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1η ΕΝΟΤΗΤΑ. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

 1. Μέση Ανατολή 

 

  Δεκαετίες τώρα η Μέση Ανατολή κυριαρχεί στη διεθνή επικαιρότητα. Το 

δισεπίλυτο Παλαιστινιακό πρόβλημα, ο εμφύλιος πόλεμος στο Ιράκ και οι 

πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν αποτελούν μερικές από τις πολλές εστίες έντασης 

στην περιοχή σήμερα. Είναι γνωστό ότι η Μέση Ανατολή ελέγχει περίπου το 70% 

των παγκόσμιων πετρελαϊκών αποθεμάτων (www.opec.org/reserves). Όμως, θα 

ήταν λάθος η Μέση Ανατολή να θεωρηθεί απλώς ως το πεδίο σύγκρουσης των 

ισχυρών ενεργειακών συμφερόντων. Αν το βασικό μέτωπο του Ψυχρού Πολέμου 

ήταν η κεντρική Ευρώπη και η ενδογερμανική μεθόριος (Judt 2005, 129-164), τότε, 

το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, μετά το 1989, ανέδειξε τη Μέση Ανατολή, συχνά με 

τρόπο δραματικό, ως την κεντρική αρένα της αντιπαράθεσης των δυνάμεων που 

διαμορφώνουν τον 21ο αιώνα1. 

 

  Τα προβλήματα, που κυριαρχούν στην εποχή μας, εμφανίζονται στη Μέση 

Ανατολή, συνολικά, περισσότερο οξυμένα από οπουδήποτε αλλού. Αυτά 

περιλαμβάνουν το πρόβλημα του θρησκευτικού και του πολιτικού εξτρεμισμού, το 

ζήτημα της κοινωνικής, της πολιτικής και της εθνικής χειραφέτησης, το αίτημα της 

λαϊκής συμμετοχής και του εκδημοκρατισμού των αυταρχικών κρατικών δομών, 

τον ανταγωνισμό, μικρότερο ή μεγαλύτερο, ανάμεσα στην παράδοση, και κυρίως 

στο Ισλάμ, και τη νεωτερικότητα, ανάμεσα στην παγκοσμιοποίηση και στις τοπικές 

πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, ανάμεσα στις διάφορες θρησκείες μεταξύ τους αλλά και 

ανάμεσα στη θρησκεία και την πολιτική, ανάμεσα στον συντηρητισμό, τον 

μεταρρυθμισμό και τον ακραίο, συχνά βίαιο, ριζοσπαστισμό (Esposito 1992), ο 

οποίος μερικές φορές οδηγεί στην τρομοκρατία, καθώς και άλλα, σημαντικά για το 

μέλλον της ανθρωπότητας προβλήματα όπως αυτά της περιβαλλοντολογικής 

αλλοίωσης, της εξάντλησης των φυσικών πόρων και της δημογραφικής έκρηξης 

(Kamrava 2005, 359-376), κ.ο.κ.  

 

                                                 

1 Δημήτρης Καιρίδης Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, H Ελλάδα, η Μέση Ανατολή, οι Διεθνείς 

Σχέσεις και η Πολιτειολογία της Γνώσης. 

http://www.opec.org/reserves
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 2. Οι θεωρήσεις των Διεθνών Σχέσεων. 

 

  Οι θεωρήσεις στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων είναι ομαδοποιήσεις 

αξιωμάτων που εκφράζουν δογματικά απόψεις περί λειτουργίας της διεθνούς 

πολιτικής και των σχέσεων μεταξύ των παραγόντων του διεθνούς συστήματος.2 Οι 

κυρίαρχες θεωρήσεις της  επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων είναι ο κλασσικός 

ρεαλισμός, ο δομικός ρεαλισμός ή νεορεαλισμός και ο πλουραλισμός. Επίσης 

υφίστανται και οι θεωρήσεις του τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού και του 

θεσμικού διακυβερνητισμού που αποτελούν προσπάθειες βελτίωσης των 

προηγουμένων αλλά και αυτές της πολιτισμικής και της μαρξιστικής. Η επιλογή της 

κατάλληλης θεώρησης ως του θεωρητικού πλαισίου ή βάσης μιας μελέτης, γίνεται 

αφενός υποκειμενικά, με αποκλειστικό κριτήριο τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις 

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

αντικειμενικά, με κριτήριο τις ανάγκες της υπό εξέλιξη μελέτης3. Για την επιλογή της 

καταλληλότερης θεώρησης, πάνω στην οποία θα βασιστεί η εργασία, θα πρέπει 

καταρχήν να αποκλείσουμε την πλουραλιστική, την μαρξιστική και την πολιτισμική 

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

ανταγωνιστικό και πιο συνεργατικό διεθνές σύστημα, στο οποίο υπάρχουν σχέσεις 

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

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

ακεραιότητά τους, η οποία να διασφαλίζεται αποκλειστικά με στρατιωτικά μέσα. 

 

  Επιπλέον αποδίδει και μια ιδιαίτερη θέση στον ρόλο του διεθνούς δικαίου και 

των θεσμών, που εξ’ ορισμού και εξ αρχής λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη και 

επηρεάζουν τις συμπεριφορές τους. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν ισχύει για τα 

κράτη στην Μέση Ανατολή, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ τους αποτελούν συχνό 

φαινόμενο, η στρατιωτική ισχύς βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των κρατών 

της περιοχής, ακόμα και αν αυτά διαθέτουν την αντίστοιχη οικονομική, όπως π.χ. 

το Ισραήλ, η Σ. Αραβία και το Ιράν4. Η δεύτερη αποκλείεται ευκολότερα, διότι 

αποδέχεται ως κινητήρια δύναμη της ιστορίας, αλλά και αναλυτικό εργαλείο της την 

                                                 

2 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις. σελ. 57. 

3 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική. σελ. 34 

4 Λιάπης Κωνσταντίνος. ΄΄Η Στρατηγική Εξίσωση Ισραήλ-Τουρκίας-Ιράν με φόντο το Κουρδισταν΄΄ 



- 6 - 

 

πάλη των τάξεων, ερμηνεύοντας όλα τα γεγονότα υπό το πρίσμα της ευρύτερης 

αντιπαράθεσης μεταξύ του καπιταλιστικού και του σοσιαλιστικού συστήματος. 

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι τέτοιου είδους αντιπαράθεση δεν λαμβάνει χώρα στο 

σημερινό διεθνές σύστημα, αλλά πολλώ δε μάλλον, στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής. 

 

  Αναφορικά με την πολιτισμική ή την θεώρηση σύγκρουσης των πολιτισμών, 

η απόκλιση της είναι επίσης επιβεβλημένη, καθόσον στη Mέση Ανατολή 

λαμβάνουν χώρα συγκρούσεις μεταξύ κρατών που ανήκουν στον ίδιο πολιτισμό, 

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που πρότεινε ο Samuel Huntington στο βιβλίο 

του «Η σύγκρουση των πολιτισμών»5. Επομένως, αυτόματα και ορθολογικά 

οδηγούμαστε στην υιοθέτηση της ρεαλιστικής θεώρησης αλλά και στις προτάσεις 

βελτίωσής της. Ο κλασσικός ρεαλισμός πηγάζει από την ελληνική αρχαιότητα και 

συγκεκριμένα από τον Θουκυδίδη.6 Όμως ο κλασσικός ρεαλισμός ενέχει κάποιες 

αδυναμίες. Μεταξύ αυτών το αξίωμα ότι η εξωτερική πολιτική εκπονείται με βάση 

τα συμφέροντα των κρατών, συμφέροντα τα οποία προσδιορίζονται ορθολογικά, 

χωρίς να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο αυτά αρθρώνονται. 

 

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

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

θεμάτων, τα οποία σχετίζονται με τις συστημικές πιέσεις που δέχονται οι παίκτες 

του διεθνούς συστήματος από την κατανομή ισχύος μέσα σε αυτό, οι οποίοι και 

μοιραία οδηγούνται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές7. Επί παραδείγματι η 

υιοθέτηση του αξιώματος αυτού δεν θα μας επέτρεπε να κατανοήσουμε γιατί τα 

περισσότερα κράτη (ιδιαίτερα της Μέσης Ανατολής) επιλέγουν να προασπίσουν τα 

εθνικά τους συμφέροντα μέσα από συμμαχίες με τις μεγάλες δυνάμεις του 

διεθνούς συστήματος και ειδικότερα γιατί το Ισραήλ δεν επιτέθηκε από μόνο του 

                                                 

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

Shuster, N. York, 1997. Στα ελληνικά το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει ως Η σύγκρουση των 

πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της παγκόσμιας τάξης. Τerzo Books, Αθήνα, 1999. 

6 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σ.σ. 59-61 

7 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική. σελ. 37 
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στο Ιράκ το 2003, εφόσον αυτό αποτελούσε απειλή για τα εθνικά του συμφέροντα, 

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

 

  Τον ρόλο του διεθνούς συστήματος στην διεθνή πολιτική, αλλά και στην 

ανάλυση εισάγει η πρώτη, από μια σειρά εξελιγμένων μορφών του κλασσικού 

ρεαλισμού, ο «δομικός ρεαλισμός» («structural realism») ή «νεορεαλισμός» 

(«neorealism») που διαμόρφωσε ο Κenneth Waltz.8 Ο δομικός ρεαλισμός9 που 

αποτελεί εξέλιξη του κλασσικού ρεαλισμού, κατανοεί την συμπεριφορά των 

κρατών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρίως ασφάλειας και άμυνας, 

αποδεχόμενος την «προσωποποίηση» του «λογικού» του κράτους. Προσθέτει 

όμως και την διάσταση του ρόλου του διεθνούς συστήματος. Ένα διεθνές σύστημα 

υπάρχει όταν πληρούνται δύο όροι: Υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των μονάδων 

του συστήματος, έτσι ώστε αλλαγές στο ένα μέρος του συστήματος να 

δημιουργούν αλλαγές σε άλλα μέρη του και η συνολική συμπεριφορά του 

συστήματος να διαφέρει από τη συμπεριφορά, τις προσδοκίες και τις 

προτεραιότητες των επιμέρους μονάδων του. 

 

  Τόσο στην περίπτωση του κλασσικού ρεαλισμού όσο και σε αυτήν του 

δομικού, δεν φαίνεται να υπάρχει ρόλος για τις κυβερνήσεις ή στο γενικό κρατικό 

σύστημα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και προσδιορισμού του εθνικού 

συμφέροντος.10 Όμως και αυτή η πρόταση παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα, 

διότι δεν είναι σε θέση να εξηγήσει γιατί η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας υπό 

την κυβέρνηση του Ισλαμικού κόμματος ΑΚΡ παρουσιάζει έναν εντελώς 

διαφορετικό προσανατολισμό σε σχέση με την αντίστοιχη του Ρεπουμπλικανικού, 

ή γιατί το Ιράν συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά στο διεθνές πεδίο μετά την 

Ισλαμική Επανάσταση το 1979, απ’ ότι με το καθεστώς του Σάχη. Με την 

αφαιρετική αυτή μέθοδο λοιπόν, λογικά οδηγούμαστε στην υιοθέτηση της 

πρότασης του «τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού» («modified structural 

                                                 

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

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

Mearsheimer και ο Joe Grieco. 

9 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σ.σ. 64-65 

10 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική. σελ. 39. 
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realism»), τη δεύτερη κατά σειρά προσπάθεια εξέλιξης και βελτίωσης του 

κλασσικού ρεαλισμού. Ουσιαστικά συνιστά πρόταση για την βελτίωση του 

κλασσικού και του δομικού ρεαλισμού με δανεισμό στοιχείων από τον 

πλουραλισμό, που έκανε ο Robert Keohane11. Η θεώρηση αυτή υπογραμμίζει τον 

ρόλο των μηχανισμών του κράτους (π.χ. κυβέρνησης) στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς των κρατών στο διεθνές 

σύστημα. 

 

 3. Ρεαλισμός, Φιλελευθερισμός και Κονστρουκτιβισμός στις Διεθνείς Σχέσεις.12 

 

  Εκ πρώτης όψης, μια τέτοια προσέγγιση φαίνεται να αντιστρατεύεται την 

κλασσική θεωρία των διεθνών σχέσεων και το κυρίαρχο Ρεαλιστικό υπόδειγμα 

(paradigm). Αντίθετα με τον κλασσικό ρεαλισμό και, κυρίως, τον διάδοχό του, τον 

δομικό ρεαλισμό ή νέο-ρεαλισμό, που αντιμετωπίζουν τις διεθνείς σχέσεις ως 

πεδίο διακριτό και αυτόνομο από την εσωτερική πολιτική σκηνή των κρατών 

(Jackson & Sorensen 2006, 133-134), η προσέγγιση την οποία προτείνει η 

παρούσα εργασία είναι διεπιστημονική αφού συνδυάζει στοιχεία από την 

κοινωνιολογία, τη συγκριτική πολιτική επιστήμη, την πολιτική θεωρία και την 

ιστορία των ιδεών, με στόχο να αποκαταστήσει τη σχέση ανάμεσα στην εξωτερική 

πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις από τη μια μεριά και την εσωτερική πολιτική ζωή 

των κρατών από την άλλη. Τα δύο επίπεδα, εσωτερικό και εξωτερικό, συνδέονται 

και αλληλεπιδρούν άμεσα το ένα πάνω στο άλλο, ιδιαίτερα σήμερα που το παλιό, 

αυστηρά διπολικό ψυχροπολεμικό σύστημα έχει δώσει τη θέση του σε έναν 

πολυεπίπεδο και αλληλοεξαρτώμενο κόσμο (Nye 2002), στον οποίο τα σύνορα 

δεν παίζουν το ρόλο που έπαιζαν στο παρελθόν. Όμως, θα ήταν λάθος να 

αγνοηθεί εντελώς ο ρεαλισμός και οι διδαχές του. Παλαιότερα, η Ελλάδα 

επιχείρησε να συμμαχήσει με χώρες όπως η Συρία προκειμένου να αντισταθμίσει 

την Τουρκική πίεση. Για τον ίδιο λόγο είδε συχνά με συμπάθεια την αναταραχή στο 

Τουρκικό Κουρδιστάν. 

 

                                                 

11 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σ.σ. 77-78. 

12 Δημήτρης Καιρίδης Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, H Ελλάδα, η Μέση Ανατολή, οι Διεθνείς 

Σχέσεις και η Πολιτειολογία της Γνώσης. 
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  Ο φιλελευθερισμός, η κυρίαρχη εναλλακτική στον ρεαλισμό προσέγγιση στις 

διεθνείς σχέσεις, παρουσιάζει κι αυτός τα δικά του προβλήματα. Κι αυτό γιατί η 

έλλειψη δημοκρατίας, αναπτυγμένων εμπορικών ανταλλαγών αλλά και θεσμών 

διεθνούς συνεργασίας, καθιστούν τη Μέση Ανατολή μερικώς απροσπέλαστη στον 

Καντιανό φιλελευθερισμό και όλων των εκδοχών του (δημοκρατικός 

φιλελευθερισμός, εμπορικός φιλελευθερισμός, θεσμικός φιλελευθερισμός κ.ο.κ.). 

Στη Μέση Ανατολή τα διλήμματα ασφαλείας που αντιμετωπίζουν τα τοπικά κράτη-

παίκτες είναι ιδιαίτερα οξυμένα. Ο Χομπς και ο Κλαούσεβιτς φαίνονται πιο 

ασφαλείς οδηγοί για την κατανόηση της σύγχρονης Μέσης Ανατολής, από ότι ο 

Καντ και οι διάδοχοί του στο χώρο της θεωρίας των διεθνών σχέσεων. Επιπλέον, 

όπως ήδη σημειώθηκε, για την Ελλάδα η «ήπια» (soft) συνεργασία, οικονομική και 

πολιτιστική, με τη Μέση Ανατολή παραμένει περιορισμένης εμβέλειας, συχνά 

διαμεσολαβείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στερείται αυτονομίας. Παρά τις 

δυσκολίες αυτές, η βασική φιλελεύθερη έμφαση στις «προτιμήσεις» (preferences) 

των κρατών-παικτών πέρα από τις ρεαλιστικές τους «δυνατότητες» (capabilities) 

είναι χρήσιμη. Η ανάλυση των προτιμήσεων των κρατών προηγείται νοηματικά της 

εξέτασης των διαφορών στους περιβαλλοντικούς περιορισμούς [δομή του 

διεθνούς συστήματος-διπολικό, πολυπολικό σύστημα κλπ]. Ένα απλό παράδειγμα 

από τη μελέτη ενός θεμελιώδους όρου του ρεαλισμού, της ισχύος, επιβεβαιώνει 

τον ισχυρισμό: δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ο Α επηρέασε τον Β να κάνει κάτι 

(ισχύς) παρά μόνο στο βαθμό που ξέρουμε τι θα έκανε ο Β διαφορετικά 

(προτιμήσεις) (Moravcsik 1996, 9). 

 

  Η ανάλυση των προτιμήσεων, και τελικά των συμφερόντων, των κρατών-

παικτών οδηγεί αναπόφευκτα στη μελέτη των εσωτερικών εξελίξεων και, κατά 

συνέπεια, σε μια προσπάθεια εξήγησης των διεθνών σχέσεων, κατά ένα μέρος 

τουλάχιστον, μέσα από την πολιτική συγκριτική ανάλυση (comparative politics) 

(Καιρίδης 1999, 87). Σε αντίθεση με τον πατριάρχη του σύγχρονου ρεαλισμού 

Hans Morgenthau, η μελέτη των κινήτρων των πολιτικών ηγετών βοηθά στην 

κατανόηση της εξωτερικής πολιτικής και, γενικότερα, των διεθνών σχέσεων 

(Baldwin 1993, 7). Στο πλαίσιο μίας ανάλυσης βασισμένης στις προτιμήσεις των 

κρατών, καθίσταται σημαντική η μελέτη του εσωτερικού πολιτικού συστήματος και 

κουλτούρας κάθε χώρας. Η έννοια του «συστήματος» είναι πιο χειροπιαστή και 

προσδιορίσιμη. Για τον φιλελευθερισμό τα δημοκρατικά κράτη συμπεριφέρονται 
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διαφορετικά από τα αυταρχικά (Russett 1994). Αντίστοιχη έμφαση στα εσωτερικά 

πολιτικά συστήματα συναντάται και στις μελέτες περί του τρόπου λήψης 

αποφάσεων ξεκινώντας με την εργασία του Graham Allison σχετικά με την 

πυραυλική κρίση της Κούβας (Gourevitch 1996, 16), την εργασία του Jack Snyder 

πάνω στον ιμπεριαλισμό, της Helen Milner για τις δασμολογικές πολιτικές, της Lisa 

Martin για τον διαφορετικό ρόλο της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας στη 

διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, του James Fearon για την εξάρτηση της 

αποτροπής από τις διαφορετικές προτιμήσεις των κρατών, του Jeffry Legro και του 

David Lumsdaine που υπογραμμίζουν τη σημασία των πολιτικών ιδεών και αξιών 

στο εσωτερικό των κρατών για την εξωτερική τους πολιτική (Moravcsik 1996, 18). 

Όμως, η έννοια της «κουλτούρας» είναι πιο δύσκολη και φευγαλέα και οδηγεί σε 

μια λιγότερο θετικιστική ή, καλύτερα, μεταθετικιστική προσέγγιση. 

 

  Για το λόγο αυτό, προτιμότερο ίσως θα ήταν ο ρεαλισμός και ο 

φιλελευθερισμός να συνδυασθούν με τον κονστρουκτιβισμό. Αυτού του είδους οι 

συνδυασμοί, όσο δύσκολοι κι αν είναι κι όση θεωρητική σύγχυση κι αν συχνά 

προκαλούν, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς στη σημερινή εποχή της 

παγκοσμιοποίησης και της ανάδειξης νέων διεθνών προβλημάτων για την 

κατανόηση και, πολύ περισσότερο, την εξήγηση των οποίων μια συγκεκριμένη 

θεωρητική προσέγγιση, είτε ρεαλιστική είτε φιλελεύθερη, από μόνη της, φαίνεται 

ανεπαρκής (Jackson & Sorensen 2006, 423-424).  Αν και στερείται της συνοχής 

και της «επιστημονικότητας» του ρεαλισμού,  ο κονστρουκτιβισμός ξαναδίνει 

έμφαση στη σημασία των ιδεών και των ιδεολογημάτων στην πρόσληψη της 

κοινωνικής πραγματικότητας και στην ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των διεθνών (Jackson & Sorensen 2006, 370). Πέρα από 

το υλικό επίπεδο, οι ιδέες έχουν τη δική τους αυτονομία και τη δυνατότητα να 

καθορίζουν την κοινωνική πραγματικότητα, και όχι μόνο να καθορίζονται από 

αυτήν (Hall 1993). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η βασική για τον ρεαλισμό 

έννοια του εθνικού συμφέροντος δεν είναι θεόσταλτη και δεδομένη για κάθε κράτος 

αλλά προϊόν έντονων εσωτερικών διεργασιών, διαπραγματεύσεων και 

συμβιβασμών μεταξύ αντικρουόμενων πολιτικών δυνάμεων (Κatzenstein 1996). 

Αντίστοιχα, ο τρόπος που μια κοινωνία αναγνωρίζει, προσλαμβάνει και αντιδρά 

στην εξωτερική πραγματικότητα έχει να κάνει όχι μόνο με τον καταμερισμό ισχύος 
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στο παγκόσμιο σύστημα και τους διεθνείς συσχετισμούς (Waltz 1979) αλλά και με 

την πολιτική κουλτούρα της. 

 

 4. Νεωτερικότητα και Μέση Ανατολή13 

 

  Η Μέση Ανατολή παραμένει ένας χώρος ιδιαίτερος όχι μόνο γιατί είναι η πιο 

ασταθής περιοχή παγκοσμίως αλλά και γιατί έχει αναδειχθεί στο κατεξοχήν πεδίο 

σύγκρουσης διαφορετικών εκδοχών της νεωτερικότητας. Ως τέτοιο κυριαρχεί στο 

δυτικό φαντασιακό υποσυνείδητο και στη διεθνή ειδησεογραφία. Δύο είναι κυρίως 

τα ζητήματα γύρω από τα οποία αρθρώνεται αυτή η σύγκρουση: 

 

   Το πρώτο είναι το Παλαιστινιακό, το αίτημα δηλαδή για την αυτοδιάθεση 

των Παλαιστινίων που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό υπό την κατοχή του Ισραήλ. 

 

   Το δεύτερο είναι το ζήτημα από την ενδεχόμενη αντιθετική συσχέτιση του 

Ισλάμ με τη δημοκρατία και τις ελευθερίες του ανθρώπου και της συστηματικής, 

ιστορικής αποτυχίας εκδημοκρατισμού και φιλελευθεροποίησης, ιδιαίτερα για τις 

γυναίκες, της περιοχής. 

 

  Το Παλαιστινιακό συμπεριλαμβάνει πολλά και διαφορετικής φύσης ζητήματα. 

Ενδεικτικά, σχετίζεται με την αποικιοποίηση και καταδυνάστευση ενός ολόκληρου 

λαού, δεκαετίες μετά το τέλος της αποικιοκρατίας, την αδυναμία της διεθνούς 

νομιμότητας και των διεθνών θεσμών, την κληρονομιά και την πολιτική διαχείριση 

του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Finkelstein 

2000) και αιώνων αντισημιτισμού πριν από αυτόν, και εν τέλει, με τα ίδια τα όρια 

και τις αντιφάσεις του δυτικού φιλελευθερισμού. Έτσι για παράδειγμα, οι 

Αμερικάνοι φιλελεύθεροι οι οποίοι μπορεί να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα όπου γης, υπό το βάρος του τραύματος του Ολοκαυτώματος αλλά και 

των ρατσιστικών, αντι-Αραβικών τους στερεοτύπων, δυσκολεύονται να τα 

αναγνωρίσουν και συχνά τα αρνούνται, δίχως ενοχές, στους Παλαιστίνιους που 

συνεχίζουν να τα στερούνται (Petras 2006, Carter 2006).  

                                                 

13 Δημήτρης Καιρίδης Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, H Ελλάδα, η Μέση Ανατολή, οι Διεθνείς 

Σχέσεις και η Πολιτειολογία της Γνώσης. 
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  Η συνεχιζόμενη αποτυχία εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής και η 

άνοδος ενός αντι-φιλελεύθερου, αντι-δυτικού πολιτικού Ισλάμ έχουν δημιουργήσει 

την πεποίθηση ότι το Ισλάμ συνολικά ως θρησκεία αντιπαλεύεται τη δημοκρατία. Η 

πεποίθηση αυτή αγνοεί τους δημοκρατικούς πυρήνες σε αρκετές μουσουλμανικές 

χώρες της Μέσης Ανατολής όπως η Τουρκία και δευτερευόντως το Μαρόκο, το 

Λίβανο, το Ιράν, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τα Παλαιστινιακά εδάφη. Αγνοεί 

επίσης ότι το αίτημα υπέρ της λαϊκής κυριαρχίας υπήρξε πολιτικά κυρίαρχο από τα 

τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και πως ο 

φιλελεύθερος συνταγματισμός, αν και κολοβός, λειτούργησε στην Αίγυπτο του 

μεσοπολέμου και σε μεγάλα τμήματα της Μέσης Ανατολής της εποχής. Αγνοεί ότι 

η Μέση Ανατολή περιλαμβάνει λιγότερο από το ένα τρίτο των μουσουλμάνων 

παγκοσμίως και πως πολλοί μουσουλμάνοι εκτός Μέσης Ανατολής ζουν σε 

δημοκρατικά καθεστώτα όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία, και βέβαια ως ευμεγέθεις 

μειονότητες στην Ινδία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Επιπλέον αγνοεί το γεγονός ότι η 

ίδια η δυτική δημοκρατία είναι ένα πολύ πρόσφατο επίτευγμα. Αργά και σταδιακά, 

και πάντως μόλις στον 20ο αιώνα, απέκτησαν οι γυναίκες αλλά και οι Αφρο-

Αμερικάνοι τα πολιτικά τους δικαιώματα, ενώ η δημοκρατία στη δυτική Ευρώπη 

εδραιώθηκε μετά το 1945, στη νότια Ευρώπη μετά το 1974 και στην κεντρική μετά 

το 1989. 

 

  Δύο σημεία πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθούν: 

 

   Πρώτον, ότι το πολιτικό Ισλάμ είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο που 

εμφανίζεται στην Αίγυπτο του μεσοπολέμου και εξαπλώνεται από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1970 και μετά. Αποτελεί φαινόμενο της νεωτερικότητας και όσο κι αν 

φαίνεται να αντιδρά στις πρακτικές της δυτικής δημοκρατίας γεννήθηκε και 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη που δημιουργεί το άνοιγμα του πολιτικού συστήματος 

και η μαζικοποίηση της δημόσιας ζωής των Μεσανατολικών κοινωνιών14. 

 

   Δεύτερον, η αποτυχία του δυτικού φιλελευθερισμού και της δημοκρατίας 

στη Μέση Ανατολή μοιάζει να σχετίζεται περισσότερο με τη δυτική αποικιοκρατία 

και λιγότερο με την υποτιθέμενη αντι-δημοκρατική φύση του Ισλάμ. Ή καλύτερα, 

                                                 

14 Armstrong 2000, Esposito 2004, Hamzawy 2005, Mamdani 2005, Qutb 2006) 
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ακόμα κι αν το Ισλάμ θεωρηθεί αντι-δημοκρατικό, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 

περισσότερο αντι-δημοκρατικό από τις άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες. Μέχρι 

πρόσφατα μερίδα των πολιτικών επιστημόνων θεωρούσε τον Καθολικισμό 

εμπόδιο για τη δημοκρατία (Huntington 1968). Το ίδιο υποστηρίζουν εξάλλου 

αρκετοί σήμερα για την Ορθοδοξία (Huntington 1998). Αντί της ανάλωσης σε 

μεταφυσικές συζητήσεις περί θρησκευτικών δογμάτων, πιο χρήσιμο θα ήταν ίσως 

να στραφούμε στην πρόσφατη ιστορία της Μέσης Ανατολής και στον ρόλο των 

ξένων δυνάμεων σε αυτήν.  

 

  Η σύγχρονη Μέση Ανατολή γεννήθηκε την επαύριον του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου και της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

βαρυνόμενη από ένα «προπατορικό αμάρτημα», από το οποίο δεν κατάφερε ποτέ 

να απαλλαγεί. Η Μεγάλη Βρετανία αθέτησε τις υποσχέσεις της για την ίδρυση ενός 

Αραβικού έθνους-κράτους, προχώρησε στον κατακερματισμό του Μεσανατολικού 

χώρου σε ελέγξιμα Αραβικά προτεκτοράτα και υποθήκευσε μέρος του χώρου 

αυτού για τη δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους. Κατά το Μεσοπόλεμο, η δυτική 

αποικιοκρατία εξευτέλισε τους νεοσύστατους δημοκρατικούς θεσμούς στην 

Αίγυπτο, τη Συρία και αλλού για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της και των 

τοπικών ολιγαρχών συμμάχων της. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο 

Αραβικός φιλελευθερισμός κατέρρευσε υπό το βάρος της Παλαιστινιακής 

καταστροφής και της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ το 1948. Πέντε χρόνια 

αργότερα, το 1953 οι Αμερικανο-Βρετανοί ανέτρεψαν τον συνταγματικό ηγέτη του 

Ιράν Μοσάντεκ και επανέφεραν στην εξουσία τον αυταρχικό αλλά υποτελή Σάχη 

Reza Pahlavi προκειμένου να ελέγξουν τον πετρελαϊκό πλούτο της χώρας. Τρία 

χρόνια αργότερα, οι Γαλλο-Βρετανοί, ενάντια στον αντι-αποικιοκρατικό ρου της 

ιστορίας, επιχείρησαν να επανακτήσουν τον έλεγχο της διώρυγας του Σουέζ και να 

ανατρέψουν τον αυταρχικό, πλην όμως λαοπρόβλητο, ηγέτη της Αιγύπτου, 

Νάσσερ. Η αποτυχία τους, εξαιτίας και της αντίδρασης των ΗΠΑ, εκτόξευσε τη 

δημοτικότητα του Νάσσερ στα ύψη και δημιούργησε το πλαίσιο για την πολιτική 

κυριαρχία του αυταρχικού Νασσερισμού και Μπααθισμού σε μεγάλο μέρος της 

Μέσης Ανατολής.  

 

  Τέλος, η προσπάθεια της Γαλλίας να διατηρήσει τον έλεγχο της Αλγερίας σε 

συνδυασμό με τη στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ, χάρη στην υποστήριξη της 
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Δύσης (πρώτα της Γαλλίας και μετά των ΗΠΑ), έπληξαν περαιτέρω τη 

δημοτικότητα του δυτικού φιλελευθερισμού και οδήγησαν, όπως φαίνεται, στην 

αναζήτηση εναλλακτικών πολιτικών προτάσεων πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ανατολή 

και στη συνέχεια στο ίδιο το Ισλάμ15. 

 

  Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η δημιουργία το 1948 και η 

επέκταση το 1967 του κράτους του Ισραήλ, με την επίμονη δυτική υποστήριξη και 

σε πείσμα της βίαιης αντίστασης των Αράβων, επέδρασε εξαιρετικά αρνητικά στην 

πολιτική βιωσιμότητα του δυτικού φιλελευθερισμού στη Μέση Ανατολή. Σήμερα, η 

συνεχιζόμενη διαφήμιση του Ισραήλ ως της μόνης δημοκρατίας της περιοχής, 

πέραν του ότι ελέγχεται ως παραπλανητική στο βαθμό που οι Αραβικής 

καταγωγής Ισραηλινοί παραμένουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, λειτουργεί 

αρνητικά για την προσπάθεια διάδοσής της δημοκρατίας στην υπόλοιπη Μέση 

Ανατολή. Όλα αυτά αποτελούν βεβαίως λεπτομέρειες για τη μονότονη και 

στερεοτυπική παρουσίαση της Μέσης Ανατολής, του Αραβικού κόσμου και του 

Ισλάμ από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Η παρουσίαση αυτή σχετίζεται 

περισσότερο με τις παθογένειες των ίδιων των δυτικών κοινωνιών και πολιτικών 

συστημάτων, παρά με την κατάσταση αυτή καθεαυτή στη Μέση Ανατολή. Έτσι για 

παράδειγμα στις ΗΠΑ, για συγκεκριμένους ιστορικούς και πολιτικούς λόγους, το 

Μεσανατολικό περιστρέφεται γύρω από την άνευ όρων υπεράσπιση του Ισραήλ 

και κάθε κριτική της Ισραηλινής πολιτικής θεωρείται a priori ύποπτη αντισημιτισμού 

(Mearsheimer & Walt 2007, Petras 2006). Αντίστοιχα στην Ευρώπη, που εν 

πολλοίς δημιούργησε το σύγχρονο Μεσανατολικό πρόβλημα, το όλο ζήτημα 

συμπυκνώνεται σε μια άνευ όρων καταδίκη του Ισραήλ (Keridis 2004) που μπορεί 

μεν να λειτουργεί εκτονωτικά και αναπληρωματικά στην Ευρωπαϊκή αδυναμία 

παρέμβασης, ωστόσο βλάπτει τα πραγματικά συμφέροντα των Παλαιστινίων, στο 

βαθμό που καλλιεργεί τον απορριπτισμό σε έναν έντιμο συμβιβασμό (Oz 2005).  

 

  Αν ο Ατλαντικός είναι ένα όριο διαφοροποίησης στο θέμα της Αραβο-

Ισραηλινής διένεξης, με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν το Ισραήλ και την Ευρώπη να 

εμφανίζεται περισσότερο ευαίσθητη στο δράμα των Παλαιστινίων και στη 

                                                 

15 (Kamrava 2005, 340-348, Esposito 1992, 47-76, Kepel 2004, 61-80). 
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συνεχιζόμενη καταπάτηση του βασικού δικαιώματος της αυτοδιάθεσης16 (Keridis 

2004), δεν ισχύει το ίδιο για την περίπτωση της αντιπαραθετικής συσχέτισης της 

δημοκρατίας και του Ισλάμ. Εκεί, η διαφοροποίηση διαπερνά την Αμερικανική και 

την Ευρωπαϊκή κοινωνία. Σε γενικές γραμμές, η Δεξιά είναι περισσότερο σίγουρη 

για την αντίθεση μεταξύ Ισλάμ και δημοκρατίας ενώ η Αριστερά παραμένει 

περισσότερο σκεπτική και προβληματισμένη. Πρόκειται μερικώς για ένα παράδοξο 

αφού στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Δεξιά γέννησε τη μαζική και κυρίαρχη πολιτικά 

Χριστιανοδημοκρατία ως καταρχήν προσπάθεια συμβιβασμού του Καθολικισμού 

με τη δυτική νεωτερικότητα (Kalyvas 1996), ενώ σήμερα η αμερικανική Δεξιά 

τροφοδοτείται και αναζωογονείται πολιτικά από μια Ευαγγελική επανάσταση 

χριστιανικού φονταμενταλισμού που συνταράσσει την αμερικανική κοινωνία. 

Αντίστοιχα, η ευρωπαϊκή Αριστερά από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά στάθηκε 

εχθρικά απέναντι στην οργανωμένη θρησκεία και εξέφρασε πολιτικά έναν έντονο 

αντικληρικαλισμό. Η σημερινή της, ωστόσο, ανοχή προς το Ισλάμ έχει 

περισσότερο να κάνει με την αναγνώριση της κληρονομιάς της αποικιοκρατίας 

αλλά και της αρνητικής επιρροής που έχει η Αραβο-Ισραηλινή διένεξη στην όποια 

προσπάθεια εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής. 

 

  Πέραν αυτών των διαφοροποιήσεων, δημοσίως η κυρίαρχη άποψη στη Δύση 

για το Ισλάμ συμπυκνώνεται σε ένα ακραίο οριενταλιστικό στερεότυπο 

αντιδημοκρατικότητας, προϊόν της αδυναμίας της δυτικής κοινωνίας να 

προσεγγίσει και να κατανοήσει το Άλλο αλλά και ενός κολοσσιαίου αυτισμού που 

επιμένει να περιγράφει τους άλλους με τους δικούς της, δυτικούς, όρους και 

στερεότυπα. Αυτή η ίδια η συζήτηση περί της υποτιθέμενης αντιδημοκρατικότητας 

του Ισλάμ μπορεί να αυτοΐκανοποιεί τη δυτική κοινωνία επιβεβαιώνοντας την 

ανωτερότητά της, όμως πολιτικά μοιάζει αδιέξοδη αν όχι αντιπαραγωγική. Η Μέση 

                                                 

16 Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τον πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967, το Ισραήλ είχε πολύ 

περισσότερους φίλους στην Ευρώπη και στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική βοήθεια 

της Γερμανίας και τη στρατιωτική βοήθεια της Γαλλίας. Η κατοχή της Δυτικής όχθης και της Γάζας 

μετέτρεψαν τον μικρό, σοσιαλίζοντα, θύμα του Ολοκαυτώματος «Δαβίδ» που δικαιούνταν της 

υποστήριξης της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής Αριστεράς σε αμερικανοκίνητο, στρατοκρατικό, 

ιμπεριαλιστή, υπερθρησκευόμενο «Γολιάθ» που έχρηζε της καταδίκης παρά της συμπάθειας, βλ. 

“Europe and the Middle East-To Israel with hate-and guilt,” The Economist, Aug. 19th, 2006, pp. 25-

26 
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Ανατολή δεν πρόκειται να πάψει να είναι μουσουλμανική και ουδείς πιστεύει ότι οι 

Άραβες θα ασπαστούν, τουλάχιστον προσεχώς, τον Προτεσταντισμό. Εάν λοιπόν 

το Ισλάμ παραμένει ένα κεντρικό σημείο πολιτισμικής αναφοράς και ταυτότητας για 

τη Μέση Ανατολή δεν έχει νόημα η καταδίκη του που δημιουργεί ανώφελες 

πολώσεις και εντάσεις. Νόημα έχει η προσπάθεια συμβιβασμού του με τη 

νεωτερικότητα και τις φιλελεύθερες πολιτικές της αντιλήψεις. Έτσι κι αλλιώς, η 

προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις αιώνες και συναντάται και στις άλλες 

θρησκείες. Το Ισλάμ δεν αποτελεί εξαίρεση. Αξίζει, ωστόσο, να αναγνωρισθεί ότι 

στο χώρο του Μεσανατολικού Ισλάμ, η διαπραγμάτευση με τη φιλελεύθερη 

νεωτερικότητα γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής όπως αποδεικνύει, για 

παράδειγμα, ο «πόλεμος» γύρω από τη γυναικεία μαντήλα. 

 

 5. Κυρίαρχα Ιδεολογήματα και Μέση Ανατολή17 

 

  Το βασικό επιχείρημα είναι ότι κάθε χώρα βλέπει τη Μέση Ανατολή μέσα από 

τους δικούς της παραμορφωτικούς φακούς. Για τις ΗΠΑ το κεντρικό σημείο 

αναφοράς είναι το Ισραήλ, μια χώρα μόλις 6 εκατομμυρίων που αποτελεί λιγότερο 

του 2% του συνολικού πληθυσμού και λιγότερο του 1% της συνολικής έκτασης της 

περιοχής. Για τη Γερμανία οποιαδήποτε εμπλοκή στην Αραβο-Ισραηλινή διένεξη 

περιπλέκεται και εντέλει ακυρώνεται από την Ναζιστική κληρονομιά του 

Ολοκαυτώματος και της Εβραϊκής γενοκτονίας. Για τη Βρετανία και τη Γαλλία η 

σχέση με τη Μέση Ανατολή βαρύνεται από την ύστερη αποικιοκρατία αλλά και τις 

τρέχουσες σχέσεις τους με την Αμερικανική υπερδύναμη. Αν η Βρετανία αγωνιά να 

ακολουθήσει τα κελεύσματα της Ουάσινγκτον, η Γαλλία βρίσκει στη Μέση Ανατολή 

έναν προνομιούχο χώρο διαφοροποίησης από τις ΗΠΑ και εύκολης καταδίκης, 

συνήθως ρητορικής και άνευ ουσιαστικού αντικρίσματος, της Αμερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής. Για τη Ρωσία η Μέση Ανατολή αναγνωρίζεται ως ένας 

χώρος παγκόσμιας ζωτικής σημασίας από τον οποίο αποχώρησε με το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου και την ήττα των αυτοκρατορικών της φιλοδοξιών κι από τον 

οποίο παραμένει απούσα σε αντάλλαγμα της δυτικής ανοχής για την πολιτική της 

στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Για την Κίνα η Μέση Ανατολή αποτελεί εν 

                                                 

17 Δημήτρης Καιρίδης Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, H Ελλάδα, η Μέση Ανατολή, οι Διεθνείς 

Σχέσεις και η Πολιτειολογία της Γνώσης. 
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δυνάμει χώρο επιβεβαίωσης του ενισχυμένου γεωστρατηγικού status της, πράγμα 

που προς το παρόν αποφεύγει να εκμεταλλευτεί, απορροφημένη από τις ανάγκες 

της ραγδαίας εσωτερικής της ανάπτυξης. 

 

 6. Το Διεθνές Σύστημα 

 

  Για να δώσουμε έναν ορισμό σχετικά με το διεθνές σύστημα θα 

επικαλεστούμε τον Hedley Bull. Ο Βρετανός συγγραφέας αναφέρει ότι «ένα 

σύστημα κρατών (ή διεθνές σύστημα) σχηματίζεται, όταν δύο ή περισσότερα 

κράτη έχουν αρκετές σχέσεις μεταξύ τους και όταν το ένα έχει αρκετή επιρροή στις 

αποφάσεις του άλλου, ώστε να συμπεριφέρονται-σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον-

ως μέρη ενός όλου»18 Ο όρος «διεθνής κοινωνία» είναι διαφορετικός. Σύμφωνα 

πάλι με τον Hedley Bull, «μια κοινωνία κρατών (ή διεθνής κοινωνία) υπάρχει, όταν 

μια ομάδα κρατών που έχουν επίγνωση ορισμένων κοινών συμφερόντων και 

κοινών αξιών σχηματίζουν μια κοινωνία υπό την έννοια ότι αντιλαμβάνονται τους 

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

σχέσεις και να συμμετέχουν στη λειτουργία κοινών θεσμών.»19 

 

  Από την άλλη, ο Martin Wight κατέταξε τους παράγοντες, τους παίκτες του 

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

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

ρασιοναλιστές (ορθολογιστές) και τους επαναστατικούς.20. Ο Wight 

αντιλαμβανόταν τις Διεθνείς σχέσεις, ως έναν ατέρμονο διάλογο μεταξύ των 

ρεαλιστών, ορθολογικών και των επαναστατικών ιδεών. Προς τούτο αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «τα τρία ρεύματα σκέψης (παραδόσεις) δεν μοιάζουν με τρείς 

σιδηροδρομικές γραμμές, οι οποίες κινούνται παράλληλα προς το άπειρο. Δεν 

είναι φιλοσοφικά σταθερές και αμιγείς σαν τρία μεγαλόπρεπα, ήρεμα και 

ανεξάρτητα ρυάκια. Είναι ρυάκια με δίνες και ρεύματα, τα οποία συμπλέκονται 

μεταξύ τους και τα οποία δεν περιορίζονται για πολύ μέσα στις κοίτες τους».21 

                                                 

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

19 Hedley Bull. Η Άναρχη Κοινωνία. Εκδόσεις Ποιότητα. Γ έκδοση. Αθήνα 2007. σελ.51 

20 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σελ. 102 

21 Μartin Wight, Διεθνής Θεωρία, σελ. 332. 
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  Οι ρεαλιστές πιστεύουν ότι είναι άναρχο και οι σχέσεις μεταξύ των κρατών 

που το αποτελούν σε τελική ανάλυση ρυθμίζονται με πόλεμο. Οι ρασιοναλιστές με 

την σειρά τους, στα πλαίσια αυτού του άναρχου διεθνούς συστήματος κρατών, 

δίνουν έμφαση στις διεθνείς και θεσμοθετημένες διπλωματικές και εμπορικές 

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

επαναστατικοί, τέλος, πιστεύουν ή επιδιώκουν τη δημιουργία (ή και τη διατήρηση) 

μιας κοινωνίας ή οικογένειας κρατών ή ακόμη και μιας διεθνούς κοινωνίας πολιτών 

που να διέπεται από συγκεκριμένες αρχές ή και υποχρεώσεις.22 Τα κράτη στην 

διεθνή πολιτική και εν μέσω ενός άναρχου και ανταγωνιστικού διεθνούς 

συστήματος αγωνίζονται όπως προαναφέρθηκε, κυρίως για την επιβίωσή τους, 

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

η συμμετοχή στο διεθνές σύστημα ως ενεργά μέλη αυτού, λαμβάνοντας υπόψη 

την κατανομή ισχύος σε αυτό, η τήρηση ουδετερότητας και ο απομονωτισμός (π.χ. 

η Αλβανία από το 1970 έως το 1989 και οι Η.Π.Α. κατά τον 19ο αιώνα και την 

περίοδο του μεσοπολέμου). 

 

  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). 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 

                                                 

22 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σ.σ. 104 
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αυτό θα μπορέσει να γίνει πράξη (Κουσκουβέλης 2010). 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 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. 

 

  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 

καθιστούν τις αρμονικές σχέσεις στη διεθνή κοινωνία βραχύβιες και ουσιαστικά 

ανέφικτες (Κουσκουβέλης 2010). 

 

  Εφόσον τα κράτη επιλέξουν την ενεργό συμμετοχή, οι στρατηγικές επιλογές 

τους είναι23: 

 

   H υποχωρητικότητα η οποία εκφράζεται είτε μέσω του κατευνασμού 

(appeasemant) είτε μέσω της σύμπλευσης (bandwagoning). 

 

   H εξισορρόπηση. Δηλαδή η προσπάθεια δημιουργίας ισότητας ή και 

υπεροχής ισχύος μέσω της εσωτερικής ενδυνάμωσης (αύξηση συντελεστών 

ισχύος), την δημιουργία ή την συμμετοχή σε συμμαχίες με τους αντιπάλους των 

αντιπάλων τους και την χρήση ισχύος είτε στα πλαίσια ενός αμυντικού πολέμου 

είτε στα πλαίσια του πειθαναγκασμού και του διαίρει και βασίλευε. Η 

εξισορρόπηση και η μεταφορά των βαρών, είναι οι κυριότερες στρατηγικές που 

                                                 

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

187-191 
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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. (Ήφαιστος, Ο Πόλεμος και τα 

αίτιά του 2002) 

 

   Η ηγεμονία. Στην περίπτωση αυτή τα κράτη επιδιώκουν την εσωτερική 

τους ενδυνάμωση, την δημιουργία ηγεμονικών συμμαχιών με αυτά στο κέντρο 

αυτής και την επιθετικότητα η οποία εκφράζεται είτε στα πλαίσια ενός πολέμου 

κατακτήσεως, είτε στα πλαίσια του πειθαναγκασμού και του διαίρει και βασίλευε. 

 

 7. Το Περιφερειακό Υποσύστημα της Μ. Ανατολής. 

 

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

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

Zbigniew Brzezinski, μια γεωγραφική περιοχή, ο έλεγχος της οποίας κρίνεται 

απαραίτητος για μια παγκόσμια υπερδύναμη. Ο Brzezinski είναι πιστός στην 

αντίληψη του Mackinder, ο οποίος πριν από έναν αιώνα υποστήριζε πως όποιος 

ελέγχει το κέντρο της Ευρασίας (Ρωσία) ελέγχει τρεις ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, 

Αφρική) και επομένως ελέγχει τον κόσμο.24.Πριν τον Mackinder, o Mahan είχε 

                                                 

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

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

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

προσπάθεια ανάλυσης και ερμηνείας του διεθνούς συστήματος. Στόχος του βιβλίου είναι να 

παρουσιάσει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη ευρασιατική στρατηγική. Προσπαθεί να δώσει 

απάντηση στο ερώτημα: ποια θα όφειλε να είναι η παγκόσμια αμερικανική στρατηγική ώστε να 

διατηρήσουν οι ΗΠΑ την εξέχουσα θέση τους στον κόσμο. Ο τίτλος του έργου ανταποκρίνεται 
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αναφερθεί στο κυρίαρχο ρόλο της «θαλάσσιας ισχύος» στη διεθνή πολιτική. Στον 

Mahan «απάντησε» ο Mackinder  με τη θεωρία της «ευρω-ασιατικής ενδοχώρας» 

(hinterland), που μετέθετε τον κεντρικό ρόλο στην ηπειρωτική δύναμη που μπορεί 

να ελέγξει αυτή την «ενδοχώρα». Στον Mackinder απάντησε, με τη σειρά του, ο 

Ολλανδό-αμερικανός Nicholas John Spykman, ο οποίος ανέδειξε την έννοια της 

«γεωπολιτικής στεφάνης» (Rimland). Μαθητής του Mahan ο Spykman, 

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

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

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

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

 

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

ελέγξει την Ευρασία ολόκληρη. Κι όποιος ελέγχει την Ευρασία, μπορεί να 

κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο. Έτσι η Αμερική αποκτούσε δυνατότητα 

παγκόσμιου ηγετικού ρόλου ελέγχοντας τις δύο «στεφάνες»25 Όπως γίνεται 

αντιληπτό, η σημασία της Μέσης Ανατολής, ως μέρος της Αραβικής «στεφάνης» 

είναι κεφαλαιώδης. Η Μέση Ανατολή αποτελεί μια περιοχή ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος για τις Διεθνείς Σχέσεις, εφόσον πρόκειται για ένα ευρύ 

υποσύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλαπλές συγκρούσεις, συνήθως 

μακροχρόνιες, ενώ παράλληλα έχει μεγάλη στρατηγική και οικονομική σημασία. Η 

κατάσταση που επικρατεί στο διεθνές σύστημα, επηρεάζει, όπως είναι φυσικό, όλα 

τα περιφερειακά υποσυστήματα. Ωστόσο όσο οικονομικό-πολιτική και στρατηγική 

αξία έχει μια περιοχή, τόσο περισσότερο επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, 

εφόσον βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η Μέση Ανατολή, αποτελεί εν 

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

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

τροφοδοτεί και από τις οποίες τροφοδοτείται. 

  Η σημασία της Μέσης Ανατολής για την διεθνή πολιτική ήταν ιδιαίτερα 

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

                                                                                                                                                    

πλήρως στο περιεχόμενό του. Ο συγγραφέας, μεταχειρίζεται το χάρτη της Ευρασίας ως μία 

ζωντανή σκακιέρα. Τα κράτη αποτελούν τα πιόνια του. 

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

βάθους», 08 Φεβρουαρίου 2010. 

http://www.antifono.gr/
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εξάρτησης της Δύσης από το πετρέλαιο του κόλπου, όσο και εξαιτίας του 

οικουμενικού ανταγωνισμού των δύο υπερδυνάμεων. Το τέλος του διπολισμού 

όμως δεν σήμανε το τέλος της σημασίας της Μέσης Ανατολής. Αντίθετα, οι 

αλλαγές που επήλθαν στην διεθνή σκηνή αλλά και οι δραματικές αλλαγές που 

προκάλεσε στην περιφέρεια η επίθεση εναντίον του Ιράκ το 1991, αύξησαν το 

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

Ηνωμένων Πολιτειών, μετατράπηκε σε απόλυτη προτεραιότητα της αμερικανικής 

πολιτικής. Ο ακριβής καθορισμός της περιοχής της Μέσης Ανατολής αποτελεί 

μάλλον ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς πρόκειται για μια γεωγραφική έννοια, που 

διαφοροποιείται κατά καιρούς, ανάλογα με τις πολιτικές και ιστορικές συνθήκες 

που επικρατούν κάθε φορά. Έτσι μέχρι τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο, οι όροι που 

χρησιμοποιούνται αφορούν σχετικά μικρές περιοχές, όπως ο Λεβάντες (Levan ή 

Mackrek) ή Εγγύς Ανατολή (Proche Orient/Near East) ή η Βόρειος Αφρική 

(Μaghreb) δηλαδή περιοχές που βρίσκονται στις ακτές της Μεσογείου. 

 

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

χρησιμοποιείται κυρίως μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο και υποδεικνύει μια 

τεράστια περιοχή, 4.000.000 Km2 περίπου, που προσδιορίζεται από Βορρά προς 

Νότο από τα στενά του Βοσπόρου και φθάνει μέχρι το απώτατο άκρο τα 

Σαουδικής Αραβίας στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ από την Δύση προς την Ανατολή 

ξεκινά από την Αίγυπτο και φθάνει μέχρι τα σύνορα του Αφγανιστάν και του 

Πακιστάν26. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, ένας νέος όρος, ακόμα ευρύτερος, 

κάνει την εμφάνισή του. Πρόκειται για την Ευρύτερη Μέση Ανατολή και Βόρεια 

Αφρική (Broader Middle East and North Africa). O όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2003 από τον Αμερικανό Πρόεδρο George 

Bush και υιοθετήθηκε κατά την διάρκεια της συνόδου των οκτώ (8) πιο 

αναπτυγμένων κρατών (G8) τον Ιούνιο του 2004. Έτσι η ευρύτερη Μέση Ανατολή 

περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο το Ιράν, αλλά και το Αφγανιστάν και το Πακιστάν27. Η 

προσπάθεια διεύρυνσης του όρου Μέση Ανατολή, συμπίπτει με κεφαλαιώδους 

σημασίας στόχους της αμερικανικής πολιτικής, όπως διαμορφώθηκε μετά την 

                                                 

26 Lacoste Y, Dictionnaire de Geopolitique, Flammarion ,Paris, 1995, p. 1050 

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

watch 836, Washington Institute for Near East Policy, February25, 2004 
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τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, δηλαδή τον εκδημοκρατισμό των 

χωρών της ευρύτατης και ετερογενούς αυτής περιοχής, πράγμα που θεωρείται 

από την Ουάσινγκτον ως προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την επιτυχή έκβαση 

του πολέμου κατά της τρομοκρατίας28. 

 

  Παρά τις δυσκολίες και την ρευστότητα που υπάρχει στον προσδιορισμό των 

ορίων της περιοχής, είναι ευρύτερα αποδεκτή η εξής διαίρεση: 

 

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

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

μελετητές τη τοποθετούν στην Μέση Ανατολή. 

 

   Μέση Ανατολή, στην οποία περιλαμβάνονται η Τουρκία, το Ιράκ, το 

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

υποσυστήματος του Κόλπου. 

 

   Αραβο-περσικός Κόλπος, τμήματα του οποίου αποτελούν η Σαουδική 

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

Κατάρ και η Υεμένη. 

 

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

Τυνησία, το Μαρόκο/Δυτική Σαχάρα και η Μαυριτανία29. 

 

  Το ευρύτερο υποσύστημα, λοιπόν της Μέσης Ανατολής αποτελεί πεδίο 

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

 

    διατρέχεται από στρατηγικής σημασίας οδούς μεταφορών και 

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

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

                                                 

28 Βιβή Κεφάλα, Σημειώσεις για το μάθημα ‘’Διεθνής Πολιτική στην Μέση Ανατολή’’, Ρόδος, 

Δεκέμβριος 2008, σελ. 2 

29 Βιβή Κεφάλα, Σημειώσεις για το μάθημα ‘’Διεθνής Πολιτική στην Μέση Ανατολή’’, Ρόδος, 

Δεκέμβριος 2008, σελ. 3 
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Στενών του Βοσπόρου, τα οποία αποτελούν εμπόδιο για την απρόσκοπτη κάθοδο 

των ρωσικών πλοίων προς τις θερμές θάλασσες. 

 

    διαθέτει τα μεγαλύτερα γνωστά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, με το χαμηλότερο κόστος εξόρυξης. 

 

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

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

περιοχής απαιτούνται πολιτικο-στρατιωτικές συμμαχίες, αφενός μεν με μεσαίες 

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

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

Εφόσον, όπως αποδεικνύεται η σύναψη των συμμαχιών με όλους τους 

περιφερειακούς δρώντες δεν είναι δυνατή, τότε η προσφυγή στον εξαναγκασμό 

αποτελεί την επόμενη επιλογή της υπερδύναμης. Στα πλαίσια του εξαναγκασμού 

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

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

στρατιωτικής βίας. Η Μέση Ανατολή αποτελεί ένα ιδιαίτερα ανομοιογενές 

υποσύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία του εδάφους, όπως για 

παράδειγμα εκτεταμένες έρημοι στις χώρες του κόλπου ή εξαιρετικά εύφορες 

περιοχές, όπως το Δέλτα του Νείλου. Παράλληλα υπάρχει τεράστια ανισότητα 

στους διαθέσιμους φυσικούς πόρους κάθε χώρας, όσον αφορά το νερό και το 

πετρέλαιο, πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει σε αρκετές κρίσεις μεταξύ γειτονικών 

κρατών (π.χ. Τουρκία-Συρία για τα νερά του Ευφράτη, Ιράκ-Κουβέιτ για το 

πετρέλαιο)30. 

 

  Διαφορές υπάρχουν, όπως είναι αναμενόμενο, και μεταξύ των πολιτευμάτων 

των κρατών της περιοχής, όπου τα μοναρχικά και δημοκρατικά πολιτεύματα 

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

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

θρησκευτικό, γλωσσικό και πολιτισμικό, πράγμα το οποίο περιπλέκει ακόμα 

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

                                                 

30 Βιβή Κεφάλα, Σημειώσεις για το μάθημα ‘’Διεθνής Πολιτική στην Μέση Ανατολή’’, Ρόδος, 

Δεκέμβριος 2008, σελ. 4 
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πλαίσια του αραβικού κόσμου, ο οποίος αποτελεί το πιο ομοιογενές σύνολο 

στην περιοχή, υπάρχουν θρησκευτικές διαφοροποιήσεις, καθώς εκτός των δύο 

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

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

οι Τούρκοι, οι Εβραίοι, οι Ιρανοί, οι Αφγανοί, οι Πακιστανοί κλπ. Σημαντική επίσης 

είναι και η παρουσία του Κουρδικού πληθυσμού, ενός λαού που δεν έχει 

αποκτήσει κρατική οντότητα καθώς ο πληθυσμός αυτός διαμοιράζεται σε τέσσερα 

κράτη (Τουρκία, Συρία, Ιράκ και Ιράν). 

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΡΑΝ – ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – ΥΕΜΕΝΗ 

 

 8. Ιράν 

 

  Γενικά. 

 

  Το Ιράν, επίσημα Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ανεπίσημα Περσία, είναι 

χώρα της Μέσης Ανατολής στη Νοτιοδυτική Ασία. Ενώ τοπικά η χώρα ήταν 

γνωστή ως Ιράν από την αρχαιότητα, έως το 1935 η επικρατούσα ονομασία 

παγκοσμίως ήταν Περσία. Μετά το 1935 χρησιμοποιούνταν διεθνώς και οι δύο 

ονομασίες, ο όρος Ιράν όμως καθιερώθηκε έκτοτε ως επίσημη ονομασία της 

χώρας. Έχει έκταση 1.648.195 τ. χλμ. και πληθυσμό 81.163.000 σύμφωνα με τη 

μέση εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 201731. Το Ιράν συνορεύει στα βόρεια 

με Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία και Τουρκμενιστάν, ανατολικά με Πακιστάν και 

Αφγανιστάν και δυτικά με Τουρκία και Ιράκ. Πρωτεύουσα είναι η Τεχεράνη, που 

αποτελεί το πολιτικό, πολιτιστικό, εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της χώρας. Το 

Ιράν θεωρείται σημαντική περιφερειακή δύναμη και καταλαμβάνει εξέχουσα θέση 

σε θέματα παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής και οικονομίας, ως αποτέλεσμα 

κυρίως των μεγάλων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που διαθέτει. Η 

χώρα είναι επίσης μέλος του ΟΠΕΚ και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

  Ιστορικά, είναι από τις περιοχές του κόσμου όπου αναπτύχθηκαν οι πρώτοι 

σημαντικοί πολιτισμοί, με τους πρώτους οργανωμένους οικισμούς το 7.000 π.χ., 

ενώ από την πρώτη χιλιετία π.χ. έως τον 7ο αιώνα μ.Χ. εγκαθιδρύθηκαν μεγάλες 

                                                 

31 Απογραφή Ιράν 2011 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A0%CE%95%CE%9A
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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αυτοκρατορίες: Αχαιμενίδες, Πάρθοι, Σασσανίδες. Κατά τη χρυσή εποχή του Ισλάμ 

(7ος-11ος αιώνας), στο Ιράν άκμασαν οι επιστήμες: φιλοσοφία, ιατρική, 

αστρονομία, μαθηματικά καθώς και οι τέχνες και η λογοτεχνία. Το 1906 συστάθηκε 

το πρώτο κοινοβούλιο της χώρας, ενώ από την 1η Απριλίου 1979, έγινε ισλαμική 

δημοκρατία. 

 

  Ιστορία 

 

  Η περιοχή του σημερινού Ιράν κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ. κατοικούνταν 

από Πέρσες και Μήδους. Οι πρώτοι επικράτησαν και με επικεφαλής τη δυναστεία 

των Αχαιμενιδών δημιούργησαν μια αχανή αυτοκρατορία που έφτασε στα όρια της 

ακμής της τον 6ο και 5ο π.χ. αιώνα, και εκτεινόταν από τη Μικρά Ασία έως τον 

ποταμό Ινδό. Την περίοδο 499-449 π.χ. οι Πέρσες συγκρούστηκαν με τους 

Έλληνες στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας και του Αιγαίου Πελάγους. Το 

διάστημα 356-323 π. Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος, επικεφαλής των συνασπισμένων 

Ελλήνων, κατάφερε να επιβληθεί του Πέρση "Μεγάλου Βασιλέα" Δαρείου Γ' και να 

κατακτήσει τα εδάφη της αυτοκρατορίας του. Η κυριαρχία των διαδόχων του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου υπήρξε πρόσκαιρη και μέσα σε λιγότερο από έναν αιώνα, η 

περσική δυναστεία των Πάρθων επικράτησε σε ολόκληρη την περιοχή. Από τον 

4ο αιώνα μ.Χ., τη δυναστεία των Πάρθων τη διαδέχτηκε αυτή των Σασσανιδών. Οι 

μουσουλμάνοι Άραβες κατέλυσαν το περσικό βασίλειο τον 7ο αιώνα και από τότε 

σταδιακά ξεκίνησε ο εξισλαμισμός της περιοχής. Η περιοχή καταλήφθηκε δύο 

φορές πρόσκαιρα από τους Μογγόλους, το 13ο και το 14ο αιώνα32. 

 

  Μετά την εξάπλωση του ισλαμισμού στην Περσία, οι περισσότερες πόλεις 

της αυτοκρατορίας των Σασσανιδών, εκτός από τις επαρχίες της Κασπίας 

Θάλασσας και την Υπερωξιανή, προσχώρησαν στο νέο καθεστώς. Αρκετές 

επαρχίες στο Ιράν αρχικά αντιστάθηκαν στους Άραβες κατακτητές, αν και καμία 

δεν κατάφερε τελικά να τους απωθήσει. Όταν όμως η επικράτηση των Αράβων 

ήταν οριστική, αρκετές πόλεις στασίασαν, σκοτώνοντας τους κυβερνήτες, για να 

επανέλθει η τάξη με την αποστολή ενισχύσεων. Η μετάβαση του Ιράν στον 

Ισλαμισμό ήταν γενικά μία σύνθετη διαδικασία και θεωρείται ότι έγινε σταδιακά, 

                                                 

32 Παγκόσμια Ιστορία. Εκδοτική Αθηνών. Αθήνα 1990, τόμος 1. 
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χωρίς ιδιαίτερη χρήση βίας. Βέβαια, καταγράφονται περιστασιακές καταστροφές 

μνημείων του ζωροαστρισμού και εκτελέσεις ιερέων. Μέχρι τον 9ο αιώνα, το Ισλάμ 

ήταν πλέον η επικρατούσα θρησκεία στην Περσία και οι αλλαγές που επέφερε 

στον πολιτισμό και τη ζωή των Ιρανών ήταν σημαντικές. Σε ορισμένες περιοχές, 

όπως στη Φαρς, ο ζωροαστρισμός παρέμενε ακόμα ισχυρός κατά τον 9ο αιώνα, 

ενώ μαζικές προσχωρήσεις στον ισλαμισμό καταγράφονται ακόμα και τον 10ο 

αιώνα. 

 

  Κατά την περίοδο παρακμής του Πατριαρχικού Χαλιφάτου, παρατηρείται η 

ανάδυση ανεξάρτητων και ημιανεξάρτητων δυναστειών σε διάφορα μέρη της 

Περσίας, όπως οι Ταχιρίδες, οι Σαφαρίδες, οι Σαμανίδες κι άλλοι. Σε κοινωνικό 

επίπεδο, οι Άραβες κατήργησαν το ταξικό κοινωνικό σύστημα των Σασσανιδών, 

ενώ αργότερα, κυρίως κάτω από την εξουσία των Ομαγιαδών, αναπτύχθηκε μία 

άλλη μορφή διακρίσεων και αποκλεισμού των μη-Αράβων. Αντιδρώντας σε αυτή 

την εξέλιξη, ο Ιρανός στρατηγός Αμπού Μοσλέμ εξόρισε τους Ομαγιάδες από τη 

Δαμασκό και υποστήριξε τους Αββασίδες χαλίφηδες για την κατάκτηση της 

Βαγδάτης. Οι τελευταίοι συχνά επέλεγαν Ιρανούς για βεζίρηδες τους, και οι Ιρανοί 

κυβερνήτες είχαν έτσι έναν σχετικό βαθμό αυτονομίας. Έτσι, το 822, ο κυβερνήτης 

του Χορασάν, Ταχίρ, διακήρυξε την ανεξαρτησία του και ίδρυσε τη νέα περσική 

δυναστεία των Ταχιριδών. Μέχρι την εποχή των Σαμανιδών, οι προσπάθειες του 

Ιράν για ανάκτηση της ανεξαρτησίας του ήταν πλέον γόνιμες. 

 

  Η πολιτιστική αναγέννηση της ύστερης των Αββασιδών περιόδου οδήγησε 

στην αναβίωση μίας εθνικής ιρανικής ταυτότητας. Το κίνημα αυτό έφτασε στην 

ακμή του κατά τον 9ο και τον 10ο αιώνα, με πιο γνωστό αποτέλεσμα τη συνέχιση 

της περσικής γλώσσας, επίσημης γλώσσας του Ιράν ακόμα και σήμερα. Ο 

Φερντουσί, ο μεγαλύτερος επικός ποιητής της χώρας, θεωρείται σήμερα ως η πιο 

σημαντική μορφή στην επιβίωση της περσικής γλώσσας. Μετά από μία περίοδο 

καταστολής, το ιρανικό στοιχείο επανέκαμψε ως ένα ιδιαίτερο, διαφορετικό και 

διακριτό στοιχείο μέσα στο Ισλάμ. Το 1218 οι ανατολικές επαρχίες της 

Υπερωξιανής και του Χορασάν δέχθηκαν την εισβολή των Μογγόλων του Τζένγκις 

Χαν. Στην πλειονότητα τους, οι πόλεις της Υπερωξιανής και της Περσίας 

αρνήθηκαν να υποταχθούν, με αποτέλεσμα να υποστούν ολοσχερή καταστροφή. 

Σύμφωνα με τις περιγραφές ιστορικών, οι ορδές των Μογγόλων δεν άφηναν ούτε 
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τα ζώα ζωντανά στο πέρασμά τους ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στις 

πόλεις Μαρβ και Χεράτ, ο πληθυσμός υποβάλλονταν σε βασανιστήρια πριν 

σφαγιαστεί. 

 

  Οι ιστορικές αναφορές δίνουν εκτιμήσεις του αριθμού των νεκρών σε 

επίπεδα ακόμα και άνω του συνολικού πληθυσμού των πόλεων, γεγονός που 

θεωρείται ενδεικτικό μιας απαράμιλλης μείωσης του πληθυσμού33. Σε μία επιστολή 

του στο βασιλιά Λουδοβίκο τον Θ', ο εγγονός του Τζένγκις Χαν, Ουλαγκού χαν, 

αναφέρει ότι είναι ο αυτουργός 200.000 θανάτων στο Ιράν και το Χαλιφάτο, ενώ 

ακολούθησε αμέσως μετά ο Ταμερλάνος, ως επόμενος κατακτητής, με 

πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του τη Σαμαρκάνδη. Το 1387, ο Ταμερλάνος 

κατέστειλε μία εξέγερση στο Ισπαχάν σκοτώνοντας σχεδόν 70.000 άτομα. Οι 

διάδοχοι όμως τόσο του Ταμερλάνου, όσο και του Ουλαγκού, σταδιακά 

υιοθέτησαν τα ήθη και έθιμα των κατακτημένων πληθυσμών, επιλέγοντας τελικά 

τον περσικό πολιτισμό ως δικό τους. Η επιδημία χολέρας του 14ου αιώνα ήταν 

άλλη μία πληγή για το Ιράν, καθώς σκότωσε σχεδόν το 30% του πληθυσμού του. 

Η Περσία ενώθηκε από τον Αμπού Σαΐντ σε ενιαία πολιτική οντότητα το 1452, 

όμως τα επόμενα χρόνια κατακτήθηκε για λίγα έτη από τους Οθωμανούς 

Τούρκους. Με το σάχη Ισμαήλ Α' τερματίστηκε η οθωμανική εξουσία, και η 

περιοχή έγινε και πάλι ανεξάρτητη (1502-1736). Την εποχή εκείνη το σιιτικό δόγμα 

καθιερώθηκε ως επίσημο. Τον 18ο αιώνα η Περσία γνώρισε τις επιβουλές της 

Οθωμανικής και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, που προσπαθούσαν να 

προσαρτήσουν τμήματά της, χωρίς όμως επιτυχία, ενώ επί σάχη Ναδίρ Α' 

ισχυροποιήθηκε η θέση της χώρας. Τον 19ο αιώνα η Ρωσία και η Βρετανική 

Αυτοκρατορία προσπαθούσαν να θέσουν την Περσία υπό τη σφαίρα επιρροής 

τους. Η ηγεμονική πολιτική αυτών των δυνάμεων έγινε πιο έντονη όταν το 1908 

ανακαλύφθηκαν κοιτάσματα πετρελαίου. 

 

  Το 1925 ο Ρεζά Σαχ με πραξικόπημα ανέτρεψε την παρακμάζουσα 

δυναστεία των Καζάρων και ονομάστηκε σάχης. Η διακυβέρνησή του προώθησε 

την εκβιομηχάνιση της χώρας, τα σιδηροδρομικά δίκτυα, τις κατασκευές, αλλά και 

την καθιέρωση ενός εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ο Ρεζά προσπάθησε να 

                                                 

33 Ehsan Yarshater, Iran, Encyclopedia Iranica, Vol. XIII, Fasc. 3, pp. 230-231; 
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διατηρήσει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην επιρροή της Βρετανίας και τη 

Ρωσίας στη χώρα, αλλά με το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι 

κληρονομικοί του δεσμοί με τη Γερμανία προκάλεσαν την επιφύλαξη των 

Βρετανών και των Ρώσων. Το 1941 οι δύο αυτές χώρες ως σύμμαχοι κατέλυσαν 

τη χώρα με στόχο να χρησιμοποιήσουν το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφορών κατά 

τον πόλεμο, προκαλώντας παράλληλα την παραίτηση του σάχη υπέρ του γιου 

του, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί. Το 1951, ο Μοχάμεντ Μοσαντέκ εκλέχθηκε 

πρωθυπουργός. Μετά την εθνικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας στη χώρα, η 

δημοτικότητά του αυξήθηκε έντονα. Η Βρετανία, με την πρωθυπουργία του 

Ουίνστον Τσόρτσιλ, ως αντίδραση επέβαλε εμπάργκο στο ιρανικό πετρέλαιο, 

βρίσκοντας σύμμαχο και τις ΗΠΑ, σε μία μυστική επιχείρηση ανατροπής του 

Μοσαντέκ. Με εντολή του πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, η επιχείρηση 

Αίας ξεκίνησε, προκαλώντας τελικά τη σύλληψη του Μοσαντέκ τον Αύγουστο του 

1953. Το πραξικόπημα αυτό αποτελεί την πρώτη φορά κατά την οποία οι ΗΠΑ 

ανέτρεψαν μία ξένη, δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση34. Μετά την απομάκρυνση 

του πρωθυπουργού, η διακυβέρνηση του Παχλαβί έγινε ιδιαίτερα αυταρχική. Με τη 

βοήθεια των ΗΠΑ, ο σάχης κατάφερε να εκσυγχρονίσει τις υποδομές της χώρας, 

αλλά παράλληλα επιβλήθηκε σε όλες τις μορφές πολιτικής αντιπαράθεσης με την 

πανίσχυρη εθνική μυστική υπηρεσία Σαβάκ. 

 

  Στις 2 Μαΐου του 1961, χιλιάδες Ιρανοί καθηγητές και μαθητές διαδήλωσαν 

μπροστά στο κτίριο του Κοινοβουλίου στην Τεχεράνη απαιτώντας αυξήσεις 

μισθών πέραν εκείνων που πρόσφερε η κυβέρνηση. Στα αιτήματα των 

διαδηλωτών δεν ήταν μόνο οι αυξήσεις, αλλά και οι καταγγελίες για όργιο νοθείας 

στις εκλογές του Ιανουαρίου, ενώ ένα όνομα ακουγόταν συχνά από το πλήθος: 

εκείνο του πρώην πρωθυπουργού Μοσαντέκ. Η αστυνομία απάντησε με 

καταιγισμό πυρών. Όταν σίγησαν τα όπλα, ένας καθηγητής ήταν νεκρός και τρεις 

βαριά τραυματισμένοι. Την επομένη το πλήθος που συγκεντρώθηκε ήταν ακόμα 

μεγαλύτερο - ξεπερνούσε τα 30.000 άτομα - και στις 5 Μαΐου η κυβέρνηση 

εξαναγκάστηκε σε παραίτηση35. Ενεργός κριτής της επονομαζόμενης «λευκής 

επανάστασης» του σάχη έγινε ο Αγιατολαχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ο οποίος 

                                                 

34 Stephen Kinzer, All the Shah's Men, Wiley 2003, σελ. 

35 Όργιο νοθείας και αίμα στο Ιράν, Ιστορικό Λεύκωμα 1961, σελ. 123, Καθημερινή (1997) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%87%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%A1%CE%B5%CE%B6%CE%AC_%CE%A0%CE%B1%CF%87%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%87%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CF%8C%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%B9%CF%84_%CE%91%CF%8A%CE%B6%CE%B5%CE%BD%CF%87%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1961
https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%87_%CE%A7%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%8A%CE%BD%CE%AF


- 30 - 

 

αποκήρυξε δημόσια την εξουσία του σάχη. Ο Χομεϊνί συνελήφθη και φυλακίστηκε 

για 18 μήνες, και μετά την αποφυλάκισή του το 1964 άσκησε έντονη δημόσια 

κριτική στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο σάχης υποχρεώθηκε να τον εξορίσει αρχικά 

στην Τουρκία, στη συνέχεια στο Ιράκ, και τελικά στη Γαλλία. Ο Χομεϊνί όμως δεν 

σταμάτησε την κριτική εναντίον του. 

 

  Η Ιρανική Επανάσταση, ή αλλιώς γνωστή ως Ισλαμική επανάσταση, ξεκίνησε 

τον Ιανουάριο του 1978, με τις πρώτες μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στην εξουσία 

του σάχη. Μετά από συνεχόμενες απεργίες και διαμαρτυρίες που παρέλυαν την 

οικονομία της χώρας, ο σάχης εγκατέλειψε το Ιράν τον Ιανουάριο του 1979, και ο 

Αγιατολαχ Χομεϊνί επέστρεψε στην Τεχεράνη από την εξορία. Η δυναστεία των 

Παχλαβί κατέρρευσε δέκα ημέρες αργότερα, στις 11 Φεβρουαρίου, όταν ο στρατός 

του Ιράν παρέμεινε ουδέτερος στην πολιτική διαμάχη, μετά από συρράξεις 

ανταρτών και στρατιωτών πιστών στο σάχη. Την 1η Απριλίου του 1979, το Ιράν 

έγινε και επίσημα ισλαμική δημοκρατία με τη διεξαγωγή εθνικού δημοψηφίσματος. 

Το Δεκέμβριο του 1979, η χώρα ενέκρινε ένα θεοκρατικό σύνταγμα, με το οποίο ο 

Χομεϊνί έγινε ανώτατος αρχηγός της χώρας. Η ταχύτητα και η επιτυχία της 

επανάστασης προκάλεσε εντύπωση σε όλο τον κόσμο, καθώς δεν πυροδοτήθηκε 

από πολεμικές αποτυχίες, οικονομική κρίση ή αγροτική επανάσταση, αντίθετα η 

χώρα ζούσε με σχετική ευημερία. Αν και τόσο οι εθνικιστές όσο και οι μαρξιστές 

συμμετείχαν με παραδοσιακούς ισλαμιστές στην εκθρόνιση του σάχη, αρκετές 

χιλιάδες σκοτώθηκαν ή εκτελέστηκαν από το ισλαμικό καθεστώς στη συνέχεια, 

καθώς η ισλαμική δημοκρατία εξελίχθηκε σε μία άτυπη μονοκρατορία του Χομεϊνί. 

 

  Οι σχέσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ διαβρώθηκαν ταχύτατα κατά την 

επανάσταση, καθώς στις 4 Νοεμβρίου του 1979 μία ομάδα Ιρανών φοιτητών 

κατέλαβαν την αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη. Με την κατηγορία ότι 

υπηρετούσαν στην ΣΙΑ (CIA) με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν, το 

προσωπικό της πρεσβείας κρατήθηκαν όμηροι, ενώ ο Χομεϊνί, αν και δεν είχε 

εμπλακεί στην πραγματοποίηση της κατάληψης, υποστήριξε τους φοιτητές μετά 

την επιτυχία τους. Αν και οι περισσότεροι από τους ομήρους - κυρίως γυναίκες και 

αφροαμερικανοί - απελευθερώθηκαν τους πρώτους μήνες της κατάληψης, οι 

υπόλοιποι 52 όμηροι κρατήθηκαν για συνολικά 444 ημέρες. Η κυβέρνηση του Τζίμι 

Κάρτερ προσπάθησε χωρίς επιτυχία να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD_(%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/CIA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AF%CE%BC%CE%B9_%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AF%CE%BC%CE%B9_%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%81
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Αμερικανών πολιτών, αλλά τελικά η ομηρία έληξε τον Ιανουαρίου του 1981 με τη 

διακήρυξη του Αλγερίου. 

 

  Ο απόηχος της ιρανικής επανάστασης φαινομενικά προκάλεσε χάος και 

αποσυντονισμό στο κράτος του Ιράν, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε ο ηγέτης του 

Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν, παράλληλα με τη δυσαρέσκεια του δυτικού κόσμου. Ο 

κάποτε ισχυρός ιρανικός στρατός είχε διαλυθεί κατά την επανάσταση και ο 

Χουσεΐν επιθυμούσε την επέκταση των προσβάσεων του στον Περσικό κόλπο, 

διεκδικώντας ξανά περιοχές που είχε διεκδικήσει και κατά την εξουσία του σάχη. 

Το Χουζεστάν, με αραβικό πληθυσμό και πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου, ήταν ο 

πρώτος στόχος του, για να ακολουθήσουν και τα νησιά Αμπού Μούσα και 

Τουνμπ, στα ύδατα του Ιράν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο ιρακινός στρατός 

εισέβαλε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1980 στο ιρανικό Χουζεστάν, ξεκινώντας έτσι 

τον πόλεμο Ιράν - Ιράκ. Αν και οι ιρακινές δυνάμεις είχαν αρκετές πρώιμες 

επιτυχίες και ανάπτυξη, οι ιρανικές δυνάμεις κατάφεραν μέχρι το 1982 να τις 

απωθήσουν ξανά στα αρχικά σύνορα. Ο Χομεϊνί προσπάθησε να εξάγει την 

ισλαμική επανάσταση προς τα δυτικά και το Ιράκ, κυρίως απευθυνόμενος στην 

πλειοψηφία των Σιιτών μουσουλμάνων της χώρας. Ο πόλεμος συνεχίστηκε για 

ακόμη 6 χρόνια, μέχρι το 1988, όταν ο Χομεϊνί συμφώνησε σε μία συμφωνία 

ανακωχής με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνολικές απώλειες 

του Ιράν εκτιμώνται μεταξύ 500.000 και 1 εκατομμυρίου ανθρώπων, με 

περισσότερους από 100.000 Ιρανούς να είναι θύματα χημικών όπλων του Ιράκ. 

 

  Μετά τον πόλεμο, ο πρόεδρος Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί και η κυβέρνησή 

του επικεντρώθηκαν σε μία ρεαλιστική πολιτική ανοικοδόμησης της χώρας και 

ενδυνάμωσης της οικονομίας, διατηρώντας την ιδεολογία της επανάστασης. Ο 

Ραφσαντζανί υπηρέτησε μέχρι το 1997 και τον διαδέχθηκε ο μετριοπαθής 

Μοχάμεντ Χαταμί. Στις δύο θητείες του, ο Χαταμί υποστήριξε την ελευθερία της 

έκφρασης, την κοινωνική ανοχή και την κοινωνία των πολιτών, καλλιέργησε 

διπλωματικές σχέσεις με άλλες χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, και εφάρμοσε 

μία οικονομική πολιτική που υποστήριζε την ελεύθερη αγορά και τις ξένες 

επενδύσεις. Όμως ο Χαταμί θεωρείται ότι απέτυχε στο να κάνει τη χώρα πιο 

δημοκρατική. Στις προεδρικές εκλογές του 2005, το Ιράν έκανε μία ακόμα αλλαγή 

κατεύθυνσης, όταν ο συντηρητικός λαϊκός υποψήφιος Μαχμούτ Αχμαντινετζάντ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BC_%CE%A7%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%90%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD_(%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D_%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BC%CF%80&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%81_%CE%A7%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%AF_%CE%A1%CE%B1%CF%86%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%AF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%87%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84_%CE%91%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84
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εκλέχθηκε πρόεδρος νικώντας τον Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί. Στις προεδρικές 

εκλογές του 2009 ο Αχμαντινετζάντ επανεξελέγη με 62% έναντι 34% του 

φιλελεύθερου αντιπάλου Μιρ Χοσεΐν Μουσαβί. Ο Μουσαβί αρνήθηκε να 

αναγνωρίσει το αποτέλεσμα και κατήγγειλε εκτεταμένη νοθεία. Ακολούθησαν 

μεγάλες διαδηλώσεις οπαδών του Μουσαβί οι οποίες κατεστάλησαν βίαια ενώ 

πολλοί πρωτεργάτες καταδικάσθηκαν σε θάνατο αργότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

οι ΗΠΑ το Ηνωμένο Βασίλειο, και άλλες χώρες εξέφρασαν την ανησυχία τους για 

τις κατηγορίες περί νοθείας και καταδίκασαν την καταστολή των διαδηλώσεων. 

 

  Πολιτική 

 

  Το Ιράν αποτελεί συνταγματική ισλαμική δημοκρατία, όπως ορίζει το 

σύνταγμα το 1979 που ονομάζεται Κανούν-ι Ασασί. Η νομοθετική και εκτελεστική 

εξουσία ασκούνται από μια σειρά συνδεόμενων θεσμών, ορισμένοι εκ των οποίων 

στελεχώνονται από αιρετούς και άλλοι από άτομα διορισμένα με βάση τις 

θρησκευτικές τους επιλογές. Η βασική πολιτειακή ιδέα είναι το «βελαγιάτ-ι φακίχ», 

ήτοι «καθοδήγηση από ειδικό του ισλαμικού θρησκευτικού νόμου» που βρίσκει 

εφαρμογή στους μη λαϊκά εκλεγμένους θεσμούς του Ανώτατου Ηγέτη και του 

Συμβουλίου Κηδεμόνων. Αυτή η "καθοδηγητική" μορφή εξουσίας από ιερωμένους 

προστίθεται στο παγκοσμίως κοινό πολιτειακό τρίπτυχο νομοθετικής, εκτελεστικής 

και δικαστικής εξουσίας και μάλιστα τις ελέγχει αφ' υψηλού. Ανώτατος άρχοντας 

του κράτους δεν είναι ο Πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας ο οποίος έχει ρόλο 

πρωθυπουργού αλλά ο Ανώτατος Ηγέτης ο οποίος έχει ρόλο αρχηγού του 

κράτους. 

 

  Ανώτατος Ηγέτης 

 

  Σύμφωνα με το ιρανικό σύνταγμα, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν σκιαγραφεί 

και επιβλέπει την εφαρμογή των «γενικών πολιτικών κατευθύνσεων της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας του Ιράν». Αναπληρώνεται από το Συμβούλιο των Κηδεμόνων, μία 

επιτροπή σημαινόντων ιερωμένων. Ο Ανώτατος Ηγέτης είναι και αρχιστράτηγος 

του στρατού όπως και αρχηγός των υπηρεσιών ασφαλείας και των μυστικών 

υπηρεσιών και είναι ο μόνος που δικαιούται να κηρύξει πόλεμο. Ηγείται 

προσωπικά του αυτόνομου στρατού των Φρουρών της ισλαμικής επανάστασης. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CF%81_%CE%A7%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%90%CE%BD_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%AF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%97%CE%B3%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BD
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Επίσης διορίζει και απομακρύνει τους επικεφαλής της δικαιοσύνης και των 

κρατικών ΜΜΕ. Τέλος διορίζει επίσης έξι από τα δώδεκα μέλη του Συμβουλίου 

των Κηδεμόνων. Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν και τα μέλη του Συμβουλίου των 

Κηδεμόνων, εκλέγονται από μία Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων, με βάση τα 

προσόντα και τη δημοτικότητα. 

 

  Πρόεδρος 

 

  Μαζί με τον Ανώτατο Ηγέτη, ο λαϊκά εκλεγόμενος Πρόεδρος του Ιράν είναι ο 

σημαντικότερος αξιωματούχος στη χώρα και αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας. 

Έχει την ευθύνη για την τήρηση του Συντάγματος και ηγείται της εκτελεστικής 

εξουσίας, εκτός από υποθέσεις που σχετίζονται απευθείας με τον Ανώτατο Ηγέτη. 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα όλοι οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου πρέπει 

να εγκρίνονται από το Συμβούλιο των Κηδεμόνων πριν συμμετάσχουν στις 

εκλογές, που διεξάγονται με καθολική ψηφοφορία και πλειοψηφικό σύστημα ανά 

τέσσερα χρόνια. Μετά την εκλογή του ο Πρόεδρος διορίζει και επιβλέπει το 

Υπουργικό Συμβούλιο, συντονίζει το κυβερνητικό έργο και επιλέγει πολιτικές που 

προτείνονται στο Κοινοβούλιο. Ο διορισμός νέου Υπουργικού Συμβουλίου πρέπει 

να επικυρώνεται από το Κοινοβούλιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο Ιράν, κατά 

παγκόσμια εξαίρεση, ο στρατός δεν ελέγχεται από την εκτελεστική εξουσία. 

 

  Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση 

 

  Η Βουλή ονομάζεται Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση. Απαρτίζεται από 

ένα σώμα 290 βουλευτών που εκλέγονται ανά 4 χρόνια με καθολική μυστική 

ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι πρέπει να εγκρίνονται προκαταβολικά από το 

Συμβούλιο των Κηδεμόνων. Επεξεργάζεται σχέδια νόμων, επικυρώνει διεθνείς 

συνθήκες και εγκρίνει τον εθνικό προϋπολογισμό. Όλα τα σχέδια νόμων 

στέλνονται στο Συμβούλιο των Κηδεμόνων για αναθεώρηση. 

  Δικαστική Εξουσία/Δικαιοσύνη 

 

  Ο αρχηγός του δικαστικού σώματος διορίζεται από τον Ανώτατο Ηγέτη και με 

τη σειρά του διορίζει τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τον Γενικό 

Εισαγγελέα του κράτους. Τα δημόσια δικαστήρια εκδικάζουν τις αστικές και τις 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
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περισσότερες ποινικές υποθέσεις. Ειδικά Επαναστατικά Δικαστήρια ασχολούνται 

με ορισμένες ποινικές πράξεις, όπως εγκλήματα κατά της εθνικής ασφάλειας, 

πράξεις κατά του πολιτεύματος και λαθρεμπόριο ναρκωτικών και οι αποφάσεις 

τους είναι τελεσίδικες (χωρίς δικαίωμα έφεσης). Τελεσίδικες είναι επίσης οι 

αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου Κληρικών που εκδικάζει υποθέσεις κληρικών 

κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, το 2004 τουλάχιστον 108 

άνθρωποι καταδικάστηκαν σε θάνατο εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν 

πολιτικοί κρατούμενοι και ορισμένοι άλλοι ήταν ανήλικοι36. Αν και επισήμως 

απαγορευμένα, τα βασανιστήρια είναι συχνά σε φυλακές και κρατητήρια. Η 

ομοφυλοφιλία επισύρει μαστίγωμα και το σεξ μεταξύ ανδρών θανατική ποινή. 

Παραδόξως, η αλλαγή φύλου αναγνωρίζεται ως νόμιμη και κατά περιπτώσεις η 

σχετική ιατρική διαδικασία επιχορηγείται από το εθνικό σύστημα υγείας. 

 

 9.  Σαουδική Αραβία 

 

  Γενικά 

 

  Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι χώρα στην Αραβική Χερσόνησο. 

Συνορεύει με το Ιράκ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη, ενώ βρέχεται από τον Περσικό Κόλπο στα 

βορειοανατολικά και από την Ερυθρά θάλασσα στα δυτικά. Η εδαφική επικράτεια 

της Σαουδικής Αραβίας, που παλιά προσδιοριζόταν πολύ αόριστα ως Zαζιράτ αλ- 

Αράμπ, δηλαδή «νησί των νομάδων», καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη την 

Αραβική Χερσόνησο, ξεδιπλώνοντας τις ακτές της σε ένα συνολικό μήκος 2.600 

χλμ. περίπου. Τα χερσαία σύνορά της, εξαιρετικά αβέβαια στο νότο, με τις 

ακατοίκητες ζώνες της ερήμου, εκτείνονται στο βορρά σε εντελώς ευθεία γραμμή. 

 

  Η σημερινή Σαουδική Αραβία, στο σύνολό της, συμπίπτει με τα εδάφη που 

διαδοχικά κατακτήθηκαν και υποτάχτηκαν από τους Σαουδάραβες Βαχαβίτες, το 

βασίλειο των οποίων, περιορισμένο αρχικά στις οάσεις του Νέγκεντ (όπου ήταν και 

η πρωτεύουσα, το Ριάντ), απέκτησε αρχικά διέξοδο στον Περσικό Kόλπο με την 

κατάληψη της χώρας που ονομαζόταν Aλ-Xάσα (1913) και συνέχισε να 

                                                 

36 Amnesty International Report 2004 
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επεκτείνεται με την προσάρτηση της Χετζάζης και των ισλαμικών Αγίων Τόπων, 

Μέκκας και Μεδίνας (1924). Εξάλλου, μαζί με το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία διοικεί 

σήμερα από κοινού την ουδέτερη εδαφική ζώνη, η οποία χωρίζει τις δύο αυτές 

χώρες. Επίσημη γλώσσα είναι η Αραβική και το 100% του πληθυσμού αποτελούν 

Μουσουλμάνοι, κυρίως σουνίτες. Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του 2016 ο 

πληθυσμός της είναι 31.742.308 κάτοικοι, το 30% των οποίων είναι μη 

Σαουδάραβες πολίτες. 

 

  Ιστορία 

 

  Την προ-ισλαμική εποχή, πέρα από ένα μικρό αριθμό αστικών εμπορικών 

κέντρων (όπως η Μέκκα και η Μεδίνα), το μεγαλύτερο τμήμα αυτού που έγινε η 

Σαουδική Αραβία κατοικούταν από νομαδικές φυλές. Ο προφήτης του Ισλάμ, 

Μωάμεθ, γεννήθηκε στη Μέκκα περίπου του 571 μ.Χ. και στις αρχές του 7ου 

αιώνα ένωσε τις φυλές της χερσονήσου και δημιούργησε μια ισλαμική πολιτείας. 

Μετά τον θάνατό του το 632, οι ακόλουθοί του επέκτειναν τις εκτάσεις των 

μουσουλμάνων πέρα από την Αραβία, καταλαμβάνοντας τεράστιες εκτάσεις (από 

την ιβηρική χερσόνησο μέχρι το σύγχρονο Πακιστάν) μέσα σε μερικές δεκαετίες, 

με αποτέλεσμα η Σαουδική Αραβία να βρεθεί να έχει περιφερειακό ρόλο στον 

μουσουλμανικό κόσμο. Από τον 10ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ού, η Μέκκα και 

η Μεδίνα ήταν υπό τον έλεγχο του τοπικού Άραβα ηγεμόνα, γνωστού ως Σαρίφ 

της Μέκκα, όμως δήλωνε υποταγή τις περισσότερες φορές στον ηγέτη κάποιας 

από τις μεγάλες μουσουλμανικές αυτοκρατορίες με έδρα τη Βαγδάτη, το Κάιρο ή 

την Κωνσταντινούπολη. Το μεγαλύτερο τμήμα της υπόλοιπης Αραβίας ελεγχόταν 

από τις φυλές37 38 39 40. 

  Στις αρχές του 16ου αιώνα, ο Οθωμανός Σουλτάνος Σελίμ Α΄ κατέκτησε τις 

ακτές της Ερυθράς θάλασσας και του περσικού κόλπου και διεκδίκησε την 

κυριαρχία της ενδοχώρας. Ο βαθμός ελέγχου αυτών των εδαφών ποικίλε τους 

επόμενους τέσσερις αιώνες, ανάλογα με την ισχύ της κεντρικής εξουσίας της 

                                                 

37 Matthew Gordon (2005). The Rise of Islam, σελ.4. 

38 James E. Lindsay (2005).Daily Life in the Medieval Islamic World, σελ 33 

39 Encyclopedia Britannica 

40 William Gordon East (1971) The changing map of Asia, σελ 75–76 
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αυτοκρατορίας. Αν και η περιοχή της σημερινής Σαουδικής Αραβίας είναι πλούσια 

σε αρχαία ιστορία, η ανάδειξη της δυναστείας Σάουντ ξεκίνησε στην κεντρική 

Αραβία το 1744. Εκείνη τη χρονιά ο Μοχάμεντ Ιμπν Σάουντ, ηγεμόνας της πόλης 

Αντ Ντιριγιάχ κοντά στο Ριάντ, ένωσε τις δυνάμεις του με έναν διάσημο 

μουσουλμάνο λόγιο και ιμάμη, τον Μοχάμεντ Ιμπν Αμπντ Αλ Γουαχάμπ, ώστε να 

δημιουργήσουν μία νέα πολιτική οντότητα. Και οι δύο βρήκαν κοινά ενδιαφέροντα 

και ενώθηκαν με την επιθυμία να επαναφέρουν όλους τους αραβικούς 

πληθυσμούς της χερσονήσου στην άσκηση του ορθόδοξου ισλαμισμού. Αυτή η 

συμμαχία του 18ου αιώνα αποτελεί και τη βάση της σημερινής δυναστείας της 

Σαουδικής Αραβίας. Τα επόμενα 150 χρόνια οι τύχες της οικογένειας Σάουντ 

ακολούθησαν μία έντονη πορεία καθώς οι ηγεμόνες της οικογένειας 

αντιμετώπισαν την Αίγυπτο, την Οθωμανική αυτοκρατορία και άλλες αραβικές 

οικογένειες για να αποκτήσουν τελικά τον έλεγχο της χερσονήσου. Το τρίτο και 

σημερινό βασίλειο των Σάουντ ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον 

βασιλιά Αμπντούλ Αζίζ Αλ Σάουντ. Πριν από αυτό, άλλα δύο βασίλεια άκμασαν και 

διαλύθηκαν. 

 

  Το πρώτο βασίλειο των Σάουντ ιδρύθηκε το 1756 με την εγκατάσταση του 

Μοχάμεντ Ιμπν Αμπντ Αλ Γουαχάμπ στο Ντιριγιάχ και την υπόσχεση του τοπικού 

ηγεμόνα πρίγκιπα Μοχάμεντ Ιμπν Σάουντ να υποστηρίξει την προσπάθεια 

εξαγνισμού της ισλαμικής θρησκευτικής πρακτικής. Ο οίκος των Σάουντ και οι 

σύμμαχοί του σύντομα εξελίχθηκαν στο επικρατέστερο βασίλειο στην Αραβία, 

ελέγχοντας σχεδόν όλη τη σημερινή επικράτεια της Σαουδικής Αραβίας και τις 

ιερές της πόλεις Μέκκα και Μεδίνα. Η επέκταση των Σάουντ ανησύχησε τον 

Οθωμανό σουλτάνο, ο οποίος ζήτησε από τον Μοχάμεντ Αλί Πασά να 

επανακτήσει τις περιοχές για λογαριασμό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Αλί 

με τους γιους του, Τουσούν και Ιμπραήμ, κατάφερε τελικά να εξουδετερώσει τον 

στρατό των Σάουντ το 1818 41και τελικά να αποδυναμώσει την κυριαρχία του Αλ 

Σάουντ στην ευρύτερη περιοχή. 

 

  Το τρίτο βασίλειο των Σάουντ ιδρύθηκε από τον Ιμπν Σάουντ, ο οποίος το 

1902 κατέλαβε το Ριάντ, προγονική πρωτεύουσα της δυναστείας, από την 

                                                 

41 Library of Congress Country Studies 
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αντίπαλη οικογένεια των Αλ Ρασίντ το διάστημα 1913-1926. Τα σύνορα με την 

Ιορδανία, το Ιράκ και το Κουβέιτ οριοθετήθηκαν με μία σειρά από συμφωνίες τη 

δεκαετία του 1920, με τη δημιουργία δύο παράλληλων ζωνών, μία με το Ιράκ και 

μία με το Κουβέιτ. Παράλληλα, το 1916, με την υποστήριξη της Βρετανίας (η οποία 

ήταν αντίπαλος των Οθωμανών στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Σαρίφ της Μέκκα 

ηγείται της Αραβικής Επανάστασης ενάντια στην εξουσία των Οθωμανών με 

στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου αραβικού κράτους. Αν και οι επαναστάσεις του 

1916 και του 1918 απέτυχαν, η συμμαχική νίκη στον πόλεμο είχε ως αποτέλεσμα 

τη λήξη της οθωμανικής κυριαρχίας στην Αραβία 42 43. 

 

  Με τη συνθήκη της Τζέντα το Μάιο του 1927, η Μεγάλη Βρετανία αναγνώρισε 

την ανεξαρτησία της επικράτειας του Αμπντούλ Αζίζ. Το 1932 οι περιοχές Χετζάζη 

και Νεζντ ενώθηκαν ως το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Τα νότια σύνορα του 

βασιλείου με την Υεμένη διαμορφώθηκαν το 1934 με τη συνθήκη του Ταΐφ, 

τερματίζοντας έναν βραχύβιο μεθοριακό πόλεμο μεταξύ τους. Τότε ήταν μια από 

τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, με έσοδα μόνο από τη γεωργία και τα 

προσκυνήματα. Οι στρατιωτικές και πολιτικές επιτυχίες του Αμπντούλ Αζίζ δεν 

είχαν οικονομικό αντίκτυπο παρά μόνο μετά την ανακάλυψη τεράστιων 

κοιτασμάτων πετρελαίου το 1938 στην ανατολική Αραβία. Αναπτυξιακά 

προγράμματα ξεκίνησαν μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και το 1949 η 

εξόρυξη του πετρελαίου ήταν σε πλήρη ανάπτυξη. Την εκμετάλλευση των 

πετρελαίων ανέλαβε η αραβοαμερικανική εταιρεία Aramco. Οικονομική ευημερία 

επικράτησε σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή εικόνα του 

βασιλείου. 

 

  Πριν από το θάνατό του το 1953, ο Αμπντούλ Αζίζ, γνωρίζοντας τις 

δυσκολίες των απόλυτων μοναρχιών της ευρύτερης περιοχής, προσπάθησε να 

ρυθμίσει τη διαδοχή του. Ο Σάουντ διαδέχθηκε τον πατέρα του, αλλά μέσα σε λίγα 

χρόνια το βασίλειο κινδύνεψε από την οικονομική κακοδιαχείριση και την αποτυχία 

να χειριστεί αποτελεσματικά την πρόκληση του Αιγύπτιου πρόεδρου Νάσσερ, με 

συνέπεια ο Σάουντ να παραιτηθεί από το θρόνο υπέρ του Φεϊζάλ το 1964. Το 
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1973, η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να μποϊκοτάρει την πώληση πετρελαίου στις 

δυτικές χώρες οι οποίες υποστήριξαν το Ισραήλ στον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, με 

αποτέλεσμα τον τετραπλασιασμό των τιμών του πετρελαίου. Το 1976 έγινε ο 

μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου παγκοσμίως 44. Ενδοοικογενειακές 

αντιπαλότητες, σε συνδυασμό με την πετρελαϊκή κρίση του 1973, συνέβαλαν στη 

δολοφονία του Φεϊζάλ από τον ανιψιό του, πρίγκιπα Φεϊζάλ Μπιν Μουσαΐντ, το 

1975. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο Χαλίντ μέχρι το 1982 και στη συνέχεια ο 

βασιλιάς Φαχντ, γνωστός ως ο πιο διεφθαρμένος μονάρχης του βασιλείου. Η 

διαφθορά κατά τη βασιλεία του ήταν ιδιαίτερα έντονη, ενώ οι γιοι του απέκτησαν 

δημόσια περιουσία και εμπορεύονταν ιδιωτικά το κρατικό πετρέλαιο. Με το θάνατο 

του Φαχντ το 2005, στο θρόνο της Σαουδικής Αραβίας ανέβηκε ο ετεροθαλής 

αδελφός του Αμπντουλάχ. Ο Αμπντουλάχ κυβέρνησε ως το θάνατό του, τον 

Ιανουάριο του 2015, οπότε τον διαδέχθηκε ο αδερφός του Σαλμάν στο θρόνο. Από 

τις 6 Ιανουαρίου του 2015, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισλαμικό 

Κράτος. 

 

  Οικονομία 

 

  Η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας βασίζεται στο πετρέλαιο, από το οποίο 

προέρχεται περίπου το 75% των εσόδων του προϋπολογισμού και το 90% των 

εξαγωγών. Η Σαουδική Αραβία εξαρτάται από ξένους εργάτες και περίπου το 80% 

των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι Σαουδάραβες. Η 

πετρελαιοβιομηχανία αποτελεί περίπου το 45% του ονομαστικού ΑΕΠ της 

Σαουδικής Αραβίας, σε σχέση με το 40% που αντιστοιχεί στον ιδιωτικό τομέα. Η 

Σαουδική Αραβία διαθέτει επισήμως αποθέματα πετρελαίου που φτάνουν τα 260 

δισεκατομμύρια βαρέλια, και αποτελούν το ένα πέμπτο των επιβεβαιωμένων 

αποθεμάτων πετρελαίου. Το πετρέλαιο δεν είναι μόνο άφθονο, αλλά και υπό 

πίεση και κοντά στην επιφάνεια της Γης, με αποτέλεσμα η εξόρυξή του να είναι 

φθηνότερη και πιο επικερδής στη Σαουδική Αραβία σε σχέση με πολλά άλλα μέρη 

                                                 

44 Joy Winkie Viola (1986). Human Resources Development in Saudi Arabia: Multinationals and 

Saudization, σελ. 37. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CE%BC_%CE%9A%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1973
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%87%CE%BD%CF%84_%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BD_%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB_%CE%91%CE%B6%CE%AF%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87_%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BD_%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB_%CE%91%CE%B6%CE%AF%CE%B6_%CE%91%CE%BB-%CE%A3%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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στον κόσμο 45 46. Κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης του 1973 και τις 

περικοπές στην παραγωγή από τον ΟΠΕΚ, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε από 

τα 3$ το βαρέλι σε σχεδόν 12$. Η Σαουδική Αραβία έγινε μια από τις ταχύτερα 

αναπτυσσόμενες χώρες στον κόσμο, με σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα και από 

αυτά τα εισοδήματα, η κυβέρνηση άρχισε να χρηματοδοτεί άλλες αραβικές και 

μουσουλμανικές χώρες. Με άλλη μια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου το 1980, 

κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ, η Σαουδική Αραβία έφτασε στο 

οικονομικό της μέγιστο (όσον αφορά το εισόδημα ανά κάτοικο). Τη δεκαετία του 

1990, η Σαουδική Αραβία βίωσε σημαντική μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο, 

και σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού, το κατά κεφαλήν εισόδημα 

έπεσε από 11.700$ το 1981 σε 6.300% το 1998. Οι αυξήσεις στην τιμή του 

πετρελαίου βοήθησαν στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 17.000$ (7.400$ 

προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό), αλλά μειώθηκε πάλι με την πτώση των τιμών 

το 2014. 

 

  Πέρα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η Σαουδική Αραβία διαθέτει 

μικρό τομέα εξόρυξης χρυσού και άλλες μεταλλευτικές δραστηριότητες, καθώς και 

αγροτικό τομέα, κυρίως στα νοτιοδυτικά, βασισμένο στους χουρμάδες και στην 

κτηνοτροφία. Επίσης, ενθαρρύνει την καλλιέργεια στην αραβική έρημο, 

παρέχοντας νερό, κυρίως μη ανανεώσιμο, για την καλλιέργεια δημητριακών και 

την παραγωγή γαλακτοκομικών. Από αυτήν την δραστηριότητα έχουν εξαντληθεί 

τα τέσσερα πέμπτα των συνολικών υπόγειων αποθεμάτων νερού μέχρι το 2012. 

Μεγάλος αριθμός προσωρινών θέσεων εργασίας δημιουργείται για την 

εξυπηρέτηση των περίπου 2 εκατομμυρίων μουσουλμάνων που πραγματοποιούν 

ετησίως το χατζ. 

  Θρησκεία 

 

  Η Σαουδική Αραβία είναι το επίκεντρο της μουσουλμανικής θρησκείας και 

αυτό το μαρτυρούν και οι «ιερές» πόλεις: η Μέκκα (όπου γεννήθηκε ο Μωάμεθ) 

                                                 

45 Bloomberg Business week «Saudi citizens account for two-thirds of employment in the high-paying, 

comfortable public sector, but only one-fifth of employment in the more dynamic private sector, 

according to the International Monetary Fund (PDF)» 

46 Economists "estimate only 30–40 percent of working-age Saudis hold jobs or actively seek work," the 

official employment rate of around 12 percent notwithstanding: Angus McDowall (19 January 2014). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BD-%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8
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και η Μεδίνα (όπου είναι θαμμένος). Ο εθνικός πληθυσμός, στην πλειονότητά του 

(75-90%), ακολουθεί το λατρευτικό τυπικό των σουνιτών, οι υπόλοιπο το τυπικό 

των σιιτών. Η επίσημη και κύρια μορφή του σουνιτικού Ισλάμ της Σαουδικής 

Αραβίας είναι ο ουαχαμπισμός. Ο Ουαχαμπισμός αποτελεί θρησκευτικό κίνημα ή 

κλάδο του σουνιτικού Ισλάμ. Έχει περιγραφεί ποικιλοτρόπως ως 

υπερσυντηρητικό, φονταμενταλιστικό, πουριτανικό, ισλαμικό μεταρρυθμιστικό 

κίνημα, με σκοπό την αποκατάσταση της καθαρής μονοθεϊστικής λατρείας από 

μελετητές και υποστηρικτές, αλλά και ως εξτρεμιστικό ψευδοσουνιτικό κίνημα, από 

τους αντιπάλους του. Οι υποστηρικτές του κινήματος συχνά αντιτίθενται στον όρο 

«Ουαχαμπισμός» θεωρώντας τον υποτιμητικό και προτιμούν να αποκαλούνται 

Σαλαφιστές ή μουαχίντ 47 48. 

 

  Ο Ουαχαμπισμός πήρε την ονομασία του από έναν κήρυκα και λόγιο του 

δέκατου όγδοου αιώνα, τον Μοχάμεντ Ιμπν Αμπντ αλ-Ουαχάμπ (1703-1792). 

Αυτός ξεκίνησε ένα κίνημα αφυπνισμού στην απομακρυσμένη, αραιοκατοικημένη 

περιοχή του Νατζντ, υποστηρίζοντας την κάθαρση από πρακτικές όπως η 

δημοφιλής «λατρεία των αγίων» και η επίσκεψη σε βωμούς και μαυσωλεία, 

ευρέως διαδεδομένες μεταξύ των μουσουλμάνων, αλλά τις οποίες θεωρούσε 

ειδωλολατρία, ακαθαρσία και νεοτερισμό στο Ισλάμ. Τελικά σύναψε συμφωνία με 

τον τοπικό ηγέτη Μοχάμεντ μπιν Σάουντ προσφέροντάς του πολιτική υπακοή και 

δίνοντας την υπόσχεση ότι η προστασία και διάδοση του κινήματος Ουαχάμπι θα 

σήμαινε «εξουσία και δόξα» όπως και κυριαρχία επί γης και ανδρών 49. Το κίνημα 

                                                 

47 PBS Frontline. Ανακτήθηκε στις 13 May 2014. «For more than two centuries, Wahhabism has 

been Saudi Arabia's dominant creed. It is an austere form of Sunni Islam that insists on a literal 

interpretation of the Quran. Wahhabis believe that all those who don't practice their form of Islam 

are heathens and enemies. Critics say that Wahhabism's rigidity has led it to misinterpret and 

distort Islam, pointing to extremists such as Osama bin Laden and the Taliban. Wahhabism's 

explosive growth began in the 1970s when Saudi charities started funding Wahhabi schools 

(madrassas) and mosques from Islamabad to Culver City, California» 

48 Commins, David (2009). The Wahhabi Mission and Saudi Arabia I.B.Tauris σελ ix «Thus, the 

mission's devotees contend that 'Wahhabism' is a misnomer for their efforts to revive correct 

Islamic belief and practice. Instead of the Wahhabi label, they prefer either Salafi, one who follows 

the ways of the first Muslim ancestors (salaf), or muwahhid, one who professes God's unity» 

49 Lacey, Robert (2009) Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the 

Struggle for Saudi Arabia. Viking, σελ. 10–11 «the two .concluded a pac Ibn Saud would protect 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84_%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BD_%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BD%CF%84_%CE%B1%CE%BB-%CE%9F%CF%85%CE%B1%CF%87%CE%AC%CE%BC%CF%80&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84_%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BD_%CE%A3%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
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επικεντρώνεται στην αρχή της Ταουχίντ, ή της «μοναδικότητας» και «ενότητας» 

του Θεού. Το κίνημα αντλεί επίσης από τις διδασκαλίες του θεολόγου του 

μεσαίωνα, Ιμπν Ταϊμίγια και του νομικού Αχμάντ Ιμπν Χανμπάλ. Η συμμαχία 

μεταξύ των οπαδών του Ιμπν Αμπντ αλ-Ουαχάμπ και των διαδόχων του Μοχάμεντ 

μπιν Σάουντ (ο Οίκος του Σάουντ) αποδείχθηκε ότι είναι μια μάλλον ανθεκτική 

συμμαχία. Ο Οίκος του μπιν Σάουντ συνέχισε να διατηρεί την πολιτικο-

θρησκευτική συμμαχία του με τη σέχτα Ουαχάμπι για τα επόμενα 150 χρόνια, 

μέσα από την τελική διακήρυξη του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας το 1932, και 

στη συνέχεια, αργότερα, ως τη σύγχρονη εποχή. Σήμερα οι διδασκαλίες του 

Μοχάμεντ Ιμπν Αμπντ αλ-Ουαχάμπ είναι χρηματοδοτούμενες από το κράτος και 

αποτελούν την επίσημη μορφή του σουνιτικού Ισλάμ στη Σαουδική Αραβία του 

21ου αιώνα 50 51. 

 

 10. Υεμένη 

 

  Γενικά 

 

  Η Δημοκρατία της Υεμένης είναι κράτος της Αραβικής Χερσονήσου στη 

Νοτιοδυτική Ασία και βρίσκεται στην Μέση Ανατολή. Συνορεύει με το Ομάν και τη 

Σαουδική Αραβία. Δυτικά βρέχεται από την Ερυθρά θάλασσα και νότια από τον 

κόλπο του Άντεν. Πρωτεύουσα (de jure) είναι η Σάναα (1.976.081 κάτοικοι, 

εκτίμηση 2009) ενώ άλλες μεγάλες πόλεις είναι, η ντε φάκτο πρωτεύουσα από το 

2015, Άντεν (671.162 κ), η Ταΐζ (539.454 κ.) και η Αλ Χοντέιντα (459.567 κ.). Η 

χώρα αποτελείται από μια χαμηλή παραλιακή ζώνη, στο βάθος της οποίας 

ορθώνονται ψηλές οροσειρές, χαμηλώνοντας προς τ' ανατολικά και καταλήγοντας 

σε στέπες και ερήμους. Την εσωτερική αυτή υψηλή χώρα (όρος Τζεμπέλ Χαντούρ, 

3.760 μ. ύψος) διασχίζουν πολλές βαθιές κοιλάδες, γεμάτες από οάσεις. 

                                                                                                                                                    

and propagate the stern doctrines of the Wahhabi mission, which made the Koran the basis of 

government. In return, Abdul Wahhab would support the ruler, supplying him with 'glory and power.' 

Whoever championed his message, he promised, 'will, by means of it, rule and lands and men.'» 

50 Glasse, Cyril (2001). The New Encyclopedia of Islam AltaMira Press, σελ. 469. «A sect dominant 

in Saudi Arabia and Qatar, at the beginning of the 19th century it gained footholds in India, Africa, 

and elsewhere» 

51 Izady, Mehrdad (2014). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84_%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BD_%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%AC_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%90%CE%B6
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB_%CE%A7%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1


- 42 - 

 

 

  Ιστορία 

 

  Η Υεμένη είναι μία από τις αρχαιότερες κοιτίδες πολιτισμού στην εγγύς 

Ανατολή. Μεταξύ του 12ου αιώνα π. Χ και του 6ου μ.Χ., η περιοχή αποτελούσε 

τμήμα των βασιλείων της Μίνα, του Σαβά και των Χιμιαριδών, τα οποία έλεγχαν το 

ισχυρό εμπόριο των μπαχαρικών. Αργότερα, ήταν κάτω από την εξουσία της 

Αιθιοπίας και της Περσίας. Τον 7ο αιώνα οι μουσουλμάνοι χαλίφηδες 

εμφανίστηκαν καταλαμβάνοντας την περιοχή, ενώ μετά τη διάλυση του χαλιφάτου 

η πρώην βόρεια Υεμένη βρέθηκε κάτω από τον έλεγχο των ιμάμηδων διαφόρων 

δυναστειών, κυρίως της φυλής των Ζαΐντι, οι οποίοι εγκαθίδρυσαν μία θεοκρατική 

πολιτική δομή που επέζησε μέχρι τη σύγχρονη ιστορία. Ο όρος ιμάμης έχει 

θρησκευτική σημασία, και οι σιίτες τον χρησιμοποιούν για να αναφερθούν στον 

γαμπρό του προφήτη Μωάμεθ, Αλί, τους γιους του Χασάν και Χουσεΐν, και τους 

γραμμικούς απογόνους τους, οι οποίοι θεωρούνται θεϊκοί κληρονόμοι του 

προφήτη. Οι Αιγύπτιοι σουνίτες χαλίφηδες κατέλαβαν μεγάλο μέρος της βόρειας 

Υεμένης κατά τον 11ο αιώνα, ενώ τον 16ο και μετέπειτα τον 19ο αιώνα, η Υεμένη 

αποτέλεσε τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ενώ οι ιμάμηδες είχαν για 

διαστήματα τον έλεγχο και της νότιας Υεμένης. Η σύγχρονη ιστορία της Υεμένης 

ξεκινάει το 1918, όταν η βόρεια Υεμένη έγινε ανεξάρτητη από την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Η περιοχή αυτή αποτέλεσε κράτος το 1962 αλλά η βρετανική 

αυτοκρατορία, η οποία κατείχε την περιοχή του Άντεν ως προτεκτοράτο τον 19ο 

αιώνα, αποχώρησε το 1967 από την περιοχή της Νότιας Υεμένης. Το 1970 η νότια 

κυβέρνηση υιοθέτησε ένα κομμουνιστικό κυβερνητικό σύστημα, και τελικά οι δύο 

χώρες ενώθηκαν επίσημα στο σημερινό κράτος της Υεμένης στις 22 Μαΐου του 

1990. 

 

  Οικονομία 

 

  Η Υεμένη είναι από τις φτωχότερες αραβικές χώρες με ποσοστό ανεργίας 

40% (2007) και ταχύτατη αύξηση του πληθυσμού. Η οικονομία εξαρτάται κυρίως 

από τα μικρά αποθέματα πετρελαίου που υπολογίζεται να έχουν εξαντληθεί το 

2017. Υπάρχουν αποδεδειγμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου και η πρώτη μονάδα 

παραγωγής υγροποιημένου αερίου άρχισε να λειτουργεί το 2009. Η εκτεταμένη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A5%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%A5%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/2007
https://el.wikipedia.org/wiki/2017
https://el.wikipedia.org/wiki/2009
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διαφθορά αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα επενδυτικής δραστηριότητας. 

Στην Ερυθρά θάλασσα αλιεύονται και μαργαριτάρια. Λόγω της οικονομικής 

κατάστασης οι πολίτες της Υεμένης μεταναστεύουν και υπάρχουν μεγάλες 

κοινότητες αποδήμων στις γειτονικές χώρες, την Ινδονησία, το Πακιστάν, τη 

Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Τα εμβάσματα των μεταναστών προς την πατρίδα 

τους είναι σημαντικότατη πηγή συναλλάγματος. Ο τουρισμός είναι υπολογίσιμη 

πηγή εισόδων αλλά πολύ μικρότερος από ότι θα μπορούσε να είναι λόγω της 

έλλειψης υποδομής και της κατάστασης ανασφάλειας σε πολλές περιοχές της 

χώρας. 

 

  Διακυβέρνηση 

 

  Αρχηγός Κράτους είναι ο Πρόεδρος. Το δικαίωμα ψήφου έχουν όσες και όσοι 

είναι ηλικίας 18 ετών και άνω. Ο επί δύο δεκαετίες (1990-2012) πρόεδρος, Αλί 

Αμπντουλάχ Σαλάχ παραιτήθηκε έπειτα από μία μεγάλη εξέγερση του λαού το 

2011. Ο διάδοχός του, πρόεδρος Αμπντ αλ-Ραμπ Μανσούρ αλ-Χάντι παραιτήθηκε 

έπειτα από την κατάληψη της πρωτεύουσας από τους Σιίτες αντάρτες Χούτι τον 

Ιανουάριο του 2015. Μαζί του παραιτήθηκε και ο πρωθυπουργός Χαλέντ Μπαχά. 

Έκτοτε, στη χώρα μαίνεται εμφύλιος πόλεμος. Ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη 

αποτελεί μια συνεχή διαμάχη που ξεκίνησε το 2015, μεταξύ δύο παρατάξεων που 

ισχυρίζονται ότι αποτελούν την κυβέρνηση της Υεμένης, μαζί με τους υποστηρικτές 

και τους συμμάχους τους52. Νότιοι αυτονομιστές και δυνάμεις πιστές στην 

κυβέρνηση του Αμπντ Ραμπ Μανσούρ Χάντι, που εδρεύει στο Άντεν, 

συγκρούονται με τις δυνάμεις των Χούτι και δυνάμεις πιστές στον πρώην πρόεδρο 

Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ 53. Η Αλ-Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο και το Ισλαμικό 

Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε έχουν επίσης διεξάγει επιθέσεις, με την Αλ-

Κάιντα να ελέγχει τμήματα της επικράτειας στην ενδοχώρα και κατά μήκος των 

ακτών. 

 

                                                 

52 Orkaby, Asher (25 March 2015). «Houthi Who?». Foreign Affairs. Ανακτήθηκε στις 25 March 

2015. 

53 The New York Times. 22 March 2015. Ανακτήθηκε στις 25 March 2015. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%AC_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A5%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AF_%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%87
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AF_%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%87
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BD%CF%84_%CE%B1%CE%BB-%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CF%80_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%81_%CE%B1%CE%BB-%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%87%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_(2015)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BD%CF%84_%CE%B1%CE%BB-%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CF%80_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%81_%CE%B1%CE%BB-%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AF_%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%87_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%87
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB-%CE%9A%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.foreignaffairs.com/articles/143295/asher-orkaby/houthi-who
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  Στις 22 Μαρτίου του 2015, η επίθεση των Χούτι ξεκίνησε με μάχες στο 

Κυβερνείο Ταΐζ 54. Μέχρι τις 25 Μαρτίου Ταΐζ, Μόκα, και Λαχίτζ έπεσαν στα χέρια 

των Χούτι, οι οποίοι έφθασαν στα περίχωρα του Άντεν, την έδρα της κυβέρνησης 

των Χάντι. Στις 25 Μαρτίου, οι Χάντι εγκατέλειψαν τη χώρα 55 56. Την ίδια ημέρα, 

ένας συνασπισμός καθοδηγούμενος από τη Σαουδική Αραβία, ξεκίνησε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις με χρήση αεροπορικών επιδρομών για την 

αποκατάσταση της πρώην κυβέρνησης της Υεμένης και οι Ηνωμένες Πολιτείες 

παρείχαν πληροφορίες και υλικοτεχνική υποστήριξη για την εκστρατεία 57. Από τις 

2 Μαΐου τουλάχιστον 400 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στο Άντεν. 

 

11. Σύγκριση Στρατιωτικών Δυνάμεων Ιράν – Σαουδικής Αραβίας58 

 

  Οι πρόσφατες εντάσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν, με τη 

διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ τους, φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο 

την έντονη αντιπαλότητα- σε βαθμό «Ψυχρού Πολέμου» μεταξύ των δύο χωρών, 

σημαντικών «παικτών» της Μέσης Ανατολής. Η αντιπαράθεση αυτή ανάγεται στο 

1979 και την Ιρανική Επανάσταση, και μέχρι σήμερα οι δύο χώρες «αρκούνται» σε 

σκληρή γλώσσα και συγκρούσεις «δι' αντιπροσώπων» (με την περίπτωση της 

Συρίας να αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση, καθώς το Ιράν στηρίζει τον Άσαντ 

ενώ οι Σαουδάραβες τους αντικαθεστωτικούς, με άλλα παραδείγματα την Υεμένη 

και το Μπαχρέιν). Βεβαίως, οι λόγοι της αντιπαράθεσης δεν είναι μόνο ζήτημα 

ιδεολογίας και επιρροής στην ευρύτερη περιοχή: Οι δύο χώρες μπορεί να μη 

μοιράζονται χερσαία σύνορα, αλλά υπάρχουν εδαφικές διαφορές μεταξύ του Ιράν 

και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, που θα μπορούσαν να 

πυροδοτήσουν εντάσεις- για παράδειγμα, σχετικά με νησιά μεταξύ του Ιράν και 

των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Αμπού Μούσα, το Μεγάλο και το Μικρό 

                                                 

54 «Yémen: les milices houthis prennent le contrôle de l’aéroport de Taëz». RFI. 22 March 2015. 

Ανακτήθηκε στις 25 March 2015 

55 The Toronto Star. 25 March 2015 Yemens President Flees Adden as Rebels close in 

56 The Huffington Post. 26 March 2015. 

57 The New York Times. 25 March 2015 Saudi Arabia Begins Air Aussault in Yemen 

58 HuffPost Greece 04/01/2016, geoparatirisy 25/02/2016 

http://www.huffingtonpost.gr/2015/05/20/saudi-arabia-iran_n_7341086.html
https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/21528-iran-and-saudi-arabia-move-beyond-proxy-conflict
https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/21528-iran-and-saudi-arabia-move-beyond-proxy-conflict
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20150322-yemen-milices-houthis-pression-president-mansour-hadi-taez/
https://geoparatirisy.com/author/kats80/
https://geoparatirisy.com/2016/02/25/%cf%83%ce%b1%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%83/
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Τουνμπ, καθώς και τα Στενά του Ορμούζ- ενώ σημειώνεται πως ιστορικά το Ιράν 

υποστηρίζει ότι το Μπαχρέιν είναι περσικό και όχι αραβικό. 

 

  Από αυτή την άποψη, αξίζει τον κόπο να δει κανείς τη στρατιωτική ισορροπία 

μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών με βάσει στοιχεία του 

Globalfirepower.com. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φαίνεται, εκ πρώτης 

όψεως, να διαθέτει πλεονέκτημα, τουλάχιστον από άποψης αριθμών, με ενεργό 

στρατιωτικό προσωπικό 545.000 ανδρών και 1.800.000 στην εφεδρεία έναντι 

233.500 και 250.000 αντίστοιχα της Σαουδικής Αραβίας. 

 

  Η Σαουδική Αραβία από την άλλη διαθέτει 675 έναντι 475 αεροσκαφών του 

Ιράν και μάλιστα με υπερσύγχρονα μέσα, τη στιγμή που το Ιράν, παρά τις 

προσπάθειές του να καταστεί αυτάρκες στρατιωτικά εδώ και χρόνια, 

αναπτύσσοντας δικές του τεχνολογίες, εξακολουθεί να βασίζεται σε παλαιότερων 

γενεών μέσα. Στα άρματα μάχης το Ιράν έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα με 1.658 

έναντι 1.210 αρμάτων μάχης της Σαουδικής Αραβίας και κατά πολύ μεγαλύτερες 

αριθμητικά δυνάμεις πυροβολικού ενώ η Σαουδική Αραβία διαθέτει περισσότερα 

ΤΟΜΑ/ΤΟΜΠ, 5.472 έναντι 1.315 του Ιράν. 

 

   Όσον αφορά στη θαλάσσια ισχύ, το Ιράν έχει επίσης μεγαλύτερες δυνάμεις, 

με 32 υποβρύχια και κανένα οι Σαουδάραβες, 6 φρεγάτες έναντι 7 για τη Σ. 

Αραβία, 3 κορβέτες έναντι 4 και 111 περιπολικά έναντι 39. Στην «εξίσωση» 

εισέρχονται και οι πυραυλικές δυνάμεις: Βάσει στοιχείων του ΝΤΙ.org, τόσο η 

Σαουδική Αραβία όσο και το Ιράν διαθέτουν αξιόλογα πυραυλικά οπλοστάσια, αν 

και το Ιράν φαίνεται να έχει σαφώς μεγαλύτερους αριθμούς, καθώς θεωρείται ότι 

έχει το μεγαλύτερο απόθεμα βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή, με τη Σαουδική 

Αραβία ωστόσο να διαθέτει από πλευράς της εκτεταμένες αντιπυραυλικές 

δυνατότητες, τις οποίες ανέπτυξε από τον Πόλεμο του Κόλπου και μετά. 

Σημειώνεται πως καμία από τις δύο χώρες δεν διαθέτει πυρηνικό όπλο, αν και δεν 

θεωρείται απίθανο να υπάρξει μια «κούρσα» πυρηνικών εξοπλισμών στο κοντινό 

μέλλον. 

  Πάντως, όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανάλυση του Foreign Policy, οι 

ιρανικές στρατιωτικές δαπάνες βρίσκονται πολύ πιο κάτω από αυτές των 

αντιπάλων του στον Κόλπο: Το 2014, σύμφωνα με το SIPRI (Stockholm 

http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=iran&country2=saudi-arabia&Submit=COMPARE
http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=iran&country2=saudi-arabia&Submit=COMPARE
http://www.nti.org/country-profiles/saudi-arabia/delivery-systems/
http://www.nti.org/country-profiles/iran/delivery-systems/
http://www.huffingtonpost.gr/2015/05/20/saudi-arabia-iran_n_7341086.html
http://www.huffingtonpost.gr/2015/05/20/saudi-arabia-iran_n_7341086.html
http://foreignpolicy.com/2015/07/10/the-myth-of-the-iranian-military-giant/
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International Peace Research Institute) πάνω από το 25% των σαουδαραβικών 

κρατικών δαπανών είχαν να κάνουν με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, 

ξεπερνώντας τα 80 δισ δολλάρια. Μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που 

δαπάνησαν περίπου 23 δισ. οι δύο αυτές χώρες - αντίπαλοι του Ιράν διαθέτουν 

σαφώς τη μερίδα του λέοντος. Αντίστοιχα, το Ιράν δαπάνησε «μόλις» 15 δισ. 

δολάρια το 2014. Αξίζει να αναφερθεί πως οι σαουδαραβικές στρατιωτικές 

δαπάνες έχουν εκτοξευθεί από το 2005, αφήνοντας πίσω το Ιράν, το οποίο, όπως 

προαναφέρθηκε, προσπαθεί να αναπτύξει δικά του μέσα, βασιζόμενο σε μεγάλο 

βαθμό σε απαρχαιωμένες τεχνολογίες δυτικής προέλευσης από την εποχή του 

Σάχη (αλλά και σύγχρονους ρωσικούς εξοπλισμούς, καθώς και συστήματα που 

έχουν αναπτυχθεί εξολοκλήρου στη χώρα), ενώ αντίστοιχα οι αντίπαλοί του 

διαθέτουν υπερσύγχρονα αμερικανικά μέσα, όπως μαχητικά της Boeing και της 

Lockheed Martin, μη επανδρωμένα αεροσκάφη Predator, επιθετικά ελικόπτερα 

Apache, πυραύλους Patriot κ.α. 

 

  Η Σαουδική Αραβία έχει αναμφισβήτητα μια από τις πιο σύγχρονες και άρτιες 

εξοπλισμένες αεροπορικές δυνάμεις στην περιοχή, και έχει επενδύσει πολλά σε 

αυτό το στρατιωτικό εργαλείο για πάνω από δύο δεκαετίες. Στην Υεμένη, η 

Σαουδική Αραβία έχει εμπλακεί με τον φτωχότερο και πιο ανεπαρκώς εξοπλισμένο 

στρατό στην περιοχή και η απόδοσή της κρίνεται ανεπαρκής. Μεγάλο μέρος αυτών 

των αποτυχιών στο πεδίο μάχης μπορεί να αποδοθεί σε τρεις βασικούς 

παράγοντες: 

 

   1ον Οι Σαουδάραβες δεν έχουν κανένα ηθικό κίνητρο. Οι Χούθι και οι 

σύμμαχοί τους, αγωνίζονται εναντίον μιας ξένης εισβολής, που ελπίζει να επιβάλει 

εκ νέου, μέσα από τη δύναμη των όπλων μια τυραννία, που οι ίδιοι πολέμησαν 

πολύ σκληρά για να απαλλαγούν τα προηγούμενα χρόνια. 

 

   2ον Οι Σαουδάραβες στρατιώτες υποφέρουν από εγγενείς πολιτιστικές 

αναστολές, που καθιστούν την ορθή λήψη αποφάσεων σε ένα σύγχρονο στρατό 

αδύνατες. Οι κατώτεροι αξιωματικοί δεν λαμβάνουν πρωτοβουλία στο πεδίο της 

μάχης ενώ έχουν εκπαιδευτεί να κρατούν τις πληροφορίες για τον εαυτό τους και 

να μην εμπιστεύονται κανέναν. 
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   3ον Το παραπάνω συμβαίνει, γιατί η δομή του Σαουδαραβικού Στρατού και 

της αντίστοιχης Εθνικής Φρουράς έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλιστεί η διαίρεση 

στο εσωτερικό τους και η μη αυτόνομη παρουσία τους με σκοπό την εξασφάλιση 

του βασιλικού οίκου των Σάουντ, από έναν «τυχαίο» πραξικοπηματία αξιωματικό. 

Αυτό οδήγησε σε μια αξιοσημείωτη διαίρεση και δυσπιστία μεταξύ του στρατού, ο 

οποίος τελεί υπό τη διεύθυνση του Υπουργείου Άμυνας ενώ η Εθνική Φρουρά 

υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν 

σε μεγάλο βαθμό την μαχητική ικανότητα και αποτελεσματικότητα των Ενόπλων 

Δυνάμεων. 

 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ. ΣΙΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΟΥΝΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ 

 

 12. Ομοιότητες – Διαφορές 59 

 

  Όλοι οι μουσουλμάνοι ομολογούν την πίστη στον ένα Θεό, πιστεύουν στην 

απόλυτη αφοσίωση και υποταγή στο Θεό και θεωρούν τη διδασκαλία του 

Κορανίου αποκάλυψη και λόγο του Θεού. Έτσι, το Ισλάμ συνίσταται στο ότι κάθε 

ευσεβής μουσουλμάνος πρέπει με κάθε πράξη του να γίνει μάρτυρας για την πίστη 

του. Το ιδεώδες αυτό είναι το σήμα κατατεθέν του Ισλάμ, με το οποίο το Κοράνι και 

η Παράδοση χαρακτηρίζουν την ισλαμική κοινότητα. Είναι γνωστό ότι οι πιστοί του 

Ισλάμ ανήκουν σε διαφορετικές θεολογικές σχολές δογμάτων. Μια σημαντική 

διάκριση που υπάρχει είναι ανάμεσα στους Σουνίτες και τους Σιίτες με κύρια αιτία 

τη διαδοχή του Προφήτη τους. 

 

  Πιο αναλυτικά, η πλειοψηφία του μουσουλμανικού κόσμου είναι σήμερα οι 

Σουνίτες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι βασίζουν την πίστη τους στο Κοράνι και τη 

Σούνα. Σουνίτες, Ahl al - Sunna wal – jamaa ’a, σημαίνει ο λαός της παράδοσης 

και της κοινότητας των πιστών60. Παρουσιάζονται ως οι κάτοχοι της 

μουσουλμανικής ορθοδοξίας, επειδή παραμένουν πιστοί στην παράδοση του 

                                                 

59 Ευάγγελος Καταφύλης «Το μουσουλμανικό εορτολόγιο: Σχέσεις και διαφορές μεταξύ σουνιτικού 

και σιιτικού κύκλου εορτών» 

60 Ιωάννης Μάζης, Συμβολή στη γεωπολιτική των Ισλάμ: Το κεντρικό Ισλάμ, χ.ε. Κέρκυρα 1992, σ. 

206 
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Προφήτη και αντιτίθενται σε κάθε σχηματική τάση του Ισλάμ61. Λατρεύουν τον 

Αλλάχ, τον Προφήτη τους και τους τέσσερις χαλίφηδες και διακρίνονται από το 

γεγονός ότι ανήκουν σε μία από τις τέσσερις θεολογικές σχολές (Χανεφίτες, 

Μαλακίτες, Σαφείτες, και Χανμπαλίτες62). Αποτελούν, λοιπόν, τον κλάδο που 

επιβεβαιώνει τη νομιμότητα των χαλίφηδων και την αξιοπιστία της αρχέγονης 

κοινότητας63. Για του Σουνίτες η αποκάλυψη πραγματοποιείται με τον Προφήτη, ο 

νόμος εμπεριέχεται στο Κοράνι και οι παραδόσεις καθορίζονται βάσει της ζωής 

του Προφήτη τους64. 

 

  Από τους υπόλοιπους μουσουλμάνους, οι περισσότεροι ανήκουν στο 

σιιτισμό65. Ο σιιτισμός με τη σειρά του αναπτύχθηκε, μετά το θάνατο του Μωάμεθ, 

ως δεύτερος, μικρότερος κορμός του Ισλάμ, εξαιτίας πολιτικών σκοπιμοτήτων περί 

διαδόχου της μουσουλμανικής κοινότητας. Αποτελεί την πρώτη απόσχιση από το 

ορθόδοξο Ισλαμικό δόγμα και υποδιαιρείται σε πολλές αιρέσεις66. Ξεκίνησε ως 

πολιτικό κίνημα και αναπτύχθηκε απ’ ευθείας ως δεύτερη «σχισματική» κοινότητα, 

φέρνοντας μαζί του τη δικιά του έκφραση και κατεύθυνση. Στην πορεία όμως της 

ιστορίας μετατράπηκε σε ένα θρησκευτικό ρεύμα με έντονο εξτρεμιστικό 

χαρακτήρα και με αυτή τη μορφή υπάρχει μέχρι σήμερα. Οι Σιίτες είναι γνωστοί με 

το όνομα «σιάτ Αλί Μουχάδεμ», δηλαδή αυτοί αγαπούν την οικογένεια του 

Μωάμεθ. Επίσης ονομάζονται και Αλεβήδες από το όνομα του ιμάμη τους Αλί. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην παράταξη πιστών που είχε δημιουργηθεί υπέρ του 

Αλί, που για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε, όταν ο Αλί βρισκόταν σε διένεξη με 

τον χαλίφη, Αμπού Μπάκρ, για την διαδοχή της εξουσίας67. 

 

                                                 

61 G. H. Juyndoll, “Sunna”, E.I., τ. 9, σ. 878 

62 P. Petrushevskii, Islam in Iran, London 1985, σσ. 112-116. 

63 M. Geijbels, ό.π., σ. 6. 

64 Ιωάννης Μάζης, ό.π., σ. 206. 

65 Γιάννης, Σακκάς, Οι Άραβες στη νεότερη και σύγχρονη εποχή, Αθήνα 2002, σ.219. 

66 Κύριες αιρέσεις των Σιιτών είναι οι Δωδεκαδικοί ή Ιμαμήτες (874), οι Ζαϊδίτες ή Πενταδικοί (714), 

οι Ισμαηλίτες ή Εμδομιστές (765), οι Δρούζοι (1021), οι Νιζαρίτες, οι Ασσασινοί (1094), οι 

Μουσταλίτες (1101) και τέλος οι Νουζαϊρίτες ή Αλαουίτες (884),) M.Geijbels, ό.π. , σ. 6. 

67 W. Madelung, “Shia”, E.I., τ. 9, σ. 420. 
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  Αφετηρία της διαίρεσης του Ισλάμ σε Σουνίτες και Σιίτες ήταν ο θάνατος του 

Μωάμεθ στις 8 Ιουλίου 632 μ.Χ. Συγκεκριμένα, όταν ο Μωάμεθ πέθανε δεν άφησε 

κανένα διάδοχο και ούτε είχε φανερά υποδείξει κάποιον από τους συντρόφους του 

ως καταλληλότερο συνεχιστή του έργου του. Το θέμα της διαδοχής στάθηκε 

ιδιαίτερα δύσκολο για τους άραβες. Σύμφωνα με το αραβικό έθιμο, ο αρχηγός μιας 

φυλής εκλέγονταν από ένα συμβούλιο προυχόντων ανδρών της κοινότητας, τους 

λεγόμενους ανσάρ (ansar). Κύρια κριτήρια του διορισμού ήταν η ηλικία του, οι 

διοικητικές του επιδεξιότητες και οι εμπειρίες αρχηγίας68. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι η εκλογή του διαδόχου του Μωάμεθ στην προκειμένη 

περίπτωση δεν είχε ως σκοπό τη συνέχιση του προφητικού έργου του, αλλά την 

οργάνωση της κυβέρνησης της κοινότητας των μουσουλμάνων της Μεδίνας69. 

 

  Τα επικρατέστερα πρόσωπα, τα οποία διεκδικούσαν την πολιτική και 

θρησκευτική αρχηγία της κοινότητας του Ισλάμ, ήταν οι δύο ακόλουθοι του 

Μωάμεθ, ο Αμπού Μπάκρ και ο Αλί. Όσον αφορά τον πρώτο την περίοδο ακόμη 

που ο Μωάμεθ ήταν άρρωστος, ο Προφήτης του είχε αναθέσει την διεύθυνση του 

προϊστάμενου της κοινοτικής προσευχής στο τζαμί της Μεδίνας, ενώ παράλληλα 

χαρακτηρίζονταν για τις οργανωτικές γνώσεις και ικανότητες της φυλής του70. 

Πολλοί μουσουλμάνοι πίστευαν ότι η ανάθεση αυτή αρκούσε να θεωρηθεί καθαρή 

υπόδειξη διαδοχής, καθώς ήταν το κυριότερο αξίωμα του Προφήτη. Παράλληλα, 

όμως, με τον Αμπού Μπάκρ ο δεύτερος πιθανός διάδοχος, Αλί, άνδρας της 

Φατιμά, γαμπρός του Μωάμεθ και πατέρας των δύο μόνων εγγονών του Μωάμεθ, 

Χασάν και Χουσεΐν, θεωρούνταν από τους πιο παλιούς πιστούς και ακολούθους 

του Ισλάμ και είχε αφιερώσει όλη του τη ζωή δίπλα στο Προφήτη71. Οι 

υποστηρικτές του δεύτερου υποψηφίου πίστευαν ότι ο διάδοχος έπρεπε να 

προέρχεται από την ευρύτερη οικογένεια του Προφήτη, δηλαδή από τη φυλή των 

Κουραϊσιτών. 

 

                                                 

68 Αγγελική, Ζιάκα, Το σιιτικό Ισλάμ: Οι κοινωνικές και πολιτικές του προεκτάσεις στη Μέση 

Ανατολή, Θεσσαλονίκη, 2004, σ. 39-40. 

69 7 Κωνσταντίνος Πάτελος, Η πολιτική εξέλιξη του Ισλάμ, Αθήνα 2004, σ. 68. 

70 Κωνσταντίνος Πάτελος, ό.π., σ. 55. 

71 Χριστόφορος, Νομικός, ό.π., σ. 90. 
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  Στην Αραβία, όπου οι δεσμοί αίματος ήταν ιεροί, πίστευαν ότι οι ιδιαίτερες 

αρετές ενός αρχηγού περνούσαν στη γραμμή των απογόνων τους και αρκετοί 

μουσουλμάνοι ήταν βέβαιοι ότι ο Αλί είχε αυτοδικαίως κληρονομήσει κάτι από το 

χάρισμα του Μωάμεθ. Έτσι διεκδικούσαν την καταγωγή της εξουσίας από τον Αλί, 

πιστεύοντας ότι η ικανότητα της ηγεσίας είχε διαφυλαχτεί πληρέστερα μέσα στην 

οικογένεια του Μωάμεθ και μόνο αυτοί πρέπει να κυβερνούν72. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα κάποια μερίδα μουσουλμάνων να τον θεωρούν ως το καταλληλότερο 

για την αρχηγία. Στη σύναξη όμως που έγινε, ερήμην του Αλί, λύθηκε το ζήτημα 

της διαδοχής του φυσικού κληρονόμου του Προφήτη και ο Αμπού Μπάκρ 

εκλέχτηκε αμέσως διάδοχος του Μωάμεθ και πρώτος Χαλίφης του Ισλάμ, 

λαμβάνοντας τον τίτλο του Khalifa rasul Appah, δηλαδή «διάδοχος του Αποστόλου 

του Θεού»73, ενώ από την άλλη πλευρά, ο Αλί κρίθηκε από το συνέδριο ότι ήταν 

ακόμη νέος και άπειρος74. Για τους Σουνίτες, λοιπόν, οι διάδοχοι μέχρι σήμερα 

είναι οι χαλίφηδες, δηλαδή οι πολιτικοί-θρησκευτικοί ηγέτες, που έχουν ως κύριο 

έργο τη διακυβέρνηση της κοινότητας, την προστασία και εφαρμογή του 

μουσουλμανικού νόμου, ενώ για τους Σιίτες οι διάδοχοι είναι οι εμπιστευόμενοι 

ιμάμηδες, θρησκευτικοί – πνευματικοί ηγέτες, που με βάση το Κοράνι, ρυθμίζουν 

τις υποθέσεις τους75. 

 

  Οι σχέσεις του σουνιτισμού με τον σιιτισμό δεν χαρακτηρίζονται ιδανικές, 

ούτε όμως και εχθρικές, αρκεί βέβαια οι διαφωνούντες μουσουλμάνοι να μην 

απορρίπτουν τις θεμελιώδεις αρχές της θρησκείας τους: πίστη στον Αλλάχ, 

αναγνώριση του Μωάμεθ ως τελευταίου προφήτη και παραδοχή του Κορανίου ως 

Θείου λόγου76. Οι Σουνίτες αντιμετωπίζουν με περιφρόνηση τις σιιτικές 

ιδιαιτερότητες και υπερβολές (για παράδειγμα τον έντονο θρησκευτικό 

συναισθηματισμό των Σιιτών και την ακραία συμπεριφορά που απορρέει από 

αυτόν). Ακόμη, απορρίπτουν τις σιιτικές εικασίες σχετικά με τον ρόλο του Ιμάμη 

στη μουσουλμανική κοινότητα ως ενσαρκωτή της θεότητας και φορέα της 

                                                 

72 Κάρεν Αρμστρογκ, Ισλάμ: Μια σύντομη Ιστορία, Αθήνα 2004, σ.152. 

73 Κωνσταντίνος Πάτελος, ό.π., σ. 55. 

74 Κάρεν Αρμστρογκ, ό.π., σ.122. 

75 Αναστάσιος Γιαννουλάτος, ό.π., σ. 246. 

76 Γιάννης, Σακκάς, ό.π., σ. 221. 
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διδακτικής αυθεντίας, πρώτον επειδή ένα τέτοιο γεγονός τοποθετεί ιεραρχικά τον 

Μωάμεθ πίσω από τον Ιμάμη και δεύτερον διότι πιστεύουν ότι μετά το θάνατο του 

Μωάμεθ σταμάτησε να υφίσταται η χαρισματική αυθεντία77. Θεωρούν αιρετική την 

ανάδειξη του Αλί ως «φίλου του Θεού» (wali). Έτσι θεωρούν αιρετικούς τους Σιίτες, 

οι οποίοι επιπλέον πιστεύουν στους δώδεκα Ιμάμηδες με πρώτο τον Αλί. Αυτός ο 

διαχωρισμός είχε σαν φυσικό επακόλουθο οι Σουνίτες κατά τη διάρκεια της 

ιστορίας να θεσπίσουν δικούς τους νόμους, παραδόσεις, ήθη, έθιμα και γιορτές και 

να αναπτύξουν τη δική τους θεολογία78. 

 

  Οι Σιίτες από την πλευρά τους αμφισβητούν τη θρησκευτική αλλά και την 

πολιτική σουνιτική πρωτοκαθεδρία. Ο σιιτισμός θεωρεί τους τρεις πρώτους 

χαλίφηδες (Αμπού Μπάκρ, Ομάρ, Οθμάν) σφετεριστές της εξουσίας και του έργου 

του Μωάμεθ, δημιουργώντας ένα δικό τους σύστημα πνευματικής ηγεσίας, όπου 

αρχηγός της διορίζεται ο εκάστοτε πνευματικός ηγέτης της κοινότητας79. Η 

πλειοψηφία των Σιιτών μέχρι σήμερα πιστεύει στους δώδεκα Ιμάμηδες και ως 

μοναδικούς συνεχιστές του αναγνωρίζει τον Αλί και τους επιγόνους του80. 

Θεωρούν ως φυσικό διάδοχο του Προφήτη Μωάμεθ τον Ιμάμη Αλί, τον οποίο ο 

Μωάμεθ λίγο πριν το θάνατό του τον διόρισε ηγέτη της ισλαμικής κοινότητας. 

Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους, ο ίδιος ο Μωάμεθ μύησε τον Αλί στις 

εσωτερικές πτυχές και στα μυστήρια της πίστης και ορισμένοι απόγονοί του 

κληρονόμησαν στη συνέχεια αυτό το αξίωμα. Λέγεται ότι ο ίδιος ο Αλί λατρεύονταν 

από τους συντρόφους του και περισσότερα από χίλια θαύματα αποδίδονταν σε 

αυτόν. 

 

  Σύμφωνα με την σιιτική παράδοση, εμφανίζεται ως ο ανώτατος ήρωας που 

συντρίβει τους εχθρούς της πίστης με το ξίφος του και καθοδηγεί τους οπαδούς 

του, είναι ο οικείος και έμπιστος φίλος του Προφήτη και ο αληθινός κληρονόμος 

του. Η παράδοση πάλι αναφέρει ότι για χάρη του ο ήλιος σταμάτησε, ώστε να 

                                                 

77 Γρηγόριος Ζιάκας, “Η περί εσχάτων διδασκαλία του Ισλάμ”, Ε.Ε.Θ.Σ., τ. 20., Θεσσαλονίκη 1976, 

σ.367. 

78 Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης, ό.π., σ. 107. 

79 Γρηγόριος Ζιάκας, “Η περί εσχάτων διδασκαλία του Ισλάμ”, ό.π., σ. 366. 

80 Γιάννης, Σακκάς, ό.π., σσ. 219-220. 
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μπορεί να εκτελέσει την προσευχή του. Μάλιστα, πολυάριθμες παροιμίες και σοφά 

ρητά φέρουν την «υπογραφή» του. Ο Μωάμεθ συνήθιζε κατά τους Σιίτες να λέει 

πως “εγώ είμαι η πόλη της φρόνησης και ο ακόλουθός μου ο Αλί είναι η πύλη του, 

είναι ο Άγιος, ο φίλος του Θεού” 81. Οι Σιίτες κατά την προσφώνηση του ονόματος 

του Θεού και της πίστεως «δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός πλην του Θεού 

(Αλλάχ) και Προφήτης αυτού είναι ο Μωάμεθ», συμπληρώνουν τη φράση «και ο 

Αλί είναι φίλος του Θεού 82». Επιπλέον, οι Σιίτες του απέδωσαν υπεράνθρωπες 

ιδιότητες στον πολιτικό και θρησκευτικό ηγέτη. 

 

  Ο ιμάμης των Σιιτών μέχρι σήμερα δεν εκλέγεται, αλλά διορίζεται από τον 

προκάτοχό του. Θεωρείται αναμάρτητος, αλάνθαστος, άσπιλος και τέλειος κατά το 

πρότυπο του Προφήτη και δεν μπορεί να καθαιρεθεί. Οι ιμάμηδες ορίζονται ως 

αμόλυντοι και προικισμένοι από τον Θεό (Αλλάχ), με κάθε αρετή και ευλογία, 

γνώση και δύναμη. Μέσω αυτών ο κόσμος ζει, κινείται και καθοδηγείται83. Η 

υποταγή που δείχνουν σε αυτόν είναι αντίστοιχη της υποταγής του Προφήτη84. 

Κοινό για πολλούς από τους Σιίτες είναι η πίστη σε έναν θείο φωτισμένο ηγέτη 

(Mahdi), που θα λύτρωνε τους καταπιεσμένους από τη δυστυχία85. Ο φορέας του 

θείου φωτός είναι ο ιμάμης της κοινότητας, ο πνευματικός και πολιτικός ηγέτης 

του. Μόνο μέσω της πίστης σε αυτόν μπορεί ο πιστός να σωθεί. 

 

  Για τους Σουνίτες αρχή του μουσουλμανικού έτους είναι το έτος της Εγίρας86, 

γνωστό ως Εγιαριανό, δηλαδή η 16η Ιουλίου του 622 μ.Χ. του Ιουλιανού 

ημερολογίου, που συμβολίζει την ημέρα της «αναχώρησης, μετοίκησης» του 

Προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκκα στη πόλη Μεδίνα, προκειμένου να γλιτώσει από 

μια συνωμοσία που είχε σχεδιαστεί εναντίον του. Η αύξηση των οπαδών του 

Μωάμεθ είχε ανησυχήσει τους ηγέτες της φυλής καταγωγής του, Κουραϊσίτες, στη 

                                                 

81 Annemarie Schimmel, Islam: An Introduction, New York 1992, σσ. 92-93. 

82 Αναστάσιος Γιαννουλάτος, ό.π., σ. 247. 

83 G.E. Grunebaum, Muhammadan Festivals, London, 1951, σ. 85. 

84 Ιωάννης Μάζης, ό.π., σ. 208. 

85 Guenter Lewy, ό.π., σ. 51. 

86 Η Εγίρα, όπως ορίστηκε από τον χαλίφη Ομάρ, προέρχεται από παραφθορά της αραβικής λέξης 

(Χ)έτζ-ι-ρα ή (Χ)ίτζ-ι-ρα, που πολλοί τη μεταφράζουν ως φυγή, μετανάστευση ή εκπατρισμός. 

Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης, ό.π., σ. 287. 
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Μέκκα, που φοβόντουσαν αφενός ότι θα έχαναν το διαμετακομιστικό εμπόριο 

μεταξύ των αραβικών φυλών και αφετέρου ότι το ισλαμικό κήρυγμα θα 

καταργούσε τη λατρεία του ιερού της Κααμπά, το οποίο και εκμεταλλεύονταν 

οικονομικά. Αυτό έγινε αφορμή για να στραφούν εναντίον του Προφήτη Μωάμεθ 

και των οπαδών του. Οι ακόλουθοι του Μωάμεθ, που τον συνόδευσαν από τη 

Μέκκα στη Μεδίνα, ονομάστηκαν μου-χα-γκιρίν (μετανάστες), ενώ οι κάτοικοι της 

Μεδίνας που προσηλυτίστηκαν από τον Μωάμεθ, ονομάστηκαν ανσάρ (βοηθοί). 

Έτσι, ο Προφήτης και οι πιστοί του αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στη Μεδίνα 

(Γιαθρίμπ87), στην οποία τέθηκαν οι βάσεις ίδρυσης της πρώτης ισλαμικής 

κοινότητας - κράτους88. 

 

  Μια άλλη μουσουλμανική χρονολογία σχετίζεται με τα Αβαβίλ. Πρόκειται για 

μυθικά πτηνά, τα οποία έστειλε ο Θεός την ημέρα της γέννησης του Μωάμεθ, για 

να υποτάξουν τους ειδωλολάτρες της Υεμένης, που πολιορκούσαν την ιερή πόλη 

των μουσουλμάνων, τη Μέκκα. Ο στρατός των ειδωλολατρών ονομάζονταν «οι 

άνθρωποι των ελεφάντων», γιατί ο αρχηγός τους, ο Αβραχά, ήταν ανεβασμένος 

πάνω σε λευκό ελέφαντα. Γι’ αυτόν τον λόγο το έτος εκείνο ονομάστηκε «έτος του 

ελέφαντα» και θεωρείται και αυτό, μετά τη χρονολογία της Εγίρας, επίσημη 

αφετηρία του μουσουλμανικού ημερολογίου89. Από την άλλη πλευρά, η ισλαμική 

Περσία κληρονόμησε το ημερολόγιο της από τους Σασσανίδες, το οποίο 

παρουσίαζε αρκετές ομοιότητες με εκείνων των Αιγυπτίων. Συγκεκριμένα, το 

περσικό έτος αποτελούνταν από 365 μέρες, χωρισμένο σε 12 μήνες από 30 μέρες 

ο καθένας τους και 5 προστιθέμενες μέρες, που ήταν γνωστές ως «κλεμμένες». 

Κατά την πρώιμη ισλαμική περίοδο οι προστιθέμενες μέρες διατηρήθηκαν μέχρι 

τον όγδοο μήνα, αλλά το έτος 1007 μ.Χ. οι Ζωροάστρες μετακίνησαν τις 

συγκεκριμένες μέρες μετά το τελευταίο μήνα, μέχρι που καταργήθηκαν με το 

πέρασμα του χρόνου. Από την εποχή των Σασσανιδών, η αρχή του έτους τους 

                                                 

87 8 Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης, ό.π., σ. 286. 

88 Η πόλη Γιαθρίμπ, την οποία ο Κλαύδιος Πτολεμαίος (2ος μ.Χ. αιώνας) ονόμαζε Λάθριππα, από 

τότε μετονομάστηκε σε Μεδίνα (πόλη) από το ελ Μεντίνα ελ μου-να-ουάρα, που σημαίνει η πόλη 

γεμάτη φως και ευχαρίστηση για τον προφήτη. Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης, ό.π., σ.286 

89 Στράτος Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης, ό.π., σ.286. 
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υπολογίζονταν από την γιορτή του Ναού Ροζ. Τα σύγχρονο περσικό ηλιακό 

ημερολόγιο, hidjri, καθιερώθηκε το 1925. 

 

  Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι οι Σιίτες έχουν έναν εξ ολοκλήρου 

διαφορετικό τρόπο τήρησης των εορτών. Παραδείγματος χάριν, η ημέρα της 

Ashura έχει στο σιιτικό κόσμο ένα χαρακτήρα αρκετά διαφορετικό από ό, τι στο 

σουνιτικό. Για του Σουνίτες έχει παραμείνει μια προαιρετική νηστεία από το χρόνο 

που καθιερώθηκε η νηστεία του Ραμαζανιού. Για τους Σιίτες είναι η ημέρα της 

ενθύμησης της σφαγής του Αλί-Χουσεΐν και της οικογένειάς του από το στρατό των 

Ομαϋαδών στην Καρμπάλα (10 Οκτωβρίου 68090), η ημέρα του πένθους, που 

τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Σύμφωνα με τον U. Heyd: «Αυτές οι πομπές είναι 

εξαιρετικά διαφορετικές από τις τελετές του σουνιτικού Ισλάμ, είναι η έκφραση όχι 

μιας αρρενωπής θρησκείας, που βρίσκει την αλήθειά της επιβεβαιωμένη από την 

επιτυχία των υποστηρικτών της σε αυτόν τον κόσμο, αλλά των συναισθημάτων 

μιας διωγμένης, αίρεσης της οποίας η εμπειρία στρέφεται επάνω στα 

βασανιστήρια ενός δίκαιου ατόμου και της δολοφονίας ενός Αγίου από τις 

δυνάμεις του κακού91». Η διαφορά μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών είναι ίσως πολύ 

βαθύτερη ακόμη και απ’ αυτό και μπορεί να εντοπισθεί σε ορισμένες αρχαίες 

τελετές, οι οποίες έχουν απορριφθεί από τους ορθόδοξους Σουνίτες, αλλά 

επιβιώνουν στους Σιίτες. 

 

  Η συγκέντρωση και η συμμετοχή στους εορτασμούς και για τις δύο 

δογματικές ομάδες του Ισλάμ πρέπει κατά προτίμηση να διεξάγεται σε ανοικτό 

χώρο, αλλά εάν χρειαστεί μπορεί να γίνει και σε ένα μουσουλμανικό τέμενος92. 

Εντούτοις, οι διαμάχες μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών δεν αφορούν τα τελετουργικά 

θέματα, ούτε βεβαίως τις εορτές, αλλά τα άρθρα της πίστης. Για εκατοντάδες 

χρόνια, οι προσπάθειες για να επανέλθουν οι Σιίτες πίσω στο ορθόδοξο Ισλάμ 

επικεντρώνονται στα δογματικά θέματα και όχι στο εορταστικό ημερολόγιο. 

 

                                                 

90 Lazarus-Yafeh Hava, ό.π., σ. 62. 

91 U. Heyd, “Observations on the Religious Cultural Situation in Iran in the New East”, W.I., τ. 6, 

1954/1955, σ. 6. 

92 Muhammad Ali Maulana, ό.π., σσ. 437-438. 
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 13. Ιδεολογικά Κινήματα στο Ισλάμ 

 

   Σουφισμός 

 

   Με τον όρο Σούφι εννοούμε εκείνες τις πρώτες ασκητικές κοινότητες του 

Ισλάμ, και οι οποίες εγκατέλειψαν τα εγκόσμια, πρεσβεύοντας ότι το ανθρώπινο 

πεπρωμένο εξαρτάται από την ανεξιχνίαστη θέληση του Θεού. Σε αυτές τις 

κοινότητες επικράτησε αρχικά το ασκητικό στοιχείο του μυστικισμού, ενώ με την 

πάροδο του χρόνου ο ασκητισμός θεωρήθηκε ως προκαταρκτικό στάδιο για την 

επίτευξη της πνευματικής ζωής. Ο μυστικισμός πήρε την θέση του ασκητισμού ως 

στόχος και επιδίωξη. Οι κοινότητες των Σούφι επηρεάστηκαν άμεσα από τις 

αρχαιότερες παραδόσεις και φιλοσοφίες της Ανατολής και της λεκάνης της 

Μεσογείου, όπως ο Νεοπλατωνισμός, ο Γνωστικισμός, ο Βουδισμός και ο 

Χριστιανισμός. Όλες αυτές οι διδασκαλίες έπαιξαν το ρόλο τους στην τελική 

διαμόρφωση της Σούφι διδασκαλίας, αφού σύμφωνα με τους Σούφι «όλες οι 

Παραδόσεις οδηγούν στην μια και μόνη αλήθεια93». Θεωρείται μυστική αίρεση που 

κυριάρχησε στις χώρες της Ανατολής, κυρίως στην Περσία, και σύμφωνα με 

ειδικούς ενσωμάτωνε τα μυστικά δόγματα του μουσουλμανισμού. Είναι γνωστό 

από πολλές πηγές ότι στις τάξεις των Σούφι συντάχθηκαν οι πιο σοφοί άντρες της 

εποχής τους. Αν ο ισλαμικός νόμος καθορίζει πώς ακριβώς πρέπει να 

συμπεριφέρεται κάθε μουσουλμάνος, ποια είναι τα δικαιώματά του και οι 

υποχρεώσεις του απέναντι στον Θεό, και την Κοινότητα των πιστών, ο Σουφισμός 

αναφέρεται σε εκείνες τις θεωρητικές-θεολογικές παραμέτρους και αντίστοιχες 

πρακτικές που σχετίζονται με μια πιο άμεση, προσωπική σχέση με το Θεό. 

 

   Η κίνηση των σούφι επηρεάσθηκε από τον χριστιανικό ασκητισμό ο 

οποίος ακμάζει την ίδια περίοδο σε Συρία, Μεσοποταμία και Περσία. Από τους 

χριστιανούς ασκητές, ορθόδοξους ή μονοφυσίτες έλαβαν τον μάλλινο απλό χιτώνα 

(Şũfî), ο οποίος έγινε το χαρακτηριστικό τους διακριτικό και από τον οποίο έλαβαν 

την ονομασία τους. Επίσης την πρακτική της προσευχής και του κανόνες της 

άσκησης. Η θεωρία της μυστικής αυτής εταιρείας είναι ότι το μόνο απόλυτο Ον 

                                                 

93 Αναστάσιου Γιαννουλάτου, Ισλάμ. Θρησκειολογική επισκόπησις, Αθήναι 1990 (4η ανατύπωση), 

σελ.254 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AE
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είναι ο Θεός. Από αυτόν απορρέει και η ανθρώπινη ψυχή, η οποία, αν και 

παραμένει χωρισμένη για ορισμένο χρονικό διάστημα από την ουράνια πηγή της, 

επανέρχεται τελικά και ενώνεται πάλι μαζί της. Στο μεταβατικό αυτό κόσμο, το 

γήινο, το ύψιστο αγαθό για την ανθρωπότητα έγκειται στην όσο το δυνατόν 

πληρέστερη ένωση με το Αιώνιο Πνεύμα. 

 

   Σαλαφισμός 

 

   Ο Σαλαφισμός αποτελεί ένα εξαιρετικά συντηρητικό94 μεταρρυθμιστικό95 

κίνημα στο σουνιτικό Ισλάμ. Το δόγμα του Σαλαφισμού συνοψίζεται ως «μια 

φονταμενταλιστική προσέγγιση του Ισλάμ, μιμούμενη τον Προφήτη Μωάμεθ και 

τους πρώτους ακολούθους του — αλ - σαλάφ αλ - σαλίχ, οι 'ευσεβείς πρόγονοι'. 

Απορρίπτουν το θρησκευτικό νεωτερισμό, ή μπίντα (αίρεση) και υποστηρίζουν την 

εφαρμογή της σαρία (ισλαμικό νόμο)»96. Το κίνημα συχνά χωρίζεται σε τρεις 

κατηγορίες: η μεγαλύτερη ομάδα είναι οι ακριβολόγοι (ή πράοι), που αποφεύγουν 

την πολιτική, η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα είναι οι ακτιβιστές, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην πολιτική, η μικρότερη ομάδα είναι οι τζιχαντιστές, που 

σχηματίζουν μία μικρή (διαβόητη ως σήμερα) μειονότητα. Το κίνημα του 

Σαλαφισμού περιγράφεται συχνά ως συνώνυμο του Ουαχαμπισμού, αλλά οι 

Σαλαφιστές θεωρούν τον όρο «Ουαχάμπι» υποτιμητικό97. Σε άλλες περιπτώσεις, ο 

Σαλαφισμός περιγράφεται ως ένα υβρίδιο του Ουαχαμπισμού και άλλων 

κινημάτων, μετά την δεκαετία του 1960. Ο Σαλαφισμός έχει συνδεθεί με την 

αυστηρή, πουριτανική και κατά γράμμα προσέγγιση του Ισλάμ και – ιδιαίτερα στη 

Δύση – με τους Σαλαφιστές τζιχαντιστές, που ασπάζονται το επιθετικό τζιχάντ ως 

νόμιμη έκφραση του Ισλάμ εναντίον εκείνων που θεωρούν ότι είναι εχθροί του 

Ισλάμ98. 

                                                 

94 Naylor, Phillip (15 January 2015). North Africa Revised. University of Texas Press. 

95 Esposito, John (2004). The Oxford Dictionary of Islam. Oxford University Press, σελ. 275 

96 «Salafism: Politics and the puritanical». The Economist. 27 June 2015 

97 For example, the Ahl-i Hadith which "have been active since the nineteenth century on the border 

between Pakistan and Afghanistan ... though designated as Wahhabis by their adversaries prefer 

to call themselves 'Salafis.'" (from The Failure of Political Islam, by Olivier Roy, translated by Carol 

Volk, Harvard University Press, 1994, pp. 118–9) 

98 Dr Abdul-Haqq Baker, Extremists in Our Midst: Confronting Terror, Palgrave Macmillan, 2011 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://books.google.ca/books?id=SSUKBgAAQBAJ&pg=PT302&dq=salafi+movement+ultra-conservative&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=salafi%20movement%20ultra-conservative&f=false
https://books.google.ca/books?id=6VeCWQfVNjkC&pg=PA275&dq=salafi+movement+reform&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=salafi%20movement%20reform&f=false
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21656189-islams-most-conservative-adherents-are-finding-politics-hard-it-beats
https://el.wikipedia.org/wiki/The_Economist
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   Ουαχαμπισμός 99 

 

4η ΕΝΟΤΗΤΑ. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΕΜΕΝΗ 

 

 14. ‘Ένα διαιρεμένο Ισλάμ. 

 

   Ασφαλώς, ο μέγιστος φόβος για τους επιτελείς της Ουάσιγκτον όταν 

αποφάσιζαν να κηρύξουν τον πόλεμο εναντίον των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν 

ήταν η δημιουργία ενός αντιδυτικού συνασπισμού των ισλαμικών κρατών. 

Συνασπισμός που θα μπορούσε, δυνητικά, να συμπεριλάβει ένα δισεκατομμύριο 

μουσουλμάνους, σε ένα τόξο που διαπερνά την υδρόγειο από τον Ατλαντικό έως 

τον Ειρηνικό ωκεανό. Το σενάριο αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, έτσι οι ΗΠΑ, πιο 

σίγουρες, παραμέρισαν τις όποιες υποσχέσεις για παραχωρήσεις, που με 

διαρροές στον Τύπο άφηναν να εννοηθεί ότι θα κάνουν απέναντι σε αιτήματα του 

μουσουλμανικού κόσμου, με κυριότερο αυτό της αναγνώρισης ανεξαρτήτου 

παλαιστινιακού κράτους. Ποια είναι όμως τα αίτια της αδυναμίας, τουλάχιστον 

μέχρι τώρα, δημιουργίας κοινού μετώπου από τα μουσουλμανικά κράτη αλλά και 

τους λαούς τους; Θα διακινδυνεύσουμε κάποιες εξηγήσεις βασισμένες στην 

πολιτική πραγματικότητα αλλά και στο ιστορικό υπόβαθρο που γεννά τις 

συγκεκριμένες μορφές πολιτικής δράσης αλλά και θρησκευτικής στάσης. 

 

   Στην πλειοψηφία τους τα μουσουλμανικά κράτη κυβερνώνται από 

εξαρτημένες πολιτικές και στρατιωτικές ελίτ, αποτέλεσμα χρόνιων διεργασιών που 

εκκινούν από την εποχή της αποικιοκρατίας. Οι ΗΠΑ δρουν με συντονισμένο 

σχεδιασμό που έχει σκοπό τη χειραγώγηση των ηγεμονικών τάξεων σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση του γνωστού Ζ. Μπρεζίνσκι στο 

βιβλίο του «Μεγάλη Σκακιέρα»: «το αμερικανικό παγκόσμιο σύστημα στηρίζεται σε 

μεγάλο βαθμό στην έμμεση άσκηση επιρροής σε εξαρτημένες ξένες ελίτ». Η 

εξαγορά των ελίτ αυτών πραγματοποιείται συστηματικά με μοχλούς την οικονομική 

εξάρτηση, την στρατιωτική στήριξη αλλά και την πολιτιστική γοητεία που ασκεί ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής στη Δύση. Έτσι, κυβερνήσεις χωρών όπως της 

                                                 

99 Βλέπε σελ. 37 – 38 της παρούσας εργασίας. 
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Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου ή του Μαρόκου ταυτίζονται 

απόλυτα με την αμερικανική πολιτική παρά την υπόγεια αντίθεση που σιγοβράζει 

στα λαϊκά τους στρώματα. Οι δυνατότητες επιλογής ανεξάρτητης πολιτικής από 

κράτη που θα επιθυμούσαν κάτι τέτοιο, σχεδόν εκμηδενίζονται από την ανυπαρξία 

ενός ανταγωνιστικού αντιαμερικανικού πόλου, όπως εκφραζόταν την εποχή του 

ψυχρού πολέμου από την Σοβιετική Ένωση. Στην κατηγορία αυτή χώρες, όπως η 

Συρία αλλά και το Ιράν, αναγκάζονται να ολισθήσουν σε πιο φιλοδυτικές θέσεις ή 

να κρατήσουν αιδήμονα ουδετερότητα μη διαθέτοντας τη δυνατότητα στήριξης στο 

διεθνές σύστημα. 

 

   Τέλος, και αυτό αποτελεί ένα σημαντικότατο στοιχείο το οποίο μπορούμε 

να το παρατηρήσουμε και στον ορθόδοξο κόσμο, η ενότητα του Ισλάμ 

αδρανοποιείται από την ανυπαρξία του κράτους-πυρήνα του πολιτισμικού χώρου 

του. Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι άμεσες ξένες επεμβάσεις και οι εσωτερικές 

έριδες απέτρεψαν την ανάδυση ενός τέτοιου κράτους-ηγεμόνα για τους 

μουσουλμάνους (βλ. περίπτωση Ιράκ, Λιβύης). Η ανάλυση, όμως, θα ήταν ελλιπής 

αν δεν λαμβάναμε υπόψη μας τις αντιθέσεις που εμφιλοχωρούν μεταξύ των 

εθνοτήτων που ασπάστηκαν τον ισλαμισμό, στο διάβα των αιώνων. Το σχήμα του 

Σ. Χάντιγκτον, επομένως, για τη σύγκρουση των πολιτισμών, πάσχει από τις 

γενικεύσεις του. Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο 

ισλαμικό στρατόπεδο στη λογική της σύγκρουσης των πολιτισμών, ούτε οι 

πολιτισμικές ταυτότητες μεταφράζονται αυτομάτως σε πολιτικές και στρατιωτικές 

οντότητες. Το Ισλάμ σχηματίστηκε από τρεις κυρίως εθνικές ομάδες: τους Άραβες, 

τους Πέρσες και εν γένει τα ιρανικά φύλα που τον μπολιάζουν πολιτισμικά και, 

τέλος, τα τουρκικά φύλα. Ασφαλώς το Ισλάμ ασπάζονται και άλλες εθνότητες που 

είτε απορροφήθηκαν από τα αναφερθέντα φύλα, κυρίως στο παρελθόν, είτε 

παραμένουν στη τροχιά τους στην σύγχρονη εποχή (π.χ. οι κάτοικοι της 

Ινδονησίας, των Φιλιππίνων, οι έγχρωμοι της Αφρικής, αλλά και της Αμερικής). 

 

   Από τις απαρχές της εξάπλωσης του Ισλάμ η δημιουργία δύο κυρίαρχων 

τάσεων στους κόλπους του, του σουνιτικού και σιιτικού, με όλα τα παρακλάδια 

του, δεν ήταν απλά μια υπόθεση διαφορετικών ερμηνειών του κορανίου, της 

σούρα και της χαντίθ. Οι προσεγγίσεις αυτές και οι απόπειρες επιβολής τους 

έγιναν με φοβερά βίαιες μεθόδους και εκφράστηκαν από συγκεκριμένες εθνικές 
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ομάδες που θέλησαν να κρατήσουν τη διαφορετικότητά τους ή και να εδραιώσουν 

την ηγεμονία τους σε όλο τον ισλαμικό χώρο (είναι μια διαδικασία που τη 

βλέπουμε και στον χώρο του Χριστιανισμού με τις αιρέσεις και τη σύγκρουση με 

την κεντρική εξουσία του Βυζαντίου). Ειδικότερα, για την ιρανική συνιστώσα 

πρέπει να τονιστεί ότι δεν περιοριζόταν στην προτουρκική εποχή στα εδάφη που 

τη συναντούμε σήμερα (Αφγανιστάν, Ιράν, Τατζικιστάν, Κουρδιστάν και Οσετία). 

Τα ιρανικά φύλα απλώνονταν από τα εδάφη της σημερινής Ουκρανίας στον 

Καύκασο, τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και τον Ινδό ποταμό. Η εμμονή στο 

σιιτικό Ισλάμ αποτέλεσε μια εκδοχή μετάβασής τους από το ζωροαστρισμό που 

ήταν ενάντια στην αραβική εξάπλωση. Τον καταλύτη, όμως των εξελίξεων 

αποτέλεσαν τα τουρκικά στίφη που ξεχύνονταν προς δυσμάς, υποδουλώνοντας τα 

ιρανικά φύλα, και ακολούθησαν, όχι συμπτωματικά, τη σουνιτική γραμμή. Στα 

πλαίσια του μουσουλμανικού πολιτισμού, οι Τούρκοι λειτούργησαν καταπιεστικά 

και οπισθοδρομικά απέναντι στις υπόλοιπες ισλαμικές κοινότητες. Η εθνική τους 

διαφοροποίηση βρήκε αντανάκλαση και τον περασμένο αιώνα στο κίνημα του 

παντουρανισμού και του παντουρκισμού. 

 

   Οι επισημάνσεις αυτές αποτελούν τη βάση για την κατανόηση της 

σημερινής σύγκρουσης. Η αδυναμία των γενικεύσεων του Χάντιγκτον δεν σημαίνει 

ότι παρασύρει σε ανάλογες πολιτικές και στρατιωτικές πρακτικές τις ΗΠΑ. 

Βασισμένοι στην εμπειρία των προηγουμένων αποικιακών δυνάμεων αλλά τη δική 

της. Αντιλαμβανόμενοι την εσωτερική διάσταση του ισλαμικού χώρου και τη 

χρησιμοποιούν εντέχνως. Το πιο πρόσφορο και πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό 

του πολέμου στο Αφγανιστάν: Μουτζαχεντίν εναντίον Ταλιμπάν, Τατζίκοι και 

Ουζμπέκοι εναντίον Παστούν, στο χώρο που πρωτοσυναντήθηκαν στην 

αρχαιότητα οι Ιρανοί με τους Τούρκους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ίδιο θα 

προσπαθήσουν να πράξουν και στην περίπτωση του Ιράκ. Ο τουρκικός στρατός 

αλλά και οι Κούρδοι στο βορρά θα δημιουργήσουν το προτεκτοράτο του 

πετρελαίου ενώ στο νότο οι σιίτες θα αποτελέσουν την άλλη λαβίδα που θα 

διαμελίσει το κράτος παρία. 

 

   Στο μέλλον, κανένα μουσουλμανικό κράτος δεν θα αναλάβει την ηγεμονία 

του ισλαμικού κόσμου, που θα το συνένωνε στον αγώνα εναντίον των ΗΠΑ. Αλλά 

οι εξτρεμιστικές τάσεις θα αναπτύσσονται, κυρίως από λαϊκά κινήματα που 
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βρίσκονται στο περιθώριο των φιλοδυτικών καθεστώτων. Είναι πιθανόν να 

ενισχυθούν οι ενδοϊσλαμικές αντιθέσεις. Σε αυτήν την προοπτική, πρέπει να 

θεωρείται σίγουρο ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ θα τείνουν στη δημιουργία ενός 

σύγχρονου παντουρανικού κινήματος που θα έχει σαφή φιλοδυτικό 

προσανατολισμό και τουρκική ηγεμονία. Η εξέλιξη αυτή θα επέτρεπε τη διατήρηση 

της εύθραυστης σταθερότητας της Τουρκίας, την ομογενοποίηση του χώρου που 

ξεκινά από το κινεζικό Τουρκεστάν ως τα Βαλκάνια, την ενίσχυση του 

Ουζμπεκιστάν, που διατηρεί την πιο φιλοαμερικανική κυβέρνηση της Κεντρικής 

Ασίας, τον έλεγχο των επιδιώξεων της υπάκουης σήμερα Ρωσίας και τέλος τον 

υποβιβασμό της ιρανικής και αραβικής συνιστώσας στον μουσουλμανικό κόσμο. 

 

 15. Οι συγκρουόμενοι πόλοι στην Υεμένη100 

 

   Ο πόλεμος στην Υεμένη ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονότων που 

διαδέχθηκαν το ένα το άλλο. Η βία κλιμακώθηκε ιδιαίτερα κατά το δεύτερο ήμισυ 

του 2014, όταν οι πολίτες της προχώρησαν σε μαζικές διαμαρτυρίες για την 

πολιτική αστάθεια της μεταβατικής κυβέρνησης. Από την στιγμή που η χρήση βίας 

έγινε ο κανόνας, οι διάδικοι σύντομα πολώθηκαν, και όσο η βία αυξανόταν, τόσο 

επιταχυνόταν η πόλωση. Η πυροδότηση της βίας ξεκίνησε όταν η ήδη αδύναμη 

μεταβατική κυβέρνηση του Abd Rabbuh Mansur Hadi αποδυναμώθηκε περαιτέρω 

με την κατάληψη της πρωτεύουσας του κράτους Sana’a τον Σεπτέμβριο του 2017 

Το Προεδρικό κόμμα της Ειρήνης και Εθνικής Συμφωνίας και Εταιρικής Σχέσης 

είχε αναδειχθεί ως ένας πυρήνα της ελπίδας για την ταχεία επίλυση της βίας, αλλά 

δεν παρήγαγε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι Houthis ενθαρρυμένοι από την 

πρώιμη επιτυχία τους για την κατάληψη της Sana’a, ανέθεσαν σε 

παραστρατιωτικές τους ομάδες να αναλάβουν τον έλεγχο των βασικών θεσμικών 

οργάνων της πόλης. Εγκατέστησαν έτσι τους δικούς τους ανθρώπους σε 

μεγάλους οργανισμούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

«χειραγώγησαν» μέλη της κυβέρνησης τα μέλη της οποίας τέθηκαν τελικά σε κατ’ 

οίκον περιορισμό. 

 

                                                 

100 Civil war in Yemen: A Complex Conflict with Multiple Futures, Aleksandar Mitreski | Aug 2015, 

Arab Center for Research and Policy Studies 
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   Τον Ιανουάριο του 2015, όταν ο Abd Rabbuh Mansur Hadi παραιτήθηκε 

αφού λίγο πριν είχε αποδράσει από τον οίκον περιορισμό στον οποίο είχε τεθεί 

στην πρωτεύουσα Sana’a, χάθηκαν όλες οι ελπίδες για την Ειρήνη και την Εθνική 

Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης. Μετά από μια σύντομη παραμονή στο Aden, 

κατέφυγε στη Σαουδική Αραβία. Χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο τελικά 

αποφάσισε να ανακαλέσει την παραίτησή του και να συνεχίσει την Προεδρία του 

από το εξωτερικό. Την ίδια στιγμή οι Houthis αποφάσισαν να προωθήσουν τη δική 

τους εκδοχή ενός εθνικού συντάγματος και να δημιουργήσουν δικούς τους 

κυβερνητικούς φορείς. Εν τω μεταξύ, η εξέγερση Houthi συνεχίστηκε, ωθώντας 

ολόκληρη την Υεμένης σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο. 

 

   Το τρέχον πολυπολικό πολιτικό τοπίο της Υεμένης δεν φέρνει τίποτα νέο. 

Ο πληθυσμός της συγκεκριμένης χώρας ποτέ — είτε μετά τον εμφύλιο πόλεμο του 

1944, είτε μετά την ενοποίηση του 1990 — δεν αντιμετωπίστηκε με ενιαία εθνική 

ταυτότητα. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης του 2011, οι 

διαφορετικότητες των εθνικών ομάδων που απαρτίζουν το μωσαϊκό άρχισαν να 

βγαίνουν στην επιφάνεια και η κατάσταση επιδεινώθηκε. Εξαρχής όμως και 

σίγουρα πριν την επανάσταση η σχετική ισορροπία ισχύος στη χώρα ήταν σε θέση 

να φέρει τα μέρη μαζί, καθιστώντας έτσι δυνατές τις διαπραγματεύσεις στο 

συνέδριο (NDC)101 για τον εθνικό διάλογο. 

 

   Αυτό δεν είναι πλέον η περίπτωση, και τρεις σημαντικές εξελίξεις εξηγούν 

τις αλλαγές μετά τις παραπάνω διαπραγματεύσεις. 

 

   Πρώτον, η πολιτική σκηνή της Υεμένης ριζοσπαστικοποιήθηκε και την ίδια 

στιγμή πολώθηκε. Αυτό κατέστησε τις οποιεσδήποτε συνδέσεις μεταξύ των 

ομάδων, είτε αυτές βασίζονταν σε ιστορικούς δεσμούς είτε σε πολιτισμικές 

ομοιότητες, αδύνατες. 

   Δεύτερον, η αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων και η ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των συγκρουόμενων πλευρών ενέπνευσε την αισιοδοξία μέσα σε 

κάθε ομάδα ότι η δικιά τους πλευρά θα επικρατήσει και θα επιτύχει την κυριαρχία 

                                                 

101 Philip Barrett Holzapfel, “Yemen’s Transition Process: Between Fragmentation and 

Transformation,” United States Institute of Peace, Peaceworks No. 95, 2014   
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έναντι των υπολοίπων. Αυτό όμως μειώνει τις προοπτικές για τη διαπραγμάτευση 

μιας διευθέτησης του προβλήματος. Για παράδειγμα, όταν οι Houthis ενοποίησαν 

τις δυνάμεις τους στις παραμονές της κατάληψης της πρωτεύσας Sana’a, 

απέρριψαν όλα τα αιτήματα για διαπραγματεύσεις καθώς η κατάληψη φαινόταν 

εύκολη, παρά τις παροτρύνσεις για το αντίθετο καθόσον υπήρχαν τα ψηφίσματα 

του ΟΗΕ, καλώντας τους να αποσυρθούν και να αντιστρέψουν την πορεία των 

επιχειρήσεων. 

 

   Τρίτον, οι πολίτες της Υεμένης δεν έχουν καμία πλέον εμπιστοσύνη στην 

κεντρική κυβέρνηση, ενώ ακόμη λιγότερη σε οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία που 

θα λύσει τα προβλήματά τους. Αυτό κυρίως λόγω της απογοήτευσης τους από την 

μακρά διαδικασία των διαπραγματεύσεων και μιας αναποτελεσματικής 

μεταβατικής κυβέρνησης. 

 

   Επιπλέον, αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει ηγέτης που να εμπνέει ελπίδα, ή 

να μπορεί να συνασπίσει του πολίτες της Υεμένης κάτω από μία σημαία, ή για 

έναν κοινό σκοπό. Την στιγμή που ο πρόεδρος Hadi απολαμβάνει διεθνή 

υποστήριξη, στην χώρα του δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει την ενότητα μεταξύ 

ακόμη και των συμμάχων του, πόσο μάλλον για το σύνολο της χώρας. Την στιγμή 

που η Υεμένη αντιμετωπίζει ένα εσωτερικό τέλμα, διάφοροι περιφερειακοί 

παράγοντες, ιδίως κράτη του GCC, εμπλέκονται όλο και περισσότερο στη 

σύγκρουση. Μία καθοδηγούμενη από την Σαουδική Αραβία στρατιωτική 

επιχείρηση, (Επιχείρηση «Αποφασιστική Καταιγίδα») ξεκίνησε τον Μάρτιο του 

2015, βασισμένη σε συνασπισμό δυνάμεων και αρχικά υποστηρίχθηκε — 

σύμφωνα με Σαουδάραβες αξιωματούχους και δημόσιες δηλώσεις από χώρες της 

ευρύτερης περιοχής MENA — από περισσότερες από δέκα χώρες. Τα ΗΑΕ 

υπήρξαν εξαρχής ένθερμος υποστηρικτής της στρατιωτικής δράσης, 

συμβάλλοντας με αεροπορική υποστήριξη η οποία εξουδετέρωσε κάθε βαλλιστική 

απειλή στην περιοχή εντός των πρώτων 25 ημερών από την έναρξη της 

Επιχείρησης «Αποφασιστική Καταιγίδα». 
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   Άλλα μέλη του GCC καθώς και χώρες της ΜΕΝΑ, αντέδρασαν θετικά σε 

αυτήν την πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας η οποία προέκρινε τις παραπάνω 

στρατιωτικές λύσεις102. Τα Έθνη της περιοχής έχουν υποσχεθεί στρατιωτική 

υποστήριξη και έχουν εμπλακεί ενεργά  με τη δεύτερη φάση της επιχείρησης, η 

οποία φέρει την ονομασία τίτλο «Αποκαθιστώντας την Ελπίδα». Ένας από τους 

στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης είναι η απενεργοποίηση των Houthi και η 

αποκατάσταση του Hadi ως του νόμιμου Πρόεδρου της Υεμένης. Για το σκοπό 

αυτό, οι υποστηρικτές του Hadi έχουν παραλάβει σύγχρονο οπλισμό και ατομικό 

εξοπλισμό, καθώς επίσης τους έχει παρασχεθεί και η απαραίτητη στρατιωτική 

εκπαίδευση. 

 

   Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρέδωσαν το 

τελευταίο διάστημα μεγάλες ποσότητες βαρέων όπλων (δεξαμενές), 

                                                 

102 Εκτός από το Oman,το οποίο δε συμμετέχει στην εκστρατεία ενώ αντίθετα προσφέρει καλές 

υπηρεσίες ως διαμεσολαβητής για διαπραγματεύσεις. 
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τεθωρακισμένων οχημάτων και πυρομαχικών στους υποστηρικτές του Hadi 

χρησιμοποιώντας τον διάδρομο μέσω των προσφάτως απελευθερωμένων 

περιοχών στο Άντεν. Στρατεύματα επίσης από τις υπόψη αραβικές χώρες έχουν 

εμπλακεί στην εκπαίδευση των υποστηρικτών του Hadi, οι οποίοι στερούνται 

τεχνογνωσίας στο λειτουργικό κυρίως μέρος του οπλισμού και εξοπλισμού που 

τους παρασχέθηκε. Παρόλα αυτά πληροφορίες αναφέρουν, ότι μερικά από τα ξένα 

στρατεύματα, συμμετέχουν τα ίδια σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, και όχι απλά στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 

   Η Επιχείρηση «Αποκαθιστώντας την Ελπίδα», περιλαμβάνει και το 

ανθρωπιστικό στοιχείο, καθώς πρώτες βοήθειες με αεροπλάνα και πλοία έχουν 

ήδη φθάσει στο Άντεν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης υποσχέθηκαν παροχή 

βοήθειας με την μορφή πληροφοριών, εναέριου εφοδιασμού σε καύσιμα για τα 

μαχητικά αεροσκάφη, ενώ δήλωσαν ότι θα παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια στη 

διάσωση των πιλότων που καταρρίπτονται από τα εχθρικά αντιαεροπορικά πυρά. 

Με αυτόν τον τρόπο ο νέος αυτός στρατός θα αποτελέσει το αναγκαίο χερσαίο 

στοιχείο που θα συνδράμει στην αεροπορική εκστρατεία της Σαουδικής Αραβίας. 

Επιπλέον εάν οι αντάρτες που δραστηριοποιούνται στο νότιο τμήμα της χώρας 

συνταχθούν στο πλευρό του Hadi για ένα μέτωπο εναντίον των Houthi, και 

ενσωματωθούν έτσι στον νέο στρατό, τότε ίσως η προέλαση για την ανακατάληψη 

της Sana’a επιτευχθεί συντομότερα. Εν τω μεταξύ, ο ΟΗΕ βρίσκεται ακόμα στο 

προσκήνιο των διαπραγματεύσεων στην Υεμένη. Αν και οι διαπραγματεύσεις δεν 

αποτελούν αυτήν την στιγμή την νούμερο ένα προτεραιότητα, ωστόσο, η φήμη του 

ΟΗΕ ως διαμεσολαβητικού οργανισμού είχε πληγεί σημαντικά ύστερα από τους 

πολλούς μήνες αναποτελεσματικής διπλωματικής εμπλοκής στην Υεμένη. Αυτό 

φυσικά δεν ακυρώνει τις όποιες προσπάθειες, αντίθετα καταδεικνύει την σημασία 

του προβλήματος. Οι αποφάσεις του Σ.Α. του Ο.Η.Ε παρέχουν σημαντική 

νομιμοποίηση και ισχυρή στήριξη στον Πρόεδρο Hadi. Ο χρόνος ίσως αποδείξει 

ότι εν εξελίξει διπλωματία του ΟΗΕ είναι ο καλύτερος τρόπος για μια κατάπαυση 

του πυρός, η οποία όμως θα ακολουθείται και από την ειρηνευτική συμφωνία. 

 

   Αυτός που θα προβεί σε απολογισμό της τρέχουσας κατάστασης του 

εμφυλίου πολέμου στην Υεμένη, είναι επιτακτικό, λόγω της πολυπλοκότητας της 

σύγκρουσης, να αποκτήσει μια ολιστική άποψη επί του θέματος, και ειδικά όταν θα 
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προσπαθήσει να αναζητήσει μια διέξοδο από την κρίση. Όπως έχουν τα 

πράγματα, μια σαφή πορεία προς την επίλυση γρήγορη της διένεξης φαίνεται 

αδύνατη. Η ομιχλώδης και ασαφής υποστήριξη που παρέχουν οι κάτοικοι της 

Υεμένης στις τρέχουσες ηγεσίες, η συνεχής μετατόπιση των πολιτικών δυναμικών, 

καθώς και τα μικτά αποτελέσματα στα πεδία των στρατιωτικών επιχειρήσεων, 

καθιστούν δύσκολο να υποστηριχθεί οποιαδήποτε στρατηγική επίλυσης της 

σύγκρουσης. Αυτό, με τη σειρά του, καθιστά πολλές από τις προτεινόμενες 

ακολουθητέες πολιτικές επικίνδυνες. 

 

 16. Κατανοώντας τις Δυναμικές της Σύγκρουσης103 

 

   Στην παρούσα σύγκρουση δραστηριοποιούνται πάρα πολλές και 

διαφορετικές ομάδες, η καθεμία με τα δικά της μοναδικά συμφέροντα. Ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων ομάδων, των Zaydis στον βορρά και των 

Shagais στα κεντρικά και νότια τμήματα της Υεμένης έχει αν μη τι άλλο διαγράψει 

από την συλλογική μνήμη τις αναμνήσεις της συνύπαρξης καθιστώντας κάθε 

προσπάθεια συμφιλίωσης απρόβλεπτη. Η τρέχουσα σύγκρουση έχει θολώσει 

ακόμη και τις πραγματικές διαφορές μεταξύ του τμήματος εκείνου των Zaydis που 

αποτελείται από Σιίτες (Fivers), με εκείνου που οι ρίζες του απλώνονται στο Ιράν 

(Twelvers). Αυτή η δυσδιάκριτη γραμμή αυτή επιδεινώνεται ακόμη πιο πολύ όταν η 

θρησκεία των Houthis εξισώνεται και ταυτίζεται με τις περσικές πεποιθήσεις και 

δομές και χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για τη διασύνδεση των δύο. Η 

ενημερωτική έκθεση της International Crisis Group παρατηρήσει το παραπάνω 

γεγονός να εξελίσσεται, σημειώνοντας ότι το «αφήγημα εξηγεί πώς οι κάτοικοι της 

Υεμένης περιγράφουν τον αγώνα τους,» κατά κύριο λόγο μέσω των 

χαρακτηριστικών (ετικετών) που χρησιμοποιούνται τόσο από τους Houthis όσο και 

το ισλαμιστικό σουνιτικό κόμμα Islah104. Κατά κάποιο τρόπο, η αυξημένη χρήση 

της σεκταριστικής ρητορικής από τις διάφορες ομάδα έχει καταστεί μια 

αυτοεκπληρούμενη προφητεία. 

                                                 

103 Civil war in Yemen: A Complex Conflict with Multiple Futures, Aleksandar Mitreski | Aug 2015, 

Arab Center for Research and Policy Studies 

 

104 International Crisis Group, “Yemen at War,” Middle East Briefing No. 45, March 2015 
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   Ενώ στο εσωτερικό μέτωπο οι Houthis κατάφεραν να διατηρήσουν τον 

έλεγχο σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της 

πρωτεύουσας, αυτό εντούτοις δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς δεν 

η διεθνής κοινότητα δεν προέβει σε κάποιου είδους αναγνώριση. Η διεθνής ομάδα 

έχει επίγνωση ότι τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών είναι σαφή και ότι η μόνη 

νόμιμη και αναγνωρισμένη αρχή στην Υεμένη δεν είναι άλλη από την κυβέρνηση 

του προέδρου Hadi. Προσπάθειες για διείσδυση στα διεθνή φόρα έχουν 

πραγματοποιηθεί κυρίως μέσω οικονομικών συμφωνιών, ιδίως εκείνων που 

αποσκοπούν στην αποκατάσταση των σχέσεων με την Ρωσία (που παραμένει 

αδιάφορη) και την Κίνα, η οποία διατηρεί συνεχές και αμείωτο το ενδιαφέρον για τη 

βιομηχανία πετρελαίου. Ενώ οι προσπάθειες αυτές καταδεικνύουν τη διάθεση για 

προσέγγιση της διεθνούς κοινότητας, στο σύνολό της, οι Houthis αντίθετα δεν 

έχουν επιδείξει καμία διάθεση για την οικοδόμηση ενός λειτουργικού και 

σύγχρονου κράτους ενώ οι συναπτόμενες πολιτικές συμμαχίες αντικατοπτρίζουν 

έναν υφέρπων καιροσκοπισμό. 

 

   Με ελάχιστη εκτίμηση για τα άλλα πολιτικά κόμματα, οι πολιτοφυλακές των 

σιιτών Zaydis έχουν σφυρηλατήσει μια ανίερη συμμαχία με τον πρώην Πρόεδρο 

Aki Abdullah Saleh. Η συμφωνία συνάφθηκε και εφαρμόσθηκε αδιαφορώντας για 

το αιματηρό ιστορικό μεταξύ των δύο πλευρών, το οποίο περιλαμβάνει συν της 

άλλοις και την συμμετοχή σε πολλαπλούς πολέμους μαχόμενοι πολλές φορές ο 

ένας εναντίον του άλλου. Προς το παρόν, φαίνεται να έχουν παραμερίσει τις 

όποιες διαφορές και να έχουν ενωθεί εναντίον του προέδρου Hadi και των 

υποστηρικτών του. Η συμμαχία αυτή σημαίνει, ότι οι Houthis ωφελούνται από τον 

Saleh και τους ισχυρούς φίλους που αυτός διατηρεί στον στρατό της Υεμένης, κάτι 

που έχει συμβάλει τα μέγιστα στην πρώιμη και ταχεία άνοδο των 'Houthis στην 

εξουσία. Η ομάδα μπορεί ακόμα να υποβοηθηθεί από τις διπλωματικές ικανότητες 

του Saleh. Από την δική του πλευρά ο Saleh βρίσκεται σε αναζήτηση 

επανάκτησης του χαμένου του κύρους. Ο πολιτικά ρεαλιστής και έξυπνος πρώην 
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Πρόεδρος της Υεμένης ελπίζει να επεκτείνει την επιρροή του μέσω του πολιτικού 

του κόμματος, το Γενικό Λαϊκό Κογκρέσο (GPC)105. 

 

   Αυτό μπορεί να αναγνωσθεί ως μια κίνηση εναντίον του τωρινού 

προέδρου Hadi, ο οποίος ήταν μέλος της GPC μέχρι το Νοέμβριο του 2014, όταν 

και εκδιώχθηκε. Η εκδίωξή του ήρθε ως αποτέλεσμα της ταξιδιωτικής 

απαγόρευσης και δέσμευσης των περιουσιακών του στοιχείων που επιβλήθηκαν 

από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στον Saleh και μερικούς 

ακόμα ηγέτες από την πλευρά των Houthis. Η αντιπαλότητα του Hadi με τον Saleh 

και η ρήξη με το κόμμα του μόνο καταδεικνύουν περαιτέρω την ανικανότητά του να 

καταστεί το κέντρο βαρύτητας που θα ρυθμίζει την πολιτική ζωή της Υεμένης. Στην 

καλύτερη των περιπτώσεων, ο Hadi θα ήταν σε θέση να γίνει ένας άξιος αντίπαλος 

του Saleh, να χρησιμοποιήσει διατάγματα της Βουλής με νέες αναθέσεις 

προσωπικού για να μειώσει την επιρροή του Saleh στις δομές του κράτους και 

στις Ένοπλες Δυνάμεις.  

 

   Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι κινήσεις έχουν καταφέρει να 

προσελκύσουν λιποτάκτες από την φατρία του Saleh, αλλά δεν έχουν καταφέρει 

να οικοδομήσουν μια πραγματική βάση υποστηρικτών του. Ενώ έχοντας 

αποσπάσει τους λιποτάκτες από την αντίπαλη πλευρά και οι δηλώσεις στήριξης 

στον Hadi από βασικά μέλη του GPC παρέχουν την τόσο αναγκαία ώθηση 

νομιμότητας για τον σημερινό Πρόεδρο, η συνολική θεώρηση της νομιμότητας 

παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην κίνησή του 

να διαιρέσει του δυνάμεις του και στην συνέχεια να τις κατευθύνει εναντίον των 

Houthis. Οι σύμμαχοί του, η Νότια (Popular) αντίσταση, θεωρείται ως ένα 

αποσχιστικό κίνημα με ισχυρή υποστήριξη στο νότο και που σε καμία περίπτωση 

δεν μοιράζεται το όραμα του Hadi για μια μετασυγκρουσιακή Υεμένη. 

 

   Η επίδραση επίσης προέρχεται από τους άμεσους γείτονες της Υεμένης, οι 

οποίοι σε γενικές γραμμές εκφράζονται έντονα υπέρ του Hadi. Οι πολιτικές θέσεις 

                                                 

105 Είναι σημαντικό να επισημάνουμε, ότι το κόμμα του Saleh, το Γενικό Λαϊκό Κογκρέσο (GPC), 

έχει απορρίψει την Συνταγματική ανακοίνωση των Houthis από τον Ιανουάριο του 2015. Το 

παραπάνω αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ασταθούς σχέσεις των. 
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των περιφερειακών φορέων και τα συμφέροντά τους στις διαφορετικές πλευρές 

καταδεικνύουν ότι η περιφερειοποίηση της σύγκρουσης στην Υεμένη ήταν τελικά 

αναπόφευκτη. Οι ενέργειες της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο, κινούνται στο ίδιο 

μήκος κύματος με τις ευρύτερες περιφερειακές τάσεις. Η επέμβαση στην Υεμένη 

έχει επίσης πολλά να κάνει και με τον περιορισμό της ιρανικής εξωτερικής 

πολιτικής σε τουλάχιστον δύο μεγάλα ζητήματα – την ιρανική Πυρηνική συμφωνία 

και τον ρόλο του Ιράν στο Ιράκ. Με την πυρηνική συμφωνία να έχει συναφθεί 

πρόσφατα χωρίς οποιαδήποτε άμεση ένσταση από τους Σαουδάραβες, και με το 

Ιράκ να αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση στο κοντινό μέλλον, η εμπλοκή της 

Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο φαινόταν αναπόφευκτη. Η ανάμειξη της 

Τεχεράνης στο Ιράκ καλωσορίστηκε από τις δυτικές δυνάμεις, και ως εκ τούτου η 

εκ νέου συμμετοχή του Ιράν στη διεθνή κοινότητα θα μπορούσε να ενισχύσει τον 

ρόλο του, κάτι για το οποίο η Σαουδική Αραβία δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό 

της Δύσης. 

 

   Αλλά η κατάσταση στην Υεμένη είναι διαφορετική. Το επίπεδο 

υποστήριξης από το Ιράν, όσο μυστικοπαθές μπορεί να είναι, δεν είναι το ίδιο με 

την υποστήριξη του προς την πολιτοφυλακή Σιιτών στο Ιράκ, στην κυβέρνηση του 

Basar Al Assad της Συρίας, ή στην Hezbollah του Λιβάνου. Ενώ ο δισταγμός του 

Ιράν να εμπλακεί περαιτέρω στην σύγκρουση μπορεί να είναι πάρα πολύ 

συνδεδεμένος με το φόβο της υπερβολικής εξάπλωσης του στην περιοχή και το 

γεγονός ότι οι Houthis δεν είναι υπό τον άμεσο έλεγχο του, δεν μπορεί επίσης να 

αποκλειστεί και το γεγονός ότι η Τεχεράνη έχει υπολογίσει σοβαρά την πιθανότητα 

μιας ισχυρής και αποφασιστικής απάντησης που θα προέρχεται από τη Σαουδική 

Αραβία, εάν η δεύτερη επρόκειτο να εντείνει και να αναβαθμίσει την συμμετοχή 

της. 

 

   Αν και οι δημόσιες δηλώσεις του Ιράν καλούν επίσημα σε κατάπαυση του 

πυρός, εντούτοις γνωρίζουν, ότι η ισορροπία δυνάμεων στο έδαφος της Υεμένης 

έχει τεράστια σημασία, δεδομένου ότι θα παίξει τον πρωτεύοντα ρόλο στην 

τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Το Ιράν αφήνει ελάχιστα στην τύχη. Οι Ιρανοί 

Φρουροί της Επανάστασης έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος της Υεμένης, ενώ 

οικονομική ενίσχυση και παράδοση παντοειδούς υλικού έχει αποσταλεί στους 

Houthis. Δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη, αν περισσότερα χρήματα 
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διοχετευθούν, ιδίως ενόψει των κονδυλίων που θα διατεθούν στον απόηχο της 

ιρανικής πυρηνικής συμφωνίας και του ξεπαγώματος των περιουσιακών του 

στοιχείων. Ακόμα κι αν τα όπλα μπορεί να είναι περισσότερο αναγκαία από ό, τι τα 

μετρητά, οι Houthis εντούτοις θα διατηρήσουν τον έλεγχο και τη δημοτικότητα 

τους, εάν και εφόσον δεν αντιμετωπίσουν οικονομικές προκλήσεις. 

 

   Για την πολιτική ηγεσία του Ριάντ, η Υεμένη συνεχίζει να αποτελεί 

προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής. Το Βασίλειο έδρασε ως προστάτης των 

κυβερνήσεων της Υεμένης από τη δεκαετία του 1980 και μετά, και ποτέ δεν 

αποδέχθηκε έτερη ξένη επιρροή στη χώρα. Τη δεκαετία του 1960 ο τότε πρόεδρος 

της Αιγύπτου Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ προσπάθησε να επεκτείνει την Παν-αραβική 

επανάσταση στην Υεμένη, μόνο όμως για να δεί τις προσπάθειές του να 

εξουδετερώνονται από τους Σαουδάραβες. Στις 26 Σεπτεμβρίου 1962 

πραξικόπημα οδήγησε στον αιματηρό εμφύλιο της Υεμένης που διήρκησε οκτώ 

χρόνια. Ο βασιλιάς της χώρας Ιμάμ Μπαντρ κατέφυγε εξόριστος στη Βρετανία το 

1970, κάτι που σημάδεψε και το τέλος της χιλιόχρονης δυναστείας των ιμάμηδων 

Ζαΐντι στη χώρα. Ηγέτης του πραξικοπήματος ήταν ο επικεφαλής των 

σωματοφυλάκων του Μπαντρ, συνταγματάρχης Αμπντάλα αλ-Σαλάλ που 

υποστηριζόταν από τον τότε πρόεδρο της Αιγύπτου Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ.  

 

   Μέσα σε λίγους μήνες, αρκετές χιλιάδες Αιγύπτιοι στρατιώτες βρέθηκαν 

στη βόρεια Υεμένη για να υποστηρίξουν τους δημοκρατικούς του Σαλάλ στον 

αγώνα τους εναντίον των βασιλοφρόνων του Μπαντρ. Οι βασιλικοί είχαν την 

απαιτούμενη οικονομική υποστήριξη από τη Σαουδική Αραβία και συγκεκαλυμμένα 

υποστηρίζονταν από την Ιορδανία, το Ισραήλ, το Ιράν, τη Γαλλία και τη Βρετανία. 

Όλων εκείνων δηλαδή που είχαν στρατηγικό συμφέρον να αποδυναμωθεί ο Νάσερ 

και ο αιγυπτιακός στρατός. Ο Νάσερ θα δεσμεύσει τελικά στην Υεμένη 

περισσότερους από 50.000 στρατιώτες που υποστηρίζονταν από μαχητικά Μιγκ 

και βαρύ οπλισμό. Παρά τον σημαντικό αριθμό των στρατιωτών, την εκτεταμένη 

αεροπορική τους υποστήριξη, και τη «χρήση χημικών όπλων, ο πόλεμος στην 
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Υεμένη δεν ήταν «επιτυχής» και ο Νάσερ θα τον περιγράψει αργότερα ως «το 

προσωπικό μου Βιετνάμ»106. 

 

 17. Ο Ρόλος Της Αίγυπτου στην Ισορροπία στη Μέση Ανατολή.107 

 

  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 

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 

                                                 

106 Pronews 18/2/2015 

107 «Πόλεμοι στην μέση Ανατολή: Σύγκρουση πολιτισμών, ενδομουσουλμανική διαμάχη ή 

ισορροπίες ισχύος;» Ζαλώνης Νικόλαος 2015 
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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 

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 

αραβο - 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 
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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). 

 

  Η αραβική ενότητα θεωρείτο πάντοτε ως κάτι το οξύμωρο. Ωστόσο η 

ανακοίνωση του σημερινού προέδρου της Αιγύπτου, Φατάχ αλ Σίσι, για τη 

δημιουργία μιας κοινής στρατιωτικής δύναμης του Αραβικού Συνδέσμου είναι κάτι 

διαφορετικό και πιθανότατα θα τύχει της αμερικανικής, αλλά και ισραηλινής 

υποστήριξης, καθώς η δύναμη αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί 

κατά των τζιχαντιστών, επίσης. Η πρόταση Σίσι θα καθιστά την Αίγυπτο 

υπολογίσιμη δύναμη και πάλι στον αραβικό κόσμο, μετά την αναταραχή που 

προκάλεσε η πτώση Μουμπάρακ και τα συνεπακόλουθα γεγονότα. Παράλληλα 

όμως ικανοποιεί και την ανάγκη της Σαουδικής Αραβίας να μην επιτρέψει την 

εδραίωση μιας σιιτικής, φιλοϊρανικής κυβέρνησης στην Υεμένη. Για την Αίγυπτο η 

πρόταση Σίσι έχει και συμβολικό νόημα. Ο θεωρητικός του «παναραβισμού» ήταν 

ο Αιγύπτιος Νάσερ, ο οποίος στο διάστημα 1958-61 κατάφερε ακόμα και να 

ενώσει την Αίγυπτο με την Συρία, δημιουργώντας την Ενωμένη Αραβική 

Δημοκρατία. 

 

  Σήμερα όμως τα συμφέροντα Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας ταυτίζονται. 

Οι σιίτες επαναστάτες Χούτι ανήκουν στην σιιτική αίρεση των Ζαϊντί, η οποία 

διαφέρει, δογματικά, από το σιιτικό Ισλάμ του Ιράν και της Χεζμπολάχ. Παρόλα 

αυτά παραμένουν σιίτες και άρα είναι κοντά στην Τεχεράνη, έχοντας και την 

υποστήριξή της. Βασικός αντίπαλος του Ιράν στον Περσικό είναι η Σαουδική 

Αραβία και άρα οι Χούτι είναι βασικό γεωπολιτικό «εργαλείο» για το Ιράν. Οι 

Σαουδάραβες, όμως, το τελευταίο που θέλουν να δουν είναι την εγκαθίδρυση ενός 

φιλοϊρανικού καθεστώτος στην Υεμένη. Αυτός είναι ο λόγος της εμπλοκής τους 

στην Υεμένη, σε ένα νέο proxy war, με το Ιράν, μετά το Ιράκ. Η Σαουδική Αραβία 

μπορεί μόνο να κερδίσει από την αιγυπτιακή συμμετοχή στον αγώνα κατά των 

Χούτι, καθώς η εμπλοκή της Αιγύπτου και των άλλων αραβικών χωρών, 

νομιμοποιεί τη δράση της και δείχνει στο Ιράν πως και αυτή διαθέτει συμμάχους 

στον σουνιτικό αραβικό κόσμο. 
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  Οι ΗΠΑ μπορεί να μην έδειχναν κανένα ενδιαφέρον στη νέα αυτή εκδήλωση 

της σύγκρουσης σουνιτικού και σιιτικού Ισλάμ αν δεν υπήρχε το Ισλαμικό Κράτος, 

το οποίο δεν μπορεί να νικηθεί μόνο με αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Η ανάγκη 

ανάπτυξης χερσαίων στρατευμάτων εναντίον του είναι εμφανής. Οι Κούρδοι, αλλά 

και οι υποστηριζόμενες από το Ιράν σιιτικές πολιτοφυλακές έχουν κάνει κάποιες 

προόδους, στο Ιράκ. Μακροπρόθεσμα λοιπόν είναι δεδομένη η ανάγκη ανάπτυξης 

σουνιτικών αραβικών δυνάμεων για να ηττηθεί το Ισλαμικό Κράτος στην Συρία. Οι 

Σαουδάραβες είναι απρόθυμοι να στείλουν στρατεύματα και οι Ιορδανοί το ίδιο, 

παρά την συμμετοχή τους στις κατά του Ισλαμικού Κράτους αεροπορικές 

επιδρομές. Αν όμως υπάρξει συνεργασία Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας 

και αιγυπτιακά στρατεύματα αποτελέσουν τον όγκο της υπό σχηματισμό 

στρατιωτικής δύναμης, τα δεδομένα αλλάζουν. Η Αίγυπτος θα πάρει χρήματα από 

την Σαουδική Αραβία και θα κερδίσει το κύρος και την επιρροή που έχει χάσει 

λόγω των εσωτερικών της προβλημάτων. Με τον τρόπο αυτό ο Σίσι θα αυξήσει 

την επιρροή του και εντός Αιγύπτου και θα εντείνει τον έλεγχό του επί του στρατού. 

 

  Ακόμα και το Ισραήλ είναι απίθανο να αντιδράσει στο αιγυπτιακό σχέδιο. 

Αίγυπτος και Ιορδανία διατηρούν καλές σχέσεις τις οποίες συμμερίζεται και η 

Σαουδική Αραβία. Άλλωστε Ισραήλ και Σαουδική Αραβία θεωρούν, αμφότερες, το 

Ιράν ως βασικό γεωπολιτικό κίνδυνο στη Μέση Ανατολή. Έτσι, πιθανότατα, το 

Ισραήλ θα βρεθεί στο πλευρό των σουνιτών Αράβων. Αυτή τη φορά, καθώς το 

Ιράν εφαρμόζει στην πράξη την εξαγωγή της ισλαμικής επανάστασης108, παρόμοια 

αποφασιστικότητα επικρατεί και στον Οίκο των Σάουντ για να την ματαιώσει.  

 

 18. Η Τρομοκρατία στη Μ. Ανατολή 

 

  Κανένας απολογισμός ωστόσο της σύγκρουσης δεν θα είναι πλήρης, χωρίς 

να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη τρομοκρατικών ομάδων. Ο καλύτερος τρόπος για να 

                                                 

108 H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan al-Nahyan, the UAE’s Minister of Foreign Affairs, 

discussing the regional behavior of Iran in context of the Yemeni crisis, stated that “there is 

systematic action that has been going for years on the idea of exporting the (Iranian) revolution”, 

quoted in; Sami Aboudi, ‘UAE says sees systematic Iranian meddling in Yemen, region’, Reuters, 

April 2015,   
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εξετάσουμε αυτό το ζήτημα είναι μόνο αν κατανοήσουμε τον ιστορικό ρόλο της Αλ-

Κάιντα στην αραβική χερσόνησο (Al Qaeda in the Arab Peninsula AQAP), και το 

σχετικά πρόσφατο παρακλάδι της, το Daesh (το αραβικό ακρωνύμιο για την ομάδα 

που είναι γνωστή ως το ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και τη Συρία ή ISIL). 

 

  Η οργάνωση AQAP θεωρείται ως η πιο ισχυρή από τα παρακλάδια της Αλ 

Κάιντα μετά το θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Είναι, εξάλλου, μια τρομοκρατική 

ομάδα με μακρά κληρονομιά και παράδοση στην Υεμένη. Πολλοί μαχητές που 

πολέμησαν στο πλευρό του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Αφγανιστάν στα τέλη του 

περασμένου αιώνα επέστρεψαν στην Υεμένη για ιδρύσουν την AQAP. Πράγματι, 

από το 1990, οι ηγέτες των μεγαλύτερων ισλαμικών στρατιωτικών ομάδων στην 

Υεμένη έχουν αναπτύξει δεσμούς με τον Μπιν Laden109. Με την δημιουργία της 

AQAP, επαναδομήθηκε η υποταγή στον διάδοχό του Οσάμα Μπιν Λάντεν, Αϊμάν 

αλ Ζαουάχρι επιβεβαιώθηκε επανειλημμένα από τότε. Ο νεοδιορισθείς ηγέτης της 

AQAP, Qasm al-Rimi, που ανέλαβε τη θέση του μετά το θάνατο του Nasir al-

Wuhayshi τον Ιούνιο του 2015, πήρε τον ίδιο όρκο της υποταγής, όταν ανέλαβε 

την εξουσία. Με τέτοιες ισχυρές ρίζες στην Υεμένη, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για 

το ISIL να αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη του κινήματος τζιχάντ στη Υεμένη. 

 

  Η περαιτέρω διαίρεση του ISIL και της AQAP αποτελεί τον στόχο και την 

πολιτική γραμμή της τελευταίας για τη σταδιακή εγκαθίδρυση του Χαλιφάτου στην 

Υεμένη, όταν επικρατήσουν ευνοϊκές συνθήκες για αυτό. Αυτό βρίσκεται ήδη σε 

εξέλιξη στην χώρα καθώς ήδη από το 2009, η AQAP έχει εκδώσει πρόσκληση 

στρατολόγησης με σκοπό να ενισχύσει τον απώτερο σκοπό της που είναι η 

εγκαθίδρυση ενός ισλαμικού Χαλιφάτου στην Υεμένη110. Η πρόσκληση προέβλεπε 

την αποχώρηση του Σαλέχ από την εξουσία, και τη δημιουργία νέων θεσμών στην 

χώρα με τελικό στόχο το Χαλιφάτο. Για την AQAP, αυτό χρησιμεύει ως μια πηγή 

ενότητας της νομιμότητας. Επίσης αναφέρεται στις προσπάθειες τις να 

αμφισβητήσει την αρχή του ηγέτη του ISIL Αλ-Μπαγκντάντι καθώς και την 

                                                 

109 Gabriel Koehler-Derrick, “A False Foundation? AQAP, Tribes and Ungoverned Spaces in 

Yemen,” The Combating Terrorism Center At West Point, September 2011   

110 Sarah Phillips, “What Comes Next in Yemen? Al-Qaeda, the Tribes, and State-Building,” 

Carnegie Endowment for International Peace, 2010 
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νομιμότητα του, ο οποίος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση κήρυξε το Χαλιφάτο, το 

οποίο ούτε έχει αλλά ούτε και αναζήτησε παρόμοια στήριξη. Αυτή καθαυτή η 

επιδίωξη ευρύτερης νομιμοποίησης μαρτυρά από μόνη της για την προτεραιότητα 

των συμμαχιών της AQAP, η οποία πράγματι κατέδειξε επιτυχία στην 

συγκέντρωση των περισσότερους συμμάχων ανάμεσα στους αρχηγούς των 

φυλών της Υεμένης από ότι το ISIL. Αυτές οι συμμαχίες βασίζονται σε μεγάλο 

βαθμό στο κοινό συμφέρον που εκφράζεται με την αποτροπή οποιασδήποτε 

προέλασης των Houthis, παρά κάθε κοινού ιδεώδους για την μελλοντική πολιτική 

αναδιοργάνωση της Υεμένης. Ως εκ τούτου είναι δύσκολο να εκτιμηθεί κατά πόσο 

καιρό μπορούν να αντέξουν οι αυτές συμμαχίες, αλλά, χωρίς μια καλύτερη 

εναλλακτική λύση, είναι πιθανό η τρέχουσα συνεργασίας των διαφόρων φυλών με 

την AQAP να παραμείνει σε ισχύ για όσο διάστημα το κίνημα των Houthi παρέχει 

ανάγκη για αυτό. 

 

  Αυτό σημαίνει ότι το AQAP βρίσκεται ήδη σε θέση να επεκτείνει την περιοχή 

επικυριαρχίας του, τουλάχιστον για όσο διαρκεί η κρίση στην Υεμένη. Το ISIL 

βρίσκεται επίσης σε θέση να επεκτείνει την επιρροή του στην Υεμένη, αλλά μέχρι 

τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναβαθμιστεί σε σημαντικό παίκτη. Ενώ η 

ομάδα που πρόσκειται στον Αλ-Μπαγκντάντι καθίσταται ολοένα και πιο δημοφιλής 

στα μέσα ενημέρωσης, είχε εντούτοις περιορισμένη επιτυχία στην Υεμένη. Η 

συγκεκριμένη ομάδα ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, κατά τη 

διαδικασία αποκατάσταση της ειρήνης και επιστροφής στην ομαλότητα. Τόσο το 

ISIL όσο και η AQAP έχουν δηλώσει ότι οι Houthis πρέπει να εξοντωθούν, 

ωστόσο, το ISIL διακρίνεται για τις πολύ πιο ακραίες μεθόδους του και είναι 

επιρρεπές σε τρομοκρατικές ενέργειες, οι οποίες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο 

το ρήγμα μεταξύ των ισλαμικών ταγμάτων. 

 

  Κάθε μια από τις παραπάνω οργανώσεις διεξάγουν επιχειρήσεις, επιπλέον, 

σε μια χώρα με περιορισμένες οικονομικές προοπτικές. Εκτός από τους δείκτες 

υψηλής ανεργίας, τις ελλείψεις σε νερό και τροφή, οι εξαγωγές πετρελαίου 

αποτυγχάνουν να παράγουν επαρκή έσοδα για την κυβέρνηση, λόγω της πτώσης 

των τιμών του πετρελαίου και την φθίνουσα παραγωγή πετρελαίου, ως συνέπεια 

της σύγκρουσης. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα δεν είναι, και ούτε θα είναι οικονομικά 

αυτάρκης στο εγγύς μέλλον. Η κρίση στην Υεμένη έχει όλες εκέινες τις 
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απαραίτητες προϋποθέσεις μιας σύγκρουσης που θα συνεχιστεί για τα πολλά 

επόμενα χρόνια. Οι υποστηρικτές του προέδρου Hadi είχαν πρόσφατα μερικές 

επιτυχίες εξασφαλίζοντας έδαφος στη νότια χώρα, κάτι που ενίσχυσε περαιτέρω 

τις δυνατότητές τους, επιτρέποντας την αύξηση των αποστολών όπλων, καθώς 

και στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθεια. Εν τω μεταξύ, οι Houthis 

εξακολουθούν να αντέχουν τη στρατιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούνται και 

διεξάγονται εναντίον τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι επικρατεί τέτοιος 

ενθουσιασμός για τη σύγκρουση που οι ένοπλες ομάδες των Houthis προτιμούν 

να μάχονται εναντίον ξένων στρατευμάτων ώστε να αποκτούν τη δυνατότητα να 

προκαλούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στον συνασπισμό που ηγείται η 

Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, ο διεθνής συνασπισμός δεν πρόκειται να 

εγκαταλείψει την πολιτική της εξισορρόπησης των δυνάμεων στην Υεμένης, με την 

ελπίδα ότι αυτό θα σταθεροποιήσει κάποια στιγμή την χώρα111. Οι 

διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή την στιγμή στη διεθνή σκακιέρα 

λαμβάνουν υπόψη όλες τις πλευρές της σύγκρουσης. Ακόμη και αν οι ειρηνευτικές 

συνομιλίες είναι επιτυχείς και τερματίσουν άμεσα την βία, δεν υποδηλώνουν σε 

καμία περίπτωση την ‘ύπαρξη ενός ενιαίου έθνους-κράτους, ιδίως δεδομένης της 

συνεχιζόμενης έντασης και των αποσχιστικών κινημάτων. 

 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. 

 

 19. Το Ασαφές Μέλλον της Σύγκρουσης112 

 

   Η ευμετάβλητη δυναμική της σύγκρουσης και οι πολλαπλές πιθανές οδοί 

επί των οποίων θα μπορέσει να αναπτυχθεί ένα είδος λύσης και θα διευκολύνουν 

τον προγραμματισμό επιβολής της ειρήνης, καθιστούν τους όποιους σχεδιασμούς 

ασαφείς. Αυτήν την στιγμή υφίστανται διάφορα σενάρια – τόσο σε εγχώριο όσο και 

                                                 

111 Robi Barrett from the Middle East Institute in Washington D.C. explains that traditionally Saudi 

Arabia (together with other Gulf partners) has been balancing between the country’s multiple 

centers of power and that the coalition’s view is that repetition of “another 1994-like conquest of 

Sunni areas by Zaydi-led elements must be resisted.” Robi Barrett, “Saudi Arabia’s Return to 

Traditional Yemen Policy,” Middle East Institute, Washington D.C, May 2015   

112 Civil war in Yemen: A Complex Conflict with Multiple Futures, Aleksandar Mitreski | Aug 2015, 

Arab Center for Research and Policy Studies 
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σε περιφερειακό επίπεδο – τα οποία προκρίνουν διαφορετικά και αντικρουόμενα 

αποτελέσματα. Αυτό που φαίνεται πιθανό, είναι ότι το αποτέλεσμα δεν θα αφεθεί 

στην βούληση και τις δυνατότητες του κάθε ενδιαφερόμενου. 

 

   Τα τέσσερα παρακάτω σενάρια [σχήμα 1] αντιπροσωπεύουν τους 

τέσσερις πόλους των πιθανών αποτελεσμάτων που οι ήδη υπάρχοντες 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη σε πιθανή λύση. Τα σενάρια είναι 

ρευστά, και αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα των πιθανών αποτελεσμάτων. Ο 

άξονας x αντιπροσωπεύει τη σταθερότητα στην Υεμένη, με αποτελέσματα που 

κυμαίνονται μεταξύ των δύο άκρων: πόλεμος και ειρήνη. Ο πόλεμος (ακραία 

περίπτωση) εξετάζει την δυνατότητα της παρατεταμένης σύγκρουσης, όπου ο 

πόλεμος στην Υεμένη συνεχίζεται στο υπάρχον επίπεδο, ή ακόμα χειρότερα, 

αναβαθμίζεται σε αυξημένο επίπεδο της βίας. Στο άλλο άκρο του φάσματος 

εμφανίζεται η ειρηνική λύση, η οποία προϋποθέτει μια αναίμακτη επίλυση της 

κρίσης. Ενώ προφανώς η ειρηνική λύση είναι επιθυμητή, είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι ένα ψήφισμα του ΟΗΕ δεν σημαίνει απαραίτητα και εθνική 

συμφιλίωση. Αντιθέτως, θεωρώντας ότι το παραπάνω είναι μια βραχυπρόθεσμη 

ανάλυση, συγκεκριμένες αυτοδιοίκητες ή άναρχες περιοχές θα πρέπει να 

αναμένονται ότι θα αυξηθούν σε αριθμό ακόμη και στο πιο αισιόδοξο μέλλον. 

 

   Ο άξονας y αντιμετωπίζει το ζήτημα της ακεραιότητας. Από τη μία πλευρά 

υποθέτει μια πιθανή επιστροφή στη διαδικασία της ισχυροποίησης μιας ενιαίας 

Υεμένης, ενώ από την άλλη την διαίρεση της επικράτειας σε δύο ξεχωριστές 

οντότητες. Η «ολοκλήρωση» σηματοδοτεί τη διατήρηση των υφιστάμενων 

συνόρων της χώρας, ανεξάρτητα από τα επίπεδα της αποκέντρωσης (π.χ. 

Ομοσπονδία), όπου το αντίθετο άκρο αντικατοπτρίζει την ενδημική έλλειψη 

συνοχής και αντιπροσωπεύει έτσι τη δυνατότητα της διαίρεσης της χώρας σε δύο 

ξεχωριστά κράτη/εδάφη. Ένα τέτοιο σενάριο περιλαμβάνει τη δυνατότητα 

επαναφοράς των συνόρων όπως αυτά ήταν πριν από το 1990, ή ακόμη και μια 

εναλλακτική πρόταση της εκ νέου επαναχάραξης του χάρτη. 

 

   Η Σταθερότητα και η Ενσωμάτωση αποτελούν βασικούς παράγοντες για 

το μέλλον της χώρας. Η Σταθερότητα ως κριτήριο είναι ζωτικής σημασίας για να 

καταστεί δυνατή η περαιτέρω συζήτηση σχετικά με τα πολιτικά, οικονομικά, και 
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κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν μια χώρα. Με άλλα λόγια, ανάλογα με την 

σταθερότητα της χώρας και αν υφίσταται πόλεμος ή ειρήνη στην Υεμένη, πρέπει 

να εφαρμόζονται διαφορετικές πολιτικές. Η Ολοκλήρωση αφενός, παρέχει ένα 

φακό μέσω του οποίου εξετάζονται βασικές πολιτικές εξελίξεις οι οποίες μπορούν 

εξίσου να καταστούν απρόβλεπτες. Τελικά, η ύπαρξη μίας ή δύο χωρών στην 

Υεμένη θα αλλάξει εντελώς το πολιτικό τοπίο και κατά συνέπεια τις στρατηγικές 

που εφαρμόζονται για την επίτευξη μιας ειρηνικής λύσης. Η κατανόηση του πώς οι 

δύο αυτοί παράγοντες συνδυάζονται, βοηθά να ολοκληρωθούν οι πιθανές 

εδαφικές εκδοχές της Υεμένης στα επόμενα χρόνια. 

 

Εικόνα 2 Τα τέσσερα σενάρια της σύγκρουσης 

 20. Ρευστός Έλεγχος113 

 

   Ένα πρώτο σενάριο, βασισμένο στην τρέχουσα δυναμική της Υεμένης, 

εξυφαίνει ένα πιθανό μέλλον της χώρας με άξονα την προώθηση του status quo. 

Σε αυτό το σενάριο, η χώρα παραμένει αδιαίρετη ως πολιτική μονάδα, αλλά ο 

πόλεμος παραμένει αδιάλειπτος και οι επιθετικές επιχειρήσεις εκτοξεύονται 

συνεχώς. Κατά συνέπεια, διαφορετικές πλευρές κερδίζουν ή ακόμα χάνουν τον 

έλεγχο του εδάφους που κατείχαν πρότερα, βασισμένα στις στρατιωτικές τους 

επιτυχίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χάρτης του εδαφικού ελέγχου, να 

μορφοποιείται συνεχώς, ακόμη και μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Η 

φωτογραφία αυτή του μέλλοντος προσομοιάζει πάρα  στην σημερινή Υεμένη, 
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όπου οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Houthis και των 

υποστηρικτών του Hadi στις μεγάλες πόλεις όπως το Άντεν και το Taiz παράγουν 

μικτά αποτελέσματα για κάθε πλευρά.  

 

   Στις αρχές του έτους οι Houthis είχαν καταφέρει να κερδίσουν γρήγορα 

έδαφος στην προσπάθειά τους να καταλάβουν το Άντεν, ενώ με αιφνιδιαστική 

επιχείρηση κατέλαβαν και την αεροπορική βάση al-Anad στο Lahij. Μετά τις 

πρόσφατες επιτυχίες ανακατάληψης μεγάλων εδαφικών περιοχών που κατέχονταν 

από τους Houthis τα στρατεύματα της λαϊκής αντίστασης και οι υποστηρικτές του 

Hadi, είναι πιθανό ότι μπορεί να ακολουθήσει μια περαιτέρω υποχώρηση των 

Houthis. Μια παρόμοια κατάσταση παρατηρείται στην μάχη για την ανακατάληψη 

του Taiz, μάχη η οποία θα μπορούσε να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό 

διάστημα.114 

 

   Ένα δεύτερο σενάριο προϋποθέτει ότι όταν ο πόλεμος ξεπεράσει ένα 

ορισμένο επίπεδο κόπωσης θα οδηγήσει σε μια διαιρεμένη Υεμένη, εδάφη της 

οποίας θα πρέπει να ελέγχονται από διαφορετικές ομάδες. Η πολεμική - κόπωση 

μπορεί να μην είναι αρκετή για τα αντιμαχόμενα μέρη προκειμένου αυτά να 

συνάψουν μια ειρηνευτική διαδικασία, αντίθετα μπορεί να μόνο χρησιμεύσει στον 

περιορισμό της σύγκρουσης στην πρώτη γραμμή της μάχης. Η πολεμική κόπωση 

δεν είναι ικανή από μόνη της να δώσει τέλος στις εχθροπραξίες, απλά θα 

περιχαρακώσει τις αντιμαχόμενες παρατάξεις στις θέσεις τους και θα τις 

εξαναγκάσει να εστιάσουν στην υπεράσπιση των περιοχών που τελούν υπό τον 

έλεγχό τους. Οι Houthis τότε θα έχουν πιθανό τον έλεγχο στο βόρειο τμήμα της 

Υεμένης, ενώ οι δυνάμεις που βρίσκονται στην εξορία και είναι πιστές στο 

καθεστώς (το οποίο πιθανότατα θα επιστρέψει στην Υεμένη υπό αυτές τις 

συνθήκες) θα μπορούσε να υπερασπιστεί επιτυχώς των νότιων και κεντρικών 

περιοχών της χώρας. 

 

   Αν και η διαίρεση εξακολουθεί να υφίσταται σχετικά με το πώς θα 

διαμορφωθεί ο μελλοντικός πολιτικός χάρτης της Υεμένης, οι υποστηρικτές του 
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Hadi και οι σύμμαχοί τους οι Hirak (Νότια Αντίσταση), είναι πιθανό να διατηρήσουν 

μια εύθραυστη ενότητα και σε ένα βαθμό ενωμένο μέτωπο στον αγώνα κατά του 

κοινού τους εχθρού. Μικρές ακυβέρνητες περιοχές της επικράτειας μπορεί ακόμα 

να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Αλ Κάιντα, ενώ καμία πλευρά δεν έχει την 

θέληση ή την ικανότητα να κατακτήσει τα υπόλοιπα εδάφη. Κάτω από αυτό το 

αποτέλεσμα, η διαμάχη θα πρέπει να αναμένεται να εκδηλωθεί μέσα από 

συγκρούσεις κατά μήκος του μετώπου, ενώ σποραδικές τρομοκρατικές επιθέσεις 

μακριά από αυτό (το μέτωπο) δεν θα μπορούσαν να αποκλειστούν. Στρατιωτικές 

επιχειρήσεις από περιφερειακούς «παίκτες» είναι επίσης πιθανό να συνεχιστούν. 

Ωστόσο, χωρίς την χερσαία υποστήριξη των υποστηρικτών του Hadi, η 

αεροπορική εκστρατεία είναι πιθανότερο να παράξει περιορισμένα αποτελέσματα. 

 

   Μέχρι στιγμής, η επιτυχία στην ανάκτηση του ελέγχου της επικράτειας από 

τους νομιμόφρονες έχει έλθει σε περιοχές του Νότου όπου το κίνημα των Houthis 

δεν έχει μαζική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει, ότι θα είναι όλο και πιο δύσκολο να 

επαναληφθούν αυτά τα εδαφικά κέρδη στα βόρεια, περιοχές προπύργια των 

Houthis. Αυτός είναι και ο λόγος που ο πόλεμος ενδέχεται να περιοριστεί κατά 

μήκος της πρώτης γραμμής του μετώπου και με την πάροδο του χρόνου θα 

μπορούσε να δημιουργηθεί μια de facto μη ενσωματωμένη χώρα όπου κανένα 

θεσμικό όργανο δεν θα είχε πλήρη εξουσία. 

 

 21. Δύο Χώρες σε Μία115 

 

   Εάν τερματιστεί η βία, το μέλλον της Υεμένης θα αποφασιστεί από τα 

μεγαλύτερα και σημαντικότερα μέρη στη χώρα, σε συνδυασμό με τη βοήθεια της 

διεθνούς κοινότητας. Μία πιθανή έκβαση προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν για 

τους διαπραγματευτές να κατανοήσουν και αποδεχτούν ότι ένα έθνος - κράτος 

τύπου Βεστφαλίας είναι αδύνατον να υπάρξει σε αυτό το μέρος του κόσμου, και ότι 

αντί να συνάψουν συμφωνία θα ήταν προτιμότερο να διαιρέσουν την Υεμένη. Αυτό 

δεν θα είναι μια γρήγορη ή εύκολη διαδικασία, αλλά έχει την σημαντική υποστήριξη 

της κομητείας, ειδικά στο νότο. Η Λαϊκή Επιτροπή στο νότο και ο στρατός του Hadi 
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που πολεμάει την σιιτική ισλαμιστική ομάδα Zaidi δεν ανήκουν ούτε σε ενιαία φυλή 

ούτε μοιράζονται ένα κοινό στρατηγικό στόχο – απλά έχουν κοινό εχθρό. Οι 

συγκρούσεις στα μέσα Ιουλίου - όταν ο έλεγχος Άντεν διεκδικήθηκε πάλι από τους 

Houthis – αντιπροσώπευσε για κάποιους από τους μαχητές την απελευθέρωση 

της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του έθνους. Για τα μέλη του κινήματος των 

αυτονομιστών της περιοχής, ήταν μια απελευθέρωση της παλιάς (και ενδεχομένως 

μελλοντικής) τους πρωτεύουσας. Για την Σαουδική Αραβία, αυτό σημαίνει ότι θα 

υπάρξει μια Βόρεια Υεμένη, που δεν θα είναι φίλα προσκείμενη, και μια άλλη, 

νότια Υεμένη, η οποία θα κληρονομήσει το πρόβλημα της AQAP. 

 

 22. Συμφιλίωση και Συνύπαρξη116 

 

   Ενώ επί του παρόντος οι ειρηνευτικές συνομιλίες είναι αναποτελεσματικές, 

εντούτοις μπορεί να οδηγήσουν τελικά προς μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και 

μια συμφωνία που θα διαφυλάξει την ενότητα της Υεμένης. Αυτό θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί με έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους. Κατ' αρχάς, ως 

αποτέλεσμα μιας αποτελεσματικής και δημιουργικής διπλωματίας, ή κατά 

δεύτερον, ως συνέπεια της επιτυχίας της επιχείρησης «Αποκατάσταση της 

Ελπίδας», που επιδιώκει να θέσει τον Πρόεδρο Hadi ως τον μόνο κυρίαρχο στο 

πολιτικό τοπίο της Υεμένης και την παράδοση του κινήματος των Houthis και των 

δυνάμεων του Saleh. Ένας δρόμος προς την σταθερότητα που θα μπορούσε 

ηρεμήσει την κατάσταση, είναι μέσα από μια πιθανή αναγέννηση της ειρήνης και 

μια εθνική συμφωνία. Η συμφωνία αυτή, ή μια νέα της μορφή μετά από παρόμοιες 

ενέργειες, θα μπορούσε να αναβιώσει τον εσωτερικό πολιτικό διάλογο στη χώρα. 

Μια επιτυχής συμφωνία θα σήμαινε ότι οι θεσμοί που θα ιδρύονταν μετά την 

σύγκρουση θα έπρεπε να έχουν συμφωνηθεί, και η ενσωμάτωση των 

διαφορετικών δημογραφικών ομάδων θα έπρεπε να αναμένεται να συμμετέχουν 

στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. 

 

   Ένα σαφές βήμα προς τα εμπρός, απλώς θα αρχίσει τη διαδικασία της 

συμφιλίωσης και θα δώσει ελπίδα για μια παρατεταμένη σταθερότητα. Μια διεθνής 
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ειρηνευτική αποστολή επίσης μπορεί να είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει τους 

όρους της οποιασδήποτε συμφωνίας τουλάχιστον στην αρχική φάση, καθώς μια 

ενωμένη και σταθερή Υεμένη θα μπορούσε σιγά σιγά να ανοικοδομηθεί ως ένα 

ομοσπονδιακό σύστημα. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις 

που δραστηριοποιούνται στη χώρα σίγουρα δεν θα λάβουν μέρος στη διαδικασία 

των διαπραγματεύσεων, και δεν θεωρούνται ως πιθανοί παράγοντες που θα 

μπορούσαν να ενσωματώσουν τους εθνικούς θεσμούς, πιθανότατα θα 

παραμείνουν ένα πρόβλημα για την επόμενη κυβέρνηση της Υεμένης, καθώς και 

τους διεθνείς υποστηρικτές της ειρηνευτικής διαδικασίας. 

 

 23. Βασικές Συστάσεις117 

 

   Οι ακόλουθες συστάσεις λαμβάνουν υπόψη καθένα από τα σενάρια που 

αναπτύχθηκαν παραπάνω. Αποσκοπούν στη βελτίωση των προσπαθειών για την 

επίλυση της σύγκρουσης και διασφαλίζουν έναν ομαλό δρόμο για την επίτευξη της 

σταθερότητας στα επόμενα χρόνια. Δεδομένου ότι η σύγκρουση εξελίσσεται 

γρήγορα, ορισμένες πτυχές των συστάσεων μπορεί ήδη να ανελήφθησαν από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

   Αυτό πρέπει να χρησιμεύσει ως μέρος της αιτιολόγησης για τις συστάσεις 

και ως ένας ισχυρός λόγος για να συνεχίσουμε προς τα εμπρός. Ο γενικός στόχος 

είναι να προταθούν βελτιώσεις επί της τρέχουσας στρατηγικής που θα 

εξασφαλίσουν μια μακροπρόθεσμη και σφαιρική προσέγγιση στο πρόβλημα της 

Υεμένης. Επομένως, προβλέψεις σχετικά με ορισμένα από τα σενάρια δεν 

επαληθεύτηκαν, καθώς, για παράδειγμα, οι πολιτικές για μια στρατιωτική 

εκστρατεία δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση της ειρήνης και της 

συμφιλίωσης118. Κάθε στρατηγική αντιμετώπισης των Houthis θα πρέπει να 
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συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε και ένα στοιχείο αλληλεπίδρασης. Με δεδομένο, 

ότι οι Houthis είτε θα παραμείνουν ως τμήμα της σύγκρουσης είτε θα γίνουν μέρος 

της λύσης, η ενσωμάτωσή τους θα πρέπει να είναι μία από τις πρώτες 

προτεραιότητες κατά τις προσπάθειες συμφιλίωσης. Καμία στρατιωτική εκστρατεία 

δεν θα διαλύσει τις πολιτοφυλακές των Houthis και κανένας αποκεφαλισμός της 

ηγεσίας τους δεν θα εξαλείψει το κίνημα. 

 

   Ο πρώην Πρόεδρος έμαθε το μάθημα του μετά τη δολοφονία του ιδρυτή 

των Houthis - Badr al - Deen al Houthi – η οποία το μόνο που κατάφερε ήταν να 

ισχυροποιήσει τους δεσμούς της ομάδας υπό την ηγεσία του αδελφού του 

δολοφονηθέντος ηγέτη. Ακόμη και αν οι Houthis παραδοθούν μετά από μια 

επιτυχή στρατιωτική επιχείρηση καθοδηγουμένη από δυνάμεις που υποστηρίζουν 

τον Hadi, η πολιτική αστάθεια σίγουρα θα συνεχιστεί αν οι Houthis αποκλειστούν ή 

περιθωριοποιηθούν από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία. Ενώ μια εμπλοκή 

με τις στρατιωτικές δυνάμεις των Zaydi είναι καθόλα απαραίτητη, εντούτοις θα 

απαιτηθεί επιδέξια διπλωματία αλλά και προβολή δύναμης. Οι Houthis 

αποδείχθηκαν πρόθυμοι στην εφαρμογή ευέλικτων κανόνων, όταν αυτό 

εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Σε ιδανικές συνθήκες, η Σαουδική Αραβία θα 

είναι σε θέση να διευκολύνει τη διαδικασία μετασχηματισμού του κινήματος και να 

εξασφαλίσει τουλάχιστον την εγκατάλειψη της ριζοσπαστικής στρατιωτικής 

στρατηγικής και να προχωρήσει στην υιοθέτηση καθαρά πολιτικών μέσων. 

Δεδομένου ότι η Σαουδική Αραβία θα μοιράζεται κοινά σύνορα με τους Houthis, 

θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη να ηγηθεί της προσπάθειας εμπλοκής τους στην 

ειρηνευτική διαδικασία. 

 

   Άμεση σύλληψη και επιβολή μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής 

αντιμετώπισης της Αλ - Κάιντα. Η αυξανόμενη δύναμη της AQAP δεν θα πρέπει σε 

καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως ένα πρόβλημα που έχει δευτερεύουσα σημασία 

σε σχέση προς το ζήτημα των Houthis. Η λήψη μια τέτοιας στάσης θα ήταν 

εξαιρετικά επικίνδυνη όχι μόνο γιατί θα κατέληγε στη διεθνή καταδίκη της 

Σαουδικής Αραβίας αφού θα ενέπλεκε ένα ισχυρό AQAP, αλλά θα διασφάλιζε, ότι 

η περιοχή θα περιδινούνταν σε μια μακρά διένεξη με μια ολοένα και πιο τρομερή 

τρομοκρατική οργάνωση. Ενώ οι συζητήσεις με διάφορες ομάδες των Houthis 

προοιωνίζουν μια σταθεροποίηση της χώρας, η AQAP και ο μικρότερος 
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ανταγωνιστής της το ISIL, είναι βέβαιο ότι θα διατηρήσουν ένα κομμάτι του 

εδάφους όπου η κεντρική εξουσία δεν θα έχει καμία πρόσβαση και θα το 

χρησιμοποιήσουν ως ένα εφαλτήριο για τη εκτόξευση εγχώριων ή διεθνών 

επιθέσεων. 

 

   Η συνεχής πάλη ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την 

καταπολέμηση των τρομοκρατικών ομάδων δεν είναι μόνο σημαντική για τη 

σταθερότητα της Υεμένης, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Ο συνασπισμός θα 

πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν από μια ενδυναμωμένη 

AQAP. Πώς θα γίνει αυτό; ανυψώνοντας τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων 

για τα κράτη του κόλπου και δημιουργώντας ακόμη και τη δυνατότητα των 

δευτερογενών επιπτώσεων υπό ορισμένες περιστάσεις, όπως στην περίπτωση 

του Ομάν. Τα παράπλευρα αποτελέσματα θα μπορούσαν να λαμβάνουν είτε την 

μορφή εξεγέρσεων είτε την μορφή τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Όπως έχει 

τώρα η κατάσταση, και οι δύο αυτές μορφές κινδύνων παραμένουν ενεργές. Η Αλ 

Κάιντα εξακολουθεί να προκαλεί αστάθεια και οι ενέργειές της στην Υεμένη 

δείχνουν ότι διαθέτει δυναµική για πλήρη εξέγερση. Η ανάπτυξη μιας ηθικά 

ανθρωπιστικής στρατηγικής για ολόκληρη τη χώρα. Η Σαουδική Αραβία 

δεσμεύτηκε για περισσότερα κονδύλια από ό, τι όλα τα άλλα μέλη του ομίλου των 

φίλων της Υεμένης από τότε που ξέσπασε η κρίση. Όταν τα Ηνωμένα Έθνη 

απηύθυναν έκκληση για 274 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης 

για τη χώρα τον Απρίλιο του 2015, η Σαουδική Αραβία δεσμεύτηκε να καταβάλει 

αυτή ολόκληρο το ποσό (παρά το γεγονός ότι ο ΟΗΕ δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη 

ότι έχει λάβει τα ενεχυριασμένα κεφάλαια). Οι πολίτες της Υεμένης είναι μακράν 

ακόμη από το να αισθανθούν το όφελος από οποιαδήποτε σημαντική διεθνή 

βοήθεια, ωστόσο, εξαιτίας του γεγονότος του περιορισμού που έχει επιβάλλει ο 

διεθνής συνασπισμός σχετικά με το τι εισάγεται στην Υεμένη. Επί του παρόντος, 

το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βοήθειας καταλήγει στο Άντεν. 

 

   Δικαιολογημένα η Σαουδική Αραβία έκοψε μεγάλο μέρος της 

χρηματοδότησης αφότου οι Houthis ανέλαβαν τον έλεγχο της Sanaa, και πολλές 

από τις ανησυχίες σήμερα έχουν να κάνουν με το ερώτημα εάν και κατά πόσο το 

ποσό της ενίσχυσης, που θα διανεμηθεί σε όλους τους τομείς της Υεμένης, θα 

καταλήξει τελικά στην ενίσχυση των Houthis. Αυτή δεν είναι μια βιώσιμη 
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στρατηγική. Δηλώσεις όπως αυτές του Πρόεδρου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα Δρ 

Mégo Terzian, περιγράφουν τη φρίκη του άμαχου πληθυσμού και την 

καθημερινότητα του, τονίζοντας την ανάγκη αύξησης της πίεση της διεθνούς 

κοινότητας προς όλα τα αντιμαχόμενα μέρη για τον τερματισμό της βίας. 

Επικλήσεις όπως αυτές του Δρ Terzian αναπόφευκτα θα γίνουν συχνότερες, 

δεδομένου του γεγονότος ότι οι συνθήκες θα επιδεινωθούν. Η στρατηγική της 

συμμαχίας για τον περιορισμό των εισαγωγών ενδέχεται να ληφθούν από τη 

διεθνή κοινότητα ως «συλλογική τιμωρία» των κατοίκων της Υεμένης, καθιστώντας 

έτσι τις εναλλακτικές στρατηγικές επειγόντως αναγκαίες. Μια ηθικά εφαρμοσμένη 

στρατηγική θα μπορούσε να εμποδίσει τα πλοία που μεταφέρουν όπλα ή τις 

προμήθειες που έχουν αμιγώς στρατιωτική χρήση, να πλησιάσουν οπουδήποτε 

κοντά στις ακτές της Υεμένης,. Ωστόσο, τρόφιμα, φάρμακα, και άλλες κρίσιμες 

ενισχύσεις θα πρέπει να εισάγονται μαζικά και αμέσως. Επιπλέον, η ενίσχυση δεν 

απαιτείται να διοχετεύεται εξ ολοκλήρου μέσω του ΟΗΕ. Ο συμμαχία μπορεί να 

αποτρέψει μια ραγδαία αναπτυσσόμενη ανθρωπιστική καταστροφή και να 

αποτρέψει μακροπρόθεσμα μια ζημιά στους στρατηγικούς της στόχους, 

χρησιμοποιώντας διάφορες ανεξάρτητες ΜΚΟ που μπορούν να συμμορφώνονται 

με τους κανόνες της σχεδιασθείσας πολιτικής. 

 

   Νωρίτερα το 2012 η Διεθνής Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε ότι η Υεμένη 

έχει λιγότερο από 12 χρόνια για να επωφεληθεί από τη χρηματοδότηση119, 

εννοώντας , ότι η μεταπολεμική ανοικοδόμηση θα πρέπει να συμπίπτει με μια 

περίοδο οικονομικής διαφοροποίησης και σημαντικών περιορισμών για τα 

δημόσια οικονομικά. Αυτό είναι βέβαιο ότι οποιαδήποτε νέα ηγεσία θα καταστεί 

αντιλαϊκή και μη δημοφιλής. Όταν κόπηκαν οι επιδοτήσεις στα καύσιμα από την 

ήδη αντιλαϊκή κυβέρνηση του Hadi, ο θυμός ξεχείλισε μεταξύ των πολιτών και αυτό 

συνέβη μόλις λίγους μήνες πριν την κατάληψη της Sanaa από τους Houthis. 

Δεδομένου ότι η σχετική σταθεροποίηση της οικονομίας γίνεται λιγότερο εφικτή 

μέρα με τη μέρα, με την ταχεία αύξηση των αριθμών των προσφύγων και των 

εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των 

επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών παροχών, η διαφοροποίηση και ανάπτυξη 

                                                 

119 World Bank, “Facing the Hard Facts in Yemen,” September 26, 2012, 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/09/26/yemen-talking-points   
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της οικονομίας θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Χωρίς μεταπολεμικό προγράμματα για 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εκπαιδευτικών ευκαιριών, ο μεγάλος 

πληθυσμός της νέας γενιάς της Υεμένης απειλεί να γίνει ένα είδος «χαμένης 

γενιάς.» Έτσι, μια εφικτή εναλλακτική λύση στον πόλεμο απαιτεί λειτουργικούς 

κεντρικούς θεσμούς και οικονομικούς πόρους. 

 

   Ενώ η στρατιωτική εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα οδεύοντας προς μια στρατηγική συμφιλίωσης, η προτεινόμενες 

πολιτικές στοχεύουν πολύ πιο πέρα από αυτό που απαιτείται για τον τερματισμό 

των εχθροπραξιών. Η πολιτικές αυτές προϋποθέτουν ένα ολόκληρο σύνολο 

δραστηριοτήτων: συνέδρια για τον καθορισμό εθνικών στρατηγικών (όπως 

«Εξοικονόμηση Πόρων για την Υεμένη και Δημιουργία Ενός Ομοσπονδιακού 

Κράτους» που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2015) με σαφείς στόχους, η 

πρόωρη εφαρμογή ορισμένων από τις προγράμματα στο έδαφος που θα 

εφαρμοστούν σε σταθεροποιημένους θύλακες της χώρας, καθώς και μια μεγάλη 

επίσημη ρητορική σχετικά με το θέμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία 

χρηματοδότηση. Τα προγράμματα πρέπει να είναι ικανά να οικοδομήσουν 

συναίνεση και επί πραγματικής βάσης στο έδαφος. Μόνον έτσι θα μπορούν να 

παράσχουν στην μελλοντική κυβέρνηση(εις) της Υεμένης την ελάχιστα 

απαιτούμενη δυνατότητα για μια αποτελεσματική εκκίνηση, φέροντας εις πέρας 

βασικές λειτουργίες και την εγγύηση ενός ελάχιστου επιπέδου σταθερότητας. 

 

   Ακόμη και αν η κρίση δεν λάβει μια ειρηνική στροφή, πράγμα που σημαίνει 

ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα είναι 

σημαντικό να επιδειχθεί μια εναλλακτική λύση σε έναν παρατεταμένο πόλεμο. Αν 

δεν υπάρξουν προσπάθειες για το προηγούμενο, οι πολεμοχαρείς ομάδες θα 

έχουν τότε αυξημένες ευκαιρίες για την περαιτέρω ενίσχυση τους και 

στρατολόγηση νέων φανατικών ατόμων. Η Houthis έχει ήδη προσπαθήσει να 

προσεγγίσει τις ουδέτερες κοινότητες στην Υεμένη σε μια προσπάθεια να 

κεφαλαιοποιήσει την απελπισία τους. Εργασία με τις φυλές άμεσα. Κάθε 

επιτυχημένη στρατηγική εξαρτάται από την τοπική υποστήριξη. Η φυλετική συνοχή 

στην Υεμένη έχει υποστεί σημαντική μεταβολή, τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως 

λόγω των οφελών από το πετρελαίου τα κέρδη του οποίου διανέμονται από την 

κεντρική κυβέρνηση. Αυτό έχει μειώσει σημαντικά την επιρροή των τοπικών 
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σεΐχηδων και θα μπορούσε να χαιρετιστεί ως ένα βήμα προς τα εμπρός στις 

προσπάθειες για την οικοδόμηση ενός ενωμένου έθνους στην Υεμένη120. 

 

   Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η διαδικασία έχει λάβει μια αντίστροφη 

πορεία. Εκτός από την πόλωση από τα πολλαπλά κέντρα πολιτικής εξουσίας, 

κανένα από τα μέρη στην Υεμένη δεν έχει τη δύναμη να παράσχει προστασία στις 

περισσότερες ή σε όλες τις φυλές. Αυτό, για άλλη μια φορά, προωθεί τον ρόλο των 

τοπικών φυλάρχων, δεδομένου ότι για να δεσμευτούν στην σύναψη συμμαχιών 

επιζητούν ως αντάλλαγμα οικονομικά οφέλη, παροχή ασφάλειας, κλπ. Ενώ αυτή η 

κατάσταση δημιουργεί ένα πιο ασταθές και κατακερματισμένο περιβάλλον στο 

έδαφος, εντούτοις παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το ποιες ενέργειες 

θα πρέπει να αναληφθούν προκειμένου να κατακτηθεί η φυλετική αφοσίωση και η 

οικοδόμηση της συνοχής σε μια μετα-συγκρουσιακή κοινωνία. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις πολλαπλά στρώματα και την πολυ-πολική φύση της σύγκρουσης, η 

λύση θα πρέπει να είναι εξίσου πολυδιάστατη και να εφαρμόζει διαφορετικές 

μεθόδους, ανάλογα με τη μελλοντική πορεία της κρίσης. Με τις τρέχουσες 

συνθήκες, οποιαδήποτε μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας μπορεί 

να εξασφαλίσει φίλους ή, στην περίπτωση μια ειρηνευτικής διαδικασίας, η πολιτική 

της ένταξης και των οικονομικών ανταμοιβών θα μπορούσε να είναι ένα καλό 

δέλεαρ για την απόκτηση νομιμοφροσύνης που θα επέτρεπε ένα φιλόδοξο 

ειρηνευτικό σχέδιο να προχωρήσει προς τα εμπρός. Μια στρατηγική για την 

κατανομή των οικονομικών πόρων είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η αποζημίωση, με σχετικά μικρές οικονομικές επανορθώσεις, σε πολλές 

οικογένειες που υπέφεραν ως θύματα των παράπλευρων απωλειών στον πόλεμο. 

Το παραπάνω, είναι κάτι περισσότερο από μια συγγνώμη ή μια απλή χρηματική 

αποζημίωση για το θάνατο των αθώων στην Υεμένη που επισυνέβησαν κατά τις 

αεροπορικές επιδρομές. Μάλλον, αποτελεί την επίσημη αναγνώριση ενός 

διαπραχθέντος λάθος και μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο προκειμένου 

να συμπληρωθούν οι προσπάθειες προς τους στρατηγικούς στόχους του 

συνασπισμού. 

 

                                                 

120 Sarah Phillips, “What Comes Next in Yemen? Al-Qaeda, the Tribes, and State-Building,” 

Carnegie Endowment for International Peace, Middle East Program, March 2010   
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Τελευταίες εξελίξεις. 

 

   121Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές «η πιο σημαντική πολιτική 

φυσιογνωμία της Υεμένης τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες τέθηκε πλέον εκτός της 

πολιτικής εξίσωσης που βύθισε το φτωχότερο έθνος του αραβικού κόσμου σε 

σύγκρουση και πυροδότησε τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο». Με 

αυτά τα λόγια σχολιάζει ο Guardian τη δολοφονία του πρώην προέδρου της 

Υεμένης, Αλί Αμπντάλα Αλ Σάλεχ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι ο θάνατος του 

σηματοδοτεί τη δραματική τροπή ενός τριετούς αδιέξοδου πολέμου κάτι που κάνει 

ακόμα πιο δυσεπίλυτη τη σύγκρουση. Ο Σάλεχ, πρώην στρατιωτικός, διετέλεσε 

πρόεδρος και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία της Υεμένης προς τον εμφύλιο 

πόλεμο. Τον διαδέχθηκε ο Αμπού Μανσούρ Χάντι που είχε την υποστήριξη της 

Σαουδικής Αραβίας. Εξηγώντας τη στάση που κράτησε ο Σάλεχ στον πόλεμο, το 

δημοσίευμα τονίζει, ότι το 2014 ξεκίνησε μία δύσκολη συμμαχία με τους πρώην 

εχθρούς του, Χούτι, προκειμένου να διευκολύνει την προσπάθειά τους να 

καταλάβουν τη Σαναά, πρωτεύουσα της χώρας, και τελικά να αναγκάσει τον Χάντι 

να διαφύγει στη Σαουδική Αραβία. 

 

   «Ήταν μία συμμαχία καταδικασμένη να αποτύχει, αλλά λίγοι προέβλεψαν 

ότι ο άνθρωπος που στήριξε τους αντάρτες τους οποίους πολέμησε σε έξι 

πολέμους ανάμεσα στο 2004 και το 2011 τελικά θα δολοφονούνταν από 

εκείνους», σχολιάζει για την τύχη που επιφύλασσε η μοίρα για τον πρώην 

πρόεδρο της Υεμένης ο Guardian. Όπως τονίζει ωστόσο, για όσο διήρκεσε αυτή η 

συμμαχία επωφελήθηκαν και οι δύο πλευρές. Ο Σάλεχ χρησιμοποίησε τη δύναμη 

πυρός και το ανθρώπινο δυναμικό των Χούτι, ενώ οι αντάρτες επωφελήθηκαν από 

τα κυβερνητικά δίκτυα και τα δίκτυα πληροφοριών του πρώην προέδρου. Παρόλα 

αυτά, την περασμένη εβδομάδα ο Σάλεχ έκανε κινήσεις ώστε να αυξήσει την 

εξουσία του στη Σαναά και έδειξε σημάδια ότι άλλαζε πλευρά και ότι αναζητούσε 

τρόπο να ξεκινήσει διάλογο με τους Σαουδάραβες και τους συμμάχους τους, 

συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Υπήρξαν επίσης 

αναφορές ότι οι αεροπορικές επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας τις τελευταίες 

                                                 

121 Khaled Abdullah REUTERS, με πληροφορίες από τον GUARDIAN 
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ημέρες στη Σαναά στόχευαν τις περιοχές των Χούτι σε μία προσπάθεια να 

βοηθήσει τον Σάλεχ. Όπως αποδείχθηκε όμως και αυτές δεν στάθηκαν ικανές να 

αποτρέψουν την δολοφονία του. 

 

Η επόμενη μέρα στην Υεμένη 

 

   Χωρίς τον Σάλεχ οι Χούτι ενισχύονται, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, 

σημειώνει ο Guardian. «Υπάρχει η πιθανότητα πως η οργάνωση του Σαλεχ θα 

αποδυναμωθεί ριζικά αν δεν περιθωριοποιηθεί στο επόμενο διάστημα. Αυτό θα 

καταστήσει τους Χούτι βασικούς παίχτες στη βόρεια Υεμένη», εξηγεί μιλώντας στη 

βρετανική εφημερίδα ο Άνταμ Μπάρον, συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Όπως τονίζει ο ίδιος, το κάλεσμα των Χούτι για εορτασμούς την Τρίτη μετά από 

τον θάνατο του Σάλεχ αφήνει λίγες αμφιβολίες, ότι διάθεσή τους είναι να 

προχωρήσουν σε συμβιβασμό. Με τον πόλεμο στην Υεμένη να έχει φτάσει σε 

αδιέξοδο και να είναι δύσκολο πλέον να πούμε ποια πλευρά κερδίζει, ο Μπάρον 

δηλώνει στον Guardian πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνονται τη νίκη οι δύο πλευρές. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, για τους Χούτι ο ορισμός της νίκης είναι απλώς μία επιβίωση 

κάτι στο οποίο είναι πολύ καλοί. Από την άλλη, όμως, για τη Σαουδική Αραβία η 

νίκη μεταφράζεται ως η αποκατάσταση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. 

«Οι Χούτι πέρασαν μία δεκαετία αγωνιζόμενοι και απομονωμένοι στα βουνά της 

βόρειας Υεμένης. Το να κρατήσουν στον έλεγχό τους τη Σαναά, πόσο μάλλον να 

καταστρέψουν τον Σάλεχ, τον ιστορικό τους εχθρό, είναι μία μεγάλη υπόθεση», 

τονίζει ο Μπάρον. 

 

   Ο Guardian συνεχίζοντας αναφέρει τι ακριβώς διακυβεύεται αυτή τη στιγμή 

και υπενθυμίζει ότι τον περασμένο μήνα, η εκτόξευση ενός πυραύλου από την 

Υεμένη προς το Ριάντ οδήγησε τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας να 

κατηγορήσει το Ιράν για «άμεση στρατιωτική επίθεση» μέσω προμήθειας 

πυραύλων στους Χούτι. Από την πλευρά του ο Ιρανός ΥΠΕΞ, απάντησε ότι η 

Σαουδική Αραβία βομβαρδίζοντας την Υεμένη σκοτώνει χιλιάδες αθώους 

συμπεριλαμβανομένων και βρεφών. Έκτοτε, οι Χούτι εκτόξευσαν τουλάχιστον 

έναν πύραυλο με στόχο τη Σαουδική Αραβία, ενώ ισχυρίστηκαν ότι πρόσβαλλαν 

και ένα υπό κατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτι 
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που επισήμως διαψεύσθηκε από τα ΗΕΑ. Όπως έγραψαν πάντως οι New York 

Times, ειδικοί εμπειρογνώμονες αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς ότι τα 

αμερικανικά αμυντικά συστήματα μπορούσαν να αναχαιτίσουν έναν πύραυλο της 

Υεμένης με στόχο το αεροδρόμιο του Ριάντ. Καταλήγοντας ο Guardian τονίζει ότι η 

Υεμένη χωρίς τον Σάλεχ θα είναι μία διαφορετική χώρα, θα παραμείνει ωστόσο το 

ίδιο απρόβλεπτη, και παραθέτει τις δηλώσεις του Μπάρον σύμφωνα με τις οποίες 

η εσωτερική δυναμική σε μία χώρα έχει έναν τρόπο να μετατοπίζεται χωρίς κανείς 

να το αναμένει.  

 

   Σε αυτό το φόντο, φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα δοκιμάστηκε το 

κλείσιμο του "φακέλου Υεμένη", με τον εκ νέου προσεταιρισμό του Saleh από το 

Ριάντ, την απομόνωση και απώθηση των Houthi εκτός της πρωτεύουσας και τον 

τερματισμό των επιχειρήσεων του διεθνούς συνασπισμού. 122Δεν είναι διόλου 

απίθανο, να προσέφερε τις υπηρεσίες της προς αυτή την κατεύθυνση και η Ρωσία, 

η οποία διατήρησε πάντοτε ανοικτή την πρεσβεία της στη Σανάα. Ο βασιλιάς 

Salman, άλλωστε, έγινε τον Οκτώβριο ο πρώτος Σαουδάραβας μονάρχης, ο 

οποίος επισκέφθηκε τη Μόσχα. Σε κάθε περίπτωση, τα σχέδια τερματισμού της 

σύγκρουσης, ανακούφισης της πολύπαθης χώρας, αλλά και διάσωσης του κύρους 

των Σαούντ, δείχνουν προς το παρόν να μπαίνουν και πάλι στο ράφι. 
 

 24. Αντί Επιλόγου 

 

   Διεθνώς η Σαουδαραβική εκστρατεία συνάντησε, ως επί το πλείστον, 

υποστήριξη ή ουδετερότητα, ενώ η αντιπολίτευση υποστηρίχθηκε κυρίως από το 

Ιράν. Όλα τα μάτια, ωστόσο, βρίσκονται εστιασμένα στη σύγκρουση, η οποία έχει 

προκαλέσει έναν βαρύ φόρο αίματος και νεκρών, για τον οποίο ο ΟΗΕ διατηρεί 

μέχρι και σήμερα καταμέτρηση. Αυτό που πραγματικά μειώνει το εύρος της 

επιτυχία της σημερινής στρατηγικής, είναι ο αυξανόμενος αριθμός των αμάχων. Τα 

αμοντάριστα πλάνα από την Υεμένη που δημοσιεύονται τακτικά και σε απευθείας 

σύνδεση δείχνουν με τον πιο ωμό τρόπο τη σφαγή των αμάχων από τους 

βομβαρδισμούς του συνασπισμού. Ανεξάρτητα από την αυθεντικότητα όλων 

αυτών, πολύ λίγο αμφιβάλει κανείς, ότι αθώες ζωές χάνονται λόγω των 

                                                 

122 Κώστας Ράπτης 
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αεροπορικών επιδρομών. Ανεξάρτητα από τις διεθνείς εξελίξεις στον πόλεμο της 

Υεμένης η συμμαχία θα πρέπει να διατηρήσει την ηγεσία και τον έλεγχο επί των 

εξελίξεων. Η διατήρηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως εγγυητή θεωρείται 

τουλάχιστον ως μη αποτελεσματική, από την στιγμή που εκ των πραγμάτων δεν 

έχει την δυνατότητα να ασκήσει πραγματική πίεση επί των παραγόντων που 

συμμετέχουν στην σύγκρουση ενώ η φήμη του στην περιοχή βρίσκεται σε χαμηλά 

επίπεδα. Από την άλλη ούτε και οι ΗΠΑ αποτελούν την καλύτερη επιλογή. Ο λόγος 

είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος να ‘’αμερικανοποιήσει’’ τον πόλεμο και να ρίξει και 

άλλο λάδι στη φωτιά. Για παράδειγμα οι Houthis, έχουν υιοθετήσει το τραγούδι 

“Death to America” το οποίο αποτελεί και τον επίσημο ύμνο της Ιρανικής 

Επανάστασης.  

 

   123Το κενό που αφήνουν η υποχώρηση του Ισλαμικού Κράτους και η 

τραγική αποδυνάμωση της Συρίας και του Ιράκ (δύο εκ γενετής ασταθών, 

πολυεθνικών κρατών) οδηγεί σε παροξυσμό τον ανταγωνισμό των τεσσάρων 

ισχυρών εθνών-κρατών της περιοχής: της Τουρκίας, του Ισραήλ, του σιιτικού Ιράν 

και της σουνιτικής Σαουδικής Αραβίας. Καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις παίζει το 

μεγαλύτερο έθνος χωρίς κράτος του σύγχρονου κόσμου, οι Κούρδοι, που βλέπουν 

μια ιστορική ευκαιρία δικαίωσης των αλυτρωτικών τους ονείρων. Για την ώρα, ο 

μεγάλος κερδισμένος από τις εξελίξεις είναι η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν. 

Ωστόσο, όσο προχωράει το «τέλος της παρτίδας» στη Συρία, ο κίνδυνος 

«ατυχήματος» στον αγώνα δρόμου Ρωσίας - Αμερικής για την εξασφάλιση των 

καλύτερων δυνατών θέσεων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεγαλώνει. 

Τίποτα όμως δεν έχει αποκρυσταλλωθεί οριστικά. Η ευκαιριακή σύγκλιση της 

Τουρκίας με Ρωσία και Ιράν είναι πολύ δύσκολο να μετατραπεί σε στρατηγική 

συμμαχία, ενώ η αποξένωσή της από ΗΠΑ και Ισραήλ είναι βέβαιο ότι θα της 

κοστίσει πανάκριβα, εάν μονιμοποιηθεί. 

 

                                                 

123 Καθημερινή Κόσμος 24.09.2017 Τεκτονικές Ανατροπές σε Ολόκληρη τη Μ. Ανατολή Πέτρος 

Παπακωνσταντίνου 

http://www.kathimerini.gr/kosmos
http://www.kathimerini.gr/authors/petros-papakwnstantinoy
http://www.kathimerini.gr/authors/petros-papakwnstantinoy
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   124Σαουδική Αβαρία και Ιράν χρόνια τώρα επιδίδονται σε έναν ψυχρό 

πόλεμο με έπαθλο την πρωτοκαθεδρία στον αραβικό κόσμο. Ο πόλεμος με το 

Ισλαμικό Κράτος, κοινός εχθρός και των δύο, μείωσε για μικρό χρονικό διάστημα 

την ένταση αλλά δεν έσβησε το μίσος. Τους τελευταίους μήνες η αντιπαράθεση 

ανάμεσα στα δύο κράτη εντείνεται σε έναν άξονα που ξεκινάει από τον Λίβανο και 

τη Συρία και φτάνει στο Κατάρ και στην Υεμένη. Ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε το 

Σάββατο από το έδαφος της Υεμένης με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Ριάντ 

έδωσε δραματικό χαρακτήρα στη σύγκρουση και ενέτεινε τις ανησυχίες ότι Ριάντ 

και Τεχεράνη βαδίζουν προς μία πολεμική σύγκρουση. Σε όλο αυτό το σκηνικό 

αβεβαιότητας πρέπει να προστεθεί και ο υπόγειος πόλεμος για τη διαδοχή στη 

Σαουδική Αραβία, όπου ο πρίγκιπας διάδοχος, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν 

προχώρησε στη σύλληψη δεκάδων μελών της βασιλικής οικογένειας και 

αξιωματούχων. Αποτέλεσμα; Οι τιμές του πετρελαίου πήραν μετά από καιρό την 

ανιούσα, καθώς οι αγορές ανησυχούν προκαλώντας έναν επιπλέον πονοκέφαλο 

στις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως σε αυτές που βρίσκονται σε επισφαλή 

οικονομική κατάσταση – βλέπε Ελλάδα. Πάντως προς το παρόν η κατάσταση είναι 

ελεγχόμενη καθώς οι αλλαγές στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου 

θέρμανσης στη χώρα μας θα είναι ανεπαίσθητες, σύμφωνα με εκτιμήσεις. 

 

   Στην Αραβική Χερσόνησο η ένταση περισσεύει: «Δεν θα είμαστε εμείς που 

θα προκαλέσουμε τον πόλεμο, αλλά αν το Ιράν κάνει κάποια κίνηση είμαστε έτοιμοι 

να παρέμβουμε μέσα σε λίγα λεπτά. Έχουμε επενδύσει εκατομμύρια δολάρια σε 

όπλα για αυτόν τον σκοπό» δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ριάντ. Ο 

κόσμος παρακολουθεί με ανησυχία την αντιπαράθεση -προς το παρόν λεκτική- 

που κινδυνεύει να εμπλέξει όλη τη Μέση Ανατολή σε μία νέα πολεμική σύγκρουση. 

Σε αυτό το ενδεχόμενο το Ριάντ μπορεί να στηρίζεται σε ισχυρούς συμμάχους: στις 

ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ -ο οποίος στην πρόσφατη επίσκεψή του υποσχέθηκε 

πλήρη στήριξη στη Σαουδική Αραβία- και στην Αίγυπτο, ενώ στην πράξη μπορεί 

να ελπίζει και στη συνδρομή του Ισραήλ –το οποίο εδώ και μήνες επιχειρεί να 

προσεγγίσει με δόλωμα την κοινή τους εχθρότητα απέναντι στην Τεχεράνη. 

 

                                                 

124 Καθημερινή Κόσμος 24.09.2017 Τεκτονικές Ανατροπές σε Ολόκληρη τη Μ. Ανατολή Πέτρος 
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   Παράλληλα η ένταση με το Κατάρ - στο οποίο η Σαουδική Αραβία και οι 

σύμμαχοί της έχουν επιβάλει κατηγορώντας το ότι χρηματοδοτεί τους Αδελφούς 

Μουσουλμάνους - κάθε άλλο παρά έχει μειωθεί. Και καθώς οι διπλωματικές 

προσπάθειες εξομάλυνσης έχουν ως σήμερα αποτύχει, οι αναλυτές ανησυχούν ότι 

η μια επιθετική κίνηση του Ριάντ θα προκαλέσει την αντίδραση της Τεχεράνης, 

αναφέρει η ιταλική Repubblica. Το τοπίο γίνεται πιο περίπλοκο μετά την εκτόξευση 

πυραύλου από την Υεμένη με στόχο το αεροδρόμιο του Ριάντ, ενέργεια για την 

οποία η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε ευθέως το Ιράν. Ο πόλεμος έχει οδηγήσει 

τη φτωχή Υεμένη στα όρια της κατάρρευσης, ενώ μετά την εκτόξευση του 

πυραύλου η Σαουδική Αραβία έκλεισε τα σύνορα και απέκλεισε τα λιμάνια της 

χώρας εμποδίζοντας την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. 

 

   Σε ολόκληρη την Υεμένη – κυρίως σε διάφορους θύλακες αλλά και 

ανάμεσα στον κλήρο – υπάρχει μεγάλη ανησυχία για μια ενδεχόμενη ανάμιξη των 

Η.Π.Α στη σύγκρουση125. Ακόμα και στην περίπτωση μιας μόνιμης κατάπαυσης 

του πυρός και της επακόλουθης ανοικοδόμησης της χώρας, οι Η.Π.Α δεν μπορούν 

να εμπλακούν ενεργά και δραστήρια στην παραπάνω δραστηριότητα τουλάχιστον 

όχι περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η Σαουδική Αραβία από την άλλη 

πλευρά, είχε πάντοτε παραδοσιακό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της Υεμένης, και 

διατηρεί ακόμα ισχυρό ενδιαφέρον στη διατήρηση της σταθερότητας στη χώρα. 

Πλέον των παραπάνω έχει τη δύναμη να πιέσει προς την κατεύθυνση υλοποίησης 

της στρατηγικής της μέχρι την ολοκλήρωσή της στα χρόνια που θα έρθουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

125 W. Andrew Terrill, “The Conflicts In Yemen and U.S. National Security” Strategic Studies 

Institute, January 2011   
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	Επιπλέον, αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει ηγέτης που να εμπνέει ελπίδα, ή να μπορεί να συνασπίσει του πολίτες της Υεμένης κάτω από μία σημαία, ή για έναν κοινό σκοπό. Την στιγμή που ο πρόεδρος Hadi απολαμβάνει διεθνή υποστήριξη, στην χώρα του δεν είναι...
	Άλλα μέλη του GCC καθώς και χώρες της ΜΕΝΑ, αντέδρασαν θετικά σε αυτήν την πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας η οποία προέκρινε τις παραπάνω στρατιωτικές λύσεις . Τα Έθνη της περιοχής έχουν υποσχεθεί στρατιωτική υποστήριξη και έχουν εμπλακεί ενεργά ...
	Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρέδωσαν το τελευταίο διάστημα μεγάλες ποσότητες βαρέων όπλων (δεξαμενές), τεθωρακισμένων οχημάτων και πυρομαχικών στους υποστηρικτές του Hadi χρησιμοποιώντας τον διάδρομο μέσω των προσφάτως απελευθ...
	Η Επιχείρηση «Αποκαθιστώντας την Ελπίδα», περιλαμβάνει και το ανθρωπιστικό στοιχείο, καθώς πρώτες βοήθειες με αεροπλάνα και πλοία έχουν ήδη φθάσει στο Άντεν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης υποσχέθηκαν παροχή βοήθειας με την μορφή πληροφοριών, εναέριο...
	Αυτός που θα προβεί σε απολογισμό της τρέχουσας κατάστασης του εμφυλίου πολέμου στην Υεμένη, είναι επιτακτικό, λόγω της πολυπλοκότητας της σύγκρουσης, να αποκτήσει μια ολιστική άποψη επί του θέματος, και ειδικά όταν θα προσπαθήσει να αναζητήσει μια...
	16. Κατανοώντας τις Δυναμικές της Σύγκρουσης
	Στην παρούσα σύγκρουση δραστηριοποιούνται πάρα πολλές και διαφορετικές ομάδες, η καθεμία με τα δικά της μοναδικά συμφέροντα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων ομάδων, των Zaydis στον βορρά και των Shagais στα κεντρικά και νότια τμήματα της Υεμένης...
	Ενώ στο εσωτερικό μέτωπο οι Houthis κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της πρωτεύουσας, αυτό εντούτοις δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς δεν η διεθνής κοινότητα δεν προέβει σε κ...
	Με ελάχιστη εκτίμηση για τα άλλα πολιτικά κόμματα, οι πολιτοφυλακές των σιιτών Zaydis έχουν σφυρηλατήσει μια ανίερη συμμαχία με τον πρώην Πρόεδρο Aki Abdullah Saleh. Η συμφωνία συνάφθηκε και εφαρμόσθηκε αδιαφορώντας για το αιματηρό ιστορικό μεταξύ ...
	Αυτό μπορεί να αναγνωσθεί ως μια κίνηση εναντίον του τωρινού προέδρου Hadi, ο οποίος ήταν μέλος της GPC μέχρι το Νοέμβριο του 2014, όταν και εκδιώχθηκε. Η εκδίωξή του ήρθε ως αποτέλεσμα της ταξιδιωτικής απαγόρευσης και δέσμευσης των περιουσιακών το...
	Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι κινήσεις έχουν καταφέρει να προσελκύσουν λιποτάκτες από την φατρία του Saleh, αλλά δεν έχουν καταφέρει να οικοδομήσουν μια πραγματική βάση υποστηρικτών του. Ενώ έχοντας αποσπάσει τους λιποτάκτες από την αντίπαλη π...
	Η επίδραση επίσης προέρχεται από τους άμεσους γείτονες της Υεμένης, οι οποίοι σε γενικές γραμμές εκφράζονται έντονα υπέρ του Hadi. Οι πολιτικές θέσεις των περιφερειακών φορέων και τα συμφέροντά τους στις διαφορετικές πλευρές καταδεικνύουν ότι η περ...
	Αλλά η κατάσταση στην Υεμένη είναι διαφορετική. Το επίπεδο υποστήριξης από το Ιράν, όσο μυστικοπαθές μπορεί να είναι, δεν είναι το ίδιο με την υποστήριξη του προς την πολιτοφυλακή Σιιτών στο Ιράκ, στην κυβέρνηση του Basar Al Assad της Συρίας, ή στη...
	Αν και οι δημόσιες δηλώσεις του Ιράν καλούν επίσημα σε κατάπαυση του πυρός, εντούτοις γνωρίζουν, ότι η ισορροπία δυνάμεων στο έδαφος της Υεμένης έχει τεράστια σημασία, δεδομένου ότι θα παίξει τον πρωτεύοντα ρόλο στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Τ...
	Η οργάνωση AQAP θεωρείται ως η πιο ισχυρή από τα παρακλάδια της Αλ Κάιντα μετά το θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Είναι, εξάλλου, μια τρομοκρατική ομάδα με μακρά κληρονομιά και παράδοση στην Υεμένη. Πολλοί μαχητές που πολέμησαν στο πλευρό του Οσάμα Μπ...
	Η περαιτέρω διαίρεση του ISIL και της AQAP αποτελεί τον στόχο και την πολιτική γραμμή της τελευταίας για τη σταδιακή εγκαθίδρυση του Χαλιφάτου στην Υεμένη, όταν επικρατήσουν ευνοϊκές συνθήκες για αυτό. Αυτό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην χώρα καθώς ή...
	Αυτό σημαίνει ότι το AQAP βρίσκεται ήδη σε θέση να επεκτείνει την περιοχή επικυριαρχίας του, τουλάχιστον για όσο διαρκεί η κρίση στην Υεμένη. Το ISIL βρίσκεται επίσης σε θέση να επεκτείνει την επιρροή του στην Υεμένη, αλλά μέχρι τώρα είναι εξαιρετικ...
	Κάθε μια από τις παραπάνω οργανώσεις διεξάγουν επιχειρήσεις, επιπλέον, σε μια χώρα με περιορισμένες οικονομικές προοπτικές. Εκτός από τους δείκτες υψηλής ανεργίας, τις ελλείψεις σε νερό και τροφή, οι εξαγωγές πετρελαίου αποτυγχάνουν να παράγουν επαρ...
	19. Το Ασαφές Μέλλον της Σύγκρουσης
	Η ευμετάβλητη δυναμική της σύγκρουσης και οι πολλαπλές πιθανές οδοί επί των οποίων θα μπορέσει να αναπτυχθεί ένα είδος λύσης και θα διευκολύνουν τον προγραμματισμό επιβολής της ειρήνης, καθιστούν τους όποιους σχεδιασμούς ασαφείς. Αυτήν την στιγμή υ...
	Τα τέσσερα παρακάτω σενάρια [σχήμα 1] αντιπροσωπεύουν τους τέσσερις πόλους των πιθανών αποτελεσμάτων που οι ήδη υπάρχοντες ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη σε πιθανή λύση. Τα σενάρια είναι ρευστά, και αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα των πιθανών α...
	Ο άξονας y αντιμετωπίζει το ζήτημα της ακεραιότητας. Από τη μία πλευρά υποθέτει μια πιθανή επιστροφή στη διαδικασία της ισχυροποίησης μιας ενιαίας Υεμένης, ενώ από την άλλη την διαίρεση της επικράτειας σε δύο ξεχωριστές οντότητες. Η «ολοκλήρωση» ση...
	Η Σταθερότητα και η Ενσωμάτωση αποτελούν βασικούς παράγοντες για το μέλλον της χώρας. Η Σταθερότητα ως κριτήριο είναι ζωτικής σημασίας για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω συζήτηση σχετικά με τα πολιτικά, οικονομικά, και κοινωνικά ζητήματα που απασχο...
	Εικόνα 2 Τα τέσσερα σενάρια της σύγκρουσης
	20. Ρευστός Έλεγχος
	Ένα πρώτο σενάριο, βασισμένο στην τρέχουσα δυναμική της Υεμένης, εξυφαίνει ένα πιθανό μέλλον της χώρας με άξονα την προώθηση του status quo. Σε αυτό το σενάριο, η χώρα παραμένει αδιαίρετη ως πολιτική μονάδα, αλλά ο πόλεμος παραμένει αδιάλειπτος και...
	Στις αρχές του έτους οι Houthis είχαν καταφέρει να κερδίσουν γρήγορα έδαφος στην προσπάθειά τους να καταλάβουν το Άντεν, ενώ με αιφνιδιαστική επιχείρηση κατέλαβαν και την αεροπορική βάση al-Anad στο Lahij. Μετά τις πρόσφατες επιτυχίες ανακατάληψης ...
	Ένα δεύτερο σενάριο προϋποθέτει ότι όταν ο πόλεμος ξεπεράσει ένα ορισμένο επίπεδο κόπωσης θα οδηγήσει σε μια διαιρεμένη Υεμένη, εδάφη της οποίας θα πρέπει να ελέγχονται από διαφορετικές ομάδες. Η πολεμική - κόπωση μπορεί να μην είναι αρκετή για τα ...
	Αν και η διαίρεση εξακολουθεί να υφίσταται σχετικά με το πώς θα διαμορφωθεί ο μελλοντικός πολιτικός χάρτης της Υεμένης, οι υποστηρικτές του Hadi και οι σύμμαχοί τους οι Hirak (Νότια Αντίσταση), είναι πιθανό να διατηρήσουν μια εύθραυστη ενότητα και ...
	Μέχρι στιγμής, η επιτυχία στην ανάκτηση του ελέγχου της επικράτειας από τους νομιμόφρονες έχει έλθει σε περιοχές του Νότου όπου το κίνημα των Houthis δεν έχει μαζική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει, ότι θα είναι όλο και πιο δύσκολο να επαναληφθούν αυτά τ...
	21. Δύο Χώρες σε Μία
	Εάν τερματιστεί η βία, το μέλλον της Υεμένης θα αποφασιστεί από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μέρη στη χώρα, σε συνδυασμό με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας. Μία πιθανή έκβαση προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν για τους διαπραγματευτές να κατανο...
	22. Συμφιλίωση και Συνύπαρξη
	Ενώ επί του παρόντος οι ειρηνευτικές συνομιλίες είναι αναποτελεσματικές, εντούτοις μπορεί να οδηγήσουν τελικά προς μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και μια συμφωνία που θα διαφυλάξει την ενότητα της Υεμένης. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με ένα...
	Ένα σαφές βήμα προς τα εμπρός, απλώς θα αρχίσει τη διαδικασία της συμφιλίωσης και θα δώσει ελπίδα για μια παρατεταμένη σταθερότητα. Μια διεθνής ειρηνευτική αποστολή επίσης μπορεί να είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει τους όρους της οποιασδήποτε συ...
	23. Βασικές Συστάσεις
	Ο πρώην Πρόεδρος έμαθε το μάθημα του μετά τη δολοφονία του ιδρυτή των Houthis - Badr al - Deen al Houthi – η οποία το μόνο που κατάφερε ήταν να ισχυροποιήσει τους δεσμούς της ομάδας υπό την ηγεσία του αδελφού του δολοφονηθέντος ηγέτη. Ακόμη και αν ...
	Άμεση σύλληψη και επιβολή μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής αντιμετώπισης της Αλ - Κάιντα. Η αυξανόμενη δύναμη της AQAP δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως ένα πρόβλημα που έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση προς το ζήτημα των Houthis. Η ...
	Η συνεχής πάλη ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών ομάδων δεν είναι μόνο σημαντική για τη σταθερότητα της Υεμένης, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Ο συνασπισμός θα πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους που...
	Δικαιολογημένα η Σαουδική Αραβία έκοψε μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης αφότου οι Houthis ανέλαβαν τον έλεγχο της Sanaa, και πολλές από τις ανησυχίες σήμερα έχουν να κάνουν με το ερώτημα εάν και κατά πόσο το ποσό της ενίσχυσης, που θα διανεμηθεί σε ...
	Νωρίτερα το 2012 η Διεθνής Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε ότι η Υεμένη έχει λιγότερο από 12 χρόνια για να επωφεληθεί από τη χρηματοδότηση , εννοώντας , ότι η μεταπολεμική ανοικοδόμηση θα πρέπει να συμπίπτει με μια περίοδο οικονομικής διαφοροποίησης και ...
	Ενώ η στρατιωτική εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα οδεύοντας προς μια στρατηγική συμφιλίωσης, η προτεινόμενες πολιτικές στοχεύουν πολύ πιο πέρα από αυτό που απαιτείται για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η πολιτικές αυτές προϋ...
	Ακόμη και αν η κρίση δεν λάβει μια ειρηνική στροφή, πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα είναι σημαντικό να επιδειχθεί μια εναλλακτική λύση σε έναν παρατεταμένο πόλεμο. Αν δεν υπάρξουν προσπάθειες για...
	Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η διαδικασία έχει λάβει μια αντίστροφη πορεία. Εκτός από την πόλωση από τα πολλαπλά κέντρα πολιτικής εξουσίας, κανένα από τα μέρη στην Υεμένη δεν έχει τη δύναμη να παράσχει προστασία στις περισσότερες ή σε όλες τις φυλές...
	24. Αντί Επιλόγου
	Διεθνώς η Σαουδαραβική εκστρατεία συνάντησε, ως επί το πλείστον, υποστήριξη ή ουδετερότητα, ενώ η αντιπολίτευση υποστηρίχθηκε κυρίως από το Ιράν. Όλα τα μάτια, ωστόσο, βρίσκονται εστιασμένα στη σύγκρουση, η οποία έχει προκαλέσει έναν βαρύ φόρο αίμα...
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