
vii 
 

ABSTRAK 

Pada tahun 1956, Inggris melaksanakan invasi militer ke Mesir dengan tujuan 

untuk mengambil alih kembali Terusan Suez yang telah dinasionalisasikan Mesir 

dan menjatuhkan pemimpin Mesir saat itu, Gamal Abdel Nasser dari jabatannya. 

Kemudian pada tahun 2003, Inggris melakukan invasi militer ke Irak dengan 

tujuan untuk menjatuhkan pemimpin Irak saat itu, Saddam Hussein, melucuti 

senjata pemusnah massal di Irak serta membebaskan Irak dari rezim Hussein yang 

otoriter. Kedua kebijakan invasi militer ini memiliki kesamaan yaitu: Inggris 

sama-sama melakukan invasi militer ke Timur Tengah yang salah satu tujuannya 

adalah untuk menjatuhkan pemimpin yang saat itu sedang berkuasa dari 

jabatannya karena dianggap membahayakan kepentingan Inggris serta barat. 

Kedua kebijakan ini juga mendapatkan perlawanan yang kuat dari publik Inggris. 

Sayangnya pada saat invasi ke Mesir, Inggris gagal mencapai tujuan invasi yang 

ditetapkan dan berhasil saat invasinya ke Irak. Skripsi ini menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi gagalnya Inggris untuk mencapai tujuannya di Mesir 

namun berhasil di Irak dan membandingkan kedua kebijakan tersebut. 
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ABSTRACT 

In 1956 Britain invaded Egypt to take back the Suez Canal as a result of the canal 

nationalization by Egyptian Government in the same year as well as to overthrow 

Egyptian leader, Gamal Abdel Nasser. In 2003 Britain invaded Iraq to overthrow 

Iraqi Leader, Saddam Hussein disarm Iraq from the weapon of mass destruction 

and free the Iraqis from Hussein’s authoritarian regime. Both actions have 

similarities i.e. both countries are Middle Eastern whose leaders seemed to 

threatened Britain’s national interests as well as the West’s. Moreover, the two 

foreign policies also faced a strong backlash from public in Britain. However, 

during the invasion in Egypt, Britain failed to accomplish the purpose of the 

invasion but succeeded to Iraq. This article analyzed the factors of which could 

possibly influenced Britain’s failure and success during the invasion. 

Comparisons of the two foreign policies are discussed. 
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