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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του 

μεταπτυχιακού προγράμματος «Διεθνή Πολιτική και Στρατηγικές Σπουδές» του 

Πανεπιστημίου Μακεδονία. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει αφενός μεν την σημασία της 

κατανόησης της  Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων ως απαραίτητο εργαλείο για την εξήγηση της 

συμπεριφοράς των κρατών σε ένα άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα, καθόσον 

αυτή αποτυπώνεται έμπρακτα στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής και της στρατηγικής, 

αφετέρου δε, την ανάγκη αποκωδικοποίησης σημαντικών ιστορικών γεγονότων με 

γνώμονα την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων τα οποία θα συμβάλλουν στην 

ορθολογικότερη αντιμετώπιση δυνητικών παρόμοιων ζητημάτων διεθνούς πολιτικής και 

στρατηγικής. 

Η εργασία θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, επιχειρώντας να 

αποδείξει την εφαρμογή ορισμένων αρχών τόσο της διεθνούς πολιτικής όσο και της 

στρατηγικής, μέσω της ανάλυσης ορισμένων ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα σε 

αυτήν την περιοχή, η οποία βρίθει από συγκρουσιακές καταστάσεις και αλλαγές 

συσχετισμών ισχύος και συμμαχιών. Η ανάλυση αυτή, γίνεται υπό το πρίσμα της 

εξωτερικής πολιτικής του Ισραήλ και της συνεχιζόμενης προσπάθειάς του να 

αποδυναμώσει τους αντιπάλους του με έμμεσο κυρίως τρόπο, με απώτερο σκοπό την 

διασφάλιση της εθνικής του ασφάλειας. Επίσης θα δοθεί έμφαση και στον τρόπο που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή, το Ιράν, η Τουρκία, οι μεγάλες δυνάμεις, αλλά και ένας 

σημαντικός μη κρατικός δρώντας, όπως είναι οι Κούρδοι, οι οποίοι σύμφωνα με την άποψη 

του γράφοντα, αποκομίζουν μαζί με το Ισραήλ τα περισσότερα οφέλη από την 

διαμορφωμένη κατάσταση. 

Η σημασία της ιστορικής γνώσης έχει υπογραμμισθεί τόσο στην αρχαία εποχή, 

λαμβάνοντας υπόψη τα λεγόμενα του Θουκυδίδη, προλογίζοντας το έργο του « Η Ιστορία 

του Πελοποννησιακού Πολέμου », ΄΄Αλλά θα είμαι ικανοποιημένος, αν το έργο μου κριθεί 

ωφέλιμο από όσους θελήσουν να έχουν ακριβή γνώση των γεγονότων που συνέβησαν και 

εκείνων που θα συμβούν στο μέλλον, τα οποία, από την πλευρά της ανθρώπινης φύσης, θα 

είναι όμοια ή παραπλήσια. ΄΄, 
1
όσο και στην νεότερη εποχή, αναλογιζόμενοι την σημασία 

του μηνύματος του Αlexis de Tocqueville,  στην ετήσια ανοιχτή συνεδρίαση της Ακαδημίας 

των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι, στις 3 Απριλίου 1852, αναφορικά με 

την ομοιομορφία της πολιτικής σκέψης
2
 : 

Είναι απίστευτος ο αριθμός των συστημάτων ηθικής και πολιτικής που ιδρύθηκαν με 

επιτυχία, λησμονήθηκαν, επανιδρύθηκαν και λησμονήθηκαν ξανά, για να επανεμφανιστούν 

λίγο αργότερα, γοητεύοντας και καταπλήσσοντας πάντα τον κόσμο ωσάν να ήταν καινούρια, 

καταμαρτυρώντας όχι τη γονιμότητα του ανθρώπινου πνεύματος, αλλά την άγνοια των 

ανθρώπων. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί συνοπτικά το θεωρητικό πλαίσιο επί 

του οποίου θα βασιστεί η εργασία. 

Στη διεθνή πολιτική αναμειγνύονται τρία στοιχεία: 

                                                           
1
 Θουκυδίδου  Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, Αθήνα, Εκδόσεις Εστία, 1998, μτφ Άγγελος 

Βλάχος, σελ. 29 (Α΄ 21-23). 
2
 Μartin Wight, Διεθνής Θεωρία,  Γ Έκδοση, Εκδ. Ποιότητα. Αθήνα 2005, σελ.6. 
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Το πρώτο αφορά τις συγκρούσεις μεταξύ των κυρίαρχων κρατών, αυτών δηλαδή από 

τους δρώντες, που κυριαρχούν σε κάποιο έδαφος και πληθυσμό και κατέχουν επαρκή 

ένοπλη ισχύ, ώστε να υπερασπίζονται την κυριαρχία τους έναντι εξωτερικών απειλών. 

Το δεύτερο στοιχείο της διεθνούς πολιτικής αφορά την συνεργασία μεταξύ των 

κυρίαρχων κρατών. Πέρα από τις συγκρούσεις μεταξύ τους τα κράτη έχουν συμφέρον να 

αναπτύξουν ένα πλέγμα συνεργασιακών διεθνών σχέσεων προς όφελος όλων των 

συμμετεχόντων.
3
 

Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι το πλέγμα των συνεργασιακών διεθνών σχέσεων μπορεί 

να δημιουργεί μεν οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες, απορρέει ωστόσο από τις 

εκάστοτε ισχυρότερες δυνάμεις της εποχής και αντικατοπτρίζει δυσανάλογα τις δικές τους 

προτεραιότητες και τα συμφέροντά τους
4
. 

Το τρίτο στοιχείο αφορά την διαχρονική τάση των αναπτυγμένων πολιτισμών, 

τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή παράδοση και στα παράγωγά της, να δημιουργούν 

συστήματα αξιών με πανανθρώπινες αξιώσεις. Η ρίζα της τάσης αυτής βρίσκεται στην 

αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η οποία επιδίωξε να διαγνώσει οικουμενικούς ηθικούς 

κανόνες υπεράνω των ιδιαιτεροτήτων της κάθε πολιτείας. Σε ήπιες μορφές η επιδίωξη 

πανανθρώπινων αξιών βασίζεται στην πειθώ και μετουσιώνεται σε εθελοντική συνεργασία 

των κυρίαρχων δυνάμεων, οπότε προσεγγίζει το δεύτερο στοιχείο. Όταν όμως η επιδίωξη 

πανανθρώπινων αξιών παίρνει την ακραία μορφή των απόλυτων ηθικών ή ιδεολογικών 

επιταγών, τότε επαναστατικοποιεί τη διεθνή πολιτική, καθώς απειλεί να καταλύσει τις 

κυρίαρχες δυνάμεις, για να τις αντικαταστήσει με μια ενιαία οικουμενική κοινωνία. Όπως 

επισημαίνει ο Μartin Wight, η ακραία επαναστατικότητα οδηγεί στα άκρα το 

συγκρουσιακό στοιχείο της διεθνούς πολιτικής
5
. 

Ο Βρετανός συγγραφέας στο βιβλίο του «Διεθνής Θεωρία» κατέγραψε τα τρία 

κυρίαρχα ρεύματα σκέψης στην διεθνή πολιτική, κατηγοριοποιώντας τους ασκούντες 

πολιτική σε ρεαλιστές, ρασιοναλιστές (ορθολογιστές) και επαναστατικούς. Οι απόψεις 

αυτών σχετικά με τον τρόπο άσκησης εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας θα 

αποτελέσουν τον έναν από τους δύο «πυλώνες» επί των οποίων θα βασιστεί η εργασία. 

Κατά τον  Μartin Wight οι βασικές αρχές της δεξιοτεχνίας της πολιτικής, ποικίλουν 

ανάλογα με το υιοθετούμενο ρεύμα σκέψης. Έτσι οι ρεαλιστές υιοθετούν την αρχή του 

«διαίρει και βασίλευε»
6
, οι ρασιοναλιστές αυτήν του «ένωνε και επηρέαζε»

7
, ενώ τέλος οι 

επαναστατικοί είτε επιθυμούν την κατάργηση του συνόλου της εξωτερικής πολιτικής, 

υιοθετώντας τον απομονωτισμό
8
, είτε υιοθετούν την δική τους εκδοχή του «διαίρει και 

βασίλευε», δηλαδή την οριζόντια διάστασή του
9
 η οποία και θα παρουσιαστεί στο παρόν 

πόνημα. 

Ο δεύτερος «πυλώνας» στον οποίο θα βασιστεί η εργασία, αφορά στις στρατηγικές 

επιλογές των κρατών στο διεθνές σύστημα.  

                                                           
3
 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική (6ος -11ος αιώνας), Εκδ. Ποιότητα Ε  

έκδοση 2007.σελ. 13 
4
 Στο ίδιο σελ. 14 

5
 Στο ίδιο σελ. 14 

6
  Οπ. π. Μartin Wight, Διεθνής Θεωρία, σελ. 181 

7
 Στο ίδιο σελ. 191 

8
 Στο ίδιο σελ. 193 

9
 Στο ίδιο σελ  198 
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Η παραδοσιακή στρατηγική ανάλυση επικεντρωνόταν στο καθαρά συγκρουσιακό 

στοιχείο της διεθνούς πολιτικής. Οι στρατηγικές σπουδές αναδύθηκαν από την ανάλυση της 

καθαρά στρατιωτικής στρατηγικής σε πολέμους
10

. Ο θεωρητικός της κλασσικής 

στρατηγικής ενδιαφέρεται κυρίως για την παραγωγή θεωρίας που αφορά την εξέλιξη και 

την τελική έκβαση της μάχης και κατά προέκταση του ίδιου του πολέμου, ενώ ο 

θεωρητικός της επιστημονικής στρατηγικής παράγει θεωρίες που είτε τοποθετεί στο 

επιστημονικό πλαίσιο της ανάλυσής του τη διεξαγωγή της μάχης ή/και τον περιορισμό της 

βίας, είτε προσεγγίζει τη μάχη ως ένα λειτουργικό εργαλείο με ευρύτερες διαστάσεις που 

επηρεάζει με άμεσο τρόπο το εσωτερικό της διεθνούς πολιτικής αρένας.
11

 

Ο πόλεμος στην ορθολογική του μορφή δεν είναι μια διαδικασία ξεκομμένη από την 

πολιτική σύμφωνα με τους θεωρητικούς ταγούς του Clausewitz, επομένως μπορεί να έχει 

σχέση και με ευρύτερα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής, όπως η ισορροπία ισχύος και η 

διατήρηση ή η ανατροπή του status quo.
12

  

Η υψηλή στρατηγική είναι μια έννοια ευρύτερη της στρατιωτικής στρατηγικής, την 

οποία και περιλαμβάνει. Είναι συνώνυμη με την εθνική στρατηγική και δείχνει τον τρόπο 

που θα κινηθεί ένα κράτος στο διεθνές σύστημα με σκοπό κατά κύριο λόγο την επιβίωσή 

του. Ορθολογικά και ιδανικά κάθε αμυντική πολιτική προσδιορίζεται, διέπεται και 

χαρακτηρίζεται από ένα δόγμα, το κυρίαρχο δόγμα. Από αυτό το δόγμα απορρέουν οι 

επιμέρους στρατηγικές, οι στρατηγικές πολέμου ανά κατηγορία και τύπο πολέμου, οι 

οποίες διασυνδέονται και ενοποιούνται από και στο κυρίαρχο δόγμα
13

 .  

Ειδικότερα το στρατιωτικό δόγμα αντανακλάται στις δυνάμεις που αποκτά ένας 

στρατιωτικός οργανισμός
14

, ενώ η δομή των δυνάμεων αυτών (και η προγραμματισμένη 

χρήση τους) αντανακλά την δομή και τον χαρακτήρα της απειλής και των κινήτρων που 

αντιμετωπίζει ένα κράτος
15

. Δηλαδή το κάθε κράτος θα πρέπει να είναι σε θέση να 

τροποποιεί τα αμυντικά του σχέδια για να αντιμετωπίσει την διαμορφωμένη απειλή κάθε 

φορά.  

Η στρατηγική ανάλυση στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής, διευρύνει το γνωστικό 

αντικείμενο των στρατηγικών σπουδών με δύο τρόπους
16

.: 

 1. Στα πλαίσια της ανάλυσης των πολέμων, συμπεριλαμβάνει πέρα από τη 

στρατιωτική στρατηγική, τους μη στρατιωτικούς παράγοντες που καθορίζουν την πορεία 

και έκβαση ενός πολέμου. Αυτή η έννοια της υψηλής στρατηγικής βρίσκεται πλησιέστερα 

στις παραδοσιακές στρατηγικές σπουδές. 

2. Επεκτείνεται στις μακροσκοπικές υψηλές στρατηγικές των κρατών σε περιόδους 

τόσο ειρήνης όσο και πολέμου. Ως εκ τούτου η προσέγγιση αυτή της υψηλής στρατηγικής 

βρίσκεται πλησιέστερα στη θεωρία διεθνών σχέσεων. 

                                                           
10

 Οπ. π. Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική (6ος -11ος αιώνας), σελ. 14 
11

 Σπ. Λίτσας, Ο πόλεμος και Ορθολογισμός, Εκδ. Ποιότητα 2010, σελ 314. 
12

 Στο ίδιο, σελ. 314 
13

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης,  Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική. Εκδ. Ποιότητα Β έκδοση 2007. Σελ 

139 
14

 Burry R. Rosen. The sources of military doctrine. France Great Britain and Germany between the 

World Wars 
15

Scott Sagan ,1914 Revisited Allies, Offense and Instabillity’’ in Offense, Defense and War.  
16

 Οπ. π. Χαράλαμπος Παπασωτηρίου,, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική (6ος -11ος αιώνας), σελ. 15 
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Η δεύτερη αυτή διάσταση της ανάλυσης της υψηλής στρατηγικής υπερβαίνει τα όρια 

του καθαρά συγκρουσιακού στοιχείου τα διεθνούς πολιτικής και επεκτείνεται στα στοιχεία 

της συνεργασίας μεταξύ των κυρίαρχων κρατών και της επιδίωξης πανανθρώπινων αξιών. 

Η εργασία παρότι επικεντρώνεται στο συγκρουσιακό στοιχείο της διεθνούς πολιτικής, 

επεκτείνεται και στα άλλα δύο στοιχεία, μονάχα όμως στο μέτρο που επηρεάζουν την 

πορεία και έκβαση των διεθνών ανταγωνισμών. 

Η στρατηγική σκέψη έχει τις ρίζες της σε ένα συγκεκριμένο τρόπο διαμάχης, στον 

οποίο οι αντίπαλες πλευρές χρησιμοποιούν ή απειλούν να χρησιμοποιήσουν ένοπλη βία. 

Εντούτοις, ο πόλεμος δεν είναι αποκλειστικά στρατιωτικό φαινόμενο. Σχεδόν σε κάθε 

ένοπλη σύρραξη οι αντίπαλες πλευρές χρησιμοποιούν και άλλα μέσα εκτός από την ένοπλη 

βία, για να κάμψουν τη θέληση του αντιπάλου. Μόνο σε ακραίες περιπτώσεις 

ολοκληρωτικού πολέμου, όπως στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά το 1941, 

περιορίζονται οι ενέργειες των αντιμαχομένων σχεδόν αποκλειστικά στην χρήση ένοπλης 

βίας. 

Η υψηλή στρατηγική σε μια ένοπλη σύρραξη περιλαμβάνει το σύνολο των μέσων που 

χρησιμοποιούν οι αντίπαλες πλευρές για την προώθηση των πολεμικών τους στόχων. Η 

υψηλή στρατηγική στον πόλεμο έχει πέντε βασικές διαστάσεις, μέσα στις οποίες κινούνται 

οι εμπόλεμοι
17

: 

        1. Στρατιωτική στρατηγική. Ο όρος αναφέρεται στη χρήση ένοπλης βίας σε ξηρά, 

θάλασσα και αέρα για την προώθηση των πολιτικών σκοπών των εμπολέμων. Η ένοπλη βία 

στον πόλεμο δεν είναι αυτοσκοπός. Αντίθετα κατευθύνεται από τον πολιτικό στόχο της 

κάμψης της θέλησης της μιας πλευράς, ώστε να αποδεχθεί τους πολιτικούς σκοπούς της 

άλλης στην διένεξη. Η χρήση της ένοπλης βίας έχει τρείς βασικούς επιχειρησιακούς 

στόχους, μέσω των οποίων επιδιώκεται η αποδοχή από τον αντίπαλο του πολιτικού σκοπού 

του πολέμου: α) Την  καταστροφή των ενόπλων δυνάμεων του αντιπάλου, β) την 

κατάκτηση και υπεράσπιση εδάφους, γ) την καταστροφή των συντελεστών  ισχύος του 

αντιπάλου, πέρα από τις ένοπλες δυνάμεις του (π.χ. οικονομία, πληθυσμός, ηθικό του 

πληθυσμού, πολιτική και διοικητική συνοχή). 

          Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί συνοπτικά η διαφορά μεταξύ 

τακτικής και στρατηγικής. Σύμφωνα με τον Clausewitz τακτική είναι η χρήση των ένοπλων 

δυνάμεων με σκοπό τη νίκη στη μάχη.  

         Η στρατηγική αφορά την εκμετάλλευση των επιτυχιών στις μάχες με σκοπό την 

προώθηση των πολιτικών σκοπών του πολέμου. Η σχέση μεταξύ των δύο είναι αμφίδρομη. 

Αφενός η τακτική καλείται να εξυπηρετήσει τη στρατηγική, να επιφέρει δηλαδή νίκες στα 

πεδία των μαχών οι οποίες να προωθούν το επιθυμητό πολιτικό αποτέλεσμα του πολέμου. 

Νίκες στα πεδία των μαχών που δεν προωθούν πολιτικούς σκοπούς του πολέμου είναι 

«πύρρειες», δηλαδή αναποτελεσματικές. Αφετέρου η στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται 

στις δυνατότητες και στις ανάγκες της τακτικής. Όταν μια στρατηγική απαιτεί νίκες σε 

μάχες που δεν είναι τακτικά εφικτές, θα ακολουθήσουν ήττες στα πεδία των μαχών και 

επομένως και ήττα της στρατηγικής
18

. 

       2. Η οικονομική διάσταση. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα στον πόλεμο είναι η υλική 

υποστήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η οικονομία του πολέμου αφορά τη μέθοδο 

χρηματοδότησης των ένοπλων δυνάμεων, την αγορά ή κατασκευή εξοπλισμού και τη 

γενικότερη επιμελητεία (στέγαση και σιτισμό των ενόπλων δυνάμεων). Το κόστος ενός 

πολέμου επιβαρύνει την κοινωνία και την καθιστά αρνητικά διακείμενη προς αυτόν, 

                                                           
17

 Στο ίδιο, σελ. 17 
18

 Στο ίδιο, σ.σ. 17-18 
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ιδιαίτερα όταν αυτή βιώνει ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο. Η καταστροφή της οικονομίας του 

αντιπάλου μπορεί να αποτελέσει έναν από τους επιχειρησιακούς στόχους της στρατιωτικής 

στρατηγικής
19

. 

      3. Εσωτερική πολιτική. Από την σκοπιά της υψηλής στρατηγικής σε έναν πόλεμο η 

σημαντικότερη διάσταση της εσωτερικής πολιτικής αφορά την ικανότητα ενός πολιτικού 

συστήματος να αντλεί πόρους από τον πληθυσμό του για τις ένοπλες δυνάμεις του και να 

οργανώνει την αμυντική-ή επεκτατική- πολιτική του. Συμπεριλαμβάνει την κρατική 

οργάνωση και τη συνοχή του πολιτικού συστήματος. 

         Περαιτέρω η διάσταση της εσωτερικής πολιτικής αφορά και την εσωτερική 

νομιμοποίηση μιας πολεμικής προσπάθειας, την ανοχή δηλαδή ή την υποστήριξη των 

πολεμικών στόχων από τον πληθυσμό. Η εσωτερική νομιμοποίηση είναι πολύ σημαντική 

για την επιτυχία ενός πολέμου, διότι το όριο αντοχής μιας κοινωνίας απέναντι στην 

διεξαγωγή ενός πολέμου είναι καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξή του
20

. Ιδιαίτερα, 

όταν το οικονομικό κόστος ενός πολέμου, όπως προαναφέρθηκε, συνοδεύεται και από 

ανθρώπινες απώλειες ή άσχημες συμπεριφορές, η αντίδραση της κοινωνίας έναντι του 

πολέμου γίνεται εντονότερη και κάμπτεται η πολιτική θέληση για συνέχιση του πολέμου
21

. 

        Η εσωτερική νομιμοποίηση εξαρτάται από τους πολιτικούς σκοπούς του πολέμου. Η 

υπεράσπιση του πατρίου εδάφους, για παράδειγμα, πετυχαίνει εσωτερική νομιμοποίηση 

ευκολότερα από άλλους πιο μακρινούς ή δυσνόητους για τον πληθυσμό σκοπούς (π.χ. οι 

Η.Π.Α. κατά την ανθρωπιστική επέμβαση του Ο.Η.Ε. στην Σομαλία το 1992-93,απέσυραν 

το μεγαλύτερο μέρος των στρατευμάτων τους όταν σκοτώθηκαν δεκαοχτώ στρατιώτες.). 

         Επίσης η διάσταση της εσωτερικής νομιμοποίησης περιλαμβάνει, όχι μόνο το 

εσωτερικό της κάθε πλευράς, αλλά και την υπονόμευση της εσωτερικής νομιμοποίησης της 

άλλης πλευράς. Η προπαγάνδα και ο ψυχολογικός πόλεμος εμπίπτουν σε αυτήν τη 

διάσταση. 

        4. Η διεθνή νομιμοποίηση. Η διάσταση αυτή αφορά τον βαθμό στον οποίο οι πολεμικοί 

σκοποί αλλά και τα πολεμικά μέσα συμβαδίζουν με τις επικρατούσες διεθνείς αξίες και το 

πνεύμα της εποχής. Ο παράγοντας αυτός μπορεί να επηρεάσει τη στάση τρίτων δυνάμεων 

προς τους εμπολέμους
22

. 

       Εκτός από τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος η ανάγκη των κρατών να 

λειτουργούν υπό συνθήκες μερικής ή ολικής ομαλότητας στο διεθνές επίπεδο αναδεικνύει 

μία διαφορετική διάσταση της κομβικής παρουσίας της βίας στη διεθνή πολιτική. Αυτή η 

διαδικασία συνδέεται με την υποκειμενική προβολή του εθνικού συμφέροντος, αλλά την 

φορά αυτή οι λόγοι δεν είναι αποκλειστικώς και μόνο ενδογενείς, αλλά άπτονται και της 

ευρύτερης διάστασης του διεθνούς περιβάλλοντος. Το ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή τη 

σύνδεση είναι η διαδικασία αιτιολόγησης και νομιμοποίησης του πολέμου στο διεθνές 

περιβάλλον. Για παράδειγμα, ο πόλεμος στο Ιράκ, αλλά και γενικότερα το στρατηγικό 

δόγμα Bush που παρουσιάστηκε μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11
ης

  Σεπτεμβρίου, 

εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Οι Η.Π.Α. επιδίωξαν να δικαιολογήσουν την επιθετική 

τους πολιτική απέναντι στα κράτη που ονόμασαν «ο άξονας του κακού», κυρίως για λόγους 

εσωτερικής συνοχής αλλά και για να διασφαλίσουν ευρεία υποστήριξη από το συμμαχικό 

τους δίκτυο
23

. 

         Η  διεθνής νομιμοποίηση μιας πολεμικής προσπάθειας εξαρτάται εν μέρει από τις 

ενέργειες των εμπολέμων για τον επηρεασμό της διεθνούς κοινής γνώμης μέσω της 

απόκρυψης δυσάρεστων γεγονότων και της προβολής των ευνοϊκών πλευρών της 

                                                           
19

 Στο ίδιο, σ.σ. 19 
20

 Στο ίδιο, σ.σ. 20 
21

Μack Andrew , Why Big Nations Lose Small Wars. The Politics of Assymetric Conflict’’. Σελ.  
22

 Οπ. π. Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική (6ος -11ος αιώνας) σελ. 21 
23

 Οπ. π. Σπ. Λίτσας, Ο πόλεμος και Ορθολογισμός, Εκδ. Ποιότητα 2010. σ.σ. 68-69 
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πολεμικής προσπάθειας. Κατά κανόνα οι εμπόλεμοι προσπαθούν να παρουσιάσουν τους 

πολεμικούς τους σκοπούς και τις ενέργειές τους υπό το πρίσμα μιας ιδεολογίας με διεθνή 

αποδοχή
24

. 

        Γενικότερα, ένας πόλεμος που δεν απολαμβάνει εσωτερική ή/και εξωτερική 

νομιμοποίηση είναι καταδικασμένος να αποτύχει ανεξαρτήτως του λόγου και των ηθικών ή 

μη επιχειρημάτων που ωθούν ένα κράτος να εμπλακεί σε αυτόν
25

. 

        5. Η διπλωματία. Η διάσταση αυτή αφορά κυρίως τις προσπάθειες των εμπολέμων να 

εξασφαλίσουν την πολεμική σύμπραξη τρίτων δυνάμεων ή τουλάχιστον την έμμεση 

υποστήριξή τους.
26

 

        Μετά την συνοπτική ανάλυση των πτυχών της υψηλής στρατηγικής, μπορούμε να 

εισέλθουμε στο πεδίο των στρατηγικών επιλογών των κρατών στο διεθνές σύστημα. 

        Τα κράτη στην διεθνή πολιτική και εν μέσω ενός άναρχου και ανταγωνιστικού 

διεθνούς συστήματος αγωνίζονται όπως προαναφέρθηκε, κυρίως για την επιβίωσή τους, 

αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και για την ηγεμονία. Οι επιλογές που έχουν είναι η 

συμμετοχή στο διεθνές σύστημα ως ενεργά μέλη αυτού, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή 

ισχύος σε αυτό, η τήρηση ουδετερότητας και ο απομονωτισμός (π.χ. η Αλβανία από το 

1970 έως το 1989 και οι Η.Π.Α. κατά τον 19ο αιώνα και την περίοδο του μεσοπολέμου). 

Εφόσον τα κράτη επιλέξουν την ενεργό συμμετοχή, οι στρατηγικές επιλογές τους είναι:
27

 

 

              •   H υποχωρητικότητα η οποία εκφράζεται είτε μέσω του κατευνασμού 

(appeasemant) είτε μέσω της σύμπλευσης (bandwagoning). 

              •     H εξισορρόπηση. Δηλαδή η προσπάθεια δημιουργίας ισότητας ή και υπεροχής 

ισχύος μέσω της εσωτερικής ενδυνάμωσης (αύξηση συντελεστών ισχύος), την δημιουργία 

ή την συμμετοχή σε συμμαχίες με τους αντιπάλους των αντιπάλων τους και την χρήση 

ισχύος είτε στα πλαίσια ενός αμυντικού πολέμου είτε στα πλαίσια του πειθαναγκασμού και 

του διαίρει και βασίλευε. 

              •  Η ηγεμονία. Στην περίπτωση αυτή τα κράτη επιδιώκουν την εσωτερική τους 

ενδυνάμωση, την δημιουργία ηγεμονικών συμμαχιών με αυτά στο κέντρο αυτής και την 

επιθετικότητα η οποία εκφράζεται είτε στα πλαίσια ενός πολέμου κατακτήσεως, είτε στα 

πλαίσια του πειθαναγκασμού και του διαίρει και βασίλευε. 

       H παρούσα μελέτη θα εστιάσει στην  στρατηγική επιλογή του «διαίρει και βασίλευε». 

Η στρατηγική αυτή επιλογή επιτρέπει την έμμεση αντιμετώπιση του αντιπάλου και έχει 

τρείς εκφάνσεις: μία επιθετική και δύο αμυντικές. 

       α. Επιθετική προσέγγιση 

           Σκοπός αυτής της επιθετικής έμμεσης προσέγγισης είναι η αύξηση της σχετικής 

ισχύος του κράτους. Το κράτος επιχειρεί να αποδυναμώσει τους αντιπάλους του 

υποδαυλίζοντας τις αντιθέσεις μεταξύ τους και προκαλώντας έτσι αντιπαλότητα ή στην 

καλύτερη περίπτωση, παρατεταμένο πόλεμο. Πρόκειται για μια στρατηγική χαμηλού 

κόστους αλλά και υψηλής αβεβαιότητας. Σε περίπτωση επιτυχίας το κράτος που την 

επιχειρεί παραμένει στο περιθώριο, δεν επιβαρύνεται στρατιωτικά και η σχετική του ισχύς 

αυξάνεται. Σε περίπτωση αποτυχίας οι όροι αντιστρέφονται. Οι σχέσεις του επιχειρούντος 

κράτους με τους εχθρούς του επιβαρύνονται και ο ανταγωνισμός οξύνεται. 

        Η στρατηγική αυτή απαιτεί διπλωματική δεξιοτεχνία, καθώς λαμβάνει χώρα συνήθως 

σε περιβάλλον υψηλής ρευστότητας. Ο ρόλος της στρατιωτικής ισχύος είναι περιορισμένος. 

                                                           
24

 Οπ. π. Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική (6ος -11ος αιώνας), σελ. 21 
25

  Οπ. π. Σπ. Λίτσας,  Ο πόλεμος και Ορθολογισμός, σελ. 69 
26

 Οπ. π. Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική (6ος -11ος αιώνας), σελ. 21 
27

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις,  ΣΤ έκδοση.  Εκδ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2010. σ.σ. 

187-191. 
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Αφορά κυρίως την υποστήριξη των ευαίσθητων διπλωματικών κινήσεων μέσα από την 

προβολή περιορισμένης ισχύος υπέρ ευκαιριακών εταίρων.
28

 

       Η  έμμεση αυτή επιθετική στρατηγική επιτυγχάνεται με δύο τρόπους. Την πρόκληση 

πολέμου για κατατριβή τρίτων και την κατατριβή τρίτων, ο οποίος αποτελεί παραλλαγή του 

προηγούμενου. Ο πρώτος τρόπος
29

 συνίσταται στο να οδηγήσει κανείς δύο αντιπάλους του 

σε παρατεταμένο πόλεμο, ούτως ώστε να εξαντληθούν, ενώ ο υποκινητής του πολέμου 

παραμένει θεατής με ανέπαφη τη στρατιωτική δύναμή του. Στην παρούσα εργασία η 

περίπτωση αυτή της έμμεσης επιθετικής στρατηγικής θα παρουσιαστεί υπό το πρίσμα του 

πολέμου στο Ιράκ το 2003, με την διαφοροποίηση ότι ο πόλεμος αυτός προκλήθηκε από το 

Ισραήλ με σκοπό την κατατριβή μόνο του Ιράκ και όχι των Η.Π.Α. και Ιράκ, καθόσον οι 

πρώτες αποτελούν διαχρονικό σύμμαχο του Ισραήλ. 

     Η κατατριβή τρίτων
30

, όπως προαναφέρθηκε, είναι μια παραλλαγή της προηγούμενης 

στρατηγικής, η οποία υπόσχεται περισσότερα. Εδώ, ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι 

τυχόν πόλεμος μεταξύ των αντιπάλων ενός κράτους θα μετατραπεί σε μια μακρόχρονη και 

δαπανηρή σύγκρουση, η οποία θα διαβρώσει την δύναμή τους. Στην παραλλαγή αυτή δεν 

υπάρχει παρακίνηση για πόλεμο, οι αντίπαλοι έχουν ξεκινήσει τον πόλεμο από μόνοι τους 

και αυτός που ενδιαφέρεται για την κατατριβή τους, φροντίζει βασικά να εξουθενωθούν, 

ενώ αυτός παραμένει έξω από τον πόλεμο. Ως εφαρμοστικό πλαίσιο αυτής της στρατηγικής 

θα παρουσιαστεί ο οκταετής πόλεμος Ιράν-Ιράκ (1980-88), καθόσον και οι δύο 

αποτελούσαν αντιπάλους του Ισραήλ. 

 

       β. Αμυντική προσέγγιση (Μεταφορά των βαρών) 

           Η μεταβίβαση του κόστους σε τρίτους είναι μια από τις πιο συχνά εφαρμοζόμενες 

αμυντικές στρατηγικές, η οποία παρατηρείται ακόμη και μέσα στα πλαίσια συμμαχιών. Σε 

αυτή την περίπτωση το κράτος αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη να αποτρέψει 

περαιτέρω αναβάθμιση της ισχύος του αντιπάλου, αλλά αναζητά κάποιο άλλο κράτος 

«θύμα», το οποίο θα τον αντιμετωπίσει, είτε γιατί το ίδιο δεν διαθέτει επαρκή ισχύ είτε 

γιατί θέλει να αποφύγει περαιτέρω υποβάθμιση της σχετικής του ισχύος.
31

 

           Τα κράτη που μεταφέρουν τα βάρη συνήθως διατηρούν ψυχρές σχέσεις με το κράτος 

που προορίζεται να σηκώσει τα βάρη κι αυτό όχι απλώς επειδή η διπλωματική 

αποστασιοποίηση μπορεί να βοηθήσει στην καλλιέργεια καλών σχέσεων με τον 

επιτιθέμενο, αλλά επειδή τα κράτη που μεταφέρουν τα βάρη δεν θέλουν να συρθούν σε ένα 

πόλεμο στο πλευρό του κράτους που σηκώνει τα βάρη. Σε τελική ανάλυση, ο στόχος του 

κράτους που μεταφέρει τα βάρη, είναι να αποφύγει να πολεμήσει με τον επιτιθέμενο.
32

 

          Οι μηχανισμοί με τους οποίους επιτυγχάνεται αυτό είναι, πρώτον η διατήρηση καλών 

διπλωματικών επαφών με τον αντίπαλο, ώστε να αποφευχθεί η ανάφλεξη, δεύτερον η 

αποστασιοποίηση από το κράτος «θύμα», ώστε, αν ξεσπάσει πόλεμος, το κράτος που 

επιχειρεί τη συγκεκριμένη στρατηγική, να μην παρασυρθεί σε αυτόν και τρίτον, η 

ενσυνείδητη επιλογή «θύματος», το οποίο να έχει επαρκείς επιθετικές δυνατότητες, ώστε 

να αποτελεί απειλή για τον αντίπαλο και να τον αναγκάσει να συγκεντρώσει την προσοχή 

του σε αυτό. Είναι μάλιστα πιθανόν το κράτος που επιχειρεί τη στρατηγική αυτή να 

επιτρέψει στο «θύμα» να αναπτύξει περαιτέρω την ισχύ του, χωρίς να προσπαθήσει να την 

εξισορροπήσει.
33

 

                                                           
28

 Οπ. π. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις.. σ.σ. 218-220. 
29

 John Mearscheimmer, H Τραγωδία της Πολιτικής των Μ. Δυνάμεων, Εκδ. Ποιότητα Στ  έκδοση 

2011, σελ. 321. 
30

 Στο ίδιο, σελ. 323 
31

 Οπ. π. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις.. σελ. 221. 
32

 Οπ. π. John Mearscheimmer, H Τραγωδία της Πολιτικής των Μ. Δυνάμεων, σελ. 331 
33

 Οπ. π. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις.. σ.σ. 221-222. 
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          Η  αμυντική αυτή προσέγγιση έχει τα ίδια πλεονεκτήματα με την επιθετική. Σε 

περίπτωση επιτυχίας της, το κράτος έχει αναχαιτίσει τον αντίπαλό του, χωρίς να έχει 

εμπλακεί σε σύγκρουση και χωρίς να έχει επωμιστεί το κόστος μιας κούρσας εξοπλισμών. 

Επίσης μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια ως στρατηγική, στην περίπτωση που ένα κράτος 

αντιμετωπίζει περισσότερους από έναν εχθρούς. Ωστόσο η αποτυχία της μπορεί να είναι 

καταστροφική. Σε περίπτωση που το κράτος «θύμα» δεν μπορέσει να αναχαιτίσει τον 

αντίπαλο, ο τελευταίος δεν αποδυναμώνεται, αλλά ενισχύεται σε σχετικά και απόλυτα 

μεγέθη και καταλήγει να συνιστά μεγαλύτερη απειλή. Επιπλέον υπάρχει η περίπτωση το 

«θύμα» να αναπτύξει σε τέτοιο βαθμό την ισχύ του, ώστε τελικά να αναχθεί εκείνο σε 

κρίσιμο αντίπαλο
34

.  

         Στην ανάλυση που θα επιχειρήσουμε, η στρατηγική αυτή θα αποτυπωθεί στα πλαίσια 

του ρόλου της Τουρκίας ως κράτος «θύμα», εξυπηρετώντας  ακούσια τα συμφέροντα του 

Ισραήλ, στην περίπτωση του συριακού εμφυλίου, αλλά και σε περίπτωση μιας πιθανής 

σύγκρουσής της με το Ιράν λόγω ανταγωνιστικών συμφερόντων. 

        Τέλος υπάρχει και μια ακόμη αμυντική προσέγγιση της στρατηγικής του «διαίρει και 

βασίλευε» η οποία ονομάζεται «Αποτροπή Συμμαχίας». Σκοπός της έμμεσης αυτής 

αμυντικής προσέγγισης, είναι να μην επιτρέψει την εξωτερική ενδυνάμωση του αντιπάλου, 

η οποία αν γίνει, θα καταλήξει σε αύξηση της ισχύος του και ανατροπή της ισορροπίας
35

.  

        Γενικότερα στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεώρηση, στην οποία θα βασιστεί η 

εργασία, στο δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνεται η εικόνα του διεθνούς συστήματος, αλλά και 

του περιφερειακού υποσυστήματος της Μέσης Ανατολής, την παρούσα χρονική περίοδο. 

Επίσης στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά και στον Ισλαμικό διχασμό, η κατανόηση του 

οποίου, κρίνεται σημαντική, διότι αποτελεί μια από τις μεταβλητές που επηρεάζουν τις 

σχέσεις μεταξύ των κρατών στην περιοχή αυτή. 

       Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο εισερχόμαστε στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής, 

αναλύοντας τις δύο εκδοχές του «διαίρει και βασίλευε» (κάθετη και οριζόντια), όπως τις 

παρουσίασε ο Μartin Wight στο βιβλίο του «Η Διεθνής Θεωρία», φέροντας ως 

παραδείγματα την σχέση του Ισραήλ με την ενδοπαλαιστινιακή διαμάχη, στην πρώτη 

εκδοχή και την εξωτερική πολιτική τόσο της Τουρκίας όσο και του Ιράν στην δεύτερη 

αντίστοιχα. 

      Στο πέμπτο και έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην στρατηγική του «διαίρει και 

βασίλευε» και τις εκφάνσεις της. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επιθετική 

προσέγγιση με βάση τον ρόλο του Ισραήλ στον πόλεμο Ιράν – Ιράκ, αλλά και στον πόλεμο 

εναντίον του Ιράκ το 2003. Η αμυντική προσέγγιση αναλύεται στο έκτο κεφάλαιο, στα 

πλαίσια του ρόλου της Τουρκίας ως κράτος «θύμα» στον συριακό εμφύλιο. 

     Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στην χρήση της «Πέμπτης Φάλαγγας», ως ένα μέσο 

για την επίτευξη της έμμεσης αυτής στρατηγικής, στην βάση των συγκρούσεων που έλαβαν 

χώρα στην Μέση Ανατολή, εστιάζοντας κυρίως στον Κουρδικό παράγοντα, για να 

καταλήξουμε στο όγδοο κεφάλαιο στην παρουσίαση της προοπτικής δημιουργίας ενός 

ανεξάρτητου Κουρδιστάν ή της συμμετοχής των Κούρδων στα πλαίσια δημιουργίας 

ομοσπονδιών ή συνομοσπονδιών στα κράτη όπου διαβιούν, με βάση την πολιτική του 

«ένωνε και επηρέαζε» την οποία υιοθετούν οι ρασιοναλιστές πολιτικοί. 
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 Στο ίδιο, σελ. 222 
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 Στο ίδιο, σελ. 222 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΘΕΩΡΗΣΗ 

Οι θεωρήσεις στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων είναι ομαδοποιήσεις αξιωμάτων 

που εκφράζουν δογματικά απόψεις περί λειτουργίας της διεθνούς πολιτικής και των 

σχέσεων μεταξύ των παραγόντων του διεθνούς συστήματος. Από τις θεωρήσεις ή στις 

θεωρήσεις στηρίζονται οι θεωρίες. Οι θεωρίες είναι ερμηνείες των φαινομένων που 

προκύπτουν ή παρατηρούνται σε ευρεία ή περιορισμένη κλίμακα στο διεθνές επίπεδο, οι 

οποίες όμως, σε αντίθεση με τις θεωρήσεις, μπορούν να υποβληθούν ή υποβλήθηκαν σε 

εμπειρικό έλεγχο για να κριθεί η εγκυρότητά τους
36

.   Οι κυρίαρχες θεωρήσεις της 

επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων είναι ο κλασσικός ρεαλισμός, ο δομικός ρεαλισμός ή 

νεορεαλισμός και ο πλουραλισμός. Επίσης υφίστανται και οι θεωρήσεις του 

τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού και του θεσμικού διακυβερνητισμού που αποτελούν 

προσπάθειες βελτίωσης των προηγουμένων αλλά και αυτές της πολιτισμικής και της 

μαρξιστικής.  

Η επιλογή της κατάλληλης θεώρησης ως του θεωρητικού πλαισίου ή βάσης μιας 

μελέτης, γίνεται αφενός υποκειμενικά, με αποκλειστικό κριτήριο τις γνώσεις, τις 

ικανότητες και τις δυνατότητες του ερευνητή ή ακόμη και τις ιδεολογικές του επιλογές, και 

αφετέρου αντικειμενικά, με κριτήριο τις ανάγκες της υπό εξέλιξη μελέτης
37

. 

Για την επιλογή της καταλληλότερης θεώρησης, πάνω στην οποία θα βασιστεί η 

εργασία, θα πρέπει καταρχήν  να αποκλείσουμε την πλουραλιστική, την μαρξιστική και την 

πολιτισμική θεώρηση. Η πρώτη είναι εύκολο να αποκλειστεί, διότι αποδέχεται ένα λιγότερο 

ανταγωνιστικό και πιο συνεργατικό διεθνές σύστημα, στο οποίο υπάρχουν σχέσεις 

αλληλεξάρτησης και στο οποίο η οικονομία παίζει ρόλο. Αποδέχεται επίσης πως το 

υπέρτατο συμφέρον των κρατών δεν είναι κατ’ ανάγκη και πρωταρχικά η ακεραιότητά 

τους, η οποία να διασφαλίζεται αποκλειστικά με στρατιωτικά μέσα. Επιπλέον αποδίδει και 

μια ιδιαίτερη θέση στον ρόλο του διεθνούς δικαίου και των θεσμών, που εξ’ ορισμού και εξ 

αρχής λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη και επηρεάζουν τις συμπεριφορές τους. Τίποτα 

όμως από όλα αυτά δεν ισχύει για τα κράτη στην Μέση Ανατολή, όπου οι συγκρούσεις 

μεταξύ τους αποτελούν συχνό φαινόμενο, η στρατιωτική ισχύς βρίσκεται στην κορυφή της 

ατζέντας των κρατών της περιοχής, ακόμα και αν αυτά διαθέτουν την αντίστοιχη 

οικονομική, όπως π.χ. το Ισραήλ, η Σ. Αραβία και το Ιράν. 

Η δεύτερη αποκλείεται ευκολότερα, διότι αποδέχεται ως κινητήρια δύναμη της 

ιστορίας, αλλά και αναλυτικό εργαλείο της την πάλη των τάξεων, ερμηνεύοντας όλα τα 

γεγονότα υπό το πρίσμα της ευρύτερης αντιπαράθεσης μεταξύ του καπιταλιστικού και του 

σοσιαλιστικού συστήματος. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι τέτοιου είδους αντιπαράθεση δεν 

λαμβάνει χώρα στο σημερινό διεθνές σύστημα, αλλά πολλώ δε μάλλον, στην περιοχή της 

Μέσης Ανατολής. 

Αναφορικά με την πολιτισμική ή την θεώρηση σύγκρουσης των πολιτισμών, η 

απόκλιση της είναι επίσης επιβεβλημένη, καθόσον στη Mέση Ανατολή λαμβάνουν χώρα 

συγκρούσεις μεταξύ κρατών που ανήκουν στον ίδιο πολιτισμό, σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση που πρότεινε ο Samuel Huntington στο βιβλίο του «Η σύγκρουση των 

πολιτισμών».
38

 

                                                           
36

 Οπ. π. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις.. σελ. 57. 
37

 Οπ. π. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης.  Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική. σελ. 34 
38

 Huntington Samuel P., The clash of civilizations and the remaking of world order, Simon & Shuster, 

N. York, 1997. Στα ελληνικά το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει ως  Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο 

ανασχηματισμός της παγκόσμιας τάξης. Τerzo Books, Αθήνα, 1999. 
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Επομένως, αυτόματα και ορθολογικά οδηγούμαστε στην υιοθέτηση της ρεαλιστικής 

θεώρησης αλλά και στις προτάσεις βελτίωσής της. Ο κλασσικός ρεαλισμός πηγάζει από την 

ελληνική αρχαιότητα και συγκεκριμένα από τον Θουκυδίδη και  συντίθεται από τα 

παρακάτω αξιώματα
39

: 

• Τα κράτη είναι οι πιο σημαντικοί αν όχι οι μοναδικοί παράγοντες του διεθνούς 

συστήματος. 

• Το διεθνές σύστημα είναι άναρχο και για αυτό και ανταγωνιστικό. 

• Τα κράτη αποτελούν ορθολογικές οντότητες και ενότητες που , 

λειτουργώντας μέσα σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, υπολογίζουν το κόστος και το 

όφελος των εναλλακτικών τους επιλογών και επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των κερδών 

τους, δηλαδή λειτουργούν με βάση το «εθνικό» τους συμφέρον. 

• Υπέρτατο εθνικό συμφέρον είναι η ασφάλεια του κράτους, η επιβίωσή του. 

• Η ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω της  ισχύος και ιδιαίτερα της στρατιωτικής. 

• Τα κράτη επιδιώκουν την ισχύ (να επηρεάζουν τους υπόλοιπους ή να 

αποκτήσουν μέσα για τον ίδιο σκοπό), αποτιμούν τα συμφέροντά τους στη βάση 

αποκλειστικά της ισχύος. 

• Τα κράτη καταφεύγουν στον πόλεμο όχι από λάθος εκτιμήσεις αλλά για να 

εξυπηρετήσουν σαφή συμφέροντα και πολιτικούς σκοπούς. 

• Οι κανόνες διεθνούς δικαίου δεν παίζουν κανένα ρόλο παρά μόνο 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ισχυρών. 

• Οι διεθνείς οργανισμοί είναι δημιουργήματα και εργαλεία στα χέρια των 

ισχυρών. Επίσης οι διεθνείς οργανισμοί  και οι συμμαχίες υπάρχουν όσο υφίστανται κοινά 

συμφέροντα και ανάλογα με την ισχύ των κρατών μελών. 

Όμως ο κλασσικός ρεαλισμός ενέχει κάποιες αδυναμίες. Μεταξύ αυτών το αξίωμα ότι 

η εξωτερική πολιτική εκπονείται με βάση τα συμφέροντα των κρατών, συμφέροντα τα 

οποία προσδιορίζονται ορθολογικά, χωρίς να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο αυτά 

αρθρώνονται. Η αποδοχή του εν λόγω αξιώματος δεν θα επέτρεπε την αποδοχή του ρόλου 

και την εξέταση και στην συνέχεια την κατανόηση και την ανάλυση ορισμένων θεμάτων, 

τα οποία σχετίζονται με τις συστημικές πιέσεις που δέχονται οι παίκτες του διεθνούς 

συστήματος από την κατανομή ισχύος μέσα σε αυτό, οι οποίοι και μοιραία οδηγούνται σε 

συγκεκριμένες συμπεριφορές
40

. Επί παραδείγματι η υιοθέτηση του αξιώματος αυτού δεν θα 

μας επέτρεπε να κατανοήσουμε γιατί τα περισσότερα  κράτη (ιδιαίτερα της Μέσης 

Ανατολής) επιλέγουν να προασπίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα μέσα από συμμαχίες με 

τις μεγάλες δυνάμεις του διεθνούς συστήματος και ειδικότερα γιατί το Ισραήλ δεν 

επιτέθηκε από μόνο του στο Ιράκ το 2003, εφόσον αυτό αποτελούσε απειλή για τα εθνικά 

του συμφέροντα, αλλά περιορίστηκε στο να ασκεί πιέσεις στις Η.Π.Α, να αναλάβουν 

δράση. Επίσης , δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί η Συρία δεν προέβη στην ανακατάληψη των 

υψωμάτων του Γκολάν από το Ισραήλ εδώ και τόσα χρόνια ή γιατί το Ιράν δεν έχει 

πραγματοποιήσει, την μέχρι τουλάχιστον πρόσφατα, απειλή του να «εξαφανίσει» το Ισραήλ 

από τον χάρτη. 
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 Οπ. π. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σ.σ. 59-61 
40

 Οπ. π .Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης,  Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική. σελ. 37 
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Τον ρόλο του διεθνούς συστήματος στην διεθνή πολιτική, αλλά και στην ανάλυση 

εισάγει η πρώτη, από μια σειρά εξελιγμένων μορφών του κλασσικού ρεαλισμού, ο 

«δομικός ρεαλισμός» («structural realism») ή «νεορεαλισμός» («neorealism») που 

διαμόρφωσε ο Κenneth Waltz
41

.  Ο δομικός ρεαλισμός
42 που αποτελεί εξέλιξη του 

κλασσικού ρεαλισμού,  κατανοεί την συμπεριφορά των κρατών σε θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και κυρίως ασφάλειας και άμυνας, αποδεχόμενος την «προσωποποίηση» του 

«λογικού» του κράτους και την προϋποτιθέμενη και μη οριζόμενη γενική έννοια του 

«εθνικού συμφέροντος». Προσθέτει όμως και την διάσταση του ρόλου του διεθνούς 

συστήματος. Ένα διεθνές σύστημα υπάρχει όταν πληρούνται δύο όροι: 

    • Υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των μονάδων του συστήματος, έτσι ώστε 

αλλαγές στο ένα μέρος του συστήματος να δημιουργούν αλλαγές σε άλλα μέρη του. 

    • Η συνολική συμπεριφορά του συστήματος να διαφέρει από τη συμπεριφορά, 

τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των επιμέρους μονάδων του. 

Σε αυτό το σύστημα η κατάσταση του ολοκληρωτικού ανταγωνισμού των κρατών 

στη βάση συσχετισμού δυνάμεων και με σκοπό την εξασφάλιση πλεονεκτημάτων για 

μεγιστοποίηση της ασφάλειάς τους είναι σταθερή. Η συμπεριφορά ή οι  αλλαγές στην 

συμπεριφορά των κρατών δεν οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ή στις 

εσωτερικές διεργασίες μέσα από τις οποίες προσδιορίζουν τα συμφέροντά τους αλλά από 

τις πιέσεις της δομής (κατανομής ισχύος) του διεθνούς συστήματος. 

  Τόσο στην περίπτωση του κλασσικού ρεαλισμού όσο και σε αυτήν του δομικού, δεν 

φαίνεται να υπάρχει ρόλος για τις κυβερνήσεις ή στο γενικό κρατικό σύστημα στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και προσδιορισμού του εθνικού συμφέροντος.
43

 Όμως και 

αυτή η πρόταση παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα, διότι δεν είναι σε θέση να εξηγήσει 

γιατί η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας υπό την κυβέρνηση του Ισλαμικού κόμματος ΑΚΡ 

παρουσιάζει έναν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό σε σχέση με την αντίστοιχη του 

Ρεπουμπλικανικού, ή γιατί το Ιράν συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά στο διεθνές πεδίο 

μετά την Ισλαμική Επανάσταση το 1979, απ’ ότι με το καθεστώς του Σάχη. Επίσης η 

εξωτερική πολιτική της Συρίας θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι εντελώς 

διαφορετική, σε περίπτωση επικράτησης των αντικαθεστωτικών στον συριακό εμφύλιο και  

ανατροπής του Assad. 

Με την αφαιρετική αυτή μέθοδο λοιπόν, λογικά οδηγούμαστε στην υιοθέτηση της 

πρότασης του «τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού» («modified structural realism»), τη 

δεύτερη κατά σειρά προσπάθεια εξέλιξης και βελτίωσης του κλασσικού ρεαλισμού. 

Ουσιαστικά συνιστά πρόταση για την βελτίωση του κλασσικού και του δομικού ρεαλισμού 

με δανεισμό στοιχείων από τον πλουραλισμό, που έκανε ο Robert Keohane
44

. Η θεώρηση 

αυτή υπογραμμίζει τον ρόλο των μηχανισμών του κράτους (π.χ. κυβέρνησης) στη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς των κρατών 

στο διεθνές σύστημα. Για τις ανάγκες της εργασίας θα υιοθετηθεί η παραπάνω πρόταση, 

διευκρινίζοντας ότι οι κυβερνήσεις των κρατών προσδιορίζουν τα συμφέροντά τους και την 

πολιτική τους δεχόμενες τις πιέσεις του διεθνούς συστήματος. Τέλος, αναφορικά με την 

                                                           
41

 K. Waltz, Man, the state and war, N. York, Columbia University Press, 1959 και Theory of 

international politics, Addison-Westley, Reading, Ma, 1979. Άλλοι νεορεαλιστές είναι ο John 

Mearsheimer  και ο Joe Grieco.  
42

 Οπ. π. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σ.σ. 64-65. 
43

 Οπ. π. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης.  Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική. σελ. 39. 
44

 Οπ. π. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σ.σ. 77-78. 
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θεώρηση του θεσμικού διακυβερνητισμού, η οποία αποτελεί παραλλαγή του 

τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού, αποκλείεται διότι δεν αποδέχεται την πρόταση ότι ο 

ρόλος των κρατών προσδιορίζεται από συστημικούς παράγοντες.
45
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 Στο ίδιο, σελ. 79 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 

         Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκε το θεωρητικό πλαίσιο, πάνω στο οποίο 

θα βασιστεί η εργασία. Πριν όμως περάσουμε στην ανάλυση και την επιχειρηματολογία με 

σκοπό την απόδειξη της εφαρμογής ορισμένων αρχών της διεθνούς πολιτικής και της 

στρατηγικής στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, είναι χρήσιμο και σκόπιμο, εφόσον 

υιοθετήσαμε την θεώρηση του τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού για την ανάλυση αυτή, 

να γίνει μια συνοπτική παρουσίαση του διεθνούς συστήματος, της «τρίτης εικόνας» 

δηλαδή, σύμφωνα με τον Kenneth Waltz στο έργο του ΄΄ Man, the state and war΄΄. 

         Για να δώσουμε έναν ορισμό σχετικά με το διεθνές σύστημα θα επικαλεστούμε τον 

Hedley Bull. Ο Βρετανός συγγραφέας αναφέρει ότι «ένα σύστημα κρατών (ή διεθνές 

σύστημα) σχηματίζεται, όταν δύο ή περισσότερα κράτη έχουν αρκετές σχέσεις μεταξύ τους 

και όταν το ένα έχει αρκετή επιρροή στις αποφάσεις του άλλου, ώστε να συμπεριφέρονται-σε 

κάποιο βαθμό τουλάχιστον-ως μέρη ενός όλου.»
46

. Ο όρος «διεθνής κοινωνία» είναι 

διαφορετικός. Σύμφωνα πάλι με τον Hedley Bull, «μια κοινωνία κρατών (ή διεθνής 

κοινωνία) υπάρχει, όταν μια ομάδα κρατών που έχουν επίγνωση ορισμένων κοινών 

συμφερόντων και κοινών αξιών σχηματίζουν μια κοινωνία υπό την έννοια ότι 

αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους να συνδέονται με ένα κοινό σύνολο κανόνων στις μεταξύ 

τους σχέσεις και να συμμετέχουν στη λειτουργία κοινών θεσμών.».
47

 

         Μια διεθνής κοινωνία υπό αυτήν την έννοια προϋποθέτει ένα διεθνές σύστημα, αλλά 

ένα διεθνές σύστημα μπορεί να υπάρξει, χωρίς να συνιστά μια διεθνή κοινωνία. Για 

παράδειγμα η Περσία και η Καρχηδόνα ανήκαν στο ίδιο διεθνές σύστημα με τις ελληνικές  

πόλεις κράτη, αλλά δεν ανήκαν στην ελληνική διεθνή κοινωνία. Η Τουρκία επίσης, 

αποτελούσε μέρος του ευρωκεντρικού διεθνούς συστήματος από την εποχή της εμφάνισής 

της, συμμετέχοντας σε πολέμους και σε συμμαχίες, ως μέλος του συστήματος. Δεν ήταν 

όμως αποδεκτή από τα ευρωπαϊκά κράτη, ως μέλος της διεθνούς κοινωνίας μέχρι την 

Συνθήκη των Παρισίων το 1856, διότι θεωρούσαν ότι δεν μοιράζονται μαζί της κοινές αξίες 

ή συμφέροντα και δεν υπήρχαν μεταξύ τους κοινοί θεσμοί που να τους συνδέουν.
48

 

         Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο Martin Wight κατέταξε τους παράγοντες, τους 

παίκτες του διεθνούς συστήματος, σε τρία πολιτικά ή και ιδεολογικά ρεύματα απόψεων ως 

προς το διεθνές σύστημα και την λειτουργία του. Τους ρεαλιστές, τους ρασιοναλιστές 

(ορθολογιστές) και τους επαναστατικούς. Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι ιδιαιτέρως 

χρήσιμη, καθώς εξετάζει τους ιδεολογικοπολιτικούς κώδικες λειτουργίας των ανθρώπων 

εκείνων που λαμβάνουν αποφάσεις και δρούν στην διεθνή πολιτική σκηνή.
49

 

         Οι τρείς αυτές κατηγορίες, σύμφωνα με τον Βρετανό συγγραφέα, δεν είναι 

απομονωμένες η μια από την άλλη, αλλά βρίσκονται σε συνεχή διάλογο μεταξύ τους και 

είναι σημαντικό να είναι εξίσου αντιληπτές από την διεθνολογική κοινότητα. Ο Wight 

αντιλαμβανόταν τις Διεθνείς σχέσεις, ως έναν ατέρμονο διάλογο μεταξύ των ρεαλιστών, 

ορθολογικών και των επαναστατικών ιδεών.
50

 Προς τούτο αναφέρει χαρακτηριστικά: «τα 

τρία ρεύματα σκέψης (παραδόσεις) δεν μοιάζουν με τρείς σιδηροδρομικές γραμμές, οι οποίες 

κινούνται παράλληλα προς το άπειρο. Δεν είναι φιλοσοφικά σταθερές και αμιγείς σαν τρία 

                                                           
46

 Hedley Bull. Η Άναρχη Κοινωνία. Εκδόσεις Ποιότητα. Γ έκδοση. Αθήνα 2007. σελ.47 
47

 Στο ίδιο. σελ. 51. 
48

 Στο ίδιο. σ.σ. 51-52. 
49

 Οπ. π. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σελ. 102 
50

 Robert Jackson-Georg Sorensen, Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων, μετάφραση 

Χαράλαμπος Κωσταντινίδης, Εκδόσεις Gutenberg, A’ έκδοση, Αθήνα 2006, σελ. 221 



16 
 

16 
 

μεγαλόπρεπα, ήρεμα και ανεξάρτητα ρυάκια. Είναι ρυάκια με δίνες και ρεύματα, τα οποία 

συμπλέκονται μεταξύ τους και τα οποία δεν περιορίζονται για πολύ μέσα στις κοίτες τους».
51

 

          Αναφορικά  με το διεθνές σύστημα, οι ρεαλιστές πιστεύουν ότι είναι άναρχο και οι 

σχέσεις μεταξύ των κρατών που το αποτελούν σε τελική ανάλυση ρυθμίζονται με πόλεμο. 

Οι ρασιοναλιστές με την σειρά τους, στα πλαίσια αυτού του άναρχου διεθνούς συστήματος 

κρατών, δίνουν έμφαση στις διεθνείς και θεσμοθετημένες διπλωματικές και εμπορικές 

συναλλαγές, αλλά και στην ύπαρξη μιας κάποιας διεθνούς κοινότητας. Οι επαναστατικοί, 

τέλος, πιστεύουν ή επιδιώκουν τη δημιουργία (ή και τη διατήρηση) μιας κοινωνίας ή 

οικογένειας κρατών ή ακόμη και μιας διεθνούς κοινωνίας πολιτών που να διέπεται από 

συγκεκριμένες αρχές ή και υποχρεώσεις..
52

 

          Η φύση του διεθνούς συστήματος αποτελεί μια βασική παράμετρο της ανάλυσης των 

Διεθνών Σχέσεων και για το λόγο αυτό θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση αυτής  στο παρόν 

κεφάλαιο. 

          Είκοσι περίπου χρόνια μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ και της συνεπακόλουθης 

κατάρρευσης της διπολικής τάξης πραγμάτων που χαρακτήριζε για 45 περίπου χρόνια το 

μεταπολεμικό κόσμο, μπορεί να είναι προφανές ποια είναι η υπερδύναμη του πλανήτη, 

αλλά δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο ποια είναι η διάδοχη δομή και ποια τα βασικά 

χαρακτηριστικά της.  

          Επιπλέον ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παρατηρούμενη μετάβαση από 

την διπολική δομή, μείωσε ακόμα περισσότερο την ανασφάλεια που μπορεί να προκαλούσε 

η ισχύς των Η.Π.Α. Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης μπορεί να ήταν το τελικό αποτέλεσμα 

ενός ολοκληρωτικού ανταγωνισμού ισχύος μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν προέκυψε εξαιτίας μιας άμεσης πολεμικής αντιπαράθεσης. Η απουσία ενός 

συστημικού ή και ηγεμονικού πολέμου επέτρεψε ταυτόχρονα, περισσότερο από οτιδήποτε 

άλλο, την επιβίωση και τη συνέχιση ορισμένων θεμελιωδών διαρθρώσεων και καθεστώτων 

της διπολικής δομής, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην συνέχιση και επέκταση της 

κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών στη νέα εποχή του διεθνούς συστήματος.
53

 

          Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοκαθεδρία των Η.Π.Α. δίνει την εικόνα ενός μονοπολικού 

διεθνούς συστήματος. Η άποψη αυτή όμως επικρίνεται από ένα σημαντικό αριθμό 

ακαδημαϊκών και αναλυτών με επιρροές σε μεγάλο βαθμό από την ρεαλιστική σχολή. 

Ιδιαίτερα οι νεορεαλιστές θεωρούν ότι η μονοπολικότητα συνιστά απλά μια μεταβατική 

περίοδο κατά την διάρκεια της οποίας εκκινούν αργά αλλά σταθερά οι μηχανισμοί της 

ισορροπίας της ισχύος. η διαδικασία αυτή είναι μονόδρομος καθώς σε διαφορετική 

περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με ένα σχεδόν «ιεραρχικό» δομημένο σύστημα, γεγονός 

που έρχεται σε σύγκρουση τόσο με τις θεμελιώδεις αρχές της νεορεαλιστικής θεώρησης 

των διεθνών σχέσεων, όσο και με τις βασικές παραδοχές της θεωρίας της ισορροπίας της 

ισχύος.
54

 Προς ενίσχυση των ανωτέρω, είναι χαρακτηριστική η άποψη που διατύπωσε σε 

άρθρο του ο Kenneth Waltz, ο διαμορφωτής της νεορεαλιστικής θεώρησης, ότι η δομή του 

υφιστάμενου διεθνούς συστήματος εξακολουθεί να είναι διπολική, εξαιτίας της επιβίωσης 

των πυρηνικών οπλοστασίων των δύο ψυχροπολεμικών αντιπάλων. 

                                                           
51

 Οπ. π. Μartin Wight, Διεθνής Θεωρία,  σελ. 332. 
52

 Οπ. π. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σ.σ. 104 
53

 Γ. Σπυρόπουλος, Μονοπολικότητα, Ηγεμονία και Στρατηγικές των Μεγάλων Δυνάμεων στον 

Μεταδιπολικό Κόσμο., σελ 3 
54

 Στο ίδιο, σελ. 4 
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         Υπάρχουν βέβαια και αναλυτές, οι οποίοι αναγνωρίζουν την συνύπαρξη στοιχείων 

τόσο της μονοπολικής όσο και της πολυπολικής δομής, προσφέροντας έτσι μια ενδιάμεση, 

εναλλακτική ερμηνεία των διεθνών συσχετισμών. Ένας από αυτούς είναι και ο Samuel 

Hunntington, o οποίος ισχυρίστηκε πως το νέο διεθνές σύστημα θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί μονο-πολυπολικό. Σύμφωνα με τον Hunntington το μεταδιπολικό σύστημα 

είναι «ένα περίεργο υβρίδιο» με μια υπερδύναμη και αρκετές μεγάλες δυνάμεις
55

. 

        Το  σημαντικότερο στοιχείο των παραπάνω θεωρητικών προσεγγίσεων είναι ότι όλες 

διαθέτουν ένα κοινό σημείο ταύτισης, το οποίο είναι η παραδοχή της υπεροχής των Η.Π.Α. 

και άρα της μονοπολικότητας
56

. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν την μεταψυχροπολεμική 

περίοδο, επέτρεψαν στις Η.Π.Α. να διαμορφώσουν μια εξωτερική πολιτική, βασικός στόχος 

της οποίας ήταν, και εξακολουθεί να είναι, «η ενσωμάτωση των υπολοίπων χωρών σε 

διευθετήσεις που θα στηρίζουν ένα κόσμο σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις αξίες των 

Ηνωμένων Πολιτειών»
57

.  

          Στα πλαίσια αυτής της "νέας" παγκόσμιας τάξης
58

 το ΝΑΤΟ - η μακροβιότερη και 

ισχυρότερη ηγεμονική συμμαχία που γνώρισε ποτέ ο κόσμος - παύει να είναι μία 

περιφερειακή αμυντική συμμαχία και αναδεικνύεται σε έναν παρεμβατικό φορέα, αλλά και 

φορέα υπερεθνικής προσέγγισης και ενοποίησης. Οι ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ και τις από αυτό 

εκπορευόμενες πρωτοβουλίες («Βορειοατλαντικό Συμβούλιο Συνεργασίας», 

«Συνεταιρισμός για την Ειρήνη») ή σε συνεργασία με τους υπόλοιπους δυτικοευρωπαϊκούς 

φορείς ολοκλήρωσης (Ευρωπαϊκή ‘Ένωση) και διεθνούς συνεργασίας (ΔΕΕ, ΟΑΣΑ) 

επιχειρούν, μέσω των πολλαπλών και πολύπλοκων σχέσεων που δημιουργούνται, να 

συσπειρώσουν και να ενώσουν τα κράτη του βορείου ημισφαιρίου και να σταθεροποιήσουν 

τα πολιτικά τους συστήματα και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

         Αυτή λοιπόν η ηγεμονική εξωτερική πολιτική στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία κατά 

την διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και πέτυχε σε μεγάλο βαθμό τους στόχους που είχε 

θέσει. Την περίοδο αυτή οι ΗΠΑ θα διεξάγουν δύο πολέμους. Ο πρώτος, κατά του Ιράκ με 

στόχο την απελευθέρωση του Κουβέιτ, την αποκατάσταση της στρατιωτικής ισορροπίας 

στην περιοχή του Περσικού και την διασφάλιση της ροής του μαύρου χρυσού προς τη 

Δύση. 

          Όμως η πρωταρχική μέριμνα των ΗΠΑ μετά το 1989 είναι η "σταθεροποίηση" της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και του χώρου της πρώην ΕΣΣΔ, με 

την προσοχή να εστιάζεται κυρίως στη Ρωσία. Η τελευταία έπρεπε αφενός μεν να χάσει τα 

όποια στηρίγματα στο εξωτερικό που θα της επέτρεπαν να ξαναπαίξει σημαντικό διεθνή 

ρόλο, αφετέρου δε να "εκδημοκρατισθεί" στο εσωτερικό, έτσι ώστε να αποκλεισθεί η όποια 

πιθανότητα ανάκαμψης στην εξουσία των κομμουνιστών ή μίας στρατιωτικής 

"εθνικιστικής" δικτατορίας
59

. Προς τούτο ηγήθηκαν, στα πλαίσια της Νατοϊκής συμμαχίας, 

των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Γιουγκοσλαβία το 1995 και το 1999. 

       Η επιλογή των Η.Π.Α. να αποφύγουν την ανάληψη μονομερούς δράσης σε περιπτώσεις 

απειλής της διεθνούς ασφάλειας, αλλά και οι προσπάθειες της αμερικανικής διπλωματίας 

να επιτευχθεί η συγκέντρωση του σοβιετικού πυρηνικού οπλοστασίου υπό τον έλεγχο της 

                                                           
55

 Στο ίδιο, σελ. 5 
56

 Στο ίδιο, σελ. 6 
57

 Στο ίδιο σελ. 20 
58

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης,  Η Επιστροφή στην πολιτική, σελ. 1 
59

 Στο ίδιο, σελ. 1-2 
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Ρωσικής Ομοσπονδίας, με σκοπό την αποφυγή της διασποράς των όπλων μαζικής 

καταστροφής απεικονίζουν μια συντηρητική και μετριοπαθή στάση της υπερδύναμης. 

       Η ένταση όμως των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει σε κάθε γωνιά του πλανήτη 

δημιούργησε ένα περίπλοκο πλέγμα ασφαλείας με περιορισμούς στους ελιγμούς και τις 

στρατιωτικές επιλογές. Η σταδιακή αύξηση του αισθήματος ανασφάλειας είχε άμεσο 

αντίκτυπο στα συμφέροντα και την ασφάλειά τους. Έτσι αναταραχές που μπορεί να 

αγνοούνταν σε ένα διπολικό ή πολυπολικό σύστημα, φαντάζουν πλέον πολύ μεγαλύτερες 

για τον ηγεμόνα. Επίσης οι μεταβολές στον παγκόσμιο συσχετισμό ισχύος, με αργά αλλά 

σταθερά βήματα, όπως π.χ. η οικονομική άνθηση της Ε.Ε. και η άνοδος της Κίνας και της 

Ρωσίας συνετέλεσαν στο να περιέλθει η υπερδύναμη σε μια περίοδο φθοράς και παρακμής. 

      Ωστόσο το γεγονός που έπαιξε καταλυτικό ρόλο και ανέδειξε τις αδυναμίες της 

υπερδύναμης, ήταν η επίθεση της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2001. Η επίθεση αυτή που είχε ως 

αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του Κέντρου Παγκοσμίου Εμπορίου (Νέα Υόρκη) 

και πτέρυγας του Πενταγώνου (Ουάσινγκτον), συντελέσθηκε, κατά την κυβέρνηση των 

ΗΠΑ, από ισλαμικούς, φονταμενταλιστικούς, μη κρατικούς παράγοντες του διεθνούς 

συστήματος, με την ανοχή, επίνευση ή και ενθάρρυνση κρατικών παραγόντων του διεθνούς 

συστήματος. Τούτο το πλήγμα ήταν το πρώτο που υπέστησαν οι ΗΠΑ στο εσωτερικό τους. 

‘Ότι δεν συνέβη με τα πυρηνικά (λόγω της αποτροπής) κατά τη διάρκεια του ψυχρού 

πολέμου, συνέβη στην μεταψυχροπολεμική εποχή, σε μία στιγμή αδιαμφισβήτητης 

παγκόσμιας αναγνώρισης της ηγεμονικής υπεροχής των ΗΠΑ. Πέραν της ανθρώπινης 

τραγικής διάστασης, από το πλήγμα αυτό ετρώθη το κύρος των ΗΠΑ, ενώ οι αρνητικές 

συνέπειες στην οικονομία είναι ήδη σημαντικές και μετρήσιμες. Παράλληλα, οι 

μετακινήσεις των πολιτών και η πυκνότητα των συναλλαγών μειώθηκαν. 

          Ως απάντηση και για την αναχαίτιση των τρομοκρατικών οργανώσεων και την 

αποτροπή των επιδιώξεών τους οι Η.Π.Α. ανέλαβαν δύο πολέμους (Αφγανιστάν 2001, Ιράκ 

2003) ,παρά την επιτυχία τους ως προς την κατάλυση των καθεστώτων στις δύο αυτές 

χώρες και την προσωρινή παραμονή δυνάμεων εκεί (αποχώρηση από το Ιράκ, αναμένεται 

και αποχώρηση από το Αφγανιστάν το 2014) ,δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 

επιτεύχθηκαν οι στόχοι οι οποίοι τέθηκαν πριν την ανάληψη των πολέμων αυτών. Στο Ιράκ 

και το Αφγανιστάν εκτός των απωλειών που υπέστησαν οι Η.Π.Α. και οι σύμμαχοί τους, 

έδωσαν την ευκαιρία στους τρομοκράτες να αναπτύξουν τις τακτικές τους και να 

εκπαιδευτούν στον αγώνα εντός κατοικημένων τόπων. Το Ιράκ αποτέλεσε για τους 

τρομοκράτες ένα πεδίο εκπαίδευσης.
60 Πολλοί μαχητές από όλο τον Ισλαμικό κόσμο 

συνέρρεαν εκεί για να πολεμήσουν τα στρατεύματα των Η.Π.Α. και των συμμάχων τους, 

αποκτώντας εμπειρίες τις οποίες πιθανώς να χρησιμοποιήσουν στις μελλοντικές τους 

δραστηριότητες.  

         Ένα ακόμα αρνητικό στοιχείο που στιγμάτισε τις Η.Π.Α. είναι το γεγονός ότι σε 

αντίθεση με τον πόλεμο στο Αφγανιστάν το 2001, όπου πέτυχαν την υποστήριξη και την 

κινητοποίηση των συμμάχων τους, ενεργοποιώντας για πρώτη φορά το άρθρο 5 του 

καταστατικού χάρτη της Βορειοατλαντικής συμμαχίας
61

 αλλά και την ανοχή των άλλων 

δύο κυρίων παικτών του διεθνούς συστήματος, της Ρωσίας και της Κίνας, στην περίπτωση 

του πολέμου στο Ιράκ το 2003, υιοθετώντας το δόγμα του προληπτικού πολέμου, 

                                                           
60

 Paul Rogers. The war on terror. An Assesement peace conflict and development, 8 January 2006, 

σελ. 3 
61

 Σύμφωνα  με το άρθρο αυτό, οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσοτέρων κρατών 

μελών της Συμμαχίας, θα σημαίνει αυτόματα επίθεση εναντίον όλης της Συμμαχίας.  
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απαξίωσαν τους διεθνείς οργανισμούς και δεν κατάφεραν να πείσουν την διεθνή κοινότητα, 

αλλά και πολλούς από τους συμμάχους τους.
62

 

         Τα σημάδια κόπωσης, φθοράς και παρακμής της υπερδύναμης γίνονται εμφανή 

ακόμη και στις μέρες μας, με αποκορύφωμα την αναδίπλωση των Η.Π.Α. σχετικά με το 

ζήτημα της επέμβασης στην Συρία
63

.  

         Αναφορικά τώρα με τους άλλους δύο σημαντικούς δρώντες του διεθνούς συστήματος, 

μπορεί να μη διαθέτουν τους κατάλληλους συντελεστές ισχύος προκειμένου να 

προχωρήσουν σε μια ανοικτή αντιπαράθεση με την υπερδύναμη σε κεντρικό επίπεδο, 

προσπαθούν όμως να εδραιώσουν την υπεροχή τους στην περιφέρειά τους και με τον τρόπο 

αυτό να αντιμετωπίσουν την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτές τις περιοχές. 

Έτσι η επέκταση της επιρροής των Η.Π.Α. με την διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην κεντρική και 

ανατολική Ευρώπη, που κάποτε εντάσσονταν στον έλεγχο της Ε.Σ.Σ.Δ., έχει στρέψει τη 

Ρωσία ανατολικά στην Ασία όπου μπορεί να αξιοποιήσει πολύ πιο αποτελεσματικά την 

ισχύ της και να υποσκελίσει την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων. Ομοίως η Κίνα 

προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή της πρωτίστως στην περιοχή της Άπω Ανατολής και της 

Νοτιοανατολικής Ασίας ως το πρώτο βήμα για την ανάδειξή της σε σημαντικό πόλο του 

διεθνούς συστήματος.
64

 

        Τελικά λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

αφενός μεν οι Η.Π.Α. διέρχονται μια περίοδο παρακμής, αφετέρου δε οι δύο αναδυόμενες 

περιφερειακές δυνάμεις, η Ρωσία και η Κίνα, δεν είναι σε θέση  ακόμα να τις 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά σε κεντρικό επίπεδο. Επίσης σύμφωνα με την θεωρία του 

κύκλου της ισχύος
65

, η οποία υπάγεται στην ρεαλιστική θεώρηση, σε μακροσκοπικό 

επίπεδο οι μεγάλες δυνάμεις διαγράφουν ιστορικούς κύκλους και κατά την άνοδο ή την 

πτώση τους συγκρούονται, επειδή η μια επιθυμεί να παραμείνει ηγεμονική, ενώ η άλλη 

επιθυμεί να την αντικαταστήσει. Ωστόσο μια τέτοια προοπτική δεν διαφαίνεται την 

παρούσα χρονική περίοδο, αλλά και δεν μπορεί να αποκλειστεί μελλοντικά.  

       Η ανάδυση επομένως ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος αποτελεί μια διαδικασία, 

η οποία ναι μεν έχει τεθεί σε κίνηση, αλλά χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει τη δυναμική 

που θα της επιτρέψει να κυριαρχήσει στη διεθνή πολιτική ζωή.
66

 

       

                                                           
62

 Σύμφωνα με το  άρθρο 39 του κεφαλαίου 7 του Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε., το Συμβούλιο 

Ασφαλείας θα αποφαίνεται αν υπάρχει απειλή για την ειρήνη, διατάραξη της ειρήνης ή επιθετική ενέργεια 

και θα κάνει συστάσεις ή θα αποφασίζει ποια μέτρα θα λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 41 και 42 για 

να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια. Οι Η.Π.Α. και οι σύμμαχοί τους 

αγνόησαν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και προχώρησαν στην ανάληψη επιθετικής 

δράσης εναντίον του Ιράκ. 
63

 Ο Πρόεδρος Ομπάμα είχε θέσει από την αρχή του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, ως κόκκινη γραμμή  

για την ανάληψη επιθετικής δράσης, την χρήση όπλων μαζικής καταστροφής. Όταν διαπιστώθηκε η 

χρήση χημικών όπλων στην Συρία οι Η.Π.Α. και ορισμένοι σύμμαχοί τους κατηγόρησαν το καθεστώς 

Άσαντ και απείλησαν με στρατιωτική επέμβαση, χωρίς όμως να έχουν τα απαραίτητα στοιχεία που να 

ενοχοποιούν το καθεστώς. Μετά από πρόταση της Ρωσίας για διευθέτηση του ζητήματος με ειρηνικά 

μέσα, αλλά και ορισμένων αντιδράσεων στο εσωτερικό τους, οι Η.Π.Α. συναίνεσαν στο να δοθεί λύση 

δια της διπλωματικής οδού. 
64

 Οπ. π. Γ. Σπυρόπουλος, Μονοπολικότητα, Ηγεμονία και Στρατηγικές των Μεγάλων Δυνάμεων στον 

Μεταδιπολικό Κόσμο., σελ 44 
65

 Οπ. π. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σελ. 151 
66

Οπ. π. Γ. Σπυρόπουλος, Μονοπολικότητα, Ηγεμονία και Στρατηγικές των Μεγάλων Δυνάμεων στον 

Μεταδιπολικό Κόσμο.,σελ.45  
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          2α.  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

Η Ευρασία, δηλαδή η πρώην Σοβιετική Ένωση με τις γειτονικές της ασιατικές 

χώρες (Κίνα, ινδική υποήπειρος, Ινδοκίνα) και Ευρώπη αποτελεί, σύμφωνα με τον 
Zbigniew Brzezinski

67
, μια γεωγραφική περιοχή, ο έλεγχος της οποίας κρίνεται 

απαραίτητος για μια παγκόσμια υπερδύναμη. Ο Brzezinski είναι πιστός στην αντίληψη του 

Mackinder, ο οποίος πριν από έναν αιώνα υποστήριζε πως όποιος ελέγχει το κέντρο της 

Ευρασίας (Ρωσία) ελέγχει τρεις ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Αφρική) και επομένως ελέγχει 

τον κόσμο
68

. 

 Πριν τον Mackinder, o Mahan είχε αναφερθεί στο κυρίαρχο ρόλο της «θαλάσσιας 

ισχύος» στη διεθνή πολιτική. Στον Mahan «απάντησε» ο Mackinder με τη θεωρία της 

«ευρω-ασιαστικής ενδοχώρας» (hinterland), που μετέθετε τον κεντρικό ρόλο στην 

ηπειρωτική δύναμη που μπορεί να ελέγξει αυτή την «ενδοχώρα». Στον Mackinder 

απάντησε, με τη σειρά του, ο Ολλανδό-αμερικανός Nicholas John Spykman, ο οποίος 

ανέδειξε την έννοια της «γεωπολιτικής στεφάνης» (Rimland). Μαθητής του Mahan ο 

Spykman, προσπάθησε να «γεφυρώσει» και να υπερβεί τις δύο θεωρήσεις: Υποστήριξε ότι 

δεν είναι η Ευρωασιαστική ενδοχώρα το «κέντρο βάρος» της διεθνούς ισχύος, αλλά η 

«στεφάνη» της: κυρίως η ευρωπαϊκή ακτή προς τον Ατλαντικό και η Αραβική «στεφάνη 

της ερήμου» (από το Βόρειο Αφρική ως την Αραβική έρημο). 

– Όποιος ελέγχει αυτές τις «στεφάνες» (κυρίως την Ευρωπαϊκή) μπορεί να ελέγξει 

την Ευρασία ολόκληρη. 

– Κι όποιος ελέγχει την Ευρασία, μπορεί να κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο. 

Έτσι η Αμερική αποκτούσε δυνατότητα παγκόσμιου ηγετικού ρόλου ελέγχοντας τις 

δύο «στεφάνες»
69

. Όπως γίνεται αντιληπτό, η σημασία της Μέσης Ανατολής, ως μέρος της 

Αραβικής «στεφάνης» είναι κεφαλαιώδης. 

Η Μέση Ανατολή αποτελεί μια περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις Διεθνείς 

Σχέσεις, εφόσον πρόκειται για ένα ευρύ υποσύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από 

πολλαπλές συγκρούσεις, συνήθως μακροχρόνιες, ενώ παράλληλα έχει μεγάλη στρατηγική 

και οικονομική σημασία. Η κατάσταση που επικρατεί στο διεθνές σύστημα, επηρεάζει, 

όπως είναι φυσικό, όλα τα περιφερειακά υποσυστήματα. Ωστόσο όσο οικονομικό-πολιτική 

και στρατηγική αξία έχει μια περιοχή, τόσο περισσότερο επηρεάζεται από τις διεθνείς 

εξελίξεις,, εφόσον βρίσκεται  στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η Μέση Ανατολή, 

αποτελεί εν προκειμένω, ένα πολύ καλό παράδειγμα υποσυστήματος, το οποίο λόγω της 

σημασίας του, βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο των εξελίξεων, τις οποίες τροφοδοτεί και 

από τις οποίες τροφοδοτείται. 

                                                           
67

 Ο Zbigniew Brzezinski  είναι πολιτικός επιστήμονας και ειδικός σε θέματα γεωστρατηγικής. 

Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους μελετητές της γεωπολιτικής και των διεθνών 

σχέσεων. Το έργο «Η Μεγάλη Σκακιέρα» κυκλοφόρησε το 1997, αποτελεί μια αξιόλογη προσπάθεια 

ανάλυσης και ερμηνείας του διεθνούς συστήματος. Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει μια 

συνεκτική και ολοκληρωμένη ευρασιατική στρατηγική. Προσπαθεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα: 

ποια θα όφειλε να είναι η παγκόσμια αμερικανική στρατηγική ώστε να διατηρήσουν οι ΗΠΑ την 

εξέχουσα θέση τους στον κόσμο. Ο τίτλος του έργου ανταποκρίνεται πλήρως στο περιεχόμενό του. Ο 

συγγραφέας, μεταχειρίζεται το χάρτη της Ευρασίας ως μία ζωντανή σκακιέρα. Τα κράτη αποτελούν τα 

πιόνια του. 
68

 Γεώργιος Πουκαμισάς, Περιγραφή και κριτική στο βιβλίο ‘’Η Μεγάλη Σκακιέρα’’, «Το Βήμα», 

07/06/1998. 
69

 http://www.antifono.gr Χρύσανθος Λαζαρίδης, Χώρες «μεταιχμίου» και χώρες «ιστορικού βάθους», 

08 Φεβρουαρίου 2010. 

http://www.antifono.gr/
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Η σημασία της Μέσης Ανατολής για την διεθνή πολιτική ήταν ιδιαίτερα μεγάλη 

καθ’ όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, τόσο εξαιτίας της ενεργειακής εξάρτησης της 

Δύσης από το πετρέλαιο του κόλπου, όσο και εξαιτίας του οικουμενικού ανταγωνισμού των 

δύο υπερδυνάμεων. Το τέλος του διπολισμού όμως δεν σήμανε το τέλος της σημασίας της 

Μέσης Ανατολής. Αντίθετα, οι αλλαγές που επήλθαν στην διεθνή σκηνή αλλά και οι 

δραματικές αλλαγές που προκάλεσε στην περιφέρεια η επίθεση εναντίον του Ιράκ το 1991, 

αύξησαν το βάρος της  περιοχής αυτής, η οποία μετά την τρομοκρατική επίθεση εναντίον 

των Ηνωμένων Πολιτειών, μετατράπηκε σε απόλυτη προτεραιότητα της αμερικανικής 

πολιτικής. 

Ο ακριβής καθορισμός της περιοχής της Μέσης Ανατολής αποτελεί μάλλον ένα 

δύσκολο εγχείρημα, καθώς πρόκειται για μια γεωγραφική έννοια, που διαφοροποιείται 

κατά καιρούς, ανάλογα με τις πολιτικές και ιστορικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά. 

Έτσι μέχρι τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο, οι όροι που χρησιμοποιούνται αφορούν σχετικά 

μικρές περιοχές, όπως ο Λεβάντες (Levan ή Mackrek) ή Εγγύς Ανατολή (Proche 

Orient/Near East) ή η Βόρειος Αφρική (Μaghreb) δηλαδή περιοχές που βρίσκονται στις 

ακτές της Μεσογείου. 

Ο όρος Μέση Ανατολή (Μoyen Orient/Middle East) αρχίζει να χρησιμοποιείται 

κυρίως μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο και υποδεικνύει μια τεράστια περιοχή, 4000Km2  

περίπου (Παράρτημα), που προσδιορίζεται από Βορρά προς Νότο από τα στενά του 

Βοσπόρου και φθάνει μέχρι το απώτατο άκρο τα Σαουδικής Αραβίας στον Ινδικό Ωκεανό, 

ενώ από την Δύση προς την Ανατολή ξεκινά από την Αίγυπτο και φθάνει μέχρι τα σύνορα 

του Αφγανιστάν και του Πακιστάν.
70

 

Μετά την 11
η
 Σεπτεμβρίου 2001, ένας νέος όρος, ακόμα ευρύτερος, κάνει την 

εμφάνισή του. Πρόκειται για την Ευρύτερη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική (Broader 

Middle East and North Africa). O όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 

Νοέμβριο του 2003 από τον Αμερικανό Πρόεδρο George Bush και υιοθετήθηκε κατά την 

διάρκεια της συνόδου των οκτώ (8) πιο αναπτυγμένων κρατών (G8) στο Σή Αιλαντ των 

Η.Π.Α. τον Ιούνιο του 2004. Έτσι η ευρύτερη Μέση Ανατολή περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο 

το Ιράν, αλλά και το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.
71

 Η προσπάθεια διεύρυνσης του όρου 

Μέση Ανατολή, συμπίπτει με κεφαλαιώδους σημασίας στόχους της αμερικανικής 

πολιτικής, όπως διαμορφώθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11
ης

 Σεπτεμβρίου, 

δηλαδή τον εκδημοκρατισμό των χωρών της ευρύτατης και ετερογενούς αυτής  περιοχής, 

πράγμα που θεωρείται από την Ουάσινγκτον ως προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την 

επιτυχή έκβαση του πολέμου κατά της τρομοκρατίας
72

. 

Παρά τις δυσκολίες και την ρευστότητα που υπάρχει στον προσδιορισμό των ορίων 

της περιοχής, είναι ευρύτερα αποδεκτή η εξής διαίρεση: 

 Eγγύς Ανατολή, στην οποία περιλαμβάνονται το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, η 

Ιορδανία, η Αίγυπτος, η Συρία, ο Λίβανος και εν μέρει και η Τουρκία, αν και 

πολλοί μελετητές τη τοποθετούν στην Μέση Ανατολή. 
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 Lacoste Y, Dictionnaire de Geopolitique, Flammarion ,Paris, 1995, p. 1050 
71

 Satloff R., The Greater Middle East Partnership, A Work Still Very Much in Progress, 

Policywatch#836, Washington Institute for Near East Policy, February25,  2004. 
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 Βιβή Κεφάλα, Σημειώσεις για το μάθημα ‘’Διεθνής Πολιτική στην Μέση Ανατολή’’, Ρόδος, 

Δεκέμβριος 2008, σελ. 2. 
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 Μέση Ανατολή, στην οποία περιλαμβάνονται η Τουρκία, το Ιράκ, το 

Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Ιράν, το οποίο αποτελεί και τμήμα του 

υποσυστήματος του Κόλπου. 

 Αραβο-περσικός Κόλπος, τμήματα του οποίου αποτελούν η Σαουδική 

Αραβία, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ομάν, 

το Κατάρ και η Υεμένη. 

Βόρειος Αφρική (Μάγκρεμπ) στην οποία ανήκουν η Αλγερία, η Λιβύη, η Τυνησία, 

το Μαρόκο/Δυτική Σαχάρα και η Μαυριτανία.
73

 

           Το ευρύτερο υποσύστημα, λοιπόν της Μέσης Ανατολής αποτελεί πεδίο έλξης-

επομένως και ανταγωνισμού-για τις κατά καιρούς μεγάλες δυνάμεις, διότι: 

            α. διατρέχεται από στρατηγικής σημασίας οδούς μεταφορών και 

επικοινωνιών, όπως για παράδειγμα η Διώρυγα του Σουέζ,  ο έλεγχος της οποίας 

ήταν απαραίτητος για τον έλεγχο του «δρόμου των Ινδιών» ή ο έλεγχος των Στενών 

του Βοσπόρου, τα οποία αποτελούν εμπόδιο για την απρόσκοπτη κάθοδο των 

ρωσικών πλοίων προς τις θερμές θάλασσες. 

           β. διαθέτει τα μεγαλύτερα γνωστά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, με το χαμηλότερο κόστος εξόρυξης. 

        Όπως προκύπτει λοιπόν, ο έλεγχος της περιοχής είναι αναγκαίος για κάθε 

δύναμη που έχει βλέψεις παγκόσμιας ηγεμονίας και ισχύος. Για τον έλεγχο της 

περιοχής απαιτούνται πολιτικο-στρατιωτικές συμμαχίες, αφενός μεν  με μεσαίες 

δυνάμεις ώστε να επιμεριστεί το κόστος και να μειωθούν οι διεθνείς αντιδράσεις και 

αφετέρου με περιφερειακούς δρώντες, δηλαδή με χώρες της Μέσης Ανατολής. 

       Εφόσον, όπως αποδεικνύεται η σύναψη των συμμαχιών με όλους τους 

περιφερειακούς δρώντες δεν είναι δυνατή, τότε η προσφυγή στον εξαναγκασμό 

αποτελεί την επόμενη επιλογή της υπερδύναμης. Στα πλαίσια του εξαναγκασμού 

περιλαμβάνονται η παροχή ανταλλαγμάτων αλλά  και οι πιέσεις, η απειλή χρήσης 

βίας, η επιβολή εμπάργκο και η διπλωματική απομόνωση και τέλος η χρήση 

στρατιωτικής βίας. 

      Η Μέση Ανατολή αποτελεί ένα ιδιαίτερα ανομοιογενές υποσύστημα, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία του εδάφους, όπως για παράδειγμα εκτεταμένες 

έρημοι στις χώρες του κόλπου ή εξαιρετικά εύφορες περιοχές, όπως το Δέλτα του 

Νείλου. Παράλληλα υπάρχει τεράστια ανισότητα στους διαθέσιμους φυσικούς 

πόρους κάθε χώρας, όσον αφορά το νερό και το πετρέλαιο, πράγμα το οποίο έχει 

οδηγήσει σε αρκετές κρίσεις μεταξύ γειτονικών κρατών (π.χ. Τουρκία-Συρία για τα 

νερά του Ευφράτη, Ιράκ-Κουβέιτ για το πετρέλαιο).
74

 

      Διαφορές υπάρχουν, όπως είναι αναμενόμενο, και μεταξύ των πολιτευμάτων 

των κρατών της περιοχής, όπου τα μοναρχικά και δημοκρατικά πολιτεύματα 

απέχουν κατά πολύ από τα αντίστοιχα δυτικά, ενώ υπάρχει και ένα θεοκρατικό 

κράτος, αυτό του Ιράν. Διαφοροποιήσεις, επίσης υπάρχουν σε επίπεδο εθνικό, 

θρησκευτικό, γλωσσικό και πολιτισμικό, πράγμα το οποίο περιπλέκει ακόμα 

περισσότερο τις διακρατικές σχέσεις στην περιοχή. Έτσι ακόμα και μέσα στα 

πλαίσια του αραβικού κόσμου, ο οποίος αποτελεί το πιο ομοιογενές σύνολο στην  
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 Στο ίδιο, σελ. 3 
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 Στο ίδιο, σελ. 4 
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περιοχή, υπάρχουν θρησκευτικές  διαφοροποιήσεις, καθώς εκτός των δύο βασικών 

θρησκευτικών ρευμάτων, τους σουνίτες και τους σιίτες, υπάρχουν και οι Δρούζοι, οι 

Αλεβίτες, οι Αλαουίτες κ.τ.λ. Διαφορετικοί λαοί από τους Άραβες, είναι οι Τούρκοι, 

οι Εβραίοι, οι Ιρανοί, οι Αφγανοί, οι Πακιστανοί κλπ. Σημαντική επίσης είναι και η 

παρουσία του Κουρδικού πληθυσμού, ενός λαού που δεν έχει αποκτήσει κρατική 

οντότητα καθώς ο πληθυσμός αυτός διαμοιράζεται σε τέσσερα κράτη (Τουρκία, 

Συρία, Ιράκ και Ιράν).  

      Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα εξετάσουμε πως το Ισραήλ πετυχαίνει, με 

έμμεσους κυρίως τρόπους, να αποδυναμώνει τους αντιπάλους του, λαμβάνοντας 

υπόψη τις επιδιώξεις των μεγάλων δυνάμεων (Η.Π.Α. και Ρωσία κυρίως) αλλά και 

αυτές δύο σημαντικών περιφερειακών δυνάμεων στην περιοχή που έχουν την 

δυνατότητα να προκαλέσουν και να διαμορφώσουν εξελίξεις (Τουρκία και Ιράν). 

Επίσης η εξέταση αυτή θα συμπεριλάβει και τις επιδιώξεις ενός μη κρατικού 

δρώντα, τους Κούρδους, οι οποίοι υπό προϋποθέσεις λόγω της διασποράς τους σε 

Τουρκία, Συρία, Ιράκ και Ιράν, έχουν την δυνατότητα να αναδειχθούν σε ρυθμιστή 

των εξελίξεων. Στο σημείο αυτό, και πριν περάσουμε στην ανάλυση των 

στρατηγικών και πολιτικών που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή, κρίνεται σκόπιμο να 

παρουσιαστεί, στο υποκεφάλαιο που ακολουθεί, ο διχασμός του Ισλαμικού κόσμου 

καθόσον όπως προαναφέρθηκε αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει 

τις διακρατικές σχέσεις σε μια περιοχή με έντονο το θρησκευτικό στοιχείο και σε 

ορισμένες περιπτώσεις στην πιο ακραία του μορφή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

24 
 

    2β.  Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ 

          Αμέσως μετά το θάνατο του Μωάμεθ τέθηκε το θέμα της διαδοχής του στη θέση του 

οδηγητή της ούμμα. Συνολικά τον διαδέχθηκαν τέσσερις χαλίφες: ο Αμπού Μπεκρ, ο 

Ομάρ, ο Οσμάν και ο Αλή. Η διαδοχή σημαδεύτηκε από σειρά δολοφονιών, μαχών και 

διαιτησιών για το ποιος θα αναλάμβανε τα ηνία. Ως αποτέλεσμα αυτών και ανάλογα με τον 

τρόπο που έπρεπε να γίνει η διαδοχή και την έννοια της ούμμα οι πιστοί διαιρέθηκαν σε 

αιρέσεις. Επιπρόσθετα πρέπει να τονιστεί και η διαφορά απόψεων μεταξύ των διαφόρων 

ομάδων της κοινότητας των πιστών σε ότι αφορά στο ρόλο, το χρίσμα και τις ιδιότητες του 

Χαλίφη ή του Ιμάμη. Όλες συμφωνούν ότι ο Χαλίφης ή ο Ιμάμης κατέχει τόσο κοσμική 

όσο και πνευματική εξουσία, ενώ διαφωνούν στον τρόπο διαδοχής. Οι βασικές αιρέσεις 

είναι: 

          α.  Ο Σουνιτισμός 

              «Οι άνθρωποι της παράδοσης και της κοινότητας των πιστών». Οι σουνίτες 

παρουσιάζονται ως οι κάτοχοι της μουσουλμανικής ορθοδοξίας γιατί παρέμειναν πιστοί 

στην παράδοση του Προφήτη (Sunna). Αντιτίθενται με λιγότερη ή περισσότερη βία σε κάθε 

σχισματική τάση. Γι’ αυτούς η «Θεία Αποκάλυψη» εκπληρώνεται από τον Προφήτη, ο 

νόμος ολόκληρος εμπεριέχεται στο Κοράνι, οι παραδόσεις καθορίζονται βάσει της ζωής 

του προφήτη και τελικά από ομόφωνη απόφαση της κοινότητας των πιστών. Η άσκηση της 

προσωπικής ερμηνείας περιέχεται στο έργο των τεσσάρων μεγάλων νομικών σχολών του 

8ου και 9ου αιώνα: Της σχολής του Χαναφισμού - Της σχολής του Μαλικισμού - Της 

σχολής του Σουφισμού - Της σχολής του Χανμπαλισμού. 

              Όταν τα συστήματα αυτά τελειοποιήθηκαν θεωρήθηκε ότι οι δυνατότητες της 

προσωπικής ερμηνείας έκλεισαν και η προσωπική ερμηνεία δεν επιτρεπόταν στο 

Σουνιτισμό. Όμως στα τέλη του 19ου αιώνα ορισμένοι μουσουλμάνοι στοχαστές 

διακήρυξαν την επανέναρξη της προσωπικής ερμηνείας γιατί το αντίθετο θα σήμαινε και το 

ξεκίνημα του εκφυλισμού της μουσουλμανικής θρησκείας. Οι σουνίτες παραδέχονται ότι η 

κοινότητα των πιστών μπορεί να διαλέξει ελεύθερα τον αρχηγό της. Επίσης, έχοντας 

απομυθοποιήσει περισσότερο το πρόσωπο του Χαλίφη, θεωρούν ότι η υποταγή που 

οφείλουν σ’ αυτόν δεν είναι άνευ όρων, αλλά μόνο όταν αυτός κυβερνά σύμφωνα με το 

Νόμο και δεν τους αναγκάζει σε ανυπακοή στον Αλλάχ και το λόγο του, όπως αυτός 

αντανακλάται στην παράδοση και το Κοράνι. 

 

        β.   Ο Σιιτισμός 

             Η ομάδα των μουσουλμάνων που συσπειρώθηκε στο πλευρό του Αλή και 

πρεσβεύει την άποψη ότι η ηγεσία της κοινότητας πρέπει να επιστρέψει στην οικογένεια 

του Προφήτη και των απογόνων του. Στο σιιτικό Ισλάμ σε αντίθεση με το σουνιτικό 

υπάρχουν δύο θεμελιώδεις διαφορές:  Πρώτον, η προσωπική ερμηνεία επιτρέπεται να 

εξασκείται από τον Ιμάμη και ελλείψει αυτού από τους εξουσιοδοτημένους από το δόγμα 

να ασκούν την ερμηνεία, που συνεχίζουν να ερμηνεύουν το νόμο και τη θέλησή του, και 

δεύτερον μόνο ο Αλλάχ, ο Προφήτης του ή ο προηγούμενος Ιμάμης μπορούν να χρίσουν 

τον Ιμάμη που θα είναι ο αρχηγός των πιστών, προερχόμενος επομένως από αυτούς. 
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Κατά συνέπεια η πλειονότητα των σιιτών πιστεύει ότι ο Ιμάμης είναι άσπιλος, τέλειος και 

αλάθητος κατά το πρότυπο του προφήτη. Οφείλουν λοιπόν σ’ αυτόν όμοια υποταγή με 

αυτή που οφείλουν στο Προφήτη.
75

 

         γ.   Ο Χαριζιτισμός 

               Οι Χαριζίτες δεν αποδέχονται ότι η απονομή του τίτλου του Χαλίφη μπορεί να 

εξαρτηθεί από την εκτίμηση ενός ανθρώπου, γιατί μια τέτοια απόφαση πρέπει να 

λαμβάνεται μόνο από το σύνολο της κοινότητας των πιστών. Πιστεύουν, όπως και οι 

σουνίτες ότι η κοινότητα των πιστών μπορεί να διαλέξει ελεύθερα τον αρχηγό της, χωρίς 

διακρίσεις φυλής και οικογενειακής καταγωγής. Το μόνο κριτήριο που αποδέχονται είναι η 

πίστη. Η διαγωγή του Χαλίφη πρέπει να είναι άψογη από κάθε μορφή και κάθε σοβαρή 

παρέκκλισή της τον μεταφέρει από το καθεστώς του «πιστού» σε αυτό του «απίστου» 
Θεωρούν δε βλάσφημους και ιερόσυλους αυτούς που δεν συμφωνούν με τις απόψεις 

τους
76

( Στο Παράρτημα «Α» φαίνεται η κατανομή των δογμάτων γεωγραφικά). 
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 Οι Σιίτες είναι χωρισμένοι σε Δωδεκαδιστές, Ζαϊδίτες, Ισμαηλίτες ή Εβδομιστές, Δρούζους, 

Νιζαρίτες και Ασασίνους, Μουσταλίτες, καθώς και Νουζαϊρίτες ή Αλαουίτες. 
76

 Πέραν όμως των παραπάνω κρίνεται άξιο αναφοράς ότι υφίστανται, μεταξύ άλλων, και οι παρακάτω 

Ισλαμικές Αδελφότητες και μεταγενέστεροι σχηματισμοί: Σουφισμός (μυστικιστές, με έναρξη τον 7ο 

αιώνα), Βαχαμπισμός (κίνημα που δημιουργήθηκε τον 18ο αιώνα στην Αραβία), Μαχντισμός (κίνημα 

που ιδρύθηκε στο Σουδάν προς το τέλος του 19ου αιώνα) και Σανουσιγισμός (μυστικιστική 

αδελφότητα που ιδρύθηκε από τον Sidi Muhammad al-Senoussi και ηγέτη τον εγγονό του Muhammad 

Idriss από το 1918 έως το 1951 όταν έγινε βασιλιάς της Λιβύης, που βασίλευσε έως το πραξικόπημα 

του Καντάφι το 1969). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3                  

                          Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ» 

Εφόσον αναπτύχθηκε το θεωρητικό πλαίσιο και παρουσιάστηκε η «εικόνα» του 

διεθνούς συστήματος, αλλά και του περιφερειακού υποσυστήματος της Μέσης Ανατολής, 

μπορούμε πλέον να εισέλθουμε στο εφαρμοστικό πλαίσιο της θεωρίας που θα αναλυθεί. Σε 

πρώτη φάση θα ασχοληθούμε με την διεθνή πολιτική και την κατηγοριοποίηση των 

ρευμάτων σκέψης που παρουσίασε ο Martin Wight. Στο παρόν κεφάλαιο η ανάλυση θα 

επικεντρωθεί στο ρεαλιστικό ρεύμα σκέψης, θέτοντας ως παράδειγμα την ισραηλινή 

εξωτερική πολιτική, μιας και η πλειοψηφία των ισραηλινών πολιτικών διέπονται από τις 

αρχές που επιτάσσει το συγκεκριμένο ρεύμα σκέψης. 

Το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σημαδεύεται από την αποκάλυψη της 

φρικαλεότητας του Ολοκαυτώματος και το αίτημα για δημιουργία εβραϊκού κράτους στην 

Παλαιστίνη κερδίζει έδαφος, ενώ ο αραβικός κόσμος αδυνατεί να αντιδράσει και η 

Βρετανία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τον πόλεμο. Έτσι στα τέλη του 1947 το εβραϊκό 

στοιχείο στην Παλαιστίνη αρχίζει έναν διμέτωπο αγώνα. Η Βρετανία χάνει εντελώς τον 

έλεγχο της κατάστασης και το 1947 φέρνει το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. 

το οποίο με την απόφαση 181, τάσσεται υπέρ της ίδρυσης δύο κρατών στην Παλαιστίνη, 

ενός εβραϊκού και ενός παλαιστινιακού, ενώ για την Ιερουσαλήμ προβλέπεται ότι θα 

αποτελεί ξεχωριστή οντότητα (corpus separatum) υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. , πράγμα που 

σημαίνει ότι θα εξασφαλιζόταν η απρόσκοπτη πρόσβαση των πιστών των τριών 

μονοθεϊστικών θρησκειών στην ιερή αυτή πόλη. Η απόφαση γίνεται δεκτή από τους 

Εβραίους, αλλά όχι από τους Άραβες της Παλαιστίνης. 

Στις 14 Μαΐου 1948 κατά την εκπνοή της Βρετανικής Εντολής στην Παλαιστίνη, ο 

Νταβίντ Μπεν Γκουριόν ανακηρύσσει την ίδρυση του εβραϊκού κράτους, το οποίο 

αναγνωρίζουν αμέσως οι Η.Π.Α, ενώ ακολουθεί σχεδόν αμέσως η αναγνώρισή του και από 

την Ε.Σ.Σ.Δ.. . Εξάλλου η έμμεση παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης, με την αποστολή 

τσεχοσλοβακικών όπλων στους Εβραίους στις αρχές του 1948, κρίνει το αποτέλεσμα του 

πρώτου αραβο-ισραηλινού πολέμου, ο οποίος τελειώνει τον επόμενο χρόνο με την ήττα των 

συνασπισμένων αραβικών κρατών. 

Οκτώ χρόνια αργότερα η εθνικοποίηση της διώρυγας του Σουέζ οδηγεί στον πόλεμο 

του 1956, που φέρνει την νασερική Αίγυπτο αντιμέτωπη με την Βρετανία, την Γαλλία και 

το Ισραήλ. Μια νέα εποχή αρχίζει για την Μέση Ανατολή, καθώς οι παλιές 

αποικιοκρατικές δυνάμεις, η Μ. Βρετανία και η Γαλλία, αναγκάζονται να αποσυρθούν από 

την περιοχή, ενώ ο αραβικός εθνικισμός βρίσκει την ενσάρκωσή του στο πρόσωπο του 

Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ. Όμως ο αραβικός κόσμος ο οποίος κατατρύχεται από αντιφάσεις 

και εσωτερικές αντιπαλότητες, χωρίζεται στα λεγόμενα προοδευτικά κράτη, που 

συμμαχούν με την Ε.Σ.Σ.Δ. και τα λεγόμενα συντηρητικά που συμμαχούν με τις Η.Π.Α. 

Ο πόλεμος του 1967-γνωστότερος και ως ο Πόλεμος των Έξι Ημερών
77

-αποτελεί 

ορόσημο στην αραβοϊσραηλινή σύγκρουση, καθώς μέσα σε έξι ημέρες ο ισραηλινός 

                                                           
77

 Ο πόλεμος αυτός ανήκει στην κατηγορία του προληπτικού πολέμου. Σύμφωνα με τους εμπνευστές 

του προληπτικού πολέμου, οι οποίοι ανήκουν στο ρεαλιστικό ρεύμα σκέψης, η ανάληψη επιθετικής 

δράσης με σκοπό να αποτρέψεις μια πιθανή επίθεση από τον αντίπαλό σου, δεν συνιστά παραβίαση 

των αρχών του διεθνούς δικαίου και συνιστά ένα είδος αμυντικού πολέμου, δηλαδή εντάσσεται στην 

περίπτωση της νόμιμης άμυνας , η οποία είναι αποδεκτή από τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών. Την ενέργεια αυτή των Ισραηλινών θα μιμηθούν αργότερα οι Η.Π.Α. όταν θα αναλάβουν 

δράση εναντίον του Ιράκ το 2003. 
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στρατός καταλαμβάνει τα υψώματα του Γκολάν που ανήκουν στην Συρία, την χερσόνησο 

του Σινά, που ανήκει στην Αίγυπτο, καθώς και την Λωρίδα της Γάζας, την Δυτική Όχθη 

και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η ήττα των Αράβων είναι συντριπτική και οι Παλαιστίνιοι 

αναζητούν πλέον εδαφική βάση στον Λίβανο για να συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίον του 

Ισραήλ. Με την Συμφωνία του Καίρου το 1969, οι Παλαιστίνιοι μαχητές αποκτούν το 

δικαίωμα παραμονής στο Λίβανο. 

Η απάντηση στην ήττα του 1967 έρχεται το 1973 με τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. 

Οι αραβικές δυνάμεις, κυρίως αιγυπτιακές και συριακές, πετυχαίνουν να απωθήσουν τα 

ισραηλινά στρατεύματα, τα οποία ωστόσο ανασυντάσσονται και αντεπιτίθενται. Ο ρόλος 

των Η.Π.Α. ήταν καθοριστικός στην εξέλιξη του πολέμου καθώς ανταποκρίθηκαν άμεσα 

στην έκκληση για βοήθεια που απεύθυνε το Ισραήλ, το οποίο προειδοποίησε ότι σε 

διαφορετική περίπτωση θα κατάφευγε σε κάθε δυνατό μέσο για να εξασφαλίσει την 

επιβίωση του ισραηλινού κράτους, υπονοώντας την χρήση πυρηνικών όπλων
78

. Τελικά, 

μετά από παρέμβαση των δύο υπερδυνάμεων αποφασίζεται η κατάπαυση πυρός και η 

επικύρωσή της με τις αποφάσεις 338, 340 και 341 του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Το Ισραήλ μετά τις επιτυχίες του στα πεδία των μαχών έχει εδραιώσει την παρουσία 

του στην περιοχή. Το ενδιαφέρον του πλέον στρέφεται στην διατήρηση των κεκτημένων 

και την εξασφάλιση της επιβίωσής του, καθόσον οι απειλές που δέχεται από τα υπόλοιπα 

κράτη της περιοχής δεν μετριάστηκαν, παρά τις αλλεπάλληλες ήττες τους. Οι ισραηλινοί 

ηγέτες γνωρίζουν ότι η εξασφάλιση της επιβίωσής τους δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 

την χρήση της σκληρής ισχύος, αλλά θα πρέπει να χαράξουν μια υψηλή στρατηγική που θα 

τους επιτρέπει την επιτυχή αντιμετώπιση πλέον του ενός αντιπάλου. 

Ουσιαστικά το Ισραήλ μοιάζει με μια «Εβραϊκή νησίδα» μέσα σε μια «θάλασσα 

Αράβων». Περιτριγυρισμένο από εχθρικά προς αυτό διακείμενα κράτη, πρέπει να βρει 

τρόπους οι οποίοι θα συμβάλλουν στην σταθεροποίησή του στην περιοχή αλλά και στην 

εξασφάλιση της εθνικής του ασφάλειας. Η υιοθέτηση έμμεσων στρατηγικών, πέραν της 

χρήσης της σκληρής ισχύος, η οποία αποτελεί πάντα μια ισχυρή συνιστώσα της ισραηλινής 

εξωτερικής πολιτικής, ενδείκνυται σε περιπτώσεις αντιμετώπισης πέραν του ενός 

αντιπάλων. Οι ενέργειες στις οποίες θα προβεί η ισραηλινή πολιτική ελίτ, σηματοδοτούν 

την είσοδο στα πεδία εφαρμογής ορισμένων βασικών αρχών της διεθνούς πολιτικής και 

στρατηγικής, οι οποίες διαπνέονται από το ρεαλιστικό ρεύμα σκέψης. 

Για τους ρεαλιστές οι βασικές αρχές της διεθνούς ζωής είναι αρκετά σαφής. 

Υπάρχουν κάτι λιγότερο από διακόσιες μονάδες ισχύος που ονομάζονται κράτη, οι οποίες 

συνυπάρχουν και συγκρούονται στην επιφάνεια αυτού του πλανήτη, χωρίς να υπάρχει μια 

πολιτική αρχή ανώτερη από αυτές. Βρίσκονται σε μόνιμη κατάσταση αμοιβαίας 

ανασφάλειας και πρωταρχικό τους μέλημα είναι και πρέπει να είναι η αυτοσυντήρησή τους, 

την οποία επιζητούν, στο βαθμό που μπορούν μέσω αυτάρκειας στην άμυνα και τα όπλα
79
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 Το Ισραήλ αρνείται επίσημα ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, όμως θεωρείται κάτι παραπάνω από 

σίγουρο ότι διαθέτει. Σύμφωνα με το περιοδικό «Bulletin of the Atomic Scientists» ( τεύχος 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου) το οποίο επικαλείται στοιχεία της αμερικανικής στρατιωτικής υπηρεσίας 

πληροφοριών DIA (Defense Intelligence Agency), οι Ισραηλινοί φέρονται να διαθέτουν 80 πυρηνικές 

κεφαλές τις οποίες παρήγαγαν μέχρι το 2004, έχοντας ξεκινήσει το 1967. Έκτοτε, η παραγωγή τους 

φέρεται να έχει σταματήσει, όμως η χώρα διαθέτει αρκετό σχάσιμο πυρηνικό υλικό που τους επιτρέπει 

να κατασκευάσουν από 115 έως 190 επιπλέον κεφαλές, εάν το θεωρήσουν απαραίτητο. 
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 Οπ. π. Μartin Wight, Διεθνής Θεωρία,  σελ. 181. 
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Βασική αρχή, πυλώνας και άξονας του Ισραηλινού κράτους είναι η αυτοβοήθεια
80

. 

Πρέπει δηλαδή μόνο του, παντελώς μόνο του, να υπερασπιστεί την ελευθερία του, την 

εδαφική του ακεραιότητα και το αυτεξούσιο των αποφάσεων/επιλογών του. Φυσικά το 

Ισραήλ επεδίωξε και εξασφάλισε μία πραγματική στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ που σε 

ορισμένες περιπτώσεις, όπως προαναφέρθηκε στον πόλεμο του 1973, απεδείχθη ζωτική. 

Η υψηλή στρατηγική /μακροστρατηγική του Ισραήλ έχει δυο σκέλη
81

. Το πρώτο, 

είναι το λεγόμενο σύνδρομο του Σαμψών
82

 ή το σύνδρομο της Μασσάδας του οποίου η 

σύγχρονη (μετά το 1945) εκδοχή, συνοψίζεται σε δυο λέξεις: ποτέ ξανά (never again). Το 

ένα λοιπόν σκέλος της υψηλής στρατηγικής του Ισραήλ είναι ότι το εβραϊκό κράτος πρέπει 

από μόνο του να υπερασπισθεί τον εαυτό του. Γι’ αυτό, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από 

το 1958 θεμελίωσε πυρηνικό αντιδραστήρα  στην έρημο Σινά (Διμόνα) και από τα τέλη του 

1960 το Ισραήλ έγινε θερμοπυρηνική δύναμη.  

Το δεύτερο σκέλος της μακροστρατηγικής του Ισραήλ  είναι η συμμαχία του με μια 

μεγάλη δύναμη. Αυτή η στρατηγική πέρασε από διάφορες φάσεις. Αλλά στη στοχοθεσία 

του Μπεν Γκουριόν η πορεία της αναζήτησης έπρεπε να καταλήξει στην Ουάσιγκτον.  Η 

στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ άρχισε να υλοποιείται δειλά- δειλά επί προεδρίας 

Αϊζενχάουερ, πήρε στροφές επί Κένεντυ/Τζόνσον, αναπτύχθηκε δραματικά επί Νίξον και 

επί Ρέηγκαν κλιμακώθηκε και πήρε τη σημερινή της μορφή. 

Σύμφωνα με τους ρεαλιστές, η σχέση νικητών και ηττημένων είναι ο βασικός νόμος 

ή «θεσμός» της διεθνούς ζωής. Αποτελεί την βάση για όλα τα άλλα
83

. Η πλέον διαδεδομένη 

διαδικασία ιστορικά είναι αυτή της νομιμοποίησης του πολέμου, αμυντικού ή επιθετικού, 

αμέσως μετά το τέλος του και ανάλογα της έκβασής του. Σε μια τέτοια περίπτωση ο 

νικητής είναι αυτός που νομιμοποιείται για τον τρόπο που λειτούργησε και ο ηττημένος 

είναι αυτός που κατηγορείται για το ότι με τη στάση του, αμυντική ή επιθετική, ώθησε τον 

αντίπαλο στην σύγκρουση. Το αποτέλεσμα της πολεμικής έκβασης είναι σε αυτή την 

περίπτωση ο κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει τη μετανομιμοποιητική υπόσταση του 

πολέμου και από αυτή τη διαδικασία προκύπτει το γνωστό ρητό: «Ο νικητής γράφει την 

Ιστορία»
84

. Ο πόλεμος των Έξι Ημερών και ο τρόπος που η ισραηλινή ηγεσία επιχείρησε να 

τον νομιμοποιήσει αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αντίληψης. 

Η δεύτερη θεμελιώδης σχέση, είναι το μοντέλο (παρά η ισορροπία) ισχύος
85

. 

Αποτελεί νόμο της διεθνούς πολιτικής ότι τα κοινά σύνορα είναι αμφισβητούμενα σύνορα 

και ότι οι γείτονες είναι εχθροί. Ο «φυσικός σου σύμμαχος» είναι η δύναμη που βρίσκεται 

πίσω από το γείτονά σου. Υπάρχει, λοιπόν, ένα «σύστημα συμμαχιών τύπου σάντουιτς» και 
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 Ο  όρος «αυτοβοήθεια» αντικατοπτρίζει την προσπάθεια ενός κράτους να επιβιώσει σε ένα άναρχο 

διεθνές περιβάλλον, στηριζόμενο κατά κύριο λόγο στις δικές του δυνάμεις. Αποτελεί επίσης μια 

βασική αρχή πάνω στην οποία βασίστηκε η Ρεαλιστική θεώρηση. 
81

 http://www.greekamericannewsagency Μάριος Ευρυβιάδης, Η Περιφερειακή Στρατηγική του Ισραήλ, 

01 Μαΐου 2011. 
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 Σύμφωνα με την «Παλαιά Διαθήκη»  ο Σαμψών έχασε την υπερφυσική του δύναμη, όταν η 

Φιλισταία Δαλιδά τον πρόδωσε κόβοντας την πλούσια κόμη του που ήταν η πηγή της δύναμης του. Οι 

Φιλισταίοι εχθροί του, αφού τον τύφλωσαν, τον αλυσόδεσαν στις κολώνες του ναού τους και τον 

περιγελούσαν. Με το πέρασμα του χρόνου ξαναμεγάλωσαν τα μαλλιά του, επανέκτησε τη δύναμή του 

και κατακρήμνισε το ναό σπρώχνοντας τις κολώνες, και λέγοντας «αποθανέτω η ψυχή μου μετά των 

αλλοφύλων». 
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αντίστροφα περικύκλωσης
86

. Μια άλλη εκδοχή αυτής της αντίληψης υποστηρίζει ότι ο 

«φυσικός σύμμαχος» ενός κράτους, δεν είναι το κράτος που βρίσκεται από την άλλη 

πλευρά των συνόρων του γειτονικού του κράτους, αλλά οι δυσαρεστημένοι πολίτες αυτού 

του κράτους.
87

 Όπως θα δούμε παρακάτω και οι δύο αυτές αντιλήψεις ενσαρκώνονται 

στους σχεδιασμούς της ισραηλινής ηγεσίας. 

Σε περιφερειακό επίπεδο βασικός πυλώνας της στρατηγικής του ισραηλινού 

κράτους, ως ένα κράτος μη ισλαμικό και μη αραβικό σε μια περιοχή που κυριαρχούν 

αραβικά / ισλαμικά κράτη, υπήρξε η ονομαζόμενη «περιφερειακή του στρατηγική» 

(peripheral strategy)
88

. Η λογική της στρατηγικής αυτής που αναπτύχθηκε από τον εθνο-

πατέρα του Ισραήλ Μπεν Γκουριόν και το περιβάλλον του, και υπήρξε απλή στη σύλληψή 

της. Εφόσον ο άμεσος περίγυρος του Ισραήλ (πλην της θαλάσσιας οδού προς τη Μεσόγειο) 

ήταν εχθρικός, το Ισραήλ έπρεπε να υπερακοντίσει την εχθρική αυτή ημισέληνο και να 

δημιουργήσει πολιτικοστρατιωτικές συμμαχίες με κράτη και πολιτικές οντότητες στην 

ευρύτερη περιοχή που (α) δεν ήταν αραβικά και (β) δεν ήταν μουσουλμανικά. 

Τα κράτη αυτά καθώς επίσης και οι πολιτικές οντότητες που πληρούσαν τα 

παραπάνω κριτήρια ήταν εύκολο να εντοπισθούν. Ήταν το Ιράν, η Τουρκία, και η Αιθιοπία, 

ενώ οι πολιτικές οντότητες ήταν οι χριστιανοί (ορθόδοξοι και καθολικοί), οι Δρούζοι του 

Λιβάνου και της Συρίας, οι Κούρδοι της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράν, οι Κόπτες της 

Αιγύπτου και οι χριστιανοί του Σουδάν. Κατά καιρούς στις πολιτικές οντότητες 

αναζητήθηκαν και σύμμαχοι και σε άλλες πολυπληθείς  κοινότητες της Μέσης Ανατολής 

τις οποίες η μεγάλη πλειοψηφία των μουσουλμάνων της Μέσης Ανατολής, οι Σουνίτες, 

θεωρούν άπιστες. Στις κοινότητες αυτές περιλαμβάνονται και οι διάφορες εκφάνσεις του 

σιιτισμού (Αλεβίτες, Ισμαηλίτες κλπ), οι Ανεμιστές, οι Ζωροάστρες και άλλοι.  

Όλα τα προαναφερθέντα κράτη και πολλές από τις πολιτικές οντότητες 

ανταποκρίθηκαν στα κελεύσματα του νεοσύστατου εβραϊκού κράτους για μια σειρά από 

λόγους, ιδιοτελείς και μη. Το γεγονός είναι ότι ήδη από τη δεκαετία του 1950 το Ισραήλ 

είχε ανεπτυγμένη μια πολιτικοστρατιωτική συμμαχία με το Ιράν, την Τουρκία και την 

Αιθιοπία που συνεπάγετο συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. Αυτά  συμπεριλάμβαναν 

στρατιωτική  και οικονομική συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο μυστικών 

υπηρεσιών,  καθώς επίσης και συντονισμό σε διεθνή οικονομικά και πολιτικά φόρα. Η 

συμφωνία ανάμεσα στις μυστικές υπηρεσίες των προαναφερθέντων κρατών ήταν γνωστή 

ως η Συμφωνία της Τρίαινας (Tridend Agreement). 

Όμως η περιφερειακή αυτή στρατηγική του Ισραήλ, λόγω ορισμένων σημαντικών 

γεγονότων, έπρεπε να τροποποιηθεί και να επαναπροσανατολιστεί, αναφορικά με κάποιες 

συνιστώσες της. Τα γεγονότα αυτά ήταν η Συμφωνία του Camp David και η Ισλαμική 

Επανάσταση στο Ιράν
89

. 
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 Ο Martin Wight θέτει ως παράδειγμα την Ινδορωσική προσέγγιση ενάντια σε αυτήν της 

Σινοπακιστανικής. Σε αυτήν την κατηγορία θα μπορούσαμε να εντάξουμε και την Ελληνοισραηλινή 

προσέγγιση εναντίον της αντίστοιχης Τουρκοσυριακής, μέχρι την στιγμή που η Τουρκία ενεπλάκει 

ενεργά στον συριακό εμφύλιο και διέλυσε την μεταξύ τους σχέση. 
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 Οπ. π. Μartin Wight, Διεθνής Θεωρία,  σελ. 179. 
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 Οπ. π., Μάριος Ευρυβιάδης, Η Περιφερειακή Στρατηγική του Ισραήλ. 
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 Στα γεγονότα αυτά θα προστεθεί αργότερα και η αλλαγή της στάσης της Τουρκίας έναντι του 

Ισραήλ από την στιγμή που την διακυβέρνηση της χώρας ανέλαβε το ΑΚΡ, με αποκορύφωμα την 

διακοπή των διπλωματικών σχέσεων εξαιτίας του επεισοδίου με το τουρκικό πλοίο Μavi Marmara. 
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Η διάσκεψη του Camp David έλαβε χώρα στις 5 με 17 Σεπτεμβρίου 1978 και 

κατέληξε σε μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου
90

. Η Αίγυπτος θα 

ανακτούσε την πλήρη κυριαρχία της στην χερσόνησο Σινά, η οποία θα εκκενωθεί 

προοδευτικά από τον ισραηλινό στρατό. Το Ισραήλ κερδίζει τη διπλωματική αναγνώριση, 

τη δημιουργία διπλωματικών σχέσεων με την κανονική διακίνηση αγαθών και ανθρώπων 

και την ελεύθερη κυκλοφορία στην διώρυγα του Σουέζ και τον κόλπο της Άκαμπα.. 

Η Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν
91

 ανέστρεψε τελείως τον φιλοδυτικό 

προσανατολισμό της χώρας. Πλέον προστίθονταν ένας ακόμη αντίπαλος για το Ισραήλ. Το 

παράδοξο όμως είναι ότι με αφορμή την επικράτηση των ισλαμιστών (σιιτών) στο Ιράν, το 

Ισραήλ απέκτησε εκτός από έναν νέο αντίπαλο και ορισμένους άτυπους συμμάχους. Η 

Σαουδική Αραβία και τα κράτη του κόλπου
92

 δεν βλέπουν με καλό μάτι την άνοδο των 

σιιτών στην εξουσία, φοβούμενοι την αποσταθεροποίηση της περιοχής και την 

αποδυνάμωσή τους λόγω μιας πιθανής διάχυσης της επανάστασης στις περιοχές της 

επικράτειάς τους, όπου κατοικούν σιιτικοί πληθυσμοί. 

Η ανάγκη για τροποποίηση της περιφερειακής στρατηγικής του Ισραήλ 

αποτυπώθηκε σε ένα κείμενο του Οντέντ Γινόν με τίτλο: «Μια στρατηγική για το Ισραήλ στη 

δεκαετία του ογδόντα»
93

. H πρόταση του Γινόν επικεντρώνεται σε δύο σημαντικά σημεία τα 

οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης στην παρούσα εργασία, καθόσον αν και 
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 Στον Αραβικό κόσμο με εξαίρεση το Σουδάν που επιδοκιμάζει και το Ομάν με το Μαρόκο που είναι 

επιφυλακτικά, η κατακραυγή είναι ομόφωνη για την συμφωνία αυτή. Ο ίδιος ο Saddat (Ηγέτης της 

Αιγύπτου) θα πληρώσει με την ζωή του, την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. 
91

 Η Ιρανική Επανάσταση, ή αλλιώς γνωστή ως Ισλαμική επανάσταση, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 

1978, με τις πρώτες μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στην εξουσία του σάχη. Μετά από συνεχόμενες 

απεργίες και διαμαρτυρίες που παρέλυαν την οικονομία της χώρας, ο σάχης εγκατέλειψε το Ιράν τον 

Ιανουάριο του 1979, και ο Αγιατολάχ Χομεϊνί επέστρεψε στην Τεχεράνη από την εξορία. Η δυναστεία 

των Παχλεβί κατέρρευσε δέκα ημέρες αργότερα, στις 11 Φεβρουαρίου, όταν ο στρατός του Ιράν 

παρέμεινε ουδέτερος στην πολιτική διαμάχη, μετά από συρράξεις ανταρτών και στρατιωτών πιστών 

στο σάχη. Την 1η Απριλίου του 1979, το Ιράν έγινε και επίσημα ισλαμική δημοκρατία με τη διεξαγωγή 

εθνικού δημοψηφίσματος. 
92

 Η Σαουδική Αραβία ,το Κατάρ , τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ έχουν πιο πολλά να 

μοιραστούν με το Ισραήλ από αυτά που έχουν να χωρίσουν. Τα  τέσσερα αυτά Σουνιτικά Αραβικά 

κράτη του Κόλπου μοιράζονται τον ίδιο εχθρό με το Ισραήλ ,το Σιιτικό Ιράν. Επίσης μοιράζονται και 

τον ίδιο σύμμαχο και εταίρο , τις ΗΠΑ . Τα τέσσερα αυτά Αραβικά κράτη δεν είχαν ποτέ εδαφικές 

διεκδικήσεις από το Ισραήλ και ποτέ δεν συγκρούσθηκαν σε πεδία μαχών . Η μόνη διαφορά που έχουν 

με το Ισραήλ είναι το παλαιστιανικό θέμα. Το ενδιαφέρον των τεσσάρων Αραβικών χωρών για τους 

Παλαιστίνιους δεν πηγάζει από την ανάγκη για διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους 

εφόσον η Παλαιστίνη και το Ισραήλ δεν συνορεύουν απευθείας με κανένα από αυτά . Το ενδιαφέρον 

τους και οι διαφωνίες που προκύπτουν έχει σχέση  κυρίως με  την ειρήνευση της περιοχής και την 

αποφυγή της διάχυσης του προβλήματος και  δευτερευόντως με μια  συγκεχυμένη άποψη περί 

κηδεμονίας και προστασίας των αδερφών τους Παλαιστινίων . 
93

 Αυτή η έκθεση δημοσιεύτηκε αρχικά στα Εβραϊκά στο Κιβουνίμ (Κατευθύνσεις), ένα περιοδικό για 

τον Ιουδαϊσμό και τον Σιωνισμό• τεύχ. 14, Χειμώνας, 5742, Φεβρουάριος 1982 

Εκδότης: Γιόραμ Μπεκ Συντακτική Επιτροπή: Έλι Έγιαλ, Γιόραμ Μπεκ, Αμνόν Χανταρί, Γιοχάναν 

Μανόρ, Ελιέζερ Σβάιντ Έκδοση του Τμήματος Δημοσιευμάτων / Παγκόσμιος Σιωνιστικός 

Οργανισμός, Ιερουσαλήμ. Η έκθεση αυτή μεταφράσθηκε από τα εβραϊκά στα αγγλικά από τον Ισραέλ 

Σαχάκ. Ο Ισραήλ Σαχάκ (1933-2001) υπήρξε καθηγητής οργανικής χημείας στο Εβραϊκό 

Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και πρόεδρος της Ισραηλινής Ένωσης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και του Πολίτη. Δριμύς επικριτής της ισραηλινής κυβέρνησης, δημοσίευσε τα χειρόγραφα 

Σαχάκ (The Shahak Papers), συλλογή κρίσιμων άρθρων από τον εβραϊκό Τύπο και είναι ο ίδιος 

συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων, ανάμεσά τους και τα Οι μη-Εβραίοι στο Εβραϊκό Κράτος 

και Ο παγκόσμιος ρόλος του Ισραήλ: Όπλα Υποταγής (1982). 

Στα ελληνικά κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο του «Εβραϊκή Ιστορία, Εβραϊκή Θρησκεία, το βάρος τριών 

χιλιάδων χρόνων». Στο βιβλίο υπάρχουν τρεις αναφορές στη συμπερίληψη της Κύπρου στα «βιβλικά 

όρια» του Ισραήλ και στη σημασία αυτών των ορίων για την ισραηλινή στρατηγική. 
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δημοσιοποιήθηκε περίπου τριάντα χρόνια πριν, ωστόσο παραμένει επίκαιρη. Τα σημεία 

αυτά είναι :  

 Καταρχάς στα αφορώντα το ίδιο το κράτος του Ισραήλ και τα κατεχόμενα 

Παλαιστινιακά εδάφη.  Πολύ ξεκάθαρα το κείμενο του Γινόν προτείνει την 

μαζική μετανάστευση των Αράβων  ανατολικά του Ιορδάνη, στην Ιορδανία. 

Χαρακτηριστική είναι η συστηματική διατύπωση του Γινόν: αναφέρεται 

σχεδόν παντού σε Άραβες, αποφεύγοντας τις λέξεις  Παλαιστίνη και 

Παλαιστίνιοι. 

 Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το  σχέδιο Γινόν για τον ευρύτερο χώρο της 

Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στον οποίο εντοπίζει και τις βασικές 

στρατηγικές προκλήσεις για το Ισραήλ, με την εξαίρεση της στο μεταξύ 

εκλείψασας ΕΣΣΔ.  Είναι ίσως το μόνο κείμενο που αποκαλύπτει το 

στρατηγικό εύρος σε χώρο και χρόνο των Ισραηλινών σχεδίων. Ούτε λίγο 

ούτε πολύ εισηγείται τον κατακερματισμό ή καλύτερα διάλυση του συνόλου 

των κρατών της περιοχής, Αραβικών και όχι μόνο (π.χ. Τουρκία, Ιράν), σε 

εθνική, φυλετική και θρησκευτική βάση. 

           Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω το ρεαλιστικό ρεύμα σκέψης έχει 

διαποτίσει τις αντιλήψεις της ισραηλινής πολιτικής ελίτ σχετικά με τις επιδιώξεις της στην 

διεθνή πολιτική. Μια από τις αρχές του ρεαλιστικού τρόπου σκέψης, όπως προαναφέρθηκε, 

είναι η αυτάρκεια. Πάνω σε αυτήν βασίζεται και η αρχή, ότι κάποιος που βρίσκεται έξω 

από μια κατάσταση, δεν μπορεί να την κρίνει. Συνεπώς η ρεαλιστική θέση δεν υποστηρίζει 

μόνο ότι η ανάμειξη σε μια κατάσταση σου παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ρυθμίσεις 

το θέμα όπως εσύ θεωρείς σωστό, χωρίς παρέμβαση, αλλά και ότι η εμπλοκή στην εν λόγω 

κατάσταση σου προσφέρει την αποκλειστική επίγνωση της φύσης της διαφωνίας
94

. Προς 

απόδειξη των ανωτέρω είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις των ισραηλινών ηγετών κάθε 

φορά που κατακρίνονται για δυσανάλογη χρήση βίας (στη Δυτική Όχθη, στη Γάζα, αλλά 

και στον νότιο Λίβανο), ότι έκαναν αυτό που επιτάσσει η εθνική ασφάλεια και ότι τα κράτη 

που αντιδρούν στις ενέργειες του Ισραήλ, δεν γνωρίζουν ή δεν μπορούν να αντιληφθούν 

τους κινδύνους που αυτό διατρέχει. 

 Μια ακόμη αρχή, την οποία υιοθετούν οι ρεαλιστές, είναι αυτή του «διαίρει και 

βασίλευε»
95

. Η αρχή αυτή έχει δύο εφαρμογές, ισχύει αναφορικά με τους υποτελείς ή τους 

υπηκόους στην αποικιακή πολιτική ή στην πολιτική απέναντι στα κράτη δορυφόρους. 

Δεύτερον ισχύει, όσον αφορά τις ίσες δυνάμεις, ως μια πολιτική των διεθνών σχέσεων της 

εξωτερικής πολιτικής. Αυτή η  αντίληψη περί  εξωτερικής πολιτικής έχει τις ρίζες της στη 

παραδοσιακή Κινέζικη πολιτική, η οποία εκφράζεται από την παροιμία «χρησιμοποίησε 

βαρβάρους για να ελέγξεις βαρβάρους», αλλά και στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία 

υποκινούσε ή χρηματοδοτούσε, ξένες φυλές για να επιτίθενται η μια στην άλλη
96

.  
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 Οπ. π. Μartin Wight, Διεθνής Θεωρία,  σελ. 183. 
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 Στο ίδιο, σελ. 185. 
96

 Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν μια επαναστατικής φύσεως, κατά Μartin Wight, αυτοκρατορία, η 

οποία επιδίωκε την δημιουργία της Βυζαντινής Οικουμένης. Η κατανόηση του γεγονότος ότι οι 

στρατιωτικές της δυνάμεις δεν ήταν αρκετές για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους της ,συνετέλεσε 
στην εξεύρεση και εφαρμογή άλλων τρόπων, όπως η διπλωματία, η εξαπάτηση, η προσπάθεια 
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 Όμως , η υιοθέτηση της αρχής του «διαίρει και βασίλευε» απαιτεί πολιτική 

δεξιοτεχνία, αλλά και επίγνωση των κινδύνων που διατρέχει το κράτος που θα την 

υιοθετήσει, αν δεν λάβει υπόψη του κάποιους περιορισμούς. Σύμφωνα με τον Μachiavelli, 

στον οποίο συχνά αποδίδεται η αρχή αυτή, «το να επιτεθεί κάποιος σε μια διχασμένη 

πολιτεία με την ελπίδα ότι ο διχασμός της θα διευκολύνει την κατάκτησή της, είναι κακή 

πολιτική»
97

. Με άλλα λόγια ο Μachiavelli εννοούσε ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλούσε 

αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που αναμένονταν, δηλαδή θα προκαλούσε μια ενωτική 

προσπάθεια εναντίον του επιτιθεμένου. 

 

3α.   ΙΣΡΑΗΛ-ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 

         Έχοντας παραθέσει τους τρόπους με τους οποίους το Ισραήλ σχεδιάζει να 

δραστηριοποιηθεί στην διεθνή πολιτική με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της εδαφικής 

του ακεραιότητας, και κατ’ επέκταση της επιβίωσής του, θα περάσουμε στο πεδίο 

εφαρμογής της πολιτικής του «διαίρει και βασίλευε», όπως περιγράφηκε παραπάνω, 

εστιάζοντας στο παρόν κεφάλαιο στον τρόπο που επιχειρεί το Ισραήλ να αντιμετωπίσει το 

Παλαιστινιακό ζήτημα. 

         Όπως έχουμε αναφέρει, το Ισραήλ από ιδρύσεως του είχε να αντιμετωπίσει σχεδόν 

όλα τα κράτη της περιοχής. Μετά την Συμφωνία του Camp David, την Συμφωνία Wadi 

Araba με την Ιορδανία98 αλλά και την ανοχή της Σαουδικής Αραβίας και των κρατών του 

Κόλπου, οι αντίπαλοι του Ισραήλ αντιπροσωπεύονται από τους Παλαιστίνιους, την 

Χεζμπολλάχ στον Λίβανο, την Συρία, το Ιράκ και το Ιράν. Αργότερα θα προστεθεί και η 

Τουρκία για διαφορετικούς όμως λόγους, κυρίως λόγω των νέων επιδιώξεων της Ισλαμικής 

κυβέρνησης της χώρας. Επομένως το Ισραήλ έπρεπε να χαράξει μια στρατηγική για την 

αντιμετώπιση αυτών των αντιπάλων. Ο πρώτος αντίπαλος που έπρεπε να αντιμετωπισθεί 

λόγω της εγγύτητας ήταν οι Παλαιστίνιοι..  

         Τα  εδάφη τα οποία καταλήφθηκαν το 1967 κατοικούνται από περίπου 540000 

Παλαιστίνιους πρόσφυγες από την πρώτη σύγκρουση και από 500000 Άραβες μόνιμους 

κατοίκους. Η ταχύτητα της κατάληψης τον Ιούνιο του 1967 περιόρισε σχετικά το 

φαινόμενο της φυγής των αραβικών πληθυσμών (κυρίως των προσφύγων του 1949) σε 

περίπου 200000 άτομα. Αυτή την ημερομηνία, ο αριθμός των Παλαιστινίων προσφύγων 

που έχουν καταγραφεί από UNRWA
99

 αυξήθηκε κατά το ήμισυ σε σχέση με το 1950 

                                                                                                                                                                      
εξαγοράς συνειδήσεων, η δημιουργία συμμαχιών ή και ακόμα η τέλεση γάμων και προγαμιαίων 

συμβολαίων με βασιλικές οικογένειες της εποχής, για την επίτευξη του στόχου της. Οι Βυζαντινοί δεν 

τρέφονταν από τις στρατιωτικές νίκες. Οι νίκες θα έπρεπε να έχουν πολιτικά αποτελέσματα σε βάθος. 

Ήθελαν δηλαδή να πάρουν την υπεραξία μιας νίκης σε μια μάχη, έτσι ώστε να αποκτηθούν 

μακροπρόθεσμα πολιτικά οφέλη. Όλα αυτά συνετέλεσαν στο να καταστεί η μακροβιότερη 

αυτοκρατορία (περίπου χίλια χρόνια). 
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 Οπ. π. Μartin Wight, Διεθνής Θεωρία,  σ.σ. 187-188. 
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 Η συμφωνία αυτή υπογράφηκε στις 26 Οκτωβρίου 1994 στην περιοχή Wadi Araba. Ουσιαστικά με 

την Συμφωνία αυτή η Ιορδανία γινόταν το δεύτερο αραβικό κράτος, μετά την Αίγυπτο, που 

αναγνώριζε επίσημα το Ισραήλ. 
99

 Η UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in Near East) είναι μια 

ανθρωπιστική οργάνωση, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, που παρέχει βοήθεια στους 
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(1.344.576 έναντι 960.021) και το Ισραήλ ελέγχει όλη την υπό καθεστώς εντολής 

Παλαιστίνη. Στην Υπερ-Ιορδανία, όπου εγκαθίστανται τα νέα εκτοπισμένα άτομα, ο 

αριθμός των προσφύγων φτάνει τους 577.000. οι αριθμοί αυξάνονται τα επόμενα χρόνια με 

μια σταθερή ροή αναχωρήσεων από τα κατεχόμενα εδάφη προς την Υπέρ-Ιορδανία. 

         Οι Ισραηλινοί (ιδιαίτερα το πολιτικό κόμμα Λικούντ) μάχονται υπέρ της πλήρους 

προσάρτησης των κατεχομένων εδαφών. Χαρακτηριστικά οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι δεν 

πρόκειται για «κατοχή» αλλά για «διοίκηση» (γεγονός που επιτρέπει να μη σέβονται τη 

Συνθήκη της Γενεύης, αναφορικά με την στρατιωτική κατοχή) και καταργούν τα αραβικά 

τοπωνύμια για να τα αντικαταστήσουν με βιβλικά ονόματα, όπως Ιουδαία και Σαμάρεια. Ο  

εποικισμός των κατεχομένων εδαφών έχει ξεκινήσει και θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια. Ο 

τρόπος με τον οποίο οι Ισραηλινοί πολιτικοί αντιμετωπίζουν τους κανόνες του διεθνούς 

δικαίου, απεικονίζει για μια ακόμη φορά τον ρεαλιστικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν 

την διεθνή πολιτική. 

         Η Παλαιστινιακή αντίσταση από την άλλη πλευρά, προσπαθεί να εδραιωθεί στα 

κατεχόμενα εδάφη. Ο Arafat και οι συμπολεμιστές του προσπαθούν να διεισδύσουν στην 

Δυτική Όχθη και επιχειρούν να δημιουργήσουν δίκτυα αντίστασης με επίκεντρο την 

Ναμπλούς. Στις αρχές του 1968 η πίεση ήταν τόση, που ο Arafat και οι άντρες του 

υποχρεώνονται να αναδιπλωθούν προς την Ιορδανία. Το πολιτικό παιχνίδι στην Δυτική 

Όχθη έχει τρείς πόλους, την αντίσταση, το Ισραήλ και την Ιορδανία. 

          Στην Λωρίδα της Γάζας, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, η εγκατάσταση της 

αντίστασης σημειώνει μεγαλύτερη επιτυχία, κυρίως λόγω του Λαϊκού Μετώπου για την 

απελευθέρωση της Παλαιστίνης, του Georges Habache. Επίσης σε αντίθεση με την Δυτική 

Όχθη, η πολιτική εδραίωση της αντίστασης είναι προγενέστερη της κατοχής. 

          Η Παλαιστινιακή επανάσταση ουσιαστικά αποτελεί το τελευταίο μεγάλο κίνημα του 

αραβικού εθνικισμού. Εθελοντές Παλαιστίνιοι και μη, συρρέουν κατά χιλιάδες με σκοπό να 

καταταγούν στις τάξεις της αντίστασης, γεγονός που προκαλεί σημαντική αύξηση του 

δυναμικού της, εις βάρος της οργανωτικής της ικανότητας. Πράγματι η αίγλη της  

Παλαιστινιακής αντίστασης στην αραβική κοινή γνώμη συνέτεινε στο να δημιουργηθούν 

πολλές συνιστώσες (οργανώσεις) επί των οποίων επιχειρούσαν να ασκήσουν επιρροή ,για 

δικούς του λόγους το καθένα, τα ισχυρότερα αραβικά κράτη της περιοχής. Οι οργανώσεις 

αυτές, όμως είχαν και ιδεολογικές διαφορές μεταξύ τους, γεγονός που δυσχέραινε ακόμη 

περισσότερο τον συντονισμό τους. 

          Η κυρίαρχη συνιστώσα της Παλαιστινιακής αντίστασης ήταν η Fatah. Η οργάνωση 

αυτή, αμφιταλαντευόταν αρχικά μεταξύ δύο επιλογών. Να δημιουργήσει μια μονολιθική 

οργάνωση υπό την αποκλειστική κυριαρχία της, η οποία αν θεωρείτο αναγκαίο, θα 

καταργούσε δια της βίας, όλες τις άλλες οργανώσεις, σύμφωνα με το παράδειγμα του 

αλγερινού FLN ή να διατηρήσει τον πλουραλισμό έκφρασης, αφού οι αντιστασιακές 

                                                                                                                                                                      
Παλαιστίνιους πρόσφυγες που διαμένουν στην Ιορδανία, τον Λίβανο, την Συρία, αλλά και στην Δυτική 

Όχθη και την Λωρίδα της Γάζας. Είναι η μόνη οργάνωση η οποία είναι αφοσιωμένη στο να παρέχει 

βοήθεια σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ξεχωριστή από την UNHCR και UN Refugee Agency, οι 

οποίες παρέχουν βοήθεια σε όλους τους πρόσφυγες ανά τον κόσμο. 
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οργανώσεις είναι παράλληλα πολιτικά κόμματα και δυνάμεις αγώνα. Τελικά θα επιλέξει 

την δεύτερη λύση για να αποφύγει έναν πιθανό ενδο-παλαιστινιακό εμφύλιο πόλεμο. Αυτή 

η επιλογή του πλουραλισμού εισάγει στην παλαιστινιακή πολιτική ζωή ένα σύστημα 

συμμαχιών και αντιδράσεων, που ενθαρρύνονται συχνά από τα αραβικά κράτη. Την 

επιλογή αυτή, πέραν των αραβικών κρατών, θα σπεύσει να εκμεταλλευθεί και το Ισραήλ 

όπως θα δούμε παρακάτω με σκοπό να αποδυναμώσει την αντίσταση. 

           Οι  ισραηλινοί πολιτικοί σε πολυάριθμες δημόσιες δηλώσεις τους το 1969 αρνούνται 

να αναγνωρίσουν την ύπαρξη του παλαιστινιακού λαού. Χαρακτηριστικά η Golda Meir
100

, 

νέα πρωθυπουργός μετά τον θάνατο του Levi Eshkol, δηλώνει στις 15 Ιουνίου: Πότε υπήρξε 

ένας ανεξάρτητος παλαιστινιακός λαός με Παλαιστινιακό κράτος ; Υπήρχε η Νότια Συρία 

πριν τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά η Παλαιστίνη που περιελάμβανε την Ιορδανία. Δεν 

είναι σαν να υπήρχε ένας αραβικός λαός στην Παλαιστίνη, που ο ίδιος να θεωρούσε τον 

εαυτό του ως παλαιστινιακό λαό, τον οποίο εκτοπίσαμε μετά την άφιξή μας και από τον οποίο 

πήραμε την χώρα του. Δεν υπήρχαν. Σύμφωνα με την Meir, η Δυτική Όχθη δεν μπορεί να 

γίνει ανεξάρτητη, θα αποτελεί μόνο μια συνιστώσα, είτε του Ισραήλ είτε της Ιορδανίας. Σε 

μια άλλη δήλωσής της, δέχεται την ύπαρξη ενός παλαιστινιακού λαού, αλλά προσθέτει ότι 

η τύχη του είναι άρρηκτα δεμένη με την τύχη της Ιορδανίας. 

            Ο Ahmed Yassin ήταν ο πνευματικός ηγέτης της Ισλαμικής κίνησης στην 

Παλαιστίνη. Όταν επέστρεψε από το Κάιρο την δεκαετία του 1970, ίδρυσε μια ισλαμική 

φιλανθρωπική οργάνωση. Η ισραηλινή πρωθυπουργός Golda Meir είδε αυτήν την κίνηση 

ως μια ευκαιρία για να εξισορροπήσει την άνοδο του Arafat και της  Fatah. Σύμφωνα με το 

εβδομαδιαίο ισραηλινό πολιτικό περιοδικό Koteret Rashit (Οκτώβριος 1987) «οι Ισλαμικές 

οργανώσεις καθώς επίσης και το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο είχαν υποστηριχθεί, αλλά και 

ενθαρρυνθεί από τις ισραηλινές στρατιωτικές και πολιτικές αρχές στην Δυτική Όχθη και την 

Λωρίδα της Γάζας, επιτρέποντάς τες να λαμβάνουν χρήματα από το εξωτερικό». Επίσης ο 

Zeev Sternell, ιστορικός, συγγραφέας αλλά και επικεφαλής του τμήματος Πολιτικών 

Επιστημών του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το 

Ισραήλ πίστευε ότι ήταν ένα έξυπνο τέχνασμα το να σπρώξει τους ισλαμιστές ενάντια στην 

Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
101

 

            Οι Ισλαμιστές σταδιακά ίδρυσαν ορφανοτροφεία, νοσοκομεία, σχολεία καθώς και 

καταστήματα προσφέροντας εργασία στους πολίτες. Η οικονομική ενίσχυση των άπορων 

πολιτών αποτελούσε μια προτεραιότητα στα πλαίσια του φιλανθρωπικού έργου των 

ισλαμιστών και το 1978 ιδρύεται το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο στην Γάζα. Οι ισραηλινές 

αρχές ήταν πλέον πεπεισμένες ότι αυτές οι δραστηριότητες θα αποδυνάμωναν την Ο.Α.Π. 

και τις αριστερές οργανώσεις στην Γάζα. 

                                                           
100

 3 Μαΐου 1898 – 8 Δεκεμβρίου 1978) ήταν πολιτικός και μια εκ των ιδρυτών του κράτους του 

Ισραήλ. Διατέλεσε Υπουργός Εργασίας, Υπουργός Εξωτερικών και έπειτα έγινε τέταρτη 

πρωθυπουργός του Ισραήλ, από τις 17 Μαρτίου 1969 έως τις 3 Ιουνίου 1974. Είναι η πρώτη (και, 

μέχρι σήμερα, μόνη) γυναίκα πρωθυπουργός του Ισραήλ, και ήταν η τρίτη γυναίκα πρωθυπουργός 

στον κόσμο. Σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την περίοδο της διακυβέρνησής της ήταν η σφαγή 

του Μονάχου το 1972 και ο πόλεμος του Γιομ Κιππούρ το 1973. 
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 http://www.globalresearch.ca  Hassane Zerouky, Hamas is a Creation of Mossad, 23 March 2004 
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            Το 1984 ο Ahmed Yassin συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε δωδεκαετή 

φυλάκιση, λόγω της ανακάλυψης  κρυμμένου οπλοστασίου. Ένα χρόνο όμως αργότερα 

απελευθερώνεται και συνεχίζει τις δραστηριότητές του. 

  Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τον Δεκέμβριο του 1987 ξεσπά η πρώτη παλαιστινιακή 

Ιντιφάντα, δηλαδή η εξέγερση των Παλαιστινίων. Η εξέγερση διαρκεί μέχρι το 1993, παρά 

την έντονη καταστολή που ασκούν τα ισραηλινά στρατεύματα εναντίον των εξεγερμένων 

και παρά τους εκατοντάδες νεκρούς Παλαιστίνιους από τα ισραηλινά πυρά. Η εξέγερση 

αυτή αιφνιδίασε τους Ισλαμιστές και ο σεΐχης Ahmed Yassin απάντησε δημιουργώντας την 

Hamas
102

. Η πρώτη Ιντιφάντα λήγει με την υπογραφή των Συμφωνιών του Όσλο και της 

Ουάσινγκτον μεταξύ του Arafat και του Rabin
103

 παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Bill 

Clinton. Οι Συμφωνίες προέβλεπαν την δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους μέσα σε 

ένα χρονοδιάγραμμα πέντε ετών (1999). 

 Εν τω μεταξύ ο ισλαμιστής Ahmed Yassin βρίσκεται και πάλι στην φυλακή, 

καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη. Η Hamas απορρίπτει εντελώς τις Συμφωνίες και παρά 

το γεγονός ότι το 70% των Παλαιστινίων καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον αθώων 

Ισραηλινών πολιτών, εξαπολύει επιθέσεις μια μέρα πριν την συνάντηση μεταξύ Ισραηλινών 

και Παλαιστινίων διαπραγματευτών σχετικά με την επίσημη αναγνώριση του Ισραήλ από 

το Εθνικό Παλαιστινιακό Συμβούλιο. Τα γεγονότα αυτά συνετέλεσαν στο να αναδειχθούν 

στις ισραηλινές εκλογές του Μαΐου 1996 πολιτικά κόμματα με σαφείς πιο αδιάλλακτες 

στάσεις αναφορικά με το παλαιστινιακό ζήτημα. 

 Εντελώς απρόσμενα ο νέος πρωθυπουργός του Ισραήλ Netanyahu διατάζει την 

αποφυλάκιση του  Yassin για «ανθρωπιστικούς λόγους»
104

 και  τον εξορίζει στην Ιορδανία, 

ενώ παράλληλα μαζί με τον Clinton πιέζουν τον Arafat να ελέγξει την Χαμάς. Αργότερα 

τον ανακαλεί από την εξορία και του επιτρέπει την επιστροφή στην Γάζα, όπου τυγχάνει 

υποδοχής ήρωα από τον τοπικό πληθυσμό.
105

 Ο Arafat πλέον φαντάζει αβοήθητος μπροστά 

στα γεγονότα αυτά. Επίσης επειδή είχε υποστηρίξει τον Saddam Hussein  στον πόλεμο του 

Κόλπου το 1991 (Η Hamas απείχε από το να πάρει θέση), τα κράτη του Κόλπου 

αποφάσισαν να διακόψουν την οικονομική βοήθεια στην Παλαιστινιακή Αρχή και να 

ενισχύουν την Hamas. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η ισλαμική οργάνωση να συνεχίσει το 

φιλανθρωπικό της έργο με απώτερο σκοπό την αύξηση της επιρροής στον παλαιστινιακό 

λαό. Εκτιμάται ότι ένας στους τρείς Παλαιστινίους ήταν αποδέκτης οικονομικής βοήθειας 

από την Hamas. Το Ισραήλ από την πλευρά του δεν έκανε τίποτα για να περιορίσει αυτήν 
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 O Yitzhak Rabin δολοφονήθηκε στο Τελ-Αβίβ στις 4/11/1995 από τον Yigal Amir, φανατικό 

Εβραίο ζηλωτή, ο οποίος θεωρούσε τις Συμφωνίες του Όσλο και της Ουάσινγκτον ως προδοσία του 

εβραϊκού λαού. 
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 Ο Yassin ζούσε από νεαρή ηλικία καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι. Ωστόσο αυτοί οι 

«ανθρωπιστικοί λόγοι» έπαψαν να υφίστανται όταν ο μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ Ariel Saron 

διέταξε ισραηλινά ελικόπτερα να πλήξουν με πυραύλους τον σχεδόν τυφλό και παράλυτο πνευματικό 

ηγέτη της ισλαμικής οργάνωσης Χαμάς, την ώρα που οι συνοδοί του τον οδηγούσαν έξω από το 

τέμενος, μετά την πρωινή προσευχή. 
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την ροή χρημάτων στα κατεχόμενα εδάφη, προς μια οργάνωση την οποία αποκαλούσε ως 

τρομοκρατική.
106

  

 Πλέον βρισκόμαστε στο 2000 και το χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του 

Παλαιστινιακού ζητήματος έχει εκπνεύσει. Οι διαπραγματεύσεις οδηγούνται σε τέλμα. Η 

Παλαιστινιακή ηγεσία ζητά την εφαρμογή της απόφασης 242 του Συμβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ οφείλει να αποχωρήσει από τα 

παλαιστινιακά εδάφη και να επιστρέψει στα προ του Πολέμου των Έξι Ημερών, σύνορά 

του. Ο τότε ισραηλινός πρωθυπουργός Ehud Barak όμως αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, 

τονίζοντας ότι υπάρχει μια «κόκκινη γραμμή» στις υποχωρήσεις που μπορεί να κάνει. 

 Το απόλυτο αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις, γεγονός που 

αποκλείει τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους στο άμεσο μέλλον και με αφορμή 

την επίσκεψη του Saron, συνοδευόμενου από ενόπλους στο τέμενος Αl Aqsa, που 

βρίσκεται στην ανατολική Ιερουσαλήμ και αποτελεί τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ, 

ημέρα Παρασκευή (ημέρα προσευχής των μουσουλμάνων), ξεσπά η δεύτερη παλαιστινιακή 

Ιντιφάντα
107

. 

 Η δεύτερη εξέγερση των Παλαιστινίων έχει σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη για μια 

ακόμα φορά του συντηρητικού κόμματος Likud με πρωθυπουργό τον πλέον αδιάλλακτο 

Ισραηλινό πολιτικό σχετικά με το Παλαιστινιακό ζήτημα, τον πρώην  στρατηγό Ariel 

Saron. Η άνοδος του Saron στην εξουσία σηματοδοτεί μια νέα σκλήρυνση της ισραηλινής 

πολιτικής έναντι των Παλαιστινίων, η οποία εκδηλώνεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο 

επίπεδο, αυτό της καθημερινότητας, χαρακτηρίζεται από την έντονη καταστολή που 

ασκούν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εις βάρος των Παλαιστινίων, καθώς και από τα 

διοικητικά και κάθε είδους περιοριστικά μέτρα, που λαμβάνει εις βάρος τους η ισραηλινή 

κυβέρνηση. Όμως η πολιτική αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση των ακραίων 

ισλαμικών οργανώσεων, όπως  η Hamas. Πράγματι, σε αντίθεση με την πρώτη, στην 

δεύτερη παλαιστινιακή Ιντιφάντα οι επιθέσεις αυτοκτονίας νεαρών Παλαιστίνιων έναντι 

ισραηλινών στόχων αυξάνεται ραγδαία. 

 Το δεύτερο επίπεδο είναι το πολιτικό, όπου ο Saron απερίφραστα δηλώνει ότι οι 

Συμφωνίες του Όσλο είναι «νεκρές» και ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Παλαιστίνιους θα 

πρέπει να ξεκινήσουν από μηδενική βάση. Το τρίτο επίπεδο είναι το θεσμικό, καθώς ο 

ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγορεί τον Arafat, Πρόεδρο της παλαιστινιακής Αρχής, ως 

τρομοκράτη, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί μαζί του. Ουσιαστικά το 

Ισραήλ, το οποίο αποτελεί και στρατηγικό σύμμαχο των Η.Π.Α. στην Μέση Ανατολή, 

επιχειρεί να ταυτίσει τις επιθέσεις αυτοκτονίας των νεαρών Παλαιστινίων με την ισλαμική 

τρομοκρατία
108

. 

 Στις 28 Μαρτίου 2002 η Σαουδική Αραβία ανακοινώνει το ειρηνευτικό της σχέδιο, το 

οποίο βασιζόταν στην εφαρμογή της ιδέας «Γή έναντι ειρήνης». Με άλλα λόγια το 
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 Στο μεταξύ έχει ξεσπάσει ήδη ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας από τις Η.Π.Α. με αφορμή την 

επίθεση της 11
ης

 Σεπτεμβρίου. 
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ειρηνευτικό σχέδιο προέβλεπε την πλήρη αναγνώριση του Ισραήλ από όλα τα αραβικά 

κράτη, με αντάλλαγμα την απόσυρσή του από τα εδάφη που κατέλαβε το 1967. Το σχέδιο 

αυτό δεν τίθεται σε εφαρμογή και οι εξελίξεις οδηγούν προς τον λεγόμενο ως Οδικό Χάρτη 

για την Ειρήνη. Το σχέδιο αυτό εκπονήθηκε από το Κουαρτέτο (Η.Π.Α., Ε.Ε., Ο.Η.Ε. και 

Ρωσία). Οι βασικές γραμμές του σχεδίου αυτού αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στην ομιλία 

του Αμερικανού Προέδρου George Bush στις 24 Ιουνίου 2002, στα πλαίσια της οποίας 

ανέφερε ότι επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου 

παλαιστινιακού κράτους που θα συμβιώνει ειρηνικά με το κράτος του Ισραήλ. 

 Σε αντάλλαγμα για την δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ο Οδικός Χάρτης 

ζητούσε από την Παλαιστινιακή Αρχή να προβεί σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και να 

εγκαταλείψει την τρομοκρατία. Όσον αφορά το Ισραήλ, θα έπρεπε να στηρίξει μια 

δημοκρατική και μεταρρυθμιστική παλαιστινιακή κυβέρνηση, καθώς επίσης να σταματήσει 

τους εποικισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη. Οι όροι τους οποίους έθετε ο Οδικός Χάρτης 

καθιστούσαν την πραγματοποίησή του πρακτικά αδύνατη, δεδομένου ότι η παύση της 

χρήσης βίας από τις ισλαμικές παλαιστινιακές οργανώσεις ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο 

να ελεγχθεί από την Παλαιστινιακή Αρχή, όπως προαναφέρθηκε. Επομένως οποιαδήποτε 

από τις ισλαμικές οργανώσεις, όπως η Hamas, θα μπορούσαν, όπως και το έκαναν, να 

υπονομεύσουν και εν τέλει να ακυρώσουν την οποιαδήποτε συμφωνία, πραγματοποιώντας 

μια βομβιστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ.
109

 

 Τον Αύγουστο του 2005, ο Saron παρά τις αντιδράσεις των υπερορθόδοξων Εβραιών, 

ολοκληρώνει την εκκένωση της Λωρίδας της Γάζας, όπου διέμεναν περί τις επτά χιλιάδες 

Εβραίοι έποικοι μέσα σε αμιγώς παλαιστινιακό πληθυσμό που έφτανε το ενάμιση 

εκατομμύριο περίπου. Οι λόγοι για τους οποίους η κυβέρνηση Saron εγκαταλείπει την Γάζα 

είναι προφανείς. Η πληθυσμιακή υπεροχή των Παλαιστινίων είναι τέτοια που είναι αδύνατο 

να διατηρηθεί η ισραηλινή στρατιωτική παρουσία εκεί. Επίσης το ισλαμικό κίνημα στην 

περιοχή έχει πάρει διαστάσεις και επομένως ο συνδυασμός της αποχώρησης των Εβραίων 

εποίκων και ο Φράχτης Ασφαλείας
110

 είναι τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία του 

Ισραήλ
111

. 

 Στις 11 Σεπτεμβρίου 2004 ένα ακόμη γεγονός θα σημαδέψει την πορεία της 

ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης. Ο θάνατος του Arafat αποτέλεσε σημείο καμπής για το 

Παλαιστινιακό ζήτημα, γιατί όσο αποδυναμωμένος και αν ήταν συνέχιζε να αποτελεί το 

σύμβολο της ενότητας των Παλαιστινίων. Τον Arafat διαδέχθηκε ο Mahmoud Abbas, 

ωστόσο ο Οδικός Χάρτης παραμένει «νεκρό γράμμα», το Ισραήλ συνεχίζει την καταστολή, 

οι ισλαμικές οργανώσεις συνεχίζουν τις επιθέσεις αυτοκτονίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες 

πιέζουν για εκδημοκρατισμό της Παλαιστινιακής Αρχής. Μέσα σε αυτό το κλίμα 

προκηρύσσονται βουλευτικές εκλογές για τον Ιανουάριο του 2006. Ο νικητής των εκλογών 
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ήταν η ισλαμική οργάνωση Hamas. Πλέον ο διχασμός των Παλαιστινίων έχει γίνει ορατός 

και η διευθέτηση του Παλαιστινιακού ζητήματος πιο αμφίβολη από ποτέ. Το Ισραήλ και οι 

Η.Π.Α. δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτούν με την Hamas. Στα μέσα του 

Ιουνίου του 2006 το Ισραήλ εξαπολύει στρατιωτική επίθεση εναντίον της Γάζας ως 

αντίποινα για την αιχμαλωσία ενός ισραηλινού στρατιώτη από ισλαμική οργάνωση. 

Παράλληλα συνεχίζει την κατασκευή μεγάλων εβραϊκών οικισμών στην Δυτική Όχθη, 

κατά παράβαση του Οδικού Χάρτη ο οποίος απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι ήταν 

θνησιγενής και επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στην Λωρίδα της Γάζας. Έτσι βρισκόμαστε 

μπροστά στο σαφές αδιέξοδο που δημιουργούν τα πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή την 

διαίρεση των παλαιστινιακών πολιτικών δυνάμεων σε «νομιμόφρονες» δηλαδή την Fatah 

που κέρδισε την διεθνή αναγνώριση των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού,  

αναγνώρισε το Ισραήλ και υπέγραψε τις συμφωνίες του Όσλο και στους «αντάρτες», 

δηλαδή την Hamas που δεν αναγνωρίζει στο Ισραήλ αυτό που το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει 

στους Παλαιστίνιους. 

 Οι ενδοπαλαιστινιακές τριβές που εντείνονται συνεχώς, σύντομα θα καταλήξουν σε 

εμφύλιο πόλεμο. Η ένταση ανεβαίνει καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προθυμοποιούνται να 

αποστείλουν βοήθεια στον Πρόεδρο  Abbas ώστε να μπορέσει να επιβάλλει την τάξη στην 

Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ από την πλευρά του ανακοινώνει ότι θα επιτρέψει στην 

Ιορδανία να αποστείλει ελαφρύ οπλισμό στις δυνάμεις του Abbas για τον ίδιο σκοπό. Στις 

15 Ιουνίου οι δυνάμεις της Hamas επιτίθενται στις δυνάμεις της Fatah που μέχρι τότε 

διατηρούσαν τον έλεγχο της περιοχής και τους αναγκάζουν να τραπούν σε φυγή. Πλέον  η 

Hamas αποκτά τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και η Παλαιστινιακή Αρχή 

περιορίζεται στην Δυτική Όχθη. Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παράδοξο. Να 

υπάρχουν δηλαδή δύο παλαιστινιακές κυβερνήσεις, αλλά κανένα παλαιστινιακό κράτος.
112

 

 Όπως  γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω η Hamas αποκτούσε δύναμη 

υπονομεύοντας τις ειρηνευτικές διαδικασίες με τέτοιο τρόπο που να είναι εναρμονισμένη 

με τα συμφέροντα της ισραηλινής κυβέρνησης η οποία αναζητούσε προφάσεις για να 

εμποδιστεί η εφαρμογή των συμφωνιών του Όσλο. Με άλλα λόγια η Hamas εκπληρώνει τις 

προσδοκίες για τις οποίες δημιουργήθηκε, δηλαδή να εμποδίσει την ίδρυση του 

παλαιστινιακού κράτους .
113

 

 Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Martin Wight, το «διαίρει και βασίλευε», 

ως αξίωμα μιας αποικιακής πολιτικής, η οποία ασκείται σε υπηκόους, είναι 

αυτοκαταστροφικό και επικίνδυνο, επειδή ενθαρρύνει τον εχθρό σου να υιοθετήσει το 

αξίωμα αυτό στην εξωτερική πολιτική.
114

 Πράγματι η Hamas για να εξισορροπήσει την 

δυναμική του Ισραήλ στράφηκε αρχικά στο Ιράν, κύριο αντίπαλο του Ισραήλ με 

επαναστατικές επιδιώξεις και στην συνέχεια στην Τουρκία και το Κατάρ, λόγω του 

θρησκευτικού χαρακτήρα που λαμβάνει ο εμφύλιος στην Συρία.
115

 Ως συνέπεια της 
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 Η Hamas αποτελεί παρακλάδι της Μουσουλμανικής Αδελφότητας η οποία ανήκει στο Σουνιτικό 
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Αραβικής Άνοιξης, εκπρόσωποι αραβικών κρατών της περιοχής έχουν ταξιδέψει στην 

Λωρίδα της Γάζας για να επισκεφθούν εκπροσώπους της Hamas και να δείξουν την 

αλληλεγγύη τους, παραγκωνίζοντας την Παλαιστινιακή Αρχή. Η απόφαση του Αραβικού 

Συνδέσμου να παραχωρήσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο Jerusalem Fund, το οποίο 

αναπτύχθηκε προς όφελος των Αράβων που ζουν στην ανατολική Ιερουσαλήμ και η 

απόφαση του Κατάρ να του προωθήσει άλλα 250 εκατομμύρια, σηματοδοτούν μια τάση 

υποκινούμενη από το Κατάρ για ενίσχυση της επαναστατικής  ισλαμικής οργάνωσης και 

εξάλειψης της μετριοπαθούς  Παλαιστινιακής Αρχής, διότι τα κονδύλια αυτά προορίζονται 

για την χρηματοδότηση των πυρήνων της Hamas, οι οποίοι εξαπλώνονται σιγά-σιγά στην 

Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, παρέχοντας στην οργάνωση μια θρησκευτική βάση στην 

Ιερουσαλήμ και βοηθώντας την στην πλήρη ανάληψη του ελέγχου των Παλαιστινιακών 

εδαφών.
116

 

 Η ενίσχυση των βάσεων της Hamas πέραν της Λωρίδας της Γάζας στην Ιερουσαλήμ 

και Δυτική Όχθη και η ταυτόχρονη αποδυνάμωση της μετριοπαθούς Παλαιστινιακής Αρχής 

ουσιαστικά καταστρέφουν κάθε πιθανότητα για μια ειρηνική λύση στην περιοχή και 

συνιστούν μια διαρκή απειλή για την ασφάλεια όχι μόνο του Ισραήλ, αλλά και της 

Ιορδανίας
117

. 

 ‘Όπως προαναφέρθηκε τα τρία ρεύματα σκέψης δεν είναι τελείως απομονωμένα 

μεταξύ τους, το κάθε ένα ρεύμα υποδιαιρείται σε υπορεύματα, τα οποία γειτνιάζουν και 

επικοινωνούν μεταξύ τους όπως φαίνεται παρακάτω. (Σχ. 1)
118

. 

  

         Σχ. 1 

 Έχοντας τοποθετήσει την ισραηλινή πολιτική ελίτ στο ρεαλιστικό ρεύμα σκέψης και 

την Hamas στο αντίστοιχο επαναστατικό, με βάση τις απόψεις που διατυπώνουν, μπορούμε 

                                                                                                                                                                      
πλευρό του Προέδρου Assad είναι Αλαουίτες, οι οποίοι αποτελούν παρακλάδι του Σιιτισμού, ενώ οι 

αντικαθεστωτικοί υποστηρίζονται κυρίως από την Μουσουλμανική Αδελφότητα, αλλά και από άλλες 

οργανώσεις οι οποίες ανήκουν στον Σουνιτισμό. 
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συνομοσπονδία Τετάρτη, 15 Μαΐου  2013.  
117

 Πράγματι, η ασφυκτική λαβή της Hamas ανησυχεί και τον Ιορδανό Βασιλιά Abdullah II. Ο 

Abdullah έχει περιγράψει στους δημοσιογράφους τον ειλικρινή αγώνα του εναντίον της 

Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Ιορδανία, την εξασθενισμένη στήριξη στο Αμμάν των Βεδουίνων 

της χώρας που παραδοσιακά έστησαν τη μοναρχία και το ενδεχόμενο να χρειαστεί να μετατοπίσει το 
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να συμπεράνουμε ότι μια πολιτική διευθέτηση του παλαιστινιακού ζητήματος φαντάζει 

απίθανη. Πράγματι η αλληλεπίδραση, των σκληρών επαναστατικών που απορρίπτουν την 

διπλωματία και θεωρούν τον πόλεμο ως εργαλείο της ιστορίας με σκοπό την δημιουργία 

μιας κοινωνίας που θα διέπεται από τις αρχές που οι ίδιοι πρεσβεύουν, με τους ρεαλιστές οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος λόγω του άναρχου διεθνούς 

συστήματος και αποτελεί την συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα,  οδηγεί σε μια αέναη 

συγκρουσιακή κατάσταση. 

 Δεδομένου ότι η μετατόπιση μιας επαναστατικής ή και τρομοκρατικής σύμφωνα με 

το Ισραήλ και τις Η.Π.Α. οργάνωσης σε μια πιο μετριοπαθή πολιτική φαντάζει πολύ 

δύσκολη, κρίνεται αναγκαία η μετατόπιση της ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας από το 

υπορεύμα του ακραίου ρεαλισμού προς το αντίστοιχο του μετριοπαθούς ρεαλισμού, 

εφόσον επιθυμεί πραγματικά μια ειρηνική και βιώσιμη λύση του παλαιστινιακού ζητήματος 

συναντώντας με τον τρόπο αυτό τις επιδιώξεις της μετριοπαθούς Παλαιστινιακής Αρχής 

αλλά και αυτές των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή.  

 Η μετατόπιση των ισραηλινών πολιτικών προς τον μετριοπαθή ρεαλισμό θα σημάνει 

ουσιαστικά και την μετατόπιση από την αρχή του «διαίρει και βασίλευε» προς αυτήν του 

«ένωνε και επηρέαζε». Η τελευταία δεν είναι μια αρχή γενικής χρήσης , όπως διατείνεται 

ότι είναι η πρώτη. Περιορίζεται στην εφαρμογή του από τα φυσικά δικαιώματα των ομάδων 

που επιχειρεί κανείς να ενώσει. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, είναι προτιμότερο να 

αντιμετωπίσεις ένα ενωμένο, ικανοποιημένο κράτος από ένα πλήθος μικρών 

δυσαρεστημένων κρατών
119

. 

           Η ισχυροποίηση της Hamas εκτός από το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή 

απειλεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και το Χασεμιτικό καθεστώς της Ιορδανίας. Η 

Παλαιστινιακή Αρχή ανέκαθεν προσπαθούσε να έχει τον έλεγχο της ανατολικής 

Ιερουσαλήμ και να συντηρεί το ιερό τέμενος του Αl Aqsa, χρησιμοποιώντας το ως μοχλό 

πίεσης για την ανάπτυξη μιας εθνικιστικής επιχειρηματολογίας που θα δικαίωνε την ίδρυση 

της μελλοντικής πρωτεύουσας του Παλαιστινιακού κράτους. Η αποτυχίας της 

Παλαιστινιακής Αρχής να επιβλέψει σωστά το τέμενος Al Aqsa, έδωσε την ευκαιρία στην 

Ιορδανία, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ισραήλ και χάρη στην εμφανή 

ανοχή της ΠΑ - να διαχειρίζεται τη λειτουργία του. Η Ιορδανία διόρισε και πλήρωσε 

υπαλλήλους και διέθεσε τεράστια χρηματικά ποσά για τη συντήρηση και την ανακαίνιση 

του τζαμιού. Επιπλέον, οι ειρηνευτικές συμφωνίες διασφάλισαν στην Ιορδανική δυναστεία 

προτεραιότητα σε οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση αναφορικά με τους Ισλαμικούς 

ιερούς χώρους της Ιερουσαλήμ
120

. 

 Η αδυναμία του Παλαιστίνιου Προέδρου Mahmoud Abbas, να ανταγωνιστεί τα 

τεράστια χρηματικά ποσά που εισάγει λαθραία στην Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη η 

Hamas για να αγοράσει την επιρροή της, τον αναγκάζει να στραφεί ανατολικά, δηλαδή την 

Ιορδανία. 

                                                           
119
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 Ο τίτλος του "φύλακα των ιερών τόπων του Ισλάμ" στο Όρος του Ναού είναι ζωτικής 

σημασίας για την επιβίωση του Abdullah. Ο ίδιος υπερηφανεύεται για τη Χασεμιτική 

καταγωγή του, ότι είναι απόγονος του προφήτη Μωάμεθ. Η Hamas και η Μουσουλμανική 

Αδελφότητα, αντίπαλοι του Abdullah στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, απειλούν επίσης 

τα θρησκευτικά ιδρύματα της Ιορδανικής βασιλικής οικογένειας στην Ιερουσαλήμ. Η 

συμφωνία που οι Abdullah και Abbas υπέγραψαν στα τέλη Μαρτίου με φαινομενικό στόχο 

την προστασία του τεμένους Al Aqsa από την Εβραϊκή απειλή, επικυρώνει, με την 

Παλαιστινιακή ευλογία, τον "ιστορικό ρόλο" της δυναστείας. Η συμφωνία τραβάει το χαλί 

κάτω από τα πόδια του Αραβικού Συνδέσμου, απορρίπτει την κατάληψη των θρησκευτικών 

ιδρυμάτων της Ιερουσαλήμ από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και ενώνει την ΠΑ και το 

Αμάν ενάντια στις δύο οργανώσεις.
121

 

 Πλέον η εξίσωση που αναδύεται μετά την επίσκεψη του Obama είναι μια επιστροφή 

στα σύνορα προ του 1967, δηλαδή η Αίγυπτος ενσωματώνει τη Λωρίδα της Γάζας και η  

Ιορδανία τη Δυτική Όχθη, ενώ ο Abdullah διαφυλάσσει την Παλαιστινιακή εθνικιστική 

αξίωση στην Ιερουσαλήμ. Η παρούσα διαδικασία δίνει στους Παλαιστίνιους, 

συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, χώρο για ν’ ασκήσουν την κυριαρχία τους, ένα 

προνόμιο που απορρέει από το δικαίωμα των Παλαιστινίων για αυτοδιάθεση. Το γενναίο 

όραμα του βασιλιά Abdullah στοιχηματίζει, καθώς φαίνεται, στους Παλαιστινίους σε βάρος 

των προηγούμενων υποστηρικτών του
122

.  

 Μια τέτοια προοπτική, δηλαδή της δημιουργίας μιας Ιορδανοπαλαιστινιακής 

συνομοσπονδίας φαντάζει πιθανή και πιθανό να βρίσκει σύμφωνους όλους τους 

εμπλεκομένους καθώς με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται επίσης και η  ριζοσπαστική 

Ισλαμική απειλή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4                  

                          ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ» 

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η πολιτική του «διαίρει και βασίλευε», 

ως μια επιδίωξη της διεθνής πολιτικής, η οποία απορρέει από το ρεαλιστικό ρεύμα σκέψης, 

επικεντρώνοντας στον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ πέτυχε την διαίρεση των 

Παλαιστινίων.. Εκτός όμως από την κάθετη αυτή μορφή της, η πολιτική του «διαίρει και 

βασίλευε» έχει και μια οριζόντια διάσταση την οποία υιοθετεί το επαναστατικό ρεύμα 

σκέψης. 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η οριζόντια διάσταση του «διαίρει και 

βασίλευε» εστιάζοντας σε δύο σημαντικούς δρώντες της περιοχής της Μέσης Ανατολής, 

των οποίων οι πολιτικές ηγεσίες διέπονται από το επαναστατικό ρεύμα σκέψης. Οι δρώντες 

αυτοί είναι η Τουρκία και το Ιράν. Επίσης θα παρουσιαστεί και η σχέση των κρατών αυτών 

με το Ισραήλ για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι στρατηγικές τις οποίες θα υιοθετήσει 

το τελευταίο και θα παρουσιαστούν στα κεφάλαια που ακολουθούν. 

 Η επαναστατική (Καντιανή) τέχνη της πολιτικής, πέραν των διαφορών, παρουσιάζει 

και κάποιες ομοιότητες με την αντίστοιχη ρεαλιστική (Μακιαβελική) καθόσον τα πολιτικά 

ρεύματα σκέψης, όπως τονίστηκε παραπάνω, γειτνιάζουν και δεν είναι απομονωμένα 

μεταξύ τους. Η επαναστατική έχει την δική της εκδοχή του «διαίρει και βασίλευε». Η 

αγνόηση των κυβερνήσεων και η έκκληση στους λαούς τους είναι ένα οριζόντιο «διαίρει 

και βασίλευε» αντί για κάθετο
123

. Όπως θα δούμε παρακάτω, τέτοιου είδους εκκλήσεις δεν 

λείπουν από τις διακηρύξεις τόσο της τουρκικής όσο και της ιρανικής ηγεσίας. 

 Πρόκειται δηλαδή για «διαίρει και βασίλευε» σε βάθος παρά σε πλάτος και υπάρχει 

μια διάκριση. Το οριζόντιο «διαίρει και βασίλευε» μπορεί να αποτυπωθεί και ως 

«αφομοίωνε και βασίλευε». Ένας τρόπος μέτρησης της παρέκκλισης ενός επαναστατικού 

κράτους από τον γνήσιο επαναστατισμό είναι να επισημάνει κανείς την παρακμή της 

πολιτικής του οριζόντιου «διαίρει και βασίλευε» αυτού του κράτους. 

 Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν θα επιχειρήσουμε να αποδείξουμε αρχικά  τον 

επαναστατισμό, ο οποίος διέπει την πολιτική των δύο αυτών χωρών και στην συνέχεια να 

παρουσιάσουμε την αρχή του οριζόντιου «διαίρει και βασίλευε» ως φυσικό επακόλουθο 

της πολιτικής αυτής. 

 

 

 

 

 

                                                           
123

 Οπ. π. Μartin Wight, Διεθνής Θεωρία,  σελ. 198. 



43 
 

43 
 

4
 
α.       Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας έχει συνδεθεί με τις προδιαγραφές και τις 

προσπάθειες τριών ανδρών: Του Πρωθυπουργού Τayyip Erdoğan, του Προέδρου της 

Δημοκρατίας Abdullah Gül και του υπουργού  Εξωτερικών Ahmet Davutoğlu.  

Από τις µέχρι τώρα εξελίξεις στην Τουρκία, διαπιστώθηκε ότι σε θέµατα 

εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής ο Τούρκος πρωθυπουργός Τayyip Erdoğan εφαρμόζει 

µια τακτική αποπροσανατολισµού των αντιπάλων του ακολουθώντας τα εξής βήµατα: 

αρχικά, συγχρονίζεται µε τα γεγονότα, στη συνέχεια αναδιπλώνεται όταν πιέζεται χωρίς να 

προβαίνει σε σηµαντικές παραχωρήσεις και τέλος, αντεπιτίθεται όταν οι συγκυρίες το 

επιτρέπουν
124

. Ωστόσο, o Erdoğan έχει τρεις σταθερές πολιτικές
125

. 

Η πρώτη πολιτική, οθωμανικής έμπνευσης, είχε και έχει ως στόχο να μετατρέψει 

την Τουρκία σε δύναμη παγκόσμιας εμβέλειας. Αρκεί ο οιοσδήποτε να μελετήσει το βιβλίο 

του Davutoğlu (Το Στρατηγικό βάθος), και να θυμηθεί τις κινήσεις της Τουρκίας στις 

σχέσεις της με τους γείτονες. Σύμφωνα με τον τέως καθηγητή των διεθνών σχέσεων και νυν 

Υπουργό  Εξωτερικών, η έννοια του «Στρατηγικού Βάθους» θα πρέπει να αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και να συνοψίζεται στην έντονα 

προβαλλόμενη αντίληψη ότι η αξία μιας χώρας στην παγκόσμια πολιτική σκηνή 

προδιαγράφεται από το «γεωγραφικό» και το «ιστορικό» της βάθος .Περαιτέρω, σύμφωνα 

με αυτή τη θεωρία, η Τουρκία είναι προικισμένη με μοναδικό τρόπο και με τα δύο. 

Πρώτον, λόγω της θέσεώς της και ειδικότερα λόγω του ελέγχου των Στενών, αποτελεί 

κεντρική χώρα-κλειδί μεταξύ περιοχών ιδιαίτερα σημαντικών γεωστρατηγικών επιρροών. 

Δεύτερον, λόγω της κληρονομιάς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που κάποτε ένωνε τον 

μουσουλμανικό κόσμο η σημερινή Τουρκία έχει τη δυνατότητα να καταστεί μια 

μουσουλμανική περιφερειακή δύναμη
126

. 

Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα στο κέντρο της Αφρο-Ευρασίας (Αφρική-

Ευρώπη-Ανατολήή) η οποία διαθέτει πολλαπλή περιφερειακή γεωγραφική και πολιτική 

ταυτότητα που τις  επιτρέπει να ελίσσεται ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές  του αμέσου 

περιβάλλοντός της. Υπό αυτή την έννοια κατέχει μια κεντρική βέλτιστη θέση αφού είναι 

μια χώρα ανατολική και ευρωπαϊκή ενώ ευρίσκεται και εγγύς της Αφρικής μέσω της 

Ανατολικής Μεσογείου.  Κατά συνέπεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ως «γέφυρα» που 

συνδέει δύο σημεία, ούτε ως σύνορο, ούτε τέλος σαν συνηθισμένη χώρα που βρίσκεται 

στην παρυφή του μουσουλμανικού κόσμου και της Δύσης αλλά σαν κεντρική χώρα κλειδί 

στην περιοχή της . 

Το ίδιο συμβαίνει αν την εξετάσουμε και από πλευράς ιστορίας και πολιτικής 

κληρονομιάς αφού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας η Τουρκία απέκτησε 

ένα πληθυσμιακό δυναμισμό μέσω των μεταναστών από γειτονικές περιοχές των 

Βαλκανίων, του Καυκάσου, της Μέσης Ανατολής, του Ιράκ και της Κεντρικής Ασίας, οι 

οποίοι συναντήθηκαν κάτω από την ομπρέλα του τουρκικού πολιτισμού και 

εναρμονίσθηκαν με αυτόν
127

. 
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Από το 2002 η Τουρκία οικοδομεί μια νέα εξωτερική πολιτική υπό το πρίσμα της 

νέας αυτής αντίληψης που εκπορεύεται από την γεωγραφική της θέση και το ιστορικό της 

δυναμικό και η οποία βασίζεται σε πέντε αρχές
128

 : 

 Πρώτη Αρχή : Ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και δημοκρατίας Εάν τούτο δεν είναι 

δυνατόν δεν μπορεί μια χώρα να εξασφαλίσει την επιρροή στο περιβάλλον της. Η ασφάλεια 

προς τους πολίτες δεν μπορεί να είναι σε βάρος των ελευθεριών και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και η Τουρκία από το 2002 επιδιώκει να προωθήσει τις πολιτικές ελευθερίες 

χωρίς όμως να υποσκάψει την εθνική ασφάλεια    

Δεύτερη Αρχή : Πολιτική μηδενικών προβλημάτων προς τους γείτονες της 

Τουρκίας. Τα ιστορικά προβλήματα και οι συγκρουσιακές καταστάσεις με τις γειτονικές 

χώρες και κυρίως την Μέση Ανατολή και τον Καύκασο εμποδίζουν τον εκσυγχρονισμό της 

χώρας και κατά συνέπεια θα πρέπει να μηδενιστούν.. Εξάλλου η αστάθεια που επικρατεί 

στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων στην Μέση Ανατολή και τον Καύκασο επιβάλλουν 

την προσέγγιση μεταξύ των ομόρων χωρών που ευνοούν τις περιφερειακές συμμαχίες προς 

αμοιβαίο όφελος. 

 Τρίτη Αρχή : Ανάπτυξη Σχέσεων με τις γειτονικές περιοχές και πέραν αυτών. Η 

ανάπτυξη των σχέσεων της Τουρκίας με τις γειτονικές της χώρες σε Μέση Ανατολή, 

Καύκασο και Κεντρική Ασία αλλά και την Ρωσία καθώς και η Ευρωπαϊκή της σχέση της 

δίνουν την δυνατότητα «ειρηνικού διαμεσολαβητή» για την γεφύρωση των μεταξύ των 

διαφορών και εξάλειψη των συγκρούσεων. 

 Τέταρτη Αρχή : Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Οι σχέσεις της Τουρκίας με 

άλλους παγκόσμιους πρωταγωνιστές πρέπει να είναι συμπληρωματικές και όχι 

ανταγωνιστικές. Μια τέτοια πολιτική αναφερομένη στις στρατηγικές σχέσεις της Τουρκίας 

με τις ΗΠΑ μέσω των διμερών δεσμών και του ΝΑΤΟ, τη διαδικασία ένταξης  στην ΕΕ, 

την καλή γειτονία με την Ρωσία και την πολιτική της στην Κεντρική Ασία με το Ιράν, 

αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος μιας σταθερής πολιτικής που εξυπηρετεί και 

συμπληρώνει την μια με την άλλη. 

Πέμπτη Αρχή : Ρυθμική Διπλωματία. Επιτυγχάνεται με  την έντονη και συνεχή 

δραστηριοποίηση της τουρκικής διπλωματίας σε διεθνείς οργανισμούς, φόρα και άλλες 

δραστηριότητες τις οποίες και επιδιώκει να οργανώνει ή φιλοξενεί είτε αφορούν άμεσα τα 

εθνικά της συμφέροντα είτε και όχι προκειμένου να συμμετάσχει ή έστω να δηλώνει 

παρουσία  σε ζητήματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτόν εξυπηρετεί και τα 

άμεσα συμφέροντά της και επιδιώκει να δημιουργεί την εικόνα μιας υπεύθυνης χώρας η 

οποία παρέχει τάξη και ασφάλεια στην περιοχή. 

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας λοιπόν, χαρακτηρίζεται από σημαντική 

κινητικότητα. Η κινητικότητα αυτή έγινε εντονότερη από τότε που το ισλαμικό Κόμμα της 

Δικαιοσύνης και της Ανάπτυξης (AKP) ανέλαβε την εξουσία . Έχει κανείς την εντύπωση 

ότι οι ισλαμιστές συνεχίζουν από εκεί που είχε σταματήσει κάποτε ο Τουργκούτ Οζάλ. Το 

κύριο χαρακτηριστικό αυτής της πολιτικής είναι ο νέο-οθωμανικός προσανατολισμός της, ο 

οποίος χωρίς να αποκόπτει την Τουρκία από τη Δύση, επιδιώκει μια πιο έντονη αυτόνομη 
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περιφερειακή παρουσία της. Στόχος επομένως της νέο-οθωμανικής τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής είναι να αναδείξει την Τουρκία σε μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη
129

 

Η έννοια του νέο-οθωμανισμού παραπέμπει στο οθωμανικό παρελθόν της 

Τουρκίας, την οθωμανική αυτοκρατορική παράδοση, την οθωμανική και την ισλαμική 

κληρονομιά, και στοχεύει στην ανάδειξη της Τουρκίας σε μια περιφερειακή υπερδύναμη. Η 

στρατηγική που αναπτύσσεται από τον νέο-οθωμανισμό στοχεύει στη διεύρυνση της 

τουρκικής επιρροής στον πάλαι ποτέ ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα στις περιοχές που ζουν κατά πρώτο λόγο τουρκογενείς και 

κατά δεύτερο λόγο ισλαμογενείς λαοί
130

. 

Ο νέοοθωμανισμός εμφανίστηκε αρχικά από το διακεκριμένο δημοσιογράφο και 

σύμβουλο του προέδρου Οζάλ, Τζενγκίς Τζαντάρ (το 1990) και απέκτησε αρκετούς 

οπαδούς γνωστούς ως «νέοοθωμανιστές». Ο νέο-Οθωμανισμός που εισηγείτο ο Τζαντάρ 

οραματιζόταν μία πιο δραστήρια Τουρκία στην εξωτερική της πολιτική, φιλική και 

εποικοδομητική στην περιοχή της, η οποία θα αποτελούσε ηγέτιδα δύναμη τόσο στο χώρο 

των Μουσουλμανικών χωρών όσο και στο χώρο των Τουρκογενών (Turkic λαών) που 

μόλις είχαν αποκτήσει κρατική υπόσταση μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Η επιλογή του 

όρου νέο-Οθωμανισμός οφείλεται στην οθωμανική παράδοση και πως αυτήν την 

αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι: ως μία αυτοκρατορία πολυπολιτισμική, ανεκτική και δίκαιη, 

στην οποία ευημερούσαν Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί και Εβραίοι. Άλλωστε ο όρος 

Οθωμανισμός (και νέο-Οθωμανισμός) στον 19ο αιώνα ήταν το κίνημα των «Νέων 

Οθωμανών» και στη συνέχεια «Νεότουρκων» που στόχευε στον εκσυγχρονισμό-

εκδημοκρατισμό της χώρας και στο να δημιουργηθεί μία υπερεθνική συνείδηση του 

Οθωμανού πολίτη, ασχέτως θρησκείας ή καταγωγής
131

. 

Δύο είναι τα συστατικά στοιχεία του ισλαμικού αυτού νέο-οθωμανισμού: η 

οθωμανική αυτοκρατορική παράδοση και η ισλαμική αναφορά. Σε αυτά τα δύο πρωταρχικά 

συστατικά στοιχεία προστίθεται, ένα τρίτο, πολύ σημαντικό, ως αποτέλεσμα του ιστορικού 

συμβιβασμού ανάμεσα στο πολιτικό Ισλάμ και τον κεμαλισμό: ο κεμαλικός κοσμικός 

προσανατολισμός του κράτους. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι νέο-οθωμανικές επιδιώξεις της 

τουρκικής ηγεσίας συμπίπτουν απόλυτα με αυτές των επαναστατικών. Επιδιώκεται δηλαδή, 

η κατάργηση των συνόρων και η δημιουργία μιας κοινωνίας πολιτών που να διέπονται από 

συγκεκριμένες αρχές ή και υποχρεώσεις. Για την διάχυση των απόψεών τους οι 

επαναστατικοί χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο την βία, ωστόσο η Τουρκία επιχειρεί την 

κατάργηση των υφιστάμενων συνόρων με έμμεσο και πιο ήπιο τρόπο, όπως η πολιτιστική 

διείσδυση με το πλήθος των τουρκικών σίριαλ, τα οποία έχουν κατακλύσει τα τηλεοπτικά 

κανάλια πολλών χωρών της ευρύτερης περιοχής, την οικονομική διείσδυση, αλλά και την 

κατάργηση της βίζας για την ευκολότερη διακίνηση των πολιτών. Ιδιαίτερα για το 

τελευταίο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε τα εξής: «Κανένα από τα σύνορα της 

Τουρκίας δεν είναι φυσιολογικό. Σχεδόν όλα είναι πλασµατικά (δεν χαρακτηρίζονται από 

φυσικότητα και αληθοφάνεια). Βέβαια πρέπει να τα σεβόµαστε ως κράτη έθνη, ωστόσο 

ταυτόχρονα πρέπει να καταλάβουµε ότι υπάρχουν και οι φυσικές συνέχειες. Έτσι είναι οι 

εποχές.
132

 Επιπρόσθετα ο Τούρκος ακαδηµαϊκός Yusuf Yerkel της επιτελικής οµάδας του 

Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι, τα τελευταία 100 χρόνια οι χώρες της περιοχής χωρίσθηκαν 
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µε επιπόλαια πολιτιστικά και θρησκευτικά σύνορα, ενώ θεωρεί ότι η άρση του καθεστώτος 

της βίζας, αρχικά µε χώρες της Μέσης Ανατολής, αποτελεί το µέσο για την άρση των 

εθνικών συνόρων. Η επιδίωξη άρσης της βίζας αποτελεί µια παράµετρο της τουρκικής 

στρατηγικής η οποία βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα
133

.  

Η δεύτερη πολιτική
134

 του Ερντογάν έχει σχέση με το εσωτερικό μέτωπο και το  

Κεμαλικό στρατιωτικό κατεστημένο. Ο Kemal Dervis, αντιπρόεδρος του γνωστού 

ιδρύματος Brookings και διευθυντής του προγράμματος Παγκόσμιας Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, σε ένα άρθρο του, στην ιστοσελίδα του ιδρύματος
135

, υποστήριξε ότι στην 

Τουρκία υπάρχουν τέσσερις πηγές εσωτερικής έντασης και οι οποίες είναι : 

 – Αναφορικά με το κουρδικό: η ανάγκη να αναγνωριστεί πλήρως η τουρκική 

ταυτότητα εντός του τουρκικού κράτους. 

– Η ιστορική ένταση ανάμεσα στην σουνιτική πλειοψηφία και τη μειοψηφία των 

Αλεβιτών. 

– Η ένταση ανάμεσα σε αυτούς που υποστηρίζουν το πολιτικό Ισλάμ και σε αυτούς 

που υποστηρίζουν τον αυστηρά κοσμικό χαρακτήρα του τουρκικού κράτους. 

– Η απεξάρτηση της δημόσιας διοίκησης από το πολιτικό σύστημα. 

 Οι επαναστατικοί ηγέτες προκειμένου να εδραιώσουν την επαναστατική τους 

θεωρία στο εσωτερικό τους, δαιμονοποιούν το αντίπαλο δόγμα με απώτερο σκοπό να το 

περιορίσουν σημαντικά ή και να το εξαφανίσουν. Προς αυτή την κατεύθυνση  και προς 

εξάλειψη των δύο τελευταίων πηγών εσωτερικών εντάσεων, κινήθηκε και ο Ερντογάν 

έχοντας καταφέρει σοβαρότατα πλήγματα στους κεμαλιστές, οδηγώντας στρατηγούς και 

έναν πρώην αρχηγό κράτους στη δικαιοσύνη. Επίσης χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις 
του Τούρκου πρωθυπουργού, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη δημοκρατικών 

πεποιθήσεων προσομοιάζοντάς τους με πραξικοπηματίες136 :Ωστόσο, αυτό αποτελεί ένα πολύ 

σηµαντικό σηµείο για να φθάσουµε στον τελικό στόχο. Στην Τουρκία δεν υφίσταται κανένα 

πρόβληµα διαμελισμού και κατακερματισμού. Στην Τουρκία υφίσταται το πρόβληµα της 

αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση πρέπει να συμπεριφέρεται σύµφωνα µε το όραµα της 

Τουρκίας που αναπτύσσεται και µεγαλουργεί. Επίσης, αυτή πρέπει να αλλάξει το λόγο της,  το 

ύφος της και τον τρόπο ενάσκησης της πολιτικής της. Ενώ βρισκόµαστε στο 2013, είναι 

µεγάλη ατυχία για την Τουρκία, τη δηµοκρατία µας και την αντιπολίτευση να µένουµε 

καθηλωμένοι στη στιγµή που σταµάτησε το ρολόι στο πραξικόπηµα του 1960.  

Οι Κεμαλιστές, οι αδιαμφισβήτητοι κυρίαρχοι, ως πρότινος, του πολιτικού 

παιχνιδιού, είναι οι εκφραστές και συνεχιστές του πολιτικού σχεδίου για τη χώρα που 

εφάρμοσε ο Κεμάλ (Ατατούρκ), ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας. Ειδικότερα ως 

Κεμαλισμός ορίζονται τα βασικά αξιώματα της Δημοκρατίας της Τουρκίας, όπως 

θεμελιώθηκαν από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και κατ'επέκταση των υποστηρικτών 

του. Οι θεμελιώδεις αρχές είναι έξι: Ρεπουμπλικανισμός, Εθνικισμός, Λαϊκισμός, 
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Κοσμικισμός, Κρατισμός, Επαναστατισμός. Κατά την περίοδο που κατείχε την εξουσία ο 

Κεμάλ έθεσε τις βάσεις και υλοποίησε ως ένα μεγάλο βαθμό σχέδια για τον 

«εκσυγχρονισμό» του κράτους, τα οποία εκκολάπτονταν ήδη από την εποχή των 

Νεότουρκων και του Κόμματος Ένωση και Πρόοδος, του οποίου ο ίδιος υπήρξε επιφανές 

στέλεχος. Το πολιτικό αυτό σχέδιο, που επιβλήθηκε εκ των άνω, χωρίς τη συγκατάθεση της 

λαϊκής βάσης, είχε στόχους: α) Την εθνική ομοιογένεια του νέου κράτους, όπου κυρίαρχη 

θέση έχει το τουρκικό έθνος, β) Τη συμπερίληψη των ευρύτερα δυνατών συνόρων της 

αποβιώσασας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο νέο κράτος, γ) Την επιδίωξη μιας 

ισόρροπης αλλά στενής σχέσης με τις Μεγάλες Δυνάμεις, γεγονός που θα μπορούσε να 

συντείνει στη συμπερίληψή της στις τάξεις του Δυτικού κόσμου και, δ) Τον πλήρη έλεγχο 

του Ισλάμ από το εθνικό κράτος. Αυτή η επιχείρηση ένταξης του κοινωνικοπολιτικού 

συνόλου σε νέα πρότυπα που εκφράζουν μια εθνικιστική κοσμοαντίληψη της τουρκικής 

ελίτ, η οποία τη συνέλαβε και την έθεσε σε εφαρμογή, αποδείχτηκε αδύναμη να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής, αλλά και τις αντιδράσεις 

εκείνων που ένιωσαν τις αρνητικές επιπτώσεις των κεμαλικών «μεταρρυθμίσεων» στη ζωή 

τους. 

Στον αντίποδα βρίσκονται οι Ισλαμιστές που αντιτάχθηκαν, αφενός, στην απόρριψη 

της υπερέχουσας –εκείνη την περίοδο– ισλαμικής ταυτότητας, και αφετέρου, την επιβολή 

της τουρκικής εθνικής ταυτότητας που κατά περίπτωση τούς ήταν συχνά και ξένη, όπως 

στους πάλαι ποτέ Οθωμανούς πολίτες της Μικράς Ασίας. Για την ανατροπή των 

αποτελεσμάτων της πολύχρονης αυτής πολιτικής, από τα πρώτα χρόνια κιόλας του 

πολυκομματισμού (1946), κύκλοι Ισλαμιστών επιδόθηκαν σε οικονομικό και πολιτικό 

αγώνα. Η διεκδίκηση των «πολιτισμικών δικαιωμάτων» είχε χειροπιαστά αποτελέσματα 

και σταδιακά, αλλά σταθερά, το Ισλάμ επανήλθε στον δημόσιο βίο. Το αποκορύφωμα 

υπήρξε αρχικά η συμμετοχή των ισλαμικών κομμάτων του Νετζμετίν Ερμπακάν στις 

κυβερνήσεις συνασπισμού της δεκαετίας 1970 και αργότερα η αναρρίχησή του στην 

εξουσία το 1996. Η επάνοδος αυτή, βέβαια, είχε περιορισμένη επιτυχία, καθώς οι κεμαλικοί 

κύκλοι αντέδρασαν άμεσα στην προσπάθεια των Ισλαμιστών να «κατακτήσουν» την 

κρατική μηχανή, την οικονομία, την Παιδεία και τα σώματα ασφαλείας. Στην προσπάθειά 

τους να περιφρουρήσουν τον λαϊκό χαρακτήρα του κράτους, την αρχή δηλαδή του 

σεκουλαρισμού, μιας από τις τελευταίες κεμαλικές αρχές, όπως ο εθνικισμός και ο 

ρεπουμπλικανισμός, που δεν διασύρθηκαν ακόμη, σε αντίθεση με εκείνες του 

επαναστατισμού, του ποπουλισμού και του κρατικισμού, οι Κεμαλιστές δεν δίστασαν να 

παρέμβουν στο πολιτικό σύστημα και να απομακρύνουν αρχικά το ισλαμικό κόμμα από την 

εξουσία και να το θέσουν εκτός νόμου αργότερα. 

Μια δεκαετία μετά, η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική. Οι Ισλαμιστές με 

πρόσχημα την ένταξη στην ΕΕ προωθούν έναν περιορισμένο «εκδημοκρατισμό» του 

πολιτικού συστήματος προς ίδιον όφελος. Με όχημα τις «μεταρρυθμίσεις» στον χώρο της 

δικαιοσύνης, της οικονομίας, της εκπαίδευσης, της πολιτικής κ.λπ., επιχειρούν να 

αποδυναμώσουν τον ρόλο των κεμαλικών δυνάμεων που ελέγχουν την εξουσία –με τους 

δικαστές και τους στρατιωτικούς να διακρίνονται–, για να εφαρμόσουν το σχέδιο τους για 

τον ριζικό εξισλαμισμό του τουρκικού κοινωνικοπολιτικού συστήματος
137

. 

Τούτο δεν σημαίνει βεβαίως ότι ο Ερντογάν εγκατέλειψε τα μεγάλα εξοπλιστικά 

προγράμματα. Επιδιώκει την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων, την ανάπτυξη μεγάλων 

ναυτικών μονάδων επιφανείας και, ασφαλώς δύσκολα κρύβει τις πυρηνικές επιδιώξεις της 
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Τουρκίας. Όσο για την πολιτική έκφανση του Κεμαλισμού, αυτή έχει ηττηθεί εκλογικά και 

πολιτικά επανειλημμένως και κατά κράτος, αφού κανένας από τους ηγέτες της δεν έχει το 

πολιτικό χάρισμα, ούτε μπορεί να αντιτάξει μία διαφορετική, αντίπαλη πολιτική ατζέντα σε 

εκείνη του Ερντογάν. Όσο για τα γεγονότα της πλατείας Ταξίμ, και από αυτά ο Κεμαλισμός 

φαίνεται να είναι απών, ασχέτως αν επιχειρεί να δρέψει κάποια οφέλη.
138

 

Η αντιπαλότητα των δύο αυτών παρατάξεων, που τροφοδοτείται σήμερα από τις 

αποκαλύψεις για το παρακράτος παίρνει διαφορετική μορφή σε ότι αφορά τα εθνικά 

θέματα στο εξωτερικό, όπου η «τουρκοϊσλαμική σύνθεση» –το σχέδιο συνεργασίας των 

δύο αυτών αντιφατικών ιδεολογιών που πρωτοεμφανίστηκε την δεκαετία 1970– βρίσκει 

επίσης πεδίο εφαρμογής
139

. Ο βασικός προσανατολισμός του ΑΚΡ έχει άμεση σχέση με τον 

τουρκικό εθνικισμό
140

. Δηλαδή, το ΑΚΡ αποτελεί ένα εθνικιστικό κόμμα που εκτρέφει στο 

εσωτερικό του τον ισλαμισμό και εκπροσωπεί τον τουρκο-ισλαμισμό ή τουρκο-ισλαμική 

σύνθεση (Türk-İslam sentezi). Άλλωστε, είναι ευρέως γνωστό στην Τουρκία, ότι το όραμα 

του τουρκο-ισλαμισμού, το 1991, άνοιξε το δρόμο για την εξουσία της χώρας στον 

Ερμπακάν και τώρα υπερασπίζεται και στηρίζει τον Ερντογάν. 

Η Τουρκία, αρχικά, προσπάθησε να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο για τον έλεγχο των 

μουσουλμάνων της Δύσης, δημιουργώντας ένα δίκτυο διεξαγωγής ψυχολογικών 

επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσε ως κύριο «όπλο» την τουρκική γλώσσα. Ωστόσο, οι 

επιχειρήσεις αυτές δεν μπόρεσαν να υπερνικήσουν τους Σαουδάραβες, οι οποίοι 

προβάλλοντας το Ισλάμ και δαπανώντας ταυτόχρονα εκατομμύρια δολάρια κατάφεραν να 

προσελκύσουν ακόμη και τους Τούρκους της διασποράς. Αυτή ήταν η βασική αιτία που 

δημιουργήθηκε η ιδεολογία του τουρκο-ισλαμισμού. Διευκρινίζεται ότι ο τουρκο-

ισλαμισμός αποτελεί μια ιδεολογία που αναπτύχθηκε το 1980 από την Εστία Διανοουμένων  

(Aydınlar Ocağı)
141

 και στη συνέχεια αποτέλεσε τη βάση λειτουργίας και διακυβέρνησης 

της χώρας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του στρατηγού Κενάν Εβρέν  (9-11-1982 έως 

9-11-1989)
142

 Η βασική αρχή της ιδεολογίας αυτής αναφέρεται στην ανάδειξη του 

τουρκισμού μέσω του ισλαμισμού και υποστηρικτές της ήταν η στρατοκρατία, το 

εθνικιστικό κόμμα ΜΗΡ και οι ισλαμιστές συμπεριλαμβανομένου και του Φετουλάχ 

Γκιουλέν
143

. 
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Τούρκοι αναλυτές θεωρούν ότι το κόμμα του Ερντογάν αφού πέτυχε να απομονώσει 

τους στρατιωτικούς θέτοντας τέλος στη στρατιωτική χειραφέτηση, έχει αναλάβει πλέον και 

την αποστολή του εθνικιστικού κόμματος ΜΗΡ του Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Το ΜΗΡ 

διεξήγαγε τον αγώνα του με συγκρούσεις στους δρόμους, ενώ το ΑΚΡ με πολύ 

επαγγελματικό και ευέλικτο τρόπο, αφού πέτυχε να διαχειρισθεί σωστά την οικονομία της 

χώρας, στη συνέχεια ανέλαβε αναίμακτα την αποστολή των εθνικιστών. Συγκεκριμένα, 

κατάφερε να συνενώσει με επιτυχία τον ισλαμισμό με τον τουρκισμό και αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα την κάλυψη του κενού που δημιουργούσε το έλλειμμα του ΜΗΡ στην 

τουρκική κοινωνία
144

.Επομένως, το ΑΚΡ παρουσιάζεται πλέον ως ένα νέο 

φιλελευθεροποιημένο, εθνικιστικό και τουρκο-ισλαμικό κόμμα, το οποίο παράλληλα 

πέτυχε να θέσει στο περιθώριο τις άλλες δύο συνιστώσες της τουρκο-ισλαμικής σύνθεσης, 

το στρατό και το κόμμα ΜΗΡ. 

Εκτός όμως από την δαιμονοποίηση της αντίπαλης ιδεολογίας, οι επαναστατικοί 

ηγέτες κρατών, τα οποία αποτελούνται από σημαντικές εθνικές και θρησκευτικές 

μειονότητες, όπως η Τουρκία, υιοθετούν την πολιτική του «αφομοίωνε και βασίλευε» με 

σκοπό την σταθεροποίηση του δόγματός τους. 

Το κουρδικό αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα της Τουρκίας, το οποίο επηρεάζει 

τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική της πολιτική. Μετά την εξουδετέρωση της 

κεμαλικής ιδεολογίας από το στρατό και τη δικαιοσύνη, το τουρκο-ισλαμικό πνεύμα του 

Ερντογάν προτίθεται να προβεί σε ενέργειες για το κουρδικό πρόβλημα και τη 

στρατοκρατία που καμία άλλη τουρκική κυβέρνηση δεν έχει κάνει. 

Η βασική πολιτική που εφάρμοσαν όλες οι τουρκικές κυβερνήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Ταγίπ Ερντογάν, για την επίλυση του κουρδικού 

προβλήματος ήταν η αφομοίωση των Κούρδων
145

. Ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια η 

κυβέρνηση του ΑΚΡ χρησιμοποιεί το κίνημα του Γκιουλέν, που αποτελεί το «βαθύ κράτος» 

της ισλαμικής διακυβέρνησης της χώρας, ως ένα νέο ψυχολογικό όπλο για την εξάλειψη 

του ΡΚΚ και την αφομοίωση του κουρδικού πληθυσμού, με τη δημιουργία σχολείων. 

Η ισλαμική οργάνωση του Γκιουλέν, που διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο 

εκπαιδευτικών και άλλων ιδρυμάτων σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, 

όπου "φιλοξενείται" ο Φετουλλάχ Γκιουλέν, σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού 

περιοδικού Intelligence Online, έχει συγκροτήσει και εξοπλίσει κατάλληλα τάγμα 

ισλαμιστών Κούρδων, που έχει στρατολογήσει με τη βοήθεια της Ασφάλειας και του 

τουρκικού κράτους και το οποίο τάγμα έχει αναλάβει πολεμική αποστολή εναντίον των 

Δυνάμεων Λαϊκής Άμυνας του Κόμματος Δημοκρατικής Ενότητας (PYD), στο Δυτικό 

Κουρδιστάν. 

Οι Κούρδοι που στρατολογήθηκαν για το σκοπό αυτό από μηχανισμούς του 

τουρκικού κράτους και στελέχη της οργάνωσης Γκιουλέν που έχουν παρεισφρήσει στο 

σύστημα εκπαίδευσης και στην Ασφάλεια, για ένα διάστημα διέμειναν στις μαθητικές και 

φοιτητικές εστίες του Γκιουλέν, όπου τους έγινε σχετική εκπαίδευση. 

                                                                                                                                                                      
αφετέρου θα πετύχει την ολοκληρωτική διείσδυση και έλεγχο των στρατηγικών κέντρων διοίκησης και 

διακυβέρνησης της χώρας. 
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Το τάγμα αυτό έλαβε την ονομασία Ketibet el-Taliban (KaT) και του ανατέθηκε 

αποστολή να πολεμήσει εναντίον των Κούρδων της Συρίας, που με κορμό το Κόμμα 

Δημοκρατικής Ενότητας (PYD) επιχειρούν να οικοδομήσουν τους μηχανισμούς και τους 

θεσμούς του δεύτερου αυτόνομου κουρδικού κράτους
146

.  

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που ανέκυψε πρόσφατα και το οποίο στοχεύει στην 
αφομοίωση των Κούρδων και την  υπονόμευση του απελευθερωτικού τους αγώνα αποτελεί η 

πιθανολογούμενη ίδρυση ισλαμικού κουρδικού κόμματος.147 Το όνομα αυτού «Huda-Par» 

(σημαίνει «στον δρόμο του Θεού») και είναι κουρδικό κόμμα ισλαμικού προσανατολισμού, 

το οποίο ιδρύθηκε στη Νοτιοανατολική Τουρκία, Οι ιδρυτές του κόμματος σχετίζονται με 

την εκτός νόμου μη κυβερνητική οργάνωση «Mustazaf Der» η οποία θεωρούνταν βάση 

υποστήριξης της τουρκικής Χεζμπολάχ (καμία σχέση με την ομώνυμη σιιτική οργάνωση 

του Λιβάνου). Το νέο κόμμα διαφαίνεται ότι θα ασκήσει πολιτική βασισμένη στην 

ισλαμική πίστη και όχι στην εθνότητα. 

Η τρίτη πολιτική του Ερντογάν είναι η μετατροπή του Τουρκικού κράτους σε 

ισλαμικό. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι έκοψε τους 

δεσμούς του με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και ότι είχε αποχωρήσει από το κόμμα 

τους. Πέρα από την υπόθεση της μαντήλας, πέρα από τις στενές (και εσχάτως 

δοκιμαζόμενες) σχέσεις του με τον Φετουλά Γκιουλέν, ο Ερντογάν ξεκίνησε να εφαρμόζει 

την κοινωνική ισλαμική μηχανική του με απαγορεύσεις που αφορούν τους δημόσιους 

ασπασμούς των νέων, τα αντισυλληπτικά, την κατανάλωση οινοπνεύματος, και με την 

απαξίωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ταυτοχρόνως, αφιέρωσε τη νέα γέφυρα του 

Βοσπόρου στο Σουλτάνο Σελήμ, δυσαρεστώντας τους Αλεβίτες που ο Σελήμ είχε βάναυσα 

καταδιώξει.
148

 

Ουσιαστικά η πολιτική αυτή, της επιδίωξης δηλαδή μετατροπής της Τουρκίας σε 

ισλαμικό κράτος, συνιστά επαναστατική πράξη, διότι εκ φύσεως το Ισλάμ διαπνέεται από 

επαναστατισμό, καθόσον οι πιστοί του αποβλέπουν στην δημιουργία μιας παγκόσμιας 

κοινωνίας που θα λειτουργεί με βάση της αρχές και τις αξίες που αυτό πρεσβεύει. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο ο κόσμος διαιρείται σε δύο διαφορετικούς 

κόσμους. Τον Dar Al Islam (την κατοικία του Ισλάμ) και στον Dar Al Harb (την κατοικία 

του πολέμου). Η κατοικία του πολέμου αποτελείται από τις κοινωνίες εκείνες που δεν 

έχουν εξισλαμιστεί ακόμα και για το λόγο αυτό κυριαρχεί ο πόλεμος, μέχρι την πλήρη 

επικράτηση του Ισλάμ και την απορρόφηση του Dar Al Harb από τον Dar Al Islam
149

. 

Το βασικό χαρακτηριστικό της θεωρίας των Επαναστατικών είναι ότι εξομοιώνει τις 

διεθνείς σχέσεις με μια κατάσταση εσωτερικής πολιτικής. Υπάρχουν τρείς τρόποι για να 

πραγματωθεί αυτή η εξομοίωση: η δογματική ομοιομορφία, ο δογματικός ιμπεριαλισμός 

και ο κοσμοπολιτισμός. Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο η Επαναστατική θεωρία απαιτεί 

ομοιογένεια μεταξύ των μελών της διεθνούς κοινωνίας, δηλαδή μεταξύ των κρατών. 

Προϋποθέτει  δογματική και δομική συμμορφία και ιδεολογική ομοιογένεια μεταξύ των 

κρατών
150

. Μια κλασική έκφραση αυτού του είδους του επαναστατισμού αποτελεί η άποψη 

ότι το σύνταγμα όλων των κρατών θα πρέπει να είναι δημοκρατικό. Μια τέτοια αντίληψη 
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πηγάζει από τις τάξεις των ιδεαλιστών, οι οποίοι αποτελούν υπορεύμα του ρασιοναλισμού 

και ταυτόχρονα σύνορο με τον επαναστατισμό. 

Η πολιτική των μηδενικών προβλημάτων, την οποία παρουσίασε ο Υπουργός 

Εξωτερικών της Τουρκίας και στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως μια ιδεαλιστική προσέγγιση. Πράγματι, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο 

ΥΠΕΞ της χώρας ουκ ολίγες φορές επικαλέστηκαν την ανάγκη για εκδημοκρατισμό των 

χωρών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και δεν δίστασαν να υψώσουν τους τόνους της 

αντιπαράθεσης ακόμα και με χώρες με τις οποίες διατηρούσαν από φιλικές ως και 

συμμαχικές σχέσεις, επικαλούμενοι έλλειμμα δημοκρατίας σε αυτές. Χαρακτηριστικά με 

αφορμή την πραξικοπηματική ανατροπή του Αιγύπτιου Προέδρου Morsi και την στήριξη 

που παρείχε η Σαουδική Αραβία στο νέο καθεστώς του Στρατηγού Al Sisi, ο Erdogan 

δήλωσε
151

 : Αδέλφια μου, ενώπιών σας απευθύνω έκκληση σε ολόκληρο τον κόσμο, στη 

Δύση, στον Κόλπο, στον ισλαμικό κόσμο… Τη στιγμή αυτή υπάρχουν κάποιοι που 

χαρακτηρίζουν τους ιερομάρτυρες της Αιγύπτου ως τρομοκράτες. Εγώ όμως τους λέω ότι εκεί 

ασκείται κρατική τρομοκρατία και ότι εκείνοι που χειροκροτούν την κρατική τρομοκρατία, 

κάποια στιγμή θα την υποστούν και οι ίδιοι, απειλώντας ανοικτά τον Σαουδάραβα βασιλιά, 

ενώ σε μια άλλη ομιλία του τόνισε  πως η κυβέρνησή του  στέκεται στην ίδια απόσταση 

απέναντι σε  κάθε λαό, κάθε εθνικότητα, κάθε πίστη προσθέτοντας ότι
152

 «Ο Τούρκος είναι 

αδελφός μας, ο Κούρδος είναι αδελφός μας, ο Άραβας είναι αδελφός μας. Αδέλφια μας είναι 

επίσης και οι Σουνίτες και οι Σιίτες. Όταν αντιταχθήκαμε στο στρατιωτικό πραξικόπημα 

έναντι μίας εκλεγμένης κυβέρνησης στην Αίγυπτο, το κάναμε προσέχοντας τις ισορροπίες, τις 

συγκυρίες και τις αρχές μας. Όταν αντιταχθήκαμε στο θάνατο που έσπειρε το καθεστώς της 

Συρίας στο λαό του, το κάναμε έχοντας σα βάση τις αρχές μας, τις αξίες μας και τα ιδανικά 

μας. Σ’ αυτό το δύσκολο χρονοδιάγραμμα η Τουρκία δεν απέκτησε εχθρούς, αλλά ειλικρινείς 

φίλους. Η Τουρκία στάθηκε γενναία αποκαλώντας τα πραξικοπήματα, πραξικοπήματα και τις 

σφαγές, σφαγές. Έδωσε στον κόσμο τόσο μαθήματα δημοκρατίας, όσο και μαθήματα 

ανθρωπισμού».  

Ωστόσο μια πιο προσεκτική και επισταμένη μελέτη της τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής σε συνδυασμό με τις νέο-οθωμανικές της επιδιώξεις, όπως αναφέρθηκε  

παραπάνω, αποδεικνύει ότι η πολιτική αυτή απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ως 

ιδεαλιστική. Ουσιαστικά η τουρκική πολιτική ηγεσία υιοθετεί τον δεύτερο τρόπο με τον 

οποίο η επαναστατική θεωρία επιχειρεί να εξομοιώσει τις διεθνείς σχέσεις με την 

εσωτερική πολιτική, δηλαδή τον δογματικό ιμπεριαλισμό Σύμφωνα με αυτόν μια μεγάλη 

δύναμη προσπαθεί να διαδώσει ένα πιστεύω και να επιβάλλει ομοιομορφία. Η κοινή θεωρία 

που βρίσκεται πίσω από αυτές τις προσπάθειες ιδεολογικού ιμπεριαλισμού μπορεί να 

ονομαστεί ως θεωρία του εκλεκτού λαού ή της αυτοκρατορικής θείας κλήσης
153

. 

Η Τουρκία με άλλα λόγια επιδιώκει την σύνθεση ή και την ταύτιση της ισλαμικής 

ιδεολογίας με τα τουρκικά συμφέροντα. Άλλωστε, μια χαρακτηριστική εκδήλωση της 

τάσης αυτής αποτελεί η ακόλουθη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Νταβούτογλου στο 

συνέδριο του κόμματός του στην Konya στις 7-4-2012
154

: «Το κόμμα ΑΚΡ ανέλαβε την 

αποστολή ενός νέου nizam-ı âlem και θα αναδείξει το ιερό έθνος μας σε μια παγκόσμια 
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δύναμη. Μέχρι το 2023 θα ξανασυναντηθούμε (ξανασμίξουμε) με τα αδέλφια μας (τους 

Τούρκους) που βρίσκονται στα εδάφη που χάσαμε την περίοδο 1911-1923 και στα εδάφη 

από τα οποία αποχωρήσαμε. Αυτό αποτελεί ένα επιτακτικό ιστορικό καθήκον.»
155

  

Η επίκληση του θεϊκού στοιχείου επίσης αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για την 

τουρκική ηγεσία. Με αφορμή τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Αίγυπτο μετά την 

ανατροπή του Προέδρου Μorsi και τον θάνατο διαδηλωτών, ο Erdogan εμφανίστηκε σε 

τηλεοπτική εκπομπή εμφανώς συγκινημένος, θυμίζοντας την εικόνα του Davoutoglou, ο 

οποίος όταν επισκέφθηκε την Λωρίδα της Γάζας, εμφανίστηκε να κλαίει όταν συνάντησε 

τους συγγενείς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν κατά τον τελευταίο πόλεμο. Ο Erdogan 

στην εκπομπή αυτή ανέφερε χαρακτηριστικά « μακάρι ο Θεός να μη επιτρέψει σε αυτούς 

που επιθυμούν να διασπάσουν την ενότητα του ισλαμικού κόσμου να πετύχουν τον σκοπό 

τους.». Δηλαδή, πέραν της αυτονόητης λύπης για τον θάνατο του οποιουδήποτε, υπάρχει 

και η βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ότι με την πολιτική του δεν υπηρετεί απλώς τα 

συμφέροντα της χώρας του, της Τουρκίας και προσαρμόζει ανάλογα τη ρητορική του, αλλά 

είναι πεπεισμένος ότι ο αντίπαλος εκπροσωπεί τον «κακό», είτε είναι οι Ισραηλινοί στην 

περίπτωση του Davoutoglou, είτε οι αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας στην περίπτωση του 

Erdogan. Το συμπέρασμα είναι ότι στην περίπτωση της ισλαμικής κυβέρνησης της 

Τουρκίας, έχει να κάνει κάποιος με ανθρώπους που έχουν την αίσθηση της αποστολής, η 

οποία μάλιστα είναι πολύ διαφορετική από την απλή προώθηση των συμφερόντων της 

χώρας του. Δείχνουν να θεωρούν ότι η «umma» (η κοινότητα των πιστών στο Κοράνι) είναι 

εξίσου – αν όχι πιο – σημαντική από τη χώρα του και πως η ισλαμική ιδεολογία  οδηγεί 

τους ηγέτες της σημερινής Τουρκίας να ταυτίζουν οτιδήποτε το ισλαμικό με το τουρκικό 

εθνικό συμφέρον
156

. 

Επίσης ο Τούρκος πρωθυπουργός στη σύσκεψη των προέδρων των Νομαρχιακών 

Οργανώσεων του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, με την ευκαιρία της 12ης 

επετείου από την ίδρυση του κόμματος. είπε ότι “μπορεί το κόμμα μας να είναι δώδεκα 

χρονών, όμως αποτελεί τη συνέχεια μιας (θείας) αποστολής που συνεχίζεται επί χιλιετίες 

και φθάνει μέχρι τους Σελτζούκους και το 1071», δίνοντας υπερκοσμικό και θεόσταλτο 

χαρακτήρα στο κίνημα του οποίου προΐσταται. 

Η επαναστατικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, ενσωματώνοντας 

στοιχεία ιμπεριαλισμού, μετουσιώνει την ιδεαλιστικού περιεχομένου πολιτική των 

μηδενικών προβλημάτων σε πολιτική πολλαπλών προβλημάτων με τα γειτονικά της κράτη, 

καθόσον προκαλεί σε αυτά διλλήματα ασφαλείας
157

. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που 

αυξάνει την ανησυχία και την καχυποψία των κρατών αυτών αναφορικά με τις προθέσεις 

της Τουρκίας είναι η υιοθέτηση της αρχής του «οριζόντιου διαίρει και βασίλευε» από την 

πολιτική της ηγεσία. 
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Όπως προαναφέρθηκε η αγνόηση των κυβερνήσεων και οι εκκλήσεις στους λαούς 

συνιστούν ένα «οριζόντιο διαίρει και βασίλευε» και αποτελεί προσδιοριστικό στοιχείο μιας 

επαναστατικής ηγεσίας. Οι επαναστατικοί ηγέτες δηλαδή επιχειρούν αρχικά να γίνουν 

αρεστοί στους λαούς (κυρίως γειτονικούς) και στην συνέχεια τους χρησιμοποιούν για να 

ασκήσουν πιέσεις στις κυβερνήσεις τους να συμπλεύσουν με τα συμφέροντα της 

επαναστατικής χώρας ή και να ανατρέψουν αυτές, με απώτερο σκοπό την αύξηση της 

επιρροής της. Η υποκίνηση ταραχών με στόχο την ανατροπή ενός καθεστώτος μέσω της 

χρησιμοποίησης διαφόρων οργανώσεων, ακόμα και τρομοκρατικών, δεν αποτελεί 

καινούριο φαινόμενο και εκφράζεται κυρίως, αλλά όχι μόνο, από τις επαναστατικές 

κυβερνήσεις. Για παράδειγμα οι επαναστατικές κυβερνήσεις της ΕΣΣΔ, κατά την διάρκεια 

του Ψυχρού Πολέμου επιχείρησαν ουκ ολίγες ανατροπές καθεστώτων αρνητικά 

διακείμενων προς αυτές. 

Στην περίπτωση της Τουρκίας η πολιτική αυτή αποτυπώνεται τόσο θεωρητικά, με 

δημόσιες εκκλήσεις στους λαούς της περιοχής, όσο και στην πράξη  φιλοξενώντας και 

εξοπλίζοντας αντικαθεστωτικές οργανώσεις γειτονικών χωρών. Όπως αναπτύχθηκε 

παραπάνω βασική επιδίωξη της Τουρκίας είναι να ηγηθεί του ισλαμικού κόσμου της 

περιοχής και ιδιαίτερα του σουνιτικού δόγματος, μέσω της αναρρίχησης στην εξουσία των 

κρατών αυτής πολιτικών κομμάτων τα οποία θα πρεσβεύουν τις ίδιες αρχές με αυτήν, 

προβάλλοντας ως πρόφαση τον εκδημοκρατισμό τους. Στο θεωρητικό πλαίσιο και με 

αφορμή την ανατροπή του Αιγύπτιου Προέδρου Morsi, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας στις 

δηλώσεις που έκανε στις 17 Αυγούστου, μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι η Αίγυπτος (και οι 

πολίτες της) έχει αυτή τη στιγμή δύο επιλογές για να ακολουθήσει, «αυτούς που 

ακολουθούν τον Φαραώ ή/και αυτούς που ακολουθούν τον Μωυσή». Η φράση αυτή μπορεί 

να εκληφθεί ως ευθεία προτροπή προς τους Αδερφούς Μουσουλμάνους να προχωρήσουν 

σε ανοιχτή επανάσταση εναντίον της κυβέρνησής τους αφού βρίθει θρησκευτικών 

συμβολισμών και συγκεκαλυμμένων απειλών. Δηλαδή «Είτε θα ακολουθήσετε τον ιερό 

νόμο του Ισλάμ («τον δρόμο του Μωυσή») – δηλαδή θα δώσετε την εξουσία στους 

Αδερφούς Μουσουλμάνους, είτε θα χαρακτηριστείτε ως ειδωλολάτρες/παγανιστές («ο 

δρόμος του Φαραώ») με αποτέλεσμα η μόνη επιλογή για εσάς θα είναι η βιολογική 

εξαφάνιση».
158

 

Επιπροσθέτως, αναφορικά με την διαφαινόμενη αποτυχία της πολιτικής των 

μηδενικών προβλημάτων και τον κίνδυνο απομόνωσης της Τουρκίας, ο μεν Erdogan 

δήλωσε ότι  «δεν έχουμε απομονωθεί γιατί στο πλευρό μας υπάρχει πρώτα ο θεός και μετά ο 

λαός..», ενώ ο δε Davutoglou ότι «η πολιτική  των μηδενικών προβλημάτων έχει πετύχει και 

αυτό όχι γιατί συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις των κρατών που συνορεύουν με την 

Τουρκία αλλά γιατί μιλάμε κατευθείαν με τους λαούς». 

           Στο πρακτικό πεδίο, η τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να υλοποιήσει τους 

στόχους της χρησιμοποιεί διάφορες ισλαμικές οργανώσεις, με κυριότερη την 

Μουσουλμανική Αδελφότητα, η οποία έχει παρακλάδια και σχετίζεται με διάφορες άλλες 
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οργανώσεις σε όλο τον ισλαμικό κόσμο. Χαρακτηριστικά η τουρκική ΜΚΟ Insani Yardim 

Vakfi (ΙΗΗ), η οποία ανήκει στο παγκόσμιο δίκτυο της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, 

είναι γνωστή για τις σχέσεις της με το κυβερνών ΑΚΡ και το ρόλο της στην οργάνωση του 

στολίσκου της «Ελευθερίας» στη Γάζα το Μάιο του 2010
159

.. Επίσης η Milli Görüş  είναι 

τουρκική οργάνωση με περίπου 300.000 μέλη και συνδέεται πλέον της Μουσουλμανικής 

Αδελφότητας και με το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ της Τουρκίας. Η Γερμανία αποτελεί πλέον 

το κατεξοχήν γεωγραφικό χώρο όπου λαμβάνει ανοιχτά χώρα η συμμαχία Σουνιτών 

Αράβων που ελέγχονται από την Μουσουλμανική Αδελφότητα με το Τουρκικό κράτος 

όπως αυτό εξελίσσεται πολιτικά με τη διακυβέρνηση Erdogan
160

. 

 Ο επαναστατικός τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την διεθνή πολιτική η ηγεσία 

της Τουρκίας προκαλεί, όπως προαναφέρθηκε, διλλήματα ασφαλείας στα γειτονικά κράτη 

μετατρέποντας την πολιτική των μηδενικών προβλημάτων σε πολλαπλά προβλήματα. Η 

περιφερειακή πολιτική της Τουρκίας στην επιδίωξή της να καλύψει το κενό ισχύος της 

Μέσης Ανατολής προβάλλοντας ιδιαίτερα τη στρατιωτική ισχύ
161

 της χώρας έχει σαν 

αποτέλεσμα τον έντονο προβληματισμό όλων των γειτονικών της κρατών. Αυτό, σε 

συνδυασμό με την πολιτιστική και οικονομική διείσδυση που επιχειρήθηκε από τουρκικής 

πλευράς ενέτεινε έτι περαιτέρω τις ανησυχίες, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να 

δημιουργούνται πόλοι αντιπαράθεσης έναντι της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής στους 

οποίους η συμμετοχή, είτε φανερά είτε παρασκηνιακά, των Μεγάλων Δυνάμεων είναι 

ιδιαίτερα σημαντική
162

. 

     Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θα επικεντρωθούμε στις σχέσεις της 

Τουρκίας με τους άλλους δύο σημαντικούς δρώντες της περιοχής, το Ισραήλ και το Ιράν. 

Αναφορικά με το πρώτο η άνοδος στην εξουσία του ΑΚΡ συνετέλεσε στο να 

υποβαθμιστούν και να ψυχρανθούν οι στενές σχέσεις που είχαν αναπτύξει οι δύο χώρες τις 

προηγούμενες δεκαετίες. Πράγματι, οι δύο χώρες όχι μόνο δεν ήταν ανταγωνιστικές, αλλά 

κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου επωφελήθηκαν από την εξωτερική πολιτική τόσο 

των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Μεγάλης Βρετανίας. Στην μεταψυχροπολεμική 

περίοδο, ως δύο περιφερειακές φιλοδυτικές χώρες, σε μια ταραχώδη περιοχή 

συνεργάστηκαν για την αντιμετώπιση κινδύνων όπως η τρομοκρατία και επέκτειναν  την 

συνεργασία τους αυτή και σε άλλα πεδία. 

 Όμως η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Erdogan άλλαξε δραματικά την 

κατάσταση αυτή. Επαναπροσδιορίζοντας τον ηγεμονικό της ρόλο και επιχειρώντας να 

κερδίσει την συμπάθεια του Αραβικού κόσμου, η Άγκυρα αποστασιοποιήθηκε βαθμιαία 

από το Ισραήλ και τη Δύση.
163

 Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Τούρκος 
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πρωθυπουργός, που άρχισε την πολιτική του σταδιοδρομία τη δεκαετία του 1960, τύπωνε 

και κυκλοφορούσε ως «φέιγ-βόλαν» τούρκικα χαρτονομίσματα που εκεί που έπρεπε να 

απεικονίζουν τον Μεγάλο Ηγέτη Ατατούρκ, απεικόνιζαν, αντίθετα, το γνωστό πρόσωπο του 

Ισραηλινού ηγέτη, Στρατηγού Μοσιέ Νταγιάν, θέλοντας να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι 

την Τουρκία ουσιαστικά την κυβερνούσαν οι  Εβραίοι
164

. 

 Η συμμαχία των δύο χωρών  οικοδομήθηκε τη δεκαετία του 1950. Το Ισραήλ, όπως 

αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, αναζητούσε στο πλαίσιο της περιφερειακής του 

στρατηγικής (peripheral strategy), μη αραβικά ή μη μουσουλμανικά κράτη, για να σπάσει 

την περικύκλωση των Αράβων. Ως μη αραβικό κράτος, με κοσμικό καθεστώς και 

εντεταγμένη στη Δύση, η Τουρκία πληρούσε τα κριτήρια. Για την Τουρκία, το Ισραήλ θα 

λειτουργούσε ως «διαμεσολαβητής» προς τα δυτικά πολιτικά και οικονομικά κέντρα 

εξουσίας. Η αμοιβαία ωφέλεια υπήρξε τέτοια ώστε το 1958 τα δυο κράτη συνομολόγησαν 

αμυντικό στρατιωτικό σύμφωνο σε επίπεδο Πρωθυπουργών. Ο ισραηλινο-τουρκικός 

άξονας είχε πάντοτε τις ευλογίες της Ουάσιγκτον, όμως επί Προεδρίας Ρέιγκαν, τη 

δεκαετία του 1980, πήρε πραγματικά στρατηγική διάσταση. Στη δεκαετία του 1990  οι 

σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας γνώρισαν μια πρωτοφανή και πολυεπίπεδη άνθιση. Με τον 

τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου και την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ 

Αράβων και Ισραηλινών έγινε δυνατή και η δημοσιοποίηση – νομιμοποίηση του άξονα 

Ισραήλ – Τουρκίας
165

. 

  Όλα αυτά όμως μέχρι την άνοδο και την κυριαρχία του πολιτικού Ισλάμ στην 

Τουρκία, όπου αναδείχθηκε ο εγγενής αντισημιτισμός της τουρκικής κοινωνίας που είναι, 

ταυτόχρονα, αντιχριστιανική, αντιδυτική, και βέβαια, αντιαμερικανική. Από το σημείο αυτό 

και έπειτα οι συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών βαθμιαία υποβαθμίζονταν ενώ 

ταυτόχρονα οι εντάσεις μεταξύ τους διέγραφαν «ανοδική πορεία». Τον χορό των 

προκλήσεων άνοιξε ο ίδιος ο Τούρκος πρωθυπουργός το 2004 κατηγορώντας το Ισραήλ ότι 

συμπεριφέρεται ως «κράτος-τρομοκράτης» με αφορμή την πολιτική του τελευταίου  στο 

Παλαιστινιακό. Επιπροσθέτως, το 2006 η σύζυγός του παρακολούθησε δημόσια την ταινία 

΄΄Η Κοιλάδα με τους λύκους΄΄  η οποία έχει χαρακτηριστεί ως αντιαμερικανική και 

αντισημιτική, ενώ το ίδιο έτος ο Erdogan υποδέχτηκε προσωπικά τον ηγέτη της 

εξτρεμιστικής οργάνωσης Hamas Chaled Meshal μετά την νίκη του στις Παλαιστινιακές 

εκλογές.
166

 

 Η κατάσταση επιδεινώθηκε στα τέλη του 2008 και τις αρχές του 2009, όταν  το 

Ισραήλ αντιδρώντας στις επιθέσεις με πυραύλους εξαπέλυσε την επιχείρηση Cast Lead  

στην Γάζα. ενώ ο Erdogan προσέβαλε τον Πρόεδρο του Ισραήλ σε ένα διεθνές συνέδριο 

στο Davos. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους η Τουρκία διεξήγαγε κοινές στρατιωτικές 

ασκήσεις με την Συρία και τον Οκτώβριο απέκλεισε το Ισραήλ από την νατοϊκή Άσκηση 
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΄΄Ανατολικός Αετός΄΄ στην οποία το τελευταίο  συμμετείχε ανελλιπώς από το 2001. Η 

εχθρότητα στο Ισραήλ κορυφώθηκε στις 31 Μαΐου 2010 με αφορμή τα γεγονότα με το 

πλοίο Mavi Marmara. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Άγκυρα να υποβαθμίσει τις 

διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ σε επίπεδο Β΄ Γραμματέα και να ακυρώσει όλες τις 

στρατιωτικές συνεργασίες με την Ιερουσαλήμ. Επίσης πρόσφατα απείλησε να πουλήσει 

φωτογραφίες από την ισραηλινή επικράτεια  όταν θα εκτοξεύσει τον δορυφόρο Gozturk, 

γεγονός που μπορεί να πλήξει την ασφάλεια του Ισραήλ
167

. 

 Συμπερασματικά η Τουρκία επιδιώκει να διαρρήξει τελείως τη σχέση της με το 

Ισραήλ με σκοπό να αποκαταστήσει την αξιοπιστία και να κερδίσει την συμπάθεια των 

Αραβικών κρατών που είναι πολυπληθέστερα, υλοποιώντας  ταυτόχρονα με αυτόν τον 

τρόπο τις ηγεμονικές της στοχεύσεις στην περιοχή. 

 Όσον αφορά το Ιράν, από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της 

δυναστείας των Σαφαβιδών αποτελούσε αντίπαλο της Τουρκίας. Η κυβέρνηση του Erdogan 

πότε προσεγγίζει την Τεχεράνη και πότε αντιτίθεται σε αυτήν σε ορισμένα θέματα. 

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η προσέγγιση της Τεχεράνης γίνεται κυρίως για 

οικονομικούς λόγους. Το εμπόριο με το Ιράν έχει αυξηθεί σημαντικά από ένα 

δισεκατομμύριο δολάρια  στις αρχές της δεκαετίας σε δέκα δισεκατομμύρια το 2009 και σε 

δεκαέξι το 2011. Όμως η οικονομική αυτή συνδιαλλαγή βοήθησε περισσότερο το Ιράν διότι 

κατάφερε να σπάσει την διεθνή απομόνωση από τις διαδοχικές κυρώσεις που του έχουν 

επιβληθεί, ενώ η Τουρκία δυσαρέστησε τους δυτικούς της συμμάχους μη ψηφίζοντας την 

απόφαση 1929 του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στην 

Τεχεράνη, όντας μη μόνιμο μέλος αυτού.
168

 

 Η Τουρκία επίσης κράτησε αποστάσεις από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ σχετικά 

με την εγκατάσταση της αντιπυραυλικής ασπίδας στο έδαφός της. Μη μπορώντας όμως να 

τους πείσει να μην την εγκαταστήσουν, πέτυχε την διαβεβαίωση ότι με αυτήν την κίνηση 

δεν στοχοποιείται η Τεχεράνη και ότι χώρες μη μέλη του ΝΑΤΟ (όπως πχ το  Ισραήλ) δεν 

θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος.
169

 

 Ωστόσο υπάρχουν και διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Οι Τούρκοι επιθυμούν 

καλύτερες συνθήκες για την αζέρικη μειονότητα στο Ιράν, ενώ οι Ιρανοί επιθυμούν η 

Τουρκία να μείνει έξω από τις εσωτερικές της υποθέσεις και να μην ενθαρρύνει το 

Αζερμπαϊτζάν να προβάλλει τέτοιες αξιώσεις. Επίσης ενώ και οι δύο χώρες απορρίπτουν 

την περίπτωση δημιουργίας ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν, ωστόσο και οι δύο παίζουν το 

«κουρδικό χαρτί» με την μειονότητα του άλλου
170

. Τέλος , ο εμφύλιος πόλεμος στην Συρία 

ανέδειξε και ένα ακόμα επίπεδο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο εξοπλίζοντας  αμφότεροι 

τους αντιμαχόμενους και αντιπροσωπεύοντας τα δύο κυρίαρχα, αλλά και συνάμα αντίπαλα 

δόγματα του Ισλάμ. 
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4
 
β.    Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΡΑΝ 

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκε ο επαναστατικός τρόπος με τον οποίο η 

Τουρκία προσεγγίζει την διεθνή πολιτική υιοθετώντας, μέσα στα πλαίσια αυτής, την αρχή 

του «οριζόντιου διαίρει και βασίλευε». Ωστόσο δεν αποτελεί την μοναδική επαναστατική 

δύναμη στην περιοχή. Στα ανατολικά της σύνορα υφίσταται εδώ και τριάντα τέσσερα 

χρόνια μια χώρα με έντονο το επαναστατικό στοιχείο τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό πεδίο δραστηριοτήτων της πολιτικής, το Ιράν. Αν για την περίπτωση της 

Τουρκίας  η αποκρυπτογράφηση των επαναστατικών της επιδιώξεων απαιτεί αναλύσεις και 

εκτιμήσεις, στην περίπτωση του Ιράν τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. 

Όλα ξεκίνησαν όταν το 1953 οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Βρετανίας, 

πρωτοστατούντος του πράκτορα της CIA Kim Roosevelt, οργάνωσαν πραξικόπημα για την 

ανατροπή του πρωθυπουργού του Ιράν Μοhammed Μοssadeq, ο οποίος κατηγορείτο για 

εύνοια προς την ΕΣΣΔ. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση για ανατροπή του Μοssadeq έπαιξε 

η εθνικοποίηση της ΑγγλοΙρανικής Εταιρείας Πετρελαίου. Στην εξουσία, αντί του 

Μοssadeq , ανήλθε ο Σάχης Μοhammad Reza Pahlavi, πειθήνιο όργανο των ΗΠΑ. Υπό το 

καθεστώς του Σάχη το Ιράν κατέστη ο ιδανικός δορυφόρος της δυτικής υπερδύναμης, σε 

μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τα αμερικανικά συμφέροντα. Η εύνοια των Αμερικανών 

από τον Σάχη ήταν έκδηλη σε όλα τα επίπεδα, ενώ η διαπλοκή και η διαφθορά βασίλευε 

στο Ιράν, με τρόπο όμως που εξυπηρετούσε τους υπερατλαντικούς ανάδοχους του Σάχη
171

. 

 Η κατάσταση αυτή εξόργιζε τους «μουλάδες», τους θρησκευτικούς ηγέτες του 

Σιητικού Ιράν. Ο πιο δυναμικός εξ” αυτών, ο Ruhollah Μousavi Khomeini, 

δραστηριοποιήθηκε έντονα κατά την δεκαετία του ’60, βλέποντας τις αρχές του Ισλάμ να 

καταπατούνται από την ελεγχόμενη κυβέρνηση του Σάχη. Το 1964 ο Khomeini αντιτέθηκε 

σφόδρα σε νόμο που ψήφισε το ιρανικό κοινοβούλιο και ο οποίος παραχωρούσε 

διπλωματική ασυλία στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονταν στο Ιράν και 

βάσει το οποίου θα υπόκειντο μόνο στα αμερικανικά δικαστήρια και τους αμερικανικούς 

νόμους. Ο Khomeini  χαρακτήρισε τον νόμο ντροπιαστικό και υποστήριξε ότι καθιστούσε 

του Ιράν αποικία των Αμερικανών.
172

 

Η δραστηριότητά του αυτή τον οδήγησε στην εξορία, αρχικά σε γειτονικές χώρες 

και, εν συνεχεία, στο Παρίσι. Η φωτιά της επανάστασης είχε όμως αρχίσει και η 

διδασκαλία του τον είχε ήδη καταστήσει μεγάλο και τρανό, ενώ του αποδόθηκε ο τίτλος 

του Αγιατολαχ, του μεγάλου διδασκάλου του Σιιτικού Ισλάμ. Από τα μέσα της δεκαετίας 

του ’70 η επαναστατική ορμή έμοιαζε ασταμάτητη. Ο Αγιατολαχ από την εξορία με μια του 

λέξη και μόνο εξέγειρε τα μαινόμενα πλήθη στους δρόμους της Τεχεράνης και των άλλων 

πόλεων του Ιράν. Οι  ειρηνικές αυτές διαδηλώσεις άρχισαν να γίνονται πιο έντονες και ο 

Σάχης  άρχισε σταδιακά να χάνει τον έλεγχο της εξουσίας.  Ως αποκορύφωμα της 
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αδυναμίας του αυτής και του αδιεξόδου στο οποίο είχε περιέλθει,  διέταξε στις 8 

Σεπτεμβρίου 1979 τις Ένοπλες Δυνάμεις να καταστείλουν βίαια τις διαδηλώσεις
173

.  

Αν και η καταστολή των διαδηλώσεων από τα σώματα ασφαλείας ήταν βίαιη, εν 

τούτοις τόσο στον στρατό όσο και στην αστυνομία είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τάσεις 

προσχώρησης στην επανάσταση
174

. Ουσιαστικά τα γεγονότα αυτά αποτέλεσαν την αρχή 

του τέλους για τον Σάχη, ο οποίος τελικά εγκατέλειψε την εξουσία, αλλά και την χώρα τον 

Ιανουάριο του 1979. Την 1
η
  Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, ο εξόριστος Khomeini  

επέστρεψε από την Γαλλία για να ηγηθεί της επανάστασης η οποία τελικά οδήγησε στην 

δημιουργία μιας νέας θεοκρατικής δημοκρατίας καθοδηγούμενη από τις ισλαμικές αρχές. 

Υπό το καθεστώς Khomeini ,  η εξωτερική πολιτική του Ιράν χαρακτηριζόταν από 

την προσπάθεια εκμηδενισμού οποιασδήποτε εξωτερικής επιρροής και την διάχυση της 

Ισλαμικής Επανάστασης. Στα λόγια
175

 του ίδιου του Αγιατολαχ συνοψίζονται όλες οι αρχές 

του επαναστατικού ρεύματος σκέψης. 

 ΄΄θα εξάγουμε την επανάστασή μας σε ολόκληρο τον κόσμο κaι μέχρι  η κραυγή
176

 «δεν 

υπάρχει Θεός, αλλά  Ο Θεός» αντηχήσει σε όλο τον κόσμο θα υπάρχει ένας διαρκής 

αγώνας΄΄ 

 Η προσπάθεια εξάπλωσης της επανάστασης θεωρείται ότι ξεκίνησε από τις αρχές 

Μαρτίου του 1982 όταν 380 εκπρόσωποι από περισσότερες από 25 Αραβικές και Ισλαμικές 

χώρες συναντήθηκαν στο πρώην ξενοδοχείο Tehran Hilton για μια  σύσκεψη με θέμα «Η 

Ιδανική Ισλαμική Κυβέρνηση». Ουσιαστικά όμως ο κύριος σκοπός τους ήταν να 

συντονιστούν για να ξεκινήσουν μια σειρά από μεγάλης κλίμακας επιθετικές ενέργειες 

εναντίον των σατανικών δυνάμεων, όπως τις χαρακτήριζαν, της Δύσης και του 

Κουμμουνισμού, οι οποίες εμπόδιζαν την πρόοδο και την εξάπλωση του Ισλάμ
177

. 

 Ο διαχωρισμός της ανθρωπότητας σε καλή και κακή και ο συνεχής αγώνας μέχρι την 

τελική επικράτηση του καλού αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της επαναστατικής 

σκέψης. Η Ιρανική πολιτική ελίτ ουκ ολίγες φορές έχει ταυτίσει με το κακό τις Ηνωμένες 

Πολιτείες και το Ισραήλ αποκαλώντας τους ως  «ο μεγάλος και ο μικρός σατανάς» 

αντίστοιχα.  

 Τον Ιούνιο του 1989 ο Khomeini πέρασε στην ιστορία, σε ηλικία 87 ετών. Τον 

διαδέχτηκε ο δεύτερος τη τάξη στο λεγόμενο Συμβούλιο των Φρουρών της Επανάστασης, 

Αγιατολαχ Αli Khamenei.. Αν και η επαναστατική ορμή και ο δυναμισμός του Khomeini 

εξέλειπαν από την Ιρανική πολιτική ζωή, εν τούτοις η βασική πολιτική κατεύθυνση 
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παρέμεινε η ίδια: Το Ιράν θα εξακολουθούσε να είναι μια Ισλαμική Δημοκρατία, εν 

πολλοίς εσωστρεφής και μη φιλική προς τις θεσμικές διευθετήσεις της διεθνούς κοινωνίας. 

Ταυτόχρονα όμως, θα παρέμενε μια περιφερειακή δύναμη η οποία, βασισμένη στην 

κοινωνική συνοχή, την παλλαϊκή αποδοχή της πρωτοκαθεδρίας των μουλάδων, τον στρατό 

και τον πλούτο της σε πετρέλαιο, θα διεκδικούσε την διαρκή αναβάθμιση του ρόλου της 

στο περιφερειακό υποσύστημα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.  

 Στην μετά Khomeini εποχή  δύο βασικά ζεύγη αντίθετων τάσεων στηρίζουν σχεδόν 

όλες τις προοπτικές της εξωτερικής πολιτικής στο Ιράν. Το πρώτο είναι μεταξύ της 

ολοκληρωτικής απόρριψης της τρέχουσας διεθνούς τάξης από το Ιράν και της επιθυμίας 

του να βελτιώσει τη θέση του εντός αυτής της τάξης. Το δεύτερο είναι μεταξύ της αίσθησης 

της σημαντικότητας της χώρας ως περιφερειακού και παγκόσμιου παίκτη και της 

παρόρμησής της να τονίζει τις ιρανικές ανασφάλειες και την στρατηγική του μοναξιά. Η 

μοναδική κατευθυντήρια αρχή της ιρανικής εξωτερικής πολιτικής που σε καμία περίπτωση 

δεν τίθεται προς συζήτηση είναι ο εθνικισμός και ειδικά η έμφαση στην εθνική κυριαρχία 

απέναντι στην παγκόσμια αλαζονεία.
178

 

 Εν ολίγοις, υπάρχει σχεδόν μια συναίνεση όσον αφορά τους γενικούς στόχους της 

ιρανικής εξωτερικής πολιτικής: την ενίσχυση του ρόλου του Ιράν στη Μέση Ανατολή και 

τη διατήρηση της ισλαμικής ταυτότητα της χώρας, παρά την αντίδραση των παγκόσμιων 

δυνάμεων. Εκεί που υπάρχει χώρος για συζήτηση είναι πάνω στο πεδίο εφαρμογής της 

εξωτερικής πολιτικής του Ιράν και στα μέσα με τα οποία θα μπορούσε να επιτύχει αυτούς 

τους στόχους. Θα ήταν λάθος να περιοριστούν αυτές οι συζητήσεις σε έναν ανταγωνισμό 

μεταξύ σκληροπυρηνικών και ιδεολόγων, από τη μία πλευρά, και εκείνων που θέλουν μια 

διευθέτηση με τη Δύση από την άλλη.
179

 

 Οι στοχαστές της κυρίαρχης τάσης της ιρανικής εξωτερικής πολιτικής μπορεί να 

εκληφθούν ότι ταιριάζουν σε τρεις μεγάλες σχολές: τους ισλαμιστές ιδεαλιστές (δηλαδή 

επαναστατικούς), τους οπαδούς της περιφερειακής εξισορρόπησης ισχύος (οι οποίοι 

χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα, τους επιθετικούς και τους αμυντικούς) και τους οπαδούς 

της παγκόσμιας εξισορρόπησης ισχύος (οι οποίοι χωρίζονται σε αρνητές και 

συμβιβαστικούς). Είναι αρκετά πιθανό ο καθένας τους να διαθέτει πολλές θέσεις 

ταυτόχρονα ή να μετακινείται από την μια στην άλλη
180

.  

 Για παράδειγμα, μια ματιά σε οποιαδήποτε ομιλία του Ιρανού ηγέτη Αγιατολαχ Αli 

Khamenei αποκαλύπτει ότι παίρνει την θέση του πανισλαμικού ιδεαλιστή καθώς και εκείνη 

του επιθετικού παίκτη της περιφερειακής εξισορρόπησης ισχύος. Έχει επανειλημμένα 

αποκαλέσει τον σεχταρισμό ως μια δυτική συνωμοσία εναντίον του ισλαμικού κόσμου και 

προωθεί την ανάγκη για ισλαμική ενότητα. Την ίδια στιγμή, υποστήριξε μια επιθετική 
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εξωτερική πολιτική εναντίον γειτονικών χωρών ως ένα μέσο για να εκτραπούν οι απειλές 

εναντίον του Ιράν.
181

  

 Ο πρώην πρόεδρος Μοhamad Hatami έχει τοποθετηθεί τόσο ως ιδεαλιστής όσο και 

ως υπέρμαχος της αμυντικής πολιτικής για επίτευξη περιφερειακής εξισορρόπησης ισχύος. 

Η οικουμενική αντίληψή του περί «διαλόγου των πολιτισμών» είναι φιλόδοξα ιδεαλιστική 

και όμως, η εξωτερική πολιτική του για «μείωση των εντάσεων» με τις γειτονικές χώρες, 

όταν ήταν Πρόεδρος, διαμορφώθηκε σε αμυντικό καλούπι. Ο πρώην  πρόεδρος Μahmud 

Ahmadi- Nezad έχει αναγνωριστεί τουλάχιστον από έναν ιρανό πολιτικό επιστήμονα ως 

οπαδός της επιθετικής περιφερειακής εξισορρόπησης και ταυτόχρονα ως οπαδός της 

επίτευξης παγκόσμιων διευθετήσεων
182

.  

 Τέλος ο τωρινός Πρόεδρος Ruhani με την μέχρι στιγμής συμπεριφορά του 

χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια και φαίνεται να ανήκει στην κατηγορία των υπέρμαχων 

της αμυντικής πολιτικής για επίτευξη περιφερειακής εξισορρόπησης ισχύος, δηλαδή 

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που εισηγήθηκε ο Martin Wight τοποθετείται μεταξύ 

του υπορεύματος του ήπιου ρεαλιστή και αυτού του ορθολογικού ρεαλιστή. Ο νέος 

πρόεδρος του περσικού κράτους αναφερόμενος ειδικά στο ζήτημα της εξωτερικής 

πολιτικής, υπογράμμισε πως η μετριοπάθεια δεν σημαίνει «παράδοση» ή «σύγκρουση», 

«ούτε παθητικότητα, ούτε αντιπαράθεση. Η μετριοπάθεια είναι αποτελεσματική και 

δημιουργική αλληλεπίδραση με τον κόσμο». Ερωτηθείς δε για το Ισραήλ, ο Ιρανός 

πρόεδρος δήλωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News
183

: «Αυτό που ευχόμαστε 

γι' αυτήν την περιοχή είναι να κυβερνάται από την βούληση του λαού. Πιστεύουμε στις 

κάλπες. Δεν επιζητούμε πόλεμο με καμία χώρα. Επιζητούμε την ειρήνη και την φιλία 

μεταξύ των εθνών της περιοχής» «Το σημαντικό για το Ιράν είναι οι χώρες, οι λαοί της 

περιοχής, να έρθουν πιο κοντά και να αποτρέπουν την επίθεση και την αδικία».  

 Ωστόσο παρά το γεγονός ότι υφίσταται ένας πλουραλισμός απόψεων σε ζητήματα 

διεθνούς πολιτικής και οι ιρανοί πολιτικοί εντάσσονται και στα τρία ρεύματα σκέψης, η 

κυρίαρχη τάση ταυτίζεται με αυτήν του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας (Faqih) και θα 

απασχολήσει το παρόν πόνημα. To πολιτικό σύστημα της χώρας βασίζεται στο Σύνταγμα 

του 1979 και θέτει εις την κεφαλή αυτής τον Ανώτατου Ηγέτη ο οποίος είναι αρμόδιος για 

την επίβλεψη «γενικών πολιτικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας». Είναι επίσης ο Αρχηγός 

των Ενόπλων Δυνάμεων και ο μόνος που είναι εξουσιοδοτημένος να κηρύξει πόλεμο. Ο 

Ανώτατος Ηγέτης διορίζει επίσης τα έξι από τα δώδεκα μέλη του Συμβουλίου των 

Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο με την σειρά του εγκρίνει τις υποψηφιότητες για την 

προεδρία κατά τις εθνικές εκλογές.. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι οι οποιεσδήποτε 

επιδιώξεις του Ιράν στο διεθνές πεδίο  αντανακλούν τις απόψεις και τις  επιθυμίες του 

εκάστοτε  Αγιατολαχ και στην προκειμένη περίπτωση του Αli Khamenei.  
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 Στο ίδιο 
182

 Στο ίδιο 
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 Οι δηλώσεις αυτές έλαβαν χώρα μερικές ημέρες πριν από την μετάβασή του στη Νέα Υόρκη για 

την σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 
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  Εντούτοις  η εσωτερική πολιτική σκηνή είναι σχετικά ισορροπημένη και οι κατά 

καιρούς πολιτικές κυβερνήσεις σπανίως συγκρούονται με το λεγόμενο Συμβούλιο των 

Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο διατηρεί τον πρωτεύοντα ρόλο στον καθορισμό των 

γενικών πολιτικών κατευθύνσεων. Ούτε όμως και το Συμβούλιο παρεμποδίζει τις πολιτικές 

διαδικασίες και την δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία, νοουμένου βέβαια ότι οι αρχές 

της Επανάστασης τυγχάνουν σεβασμού. Το γεγονός αυτό συνιστά από μόνο του ένα 

παράδοξο, μια σπάνια περίπτωση παντρέματος στοιχείων ολοκληρωτισμού και 

δημοκρατίας
184

.  

 Οι ιδεαλιστές Ισλαμιστές (ή επαναστατικοί) έχουν ως κύρια φιλοδοξία τους την 

γεφύρωση του χάσματος  μεταξύ των σιιτών και των σουνιτών και να προωθήσουν την 

ισλαμική ενότητα. Ο ισλαμικός ιδεαλισμός συχνά συνδέεται μόνο με την επανάσταση του 

1979 και τα χρόνια που ακολούθησαν αμέσως μετά, και με την ιδέα της εξαγωγής της 

ισλαμικής επανάστασης. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό το παρακλάδι του ιδεαλισμού 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα και δεν είναι πλέον τόσο επικεντρωμένο στην εξαγωγή της 

επανάστασης. Αντ’ αυτού, η πολιτική ζωή του Ιράν χαρακτηρίζεται από εκκλήσεις 

ρουτίνας για παν-ισλαμική ενότητα και διάλογο μεταξύ του μουσουλμανικού και του μη-

μουσουλμανικού κόσμου. Με όρους άμεσων επιπτώσεων επί της εξωτερικής πολιτικής, 

αυτή η σχολή υποστηρίζει ότι το Ιράν θα πρέπει να καθορίσει τα συμφέροντά του σε 

συντονισμό με τις ισλαμικές χώρες, μέσω οργανισμών όπως ο Οργανισμός της Ισλαμικής 

Συνεργασίας (Organization of the Islamic Cooperation, OIC). 

 Επομένως είναι λογικό να ισχυριστούμε οτι η ιρανική ηγεσία βρίσκεται στο σημείο 

όπου το επαναστατικό ρεύμα σκέψης συναντάει το αντίστοιχο ρεαλιστικό. Δηλαδή 

παράλληλα με την επιθυμία διάδοσης του δόγματος συνεξετάζονται και τα εθνικά  

συμφέροντα του κράτους. Για το λόγο αυτό το Ιράν παρέμενε σιωπηλό κατά την διάρκεια 

των συγκρούσεων της Ρωσίας και της Κίνας με τις μουσουλμανικές μειονότητες των 

Τσετσένων και των  Ουγούρων αντίστοιχα. Επίσης δεν δίστασε να υποστηρίξει την 

χριστιανική Αρμενία στις διαφορές της με το σιιτικό Αζερμπαϊτζάν. Οι πολιτικοί αυτοί 

ελιγμοί θυμίζουν μια άλλη επαναστατική χώρα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Graham 

Fuller, την πρώην Σοβιετική Ένωση, η οποία δεν δίσταζε να εγκαταλείψει κομμουνιστικές 

χώρες όταν αυτό εξυπηρετούσε τα ευρύτερα εθνικά της  συμφέροντα
185

. 

 Αναφορικά με την αρχή του «οριζόντιου διαίρει και βασίλευε» η ιρανική πολιτική 

δραστηριότητα στο διεθνές περιβάλλον βρίθει από παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν 

αυτή την αρχή. Από τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης το Ιράν άρχισε να 

αποστασιοποιείται από τις κυβερνήσεις των κρατών της περιοχής. Απευθυνόμενο στους 

λαούς αυτής με σκοπό την εξάπλωσή της δεν δίστασε να υποκινήσει πραξικοπήματα και 

κάθε είδους ταραχές. Το 1981 η Ισλαμική Δημοκρατία υποστήριξε μια απόπειρα 

πραξικοπήματος με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης του Μπαχρέιν. Το ίδιο έτος μετά 
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 Οπ. π.  http://magazine.apopsi.com.cy, Μιχάλης Κοντός, 30 χρόνια από την Ισλαμική Επανάσταση, 

20 χρόνια από τον θάνατο του ηγέτη της 
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 Fuller, Graham E., The Future of Political Islam, Palgrave MacMillan (2003), p. 41 

http://magazine.apopsi.com.cy/
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την δολοφονία
186

 του Αιγύπτιου Προέδρου Anwar Sadat στις 6 Οκτωβρίου από τον Khalid 

al-Istanbuli ένας από τους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης έλαβε το όνομα του 

δολοφόνου. Το 1983 εξέφρασε την υποστήριξή της στους σιίτες που βομβάρδισαν 

πρεσβείες δυτικών χωρών στο Κουβέιτ, ενώ το 1987 ιρανοί προσκυνητές στασίασαν κατά 

την διάρκεια του προσκυνήματος στην Μέκκα. 

 Η παραβατική αυτή συμπεριφορά της Τεχεράνης, η οποία αντίκειται στις αρχές και 

τις επιδιώξεις μιας διεθνής κοινωνίας, συνεχίστηκε ακόμα πιο έντονα με αποκορύφωμα την 

σύναψη στενών δεσμών με οργανώσεις-πολιτικά κόμματα της περιοχής όπως η Hezbollah 

στον Λίβανο και η  Hamas στην Παλαιστίνη και οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί  ως 

τρομοκρατικές από έναν αριθμό  χωρών  ανά τον κόσμο.  Απότοκο  αυτής της 

συμπεριφοράς αποτέλεσε η απομόνωσή του ισλαμικού καθεστώτος και η δημιουργία ενός 

κλίματος που κυμαινόταν από καχυποψία και δυσπιστία μέχρι εχθρότητα από τις 

κυβερνήσεις των κρατών της περιοχής, πλην της Συρίας. 

 Συνοψίζοντας και με βάση τα όσα παρατέθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, εστιάζοντας 

στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και του Ιράν, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι  το 

«οριζόντιο διαίρει και βασίλευε» ως μια από τις αρχές της επαναστατικής πολιτικής σκέψης 

γίνεται ευκολότερα αντιληπτό σε σχέση με το αντίστοιχο «κάθετο» διότι δεν επιχειρείται 

καμιά προσπάθεια κάλυψης. Αντιθέτως αυτοί που την υιοθετούν την προβάλλουν όσο 

περισσότερο γίνεται με   δημόσιες εκκλήσεις, προφασιζόμενοι το δίκαιο των πράξεών τους. 

Ωστόσο και οι δύο αυτές όψεις του «διαίρει και βασίλευε» έχουν ως κίνητρο την 

αποδυνάμωση των αντιπάλων και ως στόχο την ισχυροποίηση αυτού που τις υιοθετεί. 

Αφορούν δηλαδή κυρίως, δυνάμεις που επιθυμούν να διαδραματίσουν έναν ηγεμονικό ρόλο 

σε μια περιοχή. Η κοινή αυτή συνισταμένη αναφορικά με τις επιδιώξεις όσων πολιτικών 

υιοθετούν αυτές τις αρχές, επιβεβαιώνει έμπρακτα την άποψη του Martin Wight ότι τα τρία 

ρεύματα σκέψης επικοινωνούν μεταξύ τους και στην προκειμένη περίπτωση το 

επαναστατικό με το αντίστοιχο ρεαλιστικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186

 Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος δολοφονήθηκε από μια ομάδα ισλαμιστών φονταμενταλιστών, της οποίας 

ηγούνταν ο τον Khalid al-Istanbuli , κατά την διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης, μη 

αποδεχόμενοι την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης με το Ισραήλ από τον θανόντα. Ο Khalid al-

Istanbuli και οι τρείς συνεργοί του συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν αμέσως μετά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ» (Επιθετική Προσέγγιση) 

 Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν οι δύο εκδοχές της αρχής του 

«διαίρει και βασίλευε» ,κάθετη και οριζόντια, ως απότοκο της ρεαλιστικής και 

επαναστατικής σχολής σκέψης αντίστοιχα, θέτοντας ως παράδειγμα την εξωτερική 

πολιτική του Ισραήλ, της Τουρκίας και του Ιράν. 

 Πλέον  στα δύο κεφάλαια που ακολουθούν θα περάσουμε από το πεδίο 

εφαρμογής της διεθνούς πολιτικής σε αυτό των στρατηγικών επιλογών των κρατών 

στο διεθνές σύστημα, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην έμμεση στρατηγική 

του «διαίρει και βασίλευε» και τις δύο εκφάνσεις της. Την επιθετική και την 

αμυντική. Όπως αναλύθηκε στην Εισαγωγή, στην μεν επιθετική προσέγγιση ανήκουν 

η «πρόκληση πολέμου κατά τρίτων» και η «κατατριβή τρίτων», ενώ στην δε 

αμυντική η λεγόμενη «μεταφορά βαρών». 

 Κοινός παρανομαστής των εκφάνσεων αυτών της στρατηγικής του «διαίρει 

και βασίλευε» είναι το ισραηλινό κράτος και η προσπάθειά του να αποδυναμώσει 

τους αντιπάλους του με έμμεσο τρόπο και χωρίς να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση 

με αυτούς. Η υιοθέτηση έμμεσων στρατηγικών ενδείκνυται όταν ένα κράτος έχει να 

αντιμετωπίσει πέραν του ενός αντιπάλων, διότι όσο ισχυρό και να είναι δεν θα 

μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα τα μέτωπα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην 

προκειμένη περίπτωση το Ισραήλ αγωνιζόμενο για την επιβίωσή του είχε να 

αντιμετωπίσει, μετά την υπογραφή των Συνθηκών Ειρήνης με Αίγυπτο και Ιορδανία 

και την άτυπη ανοχή της Σαουδικής Αραβίας και των κρατών του Κόλπου, μια σειρά 

από κράτη και οργανώσεις όπως το Ιράν, το Ιράκ, τη Συρία, τη  Χεζμπολλάχ στον 

νότιο Λίβανο και την Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας. 

 Η εικόνα αυτή μπορεί να παρομοιαστεί με μια «αλυσίδα», εκτεινόμενη από 

τον Περσικό Κόλπο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία απειλεί να «πνίξει» το 

Ισραήλ. Το τελευταίο έπρεπε σε πρώτο χρόνο να εξισορροπήσει αυτή την απειλή στα 

πλαίσια της περιφερειακής του στρατηγικής, συμμαχώντας με κράτη πέραν αυτής 

όπως η Τουρκία αρχικά, το Αζερμπαϊτζάν και οι Κούρδοι οι οποίοι διαμένουν σε όλα 

τα εχθρικά προς το Ισραήλ κράτη, και σε δεύτερο χρόνο την σταδιακή τριβή και κοπή 

της «αλυσίδας» κατά τα πρότυπα του σχεδίου Γινόν. 

 Στις δύο ενότητες, αυτού του κεφαλαίου, που ακολουθούν θα 

παρουσιαστούν οι δύο πτυχές της επιθετικής προσέγγισης της  στρατηγικής του 

«διαίρει και βασίλευε» με αποτέλεσμα την εξουθένωση των δύο σημαντικών 

αντιπάλων του Ισραήλ, του Ιράκ και του Ιράν, κατά τον μεταξύ τους οκταετή πόλεμο 

και την αποκοπή του «κρίκου» (Ιράκ) από την «εχθρική αλυσίδα» ως αποτέλεσμα του  

τρίτου πολέμου στον Κόλπο το 2003 με το φάσμα της τριχοτόμησης να πλανάται 

σήμερα πάνω από το κράτος αυτό της πάλαι ποτέ Μεσοποταμίας. 
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5α.   Ο Πόλεμος Ιράκ-Ιράν (Κατατριβή τρίτων) 

        Η κατατριβή τρίτων είναι μια παραλλαγή της επιθετικής προσέγγισης της 

στρατηγικής του «διαίρει και βασίλευε», ή αλλιώς της «πρόκλησης πολέμου κατά 

τρίτων». Το κράτος που επιθυμεί την εξουθένωση των αντιπάλων του φροντίζει έτσι 

ώστε η σύγκρουση μεταξύ τους να είναι μακροχρόνια. 

      Η στρατηγική αυτή κατά την άποψη του γράφοντα αντικατοπτρίζεται στον 

οκταετή πόλεμο μεταξύ του Ιράν και του Ιράκ, παρατηρώντας τον από την οπτική 

γωνία του Ισραήλ. Είναι δε χαρακτηριστική του τρόπου με τον οποίο η Ιερουσαλήμ 

αντιμετώπισε αυτήν την σύγκρουση, η δήλωση του τότε πρωθυπουργού του Ισραήλ 

Γιτζάκ Σαμίρ: «Ευχόμαστε να νικήσουν και οι δύο».
187

 Επίσης με βάση τα γεγονότα 

αυτού του πολέμου που θα παρατεθούν παρακάτω θα επιδιωχθεί η απόδειξη των 

ανωτέρω ισχυρισμών. 

 Ο πόλεμος μεταξύ των δύο αυτών χωρών διήρκεσε οκτώ χρόνια και κατά την 

διάρκειά του οι χώρες αυτές υπέστησαν βαρύτατες απώλειες
188

 σε προσωπικό και 

υλικό. Επίσης η παράπλευρη ζημιά στις οικονομίες τους υπήρξε εξίσου 

σημαντική..
189

 

 Τα σύνορα μεταξύ των δύο αυτών κρατών δεν ήταν ποτέ σαφώς καθορισμένα. 

Αντί να καθορίζουν κάποια εθνική περιοχή, ουσιαστικά σηματοδοτούσαν το όριο 

μεταξύ δύο αυτοκρατοριών. Της Περσικής και της Οθωμανικής.
190

 Το 1847 

υπογράφηκε μια συμφωνία μεταξύ των δύο αυτοκρατοριών σχετικά με τον σεβασμό 

στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Επίσης η Περσική Αυτοκρατορία θα σταματούσε να 

επεμβαίνει στο βόρειο Ιράκ με αντάλλαγμα τον έλεγχο δύο κυρίως αραβικών πόλεων,  

της Khorramshahr και του Abadan. Η συμφωνία όμως αυτή δεν διευθέτησε τις 

συνοριακές διαφορές με αποτέλεσμα η ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται 

αμείωτη.
191

 

 Ακόμα και μετά την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η κατάσταση δεν 

βελτιώθηκε καθόσον οι μη τουρκικές επαρχίες δόθηκαν στην Μ. Βρετανία και την 

Γαλλία ως εντολείς της Κοινωνίας των Εθνών (Κ.τ.Ε.) αντί να σχηματίσουν 

φυσιολογικά έθνη κράτη.
192
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 Σωτήρης Ρούσσος, περιοδικό  ΧΡΟΝΟΣ  4
ο
 τεύχος, ο πόλεμος στη Συρία ή ο πόλεμος για τη Συρία,  

Αύγουστος 2013 
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 Μέχρι σήμερα δεν μπορεί κανείς  να εκτιμήσει επακριβώς τις απώλειες. Αυτές κυμαίνονται από 

500.000 έως 1 εκ. νεκρούς, ένα με δύο εκατομμύρια τραυματίες, πάνω από 80.000 αιχμάλωτους 

πολέμου και περίπου 2,5 εκ. πρόσφυγες. Επίσης ολόκληρες πόλεις καταστράφηκαν και το συνολικό 

οικονομικό κόστος εκτιμάται σε τουλάχιστο 200 δις δολάρια. 
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 http://www.jewishvirtuallibrary.org.  The Arab/Muslim World: Iran-Iraq War (1979 - 1988) 
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 http://users.erols.com.  Matthew White First Gulf War, Iran vs. Iraq 1980-1988 

 Last updated March 2003 
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 Οπ. π. http://www.jewishvirtuallibrary.org. The Arab/Muslim World: Iran-Iraq War (1979 - 1988) 
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 Οπ. π. http://users.erols.com.  Matthew White First Gulf War, Iran vs. Iraq 1980-1988 
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 Το 1975 στο Αλγέρι υπογράφηκε μια νέα συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του 

Ιράκ το οποίο είχε πλέον αποτελέσει ανεξάρτητο κράτος μετά την λήξη της 

Βρετανικής Εντολής, με σκοπό την οριστική διευθέτηση των συνοριακών τους 

διαφορών . Η συμφωνία αυτή προέβλεπε την παραχώρηση εκ μέρους του Ιράκ μιας  

πλούσιας σε πετρέλαιο περιοχής, εκτάσεως 518τ.χλμ., κατά μήκος του ποταμού Shatt 

al-Arab,
193

 με αντάλλαγμα τον τερματισμό της υποστήριξης από πλευράς του Ιράν, 

των Κούρδων ανταρτών στο Βόρειο Ιράκ. 

 Ωστόσο μεταξύ των δύο χωρών πέραν των συνοριακών διαφορών υπήρχε και 

άλλη μια παράμετρος  που υπονόμευε τις μεταξύ τους προσπάθειες ειρηνικής 

διευθέτησης των μεταξύ τους ζητημάτων και ήταν θρησκευτικής φύσεως.. Η ηγεσία 

του Ιράκ προέρχονταν από το σουνιτικό δόγμα ενώ του Ιράν από το αντίστοιχο 

σιιτικό. Ιδιαίτερα η άνοδος των ισλαμιστών στην εξουσία στην Τεχεράνη, ως 

επακόλουθο της Ισλαμικής Επανάστασης, όξυνε ακόμη περισσότερο τις μεταξύ τους 

σχέσεις.
194

 

 Το 1979 ο Σαντάμ Χουσεΐν θέλοντας να εδραιώσει την κυριαρχία του στο 

εσωτερικό αλλά και να εκμεταλλευτεί το χάος που προκλήθηκε στο Ιράν μετά την 

Ισλαμική Επανάσταση, απαίτησε τον επανακαθορισμό των συνόρων επικαλούμενος 

το γεγονός ότι οι Άραβες κάτοικοι της περιοχής που παραχωρήθηκε στο Ιράν δυνάμει 

της Συμφωνίας του Αλγερίου, επιθυμούσαν να τεθούν υπό την ιρακινή κυριαρχία. Ως 

αποτέλεσμα των φιλοδοξιών και της προσπάθειας αθέτησης της Συμφωνίας ,τον 

Σεπτέμβριο του 1980 τα στρατεύματά του διέσχισαν την μεθόριο με το Ιράν και 

έπειτα από κάποιες επιτυχίες σταμάτησαν στα περίχωρα του Abadan.
195

 

 Παρατηρώντας τις εξελίξεις στην περιοχή, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο 

Σαντάμ Χουσεΐν θεώρησε ως μεγάλη ευκαιρία να καταστήσει τον εαυτό του ως ηγέτη 

του Αραβικού κόσμου, ο ιστορικός ηγέτης του οποίου, η Αίγυπτος, μετά την 

Συμφωνία Ειρήνης με το Ισραήλ, τέθηκε στο περιθώριο. Επίσης ο Ιρακινός ηγέτης 

προσπάθησε να επωφεληθεί και από το γεγονός ότι ο ιρανικός στρατός βρισκόταν 

ακόμα σε σύγχυση, με τους ριζοσπάστες Μαρξιστές να πολεμούν ενάντια στους 

θρησκευτικούς φονταμενταλιστές σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Ήταν δηλαδή για 

αυτόν η κατάλληλη στιγμή για να κάνει μια κίνηση.
196

 Χαρακτηριστικά ο Τσάρλς 

Τριπ από τη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Λονδίνου, 

αναφέρει:
197

 

 «Πιστεύω ότι ο Σαντάμ Χουσεΐν βρισκόταν μπροστά σε δίλημμα. Αν έμενε αδρανής 

ο στενός του κύκλος θα τον κατηγορούσε για δειλία και δεν θα μπορούσε να διατηρήσει 
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την εξουσία για πολύ. Από την άλλη πλευρά το είδε ως μια ευκαιρία για να επιτεθεί στο 

Ιράν κάτι που δεν είχε κάνει στα μέσα του ‘70 λόγω της στρατιωτικής ισχύος του 

καθεστώτος του Σάχη στην Τεχεράνη». 

  Ενώ η Γιαχία Σαίντ, ιρακινή πολιτική αναλύτρια από το London School of 

Economics επισημαίνει πως ο Σαντάμ Χουσεΐν έκανε το λάθος να πιστέψει πως θα 

ήταν ένας πολύ εύκολος πόλεμος και πως μια νίκη θα ενίσχυε τη θέση του στον 

Αραβικό κόσμο. «Το όραμα του ήταν να γίνει ο ισχυρός άνδρας στη Μέση Ανατολή. Γι 

αυτό και οι περιοχές που επέλεξε να επιτεθεί ήταν πλούσιες σε πετρελαϊκά κοιτάσματα. 

Πίστευε πως ο πόλεμος θα ήταν παιχνιδάκι επειδή το Ιράν ήταν πολύ εξασθενημένο 

μετά την ισλαμική επανάσταση». Η ιρακινή αναλύτρια συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι : 

«Η ειρωνεία ήταν πως ο Σαντάμ είχε την αμέριστη στήριξη της Δύσης, της Σοβιετικής 

Ένωσης και όλων των Αραβικών χωρών του Περσικού Κόλπου που για τους δικούς 

τους λόγους έβλεπαν με φόβο την επικράτηση του ριζοσπαστικού Ισλάμ σε μια από τις 

μεγαλύτερες και πλουσιότερες χώρες της Μέσης Ανατολής»
198

. 

 Τα γεγονότα όμως διέψευσαν τις αισιόδοξες προβλέψεις του ιρακινού 

δικτάτορα. Οι Ιρανοί απάντησαν στην εισβολή, ενωμένοι υπό την νέα ηγεσία ακόμα 

και αν πολλοί ήταν αντίθετοι  με την κατεύθυνση  που η επανάσταση είχε λάβει. Το 

Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (Islamic Revolution Guards Corps), το οποίο  

ιδρύθηκε μετά την επανάσταση με σκοπό να την εξυπηρετήσει, κυρίως ως δύναμη 

εσωτερικής ασφαλείας μετατράπηκε σε ένα δεύτερο στρατό σπεύδοντας να 

αντιμετωπίσει τις δυνάμεις εισβολής. Επίσης χιλιάδες εθελοντές ενσωματώθηκαν 

τόσο  στο Σώμα αυτό όσο και στον τακτικό στρατό για να υπερασπιστούν την χώρα, 

την επανάσταση και την Ισλαμική Δημοκρατία καθοδηγούμενοι από έναν συνδυασμό 

εθνικισμού, επαναστατικής αποστολής και θρησκευτικού ζήλου εναντίον της 

εξωτερικής απειλής.
199

 Η αφοσίωση των μη τακτικών τμημάτων (του IRGC αλλά και 

του οργανισμού  Basij) υπήρξε μνημειώδης, καθόσον προσφέρθηκαν να καθαρίσουν 

τα ναρκοπέδια με τα σώματά τους ως ανθρώπινα κύματα. 

 Ο πόλεμος αυτός χαρακτηρίστηκε στρατηγικής σημασίας διότι αφορούσε δύο 

από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόσμου (πάνω από τα μισά 

πετρελαϊκά αποθέματα παγκοσμίως), επομένως ήταν φυσικό επακόλουθο πολλές 

χώρες ανά τον κόσμο να σπεύσουν για να λάβουν το μέρος της μιας ή της άλλης 

πλευράς. Οι δύο υπερδυνάμεις τάχθηκαν αρχικά στο πλευρό του Ιράκ, ωστόσο για 

δικούς τους λόγους η κάθε μια βοηθούσαν μυστικά το Ιράν. Η μεν Σοβιετική Ένωση 

δεν επιθυμούσε  να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με την Τεχεράνη διότι μόλις είχε 

εισβάλλει στο Αφγανιστάν (1980) και επιθυμούσε την μη εμπλοκή της, καθόσον στην 

χώρα αυτή διέμενε σημαντική μειονότητα σιιτών και Περσών
200
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 Oι δε Ηνωμένες Πολιτείες τήρησαν μια περίεργη στάση
201

, διότι 

αμφιταλαντεύονταν σχετικά με το γεγονός του πώς έπρεπε να αντιδράσουν. Πολλοί  

πολιτικοί αναλυτές δεν επιθυμούσαν την ανάδειξη του Ιράν ως νικητή. Ο κυριότερος 

λόγος ήταν ότι ο  Khomeini αποτελούσε σοβαρή απειλή για την σταθερότητα στην 

περιοχή και τα ζωτικά συμφέροντα των Η.Π.Α., ιδιαίτερα όσον αφορά την διακίνηση 

του  πετρελαίου και την ασφάλεια του Ισραήλ. Από την άλλη, ο Saddam φαινόταν ως 

ένας ψυχοπαθής, υποστηριζόμενος από την Ε.Σ.Σ.Δ. που αποτελούσε μικρότερη 

απειλή, αλλά σίγουρα μη φιλικά διακείμενος. Επομένως η πολιτική που προέκυψε 

ήταν να υποστηρίξει τα φιλοδυτικά καθεστώτα της περιοχής
202

, να ενισχύσει τις 

άμυνές τους, ελπίζοντας ότι οι δύο αντιμαχόμενοι θα αποδυναμώνονταν τόσο ώστε να 

μην προκύψει από τον πόλεμο αυτό μια  περιφερειακή απειλή για την περιοχή. 

 Παρόλα αυτά και οι Η.Π.Α. βοήθησαν, μέσω του Ισραήλ, καλυμμένα το Ιράν 

αποσκοπώντας στην κατατριβή των δύο αντιπάλων. Όπως προαναφέρθηκε στο 

πλευρό του Ιράκ τάχθηκαν τα περισσότερα κράτη της περιοχής και όχι μόνο. 

Αντιθέτως το Ιράν είχε την υποστήριξη των απομονωμένων διπλωματικά εκείνη την 

εποχή κρατών, όπως η Ν. Αφρική, η Ταιβάν, η Λιβύη, η Αργεντινή και το Ισραήλ. Η 

παρουσία του τελευταίου στο πλευρό της Τεχεράνης αν και φαίνεται παράδοξη διότι 

οι επαναστάτες χαρακτηρίζονταν από αντισημιτισμό, ωστόσο είχε μια λογική 

σκοπιμότητα η οποία έχει να κάνει με την αποδυνάμωση και κατατριβή των 

αντιπάλων του. 

 Με το Σάχη της Περσίας, το εβραϊκό κράτος διατηρούσε μια εξίσου 

στρατηγική σχέση όσο και η Ουάσιγκτον. Από όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής 

υπήρξε μέχρι την επανάσταση το πιο φιλικό προς το Ισραήλ. Χαρακτηριστικά, ο 

Σάχης αρνήθηκε να συμμετάσχει και συνέχισε να τροφοδοτεί με πετρέλαιο το 

Ισραήλ,  όταν στον πόλεμο του 1973 τα αραβικά / μουσουλμανικά κράτη επέβαλαν 

πετρελαϊκό εμπάργκο στις δυτικές χώρες και το Ισραήλ
203

.  Τα δεδομένα αυτά μπορεί 

να άλλαξαν με την επικράτηση των ισλαμιστών, όμως το Ισραήλ τάχθηκε στο πλευρό 

τους για τους δικούς του λόγους. 

 Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι η ισραηλινή εξωτερική πολιτική 

προσυπογράφει το ρητό της Μέσης Ανατολής «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος 

μου», θεωρώντας ότι η Βαγδάτη αποτελεί πιο άμεση απειλή για την ασφάλειά του. Η 

ύπαρξη επίσης  μεγάλου αριθμού Εβραίων στο Ιράν αποτέλεσε έναν ακόμη λόγο για 

να γύρει η πλάστιγγα της υποστήριξης προς το μέρος του Ιράν. Οι ισραηλινοί ήλπιζαν 

ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξαγόραζαν την ασφάλεια των συμπατριωτών τους και την 

επαναφορά τους στην πατρίδα
204
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 Ο πιο σημαντικός όμως λόγος ήταν η πεποίθηση των ισραηλινών ότι με αυτόν 

τον τρόπο θα επέρχονταν μια ισορροπία και οι δύο αντίπαλοί του θα εισέρχονταν σε 

ένα μακροχρόνιο πόλεμο τριβής που θα τους καθιστούσε αδύναμους να απειλήσουν 

την ασφάλειά του. 

 Για την επίτευξη αυτού του σκοπού το Ισραήλ δεν δίστασε να επιτεθεί 

αεροπορικώς στο Ιράκ κατά τα πρώτα χρόνια του πολέμου, όταν αυτό φαινόταν να 

υπερτερεί στο πεδίο της μάχης. Ξαφνικά στις 7 Ιουνίου 1981 το Ισραήλ βομβαρδίζει 

το Ιράκ. Στο στόχαστρο ήταν ένας πυρηνικός αντιδραστήρας λίγο έξω από την 

πρωτεύουσα του Ιράκ, την Βαγδάτη. Το Ισραήλ δικαιολόγησε την ενέργεια αυτή 

λέγοντας ότι το Ιράκ κατασκεύαζε όπλα μαζικής καταστροφής. Έτσι αποφάσισε να 

στείλει αρκετά F-16 και να καταστρέψει τον πυρηνικό αντιδραστήρα ολοσχερώς. 

Όπως ήταν φυσικό, η επίθεση των ισραηλινών από την μια πλευρά και η σθεναρή 

αντίσταση των ιρανών από την άλλη, είχαν αρνητικό αποτέλεσμα στην υπερίσχυση 

του Ιράκ. Το 1982 ο ιρανικός στρατός μπαίνει στα ιρακινά εδάφη και η πλάστιγγα 

αρχίζει να γέρνει προς την άλλη πλευρά.
205

  

 Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο 

αντιμετώπισαν τον πόλεμο αυτό το Ισραήλ αλλά και οι Η.Π.Α., των οποίων τα 

συμφέροντα στην περιοχή τις περισσότερες φορές ταυτίζονται απόλυτα, αποτελεί η 

κρυφή πώληση πολεμικού υλικού στο Ιράν κατά την διάρκεια του πολέμου. Η 

κυβέρνηση Reagan αποφάσισε να πουλήσει κρυφά,  όπλα στο Ιράν με αντάλλαγμα 

την απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων που είχαν απαχθεί στον Λίβανο
206

. 

 Η σύλληψη ορισμένων μελών της Αλ-Ντάουα, ενός εξόριστου ιρακινού 

πολιτικού σχηματισμού που είχε χαρακτηρισθεί ως στρατιωτική οργάνωση μετά από 

τη συμμετοχή της σε βομβιστικές επιθέσεις στο Κουβέιτ το 1983, οδήγησε την 

λιβανέζικη Χεζμπολάχ, φίλα προσκείμενη στην Αλ-Ντάουα, να απαγάγει  ως 

αντίποινα συνολικά 30 ανθρώπους, επτά εκ των οποίων Αμερικανοί. 

 Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης οι Η.Π.Α. αποφασίζουν την 

πώληση οπλισμού, μέσω του Ισραήλ, σε μετριοπαθείς δυνάμεις του Ιράν, με 

πρόσχημα την βελτίωση των ταραγμένων αμερικανο-ιρανικών σχέσεων. Το Ισραήλ 

ζήτησε την άδεια να πουλήσει έναν περιορισμένο αριθμό οπλισμού στους Ιρανούς, 

ώστε να αποδείξει πως πράγματι διατηρούσε υψηλές διασυνδέσεις με τους 

Αμερικανούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον Ιούλιο του 1985 το Ισραήλ να στείλει 

αμερικανικής κατασκευής αντι-αρματικούς πυραύλους στο Ιράν, διαμέσου ενός 

εμπόρου όπλων ονόματι Μανουχέρ Γκορμπανιφάρ και λίγες ώρες αργότερα ένας εκ 

των ομήρων, ο αιδεσιμότατος Μπέντζαμιν Γουάιρ, να  αφεθεί ελεύθερος.
207

 

 Η αποκάλυψη της υπόθεσης αρχικά  έπληξε το κύρος και την εικόνα του 

Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είχε δηλώσει πως δεν πρόκειται ποτέ να 
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διαπραγματευτεί με τρομοκράτες για την απελευθέρωση των ομήρων, ωστόσο 

αργότερα αποδείχθηκε πως δεν είχε πλήρη επίγνωση της μυστικής αυτής  

επιχείρησης. 

 Στο πεδίο της μάχης, μετά τις επιθετικές ενέργειες του Ιράκ και τις επιτυχείς 

αντεπιθέσεις του Ιράν, ο πόλεμος αποκτά αμφίρροπο χαρακτήρα και εξουθενώνει τις 

δύο χώρες. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προσπαθεί να επέμβει προκειμένου να 

βρεθεί λύση και να παύσουν οι εχθροπραξίες. Το Ιράν απαιτεί την απομάκρυνση του 

Χουσεΐν από την εξουσία και την καταλόγηση αποζημιώσεων για όλες τις 

καταστροφές, για να συνθηκολογήσει, κάτι όμως  που απορρίπτεται από την 

κυβέρνηση της Βαγδάτης. Τελικά το Ιράν συμφωνεί στην πρόταση του Ο.Η.Ε. για 

κατάπαυση του πυρός. Στην απόφαση αυτή συνέτεινε και το γεγονός της χρήσης 

δηλητηριωδών αερίων από το Ιράκ. Τελικά μετά από 8 χρόνια πολέμου επέρχεται 

συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ιράκ, στις 18 Ιουλίου 1988. Η οριστική παύση 

πυρός, όμως, εφαρμόστηκε ένα μήνα μετά, στις 20 Αυγούστου 1988. Οι όροι της 

συμφωνίας περιελάμβαναν την άμεση παύση πυρός και την επιστροφή των 

αιχμαλώτων πολέμου στη χώρα τους.
208

 

 Παράδοξο και ταυτόχρονα ειρωνικό είναι το γεγονός ότι δύο χρόνια μετά και 

κατόπιν της ιρακινής εισβολής στο Κουβέιτ (το οποίο φοβόταν περισσότερο μια 

πιθανή εισβολή του Ιράν) ο Χουσεΐν συμφώνησε να αποσύρει όλα τα στρατεύματά 

του από τα εδάφη του Ιράν και να μοιραστεί τον έλεγχο του Shatt al-Arab, κάτι που 

προηγουμένως δεν συζητούσε. 

 Οι δύο χώρες εξουθενώθηκαν αισθητά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από τον 

οκταετή πόλεμο, ωστόσο το Ιράκ συνέχισε να αποτελεί την κυριότερη απειλή για το 

Ισραήλ. Μετά την ήττα του στον Δεύτερο Πόλεμο του Κόλπου (Επιχείρηση  

«Καταιγίδα της Ερήμου») και τις κυρώσεις που αυτή επέφερε, άρχισε να εμφανίζει 

σημάδια εξασθένησης, με το τελειωτικό «χτύπημα» να το δέχεται το 2003 ως 

αποτέλεσμα μιας άλλης έκφανσης της επιθετικής προσέγγισης της στρατηγικής του 

«διαίρει και βασίλευε», την πρόκληση πολέμου κατά τρίτων, η οποία θα 

παρουσιαστεί στην ενότητα που ακολουθεί. 
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5β.   Ο Τρίτος Πόλεμος  του Κόλπου (Πρόκληση πολέμου κατά τρίτων) 

 Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ο οκταετής πόλεμος μεταξύ 

των δύο κυριοτέρων αντιπάλων του Ισραήλ, του Ιράκ και του Ιράν, προκάλεσε την 

εξουθένωση και των δύο τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. 

Ωστόσο το πρώτο συνέχισε να αποτελεί την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στην 

περιοχή και μια από τις ισχυρότερες στον κόσμο. 

 Το Ιράκ για να αντιμετωπίσει το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο είχε 

περιέλθει
209

 εισέβαλε και κατέλαβε το Κουβέιτ στις 2 Αυγούστου 1990. Για το Ιράκ η 

σημασία του Κουβέιτ είναι μεγάλη όχι μόνο για τον πετρελαϊκό του πλούτο, αλλά και 

διότι οι ιρακινές ακτές στον Κόλπο είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Επίσης η 

Βαγδάτη θεωρούσε πάντα ότι είχε «ιστορικά δικαιώματα» σε αυτό.
210

 

 Η ενέργεια αυτή του Ιράκ προκάλεσε την έντονη αντίδραση, όχι μόνο των 

υπολοίπων αραβικών κρατών, αλλά και του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο με τις 

αποφάσεις 660 και 661 καταδίκασε την ιρακινή εισβολή και επέβαλλε οικονομικές 

κυρώσεις αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ την περίοδο εκείνη συντελείται και ένα ακόμη 

σημαντικό γεγονός. Ο Μπόρις Γιέλτσιν ανατρέπει πραξικοπηματικά τον Μιχαήλ 

Γκορμπατσόφ επιταχύνοντας έτσι τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν τελικά στην 

διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του διπολισμού και του Ψυχρού 

Πολέμου στις 25 Δεκεμβρίου 1991. Οι Η.Π.Α. πλέον ως η μόνη ηγέτιδα δύναμη 

παγκοσμίου εμβέλειας ηγήθηκαν, στα πλαίσια μιας συμμαχίας που συγκροτήθηκε, 

της εκστρατείας για την απελευθέρωση του Κουβέιτ. Ο πόλεμος αυτός με την κωδική 

ονομασία «Καταιγίδα της Ερήμου» διήρκεσε από τις 16 Ιανουαρίου έως τις 3 

Μαρτίου του 1991 και κατέληξε στην συντριβή των ιρακινών δυνάμεων εισβολής και 

την απελευθέρωση του Αραβικού αυτού Εμιράτου. Το Ισραήλ παρέμεινε αμέτοχο 

στον πόλεμο αυτό για να μην προκληθούν τριβές μεταξύ της συμμαχίας, αφού αρκετά 

από τα κράτη που τάχθηκαν στο πλευρό αυτής, ήταν αντίθετα σε μια τέτοια 

προοπτική. 

 Η ήττα αυτή παρότι ήταν καταστροφική για το καθεστώς της Βαγδάτης, δεν 

το κατέστησε ωστόσο ακίνδυνο σχετικά με την ασφάλεια της περιοχής. Η ιρακινή 

ηγεσία συνέχισε να διατυπώνει απειλές εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρά την αποχή του Ισραήλ από τον  2
ο
  Πόλεμο του 

Κόλπου, το Ιράκ εκτόξευε πυραύλους SCUD εναντίον ισραηλινών πόλεων κατά την 

διάρκειά του. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ήταν τεταμένες και η Ιερουσαλήμ 
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210

 Επί τουρκοκρατίας, η περιοχή του σημερινού Κουβέιτ αποτελούσε τμήμα του Βιλαετίου, δηλαδή 
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επιζητούσε την με κάθε τρόπο ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν από την εξουσία. Για 

την επίτευξη αυτού του σκοπού όμως απαιτούνταν μια αφορμή που θα δικαιολογούσε  

ή θα νομιμοποιούσε μια τέτοια ενέργεια.  Η αφορμή που αναζητούνταν δόθηκε 

τελικά με το τρομοκρατικό χτύπημα της 11
ης

  Σεπτεμβρίου 2001. Το Ισραήλ 

επιχείρησε να συνδέσει το τραγικό αυτό γεγονός με την κυβέρνηση της Βαγδάτης 

κατηγορώντας την ότι υποθάλπει την τρομοκρατία και ότι διαθέτει όπλα μαζικής 

καταστροφής, καλώντας επίσης τις Η.Π.Α. κυρίως να αναλάβουν επιθετική δράση 

εναντίον της. Η παρακίνηση αυτή του Ισραήλ για πόλεμο εναντίον του Ιράκ θα 

αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας ενότητας στην βάση της επιθετικής 

προσέγγισης της στρατηγικής του «διαίρει και βασίλευε». 

 Σύμφωνα με την θεωρία η στρατηγική αυτή συνίσταται στο να οδηγήσει 

κανείς δύο αντιπάλους του σε παρατεταμένο πόλεμο, ούτως ώστε να εξαντληθούν, 

ενώ ο υποκινητής του πολέμου παραμένει θεατής με ανέπαφη τη στρατιωτική δύναμή 

του. Στην παρούσα ενότητα η περίπτωση αυτή της έμμεσης επιθετικής στρατηγικής 

θα παρουσιαστεί υπό το πρίσμα του πολέμου στο Ιράκ το 2003, με την 

διαφοροποίηση ότι ο πόλεμος αυτός προκλήθηκε από το Ισραήλ με σκοπό την 

κατατριβή μόνο του Ιράκ και όχι των Η.Π.Α. και Ιράκ, καθόσον οι πρώτες αποτελούν 

διαχρονικό σύμμαχο του Ισραήλ. 

 Οι τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών τον 

Σεπτέμβριο του 2001 επέδρασαν καταλυτικά στην αμερικανική πολιτική, στο 

επίκεντρο της οποίας βρίσκεται το ζήτημα της ασφάλειας, αλλά και της διατήρησης 

της ηγεμονικής τους θέσης. Στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται πλέον ο Μπους ο 

νεότερος περιστοιχιζόμενος από συμβούλους, οι οποίοι διαπνέονται από αντιλήψεις 

περί πλανητικού εκδημοκρατισμού και αγώνα εναντίον της διεθνούς τρομοκρατίας, 

για την επίτευξη της διεθνούς ασφάλειας .και χαρακτηρίζονται ως νεοσυντηρητικοί.. 

Η νέα αυτή τάση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής τείνει να θεωρηθεί από 

ριζοσπαστική και αναθεωρητική έως επαναστατική κατά την κατηγοριοποίηση του 

Martin Wight
211

. 

 Η αρχική επιδίωξη των νέο-συντηρητικών εκμεταλλευόμενοι το «παράθυρο» 

που το ψυχολογικό σοκ της 11
ης

 Σεπτεμβρίου δημιούργησε στο αμερικανικό πολιτικό 

σώμα ήταν να ισχυροποιήσουν την πολιτική τους  κυριαρχία στο εσωτερικό αλλά και 

να ξεμπερδεύουν μια και καλή με το «Μεσανατολικό πρόβλημα» με όρους 

φιλοαμερικανικούς και φιλιισραηλινούς.
212

 

 Οι φιλο-ισραηλινές δυνάμεις για καιρό ενδιαφέρονταν να εμπλέξουν τις ΗΠΑ 

πιο άμεσα στη Μέση Ανατολή, αλλά είχαν περιορισμένη επιτυχία κατά τον Ψυχρό 

Πόλεμο επειδή η Αμερική έπαιζε ρόλο «υπεράκτιου ισορροπιστή» στην ευρύτερη 

περιοχή. Οι περισσότερες δυνάμεις που προορίζονταν για τη Μέση Ανατολή, όπως η 

Δύναμη Ταχείας Επέμβασης, κρατούνταν «πέρα από τον ορίζοντα» και μακριά από 
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κινδύνους. Η βασική ιδέα προέβλεπε την αντιπαράθεση των τοπικών δυνάμεων – που 

είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση Ρέιγκαν υποστήριξε τον Σαντάμ όταν επιτέθηκε 

στο επαναστατικό Ιράν κατά τη διάρκεια του ιρανικο-ιρακινού πολέμου – ώστε να 

διατηρηθεί μια ισορροπία ευνοϊκή για τις ΗΠΑ.  Αυτή η πολιτική άλλαξε μετά τον 

δεύτερο Πόλεμο του Κόλπου, όταν η κυβέρνηση Κλίντον υιοθέτησε μια στρατηγική 

«διπλής ανάσχεσης». Σημαντικές αμερικανικές δυνάμεις θα εδράζονταν στην 

ευρύτερη περιοχή για να αναχαιτίσουν και το Ιράν και το Ιράκ, αντί να 

χρησιμοποιείται το ένα εναντίον του άλλου.
213

 

 Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, υπήρχαν σημαντικές αντιδράσεις για 

την λογική της διπλής ανάσχεσης, επειδή θα μετέβαλλε τις ΗΠΑ σε θανάσιμο εχθρό 

δυο χωρών που μισούσαν η μια την άλλη και θα ανάγκαζε την Ουάσινγκτον να 

σηκώσει το βάρος της ανάσχεσης και των δύο. Αλλά ήταν μια στρατηγική που το 

ισραηλινό Λόμπι ευνοούσε και εργαζόταν ενεργά στο Κογκρέσο για να τη 

προωθήσει.  

 Στα  τέλη της δεκαετίας του 1990, οι νέο-συντηρητικοί ισχυρίζονταν ότι η 

διπλή ανάσχεση δεν ήταν αρκετή και ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράκ ήταν 

απαραίτητη. Υποστήριζαν ότι η ανατροπή του Σαντάμ και η μετατροπή του Ιράκ σε 

δυναμική δημοκρατία θα βοηθούσε τις ΗΠΑ να θέσουν σε κίνηση μια διαδικασία 

αλλαγής ανυπολόγιστης σημασίας για όλη τη Μέση Ανατολή. Η ίδια γραμμή σκέψης 

ήταν φανερή και στη μελέτη «Καθαρή Ρήξη» που είχαν συντάξει και είχαν 

αποστείλει οι νέο-συντηρητικοί στον Νετανιάχου..
214

 

 Οι νέο-συντηρητικοί είχαν αποφασίσει να ανατρέψουν τον Σαντάμ πριν 

ακόμη γίνει πρόεδρος ο Μπους. Προκάλεσαν θόρυβο στις αρχές του 1998 όταν 

δημοσίευσαν δυο ανοιχτές επιστολές προς τον Κλίντον που του ζητούσαν να 

ανατρέψει τον Σαντάμ από την εξουσία .Δεν μπόρεσαν όμως να προωθήσουν την 

ιδέα του πολέμου για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ούτε μπόρεσαν να 

προκαλέσουν αρκετό ενθουσιασμό για να γίνει εισβολή στο Ιράκ κατά τους πρώτους 

μήνες της διακυβέρνησης Μπους. Χρειάζονταν βοήθεια για να πετύχουν το σκοπό 

τους. Η βοήθεια αυτή ήρθε στις 11 Σεπτέμβρη του 2001. Συγκεκριμένα, τα γεγονότα 

εκείνης της ημέρας οδήγησαν τους Μπους και Τσέινυ να ανακρούσουν πρύμνη και να 

γίνουν ισχυροί υποστηρικτές της ιδέας ενός προληπτικού πολέμου. 

 Μέχρι το 2002, όταν η εισβολή στο Ιράκ ήταν στα σκαριά, ο  

μετασχηματισμός της ευρύτερης περιοχής μεταβλήθηκε σε σύμβολο πίστεως των 

νέο-συντηρητικών κύκλων.  Ο Τσαρλς Κράουτχάμμερ περιγράφει αυτό το 

μεγαλεπήβολο σχέδιο ως ιδέα του Νέιταν Σαράνσκυ, αλλά οι Ισραηλινοί όλων των 

πολιτικών αποχρώσεων πίστευαν ότι η ανατροπή του Σαντάμ θα άλλαζε την 

κατάσταση στη Μέση Ανατολή προς όφελός τους. Στις 17 Φλεβάρη 2003, ο Αλούφ 
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Μπεν έγραφε στη Haaretz: «Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του IDF και το στενό 

περιβάλλον του πρωθυπουργού Αριέλ Σαρόν, όπως ο Σύμβουλος για θέματα Εθνικής 

Ασφάλειας Εφραίμ Χαλεβύ, μας περιγράφουν μια τέλεια εικόνα του καταπληκτικού 

μέλλοντος που το Ισραήλ μπορεί να περιμένει μετά τον πόλεμο. Οραματίζονται ένα 

αποτέλεσμα σαν ντόμινο όπου την πτώση του Σαντάμ θα ακολουθήσει εκείνη των 

άλλων εχθρών του Ισραήλ ... Μαζί με αυτούς τους [εχθρικούς] ηγέτες θα εξαφανιστεί 

και η τρομοκρατία και τα όπλα μαζικής καταστροφής».
215

 

 Με δεδομένη την αφοσίωση των νέο-συντηρητικών στο Ισραήλ, την 

αντιπάθειά τους για το Ιράκ και την επιρροή που απολαμβάνουν στην κυβέρνηση 

Μπους, δεν εκπλήσσει το ότι πολλοί Αμερικανοί υποψιάστηκαν ότι ο πόλεμος 

σχεδιάστηκε για να προωθήσει τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ο  Μπάρυ Τζέικομπς της 

΄΄Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής΄΄ παραδέχτηκε ότι η ιδέα πως το Ισραήλ και οι 

νεοσυντηρητικοί είχαν συνωμοτήσει για να εμπλέξουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το 

Ιράκ ήταν «διάχυτη» στις υπηρεσίες πληροφοριών
216

 

 Η πίεση από το Ισραήλ και το Λόμπι δεν ήταν ο μόνος παράγοντας που 

επηρέασε την απόφαση για επίθεση στο Ιράκ τον Μάρτη του 2003, αλλά ήταν ο πιο 

σημαντικός. Ορισμένοι Αμερικανοί πιστεύουν ότι ο πόλεμος αυτός έγινε για το 

πετρέλαιο, αλλά δεν υπάρχει σχεδόν κανένα άμεσο στοιχείο που να υποστηρίζει αυτό 

τον ισχυρισμό. Αντιθέτως, ο πόλεμος είχε σαν κίνητρο, σε μεγάλο βαθμό, την 

επιθυμία να καταστεί το Ισραήλ πιο ασφαλές. Σύμφωνα με το Φίλιπ Ζέλικοφ, ένα 

πρώην στέλεχος της προεδρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Εξωτερικές 

Πληροφορίες, γενικός διευθυντής της Επιτροπής της 11ης Σεπτέμβρη και μετέπειτα 

σύμβουλος της Κοντολίζα Ράις, η «πραγματική απειλή» από το Ιράκ δε στρεφόταν 

εναντίον των ΗΠΑ. Η «μη διατυπωμένη απειλή» ήταν «απειλή κατά του Ισραήλ», είπε 

ο Ζέλικοφ στο ακροατήριό του στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια τον Σεπτέμβρη του 

2002. Πρόσθεσε επίσης ότι: «η αμερικάνικη κυβέρνηση δεν θέλει να το αναφέρει πολύ 

συχνά στις αιτιάσεις της γιατί δεν θα ήταν πολύ δημοφιλές». 

 Στις 16 Αυγούστου 2002, η Washington Post ανέφερε ότι «το Ισραήλ 

παροτρύνει Αμερικανούς αξιωματούχους να μην καθυστερήσουν να χτυπήσουν 

στρατιωτικά το Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν». Σ’ αυτό το σημείο, σύμφωνα με τον 

Σαρόν, ο στρατηγικός συγχρονισμός μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ είχε αποκτήσει 

«διαστάσεις χωρίς προηγούμενο» και αξιωματούχοι της ισραηλινής Υπηρεσίας 

Πληροφοριών είχαν δώσει στην Ουάσινγκτον μια πληθώρα ανησυχητικών αναφορών 

για τα προγράμματα Οπλών Μαζικής Καταστροφής του Ιράκ. Όπως το έθεσε 

αργότερα ένας Ισραηλινός στρατηγός εν αποστρατεία, «οι ισραηλινές πληροφορίες 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να σχηματιστεί η εικόνα που είδαν οι αμερικάνικες και 

βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες όσον αφορά τις μη συμβατικές δυνατότητες του 

Ιράκ».
217
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 Εν τω μεταξύ η Βαγδάτη απέρριψε τις κατηγορίες περί  κατοχής όπλων 

μαζικής καταστροφής και δέχτηκε να πραγματοποιηθούν έρευνες στο έδαφος από 

επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), ο επικεφαλής των 

οποίων Μοχάμεντ Ελ Μπαραντέι δήλωσε στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 

Εθνών ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν βρεθεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι 

το Ιράκ διαθέτει τέτοιου είδους όπλα και ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος για να 

ολοκληρωθούν οι έρευνες. Η ενέργεια αυτή του Σαντάμ Χουσεΐν να δεχτεί την 

επιστροφή των επιθεωρητών εξόργισε τους ισραηλινούς ηγέτες. Χαρακτηριστικά ο 

Σιμόν Πέρες δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σεπτέμβρη του 2002 ότι : «Η 

εκστρατεία κατά του Σαντάμ Χουσεΐν επιβάλλεται», και συνέχισε υψώνοντας τους 

τόνους λέγοντας ότι : «Οι επιθεωρήσεις και οι επιθεωρητές είναι καλοί όταν έχουμε να 

κάνουμε με ευπρεπείς ανθρώπους. Οι άτιμοι μπορούν εύκολα να αντιπαρέλθουν και τις 

επιθεωρήσεις και τους επιθεωρητές»
218

.  

 Ταυτόχρονα, ο Εχούντ Μπάρακ έγραψε μια προειδοποίηση στους New York 

Times ότι «ο μεγαλύτερος κίνδυνος τώρα έγκειται στην απραξία», ενώ ο νυν 

πρωθυπουργός, Μπεντζαμίν Νετανιάχου, δημοσίευσε ένα ανάλογο άρθρο στη Wall 

Street Journal με τον τίτλο: «Το Ζήτημα της Ανατροπής του Σαντάμ». Εκεί δήλωνε 

ότι: «σήμερα πλέον τίποτα λιγότερο δεν μπορούμε να αποδεχτούμε εκτός από την 

αποδόμηση του καθεστώτος του. Πιστεύω ότι μιλώ εκ μέρους της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των Ισραηλινών όταν υποστηρίζω ένα προληπτικό χτύπημα κατά του 

καθεστώτος του Σαντάμ». 

 Γενικότερα η συνολική προσπάθεια της Ισραηλινής ηγεσίας να παρακινήσει 

τις Η.Π.Α. να αναλάβει επιθετική δράση εναντίον του Ιράκ αποτυπώνεται πλήρως 

στο φύλλο της  Haaretz
219

, τον Φεβρουάριο του 2003 με τίτλο: «Η στρατιωτική και 

πολιτική ηγεσία επιθυμεί διακαώς έναν πόλεμο στο Ιράκ». Επίσης  όπως παρατήρησε 

τότε ο δημοσιογράφος Γκίντεον Λέβυ: «Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα της Δύσης της 

οποίας οι ηγέτες υποστηρίζουν τον πόλεμο ανεπιφύλακτα και δεν ακούγεται καμιά 

εναλλακτική άποψη»
220

. 

  Πράγματι, οι Ισραηλινοί ήταν τόσο ξεσηκωμένοι που οι σύμμαχοί τους στην 

Αμερική τους είπαν να συμμαζέψουν τις αιτιάσεις τους, διότι διαφορετικά, θα 

φαινόταν ότι ο πόλεμος θα γινόταν για χάρη του Ισραήλ. Όπως αναφέρθηκε αρχικά, 

στις ίδιες τις ΗΠΑ, η κύρια δύναμη που υποκινούσε τον πόλεμο ήταν μια μικρή 

ομάδα νέο-συντηρητικών, πολλοί από τους οποίους είχαν σχέση με το Λικούντ
221

. 

 Αυτή η ομάδα επιδόθηκε σε μια εκστρατεία δημοσίων σχέσεων για να 

κερδίσει την υποστήριξη για μια εισβολή στο Ιράκ, κρίσιμο σημείο της οποίας ήταν η 

χειραγώγηση των πληροφοριών κατά τρόπο που να φανεί ότι ο Σαντάμ αποτελούσε 
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 Στο ίδιο 
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 Ισραηλινή καθημερινή πολιτική εφημερίδα 
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 Οπ. π. John Mearsheimer και Stephen Walt, London Review of Books 
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 Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα στο Ισραήλ (αν όχι το μεγαλύτερο) με 

συμμετοχή σχεδόν σε όλες τις κυβερνήσεις. 
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άμεση απειλή. Για παράδειγμα, ο Λίμπυ
222

 πίεσε τους αναλυτές της CIA να βρουν 

στοιχεία που θα υποστήριζαν την εισήγηση για πόλεμο και βοήθησε να ετοιμαστεί η 

αναφορά του Κόλιν Πάουελ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.. Μέσα στο 

Πεντάγωνο, η ΄΄Ομάδα Αξιολόγησης της Πολιτικής Ενάντια στην Τρομοκρατία΄΄ 

επιφορτίστηκε να βρει διασυνδέσεις ανάμεσα στην Αλ Κάιντα και το Ιράκ που οι 

υπόλοιποι αναλυτές είχαν τάχα παραβλέψει. Τα δυο βασικά της μέλη ήταν ο Ντέιβιντ 

Γούρμσερ, ένας σκληροπυρηνικός νέο-συντηρητικός, και ο Μάικλ Μαλούφ, ένας 

Αμερικανο-λιβανέζος.. Μια άλλη ομάδα του Πενταγώνου, το αποκαλούμενο 

΄΄Γραφείο Ειδικών Σχεδίων΄΄, ανέλαβε να αποκαλύψει πληροφορίες που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προωθηθεί ο πόλεμος. Διευθυνόταν από τον 

Άμπραμ Σάλσκυ, έναν νέο-συντηρητικό  και εργάζονταν σε αυτό στελέχη 

προερχόμενα από φιλο-ισραηλινές ΄΄δεξαμενές σκέψης΄΄ (think tanks). Και οι δυο 

αυτοί οργανισμοί δημιουργήθηκαν μετά την 11η Σεπτέμβριου 2001.
223

 

 Παρά τις αντιρρήσεις των Ισραηλινών, ο Μπους αποφάσισε να πάρει την 

έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει 

την διεθνή νομιμοποίηση, για τον πόλεμο. Ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει τα 

υπόλοιπα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (πλην Μ. Βρετανίας) αλλά και 

σημαντικές ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως η Γερμανία. Στις θέσεις της Ουάσινγκτον και 

του Λονδίνου, αντιπαρατέθηκαν η Μόσχα και το Παρίσι επιμένοντας ότι δεν έχουν 

εξαντληθεί ακόμα όλες οι δυνατότητες επίλυσης του ζητήματος σχετικά με το εάν το 

Ιράκ διαθέτει ή όχι όπλα μαζικής καταστροφής. 

 Ενώ όμως μαίνονταν η διπλωματική μάχη μεταξύ των υπέρμαχων μιας 

στρατιωτικής επίθεσης και των πολέμιών της, οι στρατιωτικές προετοιμασίες για τον 

πόλεμο προχωρούσαν με γοργό ρυθμό, γεγονός που καταδεικνύει ότι η απόφαση για 

επιθετική δράση ήταν ειλημμένη και απλά οι υπέρμαχοι αυτής επιζητούσαν την 

«κάλυψη» των ενεργειών τους υπό τον μανδύα του διεθνούς δικαίου, ει δυνατόν. Στις 

17 Μαρτίου 2003 οι Ηνωμένες Πολιτείες απεύθυναν τελεσίγραφο στον  Σαντάμ 

Χουσεΐν να παραιτηθεί εντός 48 ωρών, ειδάλλως θα δέχονταν επίθεση. Τρείς μέρες 

αργότερα, στις 20 Μαρτίου 2003 άρχισε η αμερικανο-βρετανική επίθεση εναντίον 

του Ιράκ με την κωδική ονομασία «σοκ και δέος» και την 1
η
  Μαΐου του ίδιου έτους ο 

Πρόεδρος Μπους κήρυξε την επίσημη λήξη του. 

 Το τέλος του πολέμου βρήκε το Ιράκ σε μια κατάσταση χάους. Υποβόσκουσες 

φυγόκεντρες και αποσχιστικές τάσεις που βρίσκονταν σε σιγή, λόγω του αυταρχικού 

καθεστώτος, αναδύθηκαν, απειλώντας έτσι την ενότητα του κράτους. Στο βόρειο 

τμήμα, οι Κούρδοι που παρείχαν κάθε δυνατή υποστήριξη στις Η.Π.Α. και τους 

συμμάχους τους, αναγνωρίστηκαν ως μια συνιστώσα της κεντρικής κυβέρνησης της 

Βαγδάτης, ωστόσο ανέπτυξαν κρατικές δομές και σε πολλές περιπτώσεις 

διαφοροποιήθηκαν από τις κεντρικές κατευθύνσεις. 
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 Ο Σκούτερ Λίμπυ, ήταν  υπεύθυνος προσωπικού του Τσέινυ και ένα από τα πιο ισχυρά άτομα στην 
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 Την ίδια στιγμή στην υπόλοιπη χώρα μαινόταν και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, 

ένας εμφύλιος μεταξύ των σιιτών που αποτελούν την πλειοψηφία στο Ιράκ και 

ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα αυτού, και των σουνιτών, βυθίζοντας ακόμα περισσότερο 

την χώρα στην αβεβαιότητα με το φάσμα της τριχοτόμησης να πλανάται πάνω από 

τον ουρανό της Βαγδάτης. 

 Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα που παρατέθηκαν στο 

κεφάλαιο  αυτό συμπεραίνουμε ότι  το Ισραήλ πέτυχε, υιοθετώντας τις αρχές της 

επιθετικής προσέγγισης της έμμεσης στρατηγικής του «διαίρει και βασίλευε» , την 

σταδιακή φθορά και την τελική εξάλειψη της απειλής που το καθεστώς του Χουσεΐν 

δημιουργούσε σε αυτό. Ωστόσο η άνοδος των σιιτών στην εξουσία της Βαγδάτης 

μπορεί μελλοντικά να αποτελέσει κίνδυνο για το Ισραήλ αν οι πρώτοι αποφασίσουν 

να συμμαχήσουν με το σιιτικό καθεστώς της Τεχεράνης εναντίον του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ» (Αμυντική Προσέγγιση) 

Ο Ρόλος της Τουρκίας στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας 

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η επιθετική προσέγγιση της 

έμμεσης στρατηγικής του «διαίρει και βασίλευε» στην βάση του 1
ου

  και του 3
ου

  

Πολέμου του Κόλπου, καταγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ πέτυχε 

αρχικά την εξουθένωση των δύο κύριων αντιπάλων του (Ιράν, Ιράκ), και εν συνεχεία  

την πλήρη εξουδετέρωση ενός εκ των δύο (Ιράκ). Πέραν όμως των δύο αυτών χωρών, 

η «αλυσίδα» η οποία εκτείνεται από την Τεχεράνη μέχρι τις ακτές της Ανατολικής 

Μεσογείου και απειλεί να «κυκλώσει» το Ισραήλ, διατρέχει και μια χώρα η οποία 

μαζί με την Αίγυπτο σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος των Αραβοϊσραηλινών 

Πολέμων. Και αν η Αίγυπτος συνθηκολόγησε με το Ισραήλ, τούτο δεν συνέβη και με 

την Δαμασκό, η οποία συνέχισε την αντιισραηλινή ρητορική της. 

 Η Συρία λοιπόν,  βρισκόταν πάντα στην καρδιά της αραβοϊσραηλινής 

διένεξης και όλων των γεωπολιτικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Χένρυ 

Κίσινγκερ είχε πει χαρακτηριστικά ότι «χωρίς την Αίγυπτο δεν γίνεται πόλεμος και 

χωρίς τη Συρία δεν γίνεται ειρήνη» θέλοντας να τονίσει την σημασία των δύο αυτών 

χωρών  για την ασφάλεια της περιοχής.
224

 Επίσης στην μελέτη «Καθαρή Ρήξη» (A 

Clear Break) στην οποία έγινε αναφορά και στο προηγούμενο κεφάλαιο, που 

εκπονήθηκε από μια ομάδα νέο-συντηρητικών στις Η.Π.Α. και αποστάλθηκε στον 

Νετανιάχου μόλις ανέλαβε για πρώτη φορά την πρωθυπουργία (1996) με σκοπό να 

προτείνει μια ριζοσπαστική νέα ισραηλινή «αμυντική» στρατηγική, η Συρία 

απεικονίζονταν ως ο κυριότερος εχθρός του Ισραήλ, υποστηρίζοντας όμως  ότι ο 

δρόμος  προς τη Δαμασκό έπρεπε  πρώτα να περάσει μέσα από τη Βαγδάτη. 

Επιπλέον, από τη σκοπιά τού Ισραήλ, μια Συρία που βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο 

είναι λιγότερο πιθανό να υποστηρίξει με ισχυρό τρόπο αξιώσεις από τον Λίβανο - και 

τις απειλές της  Χεζμπολάχ - στα αποθέματα φυσικού αερίου στην αποκλειστική 

οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) τού Ισραήλ
225

. 

 Μετά την αλλαγή καθεστώτος στην Βαγδάτη και την εξουδετέρωση της 

ιρακινής απειλής ο δρόμος πλέον  προς την Δαμασκό ήταν ανοικτός, ωστόσο υπάρχει 

μια σημαντική παράμετρος που διαφοροποιεί την περίπτωση της Συρίας από αυτήν 

του Ιράκ το 2003. Η Συρία βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από το Τελ-Αβίβ. 

Επομένως η αποδυνάμωση ή και εξουδετέρωσή της έπρεπε να λάβει χώρα κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες και με το Ισραήλ να «παρατηρεί εξ’ αποστάσεως». 

 Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η στρατηγική του «διαίρει και βασίλευε» 

εκτός από την επιθετική, μπορεί να λάβει και μια αμυντική έκφανση. Η στρατηγική 
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αυτή ονομάζεται και «μεταφορά βαρών». Σύμφωνα με την θεωρία η μεταβίβαση του 

κόστους σε τρίτους είναι μια από τις πιο συχνά εφαρμοζόμενες αμυντικές 

στρατηγικές. Σε αυτήν την περίπτωση ένα κράτος ( π.χ. Ισραήλ) αντιλαμβάνεται την 

ανάγκη να αποτρέψει περαιτέρω αναβάθμιση της ισχύος του αντιπάλου (π.χ. Συρία), 

αλλά αναζητά ένα άλλο κράτος «θύμα» (π.χ. Τουρκία) το οποίο θα τον αντιμετωπίσει. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η στρατηγική αυτή, παραθέτοντας τον ρόλο που 

διαδραματίζει η Τουρκία στον εμφύλιο πόλεμο στην Συρία. Ουσιαστικά τα γεγονότα 

καταδεικνύουν ότι  οι ενέργειες της Τουρκίας στην εμφύλια αυτή διένεξη 

αποδυνάμωσαν
226

 την Συρία και ωφέλησαν το Ισραήλ. Επίσης σύμφωνα με την 

θεωρία, το κράτος που μεταφέρει τα βάρη διατηρεί ψυχρές σχέσεις με το κράτος που 

προορίζεται να τα σηκώσει γιατί η ουσία της στρατηγικής αυτής έγκειται στην 

αποφυγή εμπλοκής στον πόλεμο στο πλευρό αυτού που σηκώνει τα βάρη. Η 

παράμετρος αυτή, στην περίπτωση της Συρίας,  επιβεβαιώνεται στην πράξη με τις 

σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Τελ-Αβίβ να είναι τεταμένες. 

 Το Ισραήλ λοιπόν, όπως προαναφέρθηκε δεν έχει εμπλακεί μέχρι στιγμής 

στην εμφύλια αυτή διαμάχη εκτός από δύο περιπτώσεις οι οποίες όμως δεν 

αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για την έκβαση αυτής. Στην μία περίπτωση ισραηλινά 

μαχητικά βομβάρδισαν μία φάλαγγα μαχητών της Χεζμπολλάχ που μετέφερε οπλισμό 

επί του συριακού εδάφους, ενώ στην άλλη προσέφεραν νοσηλεία σε 

αντικαθεστωτικούς που πέρασαν τα συροισραηλινά σύνορα, τρεπόμενοι σε φυγή 

μετά την ανακατάληψη της πόλης Κουνέιτρα από τις καθεστωτικές δυνάμεις. Γενικά 

η άποψη των Ισραηλινών για τους αντιμαχόμενους στη Συρία, αποτυπώνεται πλήρως 

στα λόγια του υφυπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Ζεγιέφ Έλκιν σε συνέντευξη 

Τύπου στη Μόσχα : ΄΄ Το Ισραήλ δε βοηθάει τη συριακή αντιπολίτευση, έχει διαφορές 

και με τις δυο πλευρές της σύγκρουσης ΄΄.
227

 

 Για να τεθεί λοιπόν η αποδυνάμωση της Συρίας σε εφαρμογή έπρεπε να 

δοθεί η αφορμή ώστε να απελευθερωθούν οι διασπαστικές τάσεις της συριακής 

κοινωνίας, που συγκρατούνταν από την ισχύ του καθεστώτος και να βρεθεί το κράτος 

που μετέπειτα θα εμπλακεί ενεργά στην σύγκρουση που θα προκύψει. Αναφορικά με 

το πρώτο η αφορμή δόθηκε ως επακόλουθο των εξεγέρσεων στα πλαίσια της 

επονομαζόμενης «Αραβικής Άνοιξης», ενώ για το δεύτερο όπως προαναφέρθηκε, η 

Τουρκία είναι το κράτος που θα εμπλακεί ενεργά στην σύγκρουση ως απόρροια των 

ηγεμονικών της βλέψεων στην περιοχή. Τα τρία ρήγματα στη συριακή κοινωνία, από 

ιδρύσεως του κράτους άκουγαν στον εθνοθρησκευτικό διαχωρισμό, το 

κοινωνικοοικονομικό χάσμα μεταξύ των μεγάλων πόλεων και της υπαίθρου και τη 

μεγάλη ανισοκατανομή εισοδήματος μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων. 

Αναφορικά με το πρώτο, το οποίο αποτελεί και την κυριότερη αιτία της εμφύλιας 

διαμάχης, το θρησκευτικό μωσαϊκό της Συρίας αποτελείται κατά 65% από Σουνίτες, 
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 Ένα κράτος το οποίο βρίσκεται σε εμφύλια διαμάχη, χάνει τα φορτία ισχύος που διαθέτει και 
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κατά 13% από αλαουίτες- σιίτες, κατά 10% από χριστιανούς, κατά 9% από Κούρδους 

και κατά 3% από Δρούζους
228

 Το πολιτικό κόμμα Μπάαθ αποτέλεσε την απάντηση 

σε αυτά επιχειρώντας να τα διατηρήσει «εν υπνώσει» για πολλά χρόνια. Στον πρώτο 

διαχωρισμό αντιτάσσει έναν δυναμικό παναραβισμό στην αρχή, και στη συνέχεια, 

μετά την αποτυχία της ένωσης με τη νασερική Αίγυπτο (1958-61), την προώθηση του 

συριακού αραβικού εθνικισμού αντιιμπεριαλιστικής πρωτοπορίας των αραβικών 

λαών. Για να ξεπεραστεί η κοινωνικοοικονομική διαίρεση, το Μπάαθ κηρύσσει την 

ανάγκη αναδιανομής της γης και ουσιαστικής εξαφάνισης της μεγάλης σουνιτικής 

γαιοκτημονικής τάξης. Τέλος, για την εισοδηματική ανακατανομή, προωθεί ένα 

πείραμα «αραβικού σοσιαλισμού» με ευρεία επιδοματική πολιτική και προστασία της 

εγχώριας παραγωγής με ένα σύστημα υψηλών δασμών.
229

 

 Παρόλο που το Μπάαθ είναι πολιτικά ισχυρό ήδη από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1960, η εξουσία θα περάσει πραγματικά και σταθερά στα χέρια του, 

όταν θα συνδεθεί με τους αλαουίτες στρατιωτικούς και ειδικά τον Χαφέζ αλ-Άσαντ 

το 1970. Πέρα από τις μπααθικές πολιτικές που ήδη περιγράφηκαν, ο Άσαντ θα 

στηρίξει την εξουσία του σε τέσσερις πυλώνες. Ο πρώτος είναι ο ίδιος ο ρόλος του 

προέδρου ως τελικού «κριτή» και πηγής κάθε άλλης εξουσίας. Δεύτερος, ένας κύκλος 

πιστών συνεργατών του (πολλοί από αυτούς, μέλη της οικογένειας Άσαντ) που 

σχημάτισε μια καθεστωτική ελίτ η οποία εξουσίαζε όλη την πολιτική και την 

οικονομική δραστηριότητα στη χώρα με τον έλεγχο πελατειακών δικτύων. Ο τρίτος 

πυλώνας ήταν οι υπηρεσίες ασφαλείας με τεράστια διείσδυση στην κοινωνία, και 

τέταρτος, η αλαουιτική κοινότητα στην οποία ανήκε ο Άσαντ, και η οποία θα 

αποτελέσει κατεξοχήν σημείο στήριξης του καθεστώτος. Βέβαια το  καθεστώς  

Άσαντ διεύρυνε τη βάση στήριξής του συμμαχώντας με συντηρητικά στρώματα 

σουνιτών εμπόρων και επιχειρηματιών των μεγάλων πόλεων, της Δαμασκού και του 

Χαλεπίου, με τους συντηρητικούς σουνίτες θρησκευτικούς ηγέτες, τους χριστιανούς 

και τις βεδουίνικες φυλές.
230

 

 Στην εξωτερική πολιτική το καθεστώς του Άσαντ (πατρός) εστίασε σε τρεις 

στόχους. Πρώτον, την αποτροπή ιδεολογικής και πολιτικής απειλής από το μπααθικό 

Ιράκ, δεύτερον, τον έλεγχο του Λιβάνου, και τρίτον, τη διατήρηση ηρεμίας στα 

σύνορα με το Ισραήλ μετά την ήττα του 1973 , διατηρώντας όμως την αντιισραηλινή, 

παναραβική ρητορική του. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 το καθεστώς φαινόταν 

ότι είχε επιτυχίες σε αυτά τα μέτωπα. Στον Λίβανο είχε επιτευχθεί μια pax syriana
231
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Με άλλα λόγια, ο συριακός στρατός και οι υπηρεσίες ασφαλείας εγγυήθηκαν την 

εφαρμογή της συμφωνίας του Ταΐφ 
232

 για τον τερματισμό του λιβανικού εμφυλίου το 

1989. Το Ιράκ είχε πλήρως αποδυναμωθεί από τον πόλεμό του με το Ιράν και κυρίως 

από την καταστροφική εισβολή στο Κουβέιτ το 1991. Η επιλογή του Άσαντ να 

συμμαχήσει με το ισλαμικό καθεστώς του Ιράν ήδη από το 1980 αποδεικνυόταν 

εύστοχη, ενώ την ίδια στιγμή το συριακό καθεστώς διατηρούσε ανήσυχες αλλά 

μάλλον φιλικές σχέσεις με τους Σαουδάραβες, ιδιαίτερα μετά τη συμμετοχή της 

Συρίας στην εκστρατεία κατά του Ιράκ στον πρώτο πόλεμο του Κόλπου (1991) και 

λόγω της συνεννόησης των δύο κρατών για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Ταΐφ.
233

 

 Αργότερα όμως,  νέες δυνάμεις ανήλθαν στον Λίβανο, η σιιτική πολιτική 

και στρατιωτική Χεζμπολλάχ και τα πλούσια στρώματα σουνιτών μουσουλμάνων. Η 

πρώτη με εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και στρατιωτικές νίκες κατά 

του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο και οι δεύτεροι με εκφραστή τον δισεκατομμυριούχο 

και εκλεκτό των Σαουδαράβων πρωθυπουργό του Λιβάνου, Ραφίκ Χαρίρι. Η 

δολοφονία του Χαρίρι από πράκτορες των συριακών υπηρεσιών το 2005 και οι 

εξαιρετικές διεθνείς πιέσεις που ακολούθησαν, οδήγησαν στην αποχώρηση της 

Συρίας από τον Λίβανο. Ο Μπασάρ Αλ Άσαντ που εν τω μεταξύ διαδέχθηκε τον 

πατέρα του το 2000, βρέθηκε απομονωμένος και αποδυναμωμένος να προσκολλάται 

όλο και περισσότερο στον σιιτικό άξονα Τεχεράνης-Χεζμπολλάχ. Ο πατέρας του, αν 

και διατηρούσε μακρά συμμαχία τόσο με τη Σοβιετική Ένωση (έπειτα και με τη 

Ρωσία) όσο και με το Ιράν, δεν ήταν ποτέ ολοσχερώς εξαρτημένος από μία 

δύναμη.
234

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η συριακή κρίση ξεκίνησε ως σειρά 

διαδηλώσεων, μέρος της αραβικής άνοιξης, οι οποίες  μετά τη βίαιη καταστολή τους 

εξελίχθηκαν σε ένοπλη εξέγερση. Με την πάροδο του χρόνου τα αιτήματα των 

διαδηλωτών για ελευθερία ,δημοκρατία και ισότητα  υποσκελίστηκαν από τους 

ακραίους ισλαμιστές, οι οποίοι επιθυμούσαν να εγκαθιδρύσουν ένα θεοκρατικό 

σουνιτικό  καθεστώς στη χώρα, προσδίδοντας στην σύγκρουση σεχταριστικό 

χαρακτήρα. 

Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Συρίας είχαν βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό, 

μετά το διπλωματικό και οικονομικό  άνοιγμα που έκανε το καθεστώς Άσαντ προς 

την Ισλαμική κυβέρνηση του ΑΚΡ. Ωστόσο η μεγάλη ώθηση στις διμερείς σχέσεις 

δόθηκε κυρίως μετά το 2006 όταν τέθηκαν σε ισχύ τα οικονομικά πρωτόκολλα και 

άρχισε η Άγκυρα να παρέχει περιορισμένη μεν αλλά σημαντική για τις περιστάσεις 

της εποχής εκείνης πολιτική στήριξη στην Δαμασκό. Οι δύο χώρες λίγο πριν το 
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ξέσπασμα της εξέγερσης, είχαν φθάσει σε σημείο να συνεργάζονται στο πλαίσιο του 

Ανώτερου Συμβουλίου Συνεργασίας, να διεξάγουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, να 

υπογράφουν συμφωνίες κατασκευής δημοσίων έργων, να σχεδιάζουν την αύξηση των 

οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών τους κ.λ.π.
235

 

 Η έναρξη της Συριακής εξέγερσης κατέστησε εξαιρετικά μεγάλο το 

διακύβευμα για την Τουρκία. Η ηγεσία της Τουρκικής διπλωματίας τέθηκε σε 

κατάσταση συναγερμού έτσι ώστε να αντιμετωπίσει το καταστροφικό σενάριο, 

σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα θα έχανε έναν σημαντικό σύμμαχο στην περιοχή. 

Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο έθετε σε εγρήγορση τα αντανακλαστικά της Τουρκίας 

αφορούσε στον φόβο  ότι η ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ θα άνοιγε και ένα νέο 

κουρδικό μέτωπο, λόγω της κυρίαρχης θέσης που έχει το ΡΚΚ στο κουρδικό στοιχείο 

της Συρίας, το οποίο κατοικεί στην παραμεθόριο περιοχή. Φοβόντουσαν επίσης ότι, 

εάν προκύψει ένα φιλοαμερικανικό καθεστώς στη Συρία, το κουρδικό κρατίδιο στο 

Βόρειο Ιράκ θα εξασφαλίσει πρόσβαση στη θάλασσα και ως εκ τούτου δεν θα 

εξαρτάται, όπως σήμερα, από την Άγκυρα. Με άλλα λόγια, θα περιοριζόταν η 

σημασία της Τουρκίας για τις ΗΠΑ και ταυτοχρόνως θα ευνοείτο το ΡΚΚ, αφού στα 

νώτα του (Ιράκ και Συρία) θα έχει πολιτικά αυτόνομους κουρδικούς πληθυσμούς.
236

 

Όταν, όμως, η Άγκυρα είδε ότι η Δύση ήταν αποφασισμένη να ανατρέψει το 

καθεστώς Άσαντ, η Τουρκία έκανε στροφή και ενεπλάκη βαθιά στο συριακό εμφύλιο 

πόλεμο.  Αρχικά προέβη σε αυστηρές συστάσεις προς τη Συρία και έθεσε «κόκκινες 

γραμμές». Για να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στη Δαμασκό, δέχτηκε στο έδαφός της 

κύματα προσφύγων από τη Συρία και φιλοξένησε στο έδαφός της συνέδρια της 

Συριακής αντιπολίτευσης. Με τον τρόπο αυτό η Άγκυρα επιχειρούσε να εξασφαλίσει, 

ίσως, την εύνοια, αφενός των Δυτικών συμμάχων της, σε περίπτωση που τεθεί 

ζήτημα επέμβασης και ελέγχου της Συρίας και αφετέρου, των αντικαθεστωτικών σε 

περίπτωση που επέλθει τελικά η πτώση του αλ- Άσαντ και βρεθούν αυτοί στην 

εξουσία.
237

 

Η ένταση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώθηκαν αισθητά από την 

στιγμή που η κυβέρνηση του ΑΚΡ άρχισε να αναμειγνύεται απροκάλυπτα στις 

προσπάθειες «εκθρόνισης» του αλ- Άσαντ. Επίσης στην Τουρκία φιλοξενούνταν οι 

συναντήσεις της «Ομάδας των Φίλων του Συριακού Λαού» κατά τις οποίες η Άγκυρα 

επεδείκνυε έντονη δραστηριότητα. Ως αντίποινα η Δαμασκός ανέστειλε την 

εφαρμογή των οικονομικών συμφωνιών με την τουρκική κυβέρνηση. 
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Η ανάμιξη της Τουρκίας στην συριακή κρίση γίνεται πλέον ακόμη πιο έντονη 

με τον   Ελεύθερο Συριακό Στρατό
238

 να έχει τις βάσεις του στην τουρκική πλευρά 

της μεθορίου. Από εκεί προμηθεύεται, με τη βοήθεια δυτικών μυστικών υπηρεσιών 

και στρατιωτικών συμβούλων, οπλισμό και χρήματα και εκεί βρίσκει καταφύγιο.
239

  

Η αντιπαλότητα κορυφώθηκε επικίνδυνα μετά την κατάρριψη τουρκικού 

αεροσκάφους, το οποίο είχε παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο της Συρίας στις 22 

Ιουνίου 2012. Η Άγκυρα, αν και φάνηκε να αιφνιδιάζεται, θα βρει την ευκαιρία να 

ανταποδώσει την κατάρριψη του αεροσκάφους της αρχικά στις αρχές Οκτωβρίου 

2012, όταν μια συριακή οβίδα αστόχησε, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες στην 

κωμόπολη Ακτσάκαλε του νομού Εδέσσης (σήμερα Sanhlurfa). To τουρκικό 

πυροβολικό, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης του κύρους της χώρας, προέβη σε 

κινήσεις αντεκδίκησης, σφυροκοπώντας στόχους στην περιοχή της Αyn al-Arus στην 

απέναντι πλευρά της μεθορίου
240

.  Αργότερα  και συγκεκριμένα στις 16 Σεπτεμβρίου 

2013 οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας θα καταρρίψουν ένα συριακό ελικόπτερο, 

στα πλαίσια μιας τακτικής που ακολουθούσε η Άγκυρα από το 2012 για την 

αποτροπή πτήσεων των συριακών αεροσκαφών κοντά στα σύνορά της
241

. 

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές και παρακολουθώντας την εξέλιξη της 

συριακής κρίσης, συμπεραίνεται ότι, οι Σύριοι αντικαθεστωτικοί δεν θα είχαν 

επιβιώσει στρατιωτικά. χωρίς την υποστήριξη της Τουρκίας. Ωστόσο η τελευταία για 

να εξασφαλίσει την ανατροπή του αλ Άσαντ δεν δίστασε να εξοπλίσει και να 

φιλοξενήσει στο έδαφός της και φανατικούς ισλαμιστές ανήκοντες σε τρομοκρατικές 

οργανώσεις.  Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN, 

αντάρτες από όλο τον κόσμο καταφθάνουν αεροπορικώς συνεχώς στην Τουρκία και 

προωθούνται τάχιστα στην ΒΔ Συρία για να αναλάβουν ένοπλη δράση.
242

 Επίσης ο 

Αdnan Turkkan, πολιτικός αναλυτής και αρχισυντάκτης του τουρκικού καναλιού 

ULUSAL, δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2012: «Υπάρχουν τρομοκράτες που διέρχονται 

από την Τουρκία για να εισέλθουν στη Συρία. Είναι όλοι εγκληματίες και πρώην 

κρατούμενοι».
243

 

Ένα σημαντικό και συνάμα τραγικό γεγονός, που θα σημαδέψει την εξέλιξη 

του Συριακού εμφυλίου ήταν η επίθεση με χημικά αέρια η οποία έλαβε χώρα στις 21 

Αυγούστου 2013 στο προάστιο Γκούτα της Δαμασκού και προκάλεσε τον οδυνηρό 
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θάνατο σε εκατοντάδες αθώους πολίτες, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Η επίθεση 

αυτή χρεώθηκε από την Τουρκία, τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες της Δύσης και του 

αραβικού κόσμου στο καθεστώς αλ-Άσαντ παρά το γεγονός ότι δεν αποδεικνύονταν, 

ενώ αντιθέτως υπήρχαν αρκετές αιτιάσεις περί του αντιθέτου, λαμβανομένου υπόψη 

του γεγονότος ότι την περίοδο εκείνη το καθεστώς κατήγαγε σημαντικές επιτυχίες 

στο πεδίο της μάχης. Η Τουρκία γνωρίζοντας ότι η χρήση χημικών όπλων 

αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» για τον Πρόεδρο Ομπάμα, σύμφωνα με δήλωσή του, 

πίεζε για ανάληψη επιθετικής δράσης εναντίον του καθεστώτος της Δαμασκού. Όμως 

η έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, οι συνεχείς καταγγελίες ότι μπορεί να 

πρόκειται για προβοκάτσια και η έντονη αντίδραση της Ρωσίας σε διπλωματικό 

επίπεδο αποσόβησαν μια επέμβαση στη Συρία. Ως αποτέλεσμα αυτού του τραγικού 

γεγονότος αποφασίστηκε μεταξύ Η.Π.Α. και Ρωσίας και με την σύμφωνη γνώμη της 

Δαμασκού η καταστροφή του χημικού οπλοστασίου του συριακού στρατού.  

Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά αποδυναμώνει κι άλλο την Συρία. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο  Χάζεμ Ναχάρ, πολιτικός αναλυτής του «Αραβικού  

Κέντρου Ερευνών και Μελέτης της Πολιτικής», στη Ντόχα (Κατάρ) : «Η εκχώρηση 

του ελέγχου των χημικών όπλων της Συρίας, είναι προς το συμφέρον της Αμερικής και 

του Ισραήλ. Έτσι, στερούν από τη Συρία όπλα, που αποτελούσαν έναν αποτρεπτικό 

παράγοντα για το Ισραήλ»
244

. 

Η ανάμιξη της Τουρκίας και σε αυτό το γεγονός θεωρείται από αρκετούς ως 

πιθανή. Το τηλεοπτικό κανάλι Al-Ikbariya προέβαλε τη Κυριακή 15 Σεπτέμβριου 

2013 μια μακρά συνέντευξη με έναν αιχμάλωτο που εξιστόρησε πώς είχαν 

μεταφερθεί στη Δαμασκό πύραυλοι χημικών από μια τουρκική στρατιωτική βάση. 

Σύμφωνα με αυτή τη μαρτυρία, ο τουρκικός στρατός είχε σκοπό να προκαλέσει την 

διεθνή επέμβαση κατά της Συρίας.
245

 

Αλλά ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως και ο εκπρόσωπος της 

τουρκικής αντιπολίτευσης του Λαϊκού κόμματος, παλαίμαχος διπλωμάτης, Faruk 

Loloğlu, (γνωστός στην Ελλάδα γιατί χρημάτισε πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα), 

επιβεβαίωσε όλες αυτές τις πληροφορίες. Ο Loloğlu κατήγγειλε ανοιχτά την τουρκική 

κυβέρνηση ότι προμηθεύει χημικά όπλα στους ισλαμιστές αντάρτες με συνέπεια να 

βρουν τραγικό θάνατο χιλιάδες άμαχοι στον συριακό εμφύλιο πόλεμο.
246

 

Όπως έγινε αντιληπτό από τα παραπάνω η Τουρκία έχει εμπλακεί ενεργά στον 

πόλεμο εναντίον του καθεστώτος Άσαντ ακριβώς επειδή θέλει να αποκτήσει 

κυρίαρχο ρόλο στη διάδοχη κατάσταση, ώστε να εξουδετερώσει τις αρνητικές γι’ 

αυτή παρενέργειες. Με άλλα λόγια, οι Τούρκοι επιδιώκουν να έχουν τον έλεγχο των 

εξελίξεων στη μετά Άσαντ Συρία με τις ευλογίες της Δύσης και στηριζόμενοι στις 
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 Η Ρωσία Τώρα Το επόμενο βήμα, η έξοδος της Συρίας από τον εμφύλιο 19/9/13 
245

 http://www.voltairenet.org  Οι πύραυλοι με το αέριο σαρίν της Γκούτας Δαμασκού προήλθαν από τον 

τουρκικό στρατό Réseau Voltaire (Γαλλία)   - La Voix de la Russie (Ρωσία), 19/9/13 

246
 http://www.freepen.gr Νίκος Χειλαδάκης, Ερντογάν, ο προμηθευτής χημικών των ισλαμιστών της 

Συρίας 28 Σεπτεμβρίου 2013. 

http://www.voltairenet.org/
http://www.freepen.gr/
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στενές σχέσεις που έχουν ήδη αναπτύξει με τους σουνίτες αντικαθεστωτικούς. Τα 

γεγονότα όμως μέχρι στιγμής δεν δικαιώνουν τις προσδοκίες τους.  Όπως υποστηρίζει 

η γνωστή δημοσιογράφος Lale Kemal στη φιλο-ισλαμική εφημερίδα Zaman με τίτλο 

«Η Τουρκία θα πρέπει να προετοιμάζεται για μαζική έξοδο μαχητών από τη Συρία»: «Η 

Τουρκία είναι δυστυχώς ανάμεσα στους ηττημένους στον πόλεμο της Συρίας δεδομένου 

ότι άσκησε αλλοπρόσαλλη πολιτική, επενδύοντας ανοιχτά στην αντιπολίτευση και στη 

γρήγορη κατάρρευση του καθεστώτος Assad».
247

 

Συνοψίζοντας το κεφάλαιο αυτό, δεν είναι παράλογο να ισχυριστούμε ότι ο 

μόνος κερδισμένος από την συριακή κρίση είναι το Ισραήλ και ότι η Τουρκία 

λειτούργησε ως κράτος «θύμα» σε αυτήν εξυπηρετώντας ακούσια τα συμφέροντα του 

Τελ-Αβίβ (ή Ιερουσαλήμ). Είναι γεγονός επίσης ότι μια Συρία χωρίς χημικό 

οπλοστάσιο, μετά από έναν μακροχρόνιο εμφύλιο, είτε ενιαία είτε διαιρεμένη, θα 

χρειαστεί πολλά χρόνια για να συγκροτήσει μια αξιόπιστη απειλή για το Ισραήλ. 
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 Οπ. π. Σταύρος Λυγερός, Περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ (Τεύχος 187): Η Τουρκία, ο συριακός εμφύλιος και 

οι Κούρδοι 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 5
ης

 ΦΑΛΑΓΓΑΣ 

 Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν οι έμμεσες στρατηγικές που 

είχαν ως στόχο την αποδυνάμωση των αντιπάλων του Ισραήλ μέσω των δύο πολέμων 

του Κόλπου και του Συριακού εμφυλίου. Ωστόσο πριν περάσουμε στο τελευταίο 

κεφάλαιο στο οποίο θα επιχειρηθεί να αποτυπωθεί το αποτέλεσμα των γεγονότων που 

καταγράφηκαν προηγουμένως, στα πλαίσια μιας επιδίωξης της διεθνούς πολιτικής 

ρασιοναλιστικής (ορθολογιστικής) προελεύσεως, της αρχής του «ένωνε και 

επηρέαζε» και υπό το πρίσμα της πιθανότητας δημιουργίας ενός ανεξάρτητου 

Κουρδικού κράτους, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν στο παρόν κεφάλαιο κάποια 

χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την χρήση της «Πέμπτης Φάλαγγας» στις συγκρούσεις 

μεταξύ κρατών και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

 Σύμφωνα με την άποψη του γράφοντα οι Κούρδοι χρησιμοποιήθηκαν ως 

«Πέμπτη Φάλαγγα» στον 2
ο
  και 3

ο
  Πόλεμο του Κόλπου και θεωρείται πολύ πιθανό 

να κληθούν να διαδραματίσουν το συγκεκριμένο ρόλο και στο μέλλον. 

 Κατά τον Καρλ Φον Κλαούζεβιτς, τον σημαντικότερο θεωρητικό του 

πολέμου, «πόλεμος είναι μια πράξη βίας που αποσκοπεί στο να υποχρεώσει τον 

αντίπαλο να πράξει κατά την δική μας βούληση». Δηλαδή ο πόλεμος είναι το μέσο 

και ο εξαναγκασμός του αντιπάλου είναι ο στόχος, καθιστώντας τον αντίπαλο 

ανίσχυρο. Ο πόλεμος όμως δεν είναι μια πράξη μεμονωμένη, αυθύπαρκτη και 

ενστικτώδης. Είναι η «συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα».
248

 

 Ως πολιτικό προϊόν λοιπόν,  ο πόλεμος εκτός από το αδιαμφισβήτητο 

οικονομικό κόστος, επιφέρει και το ανάλογο πολιτικό, ιδιαίτερα αν πρόκειται για 

μακροχρόνια σύγκρουση. Οι αντοχές μιας κοινωνίας είναι αντιστρόφως ανάλογες με 

την χρονική διάρκεια μιας σύγκρουσης. Όσο αυτή παρατείνεται και υφίστανται 

απώλειες και σε προσωπικό πέραν των οικονομικών, τόσο λιγότερο ανθεκτική και 

θετικά διακείμενη θα είναι μια κοινωνία  απέναντι σε αυτήν.  Δηλαδή αλλοιώνεται  η 

διάσταση της εσωτερικής νομιμοποίησης η οποία αποτελεί μια σημαντική 

παράμετρος για την ανάληψη μιας πολεμικής ενέργειας. 

 Ο έλεγχος του κόστους κατά την διάρκεια της εξέλιξης ενός πολέμου 

αναγκάζει τα κράτη να περιορίζουν τις πολεμικές τους προσπάθειες με αποτέλεσμα 

να μειώνεται και το ποσοστό ασκούμενης βίας κατά την διάρκεια της σύγκρουσης.
249

 

Η επιθυμία ωστόσο μιας ταχείας νίκης τα οδηγεί στο να εφευρίσκουν τρόπους που θα 

ευνοούν μια τέτοια προοπτική. Η πρόκληση σύγχυσης στο εσωτερικό του εχθρού και 

η πρόκληση διασπαστικών τάσεων μεταξύ της ηγεσίας του αντιπάλου και των 

λειτουργών της, τόσο κατά την φάση του σχεδιασμού όσο και κατά την φάση της 
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 Οπ. π. . Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις.. σ.σ. 324-325. 
249

 Οπ. π. Σπ. Λίτσας,  Ο πόλεμος και Ορθολογισμός, σελ. 276. 
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εκδήλωσης μιας επίθεσης,  όπως τις παρουσίασε ο Κινέζος στρατηγός Sun Tzu 
250

στο 

πόνημά του «Η Τέχνη του Πολέμου»  συνεπικουρούν στην επίτευξη μιας ταχείας 

νίκης.
251

. Για την επίτευξη τέτοιων στόχων χρησιμοποιείται και η λεγόμενη  «Πέμπτη 

Φάλαγγα» στο εσωτερικό του αντιπάλου. 

 Σύμφωνα με τον ορισμό, ως « Πέμπτη Φάλαγγα» ορίζεται  η εντός 

πολιορκημένης πόλης, ή και εμπόλεμης χώρας γενικότερα, εκδηλωθείσα προπαγάνδα 

επ΄ ωφελεία του εχθρού. Αυτή η προπαγάνδα μπορεί να είναι εγχώριος (εσωτερική), ή 

να προέρχεται απευθείας εκ του εχθρού (εξωτερική). Επίσης, εκδηλώνεται 

ποικιλοτρόπως, με οτιδήποτε μέσο μπορεί να υπονομεύσει το φρόνημα ή και την 

ικανότητα των αμυνομένων, ήτοι από δολιοφθορά, μέχρι απλή διασπορά ψευδών 

ειδήσεων, π.χ. ραδιοφωνικές ανακοινώσεις ή έντυπες προτροπές (φέιγ-βολάν). 

 Ο όρος τέθηκε σε χρήση για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του ισπανικού 

Εμφυλίου Πολέμου (1936-1939). Στις αρχές Νοεμβρίου του 1936, οι εθνικιστικές 

δυνάμεις πολιορκούσαν ασφυκτικά τη Μαδρίτη. Την πόλη υπεράσπιζε ο στρατηγός 

Χοσέ Μιάχα. Πέρα από την πίεση των εθνικιστών, οι οποίοι είχαν ήδη καταλάβει τα 

περίχωρα της Μαδρίτης, ο Μιάχα αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα. Οι 

πολιτοφύλακες δεν υπάκουαν στις διαταγές του, αφού δέχονταν εντολές μόνο από το 

Κομμουνιστικό Κόμμα. Παράλληλα, οι χιλιάδες αναρχικοί που είχαν συρρεύσει εκεί 

από τη Βαρκελώνη, αρνούνταν να εκτελέσουν οποιαδήποτε εντολή.  

Την ίδια στιγμή, στο αντίπαλο στρατόπεδο, ένας από τους διοικητές των 

πολιορκητών, ο στρατηγός Εμίλιο Μόλα, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σε 

ραδιοφωνικό σταθμό της κυβέρνησης Φράνκο που είχε ως έδρα την πόλη 

Μπούργκος. Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το ποια από τις τέσσερις φάλαγγές 

του, θα εισερχόταν πρώτη στη Μαδρίτη, απάντησε: «Ήδη βρίσκεται μέσα στην πόλη 

μία φάλαγγά μας, είναι η πέμπτη φάλαγγα των Ισπανών πατριωτών, οι οποίοι είναι 

έτοιμοι να ξεσηκωθούν κατά των ερυθρών δήμιων». 252 

Σήμερα  η έννοια της « Πέμπτης Φάλαγγας» έχει αποκτήσει ευρύτερες 

διαστάσεις και χρησιμοποιείται ακόμα και σε πολιτικούς λόγους για ζητήματα 

εσωτερικής φύσεως. Στην παρούσα εργασία όμως θα εστιάσουμε στην στρατιωτική 

χρήση του όρου και συγκεκριμένα στον ρόλο του κουρδικού στοιχείου στην Μέση 

Ανατολή. Οι Κούρδοι του Βορείου Ιράκ (ή Νότιο Κουρδιστάν για τους Κούρδους) 

υποβοήθησαν τις επιχειρήσεις των Η.Π.Α. και των συμμάχων τους στον 2
ο
  και 3

ο
  

Πόλεμο του Κόλπου προκαλώντας φθορές στα μετόπισθεν των δυνάμεων του Σαντάμ 

Χουσεΐν,  λειτουργώντας κατά τα πρότυπα της « Πέμπτης Φάλαγγας». Συνοψίζοντας 
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  Ο Sun Tzu προσεγγίζει τον πόλεμο ως μια διαδικασία που οφείλει να λαμβάνει χώρα αποκλειστικά 

και μόνο για την προώθηση και υπεράσπιση των πολιτικών στόχων του κράτους και όχι για 

οποιαδήποτε άλλη αιτία που έχει να κάνει με την συναισθηματική και ψυχολογική σφαίρα του ηγέτη 

του κράτους. (Από Σπ. Λίτσας,  Ο πόλεμος και Ορθολογισμός, σ.σ. 233-234. 

 
251

 Sun Tzu, Η Τέχνη του Πολέμου, Εκδ. Ι. Κ. Ελευθερουδάκης-ΟΞΥ Α.Ε., Αθήνα 2008, σ.σ. 25-28. 
252

 http://www.mixanitouxronou.gr Νίκος Γιαννόπουλος Ποια ήταν η πέμπτη φάλαγγα του Φράνκο, που 

είπε ο κύριος Πελεγρίνης; 05/12/2013  

http://www.mixanitouxronou.gr/
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και  λαμβάνοντας υπόψη τις επιδιώξεις του Ισραήλ για αποδυνάμωση των αντιπάλων 

του, αλλά και του γεγονότος ότι το Κουρδικό έθνος διαμοιράζεται σε κράτη μη 

φιλικά διακείμενα προς το κράτος του Ισραήλ (Τουρκία, Ιράν, Ιράκ και Συρία) 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αυτός ο ρόλος μπορεί να ανατεθεί ξανά στους 

Κούρδους σε κάποια μελλοντική επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ «ΈΝΩΝΕ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕ» 

 (Οι προοπτικές δημιουργίας ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν) 

Στα κεφάλαια 5 και 6 εξετάστηκαν οι δύο εκφάνσεις (επιθετική και αμυντική) της 

στρατηγικής του «διαίρει και βασίλευε» ως μια προσπάθεια του Ισραήλ να εξουδετερώσει 

τις απειλές των αντιπάλων του. Με τον συριακό εμφύλιο να βρίσκεται σε εξέλιξη και την 

δεδομένη πλέον αποδυνάμωση της Συρίας, ο «δρόμος προς την Τεχεράνη» φαντάζει πλέον 

ανοικτός. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο το Ισραήλ υποστήριξε την Χαμάς και 

την Χεζμπολλάχ στο εμβρυακό τους στάδιο ως αντιστάθμισμα στην ΟΑΠ-Φατάχ και στην  

κυβέρνηση του Λιβάνου αντίστοιχα. Οι δύο αυτές οργανώσεις στην εξέλιξη τους 

αποτέλεσαν "εχθρούς" του Ισραήλ στην πραγματικότητα όμως εξυπηρετούν απόλυτα το 

στρατηγικό στόχο του Ισραήλ ο οποίος και βασίζεται στην αρχή «Διαίρει και Βασίλευε».
253

 

Επίσης κατά την προσπάθεια αποδυνάμωσης των κρατών που απειλούν την ασφάλεια του 

Ισραήλ, έλαβε χώρα και η προσέγγιση αλλά και η χρήση του ως «Πέμπτης Φάλαγγας» 

όπως αναφέρθηκε στο 7
ο
  κεφάλαιο, εναντίον των κρατών αυτών, ενός μη κρατικού 

δρώντα. Των Κούρδων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδιώξεις των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή, την 

επιθυμία του Ισραήλ να εξουδετερώσει, με έμμεσο κυρίως τρόπο τους αντιπάλους του, και 

το γεγονός ότι ο Κουρδικός πληθυσμός διαμοιράζεται σε τέσσερα κράτη, τα οποία 

τυγχάνουν να είναι και αντίπαλοι του Ισραήλ, θα εξετάσουμε στο παρόν κεφάλαιο τις 

προοπτικές που δημιουργούνται για την δημιουργία ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους, 

συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ασφάλεια του ισραηλινού κράτους, ως 

αποτέλεσμα της πολιτικής του «ένωνε και επηρέαζε». 

Σύμφωνα με τον Martin Wight οι ρασιοναλιστές (ορθολογικοί ή αλλιώς  Γκροτιανοί) 

πολιτικοί θεωρούν ως αληθινή τέχνη της πολιτικής το «ένωνε και επηρέαζε», το οποίο δεν 

είναι μια αρχή γενικής χρήσης, όπως διατείνεται ότι είναι το «διαίρει και βασίλευε». Η 

τέχνη αυτή της πολιτικής περιορίζεται στην εφαρμογή του από τα φυσικά δικαιώματα των 

ομάδων που επιχειρεί κανείς να ενώσει. Παράδειγμα μιας τέτοιας προσπάθειας αποτελεί 

σύμφωνα με τον Βρετανό συγγραφέα, ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών, που συστάθηκε 

από το Βρετανικό Υπουργείο των Εξωτερικών, θεωρώντας ότι θα ήταν ευκολότερο να 

αντιμετωπίσει ένα ενωμένο, ικανοποιημένο κράτος, από ότι ένα πλήθος μικρών 

δυσαρεστημένων κρατών, τα οποία θα ήταν πεπεισμένα ότι παρεμποδιζόταν η ενότητά 

τους.
254

 Επίσης σαν ένα πιο σύγχρονο παράδειγμα μπορούμε να τοποθετήσουμε στην 

κατηγορία αυτή, την δημιουργία της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μια προσπάθεια των 

Ηνωμένων Πολιτειών να ασκήσουν αποτελεσματικότερο έλεγχο στα ευρωπαϊκά κράτη. 
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 http://www.elkeda.gr  Η Συμμαχία Ισραηλινών– Κούρδων  20.03.2012 
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 Οπ. π. Μartin Wight, Διεθνής Θεωρία,  σελ. 191. 

http://www.elkeda.gr/
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Η αρχή του «ένωνε και επηρέαζε» στηρίζεται σε δύο αξιώματα. Στο ότι η καλή 

θέληση μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη φιλίας και αμοιβαίας καλής θέλησης, και στο 

ότι μπορούν να εντοπιστούν κοινά συμφέροντα, από τα οποία θα προκύψει συνεργασία. 

Ουσιαστικά δημιουργώντας μια ένωση, εξουδετερώνεις, περιορίζεις και δεσμεύεις τους 

ιδιοτελείς σκοπούς της καθεμιάς από αυτές. Ένωση δυνάμεων υφίσταται μόνο όταν οι 

στόχοι συνδέονται με το κοινό καλό αυτών των δυνάμεων
255

. Στην προκειμένη περίπτωση 

η δημιουργία μιας ενιαίας κουρδικής κρατικής οντότητας εκπληρώνει αυτούς τους σκοπούς 

μιας και όπως θα επιχειρηθεί να αποδειχτεί παρακάτω, ένα ενιαίο Κουρδιστάν συμβάλλει 

στην επίτευξη του απώτερου σκοπού για το Ισραήλ, που είναι η εθνική του ασφάλεια. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο εμφύλιος πόλεμος στην Συρία βρίσκεται σε 

εξέλιξη με το καθεστώς Άσαντ να έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τα 

πιθανά σενάρια «επίλυσης» της συριακής κρίσης είναι τρία. Το πρώτο είναι η καθαρή νίκη 

του καθεστώτος Άσαντ, με τη Συρία να παραμείνει ενιαίο κράτος. Η δεύτερη πιθανότητα 

είναι η επίτευξη σχετικής ισορροπίας επί του πεδίου της μάχης, οπότε οι αντιμαχόμενες 

πλευρές να αναγκαστούν να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχοντας ως  

αποτέλεσμα, με την επιβολή λύσης, να οδηγηθούμε σε μια τριχοτομημένη Συρία. Η τρίτη 

αφορά την άμεση στρατιωτική εμπλοκή της Δύσης και ενδεχομένως της Ρωσίας, με 

αποτέλεσμα μια γενικευμένη σύρραξη, η οποία θα οδηγήσει σε ευρύτερη αλλαγή συνόρων 

στην περιοχή. Ωστόσο το τελευταίο σενάριο φαντάζει το λιγότερο πιθανό μετά την 

συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για πολιτική διευθέτηση της κρίσης και την 

καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Δαμασκού.
256

 

Αναφορικά με το πρώτο σενάριο η Τουρκία σε κάθε έκφανση της πολιτικής της στην 

ευρύτερη περιοχή θα έχει να αντιμετωπίσει μια εχθρική Συρία. Στο ζήτημα των Κούρδων, η 

εφεκτική τους στάση απέναντι στο καθεστώς της Δαμασκού θα τους επιτρέψει να 

καταστούν βασικοί «συνεταίροι» του Άσαντ, έχοντας εξασφαλίσει μεγάλο βαθμό 

αυτονομίας, ενώ θα είναι σε θέση να επηρεάζουν καθοριστικά τη γενικότερη πολιτική της 

Δαμασκού.
257

 

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο η Τουρκία θα πρέπει να αντιμετωπίσει την 

πραγματικότητα δημιουργίας ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους. Η Άγκυρα εκτιμάται 

ότι θα συμμαχήσει με το σουνιτικό κομμάτι, ενώ η εχθρότητα με το αλαουτικό θα είναι 

έκδηλη. Αναφορικά με τους Κούρδους θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα έχουμε τη 

δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου κουρδικού κράτους, με το κυρίαρχο ερωτηματικό να 

σχετίζεται με το κατά πόσον θα έχει πρόσβαση στη Μεσόγειο ή όχι.
258

 

Τέλος το πλέον επικίνδυνο αλλά και λιγότερο πιθανό σενάριο υπαγορεύει ότι η 

Τουρκία δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να πρωτοστατήσει στην εμπλοκή στη Συρία, 

αποτελώντας βασικό κέντρο των Δυτικών δυνάμεων για την επέμβαση στη χώρα, αλλά και 

βασικό στόχο του Ιράν καθώς και της Ρωσίας. Μια εμπλοκή τέτοιων διαστάσεων θα φέρει 
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νομοτελειακά στο προσκήνιο το Κουρδικό ως τη βασικότερη παράμετρο επίλυσης ενός 

ανοιχτού Ανατολικού Ζητήματος. Η δημιουργία ενός μεγάλου Κουρδιστάν θα αποτελεί τη 

πλέον πιθανή εξέλιξη.
259

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, όλα τα σενάρια έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Την 

δημιουργία είτε ενός ενιαίου και ανεξάρτητου Κουρδιστάν είτε την δημιουργία μιας ακόμη 

αυτόνομης κουρδικής οντότητας, αυτή την φορά στο έδαφος της Συρίας. Στο σημείο αυτό 

κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν ορισμένα γενικά στοιχεία σχετικά με τους Κούρδους, που 

θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του ζητήματος σχετικά με την δημιουργία ενός 

ανεξάρτητου κουρδικού κράτους. 

Οι Κούρδοι είναι ένας ιρανικός λαός, απόγονοι των Μήδων που αριθμεί μεταξύ 25 

και 37 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν κυρίως στην Τουρκία (μεταξύ 11,5 και 20 εκατ.), 

το Ιράν (περίπου 7 εκατ.), το Ιράκ (περίπου 6 εκατ.) και στη Συρία (περίπου 2 εκατ.). 

Υπάρχουν επίσης σημαντικές κουρδικές κοινότητες στην Αρμενία, το Ναγκόρνο-

Καραμπάχ, το Αζερμπαϊτζάν, το Λίβανο, το Κουβέιτ, το Ισραήλ, την Ελλάδα, την Αλγερία, 

στη Ρωσία. Εδώ και έναν αιώνα, ορισμένοι Κούρδοι  αγωνίζονται για την αυτοδιάθεση 

τους, για να έχουν τη δική τους πατρίδα, το Κουρδιστάν. Οι Κούρδοι μιλούν διάφορες 

διαλέκτους εγγύς η μια με την άλλη, όλες προερχόμενες από τα Κουρδικά, μια Ινδο-

ευρωπαϊκή γλώσσα του ιρανικού κλάδου.  Η πλειοψηφία των Κούρδων είναι Σουνίτες 

(80%), αλλά υπάρχουν και άλλες κοινότητες, οι Αλεβίτες, Yezidi, εβραϊκή (σήμερα στο 

Ισραήλ) και σε μικρότερο ποσοστό, Σιίτες και Χριστιανοί, στο Ιράκ και στο Ιράν.
260

 

Το 1920, η Συνθήκη των Σεβρών που προέβλεπε τη διαίρεση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας συζητούσε την πιθανή αυτονομία των κουρδικών επαρχιών με δυνατότητα 

ίδρυσης ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους. Το τελευταίο όμως δεν είδε ποτέ το φως της 

ημέρας. Το 1923, ο κουρδικός λαός τέθηκε υπό την εξουσία των τεσσάρων χωρών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι Κούρδοι  δημιούργησαν 

αντάρτικα κινήματα
261

 στα πλαίσια του αγώνα τους για αυτονομία στα κράτη που 

διαβιούσαν. Όμως οι προσπάθειες αυτές απέβησαν άκαρπες με εξαίρεση την περιοχή του 

Βορείου Ιράκ, όπου οι Κούρδοι όπως προαναφέρθηκε συμμάχησαν με τις Η.Π.Α. εναντίον 

του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν στον πόλεμο του 2003. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  

στο μετασανταμικό Ιράκ να δημιουργηθεί  μία κατ’ όνομα ομοσπονδία στην οποία το 

κουρδικό στοιχείο έχει αποκτήσει de facto ανεξαρτησία και τέτοιες κρατικές δομές, οι 

οποίες ανά πάσα στιγμή έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από την κρατική οντότητα, 

έχοντας  στην πραγματικότητα  αναπτύξει δομές συνομοσπονδίας και όχι ομοσπονδίας
262

.  
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Στη Συρία, ως απότοκο του εμφυλίου βλέπουμε να εμφανίζεται ένας κουρδικός 

θύλακας τον οποίον ελέγχουν αποκλειστικά. Οι απελευθερωμένες κουρδικές περιοχές 

διοικούνται από  τοπικά συμβούλια, και Κούρδοι εκπρόσωποι ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν 

να σχηματίσουν μια κουρδική προσωρινή κυβέρνηση , τουλάχιστον για το χρονικό 

διάστημα μέχρι να τελειώσει ο εμφύλιος πόλεμος, λόγω της απουσίας οποιασδήποτε 

κεντρικής αρχής. Δημιούργησαν τις δικές τους αστυνομικές δυνάμεις , κυκλοφόρησαν τις 

δικές τους  πινακίδες κυκλοφορίας και απαλλάχτηκαν από τους περιορισμούς που υπήρξαν 

την εποχή του "παλιού» συστήματος" (του Άσαντ), για τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. 

Η κινητοποίηση αυτή των Κούρδων της Συρίας προκάλεσε την έντονη αντίδραση της 

Άγκυρας αλλά και των ισλαμιστών φονταμενταλιστών που μάχονται εναντίον του 

καθεστώτος της Δαμασκού.  Οι τζιχαντιστές πολεμούν  για να διατηρήσουν τον έλεγχο των 

συνοριακών περιοχών μεταξύ της Συρίας, της Τουρκίας και του Ιράκ, που επιτρέπουν την 

εισαγωγή όπλων που προορίζονται γι 'αυτούς. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

διεξαγωγή σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των Κούρδων και των φονταμενταλιστών.
263

 

Στις συγκρούσεις αυτές, άμαχοι Κούρδοι πολίτες βρήκαν τραγικό θάνατο, 

προκαλώντας την αντίδραση του ηγέτη της Περιφερειακής Διοίκησης του Κουρδιστάν στο 

Βόρειο  Ιράκ, Μεσούντ Μπαρζανί, ο οποίος δήλωσε: «Εάν οι αναφορές είναι αληθείς και 

αποδειχθεί ότι πολίτες, γυναίκες και παιδιά των αθώων Κούρδων αντιμετωπίζουν απειλή από 

δολοφόνους και τρομοκράτες, τότε το Ιρακινό Κουρδιστάν θα κάνει χρήση όλων των 

δυνατοτήτων που διαθέτει προκειμένου να υπερασπίσει τις γυναίκες, τα παιδιά και τους 

αθώους πολίτες».
264

 

Για την ώρα, μεταξύ της Περιφερειακής Διοίκησης του ιρακινού Κουρδιστάν και της 

αυτόνομης περιοχή της Συρίας, οικοδομήθηκε μια σχέση αλληλεξάρτησης.. Οι Κούρδοι της 

Συρίας χρειάζονται τη KRG (Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν) ως μεσολαβητή 

και στρατηγικό βάθος, και η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν χρειάζεται τους 

Κούρδους της Συρίας, προκειμένου να γίνει το εθνικό κέντρο για όλους τους Κούρδους, 

καθώς και να αποκτήσουν μια καλύτερη διέξοδο προς τη θάλασσα.
265

 

Επομένως οι Κούρδοι έχουν αποκτήσει μέχρις στιγμής, σε μεγαλύτερο βαθμό στο 

Ιράκ και σε μικρότερο στη Συρία, ένα είδος αυτονομίας, πραγματοποιώντας με αυτόν τον 

τρόπο τα πρώτα βήματα προς την εθνική τους ολοκλήρωση. Όπως αναφέρει  ο πρώην 

Αρχηγός των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, İlker Başbuğ, στο βιβλίο του με τίτλο “Terör 

Örgütlerinin Sonu” –κυκλοφόρησε το Μάιο του 2011- (το τέλος των τρομοκρατικών 

οργανώσεων) οι Κούρδοι στοχεύουν σταδιακά στην δημιουργία ενός ανεξάρτητου 

Κουρδικού κράτους. μέσα από τέσσερα βήματα/στάδια: Το πρώτο είναι η αναγνώριση των 
                                                                                                                                                                      
εφαρμόζουν τις αποφάσεις τους έμμεσα, μέσω του κυρίαρχου επιπέδου. Συνεπώς τείνουν να είναι 

λιγότερο ισχυρά. Συμπερασματικά στην ομοσπονδία η εξουσία διασπείρεται σε πολλαπλά επίπεδα 

βάσει του Συντάγματος, ενώ στην συνομοσπονδία η εξουσία συγκεντρώνεται σε ένα μόνο επίπεδο. 
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Κούρδων σε όλες τις περιοχές/χώρες, όπου διαβιούν. Το δεύτερο η δημιουργία μιας 

αυτόνομης διοίκησης σε κάθε μία από αυτές, το τρίτο η τελική δημιουργία πολλών μικρών 

κουρδικών κρατιδίων στις προαναφερθείσες περιοχές και το τέταρτο η ενοποίησή τους με 

τελικό αποτέλεσμα το ενιαίο και παράλληλα μεγάλο Κουρδιστάν.
266

 

Ενώ όλα αυτά λαμβάνουν χώρα, στις κουρδικές περιοχές της Συρίας και του Ιράκ, το 

ερώτημα που εύλογα προκύπτει αφορά στο πώς θα κινητοποιηθούν και οι υπόλοιποι 

κουρδικοί πληθυσμοί σε Τουρκία και Ιράν. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να επιτευχθεί με 

τους εξής τρόπους: 

Πρώτον, με την υποκίνηση των υπαρχόντων κινημάτων από τρίτες ενδιαφερόμενες 

χώρες (κυρίως Ισραήλ και Η.Π.Α.) με απώτερο σκοπό την δημιουργία αυτόνομων 

κουρδικών οντοτήτων υπό τύπου ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας, στις χώρες αυτές. 

Δεύτερον με την χρήση της κουρδικής μειονότητας του Ιράν ως «Πέμπτη Φάλαγγα» σε μια 

επιθετική ενέργεια εναντίον του, κατά τα πρότυπα του πολέμου στο Ιράκ το 2003 . Ωστόσο 

το ενδεχόμενο αυτό φαντάζει «μακρινό» λόγω της εσχάτως κατευναστικής πολιτικής που 

ακολουθεί η Τεχεράνη, στις σχέσεις της με την Δύση. Επίσης οι πιθανότητες μιας τέτοιας 

προοπτικής μειώνονται εξαιτίας της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν, που είναι σαφώς 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Ιράκ το 2003, και της εδαφικής διαμόρφωσης της 

χώρας. 

Ο τρίτος τρόπος αφορά στην πρόκληση  πολέμου ή έντασης  μεταξύ του Ιράν και της 

Τουρκίας με βάση την στρατηγική του «διαίρει και βασίλευε», με την αμυντική της 

έκφανση (μεταφορά βαρών) να θεωρείται πιο πιθανή από την αντίστοιχη επιθετική. Η 

περίπτωση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του 

Ιράν δίνουν την εικόνα «λυκοφιλίας». Ουσιαστικά αποτελεί μία τακτική συμμαχία η οποία 

βασίστηκε σε μια μόνο παράμετρο, η οποία δεν είναι άλλη από την εκτίμηση-βεβαιότητα 

πως η Δύση και το Ισραήλ, μέσω του δεύτερου πολέμου του Κόλπου στην ουσία θα 

δημιουργήσουν, εκούσια ή ακούσια, ένα ανεξάρτητο κράτος των Κούρδων, οι οποίοι αργά 

ή γρήγορα θα διεκδικήσουν εδάφη τόσο από την Τουρκία όσο και από το Ιράν
267

. 

 Ιστορικά, στα βάθη των αιώνων, οι σχέσεις των δυο πλευρών ήταν πάντοτε 

προβληματικές. Ακόμα περισσότερο σήμερα, που αντιπροσωπεύουν δύο επαναστατικής 

φύσεως δυνάμεις, διαφορετικού δόγματος, και αποβλέπουν στην περιφερειακή ηγεμονία 

στην ίδια περιοχή. Χαρακτηριστικά ο Souer Cagaptay, διευθυντής του τουρκικού 

ερευνητικού προγράμματος του Washington Institute, αναφέρει σε άρθρο του στην Hurriyet 

Daily News : « Η Τουρκία και το Ιράν αναβιώνουν τον ιστορικό ανταγωνισμό που 

χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Το μέλλον των ανταγωνισμών στη Μέση Ανατολή δεν θα 

έχει σε δεσπόζουσα θέση τον αραβοϊσραηλινό ανταγωνισμό, αλλά τον ιρανοτουρκικό.  Στη 

Μέση Ανατολή υπάρχει ένας σάχης ή ένας σουλτάνος, όχι όμως ένας σουλτάνος και ένας 

σάχης».
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Ουσιαστικά αυτό  που μπορεί να προκαλέσει την ένταση μεταξύ των δύο αυτών 

ανταγωνιστικών χωρών σήμερα, είναι η πολιτική της υπερεξάπλωσης της Τουρκίας, 

επιχειρώντας να θέσει τους Κούρδους κάτω από τον μανδύα του σουνιτικού Ισλάμ.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η πολιτική της Τουρκίας στο κουρδικό 

ζήτημα στο εσωτερικό της, βασίζεται στην αρχή του «αφομοίωνε και βασίλευε». Ο 

Ερντογάν στο συγκεκριμένο θέμα διαφοροποιείται από τους κεμαλιστές προκατόχους του. 

Για πρώτη φορά στην Τουρκία χρησιμοποιείται ο όρος «Κούρδοι» και όχι ο  όρος «ορεινοί 

Τούρκοι» που χρησιμοποιούσαν οι κεμαλιστές. Ουσιαστικά ο Ερντογάν επιδιώκει να 

τονίσει την κοινή θρησκευτική παράδοση μεταξύ των δύο λαών (ανήκουν και οι δύο στο 

σουνιτικό δόγμα) βασιζόμενος στην τάση που έδειξαν κατά το παρελθόν οι Κούρδοι να 

υποτάσσουν τις όποιες εθνικές τους αξιώσεις κάτω από την ισλαμική θρησκεία. Αναφορικά 

δε με την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν στο Βόρειο Ιράκ αφού δεν μπόρεσε  

να  αποτρέψει την δημιουργία του, επιχειρεί να το προσεταιριστεί και να το  

«δορυφοροποιήσει»
269

 αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την επιρροή της στην περιοχή. 

Γενικότερα, οι επιδιώξεις των Τούρκων αναφορικά με το κουρδικό ζήτημα 

αντανακλώνται στα λόγια του νέου συμβούλου Α΄ του Ερντογάν, Γιγίτ Μπουλούτ. Ο 

πρώην δημοσιογράφος  και νυν σύμβουλος του τούρκου πρωθυπουργού υποστήριξε πως :    

« όσοι φοβούνται την ίδρυση του Κουρδιστάν δεν βλέπουν πως εξαπλώνεται η έκταση της 

Τουρκίας. Όσοι λένε πως η Τουρκία θα διχοτομηθεί λόγω του Κουρδιστάν αγνοούν πως οι 

περιοχές που θα δημιουργηθούν δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς να συνδεθούν με την 

Τουρκία. Μπορεί να μιλούν για το Κουρδιστάν όμως μιλούν για την επέκταση της Τουρκίας. 

Ποιους ενοχλεί η αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας και η δημιουργία νέων δυναμικών;» και 

συνέχισε λέγοντας : « σήμερα αν πάει κάποιος στο Αρμπίλ θα διαπιστώσει πως το 

αεροδρόμιο το έχουν κατασκευάσει τουρκικές εταιρείες. Το πανεπιστήμιο πάλι το έχτισαν 

τουρκικές εταιρείες. Όλες οι μάρκες είναι τούρκικες. Δηλαδή το Αρμπίλ είναι τουρκική πόλη 

όπως και η Άγκυρα. Το Αρμπίλ είναι Κουρδική πόλη όπως η Άγκυρα».
270

 

Η αύξηση της επιρροής της Τουρκίας στο Βόρειο Ιράκ, σε συνδυασμό με την ήδη 

υφιστάμενη στον σουνιτικό πληθυσμό της χώρας, θα την καταστήσει κυρίαρχη δύναμη 

στην περιοχή και θα μειώσει αισθητά την επιρροή που ασκεί αυτή τη στιγμή στο Ιράκ, η 

Τεχεράνη. Μια τέτοια προοπτική θεωρείται βέβαιο πως θα προκαλέσει την αντίδραση της 

Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν από την μεριά του πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ότι θα  

επιχειρήσει να ενισχύσει τους Κούρδους της Συρίας, που μάχονται εναντίον των σουνιτών 

εξτρεμιστών, διότι με δεδομένη την φυλετική ταύτιση των Ιρανών με τους Κούρδους 

(ανήκουν και τα δύο αυτά έθνη στα “μηδικά φύλα”) θα θελήσει να απομειώσει κάθε 

δυσαρέσκεια των εις τα ιρανικά εδάφη ευρισκομένων Κούρδων, οι οποίοι έχουν ήδη 

εκδηλώσει την διάθεσή τους να βοηθήσουν στρατιωτικά τους κατασφαζομένους από τους 

ισλαμιστές, αδελφούς τους, στα συριακά εδάφη. Επίσης, το Ιράν αντιλαμβάνεται ότι με τον 
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τρόπο αυτό δημιουργεί αποσχιστικές κουρδικές τάσεις και στην Τουρκία, καθόσον το ΡΚΚ 

υποστηρίζεται ως ένα βαθμό από τους Κούρδους της Συρίας.
271

 

Ένα ακόμη ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην περιοχή, 

αφορά στην διενέργεια δημοψηφίσματος για την τύχη της πόλεως του Κιρκούκ. .Η περιοχή 

του Κιρκούκ από την αρχή, λόγο της ιδιαιτερότητάς της
272

 έλαβε ένα ξεχωριστό καθεστώς 

σύμφωνα με το οποίο τόσο οι Κούρδοι όσο και οι Τουρκομάνοι και οι Άραβες θα είχαν 

λόγο στις εξελίξεις και θα προσπαθούσαν να συνδιοικήσουν την περιοχή υπό την υψηλή 

πάντα εποπτεία και διαιτησία των ΗΠΑ. Πέραν όμως της αρχικής αυτής λύσης, η οποία και 

θεωρήθηκε ως ημίμετρο που σκοπό είχε να προφυλάξει την ειρήνη στην περιοχή, το νέο 

Σύνταγμα του Ιράκ προβλέπει τη διενέργεια απογραφής για να διαπιστωθεί η εθνολογική 

σύνθεση της περιοχής και κατόπιν δημοψηφίσματος να αποφασίσει ο τοπικός πληθυσμός 

από ποιον θέλει να διοικηθεί, από την κουρδική ή την αραβική διοίκηση. 273 

Το Άρθρο 140 του Συντάγματος του Ιράκ το οποίο και τέθηκε σε ισχύ το 2005., 

προβλέπει ακόμα πως πριν από την απογραφή και το δημοψήφισμα οι εκτοπισθέντες 

πληθυσμοί (δηλαδή οι Κούρδοι) θα πρέπει να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες, 

ενώ οι Άραβες θα πρέπει να εγκαταλείψουν καταπατημένες περιουσίες και εκτάσεις και να 

μετεγκατασταθούν στο Κεντρικό και Νότιο Ιράκ. Η καταληκτική δε ημερομηνία για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του Κιρκούκ  ήταν ο 

Δεκέμβριος του 2007. Όπως είναι φυσικό, η εσωτερική κατάσταση στο Ιράκ αλλά και η 

παρελκυστική πολιτική της Βαγδάτης, η οποία συνεπικουρούνταν και από την Άγκυρα, δεν 

επέτρεψε την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας με το δημοψήφισμα να 

αναβάλλεται συνεχώς μέχρι σήμερα. 

Είναι σαφές πως η διενέργεια της απογραφής θα οδηγήσει σε μία από τις δύο 

ακόλουθες κατευθύνσεις, των οποίων το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο και το αυτό. Με βάση 

το γεγονός πως το αποτέλεσμα θα είναι συντριπτικό υπέρ της κουρδικής εθνότητας, η 

Βαγδάτη θα πρέπει είτε να επιτρέψει να διενεργηθεί και το δημοψήφισμα, το οποίο 
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 Ήδη από το 1927 στην περιοχή του Κιρκούκ ανακαλύφθηκαν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, κάτι 
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προβλέπεται από το Σύνταγμα, είτε, για να αποφύγει τα χειρότερα, να προσπαθήσει να 

αναβάλει ή/και να ακυρώσει τη συγκεκριμένη συνταγματική πρόβλεψη. Όπως γίνεται 

κατανοητό, στην πρώτη περίπτωση το κουρδικό στοιχείο θα ψηφίσει για την προσάρτηση 

της περιοχής στην KRG (Περιφερειακή Διοίκηση Κουρδιστάν), ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση θα υπάρξει κουρδική εξέγερση και de facto προσάρτηση του Κιρκούκ στο 

Κουρδιστάν.
274

 Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται βέβαιο πως θα προκαλέσει την έντονη 

αντίδραση της Τουρκίας η οποία επιδιώκει την «συνδιαχείριση» του ορυκτού πλούτου της 

περιοχής, λόγω της ύπαρξης της μειονότητας των Τουρκομάνων, ενώ οι ένοπλες 

συγκρούσεις που αναπόφευκτα θα προκύψουν πιθανόν να σηματοδοτήσουν και τη γένεση 

ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν.
275

 

Όλα αυτά όμως αποτελούν τις αφορμές, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην 

δημιουργία ενός Κουρδικού κράτους. Ωστόσο τα βαθύτερα αίτια μπορούν να εντοπιστούν 

στις επιδιώξεις κυρίως του Ισραήλ, αλλά και των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή και οι 

οποίες έρχονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με την αρχή του «ένωνε και επηρέαζε». Πράγματι 

η δημιουργία ενός  μουσουλμανικού και όχι αραβικού κράτους ,στον «πυρήνα» της Μέσης 

Ανατολής που δεν θα έχει ηγεμονικές βλέψεις και θα διάκεινται φιλικά προς το Ισραήλ, 

εκπληρώνει την προσπάθεια του Ισραήλ να αποδυναμώσει τα εχθρικά προς αυτό 

διακείμενα κράτη και να δημιουργήσει ταυτόχρονα μια ζώνη ασφαλείας γύρω από αυτό.  

Όπως αναφέρει ο Κούρδος δημοσιογράφος Ayub Nuri οι συνθήκες υπό τις οποίες 

δύναται να δημιουργηθεί ένα κουρδικό κράτος μοιάζουν πολύ με αυτές της δημιουργίας 

του εβραϊκού κράτους το 1948. Ο ίδιος στην συνέχεια υποστηρίζει πως : «Οι Κούρδοι 

αισθάνονται βαθιά συμπάθεια προς το Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν θα ήταν προς 

όφελος του Ισραήλ. Mια τέτοια προοπτική θα δημιουργούσε μια ισορροπία δυνάμεων. Μέχρι 

σήμερα, το Ισραήλ είναι μια χώρα μόνη της ενάντια σε πολλούς εχθρούς. Αλλά αν ένα 

ανεξάρτητο κουρδικό κράτος γεννιόταν, το Ισραήλ θα αποκτούσε για πρώτη φορά στην 

ιστορία του, ένα πραγματικό φίλο στην περιοχή, και δεύτερον, το Κουρδιστάν θα ήταν, γι 

'αυτό, το ισοδύναμο μιας ζώνης ασφαλείας, ενώπιον της Τουρκίας, του Ιράν και του Ιράκ».
276

 

Στο ίδιο μήκος κύματος ο δημοσιογράφος Amri Sousse, σε άρθρο του στην JSS News 

τονίζει : « Για το Ισραήλ, η εξέλιξη αυτή υπόσχεται μόνο θετικά αποτελέσματα.  Οι Κούρδοι 

είναι μουσουλμάνοι, αλλά δεν είναι Άραβες, και έχουν άριστες ανεπίσημες σχέσεις με το 

Ισραήλ. Υπάρχει κάτι που το Ισραήλ μπορεί και πρέπει να κάνει για να ενθαρρύνει αυτή την 

εξέλιξη; Βεβαίως, άτυπες επαφές θα έπρεπε να συνεχιστούν καθώς και πρέπει να γίνουν 

εμπορικές και τεχνολογικές προσφορές υποστήριξης, αν δεν έχουν ήδη γίνει. Οποιοδήποτε 

ανεξάρτητο Κουρδιστάν θα είναι χερσαίος θύλακας. Η χρήση του ισραηλινού λιμανιού της 
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Χάιφα θα ήταν μεγάλης αξίας για μια τέτοια οντότητα, ενώ σήμερα έχουν πρόσβαση μόνο 

στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω ενός ιορδανικού λιμανιού».
277

 

Όμως και για τις μεγάλες δυνάμεις μια τέτοια προοπτική φαντάζει θετική. Για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες η δημιουργία ενός τέτοιου μετριοπαθούς και ευκόλως 

χαλιναγωγήσιμου κράτος στην «καρδιά» της Μέσης Ανατολής και στο κέντρο μιας 

περιοχής που θα περιτριγυρίζεται από τέσσερις θάλασσες (Εύξεινος Πόντος, Κασπία 

Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειος και Περσικός Κόλπος) παρέχει πολλαπλά 

πλεονεκτήματα, διότι μέσω αυτού θα ελέγχει τα ύδατα του Τίγρητος και του Ευφράτου, 

όπως και τα πετρέλαια της Μοσούλης και του Κιρκούκ και θα εξασφαλίζει στρατηγικό 

εφαλτήριο για τον έλεγχο ολοκλήρου της Ασίας (Κεντρικής και Ανατολικής) αλλά και 

χερσαίο στρατηγικό βάθος δια την προστασία του κράτους του Ισραήλ, ζήτημα το οποίο 

αποτελεί σοβαρή μέριμνα για την Ουάσιγκτον.
278

 

Ενδεικτικό των αμερικανικών προθέσεων για τον σχεδιασμό μιας νέας Μέσης 

Ανατολής αποτελεί ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό των αμερικανικών 

Ενόπλων Δυνάμεων το 2006 με τίτλο «Πώς θα έμοιαζε μια καλύτερη  Μέση Ανατολή;» . O 

συγγραφέας του άρθρου Ραλφ Πετερς τονίζει χαρακτηριστικά: «Η πλέον προφανής αδικία 

στα εκ της φύσεώς τους άγρια και άδικα εδάφη, τα οποία περιβάλλονται από τα όρη των 

Βαλκανίων έως τα Ιμαλάια, είναι η απουσία ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους. Ένας 

αριθμός Κούρδων που κυμαίνεται μεταξύ των 27 και 36 εκατομμυρίων ανθρώπων διαβιεί σε 

μία συνεχή και ευρεία περιοχή της Μέσης Ανατολής (οι αριθμοί δεν είναι ακριβείς διότι 

κανένα κράτος δεν έχει επιτρέψει τη διενέργεια μίας πραγματικής απογραφής). Με πληθυσμό 

μεγαλύτερο του σημερινού πληθυσμού του Ιράκ, ακόμα και αν οι πραγματικοί αριθμοί 

επιβεβαιώνουν τις πλέον μετριοπαθείς μετρήσεις αναφορικά με τον αριθμό τους, οι Κούρδοι 

αποτελούν το πλέον πολυπληθές έθνος στον πλανήτη το οποίο δεν διαθέτει μία ανεξάρτητη 

εθνική εστία. Η σκληρή αλήθεια είναι πως, ήδη από την εποχή του Ξενοφώντα, οι Κούρδοι 

καταπιέζονται από κάθε ξένο παράγοντα, ο οποίος ανά τους αιώνες ελέγχει τα εδάφη τους». 

και συνεχίζει επισημαίνοντας πως : «ένα ελεύθερο Κουρδιστάν, εκτεινόμενο από το 

Ντιγιαρμπακίρ στην Ταυρική, θα αποτελεί το πλέον φιλοδυτικό κράτος στην περιοχή μεταξύ 

της Βουλγαρίας και της Ιαπωνίας».
279

 

Επιπλέον, τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να 

συνηγορήσουν στην δημιουργία ενός Κουρδικού κράτους, διότι αυτό θα λειτουργούσε ως 

«ανάχωμα» ενάντια στην εξάπλωση του ισλαμικού φονταμενταλισμού και του 
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ανεφοδιασμού των ισλαμικών αυτονομιστικών κινημάτων στο «μαλακό υπογάστριο» της 

Ρωσίας, αλλά και στην περιοχή του Σι Κιάνγκ
280

 στην Κίνα. 

Επίσης η Ρωσία ήδη προσπαθεί να αποκτήσει επαφές με τους Κούρδους στην 

περιοχή. Αντιπροσωπεία με επικεφαλή τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας 

Μιχαήλ Μπογκντάνοφ μετέβη στην Αρμπίλ (αρχ. Άρβηλα) για συζητήσεις επί ενεργειακών 

θεμάτων, καθόσον  η ρωσική εταιρεία  Gazpromneft επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στον 

πετρελαϊκό πλούτο των κουρδικών περιοχών στο Βόρειο Ιράκ. Όμως στα πλαίσια αυτής 

της επίσκεψης, η ρωσική αντιπροσωπεία συναντήθηκε στις 31 Ιουλίου 2013 και με την 

Ηγεσία του Κουρδικού Κόμματος της Δημοκρατικής Ένωσης ((PYD) της Συρίας, 

αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την σημασία του κουρδικού παράγοντα στις εξελίξεις 

στην Μέση Ανατολή.
281

  

Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη τις πάγιες επιδιώξεις του Ισραήλ και τις 

αντίστοιχες των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή, αλλά και τις  εξελίξεις που λαμβάνουν 

χώρα μέχρι στιγμής,  μπορούμε να οδηγηθούμε ασφαλώς στο συμπέρασμα ότι επίκειται 

ένας ευρύτερος σχεδιασμός για την δημιουργία μιας νέας τάξης πραγμάτων στην Μέση 

Ανατολή, με καταμερισμό των σφαιρών επιρροής των μεγάλων δυνάμεων, κατά τα 

πρότυπα της συμφωνίας Sykes-Picot
282

.  

Μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό η δημιουργία αυτόνομων κουρδικών κρατιδίων, υπό 

τύπου ομοσπονδίας/συνομοσπονδίας στα κράτη που διαμένουν ή η δημιουργία ενός 

ανεξάρτητου Κουρδικού κράτους με βάση την αρχή του «ένωνε και επηρέαζε» φαντάζει 

πιο πιθανή από ποτέ. Όμως για να επιτευχθεί μια τέτοια εξέλιξη, θα πρέπει και οι Κούρδοι 

να παραμερίσουν τις μεταξύ τους πολιτικές διαφορές, που τους οδήγησαν παλαιότερα σε 

εμφύλιες διαμάχες και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η ισλαμική νοοτροπία, που τους 

ωθούσε κατά το παρελθόν στη συνεργασία ακόμα και με τον κατακτητή, είναι ο 

μεγαλύτερος εχθρός στην πορεία προς την εθνογέννεση και τον εκσυγχρονισμό της 

κουρδικής κοινωνίας και την απελευθέρωση του Κουρδιστάν.
283
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 Στην περιοχή αυτή διαβιεί η τουρκόφωνη μειονότητα των Ουγούρων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται 

από ακραία προσήλωση στο σουνιτικό Ισλάμ και έχουν κατά καιρούς εκδηλώσει αποσχιστικές τάσεις 

από την κινεζική επικράτεια.  
281

 http://infognomonpolitics.blogspot.gr Η Ρωσία "πάνω" από το Κουρδιστάν και το Στρατηγικό βάθος 

των Κούρδων 2012-08-07 
282

 Η συμφωνία Sykes-Picot , επίσημα γνωστή ως η συμφωνία της Μικράς Ασίας , ήταν μια μυστική 

συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, με τη σύμφωνη γνώμη 

της Ρωσίας , για τον καθορισμό των σφαιρών επιρροής και του ελέγχου στην Μέση Ανατολή, μετά την 

νίκη της τριπλής συμμαχίας (Αντάντ) επί της  Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου.  Η συμφωνία τελικά υπογράφηκε στις 16 Μαΐου 1916. 
283

 Oπ. π. http://www.elkeda.gr  Συμμαχία Ισραηλινών-Κούρδων  20.03.2012. 

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/
http://www.elkeda.gr/
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Η αρχή του «διαίρει και βασίλευε», ως μια από τις βασικές αρχές της δεξιοτεχνίας 

της πολιτικής, όπως αναφέρθηκε, ανήκει στο ρεαλιστικό ρεύμα σκέψης. Η υιοθέτηση μιας 

τέτοιας πολιτικής είναι συνήθως αποτέλεσμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού και απαιτεί βάθος 

χρόνου. Επειδή δε, είναι κεκαλυμμένη, δηλαδή λαμβάνει χώρα στο παρασκήνιο και δεν 

γίνεται άμεσα αντιληπτή, απαιτούνται για την υποστήριξη των παρασκηνιακών κινήσεων, 

δραστήριες μυστικές υπηρεσίες και διπλωματική δεξιοτεχνία. Επίσης, επειδή απώτερος 

στόχος της πολιτικής αυτής είναι η μεγιστοποίηση της ασφάλειας ενός κράτους, αυτός που 

την υιοθετεί επιτυγχάνει συνήθως την εσωτερική, αλλά όχι την διεθνή νομιμοποίηση. 

 Όμως  η αρχή αυτή δεν είναι πάντα αποτελεσματική και δύναται σε ορισμένες 

περιπτώσεις να προκαλέσει μελλοντικά προβλήματα. Στο παράδειγμα της αρχής του 

«διαίρει και βασίλευε» που παρατέθηκε στο τρίτο κεφάλαιο, το Ισραήλ πέτυχε μεν την 

διαίρεση του Παλαιστινιακού λαού, ωστόσο δημιούργησε έναν νέο αντίπαλο, την Χαμάς. 

Βέβαια μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι το πρόσημο είναι γενικά θετικό για το Ισραήλ, 

μιας και ένας διαιρεμένος παλαιστινιακός λαός δεν μπορεί να επιτύχει τους εθνικούς του 

στόχους, την δημιουργία δηλαδή ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, ωστόσο η 

ύπαρξη μιας εξτρεμιστικής οργάνωσης σαν την Χαμάς έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια του 

ισραηλινού κράτους.  

 Στο πεδίο της στρατηγικής,  ως απόρροια του ρεαλιστικού τρόπου σκέψης, 

συναντάμε την προσπάθεια  έμμεσης αντιμετώπισης ενός αντιπάλου/ων, δηλαδή την  

στρατηγική του «διαίρει και βασίλευε». Τόσο η επιθετική όσο και η αμυντική της έκφανση 

προϋποθέτουν για την επιτυχή εφαρμογή της, διπλωματική δεξιοτεχνία, καλή αντίληψη 

περί των δομών του διεθνούς συστήματος και των πιέσεων αυτού και την αποφυγή της 

ευθείας αντιμετώπισης του αντιπάλου. Η στρατηγική αυτή συνήθως  λαμβάνει χώρα σε 

περιβάλλον ρευστό, όπως είναι αυτό της Μέσης Ανατολής και προσφέρεται, ιδιαίτερα η 

αμυντική της εκδοχή για την αντιμετώπιση περισσότερων του ενός αντιπάλων. Επειδή δε 

για την υλοποίησή της λαμβάνουν χώρα πολλές φορές και παρασκηνιακές κινήσεις, η 

προσπάθεια απόδειξής της κινείται στα όρια της συνωμοσιολογίας. 

 Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η απόδειξη της εφαρμογής αυτής, υπό το πρίσμα 

της ισραηλινής εξωτερικής πολιτικής, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Το αποτέλεσμα 

μέχρις στιγμής καταδεικνύει την επιτυχία του Ισραήλ να αποδυναμωθούν δύο κύριοι 

αντίπαλοί του, το Ιράκ και η Συρία, χωρίς αυτό να λαμβάνει μέρος στις συγκρούσεις και να 

παραμένει στο περιθώριο. Ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει την στρατηγική 

του Γινόν, στην βάση της οποίας τίθεται ο κατακερματισμός των αντιπάλων του Ισραήλ. 

Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα της στρατηγικής αυτής είναι και η μεταβίβαση του 

κόστους σε τρίτους. Το κόστος ενός πολέμου και η αβεβαιότητα της τελικής εκβάσεώς του 

ωθεί τα κράτη στο να είναι πολύ προσεκτικά σχετικά με την καταφυγή σε αυτόν. Στην 

προσπάθειά τους δε να μειώσουν το κόστος και να εξασφαλίσουν κατά το δυνατό την νίκη, 

τους οδηγεί στην χρησιμοποίηση εθνικών ομάδων ή ανταρτικών κινημάτων ως «Πέμπτη 

Φάλαγγα» στα μετόπισθεν του αντιπάλου. Ο ρόλος αυτός, όπως παρουσιάστηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, ταιριάζει απόλυτα στον κουρδικό παράγοντα, καθόσον οι 
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κουρδικοί πληθυσμοί διαμένουν σε χώρες εχθρικά διακείμενες με το Ισραήλ και είναι 

ταυτόχρονα οι ίδιοι φιλικά διακείμενοι προς αυτό, εκπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την 

αντίληψη των ρεαλιστών ότι : «φυσικός σύμμαχος ενός κράτους, δεν είναι το κράτος που 

βρίσκεται από την άλλη πλευρά των συνόρων του γειτονικού του κράτους, αλλά οι 

δυσαρεστημένοι πολίτες αυτού του κράτους». Είναι πλέον αποδεκτό από πολλούς ότι 

οποιοσδήποτε σχεδιασμός για το μέλλον της Μέσης Ανατολής, θα συμπεριλαμβάνει 

αναγκαστικά και τον κουρδικό παράγοντα. Είναι επίσης όμως γνωστή και μια αδυναμία της 

αρχής του «διαίρει και βασίλευε». Όταν επιχειρείς να διαιρέσεις τους αντιπάλους σου, όπως 

στην περίπτωση του Ισραήλ,  αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία περισσότερων 

μονάδων ισχύος, τα οποία αν και ασθενέστερα μπορούν να συνασπιστούν εναντίον αυτού 

που επιδιώκει την διαίρεση, καθόσον ο έλεγχός τους καθίσταται δυσχερής απειλώντας έτσι 

την σταθερότητα σε μια περιοχή. 

 Για την αποτελεσματικότερη εξασφάλιση της εθνικής του ασφάλειας σε αυτή τη νέα 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μέση Ανατολή, η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ πιθανό 

να μετατοπιστεί από το ρεαλιστικό ρεύμα σκέψης στο αντίστοιχο ρασιοναλιστικό 

(ορθολογιστικό) και να υιοθετήσει την αρχή του «ένωνε και επηρέαζε» αντί αυτής του 

«διαίρει και βασίλευε». 

 Με βάση την κατηγοριοποίηση του Martin Wight, οι ρασιοναλιστές (ορθολογιστές)  

χαρακτηρίζονται από μετριοπάθεια και αποκηρύσσουν την αρχή του «διαίρει και βασίλευε» 

κάθετη ή οριζόντια. Αυτοί αντιπροτείνουν την αρχή του «κονσέρτου» ή την αρχή του 

«ένωνε και επηρέαζε». Η αρχή αυτή βασίζεται στην ύπαρξη κοινών συμφερόντων και την 

καλή θέληση για συνεργασία και αντανακλά συνήθως τις επιδιώξεις μιας ηγεμονικής 

δύναμης, όντας δε ιδιαίτερα αποδοτική σε ορισμένες περιπτώσεις, για την ηγεμονική 

δύναμη που την επιδιώκει. Για παράδειγμα η νατοϊκή συμμαχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αποτέλεσαν το καλύτερο «όχημα» για την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων 

Πολιτειών.  Η σύνθεση όμως διαφορετικών μονάδων δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση. 

Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αυτά που χωρίζουν τους λαούς της φαίνεται να 

υπερτερούν έναντι αυτών που μπορούν να τους ενώσουν. Οι θρησκευτικές διαφορές, η μη 

ορθή χάραξη των συνόρων μετά το πέρας της αποικιοκρατίας σε εθνοτική βάση και η 

ύπαρξη αναθεωρητικών δυνάμεων συντείνουν προς τούτο. 

 Ουσιαστικά η μόνη περίπτωση στην οποία μπορεί να βρει την απόλυτή της εφαρμογή 

η αρχή αυτή, είναι η ένωση των κουρδικών κρατιδίων που πολύ πιθανό να προκύψουν με 

βάση τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, σε ένα ανεξάρτητο Κουρδικό κράτος. Μια 

τέτοια προοπτική, όπως παρουσιάστηκε στο όγδοο κεφάλαιο, συναντά τις επιδιώξεις τόσο 

του Ισραήλ, όσο και των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή, συμβάλλει στον περιορισμό των 

δραστηριοτήτων εξτρεμιστικών κινημάτων, περιορίζει τις ηγεμονικές φιλοδοξίες 

αναθεωρητικών δυνάμεων, αποκαθιστά μια αδικία πολλών δεκαετιών, καθόσον οι Κούρδοι 

μαζί με τους Παλαιστινίους είναι τα μόνα έθνη που δεν έχουν κράτος και τέλος μπορεί να 

αποτελέσει αντικείμενο επηρεασμού των μεγάλων δυνάμεων, αφενός μεν λόγω της 

μετριοπάθειας που χαρακτηρίζει τον κουρδικό λαό, αφετέρου δε λόγω της  ικανοποίησης 

της επίτευξης της εθνικής τους ολοκλήρωσης. 
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 Από την άλλη πλευρά η επαναστατική εκδοχή του «διαίρει και βασίλευε», δηλαδή το 

οριζόντιο «διαίρει και βασίλευε», γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό και δεν προϋποθέτει 

παρασκηνιακές κινήσεις. Η έκκληση στους λαούς και η ταυτόχρονη αγνόηση των 

κυβερνήσεών τους λαμβάνει χώρα στο προσκήνιο, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση 

απαιτείται βάθος χρόνου ώστε να πεισθούν οι λαοί να ακολουθήσουν τον ενεργούντα την 

πολιτική αυτή. Η εσωτερική νομιμοποίηση και σε αυτή την εκδοχή μπορεί να επιτευχθεί, 

σίγουρα όμως όχι η αντίστοιχη διεθνής, καθόσον οι επαναστατικοί ηγέτες για την επίτευξη 

των στόχων τους μπορεί να καταφύγουν στην υποκίνηση ταραχών και την υποστήριξη 

φανατικών κινημάτων σε γειτονικά κράτη, όπως παρουσιάστηκε στο τέταρτο κεφάλαιο. 

Επιπροσθέτως όταν οι επαναστατικοί ηγέτες διαπνέονται από τον «δογματικό 

ιμπεριαλισμό» προκαλούν «διλήμματα ασφαλείας» στους γείτονές τους και έντονες 

διεθνείς αντιδράσεις. 

 Γενικότερα η ύπαρξη επαναστατικών ηγετών σε μια περιοχή δεν συμβάλλει στην 

σταθερότητά της. Οι επαναστατικοί ηγέτες χαρακτηρίζονται από την αντίληψη ότι ξέρουν 

πιο είναι το καλό όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τους άλλους, και επιδιώκουν την διάχυση 

του δόγματος που πρεσβεύουν καταργώντας τα υφιστάμενα σύνορα. Όταν αλληλεπιδρούν 

επαναστατικοί ηγέτες είτε μεταξύ τους
284

 είτε με ηγέτες που ανήκουν στα άλλα δύο 

ρεύματα σκέψης οι πιθανότητες μιας σύγκρουσης είναι μεγαλύτερες διότι ασπάζονται την 

άποψη ότι ο πόλεμος είναι δίκαιος όταν εκπληρώνει τον επαναστατικό σκοπό του 

δόγματος. Από την άλλη μεριά η ύπαρξη ρεαλιστών ηγετών, αν και οι τελευταίοι θεωρούν 

ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα, μπορεί να συμβάλλει στην 

σταθερότητα μιας περιοχής, όταν αυτοί λαμβάνουν υπόψη τους  τις δομές του διεθνούς 

συστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ρεαλισμός που επεδείκνυαν στην 

εξωτερική τους πολιτική, τόσο η Συρία όσο και το Ισραήλ από τον τελευταίο 

Αραβοϊσραηλινό πόλεμο και έπειτα.. Παρά το γεγονός ότι ήταν δύο εχθρικά κράτη και η 

Συρία δεν αναγνώριζε το κράτος του Ισραήλ, και οι δύο προέβαιναν σε εξισορροπητικές 

κινήσεις με αποτέλεσμα να υφίσταται μια σχετική ηρεμία στις σχέσεις τους. Τέλος οι 

ρασιοναλιστές (ορθολογιστές) ηγέτες είναι οι πλέον μετριοπαθείς. Πιστεύουν ότι ο πόλεμος 

είναι η έσχατη λύση για την επίλυση μιας διαφοράς, έχοντας εξαντληθεί τα διπλωματικά 

μέσα. Υιοθετούν επίσης την άποψη περί περιορισμένου πολέμου τόσο αναφορικά με τα 

μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, όσο και με τον χρόνο διεξαγωγής του.
285

  

 Στην περιοχή της  Μέσης Ανατολής, όπου το ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων 

είναι έντονο, συνυπάρχουν και τα τρία ρεύματα σκέψης. Λαμβάνοντας υπόψη το 

ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή, την πάγια προσπάθεια του Ισραήλ για 

μεγιστοποίηση της ασφάλειάς του, τις ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των δύο 

επαναστατικών δυνάμεων, της Τουρκίας και του Ιράν αλλά και του ρόλου που καλείται να 

διαδραματίσει ο κουρδικός παράγοντας, αυτό που απομένει, είναι να δούμε ποιανού 

ρεύματος την «σφραγίδα» θα έχει ο σχεδιασμός για μια νέα Μέση Ανατολή. 

                                                           
284

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανταγωνιστική σχέση μεταξύ της επαναστατικής 

ναζιστικής Γερμανίας και της αντίστοιχης κομμουνιστικής Σοβιετικής Ένωσης κατά την διάρκεια του 

Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
285

 Στην κατηγορία αυτή των πολιτικών θα λέγαμε ότι ανήκει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 

Μπάρακ Ομπάμα και σε ορισμένες περιπτώσεις ο Ρώσος Πρωθυπουργός Βλαντίμιρ Πουτιν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

       ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

 

 

 

 

 

 

1. ΧΑΡΤΗΣ ΕΜΦΑΙΝΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΚΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 

2. ΧΑΡΤΗΣ ΕΜΦΑΙΝΩΝ ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΗΝΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

3. ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΗΝΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

                                                    ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

                                   ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 

                                               ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» 

ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 

Country 
Infantry Armor Air Force Navy 

Active Reserves Tanks APCs Planes Helicopters Warships Submarines 

Israel  

176,500 445,000 3,770 8,325 875 287 72 5 

 

Egypt 

450,000 254,000 3,955 5,375 518 232 176 3 

Iran 

520,000 350,000 1,620 1,400 320 570 256 14 

Iraq 

273,200 - 289 4,140 3 104 25 0 

Jordan 

100,700 60,000 1,217 2,295 111 79 17 0 

Kuwait 15,500 24,000 483 946 58 48 96 0 

Lebanon  

61,400 15,000 350 2,150 5 61 41 0 

S. 

Arabia 

214,500 - 1,015 5,150 330 234 95 0 

Syria 

304,000 314,500 4,800 5,060 490 225 35 0 

Turkey 421,000 379,000 4,460 6,733 404 427 168 14 

ΠΗΓΗ : http://www.jewishvirtuallibrary.org  Military Threats to Israel: Middle East 

Military Balance (Updated August 2013) 
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