn:1bbt uppstod ett spilnt l�,ge 111e11,n 

Egypten och s.,ud.,r.,bicn. us .. bl:tndnde sig 

fclr Fcis:il ( som blivit kung i s.,udi\r'.lbicn 

nu i. 'fan ,lemonstrcr;:,;lc sitt sw!ld 
• 

..,_ t, r • t,1tslcupp mot sin bror 196 4) 

S.lll\tidigt som mnn kr�vde '.\tl den jemcnitiskc republiken skulle erk:inn,s, 
.... tt0i,, 

DC?tta lc..r,1e frun till etl kompromis��vt,1 �QJ.l,.,;u1 E. och s. d!;lr st;:,ternci 

lovade lltl \r:,1 tillb.ik., sin,, stcSdltgärder till <1(! rcs}X!ktive <1idorn I i 

kriget. Därmed V.lr kriget inti, slut, •\l'n roj:,listern, hlev sv.:,g3rc och 

s�gare och i juni 1970 gjordes en uppgörclS(! ncllnn roj,lister och repub

lik.:tncr so111 definitivt st,1<lfäste republiken, Rc?,lblilcen Jemen h:ir bctr.\kt:its 

so111 en progressiv c,r,bstat, �rogen E:gypten, men un,1 r e scn,ste åren h:ir 

Jemen, under 1�dnin,:i av ett republibnsl<t r'«l med 4 rnecll<t1Ml1\r, förso"kt iwr-

111,, sig s�uc!.,r,bien och vXstm,lctcrn:i, f'clr .:,tt P� hjälp till att kl.irn ekono

min. 

Egypten hade under 50-talct drivits ,llt mer at vJnster, och beroendet av 

Sovjet ö!c;,t, men Nasser.1var män om att framhAll.'.\ .:ttt lun inte e.t'ter.str!!v:>de 

kommunism, utan en ar�bisk soci�lisrn,;., en socialism som inte utesluter var-, 

sig en viss gr:id w kapitalism, n,tionalisir eller tron p! religionen, 

Genom jordreform och industrialisering skap:"lde Nasser ett matt ,v välstånd. 

Panar:"llismcn spelace en viktig roll f!lr N::isscr och det var en besvikelse 

för honom att ingen bestaende enhet kunde uppn�s med Syrien. 
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Efter de rnisslyclcade förh.in<llingarna 1 '163 inlcd<le h:\n istället en k:unpanj 

mot den syriska �li1e�•: Detta s.'.\mtidigt som hem återupprättade nA9or

l•nd:\ goJa förbindelser n-,cd I Nk, Jordanien och Ss:iudarabien. N,ssers au

scende sjönk i så gott som all, lr,bst'.\tern11 under d� följ,nde är':tn, och 

frnl1U'ör,llt efter det lcat.istrof,l'.\ junikriget 1967. Egypten förli.X,dc sig 

'lllt m1:r till Sovjets stöt\. När N'.\!lser ,vlcd :?B.?. 1970 v,r :ir-ibvärldcn 

mer spli ttr,d än den v·,ri t under hel-, h ,ns livstid. H:m vc,r betr'lkt•d som 

�n förräd:lr� mot den arnbislc, s,lccn �v rcgcrina,rn; i rr,lc och Syrien. 

P,,lestin.\gcrill11n V'.\r missnöj<l med ho,nom. (un!) Fci•"'ll och T..,thafis nyn 

r'ldilc..,l:\ regim i Libyen mot�,tte sig Nass�rs polLtilc. Till och med \lgericts 

Boumedicnnc h,d� �ritiser�t honom och bestridit h11ns rält ,tt utt,l'.\ sig 

på hela 11rabvllrldcns vil gnar. 

SYRIEN OCH IR .. t: 1963-1970 

1966 tog len aivila vänsterflygeln ino111 Ba::tth-p"\rtiet m�lcten i Syrien. 

Deras målsättning var enhet, frihel och socialism för arabvärlJen. De �av 

ett om1'11ttan1e st&l !t den palestinska gerillan och ät b,�thistcr och soci�

lister i .,rabvärlden. Dc,ssutom upprät1.:1dcs fl:Srbindclser med östs1.:\terna. ; 

V'Jnsterns styre höll till 1970 d! Haf'ez al .',ssL i leJ.ningen för B,,ath

partiets högerflygel slutgiltigt ryckte till sig nnlctcn. J\ssad skruv'.\de 

ner hat.kampanjen not Israel, inskränkte gcrillaförb.,ndens r!lrlighet i Syri

en och anslöt sig till den ny., federationen mc<l Egypten, Sud:1n och Libyen. 

I Ir"\lc hd:D. sig b1:1Lhistern:1 frän 1963 Ars blpp ände\ till 17.7. 1968 d! 

en radikal kom111Unist-vänlig h.lang under H.:\Ss.,n al B.:.'lkr grep makten. Genast 

inleddes diskussioner or1 en union med Syrien, men dessa wbröts ,'lV :.ss:\ds 

kupp i Dane1skus. Den nya irakiska regimen grep sig an att lös:\ kurcl-

fr5gan och det leJdc till en överenslcollll!lclsc 11.3.1970 som garanterar 

kurderna '.lutonomi inom r:unen för republiken Irak och ger dem viss:\ rättig

heter, J:urdlcdarcn Mustafa Barzanis parti " 'curdislca demokratiska p.,rtiet " 

blev tillåtet ( tidigare var det bara Baath-p·,rtict som var till!tct) 

Emellertid h�r förf!lljelserna inte upphört fullständigt, och dllrför man.:.'1- 

de Barzani kurderna att !ter gripa till v3pcn. i6 ./ 1-l
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: oc:1 m,:,d ;:itt llussci• inf:Jrliv:i<L! Cis-.Jorl:\nicn n,el silt rike 19•10 kom 

h'\11 i mots;:it:tställning till :-,lestinxu·:ibcrn", som j'J t-ftcrsträv,dc ett 

nr,,biskt r,1�-;tin"< oc'1 inte ett :,�lestinstt J'lr<!"nien. Då Hussein inte 

var lntr<e-scr;:i,1 ;,,· en 'in1ring ,., gränsern=. "':>tnrb�t11�c b:,-. gi•:ervls d�n 

p.,lcstinsk,� bcfrichc:rtlrcl9c'1. Det v:,r r::.·s: �:er kriget 1967, so• 

Jord,r.:c:1 r:t_l" <eller ,iir.drc L'ti11g,des i11 i. ,l: !!-::-ig:i ar�':>st te!'n�, s-:,m 

gcrilla'1 lyd,:id,!S erh..\11.l en ställning i Jor \:rnicn. ,tt �ct/ lrunJe ske 

l>crodtc ;,·, att den jor<lz.,isl:.., t.rl'llcn oc'.1 t>"lhen un,!-,r 1.!in9 tid inte tungcr:\

de efter krigsned.::rl�gct. Gcrill:in bilJ1dc ca st"t i sL,ten. Dettn oro:i-

de Hussein. 1970 kom t1llfällct att sl! till m�� dem, i ,ch med ,tt den 

,.,crtlc.�nska r.cgcrs-r11ncn r:<!scntcr&dcs, Den sytt:'\de till fllrhandlin�ar 

fflcll,1n Isr.1el oc� grannstatcrn;, tör att asU.lko"", " n.r.'.1 oc� ..,rlclln1a 

9rlln,icr". Israel, t:gyptcn och Jordanie_., accepter• :>: nncd kun:!c ll'lss.:in 

dr'.'I b rt sina trupr>cr frt111 Jord>\nPloden och iatlU.-.,t " ,i!ls-,r;:i 1110t gcrill

ln. s:, bdrjadc hans bekant, utrotningslcrig aorr. la.aln� :i:,�•,� i j'ffli 1970, 

dl det rld-!e fullt lnbllr<leslc, ig. Genor, ml!•lling t'r�n c!i)·�lislc cc:. s:>ud

,rahisit si<l, lyckades l!L'\ll 1 scpt-,nber sk•p,, en ur:,g��cl•<> mell:'\n Hu�scin 

och Yassir .. r:u:it i nl P':,tah. I juli 1971 t!lr\:l1ra,tc •ll'cll,�rtir1 Hu9scin 

!ltt avt.'.llct l'r!n 1970 v�r ogiltigt och inledde: en n:• nftc11siv m�t g�::-111-

an. Rc'.'lktioncn fr!n d.:? övriga u;:ibstatern, bl••t v.\ld,:ino, utom tr5.n S,1u,l-

A, .. i..� 1
1 

,c. B ·_;Ji rr.,._11'.,,teo;. Svrien "ch lr.,l: "Ulngde sina srllnser. 

Es,pc,,u, Syrie'l C'ch Libvcn hot;,,dc med int:.:?:-·• r.:i?11, if:ill inte llussci"l 

" p'l�:-t 1.c<l 5L'I:\ fllrfl!ljelscr ft!rc 30.9. Ett topJ>"!\1• l'L>llan 6 prosrci,-

.. i\·:,. •rz:.blccbre, �norrln"1�•. l-1"\n hes löt att i n•t.: vidt:'19-' n.\gr;, ltr!!r ler 

aed t•nl<� ;,\ .!�rcl•nic.'15 n:•cltclroll vid d�t b,rv1.,11,\c •·:rigolt m�t Israel 

ut•, 0,,n nöjde sig ftetl tt varn'l Jr,rd,.nien �"' IY.ljknt: "Ch 11teslutuing ur 

nr�brtrtu"l��!. �nd�� tiden fllrsv�ga�es t>Crillan, 14,ij. gick al F�tah under 

jorden. dusseins st�lln!ng h,ide stärkts, 7,9, in1'6rde h.1n en��rtisyst�� 

( jorc1,nslc1 n.:,.tior.c,lfllrbundet. ) Sa•ti6igt törl:1:-.r'\JC h�n att Jordlnicr. 

v ,r en i11tcgt'..,ran<lc, ,tel .w <1cn arabisk.."\ n:\tiou.'n och v,ir j.? f6rs� att 

skilja v�st�a och östra jord,n•trändcrn� tl, för1äJeri. Dctt) v,r ��, ••tt 

Ht förskjlltd intrcssl?t bort l' rån den nu gcraol'\l'tll <J,, l'nti-gerill ,i:.-.r,p n. 

1ed;:in dess har h:u, utvcckl,t sln tlok� och 14.3, 1972 h:,.de h:in en pl.in 

färdig, Den gick ut� ,tt bild, en Peler;,,l ,tnt, best1�ndc ,v dclst,ter

n� Palestin-. s�m slcll-lle innefatta cis-1or•l>nien och Gait ,rcms-"11, t)Ch 

Jor���ien ��, sr,-1� vsr, • • s=a •D• TransJord3,111en. De b.'.lggc Jcl-

1t ·e-n:'I skulle h3 nrsett �"\rlamcnt och rcgering,, men 

Hussain skulle bli st,tsl)v,.-rhuvud och vid sin sida ha 

en l'edcr.'.11 rcg,'rlng, 
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Dessutom skulle det vara ett federalt parla..ent. Husseins plan bemöttes 

kyligt p,l de flesta håll. Isr3el var negativt. Gerillan krävde genast 

att Jordanien skulle uteslutas ur rabförbundet och att de llvriga arab

staterna skulle ställa Jordaniens territoriwn till förfogande för gerill;ms 

kamp r.,ot Hussein. Egypten, Syrien och Libyen anklagade OSn för itt stå 

bakom i iet att planen öppnar vlgcn för sionistisk-i•perialistisk infiltra

tion genom :,tt palestin.u'rlgan omv.,ndlas till :n rent regional gränskon

tlitt. Även Irak fördönde planen, och mnn erbjll<I att ansluta sig till 

Egypten och Syrien. Dessa förkastade först Iraks förslag med motivationer 

att det 1>.,ra skulle innebära en fortsättning pl politiken som bestSr i 

att slåss med ord, men nAgra dagar sen,re moderer,des hlllningen, och viss 

enighet håller p,l att uppnas (april 1972). 

Egyptens Sadat inledde genast en motkanpanj inot Husseins i en plan pl att 

1nObilisera �rabstaterna inför ett slutgiltigt slag mot Israel. Han 

beskyllde Hussein för att redan ha ko-it överens �ed Israel i flera frAgor, 

som t.cx. att cis..Jordanien skall SterläAnas till Jordanien �en att Israel 

skall få behålla sina militära befästningar vid Jordan/loden. Dessutom sade 

Sotlat, h�r Israel och Jordanien beslutat ,tt göra det arabiska Jerusalem 

till ett islamskt Vatilcanen. S.lnningshalten lr ännu okänd. 

LIBYEN OCH SUDM( 

Libyen vnr en turkisk provins till 1911, dl det blev eröv-rat nv Itnlien. 

F!Srst 1951 blev det själv1t:!ndigt under lcung Id, is el Sunussi. L.,ndet 

blev snabbt do•inerat av brittisb och iuocrik.nska intrcesen och d�t var 

västmaklernn som utnyttjade de e11or111.1 oljefyndigheterna. En 0111.f'att nde 

infil•ration och uppaaning>r till revolt kom iF��n B'1'YJ)ten, och det vnr 

därf!Sr v:intat t>Xr den 1.9. 1%9 en soci�liatisk gnipp militärer tog 

•�kten. E!JYptcn, Syrien, Ir,k och SUdan erkände gennst den ny, rcgi.lllcn.

S.\ gjorde, llv<'n storm;,ktern,, men rcl.ltioncrn,, till de'" t!Srs,tmr,dcs sn,bbt

n�r det vis,dc sig att m�n t�nkte köra bort nll• utl•ndska b�scr i lnndet.

Enp3rtisystem intllrdes efter gyptiskt mllr.ster. I november vis.,de dc.t dg

vem som var den st,rke mannen. Det var Mo.,JMt,r >l [ath�.ti. lian !lr en ivrig

Förespråkare för p..,naraJ.ism och diskuasioner inleddes med N1ascr och Sud�n•

lednrc om ett almglende.

Sudan blev fritt 1956 fr!n d«!n engelsk�gypt1ska överheten. Oavhllngighets

pnrtiet Fick "'-'ktcn. Men rednn efter två år ägde den första militärhlppen 

rum, 
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Den i'ö:ildes :w en htlger-Jcupp 1964 och sed3n av Jcuppcn 25.5.1969. Ett natio- 

nellt revolutionsråd bildades under Abubakr Awadala  men snart visdade det sig 

även här att det f3nns en statl< n.�n. Det V'.lr Gau'ar al Nimeiry 

och han övertog m:.kten i oktober. HJ,.n S,'.lttc ttpj> r;-tt program p! att JJ1:1n 

skulle stärka Sudans ekonomisk.:> militära och Jculturclla bindringnr med 

de övriga arabstaterna i k=pcn mot nco-impcri�lismcn och sionismen. Han 

solidar iscr3de sig med de palcstinskil motstAn�gruppcrna och lovade :.lt 

Sucl3n skulle mobilisera sina resurser, sin ,rm� och sina vältränade massor 

att ställas i den palestinska revolutionens tj3nst. Samtidigt lovade man 

att lösa problemet med Sydsudan (där en separatiströrelse kämpar sedan 

många Ar) rättvist. 

Nu inleddes en stabiliserings.fas. Ett uppror lett av im..11nen :,lhad1 al 

Hahdi krossades fullständigt. Imamen hade ungef�r tre itlljoner anhängare. 

Muhamnedanska Brödraskapets ledare blev fängslade. Slutligen var det 

koJIIJllunistpartiet so111 var motsträvigt. Militärerna hade haft kommunistiskt 

stöd vid sin kriP? men snart hade kommunisterna dragit sig ur samarbetet, 

då man ansåg att kuppen inte hade varit en väpnad folklig handling utan 

endast en 111.ilitär statskupp. Mottsättningen ökade ännu mer L!.r�det blev 

aktuellt att Sudan skulle ingå ten federation med Libyen och Egypten. 

Det ledde slutligen fram t:ill den kommunistisk., kuppen 19. 7. 1971 • Sovjet 

och Irak välkomnade kuppen, men det var en aning förhastat, ty rre dagar 

senare lyckades det Nime4 att åter ta makten, detta sedan Egypten och 

Libyen gett direkt stöd. tuppledarna avrättades, vilket sedan följdes av 

en massslalr.t av komr.ru.nisterna. i Sudan. Härmed var nästan allt J!IOtsdnd 

kuvat: och !lime� förklarade 14.?. att Sudan skall gå med i feder3tion

cn under 1972. Detta måste ha underlättats ännu mer sedan man den 27.2. 

i år lyckats skapa en fred!:uppgörelse med separatist-gerill.an i slldra 

Sudan. 

$.\0.�TS EGYPI'BN OCH FEDEILTIONEN 

Sedan Naascr dött 11tcå90 han:> viceprci<"ident .'J:ivar Sada t till.• presid.ent. 

H= ;tr precis som Jl.l.Sser Al'\hä.ngare 11v panaral>ismen, och representerar 

därigenom det ena av de två läger som don:,�gyptiska regeringen varit 

splittrad i. fun.3rabi.sterna hal' 5trl!vat el'tcr lllcad inre libe!ilisering, 

militant hållning mot Israel, up])mlUltrruide en privat .företagsenhet jämte 

enhet. Det andra lägret, efter Nassers dXd representerat av viccJ)t'esidenten 

uli Sabry h"1' hyll�t etl ,uktoritllrt styre, en socialistisk ekonomi, sn.ibb 

indusLrinligerlng och vapenvila gentemot Israel. Därerot var man inte 

särgkilt e.ntusiastiokt Pör federationgplaner. 
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Genast efter kupperna i Sudan och Libyen upprättades kontakter mcll= 

dessa och Egypten,21.12. 1969 i Tripoli beslöt man att konstituera en 

intim revolutionär allians. @.11. 1970 sal'IJ!lanträl'fade åter ledarna för 
i.. D • \, Egypten, Libyen oth Sudan och beslöt då att bilda en federation för att möta 

ut- maninuen från imperialism och sionism. Man bestämde att bilda en 

gemensam pl:uieringskommit� och ett nationellt färsvarsråd. Vidare förklarade 
'. ,, 

man att federatione kunde bli basen för en bredare arabisk sammanslutning, 

En vecka senare ägde Hafez 'll ,,ssads kupp i Syrien rwn och han begärde 

omedelbart att få gå med i federationen. 

77.4. 1971 drogs de definitiva riktlinjerna upp i den s.k. Benghazi

deklarationen, SUdan hade nu dragit sig ur sa.marbetet tillfälligt för att 

först lösa sina inrikesproblem. De tre övriga länderna enades om att den 

nya ",\rabrcpublike� tederation" skall ha ett presidentråd, en flagga, 

gemensamt parlament, nationalhymn, huvudstad och militärkommando. Däre

mot skall ett lands parti inte få lov att verka i de chrriga länderna. 

Några förhandlingar med Israel skall inte ske, allt sltall återerövras. 

Folkomröstning om federationen skulle kornzoa att äga rum 1 .9. 

Inte bara i Sudan var motståndet kraftigt. I Libyen uppstod en maktkamp 

mellan Kalhafi och biträdande prem.min. Jalloud när del blev bek..'lnl att 

Syrien skulle vara med. Jalloud och många and1·a i Libyen an!låg att man 

skulle satsa på en nordafrikanskgemenskap istället, utan Syrien. Kathafi 

lyckades emellertid övertyga sina meningsmotståndare, Sadat i Egypten 

had det besvärligare. ,\li Sabry J110tsatte sig bestäml alla planer på en 

federation. Det enda Sadat hade att gör« vo.r att avskeda Sabry, 2,5,71. ·--·i-r 

Detta avskedet öppnade vägen för en fullständig utrensning av den egypti

ska regeringen och krigsmakten. Efter påstådda anklagelser om kUppförsök 

lyckades Sadat få de flesta av anti-federationisterna i regeringen ,iatta 

i fängelse. 

1.9. hölls folkomröstning. I Egypten var 99% Pör 
1 
i Libyen 98% och i Syrien 

96%. Sadat utsågs till president i federationen 4.10. Det gemensamma 

parlamentet med 60 medlemmar skulle sammanträtt för första gången i mars 

1972. 

Denna nya redcration 

framförallt eftersom 

ningar o ,dyl. 

mlstt! i\nses vart'\ 
SI

samm1'!\..,a gnin gen 

livskraftioare !in tidigare försök, 

så nog:i planerats innnn med utrens-
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Ltn'ORD 

I ,,en nu avelut11de rodgörleim över enhetsetr.,vanden i arabländerna, är 

gi�·tvis mycket fören'�ingar och vissa saker har medvetet fåtL lämnas åt sidan, 

Sllunda har jag inte bebandlat samarbetet som sker mellan staterna pA arabiska 

halvöns östra sida, samarbetet mello.n de oljouroducerande 

länderna, det nordafrikanska samarbetet m,m. Vissa av de arabiska staterna 

har knappt nämnts, men det beror inte pA ointresse eller od1J8).ighet utan 

'-' p! att ämnet är sA oerhört omfattande och tidskrävande • 
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