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Hvordan endret Camp David-avtalen den regionale dynamikken i Midtøsten? 

 

Studentene må redegjøre for hva Camp David-avtalen var: Camp David-avtalen ble signert 

mellom Israel og Egypt i september 1978, og den dannet rammeverket for fredsavtalen som 

ble signert mellom Israel og Egypt i mars 1979. 

 

Studentene må deretter kunne drøfte konsekvensene. Her burde de kunne vise det åpenbare, 

nemlig at denne avtalen medførte at konflikten mellom Israel og Egypt ble avsluttet, ved at de 

to landene opprettet full diplomatisk kontakt og ved at Israel trakk seg ut fra Sinaihalvøya. 

Videre bør de få fram at Egypt dermed ble del av den amerikanske sfæren i den kalde krigen. 

Dette er de helt direkte konsekvensene, men det er en rekke andre konsekvenser som 

studentene bør innom: 

 

• Egypt ble utvist fra Den arabiske liga, noe som viser tydelige splittelsen i den arabiske 

verden som en følge av avtalen. 

• Den arabiske «blokken» ble dermed for svak til å kunne føre en ny krig mot Israel. 

Noen studenter vil muligens referere til utsagnet: ikke noe fred uten Syria; ikke noe 

krig uten Egypt. Dette begrepet betyr kort sagt at for å få til en helhetlig fred mellom 

Israel og araberstanene så må Syria med, men for å avslutte muligheten for en storkrig 

så holder det å få Egypt ut av konflikten. Israels løsning var dermed å gå for ikke-krig 

i stedet for fred. 

• Palestinerne ble langt svakere fordi de dermed manglet støtte fra en samlet 

araberverden. De var teoretisk inkludert i Camp David-avtalen, men de var ikke 

ordentlig inkludert som en part, og den vekket sterk motstand hos dem. Noen 

kandidater vil også kunne peke på at Camp David indirekte åpnet veien for den 

storstilte israelske invasjonen av Libanon i 1982. 

• Det åpnet for fremveksten av en «rejection front» bestående av de mer radikale 

arabiske gruppene, Libya, Syria, Irak, Algerie og Sør-Jemen. 

• Gode studenter bør kunne reflektere rundt hvordan dette tvang moderate stater som 

Jordan til å motvillig bevege seg inn i fløyen til de radikale arabiske statene. 

• Det bidro til fremveksten av en sterkere islamistisk opposisjon fordi det signaliserte 

slutten på frigjøringspotensialet fra de sekulære arabiske statene. En direkte 

konsekvens av dette var drapet på Egypt president Anwar Sadat. Men også i andre 

arabiske land ble slike islamistgrupper sterkere. 

 


