
Lähi-idän tilannekehitys ja Suezin kriisi vuonna 1956 
 

Arabimaat eivät hyväksyneet Israelin valtion perustamista vuonna 1948 mutta 
epäonnistuivat sen kukistamisessa. Osapuolet jatkoivat häirintähyökkäyksiään YK:n 
määrittämien aselepolinjojen yli ja valmistautuivat uuteen sotaan. Samalla kylmän sodan 
asetelmat alkoivat vaikuttaa myös Lähi-idän tilanteeseen, kun alun perin Israelia tukenut 
Neuvostoliitto ryhtyi vähitellen avustamaan arabimaita. 

Alueen perinteiset mahtivaltiot Iso-Britannia ja Ranska joutuivat tunnustamaan, ettei niillä 
enää ollut varaa ylläpitää merkittäviä asevoimia Lähi-idässä. Yhdysvallat asettui niiden 
tilalle aluksi Arabian niemimaalla ja Iranissa pitääkseen öljykentät hallinnassaan sekä 
ryhtyi luomaan liittoutumaa Neuvostoliiton ja kommunismin pitämiseksi loitolla. Turkki 
otettiin Naton jäseneksi vuonna 1952, ja seuraavana vuonna CIA:n järjestämä 
vallankaappaus Iranissa varmisti maan pysymisen länsileirissä. Yhdysvallat organisoi 
myös Naton itäiseksi jatkeeksi Turkin, Irakin, Iranin, Pakistanin ja Englannin välisen 
Bagdadin liiton vuonna 1955. Amerikkalaiset jättäytyivät liiton ulkopuolelle taustavoimaksi 
tarkoituksella hälventää arabimaiden epäluuloja länsivaikutuksen voimistumista kohtaan. 

Egyptissä uudistusmieliset upseerit kaappasivat vallan vuonna 1952 ja aloittivat toimet 
englantilaisten vaikutusvallan heikentämiseksi. Egyptin johtoon kohosi kahden vuoden 
kuluttua Gamal Abdel Nasser, joka alkoi edistää kansallista, “arabisosialistista” suuntausta 
ja osallistui kohta aktiivisesti laajaan sitoutumattomien maiden liikkeeseen. Egypti pyrki 
nousemaan koko arabimaailman johtavaksi voimaksi. 
Suezin kanava oli tuolloin tärkeä sekä Euroopan öljyhuollolle että sotilaallisille kuljetuksille. 
Egyptin vaatimuksesta viimeiset brittijoukot vetäytyivät maasta kesäkuussa 1956. 
Kuitenkin kanavan hallinnon piti edelleen jäädä englantilaisjohtoisen yhtiön 
määräysvaltaan. 

Egypti valmisteli suuren padon rakentamista Assuaniin lähinnä amerikkalaisilta saatavan 
rahoituksen turvin. Kun Yhdysvallat heinäkuussa 1956 epäsi jo luvatun lainan protestina 
Egyptin tiivistyville suhteille Kiinaan ja asehankinnoille Tshekkoslovakiasta, Egyptin hallitus 
ilmoitti kansallistavansa Suezin kanavan saadakseen tuloja Assuanin rakennuskulujen 
peittämiseksi. Myös Neuvostoliitto lupasi Egyptille kaikinpuolista tukea. 
Iso-Britannia ja Ranska neuvottelivat tilanteen johdosta salaa Israelin kanssa ja päättivät 
yhteisestä hyökkäyksestä Suezin kanava-alueelle. Yhdysvallat varoitti ryhtymästä 
voimatoimiin, mutta liittolaisten hyökkäysvalmistelut jatkuivat. 

Israel oli jo aikaisemmin ilmoittanut, että se katsoo Egyptin ja muiden arabimaiden 
julistaman merisaarron sodan syyksi ja olevansa oikeutettu ryhtymään tarvittaviin toimiin 
saartorenkaan avaamiseksi. Siihen tarjoutui nyt tilaisuus Englannin ja Ranskan tuella. 

Israelin yllätyshyökkäys Siinaille ja edelleen kohti Suezin kanavaa alkoi 29.10.1956, 
samaan aikaan kuin Unkarin kansannousun herättämä kriisi kärjistyi ratkaisuvaiheeseen. 
Koulutustasoltaan ja taisteluhengeltään hyvät israelilaisjoukot mursivat nopeasti 
egyptiläisten puolustuksen Siinailla ja lähestyivät Suezin kanavaa. Ennalta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti Englanti ja Ranska julkaisivat 30. lokakuuta uhkavaatimuksen, 
jossa vaadittiin taistelujen pikaista lopettamista ja Suezin kanavaliikenteen turvaamista. 
Jos siihen ei suostuttaisi, ne uhkasivat aloittaa intervention kanava-alueelle. 

Seuraavana päivänä (31.10.) englantilais-ranskalaiset ilmavoimat pommittivat Egyptiä, ja 
muutaman päivän kuluttua maihinnousujoukot hyökkäsivät kanavan pohjoispäässä 



sijaitsevaan Port Saidin kaupunkiin. Neuvostoliitto puolestaan uhkasi ryhtyä aseellisesti 
tukemaan Egyptiä ja vihjaili ydinaseiden käytöstä, ellei hyökkäystä keskeytetä. Myös 
Yhdysvallat esitti liittolaisille jyrkän kehotuksen keskeyttää sotatoimet. Washingtonista 
viestitettiin Lontooseen, että amerikkalaista pääomaa ryhdytään heti vetämään pois 
Englannista, ellei aselepokehotusta totella. 

Egyptiläiset sulkivat kanavan upottamalla siihen noin 40 alusta. Arabimaat liittyivät 
vastatoimiin aloittamalla öljyboikotin länsieurooppalaisia yhtiöitä vastaan. 

Englantilais-ranskalainen hyökkäys keskeytettiin 7. marraskuuta, sillä liittolaisilla ei ollut 
varaa uhmata kahta suurvaltaa ja laajaksi paisunutta kansainvälistä painostusta. Myös 
Israel taipui aselepoon. Kriisin laukaisemiseksi tarvittiin YK:n välitystä, jolloin päädyttiin 
aloittamaan ensimmäinen rauhanturvaoperaatio. Sen käynnistyttyä englantilais-
ranskalaiset joukot poistuivat vuoden lopulla ja myös israelilaiset vetäytyivät Siinailta 
saatuaan lupauksen meritien aukipitämisestä. 

Nolosti päättynyt brittiläisen imperiumin viimeinen yritys käyttää asevoimaansa 
siirtomaasodissa johti pian pääministeri Anthony Edenin eroon. Ranskassa taas pääteltiin, 
ettei Yhdysvaltojen apuun voida luottaa vaan on ryhdyttävä kehittämään itsenäistä kykyä 
asevoiman käyttöön. Toisaalta amerikkalaiset katsoivat aiheelliseksi jatkaa sitoutumistaan 
Lähi-itään entistä voimakkaammin, mistä osoituksena oli vuonna 1957 julistettu 
“Eisenhowerin oppi” tuen antamisesta alueen maille samaan tapaan kuin presidentti 
Truman oli luvannut tukea eurooppalaisille kylmän sodan alkuvaiheessa vuonna 1947. 

Egyptin ja sen johtajan Nasserin arvostus arabimaissa kohosi, ja Neuvostoliitto 
satelliittimaidensa avustamana ryhtyi entistä avoimemmin tukemaan “edistyksellisiä” 
arabimaita Egyptiä ja Syyriaa. Arabimaissa, lähinnä Irakissa ja Jordaniassa, käännyttiin 
entistä jyrkemmin vastustamaan englantilaisten läsnäoloa Lähi-idässä. Näissä asetelmissa 
koettiin lähivuosina useita kriisejä. 
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