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 Det Kongelige Bibliotek 

Egypten i oldtiden. Vandløftning med shaduf. 

 

Egypten sætter en ny kurs  

mod økonomisk fremgang; 

vil landet tilslutte sig BRIKS? 

 
af Dean Andromidas 

 

16. august 2014 - Egypten har bevæget sig afgørende i retning af at tilslutte sig det nye økonomiske pa-

radigme, som er i færd med at fremkomme under BRIKS’ lederskab: Brasilien, Rusland, Indien, Kina og 

Sydafrika. Valgt sidste juni træder den egyptiske præsident og tidligere øverstbefalende for hæren, Abdel 

Fattah el-Sisi, nu i sin berømte forgængers, den egyptiske præsident Abdel Gamal Nassers, fodspor, som 

også var en af grundlæggerne af Den alliancefri Bevægelse, NAM. 
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Russisk præsidentiel presse- og informationstjeneste 

Den egyptiske præsident Abdel Fattah al-Sisi har taget nye, 

dristige initiativer for at bringe nyt liv til sit land. 

 

I løbet af blot nogle få uger er han begyndt at sætte en ny kurs for sin nation, væk fra Det britiske Impe-

riums katastrofale politik, som ikke har bragt andet end hærgen som af Apokalypsens fire ryttere over Syd-

vestasien og Nordafrika, og han er slået ind på vejen til overlevelse og økonomisk udvikling gennem en 

dramatisk udvidelse af samarbejdet med Rusland, Kina og Argentina og en mobilisering af nationen gennem 

udvikling af massiv infrastruktur, og udviklingsprojekter inden for industri og landbrug, inklusive en »Ny 

Suezkanal«. Ved at arbejde inden for rammerne af dette nye paradigme kunne Egypten tilvejebringe det le-

derskab, som kan redde et område, der ellers er ved at styrte ned i en ny, mørk tidsalder. 

Det dramatiske skift i egyptisk politik kan bevidnes gennem adskillige initiativer, som er foretaget blot i 

de seneste uger: 

  

1) genoptagelsen af partnerskabet med Rusland  

2) påbegyndelse af forhandlinger om tilslutning til den Nye Silkevej  

3) tilslutning til Argentina i solidaritet mod spekulanter, og  

4) lancering af et forceret program til bygning af en ny Suezkanal, samt kunstvanding af ørkenen. 

 

 

En tur til Sotji 

Efter at have formidlet en våbenhvile i Gaza, som standsede nedslagtningen af palæstinensere, rejste el-Sisi 

til Sotji, Rusland, den 12. august, hvor han holdt et todages topmøde med den russiske præsident Vladimir 

Putin. De to ledere havde vidtrækkende drøftelser om økonomisk, videnskabelig og strategisk samarbejde. I 

en officiel udtalelse i kølvandet på drøftelserne mindedes Putin: »Det traditionelle venskab mellem vore to 

lande, som går tilbage til Anden Verdenskrig. Tilbage til 1950’erne og 1960’erne i forrige århundrede, da 

tusindvis af eksperter hjalp Egypten med at bygge anlæg og fabrikker, bygge Aswa-dæmningen og skabe en 

hel række af andre anlæg og selv hele industrigrene, såsom metallurgi. Mange af dem, som nu udgør den 

politiske, akademiske og kulturelle elite i Egypten, studerede ved vore universiteter. Det er et godt grundlag 

for udvikling af omfattende bånd på nuværende stadium.« 

De to ledere drøftede specifikt etableringen af et samarbejde mellem Egypten og den Eurasiske Told-

union, med Rusland, Hviderusland og Kasakhstan. De drøftede en udvidelse af Ruslands eksport af korn til 

Egypten, hvor Rusland allerede forsyner Egypten med 40 % af landets behov, og en forøgelse af russisk im-

port af egyptisk frisk frugt og grønt til erstatning for den nu blokaderamte import fra Europa. Et transport-

center vil blive etableret ved Sortehavet til at håndtere denne import, såvel som deltagelse i frihandel og in-

dustrizoner i Egypten. Man drøftede også russisk samarbejde i forbindelse med det egyptiske atomkraftpro-

gram og udviklingsprogrammer for gas og vandkraftværker, såvel som samarbejde om rumfart. Allerede 

sidste april bragte en russisk raket en egyptisk satellit med fjernsensorer i kredsløb omkring Jorden. 
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Vil Egypten tilslutte sig det økonomiske Silkevejsbælte 

Det russiske topmøde fulgte i kølvandet på den kinesiske udenrigsminister Wang Yis besøg i Kairo den 3. og 

4. august, som overbragte et budskab til el-Sisi fra den kinesiske præsident Xi Jinping. Udformet som en 

lykønskning til el-Sisi i anledning af dennes valg til præsidentembedet, var budskabet intet mindre end en 

invitation til at tilslutte sig den nye orden, som er under skabelse af Kina, Rusland og andre. 

Idet han karakteriserende Egypten som »et førende land i den arabiske verden, Afrika og den islamiske 

verden, og et land, som traditionelt har et venskab med Kina«, bekræftede Xi Kinas stærke støtte til Egyptens 

økonomiske udvikling og fælles bestræbelser på at øge den gensidige, politiske tillid, fremme udvekslinger 

på højt niveau og yde hinanden gensidig støtte i spørgsmål af større betydning.  

 

 

 

Wikimedia Cpommons?Danliel Csorfoly 

Et kinesisk fragtskib sejler igennem Suezkanalen.  

Kina er nu den største bruger af kanalen og er meget opsat på dens udvidelse. 

  

 

Det allervigtigste var dog, at Xi inviterede Egypten til at tilslutte sig Kinas strategiske idé om at bygge 

»En vej/Et bælte«, hvilket refererer til »det økonomiske Silkevejsbælte« og »det 21. århundredes maritime 

Silkevej« som infrastruktur- og handelsnetværk, som foreslået af Xi under hans besøg i Centralasien og Syd-

østasien i 2013. Xi skrev, at dette modsvarer Egyptens strategi med national udvikling, mens Wang tilskyn-

dede til bilateralt samarbejde i opbygningen af Suez-zonen for Økonomi- og Handelssamarbejde, såvel som 

inden for moderne industrier og landbrug, energi, infrastruktur som motorveje og tunneller, og også rumfart 

og satellitteknologier. 

 Xi udstrakte en officiel invitation til el-Sisi til at besøge Kina, som denne accepterede, idet han udtrykte 

håbet om at besøge Kina så snart som muligt og sagde, at Egypten betragtede Beijing som en vigtig, strate-

gisk partner og inviterede Kina til at deltage i flere projekter, inklusive Suez-zonen for Økonomi og Handels-

samarbejde, bemærkede Sisi og tilføjede, at Kairo hilste kinesiske investeringer i disse projekter velkommen. 

 

 

Solidaritet imod spekulanterne 
Mange af de projekter, som den egyptiske regering nu drøfter, har været på tegnebrættet i årtier, men de 

er systematisk blevet blokeret ved Den internationale Valutafond og andre rovgriske finansinstitutioners 

mellemkomst. Det er således af enorm betydning, at præsident el-Sisi går imod disse institutioner, der sætter 

»pengeværdi« over virkelige værdier, ved at forene Egyptens sag med andre nationer, der modstår gribbe-

fondene, i særdeleshed Argentina.  

Egypten har udtrykt fuld støtte til Argentina som en frontlinjestat i kampen mod internationale speku-

lanter. Den 14. august løftede den argentinske præsident sløret for et brev fra el-Sisi til præsident Cristina 

Fernandez de Kirchner, hvori han erklærede sin fulde solidaritet med Argentinas kamp mod spekulanterne. 

Brevet var et svar på et brev, dateret 26. juni, fra Fernandez til el-Sisi, hvori han blev informeret om status 
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for Argentinas gældsomstrukturering umiddelbart før gribbefondenes indsats for at drive Argentina til beta-

lingsstandsning. 

El-Sisi skrev: »Vi i Egypten følger med største interesse den store indsats, som Deres venligtsindede 

land gør for at opnå jeres udvikling, en beslutsom politik og brede, økonomiske reformer…« Derefter refere-

rer brevet direkte til de »spekulative fonde« som er en forhindring for udviklingslandes bestræbelser på at 

omstrukturere deres gæld. 

 

»Jeg vil gerne bevidne fastheden og styrken af de bånd, der knytter vore broderfolk sammen, og den 

stolthed, vi føler ved vor fælles kamps historie, siden de diplomatiske forbindelser mellem vore lande blev 

etableret i 1947 i søgen efter frihed og uafhængighed«, skrev el-Sisi. 

»Vi forsikrer Dem for, at De har vores fulde støtte til Deres utrættelige indsats for at opnå velfærd for 

det venligtsindede argentinske folk« 

 

 

En ny Suezkanal og kunstvanding af ørkenen 

Den mest dramatiske bekræftelse på, at et nyt paradigme er på vej ind i egyptisk politik, er en tilbage-

venden til gennemførelsen af store projekter inden for infrastruktur, industri og landbrugsudvikling, under et 

politisk skifte, der bringer mindelser om arven fra tidligere præsident Nasser, som for over et halvt århundre-

de siden nationaliserede Suezkanalen og byggede Aswa-dæmningen. 

Ved en konference den 5. august annoncerede el-Sisi konstruktionen af den »Nye Suezkanal, som under 

den første rekonstruktion af projektet, siden det blev bygget for 145 år siden, stiler efter en fordobling af den 

nuværende kanals kapacitet. I den samme tale meddelte el-Sisi sin regerings plan om at færdiggøre Tasha-

projektet, et storstilet projekt i Egyptens vestlige ørken, påbegyndt under den afsatte præsident Hosni Muba-

raks regime, og i hvilket mindre end 10 % er blevet fuldført gennem de sidste 15 år. 

 

Disse to projekter kunne være begyndelsen på at sætte Egypten ind på en kurs med reel, økonomisk udvik-

ling i lighed med, hvad Kina, Rusland og Indien har påbegyndt. Udvidelsen af Suezkanalen sammenkæder 

Egypten direkte med det økonomiske Silkevejsbælte, mens sidstnævnte projekt vil frugtbargøre ørkenen, idet 

det vil udvide fødevareproduktionen og skabe nye landbrugsindustrier og blomstrende bycentre dér, hvor der 

nu er gold ørken. Alt imens disse projekter i sig selv ikke er tilstrækkelige, vil de give økonomien fremdrift 

og folket håb om en bedre fremtid. 

 

 

Den nye Suezkanal 

Placeret omtrent i centrum af det eurasiske kontinent er Suezkanalen den vigtigste, maritime forbindelse 

mellem Asien og Europa, såvel som Nordamerikas østkyst. Kinas og det øvrige Asiens dramatiske, økono-

miske udvikling har kun gjort dens betydning større. Med nye og større containerskibe i rutefart på havene 

mellem øst og vest, er dens udvidelse blevet en nødvendighed på et tidspunkt, hvor den allerede er blevet en 

flaskehals, og hvor skibe er udsat for bekostelige forsinkelser. 

Den 6. august, inden for få timer efter el-Sisis tale, begyndte hundreder af bulldozere, dumperlastbiler 

og ikke færre end 7.500 arbejdere at udgrave den nye kanal. Idet han gik imod den fallerede politik med pri-

vatisering og udenlandsk finansiering, annoncerede el-Sisi, at den første fase af projektet, bygningen af den 

nye kanal, vil blive finansieret udelukkende at egyptiske statsborgere og konstrueret af egyptiske selskaber. 

 

 

Projektets specifikationer er som følger 

Den nuværende kanal, der forbinder Middelhavet og Det Indiske Ocean via Det Røde Hav, er 162 km. 

lang, men er over det meste af strækningen blot 60 meter bred og tillader kun envejstrafik. Den nye kanal er i 

realiteten en massiv opgradering af den gamle kanal, så den tillader tovejstrafik og passage af større skibe. 

Projektet inkluderer udgravningen af en ny, 35 km. lang parallelkanal, der vil supplere den gamle kanal nord 

om Tims ah-søen og Bitter-søerne, alt imens kanalsektionen syd for søerne vil blive udvidet over en stræk-

ning på 37 km. 
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Den anden fase af det, der kaldes »Projektet for udviklingen af Suezkanalen«, omfatter udstykning af et 

mægtigt industrielt og logistisk center på 76.000 m2, der grænser op til kanalen. Dette indebærer opførelsen 

af adskillige havne i de tre byer, der ligger ved kanalen, inklusive Suez og Port Tawfiq mod syd, Ismaili i 

centrum og Port Said mod nord, tilligemed havnebyen Nuseyba i det sydlige Sina og udvikling af Sharma el-

Sheik-lufthavnen. Seks tunneller under kanalen, med fire bestemt for vejtrafik og to for jernbaner, vil blive 

bygget for en estimeret byggesum af $8 milliarder. Fuldførelsen af disse tunneller vil være af afgørende be-

tydning for udviklingen af jernbane- og vejforbindelser mellem Afrika og hele det eurasiske kontinent og 

understrege betydningen af spørgsmålet om at skabe fred i Mellemøsten.  

Der er endvidere planlagt en »Teknologi-dal« i Ismaili og en ny industrizone vest for Suez-golfen.  

 

I sidste måned gav Made Amer, den egyptiske ambassadør til Kina, udtryk for samarbejde omkring den 

nye Silkevej, som rent historisk har sin oprindelse i Egypten, og der var allerede en »forståelse« for samar-

bejde mellem de to lande.  Han pegede på det »kæmpemæssige udviklingsprojekt i Suezkanal-området – 200 

km langt på begge sider af kanalen«, som nu er planlagt. Som den største bruger af kanalen, sagde han, er 

Kina særdeles interesseret i disse projekter. Kinesiske selskaber ønsker oplagringsplads, fremstillings- og 

transitområder osv. for kinesiske produkter. 

 

Den første fase af projektet skulle oprindeligt have taget tre år at bygge, men el-Sisi har beordret det færdigt 

indenfor 12 måneder; derfor er Kontoret for de egyptiske væbnede styrkers Ingeniørkorps blevet beordret til 

at supervisere konstruktionen. Den 6. august begyndte de at udgrave parallelkanalen, idet de fordelte udgrav-

ningsprocessen mellem 33 civile, egyptiske specialfirmaer, og to af hærens bataljoner. 

 

Fase 1 vil blive finansieret lokalt og ikke involvere nogen udenlandske investeringer eller lån. For at gi-

ve alle egyptere mulighed for at investere i projektet, vil regeringen udstede gældsbeviser til offentligheden 

(kun tilgængelige for egyptiske statsborgere) i den lokale møntfod, og som vil blive udbudt i tre kategorier: 

LE10, LE100 og LE1000 til 12 % rente. De vil også blive udstedt i amerikanske dollars i multipler af $1000 

til 3 % rente. Dette vil involvere en koalition af lokale, egyptiske banker, private såvel som statslige. Der vil 

ikke blive nogen gentagelse af 1956, hvor Frankrig og Storbritannien, der ejede kanalen på det tidspunkt, 

lancerede en krig imod Egypten, da Nasser nationaliserede kanalen, til trods for, at det var helt og aldeles 

lovligt under international lov. 

Hele projektet vil koste omkring 60 milliarder egyptiske pund ($8.4 mia.) Embedsmænd siger, at den 

nye kanal vil løfte indtægterne til $13.5 mia. fra $5 mia. ved år 2023.  

Fotos og videoer fra konstruktionen får allerede bred dækning i medierne, hvilket bringer mindelser om 

den tid, hvor Aswa-dæmningen blev bygget. 

 

 

Kunstvanding af ørkenen 

Det andet storstilede projekt annonceret af el-Sisi, Tasha- eller Nye Dal-projektet, tegner til at frugtbar-

gøre de vidtstrakte »ødemarker« i den vestlige ørken, den del af Sahara-ørkenen, der ligger i Egypten. Påbe-

gyndt i 1997 venter projektet stadig på at blive fuldført på grund af manglende finansiering. Projektet tænkes 

at bringe vand fra Nasser-søen, den sø, som dannes af Aswa-dæmningen, ind i ørkenen gennem et system af 

kanaler. Den massive pumpestation var allerede færdig i 2005, men mindre end 10 % af det resterende pro-

jekt er færdiggjort. Den egyptiske premierminister Ibrahim Mahrab annoncerede allerede i juli, at Tasha-

projektet skulle genoplives og have status af et nationalt udviklingsprojekt. 
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Creative Commons/Steffiheff 

Toshka-projektet; byggepladsen (2010) for sifonen, som vil levere vand til ørkenområder. 

 

I en tale under en rundtur i Tasha-regionen sagde Mahrab, at en grundig forundersøgelse vil blive fore-

taget for at genvurdere projektet, som hidtil har kostet mere end $6 mia. og omfatter en stærk infrastruktur og 

store vejnet. Sådan et storstilet projekt bør ikke forsømmes, sagde han.  

Projektet indebærer, at der overføres vand fra Nasser-søen til den vestlige ørken. Hovedpumpestationen 

er allerede færdig. Regeringen har en nødplan for genindvinding af 1 million feddans
1
 (mere end en million 

                                                           
1
 1 fed dan = 24 karat = 60 meter × 70 meter = 4200 kvadratmeter (m 

2)
 = 0,42 ha  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=/search%3Fq%3Dfeddans%26rlz%3D1C1KAFA_enDK559DK559%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.dk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Metre&usg=ALkJrhhNIQchm18_jdwBlDaQipzdbIUnqg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=/search%3Fq%3Dfeddans%26rlz%3D1C1KAFA_enDK559DK559%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.dk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Square_metre&usg=ALkJrhilREoSrA-8-KQr2TTEGwFCOFxBbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=/search%3Fq%3Dfeddans%26rlz%3D1C1KAFA_enDK559DK559%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.dk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hectare&usg=ALkJrhj5rhzf6elpvLpRQehZtzthWc_StA
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acres
2
), omfattende 103.000 feddans alene i Tasha-regionen. Premierministeren sagde, at dette ville tillade 

Tasha at blive et virkeligt bysamfund og være med til at give hele regionen nyt liv. 

Projektet inkluderer opførelsen af et hospital i regionen, såvel som udvikling af boligområder. 

 

 

 
faroukelbaz.com 

Dette kort viser en del af dr. Farouk Albaz’ forslag til udviklingskorridorer,  

med en motortrafikvej vest for Nilen fra Middelhavet til Nasser-søen. 

 

 

                                                           
2
 Acre = ca.0,40 ha. 
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Kun Egypten kan redde Mellemøsten og Nordafrika fra ødelæggelse 

Den egyptiske præsident el-Sisis afgørende ændring af sin politik med henblik på at bringe sit land ind i dette 

nye paradigme, identificerer Egypten som det eneste land i Sydvestasien/Nordafrika, som kan tage lederska-

bet og stoppe Imperiets politik med evindelige krige, som nu trækker hele området ind i en ny, mørk tidsal-

der. Der må gives støtte til el-Sisi, hvis området skal reddes. 

Nøglespillere i området giver udtryk for lignende ideer. I en kommentar med overskriften »Ny strate-

gisk fremdrift?« i den egyptiske avis Al-Aram den13. august, identificerer forfatter og tidligere assisterende 

udenrigsminister Hussein Hardy Egyptens nye lederskabsrolle. Skrevet umiddelbart før el-Sisis besøg i Saudi 

Arabien, identificerer forfatteren den udfordring, som området står overfor med den Islamiske Stat Irak, eller 

som det nu hedder, Islamisk Stat (IS), som en af hovedtruslerne mod området, som kræver en gennemgri-

bende forandring af de politiske alliancer i området, og det er kun Egypten, som er i stand til at gennemføre 

det. 

Hamida identificerer begyndelsen til denne destruktive proces som nogle »regionale magters« forsøg på 

at omstyrte præsident Bashar al-Assads syriske regering. De er »ansvarlige for den nuværende situation«, 

siger han, og en løsning kræver en nedtoning af det »sekteriske aspekt af den aktuelle konfrontation, som 

hærger fra Libanon til Syrien og Irak.« 

Han fortsætter: »Egyptens rolle i at lægge grunden til det ultimative nederlagt for IS og andre terrorist-

grupper, der er tilknyttet al-Qaeda, hvad enten de opererer i Levanten og Irak eller i Nordafrika, er af afgø-

rende betydning.« I denne henseende vil denne rolle afbalancere de forskellige modsatrettede kræfter i områ-

det. 

»Kairo kan bære dette ansvar på sine skuldre, baseret på historisk præcedens, såvel som på fraværet af 

sekteriske eller religiøse hensyn i egyptisk udenrigspolitik. Det nye, egyptiske lederskab har sandsynligvis 

den politiske vilje til at spille denne rolle, for at skabe grobunden for en ny arabisk kernealliance, tilstrække-

lig stærk og sammentømret til effektivt at håndtere de nye, eksistentielle trusler mod det arabiske system af 

stater.« 

»Det er af altafgørende betydning for denne bestræbelse, at Egypten og Saudi Arabien har en fælles op-

fattelse af, hvad disse trusler er. Dette kræver en omarrangering af de arabiske, udenrigspolitiske prioriteter i 

området. Et grundlæggende spørgsmål er, hvorvidt dette kan ske uden samarbejde fra den syriske regering.« 

Det er ikke vanskeligt at se, hvordan Egypten med den nødvendige støtte kan bidrage til at besejre et så-

dant monster som ISIS, gennem at lede regionen ud af Imperiets kontrol og ind i den nye verden, der nu ma-

nifesterer sig blandt landene i Asien, Afrika og Latinamerika. 

 

Denne artikel publiceredes første gang i Executive Intelligence Review, 22. august 2014 

 

 


