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«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, 

τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από 

αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων 

που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου»  
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ΣΥΝΟΨΗ 

 

  Η Μέση Ανατολή εκτός ότι αποτέλεσε την κοιτίδα του πολιτισμού και τη 

γενέτειρα μεγάλων θρησκειών, βρίσκεται στην συμβολή της Ευρώπης, της Ασίας 

και της Αφρικής και αποτελεί ισχυρό επικοινωνιακό, μεταφορικό αλλά και ενεργειακό 

παγκόσμιο κόμβο. Το υψηλό ενεργειακό προφίλ της περιοχής την καθιστά πόλο 

έλξης για επίδοξους ηγεμόνες. Από την αρχή της γνωστής ιστορίας η Μέση Ανατολή 

ταλανίζεται από συγκρούσεις και πολέμους είτε μεταξύ διαφόρων πολιτισμών, είτε 

ένδο πολιτισμικές. Αυτός που θα καταφέρει να έχει υπό τον πλήρη έλεγχό του την 

Μέση Ανατολή θα είναι πιθανόν και ο ιδρυτής της επόμενης «Αυτοκρατορίας». 

Στη παρούσα διατριβή έγινε προσπάθεια να ξεδιαλύνει το θολό τοπίο των 

πολλαπλών και σφοδρών συγκρούσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και πως 

αυτές αντανακλώνται στο διεθνές ανταγωνιστικό σύστημα. Κυριότερος πυλώνας της 

μελέτης αποτέλεσε το βαθύτερο αίτιο των συγκρούσεων στην περιοχή της μέσης 

Ανατολής και αν αυτό τελικά βασίζεται στη διαφορά των επικρατέστερών 

πολιτισμών της περιοχής, ή αποτελεί το προϊόν μια ενδο – πολιτισμικής και           

ενδο – μουσουλμανικής διαμάχης ή κάτι πιο αρχέγονο όπως είναι το «κυνήγι» για 

την ισορροπία της ισχύος όπως πάντα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο θρησκευτικός φανατισμός που εμφανίζεται σε όλο τον χώρο της Μέσης 

Ανατολής είναι ίσως ένα κρίσιμο στοιχείο μιας κρίσης. Οι εξεγέρσεις των 

τελευταίων ετών δημιούργησαν μια σειρά από νέες πραγματικότητες, όπως η 

άνοδος των Ισλαμιστών, το φάντασμα του σεχταρισμού και της ασφάλειας, καθώς 

και η μεταβαλλόμενη ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Εκείνο κυρίως που 

δημιουργεί φόβο είναι η δράση των ανεξέλεγκτων ομάδων –μη κρατικών 

δρώντων–, η οποία συχνά εξελίσσεται σε σφαγές. Η Μέση Ανατολή και η Βόρεια 

Αφρική αποτελούν από γεωπολιτική άποψη σημαντική περιοχή, τόσο εξαιτίας της 

ενεργειακής της βαρύτητας, όσο και λόγω των απειλών που μπορεί να προέλθουν 

από την αστάθεια στην περιοχή αυτή.  

Η Μέση Ανατολή και οι Χώρες που την αποτελούν υπήρξε από τη γέννηση 

των ανθρωπίνων κοινωνιών μέχρι και σήμερα, το θέατρο δράσεως των 

πολιτισμών, το πεδίο αναπτύξεως και επιβολής των μεγάλων φυλετικών και 

θρησκευτικών κινημάτων και το «μήλο της έριδος» των ισχυρών της γης. Τα 

περιφερειακά προβλήματα που βασανίζουν το χώρο της Μέσης. Ανατολής έχουν 

τις ρίζες τους στο βάθος της ιστορίας. Η περιοχή αυτή αποτελεί τη μεγάλη πύλη 

της λεωφόρου που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση και κατέχει το κλειδί του 

ενεργειακού πλούτου που τροφοδοτεί και κινεί τον τεχνοκρατικό πολιτισμό μας.  

Οι ανταγωνισμοί των Μεγάλων Δυνάμεων προσδιόρισαν τις ισορροπίες 

στην περιοχή κατά τον 20ο αιώνα, κυρίως εξαιτίας της πλούσιας σε πετρέλαια 

περιοχής της. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όχι μόνο δεν επήλθε η ειρήνη 

στην περιοχή, αλλά άφησε χώρες ισχυρά εξοπλισμένες και μη ελεγχόμενες. Η 

στρατηγική και οικονομική σημασία της Μέσης Ανατολής συνέβαλε στην έντονη 

ανάμιξη των Μεγάλων Δυνάμεων. Ο σημαντικότερος λόγος της ανάμιξης των ΗΠΑ 

είναι η εξασφάλιση των ενεργειακών αναγκών της Δύσης, η διατήρηση του status 

quo και η αποφυγή ενίσχυσης ενός εκ των πετρελαιοπαραγωγών κρατών. Η Μέση 

Ανατολή αντιπροσωπεύει το 60% των αποδεδειγμένων αποθεμάτων, με 

σημαντικότερα κράτη την Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Ιράν. Ένα 

άλλο σημείο σημαντικών τριβών είναι οι περιορισμένοι υδάτινοι πόροι. 
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Αναμφίβολα, ο έλεγχος των υδάτινων πόρων γίνεται σιγά-σιγά ζήτημα εθνικής 

ασφάλειας για τα κράτη της περιοχής, αφού η ύπαρξη ή η έλλειψη νερού αποτελεί 

θέμα ζωής ή θανάτου. Οι δε προβλέψεις κάθε άλλο παρά ευοίωνες είναι. Τα 

υπάρχοντα υδρευτικά συστήματα καλούνται να επιλύσουν το πρόβλημα της 

ραγδαίας πληθυσμιακής αύξησης και τα οποία τα μοιράζονται κράτη που οι 

σχέσεις τους χαρακτηρίζονται από ένταση και αντιπαλότητα. Τα μείζονος σημασίας 

γεωπολιτικά παιχνίδια που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή, προκαλούν 

το παγκόσμιο ενδιαφέρον και επηρεάζουν τις σχέσεις όλων των γειτονικών 

κρατών. 

Μέσα από την παρούσα διατριβή θα γίνει σύνοψη και αποτίμηση της 

υπάρχουσας ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και συσχέτιση των 

υπαρχουσών θεωριών των διεθνών σχέσεων με την πραγματικότητα της Μέσης 

Ανατολής, για την ανάδειξη των πιθανών καταστάσεων που οδηγούν στις 

συγκρούσεις στην περιοχή. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια σύντομης βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, έτσι ώστε να γίνει μια συνοπτική και περιεκτική εννοιολογική και 

θεωρητική προσέγγιση των όρων σύγκρουση και ισορροπία ισχύος, κομβικές 

έννοιες πάνω στις οποίες θα βασιστεί η ανάλυσή μας, μέσα από την υπάρχουσα 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να προσδιορίσουμε τον χώρο της 

μέσης Ανατολής, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, μέσα από μια ιστορική 

αναδρομή των κυριότερων πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων, τα οποία 

οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε μια περιπτωσιολογική μελέτη (Case 

Study) για τους τρεις βασικούς δρώντες της Μέσης Ανατολής, Συρία , Αίγυπτος και 

Λίβανος, οι οποίοι θα αποτελέσουν τον κορμό της μελέτης μας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εκτιμάτε η γεωπολιτική διάσταση της περιοχής της 

μέσης Ανατολής και ο τρόπος που αυτή επιδρά στα δρώμενα της διεθνής σκηνής. 

Η πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων, επίσης, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα 

στο καθορισμό της γεωπολιτικής ταυτότητας και ανάλυσης. 
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Τέλος στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, θα προβούμε στην αποτύπωση 

των κυριότερων αποτελεσμάτων της συλλογιστικής μας πορείας που 

διαμορφώνονται από την παραπάνω μελέτη και ανάλυση, καταλήγοντας στο 

εξαγόμενο συμπέρασμα για το πολυδιάστατο ζήτημα των συγκρούσεων στην 

Μέση Ανατολή. 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να διερευνήσει το φαινόμενο των 

συρράξεων στην Μέση Ανατολή και να αναλυθούν πρωτίστως τα πιθανά αίτια και 

δευτερευόντως οι παράμετροι που οδηγούν τους εκάστοτε αντιπάλους κάθε φορά 

σε σύγκρουση σε μια πολυτάραχη περιοχή όπως αυτή της Μέσης Ανατολής. Λόγω 

της τεράστιας σημασίας σε γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό 

επίπεδο στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής, αλλά και της μακρόχρονης και 

συνεχιζόμενης συγκρουσιακής κατάστασης, η οποία την διέπει, θα αναγκαστούμε 

να περιορίσουμε την μελέτη τόσο γεωγραφικά αλλά κυρίως χρονικά, 

επικεντρώνοντας σε Αίγυπτο, Συρία και Λίβανο μεταψυχροπολεμικά. Οι εξελίξεις 

στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζουν µόνο τα κράτη της περιοχής, αλλά και τον 

ευρύτερο χώρο, δεδομένου ότι αποτελούν παράγοντες που επιδρούν καθοριστικά 

στην περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Η σύγκρουση μεταξύ των 

πολιτισμών (Ανατολή – Δύση), οι εσωτερικές διαμάχες (ένδο - αραβικές και ένδο – 

μουσουλμανικές) και η διατήρηση της ισορροπίας της ισχύος, θα αποτελέσουν 

τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η ανάλυση και η 

εξαγωγή των συμπερασμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ & ΙΣΧΥΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

1.1  Η ΙΣΧΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Στις διεθνείς σχέσεις υφίστανται πολλοί δρώντες και επιδράσεις και ως εκ 

τούτου οι διεθνολόγοι τους κατηγοριοποιούν σε διαφορά επίπεδα ανάλυσης. Το 

κάθε επίπεδο περιλαμβάνει παρόμοιους δρώντες ή διαδικασίες  που επιτρέπουν 

την εξαγωγή πιθανών εξηγήσεων στο ερώτημα «γιατί». Σύμφωνα με τον έγκριτο 

καθηγητή και διεθνολόγο, Κ. Waltz υπάρχουν τρία επίπεδα ανάλυσης: Το πρώτο 

είναι το ατομικό επίπεδο, που εστιάζει στην προσωπικότητα, τις αντιλήψεις, τις 

επιλογές, τις δραστηριότητες από άτομα διαμορφωτές αποφάσεων. Το δεύτερο 

είναι το κρατικό επίπεδο ή εγχώριοι παράγοντες, που αναλύει τα χαρακτηριστικά 

του κράτους: είδος κυβέρνησης (δημοκρατία, απολυταρχία), το οικονομικό 

σύστημα (καπιταλιστικό, σοσιαλιστικό). Το τρίτο είναι το διεθνές σύστημα, που 

εστιάζει και προσπαθεί να εξηγήσει τα αποτελέσματα μέσα από στα άναρχα 

χαρακτηριστικά του συστήματος, τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς 

και τις παγκόσμιες τάσεις, ιδεολογίες και δυναμικές (Waltz 2001). 

Ο πολίτικος ρεαλισμός είναι μια σχολή σκέψης που εξηγεί τις διεθνείς 

σχέσεις με την άσκηση της ισχύος μεταξύ των κρατών. Ο Θουκυδίδης με το έργο 

του για τον «Πελοποννησιακό Πόλεμο (431-401 π.Χ.) εστιάζει στη σχετική ισχύ 

μεταξύ πόλεων κρατών στην αρχαιά Ελλάδα . Αναφέρει χαρακτηριστικά «...o 

ισχυρός επιβάλλει ότι του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύνατος υποχωρεί όσον 

του επιβάλλει η αδυναμία του» . Μέσα από τον πελοποννησιακό πόλεμο 

μπορούμε να αντλήσουμε τις τέσσερεις κύριες παραδοχές του ρεαλισμού , δηλαδή:  

α. Το κράτος είναι ο κύριος δρών (Αθήνα – Σπάρτη). 

β. Το κράτος θεωρείται ως ενιαίος δρών (παρόλο που ο 

Θουκυδίδης παρουσιάζει εκτεταμένες συζητήσεις μεταξύ των διαφόρων επισήμων 

εντός των πόλεων-κρατών, διατυπώνει τη θέση ότι από τη στιγμή που λαμβάνεται 

μια απόφαση για καταφυγή στον πόλεμο, το κράτος ενεργεί με μια φωνή). 
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γ. Οι διαμορφωτές αποφάσεων που ενεργούν εξ ονόματος  ενός 

κράτους, θεωρούνται ότι είναι ορθολογικοί δρώντες (σε κάθε περίπτωση 

λαμβάνουν αποφάσεις, ζυγίζοντας τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία κάθε επιλογής, 

για επίτευξη ενός στόχου που πρέπει να επιτευχθεί. Βέβαια, σε κάποιες 

περιπτώσεις υπάρχουν πιθανά εμπόδια, όπως ευσεβείς πόθοι από μέρους των 

ηγετών, σύγχυση και παρερμηνείες σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά του 

αντιπάλου υπευθύνου για λήψη αποφάσεων, αλλά η ορθολογική σκέψη στη λήψη 

απόφασης παραμένει). 

δ. Ο Θουκυδίδης όπως και οι σύγχρονοι ρεαλιστές λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη τον παράγοντα ασφάλεια. Το κράτος πρέπει να προστατευθεί από 

τους εχθρούς του, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Ενισχύει την ασφάλεια του με την 

αύξηση των εσωτερικών του δυνατοτήτων, κτίζοντας τις οικονομικές του 

δυνατότητες και διαμορφώνοντας συμμαχίες με άλλα κράτη που έχουν παρόμοια 

συμφέροντα. Καταλήγει ότι, πριν και κατά τη διάρκεια του πελοποννησιακού 

πολέμου, ο φόβος του αντιπάλου ώθησε τα κράτη να δημιουργήσουν συμμαχίες, 

μετά από ορθολογική σκέψη από μέρους των διαμορφωτών αποφάσεων 

(Κουσκουβέλης 2010). 

Καινοτομία  στην θεωρία του ρεαλισμού συναντάμε μετά  τον 2ο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, όταν ο Hans Morgenthau διατύπωσε την θέση ότι οι διεθνείς σχέσεις 

διέπονται από αντικειμενικούς, παγκόσμιους νόμους, που βασίζονται στο εθνικό 

συμφέρον και που προσδιορίζονται σε σχέση με την εθνική ισχύ  (απαλλαγμένοι 

από τα ψυχολογικά κίνητρα των υπευθύνων για λήψη αποφάσεων) (Morgenthau 

2004). 

Ο παράγοντας της ισχύος προσδιορίζεται από την ικανότητα όχι μόνον να 

επηρεάζεις τους άλλους, αλλά και να ελέγξεις τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να 

παράγεις τα αποτελέσματα που φυσιολογικά δεν θα συνέβαιναν . Υπάρχουν τρεις 

τύποι ισχύος: 

α. Η δυναμική ισχύς, δηλαδή η δυνατότητα εξαναγκασμού με 

στρατηγικές που εστιάζουν σε στρατιωτική επέμβαση, διπλωματία εξαναγκασμού 

και οικονομικές κυρώσεις για εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων. 
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β. Η ήπια ισχύς, δηλαδή η ικανότητα να λαμβάνει οποιοσδήποτε 

ότι θέλει με την πειθώ ή την έλξη, παρά με τον εξαναγκασμό. 

γ. H έξυπνη ισχύς, δηλαδή ο έντεχνος συνδυασμός δυναμικής και 

ήπιας ισχύος, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα ισχυρής στρατιωτικής δύναμης, 

αλλά επενδύοντας ταυτόχρονα, σε ισχυρές συμμαχίες, συνεργασίες και θεσμούς 

σε όλα τα επίπεδα για επέκταση της κρατικής επιρροής και εγκαθίδρυση της 

νομιμότητας στην κρατική δράση. 

Για τους ρεαλιστές τα κράτη ζουν σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα. Η έννοια 

αυτή δεν υπονοεί πλήρες χάος ή απουσία οργάνωσης και κανόνων, αλλά 

περισσότερο απουσία μιας κεντρικής κυβέρνησης που επιβάλλει κανόνες (Bull 

2012). Στο άναρχο αυτό σύστημα, ο μόνος αξιόπιστος τρόπος για να διασπαστεί 

η ισχύς ενός κράτους είναι η ισχύς των λοιπών κρατών. Σε αυτή την περίπτωση 

χρησιμοποιείται η ισορροπία ισχύος, δηλαδή η γενική ιδέα όπου ένας ή 

περισσότεροι δρώντες έχοντας ισχύ συνεργάζονται για να εξισορροπήσουν την 

ισχύ ενός άλλου κράτους ή ομάδας κρατών. Σε σχέση με το άναρχο σύστημα, οι 

ρεαλιστές υποστηρίζουν επίσης ότι υπάρχουν τρεις δομές πολικότητας στην 

διαδικασία άσκησης της στης ισχύος: Το πολύ-πολικό, κατά το οποίο στη βάση της 

ισορροπίας ισχύος δημιουργούνται συμμαχίες για συγκεκριμένο σκοπό, έχουν 

μικρή διάρκεια και εναλλάσσονται με βάση το πλεονέκτημα και όχι την ιδεολογία 

και συνήθως δημιουργεί συχνούς πολέμους και ως εκ τούτου θεωρείται λιγότερο 

σταθερό. Το διπολικό σύστημα, όπου υπάρχουν δυο κυρίαρχα κράτη 

(υπερδυνάμεις) ή δύο μεγάλα συμμαχικά μπλοκ, που ανταγωνίζονται όπως την 

εποχή του Ψυχρού Πολέμου και χαρακτηρίζεται από μικρής έκτασης πολέμους και 

είναι σταθερό. Και το μονό-πολικό σύστημα, το οποίο και θεωρείται το πιο σταθερό 

από τα τρία συστήματα, υπάρχει ένα κράτος που διαθέτει την μεγαλύτερη ισχύ και 

τα υπόλοιπα περιστρέφονται πέριξ αυτού. Η ισχύς δεν είναι απαραίτητο να 

κατανέμεται ισομερώς μεταξύ όλων των μεγάλων κρατών ενός ισορροπημένου 

συστήματος, αν και κάτι τέτοιο μπορεί όντως στην πραγματικότητα να συμβαίνει. 

Η βασική προϋπόθεση για την ισορροπία είναι να μην υπάρχει μια σημαντική 

διαφορά ισχύος μεταξύ των δύο κυρίαρχων κρατών. Αν μια τέτοια διαφορά 

υπάρχει, τότε το σύστημα είναι μη ισορροπημένο και ένας από του δρώντες 

αποτελεί έναν δυνητικό ηγεμόνα. Ένα σύστημα που περιέχει έναν επίδοξο 

ηγεμόνα ονομάζεται μη ισορροπημένο, ενώ  ένα σύστημα χωρίς ένα τέτοιο 
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κυρίαρχο κράτος, ονομάζεται ισορροπημένο. Τα διπολικά συστήματα έχουν την 

τάση να είναι τα πλέον ειρηνικά ενώ τα μη ισορροπημένα πολυπολικά συστήματα 

είναι τα πιο επιρρεπή σε συγκρούσεις. Η αδιαφιλονίκητη υπεροχή ενός κράτους 

στο διεθνές σύστημα έχει σταθεροποιητικά αποτελέσματα, ενώ αντίθετα, το 

σύστημα αποσταθεροποιείται όταν άνισοι ρυθμοί ανάπτυξης επιτρέπουν σε 

κάποιον διεκδικητή να πλησιάσει σε ισχύ το κυρίαρχο κράτος. Όσο γρηγορότερα 

αυξάνει η σχετική ισχύς του διεκδικητή, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα πολέμου. Η 

σύγκρουση των δύο ισχυρότερων κρατών του διεθνούς συστήματος 

συμπαρασύρει σταδιακά όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις, αντικείμενο της οποίας δεν 

είναι τίποτα άλλο από τη διακυβέρνηση του διεθνούς συστήματος. Το κράτος αυτό 

χαρακτηρίζεται ως ηγεμονία και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και ειδικά μετά 

το τέλος του πολέμου στον Περσικό Κόλπο το 1991, αναλυτές πολλοί 

υποστηρίζουν ότι οι Η.Π.Α αποτελούν ένα ηγεμονικό κράτος (Bull 2012).  

Η έννοια της ισχύος είναι σχετική. Τα απτά χαρακτηριστικά της ισχύος 

αποτελούν ο πληθυσμός, η τεχνολογική, βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, η 

γεωγραφική θέση, η πολιτική σταθερότητα, ο στρατός, οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι 

και πλουτοπαραγωγικές πηγές, ενώ στα μη απτά χαρακτηριστικά της ισχύος 

συμπεριλαμβάνονται η ηγεσία και προσωπικότητες, η εξωτερική πολιτική, και η 

διπλωματία. Η ισχύς αποκτά νόημα στις διεθνείς σχέσεις μόνο σε αντιδιαστολή 

μεταξύ των δρώντων στο διεθνές σύστημα. Σύμφωνα με ορισμένους η ισχύς είναι 

ένα σύνολο ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών, ενώ για άλλους είναι οι σχέσεις μεταξύ 

δύο πολιτικών δρώντων με ανεξάρτητες βουλήσεις. Σημασία όμως έχουν δύο 

παράγοντες, αν κάποιος έχει τη θέληση να χρησιμοποιήσει την ισχύ του και αν 

αυτό θα μπορέσει να γίνει πράξη (Κουσκουβέλης 2010). Η έννοια της ισχύος 

λοιπόν έχει δυναμικό χαρακτήρα και συνεπώς δε μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν 

κάτι το στατικό και το στιγμιαίο. Τα γεγονότα είναι ταχέως εξελισσόμενα και γι’ αυτό 

η ισχύς ενός κράτους πρέπει να θεωρείται πάντα αβέβαιη. Διαβάζουμε στον 

περιγραφικό και ουδέτερο Θουκυδίδη ότι σε ένα κόσμο άνισων κρατών που 

αναπτύσσονται άνισα «δίκαιο έχει όποιος έχει ίση δύναμη (δηλαδή, ισορροπία 

ισχύος) και όταν αυτό δεν συμβαίνει ο ισχυρός επιβάλλει ότι του επιτρέπει η δύναμή 

του και ο αδύναμος υποχωρεί και προσαρμόζεται». Και συνεχίζει· «Όσοι είναι 

ελεύθεροι το χρωστούν στην δύναμή τους» και όποιοι τρέφουν ελπίδες πρέπει να 

γνωρίζουν ότι «η ελπίδα είναι σπάταλη». Εάν τα μέλη μιας κοινωνίας γνωρίζουν τι 
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ακριβώς ισχύει μπορούν να λειτουργήσουν ορθολογιστικά και σύμφωνα με τα 

συμφέροντά τους. Αναλύοντας το κόστος και το όφελος μεταξύ των εναλλακτικών 

επιλογών στην διεθνή πολιτική τα πορίσματα αποτελούν την βασική προϋπόθεση 

ορθολογιστικών αποφάσεων, ισορροπίας μεταξύ κρατών και σταθερότητας. Και το 

αντίστροφο. 

«Όποτε και όταν η ισχύς δεν θεσπίζεται κοινωνικοπολιτικά, 

επειδή δεν νομιμοποιείται από μια κοινωνικά προσδιορισμένη 

πολιτική ηθική και ένα συνδεδεμένο με αυτή «σύστημα» 

διανεμητικής δικαιοσύνης, είναι κατά βάση προ-πολιτικού 

χαρακτήρα. Αυτό γιατί όπως συγκροτείται και όπως αλλάζει στο 

εσωτερικό μιας πολιτικά κυρίαρχης πολιτείας, η πολιτική ηθική 

αποστολή έχει να ρυθμίζει τις διανεμητικές λειτουργίες της ισχύος, 

τις πολιτικοοικονομικές δραστηριότητες και τις κοινωνικοπολιτικές 

ιεραρχίες. Τουτέστιν, εξ αντικειμένου για να υπάρχει πολιτική ηθική 

απαιτείται να διαθέτει κοινωνική αναφορά και ένα 

κοινωνικοπολιτικό σύστημα εντός του οποίου διαρκώς ορίζονται οι 

συλλογικές ηθικές επιταγές με τρόπο που νομιμοποιούν 

ακατάπαυστα την πολιτειακή διανεμητική δικαιοσύνη και τις 

κανονιστικές δομές και ιεραρχίες του κοινού βίου. Σκοπός είναι η 

εκπλήρωση των εθνικών συμφερόντων επιβίωσης, ευημερίας, 

συλλογικής ελευθερίας / εθνικής ανεξαρτησίας και ασφάλειας. 

Πάντοτε στην ιστορία μεταξύ εθνών υπήρχαν συναλλαγές, 

επηρεασμοί, αλληλοεμπλουτισμοί των πολιτικών παραδόσεων ή το 

αντίστροφο, πλην αυτό δεν συνεπάγεται, κατ’ ανάγκη, αναίρεση 

της ετερότητας των κοινωνικών οντοτήτων. Ιστορικά 

καταμαρτυρείται πως τέτοιες αναιρέσεις και ανατροπές 

συντελούνται με γενοκτονίες και εθνοκαθάρσεις ή βίαιες 

ανθρωπολογικές εξομοιώσεις» (Ήφαιστος 2015). 

Είναι ιστορικά τεκμηριωμένο ότι ποτέ δεν υπήρξε μια ενιαία παγκόσμια 

κοινωνική οντότητα. Ούτε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι και σήμερα υπάρχει, ενώ 

σίγουρα, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να κατασκευαστεί με ένα μαγικό ραβδί. Η ύπαρξη 

μιας κοινωνίας συνεπάγεται και μια συλλογική ανθρώπινη υπόσταση. Συνεπώς 

αφού απουσιάζει μια παγκόσμια κοινωνία, τότε ένα παγκόσμιο κοινωνικοπολιτικό 
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σύστημα, μια παγκόσμια πολιτική ηθική και μια παγκόσμια κοινωνικοπολιτικά 

προσδιορισμένη δικαιοσύνη, είναι ανέφικτο να υπάρξουν. Δηλαδή εάν τα κράτη 

ορίσουν κάτι ως κοινό διακρατικό ηθικό (π.χ. η Εθνική Ανεξαρτησία), απουσιάζει 

μια παγκόσμια εξουσία για να την εκπληρώνει παντού και πάντοτε. Συνεπώς, 

απουσιάζει μια πολιτικά οργανωμένη παγκόσμια κοινωνία, μια νομιμοποιημένη 

παγκόσμια εξουσία, για να αλλάζει τις συμφωνίες, τις Συνθήκες και τις Συμβάσεις 

όταν αλλάζουν οι σχέσεις ισχύος εντός του διεθνούς συστήματος, το οποίο 

αποτελείται από κράτη άνισου μεγέθους, άνισης ισχύος, άνισης κατοχής πλούτου 

και άνισης ανάπτυξης (Ήφαιστος 2015). Συνοπτικά λοιπόν στον «διακρατικό 

Δαρβινισμό» (επιβίωση του ισχυρότερου), υπό το πρίσμα της ισχύος, ο ισχυρός 

επιβάλλει ότι του επιτρέπει η δύναμή του· κυριαρχεί εάν και όποτε δεν υπάρχει 

αντίπαλη πολιτική συγκρότηση ή εάν είναι ελλειμματική η και μηδενική. Σε κάθε 

περίπτωση κανένα κράτος δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη ότι η διεθνής 

διακυβέρνηση είναι είτε ελλιπής, είτε απούσα. Αφού το διεθνές σύστημα θεωρείται 

άναρχο, η κρατική θεωρία και η στρατηγική που εκπληρώνει τους κρατικούς 

σκοπούς οφείλει να μεριμνά για την ύπαρξη επαρκούς ισχύος, ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται ο ρόλος και η θέση του κράτους στην διεθνή σκηνή και η εθνική του 

ανεξαρτησία, για την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών εσωτερικής και 

εξωτερικής εξισορρόπησης για την αντιμετώπιση των απειλών και την 

εξισορρόπηση των σχέσεων με τα ισχυρότερα κράτη (Κουσκουβέλης 2010). Στο 

άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα, ο και ρόλος της ισχύος είναι 

νομοτέλεια  και «το κυριότερο νόμισμα της διεθνούς πολιτικής» (Waltz, Man, the 

State and War 2001). 

Ένα από τα βασικά κριτήρια για να επιτευχθεί μια σωστή εκτίμηση της 

διεθνούς πολιτικής είναι η αδυναμία ύπαρξης ενός παγκόσμιου ηγεμόνα, γεγονός 

που αποδεικνύεται εύκολα και ιστορικά. Οι μεγάλες δυνάμεις το γνωρίζουν και τα 

στρατηγικά τους σχέδια αποβλέπουν μάλλον στην εξισορρόπησή, παρά στην 

στρατιωτική συντριβή άλλων μεγάλων δυνάμεων. Ο κεντρικός στρατηγικός 

σκοπός κάθε πιθανής ηγεμονικής δύναμης ανά πάσα στιγμή είναι να 

παρεμποδιστούν άλλες μεγάλες δυνάμεις να κατακτήσουν μια θέση ηγεμονίας 

στην περιφέρεια όπου ανήκουν. Η «Τραγωδία των Μεγάλων Δυνάμεων» έγκειται 

στο γεγονός ότι φοβούνται για την δική τους επιβίωση εάν κάτι τέτοιο συμβεί. Αυτό 

βέβαια αποτελεί και το κύριο αίτιο των εκατέρωθεν ασταμάτητων εξισορροπήσεων. 
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Εάν μια μεγάλη δύναμη καταστεί περιφερειακή ηγεμονία, δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για τη δική της παγκόσμια ηγεμονία. Έτσι, οι εκάστοτε ηγεμονικές 

δυνάμεις αδιάκοπα μεριμνούν, ούτως ώστε άλλες μεγάλες δυνάμεις να 

παρεμποδίζονται από το να καταστούν περιφερειακοί ηγεμόνες (Mearsheimer 

2011). 

Με πιο πρακτικούς όρους αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια αέναη 

εκτίμηση της κατανομής ισχύος παγκόσμια, περιφερειακά και τοπικά, καθώς και 

ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού 

ελέγχου της ισχύος στην περιφέρεια. Επιπλέον, η ύπαρξη ενός στρατηγικού 

σχεδιασμού που εμπεριέχει εναλλακτικές τακτικές ενέργειες που αποσκοπούν 

στην αποδυνάμωση της επιρροής που ασκούν άλλες δυνάμεις είναι αναπόφευκτη. 

Αυτό συνεπάγεται μεταξύ άλλων και ενέργειες που αυξομειώνουν τη θέση, τον 

ρόλο και την ισχύ των περιφερειακών κρατών. Κριτήριο πλέον δεν είναι ο «φίλος» 

ή ο «εχθρός» αλλά η «ρύθμιση» της κατανομής ισχύος με τρόπο που συμφέρει 

τον ηγεμόνα. Μια πολύ εύστοχη θεώρηση που επιβεβαιώνεται καθημερινά στις 

διεθνείς σχέσεις είναι : «η έσχατη πραγματικότητα συνίσταται από υπάρξεις, άτομα 

ή ομάδες που αγωνίζονται για την αυτοσυντήρησή τους και μαζί αναγκαστικά για 

τη διεύρυνση της ισχύος τους. Γι’ αυτό συναντώνται ως φίλοι ή ως εχθροί και 

αλλάζουν φίλους και εχθρούς ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα για την 

αυτοσυντήρησή τους και τη διεύρυνση της ισχύος τους» (Κονδύλης 2004). Εδώ 

πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν μόνιμοι εχθροί ή μόνιμοι φίλοι. Η ανελέητη 

πραγματικότητα της διεθνούς αρένας είναι μία, υπάρχουν μόνο υλιστικά και 

ορθολογικά σκεπτόμενοι διακρατικοί δρώντες, με τους οποίους οι συγκλίσεις 

κυμαίνονται ανάλογα με τα συμφέροντα, την εξέλιξη των στρατηγικών και την 

εξέλιξη των συσχετισμών ισχύος και συμφερόντων. Ο κάθε δρών θεωρεί την 

ασφάλεια και την επιβίωση υπέρτατη και έσχατη λογική. 

Οι ηγεμονικές δυνάμεις παλεύοντας ασταμάτητα για την ύπαρξη μιας 

κατανομής ισχύος που τις ευνοεί και τη μεγιστοποίηση του μεριδίου του 

παγκόσμιου πλούτου που κατέχουν ή ελέγχουν, επιδίδονται σε ασταμάτητους 

εξεζητημένους έμμεσους παρεμβατισμούς ή ανάλογα με τις περιστάσεις σε πιο 

άμεσους. Για παράδειγμα στην Λιβύη κάποια στιγμή όταν για πολλούς λόγους η 

πλάστιγγα έγειρε, ο Muammar Gaddafi εκεί που πριν μερικές εβδομάδες 

εναγκαλιζόταν τους ηγέτες των περισσότερων κρατών, στη συνέχεια του 
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επιτέθηκαν και τάχιστα αυτός και η χώρα του οδηγήθηκαν στη σφαγή. Η ειρήνη, 

υπό την έννοια της συνήθους ψευδαίσθησης περί ενός αγγελικά πλασμένου 

κόσμου, δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο περίοδοι ήπιου ή καλύτερα υπόγειου 

ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται εξισορροπητικός αγώνας 

δρόμου μέχρι και την επόμενη αποκορύφωση της ηγεμονικής σύγκρουσης όταν οι 

συνθήκες ωριμάσουν. Όταν δηλαδή η εξέλιξη των συσχετισμών οδηγεί σε 

σκληρότερες εξισορροπητικές αποφάσεις. Εδώ λοιπόν θα διερωτηθούμε τι 

κρίνεται πλανητικά, εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να υποστούν ένα πολύ μεγάλο 

κόστος και να αναλάβουν πολλά ρίσκα για να επηρεάσουν μακροχρόνια τις 

ισορροπίες, τα σύνορα, τις πληθυσμιακές συνθέσεις και την κατοχή του πλούτου 

στην παραδοσιακά κρίσιμη περίμετρο της Ευρασίας. Ενώ η ηγεμονική ή άλλως 

πως πολιτικό-ανθρωπολογική ένωση του πλανήτη ήταν και θα συνεχίσει να είναι 

πάντα ουτοπική και ακραία επικίνδυνη ακόμη και ως απλή αφελής σκέψη, η 

ισχύουσα πραγματικότητα έχει ως η εξής: Η κρατική κυριαρχία, δηλαδή η αξίωση 

των εθνών για ελευθερία και η εθνική ανεξαρτησία προκαλεί διεθνή αναρχία σε 

απουσία πάντα μιας παγκόσμιας εξουσίας. Επιπλέον, επειδή το διεθνές σύστημα 

αποτελείται από κρατικές οντότητες άνισου μεγέθους, άνισης ισχύος και άνισης 

ανάπτυξης, η πρόκληση διλημμάτων ασφαλείας προκαλεί εγγενή αίτια 

ανταγωνισμού και συγκρούσεων. Η απουσίας μιας παγκόσμιας εξουσίας δίνει 

χώρο για την εφαρμογή της αρχής της αυτοβοήθειας. Οι αφελείς ή απρόσεκτοι 

βλάπτονται και συχνά εξαφανίζονται. Οι διεθνείς θεσμοί δεν σχετίζονται με κάποια 

διεθνή δικαιοσύνη αλλά με διεθνή τάξη όπως ιστορικά καταγράφηκε 

(Σπυρόπουλος 2010).  

Σε ένα περιβάλλον κρατών άνισης ισχύος, άνισου μεγέθους και άνισα 

αναπτυσσόμενο, επιδιώκοντας ασφάλεια και ισχύ, τα κράτη εξισορροπούν όσους 

τους απειλούν και αυτό επιτείνει τον ανταγωνισμό οδηγώντας σε φαύλο κύκλο 

διλημμάτων ασφαλείας. Τα κράτη που επιβιώνουν και είναι ασφαλή, είναι εκείνα 

που γνωρίζουν ότι η ένωση του πλανήτη ποτέ δεν υπήρξε και ποτέ δεν θα υπάρξει 

ως πιθανό ενδεχόμενο και ότι η εθνοκρατική τους οντότητα είναι η αρχή και το 

τέλος της ύπαρξής τους. Για αυτό προτεραιότητα έχει η κρατική ισχύς η 

κατοχύρωση της ασφάλειας και της  αυτοσυντήρησης και επιβίωσης. Σε κάθε 

περίπτωση μιας και οι ηγεμονικές δυνάμεις διαθέτουν βέτο στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας, η συλλογική ασφάλεια δεν ισχύει για τις μεγάλες δυνάμεις. Βασική 
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αρμοδιότητα των διεθνών θεσμών στον βαθμό που μπορούν να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά είναι η διεθνής τάξη που συμφωνούν τα κράτη μετά από κάθε 

πόλεμο όταν χαράσσονται σύνορα. Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι εάν δεν 

υπάρχει συγκλίνον συμφέρον των μεγάλων δυνάμεων, δεν υπάρχει αντίστοιχη 

δράση του ΣΑ «όταν κινδυνεύει η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια». Επιπλέον οι 

μεγάλες δυνάμεις επεμβαίνουν αρκετά συχνά χωρίς απόφαση του ΣΑ, όπως για 

παράδειγμα στο Ιράκ το 2003 ή ίσως στις μέρες μας στη Συρία, όταν τα κράτη δεν 

επιλύουν τις διαφορές με συνομιλίες, επειδή δεν το υποτάσσει το συμφέρον τους 

για σταθερότητα ή αστάθεια και τα οφέλη ή ζημιές μιας διένεξης, είναι συνάρτηση 

της ισορροπίας ή της ανισορροπίας μεταξύ των αντίπαλων κρατών (Ήφαιστος , 

Κοσμοθεωρία των Εθνών 2009). 

1.2  Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 

Πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί για τον πόλεμο και πολλές απόψεις έχουν 

διατυπωθεί. «Ο πόλεμος είναι μια πράξη βίας προορισμένη στο να καταναγκάσει 

τον αντίπαλο να εκτελέσει τη θέλησή μας» (Κολιόπουλος 2010). - αυτός είναι ο 

ορισμός που δίνει ο Clausewitz για τον πόλεμο, ενώ ο άλλος που παράλληλα 

παρατίθεται, δηλαδή ότι είναι: «μια συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα», δεν είναι 

παρά μια επεξήγηση ή, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, ένας «συμπληρωματικός 

ορισμός». Πρέπει να κατανοήσουμε με αυτό, πως κατά τον Clausewitz, ο πόλεμος 

είναι άμεσα πολιτική πράξη και εκφράζει τη θεμελιώδη και χαρακτηριστική 

πραγματικότητα της πολιτικής, που αφορά στην κυριαρχία του ανθρώπου πάνω 

στον άνθρωπο. Ο πόλεμος δεν είναι συνεπώς ένας αυτοτελής σκοπός, αλλά μόνον 

ένα μέσο της πολιτικής. Ο πόλεμος είναι ένας εξαναγκασμός που χρησιμοποιεί τη 

βία, χωρίς να μετριάζεται καθόλου με την πρόοδο του πολιτισμού. Ακόμα και οι 

πολιτισμένοι λαοί διεξάγουν σήμερα θηριώδεις πολέμους. Ο πόλεμος δεν αποτελεί 

πάντα μια πράξη μίσους, και ο Clausewitz κάνει μια σαφέστατη διάκριση μεταξύ 

του αισθήματος εχθρότητας και της εχθρικής πρόθεσης. Με αυτό επιθυμεί να 

καταστίσει σαφές ότι τα Κράτη μπορούν να καταφεύγουν στον πόλεμο χωρίς οι 

στρατιώτες των δύο αντιπάλων στρατοπέδων να αισθάνονται προσωπικά, οι μεν 

για τους δε, αίσθημα βαθιάς αντιπάθειας και άγριου μίσους. Αντιθέτως, η εχθρική 

πρόθεση είναι μια καθαρά πολιτική στάση. Ο χαρακτήρας του πολέμου από την 
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άλλη, είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για το κάθε κράτος. Από αυτόν εξαρτάται εάν 

το κράτος θα επιβιώσει ή θα καταλυθεί, εάν η ασφάλειά του θα διατηρηθεί ή θα 

τεθεί σε κίνδυνο. Συνεπώς, απαιτείται προσεκτική και σε βάθος μελέτη του 

πολέμου. Ο πόλεμος είναι το υπέρτατο χαρακτηριστικό φαινόμενο των διεθνών 

σχέσεων. Όλα τα κράτη και τα έθνη, ακόμη και τα κράτη πρόνοιας οικοδομήθηκαν 

μέσω της πάλης και του πολέμου (Wight 2005). Ο πόλεμος είναι κοινωνικό 

φαινόμενο, στις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του συστήματος κρατών. 

Πίσω από κάθε πόλεμο και τον τρόπο διεξαγωγής του υπάρχει ένας συγκεκριμένος 

πολιτισμός. Οι πόλεμοι διεξάγονται στη βάση της ευρύτερης κουλτούρας κάθε 

εποχής, καθώς και του τρόπου που αυτή ενσωματώνεται στον πολιτισμό κάθε 

πλευράς και ως μια ιδιαίτερη μορφή χρήσης οργανωμένης βίας διεξάγεται είτε 

μεταξύ κρατών είτε εντός κρατών με τη μορφή εμφυλίου πολέμου (Ήφαιστος, Ο 

Πόλεμος και τα αίτιά του 2002). Οι πόλεμοι υπάρχουν και θα συνεχίσουν να 

υπάρχουν, ενόσω δεν θα κατισχύσει πλήρως η εθνική κοσμοθεωρία και η εθνική 

ανεξαρτησία σε μια διεθνή κατάσταση, όπου η κάθε κοινωνική οντότητα θα 

απολαμβάνει δημοκρατικό πολιτισμένο βίο σύμφωνα με τις ανθρωπολογικές της 

προϋποθέσεις. Τα αίτια του φαινομένου του πολέμου βρίσκονται σε τρία επίπεδα: 

το επίπεδο του ατόμου, το επίπεδο των κρατικών δομών και το επίπεδο του 

διεθνούς συστήματος.  Ως προς το πρώτο επίπεδο ανάλυσης, έχει υποστηριχθεί 

ότι ο πόλεμος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Ως προς 

το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, η ύπαρξη του φαινομένου του πολέμου έχει 

αποδοθεί σε ορισμένους τύπους κρατικών πολιτικών και οικονομικών δομών, που 

υποτίθεται ότι προδιαθέτουν προς πόλεμο. Αλλά το ζήτημα του πολέμου δεν 

συναρτάται με το εσωτερικό πολιτικό καθεστώς, το επιχείρημα «οι δημοκρατίες δεν 

πολεμούν η μια την άλλη» δεν επιβεβαιώνεται ιστορικά και επίσης οι δημοκρατίες 

επιδίδονται σε ηγεμονικούς πολέμους. Οι συστημικές αναλύσεις των αιτίων του 

πολέμου ξεκινούν από την άναρχη δομή του διεθνούς συστήματος. Στο διεθνή 

χώρο, σε αντίθεση με το εσωτερικό των κρατών, δεν υπάρχει μια υπερκείμενη 

εξουσία που να ρυθμίζει τους ανταγωνισμούς και να διατηρεί την τάξη, δηλαδή 

απουσιάζει μια παγκόσμια νομιμοποιητική ρυθμιστική εξουσία επιβολής τάξης και 

απονομής δικαιοσύνης. Ως συνέπεια της αξίωσης της πολιτικής κυριαρχίας των 

κρατών που απαρτίζουν την διεθνή σκηνή η διεθνής αναρχία αποτελεί θεμελιώδες 

χαρακτηριστικό των διακρατικών σχέσεων. Αυτή είναι η αιτία για την οποία 

εμφανίζεται το φαινόμενο του πολέμου. Με άλλα λόγια, ο πόλεμος εμφανίζεται 
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επειδή δεν υπάρχει τίποτα για να τον σταματήσει (Ήφαιστος, Ο Πόλεμος και τα 

αίτιά του 2002). Πέρα από αυτό το γενικό αίτιο, υπάρχουν δύο άλλα συστημικά 

αίτια του πολέμου: η άνιση κατανομή ισχύος και η άνιση ανάπτυξη. Η άνιση 

κατανομή ισχύος και η κατά συνέπεια έγερση ηγεμονικών αξιώσεων για έλεγχο και 

εποπτεία του διεθνούς συστήματος, οδηγεί τα ισχυρά κράτη σε πόλεμο και 

συμπαρασύρει στις διενέξεις τους τις υπόλοιπες κοινωνίες. Όσο μεγαλύτερη είναι 

η περίσσεια ισχύος που έχει ένα κράτος σε σχέση με κάποιο γειτονικό του, τόσο 

πιθανότερο είναι να υπάρχει γι' αυτό μια θετική σχέση κόστους-οφέλους σε 

περίπτωση σύρραξης, και επομένως αυξάνεται η πιθανότητα να μπει το κράτος 

αυτό στον πειρασμό να ξεκινήσει έναν πόλεμο. Η άνιση ανάπτυξη μεταξύ των 

πολιτικά κυρίαρχων συλλογικών οντοτήτων, σε συνδυασμό με την διεθνή αναρχία 

δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης ηγεμονικών και αναθεωρητικών συμπεριφορών, 

γεγονός που οδηγεί σε διλήμματα ασφαλείας, φαύλο κύκλο εξισορροπήσεων, 

ανταγωνισμούς, εξοπλισμούς και συγκρούσεις. Η άνιση ανάπτυξη αναφέρεται σε 

ένα πλήθος παραγόντων και κριτηρίων: πληθυσμιακή ανάπτυξη, οικονομική 

μεγέθυνση, τεχνολογική ανάπτυξη, εδαφική επέκταση, στρατιωτικές ικανότητες 

συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, ιδεολογική ισχύς και διεθνής πολιτική 

επιρροή. Άλλα αίτια πολέμου είναι τα κατάλοιπα διασυνοριακών εχθροτήτων 

απόρροια του ιστορικού πολιτειακού γίγνεσθαι, η αποκέντρωση δικαίου, ηθικής, 

δικαιοσύνης και τάξης στις πολιτείες, η απουσία ηθικών κριτηρίων 

σταθεροποίησης των κυριαρχικών οριοθετήσεων της διακρατικής τάξης και το 

έλλειμμα επαρκούς διακυβερνητικού ελέγχου των διεθνικών φαινομένων. Το 

εθνικό συμφέρον κάθε κράτους αποτελεί τη βάση λειτουργίας του διεθνούς 

συστήματος και ο πόλεμος εκδηλώνεται συχνά λόγω λανθασμένων εκτιμήσεων και 

λανθασμένων επιλογών που στηρίζονται σ’ αυτές τις εκτιμήσεις και επεμβάσεων 

που οξύνουν τις περιφερειακές διενέξεις (Κονδύλης 2004). 

Στον ρεαλισμό, η θεμελιώδης αιτία πολέμου μεταξύ των κρατών και των 

αλλαγών στα διεθνή συστήματα, είναι η άνιση μεγέθυνση της ισχύος ανάμεσα στα 

κράτη. Ο ρεαλισμός καταδεικνύει τη σύγκρουση ως αναπόφευκτη, ως προϊόν των 

ανθρώπινων ελαττωμάτων, των τάσεων για προαγωγή των ατομικών 

συμφερόντων, αλλά και σαν αποτέλεσμα του άναρχου διεθνούς συστήματος, μέσα 

στο οποίο τα κράτη επιδιώκουν την ισχύ. Επίσης η υπέρμετρη ισχυροποίηση ενός 

αντιπάλου σε σχέση με τον άλλο και οι διαφορές των εθνικών συμφερόντων 
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καθιστούν τις αρμονικές σχέσεις στη διεθνή κοινωνία βραχύβιες και ουσιαστικά 

ανέφικτες. Ο ιδεαλισμός αντίθετα, βλέπει τον πόλεμο ως το προϊόν επιθετικών και 

εγκληματικών ηγετών, αλλά και ως συνέπεια της ανεπάρκειας των παγκόσμιων 

θεσμών. Αυτό που χρειαζόμαστε για την αποφυγή του πολέμου είναι οι 

αποτελεσματικοί διεθνείς οργανισμοί, που θα είναι ικανοί να αποθαρρύνουν τις 

φιλοπόλεμες τάσεις, προβλέποντας και επιβάλλοντας διαδικασίες για την ειρηνική 

και τη δίκαιη διευθέτηση των διενέξεων. Ο μαρξισμός τοποθετείται αντίθετα και στις 

δυο πλευρές του ρεαλιστικού αλλά και του ιδεαλιστικού φάσματος, με την έννοια 

ότι οι μαρξιστές θεωρούν τον πόλεμο ως αναπόφευκτο σε ένα σύστημα όπου 

κυριαρχούν τα καπιταλιστικά κράτη (Κουσκουβέλης 2010). 

Οι Μεγάλες Δυνάμεις επικεντρώνονται στην επίτευξη τεσσάρων βασικών 

αντικειμενικών σκοπών: Πρώτον, επιδιώκουν περιφερειακή ηγεμονία. Δεύτερον, 

αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση της ποσότητας του παγκόσμιου πλούτου την 

οποία επιθυμούν να κατέχουν τον πλήρη έλεγχο. Τα κράτη ενδιαφέρονται για τον 

σχετικό πλούτο διότι η οικονομική δύναμη είναι ο θεμέλιος λίθος της στρατιωτικής 

ισχύος. Τρίτον, προσβλέπουν στην κατοχή της κυρίαρχης θέσης στην ισορροπία 

χερσαίας ισχύος, καθότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να μεγιστοποιήσουν 

το μερίδιό τους επί της παγκόσμιας στρατιωτικής δύναμης. Στην πράξη, αυτό 

σημαίνει ότι τα κράτη οικοδομούν ισχυρούς στρατούς καθώς και αεροπορικές και 

ναυτικές δυνάμεις που δύναται να υποστηρίζουν τις χερσαίες αυτές δυνάμεις. 

Τέταρτον, επιδιώκουν την τεχνολογική και την πυρηνική υπεροχή έναντι των 

αντιπάλων τους. Ο πόλεμος είναι η κυριότερη στρατηγική που χρησιμοποιούν τα 

κράτη για την απόκτηση και διατήρηση μιας σχετικής ισχύος, αλλά ταυτόχρονα 

αυτό συνεπάγεται θάνατο και καταστροφή. Ο εκβιασμός είναι μια ελκυστικότερη 

εναλλακτική επιλογή, διότι βασίζεται στην απειλή για χρήση βίας και όχι στη χρήση 

βίας προκειμένου να επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα. Μια άλλη στρατηγική για 

απόκτηση ισχύος είναι η σκόπιμη πρόκληση μακροχρόνιων συρράξεων και 

πολέμων ή τα εκλεκτικά χτυπήματα με ή χωρίς την κάλυψη του ΟΗΕ, με απώτερο 

σκοπό την καταστροφή τρίτων, σύμφωνα με την οποία ένα κράτος προσπαθεί να 

εξασθενήσει τους αντιπάλους του προκαλώντας ένα μακροχρόνιο και δαπανηρό 

πόλεμο μεταξύ τους. Όμως και αυτό το σχέδιο είναι δύσκολο να λειτουργήσει. Μια 

περισσότερο υποσχόμενη παραλλαγή αυτής της στρατηγικής είναι η κατατριβή 

τρίτων, στην οποία ένα κράτος λαμβάνει μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι 
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οποιαδήποτε αντιπαράθεση ή πόλεμος, στον οποίο εμπλακεί ένας αντίπαλος, θα 

είναι παρατεταμένος και καταστροφικός και θα οδηγήσει σε μακροχρόνια 

κατατριβή και αποδυνάμωση, ή και το αντίστροφο, με συγκεκριμένο και 

προσεκτικά υπολογισμένο τρόπο. Η εξισορρόπηση και η μεταφορά των βαρών, 

είναι οι κυριότερες στρατηγικές που προτιμούν να χρησιμοποιούν οι Μεγάλες 

Δυνάμεις προκειμένου να εμποδίσουν τους αντιπάλους να ανατρέψουν την 

ισορροπία ισχύος. Με την εξισορρόπηση, μια Μεγάλη Δύναμη αναλαμβάνει άμεσα 

την ευθύνη να παρεμποδίσει ή να αναχαιτίσει έναν επιτιθέμενο που επιθυμεί να 

ανατρέψει την ισορροπία ισχύος. Ο αρχικός σκοπός είναι να αποτραπεί ο 

επιτιθέμενος, αλλά αν αυτό αποτύχει, το εξισορροπητικό κράτος θα διεξαγάγει τον 

ακολουθούμενο πόλεμο. Η εξισορρόπηση είναι είτε «εξωτερική» με τη δημιουργία 

μιας αμυντικής συμμαχίας, είτε «εσωτερική» με την κινητοποίηση επιπλέον ιδίων 

πόρων και η δέσμευση τη αναχαίτισης ενός επιτιθέμενου αντιπάλου και γίνεται 

κατόπιν διακρατικής συμμαχίας και εμπράκτων μέτρων και δεσμεύσεων. Η 

μεταφορά των βαρών, είναι η κύρια εναλλακτική επιλογή μιας απειλούμενης 

Δύναμης απέναντι στην εξισορρόπηση. Το κράτος που μεταφέρει τα βάρη, ενώ 

προσπαθεί να κάνει κάποιο άλλο κράτος να σηκώσει το βάρος της αποτροπής ή 

ακόμη και της σύγκρουσης με έναν επιτιθέμενο, δηλαδή γίνεται προσπάθεια 

ανάληψης αναχαίτισης από τρίτο όχι απαραίτητα σύμμαχο, ενώ το ίδιο κράτος 

φαινομενικά παραμένει θεατής. Οι στρατηγικές του κατευνασμού και της 

πρόσδεσης στο άρμα του αντιπάλου δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για να 

αντιμετωπίσει κανείς επιτιθέμενους. Και οι δύο προβλέπουν την παραχώρηση 

ισχύος σε ένα αντίπαλο κράτος, γεγονός που σε ένα άναρχο σύστημα αποτελεί 

εγγύηση για σοβαρά μελλοντικά προβλήματα. Η πρόσδεση στο άρμα του 

αντιπάλου λαμβάνει χώρα όταν ένα κράτος ενώνει τις δυνάμεις του με έναν 

ισχυρότερο αντίπαλο, αποδεχόμενο ότι ο πανίσχυρος νέος εταίρος του θα 

αποκτήσει δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο των λαφύρων που κατακτούν από κοινού. 

Με άλλα λόγια, η κατανομή ισχύος θα μεταβληθεί εις βάρος του κράτους που 

προσδένεται στο άρμα του αντιπάλου και υπέρ του ισχυρότερου κράτους και 

αποτελεί μια στρατηγική που προτιμάται κυρίως από τους αδύνατους. Από την 

άλλη μεριά, ο κατευνασμός ωθεί ένα απειλούμενο κράτος να προβεί σε 

παραχωρήσεις προς έναν επιτιθέμενο, οι οποίες μεταβάλλουν την ισορροπία 

ισχύος υπέρ του τελευταίου. Ο κατευνάζων αποσκοπεί στο να τροποποιήσει τη 

συμπεριφορά του επιτιθέμενου παραχωρώντας του ισχύ, ελπίζοντας έτσι ότι η 
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χειρονομία αυτή θα κάνει τον επιτιθέμενο να αισθάνεται πιο ασφαλής, με 

αποτέλεσμα να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί το κίνητρο της επιθετικότητάς του. Αλλά 

όπως αποδείχτηκε, ο κατευνασμός μιας ηγεμονικής επιθετικής δύναμης δεν οδηγεί 

σε ειρήνη αλλά σε ενθάρρυνσή της, με αποτέλεσμα διεθνείς αλλαγές χωρίς 

πόλεμο, ο οποίος τελικά ούτως ή άλλως ξεσπά αν οι δυνάμεις υπέρ του status quo 

δεν αποδεχτούν την αναμενόμενη συνέχιση των αναθεωρητικών στάσεων 

(Ήφαιστος, Ο Πόλεμος και τα αίτιά του 2002) 

Η διαχείριση των λιγότερο ισχυρών κρατών εκ μέρους των ηγεμονικών 

κρατών ανάλογα με τις περιστάσεις συμβαδίζει με την ρευστότητα των 

στρατηγικών αναγκών κάθε συγκυρίας του διαχρονικά εξίσου ρευστού ηγεμονικού 

ανταγωνισμού. Οι σχέσεις στα πεδία της αισθητικής, της ιδεολογίας και των 

διαπροσωπικών σχέσεων δεν έχουν την παραμικρή άξια λόγου ή πολιτική 

σημασία για τον αδύναμο. Οι ηγεμονικές δυνάμεις, όπως εξάλλου δείχνει η ορατή 

πλέον με γυμνό οφθαλμό καθημερινή πρακτική στη διεθνή πολιτική, χαράσσοντας 

ψυχρά και υπολογιστικά συγκροτημένα στρατηγικά σχέδια, για να εκπληρώσουν 

τους σκοπούς τους, οι στρατηγικές τους οφείλουν να είναι σχεδόν μαθηματικά 

προκαθορισμένες. «Διαλέξτε και πάρτε» ή εάν είστε το θύμα προστατευθείτε και 

δεν βλέπουν εχθρούς και φίλους αλλά συνομιλητές στην πλάστιγγα κόστους και 

οφέλους. Ένα αδύναμο κράτος ή μια κοινωνία που δεν προσκολλάται στην εθνική 

ανεξαρτησία είναι αναλώσιμο και ευκαιρίας δοθείσης κατακρεουργείται πάνω στην 

ανελέητη κλίνη του Προκρούστη των στρατηγικών παιγνίων. Το αντίθετο συμβαίνει 

για ένα συγκροτημένο κράτος με κρατική ισχύ επαρκή για αυτοσυντήρηση και 

εξεζητημένες διπλωματικές δεξιότητες (Ήφαιστος, Η μη θεσπισμένη ισχύς στην 

διεθνή πολιτική. 2015). 

Ο πόλεμος θεωρείται το υπέρτατο χαρακτηριστικό φαινόμενο των διεθνών 

σχέσεων και είναι «κοινωνικό» φαινόμενο στις «κοινωνικές» σχέσεις μεταξύ των 

μελών του συστήματος κρατών. Η γραπτή ιστορία του κόσμου είναι ουσιαστικά η 

ιστορία του πολέμου. Ο πόλεμος εκτός από το να προκαλεί καταστροφές και 

θύματα, επιλύει παράλληλα και πολλά κοινωνικά προβλήματα που σχετίζονται με 

τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων, με την ώθηση των επιστημών και με τη 

μεταφορά τεχνογνωσίας από τα πεδία των μαχών στην ειρηνική ζωή για τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Οι πόλεμοι υπάρχουν και θα συνεχίσουν να 

υπάρχουν, ενόσω δεν θα κατισχύσει πλήρως η εθνική κοσμοθεωρία και η εθνική 
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ανεξαρτησία σε μια διεθνή κατάσταση. Η Μέση Ανατολή σφυρηλατήθηκε πάνω 

στο αμόνι του πολέμου, ενώ υπήρχε μια διαρκής αλληλεπίδραση ανάμεσα στην 

επέκταση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην περιοχή και στις πολυαίμακτες 

συγκρούσεις μεταξύ των Ευρωπαίων. Τον 18ο αιώνα οι πόλεμοι διεξάγονταν από 

επαγγελματικούς στρατούς που χρησίμευαν ως ένα όργανο όχι μόνο εξωτερικής 

άμυνας αλλά και εσωτερικού καταναγκασμού. Στα τέλη του 19ου αιώνα ο πόλεμος 

δεν θεωρούνταν πια ένα ζήτημα της άρχουσας φεουδαρχικής τάξης ή μιας μικρής 

ομάδας επαγγελματιών αλλά ένα ζήτημα που αφορούσε τον λαό στο σύνολό του. 

Ο πόλεμος τον 20ο αιώνα δεν ήταν, όπως στο παρελθόν, μια σύρραξη μεταξύ 

ενόπλων μόνο δυνάμεων αλλά μια αναμέτρηση ανάμεσα στη δύναμη της θέλησης 

και του ηθικού των εμπολέμων λαών. Οι επιρροές του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου σε 

ηττημένους και νικητές ήταν κατακλυσμικές. Το μεγαλύτερο μέρος της χιλιόχρονης 

Ευρώπης διαλύθηκε και η ισορροπία μεταξύ των εθνών της καταστράφηκε. Η 

έκρηξη του  Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σήμανε την ολοκληρωτική κατάρρευση του 

συστήματος κρατών, ενώ η εξέλιξή του επισφράγισε το τέλος του κυρίαρχου ρόλου 

των ευρωπαϊκών δυνάμεων στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Η ρίψη της ατομικής 

βόμβας το 1945 σηματοδότησε το τέλος της εποχής της παγκόσμιας ευρωπαϊκής 

κυριαρχίας και το τέλος του μαζικού πολέμου. Το φαινόμενο του πολέμου, παρά 

τις αλλαγές που υπέστη, κάθε άλλο παρά παρωχημένο καθίσταται. Στο μέλλον η 

χρησιμοποίηση της στρατηγικής της εξουθένωσης από τις Μεγάλες Δυνάμεις 

αναμένεται να γίνει συχνότερη, διευκολυνόμενη και από τις συνεχώς 

αναπτυσσόμενες τεχνολογικές τάσεις. Η περίοδος του διπολισμού, μεταξύ 1945-

1990 ήταν η πιο ειρηνική περίοδος της καθώς δεν υπήρξε πόλεμος μεταξύ των 

Μεγάλων Δυνάμεων. Για το αν ο πόλεμος αποτελεί αναγκαίο παράγοντα στην 

εξέλιξη της ανθρωπότητας μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες, αλλά ένα γεγονός που 

δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι ξεκινώντας από τα αρχαιότερα στοιχεία που 

έχουμε για τον άνθρωπο και φτάνοντας μέχρι τη σύγχρονη εποχή. ο πόλεμος ήταν 

η κυρίαρχη ενασχόλησή του. Όσο περισσότερο μελετάμε την ιστορία του πολέμου, 

τόσο περισσότερο θα είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τον ίδιο τον πόλεμο. 

Καθώς μάλιστα ο πόλεμος είναι πλέον ο κυρίαρχος παράγοντας, αν δεν τον 

κατανοήσουμε, δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ρυθμίσουμε τις ανθρώπινες 

υποθέσεις (Λίτσας 2010).  
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1.2.1  Γεωγραφικός και Ποιοτικός Προσδιορισμός των Συγκρούσεων 

 Σύμφωνα με την προτεινόμενη από τον S. Huntington θεωρία, περί 

σύγκρουσης των πολιτισμών, οι κύριες εστίες συγκρούσεων εντοπίζονται στα 

σύνορα των κυρίαρχων πολιτισμών του πλανήτη (Εικόνα 2). Οι σύγχρονες και 

μελλοντικές μείζονες συγκρούσεις συγκεντρώνονται εκ των πραγμάτων στην 

ευρασιατική ήπειρο, σε μια γεωγραφική παράλληλο με αβέβαιο περίγραμμα. Ο 

διπολισμός Ανατολής-Δύσης συνέστησε μια κατάσταση του γεωπολιτικού 

συστήματος που διήρκεσε δύο γενιές. Αυτός ο διαχωρισμός του κόσμου ευνοεί, 

ακόμη, το δυτικό τμήμα του βόρειου ημισφαιρίου. Την ίδια στιγμή, οι αποκλίσεις 

στην ανάπτυξη ενίσχυαν μια χονδροειδή διάκριση Βορρά – Νότου, χωρίς όμως 

αυτή να εκδηλώνεται με τη μορφή της στρατιωτικής αντιπαράθεσης (Huntington 

1966). Στην πραγματικότητα, η λεγόμενη σχέση Βορρά – Νότου δεν μπορεί να 

εκλαμβάνεται με όρους διπολισμού. Αντιθέτως, προϊόντος του ψυχρού πολέμου 

αλλά βαθύτερα και εντονότερα μετά τη λήξη του, διαμορφώνεται και επιβάλλεται, 

στις μέρες μας, μια υπερεθνική γεωγραφία των συγκρούσεων. Εδώ και είκοσι 

χρόνια, στα νότια του ευρασιατικού ηπειρωτικού όγκου, διαμορφώθηκε ένα τόξο 

αντιπαραθέσεων (Εικόνα 1).. Εντούτοις, δύσκολα αμφισβητείται το γεγονός ότι 

αυτές οι ενίοτε πολύ παλαιές αντιθέσεις αναπτύσσονται εφεξής σε μια νέα, 

απαλλαγμένη από τον πυρηνικό διπολισμό, συνάφεια. Όπως είναι επόμενο, σε 

κάθε προσπάθεια γενίκευσης ενός φαινομένου, η έκταση και τα όρια του τόξου 

καθίστανται αντικείμενο διαφορετικών θεωρήσεων. Τούτο λοιπόν, σχεδόν 

απόλυτα ηπειρωτικό, θα μπορούσε να ξεκινάει από την ανατολική Τουρκία, με το 

Κουρδιστάν, για να φτάσει μέχρι το Κασμίρ. Έτσι, θα περιελάβανε στο κέντρο του 

το βόρειο Ιράν, το νότιο τμήμα της πρώην σοβιετικής κεντρικής Ασίας και το 

Αφγανιστάν, που θα αποτελούσε το σημείο σύγκλισης. Η δυσκολία βέβαια έγκειται 

στον καθορισμό της «πυκνότητας» αυτού του τόξου.  

Οι εντάσεις και οι αιτίες των συγκρούσεων σε αυτή τη ζώνη δεν πηγάζουν 

από έναν μοναδικό παράγοντα, που θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα , η 

εξάπλωση του ισλαμικού φονταμενταλισμού. Είναι το αποτέλεσμα μιας 

αξιοσημείωτης αλληλεπίδρασης πολλαπλών αιτίων αστάθειας, που ενισχύονται 

αμοιβαία για να πυροδοτήσουν τον πόλεμο: απουσία κράτους (Failed States), 

κρατική ανεπάρκεια, ενεργειακές πηγές, παράνομος πλούτος (π.χ. ναρκωτικά), 

παραδοσιακά καθιερωμένο λαθρεμπόριο, έλλειψη ενδιαφέροντος των δυνάμεων 
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για μια πραγματική ρύθμιση, ανάπτυξη παραστρατιωτικών ομάδων, κ.λπ. Ο 

χώρος αυτός που περιγράφεται, πέραν των άλλων, συμπίπτει με την περιοχή που 

καλύπτει το μείζον ενεργειακό απόθεμα σε υδρογονάνθρακες του πλανήτη μας 

(Εικόνα 16). Στη μεταβιομηχανική εποχή, στη οποία έχει μεν κατισχύσει η 

πληροφορία, ο πόλεμος συνεχίζει να γίνεται για την πρόσκτηση πηγών ενεργείας. 

Άλλωστε ο πόλεμος θεωρήθηκε επί μακρόν, ως αγώνας για την γη που είναι πηγή 

πλούτου. Εκτός από τις εδαφικές λοιπόν διεκδικήσεις, η στρατιωτική ισχύς 

αποβλέπει στη διατήρησή της πρόσβασης σε στρατηγικές ύλες , οι οποίες με τον 

ίδιο τρόπο μπορεί να αποτελούν παράλληλα και  πηγή σημαντικού κέρδους. Ακόμη 

και αν επιχειρήσουμε να αποφύγουμε τις μηχανιστικές ερμηνείες, είναι δύσκολο να 

μη διαπιστώσουμε τη σταθερή και καθοριστική σχέση ανάμεσα στον πόλεμο και 

τον έλεγχο ή την κατανομή των πετρελαϊκών πηγών κι εκείνων του φυσικού αερίου. 

Ομοίως, η περίπτωση Ιράκ – Κουβέιτ το 1990: η πρόσβαση στις πετρελαϊκές πηγές 

αποτελεί μία από τις συνιστώσες που ερμηνεύουν την εισβολή. Για τις ΗΠΑ, το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της κεντρικής Ασίας υπαγορεύουν ένα πρωταρχικής 

σημασίας ενδιαφέρον, γεγονός που εξηγεί τη βούληση της Ουάσιγκτον να αυξήσει 

την επιρροή της στην περιοχή1. 

Όλο το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το ερώτημα του κατά πόσο η 

στρατιωτική δύναμη συνιστά το μόνο ή το προσφορότερο μέσο για τη διασφάλιση 

μιας ευνοϊκής συνθήκης. Σε έναν κόσμο όπου η οικονομική αυτάρκεια έπαψε να 

έχει κάποιο νόημα, η κατανομή των φυσικών πόρων συνιστά μείζον στοιχείο 

συγκρούσεων και ταραχών . Η εγκαθιδρυμένη τάξη πραγμάτων, θεωρείται άδικη 

από τα κράτη που εκτιμούν ότι οι φυσικοί τους πόροι υφαρπάζονται. Μετά τον 

πόλεμο του Κιπούρ και την ιρανική επανάσταση, οι ευρωπαϊκές χώρες και η 

Ιαπωνία δίνουν την εντύπωση ότι οι «ιδιοκτήτες» του πετρελαίου διαθέτουν ένα 

στρατηγικό όπλο επιρροής. Οι πετρελαϊκές κρίσεις κλονίζουν τις ευρωπαϊκές 

οικονομίες. Αλλά αυτή η αντίληψη που δεν υιοθετείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες 

διαψεύδεται κατά συρροή: από το 1980, ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ αποδυναμώνει 

                                                           
1 «Η ιστορία των βομβαρδισμών αμάχου πληθυσμού δεν είναι εξολόθρευση τρομοκρατικών οργανώσεων, 
αλλά ενός λαού! Είναι πολύ χοντρό το παιχνίδι στην Κεντρική Ασία. Η περιοχή είναι για δύο λόγους πολύ 
"χρήσιμη". Γιατί είναι η μεγαλύτερη ανεκμετάλλευτη δεξαμενή πετρελαίων και φυσικού αερίου στον 
κόσμο (μετά τον Περσικό Κόλπο) και, όποιος ελέγξει την Κεντρική Ασία βάζει φρένο στην Κίνα, στη Ρωσία, 
αλλά και στις μικρές πυρηνικές δυνάμεις, την Ινδία και το Πακιστάν», N. Qamar, πρώην υπουργός 
Οικονομικών στην κυβέρνηση της Μπεναζίρ Μπούτο, απόσπασμα συνέντευξης στον Γ. Διακογιάννη, 
εφημερίδα Τα Νέα 12 Νοε 2001 
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αισθητά τον ΟΠΕΚ. Επιπλέον, το εμπάργκο εναντίον μιας παραγωγού χώρας 

επιτρέπει να στραφεί εναντίον της το όπλο του πετρελαίου. Ο περιορισμός της 

εξάρτησης περνά από τη διαφοροποίηση των πηγών ανεφοδιασμού, την 

αποκέντρωση της αγοράς και, ασφαλώς, από την ανάπτυξη εναλλακτικών 

ενεργειακών πηγών, όπως της περισσότερο άμεσα χρησιμοποιούμενης 

πυρηνικής ενέργειας. Εξάλλου, από τη στιγμή που ο φόβος για τη διασφάλιση των 

ζωτικών αναγκών υποχωρεί, μένει η επιδίωξη της ευημερίας μέσω της αναζήτησης 

πηγών φυσικού πλούτου στον κόσμο. Η διαδικασία αυτή αφορά κυρίως ιδιωτικές 

εταιρείες αλλά, επίσης και κρατικούς οργανισμούς. Ορισμένα μέταλλα που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οργάνων υψηλής ακρίβειας ή εξειδικευμένων 

όπλων, όπως το βηρύλλιο, το Βολφράμιο, το βανάδιο, καθίστανται στρατηγικής 

σημασίας λόγω της σπανιότητας τους. Αντιθέτως, το εμπλουτισμένο ουράνιο 

βρίσκεται σε αφθονία και η τεχνολογία επέτρεψε την εκμετάλλευση του χωρίς τη 

μέριμνα μιας πιθανής εξάντλησης του. 

1.2.2  Συγκρούσεις Κοινωνικού και Θρησκευτικού Περιεχομένου. 

Όλες οι θρησκείες και οι ιδεολογίες που άντεξαν στον χρόνο, σημαδεύτηκαν 

κατά τη διάρκεια της ύπαρξης τους από αναθεωρητικά ρεύματα. Έτσι θα 

γεννηθούν οι πολυάριθμες αιρέσεις της χριστιανικής μεταρρύθμισης, που 

εξαπλώθηκαν στον αγγλοσαξονικό κόσμο μεταξύ του 16ου και του 19ου αιώνα. 

Τέτοια κινήματα εντοπίζονται, επίσης, στον ιουδαϊσμό, τον βουδισμό, τον 

ινδουισμό και τον ισλαμισμό, και εξακολουθούν να αναπτύσσονται στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Από την Αλγερία μέχρι το Αφγανιστάν, από την Παλαιστίνη μέχρι τη 

Σαουδική Αραβία και περνώντας από το Πακιστάν, το τέλος του 20ου αιώνα, αλλά 

και η αυγή του νέου αιώνα, σημαδεύτηκε από την άγρια βιαιότητα του ισλαμικού 

φονταμενταλισμού . Σε κάθε περίπτωση, ο θεολογικός αναθεωρητισμός, ο 

συντηρητικός δογματισμός ή ο φονταμενταλισμός δεν είναι συνώνυμοι του 

φανατισμού, της αδιαλλαξίας και της βίας. Οπωσδήποτε όμως, δημιουργούν 

ταραχές που κυοφορούν εντάσεις. Οι δεσμοί τους με την κοινωνία και το πολιτικό 

καθεστώς ενισχύονται όσο η πολιτική εξουσία είναι εγγύτερη προς ένα θεοκρατικό 

καθεστώς. Το φαινόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ως η βούληση επιστροφής στο 

πνεύμα και στο γράμμα ενός αρχέγονου ρεύματος σκέψης, μιας θρησκείας. Ο 

φονταμενταλισμός, εκκινώντας από ένα πνεύμα δυστροπίας απέναντι στην 

παρηκμασμένη και διεφθαρμένη υπάρχουσα κατάσταση, διεκδικεί μια 
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προϋπάρχουσα αλήθεια και αγνότητα, που το περιεχόμενο τους ορίζεται 

αξιωματικά. Στην πραγματικότητα, πρόκειται κυρίως για μια ερμηνευτική 

ανάγνωση του κειμένου αναφοράς (Βίβλος, Κοράνι, κ.λπ.), η αυθεντική εκδοχή του 

οποίου ορίζεται ως διακύβευση. 

Η βία προκύπτει συνήθως ως αποτέλεσμα δύο αιτίων. Αντιστοιχεί στην 

αδιάλλακτη στάση των κατεστημένων αρχών, οι οποίες εκτιμούν ότι απειλείται η 

νομιμότητα της ισχύος τους. Η αντιπαράθεση παίρνει, αρχικά, μορφή κυρώσεων 

και έπειτα, διωγμών. Και αντιστρόφως, ο ταραχοποιός θεωρεί ότι μπορεί να 

θεμελιώσει το δικαίωμά του να αρνηθεί την υπακοή στην υπάρχουσα αρχή, 

φτάνοντας μέχρι την εξέγερση. Πρόκειται, επομένως, για έναν αγώνα εξουσίας, 

που οδηγεί στην εμφύλια σύρραξη εν ονόματι του θεού ή όποιας άλλης υπέρτατης 

αξίας. Τα γεγονότα των είκοσι τελευταίων ετών (από τη σιϊτική επανάσταση του 

Ruhollah Khomeini το 1979 στο Ιράν) ανάγκασαν τον κόσμο να συγκεντρώσει την 

προσοχή του στο Ισλάμ. Το τόξο των κρίσεων, που δεν έπαυσε να επιβεβαιώνει 

τον κεντρικό του χαρακτήρα από το τέλος του ψυχρού πολέμου, συμπίπτει με έναν 

ιδιαίτερα επιθετικό και συγχρόνως φονταμενταλιστικό ακτιβισμό. Η παλαιά 

θεώρηση της τζιχάντ (Ιερός Πόλεμος) αποκαθίσταται, ορίζοντας έναν διπλό εχθρό: 

τα διεφθαρμένα καθεστώτα που διέρρηξαν τους δεσμούς τους με τις 

παραδοσιακές και νομαδικές προσλήψεις του Ισλάμ, από την φθοροποιό δράση 

ξένων δυνάμεων που θεωρείται ότι είναι χειραγωγημένες από την εβραϊκή 

«διαβολικότητα». Μία από τις ακραίες τάσεις του ισλαμισμού προέρχεται από το 

πνεύμα μιας αντί-σταυροφορίας, που στοχεύει στην απώθηση των απίστων. 

Ανέκαθεν, η δράση των μικρών ομάδων αφορούσε τον τρόπο δράσης του 

αδυνάτου, ενάντια στην κατεστημένη εξουσία την οποία αντιμάχεται. Οργανώνεται 

σε δίκτυα, διαμορφώνει στρατευμένους μαχητές έτοιμους για την υπέρτατη θυσία 

και δρα προσφεύγοντας στην τρομοκρατία. Ο βίαιος ισλαμισμός, 

περιχαρακωμένος άλλοτε γεωγραφικά, ξεπέρασε τα σύνορα του (επιθέσεις της 

Ομάδας Ισλαμικού Στρατού στη Γαλλία) για να γίνει έπειτα, χτυπώντας τις ΗΠΑ, 

παγκόσμιος. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο δογματικός ριζοσπαστισμός διεγείρεται από την 

αδιαλλαξία και τη βίαιη δράση στον υπόλοιπο κόσμο: στην Ινδία, στις ίδιες τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω ιδεολογιών περί άριας καθαρότητας, παναφρι-

κανισμού κλπ. Η αντεπίθεση εναντίον αυτών των κινημάτων η ικανότητα των 
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οποίων να προξενήσουν τον όλεθρο καταδείχθηκε με τις επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεμβρίου 2001- περνά από μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδυάζει 

πολλαπλές επεμβάσεις, στρατιωτικές και αστυνομικές. Η απάντηση, που δεν είναι 

διόλου αυτονόητη, εξαρτάται από την ικανότητα της πολιτισμικής, οικονομικής, 

κοινωνικό-εκπαιδευτικής παρέμβασης. Η δημογραφική έκρηξη στη γη του Ισλάμ, 

καλλιεργεί ένα έδαφος βίαιής αντιπαλότητας. 

1.2.3  Η Παγκόσμια Τρομοκρατική Απειλή και ο Πόλεμος Ενάντια στην 

Τρομοκρατία. 

Ο «καθολικός» πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία, κηρύχθηκε μετά τα 

γεγονότα τις 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ειδικότερα για το φαινόμενο του 

φονταμενταλισμού,  ο S. Huntington στην προτεινόμενη θεωρία του πραγματεύεται 

έναν κόσμο όπου με βάση τη θρησκεία επικρατούν 7 ή 8 πολιτισμοί. Βέβαια, είναι 

προδήλως σαφές ότι το φαινόμενο της τρομοκρατίας, ούτε πρόσφατο είναι, ούτε 

είναι και το μοναδικό φαινόμενο που παράγει συγκρούσεις. Πάντως, τουλάχιστον 

μέχρι την 11/9, που έλαβαν χώρα οι τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των διδύμων 

πύργων στο Μανχάταν, τόσο η ασφάλεια των ΗΠΑ, όσο και η διεθνής ασφάλεια 

δεν περιελάβανε κανενός είδους επεμβάσεις, ούτε καν προληπτικές επιθέσεις 

εναντίον δυνάμεων που υποθάλπουν τρομοκράτες, εκτός ίσως από την 

περίπτωση της Λιβύης, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως 

γενικευμένες για να δικαιολογούν την ανάγκη συνολικής άμυνας κατά της 

Παγκόσμιας Τρομοκρατικής Απειλής, καθώς και για την κήρυξη του Πολέμου 

ενάντια στην Τρομοκρατία και τον Άξονα του Κακού. Στα πλαίσια βέβαια της 

λογικής ό,τι ένα κράτος – έθνος που πλήττεται και μάλιστα τόσο βάναυσα, 

απρόσμενα και ίσως απροκάλυπτα, στο έδαφός του, χρειάζεται σε κάθε 

περίπτωση να «γνωρίζει» τον αντίπαλό του, έπρεπε ταχέως και με ακρίβεια να 

προσδιορίσει τον εχθρό του, ο οποίος δεν ήταν δυνατόν να είναι άυλος ή 

φάντασμα. Συγκεκριμενοποιήθηκε λοιπόν στην τρομοκρατία, πήρε το όνομα της 

Αλ Κάιντα, ενσαρκωμένη στο πρόσωπο του Μπιν Λάντεν και αυτομάτως 

ανακαλύφθηκαν οι πηγές της και οι τροφοδότες της, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ κλπ. 

Το φαινόμενο της τρομοκρατίας, τυγχάνει πάρα πολλών ορισμών. Αυτό 

συμβαίνει διότι στη θεωρία και την πράξη της αντιμετώπισης του φαινομένου της 

τρομοκρατίας και των συνεπειών του, υπεισέρχεται, αναμφίβολα, η έννοια του 
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Συμφέροντος (εθνικού ή και υπερεθνικού), η αντίληψη του οποίου διαφοροποιεί, 

εν τέλει, τον προσδιορισμό της ίδιας της έννοιας της τρομοκρατίας. Η θεμελιώδης 

σημασία του ορισμού του φαινομένου της τρομοκρατίας καταδεικνύεται και μόνο 

από την αναγόρευση της «διεθνούς τρομοκρατικής δραστηριότητας» σε κύριο 

παράγοντα άσκησης εξωτερικής πολιτικής από τις ΗΠΑ . Η λέξη τρομοκρατία 

απαντάται για πρώτη φορά στη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και 

χρησιμοποιήθηκε ως όρος από τους Ιακωβίνους (την πλέον ακραία πτέρυγα της 

Επανάστασης). Από τα μέσα του 19ου αιώνος και μετά, ο όρος αρχίζει να αποκτά 

ιδεολογικό περιεχόμενο (Μπόση , Περί ορισμού της τρομοκρατίας, 2000). Ο 

καθηγητής Ιωάννης Θ. Μάζης προτείνει ως ορισμό της τρομοκρατίας : 

«Ως τρομοκρατία ορίζεται κάθε πρακτική, συλλογική ή 

μεμονωμένη, διαχρονική ή συγχρονική, η οποία εκλαμβάνεται 

ότι στρέφεται κατά συμφερόντων ενός εθνικοκρατικού δρώντος 

ή ενός υπερεθνικού μορφώματος, κατά το πώς αυτά γίνονται 

αντιληπτά από το δρώντα ή το μόρφωμα. Η τρομοκρατική 

πρακτική αυτή εκδηλώνεται δευτερογενώς και σε αναλογία με 

το μέγεθος και την ισχύ των ανωτέρω συμφερόντων, επί τη 

βάσει οικονομικών ή/και πολιτισμικών αιτίων» 

Το σύγχρονο παγκοσμιοποιούμενο, αλλά πάντα αρκούντως χαοτικό διεθνές 

περιβάλλον, βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία οικονομικής και πολιτισμικής 

ολοκλήρωσης. Από γεωπολιτική, γεωοικονομική και γεωπολιτισμική άποψη, 

πρόκειται για κλασική περίπτωση επέκτασης των υφισταμένων ζωνών επιρροής 

των Πόλων Διεθνούς Ισχύος, οι οποίοι δύνανται να προβάλουν τα αντίστοιχα 

μεγέθη πολιτικής, οικονομικής και πολιτισμικής ισχύος τους προς τις γεωγραφικές 

ζώνες των κρατών, τα οποία είναι δεκτικά στην επιρροή αυτών. Στο πλαίσιο του 

περιβάλλοντος αυτού, ένας από τους πλέον βασικούς παράγοντες παραγωγής 

εστιών δυσαρέσκειας στις λαϊκές μάζες ανά την υφήλιο και ιδιαίτερα αυτών που 

χαρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης, είναι ο πολιτισμικός παράγων. Η βαρύτητα που έχουν οι πολιτισμικές 

διαφορές στο συλλογικό κοινωνικό ασυνείδητο, δημιουργούν τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις, ώστε να οδηγούν στην τρομοκρατική δράση περισσότερο ακόμη 

και από τους οικονομικούς παράγοντες. Τα παραδείγματα που αποδεικνύουν του 

λόγου το αληθές, είναι οι περιπτώσεις της βασκικής και ιρλανδικής τρομοκρατίας. 
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Στην περίπτωση της βασκικής τρομοκρατίας, έχουμε την κλασική περίπτωση μιας 

οικονομικώς ανθούσας κοινωνίας, η οποία καταφεύγει στην τρομοκρατία για 

καθαρά ιδεοληπτικούς λόγους, που αφορούν στον ισχυρό εθνικισμό των Βάσκων. 

Στην περίπτωση της Βόρειας Ιρλανδίας έχουμε, επίσης, ένα κυρίαρχο ιδεολογικό 

κίνητρο. Η εθνικιστική ιδεολογία μάλιστα, ενισχύεται και από τη θρησκευτική, σε 

σημείο που η δογματική διαφορά μεταξύ ρωμαιοκαθολικών Ιρλανδών και 

Προτεσταντών Βρετανών καθίσταται το κατεξοχήν στοιχείο της εθνικής 

αυτοσυνειδησίας των Ιρλανδών (Μάζης 2002). 

Παρόμοια περίπτωση αποτελεί αυτή της ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Στην 

ισλαμιστική τρομοκρατία, η οποία σήμερα αποτελεί και το σημαντικότερο 

παράγοντα διεθνούς αποσταθεροποιήσεως, συμβάλλει σημαντικά το βασικό 

καθήκον των πιστών του Ισλάμ  να αναλαμβάνουν ιερό αγώνα, για να 

υπερασπισθούν και να αποτρέψουν τη νόθευση της πίστης στον Αλλάχ. Το 

καθήκον αυτό αφορά στην έννοια του Ιερού Πολέμου (Jihad ή Djihad ή Gihad), ο 

οποίος μάλλον αποτελεί την σοβαρότερη πηγή, του Ισλαμικού φονταμενταλισμού 

και επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών. Η πλειονότης των μουσουλμάνων 

θεολόγων, θεωρούν ότι ο Ιερός Πόλεμος (Jihad), αναφέρεται στο τρίπτυχο : 

(α) Τον ψυχοπνευματικό πόλεμο, που διεξάγει ο πιστός 

μουσουλμάνος εναντίον των παθών του. 

(β) Τον ψυχοπνευματικό πόλεμο, που διεξάγει ο πιστός 

μουσουλμάνος εναντίον της αμαρτωλής παρακμής της κοινωνίας των Πιστών. 

(γ) Τον ψυχοπνευματικό πόλεμο, που οφείλει να διεξάγει η 

Κοινωνία των Πιστών (Umma), η οποία συνιστά τον Οίκο του Ισλάμ (Dar Al  Islam) 

εναντίον της Κοινωνίας των Απίστων (Dar Al Harb), με σκοπό την κατίσχυση του 

Ισλάμ σε όλο τον Πλανήτη. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι για το Ισλάμ δεν υφίσταται 

η έννοια του έθνους-κράτους. Οι «πραγματικοί» πιστοί θεωρούν ότι «τα σύνορα 

της Umma, ταυτίζονται με τα σύνορα της Πίστεως». Άρα με τα σύνορα του πλανήτη, 

αν δεχθούμε ότι η τελική και ιδανική περίπτωση διάδοσης του Ισλάμ είναι 

ολόκληρος ο πλανήτης (Dekmejian 2007). 

Άλλοι όμως, πλέον ριζοσπάστες, θεωρούν ότι η ψυχοπνευματική διάσταση 

του Jihad αποτελεί μόνο ένα μέρος των καθηκόντων του πιστού μουσουλμάνου, 
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ενώ το άλλο, και κατ' αυτούς το σημαντικότερο, είναι η ένοπλη βία εναντίον όλων 

εκείνων των «προδοτικών κυβερνήσεων της Umma», που εγκαταλείπουν το Ισλάμ 

και παρακμάζουν, ακολουθώντας δυτικές πολιτισμικές και κοινωνικές αντιλήψεις 

οργάνωσης των κοινωνιών τους. Επίσης, ως «μεγάλο Σατανά», ο οποίος 

εκμαυλίζει τις κυβερνήσεις αυτές, θεωρούν πρωτίστως τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και 

ως εκ τούτου, το κύριο μέρος των αιματηρών δραστηριοτήτων τους στρέφεται 

εναντίον των ανωτέρω δύο χωρών και των πληθυσμών τους. Στα κίνητρα της 

τρομοκρατίας συνήθως αναφέρονται και οι μεταφυσικές ερμηνείες του Καλού και 

του Κακού, του Δικαίου και του Αδίκου, όπου εντοπίζονται και άλλες μορφές 

τρομοκρατίας, οι οποίες διατηρούν το κοινό στοιχείο της διάκρισης μεταξύ Καλού 

Κακού, αλλά νομιμοποιούν το λόγο τους με καθαρώς πολιτικά και ιδεολογικά 

κριτήρια, αποφεύγοντας τις μεταφυσικές αναφορές (Ρουά 2006).  

Ένα ακόμα σημαντικό αίτιο πρόκλησης δημιουργίας οργανωμένων 

τρομοκρατικών κινημάτων, είναι οι στρατιωτικές επεμβάσεις ισχυρών 

μητροπολιτικών χωρών εναντίον συχνά ολοκληρωτικών, απολυταρχικών και 

συνήθως διεφθαρμένων καθεστώτων. Οι περιπτώσεις στρατιωτικών επεμβάσεων 

σε τέτοιους εθνικό-θρησκευτικούς κοινωνικούς σχηματισμούς, δημιουργούν 

ισχυρότατες ιδεολογικές και πολιτικοκοινωνικές συσπειρώσεις, οι οποίες πολύ 

συχνά, (όπως συνέβη στην περίπτωση του ισλαμιστικού κινήματος), δημιουργούν 

τρομοκρατικές απολήξεις, με εξαιρετικά επικίνδυνη ανατρεπτική και αιματηρή 

δράση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

 

2.1  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

 

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται στη συμβολή της Ευρασίας, της Αφρικής, της 

Μεσογείου και του Ινδικού Ωκεανού. Θεωρείται η γενέτειρα και το πνευματικό 

κέντρο μεγάλων θρησκειών όπως ο Χριστιανισμός, το Ισλάμ και ο Ιουδαϊσμός, ενώ 

ιστορικά αποτέλεσε σημαντική στρατηγικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, 

θρησκευτικά ευαίσθητη περιοχή. Η Μέση Ανατολή είναι γεωγραφικός όρος που 

αναφέρεται σε περιοχές με επίκεντρο τη Δυτική Ασία, την Βόρεια Αφρική και την 

αραβική χερσόνησο. Τα όρια της δεν είναι αυστηρώς καθορισμένα, διαφέρουν ανά 

ιστορική περίοδο και ποικίλουν ανάλογα την εθνολογική, πολιτισμική, ή 

γεωπολιτική σκοπιά. Κατά κανόνα όμως περικλείουν την αραβική χερσόνησο και 

χώρες γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο. Πριν τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βρετανοί αποκαλούσαν «Εγγύς Ανατολή» τον χώρο που 

περιλάμβανε πρώην κτήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκεια 

όμως των στρατιωτικών επιχειρήσεων, με την εγκατάσταση του Στρατηγείου 

Μέσης Ανατολής στην Αίγυπτο, ο όρος Μέση Ανατολή ενώ χρησιμοποιήθηκε 

αρχικά για τη Συρία και το Ιράκ, άρχισε να επεκτείνεται σ' όλα τα εδάφη όπου 

εκτείνονταν βαθμιαία και η δράση των βρετανικών δυνάμεων, 

συμπεριλαμβάνοντας έτσι τελικά από μεν την Ευρώπη τη Δωδεκάνησο, τις χώρες, 

πρώην κτήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Γαλλίας, χώρες της Αφρικής 

όπως Αιθιοπία, Ερυθραία, Σομαλία μέχρι και τη Λιβύη. Σήμερα στον όρο αυτό 

θεωρείται ότι ανήκουν οι χώρες: Συρία, Λίβανος, Κύπρος, Ιορδανία, Παλαιστινιακά 

Εδάφη, Ισραήλ, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Υεμένη, Κατάρ, Ομάν, τα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιράκ, Ιράν, και Τουρκία (Εικόνα 3). Τα 

τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και ο όρος Ευρύτερη Μέση Ανατολή, ο οποίος 

περιλαμβάνει και άλλες κυρίως μουσουλμανικές χώρες της ευρύτερης περιοχής, 

κυρίως της βόρειας Αφρικής (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, δηλαδή οι χώρες του 



 

-30- 

Μάγκρεμπ, Λιβύη, Σουδάν), αλλά και πιο ανατολικά (Πακιστάν και Αφγανιστάν). Η 

Τουρκία, παρόλο που γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, ένεκα τμήματος ευρωπαϊκού 

εδάφους κατατάσσεται άλλοτε στη Μέση Ανατολή και άλλοτε στην Ευρώπη, 

ομοίως και το Ισραήλ, ενώ η Κύπρος εκτός της κατεχόμενης, αποτελεί κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Beaumont, Blake and Wagstaff 1988).Ο όρος 

«Μέση Ανατολή» μπορεί να έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 1850, ωστόσο, έγινε 

ευρύτερα γνωστή όταν ο Αμερικάνος ναύαρχος Alfred Thayer Mahan 

χρησιμοποίησε στις αρχές του 1900 για να περιγράψει την περιοχή μεταξύ 

Αραβίας και της Ινδίας και την περιοχή γύρω από τον Περσικό Κόλπο, στο άρθρο 

του «The Persian Gulf and International Relations», που δημοσιεύθηκε στο 

βρετανικό περιοδικό National Review τον Σεπτέμβριο του 1902. Η χρήση του όρου 

«Μέση» και «Εγγύς» Ανατολή έχει προκαλέσει κάποια σύγχυση, αναλόγως της 

χρονικής περιόδου που χρησιμοποιήθηκε αλλά μετά την εξάλειψη της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, επικράτησε ο όρος Μέση Ανατολή, σε αντίθεση με τον όρο "Άπω 

Ανατολή" που αναφέρεται στις χώρες της Ανατολικής Ασίας (π.χ. Κίνα, Ιαπωνία, 

Κορέα, κ.λπ.), για να περιγράψει τις χώρες του αναδυόμενου ισλαμικού κόσμου. 

Εντούτοις η πρώτη επίσημη χρήση του όρου έγινε από την κυβέρνηση των 

Ηνωμένων Πολιτειών το 1957 με το Δόγμα Eisenhower, σύμφωνα με το οποίο 

ορίζεται ως «η περιοχή που εκτείνεται μεταξύ της Λιβύης, στα δυτικά του Πακιστάν 

στα ανατολικά, της Συρίας και του Ιράκ στο Βορρά και της Αραβικής χερσονήσου 

στα νότια, μέχρι το Σουδάν και την Αιθιοπία2». Αργότερα το State Department 

διευκρίνισε ότι οι όροι «Εγγύς» και «Μέση Ανατολή» ήταν εναλλάξιμοι και καθόρισε 

την περιοχή που περιλαμβάνει τις χώρες Αίγυπτο, Συρία, Ισραήλ, Λίβανο, 

Ιορδανία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, και Κατάρ (Davison 1960). 

Η Μέση Ανατολή σήμερα φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία εθνοτικών ομάδων 

και παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις επίσης στην γλώσσα και στην θρησκευτική 

ομοιογένεια, όπως φαίνεται και στις Εικόνα 3 Εικόνα 4Εικόνα 7. Οι οικονομίες των 

χωρών της Μέσης ανατολής κυμαίνονται από το να είναι πολύ κακές (π.χ. Γάζα 

και Υεμένη) έως σε εξαιρετικά πλούσιες χώρες (π.χ. το Κατάρ και Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα). Συνολικά όμως από το 2007, σύμφωνα με το World Factbook 

                                                           
2 «the area lying between and including Libya on the west and Pakistan on the east, Syria 

and Iraq on the North and the Arabian peninsula to the south, plus the Sudan and Ethiopia». 
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της CIA, όλα τα έθνη στη Μέση Ανατολή διατηρούν σταθερά ένα θετικό ρυθμό 

ανάπτυξης, ενώ η ανεργία είναι υψηλή κυρίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής 

και της Βόρειας Αφρικής, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων ηλικίας 15-29 ετών, οι οποίοι 

δημογραφικά αντιπροσωπεύουν το 30% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής.  

2.2  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 

Έχει χαρακτηριστεί ως λίκνο του πολιτισμού και είναι η κοιτίδα πολλών από 

τους παλαιότερους πολιτισμούς του κόσμου. Η ιστορία ξεκίνησε από τους 

πρώτους ανθρώπινους οικισμούς, και συνεχίζεται με αρκετές σημαντικές προ- και 

μετά-ισλαμικών Αυτοκρατορίες μέχρι την σύγχρονη εποχή των εθνών-κρατών που 

καλύπτουν τη Μέση Ανατολή σήμερα. 

2.2.1  Αρχαιότητα 

Οι πρώτοι πολιτισμοί στην ιστορία ήταν εγκατεστημένοι στην περιοχή γνωστή 

σήμερα ως Μεσοποταμία ( 

Εικόνα 8). περίπου από το 3500 π.Χ. Οι Σουμέριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι 

Ασσύριοι και οι Φοίνικες άνθισαν σε αυτή την περιοχή, δημιουργώντας ισχυρές 

αυτοκρατορίες. Στη συνέχεια, ο πολιτισμός εξαπλώθηκε γρήγορα στην ανατολική 

ακτή της Μεσογείου και σε όλη την Ανατολή, καθώς και στην αρχαία Ανατολία. Από 

τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.  επικράτησε η περσική Αυτοκρατορία, που την 

διαδέχτηκε η Μακεδονική Αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αργότερα 

των διαδόχων του. Κατά τον 1ο αιώνα π.Χ., η επέκταση της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας είχε απορροφήσει το σύνολο της Ανατολικής Μεσογείου και το 

μεγαλύτερο μέρος της Εγγύς Ανατολής. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ενοποίησε το 

μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής σε μια ενιαία πολιτική 

και οικονομική μονάδα. Ακόμη και περιοχές, οι οποίες δεν είχαν άμεσα 

προσαρτηθεί, ήταν έντονα επηρεασμένες από την αυτοκρατορία, η οποία ήταν η 

πιο ισχυρή πολιτική και πολιτισμική οντότητα για αιώνες.  Αργότερα η χριστιανική 

θρησκεία εξαπλώθηκε σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και απέκτησε ρίζες στη 

Μέση Ανατολή, αρκετές πόλεις έγιναν ισχυρά χριστιανικά κέντρα (Goldschmidt 

1999).  
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2.2.2  Μεσαίωνας 

Με την σταδιακή αποδυνάμωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η δύναμη 

του Ισλάμ εμφανίστηκε στη Μέση Ανατολή. Σε μια σειρά ραγδαίων 

μουσουλμανικών κατακτήσεων, οι αραβικοί στρατοί, σαρώνουν το μεγαλύτερο 

μέρος της Μέσης Ανατολής. Οι βυζαντινές επαρχίες πέφτουν στα χέρια των 

Αράβων και στην μεγαλύτερή της πλέον έκταση, η Αραβική Αυτοκρατορία ήταν η 

πρώτη αυτοκρατορία που πέτυχε να ελέγχει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Το 

αραβικό Χαλιφάτο (Εικόνα 9), είναι αυτό που θα ενοποιήσει πρώτο ολόκληρη τη 

Μέση Ανατολή, θα την ορίσει ως μια διακριτή περιοχή και θα δημιουργήσει την 

κυρίαρχη εθνική ταυτότητα που εξακολουθεί να υφίσταται σήμερα. Η κυριαρχία 

των Αράβων έφτασε στο τέλος της  στα μέσα του 11ου αιώνα με την άφιξη των 

Σελτζούκων Τούρκων, οι οποίοι μεταναστεύουν προς το νότο από την Κεντρική 

Ασία κατακτώντας την Περσία, το Ιράκ, τη Συρία, την Παλαιστίνη, και την αραβική 

Χερσόνησο, κυβερνώντας το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής της Μέσης Ανατολής 

για τα επόμενα 200 χρόνια. Παράλληλα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία συνέχισε να 

είναι μια ισχυρή στρατιωτική και οικονομική δύναμη στη Μεσόγειο, 

προλαμβάνοντας την αραβική επέκταση στην Ευρώπη (Mansfield και Pelham 

2013).  

Παρακινημένοι από τη θρησκεία και τα όνειρα της κατάκτησης, οι βασιλείς 

της Ευρώπης ξεκίνησαν μια σειρά σταυροφοριών για να προσπαθήσουν να 

ανακαταλάβουν τους  Αγίους Τόπους από τους μουσουλμάνους χωρίς όμως 

επιτυχία. Στις αρχές του 13ου αιώνα, ένα νέο κύμα εισβολέων, η Αυτοκρατορία των 

Μογγόλων, σαρώνει την περιοχή και αποκτά τον ελέγχου περιοχής μέχρι την άφιξη 

των Οθωμανών. Μέχρι τις αρχές του 15ου αιώνα, οι Οθωμανοί είχαν αποκτήσει 

δύναμη που θα τους οδηγούσε στην δημιουργία της Αυτοκρατορίας τους. Το 1453 

καταλαμβάνουν την πρωτεύουσα του Βυζαντίου – Κωνσταντινούπολη – και 

σταδιακά επεκτείνονται κατακτώντας όλα τα εδάφη της Μέσης Ανατολής και της 

Βόρειας Αφρικής. Οι Οθωμανοί καταφέρνουν να ενώσουν ολόκληρη την περιοχή 

κάτω από την κυριαρχία τους για πρώτη φορά από την εποχή των χαλίφηδων του 

10ου αιώνα, και κρατούν τον έλεγχό για τα επόμενα 400 περίπου χρόνια. Η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία γεννήθηκε το 1300 και άντεξε μέχρι τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο (Lewis 1995). Στα δυτικά, η Ευρώπη άρχισε να αναπτύσσεται 

δημογραφικά, οικονομικά, πολιτιστικά και τεχνολογικά και μέχρι το 17ο αιώνα έχει 
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ξεπεράσει τον μουσουλμανικό κόσμο σε πλούτο, πληθυσμό και, το πιο σημαντικό-

τεχνολογία. Η βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη τροφοδότησε μια έκρηξη 

που έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη του καπιταλισμού. Από 1700, οι Οθωμανοί 

είχαν εκδιωχθεί από την Ουγγαρία και η ισορροπία των δυνάμεων κατά μήκος των 

συνόρων είχε στραφεί αποφασιστικά υπέρ της Δύσης. Από το 1700 έως το 1918, 

οι Οθωμανοί υποχωρούν σταθερά και μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους 

εκδιώχθηκαν από την Ευρώπη, εκτός από την πόλη της Κωνσταντινούπολης 

(Zürcher 2004). 

2.2.3  Νεότερη Εποχή 

Η πτώση των Οθωμανών και ο διαμοιρασμός των εδαφών της Ανατολίας 

από τις μεγάλες Δυνάμεις, οδήγησαν στον  τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, και 

η ίδρυση του σύγχρονου Δημοκρατίας της Τουρκίας το 1923, υπό τον Μουσταφά 

Κεμάλ Ατατούρκ. Ως πρώτος Πρόεδρος της Τουρκίας, Ατατούρκ, παραιτήθηκε 

στην ουσία από τον αραβικό κόσμο και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 

και εκκοσμίκευσης, προσπαθώντας να αποσχιστεί από τη Μέση Ανατολή και να 

γίνει πολιτιστικά τμήμα της Ευρώπης (Zürcher 2004).  

Ένα άλλο σημαντικό σημείο καμπής στην ιστορία της Μέσης Ανατολής ήταν 

η ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου, το πρώτο στην Περσία το 1908 και 

αργότερα στη Σαουδική Αραβία και τα άλλα κράτη του Περσικού Κόλπου το 1938, 

καθώς επίσης και στη Λιβύη και την Αλγερία. Η Μέση Ανατολή, αποδείχθηκε, ότι 

κατείχε τα μεγαλύτερα και πιο εύκολα προσβάσιμα αποθέματα αργού πετρελαίου 

στον κόσμο , το πιο σημαντικό αγαθό στον βιομηχανικό κόσμο του 20ου αιώνα. 

Παρά το γεγονός ότι δυτικές εταιρείες πετρελαίου αντλούσαν και εκμεταλλεύονταν 

σχεδόν όλο το πετρέλαιο για να τροφοδοτήσουν την ταχύτατα αναπτυσσόμενη 

αυτοκινητοβιομηχανία και τις υπόλοιπες βιομηχανική εξέλιξη, οι βασιλιάδες και οι 

εμίρηδες της των κρατών έγιναν πάμπλουτοι, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 

εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην περιοχή, εξασφαλίζοντας έτσι μερίδιο στην 

εξουσία και στη διατήρηση της δυτική επιρροής στην περιοχή (Kirk 1964). 

Μετά την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

οι κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας, με την υποστήριξη και την σύμφωνη 

γνώμη της Ρωσίας υπέγραψαν την  μυστική συμφωνία Sykes-Picot (Εικόνα 10), 
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με σκοπό τον διαχωρισμό των εδαφών της Μέσης Ανατολής σε ζώνες ελέγχου και 

επιρροής. Οι Άραβες ανακήρυξαν ανεξάρτητο κράτος, η Συρία και ο Λίβανος 

μπαίνουν υπό γαλλική επιρροή, ενώ Ιράκ και Παλαιστίνη υπό βρετανική. Κατά τη 

διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, τα αραβικά κράτη έκαναν προσπάθειες για την 

ανεξαρτησία τους. Το 1922, δημιουργείται το βασίλειο της Αιγύπτου μετά την 

μονομερή δήλωση της βρετανικής κυβέρνησης για την αιγυπτιακή Ανεξαρτησία. 

Το 1941, το πραξικόπημα του Rashīd `Alī al-Gaylānī στο Ιράκ οδήγησε στην 

βρετανική εισβολή στο Ιράκ, την οποία ακολούθησαν η εισβολή των συμμάχων 

στη Συρία, το Λίβανο και την άγγλο-σοβιετική εισβολή στο Ιράν. Οι Βρετανοί, οι 

Γάλλοι και οι Σοβιετικοί αναχώρησαν από πολλά μέρη της Μέσης Ανατολής κατά 

τη διάρκεια και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Ιράν, η Τουρκία, η 

Σαουδική Αραβία και τα κράτη της Μέσης Ανατολής στην Αραβική Χερσόνησο 

γενικά παρέμειναν ανεπηρέαστα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, 

μετά τον πόλεμο ανεξαρτητοποιούνται τα κράτη της Μέσης Ανατολής, 22 

Νοεμβρίου, 1943 – Λίβανος, 1 Ιανουαρίου 1944 – Συρία, 22 Μάϊου 1946 – 

Ιορδανία, 1947 – Ιράκ και Αίγυπτος, 1948 - Ισραήλ και 16 Αυγούστου 1960 – 

Κύπρος (Goldschmidt 1999). 

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Μέση Ανατολή ήταν ένα θέατρο 

της ιδεολογικής πάλης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων και των συμμάχων τους: το 

ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία πλευρά, και τη Σοβιετική Ένωση και 

το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, από την άλλη, αγωνίστηκαν για την εξασφάλιση της 

επιρροής τους στις περιφερειακές συμμαχίες. Φυσικά, εκτός από τους πολιτικούς 

λόγους υπήρχε και η «ιδεολογική σύγκρουση» μεταξύ των δύο συστημάτων. 

Επιπλέον, όπως ο Louise Fawcett υποστηρίζει, μεταξύ των πολλών σημαντικών 

τομέων της έριδος, ήταν πρώτον οι επιθυμίες των υπερδυνάμεων να αποκτήσουν 

στρατηγικό πλεονέκτημα στην περιοχή,  δεύτερον το γεγονός ότι η περιοχή αυτή 

περιείχε περίπου τα δύο τρίτα των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου (Εικόνα 

16) σε μια περίοδο, όπου το πετρέλαιο γινόταν όλο και πιο ζωτικής σημασίας για 

την οικονομία του δυτικού κόσμου (Morton 2011). Μέσα σε αυτό το εννοιολογικό 

πλαίσιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωξαν να αποτρέψουν τον αραβικό κόσμο από 

τη σοβιετική επιρροή. Κατά την διάρκεια του 20ου και του 21ου αιώνα, η περιοχή 

γνώρισε περιόδους σχετικής ειρήνης και περιόδους συγκρούσεων κυρίως μεταξύ 

Σιιτών και Σουνιτών. Ο αγώνας μεταξύ των Αράβων και των Εβραίων στην 
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Παλαιστίνη κορυφώθηκε στα 1947 όταν τα Ηνωμένα Έθνη προσπάθησαν να 

χωρίσουν τα εδάφη της Παλαιστίνης, δημιουργώντας δύο ξεχωριστά κράτη, ένα 

αραβικό και ένα εβραϊκό στο στενό χώρο μεταξύ του Ιορδάνη ποταμού και της 

Μεσογείου. Η ανακήρυξη του κράτους του Ισραήλ το 1948 και ο αραβό-ισραηλινός 

πόλεμος που ακολούθησε αμέσως μετά, , δημιούργησε  το γνωστό «παλαιστινιακό 

πρόβλημα», το οποίο έχει απασχολεί την περιοχή μέχρι την σημερινή εποχή ( 

Εικόνα 12 -Εικόνα 13). Οι εξελίξεις αυτές σηματοδότησαν τη δημιουργία της 

σύγχρονης Μέσης Ανατολής και οδήγησαν σε μια αυξανόμενη παρουσία των 

Ηνωμένων Πολιτειών στις υποθέσεις της Μέσης Ανατολής. Οι ΗΠΑ ήταν ο τελικός 

εγγυητής της σταθερότητας στην περιοχή και από το 1950 η κυρίαρχη δύναμη στον 

κλάδο των πετρελαιοειδών. Οι επαναστάσεις που ακολούθησαν έφεραν στην 

εξουσία αντί-δυτικά καθεστώτα τα οποία απόκτησαν καθολική λαϊκή υποστήριξη 

μέσα από υποσχέσεις τους για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, την ήττα 

των ΗΠΑ και των άλλων «δυτικών ιμπεριαλιστών δυνάμεων" και την ευημερία του 

αραβικού κόσμου (Kirk 1964). Ο επόμενος πόλεμος των Έξι Ημερών του 1967 

αποτέλεσε ένα βασικό σημείο καμπής για το Ισλάμ, καθόσον μετά την αποτυχία 

του αραβικού σοσιαλισμού «το θεμελιώδης και μαχητικό Ισλάμ άρχισε να γεμίζει 

το πολιτικό κενό που δημιουργήθηκε». Σε απάντηση σε αυτή την πρόκληση 

εναντίον των συμφερόντων τους στην περιοχή, οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να 

υπερασπιστούν τις συντηρητικές μοναρχίες της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, 

του Ιράν ως ελάχιστους πλέον εναπομείναντες συμμάχους της. Το Ιράν έγινε ο 

βασικότερος σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, μέχρι την επανάσταση υπό την 

ηγεσία του κλήρου, όπου οι σιίτες ανέτρεψαν τη μοναρχία το 1979 και καθιέρωσαν 

ένα θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο ήταν ακόμα πιο αντί-δυτικό από τα αντίστοιχα 

κοσμικά καθεστώτα στο Ιράκ και στη Συρία, γεγονός που ανάγκασε τις ΗΠΑ σε μια 

στενότερη συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία (Watson 2006).  

Μετά τα γεγονότα στα τέλη του 1970 στη Μέση Ανατολή ο Saddam Hussein 

οδήγησε το Ιράκ σε μια παρατεταμένη και πολύ δαπανηρή σύγκρουση με το Ιράν 

το 1980, και στη συνέχεια στην εισβολή στο Κουβέιτ το 1990, το οποίο ήταν μέρος 

της οθωμανικής επαρχίας της Βασόρας πριν από το 1918, και ως εκ τούτου 

θεωρούταν ότι είναι κομμάτι του Ιράκ παρόλο που το Ιράκ είχε αναγνωρίσει την 

ανεξαρτησία του το 1960. Το Ιράκ ήλπιζε ότι με τον πόλεμο τον οποίο προέβλεπε 

σύντομο, λόγω της κακής κατάστασης του ιρανικού στρατού θα κατάφερνε να 
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εδραιώσει τη θέση του ως σημαντικότατης στρατιωτικής και οικονομικής δύναμης 

στην περιοχή, και φανταζόταν ότι θα αποδυνάμωνε τη γοητεία που ασκούσε στους 

μουσουλμανικούς πληθυσμούς το πρότυπο της ιρανικής ισλαμικής επανάστασης. 

Οι ΗΠΑ με συμμάχους την Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και τη Συρία αντέδρασαν 

στην εισβολή, εκδιώκοντας το Ιράκ από το Κουβέιτ με τη βία στον πρώτο Πόλεμο 

του Κόλπου, γεγονός το οποίο προκάλεσε μόνιμη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ 

στην περιοχή. (Kirk 1964). Στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, όλοι αυτοί οι 

παράγοντες συνδυάζονται ώστε να αυξηθούν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. 

Η αποτυχία της Σύνοδού Κορυφής στο Καμπ Ντέιβιντ το 2000 να εδραιώσουν μια 

ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, οδήγησε στην 

εκλογή του Ariel Sharon ως πρωθυπουργού του Ισραήλ και της 2ης Ιντιφάντα 

(Ιντιφάντα του Al-Aqsa), η οποία χαρακτηρίζεται από πολλαπλές βομβιστικές 

επιθέσεις αυτοκτονίας κατά  ισραηλινών στόχων (Hinnebusch 2011).  

Κατά τη διάρκεια του 2002, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα σχέδιο για να εισβάλουν 

στο Ιράκ, να εκδιωχθεί ο Saddam Hussein από την εξουσία, και να μετατρέψουν 

το Ιράκ σε ένα δημοκρατικό κράτος με οικονομία ελεύθερης αγοράς, που ήλπιζαν 

ότι θα χρησιμεύσει ως πρότυπο για όλα τα υπόλοιπα κράτη της Μέσης Ανατολής. 

Η έλευση ενός νέου δυτικού στρατού κατοχής στη μέση Ανατολή σηματοδότησε 

μια νέα κρίση στην περιοχή. Παρά τις επιτυχημένες εκλογές που 

πραγματοποιήθηκαν τον 2005, το Ιράκ άρχισε σταδιακά να αποσυντίθενται, λόγω 

της μεταπολεμικής εξέγερσης που ο αμερικανικός στρατός δεν μπόρεσε να 

καταστείλει. Παράλληλα το Ισραήλ κινείται προς μια μονομερή λύση και προχωρά 

στην κατασκευή του ισραηλινού  τοίχους της δυτικής όχθης για να προστατεύσει 

το Ισραήλ από παλαιστινιακές επιθέσεις αυτοκτονίας και πρότεινε μονομερή 

αποχώρηση από τη Γάζα. Το τοίχος αν ολοκληρωθεί θα ισοδυναμούσε με μια de 

facto προσάρτηση των περιοχών της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ. Το 2006 

ξεσπάει νέα σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ (Εικόνα 14) 

(Burgess και Constantinou 2013).  
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2.3  Η 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

 

Η τρομοκρατία δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο στην ιστορία της 

πολιτικής συγκρότησης των ανθρώπινων κοινωνιών. Το νέο στοιχείο, δηλαδή, δεν 

έγκειται, απλώς, στην ύπαρξη τρομοκρατικής απειλής· Στη σύγχρονη εποχή έχουν 

προϋπάρξει οι πολύνεκρες επιθέσεις της Χεζμπολλάχ εναντίον αμερικανικών 

στόχων αλλά και η αποτυχημένη απόπειρα ανατίναξης του Παγκόσμιου Κέντρου 

Εμπορίου το 1993 από την αλ-Κάιντα. Αυτό που οριοθετεί την 11η Σεπτεμβρίου 

και το βάρος της στις διεθνείς εξελίξεις είναι κατ’αρχάς ότι το άμεσο θύμα τους ήταν 

η μοναδική και αδιαμφισβήτητη υπερδύναμη, οι ΗΠΑ Κατά δεύτερον οι επιθέσεις 

αυτές δεν έγιναν οπουδήποτε στις ΗΠΑ αλλά έπληξε τα σύμβολα ευημερίας, 

γοήτρου και ισχύος τους, δηλαδή τους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου 

Κέντρου Εμπορίου όπως και το Πεντάγωνο. Επίσης, ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο 

θα εμπλέξει τη Μέση Ανατολή και το οποίο θα οδηγήσει την Δύση στην εσφαλμένη 

ταύτιση του Ισλάμ με την τρομοκρατία, είναι η μεσανατολική καταγωγή των ατόμων 

που διέπραξαν τις επιθέσεις και η φονταμενταλιστική ισλαμική τους πίστη, μια 

άτεγκτη και σκληροπυρηνική εκδοχή του Ισλάμ Πιο άτεγκτη ίσως και από την 

επίσημη μορφή του σουνιτικού σαουδαραβικού Ισλάμ, τον ουαχαμπισμό, του 

οποίου είναι απόρροια. Ένα βασικό ζήτημα που ανακύπτει σχετικά με τις 

συνέπειες της 11ης Σεπτεμβρίου είναι η επίδραση των τρομοκρατικών επιθέσεων 

στο διεθνές σύστημα γενικά και στις περιφερειακές συγκρούσεις ειδικότερα. 

Γεγονός όμως είναι ότι αν δεν άλλαξε η φύση των συγκρούσεων αυτών , άλλαξε η 

οπτική γωνία υπό την οποία γίνονται αντιληπτές (Roy 2006). Παράλληλα, οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου έδωσαν το έναυσμα στις ΗΠΑ, 

καθώς και σε άλλα κράτη που τις ακολούθησαν, για μια δραματική αλλαγή 

πολιτικής, η οποία τείνει αφενός να παγιώσει την παγκόσμια αμερικανική ηγεμονία 

και αφετέρου να προσαρμόσει τις περιφερειακές συγκρούσεις στα νέα δεδομένα, 

απόρροια της νέας ασύμμετρης απειλής της τρομοκρατίας. Ωστόσο, η 

προσαρμογή αυτή οδηγεί  σε άλλου τύπου αντιμετώπισης της σύγκρουσης , που 

επηρεάζει καθοριστικά την πορεία της, όχι πάντα προς την κατεύθυνση της 

επίλυσης, όπως φαίνεται από τις εξελίξεις στο Παλαιστινιακό. Επομένως, η 

σημασία της 11ης Σεπτεμβρίου δεν έγκειται απλώς στην μετατροπή της 

τρομοκρατικής απειλής σε πράξη, αλλά στο γεγονός ότι η αντιμετώπιση της 
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τρομοκρατίας αποτελεί στρατηγική επιλογή και κύρια συνιστώσα της εξωτερικής 

πολιτικής των ΗΠΑ. Η πρώτη άμεση συνέπεια των τρομοκρατικών επιθέσεων ήταν 

ο πόλεμος που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ εναντίον του θεοκρατικού ταλιμπανικού 

καθεστώτος του Αφγανιστάν, στο έδαφος του οποίου βρισκόταν ο Όσαμα Μπιν-

Λάντεν, ο ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης αλ-Κάιντα, ευρωπαϊκός πυρήνας 

της οποίας ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις στο αμερικανικό έδαφος (Roy 

2006). 

Η ρητορική του διαγγέλματος του προέδρου των ΗΠΑ, George Bush Junior, 

μετά τις επιθέσεις, με την οποία ρητά έθετε, συμμάχους και μη, προ του διλήμματος 

«εάν δεν είστε μαζί μας είστε εναντίον μας», αποτελεί την πρώτη απόδειξη ότι 

κύριος στόχος της Ουάσιγκτον είναι η πάταξη της τρομοκρατίας. Παράλληλα, ο 

Αμερικανός πρόεδρος υπέδειξε τους κύριους εχθρούς της χώρας που απαρτίζουν 

τον λεγόμενο «άξονα του κακού». Τα κράτη αυτά είναι κράτη-παρίες της διεθνούς 

κοινότητας και θεωρούνται ότι υποστηρίζουν και εξάγουν την τρομοκρατία 3. Ο 

κατάλογος των χωρών που συγκαταλέγονται στον «άξονα του κακού» 

περιλαμβάνει ακριβώς τις ίδιες χώρες που οι ΗΠΑ και προ της 11ης Σεπτεμβρίου 

θεωρούσαν ως απειλητικές για τα συμφέροντά τους, όπως και για την ειρήνη και 

την σταθερότητα του διεθνούς συστήματος: Ιράκ, Ιράν, Συρία, Βόρεια Κορέα. Αυτή 

η προσέγγιση οδήγησε σχεδόν αυτόματα σε ένα νέο δόγμα εξωτερικής πολιτικής 

που νομιμοποιεί προειλημμένες πολιτικές αποφάσεις. Πρόκειται για το δόγμα του 

προληπτικού πολέμου που έρχεται να καλύψει, σύμφωνα με την οπτική των ΗΠΑ, 

το κενό ασφαλείας που δημιουργείται από τις ασύμμετρου τύπου απειλές της 

διεθνούς τρομοκρατίας, η αντιμετώπιση της οποίας, λόγω ακριβώς και της φύσεως 

της, απαιτεί ενεργή ανάμειξη και πρόληψη ακόμη και με μαζικού τύπου 

στρατιωτικές επιχειρήσεις (Mohammed 2005).  

Μετά την λήξη του Ψυχρού Πολέμου και την ολική μετάλλαξη του διεθνούς 

συστήματος καθώς και την αδιαμφισβήτητη ανάδειξη των ΗΠΑ σε μοναδική 

ηγεμονική δύναμη, η ηπειρωτική υπερδύναμη προσπάθησε με το λεγόμενο δόγμα 

των ανθρωπιστικών επεμβάσεων να αναδιαμορφώσει νέες ισορροπίες στα 

ταραγμένα υπό-συστήματα της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης 

Ανατολής. Από το 2001 εισερχόμαστε σε μια νέα περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ  

                                                           
3  Από την ομιλία του George Bush Junior, στο Κογκρέσο, New York Times, 21/09/2001. 
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αποσκοπώντας στην κατάκτηση της ασφάλειας  υιοθετούν το δόγμα των 

προληπτικών πολέμων, το οποίο όμως, αντίθετα επιφέρει περισσότερη 

ανασφάλεια και ρευστότητα.  

Οι συνέπειες της 11ης Σεπτεμβρίου για την Μέση Ανατολή ειδικότερα ήταν 

σημαντικές και εκδηλώθηκαν σε πολλαπλά επίπεδα. Οι ΗΠΑ βρέθηκαν προ της 

δυσάρεστης θέσης να ανακαλύπτουν ότι τα άτομα που διέπραξαν τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου κατάγονταν από τις δύο 

σημαντικότερες συμμαχικές χώρες τους στην περιοχή, την Αίγυπτο και την 

Σαουδική Αραβία. Έκανε επίσης φανερές τις συνέπειες της διπλής στάσης των 

ΗΠΑ σε φαινόμενα καταστολής των δημοκρατικών ελευθεριών όσον αφορά 

συμμαχικές χώρες. Αυτό, που είναι καινούργιο βέβαια, έγκειται στην 

συνειδητοποίηση εκ μέρους των ΗΠΑ ότι ακριβώς αυτή η πολιτική, της στήριξης 

δηλαδή απολυταρχικών και ολιγαρχικών στην δομή, καθεστώτων προκάλεσε 

μακροπρόθεσμα και το φαινόμενο του ισλαμικού φονταμενταλισμού που στρέφεται 

κατά της Δύσης. Όμως, είναι μια, εσφαλμένη υπόθεση το να εξισώνει κανείς 

ισλαμικές πολιτικές οργανώσεις όπως η αιγυπτιακή Μουσουλμανική Αδελφότητα, 

που επιδιώκει κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές υπέρ των φτωχότερων στρωμάτων, 

με φονταμενταλιστικές οργανώσεις τύπου αλ-Κάιντα, που εμφορούνται από μια 

διαστρεβλωτική ερμηνεία του Ισλάμ και που είναι αποκομμένες από τις τοπικές 

συνθήκες και δεν έχουν την απόλυτη υποστήριξη των αραβικών μαζών (Butko 

2004). Η ανάδυση του ισλαμικού φονταμενταλισμού είναι και αποτέλεσμα των 

πολιτικών που ευνοούσαν την ανάπτυξη ισλαμικών οργανώσεων την οποία 

εφάρμοσαν τα αραβικά φιλοδυτικά καθεστώτα στην προσπάθειά τους να 

αντικρούσουν την επέλαση των κοσμικών, παναραβικών εθνικιστικών 

οργανώσεων, κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Με το νέο δόγμα του 

προληπτικού πολέμου που εφάρμοζαν οι ΗΠΑ στην περιοχή και τη συνεχή και 

αμέριστη υποστήριξη των πολιτικών επιλογών του ισραηλινού κράτους όπως και 

την νέα πολιτική περί εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής, η Ουάσιγκτον έθεσε 

τα φιλοδυτικά αραβικά καθεστώτα προ πελώριων διλημμάτων. Κανένα από τα 

αραβικά καθεστώτα της περιοχής, με εξαίρεση τη βραχύβια κυβέρνηση της 

παλαιστινιακής Χαμάς, δεν έχει εκλεγεί με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες. 

Όλα αυτά τα καθεστώτα, ανεξαιρέτως, στηρίζονται σε ένα διογκωμένο 

κατασταλτικό κρατικό μηχανισμό και σε ένα πελατειακό σύστημα που εδράζεται 
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στην δημόσια διοίκηση (Butko 2004). Η νομιμοποίηση αυτών των καθεστώτων 

στηρίζεται σε τέτοιου είδους φαινόμενα, όπως επίσης και στην υποστήριξη τους, 

ρητορική κυρίως παρά απτή, στο παλαιστινιακό ζήτημα. Έτσι, λοιπόν, οι 

αμερικανικές απαιτήσεις για εκδημοκρατισμό των καθεστώτων της Μέσης 

Ανατολής καθιστούν τις προσπάθειες των κρατών αυτών για εξισορρόπηση των 

εσωτερικών τους προβλημάτων λιγότερο επιτυχείς, κάτι το οποίο οι ΗΠΑ στην 

πορεία το συνειδητοποίησαν και μείωσαν τις πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση 

(Dalacoura 2005). Κατά την διάρκεια της αμερικανικής εισβολής στο Αφγανιστάν 

είχαμε και μια, όχι τόσο, απρόσμενη  συνεργασία του Ιρανικού καθεστώτος με τις 

ΗΠΑ Οι σχέσεις του Ιράν με το ταλιμπανικό καθεστώς ήταν ήδη τεταμένες και 

παραλίγο να οδηγήσουν σε σύρραξη το 1998. Με την πολλαπλή βοήθεια που 

προσέφεραν οι Ιρανοί στον επίσημο ιδεολογικό εχθρό τους απoμάκρυναν ένα άλλο 

μη φιλικό καθεστώς. Από την άλλη, αυτή η βραχύβια σύμπτωση πολιτικών 

διαλύθηκε μόλις οι ΗΠΑ τοποθέτησαν το Ιράν στην κορυφή της λίστας των κρατών 

που υποθάλπουν την τρομοκρατία. Δύο χρόνια μετά την αμερικανική εκστρατεία 

«Διαρκής Ελευθερία» το Ιράν βρέθηκε περικυκλωμένο από κράτη που 

φιλοξενούσαν αμερικανικές βάσεις ή βρίσκονταν υπό τον έλεγχό των ΗΠΑ (Ιράκ, 

Αφγανιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν). Παραδόξως, όμως, η περιφερειακή  

επιρροή του Ιράν φαίνεται να έχει ενισχυθεί και από τη δράση των ισλαμικών 

οργανώσεων, της Χαμάς και της Χεζμπολλάχ, που υποστηρίζει και κυρίως από τη 

νέα χαώδη κατάσταση που προέκυψε στο Ιράκ, και που αναδεικνύει το Ιράν σε 

κράτος κλειδί για τις περαιτέρω εξελίξεις στην περιοχή (Gause III, et al. 2007).  

Η 11η Σεπτεμβρίου σηματοδότησε και την αρχή της αντίστροφης μέτρησης 

για το δικτατορικό καθεστώς του Saddam Hussein. Οι ΗΠΑ, με την σύμπραξη του 

Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια κορύφωση του νέου δόγματος του προληπτικού 

πολέμου προβαίνουν σε μια μονομερή ενέργεια, χωρίς την έγκριση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε, και στις 23 Μαρτίου 2003 επιτίθενται στο Ιράκ. 

Ένας πόλεμος, που όπως αποδείχθηκε πρόσφατα, δεν στηρίχθηκε σε βάσιμες 

κατηγορίες, αφού οι αιτιάσεις των ΗΠΑ, που νομιμοποιούσαν την επίθεση, δηλαδή 

η σύνδεση του ιρακινού καθεστώτος με την αλ-Κάιντα και η ύπαρξη όπλων μαζικής 

καταστροφής απορρίφθηκαν από το ίδιο το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ (Βερέμης 

2008). Ο πόλεμος πέρα από τις τεράστιες απώλειες σε ζωές αμάχων και μια 

τεράστια ροή προσφύγων σε γειτονικές χώρες, υπολογίζονται γύρω στους 
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2.000.000, προβλέπεται να κοστίσει περί το τρία τρισεκατομμύρια δολάρια, με τη 

διακοινοτική βία ανάμεσα στις σουνιτικές και σιϊτικές φράξιες να αυξάνεται σταθερά 

και το βόρειο ιρακινό Κουρδιστάν να οδεύει προς την απόσχιση και να περιπλέκει 

τις τούρκο-ιρακινές σχέσεις λόγω και των τακτικών επιδρομών της Τουρκίας για 

την καταστολή της δράσης του P.K.K. (Καλύβας 2008). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 

δύσκολη κατάσταση, που όμως αποτελεί την συνέχεια του πολέμου του 1991 

εναντίον του Ιράκ. Πράγματι Η επιχείρηση «Iraqi Freedom» του αμερικανικού 

στρατού ολοκλήρωσε τα πρώτα αποτελέσματα της επιχείρησης «Desert Storm» 

στα οποία συγκαταλέγεται και η de facto, πρώιμη, τριχοτόμηση του Ιράκ από τον 

πόλεμο του 1991, με την απαγόρευση πτήσης σε ιρακινά αεροσκάφη σε ζώνες της 

εδαφικής του επικράτειας. Η επίδραση του πολέμου κατά της τρομοκρατίας δεν 

άφησε ανεπηρέαστη ούτε και την Συρία. Παρά τις αρχικές προσπάθειες του Bashar 

al-Assad, με μια σειρά διστακτικών μέτρων φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος 

του, η ένταξη της Συρίας στον «άξονα του κακού» έφερε τα ακριβώς αντίθετα 

αποτελέσματα, προκαλώντας την αντανακλαστική σκλήρυνση των μέτρων 

καταστολής, την συνακόλουθη απομόνωση της Συρίας, όπως και μια όλο και 

αυξανόμενη προσέγγισή της με το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης (Lust- 

Okar 2002). Συμπερασματικά, οι συνέπειες της 11ης Σεπτεμβρίου και του πολέμου 

κατά της τρομοκρατίας που εξαπολύθηκε από τις ΗΠΑ, έφεραν μια σχεδόν ολική 

αλλαγή της περιφερειακής εικόνας της Μέσης Ανατολής, αναζωπυρώνοντας 

υπαρκτά θέατρα συγκρούσεων, αλλάζοντας την περιφερειακή επιρροή κρατικών 

δρώντων, όπως του Ιράν, και απομονώνοντας άλλους παίκτες, όπως την Συρία. 

 

2.4  ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ «ΑΡΑΒΙΚΗΣ  ΆΝΟΙΞΗΣ»  

 

Ξεκινώντας στα τέλη του 2010, ένα επαναστατικό κύμα γνωστό ως την 

Αραβική Άνοιξη έφερε μεγάλες διαδηλώσεις, εξεγέρσεις, επαναστάσεις και μάλιστα 

σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής και φαίνεται να είναι στη διαδικασία της 

σημαντικής αλλαγής των κοινωνικών τάξεων της περιοχής. Αποτελεί το γνωστό 

πλέον σε όλους φαινόμενο της «αραβικής εξέγερσης»   (Εικόνα 15), το οποίο με 

την μορφή ντόμινο, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ανέτρεψε καθεστώτα αραβικών 



 

-42- 

κρατών, επιφέροντας τρομερές συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου και της Μέσης ανατολής.  

Όπως αποδεικνύουν τα εν εξελίξει ραγδαία αλυσιδωτά γεγονότα της 

περιοχής μας, στο εσωτερικό των αραβικών κρατών υπέβοσκε μακροχρόνιος 

πολιτικός και κοινωνικός αναβρασμός ο οποίος ανέμενε το κατάλληλο έναυσμα για 

εκκινήσει την αλυσιδωτή αντίδραση. Οι ολοκληρωτικές μέθοδοι διεφθαρμένων και 

μη νομιμοποιημένων καθεστώτων, σε συνδυασμό με την δημογραφική έκρηξη την 

οικονομική ανέχεια και την διατροφική αύξηση των τιμών, δημιούργησαν το 

εκρηκτικό μίγμα το οποίο με την βοήθεια της προσβασιμότητας στην σύγχρονη 

τεχνολογία και επικοινωνία, ξέσπασε βίαια, παρασύροντας σε ελάχιστο χρόνο 

πανίσχυρους φαινομενικά ηγέτες και ανατρέποντας περιφερειακές και ίσως 

παγκόσμιες ισορροπίες. Σε αντίθεση με τα αραβικά αντιαποικιακά στρατιωτικά 

κινήματα του περασμένου αιώνα, τα οποία μετεξελιχθήκαν στα προσφάτως 

ανατραπέντα  καθεστώτα, οι πρόσφατες αραβικές εξεγέρσεις ήταν λαϊκές, με 

πρωτεργάτη την νεολαία που αξιώνει, μεταξύ άλλων, την ανάληψη των ευθυνών 

της διακυβερνήσεως των χωρών τους.  

Η αρχή έγινε στην Τυνησία και οι σπίθες τις έφθασαν στην Αίγυπτο, της 

οποίας η λαϊκή εξέγερση ήταν φυσικό να προκαλέσει το φαινόμενο «ντόμινο» στον 

αραβικό κόσμο αφού η χώρα αυτή αποτελεί κρίσιμο κόμβο της σταθερότητας στην 

ευρύτερη περιοχή και ουσιώδες μέρος της εξισώσεως «Αραβικά κράτη – Δύση – 

Ισραήλ». Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της σφοδρής αραβικής λαϊκής εξεγέρσεως 

είναι η πτώση των καθεστώτων στην Τυνησία, στη Λιβύης, στην Υεμένης, στο 

Μπαχρέιν και την Αίγυπτο, ενώ κλυδωνίζονται οι ηγεσίες, της Αλγερίας, της 

Ιορδανίας, του Μαρόκου και άλλων αραβικών κρατών και επί του παρόντος είναι 

δυσχερής η πρόβλεψη των εξελίξεων στη Συρία. Η Δύση ανησυχεί εύλογα για την 

διάδοχη πολιτική κατάσταση στα αραβικά κράτη και την νέα διαμόρφωση 

γεωπολιτικών ισορροπιών της περιοχής, για στρατηγικούς, ενεργειακούς, 

οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. Ενδεικτικά και επιγραμματικά θα πρέπει να 

επισημανθεί πρώτον ότι η Αίγυπτος αποτελεί βαρόμετρο των εξελίξεων στα 

υπόλοιπα αραβικά κράτη, συνδέεται άμεσα με την σταθερότητα στην ευρύτερη 

περιοχή της Μέσης Ανατολής και ελέγχει το Σουέζ (εικόνα 15) (Fawcett 2013). Οι 

εκλογές του Φεβρουαρίου 2012 ανέδειξαν πρώτη δύναμη τη Μουσουλμανική 

Αδελφότητα της οποίας η πολιτική στάση που θα τηρήσει έναντι της Δύσεως και 
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του Ισραήλ, όταν αναλάβει την εξουσία, προβληματίζει, παρά τις μετριοπαθείς 

δηλώσεις των εκπροσώπων της. Επίσης τα Αραβικά κράτη της Βόρειας Αφρικής 

γειτνιάζουν με την Ευρώπη και οι εξελίξεις σε αυτά την επηρεάζουν άμεσα (π.χ. 

προμήθεια  ενέργειας κυρίως από την Λιβύη, τυχόν μελλοντικά ακραία ισλαμικά 

καθεστώτα, μαζική μετανάστευση, κ.λπ.), ενώ η Υεμένη ελέγχει τα στενά του 

κέρατος της Αφρικής από τα οποία διέρχεται η διεθνής ναυσιπλοΐα από και προς 

το Σουέζ. Τέλος το Μπαχρέιν είναι σημαντικό καθόσον κατέχει κομβική θέση στον 

Περσικό κόλπο, αποτελεί τόπο μεγάλων επενδύσεων δυτικών κεφαλαίων και 

διαθέτει σημαντικά ενεργειακά κοιτάσματα. Η αλλαγή καθεστώτος στο Μπαχρέιν 

πιθανόν να συμπαρασύρει την Σ. Αραβία (πλειοψηφία σιϊτών πολιτών στις 

ανατολικές της επαρχίες), η οποία ως γνωστόν είναι η πλουσιότερη σε αποθέματα 

υδρογονανθράκων και πνευματικό κέντρο των Αράβων. 

Οι ηγεσίες των προαναφερθέντων αραβικών κρατών, αν και ξένες προς 

δημοκρατικές διαδικασίες και θεσμούς, έχαιραν της Δυτικής υποστηρίξεως και 

συνεργασίας, όσο αυτές εξασφάλιζαν τις ενεργειακές ανάγκες της, συνέβαλλαν 

στην σχετική σταθερότητα στην περιοχή Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής 

αποδεχόμενες επιπλέον την ύπαρξη του Ισραήλ και απέτρεπαν στο εσωτερικό την 

υφαρπαγή της εξουσίας από το ακραίο Ισλάμ. Τα τελευταία εν τούτοις γεγονότα, 

εξανάγκασαν την αιφνιδιασμένη και αμήχανη Δύση σε καθυστερημένη 

αποστασιοποίηση. Οι αρχικές αμερικανικές επίσημες δηλώσεις συμπαραστάσεως 

στον πρόεδρο Hosni Mubarak έδωσαν γρήγορα την θέση τους σε παροτρύνσεις 

αμέσου εγκαταλείψεως της εξουσίας από αυτόν, ενώ η Ευρώπη ακολούθησε για 

άλλη μία φορά τον μεγάλο της σύμμαχο, δίχως να αναπτύξει αυτόνομη και έγκαιρη 

πολιτική πρωτοβουλία, ως άμεσα ενδιαφερόμενη. Χαρακτηριστική ήταν η στάση 

της στο ζήτημα της Λιβύης, με την αρχική απροθυμία των ΗΠΑ να συμμετάσχουν 

στην επέμβαση διάσωσης των συμφερόντων των Νατοϊκών  Ευρωπαίων 

συμμάχων της (Αγγλίας – Γαλλίας – Ιταλίας) 

Τελικά φάνηκε ότι οι αραβικές λαϊκές εξεγέρσεις υπήρξαν αυθόρμητες και μη 

καθοδηγούμενες από συγκεκριμένες πολιτικές ή θρησκευτικές δυνάμεις (με 

συμμετοχή όλων των πολιτικών και θρησκευτικών τάσεων). Τα κύρια αιτήματα 

ήταν πολιτικής και κοινωνικής φύσεως και συμπεριελάμβαναν την θέσπιση 

δημοκρατικών θεσμών και ελευθεριών, άμεση συμμετοχή στην διακυβέρνηση της 

χώρας, διαφάνεια καθώς και αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας. Η 



 

-44- 

αισιόδοξη πρόβλεψη της κατακτήσεως των λαϊκών αυτών αιτημάτων θα περίμενε 

κανείς ότι θα σήμαινε και την αποδυνάμωση του φονταμενταλιστικού Ισλάμ. 

Αντιθέτως από τις πρώτες πολιτικές αναμετρήσεις (π.χ. Αίγυπτος), το κοινωνικό 

έργο των «αδελφών μουσουλμάνων» επί σειρά ετών συνέβαλε στην άνοδο του 

Ισλάμ στην εξουσία (όχι απαραιτήτως του μετριοπαθούς), λαμβανομένου επιπλέον 

υπ’ όψη ότι στην αραβική κουλτούρα έννοιες όπως αυτές της δημοκρατίας, 

ελευθερίας, δικαιοσύνης κ.λπ., παρά την κοινή ορολογία δεν ταυτίζονται με τις 

αντίστοιχες Δυτικές. 

2.4.1  Ευρύτερες Επιπτώσεις των Αραβικών Εξεγέρσεων  

Από τις λαϊκές αραβικές εξεγέρσεις, οι καταπιεζόμενοι πολιτικά, οικονομικά 

και κοινωνικά αραβικοί λαοί φαίνεται ότι θα αποκομίσουν κέρδη, υπό την 

προϋπόθεση ότι η διαχείριση της επόμενης ημέρας δεν θα περιέλθει σε 

οποιαδήποτε ακραία τάση. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται ότι η άμεσα 

γειτνιάζουσα Ευρώπη αρχικά ακολουθούσε τα γεγονότα και οι όποιες 

πρωτοβουλίες της (πχ ο «Μεσογειακός Διάλογος» και η μέχρι την τελευταία στιγμή 

στήριξη των ανατραπέντων αραβικών καθεστώτων) υπήρξαν ανεπαρκείς, ατυχείς 

και εξαρτημένες από την γενικότερη πολιτική των ΗΠΑ. Τυχόν επικράτηση του 

ακραίου Ισλάμ σε αριθμό αραβικών χωρών, θα επιτείνει το πρόβλημα της 

τρομοκρατίας και της μεταναστεύσεως στην Δύση και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Το 

υπό διαμόρφωση νέο τοπίο στον αραβικό κόσμο, ενδέχεται να θέσει σε δοκιμασία 

την αμερικανική ηγεμονία και τα Δυτικά εν γένει συμφέροντα στην ευρύτερη 

περιοχή, ενώ η βιωσιμότητα της αραβοϊσραηλινής συνθήκης του Συμφωνίες Καμπ 

Ντέιβιντ (1978), θα εξαρτηθεί προφανώς από την φύση του νέου Αιγυπτιακού 

καθεστώτος. Σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται πλέον ότι η Αίγυπτος θα 

συνδράμει το Ισραήλ στην αντιμετώπιση των Παλαιστινίων στη Γάζα, ενώ το 

Παλαιστινιακό θέμα συνολικά, θα πρέπει τεθεί σε νέα βάση. 

Από την άλλη πλευρά οι ανησυχίες ασφαλείας του Ισραήλ λόγω του 

γεωπολιτικού του περιβάλλοντος, αναμένεται να ενταθούν σημαντικά σε 

περίπτωση εμφανίσεως ακραίων ισλαμικών αραβικών κρατών. Ακόμη και στην 

περίπτωση επικρατήσεως του μετριοπαθούς πολιτικού Ισλάμ στα αραβικά κράτη, 

η χερσαία απομόνωση του Ισραήλ θα γίνει πιο έντονη, γεγονός το οποίο αν 

συνδυασθεί με την πίεση του Ιράν (άμεση απειλή, επιρροή σε Λίβανο και Ιράκ) και 
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την επιδείνωση των σχέσεων με την Τουρκία, θα καταστήσει για την χώρα αυτή 

την στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο, αναγκαίο μονόδρομο.   

Η Τουρκία, της οποίας ο πρωθυπουργός χαίρει της εκτιμήσεως και του 

σεβασμού του αραβικού κόσμου λόγω της στάσεώς του έναντι του Ισραήλ, 

φρόντισε να λάβει θέση εγκαίρως υπέρ των εξεγέρσεων και των δικαίων αιτημάτων 

τους, αυξάνοντας έτσι τα ερείσματά της στην περιοχή. Επιπλέον η χώρα αυτή 

προβάλλοντας ένα σύγχρονο πρόσωπο, με σημαντική οικονομική ανάπτυξη και 

τον επιτυχημένο (στα μάτια του αραβικού κόσμου) συνδυασμό «δημοκρατίας» και 

μετριοπαθούς κοσμικού Ισλάμ, προσπαθεί να προτείνει το μοντέλο αυτό 

διακυβερνήσεως, ως την ενδεδειγμένη λύση της επόμενης ημέρας των αραβικών 

εξεγέρσεων, αποβλέποντας στην έτι περαιτέρω αύξηση της επιρροής της και 

φιλοδοξώντας να ξαναγίνει «Αυτοκρατορία» του ισλαμικού κόσμου. Η προσπάθεια 

όμως χειραγώγησης του μουσουλμανικού πληθυσμού και οι εσπευσμένες 

επισκέψεις του πρώην πρωθυπουργού, Recep Tayyip Erdoğan σε Αίγυπτο, Συρία 

και Λιβύη προκειμένου να αποκομίσει οικονομικά και πολιτικά οφέλη, μπορούμε 

να πούμε ότι έπεσαν στο κενό, διότι στην Αίγυπτο η προσπάθεια προσέκρουσε 

στους λεγόμενους Σαλαφιστές μουσουλμάνους που επιδιώκουν να επιβάλουν την 

Σαρία, και δεν δέχονται την επικράτηση ενός μετριοπαθούς και ήπιου Ισλάμ που 

τους προωθεί η Τουρκία, στη δε Λιβύη που πίστευαν οι Τούρκοι ότι θα έπαιζαν 

καθοριστικό ρόλο, βρέθηκαν απέναντι στα συμφέροντα της Γαλλίας και Αγγλίας, 

χώρες που έχουν τον πρώτο λόγω στη Λιβύη, στη μετά Muammar Gaddafi εποχή, 

καθόσον ήταν οι κύριοι συντελεστές της ανατροπής του, ενώ στη Συρία η αμέριστη 

υποστήριξη στην επαναστατημένη αντιπολίτευση, βρέθηκε απέναντι σε ένα καλά 

οργανωμένο και ανθεκτικό  καθεστώς, το οποίο τελεί υπό την πλήρη στήριξη της 

Ρωσίας  και Κίνας. Η όποια υπερβολή της Τουρκίας στο θέμα της Συρίας πιθανώς 

να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις σχέσεις της με τις δύο αυτές ανερχόμενες 

δυνάμεις.  

Η Ρωσία αισθανόμενη ότι απειλείται από την εξάπλωση των αραβικών 

εξεγέρσεων και φοβούμενη την πολύ πιθανή εξάπλωσή τους στον Καύκασο όπου 

υπάρχουν σημαντικές μουσουλμανικές μειονότητες, λειτουργεί ως εγγυητής του 

συριακού status quo, απορρίπτοντας οποιοδήποτε σχέδιο του Συμβουλίου 

Ασφαλείας για ανατροπή του Bashar al-Assad ΄. Επίσης φρόντισε για την ναυτική 

παρουσία της στη Μεσόγειο προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντά της στην 
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περιοχή (κυρίως τα ενεργειακά) και να υπενθυμίσει ότι αποτελεί και εκείνη 

σημαντικό δρώντα στα τεκταινόμενα στη Μεσόγειο.  

Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ φοβούμενοι το ενδεχόμενο η εμφύλια σύρραξη 

στη Συρία να συμπαρασύρει ολόκληρη την περιφέρεια, με πιθανή εμπλοκή  του 

σιϊτικού Ιράν αλλά και ισχυρών κινημάτων, όπως Χεζμπολάχ και Χαμάς - διστάζουν 

να εμπλακούν σε ακόμη μία στρατιωτική επιχείρηση , μεγάλων διαστάσεων, 

παρόμοια με εκείνη της Λιβύης.  

2.4.2  «Αραβική Άνοιξη»: Ποιοι Κερδίζουν και ποιοι Χάνουν  

Όπως κάθε γεγονός, η Αραβική Άνοιξη έχει αφήσει πολλούς κερδισμένους 

και πολλούς χαμένους στο πέρασμά της. Δεν χρειάζονται αποδείξεις ότι το Ισραήλ 

έχασε έναν πολύτιμο κυβερνήτη, στο πρόσωπο του Hosni Mubarak, στην πιο 

σημαντική αραβική χώρα, την Αίγυπτο. Οι εξελίξεις στο παλαιστινιακό μιλάνε από 

μόνες τους. Η συνεχής κατάρρευση αραβικών καθεστώτων με τα οποία είχε 

εξευρεθεί παρασκηνιακά τρόπος επικοινωνίας και η στάση της Τουρκίας και του 

Ιράν που παρακολουθούν την κατάσταση με σκοπό να αξιοποιήσουν για τα 

συμφέροντά τους τις εξελίξεις, έχουν αναγκάσει το Ισραήλ να αναζητά συμμάχους 

για την αντιμετώπιση της απειλής. Στην προσπάθεια εξισορρόπησης της ισλαμικής 

πλημμυρίδας που σαρώνει το τελευταίο διάστημα τη γεωπολιτική περιφέρειά του 

το Ισραήλ, έχει συμπεριλάβει στους βασικούς του συμμάχους την Ελλάδα και την 

Κύπρο. Μάλιστα σε άρθρο – ανάλυση του Herb Keinon στην ισραηλινή εφημερίδα 

«The Jerusalem Post», στην βασική – πρώτη ομάδα χωρών – συμμάχων του 

Ισραήλ αναφέρονται η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Όλες οι 

χώρες χαρακτηρίζονται ως «ιστορικοί αντίπαλοι της Τουρκίας» οι οποίοι 

ανησυχούν για τις προθέσεις της και την εν γένει δραστηριοποίησή της το παρόν 

διάστημα. Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει χώρες της Αφρικής (Κένυα, Ουγκάντα, 

Αιθιοπία, Τανζανία, Νιγηρία, Νότιο Σουδάν) που φαίνεται να ανησυχούν πολύ για 

την ισλαμική τρομοκρατία, γεγονός που τους οδήγησε στο να συνάψουν σχέσεις 

και να τις εμβαθύνουν διαρκώς με το Ισραήλ. Η τρίτη ζώνη χωρών δεν 

κατονομάζεται για ευνόητους λόγους από τους Ισραηλινούς, πρόκειται για αραβικά 

κράτη τα οποία ανησυχούν σφόδρα για τη δράση του Ιράν, οπότε με αυτό το 

κίνητρο έχουν αναπτύξει σχέσεις και συνεργάζονται σε πολλαπλά επίπεδα, παρά 

τα αρνητικά στερεότυπα που επικρατούν στις κοινωνίες τους (Fawcett 2013).  
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Προς το παρόν, το ενδιαφέρον των Ισραηλινών είναι να κρατήσουν 

ανοιχτούς τους διαύλους συνεννόησης με τους Αιγύπτιους, ασχέτως του αν στην 

κυβέρνηση θα βρίσκονται οι ισλαμιστές της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, έστω 

κι αν οι διμερείς σχέσεις δεν είναι τόσο στενές όπως στο πρόσφατο παρελθόν. Οι 

Ισραηλινοί ευελπιστούν ότι οι Αιγύπτιοι δεν θα επιθυμούν να επιστρέψουν οι δυο 

χώρες στην εποχή όπου συγκρούονταν στρατιωτικά με αποτέλεσμα τον αχρείαστο 

και επονείδιστο θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Οι ΗΠΑ έχασαν επίσης κυβερνήτες 

που τους εξυπηρετούσαν, είτε με την πρόθυμη υπακοή τους στις αμερικανικές 

επιθυμίες (Hosni Mubarak, Zine El Abidine Ben Ali ), είτε με την ψευδεπίγραφη 

επίδειξη δύναμης και αντιπαλότητας (Muammar Gaddafi). Αυτό δεν σημαίνει ότι 

τώρα πια επικρατεί ένας νέος αντιαμερικανισμός στην περιοχή, αλλά όλοι ελπίζουν 

στην οικοδόμηση σχέσεων βασισμένων σε αμοιβαίο σεβασμό και ισότιμη 

μεταχείριση (Aliboni 2012).  

Από τους περιφερειακούς παίκτες όμως, ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν; 

Σίγουρα τα ισλαμικά κινήματα ήταν από τους πρώτους κερδισμένους, γεγονός που 

διαπιστώνει κανείς από τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν σε 

αρκετές αραβικές χώρες. Δεν αληθεύει όμως η άποψη ότι οι ισλαμιστές 

εκμεταλλεύτηκαν τις επαναστάσεις των νέων ώστε να  έρθουν στην εξουσία, γιατί 

η νίκη τους ήταν δεδομένη σε οποιαδήποτε καθαρή εκλογική αναμέτρηση, χάρη 

στα δίκτυα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας που έχουν σχηματίσει εδώ και 

δεκαετίες, αποκτώντας  προσβάσεις σε διάφορες κοινωνικές τάξεις. Είναι γεγονός 

επίσης ότι πολλά κόμματα της αριστεράς, καθώς και φιλελεύθερα κόμματα της 

Μέσης Ανατολής, είχαν μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε εικονικά κόμματα, 

επειδή ήταν μακριά από τη πραγματικότητα που ζούσε ο απλός καθημερινός 

κόσμος και δεν έδειχναν τον απαραίτητο σεβασμό στις παραδόσεις και τις 

θρησκευτικές αντιλήψεις της περιοχής. Το χειρότερο για τα φιλελεύθερα κόμματα 

ήταν πως δέχονταν και χρηματική ενίσχυση από δυτικές χώρες κυρίως τις ΗΠΑ, 

με πρόσχημα τη στήριξη της δημοκρατίας.  

Εντούτοις δεν κερδίζουν όλοι οι ισλαμιστές. Η οργάνωση Χεζμπολάχ, η 

οποία απέκτησε μεγάλη απήχηση στους αραβικούς λαούς μετά το πόλεμο του 

2006 εναντίον του Ισραήλ ως «αντιστασιακό και απελευθερωτικό κίνημα», έχει 

μετατραπεί σε μια μάλλον μη δημοφιλή ακόμη και μισητή πια οργάνωση στους 

ίδιους λαούς επειδή στηρίζει ανοιχτά το καθεστώς Bashar al-Assad. Υπάρχουν 
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μάλιστα πληροφορίες και για ανάμειξη της οργάνωσης στη καταστολή του 

συριακού λαού, αν και η ίδια το αρνείται. Προφανώς η Χεζμπολάχ δεν έχει 

υπολογίσει τα πράγματα ορθολογικά, αφού ενώ υποστήριξε  φανερά όλες τις 

αραβικές επαναστάσεις σε Τυνησία, Αίγυπτο, Λιβύη, Υεμένη και Μπαχρέιν, πήρε 

μια πολύ εχθρική στάση απέναντι στην επανάσταση της Συρίας, στάση που 

ερμηνεύτηκε από τους λαούς της περιοχής – που ανήκουν στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία στο σουνιτικό δόγμα, ως στάση που απορρέει από το σιιτικό δόγμα 

της οργάνωσης και που εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ιράν να 

επικρατήσει στην περιοχή ως πολιτικός και θρησκευτικός (σιϊτικός) ηγεμόνας, με 

σύμμαχο το καθεστώς του Bashar al-Assad. Πληροφορίες που φέρουν οπαδούς 

του σιίτη ιρακινού ηγέτη Μουκτάντα αλ - Σαντρ, να αναμειγνύονται ενεργά στα 

γεγονότα της Συρίας επιτείνουν την παραπάνω εικόνα (Aliboni 2012). 

Με την αυτοαποκαλούμενη ισλαμική επανάσταση του Ruhollah Khomeini, 

πολλοί ισλαμιστές και μη στον αραβικό κόσμο χάρηκαν και έσπευσαν να 

χαιρετήσουν τη νέα ηγεσία, πιστεύοντας ότι το επαναστατικό Ιράν θα ήταν αρωγός 

των λαών στον αγώνα τους για την απελευθέρωση και τη χειραφέτηση. Τα 

επόμενα χρόνια όμως, αντελήφθησαν, προς μεγάλη απογοήτευσή τους, ότι η 

ισλαμική επανάσταση απεδείχθη τελικά καθαρά σιϊτική επανάσταση που δεν 

δίσταζε να στηρίξει ολοκληρωτικά καθεστώτα προκειμένου να απομακρύνει τους 

ανεπιθύμητους αντίπαλους της, όπως έγινε στην Συρία το 1982. Αυτό που 

δημιουργεί ιδιαίτερη δυσαρέσκεια σήμερα στους Άραβες σχετικά με την πολιτική 

του Ιράν αφορά κυρίως δυο σημεία: πρώτον οι συνεχείς προσπάθειές του να εξάγει 

την σιϊτική του επανάσταση στις αραβικές χώρες, και, δεύτερον, η κακή μεταχείριση 

στην οποία υπόκεινται οι σουνίτες (περίπου 20%) και οι αραβόφωνοι Ιρανοί, αν 

και οι τελευταίοι ανήκουν στο σιϊτικό δόγμα.  

Οι γνώστες των πραγμάτων υποστηρίζουν ότι οι ηγεσίες του Ιράν και της 

Χεζμπολάχ δεν χαίρονται ιδιαίτερα με τις αλλαγές στο αραβικό κόσμο, αν και έχουν 

εκφραστεί αντίθετα. Αν πετύχει η επανάσταση στη Συρία, όχι μόνο θα πάνε 

χαμένες όλες οι προσπάθειες τους για σιϊτική επέκταση, αλλά η ίδια η ύπαρξη της 

Χεζμπολάχ θα τεθεί σε κίνδυνο αφού, χωρίς τη Συρία, οι οδοί επιχειρησιακής 

ενίσχυσης της οργάνωσης από το Ιράν θα περιοριστούν δραματικά. Τα τελευταία 

χρόνια καταβλήθηκαν στη Συρία - με την ανοχή και τη  διευκόλυνση του 

καθεστώτος- τρομερές προσπάθειες για τον προσηλυτισμό Σύριων πολιτών στο 
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σιϊτικό δόγμα. Τεράστια χρηματικά ποσά δαπανήθηκαν για την ανέγερση σιϊτικών 

ιδρυμάτων, ισχυροί άνδρες και απόστρατοι αξιωματικοί εξαγοράστηκαν και η 

παρουσία χιλιάδων ιρακινών σιϊτών προσφύγων βοήθησε στην ολοκλήρωση του 

συγκεκριμένου έργου, ενώ οι αντιδρώντες κατηγορήθηκαν πως ανήκουν στο 

σαλαφισμό και διωχτήκαν σκληρά.  

Μια ομάδα που επίσης φαίνεται να βρίσκεται στην πλευρά των χαμένων 

είναι η ηγεσία των χριστιανών στο Λίβανο και στη Συρία που εκφράστηκε υπέρ του 

καθεστώτος Bashar al-Assad με το πρόσχημα ότι φοβάται μήπως μετά την 

ανατροπή του, τα ηνία θα αναλάβουν οι ισλαμιστές. Εδώ η ηγεσία αυτή καλείται να 

απαντήσει σε δυο ερωτήματα, το ένα είναι ηθικό και το άλλο ιστορικό: Πρώτον, 

κατά πόσο είναι ηθικό και ορθό να στηρίζει κανείς ένα ολοκληρωτικό αιμοσταγές 

καθεστώς, που έχει αρπάξει την εξουσία για περισσότερα από σαράντα χρόνια, 

επειδή ο ίδιος αισθάνεται σχετική ασφάλεια υπό αυτό το καθεστώς, ενώ ξέρει πως 

είναι ανεπιθύμητο για την πλειοψηφία των συμπολιτών του; Δεύτερον, πότε οι 

χριστιανοί της Συρίας αντιμετώπισαν απειλές από τους ισλαμιστές της χώρας; Και 

ποια ήταν η καλύτερη εποχή για τη χώρα; Παρόλο που οι απαντήσεις είναι τόσο 

επείγουσες και απαραίτητες, δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή στάσης 

της ηγεσίας των Χριστιανών.  

2.5  ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Πρωτογενώς η ισλαμιστική τρομοκρατία, δεν αποτελεί παράγωγο κρατικής 

κλίμακας, αλλά κοινοτικής. Οι μουσουλμανικές κοινότητες της Μέσης Ανατολής, οι 

ευρισκόμενες πέραν του μισού αιώνος σε κατάσταση λανθάνοντος ή 

κεκηρυγμένου εμφυλίου πολέμου μεταξύ των ή εναντίον των εθνικών τους 

Κυβερνήσεων, αποτελούν και τις πηγές δημιουργίας των δύο κλιμάκων 

ριζοσπαστικών ισλαμιστικών οργανώσεων. Η πρώτη κλίμακα χαρακτηρίζεται από 

μεγάλο μέγεθος και έχει απήχηση σε ολόκληρο τον μουσουλμανικό εθνικό 

κοινωνικό σχηματισμό. Παραδείγματα αποτελούν η Χαμάς, η οποία προσφάτως 

μέσω δημοκρατικών εκλογικών διαδικασιών κατέλαβε την Παλαιστινιακή εξουσία 

με άγνωστες συνέπειες για το μέλλον των αραβοϊσραηλινών σχέσεων στην 

περιοχή και η Χεζμπολάχ, αναφορικά με την επιρροή τους στον Παλαιστινιακό ή 

το Λιβανικό πληθυσμό. Η δεύτερη κλίμακα χαρακτηρίζεται από μικρό μέγεθος και 

αποτελείται, κυρίως, από σχισματικές παραφυάδες φραξιών και διαφωνούντων. Οι 
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ακραίες τάσεις αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των παραφυάδων. Οι 

οργανώσεις των δύο ανωτέρω κλιμάκων διαθέτουν πολιτική και στρατιωτική πτυχή 

με ανάλογες δομές. Η πολιτικοστρατιωτική πτυχή των οργανώσεων αυτών είναι 

ευρείας κλίμακας και είναι σε θέση να διατηρεί μεγαλύτερο ποσοστό αυτονομίας 

δράσεως σε σχέση με τις κρατικές εξουσίες των χωρών, όπου έχουν την έδρα 

τους, από εκείνο που φαίνεται να διαθέτουν οι παραφυάδες τους, οι οποίες 

σύντομα αναγκάζονται να υποχωρήσουν στις πιέσεις και στις χειραγωγήσεις των 

κυβερνήσεων των χωρών της περιοχής όπου δρουν και συγκεκριμένα αυτών της 

Μέσης Ανατολής (Burgess και Constantinou 2013). 

2.5.1  Το ISIS και η Δράση του  

Το ISIS είναι κατά βάση η διάδοχη οργάνωση της αλ-Κάιντα στο Ιράκ που 

την ξεκίνησε ο Abu Musab Al Zarqawi, λίγα χρόνια πριν την αμερικανική εισβολή 

του 2003 στη χώρα. To 2004 υποσχέθηκε υποταγή στην Αλ-Κάιντα του Osama bin 

Laden και οι Σουνίτες μαχητές δραστηριοποιήθηκαν σε επιθέσεις κατά των 

αμερικανικών δυνάμεων καθώς και σε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της σιιτικής 

κυβέρνησης της Βαγδάτης που ανέλαβε την αρχή μετά την ανατροπή του Saddam 

Hussein. Κύριος στόχος του ISIS και του Ιρακινού ηγέτη του Abu Bakr al Baghdadi, 

είναι η εγκατάσταση ενός ριζοσπαστικού σουνιτικού ισλαμικού κράτους 

(χαλιφάτου) στην Ανατολική Συρία και στην περιοχή στην οποία αναφέρεται ο όρος 

“al-Sham” και εκτείνεται από τη νότια Τουρκία μέχρι την Αίγυπτο, περιλαμβάνοντας 

-πέραν της Συρίας και του Ιράκ- τον Λίβανο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, την 

Ιορδανία. Το ISIS ελέγχει ήδη σημαντικά τμήματα τόσο του Ιράκ όσο και της 

Συρίας, ενώ έχει διαιρέσει το «κράτος» του σε 16 διοικητικές περιφέρειες -ή 

βιλαέτια (wilayats) τις οποίες φιλοδοξεί να καταλάβει. Οι εκδηλώσεις βιαιοτήτων 

άρχισαν όταν ο πρωθυπουργός του Ιράκ Nourial-Maliki διέταξε δυνάμεις 

ασφαλείας να διαλύσουν ένα στρατόπεδο στην πόλη Ραμάντι, επί του Ευφράτη 

στο κεντρικό Ιράκ, 110 χιλιόμετρα δυτικά της Βαγδάτης, το οποίο θεωρούσε 

εκκολαπτήριο της αλ-Κάιντα. Από τον Ιανουάριο του 2014, χιλιάδες καλά 

εξοπλισμένων Ισλαμιστών παραστρατιωτικών εμφανίσθηκαν στα περίχωρα του 

Ραμάντι το οποίο κατέλαβαν, όπως και την Φαλούχα, απειλώντας τη Βαγδάτη. Το 

Ιράκ και ο Περσικός Κόλπος αποτελούν γενικά το «σημείο επαφής» των δύο 

κόσμων – του σουνιτισμού και του σιϊτισμού. Στην Ανατολή βρίσκεται το κέντρο 

του σιϊτισμού -το Ιράν-, ενώ στη Δύση τα κέντρα του σουνιτισμού -η Σαουδική 
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Αραβία και η Αίγυπτος. Σύμφωνα με στοιχεία του OPEC, στην περιοχή αυτή 

βρίσκεται το 56% των παγκοσμίως γνωστών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 

αερίου. Βεβαίως οι εξτρεμιστές του ISIS δεν επιτίθενται μόνο κατά των σιϊτών. 

Προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό τους, να ιδρύσουν δηλαδή το ισλαμικό 

κράτος (χαλιφάτο) τους, επιτίθενται και κατά των σουνιτών, κυρίως εκείνων που 

θεωρούν ως συνεργάτες των «απίστων», όπως τα καθεστώτα της Σαουδικής 

Αραβίας και της Ιορδανίας. Στη Συρία, από θρησκευτικής πλευράς, υπερτερεί το 

σουνιτικό στοιχείο με ποσοστό που ξεπερνά το 70%, ενώ η μειονότητα των 

Αλαουϊτών του Bashar al-Assad που κυβερνά τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες 

περιορίζεται μόλις στο 12% του πληθυσμού της χώρας. Αντίθετα στο Ιράκ οι Σιίτες 

αποτελούν το 65% και κατοικούν στο εύφορο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας σε 

επαφή με το Ιράν και τον Κόλπο. Οι Σουνίτες κατοικούν στο βόρειο και δυτικό 

τμήμα της χώρας, που σχεδόν ελέγχεται ήδη από το ISIS, με εξαίρεση την 

αυτόνομη περιοχή των Κούρδων στα βορειανατολικά (Παρίσης 2014). 

Εκείνο όμως που είναι ενδιαφέρον και θα πρέπει να εξετασθεί, διότι είναι 

πιθανό να οδηγήσει σε γενικότερη ανάφλεξη, είναι η στάση των κρατών αλλά και 

μη κρατικών οντοτήτων (κατά βάση εξτρεμιστικών ομάδων) της περιοχής και η 

ενδεχόμενη ή αναμενόμενη εμπλοκή τους στην κρίση. Το Ιράν, ως κέντρο του 

Σιϊτισμού και κύρια περιφερειακή δύναμη της περιοχή της Μέσης Ανατολής 

αντέδρασε ήδη. Ουσιαστικά κήρυξε ιερό πόλεμο κατά των σουνιτών. Στην πράξη, 

με δεδομένο ότι όλοι οι «ιεροί» ή «θρησκευτικοί» πόλεμοι αποτελούν συγκάλυψη 

γεωπολιτικών επιδιώξεων, το Ιράν ενδιαφέρεται για την διατήρηση του ελέγχου του 

νοτίου Ιράκ και της κυβέρνησης της Βαγδάτης. Δυνάμεις της Επαναστατικής 

Φρουράς («ιερές ταξιαρχίες») έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του νοτίου Ιράκ, 

υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να βοηθήσουν τα ιρακινά στρατεύματα. 

Επιπλέον, το Ιράν χρηματοδοτεί την κυβέρνηση του Bashar al-Assad στη Συρία με 

τουλάχιστον 1 δις δολάρια μηνιαίως καθώς επίσης και την οργάνωση Χεζμπολάχ 

του Λιβάνου, την οποία εξοπλίζει και συντηρεί πλήρως. Δεν θα πρέπει να μας 

διαφεύγει ότι το Ιράν δεν είναι μία μεγάλη δύναμη, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο. 

Οι δυνατότητες του είναι περιορισμένες και οπωσδήποτε πεπερασμένες. Τα 

αραβικά κράτη του Κόλπου, με πρώτα την Σαουδική Αραβία και το Κατάρ έχουν 

έντονη αντιπαράθεση με το σιϊτικό Ιράν. Οι έξι αραβικές μοναρχίες, που από το 

1981 έχουν συγκροτήσει το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf 
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Cooperation Council – GCC), ανησυχούν από την ενδυνάμωση του Ιράν και πολύ 

περισσότερο από την ενδεχόμενη απόκτηση πυρηνικών δυνατοτήτων. 

Σημειώνεται επίσης το στοιχείο της ενέργειας, μια και στην περιοχή βρίσκονται τα 

μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τον Ιούλιο του 2011, οι 

κυβερνήσεις της Συρίας, του Ιράν και του Ιράκ υπέγραψαν μια ιστορική ενεργειακή 

συμφωνία για έναν αγωγό αερίου που θα ξεκινά από το ιρανικό λιμάνι Port  

Assalouyeh στον Περσικό Κόλπο και θα φτάνει στη Δαμασκό μέσω του ιρακινού 

εδάφους. Το αέριο θα προέρχεται από το πεδίο South Pars, ένα από τα 

μεγαλύτερα πεδία φυσικού αερίου που διαμοιράζεται μεταξύ του Ιράν και του 

Κατάρ στον Περσικό Κόλπο. Από γεωπολιτικής σκοπιάς πρόκειται έναν «σιϊτικό 

αγωγό» που ξεκινά από το σιϊτικό Ιράν και μέσω της σιϊτικής πλειονότητας του Ιράκ 

φτάνει στο φίλο-σιϊτικό καθεστώς των Αλαουιτών του Bashar al-Assad. Το 

«γεωπολιτικό δράμα» εν προκειμένω είναι ότι το πεδίο South Pars βρίσκεται επί 

της οριογραμμής μεταξύ του σιϊτικού Ιράν και του σουνιτικού Κατάρ στον Περσικό 

Κόλπο. Το Κατάρ, από την πλευρά του, επιδιώκει την εξαγωγή των δικών του 

τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου μέσω «σουνιτικού αγωγού», μέσω της 

Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας στον Κόλπο της Άκαμπα και ειδικώς στον 

Αραβικό Αγωγό Αερίου (AGP) ο οποίος μέσω Συρίας θα φθάνει στην Τουρκία για 

την διοχέτευση του αερίου στην Ευρώπη. Ο εμίρης του Κατάρ διατηρεί καλές 

σχέσεις με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, στους οποίους παρέχει υποστήριξη 

στη διεθνή τους επέκταση, με αντάλλαγμα ένα «σύμφωνο ειρήνης» στο εσωτερικό 

της χώρας του. Το ενδεχόμενο επιβολής ενός ισλαμικού καθεστώτος από τους 

αδελφούς μουσουλμάνους στην Ιορδανία θα μετέβαλλε πλήρως την γεωπολιτική 

της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου, προς όφελος του Κατάρ και εις βάρος της 

Ρωσίας, της Συρίας, του Ιράν και του Ιράκ, ενώ θα είναι και αρνητικές οι επιπτώσεις 

στα ενεργειακά συμφέροντα της Κίνας. Από κάποιους ειδικούς αναλυτές εκτιμάται 

ότι ένας από τους επόμενους στόχους του ISIS, μετά τις επιτυχίες στο Ιράκ, θα 

είναι η Ιορδανία, έστω και αν αυτό γίνει όχι τόσο με είσοδο ενόπλων τμημάτων στο 

εσωτερικό της χώρας αλλά με τρομοκρατικές επιθέσεις. Η επέκταση της δράσης 

του ISIS εντός της Ιορδανίας ακολουθεί πράγματι την γεωπολιτική λογική της 

περιοχής. Σύμφωνα με δημοσιευθείσες πληροφορίες το Ιράκ απέσυρε δυνάμεις 

από δυτικές περιοχές, πλησίον των μήκους 180 χιλιομέτρων συνόρων του με την 

Ιορδανία, προκαλώντας ανησυχία στο Αμάν, το οποίο ενίσχυσε την ασφάλειά του 

στα σύνορα, καθώς υπάρχουν φόβοι για είσοδο των τζιχαντιστών στη χώρα. Από 
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την άλλη, ισλαμική πηγές αναφέρουν ότι ομάδες τζιχαντιστών έχουν έναν κλάδο 

τους εντός του εδάφους της Ιορδανίας ως μέρος των σχεδίων τους για τη 

δημιουργία ενός περιφερειακού εμιράτου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το καθεστώς 

της Ιορδανίας είναι μακράν σταθερότερο από εκείνα του Ιράκ ή της Συρίας. 

Επιπλέον οι δυνάμεις ασφαλείας του βασιλείου έχουν ισχυρή υποστήριξη από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Σημαντική επίσης είναι η στάση της Τουρκίας για το 

στρατηγικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, 

δεδομένων των γεωπολιτικών της χαρακτηριστικών αλλά και του ηγεμονικού 

ρόλου που επιδιώκει να παίξει στην περιοχή. Οι νέες γεωπολιτικές εξελίξεις στην 

περιοχή δεν είναι δυνατόν να αφήσουν την Τουρκία αδιάφορη, η αντίδραση της 

οποίας πρέπει να συνυπολογιστεί. Η Τουρκία έχει τεράστια οικονομικά 

συμφέροντα (εμπορικές συναλλαγές, μεταφορές, κατασκευαστικές εταιρίες. κ.λπ.), 

κυρίως στο Ιράκ και στη Συρία. Η εμπλοκή της στη συριακή κρίση, όπως και στο 

Ιράκ, δημιουργεί νέα δεδομένα αλλά και πολλά προβλήματα στην τουρκική 

εξωτερική πολιτική. Έχει ήδη σημειωθεί από πολλούς διπλωμάτες και 

παρατηρητές ότι η προ ετών εξαγγελθείσα πολιτική (δόγμα) για «μηδενικά 

προβλήματα» με τις γειτονικές της χώρες έχει οδηγηθεί σε αποτυχία. Φυσικά, το 

κουρδικό πρόβλημα συνιστά έναν στρατηγικό εφιάλτη για την Τουρκία. Σε 

συνδυασμό μάλιστα με την ανάφλεξη στην περιοχή που προκαλεί η εξέγερση του 

ISIS, το πρόβλημα καθίσταται πολυπλοκότερο. Η Αίγυπτος λόγω της σημαντικής 

γεωστρατηγικής της θέσης, της παραδοσιακά ηγετικής θέσης που κατέχει στον 

αραβικό κόσμο, του μεγάλου πληθυσμού της και της στρατιωτικής ισχύος της, έχει 

εκ των πραγμάτων βαρύνοντα λόγο για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εξελίξεις στο Ιράκ – που επεκτείνονται σε Συρία και 

Ιορδανία, ανησυχούν το Κάιρο, κυρίως εξαιτίας του ότι θα ήταν δυνατόν να 

παρασύρουν τους φανατικούς ισλαμιστές της χώρας. Ωστόσο, τα τεράστια 

εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και η πολιτική αστάθεια, δεν της 

δίνουν την δυνατότητα ενεργού και ουσιαστικής παρουσίας. Οι αδελφοί 

μουσουλμάνοι που απέκτησαν την εξουσία το 2012 δεν κατάφεραν να 

ισορροπήσουν μεταξύ των ισλαμιστών υποστηρικτών τους και των ενόπλων 

δυνάμεων της χώρας, οι οποίες δεν έπαψαν να διατηρούν τα κέντρα εξουσίας 

τους. Παράλληλα ήταν υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν με τη διεθνή 

πραγματικότητα, ακολουθώντας μια πιο ρεαλιστική και ορθολογική πολιτική, τόσο 

στις σχέσεις της με τη Δύση –ειδικώς με τις Ηνωμένες Πολιτείες– όσο και με το 
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Ισραήλ, σεβόμενη τη Συνθήκη Ειρήνης του 1979. Έτσι σύντομα η εξουσία πέρασε 

και πάλι στα χέρια των στρατιωτικών, οι οποίοι από το 1952 διατηρούν μια 

πλεονεκτική θέση στο σύστημα διοίκησης της Αιγύπτου. Τέλος μέσα σε όλα αυτά 

δεν μπορεί φυσικά να μην ληφθεί υπόψιν η θέση και οι ανταγωνισμοί ισχύος των 

κύριων διεθνών παικτών που ούτως ή άλλως είναι παρόντες στην περιοχή. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζουν, φαινομενικά τουλάχιστον, μία έλλειψη 

αποφασιστικότητας. Σίγουρα δεν είναι εύκολο –πολιτικά και στρατιωτικά- να 

επανέλθουν με στρατιωτικές δυνάμεις στο Ιράκ. Στην Ουάσιγκτον, έντονες είναι οι 

κατηγορίες κατά του Προέδρου Ομπάμα και της κυβέρνησής του για απουσία 

στρατηγικής και εγκατάλειψη του Ιράκ στον έλεγχο ακραίων ομάδων. Από την 

πλευρά του το Ιράκ ζητά την επίσπευση της στρατιωτικής υποστήριξης των ΗΠΑ, 

ειδικώς επιθετικά ελικόπτερα, μαχητικά αεροσκάφη και εξοπλισμό ανίχνευσης, για 

την αντιμετώπιση των εξεγερμένων μαχητών. Εμφανίζεται έτσι το παράδοξο, Ιράν 

και ΗΠΑ να είναι από κοινού συμπαραστάτες της ιρακινής κυβέρνησης. Από την 

άλλη, η Ρωσία δεν φαίνεται να έχει το ενδιαφέρον ή, προφανώς, και τη δυνατότητα 

να παρέχει περισσότερη υποστήριξη προς τον Bashar al-Assad. Το σημαντικό για 

την Ουάσιγκτον, είναι ότι οι στρατηγικοί της στόχοι συμπίπτουν, έστω ευκαιριακά, 

με εκείνους του ISIS. Αμφότεροι επιζητούν μεγαλύτερη πολιτική εκπροσώπηση 

των σουνιτών, αμφότεροι επιθυμούν την ελαχιστοποίηση της επιρροής του Ιράν 

στο Ιράκ, ενώ υποστηρίζουν ένα ήπιο σχέδιο διαχωρισμού, θεωρώντας ότι η μόνη 

βιώσιμη στρατηγική για την «διόρθωση» του «ιστορικού ελαττώματος» του Ιράκ 

είναι μια λύση τριχοτόμησης: Κούρδοι στο βορρά, Σουνίτες στο κέντρο και Σιίτες 

στο νότιο (Παρίσης 2014). 

Ο θρησκευτικός φανατισμός που εμφανίζεται σε όλο τον χώρο της Μέσης 

Ανατολής είναι το χειρότερο στοιχείο της κρίσης. Οι εξεγέρσεις των τελευταίων 

ετών στον αραβικό κόσμο δημιούργησαν μια σειρά από νέες πραγματικότητες, 

όπως η άνοδος των Ισλαμιστών, το φάντασμα του σεχταρισμού και της ασφάλειας, 

καθώς και η μεταβαλλόμενη ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Εκείνο κυρίως 

που δημιουργεί φόβους είναι η δράση των ανεξέλεγκτων ομάδων –μη κρατικών 

δρώντων–, η οποία συχνά εξελίσσεται σε σφαγές.: «Η Μέση Ανατολή και η Βόρεια 

Αφρική θα συνεχίσουν να αποτελούν, από γεωπολιτική άποψη, σημαντική περιοχή, 

τόσο εξαιτίας της σημασίας του πετρελαίου για την παγκόσμια οικονομία όσο και 

λόγω των απειλών που μπορεί να προέλθουν από την αστάθεια στην περιοχή αυτή. 
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(…) Είναι πολύ δύσκολο να υποθέσει κανείς ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή 

θα φτάσει σε κάποια λύση χωρίς μια γενική και ευρεία σύρραξη.» (Παρίσης, Η καθ' 

ημάς θάλασσα : Γεωστρατηγική ανάλυση της Μεσογείου 2013) Δυστυχώς 

παρατηρούμε ότι όλα κινούνται προς τα εκεί: την «γενική και ευρεία σύρραξη». 

Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών των ΗΠΑ, το μέλλον της Μέσης 

Ανατολής εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Εάν 

η «Ισλαμική Δημοκρατία» διατηρήσει την εξουσία στο Ιράν και είναι σε θέση να 

αποκτήσει πυρηνικά όπλα, η Μέση Ανατολή θα αντιμετωπίσει ένα εξαιρετικά 

ασταθές μέλλον. Από την άλλη, η ενδεχόμενη κατάρρευση του Οίκου των Σαούντ 

στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να σπείρει τον όλεθρο στην οικονομία της 

περιοχής, ενώ η ανάληψη της εξουσίας από μια ριζοσπαστική ισλαμική κυβέρνηση 

στην Αίγυπτο θα μπορούσε να επιδεινώσει τις περιφερειακές εντάσεις σε διάφορα 

μέτωπα. Τα σκληροπυρηνικά αυταρχικά καθεστώτα που είχαν επικρατήσει για 

χρόνια στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, εξυπηρέτησαν 

τη Δύση ως αξιόπιστοι εγγυητές της σταθερότητας, αποτρέποντας την επέκταση 

του ριζοσπαστικού Ισλάμ και ελέγχοντας την εισροή των μεταναστών. Σε αρκετές 

περιπτώσεις οι χώρες της Δύσης υποστήριξαν σθεναρά τη διατήρηση ισχυρών και 

βάναυσων καθεστώτων, ικανών ωστόσο να διατηρήσουν την ειρήνη για χάρη ενός 

συμμάχου: του Ισραήλ. Η δράση του ISIS και η γενικότερη ανάφλεξη που προκαλεί 

συνιστούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη σταθερότητα στο Ιράκ μετά την 

αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων στα τέλη του 2011. Ο 

κατακερματισμός κατά μήκος των εθνικών και θρησκευτικών γραμμών στο Ιράκ 

και στη Συρία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναδιάταξη των σημερινών συνόρων 

που όμως θα συνέβαλε στην γενικότερη αστάθεια. Στο πλαίσιο αυτό, οι Μεγάλες 

Δυνάμεις αλλά και οι οργανώσεις του αραβικού κόσμου, όπως ο Αραβικός 

Σύνδεσμος, οφείλουν να έχουν σαφή στρατηγική και να μην είναι θεατές της 

καταστροφής ( Fingar 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ  

 

3.1  ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

3.1.1  Γενικές Πληροφορίες (The World Factbook n.d.) 

Επίσημη ονομασία: Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου. 

Πρωτεύουσα: Κάϊρο. 

Έκταση: 1.001.449 τ. χλμ. 

Πολίτευμα: Δημοκρατία. 

Πληθυσμός: 75.500.000 κάτοικοι.  

Θρήσκευμα: Το 85% είναι μουσουλμάνοι σουνίτες. Στην Άνω Αίγυπτο 

συγκεντρώνονται ως επί το πλείστων οι μαλικίτες και στην Κάτω Αίγυπτο οι 

σαφεΐτες και μικρός αριθμός χαναφιτών. Το υπόλοιπο 15% αποτελείται από μη 

μουσουλμανικές μειονότητες εκ των οποίων το κύριο βάρος (75%) έχουν οι 

χριστιανοί κόπτες . 

Οικονομικοί πόροι: Γεωργία: σιτάρι (1.933,000τ.), αραβόσιτος (3.197,000τ.), 

βαμβάκι (ίνα 435.000τ.), ρύζι (2.351.0001τ.), πατάτες (950.000 τ.), κεχρί 

(656.000τ,), ντομάτες (1,505.000τ.), πορτοκάλια (700.000τ,), χουρμάδες 

(460.000τ.), μπανάνες (130.000τ.), σταφύλια (250,000τ.). Κτηνοτροφία: βοοειδή 

(2.045.000 ζώα), βουβάλια (2.280.000 ζώα), αιγοπρόβατα (3.180,000 ζώα). Αλιεία 

(99.915τ). 

Ορυκτός πλούτος:  πετρέλαιο (26.424.000τ.), φυσικό αέριο (1.466.000.000 

κμ.), φωσφορικά άλατα (513.000τ.), σίδηρος (704.000τ.).  

Βιομηχανία: υφαντουργία, καπνοβιομηχανία, βιομηχανίες ζάχαρης 

(680.000τ.), χαρτιού (118.000τ.), μπίρας (388.000 εκατόλιτρα), τσιμέντου 

(3.169.000τ.), σιδηρουργία χυτοσίδηρος (74.000τ.), ατσάλι (263.000τ.), 
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αυτοκινητοβιομηχανία (16.200 οχήματα), χημική βιομηχανία, αζωτούχα λιπάσματα 

(195.200τ.), θειικό οξύ (30.000τ.).  

Η Αίγυπτος καταλαμβάνει το βορειοανατολικό άκρο της Αφρικής. Ένα τμήμα 

της βρίσκεται στην Ασία (χερσόνησος του Σινά) και συνορεύει Δ, με τη Λιβύη, Ν. 

με το Σουδάν και ΒΑ. με το Ισραήλ. Βρέχεται Β. από τη Μεσόγειο θάλασσα και Α. 

από την Ερυθρά θάλασσα, οι οποίες συνδέονται με τη διώρυγα του Σουέζ. Το 

ανάγλυφο της Αιγύπτου είναι γενικά πεδινό, με εξαίρεση το ανατολικό τμήμα, όπου 

υψώνονται το Σινά (υψ. 2,637μ.) και τα βουνά των ακτών της Ερυθράς θάλασσας 

(Ιζαμπέλ Όντα, υψ. 2.259μ.). Τα υψώματα αυτά αποτελούν τμήμα της Μεγάλης 

Τεκτονικής Τάφρου, σειράς ρηγμάτων που αρχίζουν από τη Νεκρά θάλασσα στο 

Βορρά και φτάνουν ως τη λίμνη Ταγκανίκα στο Νότο. Η σημαντικότερη περιοχή 

της Αιγύπτου είναι η Κοιλάδα του Νείλου. Σε αυτή συγκεντρώνονται όλοι σχεδόν 

οι κάτοικοι, οι πόλεις, οι καλλιέργειες, η οικονομία της Αιγύπτου και γενικότερα ή 

ζωή της. Όλη την άλλη περιοχή καλύπτει η Σαχάρα με εξαίρεση κάποιες οάσεις. 

Τα νερά του Νείλου ευνόησαν, από τα πολύ αρχαία χρόνια, τις καλλιέργειες, την 

εγκατάσταση ανθρώπων και την ανάπτυξη σπουδαίου πολιτισμού. Ο Νείλος 

πηγάζει από τις λίμνες του Ισημερινού και τα βουνά της Αιθιοπίας, διασχίζει την 

απέραντη έρημο κι εκβάλλει στη Μεσόγειο. Η εδαφική περιοχή της κοιλάδας του 

Νείλου μπορεί να διαιρεθεί: στο νότιο τμήμα, που καλύπτει η τεχνητή λίμνη Νάσερ 

με το φράγμα του Ασουάν, το κεντρικό τμήμα από το Ασουάν ως το Κάϊρο, και το 

μέγα δέλτα, πλάτους 300 χλμ. Δυτικά της Κοιλάδας του Νείλου εκτείνεται η έρημος, 

συνέχεια της Λιβυκής ερήμου, η οποία χαρακτηρίζεται από αχανείς αμμώδεις 

εκτάσεις με κάποιες πετρώδεις περιοχές. Στα ΒΔ. βρίσκεται το βύθισμα Κατάρα (-

134 μ.). Από εκεί, σε μια γραμμή που διασχίζει διαγώνια την περιοχή προς τα ΝΑ, 

βρίσκεται μια σειρά από οάσεις: Σίβα, Φαράφρα, Ντάχλα και Χάργκα. Το κλίμα της 

Αιγύπτου είναι κλίμα ερήμου, με μέσες θερμοκρασίες μεταξύ 14°C (Ιανουάριο) και 

30°C (Ιούλιο) και ελάχιστες βροχοπτώσεις (4χλστ στο Ν. και 170χλστ. στο Β.). Η 

οικονομία της Αιγύπτου στηρίζεται εδώ και πέντε χιλιάδες χρόνια στη γεωργία, 

παρόλο που μόνο ένα μικρό τμήμα του εδάφους είναι καλλιεργήσιμο (2.8%). Στην 

αρχαιότητα οι καλλιέργειες εξαρτιόνταν από τα νερά του Νείλου. Σήμερα μόνο το 

14% των καλλιεργούμενων εκτάσεων αρδεύονται με αυτό τον τρόπο. Τα φράγματα 

Ασουάν, Ίσνα και Ασιούτ, εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια που δίνουν με τους 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς τους, επιτρέπουν τη διαρκή άρδευση τεράστιων 
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εκτάσεων κι εξασφαλίζονται πολλές σοδειές το χρόνο. Ωστόσο με την ελεγχόμενη 

αυτή άρδευση χάνονται τα οφέλη της ιλύος, που καθιστά εύφορη τη γη. Οι 

κυριότερες καλλιέργειες είναι: βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτος, κριθάρι, ρύζι, κεχρί, 

πατάτες, γλυκοπατάτες, ζαχαροκάλαμο, λινό, σουσάμι, σόγια, φιστίκια, 

οπωρολαχανικά. Εκτρέφονται βουβάλια, βοοειδή, αιγοπρόβατα και καμήλες σε 

μικρούς αριθμούς. Η αλιεία γίνεται τόσο στη θάλασσα όσο και στα νερά του Νείλου. 

Κοντά στην Αλεξάνδρεια συλλέγονται σφουγγάρια και στην Ερυθρά θάλασσα 

κοράλλια και μαργαριτάρια. Το υπέδαφος δίνει φωσφορικά άλατα, μαγνήσιο, 

σίδηρο, θειάφι, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.ά. Στο βιομηχανικό τομέα παραδοσιακός 

είναι ο κλάδος της υφαντουργίας. Επίσης παράγονται ζάχαρη, οινόπνευμα, χαρτί, 

τσιγάρο, λάδια, σαπούνι, τσιμέντο κ.ά. Σημαντικοί κλάδοι είναι η άλευρο 

βιομηχανία, η κονσερβοποιία, η σιδηρουργία, η χημική βιομηχανία, η βιομηχανία 

συναρμολόγησης αυτοκινήτων κ.ά. Σημαντικές πηγές πλούτου αποτελούν επίσης 

η βιοτεχνία, τα διόδια της Διώρυγας του Σουέζ και ο τουρισμός. Σχεδόν όλος ο 

αιγυπτιακός πληθυσμός βρίσκεται συγκεντρωμένος στην Κοιλάδα και το Δέλτα του 

Νείλου. Η υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα που παρουσιάζεται στη μικρή αυτή 

έκταση του αιγυπτιακού εδάφους (4% του συνολικού) δημιουργεί μεγάλη αντίθεση 

με την υπόλοιπη έκταση της χώρας, η οποία είναι πολύ αραιοκατοικημένη. Στο 

Κάϊρο και την Αλεξάνδρεια κατοικεί σχεδόν το 25% του συνολικού πληθυσμού της 

Αιγύπτου. Οι σημερινοί κάτοικοι είναι κυρίως Χαμίτες Άραβες και Βέρβεροι, ενώ το 

βιοτικό επίπεδο είναι χαμηλό. Η παρουσία των Ελλήνων στην Αίγυπτο είναι 

σημαντική από τα αρχαία χρόνια. Εκεί ο Μ. Αλέξανδρος έχτισε την Αλεξάνδρεια 

(332 π.Χ.) κι εκεί οι διάδοχοι του Πτολεμαίοι ανέπτυξαν και διατήρησαν επί τρεις 

αιώνες το ελληνιστικό βασίλειο τους. Ο Ελληνισμός της Αιγύπτου συνέχισε να 

ακμάζει στα ρωμαϊκά, τα βυζαντινά και τα νεότερα χρόνια. Στην Αλεξάνδρεια 

εδρεύει το αρχαίο ελληνορθόδοξο πατριαρχείο και στο Σινά Έλληνες μοναχοί από 

το χρόνια του Ιουστινιανού διατηρούν την ιστορική Μονή της Αγ. Αικατερίνης.  

3.1.2  Ο Ρόλος Της Αίγυπτου στην Ισορροπία στη Μέση Ανατολή.  

Η Αίγυπτος ανήκει στην Αραβική Ένωση από το 1945 και στην Οργάνωση 

Ισλαμικής Διάσκεψης. Οι σχέσεις της αιγυπτιακής εξουσίας με τα ισλαμικά 

κινήματα είναι ταραχώδεις, αλλά μπορούν να εξαχθούν πολλά συμπεράσματα. Η 

Αίγυπτος παραμένει σε κάθε περίπτωση η ηγέτιδα χώρα του αραβικού κόσμου στο 

πνευματικό αλλά και στο πολιτικοστρατιωτικό πεδίο. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει 
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ούτε να παραγνωρίζεται αλλά ούτε να υποβαθμίζεται, διότι η Αίγυπτος είναι η 

χώρα-κλειδί για τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Χωρίς την Αίγυπτο δεν 

μπορεί να υπάρξει και να σταθεροποιηθεί η ειρήνη, η οποία στην περίπτωση αυτή 

θα παραμένει πάντοτε «ψυχρή ειρήνη». Ισραήλ και ΗΠΑ γνωρίζουν και 

αναγνωρίζουν αυτή την πραγματικότητα (Παρίσης, Η καθ' ημάς θάλασσα : 

Γεωστρατηγική ανάλυση της Μεσογείου 2013). Νομοτελειακά, λοιπόν, πρέπει να 

επιλυθεί το Παλαιστινιακό και να επιστραφούν τα Υψώματα του Γκολάν στη Συρία. 

Αλλιώς η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα είναι επισφαλής. Δυο φορές, μεταπολεμικά, 

οι πολιτικές επιλογές της Αιγύπτου άλλαξαν τον γεωστρατηγικό χάρτη της Μέσης 

Ανατολής. Στη δεκαετία του 1950, αντιδρώντας στην περιστασιακά αντί-αιγυπτιακή 

και αντί-αραβική πολιτική της Δύσης, η Αίγυπτος, παρά τον αδέσμευτο 

προσανατολισμό της, συστρατεύτηκε με τη Σοβιετική Ένωση. Το αποτέλεσμα ήταν 

ο υπερφαλαγγισμός της αντισοβιετικής πολιτικής της ανάσχεσης στη Μέση 

Ανατολή με τη δυναμική παρουσία της Μόσχας στο χώρο (Αίγυπτος, Συρία) και 

την πολεμική του Gamal Abdel Nasser εναντίον της ηγεμονίας του χώρου από την 

Ουάσινγκτον και τους τοποτηρητές της. Στη δεκαετία του 1970, η Αίγυπτος πάλι 

ανέτρεψε τα δεδομένα με την εκπαραθύρωση των Σοβιετικών από την Αίγυπτο και 

τη δραματική στροφή του Προέδρου Anwar Sadat προς την Ουάσινγκτον η οποία 

σήμερα είναι ο μεγαλύτερος αρωγός της Αιγύπτου στρατιωτικά και οικονομικά. Σε 

αντάλλαγμα, η Αίγυπτος παρέχει σημαντικές διευκολύνσεις στις ΗΠΑ, συμμετέχει 

σε κοινά γυμνάσια και επιτρέπει την διέλευση του αμερικανικού στόλου μέσα από 

την Διώρυγα του Σουέζ (Δελαστίκ 2001). Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, η 

Αίγυπτος κατόρθωσε να ξεφύγει από την απομόνωση που της επέβαλε η 

συνομολόγηση ειρήνης με το Ισραήλ και να επανέλθει στους κόλπους των 

αραβικών και ισλαμικών οργανώσεων, όπου και θεωρείται, ηγέτιδα χώρα των 

Αράβων. Ο ηγετικός ρόλος της Αιγύπτου, αντιμάχεται εξ υπαρχής τον 

τουρκοϊσραηλινό άξονα. Αντιμάχεται ταυτόχρονα και την προσπάθεια της 

Αμερικής να δημιουργήσει, όπως ιδεωδώς φαίνεται να επιδιώκει, την βάση ενός 

περιφερειακού συστήματος ασφάλειας υπό την ηγεμονία της, που να 

συμπεριλαμβάνει και την Ιορδανία. Επιπρόσθετα, η Αίγυπτος δεν θ’ ανεχθεί να 

λάβει μέρος σε μία συμμαχία, της οποίας τα δύο ηγετικά μέλη είναι μη-αραβικά 

κράτη, των οποίων η προϊστορία και εμπειρία με τον αραβικό κόσμο δεν υπήρξε 

ευχάριστη αλλά ούτε και αρεστή. Η Αίγυπτος θα συνεχίζει να δίνει έμφαση στις 

διμερείς της σχέσεις. Με το Ισραήλ η «ψυχρή ειρήνη» θα παραμένει μέχρι το 
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εβραϊκό κράτος να τηρήσει τις υποσχέσεις του έναντι των Παλαιστινίων και να 

αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τη Συρία επιστρέφοντας τα υψώματα του 

Γκολάν. Οι διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ θα εξυπηρετήσουν την εξωτερική πολιτική 

του Καΐρου για πολιτικό-στρατιωτικούς λόγους. Αλλά εξίσου σημαντικός λόγος 

είναι και η οικονομική εξάρτηση της Αιγύπτου από δυτική βοήθεια, ιδιωτικά 

κεφάλαια και τις εξαγωγές της (πρώτες ύλες και ενέργεια), περιλαμβανομένης και 

της Τουρκίας (Ηρακλείδης 1991). Η τελευταία αγοράζει από την Αίγυπτο σημαντική 

ποσότητα φυσικού αερίου. Στο μεσανατολικό χώρο θα πρέπει επίσης να 

υπογραμμισθεί η σταδιακή ομαλοποίηση των σχέσεων Αιγύπτου - Τεχεράνης. 

Αναμφισβήτητα ο τούρκο-ϊσραηλινός άξονας που προφανώς στρέφεται πρώτιστα 

κατά της Συρίας, αλλά και των Μουσουλμάνων γενικότερα, βοήθησε στην 

προσέγγιση Καΐρου - Τεχεράνης. Ωστόσο, ιστορικά οι συσπειρώσεις στον αραβό-

μουσουλμανικό κόσμο δεν χαρακτηρίζονται από συνέπεια και συγκεκριμένα 

αποτελέσματα. Πιο αποτελεσματικό μέτωπο κατά του άξονα Ισραήλ-Τουρκίας είναι 

η γενικότερη καταδίκη του από μη μουσουλμανικές χώρες, όπως είναι η Ελλάδα 

και η Κύπρος και η εμπέδωση της ειρήνης στον ευρύτερο χώρο, διότι, ως 

στρατιωτική συμμαχία ο τούρκο-ισραηλινός άξονας αξιώνει αντιπάλους, ενώ 

παράλληλα υπάρχει συμπόρευση Αθηνών-Καΐρου σε ένα ευρύ πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής. Οι πρόσφατες εξελίξεις και η διατάραξη των σχέσεων Ισραήλ 

– Τουρκίας διαμορφώνουν νέες στρατηγικές στην ευρύτερη περιοχή, μετά την 

διάσπαση του ισραηλινό-τουρκικού άξονα που αποτελεί σημείο συναντίληψης, 

διότι άπτεται του θέματος ασφάλειας και των δύο κρατών (Ι. Μάζης 2001). 

3.1.3  Εστίες Αστάθειας μετά την Έκρηξη της Αραβικής Άνοιξης  

Η πολιτική αστάθεια στην Αίγυπτο συνδέθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα,  

με τις δραστηριότητες και τον χαρακτήρα του ισλαμιστικού κινήματος στα εδάφη 

της. Το αιγυπτιακό ισλάμ μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις βασικές 

θρησκευτικoπολιτικές ομάδες. Το ισλάμ του σεΐχη του Πανεπιστημίου της ΑΙ-

Αzhar, συνδεδεμένο με την εξουσία από την εποχή της ισμαηλιτικής δυναστείας 

των Φατιμιδών, με κύριο ρόλο την παροχή θρησκευτικών εγγυήσεων στη 

συμπεριφορά των πολιτικών αρχηγών. Οι Ulemas του ΑΙ-Αzhar είναι έμμισθοι 

δημόσιοι υπάλληλοι, άκρως συντηρητικοί και εκπροσωπούν το επίσημο Ισλάμ. Η 

άποψη τους είναι ότι οποιαδήποτε εξουσία, οσοδήποτε καταπιεστική και αν είναι 

αυτή, είναι καλύτερη από τις εξεγέρσεις, οι οποίες οδηγούν στην αποσύνθεση της 
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κοινωνίας. Το ισλάμ της αριστεράς, το οποίο θέλει να συγκεράσει την εκπηγάζουσα 

από τον ισλαμισμό ιδεολογία με το σοσιαλισμό, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία, 

παραμένοντας μονίμως στο χώρο της μειοψηφίας. Και τέλος υπάρχουν επίσης τα 

ισλαμικά κινήματα που χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι οι ηγέτες τους είναι 

πολίτες και όχι κληρικοί. Αυτό αποτελεί κανόνα για τα σουνιτικά κινήματα, εν 

αντιθέσει προς τα σιϊτικά τα οποία διευθύνονται πάντοτε από κληρικούς. Είναι 

κοινό χαρακτηριστικό της πλειονότητας των αιγυπτιακών ισλαμιστικών κινημάτων, 

τα οποία συγκεντρώνονται υπό την κοινή ονομασία  Jama’ at Islamiyia 

(ισλαμιστικές ενώσεις). Στα κινήματα όμως αυτά παρατηρείται, μια διάσταση, ίσως 

επιφανειακή, στον τρόπο πολιτικής δραστηριοποίησης. Διαμορφώθηκαν 

ουσιαστικά δύο κλάδοι, ένας που χαρακτηρίζεται από τις απόψεις του 

παραδοσιακού ρεύματος και χρησιμοποιεί τη μέθοδο της πειθούς και της νόμιμης 

πολιτικής δράσεως και ένας δεύτερος που αποτελείται από τους οπαδούς του 

Seyyed Qoutb και προτιμά την ακτιβιστική παράνομη δράση (ΣΕΕΘΑ. 

∆ιαµόρφωση Νέων Γεωστρατηγικών Παραγόντων στη Μέση Ανατολή και Κεντρική 

Ασία και οι Επιδράσεις τους στη Γεωπολιτική Κατάσταση της Περιοχής 2004).  

Στη διάσταση αυτή των απόψεων των κυριότερων εκπροσώπων του 

ισλαμιστικού κινήματος συνέβαλε σημαντικά η προσπάθεια που κατέβαλε η 

κρατική εξουσία προκειμένου να εγκαταστήσει κάποια μορφή επαφής και 

συνεργασίας με το ισλαμιστικό κίνημα. Κατά την περίοδο μεταξύ 1971 και 1986, ο 

Anwar Sadat και κατόπιν ο Hosni Mubarak προσπάθησαν να προσεταιριστούν 

τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, καταφέρνοντας το μόνο με κάποια ηγετικά 

στελέχη της, όπως ο Cheikh Omar al-Talmanassi. Ο Talmanassi, το 1971, 

αυτοχρίσθηκε Ύπατος Αρχηγός της αδελφότητας και οργάνωσε μέρος του 

κινήματος με μορφή πολιτικού κόμματος με σκοπό να διεκδικήσει την εξουσία 

σύμφωνα με τους κανόνες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μέχρι το θάνατο του, 

το 1986 στη Γενεύη, ο Talmanassi θεωρούσε ότι το Ισλάμ ήταν εκ φύσεως συμβατό 

με τη δημοκρατία και στηλίτευε τους Αιγυπτίους "χομεϊνιστές" Αδελφούς, λέγοντας 

ότι «ο μόνος δρόμος που το Ισλάμ δεν μπορεί να αποδεχθεί, είναι αυτός της 

δικτατορίας των θεολόγων». Ήδη από την εποχή του Anwar Sadat, τη δεκαετία του 

1970, το σημαντικότερο τμήμα των Αδελφών Μουσουλμάνων προτίμησε την 

ενσωμάτωση του στο νόμιμο πολιτικό σύστημα του κράτους επωφελούμενο από 

τις δυνατότητες που αυτό προσέφερε. Έτσι, οι Αδελφοί αποκτούν επισήμως φίλια 
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προσκείμενα δημοσιογραφικά όργανα και ΜΜΕ που, όμως, αποδεικνύουν την 

εμμονή τους στη σκληρή γραμμή. Παράδειγμα του γεγονότος αυτού αποτελεί η 

διατυπούμενη μέσω του πρώτου νόμιμου τεύχους του περιοδικού της οργάνωσης, 

του "ΑΙ-Daoua", όπου οι προαιώνιοι εχθροί του Ισλάμ εντοπίζονται, κατά την 

άποψη των Αδελφών, στον "ιουδαϊσμό ή σιωνισμό", στους "σταυροφόρους ή 

δυτικούς ιμπεριαλιστές", στον "κομμουνισμό" και στα "κοσμικά καθεστώτα". «Οι 

συμβιβασμοί μαζί τους αποτελούν προδοσία του Ισλάμ» (Ρουά 2006). 

Παρόλα αυτά, τα διδάγματα των σκληρών διωγμών του παρελθόντος 

φαίνεται ότι οδήγησαν την ηγεσία των Αδελφών σε μια πιο ρεαλιστική και 

ορθολογική πολιτική απέναντι στο κοσμικό καθεστώς της Αιγύπτου, πράγμα που, 

άλλωστε, δεν βρήκε αντίθετη ούτε την κεντρική εξουσία ούτε τα πολιτικά κόμματα 

της χώρας. Έτσι, δημιουργήθηκαν δίαυλοι συνεργασίας σε κομματικό επίπεδο 

μεταξύ των Αδελφών Μουσουλμάνων και κοσμικών κομμάτων με αποτέλεσμα 

σήμερα να υπάρχουν στην αιγυπτιακή Βουλή, επί συνόλου 458, 61 "Ανεξάρτητοι" 

βουλευτές, που πρόσκεινται στο κίνημα και τις αρχές του. Οι θέσεις που 

λαμβάνονται σε πολιτικό επίπεδο από την επίσημη κοινοβουλευτική ομάδα του 

κινήματος είναι αντίθετες με τη χρήση πολιτικής βίας ή παραστρατιωτικών 

μεθόδων και σκοπεύουν στον εξισλαμισμό των σύγχρονων θεσμών της 

αιγυπτιακής κοινωνίας (Δελαστίκ 2001).  

Από την άλλη πλευρά, οι σκληροπυρηνικοί του κινήματος, προσπαθώντας 

να εκμεταλλευτούν κάθε διαπιστούμενη τάση οικονομικής κρίσεως που θίγει 

συγκεκριμένες ομάδες της αιγυπτιακής κοινωνίας, εκδηλώνουν την απόφαση τους 

να καταφέρουν το καίριο πλήγμα στο υπάρχον "σατανικό" καθεστώς. Εν αναμονή, 

όμως, της κατάλληλης συγκυρίας, καλύπτουν τις οργανώσεις τους (Jama’ at 

Islamiyia) πίσω από τις οργανώσεις των Αδελφών Μουσουλμάνων κρατώντας 

παράλληλα και τις δέουσες αποστάσεις από αυτές. Οι Αδελφοί του παραδοσιακού 

ρεύματος κρατούν, επίσης, τα ηνία τον διεθνούς κυκλώματος του Ikhwan η 

κεντρική διοίκηση του οποίου είναι εγκατεστημένη στο Κάιρο, με δραστηριότητες 

στο χώρο του αραβικού ισλάμ και υπό τη διεύθυνση του Cheikh Hamid Abou Nasr.  

Από όσα εκτέθηκαν παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι και το επίσημο 

κράτος έχει αντλήσει διδάγματα σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του ισλαμιστικού 

κινήματος και ιδιαίτερα της πιο σκληρής του πτέρυγας, της οργάνωσης των 
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Αδελφών Μουσουλμάνων. Ο Πρόεδρος Hosni Mubarak, ως συνετός και 

ορθολογιστής ηγέτης, προτίμησε την οδό της φιλελευθεροποίησης του πολιτικού 

συστήματος επιδιώκοντας την αβίαστη έκφραση της κοσμικής και της 

νομιμόφρονος θρησκευτικής αντιπολίτευσης. Η απόφαση του αυτή ελήφθη με 

προοπτική τον ευκολότερο εκμηδενισμό των μαξιμαλιστικών τάσεων .  

 

3.2  ΣΥΡΙΑ  

3.2.1  Γενικές Πληροφορίες (The World Factbook n.d.) 

Επίσημη ονομασία: Αραβική Δημοκρατία της Συρίας.  

Πρωτεύουσα: Δαμασκός. 

Έκταση: 185.180 τ. χλμ. 

Πολίτευμα: Δημοκρατία. 

Πληθυσμός : 22.500.000 κάτοικοι.  

Θρήσκευμα: Περίπου το 90% είναι μουσουλμάνοι και οι υπόλοιποι 

χριστιανοί. Οι σουνίτες αποτελούν το 85% του μουσουλμανικού πληθυσμού, οι 

Αλαουίτες το 10%, οι Δρούζοι το 3%, οι Ισμαηλίτες το 2% και υπάρχει επίσης μια 

μικρή κοινότητα δωδεκαδιστών σιϊτών. Παρατηρείται δηλαδή η ίδια κοινωνική και 

θρησκευτική πολυδιάσπαση με το Ιράκ, η ίδια λαϊκιστική τριτοκοσμικού τύπου 

σοσιαλιστική ιδεολογία του Μπάαθ και η ίδια μονοπώληση της εξουσίας από μία 

εθνότητα: τους Τακριτίς στο Ιράκ, τους Αλαουίτες στη Συρία.  

Είναι μία χώρα της ΝΔ Ασίας. Συνορεύει Β και ΒΔ με την Τουρκία, Ν με την 

Ιορδανία, ΝΔ με τον Λίβανο, Δ βρέχεται  από την Μεσόγειο θάλασσα και Α 

συνορεύει με το Ιράκ. Η Συρία αποτελείται κυρίως από βουνά και μία τεράστια 

πεδιάδα στην ανατολική περιοχή. Στα σύνορα με το Ισραήλ βρίσκονται τα 

υψώματα του Γκολάν τα οποία βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967 και 

αποτελούν έκτοτε πηγή έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι κάτοικοί της είναι 

κυρίως Άραβες, υπάρχουν όμως Κούρδοι καθώς και αρκετοί Αρμένιοι. Ο 

χριστιανισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη μειονοτική θρησκεία. Η βιομηχανία 
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απασχολεί το 1/7 του εργατικού δυναμικού. Παράγονται τσιμέντο, υφάσματα, 

λιπάσματα και χαλιά. Η γεωργία απασχολεί το 1/4 του εργατικού δυναμικού. Οι πιο 

αποδοτικές καλλιέργειες είναι  το βαμβάκι και ο καπνός. Στο υπέδαφός της βασική 

ορυκτή πηγή είναι το πετρέλαιο. Υπάρχουν επίσης πηγές φυσικού αερίου και 

φωσφορικών αλάτων. Αρχηγός του κράτους είναι ο πρόεδρος, που εκλέγεται για 

πενταετή θητεία, και ηγείται της κυβέρνησης. Βασικό ζητούμενο της Συρίας 

αποτελεί η εισδοχή και ενσωμάτωσή της στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Από 

τις αρχές του 2001 η σύρο-ισραηλινή διαμάχη χαρακτηρίζεται από τους δυο ως 

«συνοριακή φιλονικία» και όχι ως «διένεξη συνύπαρξης» όπως χαρακτηρίζονταν 

μέχρι τότε.  

Η Συρία, της οποίας η Δαμασκός υπήρξε το κέντρο της αραβικής αντίστασης 

και του εθνικισμού, αντιστρατεύτηκε και καταπολέμησε τον οθωμανικό 

ιμπεριαλισμό και βρίσκεται σήμερα σε δεινή κατάσταση, τη δεινότερη ίσως της 

σύγχρονης ιστορίας της. Το τέλος του ψυχρού πολέμου αφαίρεσε από τη Συρία 

ένα σημαντικό στήριγμα στη μορφή της διεθνούς της υποστήριξης από τη 

Σοβιετική Ένωση και τον ανατολικό συνασπισμό και σταμάτησε, ταυτόχρονα και 

για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μια αξιόπιστη πηγή προμήθειας πολεμικού 

υλικού. Για διάφορους λόγους και ατυχείς συγκυρίες όπως π.χ. η δολοφονία του 

Yitzhak Rabin, η Συρία έμεινε έξω από τη διαδικασία ειρήνης. Επιπλέον η 

ισραηλινό-τουρκική συμμαχία άνοιξε δύο μέτωπα εναντίον της Συρίας, μία 

κατάσταση που αφήνει τη Δαμασκό ευάλωτη σε πολιτικοστρατιωτικούς 

εκβιασμούς που ήδη εκδηλώθηκαν με την τούρκο-συριακή κρίση τον Οκτώβριο 

του 1998. Το καθεστώς της Συρίας αντιμετωπίζει και σοβαρά εσωτερικά 

προβλήματα και η Συρία, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλη αραβική χώρα είχε 

επηρεαστεί δυσμενέστατα από την κατακόρυφη πτώση των τιμών του πετρελαίου. 

Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, το πετρέλαιο αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή ξένου 

συναλλάγματος για τη Συρία. Η Δαμασκός είναι δέκτης οικονομικής βοήθειας, 

κυρίως από την Σαουδική Αραβία και ενδεχομένως και από το Ιράν, που παραμένει 

ο πιο σημαντικός σύμμαχος της στην αντιπαράθεση της με το Ισραήλ και την 

Τουρκία. Μετά την εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ - Αιγύπτου, η Συρία θεωρείται 

η ηγέτιδα δύναμη του «απορριπτικού» μετώπου. Είναι όμως γνωστό ότι επί 

διακυβερνήσεως Yitzhak Rabin - Shimon Peres άρχισαν ουσιαστικές συνομιλίες 

μεταξύ Ισραήλ και Συρίας στη φάση της αρχής ανταλλαγής «εδαφών για ειρήνη» 
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και ενώ ήταν αποφασισμένοι να επιστρέψουν τα Υψώματα Γκολάν με αντάλλαγμα 

την ειρήνη στο μέτωπο Συρίας – Λιβάνου, η δολοφονία του Rabin και η άνοδος του 

συνασπισμού του Λικούντ στο Ισραήλ, τερμάτισε την προσπάθεια αυτή. Όμως, οι 

Ισραηλινοί γνωρίζουν ότι χωρίς την επιστροφή των κατεχομένων συριακών 

εδαφών καμία κυβέρνηση στη Συρία, δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να δεχτεί 

να αποδεχτεί ισραηλινή ηγεμονία. Η Συρία κρατά σταθερή γραμμή στο θέμα αυτό. 

Οι Ισραηλινοί επίσης γνωρίζουν ότι μόνο όταν εξομαλυνθούν οι σχέσεις τους με η 

Δαμασκό θα τερματισθεί η εμπόλεμη κατάσταση με τους Άραβες. Επιπρόσθετα, 

ειρήνη με η Συρία θα ανοίξει ίσως και τον δρόμο για προσέγγιση με την Τεχεράνη. 

Εδώ υπεισέρχεται ο παράγοντας Τουρκία. Από τη σκοπιά της τελευταίας, η 

συμμαχία με το Ισραήλ αποσκοπεί κατά μέρος στο να προκαταλάβει εξελίξεις στο 

μέτωπο Συρίας - Ισραήλ που δεν είναι της αρεσκείας της Άγκυρας. Όμως 

στρατηγικός στόχος της Ιερουσαλήμ είναι ειρήνη με τους Άραβες. Υπάρχουν 

δηλαδή όρια στη συμμαχία Ισραήλ - Τουρκίας, κάτι που διαφάνηκε και στην κρίση 

Νοε-Δεκ 1998 όταν το Ισραήλ κράτησε αποστάσεις από την επιθετικότητα της 

Άγκυρας, παρά το γεγονός ότι ήταν η συμμαχία Ισραήλ Τουρκίας που αποθράσυνε 

την Άγκυρα. Η εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ - Συρίας αντιστρατεύεται τα 

συμφέροντα της Τουρκίας, που εξυπηρετούνται με αντιπαραθέσεις, αντιπαλότητες 

και με την υπόθαλψη αστάθειας στην περιοχή, όμως ένα πολύ συγκεκριμένο 

σημείο αιχμής, στο οποίο εστιάζεται η τουρκική και φίλο-ισραηλινή προπαγάνδα, 

είναι η υποτιθέμενη ύπαρξη μυστικής αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Αθήνας και 

Δαμασκού (Harari 2005).  

3.2.2  Οι Σχέσεις της Συρίας με τη Hamas  

Η στρατηγική της Συρίας, έναντι της Hamas, στηρίζεται σε δύο 

αντιτιθέμενους παράγοντες. Από τη μία το Αλαουτικό καθεστώς του Bashar al-

Assad δεν μπορεί να επιτρέψει την εγκαθίδρυση Ισλαμικού τύπου δημοκρατίας σε 

μια χώρα που υπάρχει μεγάλος αριθμός μειονοτήτων και διαφορετικών 

θρησκευτικών δογμάτων και από την άλλη η υποστήριξη της Hamas της 

προσφέρει στρατηγικές επιλογές εναντίον του Ισραήλ. Το κοσμικό καθεστώς 

Assad βλέπει τον ισλαμικό εξτρεμισμό ως βασικό εχθρό του, αλλά την ίδια στιγμή 

χρησιμοποιεί τον εξτρεμισμό ως όπλο κατά του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του Συριακού 

λαού. Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς γίνεται κατανοητό γιατί ενώ το καθεστώς 

Assad δεν επέτρεψε την ανάπτυξη της Αδελφότητας των Μουσουλμάνων στη 
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Συρία, εντούτοις παρείχε υποστήριξη στη Hamas (Δελαστίκ 2001). Τα παρακάτω 

γεγονότα επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές της Συρίας:  

 Ο Mahmoud Al Jahar, ανώτερος ηγέτης της Hamas, σε 

συνέντευξη στην τηλεόραση του Al-Jazeera, το Φεβρουάριο του 2009, δήλωσε ότι 

«Η Συρία έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Hamas, αλλά πολύ κακές σχέσεις με τη 

μουσουλμανική Αδελφότητα. Περισσότεροι από 24.000 άνθρωποι, μέλη της 

Μουσουλμανικής Αδελφότητας, έχασαν τη ζωή τους το 1982 από το Συριακό 

καθεστώς». 

 Η Συρία παρέχει καταφύγιο, στη Δαμασκό, στον Khaled 

Meshaal, ανώτερο μέλος της Hamas και παράσχει όπλα και εκπαίδευση στη 

Hamas. Μέλη της Hamas, από τη Λωρίδα της Γάζας, εναλλάσσονται στη Συρία για 

τη βασική τους εκπαίδευση. Εκτιμάται ότι χιλιάδες αγωνιστές έχουν εκπαιδευτεί 

στη Συρία από εκπαιδευτές που έμαθαν τις τεχνικές τους στο Ιράν. Υπάρχουν 

μέχρι και 100 εκπαιδευόμενοι της Hamas στη Συρία ανά πάσα στιγμή για την 

εκμάθηση της τελευταίας τρομοκρατικής τεχνικής για τη μακρά εκστρατεία της 

Hamas εναντίον του Ισραήλ.  

 Το Μάρτιο του 2008, η εφημερίδα The Sunday Times του 

Λονδίνου εμφάνισε μια συνέντευξη με ένα ανώτερο στέλεχος που ανήκει στην 

στρατιωτική πτέρυγα της Hamas. Σύμφωνα με αυτό, μαχητές της Hamas 

υποβλήθηκαν σε προχωρημένη εκπαίδευση, στο Ιράν και τη Συρία, για την 

κατασκευή όπλων, και στη χρήση ρουκετών. Η εκπαίδευση στη χρήση ρουκετών 

περιελάμβανε τις ρουκέτες Qassam, που χρησιμοποιούνται για την επίθεση κατά 

του Ισραήλ σε σχεδόν καθημερινή βάση, καθώς και τους 122 χιλ. πυραύλους Grad 

που έπληξαν την ισραηλινή πόλη Ασκελόν κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης 

“Συμπαγές Μολύβι” το Δεκέμβριο του 2008 και τον Ιανουάριο του 2009. 

Η αναγκαστική συνύπαρξη Συρίας και Hamas ενδεχομένως όμως να οδεύει 

στο τέλος της . Οι παρακάτω παράγοντες συνηγορούν στην διαπίστωση αυτή: 

 Ο Mahmud Al Jahar άφησε να εννοηθεί, στο Al Jazeera, ότι οι 

ισλαμιστές έχουν ενισχυθεί από συμμαχίες με άλλους ισλαμιστές και όχι από 

συμμαχίες με καθεστώτα των οποίων η ιστορία ή το θρησκευτικό υπόβαθρο 

έρχεται σε σύγκρουση με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα.  
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 Η συριακή υλικοτεχνική υποστήριξη δεν είναι πλέον τόσο 

απαραίτητη στη Hamas.  

 Η ολοκληρωτική ιδεολογία της Hamas έρχεται σε αντίθεση με 

το καθεστώς Assad (ΣΕΕΘΑ. ∆ιαµόρφωση Νέων Γεωστρατηγικών Παραγόντων 

στη Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία και οι Επιδράσεις τους στη Γεωπολιτική 

Κατάσταση της Περιοχής 2004).  

3.2.3  Οι Σχέσεις της Συρίας με τη Hezbollah   

Ιράν και Συρία είχαν εργαστεί από κοινού για την ενοποίηση των Σιϊτών οι 

οποίοι, από τις αρχές του 1980, ήταν διαχωρισμένοι σε δύο οργανώσεις: στην 

AMAL και στην Hezbollah, κάτι που εξακολουθεί να υφίσταται .Μέχρι το 1988, η 

Hezbollah ήταν η κυρίαρχη δύναμη όχι μόνο στο νότιο Λίβανο, όπου η ίδια 

αναδείχθηκε ως πρωτοπόρα της αντίστασης εναντίον της κατοχής του Ισραήλ, 

αλλά και στη Βηρυτό, η οποία θα παραμείνει υπό συριακή κατοχή για τα επόμενα 

δεκαεπτά χρόνια. Η Hezbollah άνθισε υπό την Συριακή κατοχή (Adelphi, Chapter 

Five: Syria in the international context 2013).  

Η εθνοτική σύσταση του Συριακού πληθυσμού (Εικόνα 17) περιλαμβάνει 

στην συντριπτική πλειοψηφία Άραβες και Κούρδους. Από θρησκευτική άποψη, οι 

Άραβες και Κούρδοι Σουνίτες αποτελούν την πλειοψηφία, ενώ, υπάρχουν τρεις 

σιϊτικές σέκτες (Αλαουίτες, Δρούζοι και Ισμαηλίτες), καθώς και αρκετές μικρές 

χριστιανικές αιρέσεις - μειονότητες. Η σιϊτική σέκτα των Αλαουιτών συνιστά 

θρησκευτική μειονότητα (Adelphi, Chapter Four: The regional struggle over Syria 

2013).  

Στη χώρα, εδώ και 48 χρόνια, ισχύει η «κατάσταση έκτακτης ανάγκης», που 

έχει ως αποτέλεσμα το δημοκρατικό έλλειμμα και τον υψηλό αριθμό πολιτικών 

κρατούμενων. Στην χώρα επικρατεί κοινωνική ανισότητα, καθώς το κράτος 

ελέγχεται από το κόμμα Μπάαθ, την προνομιούχα τάξη της σιϊτικής σέκτας των 

Αλαουιτών, τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και τα στελέχη των 

δυνάμεων ασφάλειας, ενώ έχει υψηλό δείκτη διαφθοράς. Ο Πρόεδρος Hafez Al 

Assad έτρεφε απεριόριστο σεβασμό στο πρόσωπο του Ayatolah Khomeini και η 

συριακή κυβέρνηση όχι μόνο έκανε τα στραβά μάτια στις δραστηριότητες της 

σιϊτικής οργάνωσης στο Λίβανο, αλλά διευκόλυνε την παροχή των ιρανικών 

πυραύλων στη Hezbollah. Ήταν ήδη γνωστό πολλούς μήνες πριν την εισβολή των 
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Ισραηλινών το 2006 ότι η Hezbollah κατείχε μεγάλο αριθμό πυραύλων και 

ρουκετών, που σχεδόν το σύνολο τους διατέθηκαν απευθείας από τα υπάρχοντα 

αποθέματα του ιρανικού στρατού. Η Συρία έγινε ο δρόμος διέλευσης για τα ιρανικά 

όπλα και αποτέλεσε ασφαλές καταφύγιο για τα γραφεία, το προσωπικό και την 

οργάνωση, όχι μόνο για τη Hezbollah, αλλά και για τις Παλαιστινιακές 

τρομοκρατικές ομάδες και από το 2003, των ισλαμιστών τρομοκρατών που δρουν 

στο Ιράκ. Η σημασία της Συρίας αυξάνεται καθώς οι αρχές της Τεχεράνης έχουν 

καταστήσει σαφή την δέσμευσή τους να στηρίξουν τη Hezbollah και τις 

παλαιστινιακές ομάδες, που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ως τρομοκράτες, 

αφού τους θεωρούν μαχητές στο δρόμο του Θεού, θεώρηση που διευκολύνει τη 

διείσδυση στον Αραβικό κόσμο και την προώθηση της ηγεσίας τους στον ισλαμικό 

κόσμο. Στη χώρα πρόσφατα ξέσπασαν επεισόδια όπου ο καταπιεσμένος λαός 

ζητά περισσότερη ελευθερία και δημοκρατία, αγανακτισμένος από το καθεστώς 

του Bashar Al Assad που με το πρόσχημα της διατήρησης του κοσμικού κράτους 

δικαιολογεί την προσκόλλησή του στην εξουσία (Aliboni 2012).  

Η Hezbollah υπερασπίστηκε την κυβέρνηση Assad σε αρκετές περιπτώσεις, 

εκφράζοντας την υποστήριξη της, καθώς υιοθετεί την άποψη ότι υπάρχει μια 

δυτική συνωμοσία εναντίον της Συρίας και ολόκληρης της περιοχής. Υποστήριξε 

επίσης ότι το δυτικό σχέδιο βασίζεται στη διαίρεση της περιοχής με βάση τις 

θρησκευτικές γραμμές. Ο ηγέτης της οργάνωσης Sayent Hassan Nasrallah, 

δήλωσε ότι, αν η Συρία δεχθεί στρατιωτική επίθεση, τότε «θα ακολουθήσει ένας 

πόλεμος που θα καταπιεί ολόκληρη την περιοχή», υπονοώντας ότι η Hezbollah θα 

μπορούσε να ξεκινήσει τη στρατιωτική δράση εναντίον του Ισραήλ. Σε περίπτωση 

ανατροπής του Assad, ο πιθανός διάδοχος του Μπααθικού καθεστώτος θα 

επαναδιαπραγματευθεί τις περιφερειακές σχέσεις τις χώρας. Μια πιο δημοκρατική 

Συρία θα είναι πιθανότατα μια σουνιτική Συρία που θα λειτουργεί με βάση το 

ισλαμικό δίκαιο. Είναι αμφίβολο εάν μια Συρία που οδηγείται από τη 

Μουσουλμανική κοινότητα, ή από μια συνομοσπονδία των δυνάμεων που είναι 

ενάντιες στον Assad, θα συνέχιζε να υποστηρίζει την αντίσταση κατά του Ισραήλ, 

και θα συνέχιζε τις σχέσεις με το Ιράν. Αντιθέτως μπορεί, αφού παραμερίσει τον 

υπάρχοντα άξονα της αντίστασης (Ιράν – Hezbollah), να ενδιαφερθεί για ένα νέο 

αραβικό εθνικιστικό μέτωπο, το οποίο θα μπορούσε να ενώσει την Αίγυπτο, τους 

Παλαιστίνιους, και άλλα μετά-δικτατορικά αραβικά κράτη σε μια συμμαχία που να 
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αντιτάσσεται στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ακριβώς εδώ διαφαίνεται η απειλή για τη 

Hezbollah που όχι μόνο είναι απτή, αλλά έχει και ευρείες περιφερειακές 

επιπτώσεις. Η Συρία έχει κατηγορηθεί για αποστολή και υποστήριξη τζιχαντιστών 

στο Ιράκ καθώς και στο Λίβανο. Η δολοφονία το 2005 του Λιβανέζου 

πρωθυπουργού Rafic Harriri, ανάγκασε τη Συρία να αποσύρει τις δυνάμεις 

κατοχής από το Λίβανο. Χωρίς την υποστήριξη της Συρίας, θα γινόταν εξαιρετικά 

δύσκολο για τη Hezbollah να προμηθευτεί όπλα στο Λίβανο, ιδίως σε περίπτωση 

πολέμου. Υπάρχει επίσης ένα πολιτικό ρίσκο. Τι θα συμβεί αν ο τυχόν νέος 

κυβερνήτης της Συρίας ασκούσε μια ήπια πολιτική έναντι του Ισραήλ και 

κατηγορούσε τη Hezbollah αφενός για προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός 

ολοκληρωτικού καθεστώτος και αφετέρου ότι είναι μια υποκριτική θρησκευτική 

κίνηση. Η Hezbollah είναι ευάλωτη και στις δύο κατηγορίες. Έτσι μπορούν να 

εξηγηθούν οι επιθετικές δηλώσεις του Σεΐχη Hassan Nasrallah έναντι των Hosni 

Mubarak στην Αίγυπτο, Muamar Kantafi στη Λιβύη, και της βασιλικής οικογένειας 

της Σαουδικής Αραβίας. Ταυτόχρονα παραμένει σιωπηλός για τη συμπεριφορά 

του Assad στη Συρία και του καθεστώτος του Ιράν (Παρίσης , Προς ισλαμικό 

εμφύλιο; Οι συγκρούσεις στο Ιράκ και το «χαλιφάτο» με τα 16 βιλαέτια 2014). 

3.2.4  Εστίες Αστάθειας μετά την Έκρηξη της Αραβικής  Άνοιξης.   

Οι Αλαουίτες της Συρίας παρουσιάζουν εθνολογικώς αρκετές διαφορές. 

Διαχωρίζονται σε τέσσερις φυλές: την al-Matawira, την al-Haddadin, την al-

Hayyatin και την al-Kalbiyyan. Υπό το πρίσμα .ομως της θρησκείας παρουσιάζουν 

δύο μειονότητες οι οποίες συνυπάρχουν με την πλειονότητα των Qamari (από την 

αραβική λέξη που σημαίνει σελήνη, δηλαδή το αστρικό σύμβολο του Τέταρτου 

Χαλίφη Αλή). Τη μειονότητα των Shamsi (Shams, στα αραβικά σημαίνει ήλιος), με 

ιδιαίτερη λατρευτική προτίμηση προς τον Προφήτη, του οποίου το αστρικό 

σύμβολο είναι ο ήλιος και τη μειονότητα των Murshidiyyin που ακολουθεί έναν 

εσωτερικό διδάσκαλο (Murshid, στα αραβικά, έναν νεαρό βοσκό ο οποίος 

θεωρείται σύγχρονος Προφήτης και Μάρτυρας) (Παπανδρέου, Σημειώματα για τη 

Μέση Ανατολή 2005).  

Επίσης, από γεωγραφική άποψη οι ορεσίβιοι Αλαουίτες παρουσιάζουν 

διαφορές σε ότι αφορά στα συμφέροντα τους, από τους πεδινούς ομοφύλους τους.  

Ο Hafez al‑Assad, ο αρχηγός του κράτους και πρόεδρος του μοναδικού κόμματος, 
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του Μπάαθ, ανήκει στην ορεσίβια οικογένεια Numailatiyya, της φυλής alMatawira, 

της αλαουιτικής αιρέσεως Qamari. Μια σημαντική διαφορά που παρατηρείται στη 

Συρία σε σχέση με το Ιράκ αποτελεί το γεγονός ότι η ισλαμιστική αντιπολίτευση 

εδώ είναι σουνιτική και όχι σιϊτική. Το ισλαμιστικό ρεύμα κυριαρχείται από τους 

Αδελφούς Μουσουλμάνους και από πιο σύγχρονες μετεξελίξεις τους. Από τη 

δεκαετία του 1930 οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι της Αιγύπτου παρουσίασαν 

δραστηριότητα στο συριακό έδαφος ώστε το 1935 να εμφανιστεί ο πρώτος 

συριακός πυρήνας των Αδελφών στο Χαλέπι. Το 1937 εμφανίζονται αντίστοιχοι 

πυρήνες στη Ηamma και στη Δαμασκό. Η ανάπτυξη, όμως, η απήχηση και ο 

πολλαπλασιασμός των ισλαμιστικών κινημάτων στη Συρία είναι μάλλον πρόσφατο 

φαινόμενο που ανάγεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το φαινόμενο έγινε 

αισθητό όταν οι πυρήνες της Ηamma και του Χαλεπίου, που αποδείχτηκαν 

σκληρότεροι αυτών της Δαμασκού, υιοθέτησαν πρώτοι τον ένοπλο αγώνα εναντίον 

του Hafez al‑Assad, μετά την αραβική ήττα στον πόλεμο του 1967 υπό τις διαταγές 

του 33χρονου αγρονόμου-μηχανικού Μarwan Ηaddid, μαθητή του Seyyed Qoutb. 

Οι Αδελφοί της Δαμασκού, υπό την αρχηγία τον ηπιότερου Issam al-Atar 

αρνήθηκαν την ένοπλη δράση. Έχοντας ως σύνδεσμο τους Αδελφούς της 

Ιορδανίας, οι Σύριοι Αδελφοί αποκτούν επαφές με τον Yasser Arafat και 

καταφεύγουν στα στρατόπεδα της Φατάχ στην Ιορδανία. Στα στρατόπεδα αυτά 

εκπαιδεύονται στον ανταρτοπόλεμο κατά τη διετία 1969-70, μετέχοντας σε 

επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων (Byman 2014). Ο στόχος του Μ. Ηaddid, 

με αυτού του είδους την "επαναστατική γυμναστική", ήταν να καταφέρει να 

δημιουργήσει τον ένοπλο βραχίονα των Σύριων Αδελφιών Μουσουλμάνων. 

Έπειτα από σύντομο ταξίδι του στη Δαμασκό και εξέταση των προθέσεων των εκεί 

Αδελφών, διαπίστωσε ότι το κίνημα στην πατρίδα του παρέμενε αρκετά χαλαρό 

και όχι τόσο δεκτικό σε αταβιστικές ενέργειες. Έτσι, το 1972 προκύπτει το σχίσμα 

μεταξύ των Αδελφών της Συρίας και η σκληρή πτέρυγα διαχώρισε τις δικές της 

κατευθύνσεις επιλέγοντας την ένοπλη δράση. Το μπααθικό καθεστώς, για να 

προλάβει πιθανές εκρήξεις του διογκούμενου ισλαμιστικού κινήματος στα εδάφη 

του και να απαλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις που προκαλούσε στις 

θρησκευόμενες σουνιτικές μάζες η μονοπώληση του καθεστώτος από μία, 

ουσιαστικά, οικογένεια "αιρετικών", προέβη το 1973 στην υποχώρηση να τεθεί στο 

Σύνταγμα της χώρας η ρήτρα σύμφωνα με την οποία «το Ισλάμ έπρεπε να αποτελεί 

θρησκεία του Αρχηγού του Κράτους». Το μέτρο όμως κρίθηκε απολύτως 
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ανεπαρκές από την πλειοψηφία των ισλαμιστών και η αντιπαράθεση πήρε τελικά 

θρησκευτικό χαρακτήρα (Hokayem 2012). 

Ο Jihad άρχισε το 1975 και ποικίλες οργανώσεις διεκδικούσαν τις 

επιχειρήσεις. Μερικές απ' αυτές είναι οι "Ταξιαρχίες του θεού", η "Νεολαία του 

Μωάμεθ", "Ο Ιερός Πόλεμος" κ.λπ. Η οργάνωση που κρυβόταν πίσω απ' όλες 

αυτές τις θυγατρικές ήταν η ΑΙ-Tali’a al-Mukatila την οποία διηύθυνε ο Ηaddid με 

τον υπαρχηγό του Adnan Oqla. Οι μυστικοί μηχανισμοί κρατικής ασφαλείας του 

Hafez al‑Assad δεν άργησαν·, όμως, να εντοπίσουν τον Ηaddid και να τον 

συλλάβουν το 1975 στη Ηαmma Πέθανε ύστερα από βασανιστήρια στη φυλακή το 

1976. Οι εκατοντάδες συλλήψεις που επακολούθησαν από το μπααθικό καθεστώς 

δημιούργησαν μια προσωρινή ηρεμία η οποία διακόπηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1976 

με τα γνωστά γεγονότα της Ηmma όπου ο λαός κλήθηκε σε εξέγερση εναντίον του 

καθεστώτος. Οι οπαδοί των Αδελφών κατέλαβαν αστυνομικά τμήματα, γραφεία 

του κυβερνώντος κόμματος Μπάαθ, τη φυλακή και την έδρα του κυβερνήτη της 

Ηmma, μοιράζοντας ταυτόχρονα όπλα στους κατοίκους της πόλης. Η απάντηση 

του ήταν σκληρή και ακαριαία: η 27η και η 47η τεθωρακισμένες μεραρχίες του 

συριακού στρατού πνίγουν στο αίμα την εξέγερση αφήνοντας πίσω τους, την 25η 

Φεβρουαρίου, άγνωστο τον ακριβή αριθμό των νεκρών που, πάντως, εκτιμάται 

περί τους 10-25 χιλιάδες. Κύκλοι προσκείμενοι στους Αδελφούς Μουσουλμάνους 

ανέφεραν ότι σημειώθηκαν σημαντικά κρούσματα ανυπακοής στο Ναυτικό της 

Λατάκιας και στην Αεροπορία της Παλμύρας που διατάχθηκαν να επέμβουν 

κατασταλτικά στην εξέγερση της Ηmma (Qaddour 2013). 

Πρέπει, όμως, να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι, ακόμη κι αν οι βασικοί 

υποκινητές της εξέγερσης ήταν οι πυρήνες των Αδελφών, μεγάλο μερίδιο έχει κι ο 

ανταγωνισμός μεταξύ σουνιτών και αλαουιτών όντας σοβαρότατος σε αυτήν την 

πόλη θύλακα του ριζοσπαστικού σουνιτισμού με έντονες, ως εκ τούτου, 

αντιπαραθέσεις με το μπααθικό καθεστώς. Η Ηmma παρά τη σειρά παροχών που 

ακολούθησαν από κυβερνητικής πλευράς, δεν ησύχασε. Τον Απρίλιο του 1980 στη 

Ηmma και το Χαλέπι κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος και τον Ιούνιο μια εξέγερση 

πολιτικών κρατουμένων στις φυλακές της Παλμύρας πνίγεται στο αίμα 

τετρακοσίων νεκρών. Τον Ιούλιο, το συριακό Κοινοβούλιο κυρώνει το στρατιωτικό 
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νόμο υπ' αριθμό. 49, ο οποίος τιμωρεί με την εσχάτη των ποινών τα μέλη του 

Ikhwan (Αδελφοί Μουσουλμάνοι) (Ι. Μάζης 2001). 

Είναι γεγονός ότι οι Αδελφοί στο εσωτερικό της Συρίας έγιναν αντικείμενο 

σκληρών διώξεων του καθεστώτος. Είναι όμως επίσης γεγονός ότι το διεθνές 

δίκτυο των Αδελφών αποδείχθηκε ουσιαστικά ανενεργό σε ό, τι αφορούσε στην 

υποστήριξη των διωκόμενων ομοϊδεατών τους στο συριακό έδαφος.   Τις ελάχιστες 

φορές που ισλαμιστικές φωνές του διεθνούς δυτικού διχτύου αποτόλμησαν να 

καταγγείλουν τη "βαρβαρότητα του συριακού καθεστώτος", η συριακή απάντηση 

ήταν σκληρή και αιματηρή. Εκτελέσεις ηγετών του εξωτερικού από σφαίρες των 

συριακών μυστικών υπηρεσιών, βομβιστικές ενέργειες σε δυτικό έδαφος σε 

χώρους όπου συγκεντρώνονταν οπαδοί των Αδελφών κ.λπ., χτύπησαν στη ρίζα 

τη διεθνοποίηση του ισλαμιστικού προβλήματος στη Συρία (Παπανδρέου 2005).  

Το Ιράν, παρά τη σωρεία των διαβημάτων που απέστειλαν προς αυτό οι 

Σύριοι Αδελφοί, προτίμησε την πολιτική του ρεαλισμού που επέβαλλε τη θετική του 

στάση απέναντι στην αντί-ιρακινή Συρία, παρά την προστασία των πιστών 

μουσουλμάνων, οι οποίοι μάχονταν τους "μισητούς αιρετικούς αλαουίτες του 

συριακού καθεστώτος. Έτσι, η Τεχεράνη, έφτασε δια στόματος του Sadegh 

Kalkhali, να κατηγορήσει τους Αδελφούς της Συρίας ως «συμμορία που παίζει το 

παιχνίδι του Camp David σε συνεργασία με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τις 

Ηνωμένες Πολιτείες». Η διεθνής απομόνωση, η διάσπαση, οι συριακές μυστικές 

υπηρεσίες και οι έριδες έχουν τώρα πια εξαφανίσει σχεδόν το κίνημα των Σύρων 

Αδελφών Μουσουλμάνων. Οι τελευταίες εμφανίσεις τους, με περιεχόμενο 

πολιτικής διαμαρτυρίας κυρίως, έγιναν το Φεβρουάριο του 1990 στο Παρίσι και τον 

Αύγουστο του ίδιου έτους όταν, με αφορμή την εισβολή τον Ιράκ στο Κουβέιτ, όλες 

οι συνιστώσες της συριακής αντιπολίτευσης εξέφρασαν τη συμπαράσταση τους 

στον ηγέτη της Βαγδάτης (Aliboni 2012). 

Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, η υπόθεση του ισλαμιστικού κινήματος στη 

Συρία ήταν χαμένη πολύ πριν από την πτώση του Κρεμλίνου το οποίο θα 

μπορούσε, πιθανόν, να ενισχύσει τις θέσεις των Σύριων Αδελφών 

Μουσουλμάνων. Η στάση του Bashar al-Assad κατά την πρόσφατη σύρραξη στον 

Κόλπο, η ήπια θέση του μεταχομεϊνικού Ιράν, η καταστροφή της στρατιωτικής 

μηχανής του Ιράκ και η αδιαμφισβήτητη αμερικανική υπεροχή στη γεωπολιτική 
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εξέλιξη της περιοχής ενίσχυσαν τις συριακές θέσεις για εξεύρεση λύσης στη 

διένεξη μεταξύ Αράβων και Ισραήλ, θέσεις οι οποίες κατέστησαν εμφανείς αμέσως 

μετά τη δολοφονία του στρατιωτικού αρχηγού του ΟΑΠ, Abou Jihad, στις 16 

Απριλίου 1988. Η ημερομηνία αυτή αποτέλεσε ορόσημο στις σχέσεις μεταξύ του 

Yasser Arafat και του Hafez al‑Assad, θέτοντας τέρμα σε μια ψυχρότητα πέντε 

ετών που χαρακτήριζε τις σχέσεις των δύο ανδρών και είχε σοβαρές επιπτώσεις 

στην κλιμάκωση του ισλαμιστικού φαινομένου στο εσωτερικό της Συρίας. Η 

συμπεριφορά αυτή της Συρίας ενέπνευσε εμπιστοσύνη στους Δυτικούς, οι οποίοι 

προχώρησαν σε γενναίες δανειοδοτήσεις προς το καθεστώς της Δαμασκού. Εντός 

του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 1991 η Ιαπωνία, η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα και η Γερμανία παραχώρησαν τα ποσά των $250 εκατ., $75 εκατ. και 

$200 εκατ. αντίστοιχα. Οι Αραβικές Μοναρχίες του Κόλπου επίσης προέβησαν σε 

επανέναρξη των χρηματοδοτήσεων τους προς τη Συρία και το Μάρτιο του 1991 το 

συνολικό ποσό που παραχωρήθηκε στη Δαμασκό στο διάστημα των επτά 

προηγουμένων μηνών από τις χώρες αυτές έφθανε το ιλιγγιώδες ύψος των $2 

δισεκατομμυρίων. Ιδιαίτερα αυτές οι εξελίξεις στον οικονομικό τομέα είναι ικανές 

να εξαλείψουν και τα τελευταία ίχνη "ισλαμικής δυσφορίας" του λαού, ο οποίος με 

την ανατίμηση της συριακής λίρας θα βλέπει το βιοτικό του επίπεδο να ανέρχεται 

μέρα με την ημέρα, πράγμα που θα τον καθιστά όλο και λιγότερο ευαίσθητο στα 

κελεύσματα των κατά κράτος ηττηθέντων Αδελφών της Συρίας (Vaughn και 

Shannon 2004). 

Ο τελικός στόχος του Προέδρου Hafez al‑Assad, ιδιαίτερα μετά την 

αποκατάσταση των σχέσεων του με τον Πρόεδρο Hosni Mubarak, γεγονός που 

του επέτρεψε να παρακαθίσει ως ισότιμο μέλος στις εξελισσόμενες αραβό-

ισραηλινές διαπραγματεύσεις, είναι η απόκτηση των υψιπέδων του Γκολάν. 

Βέβαια, για κανένα λόγο δεν μπορεί να προβεί σε διμερείς συμφωνίες με το Ισραήλ 

όσο κι αν ο ίδιος αλλά και το Τελ Αβίβ θα επιθυμούσαν κάτι τέτοιο, διότι θα έκανε 

το ίδιο σφάλμα με αυτό που καταλόγισε, μαζί με το σύνολο του αραβικού κόσμου, 

στον Πρόεδρο Anwar Sadat κατά την υπογραφή των Συμφωνιών του Camp David. 

Μπορεί όμως, κερδίζοντας και τις εσωτερικές εντυπώσεις, να συζητά για μια 

συνολική λύση του Παλαιστινιακού Προβλήματος, στο πλαίσιο της οποίας θα 

μπορούσε να διευθετήσει για τον εαυτό του και την υπόθεση του Γκολάν 

(Mohammed 2005). 
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Ο θάνατος του Σύριου ηγέτη Hafez al‑Assad αποτελεί αναμφίβολα ένα από 

τα πλέον σημαντικά γεγονότα της Μέσης Ανατολής κατά τα τελευταία χρόνια, γιατί 

η ιστορία της Συρίας από το 1970 μέχρι σήμερα υπήρξε απόλυτα ταυτισμένη με 

την προσωπικότητα και τις επιλογές του Hafez al‑Assad Τον Ιούνιο του 2000, ο 

θάνατός του ανοίγει το δρόμο στο γιο του, Bashar al-Assad, επιβεβαιώνοντας τον 

αραβικό κανόνα των οικογενειακών δυναστειών. Έτσι, ο οφθαλμολόγος Bashar al-

Assad κλήθηκε να κυβερνήσει και να αλλάξει το επί 30 χρόνια τυραννικό καθεστώς 

της Δαμασκού. Εκατοντάδες πολιτικοί κρατούμενοι ελευθερωθήκαν, όμως η 

πλειοψηφία των πολιτικών ελευθεριών και η αναδιοργάνωση της οικονομίας δεν 

έγινε πραγματικότητα. Η διεθνής απομόνωση της Δαμασκού γίνεται 

πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια, κατηγορούμενη για την υποστήριξη του Ιράκ 

αλλά και για την στάση της στο Λίβανο. Αυτή η απομόνωση φαίνεται ότι υποχωρεί 

μετά από τις προσπάθειες της Γαλλίας να φέρει την Συρία στο διεθνές προσκήνιο 

(Λούλης 200).  

Η Συρία είναι ένας από τους πιο ένθερμους εχθρούς του Ισραήλ και 

υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό στρατιωτικών δυνάμεων που πραγματοποιούν 

επιθέσεις ενάντια στο Ισραήλ. Το Ισραήλ και η Συρία επιβεβαίωσαν την 

πραγματοποίηση έμμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών, 8 χρόνια μετά την διακοπή 

των μεταξύ τους επαφών για το θέμα των Υψωμάτων του Γκολάν. Με σχεδόν 

ταυτόχρονες ανακοινώσεις οι δύο κυβερνήσεις δήλωσαν ότι η Τουρκία έχει 

αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή με στόχο την επίτευξη περιεκτικής ειρηνευτικής 

συμφωνίας. Όταν άρχιζαν οι κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης στη Συρία και το 

καθεστώς του προέδρου Bashar al-Assad άρχιζε να ξεδιπλώνει την άγρια 

καταστολή του. Περισσότεροι από 9.000 οι νεκροί της εξέγερσης κατά το Συριακό 

Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ ο Οργανισμός Τροφίμων και 

Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ακόμη και για τη 

διατροφική ασφάλεια. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 30.000 Σύριοι που 

έφυγαν για να γλιτώσουν από την αιματηρή καταστολή του κινήματος 

αμφισβήτησης από τις αρχές έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες και περίπου 

200.000 έχουν μετακινηθεί στο εσωτερικό της χώρας από τις 15 Μαρτίου 2011. 

"Παρά τους θανάτους και την καταστολή, ο συριακός λαός συνεχίζει την 

επανάστασή του", σχολιάζει στην ανακοίνωση ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου 

Ράμι Αμπντελραχμάν. Από την πλευρά του, το Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων 
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Δικαιωμάτων αναφέρει ότι οι καθεστωτικές δυνάμεις χρησιμοποιούν «μεθόδους 

καμένης γης» στη χώρα στην προσπάθειά τους να καταστείλουν την εξέγερση. 

Όπως επισημαίνει όμως, «τα χέρια του Συμβουλίου Ασφαλείας (του ΟΗΕ) είναι 

δεμένα από τη Ρωσία και την Κίνα» (Rosiny 2013). 

Μια συμμαχία 200 μη κυβερνητικών οργανώσεων από 27 χώρες, υπό την 

έκκληση "Ενωμένοι για τη Συρία - Τέλος στην αιματοχυσία ενός χρόνου, ζητάει από 

το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συνεδριάσει και να υιοθετήσει απόφαση που 

θα καλεί τη συριακή κυβέρνηση να σταματήσει τους τυφλούς βομβαρδισμούς 

εναντίον αμάχων και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Επίσης καλεί το 

καθεστώς της Δαμασκού να βάλει τέλος στις αυθαίρετες συλλήψεις και στα 

βασανιστήρια, να διασφαλίσει στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, στους 

δημοσιογράφους και στους παρατηρητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την 

πρόσβαση", όπως επισημαίνεται στο κείμενο. Η Τουρκία φοβάται ότι έως και 

500.000 Σύριοι πρόσφυγες, που φεύγουν από τη χώρα τους για να γλιτώσουν από 

τις αιματηρές συγκρούσεις, ενδέχεται να ζητήσουν καταφύγιο σε τουρκικό έδαφος 

(ΣΕΕΘΑ. ∆ιαµόρφωση Νέων Γεωστρατηγικών Παραγόντων στη Μέση Ανατολή και 

Κεντρική Ασία και οι Επιδράσεις τους στη Γεωπολιτική Κατάσταση της Περιοχής 

2004).  

 

3.3  ΛΙΒΑΝΟΣ 

3.3.1  Γενικές Πληροφορίες (The World Factbook n.d.) 

Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία του Λιβάνου. 

Πρωτεύουσα: Βηρυτός. 

Έκταση: 10.230 τ. χλμ. 

Πολίτευμα: Δημοκρατία. 

Πληθυσμός : 4,028 εκατ. κατοίκους. Ο μη μουσουλμανικός πληθυσμός 

ανέρχεται σε ποσοστό γύρω στο 40% και το υπόλοιπο 60% αναφέρεται σε 



 

-77- 

μουσουλμάνους διαφόρων τάσεων, με την εξής κατανομή: σιίτες 58%, σουνίτες 

32%, δρούζοι 10%. 

Είναι μία μικρή χώρα της ΝΔ Ασίας. Συνορεύει Β και Α με τη Συρία, Ν με το 

Ισραήλ και Δ βρέχεται από τη Μεσόγειο θάλασσα. Οι κάτοικοί της είναι κυρίως 

Λιβανέζοι, ενώ υπάρχουν και μειονοτικές ομάδες Αρμενίων, Συρίων και Κούρδων. 

Η γεωργία απασχολεί  περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού. Η βιομηχανία 

απασχολεί το 1/6 του εργατικού δυναμικού. Παράγονται τσιμέντο, χαρτί, δέρμα και 

διατροφικά προϊόντα. Αρχηγός του κράτους είναι ο πρόεδρος. Οι έδρες στην 

Εθνοσυνέλευση καλύπτονται εξ ημισείας από χριστιανούς και μουσουλμάνους.  

Ο Λίβανος ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας από το 1516 έως το 

1918, Το 1919 ο Λίβανος απέκτησε αυτονομία υπό την επίβλεψη των Γάλλων. Το 

1969 η PLO εγκατέστησε βάσεις στον Λίβανο. Αυτό συνέβαλε στην έναρξη 

εχθροπραξιών μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, υποδαυλιζόμενοι από 

Ισραήλ και Συρία. Από το 1992 έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα λήθης του εμφυλίου 

και ανάπτυξης. O Λίβανος αρνείται να δεχθεί την παραμονή εντός των 

γεωγραφικών του ορίων των εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων προσφύγων. 

Επίσης 20.000 Σύριοι στρατιώτες βρίσκονται στο έδαφός του, με αποτέλεσμα 

Λίβανος και Συρία να λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Ο Λίβανος 

ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Γαλλική αποικιοκρατία το 1946 υιοθετώντας ένα 

σύνταγμα σύμφωνα με το οποίο δεν χαρακτηριζόταν ως Αραβικό κράτος και για το 

λόγο αυτό δεν προσχώρησε στον Αραβικό Σύνδεσμο. Η άποψη αυτή ήταν της 

πλειοψηφίας της χώρας που αποτελείτο από Χριστιανούς Μαρωνίτες, ενώ η 

Μουσουλμανική μειονότητα θεωρούσε τη χώρα κομμάτι του Αραβικού Έθνους 

(Lewis 1995).  

Ο Λίβανος είναι η χώρα αντιθέσεων. Ο βόρειος Λίβανος των μαρωνιτών, 

δρουζών και σουνιτών γνώρισε την ανάπτυξη και τον πλούτο, ενώ ο νότιος των 

σιϊτών, ιδιαίτερα λόγω της Ισραηλινής κατοχής, ζει σε τριτοκοσμικές συνθήκες. 

Μετά τον Αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948, περισσότεροι από 110.000 

παλαιστίνιοι, εκδιώχθηκαν ή εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρώα τους 

γη και να βρουν καταφύγιο ως πρόσφυγες στο Λίβανο. Μετά τον πόλεμο του 1967 

ο αριθμός των προσφύγων έφτασε τις 300.000. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς 

οι παλαιστίνιοι καθοδηγούνταν από την PLO του Yasser Arafat, έρχονταν σε ρήξη 



 

-78- 

με ορισμένες ένοπλες ομάδες ντόπιων Λιβανέζων, προκαλώντας πολιτική 

αστάθεια στην χώρα. Η Συρία εισέβαλε στο Λίβανο το 1976, κατόπιν αιτήματος της 

κυβέρνησης του Λιβάνου και του Αραβικού Συνδέσμου για την προστασία των 

χριστιανών μαρωνιτών με 40.000 στρατό, και αποχώρησε το 2005. Κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αυτής οι ισορροπίες διαφοροποιήθηκαν με αποτέλεσμα, η 

Συρία να στραφεί προς τους Παλαιστίνιους και οι Χριστιανοί μαρωνίτες του 

Λιβάνου προς το Ισραήλ. Το 1982 το Ισραήλ κατέλαβε το νότιο Λίβανο και 

διατήρησε την κατοχή για 20 χρόνια, με αποτέλεσμα την συσπείρωση των σιϊτών 

Μουσουλμάνων (Burgess και Constantinou 2013).   

Σήμερα, στο νότο του Λιβάνου ζουν σε στρατόπεδα προσφύγων 350 

χιλιάδες παλαιστίνιοι (Εικόνα 19), ήτοι το 10% του πληθυσμού της χώρας, 

απομονωμένοι αφενός από το Λίβανο που τους θεωρεί ως αποσταθεροποιητικό 

παράγοντα της χώρας και αφετέρου από το Ισραήλ που τους εκτόπισε. Η 

κατάσταση στο Λίβανο συνεχίζει να περιπλέκεται καθώς ο μουσουλμανικός 

πληθυσμός αυξάνεται και ξεπερνά το Χριστιανικό, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται 

ραγδαία αύξηση των σιϊτών μουσουλμάνων, έναντι των σουνιτών. Μετά την 

εμφύλια σύρραξη στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η αναλογία Χριστιανών - 

Μουσουλμάνων στο κοινοβούλιο από 6:5 διαφοροποιήθηκε σε 4:6. Παρά τη 

σύνθεση αυτή η εθιμική πρακτική που επικρατεί, χωρίς να αναφέρεται στο 

σύνταγμα της χώρας, επέβαλε ο πρόεδρος πρέπει να είναι χριστιανός μαρωνίτης, 

ο πρωθυπουργός σουνίτης μουσουλμάνος και ο πρόεδρος της βουλής σιίτης 

(Hinnebusch 2011).  

3.3.2  Λίβανος και Hezbollah 

Η Hezbollah καταβάλει προσπάθεια για τον έλεγχο των μεγάλων πόλεων 

του Λιβάνου, με απώτερο στόχο τη μετατροπή των σουνιτών σε σιίτες, πράγμα 

που έχει καταφέρει έως ένα βαθμό στην Τύρο και πλέον η προσπάθειά της 

επικεντρώνεται στη Σιδώνα και τη Βηρυτό. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται στο 

κοινωνικό πρόγραμμα που έχει αναπτύξει η οργάνωση, η οποία πρεσβεύει ότι δεν 

εκπροσωπεί μόνο τους σιίτες, αλλά όλο το Λιβανικό λαό και ιδιαίτερα τους φτωχούς 

και τους κατατρεγμένους του πολέμου. Η φιλοσοφία αυτή φαίνεται και στα πρώτα 

πολιτικά βήματα της Hezbollah, όπου οι υποψήφιοι της προτιμούσαν να 

κατέρχονται στην πολιτική ως μεμονωμένοι και να αναζητούν πολιτικές συμμαχίες 
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ευκαιρίας. Η οικονομική της ευρωστία χρησιμοποιείται για τη στήριξη των φτωχών 

σιϊτών, μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικό κλίμα, με διαφθορά στην κυβέρνηση και 

τη δυνατότητα δημιουργίας πελατειακών σχέσεων. Το δίκτυο κοινωνικής πρόνοιας 

προσφέρει τρόφιμα, υπηρεσίες υγείας - εκπαίδευσης και επεκτείνει τις 

δραστηριότητές της στην προσφορά στέγης για τους Λιβανέζους που επλήγησαν 

από τον τελευταίο πόλεμο. Τα ιδρύματα αυτά εξυπηρετούν όλους τους κατοίκους 

του Λιβάνου ανεξαρτήτως των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, αν και 

βρίσκονται συγκεντρωμένα σε σιϊτικές περιοχές. Η λειτουργία των ιδρυμάτων 

στηρίζεται σε εθελοντική εργασία, στην επιβολή φόρων αλλά και στην προσφορά 

χρημάτων από εύπορες μουσουλμανικές οικογένειες του εξωτερικού (Rosiny 

2013). 

Το κοινωνικό δίκτυο, οι πολιτικές θέσεις της οργάνωσης, η ισλαμική της 

ιδεολογία και προπαντός η αντίσταση στον Ισραηλινό στρατό, αποτελούν τον λόγο 

της ευρείας απήχησης στις λαϊκές μάζες. Ο συνδυασμός της ιδεολογίας, της 

αντίστασης και η πολιτικοοικονομική ανάπτυξη προσφέρουν στην οργάνωση μια 

βιώσιμη εναλλακτική στρατηγική. Ο συνδυασμός αυτός της δίνει τη δυνατότητα να 

τυγχάνει υποστήριξης, όχι μόνο από σιίτες μουσουλμάνους αλλά και Λιβανέζους 

που ανήκουν σε άλλες θρησκευτικές κοινότητες. Πολλοί, αν και διαφωνούν με την 

Ισλαμική ιδεολογία της οργάνωσης, δείχνουν ανοχή στις δραστηριότητές της 

επειδή θεωρούν κοινό εχθρό το Ισραήλ. Ένα από τα αποτελέσματα των 

ισραηλινών επιθέσεων σε επιλεγμένες περιοχές της Βηρυτού, ήταν να διευρυνθεί 

ο ταξικός διαχωρισμός στο Λίβανο, γεγονός που ενδεχομένως θα οδηγήσει στην 

αύξηση της απήχησης της Hezbollah μεταξύ εκείνων που αισθάνονται ήδη 

αποξενωμένοι από το σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης της πρώην 

κυβέρνησης του υιού Hariri. Οι σουνίτες του Λιβάνου αντιμετωπίζουν την 

προσπάθεια θρησκευτικής διείσδυσης των σιϊτών με κηρύγματα στα τζαμιά. Οι 

καταπιεσμένοι σουνίτες, βρίσκονται σχεδόν υπό διωγμό αφού συνήθως 

φυλακίζονται για κάθε πράξη τρομοκρατίας ή βομβιστικής ενέργειας που συμβαίνει 

στην χώρα και βρίσκονται στο δίλημμα του σεβασμού των αποφάσεων του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή της συνέχισης της αντίστασης κατά του Ισραήλ 

όπως προτείνει το πολιτικό γραφείο της Hamas (Roy 2006). Η άποψη της Hamas 

βρίσκει ανταπόκριση στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες των στρατοπέδων, οι οποίοι 

αν και θεωρούν τους σιίτες αιρετικούς, πιστεύουν ότι το δίκαιο του αγώνα και 
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προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα δικαιολογεί μια 

έμμεση συμφωνία με την Hezbollah. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Hezbollah 

δεν επιδιώκει την επιβολή στη χώρα ενός Ισλαμικού καθεστώτος. Εκτός του ότι 

αυτό δεν προβλέπεται στο καταστατικό της οργάνωσης, εκτιμάται ότι δε θα 

μπορούσε να επιβληθεί και λόγω της δημογραφικής ιδιαιτερότητας της χώρας και 

των μονίμως μεταλλασσόμενων συμμαχιών μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων. 

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, η πλειοψηφία των χριστιανών υποστηρίζει τη 

Hezbollah, όχι μόνο ως αντίσταση κατά του Ισραήλ αλλά και ως αντίπαλο δέος 

στους σουνίτες του Rafic Hariri, οι οποίοι εξελίχθηκαν σε πολύ μεγαλύτερο 

πρόβλημα για αυτούς αφού τα τελευταία χρόνια μιλάνε για παροχή υπηκοότητας 

στους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, για να αλλάξουν τη δημογραφική ισορροπία 

μιας και σχεδόν όλοι οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες είναι σουνίτες. Κάτι τέτοιο βέβαια, 

θα σήμαινε, πέρα από τις αλλαγές στο εσωτερικό της χώρας, ότι τελειώνει και το 

θέμα επιστροφής των παλαιστινίων στα εδάφη από τα οποία εκδιώχθηκαν, αφού 

θα είναι πλέον Λιβανέζοι πολίτες (Rosiny 2013). 

Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται η νέα κυβέρνηση του Στρατηγού Michel 

Aoun, από μια συμμαχία δομημένη γύρω από τη σιϊτική Hezbollah και το Ελεύθερο 

Πατριωτικό Ρεύμα (ΕΠΡ). Ο Στρατηγός Aoun ήταν ο επικεφαλής του λιβανέζικου 

στρατού, γνωστός για την αντίστασή του στο καθεστώς της Συρίας, με τα 

στρατεύματα της οποίας συγκρούστηκε το Μάιο του 1989. Για τους αουνιστές, η 

εθνική ακεραιότητα δεν κινδυνεύει μόνο από τη Συρία, αλλά από κάθε ξένη 

ανάμειξη, συμπεριλαμβανομένης της δυτικής και της αραβικής. Αν και 

επικεντρωμένη στη μεταρρύθμιση του κράτους, η κοσμική ρητορική των 

αουνιστών αφορά και τις κοινότητες. Στο πλαίσιο αυτό οι Αραβικές χώρες 

παρίστανται ως θεατές και το Συριακό καθεστώς, με σκοπό να αποδυναμώσει τους 

σουνίτες, να ενισχύει τους σιίτες με χρήματα και όπλα (Λούλης 200). 

3.3.3  Σχέσεις με τους Χριστιανούς του Λιβάνου 

Ο Λίβανος είναι μία χώρα ιδιαίτερη με πολλές φυλές, διαφορετικά 

θρησκεύματα, μοιρασμένες εξουσίες και άτυπα εσωτερικά σύνορα. Μια χώρα με 

κατοίκους υπερβολικά πλούσιους και πολύ περισσότερους φτωχούς. Μια κοινωνία 

στην οποία κυριαρχούν τα άκρα της χλιδής από τη μια και της εξαθλίωσης από την 

άλλη και από την οποία απουσιάζει η μεσαία τάξη. Το «Παρίσι της Μέσης 
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Ανατολής» βίωσε εποχές και καταστάσεις ξεπερνώντας κάθε φορά κάθε 

προηγούμενο όριο. Γνώρισε την ακμή στην υπερβολή της κι έβαλε τον πήχη ψηλά, 

καθιστώντας αδύνατο το συναγωνισμό στον ορισμό της παρακμής. Σε ένα 

γκράφιτι, στη συνοικία της Ασραφίγια της Βηρυτού που απεικονίζει ένα ψηφιδωτό 

του Λιβάνου, υπάρχουν Σουνίτες, Δρούζοι, Χριστιανοί, Σιίτες, παλαιστίνιοι 

πρόσφυγες, ισραηλινοί και Σύριοι στρατιώτες και δίπλα σε κάθε ένα από τους 

παραπάνω ένα φάντασμα. Το φάντασμα στη χώρα αυτή είναι το κυρίαρχο 

στοιχείο, του εμφυλίου, της στέρησης, της πείνας, της συσκότισης, των 

βομβιστικών επιθέσεων, των παγιδευμένων αυτοκινήτων, των αεροπορικών 

βομβαρδισμών, των δολοφονημένων πολιτικών, της κρίσης που έφυγε κι αυτής 

που πιθανόν να έρθει. Ο έλεγχος της εξουσίας από τη Hezbollah προκαλεί φόβο 

στις άλλες πολιτικές παρατάξεις της χώρας και η δήλωση του τέως επισκόπου των 

Μαρωνιτών, ότι η Hezbollah θέλει να επιβληθεί σε όλο το Λίβανο, προκαλεί ρίγη 

ανησυχίας και ανασφάλειας για το ποιο θα είναι το μέλλον της χώρας (Μπόση, Η 

διεθνείς ασφάλεια στο μεταψυχροπολεμικο κόσμο - Οι αραβικές εξεγέρσεις και η 

περίπτωση της Συρίας 2014) 

3.3.4  Εστίες Αστάθειας μετά την Έκρηξη της Αραβικής  Άνοιξης.  

Το πολιτικό καθεστώς του Λιβάνου βρίσκεται σε κατάσταση εμφυλίου 

πολέμου από το 1975. Η Δημοκρατία του Λιβάνου είναι μέλος της Οργάνωσης 

Ισλαμικής Διάσκεψης, όπως και μέλος της Αραβικής Ένωσης από το 1945. Οι 

σιίτες κατοικούν κυρίως στο Ν. Λίβανο και στα βόρεια της κοιλάδας Μπεκάα. 

Μεγάλο μέρος τους έχει μεταναστεύσει από τα σημεία αυτά στο νότιο τμήμα της 

Βηρυτού. Η οικονομική ένδεια, που χαρακτήριζε και συνεχίζει να χαρακτηρίζει τη 

σιϊτική κοινότητα του Λιβάνου, έγινε αφορμή να προσδοθούν σ' αυτήν ιδιότητες 

που εξυπονοούσαν την οικονομική εξαθλίωση. Ο όρος "confession class" 

χαρακτήριζε αυτήν την κοινότητα, η οποία την παραμονή του εμφυλίου πολέμου 

διέθετε το 40% του εργατικού δυναμικού στη βιομηχανία. Φυσικά υπήρχαν και 

εξαιρέσεις σ' αυτόν τον κανόνα, οι οποίες αναφέρονταν κυρίως σε τμήματα μιας 

εξαγωγικής αστικής τάξεως, βασιζόμενης ουσιαστικά στα προϊόντα του 

πρωτογενούς τομέα, σε μερικές μεγάλες ημιφεουδαρχικές οικογένειες (Assad, 

Ηamade, κ.τ.λ.), αλλά και σε μια ολιγάριθμη μέσο- και μικρό-αστική τάξη 

(Ηρακλείδης 1991).  
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Με αυτά τα κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα και λαμβάνοντας επίσης υπόψη 

το γεγονός ότι η σιϊτική κοινότητα δεν κατάφερε να συμμετάσχει στη διανομή της 

πολιτικής εξουσίας που έγινε το 1943, μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας στη 

χώρα, δεν είναι καθόλου δύσκολο να εξηγήσουμε τους λόγους που καθιστούν τη 

σιϊτική κοινότητα του Λιβάνου έναν από τους κύριους τροφοδότες οπαδών των 

κομμάτων της αριστεράς και της άκρας αριστεράς, όπως π.χ. του Λιβανικού 

Κομμουνιστικού Κόμματος. Οι κοινωνικοπολιτικές αυτές συνθήκες, όπως επίσης 

και τα συνεχή πλήγματα που δεχόταν η σιϊτική κοινότητα του Ν. Λιβάνου από τους 

Ισραηλινούς, συντέλεσαν στη δημιουργία μιας ώριμης επαναστατικής διάθεσης 

στα μέλη της σιϊτικής κοινότητας και, φυσικά, συνεχίζουν να αποτελούν τη βάση 

σχηματισμού των οραμάτων και των επιθυμιών της κοινότητας (Παρίσης , Προς 

ισλαμικό εμφύλιο; Οι συγκρούσεις στο Ιράκ και το «χαλιφάτο» με τα 16 βιλαέτια 

2014).  

Τους οραματισμούς και τις επιθυμίες αυτές έρχεται να συγκεντρώσει και να 

εκφράσει μια μεγάλη προσωπικότητα του ισλαμικού κινήματος προς το τέλος της 

δεκαετίας του '60, ο Μoussa Sadr. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε από το Ιράν για να 

εφαρμόσει στο Λίβανο ένα σχέδιο που προετοιμάστηκε στο Ιράκ. Καθίσταται η 

αδιαμφισβήτητη προσωπικότητα του ισλαμο-χριστιανικού διαλόγου στην περιοχή 

και παίζει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο διπλό παιχνίδι με τη μαρωνιτική ηγεσία του 

Λιβάνου και τον ίδιο τον Πάπα Παύλο τον Έκτο, προς όφελος και της Τεχεράνης, 

με τη βοήθεια της οποίας καταφέρνει τελικά να εξοπλίσει και να δημιουργήσει την 

παραμονή του εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο το "Κίνημα των Απόκληρων", ένα 

κίνημα σιϊτικής βάσης, που αποτέλεσε το υλικό από το οποίο προήλθε η διάσημη 

για τη δράση της παραστρατιωτική οργάνωση Αμάλ (Η Ελπίδα), η οποία έκανε την 

πρώτη της δημόσια εμφάνιση το διάστημα Μαΐου-Ιουλίου 1975 (Vaughn και 

Shannon 2004).  

Το πρωταρχικό κύτταρο αυτών των κινημάτων, που δεν είναι άλλο από το 

"Κίνημα των Απόκληρων" του Μoussa Sadr, εντοπίζεται γεωγραφικά στις περιοχές 

εκείνες της χώρας του κατοικούνται από το σιϊτικό στοιχείο, δηλαδή στο Ν. Λίβανο, 

την περιοχή Μπάαλμπεκ-Χερμέλ και τα λαϊκά και εργατικά προάστια της Βηρυτού, 

που αριθμούν μεγάλες ομάδες σιϊτών εσωτερικών μεταναστών, όπως η Chiyah, το 

Ghobeiri και το Βοrj al-Brajnieh στο νότιο τμήμα της πόλης, ή το Νaaba Βοurj-

Ηammound στο ανατολικό τμήμα. Σε ότι αφορά στη θρησκευτική του μορφή, το 
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Κίνημα είναι αναμφίβολα σιϊτικού χαρακτήρα. Βέβαια, η ονομασία του ως Κίνημα 

των Απόκληρων και η συνολική του περιπέτεια μέχρι τη σταθεροποίηση του κατά 

τα έτη 1974-75 δείχνει τη φροντίδα του ηγέτη του να μην περιορίσει το Κίνημα στο 

πλαίσιο του αυστηρού ισλαμιστικού κινήματος, αλλά να δημιουργήσει τις 

ιδεολογικές εκείνες προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν να υπερισχύσει ο κοινωνικό-

πολιτικός του χαρακτήρας (Burgess και Constantinou 2013).  

Από την άλλη πλευρά, το Κίνημα δεν ύψωνε κανένα φραγμό σε 

οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική ομάδα ή κοινότητα και τους επέτρεπε να 

εκφραστούν στο πλαίσιο του με μόνο κριτήριο το γεγονός ότι επρόκειτο για ομάδες 

διωκομένων μεσοαστών και μικροαστών ή εξαθλιωμένων λαϊκών μαζών. Βέβαια, 

η πολυσυλλεκτικότητα του αφενός και οι λεπτότατες ισορροπίες που έπρεπε να 

τηρήσει μεταξύ των συνιστωσών του αφετέρου ήταν φυσικό να μη συμβάλουν 

ιδιαίτερα στη διατύπωση συμπαγούς, συνεπούς και σαφούς πολιτικού λόγου. 

Αντίθετα από την έλλειψη αυτή σαφήνειας, προέκυψε μια ξεκάθαρη προσφυγή του 

Κινήματος στο θρησκευτικό συμβολισμό, με σκοπό να περάσει τις θέσεις του στις 

σιϊτικές μάζες (Valbjørn και Bank 2012).  

Το γεγονός αυτό μας οδηγεί να μην χρησιμοποιούμε αβασάνιστα και για 

οποιαδήποτε περίοδο του Κινήματος των Απόκληρων το χαρακτηρισμό του 

ισλαμιστικού κινήματος. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κατάφευγαν στον όρο 

"ισλαμικό κίνημα" που υπονοεί μεν το θρησκευτικό χαρακτήρα, ο οποίος αποτελεί 

και το συγκολλητικό υλικό του Κινήματος, αλλά δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις 

κοινωνικό-πολιτικές διεκδικήσεις, που δεν στοχεύουν όμως απαραίτητα στην 

εγκαθίδρυση ενός Wilayat al-Faqih’’: ενός κράτους θεολόγων. Η έλλειψη της 

οργανωμένης παραστρατιωτικής δράσης του κινήματος μέχρι το 1975, οπότε και 

έκανε την εμφάνιση της η Αμάλ, ενισχύει ακόμη περισσότερο τις απόψεις μας 

(Dekmejian 2007).  

Το Κίνημα των Απόκληρων εργάστηκε σε συνθήκες πλήρους και 

γενικευμένης ιδεολογικής κρίσης των σιϊτικών μαζών και προσπάθησε εν μέσω 

αυτής της κρίσης να κινητοποιήσει και ομογενοποιήσει πολιτικά τις μάζες αυτές. 

Το Κίνημα λοιπόν, θέλοντας να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και τις επιπτώσεις 

του στις σιϊτικές μάζες, κηρύσσει τον πόλεμο εναντίον της αλλοτρίωσης τους. Ο 

Μoussa Sadr δεν παρέβλεψε το γεγονός ότι η σιϊτική ιδεολογία ήταν η κύρια 
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ιδεολογία των κοινωνικών αγώνων και διεκδικήσεων σ' ολόκληρη την ιστορία του 

Ισλάμ. Προσπάθησε, λοιπόν, να εκσυγχρονίσει τις δομές και τις μεθόδους της, να 

αναπροσανατολίσει τους άξονες της στις συνθήκες του αγώνα του και να 

νομιμοποιήσει μέσω αυτής ολόκληρη την πολιτική δραστηριότητα του Κινήματος. 

Είναι εμφανής η προσπάθεια του Μoussa Sadr. να περάσει μέσα απ' το 

θρησκευτικό συμβολισμό τις κοινωνικές διεκδικήσεις της κοινότητας του, να 

στηλιτεύσει την επιθετική στάση του Ισραήλ και να δημιουργήσει πρόβλημα στις 

ηγεσίες των "βέβηλων Πριγκίπων" της χώρας του και της περιοχής, γενικότερα 

(Harari 2005).  

Επίσης, γνωρίζοντας πολύ καλά την εκτόνωση των παθών που προκαλεί η 

εσωτερίκευση του θείου και η συμμετοχή στα θρησκευτικά τελετουργικά τυπικά, 

διοχετεύει έξυπνα όλη την ενέργεια των πιστών στο δίαυλο της εξέγερσης και των 

κοινωνικών αγώνων. Δεν θα αργήσουν, όμως, ούτε οι στρατιωτικοί αγώνες για τη 

σιϊτική κοινότητα και ο Μoussa Sadr θα είναι ο πρώτος που θα τους εξαγγείλει και 

θα προτρέψει τους οπαδούς του κινήματος να τον ακολουθήσουν: «Εγώ ο ίδιος θα 

σας ζητήσω να φτιάξετε στρατόπεδα εκπαίδευσης στην κοιλάδα Μπεκάα και 

θα’ρθω να εκπαιδευθώ μαζί σας. θέλουμε να ετοιμάσουμε μια γενιά ικανή να κρατά 

στο ένα χέρι τ' όπλο και στ' άλλο το δρεπάνι» (Μoussa Sadr 18-3-1974). 

Από πολιτική άποψη, ο λόγος του Κινήματος των Απόκληρων έχει πολλά 

κοινά σημεία με το μαρξιστικό. Επίσης, το Κίνημα εμφανίζει ανάγλυφα στο λόγο 

του αυτούς που θεωρεί κύριους πολιτικούς του αντιπάλους δηλ. τους "ανίκανους 

υπεύθυνους’’ τους "εκμεταλλευτές κυβερνήτες", τους "σύγχρονους δεσπότες" κ.λπ. 

Από κοινωνική άποψη, το Κίνημα θεωρεί αντιπάλους του τους εκμεταλλευτές, τους 

προνομιούχους, τους εκπροσώπους των μονοπωλίων κ.λπ. Το αντίθετο ακριβώς 

συμβαίνει όταν το Κίνημα των Απόκληρων εκφράζεται για τους εθνικούς του 

εχθρούς. Εκεί τα πράγματα είναι σαφέστερα: ο εχθρός είναι το Ισραήλ και το 

Κίνημα δεν ξεχνά ποτέ να το αναφέρει όταν ασχολείται με το Ν. Λίβανο και τους 

Παλαιστινίους (Δελαστίκ 2001). 

Οι τρόποι δράσης του Κινήματος, ιδιαίτερα μετά το καλοκαίρι του 1973, 

εμφανίζονται να διαρθρώνονται σε δυο επίπεδα. Της διακοινοτικής αντιπαράθεσης 

μέσα στο έδαφος του Λιβάνου των ετών της δεκαετίας του '70 και της συνεργασίας 

του με την Παλαιστινιακή Αντίσταση. Ιδιαίτερα σ' αυτό το επίπεδο, το Κίνημα είχε 
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αναπτύξει από νωρίς σημαντικές σχέσεις και συνεργασία σε διάφορες πτυχές 

πολιτικό-στρατιωτικής δράσης. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ΟΑΠ μετά το 1975 

προσέφερε τις υπηρεσίες της στο Κίνημα και ιδιαίτερα στην Αμάλ, τη στρατιωτική 

του πτέρυγα δηλαδή, σε ό,τι αφορούσε στην παροχή στρατοπέδων εκπαίδευσης, 

ειδικών εκπαιδευτών στο αντάρτικο και οπλισμού. Εκείνη ακριβώς την εποχή, 

παρατηρείται η έναρξη κάποιου πολιτικό-θρησκευτικού δεσμού του Κινήματος του 

Μoussa Sadr και της διευθυνόμενης από τον Ruhollah Khomeini διογκούμενης 

αντίστασης των σιϊτικών μαζών του Ιράν εναντίον του Σάχη (Ι. Μάζης 2001).  

Μεταξύ 1975-1976 έχασαν τη ζωή τους στον εμφύλιο πόλεμο περί τους 

20.000 σιίτες. Κατά την περίοδο της συριακής επέμβασης, τον Ιούνιο του 1976, η 

Αμάλ τάσσεται στο πλευρό της Δαμασκού και εναντίον των Παλαιστινίων. Η 

αλλαγή αυτή της στάσης του Μoussa Sadr δεν αποκλείεται να βρίσκεται και στη 

ρίζα της "εξαφάνισης" του. Λίγο πριν από την "εξαφάνιση" του, ο Ιμάμης Μoussa 

Sadr φέρεται να καταγγέλλει τις παλαιστινιακές οργανώσεις: «Η Παλαιστινιακή 

Αντίσταση δεν είναι επανάσταση, δεν αποδέχεται τη δια του μαρτυρίου ομολογία. 

Πρόκειται για μια στρατιωτική μηχανή που τρομοκρατεί τον αραβικό κόσμο. Ο 

Yasser Arafat μέσω των όπλων προμηθεύεται χρήματα. Με τα χρήματα τροφοδοτεί 

τον Τύπο. Και μέσω του Τύπου μπορεί να βρει ένα "ευήκοον ους" στη διεθνή κοινή 

γνώμη. Η ΟΑΠ είναι ένα αποσταθεροποιητικό στοιχείο στο Νότο. Οι σιίτες 

ξεπέρασαν το σύμπλεγμα κατωτερότητας τους απέναντι στην Παλαιστινιακή 

Οργάνωση». Το τέλος του ηγέτη αυτού του κινήματος, το οποίο αποτέλεσε την 

απαρχή όλων των μετέπειτα κλάδων του ισλαμιστικού κινήματος στο Λίβανο, 

λαμβάνει χώρα αυτήν ακριβώς την περίοδο και μας είναι άγνωστο, ο Μoussa Sadr 

"εξαφανίζεται" στη Λιβύη το 1978, γεγονός που θα δημιουργήσει σημαντικές τριβές 

μεταξύ των σιϊτών του Λιβάνου και του Muammar Gaddafi (Ρουά 2006).  

Οι δομές, όμως, και οι λόγοι της ύπαρξης του Κινήματος αποδεικνύονται 

ισχυρότεροι από το πρόσωπο του ηγέτη του. Μόλις η Ισλαμική Επανάσταση 

επικρατεί στο Ιράν, το Ανώτατο Συμβούλιο του σιϊτικού Ισλάμ αποστέλλει στην 

Τεχεράνη αντιπροσωπεία, της οποίας προΐσταται ο αντιπρόεδρος του Κινήματος, 

Muhammad Mehdi Chamssedine, απουσία, βέβαια, του Μoussa Sadr. Η επόμενη 

κίνηση της Τεχεράνης ήταν μάλλον αναμενόμενη: η Αl- Daoua του Λιβάνου 

συγχωνεύεται με την Αμάλ και η τελευταία καθίσταται ο μοναδικός συνομιλητής της 

Τεχεράνης στο λιβανικό έδαφος. Εκπρόσωπος της στην Τεχεράνη έγινε τότε ο 
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Cheikh Ibrahim al Amin. Τον Απρίλιο του 1980 εκλέγεται στο Συνέδριο της Βηρυτού 

η νέα διοίκηση της Αμάλ, η οποία αποτελείται από 23 μέλη εκ των οποίων τα 

σημαντικότερα είναι η Rahab al-Sadr, αδελφή του εξαφανισθέντος, ο Ηussein 

Ηusseini, νομικός, καταγόμενος από οικογένεια προκρίτων της κοιλάδας Μπεκάα, 

ο Ναβιη Βerri, νομικός, ο Μoustafa Τchamran μελλοντικός Υπουργός Εθνικής 

Αμύνης του Ιράν και ο προστατευόμενος του. Ηussein Μoussaoui. Οπωσδήποτε 

δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε το ότι εξελέγη και ο εξαφανισθείς 

Μoussa Sadr μαζί με τους δυο συντρόφους του που είχαν την ίδια τύχη μ' αυτόν 

(Brzezinski 2005).  

Η χειρονομία, ουσιαστικά, ήταν συμβολική οι σύντροφοι του στην Αμάλ 

έστελναν ένα σαφές μήνυμα στον Muammar Gaddafi, ότι συνεχίζουν στη γραμμή 

του Ιμάμη και ότι θα έχει κάθε λόγο να ανησυχεί για το κατά πόσο θα εξασφαλίσει 

την επιρροή του στην περιοχή. Και βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι ο 

Συνταγματάρχης της Τρίπολης γνώριζε πολύ καλά ότι αυτή η σύνθεση της 

διοίκησης της Αμάλ εξασφάλιζε το φιλοσυριακό της χαρακτήρα. Άλλωστε, η 

Δαμασκός ήθελε να έχει ένα αντίβαρο απέναντι στην επιρροή του Ιράκ επί των 

παλαιστινιακών οργανώσεων, γεγονός το οποίο ενισχυόταν από τις ανησυχίες της 

για τις αντιδράσεις των σουνιτικών ισλαμιστικών οργανώσεων, οι οποίες 

αμφισβητούσαν έντονα το δικαίωμα των Αλαουιτών στην εξουσία του συριακού 

κράτους (Vaughn και Shannon 2004). 

Από το 1981, η οργάνωση αναλαμβάνει δράση στην περιοχή του 

Μπάαλμπεκ και στις 25 Μαρτίου ξεσπούν βίαιες συγκρούσεις στην πόλη με χρήση 

βαρέων όπλων πυροβολικού. Η Αμάλ, αφού αντιμετώπισε επιτυχώς την 

πολιτοφυλακή του τοπικού φιλοϊρακινού Μπάαθ προς πλήρη ικανοποίηση της 

Δαμασκού, αναδείχθηκε σε απόλυτο κύριο της περιοχής (Qaddour 2013). 

Η κατάσταση στην Αμάλ ξεκαθάρισε, μετά την ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο 

της 2ας Ιουνίου 1982. Τότε επήλθε η διάσπαση της Αμάλ και η εμφάνιση μιας 

καθαρά φιλοϊρανικής πτέρυγας της. Πρώτη επιρροή που δέχτηκε η οργάνωση ήταν 

αυτή της Φατάχ, η οποία τερματίστηκε μετά τη συριακή επέμβαση του Ιουνίου του 

1976. Αμέσως μετά ακολούθησε η επιρροή του Ιράν, η οποία εκφυλίστηκε 

απότομα την άνοιξη του 1980, λίγο μετά την έναρξη του ιρανό-ιρακινού πολέμου. 

Εκείνο όμως που έκανε τον πολιτικό-στρατιωτικό αυτό σχηματισμό να διακόψει 
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απότομα τις σχέσεις του με το Ιράν ήταν ένα λάθος του υψηλόβαθμου 

αξιωματούχου Ηodjatoleslam του Ιράν, του Sadegh Κaikhali, ο οποίος, σε μια του 

αποστολή στη Βηρυτό τον Απρίλιο του 1980 για να συναντήσει τους εκπροσώπους 

της Αμάλ, προσπάθησε να απαλλάξει τον Muammar Gaddafi από την κατηγορία 

της δολοφονίας του ηγέτη της οργάνωσης. Ο S. Kalkhali, βουλευτής της Qom και 

Πρόεδρος των Επαναστατικών Δικαστηρίων του Ιράν, δήλωσε στους αδελφούς 

του της Αμάλ ότι ο Μoussa Sadr «σκοτώθηκε από σιωνιστές στη Ρώμη». Το 

γεγονός αυτό εξόργισε τρομερά τον Νabih Berri και τον Μuhammad Μehdi 

Chamssedine οι οποίοι θεώρησαν ότι μ' αυτόν τον τρόπο το Ιράν προσπαθούσε 

να βρει ευκαιρία για την επανέναρξη διαλόγου με τη Λιβύη, ο οποίος και θα ενίσχυε 

ακόμη περισσότερο τις άριστες σχέσεις της Τεχεράνης με τον Muammar Gaddafi. 

Από τη στιγμή εκείνη η Αμάλ χωρίζεται σε δύο σκέλη, το ένα το οποίο από το 1980 

θα διευθύνεται από τον Νabih Berri και θα προσχωρήσει στη συριακή σφαίρα 

επιρροής, και το δεύτερο θα παραμείνει στην ιρανική σφαίρα επιρροής, η 

δημιουργία του οποίου θα αρχίσει έπειτα από δύο χρόνια, δηλαδή περίπου κατά 

την περίοδο που ακολούθησε την ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο (Mohammed 

2005). 

Ο ηγέτης του πρώτου κλάδου, ο Νabih Berri, προερχόταν από μια 

μικροαστική οικογένεια, καταγόμενη από το Τibnine του Νοτίου Λιβάνου. Ο ίδιος 

γεννήθηκε στο Freetowwn της Λιβερίας (Σιέρρα Λεόνε) το 1949. Από την εποχή 

που ήταν φοιτητής της Νομικής είχε προσχωρήσει στη Νεολαία του Μπάαθ και το 

1963 έγινε πρόεδρος της Μπααθικής Ένωσης των Λιβανέζων Φοιτητών. Υπήρξε 

πάντοτε φιλοσύριος, εκσυγχρονιστής, με ιδέες κάθε άλλο παρά ισλαμιστικού 

χαρακτήρα (Mohammed 2005). Δυο χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας της 

Αμάλ από τον Berri, η ανοδική της πορεία ξαναρχίζει και το γεγονός γίνεται 

ιδιαίτερα αισθητό το καλοκαίρι του 1983, όταν η Αμάλ αναλαμβάνει την ένοπλη 

αντίσταση εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων στο Ν Λίβανο, πράγμα που 

αποτελούσε και το βασικό λόγο δημιουργίας της πολιτοφυλακής αυτής. Μετά την 

απόσυρση της πολυεθνικής δύναμης, το διάστημα 1983-1984, οι διάφορες 

πολιτοφυλακές έμειναν αντιμέτωπες με τον τακτικό στρατό του Λιβάνου, τον οποίο 

και δεν παρέλειπαν να προκαλούν. Το Φεβρουάριο του 1984 ο Νabih Berri διατάζει 

όλους τους σιίτες στρατιώτες του τακτικού στρατού να λιποτακτήσουν μαζί με τα 

όπλα τους, πράγμα που έγινε. Η Αμάλ, ενισχυμένη με τους λιποτάκτες και μαζί με 
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το ΡSΡ του Ουαλίντ Τζουμπλάντ, τον Frangie και τον Ρασίντ Καράμι το 

Φεβρουάριο του 1984, αποσπά από τον Πρόεδρο Αμίν Τζεμαγιέλ τον έλεγχo της 

Δυτικής Βηρυτού (Ρουά 2006). Έκτοτε το λιβανικό κράτος δεν μπορεί να 

εξασφαλίσει την επιβίωση του χωρίς τη μεσολάβηση της Δαμασκού, η οποία έχε 

επιβάλει στη Βηρυτό την αναγνώριση της σιϊτικής πολιτοφυλακής ως στρατιωτικής 

δύναμης. Η μορφή αυτή του μετώπου της λιβανικής αντιπολίτευσης αποτελούσε 

την ουσιαστικότερη αντίδραση εναντίον του Τζεμαγιέλ και των επαφών του με το 

Ισραήλ. Το μέτωπο κατάφερε τότε να διευρύνει τις υπό τον έλεγχο του ζώνες, ενώ 

οι Αμερικανοί πεζοναύτες και η πολυεθνική δύναμη του ΟΗΕ εγκατέλειπαν 

ταχύτατα το Λίβανο. Εν τω μεταξύ. η αντίσταση κατά των Ισραηλινών στο Ν. 

Λίβανο ενισχυόταν αποτελούμενη από τη λιβανική Αριστερά σε πλήρη 

συμπαράταξη με τους ισλαμιστές (Μπόση, Η διεθνείς ασφάλεια στο 

μεταψυχροπολεμικο κόσμο - Οι αραβικές εξεγέρσεις και η περίπτωση της Συρίας 

2014). Το Ισραήλ, από την άλλη πλευρά, επιτάχυνε την αναδίπλωση του 

διατηρώντας τον έλεγχο του μόνο σε μια "ζώνη ασφαλείας" στα νότια, την οποία 

και επόπτευε μέχρι πρότινος σε συνεργασία με το στρατό του Ν. Λιβάνου. Υπό 

αυτές τις συνθήκες ο Gemayel αναγκάστηκε να λύσει τις προηγούμενες 

δεσμεύσεις του απέναντι στο Τελ Αβίβ, να διαλύσει την ισχύ της συμφωνίας που 

είχε υπογράψει το 1983 με το Ισραήλ και να προχωρήσει σε σύνθεση κυβέρνησης 

εθνικής ενότητας υπό τον Rashid Karami. Το Δεκέμβριο του 1985 μια τριμερής 

συμφωνία μεταξύ της Αμάλ, των Λιβανικών Δυνάμεων και του Σοσιαλιστικού 

Προοδευτικού Κόμματος του Τζουμπλάντ διάνοιξε κάποιες προοπτικές για 

σταθεροποίηση του πολιτεύματος, οι οποίες όμως γρήγορα διαψεύστηκαν (Aliboni 

2012).  

Οι προσπάθειες της Δαμασκού να επιβάλει τη γνώμη της αποτυγχάνουν 

επίσης. Έτσι, ύστερα από μάταιη προσπάθεια για εξεύρεση ενός αντικαταστάτη 

του Προέδρου Gemayel του οποίου η θητεία είχε εν τω μεταξύ λήξει, το Σεπτέμβριο 

του 1988 ο Λίβανος βρέθηκε με δύο κυβερνήσεις: μία "χριστιανική" υπό τον 

Αρχηγό ΓΕΣ του Λιβάνου και μια "μουσουλμανική" υπό τον Sami El Solh ο οποίος 

διαδέχθηκε τον Rashid Karami μετά τη δολοφονία του τελευταίου την 1η Ιουνίου 

1987. Από τις 22 Μαρτίου 1987, οπότε εδραιώθηκε η συριακή παρουσία στη 

Δυτική Βηρυτό, μέχρι την προεδρία του Elias Hrawi η συριακή παρουσία είναι 
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δεδομένη στο Λίβανο και η συριακή προστασία είναι και επίσημα κατοχυρωμένη 

(Παπανδρέου 2005). 

Η περίοδος μετά το 1982 απέδειξε ότι το Ισραήλ δεν ήταν σε θέση να ελέγξει 

την εξουσία στο Λίβανο, εφόσον όλες οι προσπάθειες του προς ενίσχυση των 

Φαλαγγιτών και συγκεκριμένα των ηγετών τους, των αδελφών Bachir και Amine 

Gemayel, απέβησαν μάταιες. Συνέβαλε όμως στην ανάδειξη της Αμάλ του Νabih 

Berri και αποτέλεσε το ερέθισμα για την Τεχεράνη ώστε να προχωρήσει στη 

δημιουργία του "δικού" της κλάδου στα ερείπια της παλαιάς Αμάλ. Η Τεχεράνη για 

κανένα λόγο δεν θα μπορούσε να δεχθεί την πρόταση εξουσίας στο Λίβανο, που 

προωθούσαν οι ΗΠΑ και υποστήριζε το Ισραήλ στο πρόσωπο του Amine Gemayel 

με τη μορφή κυβέρνησης "Εθνικής Σωτηρίας". Μιας κυβέρνησης που, κατά την 

Τεχεράνη, είχε τα εξής απαράδεκτα σημεία: Έναν Πρόεδρο χριστιανό και γνωστό 

για τις άριστες σχέσεις του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, συμμετοχή των 

κομμουνιστών, και συμμετοχή φιλοϊρακινών στοιχείων. Το σημαντικότερο όμως 

για την Τεχεράνη ήταν το γεγονός ότι η Αμαλ του Νabih Berri δεν αντέδρασε 

εξαρχής, τουναντίον μάλιστα ο αρχηγός της ονομάστηκε Υπουργός Δικαιοσύνης 

σ' αυτήν την κυβέρνηση. Φυσικά, μετά την υπογραφή του λιβανό-ισραηλινού 

Συμφώνου Ειρήνης το 17 Μαΐου 1983, ο Νabih Berri πέρασε στην αντίπερα όχθη, 

αργά όμως διότι ήδη είχε δώσει λαβή στον προστατευόμενο του Μoustafa 

Τchamran, τον Ηussein Μοussaoui, ο οποίος, με την ιδιότητα του ως μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης και υποστηριζόμενος από τον Ιbrahim al-

Αmin καταγγέλλει την "προδοσία" του Berri και εξαγγέλλει τον 

επαναπροσανατολισμό του κινήματος προς την αυστηρά ισλαμιστική κατεύθυνση 

(Παρίσης , Προς ισλαμικό εμφύλιο; Οι συγκρούσεις στο Ιράκ και το «χαλιφάτο» με 

τα 16 βιλαέτια 2014).  

Για να διαφοροποιηθεί εμφανώς από την "προδοτική" Αμάλ του Berri 

οργανώνει στο Μπάαλμπεκ στις 18 Ιουλίου 1981 μια "Μεγάλη Ημέρα για την 

Ιερουσαλήμ" σε συνεργασία με το φιλοχομεϊνικό δυναμικό της Αμαλ τους Ρasdaran 

της Μπεκάα, και τους "Μουσουλμάνους Ουλεμάδες" (κεντρικός άξονας του 

μετέπειτα δημιουργηθέντος Hezballah). Στη σύναξη αυτή το κεντρικό θέμα 

αναφερόταν καθαρά και σαφώς στην "καταστροφή του Ισραήλ", τίτλος που 

οπωσδήποτε δεν προωθούσε την ειρήνη και τη συνεργασία στην περιοχή. Η 

κατεύθυνση αυτή ήταν βέβαια σιϊτικής έμπνευσης και τεχερανικής καθοδήγησης. 
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Άλλωστε, από το Σεπτέμβριο του 1980 είχε εκδηλωθεί η επίθεση του Ιράκ εναντίον 

του Ιράν και η Τεχεράνη χρησιμοποιούσε διάφορους τρόπους για να πιέσει τη 

Συρία να λάβει θέση στη σύρραξη αυτή (Μπόση, Η διεθνείς ασφάλεια στο 

μεταψυχροπολεμικο κόσμο - Οι αραβικές εξεγέρσεις και η περίπτωση της Συρίας 

2014). Ο τρόπος που χρησιμοποιούσε τώρα με την προσπάθεια δημιουργίας 

φιλοϊρανικού ισλαμιστικού κινήματος στο έδαφος του Λιβάνου ήταν βέβαιο ότι θα 

ενοχλούσε τη Δαμασκό για έναν λόγο περισσότερο διότι κατέληγε, λόγω 

διάσπασης της Αμάλ, σε μείωση της συριακής δύναμης στο έδαφος του Λιβάνου. 

Το γεγονός αυτό επαληθεύεται από το ότι στις 8 Ιουνίου 1981, 138 βουλευτές του 

χομεϊνικού Κοινοβουλίου δήλωσαν την ανάγκη δημιουργίας ενός σώματος 

εθελοντών, που θα δράσουν εναντίον του Ισραήλ, ως στοιχεία της «διεθνούς 

ισλαμικής επανάστασης». Η πρόταση περιελάμβανε και ένα δεύτερο σκέλος: Το 

σώμα αυτό θα έπρεπε να βρίσκεται υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου 

Αμύνης και του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης των, γνωστών μας ήδη, 

Ρasdaran. Η Δαμασκός αντέδρασε αρχικά λανθασμένα και έτσι η επίσημη διοίκηση 

της Αμάλ διαγράφει τον Μοussaoui στις 19 Ιουλίου 1981. Στις 25 Αυγούστου 1981 

δημιουργείται η Ισλαμική Αμάλ υπό την αρχηγία του Μοussaoui. Ο στρατηγικός 

της στόχος συνίστατο στην εγκατάσταση δικτύου της στο Jebel Amil του Ν. 

Λιβάνου και στα δυτικά προάστια της Βηρυτού, και στην δημιουργία ενός κόμματος 

του θεού (Hezballah), το οποίο θα είχε ως καθήκον την πτώση του Amine 

Gemayel, την εκδίωξη των Ισραηλινών από το Νότο και της πολυεθνικής 

δυνάμεως από τη Βηρυτό και την εγκαθίδρυση ισλαμικού καθεστώτος στο Λίβανο 

(Rosiny 2013).  

Η καμπή είναι κρίσιμη βρισκόμαστε στη στιγμή της γένεσης του Hezballah. 

Ο Hafez al‑Assad κατανόησε ότι η δυναμική που είχε δημιουργήσει το Camp David 

είχε καταλήξει στην απομόνωση της Συρίας στην περιοχή, λαμβανομένων υπόψη 

και των τεταμένων σχέσεων της με το Ιράν, αλλά κυρίως με τη μεγαλύτερη αραβική 

δύναμη της περιοχής, το Ιράκ. Επιπλέον το Ισραήλ βρισκόταν με καλυμμένα τα 

νώτα και έτοιμο να ασχοληθεί με πλήρη ασφάλεια με το σύρο-λίβανο-

παλαιστινιακό μέτωπο. Ο Hafez al‑Assad δεν άργησε μετά από αυτές τις εκτιμήσεις 

να πάρει μια απόφαση, η οποία, όσο κι αν φαινόταν ότι αύξανε την απομόνωση 

του προσωρινά, αργότερα θα αποδεικνυόταν σοφότατη. Επανασύνδεσε, λοιπόν, 

τις σχέσεις του με την Τεχεράνη καταγγέλλοντας το Ιράκ ως εισβολέα. Οι τότε 
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εκτιμήσεις των διεθνών αναλυτών κατέκριναν την απόφαση της Δαμασκού, 

θεωρώντας ότι το μόνο που θα πετύχαινε ο Hafez al‑Assad θα ήταν να εμπνεύσει 

φόβο στις μοναρχίες του Κόλπου, οι οποίες ήταν και οι κύριες πηγές κεφαλαίων 

του αραβικού κόσμου. Όμως, οι εκτιμήσεις του άρχοντα της Δαμασκού 

αποδείχθηκαν σωστές, διότι το Ιράκ ήταν ξεκάθαρα ο επιτιθέμενος από κάθε 

άποψη Διεθνούς Δικαίου, η Συρία δημιουργούσε την εντύπωση στον αραβό-

μουσουλμανικό κόσμο ότι είχε δημιουργήσει ένα νέο ισχυρό "αντιιμπεριαλιστικό και 

αντισιωνιστικό" μέτωπο και έπρεπε να ολοκληρώσει την πάταξη των Σύριων 

Αδελφών, άρα έπρεπε να εξασφαλίσει την ουδετερότητα της Τεχεράνης στην 

υπόθεση αυτή (Morton 2011). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σκέψεις του Hafez al‑Assad ήταν ορθές. Σε 

ότι αφορούσε στη θέση της Συρίας απέναντι στο Ιράκ, κανένας δεν του πρόσαψε 

στο διπλωματικό επίπεδο το παραμικρό, διότι ήταν εμφανές ποιός ήταν ο 

επιτιθέμενος από την άποψη του Διεθνούς Δικαίου. Όταν δε κατάφερε να 

τοποθετηθεί σταθερά ως μεσολαβητής μεταξύ των πετρομοναρχιών και του Ιράν, 

εξαλείφθηκαν και οι τελευταίοι κίνδυνοι απομόνωσής του προσφέροντας του 

πολλά στρατηγικά και διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα (Acharya και Johnston 

2007). Όσο για την πάταξη των Σύριων Αδελφών, έπρεπε να πληρωθεί και κάποιο 

αντίτιμο στην Τεχεράνη. Για να αποκαλέσει ο Κalkhali τους Σύρους Αδελφούς 

«πράκτορες του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Ουάσιγκτον», χρειαζόταν κάποιο 

αντάλλαγμα. Του δόθηκε στο έδαφος του Λιβάνου, με τη δημιουργία του 

Hezballah. Ειδικά σε ό,τι αφορούσε στις αποφάσεις του Hafez al‑Assad στο θέμα 

του Hezballah, εκτός από την τροπή που έλαβαν τα πράγματα στους κόλπους της 

λιβανικής αντίστασης λόγω της εξαφάνισης του Μoussa Sadr στη Λιβύη, συνέβαλε 

σημαντικά και η ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο, αποτέλεσμα της οποίας ήταν και η 

εκδίωξη των συριακών στρατευμάτων από τις περιοχές Δ. Βηρυτού και της 

παραθαλάσσιας ζώνης που εκτείνεται από την πρωτεύουσα του Λιβάνου μέχρι τον 

ποταμό Ζahrani, νότια της Σιδώνας. Οι συριακές εγκαταστάσεις εκτοξεύσεως 

ρουκετών της κοιλάδας Μπεκάα καταστράφηκαν τότε ολοσχερώς από την 

ισραηλινή αεροπορία. Ο Hafez al‑Assad δεν μπορούσε, λοιπόν, παρά να 

ακολουθήσει την πολιτική της ισχυροποίησης του αντιστασιακού κινήματος στο 

Λίβανο, μια πολιτική που εκ των πραγμάτων λειτουργούσε μακροπρόθεσμα υπέρ 

της ισχυρότερης Συρίας (Hokayem 2012). 
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Η οργάνωση είναι δομημένη σε ένα σχήμα ηλιοκεντρικό και όχι πυραμιδικό, 

όπως όλες σχεδόν οι ιεραρχικά διαρθρωμένες οργανώσεις στον κόσμο. Έτσι, στην 

περίπτωση του Hezballah έχουμε ένα κεντρικό maktab (πυρήνα) και γύρω του 

άλλα μικρότερα. Γύρω από το καθένα από αυτά τα μικρότερα maktab υπάρχουν 

οι δορυφόροι τους κ.ο.κ. Η όλη οργάνωση του Hezballah είναι απολύτως άγνωστη 

και μυστική όχι μόνο λόγω της φύσεώς της, αλλά και λόγω της σχετικής σιϊτικής 

παραδόσεως. Η σύνθεση του ανώτατου διοικητικού οργάνου του Hezballah του 

Ανώτατου Συμβουλίου, είναι σχεδόν άγνωστη, όπως επίσης άγνωστη είναι και η 

μέθοδος λήψης των αποφάσεων. Είναι γνωστό επίσης ότι πνευματικός ηγέτης του 

Hezballah είναι ο Cheikh Μuhammad Ηussein Fadlallah. Το 1986 κατά την 

διάρκεια ενός ταξιδιού του στο Ιράν, αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Μεγάλου 

Ιμάμη Ruhollah Khomeini ένα "πρότυπο προς μίμηση"(marja al-taqlid) δηλαδή 

ικανό να προβαίνει σε κρίσεις για την εφαρμογή του Νόμου χωρίς να χρειάζεται να 

αναφέρεται σε άλλους Αγιατολλάχ. Εν τω μεταξύ ανέπτυξε και το δικό του κοινό 

μεταξύ των νέων και του φτωχού λαού, περνώντας μια πιο κοινωνική ιδεολογία 

"υπεράσπισης των καταπιεσμένων". Η θέση του για τη χρήση βίας φαίνεται 

καθαρά στο παρακάτω εδάφιο: «Πιστεύω ότι η χρήση βίας προσομοιάζει σε μια 

χειρουργική επέμβαση στην οποία ο γιατρός ποτέ δεν καταφεύγει, εάν 

προηγουμένως δεν έχει εξαντλήσει όλα τα άλλα μέσα. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από 

την άμυνα. Εάν κάποιος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει βίαια μέσα είναι καθήκον 

του να το κάνει» (Κούτσης 1992).  

Συνεπώς καθίσταται εμφανές ότι το Hezballah αποτελεί την κατεξοχήν 

φιλοϊρανική πτέρυγα του σιϊτικού ισλαμιστικού κινήματος στο Λίβανο. Μάλιστα, ο 

Νabih Βerri φθάνει να πει ότι ο Αli Akbar Mohtashemi, ο οποίος ήταν πρέσβης του 

Ιράν στη Δαμασκό πριν γίνει Υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Μoussaoui 

της Τεχεράνης, ήταν ο στρατιωτικός διοικητής των επιχειρήσεων του Hezballah. Ο 

Αli Αkdar Μohtashemi, ο οποίος έχαιρε του προνομίου να δύναται να συναντά 

αυτοπροσώπως τον Ruhollah Khomeini, διηύθυνε τις επιχειρήσεις του Hezballah 

στο Λίβανο, τη Συρία και την Ιορδανία. Στη διάρκεια του έτους 1983, χιλιάδες τόνοι 

όπλων, προπαγανδιστικού υλικού και εμπορευμάτων πέρασαν από την Τεχεράνη 

μέσω Τουρκίας, στη Δαμασκό. Ο προϋπολογισμός της Ιρανικής Πρεσβείας στη 

Δαμασκό ξεπέρασε τη χρονιά εκείνη τα $400 εκατ. χωρίς να ληφθεί υπόψη το ποσό 

που ήταν απαραίτητο για τη συντήρηση των Φρουρών της Επανάστασης που 
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βρίσκονταν στο έδαφος του Λιβάνου και της Συρίας. Η δραστηριότητα όμως του 

Μohtashemi, ο οποίος αφού άρχισε μυστικές επαφές με τους σουνίτες ισλαμιστές 

του Said Cha’aban προχώρησε σε ανοιχτές επαφές με τους Σύριους Αδελφούς 

προς τα τέλη του 1983, ενόχλησε τον Hafez al‑Assad και με μια προειδοποιητική 

κίνηση που στοίχισε στον Πρέσβη όλα τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού 

απαλλάχθηκε της παρουσίας του από τη Δαμασκό (Παπανδρέου 2005). 

Από άποψη γεωγραφικής χωροθέτησης πρέπει να πούμε ότι το Hezballah 

έχει τριγωνική διάρθρωση στο γεωγραφικό χώρο του Λιβάνου. Η πρώτη κορυφή 

του τριγώνου και αρχαιότερη στρατιωτική της βάση βρίσκεται στην περιοχή του 

Μπάαλμπεκ. Όπως μας βεβαιώνει η έγκυρη καθημερινή εφημερίδα της Βηρυτού 

"Αn Nahar", στην περιοχή υπήρχαν περίπου 5.000 ένοπλοι άνδρες της οργάνωσης 

το Δεκέμβριο του 1984. Στην ίδια την πόλη της Μπάαλμπεκ υπάρχει νοσοκομείο 

και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους αποκλήρους της περιοχής, από 

γιατρούς της οργάνωσης, φυσικά χάρη στην οικονομική στήριξη της Τεχεράνης. 

Υπάρχει επίσης και ένα ‘’Ιδρυμα Μαρτύρων της Ισλαμικής Αντίστασης", το οποίο 

χορηγεί διατροφές στις οικογένειες τους και υποτροφίες στα παιδιά τους. Η 

δεύτερη κορυφή του τριγώνου είναι αυτή του νότιου τμήματος της χώρας. Εκεί το 

Hezballah ενσαρκώνει την "ισλαμική αντίσταση". Επίσης έχει δημιουργήσει στο 

Siddikin, μέσα στη φωτιά του πολέμου, στην καρδιά της πλέον κρίσιμης ζώνης του 

Ν. Λιβάνου, ένα σεμινάριο θεολογίας για την εκπαίδευση σεΐχηδων με ταχείς 

ρυθμούς, γεγονός που, όμως, ενοχλεί όχι μόνον την παλαιά φρουρά των σιϊτών 

κληρικών αλλά και μεγάλη μερίδα των πιστών. Η τρίτη κορυφή του τριγώνου είναι 

τα σιϊτικά προάστια της Βηρυτού με πληθυσμό περί τους 600.000 σιίτες, κυρίως 

πρόσφυγες από τον Νότο (Byman 2014).  

Άλλες σουνιτικές ισλαμιστικές οργανώσεις -του νεφελώματος όμως του 

Hezballah - που μπορούν επίσης να αναφερθούν είναι η Jama’a Islamiyia της 

Σιδώνας και το "Κίνημα της Ισλαμικής Ενοποίησης-Τawhid. Η Jama’a Islamiyia της 

Σιδώνας πρόσκειται ταυτοχρόνως στα ισλαμιστικά παλαιστινιακά κινήματα και 

προς το Hezballah του Λιβάνου. Στη διοίκηση του θα βρούμε τα γνωστά μας 

πρόσωπα των σουνιτών σεΐχηδων που στελέχωναν το Ανώτατο Συμβούλιο του 

Hezballah και τον ηγέτη της «Σύναξης των Μουσουλμάνων Ουλεμάδων» 

(Βηρυτός-Σιδώνα) σουνίτη Cheih Maher Hammoud, γνωστό για τις ενωτικές τάσεις 
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του μεταξύ σουνιτικοΰ και σιιτικού ισλαμιστικού κινήματος και ευνοϊκώς διακείμενο 

προς την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν. Το «Κίνημα της Ισλαμικής Ενοποίησης»-

Τawhid εντοπίζεται στο Β. Λίβανο, κυρίως στην Τρίπολη. Δημιουργήθηκε το 1982 

και χαρακτηρίζεται από εχθρότητα προς τη Συρία και αμέριστη υποστήριξη της 

προς το Κίνημα των Σύρων Αδελφών Μουσουλμάνων. Οι οργανώσεις που το 

αποτελούν, εκτός από την Djoundallah, είναι η Οργάνωση Λαϊκής Αντίστασης με 

τους Κhalil Αkavi και Βilal Matar, το Κίνημα του Αραβικού Λιβάνου με τον 

δολοφονηθέντα Ιsmat Μurad και τον Αbou Samir Αllouch και οι σουνίτες της 

συνοικίας Tabana. Το πολιτικό τους μανιφέστο συνοψίζεται στα εξής σημεία: «Ο 

λαός έχει πλέον αντιληφθεί ότι μόνο το Ισλάμ είναι η λύση, το Ισλάμ είναι η τελευταία 

θεία Αποστολή και επιλύει όλα τα προβλήματα, και το Ισλάμ δεν δέχεται τον 

πλουραλισμό αλλά απελευθερώνει τον άνθρωπο».   Το Κίνημα Τawhid, αφού 

προσεταιρίστηκε τη φιλοαραφατική πτέρυγα της ΟΑΠ στην περίοδο 1982-1983, 

προσχώρησε, τελικά, στο χομεϊνικό στρατόπεδο, συμμετέχοντας μάλιστα και στη 

Διάσκεψη των Κινημάτων της Ισλαμικής Απελευθέρωσης και του Hezballah, η 

οποία διεξήχθη στην Τεχεράνη το Δεκέμβριο του 1987 (Butko 2004).  

 

3.4  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ 

Ο Mearsheimer ανήκει στους ελάχιστους πολιτικούς επιστήμονες του 

διεθνούς συστήματος που αξίζει να προσεχθούν, επειδή με αξιολογικά ελεύθερο 

τρόπο και βασιζόμενος πάντα στην αλάνθαστη Θουκυδίδεια παράδοση, αναλύει 

την πραγματικότητα και την αλήθεια. Σε αδύναμα και ασθενή κράτη η αλήθεια είτε 

αποκρύβεται, είτε επισκιάζεται από και νομικιστές που αγνοούν τις πολιτικές όψεις 

του διεθνούς συστήματος, είτε κατακλύζεται από παραπλανητικές θεωρήσεις 

εγχώριας ή εισαγόμενης προπαγάνδας. Συναφώς, η στρατηγική «μαλακή ισχύος» 

είναι από καιρό ένα από τα σημαντικότερα μέσα στη φαρέτρα των ηγεμονικών 

στρατηγικών. Ο ορθολογισμός της εθνικής στρατηγικής ενός λιγότερο ισχυρού 

κράτους είναι ευθέως εξαρτημένος με σωστές εκτιμήσεις των πολιτικών όψεων του 

διεθνούς συστήματος, των διεθνών θεσμών και του διεθνούς δικαίου. Για 

παράδειγμα η πλανητικοποίηση (globalization) προσφέρει ευκαιρίες για τους 

ισχυρούς δρώντες με τρόπο που ευνοεί την κυριαρχία τους. Σίγουρα θρέφει 

θηριώδεις αξιώσεις ηγεμονικών δυνάμεων και κερδοσκόπων. Τέλος μελετώντας 
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προσεκτικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, διαπιστώνουμε την εξέλιξη του 

ανθρωπολογικού ζητήματος σε σύγκριση με την αποικιακή εποχή και τον Ψυχρό 

πόλεμο. Δεν αλλάζει τη δομή, αλλά γίνεται πιο περίπλοκο και καθιστά την 

εξισορρόπηση περισσότερο αστάθμητη και απρόβλεπτη. Σκοπός των αποικιακών 

δυνάμεων ήταν να διαιωνίσουν την επιρροή τους και το πέτυχαν επί δύο περίπου 

αιώνες, αλλά αυτό φτάνει στο τέλος του. Η ειδοποιός διαφορά σήμερα, είναι ότι 

πλέον δεν θα μπορεί να επιτευχθεί εύκολα πλήρη ή τουλάχιστον επαρκή 

(σύμφωνα με τα κριτήριά τους) έλεγχο των εξελίξεων (Ήφαιστος, Η μη θεσπισμένη 

ισχύς στην διεθνή πολιτική. 2015).  

Εν τούτοις, παρά τις όποιες αβεβαιότητες η σωστή κατανόηση των 

χαρακτηριστικών του σύγχρονου διεθνούς συστήματος κάνει σαφές ότι τα κύρια 

χαρακτηριστικά της διένεξης συνεχίζουν να είναι τα ίδια. Η διεθνής πολιτική των 

τελευταίων αιώνων εξελίσσεται στο πλαίσιο πανομοιότυπων κρατοκεντρικών 

προϋποθέσεων και η ηγεμονική διαμάχη είναι το προσδιοριστικό χαρακτηριστικό 

μιας κρατοκεντρικής δομής που αποτελείται από μέλη άνισου μεγέθους, άνισης 

ισχύος και άνισης ανάπτυξης. Η παγκόσμια σταθερότητα απαιτεί ισορροπία και οι 

εξεζητημένες εκατέρωθεν προσεγγίσεις κινούνται πάνω σε μια πλάστιγγα. Από την 

μια πλευρά είναι το κόστος κάθε τακτικής και στρατηγικής κίνησης και στην άλλη 

είναι το όφελος εναλλακτικών στάσεων και δράσεων. Ακόμη πιο σημαντικό, όλοι 

οι ηγεμονικοί παίχτες λαμβάνουν και εκτελούν στρατηγικές αποφάσεις στη βάση 

εναλλακτικών σεναρίων που συμπλέκουν με ένα εξαιρετικά σύνθετο τρόπο 

σκοπούς και συμφέροντα με σενάρια εξέλιξης των πραγμάτων (οπότε ανάλογα με 

την εξέλιξη των πραγμάτων επιλέγουν και το αντίστοιχο σχέδιο στρατηγικής ή 

τακτικής δράσης) (Ήφαιστος , Κοσμοθεωρία των Εθνών 2009). 

Καταλήγουμε λέγοντας ότι ενίοτε το κόστος μιας στρατηγικής κίνησης –π.χ., 

μεγάλη αναταραχή στη Μέση Ανατολή λόγω επίθεσης στη Συρία– ενδέχεται να έχει 

σταθμιστεί και θεωρηθεί ανεκτό, επειδή μείζονα συμφέροντα κρίνονται στο 

μακροπρόθεσμο επίπεδο. Εάν, για παράδειγμα, ένα από τα πολλά σενάρια είναι 

ένα κουρδικό κράτος το οποίο ο στρατηγικός σχεδιασμός θέλει μελλοντικά να είναι, 

π.χ., σύμμαχος των ΗΠΑ και του Ισραήλ και με τρόπο που θα αποδυναμώνει την 

Τουρκία, το Ιράν και το Ιράκ, οι αποφάσεις και το κόστος του θα είναι ανάλογα. 

Ούτε οι σκοποί, οι ενέργειες και οι υπόγειες μεθοδεύσεις είναι ορατές με γυμνό 

οφθαλμό. Ούτε βέβαια και τα επιτελεία των μεγάλων ηγεμονικών δυνάμεων είναι 



 

-96- 

πάντα σίγουρα για την εξέλιξη των πραγμάτων, εξού και τα πολλά εναλλακτικά 

στρατηγικά σχέδια που επιλέγουν φίλους ή εχθρούς αναλόγως των συμφερόντων 

τους. Έτσι οι ηγεμονικές αντιπαραθέσεις δημιουργούν ανταγωνισμούς στην 

περιφέρεια. Ένας ορθολογικός δρών κατορθώνει να ισορροπήσει τις δικές του 

αποφάσεις και τις αποφάσεις των άλλων και πράττει μόνο ότι προκαλεί μεγαλύτερο 

όφελος από κόστος (J. Mearsheimer 2010).  

Έτσι λοιπόν τώρα γίνεται αισθητό ότι το 1990 εισήλθαμε σε μια ιστορική 

μετάβαση και οι κρίσεις συμβολίζουν την τάση νέων ισορροπιών μέσα από 

δραστικές ανακατατάξεις σε όλα τα επίπεδα. Ο κόσμος της Ανατολής εξεγείρεται, 

οι ηγεμονικές δυνάμεις πληθαίνουν, οι αξιώσεις περιφερειακής ηγεμονίας είναι 

συμβατές με τη φύση των μεγάλων δυνάμεων και η αποικιακή και η μεταβατική 

ψυχροπολεμική εποχή έφθασαν στο τέλος τους. Ολοφάνερα οι μεγάλες δυνάμεις 

επιχειρούν την διαιώνιση του ελέγχου με μεγάλες ανακατατάξεις συνόρων, 

κατάλυση κρατών, δημιουργία μιας νέας αλυσίδας συμμαχιών και εμπέδωση τόσο 

στρατιωτικής όσο και κάθε άλλης μορφής παρουσία στα μεγάλα πεδία των 

πλουτοπαραγωγικών πόρων και των παραδοσιακών γεωπολιτικών ζωνών 

(Ήφαιστος , Κοσμοθεωρία των Εθνών 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΗΣ  

 

 Η κατανομή της ισχύος στην Μέση Ανατολή παρουσιάζει ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά σε σχέση με τα δρώμενα στο διεθνές σύστημα, ιδιαίτερα μετά την 

έκρηξη της «αραβικής άνοιξης». Η ύπαρξη μιας υπερδύναμης είναι 

αδιαμφισβήτητη, ενώ η Κίνα αποτελεί μια άλλη αναδυόμενη, από την πλευρά της 

Ασίας. Από την άλλη πλευρά η ΕΕ ως «οικονομική» υπερδύναμη έχει αξιώσεις 

στην περιοχή και η Ρωσία είναι σίγουρα ένας αξιότιμος αντίπαλος κυρίως λόγω 

της στρατιωτικής της ισχύος. Οι ΗΠΑ μπορεί να είναι ο μοναδικός ηγεμονικός δρων 

στην περιοχή, αλλά δεν καταφέρνουν να επικρατήσουν ή να αποκλείσουν την 

πολιτική των υπολοίπων δυνάμεων (Κουσκουβέλης , Το Διεθνές σύστημα και η 

"Αραβική Ανοιξη" 2012).  

 

4.1  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΗΣ  

4.1.1  Η Πολιτική των ΗΠΑ στο Χώρο της Μέσης Ανατολής 

 Στις αρχές του νέου αιώνα, οι τρεις μεγάλες απειλές για τις ΗΠΑ φαίνεται να 

ήταν η Αλ Κάϊντα και γενικά η τρομοκρατία, η διάδοση των όπλων μαζικής 

καταστροφής (πυρηνικά, χημικά, βιολογικά) και η άνοδος της ισχύος της Κίνας. Για 

να μπορέσουν να διατηρήσουν την παγκόσμια κυριαρχία τους οι ΗΠΑ, έπρεπε να 

εξαλείψουν αυτές τις απειλές. Οι τρεις παραπάνω απειλές αποτελούν τη βάση των 

αιτίων των πολέμων που έγιναν (Αφγανιστάν, Ιράκ) και αυτών που θα 

ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον από την πλευρά της (Kissinger 2002). Οι 

αντικειμενικοί σκοποί των ΗΠΑ, σε ότι αφορά την εμπλοκή τους στη Μ. Ανατολή 

ήταν και εν μέρει παραμένουν οι παρακάτω: 

α. Δυνατότητα συνέχισης του αντιτρομοκρατικού αγώνα στην 

ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων και 
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σε γειτονικές χώρες. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής 

και της Αφρικής (π.χ. Σαουδική Αραβία, Ιράν, Αλγερία, Αίγυπτος, Συρία) 

υποθάλπουν και φιλοξενούν τρομοκρατικές ομάδες στο έδαφος τους ή αρνούνται 

να συνεργαστούν στενά με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες στον παγκόσμιο 

αντιτρομοκρατικό αγώνα.  

β. Επίτευξη και εδραίωση της παγκόσμιας κυριαρχίας (Global 

Domination) των ΗΠΑ και άσκησης πλανητικής πολιτικής που αποτελεί την ύψιστη 

στρατηγική επιλογή της εξωτερικής πολιτικής τους. Κεντρικός στόχος της η αύξηση 

και διασπορά των στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ ανά τον πλανήτη από τις οποίες  

θα μπορούν να εξαπολύουν επιθέσεις και επιλεκτική εμπλοκή, σε άλλα κράτη τα 

οποία πιστεύουν ότι αποτελούν κίνδυνο για τις ΗΠΑ .  

γ. Άμεση ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος του Ισραήλ 

στην περιοχή, που αποδεικνύεται ο μόνιμος και σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ, και 

έλεγχος εκ του σύνεγγυς του μεσανατολικού ζητήματος που τον τελευταίο καιρό 

αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.  

δ. Εκμετάλλευση των άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών του 

Ιράκ π.χ. ύδατα, μεταλλεύματα, πετρώματα. Οι ΗΠΑ εκμεταλλευόμενες τα νερά 

του Τίγρη και του Ευφράτη που διασχίζουν το Ιράκ, δύναται να επηρεάζουν άμεσα 

τους υδάτινους πόρους της Τουρκίας, των Παλαιστινίων, της Συρίας και του Ισραήλ 

(Μακρής 2014).  

στ. Προώθηση και ενίσχυση του αμερικανικού εξαγωγικού 

εμπορίου και των άμεσων αμερικανικών επενδύσεων σε ολόκληρη την Μέση 

Ανατολή, όπου επικρατεί διαρκής αντιαμερικανισμός, μέσα από την προσπάθεια 

ανοικοδόμησης του Ιράκ (Papamargaris, China and the US in the Middle East: 

rivals, partners, or what? 2013).  

η. Στην εξασφάλιση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, που 

είναι αποφασιστικό στοιχείο στην οικονομική και στρατηγική πολιτική μιας χώρας. 

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για το πετρέλαιο δεν αφορά μόνο στη δική τους ομαλή 

τροφοδότηση, η οποία εξασφαλίζεται σε σημαντικό βαθμό από τις δικές της πηγές, 

αλλά και στον έλεγχο της τροφοδότησης άλλων χωρών (Dalacoura 2005).  
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Με την πρωτοβουλία τους να εκστρατεύσουν κατά του Ιράκ 

αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις από τα άλλα κράτη και από τους διεθνείς 

οργανισμούς, οι ΗΠΑ απέδειξαν παγκοσμίως την υπερίσχυση αυτών και την 

πασιφανή αδυναμία όλων των άλλων να διαχειριστούν την κρίση και να τους 

εμποδίσουν ή να τους μεταπείσουν. Με αυτό τον τρόπο πέτυχαν να απαξιώσουν 

στην κοινή γνώμη το υπάρχον διεθνές σύστημα και το διεθνές δίκαιο, να 

καταδείξουν τη μείωση της διαπραγματευτικής ισχύος άλλων φορέων, καθώς και 

να τονίσουν την αμερικανική υπεροπλία. Απέδειξαν επίσης την αδυναμία της ΕΕ 

να συμφωνήσει σε μια παραδεκτή κοινή γραμμή και φανέρωσαν την ευκολία με 

την οποία τα υφιστάμενα και μελλοντικά μέλη της συμπαρατάσσονται ευκολότερα 

με τις ΗΠΑ παρά με την ΕΕ (Kissinger 2002). 

4.1.2  Η Πολιτική της Ρωσίας στο Χώρο της Μέσης Ανατολής 

 Η Ρωσία δίνει δείγματα στοιχεία ρεαλιστικής εξωτερικής πολιτικής και 

επιδιώκει την σταδιακή αύξηση των συντελεστών ισχύος, γνωρίζοντας τους 

περιορισμούς που θέτει το διεθνές σύστημα και τα επίπεδα ισχύος της. Λόγω της 

θέσης αυτής, δημιουργεί τις βάσεις για την μελλοντική αποκομιδή οφελών, 

Αντίθετα, οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει μεγάλο πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό 

κεφάλαιο στην περιοχή και πιέζονται για την αποκόμιση των οφελών. Με άλλα 

λόγια υπάρχει μια ανελαστικότητα, για τους Αμερικανούς, όσον αφορά τα 

ανταλλάγματα, σε αντίθεση με τους Ρώσους που παρέχουν με μεγαλύτερη ευκολία 

οπλικά συστήματα, πυρηνικούς αντιδραστήρες, επενδύσεις κ.λπ., αυξάνοντας έτσι 

την επιρροή τους και την αλληλεξάρτηση με τους εισαγωγείς των παραγόμενων 

προϊόντων τους (Ι. Μάζης 2005). 

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η γενικότερη αμερικανική εξωτερική 

πολιτική σε σχέση με την ρωσική, μετά τα πλήγματα της 11/9 που απαιτούσαν 

στρατιωτική απάντηση (είτε αυτό ήταν απαίτηση της κοινής γνώμης των ΗΠΑ, είτε 

ήταν προαπαιτούμενο με βάση την λογική ότι τα τρομοκρατικά δίκτυα χρειάζονται 

βάσεις σε χώρες, οπότε και θα έπρεπε να τις καταστρέψουν). Αυτό ήταν και το 

δυσκολότερο σημείο διότι στην μία πλευρά η αμερικανική χρήση σκληρής ισχύος 

εκθέτει τις ΗΠΑ σε πολιτικούς και στρατιωτικούς κινδύνους, ενώ στην άλλη η 

Ρωσία με την ήπια ισχύς των επενδύσεων, της πώλησης όπλων και πυρηνικού 

αντιδραστήρα. παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη (εξαιρούνται τα 
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τρομοκρατικά πλήγματα των Τσετσένων), αλλά σταδιακά αυξάνει την δυνατότητα 

της να παίξει μελλοντικά τον ρόλο της μεγάλης δύναμης.Η Ρωσική εξωτερική 

πολιτική φαίνεται ικανή να πορευθεί στο δρόμο των λεπτών ισορροπιών που 

δημιουργούνται αυτή την εποχή στο ευαίσθητο χώρο της Μ. Ανατολής (Dekmejian 

2007).  

4.1.3  Η Πολιτική της Κίνας στο Χώρο της Μέσης Ανατολής 

 Η Κίνα τηρεί στάση αναμονής αφού η αμερικανική παρουσία προφυλάσσει 

και αυτήν από τα προβλήματα που ίσως δημιουργούσαν τα ριζοσπαστικά ισλαμικά 

κινήματα. Πιθανόν να προσπαθήσει μέσω του συμφώνου της Σαγκάης να έχει 

συνεργασία με την Ρωσία και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας στον τομέα 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας, αφαιρώντας το απόλυτο μονοπώλιο ηγετικής 

θέσης στο θέμα αυτό από τις ΗΠΑ (ΣΕΕΘΑ. ∆ιαµόρφωση Νέων Γεωστρατηγικών 

Παραγόντων στη Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία και οι Επιδράσεις τους στη 

Γεωπολιτική Κατάσταση της Περιοχής 2004). 

4.1.4  Η  Πολιτική της ΕΕ στο Χώρο της Μέσης Ανατολής 

Η πολιτική της ΕΕ στη Μέση Ανατολή έχει προσδιοριστεί εδώ και καιρό (από 

τη δήλωση της Βενετίας το 1980) και απεικονίζει τους παραδοσιακούς δεσμούς και 

τα κοινά ενδιαφέροντα, τα οποία συνδέουν τις δύο γεωγραφικές περιοχές. Βάσει 

των δύο αρχών που γίνονται παγκοσμίως αποδεκτές από τη διεθνή κοινότητα, 

δηλαδή το δικαίωμα ύπαρξης και ασφάλειας όλων των κρατών στην περιοχή, 

συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, και τη δικαιοσύνη για όλους τους λαούς - που 

υπονοεί την αναγνώριση του νόμιμου δικαιώματος της αυτοδιάθεσης του 

παλαιστινιακού. Η ΕΕ θεωρεί ότι όλες οι χώρες στην περιοχή δικαιούνται να ζουν 

ειρηνικά μέσα σε ασφαλή, αναγνωρισμένα και εγγυημένα σύνορα και ότι 

προκειμένου να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος απαιτείται πράγματι μια συνολική, 

ειρηνική διευθέτηση (Kissinger 2002). 

Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου διεθνώς είναι η Ευρώπη που 

απορροφά το 27,3% των παγκόσμιων εξαγωγών αργού πετρελαίου. Παρά την 

απόλυτη σχεδόν ενεργειακή της εξάρτηση, δεν μπόρεσε να παίξει ανάλογο ρόλο 

στις πρόσφατες παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, που κύριο αντικείμενο 

είχαν τον επανασχεδιασμό του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη. Η αδυναμία ενιαίας 
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πολιτικής άποψης και οι περιορισμένες στρατιωτικές δυνατότητες, όσο υπάρχουν, 

θα της επιφυλάσσουν πάντα ένα δεύτερο ή και τρίτο ρόλο στα σενάρια παγκοσμίου 

εμβέλειας (ΣΕΕΘΑ. ∆ιαµόρφωση Νέων Γεωστρατηγικών Παραγόντων στη Μέση 

Ανατολή και Κεντρική Ασία και οι Επιδράσεις τους στη Γεωπολιτική Κατάσταση της 

Περιοχής 2004) 

 

4.2  Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

4.2.1  Η Στρατηγική Αξία της Μέσης Ανατολής 

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται ανάμεσα στη Μεσόγειο, τον Ινδικό Ωκεανό και τον 

Περσικό Κόλπο. Περιλαμβάνει την Αίγυπτο, το Λίβανο, τη Συρία, την Ιορδανία, το Ιράκ, 

τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, το Κατάρ, την Υεμένη, 

το Ισραήλ, το Ιράν και τέλος την Τουρκία. Αποτελεί πρόσβαση εισόδου στην Αφρική 

από Ευρώπη και Ασία και αντίστροφα έναν από τους πλέον στρατηγικούς κόμβους της 

υφηλίου, διότι όποιος την κατέχει ή την ελέγχει, ελέγχει ολόκληρο το χώρο της Αφρικής, 

της νότιας Ασίας και του Ινδικού Ωκεανού και τις θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής 

λεκάνης της Μεσογείου, του Εύξεινου Πόντου, της Κασπίας Θάλασσας, του Περσικού 

Κόλπου και της Ερυθράς Θάλασσας. Είναι τη γέφυρα που συνδέει τρεις Ηπείρους: 

Ευρώπη-Ασία-Αφρική. Από το χώρο της Μέσης Ανατολής περνούν σε μορφή 

σταυροδρομιού οι κυριότερες χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες συγκοινωνίες που 

συνδέουν μεταξύ τους τις τρεις Ηπείρους. Επίσης εξασφαλίζει την ελεύθερη 

προσπέλαση προς τα ανατολικά μέσω της διώρυγας του Σουέζ, η οποία επιτρέπει 

την απρόσκοπτη διέλευση των πολεμικών και εμπορικών πλοίων από τη Μεσόγειο 

προς την Ερυθρά Θάλασσα και αντίστροφα, και επομένως τη μεταφορά πρώτων 

υλών και κυρίως του πετρελαίου που ρέει άφθονο στις χώρες του Κόλπου (Κούτσης 

1992).  

4.2.2  Η Γεωπολιτική Ταυτότητα της Μέσης Ανατολής 

H ανεύρεση της ζώνης διαχωρισμού των γεωπολιτικών συνόλων της Μέσης 

Ανατολής και Ευρώπης έχει να κάνει με τα σύνορα κάθε διαστήματος. Τα σύνορα 

αυτά είναι πιο πολύ πολιτισμικά, παρά πολιτικά. Τα πολιτικά σύνορα είναι τα 

διακρατικά, ενώ τα πολιτισμικά είναι πολύ πιο εκτεταμένα και, κατά καιρούς, 
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μεταβαλλόμενα συγκρινόμενα προς την στατικότητα των διακρατικών συνόρων. Η 

Μέση Ανατολή πολιτισμικά ως ενιαίο γεωγραφικό διάστημα προϋπήρξε της Μέσης 

Ανατολής που την απαρτίζουν σήμερα μία σειρά εθνικών κρατών. Η αντίληψη αυτή 

είναι βαθιά ριζωμένη σήμερα στους αραβικούς λαούς, που είχαν συνηθίσει, πριν 

την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να διαθέτουν μεγαλύτερη ευχέρεια 

μετακίνησης, συγκριτικά προς την σημερινή εικόνα των ανεξαρτήτων 

μεσανατολικών κρατών. Έτσι, ενώ η πολιτιστική ιστορία του μεσανατολικού χώρου 

διαρκεί αιώνες, ενώνοντας διαφορετικούς λαούς και θρησκείες σε ευρύτερα 

πολιτειακά μορφώματα (Βυζαντινή-Οθωμανική Αυτοκρατορία), η πολιτική ιστορία 

της μεταπολεμικής Μέσης Ανατολής είναι βραχεία και ευρισκόμενη σε συνεχή 

διαδικασία αλλαγών και ανακατατάξεων (Παπανδρέου 2005). 

Όπως και σε άλλα γεωπολιτικά σύνολα, για παράδειγμα στην Ευρώπη του 

19ου αιώνα, όπου η βασική αρχή που διαμόρφωνε τις διακρατικές σχέσεις ήταν 

αυτή της ισορροπίας των δυνάμεων, έτσι και στην σύγχρονη Μέση Ανατολή η αρχή 

αυτή φαίνεται ότι εξακολουθεί να επιδρά στην δυναμική των διακρατικών σχέσεων. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μεγαλύτερες διαμάχες που εκτυλίχθηκαν στην 

μεταπολεμική Μέση Ανατολή, προήλθαν από το γεωπολιτικό υποσύνολο του 

αραβικού κόσμου, που με την σειρά του κατακερματίστηκε σε περαιτέρω 

οντότητες-κράτη, που προσπάθησαν και εξακολουθούν να αναζητούν την 

περιφερειακή ηγεμονία. Γενικά απουσιάζουν οι ακραίες συγκρουσιακές τάσεις που 

θα έφερναν τις κρατικές οντότητες της μέσης ανατολής σε διάταξη μόνιμου 

ανταγωνισμού μεταξύ τους, κατανοώντας ότι ανήκουν στην ευρύτερη γεωπολιτική 

κοινότητα της Μέσης Ανατολής, εντός της οποίας έχουν κοινό συμφέρον να 

συνυπάρχουν. Τα πολιτικά και πολιτισμικά σύνορα στην Μέση Ανατολή είναι και 

εκείνα διακριτά, διότι η μεσανατολική γεωστρατηγική διάταξη είναι ενιαία. Δύσκολα 

ένα μεσανατολικό κράτος θα μπορούσε να αποσπαστεί από τον φυσικό του κορμό 

και να αυτονομηθεί, διότι η ενδιάμεση ζώνη μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης 

είναι δυσδιάκριτη. Μόνο η Κύπρος, λόγω της νησιωτικής της σύστασης, βρίσκεται 

με επιτυχία στην ενδιάμεση ζώνη (Παρίσης, Η καθ' ημάς θάλασσα : Γεωστρατηγική 

ανάλυση της Μεσογείου 2013). 

 Ανατολικά του Ιράν δημιουργείται μία γραμμή διαχωρισμού, η ένα σημείο 

επαφής μεταξύ μεσανατολικού και κέντρο-ασιατικού χώρου. Θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα από την Βηρυττό 



 

-103- 

μέχρι την Τεχεράνη, και ανατολικά αυτής, είναι σήμερα μεγαλύτερο, από ότι ήταν 

την περίοδο κατά την οποία οι εσωτερικές συγκρούσεις εντός του αραβικού 

κόσμου, είχαν φθάσει στο αποκορύφωμά τους. Οι ενδοαραβικές συγκρούσεις 

έγιναν στο βωμό της διεκδίκησης της περιφερειακής ηγεμονίας και οδήγησαν σε 

γενικότερη εξασθένηση της πλειοψηφίας των πρωταγωνιστών. Στην αναζήτηση 

αυτού του ρόλου προσπάθησαν να επιδοθούν τα αραβικά κράτη, με την Συρία, την 

Αίγυπτο και το Ιράκ να αγωνίζονται με πάθος να αναπληρώσουν το κενό που 

προκαλούσαν οι κεντρόφυγες από τον παναραβισμό τάσεις, προβάλλοντας το 

ξεχωριστό τους πολιτικό ευαγγέλιο (Fox 2007). 

4.2.3  Παράγοντες που Επηρεάζουν την Σταθερότητα στη Μέση Ανατολή 

Δημογραφική Απειλή 

Η πρόκληση την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν τα μεσανατολικά 

κράτη είναι η ανεύρεση της χρυσής τομής ανάμεσα στην γρήγορα εκδηλούμενη, 

αφενός, αύξηση των πληθυσμών τους και αφετέρου στην με αργούς ρυθμούς 

εξελισσόμενη, τουλάχιστον ως σήμερα, οικονομική ανάπτυξη τους. Η αναλογία 

αυτή δημιουργεί αρκετές παρενέργειες με πιο χαρακτηριστική ίσως τον 

εξαναγκασμό προς μετανάστευση ενός τμήματος του πληθυσμού που δεν μπορεί 

να απορροφηθεί ως εργατικό δυναμικό ( Fingar 2008). 

Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής 

θα είναι σε 25 χρόνια, υπερδιπλάσιος του σημερινού φθάνοντας το μισό 

δισεκατομμύριο. Αυτή η δημογραφική έκρηξη αναμένεται να επιφέρει πολλά και 

ποικίλα πολιτικοκοινωνικά προβλήματα. Η κατάσταση αυτή, όμως, δεν μπορεί να 

συνεχιστεί πρώτον διότι η μεταναστευτική ροή θα αυξάνεται, εφόσον αύξηση θα 

παρουσιάζει και ο πληθυσμός των κρατών της περιοχής και δεύτερον οι αποδέκτες 

του μεταναστευτικού ρεύματος είναι αποφασισμένοι να θέσουν όρια στην εισροή 

μεταναστών. Για αυτό το λόγο το δημογραφικό ζήτημα της Μέσης Ανατολής, είναι 

πρωτίστως πολιτικό (ΣΕΕΘΑ. ∆ιαµόρφωση Νέων Γεωστρατηγικών Παραγόντων 

στη Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία και οι Επιδράσεις τους στη Γεωπολιτική 

Κατάσταση της Περιοχής 2004). 
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Ισλαμικές Ανατρεπτικές Τάσεις 

Το ισλάμ, ως ρεύμα, έχει πολλούς παραποτάμους που κινούνται σε 

διαφορετικές κατευθύνσεις. Έτσι το «αληθινό ισλάμ» είναι κάτι φευγαλέο. Το μόνο 

βέβαιο είναι πως το ισλάμ έχει βαθιές πολιτικές ρίζες που, αναπόφευκτα, έρχονται 

κάθε τόσο στην επιφάνεια, το οποίο δεν αποτελεί παράδοξο καθώς ο Προφήτης 

Μωάμεθ, πέρα από θρησκευτικός ηγέτης, υπήρξε πολιτικός, στρατιωτικός και 

οικονομικός ηγέτης. Η πρώτη κυρίαρχη τάση, η οποία και σαφώς επηρεάζει τα 

μεγαλύτερα τμήματα του μουσουλμανικού πληθυσμού, περιλαμβάνει τους 

μετριοπαθείς μουσουλμάνους. Αυτοί, σε γενικές γραμμές, δεν επιθυμούν τη 

δημιουργία ισλαμιστικών καθεστώτων, δηλαδή καθεστώτα που θα εφαρμόζουν στην 

πράξη τη Sharia (τις ισλαμικές αρχές) στη σύγχρονη εποχή. Οι μετριοπαθείς 

μουσουλμάνοι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει όλο και πιο αντιαμερικανοί, ενώ την 

ίδια ώρα αντιτίθενται σε τρομοκρατικές ενέργειες, ιδίως εναντίον άοπλων, 

παραπέμποντας στις ισλαμικές παραδόσεις που απαγορεύουν τέτοιες ενέργειες 

(haram). Οι άλλες δύο τάσεις αποτελούν παρακλάδια του «ισλαμικού κινήματος». Το 

ισλαμικό κίνημα συνολικά επιδιώκει την εδραίωση ισλαμικών καθεστώτων που θα 

κυβερνήσουν με βάση το Κοράνι και τις παραδοσιακές ισλαμικές αρχές (τη Sharia). 

Πέρα από το σημείο αυτό όμως, οι ισλαμιστές ακολουθούν δύο διαφορετικούς 

δρόμους- έναν πιο μετριοπαθή και έναν ακραίο. Οι μετριοπαθείς ισλαμιστές επιδιώ-

κουν μια εκ των «κάτω προς τα πάνω» αλλαγή της κοινωνίας τους, δηλαδή μια 

αλλαγή με λαϊκή συναίνεση. Αυτή είναι γνωστή ως η προσέγγιση da wa ( «κάλεσμα»), 

δηλαδή την απόπειρα οι πιστοί να πειστούν να ακολουθήσουν τον «ορθό» δρόμο 

της ισλαμικής ορθοδοξίας. Συχνά, οι εκπρόσωποι της τάσης αυτής συμμετέχουν σε 

εκλογικές μάχες. Αντιθέτως, οι ακραίοι ισλαμιστές επιδιώκουν να μεταμορφώσουν 

τις κοινωνίες τους από τα ‘’πάνω προς τα κάτω’’ μέσα από μία ΄΄πεφωτισμένη’’ 

αυταρχική πρωτοπορία. Αυτοί ερμηνεύουν τον όρο jihad ‘’επιθετικά’’, ως βίαιο αγώνα 

με στόχο ακόμη και άοπλα θύματα (Karagiannis 2013). 

Η διασπορά των Όπλων Μαζικής Καταστροφής. 

Μετά την κατάρρευση του Συμφώνου της Βαρσοβίας πολλά ΟΜΚ 

περιήλθαν στα χέρια χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Η διασπορά των όπλων 

αυτών αποτελεί μια από τις απειλές για την ασφάλεια στο εγγύς μέλλον. Από τις 

έξι χώρες που έχει διαπιστωθεί ότι εργάζονται για την απόκτηση πυρηνικών ή 
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βιολογικών όπλων, πέντε βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου 

και συσκεκριμένα στην Μέση Ανατολή: Ισραήλ, Ιράν, Ιράκ, Λιβύη και Συρία (Frazier 

και Stewart-Ingersoll 2010).  

Η Αραβοϊσραηλινή Διένεξη. 

Η  εμπόλεμη κατάσταση του Ισραήλ με το σύνολο σχεδόν των χωρών του 

αραβικού κόσμου, και οι συνεχείς συγκρούσεις αποτελούν την πιο σοβαρή και 

μόνιμη εστία αναταραχής στο χώρο της Μέσης Ανατολής. Η μόνη και δυνατή λύση 

που διαγράφεται σήμερα στο Παλαιστινιακό ζήτημα είναι εκείνη που θα βασίζεται 

στην αμοιβαία προσέγγιση των δύο πλευρών για εξεύρεση βιώσιμης λύσης. 

Απαιτούνται αμοιβαίες παραχωρήσεις  προκειμένου να επιτευχθεί κοινή 

συμφωνία. Από πλευράς Ισραήλ απαιτούνται :αποχώρηση του στρατού του 

Ισραήλ από τη λωρίδα της Γάζας, παύση της πολιτικής εγκατάστασης εποίκων, 

αναγνώριση ύπαρξης Παλαιστινιακού κράτους ,αποδοχή επιστροφής 

παλαιστινίων προσφύγων , ενώ από πλευράς Παλαιστινίων απαιτούνται: έλεγχος 

πληθώρας πολιτικών και παραστρατιωτικών οργανώσεων (Χαμάς ,Τζιχάντ, Λαϊκό 

και Δημοκρατικό Μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης)  που δρουν 

εναντίον Ισραηλινών στόχων. Η κύρια πηγή , από όπου ξεπηδάει ο ριζοσπαστικός 

ισλαμισμός και άρα η ισλαμική τρομοκρατία , είναι το Παλαιστινιακό. Από εκεί 

πηγάζει άλλωστε και το μίσος των Αράβων , καθώς και η οργή τους για την 

αμερικανική εξωτερική πολιτική (English και Thibaud 2001).  

Η Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων 

Η σημασία των υδάτινων πόρων και η σπουδαιότητα τους στην επιβίωση 

του ανθρώπου, όπως επίσης και το ζήτημα διαχείρισης, ροής, χρήσης και 

κατανομής τηςποσότητας υδάτινων πόρων για την περιοχή, είναι ένα θέμα πολύ 

σημαντικό στην Μέση Ανατολή. Αναφορικά με την περιοχή της Μέσης Ανατολής η 

Τουρκία, είναι αυτή που ελέγχει το νερό και το χρησιμοποιεί σαν στρατηγικό όπλο, 

προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί πολιτικά την έλλειψη νερού στη περιοχή. Με το 

φράγμα του Ατατούρκ, το μεγαλύτερο από τα 21 φράγματα που κατασκευάζει 

στους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη, ελέγχει τη ροή των δύο ποταμών και κρατάει 

«αιχμάλωτους» το Ιράκ και τη Συρία, που καλύπτουν πάνω από το 80% των 

αναγκών τους από αυτά τα ποτάμια. Τρεις είναι οι παράγοντες αστάθειας στην 
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περιοχή: η αύξηση της ζήτησης, η μείωση της προσφοράς και η άνιση κατανομή 

των υδάτινων πόρων που ευνοεί τη Τουρκία. Ομοίως πρόβλημα παρουσιάζεται 

στην περιοχή του Νείλου μεταξύ της  Αιγύπτου, της Αιθιοπίας και του Σουδάν, 

καθώς επίσης και στον Ιορδάνη ποταμό, τον ποταμό Γιάρμουκ και τους υπόγειους 

υδάτινους πόρους της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, για την Ιορδανία, το Ισραήλ, 

την Συρία και τον Λίβανο. (Ι. Μάζης 2001). 

 

4.2.4  Γεωστρατηγική Ταυτότητα της Μέσης Ανατολής  

Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον έλεγχο των 

ενεργειακών κοιτασμάτων , αλλά και με τον έλεγχο (ασφάλεια) των δρόμων 

μεταφοράς. Τα γεγονότα μας καταδεικνύουν ότι μετά την προσπάθεια για τον 

έλεγχο του Μασρεκ4 από δυτικές δυνάμεις, θα έρθει η σειρά για επέμβαση και 

έλεγχο στο Μαγκρέμπ5. Τα συμπεράσματα – διδάγματα που προέκυψαν από τις 

μέχρι τώρα επεμβάσεις για έλεγχο της Ευρασίας, μπορεί να οδηγήσουν τους 

δυτικούς στην πεποίθηση ότι ο έλεγχος των περιοχών πρέπει να γίνει με τρόπο 

που δεν θα αυξήσει το αντί – δυτικό αίσθημα, δεν θα έχουν απώλειες, δεν θα είναι 

                                                           
4 Μασρέκ (Mashriq, شرق  also Mashreq, Mashrek) (παλιός αραβικός όρος που σημαίνει τον τόπο ,م
που ανατέλλει ο ήλιος δηλαδή προσδιορίζει τη Ανατολή στα Αραβικά) ονομάζεται η περιοχή 
ανατολικά της Αιγύπτου. Περιλαμβάνει τις χώρες του Λιβάνου, της Παλαιστίνης, της Ιορδανίας, της 
Συρίας και του Ιράκ. Προέρχεται από το ρήμα sharaqa (λάμπει, φωτίζει, ακτινοβολεί και ανατέλλει), 
αναφερόμενος στην κατεύθυνση όπου ο ήλιος ανατέλλει, καταδεικνύοντας Μέση Ανατολή. 
Αναφέρεται στις χώρες μεταξύ της Μεσογείου και του Ιράν και είναι ως εκ τούτου «δίδυμος» όρος 
του Μαγκρέμπ. Η Αίγυπτος καταλαμβάνει μια διφορούμενη θέση: ενώ έχει πολιτιστική, εθνική και 
γλωσσική σύνδεση τόσο με την Mashriq όσο και με το Μαγκρέμπ, είναι ταυτόχρονα μοναδική και 
ανεξάρτητη. Γενικά θεωρείται μέρος της Mashriq λόγω των στενότερων δεσμών με την περιοχή της 
Λεβαντίνης. Αυτοί οι γεωγραφικοί όροι χρονολογούνται από τις πρώτες ισλαμικές επέκτασεις.  
5 Μαγκρέμπ (Maghreb, غرب م ي ال عرب  āl-Maġrib āl-ʾĀraby), (παλιός αραβικός όρος που σημαίνει ال
τον τόπο που κρύβεται ο ήλιος δηλαδή προσδιορίζει τη Δύση στα Αραβικά) ονομάζεται η περιοχή 
της Βορειοδυτικής - Βόρειας Αφρικής που περιλαμβάνει το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τυνησία. 
Με τον όρο Μεγάλο Μαγκρέμπ περιλαμβάνονται επιπλέον οι περιοχές της Δυτικής Σαχάρας, 
Μαυριτανίας και της Λιβύης. Η ονομασία Μαγκρέμπ, ή Μάγκρεμπ, (αγγλόφωνα), προέρχεται από 
την αραβική λέξη γκαρίμπ (gharib) που σημαίνει "πηγαίνοντας προς το άγνωστο" που αποτελούσε 
το σύνθημα, ίσως και την ιαχή των Αράβων κατακτητών κινούμενοι δυτικά στα βόρεια παράλια της 
Αφρικής. Παλαιότερα οι Άραβες θεωρούσαν ως Μαγκρέμπ μόνο τις περιοχές των χωρών αυτών 
που βρίσκονται μεταξύ της οροσειράς του Άτλαντα και της Μεσογείου. Κατά την περίοδο της 
Αραβικής και μουσουλμανικής κυριαρχίας τους, ορισμένοι συγγραφείς θεωρούσαν Μαγκρέμπ και 
την Ισπανία - Πορτογαλία (Ελ Ανταλούς), τη Σικελία (το εμιράτο της Σικελίας) και τη Μάλτα (όπου 
και σήμερα η μαλτέζικη γλώσσα προέρχεται από την αραβική). Οι κάτοικοι της περιοχής του 
Μαγκρέμπ θεωρούνται Άραβες αν και υπάρχουν σημαντικά κομμάτια του πληθυσμού με 
διαφορετική προέλευση όπως οι Βερβέροι και πολύ λιγότεροι οι Εβραίοι. Σημειώνεται ότι οι χώρες 
του Μάγκρεμπ διαφέρουν μεταξύ τους ακόμα και από πόλη σε πόλη, τόσο γεωγραφικά, 
εθνολογικά, πολιτικά και πολιτιστικά, όσο ακόμη και αρχιτεκτονικά. 
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μεγάλο και μονομερές το κόστος της επέμβασης και του ελέγχου και τέλος και 

κυριότερο, θα δημιουργήσει νέες συνθήκες και προοπτικές συνεργασίας με τον 

αραβικό και αφρικανικό κόσμο (Aqra 2012). Ίσως ένας ικανοποιητικός τρόπος 

ενεργείας με πιθανότητα θετικής έκβασης για την επίτευξη ενός νέου παγκόσμιου 

γεωπολιτικού στόχου, θα ήταν η εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Ο τρόπος φυσικά δεν είναι 

εύκολος να καθορισθεί και θα απαιτήσει μελέτη και δημιουργία προϋποθέσεων, 

ώστε η Νατοϊκή παρουσία και δράση να αιτιολογηθεί πλήρως και να γίνει αποδεκτή 

από τις χώρες της περιοχής. Η Αίγυπτος για παράδειγμα είναι μία χώρα που 

σχεδόν κάθε χρόνο εκτελεί ασκήσεις σε συνεργασία με χώρες του ΝΑΤΟ. και 

χώρες της Μεσογείου, όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν πολιτικούς, 

εμπορικούς, πολιτισμικούς και άλλους δεσμούς με αρκετές χώρες της βόρειας και 

δυτικής Αφρικής. Φυσικά υπάρχουν και αρκετές διαφορές και τοπικά σοβαρά 

προβλήματα που είναι φυσικό να κάνουν αυτή την προοπτική, χρονικά 

κλιμακούμενη και κατά περίπτωση υλοποιούμενη με κάποια νέα ίσως μορφή 

(Faropoulos 2015). Σε μια τέτοια προοπτική η δύση, θα πρέπει αφενός να έχει 

μελετήσει σε βάθος το ενδεχόμενο αυτό και να έχει θέσεις και απόψεις και 

αφετέρου να έχει έτοιμο κατά το δυνατό τον τρόπο της εμπλοκής της. Θα πρέπει 

να γνωρίζει τι μπορεί και τι θέλει, για να απαιτήσει ρόλους και αρμοδιότητες ώστε 

να είναι μπροστά από τις εξελίξεις, αλλά και να διαθέτει την δυνατότητα με τις 

δυνάμεις της και τα επιχειρησιακά της δίκτυα να διαδραματίσει τον ρόλο που 

επιδιώκει. Η παρουσία όμως των Δυτικών στην περιοχή, τροφοδοτεί το κύμα 

τρομοκρατίας και αυξάνει την αστάθεια. Σε συνδυασμό με τους πολέμους που 

έχουν προηγηθεί, πυροδοτούν ένα τεράστιο πολιτιστικό πόλεμο στο εσωτερικό του 

Ισλάμ που φθάνει από το Μαρόκο έως την Ινδονησία, που έχει δημιουργήσει 

πολιτική και κοινωνική αποσταθεροποίηση και προβλήματα ασφάλειας σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, απέδειξε για την επιτυχή αντιμετώπιση της 

τρομοκρατίας απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο, 

ενώ οι προληπτικοί πόλεμοι απειλούν το οικονομικό προβάδισμα, διότι το μεγάλο 

στρατιωτικό κόστος γίνεται ανταγωνιστικό μειονέκτημα (Loukopoulou 2011). 

Το γεωγραφικό υποσύνολο της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου και της 

ευρύτερης Μέσης Ανατολής υπήρξε πάντοτε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιοχή 

από πλευράς εστιών γεωστρατηγικής αστάθειας. Η λήξη της ψυχροπολεμικής 

περιόδου, με τα γνωστά ιδεολογικά και κοινωνικό-πολιτικά χαρακτηριστικά τα 
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οποία την όριζαν ως τέτοια, δημιούργησε ένα κενό ισχύος μεταξύ των δύο πρώην, 

ανταγωνιζομένων γεωστρατηγικών δυνάμεων. Η φύση όμως, και το διεθνές 

γίγνεσθαι «αντιπαθεί το κενό» και συνεπώς τείνει πάντοτε να το συμπληρώνει με 

τον κατάλληλο τρόπο. Οι γεωστρατηγικοί ανταγωνισμοί στο γεωγραφικό και 

γεωπολιτικό σύνολο της Μέσης ανατολής αποτελούν εξελίξεις οι οποίες 

επιδέχονται ερμηνείας ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Ένα πολύ σημαντικό 

γεωγραφικής φύσεως στοιχείο, δηλαδή η με γοργούς ρυθμούς επιβαλλόμενη στον 

πλανήτη κλιματική αλλαγή, έρχεται να κλονίσει και αυτή με τη σειρά της, την 

παλαιοψυχροπολεμική κατάσταση ανταγωνιστικών ισορροπιών ισχύος. Οι νέες 

κλιματολογικές συνθήκες που αυξάνουν τη θερμοκρασία του πλανήτη, 

δημιουργούν πλέον, με επιταχυνόμενους ρυθμούς, δύο αξιοσημείωτες 

πραγματικότητες στην διεθνή σκακιέρα των ενεργειακών αποθεμάτων και των 

μεταφορών εμπορευμάτων: την εκμετάλλευση των φυσικών διαθεσίμων και 

πόρων του αρκτικού κύκλου και την δυνατότητα της εμπορικής πλευσιμότητος του 

αρκτικού κύκλου, η οποία αποτελεί και την συντομότερη ζεύξη μεταξύ κρατών 

Αρκτικού κύκλου, Η.Π.Α, βορείων εθνοκρατικών δρώντων της Ε.Ε και της Ρωσίας 

(Diamantopoulos 2012). 

Το βασικότερο, γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος ζήτημα στην περιοχή, είναι 

τα εξαιρετικής ποιότητας πετρέλαια της Μοσούλης και του Κιρκούκ. Το 

προαναφερθέν κενό ισχύος, και η αποχώρηση των πρώην σοβιετικών 

στρατιωτικών συμβούλων από την περιοχή, δημιούργησε τις προϋποθέσεις 

εκείνες που οδηγούν στην “πλήρωση” του κενού αυτού από ισλαμιστικές δυνάμεις 

της περιοχής οι οποίες διεκδικούν έναν νέο ηγεμονικό καθοδηγητικό ρόλο στον 

αραβό-μουσουλμανικό κόσμο. Σημαντική εξέλιξη στον ενεργειακό τομέα θα 

μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε και τις πρόσφατες ανακαλύψεις 

υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο, που αναδεικνύουν το Ισραήλ, τη 

Κύπρο και πιθανόν και την χώρα μας, ανερχόμενους ενεργειακούς δρώντες στη 

περιοχή (Harari 2005). 

Τουρκία – Ισραήλ 

Το πολιτικό πλαίσιο στο εσωτερικό των κρατικών δρώντων, Ιράν, Ισραήλ, 

Λιβάνου και της Γάζας, παραμένει σταθερό ενώ της Τουρκίας  βρίσκεται υπό 

καθεστώς ριζικής αναδιαμορφώσεως, εν αναμονή των εξελίξεων, στην περιοχή της 
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Συρίας και του συνολικού Παλαιστινιακού πολιτικού σκηνικού. Εξετάζοντας όμως 

τις δυναμικές οι οποίες δύνανται να αναμορφώσουν το σύνολο της γεωπολιτικής 

και γεωστρατηγικής, πρέπει να τονίσουμε την δυναμική του Ισραηλο-

παλαιστινιακού διαλόγου και ειδικότερα μεταξύ του Τελ-Αβίβ και της Ραμάλας (Δυτ. 

Όχθης). Σύμφωνα με την άποψη του Jim Hoaqland – αρθρογράφου της 

Washington Post: «H Xαμάς πρέπει, να δοκιμασθεί άμεσα ως προς το κατά πόσον 

έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τάξη και ηρεμία στη χαοτική Λωρίδα της Γάζας 

και τη Δυτική Όχθη. Αυτή είναι η επιτακτική προτεραιότητα που καθόρισαν για την 

ισλαμική οργάνωση οι ψηφοφόροι της, θορυβημένοι από τη διαφθορά και την 

ακυβερνησία που καλλιεργήθηκαν στους κόλπους της Φατάχ. Και αυτή είναι η 

προτεραιότητα που πρέπει να αναγνωρίσουν και να υπογραμμίσουν με προσεκτικά 

επιλεγμένες διατυπώσεις και κινήσεις η Ουάσιγκτον και οι εταίροι της». Αυτό όμως 

δεν συνέβη και έτσι η Τουρκία ανέλαβε, να «αξιοποιήσει» τα παλαιστινιακά 

αιτήματα για δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, αλλά και για 

απαλλαγή από μια διεφθαρμένη Φατάχ όπως και από την ισραηλινή στρατιωτική 

και εποικιστική παρουσία στην Δυτική όχθη. Δηλαδή, ανέλαβε το ρόλο του 

«οχυρού ηθικής» και του «προστάτη» των παλαιστινιακών εθνικών συμφερόντων 

έναντι της Δύσεως και του Ισραήλ. Για την απόκτηση της εμπιστοσύνης μεταξύ 

Αράβων και Τούρκων, η πολιτική της Άγκυρας χρειαζόταν εχθρότητα και όξυνση 

των σχέσεων με το Ισραήλ και η ισραηλο-παλαιστινιακή σύγκρουση της 

προσέφερε μια λαμπρή ευκαιρία για να το επιτύχει. Η Τουρκία όμως παγιδεύτηκε 

σε αυτήν της την πολιτική, κατέστρεψε τις σχέσεις της με το Ισραήλ και βρέθηκε 

απέναντι στο Τελ Αβίβ. Στο υποθετικό σενάριο που το Ισραήλ και οι κ.κ. Αμπάς και 

Φαγιάντ καταφέρουν να έλθουν σε μια αξιοπρεπή συμφωνία ειρήνης για την 

παλαιστινιακή και ισραηλινή πλευρά, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, η γεωπολιτική 

πραγματικότητα στην περιοχή θα αλλάξει άρδην. Η «τυχοδιωκτική» 

γεωστρατηγική τακτική της Τουρκίας με την οποία προτάσσει σαν δικαιολογία τον 

παλαιστινιακό πόνο θα παύσει να τροφοδοτείται και θα παραμείνει η μόνη με το 

Ιράν, ως εχθροί του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας (Ελευθεριάδου 2013).  

Η Συρία δεν θα ανεχθεί για την επιρροή της Τεχεράνης επί του πολιτικού 

βίου του Λιβάνου, τον οποίον θεωρεί ολοκλήρωμα της Μεγάλης Συρίας και 

προβολή ισχύος της Δαμασκού στη Ν/Α Μεσόγειο. Επίσης δεν θα δεχθεί την 

απώλεια των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων του Λιβάνου προς όφελος της 
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Τεχεράνης μέσω της επιρροής της τελευταίας επί της Χεζμπολάχ. Εάν όμως η 

Συρία διαφοροποιήσει την στρατηγική της συνεργασία, θα απομονώσει το Ιράν 

αφήνοντάς το με μοναδικό του σύμμαχο την Τουρκία. Στην περίπτωση αυτή η 

Τουρκία δεν είναι σε θέση να ελέγξει το διαρκές διογκούμενο κουρδικό της 

πρόβλημα αλλά και δεν  μπορεί να απολαύσει μερίδιο από το απόθεμα των 

υδρογονανθράκων της λεκάνης της Λεβαντίνης. Και αυτό διότι, ήδη επέβαλλε με 

την στάση της στο Τελ Αβίβ να προχωρήσει σε εξαιρετικά αναβαθμισμένες σχέσεις 

με τη νόμιμη Κυπριακή Δημοκρατία, αναφορικώς με το θέμα εκμετάλλευσης των 

κολοσσιαίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της περιοχής (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ 2013).  

Το Ισραήλ, μόνο κέρδη θα έχει από την επίλυση του παλαιστινιακού 

προβλήματος, εφόσον, αφενός θα μπορεί να αποδυναμώσει την Χεζμπολάx και 

αφετέρου θα είναι σε θέση να επαναδιαμορφώσει σε νέο πλαίσιο τις σχέσεις του 

με τη Συρία με επίκεντρο τις διαπραγματεύσεις για τα υψίπεδα του Γκολάν, υπό 

νέα όμως γεωστρατηγικά δεδομένα, ευνοϊκά και για τις δύο πλευρές. Φαίνεται να 

είναι ώριμο να προβεί σε σημαντικά και θαρραλέα βήματα αναφορικά με τη «λύση 

των δύο κρατών». Η πρόταση αυτή αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό 

αίτημα της ισραηλινής αριστεράς και υιοθετήθηκε πλέον και από την κυβέρνηση 

του Benjamin Netanyahu. Η επιστροφή της κοιλάδας του Ιορδάνη στο υπό ίδρυση 

παλαιστινιακό κράτος και το λαό του, η αποδοχή εγκαταλείψεως τριάντα περίπου 

ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη, η απόδοση τμήματος της Νεγκέβ στους 

Παλαιστινίους ως αντάλλαγμα για τους ισραηλινούς οικισμούς που θα 

παραμείνουν στη Δυτική Όχθη, η παραχώρηση της επιφανείας του εδάφους του 

αραβικού τμήματος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, αποτελούν σημαντικά κεντρικά 

σημεία του ισραηλο-παλαιστινιακού διαλόγου, υπό διαπραγμάτευση (Η Ελλάδα 

στη Μέση Ανατολή: Τα αιώνια συμφέροντα 2011). 

Η Τουρκία, εκ των πραγμάτων, δεν έχει την γεωλογική-γεωφυσική και 

δυνατότητα να διεκδικήσει κοιτάσματα υδρογονανθράκων στη λεκάνη της 

Λεβαντίνης, και με την παρούσα πολιτική της έναντι του Ισραήλ, δεν μπορεί να 

αναμειχθεί ούτε σε επιχειρηματικό επίπεδο. Οπότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα 

προσπαθήσει, μέσω της Χεζμπολάχ αλλά και των προκλήσεων κατά του Ισραήλ 

στη Γάζα, να παρεμποδίσει την εξέλιξη των συνεργασιών Κύπρου - Ισραήλ εις 

βάρος των συμφερόντων και των δύο αυτών πλευρών.  
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Ελλάδα- Κύπρος - Ισραήλ 

Σε ότι αφορά στον ενεργειακό τομέα, ο λόγος του ισραηλινού 

πρωθυπουργού, Benjamin Netanyahu, ήταν εντυπωσιακά καθαρός και 

αποσαφήνισε ότι «το Ισραήλ ξέρει τι θέλει να κάνει, ξέρει τι μπορεί να κάνει και ξέρει 

με ποιο τρόπο θα αναπτύξει τις σχέσεις του με την Κύπρο. Στο πρώτο πλάνο του 

Ισραήλ είναι η συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων των γειτονικών οικοπέδων». 

Στην περίπτωση της συνεκμετάλλευσης, η Τουρκία απειλώντας τις γεωτρήσεις της 

Κύπρου θα απειλεί ταυτόχρονα και το Ισραήλ. Στο υπόβαθρο είναι και η μεταφορά 

και πώληση του φυσικού αερίου, είτε στην Ευρώπη (με τις εδαφικές προσβάσεις 

της Κύπρου), είτε στην Ασία (με τις προσβάσεις του Ισραήλ) που ασφαλώς έχουν 

να κάνουν με οικονομικά δεδομένα πολλών δισεκατομμυρίων. Επομένως μια σε 

μια πιθανή συνεργασία θα καθορίζεται από την ασφάλεια και από την οικονομία 

(Nerantzaki, Turkey-Hamas-Hezbollah: A New Trinity? 2012).  

Αραβικός Κόσμος   

Ο Αραβικός κόσμος δεν αποτελεί κάτι το ενιαίο, ομοιογενές, στερούμενο 

ανταγωνισμών, καχυποψιών και εσωτερικών τριβών και αντιθέσεων. Η Ελλάδα 

όμως δεν μετέχει κατά κανένα τρόπο σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, ούτε 

υποστηρίζει κάποια πλευρά εις βάρος κάποιας άλλης. Επίσης η χώρα μας δεν έχει 

«ποινικό μητρώο» στον αραβικό κόσμο όπως έχει η γειτονική Τουρκία, η οποία 

καταδικάζεται στη συνείδησή του ως «ο καταστροφέας του Χαλιφάτου». Σύνδρομο 

το οποίο στρέφει σήμερα την Άγκυρα εναντίον του Ισραήλ και την οδηγεί κάθε άλλο 

παρά σε ειλικρινείς συμμαχίες, με αποτέλεσμα την διατάραξη των πυρηνικών 

ισορροπιών στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου – Μέσης Ανατολής και συνεπώς 

την δημιουργία σοβαρότατων εστιών αστάθειας σε έναν εξαιρετικά εύφλεκτο χώρο. 

Σε όλα αυτά, η Τουρκία απαντά με την καταστολή του κουρδικού στοιχείου, τις 

«πυρηνικές διευκολύνσεις» στην Τεχεράνη και τις επιθετικές παρεμβάσεις της στην 

υπόθεση της Γάζας. Είναι φυσικό λοιπόν να μην θεωρείται πλέον η Τουρκία ως 

«αξιόπιστος σύμμαχος» από την «ειδική σχέση» και τα διεθνή συστήματα 

συλλογικής ασφαλείας (Ρούσσος, O αραβικός κόσμος θα είναι πια διαφορετικός; 

2011).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο μέσον της διαδρομής Ευρώπης-Κεντρικής 

Ασίας. Η Μέση Ανατολή, όμως, δεν έχει ενιαία πολιτική συμπεριφορά προς τα 

δυτικά και ανατολικά της σύνορα. Αντί αυτού, υπάρχουν 4 διακριτές πολιτικές 

συμπεριφορές, από τις οποίες η Τουρκία και το  Ισραήλ είναι εκ διαμέτρου αντίθετες 

με την πολιτική συμπεριφορά των αραβικών κρατών και του Ιράν, ενώ τα Αραβικά 

κράτη και το Ιράν διέπονται από μια μη φιλική έως εχθρική σε γενικές γραμμές στάση 

προς το Ισραήλ.  

Στην σημερινή εποχή ο κύριος παράγων σταθερότητας ή 

αποσταθεροποίησης στην περιοχή , είναι οι ΗΠΑ, το οποίο είναι συνάμα θετικό αλλά 

και αρνητικό. Το θετικό είναι ότι οι ΗΠΑ, ως η μοναδική υπερδύναμη στον πλανήτη 

έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν την σταθερότητα. Το αρνητικό είναι ότι η 

σταθερότητα που επιβάλλουν υπαγορεύεται πρώτα από τα εκάστοτε συμφέροντά 

τους και κατά δεύτερον από την επιθυμία επιβολής σταθερότητας σε βάσεις 

δικαιοσύνης. Η επιβαλλόμενη σταθερότητα συντελείται από λεπτές ισορροπίες που 

είναι πολύ εύκολο να διαταράσσονται, ώστε να επιτρέπουν στις ΗΠΑ να 

επεμβαίνουν κάθε φορά ως «καλοπροαίρετος ηγεμών» και με αυτόν τον τρόπο να 

παρακολουθούν και να ελέγχουν τα δρώμενα στη περιοχή. Η Ρωσία, η Κίνα και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και να το θέλουν, δεν έχουν ακόμα ούτε την δύναμη αλλά 

ούτε τη συνοχή να επηρεάζουν τις εξελίξεις στο βαθμό που μπορούν οι ΗΠΑ 

(Κουσκουβέλης , Το Διεθνές σύστημα και η "Αραβική Ανοιξη" 2012).  

Οι τρέχουσες εξελίξεις θα προσδιορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις 

ανάμεσα στο μουσουλμανικό κόσμο και τη Δύση. Ο πόλεμος στην Συρία θα 

επηρεάσει σε βάθος την ανάπτυξη των Αραβικών χωρών και της Μέσης Ανατολής 

και θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη μελλοντική άσκηση της αμερικανικής 

και δυτικής διπλωματίας στην περιοχή (Κουσκουβέλης, Λίτσας, και συν. 2012). 

Επίσης, θα αποτελέσει ορόσημο για μελλοντικές επιχειρήσεις και επιπλέον αφού ο 

πόλεμος συνεχίζεται με άλλη μορφή, οι τρομοκρατικές επιθέσεις και η αστάθεια ίσως 

συνεχισθούν για τα επόμενα χρόνια. Η παρουσία όμως των Δυτικών Δυνάμεων 
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στην Μέση Ανατολή, τροφοδοτεί το κύμα τρομοκρατίας και αυξάνει την αστάθεια. Σε 

συνδυασμό με τις πρόσφατες συγκρούσεις, πυροδότηθηκε ένας τεράστιος 

πολιτιστικός πόλεμος στο εσωτερικό του Ισλάμ που φθάνει από το Μαρόκο έως την 

Ινδονησία. Το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση έχει μεγάλη σημασία, για την δυτική 

πολιτισμική, πολιτική και οικονομική επιρροή στην περιοχή. Ήδη αυτός ο πόλεμος 

έχει δημιουργήσει πολιτική και κοινωνική αποσταθεροποίηση και προβλήματα 

ασφάλειας σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Χωρίς αμφιβολία οι ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής 

έχουν μετατοπιστεί και το μήνυμα της αλλαγής έχει εξαπλωθεί σε όλο τον Αραβικό 

κόσμο. Η προσπάθεια εκδημοκρατικοποίησης της Μέσης Ανατολής έχει 

επιπτώσεις σε όλα τα πολιτικά καθεστώτα της περιοχής και οι ΗΠΑ επιθυμούν τη 

δυνατότητα μιας αποτελεσματικότερης επέμβασης στο Παλαιστινιακό, καθώς έτσι 

θα είναι σε θέση να ασκούν πιέσεις σε Συρία, Ιράν και Σαουδική Αραβία και 

εμμέσως μέσω αυτών να περιορίσουν τη δράση των εξτρεμιστικών οργανώσεων 

(Κουσκουβέλης , Το Διεθνές σύστημα και η "Αραβική Ανοιξη" 2012). Οι αδυναμίες 

της Ε.Ε. από την άλλη είναι φανερές, καθώς επικρατούν τα εθνικά συμφέροντα, 

από την κοινή αντιμετώπιση των κρίσεων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι νέες προς 

ένταξη χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διακατέχονται ακόμα από το φόβο μιας 

επίθεσης, που αποτελεί σύνδρομο του ψυχρού πολέμου, για αυτό θεωρούν πιο 

σημαντική την ασπίδα του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ από την ενωμένη Ευρώπη. 

Μαζί με όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω μπορεί να αναφερθεί ότι κεντρικό 

ζήτημα στη μεταψυχροπολεμική εποχή αποτελεί και η σχέση «Βορρά-Νότου» ή 

καλύτερα «κέντρου-περιφέρειας». Ο ιδεολογικός ανταγωνισμός ανάμεσα σε 

Ανατολή και Δύση τερματίστηκε με την ουσιαστική κατάρρευση του υπαρκτού 

σοσιαλισμού (σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν απομείνει μόνο 4 αμιγώς 

κομμουνιστικά καθεστώτα: Κίνα, Βόρειος Κορέα, Βιετνάμ, Κούβα). Ως αποτέλεσμα, 

δεν υπάρχει πλέον  «απειλή» ή κάποια τιτάνια αντιπαλότητα ή ανταγωνισμός, όπως 

αυτός ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση . Ωστόσο το σενάριο περί “σύγκρουσης 

πολιτισμών” όπου εμφανίζει τον κόσμο σαν ένα σύνολο σεισμικών ζωνών, στις 

οποίες «πολιτισμικές περιοχές» συγκρούονται με ολοένα αυξανόμενη συχνότητα 

σεισμικής δράσης, πιστεύοντας ότι ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος, αν συμβεί, θα 

είναι πόλεμος μεταξύ πολιτισμών. Ο πολιτισμός, καθορίζεται με αντικειμενικά 

κριτήρια, όπως η γλώσσα, η ιστορία, η θρησκεία, τα έθιμα, οι θεσμοί, καθώς και από 
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υποκειμενικά, όπως το πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε λαός την ταυτότητα του. Οι 

συγκρούσεις ανάμεσα σε «μέλη» διαφορετικών πολιτισμών θα είναι πολύ πιο 

συχνές και βίαιες από τις συγκρούσεις ανάμεσα σε χώρες που ανήκουν στον ίδιο 

πολιτισμό και ότι την κυριότερη απειλή κατά της Δύσης θα αποτελέσει το «πλέγμα 

κομφουκιανισμού και ισλαμισμού», ότι κεντρικό άξονα της διεθνούς πολιτικής στο 

μέλλον θα αποτελέσει η αντιπαράθεση της με όλους τους υπόλοιπους πολιτισμούς 

και ως εκ τούτου, η Δύση θα πρέπει να διατηρήσει τη στρατιωτική και οικονομική 

της ισχύ. Παρατηρείται δε το φαινόμενο η ισχύς της Δύσης να βρίσκεται σε φθίνουσα 

πορεία. Το δε Ισλάμ εκρήγνυται δημογραφικά και αποσταθεροποιεί τόσο τις 

μουσουλμανικές χώρες, όσο και τους γείτονές της (Εισαγωγή στη Μέση Ανατολή 

του σήμερα: έννοιες, παίκτες και συμφέροντα 2014). Οι δε αντιλήψεις της Δύσης, 

περί παγκόσμιας εξάπλωσης και εφαρμογής των λεγόμενων δυτικών αξιών και του 

δυτικού μοντέλου γενικότερα, θα τη φέρουν σε ευθεία αντιπαράθεση με άλλους 

πολιτισμούς, και ιδιαίτερα με το Ισλάμ και την Κίνα. 

Οι απόψεις αυτές αμφισβητούνται έντονα για τις υπεραπλουστεύσεις τους. 

Στο βαθμό που υπάρχουν προβλήματα μεταξύ Δύσης και υπόλοιπου κόσμου, αυτά 

εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της διαμάχης Βορρά-Νότου, των αναπτυγμένων 

και των υπανάπτυκτων, των εχόντων και των μη-εχόντων. Κατά γενική εκτίμηση, οι 

απόψεις αυτές δεν αποτέλεσαν το κυρίαρχο ρεύμα σκέψης στην πολιτική των ΗΠΑ 

και των μεγάλων δυτικών χωρών, ούτε απέκτησαν μεγάλο αριθμό υποστηρικτών. 

Επανήλθαν στο προσκήνιο κυρίως, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεμβρίου. Οι πολιτισμικές διαφορές επηρεάζουν τη σύγκρουση, αλλά δεν 

αποτελούν το βασικό αίτιο. Οι λαοί ωθούνται σε ορισμένες περιπτώσεις να 

υιοθετήσουν μια αρνητική στάση με βάση πολιτιστικές (και κυρίως θρησκευτικές) 

διαφορές, αλλά αυτό απλώς εξυπηρετεί κάποια άλλα πολιτικά και οικονομικά 

συμφέροντα. Το διεθνές σύστημα θα εξακολουθήσει να παραμένει εξαιρετικά 

ανταγωνιστικό, αλλά η μορφή και η σταθερότητα του θα καθοριστούν από τις 

συγκρούσεις ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, με βάση τα συμφέροντα τους και όχι 

τον πολιτισμό ή τη θρησκεία. Οι σημαντικότερες συγκρούσεις αναμένεται να είναι 

ενδό-πολιτισμικές και όχι δια-πολιτισμικές, ενώ οι εθνικές διαφορές θα είναι 

σημαντικότερες από τις πολιτισμικές . 

Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα ενιαίο και μονολιθικό 

Ισλάμ μια και οι διαιρέσεις και οι διαφορές είναι αμέτρητες είτε σε πολιτικό, 
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κοινωνικό, οικονομικό, θρησκευτικό ή δογματικό και θρησκευτικό επίπεδο. Σε 

γενικές ευδιάκριτες γραμμές όμως το Ισλάμ προσφέρει έναν κεντρικό δογματικό 

πυρήνα για τις μουσουλμανικές κοινωνίες, αλλά δεν αποτελεί παρά έναν καμβά, 

στον οποίο εγγράφονται οι ιδιομορφίες των διαφόρων εθνικό-πολιτιστικών ομάδων 

και πλήθος οικονομικό-κοινωνικών και πολιτικών χαρακτηριστικών κάθε 

μουσουλμανικού εθνικού κοινωνικού σχηματισμού. Καθένα από τα Ισλάμ αποτελεί 

την ιδεολογική έκφραση μιας ιδιαίτερης κοινωνίας, στα πλαίσια της οποίας 

εντοπίζονται τα επί μέρους Ισλάμ των αστικών ή κοινοτικών της συγκεντρώσεων 

(Κουσκουβέλης, Λίτσας, και συν. 2012). Τα ισλαμικά κινήματα των τελευταίων 

ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν τα κράτη τους σε αμιγώς ισλαμικά, 

ιεραρχούν σαν άμεση προτεραιότητα την επαναφορά του Ιερού νόμου της 

«Σαρία». Πιστεύουν ότι χρειάζεται έντονος αγώνας των πιστών, ώστε να νικηθεί 

τόσο ο εσωτερικός εχθρός οι «αποστάτες» του Ισλάμ, όσο και ο εξωτερικός 

δηλαδή οι πολιτιστικές δυτικές επιδράσεις. Έτσι, αποτελούν μια αντίδραση στην 

αποτυχία του αραβικού εθνικισμού να εξασφαλίσει για τον αραβικό κόσμο ενός 

πολιτικού και οικονομικού status αντάξιου της σημαντικής πολιτιστικής και 

ιστορικής κληρονομιάς των Αράβων. Το Ισλάμ στοχεύει στην επίτευξη του 

στόχου αυτού και θεωρεί τη Δύση ως τον κύριο αντίπαλο. Ωστόσο, σε αντίθεση 

με τον παναραβικό εθνικισμό, δεν επιθυμεί να εξασφαλίσει πολιτική και 

οικονομική ισότητα με τη Δύση, αλλά επιδιώκει να τονίσει τις διαφορές του. Ο 

πολιτικός ηγέτης ήταν και θρησκευτικός ηγέτης. Στον ισλαμικό κόσμο, ο 

αραβικός εθνικισμός σε μικρότερο δε βαθμό και ο τουρκικός, ταυτίζεται με το 

Ισλάμ. Ο μουσουλμάνος δε ηγέτης αντλεί την νομιμότητα της εξουσίας του όχι 

από τον λαό, αλλά από το γεγονός ότι προωθεί το καλό και αποτρέπει το κακό 

με ισλαμικούς όρους (Κουσκουβέλης, Λίτσας, et al. 2012). 

Οι κυριότεροι λόγοι εμφάνισης των κινημάτων είναι κοινωνικοπολιτικοί. Το 

ισλαμικό κίνημα πηγάζει από μια πολιτιστική κρίση, μια κρίση εθνικής ταυτότητας 

και παραδοσιακών, θεμελιωδών αξιών ενώπιων ενός σαρωτικού εκσυγχρονιστικού 

τυφώνα, απρογραμμάτιστου κοινωνικά και πολιτικά, που τραντάζει συθέμελα τις 

αρχαϊκές δομές της μουσουλμανικής κοινωνίας και οικονομίας και αποτελεί 

ουσιαστικά μια κοινωνικό-πολιτική αμφισβήτηση με σημαντικά μειωμένο 

θρησκευτικό περιεχόμενο. Τα αίτια αύξησης της επιρροής ισλαμιστών κινημάτων 

είναι πολλαπλά, όπως η όξυνση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων 
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στην πλειοψηφία των μουσουλμανικών χωρών, η έλλειψη εκδημοκρατισμού και 

ευρείας πολιτικής συμμετοχής και η αποτυχία τόσο των “κοσμικών” ιδεολογιών, όσο 

και των περισσοτέρων αραβικών καθεστώτων. Μεγάλο μέρος του συνεχώς 

διογκούμενου αστικού πληθυσμού είναι απελπισμένο. Για πολλούς δεν υπάρχει 

καμία ελπίδα εύρεσης εργασίας και ένας αυξανόμενος αριθμός μορφωμένων νέων 

ανθρώπων ανακαλύπτει ότι οι επαγγελματικές τους φιλοδοξίες δε μπορούν να 

πραγματοποιηθούν. 

Παρόλα αυτά δεν είναι σωστό να εικάζουμε ότι το Ισλάμ περιέχει εγγενώς ένα 

πολεμικό, φανατικό στοιχείο, που αναγκάζει τους μουσουλμάνους σε μια φρενήρη 

και βίαιη άρνηση της νεοτερικότητας. Οι υπηρεσίες άμυνας των ανεπτυγμένων 

χωρών τείνουν να παρουσιάσουν το εγειρόμενο Ισλάμ ως τον υπ' αριθμόν ένα 

κίνδυνο του φιλελευθερισμού, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

κ.λπ., μετά την κατάρρευση μάλιστα του ανατολικού μπλοκ και το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου, αυτός ο «ισλαμισμός» καλείται να ενσαρκωθεί, ως διάδοχος του 

«κομμουνισμού». Από την πλευρά τους, οι Μουσουλμάνοι θεωρούν ότι 

αντιμετωπίζουν σήμερα μια νέα “εκστρατεία” της Δύσης, με κεντρικό άξονα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τον εκδημοκρατισμό και την οικονομική 

φιλελευθεροποίηση. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να γίνει 

κατανόηση του ισλαμικού κόσμου βάσει του πολιτισμού και των λαϊκών του 

παραδόσεων. Είναι σαφές ότι το πανισλαμιστικό κίνημα βρίσκεται σε άνοδο σε 

πολλές περιοχές του κόσμου, και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο. 

Υπάρχουν σήμερα 45 χώρες (από την Αφρική έως την ΝΑ Ασία) με μουσουλμανικές 

πλειοψηφίες ενώ βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη η δημιουργία του μουσουλμανικού 

τόξου και τριγώνου αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ο συνολικός 

αριθμός μουσουλμάνων ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο (1/5 του παγκόσμιου 

πληθυσμού). Η αύξηση των Μουσουλμανικών πληθυσμών σε πολλές περιοχές όχι 

μόνο της Μεσογείου αλλά και της Ευρώπης γενικότερα , μετά και από την γιγαντιαία 

αύξηση της μετανάστευσης, δημιουργούν πια προβλήματα και στο εσωτερικό των 

χωρών με ύπαρξη ισλαμικών μειονοτήτων και γκέτο , που δεν αφομοιώνονται. Δεν 

μπορεί επίσης κανείς να αποκλείσει μακροπρόθεσμα τους επερχόμενους κινδύνους 

από την δημογραφική έκρηξη του ισλαμικού κόσμου και την αντίστοιχη συρρίκνωση 

του Δυτικού.  
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Βλέποντας όλες τις φρικαλεότητες και τους βανδαλισμούς, μέσω των εικόνων 

που προσφέρουν απλόχερα τα ΜΜΕ, το μυαλό μας πηγαίνει στην απευθείας στην 

σύγκρουση πολιτισμών. Ότι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή δεν αφορά μόνο την 

θρησκεία αλλά κυρίως την ισορροπία δυνάμεων και την περιφερειακή ηγεμονία. Τα 

κράτη χρησιμοποιούν την θρησκεία ως ένα εύκολο μέσο- όπως γινόταν στην 

Ευρώπη τον 17ο και 19ο αιώνα - με σκοπό να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες 

τους και να δημιουργήσουν τα εθνικά τους κράτη και την εξασφαλίσουν την 

κυριαρχία τους. Αν επιμείνουμε να σκεφτόμαστε με γνώμονα την θρησκεία, τότε θα 

πρέπει να την κατανοήσουμε ως μια ενδομουσουλμανική θρησκευτική διαμάχη, 

όπως είχε συμβεί μεταξύ καθολικών και προτεσταντών ή καθολικών και ορθόδοξης 

εκκλησίας και όχι ως μια καθαρή ρήξη μεταξύ πολιτισμών. 

Το πλεονέκτημα τις προσέγγισης του Huntington είναι ότι επαναφέρει τον 

ρόλο της θρησκείας στην ισορροπία δυνάμεων και στην περιφερειακή ηγεμονία, ενώ 

στον αντίποδα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την σκέψη και την κρίση των 

ανθρώπων με την έννοια του όρου της σύγκρουσης των πολιτισμών και ειδικότερα 

διαφόρων εξτρεμιστών, όπως οι τζιχαντιστές, οι οποίοι θέτουν την σύγκρουση ως 

αυτοσκοπό. Την ίδια στιγμή βέβαια αυτό οδηγεί σε ένα ευεργετικό αποτέλεσμα στην 

σημερινή εποχή, επηρεάζοντας τις δυτικές κυβερνήσεις κάνοντάς τις πολύ 

προσεκτικές όταν προσπαθούν να προσεγγίσουν ευαίσθητα θέματα με τους όρους 

της σύγκρουσης των πολιτισμών, διότι στην περίπτωση που είχαν διαφορετική 

στάση θα είχαν πέσει στην παγίδα ότι οι κάθε λογής «βάρβαροι» και εξτρεμιστές 

θέλουν να προξενήσουν κάθε λογής δεινά. 

Αν επιχειρήσουμε να εξετάσουμε το θέμα υπό το πρίσμα των αρχών του 

δομικού ρεαλισμού, σύμφωνα με τον Kenneth Waltz, τα κράτη επιθυμούν και 

επιδιώκουν την δύναμη και την ισχύ, με σκοπό να επιτύχουν το αγαθό της 

ασφάλειας. Ο John Mearsheimer από την άλλη αναφέρει ότι τα κράτη επιθυμούν 

την συνεχή επαύξηση της ισχύος τους και την επικράτησή τους ως περιφερειακοί 

ηγεμόνες. Το διεθνές σύστημα σήμερα δεν μπορεί να θεωρεί απόλυτα μονοπολικό. 

Εύκολα μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας ακόμα πόλος διαφορετικός από 

αυτόν της Δύσης και των ΗΠΑ, οι οποίες ναι μεν δεν προκαλέσαν την αραβική 

άνοιξη αλλά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι την ανέχτηκαν ή ως ένα βαθμό την 

ενθάρρυναν. Αυτό όμως που έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι η στρατηγική των 

ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή, ακολουθώντας το Δόγμα της στρατηγικής υπομονής, σε 
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σχέση με τις στρατηγικές που ακολουθούν σε άλλες περιοχές. Αυτό φαίνεται 

ξεκάθαρα με το κενό ισχύος που δημιουργήθηκε με την αποχώρησή τους από το 

Ιράκ (το οποίο δεν αποκλείει τη δυνατότητα να επανέλθουν), το οποίο με την σειρά 

του προκάλεσε το αποτυχημένο κράτος (failed states) και την αστάθεια την οποία 

παρατηρούμε σήμερα. Παράλληλα η άλλη πυρηνική «υπερδύναμη» προσπαθεί 

απεγνωσμένα να προστατεύσει την Συρία ως τον μοναδικό της σύμμαχο στην 

περιοχή. 

Προχωρώντας περισσότερο σε βάθος στην Μέση Ανατολή, διαπιστώνουμε 

ότι ο ανταγωνισμός υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει. Στην αρχή ήταν όλα τα 

αραβικά κράτη εναντίον του Ισραήλ, ενώ με την άνοδο του Ιράν, το 1979, τους 

«προσκάλεσε» όλους ενάντια στην αμερικανική – αραβική συνεργασία στο Ισραήλ, 

καθώς επίσης ενίσχυσε την προϋπάρχουσα ένταση μεταξύ σουνιτών και σιϊτών. 

Εντούτοις αν και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την θρησκεία ως αίτιο των 

συγκρούσεων στην περιοχή, είναι προφανές ότι αυτές είναι τουλάχιστον συστημικές 

και επιπλέον στην Συρία οδηγούμαστε εύκολα να συμπεράνουμε ότι η διαμάχη δεν 

αφορά τον πλέον κατάλληλο «διάδοχο» του Μωάμεθ, αλλά τον εβραίο 

αντικαταστάτη του. Προσφάτως οι σιίτες επικράτησαν πολιτικά στο μεγαλύτερο 

μέρος του Ιράκ, οι Κούρδοι στο βόρειο μέρος του, ενώ η σουνιτική πλευρά 

αποδυναμώθηκε πλήρως. Αναλογικά αυτό δύναται να θεωρηθεί ως μια σημαντική 

αύξηση της σχετικής ισχύος στην περιοχή της Μέσης ανατολής για το Ιράν και 

αντίστοιχα απώλεια για την Σαουδική Αραβία και την Τουρκία. 

H Τουρκία θεωρείται επιδιώκει την μεγιστοποίηση της ισχύος διατηρώντας 

ουδέτερη στάση. Συνδράμει το Ισραήλ και συγχρόνως προσποιείται ότι προστατεύει 

την Παλαιστίνη. Συνεργάζεται με το Ιράν και παραμένει ουδέτερη σε ότι έχει σχέση 

με τα πυρηνικά της σχέδια και παράλληλα υποστηρίζει το Ιράν στις σχέσεις του με 

την Δύση. Συνεχίζει να υπονομεύει τις εξελίξεις στην Συρία και παράλληλα επενδύει 

στην πυρηνική ενέργεια με την βοήθεια της Ρωσίας. Συνεχίζει να προκαλεί την 

Ελλάδα και το Ισραήλ, συνεχίζει  να διατηρεί την κατοχή στην Κύπρο, συνεργάζεται 

με Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο και αυξάνει τις αμυντικές τις δαπάνες 

προσπαθώντας να κυριαρχήσει στη ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου ως 

ναυτική υπερδύναμη. Και παρά το γεγονός της στάσης της με την Συρία δεν μπορεί 
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στην πραγματικότητα να αναμένει κάτι καλύτερο από ένα μη κουρδικό και μη σιϊτικό 

κράτος στα σύνορά της6. 

Η Σαουδική Αραβία αντιμετώπισε τον Saddam Hussein, αλλά η υποστήριξη 

των ΗΠΑ εδραίωσε το αίσθημα ασφαλείας. Η πρόσφατη εμπλοκή της στη Υεμένη 

ίσως εξηγεί την ανάγκη της για διατήρηση της ασφάλειας στην αραβική χερσόνησο, 

λόγω της εξάπλωση των σιϊτών . Εντούτοις η Σαουδική Αραβία μπορεί να θεωρηθεί 

και αυτή επιδιώκει την μεγιστοποίηση της ισχύος. Ενεπλάκει ενεργά στα γεγονότα 

στην Αίγυπτο, στην Λιβύη και στη Συρία, έχει αυξήσει επίσης τις αμυντικές της 

δαπάνες και επιθυμεί τουλάχιστον ένα σουνιτικό δρώντα μεταξύ Ιράκ και Συρίας7. 

To Ιράν σαφώς και έχει θέματα ασφαλείας, ιδιαίτερα μετά το 1979, με τις 

προστριβές που έχει με την δύση και προσπαθεί να κινητοποιήσει τους σιίτες σε 

παγκόσμια κλίμακα. Επιδιώκει επίσης την μεγιστοποίηση της ισχύος, αφού είχε 

ενεργό ρόλο στην Υεμένη και στην Σαουδική Αραβία και αναμένεται στο μέλλον να 

επηρεάζει ενεργά τα κράτη της περιοχής και πολύ πιθανόν να επεκτείνει το κίνημα 

των σιϊτών μέχρι το Πακιστάν. Επιπλέον είναι μια από τις χώρες που έχουν στην 

κατοχή τους πυρηνικά όπλα, και επιθυμεί να επαυξήσει το κύρος του στην Μέση 

ανατολή. Εν κατακλείδι το Ιράν φαίνεται να έχει το προβάδισμα, ιδιαίτερα στην 

προοπτική μια πυρηνικής συμφωνίας. Αντίθετα οι ΗΠΑ φαίνεται να χάνουν το κύρος 

τους στην περιοχή καθώς επίσης και τους παραδοσιακά στρατηγικούς τους 

συμμάχους. Βέβαια μπορούμε να υποθέσουμε ότι μακροπρόθεσμα οι ΗΠΑ πιθανόν 

να διαδραματίσουν ένα νέο ρόλο στην περιοχή, χρησιμοποιώντας νέους συμμάχους 

για να καταπολεμήσουν τους «εξτρεμιστές» σουνίτες. Επιπλέον με την πιθανή 

δημιουργία νέων κρατών στην περιοχή του πρώην Ιράκ να εδραιώσουν και νέες 

συμμαχίες8.  

Η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία φαίνονται να υστερούν προς στιγμή. Η 

πρώτη μένει περικυκλωμένη από σιίτες και η δεύτερη έρχεται αντιμέτωπη με την 

πιθανή δημιουργία ενός κουρδικού κράτους, απομακρυνόμενοι από την Δύση. Το 

Ισραήλ, παρόλο που έχει κατηγορηθεί για αρκετά θέματα στο παρελθόν, από τα 

                                                           
6  Από ομιλία του καθηγητή κου Κουσκουβέλη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς την 07 Ιουν 2015, με τίτλο 

«Strategy Vs Ideology: antagonisms and balancing in the Eastern Mediterranean and the Middle 
East». 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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γειτονικά του κράτη, λαμβανομένου υπόψη αντικειμενικές μεταβλητές και κριτήρια 

δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι διακατέχεται από περιφερειακές ηγεμονικές 

τάσεις. Σαφώς αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι παγιδευμένο μεταξύ Ιράκ και Συρίας. 

Εντούτοις υπό την πρίσμα της ύπαρξης μιας συμφωνίας υπάρχουν διπλωματικές 

πιέσεις για τις λογικές ανησυχίες για ένα πυρηνικό Ιράν. Ενώ η Τουρκία και το Ιράν 

θα συνεχίσουν να ανταγωνίζονται το Ισραήλ, το οποίο διαφαίνεται να διακατέχεται 

από έλλειψη στρατηγικού βάθους και αν τελικά το ISIS επικρατήσει, τότε το δίλλημα 

ασφαλείας θα ενισχυθεί σοβαρά. 

Σε κάθε περίπτωση η Μέση Ανατολή μπορεί να θεωρηθεί ως μια περιοχή, η 

οποία μπορεί να αναλυθεί σε διακρατικό, υπερεθνικό και δια-ανθρώπινο επίπεδο. 

Το σύμπλεγμά της έχει «Βεστφαλιανά» χαρακτηριστικά, με βασικό πυλώνα την 

στρατιωτικό-πολιτική ατζέντα ασφάλειας. Η σχέση ανάμεσα στις περιφερειακές 

δυνάμεις καθορίζει την πολικότητα του συστήματος, η οποία με την σειρά της 

οριοθετεί τους κανόνες για τις μικρότερες δυνάμεις και τη διείσδυση των έξω-

περιφερειακών δυνάμεων. Σε ένα τέτοιο σύμπλεγμα λοιπόν είναι πιθανή η 

σημαντική διείσδυση μιας παγκόσμιας υπερδύναμης, κάτι το οποίο θα περιπλέξει 

την ισορροπία ισχύος στην περιοχή (Μικέλης 2014 ). Το σίγουρο βέβαια είναι ότι 

συγκρούσεις θα υφίσταντο έστω και αν το παγκόσμιο επίπεδο δεν επενέβαινε στο 

περιφερειακό ή δεν υπήρχαν οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων. Υπό αυτό το 

πρίσμα είναι προφανές ότι η αραβό-ισραηλινή αντιπαράθεση κατέχει τα πρωτεία. 

Εντούτοις, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε την παράλληλη 

εξέταση κάθε ένδο-αραβικής και ένδο-μουσουλμανικής αντιπαλότητας με όρους 

θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς, καθώς επίσης και με όρους κύρους, ηγεσίας, 

εθνοτικούς, εδαφικούς και γεωπολιτικούς. Αν η Μέση Ανατολή παρουσιάζει ισχυρή 

προδιάθεση για συγκρούσεις, τότε αυτό εξηγείται και από την ανισορροπία κράτους-

έθνους, όπου το αραβικό σύστημα κρατών και η περιφερειακή ισορροπία έχει 

επηρεαστεί βαθύτατα από τις ασύμμετρες στρατηγικές των οικείων κινημάτων. Ο 

ανταγωνισμός των δυνάμεων και η ισορροπία ισχύος θα παραμένει ένας από τους 

βασικούς πυλώνες της διεθνούς πολιτικής σκηνής (Μικέλης 2014 ). Όμως κάθε 

επιμέρους περιοχή θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό πεδίο έρευνας, λόγω της 

εμπλοκής διαφορετικών εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων και της ανάδειξης 

των σημαντικών τοπικών δυνάμεων.  

Σύνολο Λέξεων Διατριβής : 38737 Λέξεις 
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Εικόνα 18 : Περιοχές Ελέγχου στον Συριακό Εμφύλιο Πόλεμο. 

(Πηγή: http://www.vox.com/a/maps-explain-the-middle-east) 
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Εικόνα 19 : Προσφυγική Κρίση. 

(Πηγή: http://www.vox.com/a/maps-explain-the-middle-east) 
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