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Περίληψη Εργασίας 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρεί να εντοπίσει τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τον εκδημοκρατισμό στη Μέση Ανατολή και να ερμηνεύσει την 

επικράτηση αυταρχικών δομών εξουσίας στα κράτη της περιοχής. Στόχος της 

διατριβής είναι να αποδομηθούν οι θεωρίες εκδημοκρατισμού που επικεντρώνουν 

την ανάλυση τους στην «ξεχωριστή» φύση της περιοχής. Η διατριβή αποτελεί μια 

προσπάθεια ελέγχου των επικρατέστερων θεωριών εκδημοκρατισμού της Μέσης 

Ανατολής, μεταξύ αυτών της θεωρίας κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, των 

πολιτισμικά προσανατολισμένων ερμηνειών και της μεταβασιολογίας. Η θέση της 

διατριβής είναι ότι οι παραπάνω θεωρίες αδυνατούν να ερμηνεύσουν το έλλειμμα 

δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, διότι αγνοείται ο καθοριστικός ρόλος που 

διαδραματίζουν οι Μεγάλες Δυνάμεις σε κάθε στάδιο μετάβασης στη δημοκρατία. 

Βασική θέση αποτελεί ότι η υποστήριξη των Μεγάλων Δυνάμεων-των οποίων οι 

πολιτικές στρατηγικές μεταβάλλονται αναλόγως της δομής του διεθνούς 

συστήματος-προς τους εσωτερικούς δρώντες επηρεάζει την ισορροπία δυνάμεων στο 

εσωτερικό των κρατών και, επομένως, την βούληση των ηγετικών ελίτ να 

διαμορφώσουν και να διατηρήσουν ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Για την 

παρούσα διατριβή το διεθνές πλαίσιο αποτελεί καθοριστική μεταβλητή για τον 

εκδημοκρατισμό των κρατών και διερευνάται η επίδραση της εξωτερικής πολιτικής 

των Μεγάλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή από την εποχή της αποικιοκρατίας έως 

σήμερα με έμφαση στο ρόλο των ΗΠΑ. Το συγκεκριμένο πλαίσιο ανάλυσης 

επικεντρώνεται στην αλληλεξάρτηση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων για 

την διαδικασία εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή. 
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Περίληψη Εργασίας στα Αγγλικά 

 
The purpose of this study is to elucidate the factors behind the level of (non-) 

democratization in the Middle East and the prevalence of authoritarian regimes. The 

current thesis wishes to break with the democratization theories emphasizing the 

exceptional nature of the region. The thesis will try to examine the applicability of 

democratization theories for the Middle East with modernization theory, orientalism 

and transitology being among the most discussed. The thesis will argue that the 

above theories fail to explain the absence of political transformation in the Middle 

East because they exclude the determinant role being played by the Great Powers in 

general in every wave of a transition to democracy. Its main argument stretches that 

the support that the Great Powers, whose political strategies shift with the structure 

of the international order, grant to particular domestic actors shapes the balance of 

power among the latter and therefore their incentive and capacity to sustain a 

democratic regime. It will discuss the external context as a determinant variable of 

democratization and it will seek how the foreign policy of the Great Powers affected 

the political transformation of the Middle East from the colonization era until today 

giving particular importance to the role being played by the USA. In this way the 

thesis emphasizes the interdependency between internal and external factors in the 

process of democratization in the Middle East.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: Εισαγωγικά και Μεθοδολογικά 
 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικά και Προσδιορισμός Αντικειμένου Εργασίας 

 
Η ενότητα αυτή της εργασίας θα ασχοληθεί αποκλειστικά με τα μεθοδολογικά 

στοιχεία της διατριβής, συνοψίζοντας, όσο το δυνατόν πιο απλά και συνάμα 

περιεκτικά όλα όσα οφείλει να παραθέσει και να επεξηγήσει, ώστε να γίνει 

κατανοητή στον αναγνώστη η μέθοδος εργασίας η οποία επιλέχθηκε για την ανάλυση 

του ζητήματος του εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή. Στα κεφάλαια που 

ακολουθούν παρουσιάζονται τα συνήθη ερωτήματα τα οποία καλείται να απαντήσει ο 

ερευνητής και αφορούν στο αντικείμενο της έρευνας, το σκοπό της διατριβής και τη 

μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε για την ερευνητική διαδικασία. Τα 

ζητήματα αυτά σχετίζονται άμεσα με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της 

διατριβής. Ειδικότερα, η διατριβή συνδυάζει την συγκριτική πολιτική ανάλυση με τη 

θεωρία των Διεθνών Σχέσεων και συγκεκριμένα με εκείνη της θεωρητικής 

προσέγγισης του Νεοκλασικού Ρεαλισμού. Η παρούσα διατριβή, μέσω της 

περιπτωσιολογικής μελέτης των πολιτικών συστημάτων των κρατών της Μέσης 

Ανατολής, επιχειρεί να καταδείξει τους παράγοντες που επενεργούν και επηρεάζουν 

τελικώς την πορεία εκδημοκρατισμού των κρατών.  

 

1.1 Το αντικείμενο της μελέτης  
 

Η επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων και οι θεωρητικές της παραδόσεις εστιάζουν 

στα πολιτικά φαινόμενα σε διεθνές επίπεδο που σχετίζονται με την ειρήνη, τον 

πόλεμο, τον ανταγωνισμό, τη σύγκρουση ή ακόμα και τη συνεργασία και επιχειρεί με 

επιστημονικό τρόπο να διερευνήσει τα αίτια των παραπάνω φαινομένων
1
. Όπως 

επισημαίνει και ο Hoffmann, η σύγχρονη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων αφορά τη 

«…συστηματική μελέτη παρατηρήσιμων φαινομένων, η οποία προσπαθεί να 

ανακαλύψει τις κύριες μεταβλητές, να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά και να 

αποκαλύψει τους χαρακτηριστικούς τύπους των σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί 

μεταξύ εθνικών ομάδων…»
2
. Κατά συνέπεια, για την ερμηνεία των διεθνολογικών 

                                                 
1
 Ήφαιστος Παναγιώτης, Οι Διεθνείς Σχέσεις ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό: Διαδρομή, αντικείμενο, περιεχόμενο και γνωσιολογικό υπόβαθρο, Εκδόσεις Ποιότητα, 

Αθήνα 2003, σ. 323  
2
 Hoffmann Stanley, “Theory and International Relations”, στο Rosenau N. James (ed.), International 

Politics and Foreign Policy: A Reader in Research Theory, The Free Press, New York, 1969, σ. 30  
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φαινομένων έχουν δομηθεί κάποια κυρίαρχα θεωρητικά παραδείγματα που 

λειτουργούν ως βάση ανάλυσης των παρατηρήσιμων φαινομένων στο διεθνές 

σύστημα, με σκοπό να δώσουν απάντηση σε θεμελιώδη ερωτήματα, τα οποία 

απασχολούν την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων στη 

δομή και στο χαρακτήρα του διεθνούς συστήματος, στους κεντρικούς δρώντες, στην 

έννοια της ισχύος και της ασφάλειας.  

Ωστόσο, μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, μια σειρά από νέα ζητήματα έχουν έλθει 

στο προσκήνιο και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Αν και τα ζητήματα αυτά 

προϋπήρχαν, για διάφορους λόγους βρίσκονται σήμερα υψηλότερα στην ημερήσια 

διάταξη των Διεθνών Σχέσεων. Για παράδειγμα, το ζήτημα του εκδημοκρατισμού των 

κρατών υπό την έννοια της πολιτικής μετάβασης ενός αυταρχικού πολιτικού 

συστήματος προς τη δημοκρατία  αποτελεί ένα νέο ζήτημα, το οποίο εντάσσεται στη 

μελέτη των Διεθνών Σχέσεων, διότι εγείρει μια σειρά από ενδιαφέροντα ζητήματα 

που σχετίζονται  με την ασφάλεια του εσωτερικού των κρατών και του διεθνούς 

συστήματος γενικότερα, τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων και τον συσχετισμό ισχύος 

μεταξύ τους.  

Ιδιαίτερα δε, όταν το πρόβλημα του εκδημοκρατισμού συνδέεται με το 

περιφερειακό υποσύστημα μιας τόσο σημαντικής γεωπολιτικά και στρατηγικά 

περιοχής όπως της Μέσης Ανατολής, η διατύπωση επιστημονικών κρίσεων και 

συμπερασμάτων βάση διεθνολογικής ανάλυσης κρίνεται άκρως σημαντική. Η Μέση 

Ανατολή αποτελεί μια κομβική γεωπολιτικά περιοχή με τα μεγαλύτερα ενεργειακά 

αποθέματα παγκοσμίως, ενώ από την περιοχή διέρχονται και οι σημαντικότερες 

θαλάσσιες οδοί του διεθνούς εμπορίου. Παράλληλα, η Μέση Ανατολή ελέγχει 

περίπου το 70% των παγκόσμιων πετρελαϊκών αποθεμάτων
3
, με αποτέλεσμα να 

αναδεικνύεται σε πεδίο σύγκρουσης των ενεργειακών συμφερόντων. Εκτός αυτού 

όμως, η περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει αναδειχθεί πλέον ως το βασικό πεδίο 

αντιπαράθεσης των δυνάμεων εκείνων που διαμορφώνουν το διεθνές σύστημα του 

21
ο
 αιώνα. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η έξαρση 

και η ύφεση των συγκρούσεων, οι νέες συμμαχίες, οι πολιτικές ανατροπές, η ανάδυση 

περιφερειακών δυνάμεων δεν επηρεάζουν μόνο τα κράτη της περιοχής, αλλά και 

γενικότερα το διεθνές σύστημα. Οι πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό των κρατών 

της Μέσης Ανατολής επηρεάζουν ιδιαιτέρως την περιφερειακή σταθερότητα, τη 

                                                 
3
 www.opec.org/reserves 
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διεθνή κατάσταση ασφαλείας και τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομία. Υπό 

αυτό το πλαίσιο το πρόβλημα του εκδημοκρατισμού των κρατών μιας τόσο κρίσιμης 

για τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων περιοχής, όπως της 

Μέσης Ανατολής, φέρνει το  ζήτημα του εκδημοκρατισμού στο επίκεντρο του 

διεθνοπολιτικού ενδιαφέροντος, ενώ εγείρει μια σειρά από ενδιαφέροντα ερωτήματα 

που συνδέονται με το πρόβλημα του θρησκευτικού και πολιτικού εξτρεμισμού, το 

ζήτημα της κοινωνικής, πολιτικής και εθνικής χειραφέτησης, το θέμα του 

ανταγωνισμού ανάμεσα στο Ισλάμ και τη νεωτερικότητα,  και την εμπλοκή των 

μεγάλων δυνάμεων στη διαδικασία πολιτικής μετάβασης των κρατών. 

Το ζήτημα του εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής αναδύθηκε κατά τις 

δεκαετίες του 1960 και του 1970, όταν τα προοδευτικά και κοσμικά εθνικιστικά 

κινήματα και κόμματα της αντιπολίτευσης στην περιοχή προέβαλαν την απαίτηση για 

περισσότερες πολιτικές ελευθερίες. Ο εκδημοκρατισμός των κρατών απασχόλησε και 

τις υπερδυνάμεις της εποχής, καθώς η εσωτερική πολιτική κατάσταση των 

καθεστώτων της Μέσης Ανατολής συνδεόταν άμεσα με τα στρατηγικά τους 

συμφέροντα, ιδιαίτερα δε στα πλαίσια του ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού μεταξύ 

των ΗΠΑ και της Ε.Σ.Σ.Δ. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου οι δυτικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν με καχυποψία τα σοσιαλιστικά και 

παναραβικά κινήματα, διότι θεωρούν ότι τα αιτήματα για ευρύτερες πολιτικές 

ελευθερίες απειλούν τη σταθερότητα του μεσανατολικού συστήματος. Παράλληλα, 

υπό το πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ για αναχαίτιση της επικράτησης του 

κομμουνισμού, τα αυταρχικά καθεστώτα του αραβικού κόσμου υποστηρίζονται και 

εξοπλίζονται, ενώ το ίδιο διάστημα τα ισλαμικά κινήματα δεν αντιμετωπίζονται ως 

απειλή, αλλά προωθούνται ως αντίβαρο στην άνοδο των σοσιαλιστικών κινημάτων.    

Στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1980, η εντεινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια 

και οι εσωτερικές κοινωνικές πιέσεις απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης 

Ανατολής οδήγησε κάποια από τα αραβικά κράτη σε μια σειρά από προσπάθειες 

πολιτικής φιλελευθεροποίησης στα πλαίσια ενός ελεγχόμενου εκδημοκρατισμού. 

Έτσι, οι κυβερνήσεις των αραβικών κρατών στη Μέση Ανατολή επέτρεψαν τη 

διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών και παράλληλα παραχώρησαν κάποιες περιορισμένες 

πολιτικές ελευθερίες στους πολίτες.  

Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, οι πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις καθυστερούσαν σημαντικά από φόβο μήπως απειληθεί η κυρίαρχη 

εξουσία των αυταρχικών καθεστώτων. Επομένως, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
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1990, παρατηρείται μια οπισθοχώρηση στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη 

της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, όπως για παράδειγμα στην Αλγερία 

και στην Τυνησία, κράτη τα οποία, αν και για σύντομο χρονικό διάστημα 

πειραματίστηκαν με τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, σύντομα επέστρεψαν στον 

κανόνα της αυταρχικής διακυβέρνησης.  

Επομένως, αν και το ζήτημα του εκδημοκρατισμού των πολιτικών 

καθεστώτων της Μέσης Ανατολής απασχόλησε τον πολιτικό κόσμο της περιοχής και 

τις μεγάλες δυνάμεις του διεθνούς συστήματος, ήδη από τη δεκαετία του 1960 και 

του 1970 είναι χαρακτηριστικό ότι η προβληματική για την προώθηση της 

δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή παραμελήθηκε για πολλές δεκαετίες από τους 

ακαδημαϊκούς κύκλους. Ως αιτία παραμέλησης της παραπάνω προβληματικής μπορεί 

να θεωρηθεί η επιμονή και η επικράτηση των «οριενταλιστικών»
4
 ερμηνειών στην 

ακαδημαϊκή έρευνα, με αποτέλεσμα ο «εκδημοκρατισμός» να θεωρείται ως ένα 

ζήτημα «ασύμβατο» με την περιοχή της Μέσης Ανατολής και την ισλαμική 

κουλτούρα. Επίσης, μια ακόμα αιτία της παραμέλησης του παραπάνω πεδίου μπορεί 

να αποτελεί και  ο προσανατολισμός των μελετών θεματικού πεδίου (case studies), 

που επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στις συμπεριφορές των πολιτικών ελίτ. Και 

τέλος, η επιμονή της ακαδημαϊκής κοινότητας στο θέμα της αραβο-ισραηλινής 

σύγκρουσης που είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της έρευνας άλλων εξίσου 

σημαντικών ζητημάτων. 

Κατά συνέπεια, αντικείμενο μελέτης της παρούσας διατριβής θα αποτελέσει 

το πρόβλημα του εκδημοκρατισμού των πολιτικών συστημάτων των κρατών της 

Μέσης Ανατολής. Θα επιχειρήσει να προσεγγίσει το ζήτημα με τη φιλοδοξία να 

καλύψει ένα κενό στην έρευνα και να εμπλουτίσει την ελληνική διεθνολογική 

βιβλιογραφία αποφεύγοντας οριενταλιστικές ερμηνείες, οι οποίες καλλιεργούσαν την 

ιδέα της εξαίρεσης του αραβικού-ισλαμικού κόσμου από το πολίτευμα της 

δημοκρατίας, εξαιτίας βαθιά ριζωμένων πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής σε 

                                                 
4
 «Οριενταλισμός»: είναι η σχολή σκέψης που διακατέχεται από στερεότυπα και ιδεολογικές 

προκαταλήψεις σχετικά με την «Ανατολή». Ο Edward Said στο κλασικό του βιβλίο Orientalism 

(1978), εξηγεί πώς ο δυτικός αποικιοκρατικός τρόπος σκέψης έχει επικρατήσει στον τρόπο με τον 

οποίο βλέπουμε ή αντιμετωπίζουμε τους «άλλους», τους «ανατολικούς», ακόμα και αν δεν είναι 

Άραβες ή Μουσουλμάνοι. Από τότε οποιαδήποτε αντίληψη βασίζεται σε προκαταλήψεις σε σχέση με 

την Ανατολή χαρακτηρίζεται «οριενταλιστική». Βλ. Said Edward, Orientalism: Western Conceptions 

of the Orient, Penguin, Harmondsworth, 1978. Για τον ορισμό του οριενταλισμού βλ. στο Κυριακίδης 

Κλεάνθης, «Το Πολιτικό ισλάμ και η Αραβική Άνοιξη», στο Κουσκουβέλης Ηλίας (επιμ.), Η Αραβική 

Άνοιξη, Μελέτες Διεθνών Σχέσεων, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 

Εκδόσεις ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 59 
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σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Εξάλλου, όπως απέδειξαν και οι πρόσφατες 

εξεγέρσεις της αποκαλούμενης «Αραβικής Άνοιξης»
5
, οι οριενταλιστικές 

προσεγγίσεις  κρίνονται ανεπαρκείς και υπεραπλουστευτικές, διότι παρά την 

επιφανειακή εικόνα της ιστορικής συνέχειας που φαινόταν να χαρακτηρίζει την 

περιοχή της Μέσης Ανατολής, η πραγματικότητα συνηγορούσε υπέρ μιας  

δραματικής μετεξέλιξης των κοινωνιών κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Παρά την 

αυταρχικότητα που χαρακτήριζε τα καθεστώτα, οι μορφές πολιτικής συμμετοχής 

ενυπήρχαν. Οι αυταρχικοί ηγέτες παρέμεναν στην εξουσία, ωστόσο η φύση της 

εξουσίας τους είχε μεταλλαχτεί εξαιτίας αδιάκοπων προσαρμογών σε εξωτερικούς, 

περιφερειακούς αλλά και εσωτερικούς παράγοντες.  

Σε πρώτη φάση η έρευνα θα επικεντρωθεί στην αποσαφήνιση  της έννοιας της 

δημοκρατίας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς περιγράφεται από τη 

συγκριτική πολιτική ανάλυση ως «εκδημοκρατισμός». Στη συνέχεια, μέσα από την 

περιγραφή των χαρακτηριστικών των πολιτικών καθεστώτων και την ταξινόμηση 

τους σε δημοκρατικά, αυταρχικά και μικτά καθεστώτα, δηλαδή αυτά που 

εντάσσονται σε ανολοκλήρωτες ή ατελείς δημοκρατίες, θα επιχειρηθεί να 

διαπιστωθεί η τυπολογία των πολιτικών συστημάτων των μεσανατολικών κρατών. Η 

αντικειμενική μέτρηση του επιπέδου της δημοκρατικότητας των κρατών της Μέσης 

Ανατολής, μέσα από την παρουσίαση μετρήσιμων κλιμάκων δημοκρατίας, κρίθηκε 

απαραίτητη, εξαιτίας της ασάφειας σχετικά με το βαθμό εκδημοκρατισμού του  

πολιτικού συστήματος του κάθε κράτους, αλλά και των ακαδημαϊκών διαφωνιών 

σχετικά με τον διαφορετικό βαθμό πολιτικής ανάπτυξης που προτείνεται από τη 

διεθνή ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Επιπλέον, εξαιτίας της δυσκολίας του 

προσδιορισμού μιας κοινά αποδεκτής έννοιας του «εκδημοκρατισμού» και της 

«δημοκρατίας» επιλέχθηκε η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των 

«κριτηρίων εκδημοκρατισμού» που προτείνονται από τις κλίμακες δημοκρατίας της 

Πολιτικής Επιστήμης. Μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων που 

προτείνουν οι διάφορες κλίμακες δημοκρατίας θα διερευνηθεί, αν πράγματι 

διαπιστώνεται -ακόμη και αν λαμβάνονται διαφορετικές μεταβλητές για τη μέτρηση 

του βαθμού της δημοκρατίας- ένα έλλειμμα δημοκρατίας στην περιοχή της Μέσης 

                                                 
5
 «Αραβική Άνοιξη»: όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα γεγονότα στις αραβικές χώρες 

που οδήγησαν στις παναραβικές λαϊκές εξεγέρσεις και στις κυβερνητικές αλλαγές των καθεστώτων 

στην Τυνησία, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και που προκάλεσαν πολιτική και κοινωνική κρίση σε μια 

σειρά κρατών στη Μέση Ανατολή από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2010, με σκοπό την εκθρόνιση των 

αυταρχικών καθεστώτων. 
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Ανατολής σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη. Αυτό που θα διερευνηθεί είναι 

το κατά πόσο διαπιστώνεται μια σημαντική καθυστέρηση στην πολιτική ανάπτυξη 

της περιοχής σε σχέση με άλλες, γεγονός που την καθιστά μια μοναδική περίπτωση  

πολιτικής υπανάπτυξης, η οποία εξαιρέθηκε από το «τρίτο κύμα δημοκρατίας»
6
, 

δηλαδή αυτό που ο πολιτικός επιστήμονας, Samuel Huntington, χαρακτήρισε ως μια 

παγκόσμια τάση εκδημοκρατισμού από το 1974 έως σήμερα.   

 Συγκεκριμένα, η έρευνα θα επικεντρωθεί στους παράγοντες εκείνους που δια 

μέσου μιας αιτιακής σχέσης καθορίζουν τις πιθανότητες πολιτικής μετάβασης των 

μεσανατολικών κρατών προς τη δημοκρατία ή δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες που 

επιβάλλουν συγκεκριμένους περιορισμούς προς την κατεύθυνση των πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων. Οι θεωρίες εκδημοκρατισμού έχουν προτείνει κατά καιρούς 

διάφορους και ποικίλους παράγοντες που συνδέονται με τις πολιτικές μεταβάσεις των 

κρατών και συνδέονται με ιστορικούς, πολιτικούς, κοινωνικο-οικονομικούς και 

πολιτιστικούς λόγους. Οι πολιτισμικά προσανατολισμένες ερμηνείες για το έλλειμμα 

της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική έχουν επιστρέψει τα 

τελευταία χρόνια και συγκροτούν ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας, που 

επικαλείται διάφορες μορφές «ισλαμικού» ή «αραβικού» εξαιρετισμού» 

(Islamic/Arab exceptionalism) για την ερμηνεία των πολιτικών φαινομένων της 

περιοχής. Το βασικό επιχείρημα στοιχειοθετείται γύρω από το ότι η κυρίαρχη 

θρησκεία της Μέσης Ανατολής, το Ισλάμ, εμφανίζεται ως καθοριστικός παράγοντας 

καθυστέρησης της μετάβασης στη δημοκρατία, εξαιτίας μιας θεωρούμενης εγγενούς 

«πολιτισμικής ασυμβατότητας» της μουσουλμανικής θρησκείας με το πολίτευμα της 

δημοκρατίας. Πολλές από τις αναλύσεις που επικεντρώνονται στο ρόλο του Ισλάμ 

διαγιγνώσκουν θεμελιακή ασυμβατότητα μεταξύ των διδαγμάτων της 

μουσουλμανικής θρησκείας και των αξιών της φιλελεύθερης δημοκρατίας
7
.  

Επομένως, ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει την παρούσα διατριβή 

είναι το κατά πόσο η θρησκεία του Ισλάμ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

                                                 
6
 Huntington Samuel P., The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century, Norman, 

University of Oklahoma Press, OK, 1991 
7
 Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία ο δεσποτισμός βρίσκεται στον πυρήνα του ισλαμικού τρόπου ζωής, 

προσδιορίζοντας όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δράσης στις μουσουλμανικές κοινωνίες. Από τη 

στιγμή που ο Μωάμεθ υπήρξε τόσο πνευματικός όσο και πολιτικός ηγέτης της πρώιμης 

μουσουλμανικής κοινότητας, οι μουσουλμάνοι είναι αδύνατο να δεχθούν τον διαχωρισμό θρησκείας 

και κράτους. Το λογικό συμπέρασμα είναι ότι εξαιτίας της θρησκευτικής παράδοσης η έννοια της 

λαϊκής κυριαρχίας είναι ακατανόητη ή ανεπιθύμητη στο πλαίσιο της μουσουλμανικής σκέψης. Βλ. 

σχετικά Kedourie Elie, Democracy and Arab Political Culture, Washington Institute for Near East 
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καθυστέρησης ή περιορισμού της διαδικασίας εκδημοκρατισμού, με αποτέλεσμα η 

περιοχή να εξαιρείται από οποιαδήποτε ανάλυση συνδέεται με τις θεωρίες 

μετάβασης. 

 Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού, ένα τρίτος πυλώνας που θα 

αποτελέσει το αντικείμενο μελέτης της διατριβής είναι το κατά πόσο ο ρόλος των 

μεγάλων δυνάμεων, ως κεντρικών δρώντων του διεθνούς συστήματος μέσα από το 

πλαίσιο ανάλυσης του πολιτικού ρεαλισμού, επηρεάζει την πορεία εκδημοκρατισμού 

στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με αποτέλεσμα οι βασικές παραδοχές της 

ρεαλιστικής διεθνολογικής θεωρίας που συνδέονται με την ασφάλεια, την ισχύ και τα 

διλήμματα ασφαλείας, να λειτουργούν ως καταλύτης σε μια σειρά μεταβλητών-

παραγόντων, που αφορούν στον εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής. 

Με τον τρόπο αυτό η συγκριτική έρευνα των παραγόντων εκδημοκρατισμού στην 

περιπτωσιολογική μελέτη της Μέσης Ανατολής θα συμπληρωθεί από έναν 

παράγοντα, που έχει αγνοηθεί έως σήμερα, τη διεθνολογική πολιτική ανάλυση. Στην 

περίπτωση αυτή του εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής θα επιχειρηθεί να 

ελεγχθεί κατά πόσο η ρεαλιστική θεώρηση των Διεθνών Σχέσεων και τα αξιώματα 

της μπορούν να χρησιμεύσουν στην ερμηνεία ενός πολιτικού φαινομένου, όπου ο 

διεθνής παράγοντας λαμβάνεται ως σημαντική μεταβλητή για την πολιτική μετάβαση 

στο εσωτερικό των κρατών. Ειδικά, η παρούσα διατριβή, αν και αναγνωρίζει τον 

πολιτικό ρεαλισμό ως κυρίαρχη θεώρηση ερμηνείας των σχέσεων των κρατών στο 

διεθνές σύστημα,  θα επιχειρήσει, αφού διατυπωθούν τα αξιώματα της γενικότερης 

θεώρησης του, να συμπληρώσει τη θεωρία με μεταβλητές που συνδέονται με το 

παράδειγμα του νεοκλασικού ρεαλισμού. Η ανάλυση αυτή κρίνεται απαραίτητη, 

καθώς, αν και μέχρι τώρα, οι αλλαγές πολιτευμάτων και οι πολιτικές μεταβάσεις 

αφορούσαν κατά βάση την Πολιτική Επιστήμη, πλέον η κατανόηση του γεγονότος 

ότι τα κράτη αντιμετωπίζουν προκλήσεις ασφαλείας και από το εσωτερικό τους μας 

οδηγεί στη διατύπωση της θέσης ότι δεν αρκεί η ανάλυση των εξωτερικών σχέσεων 

των κρατών, αλλά απαιτείται η εξέταση της κατάστασης και των εσωτερικών 

πολιτικών εξελίξεων, προκειμένου να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των 

διλημμάτων ασφαλείας που αντιμετωπίζουν τα κράτη στο σημερινό διεθνές σύστημα. 

Έξαλλου, το «εσωτερικό» συνδέεται στενά με το «εξωτερικό» και το ένα επηρεάζει 

το άλλο. Ιδιαίτερα στα αδύναμα κράτη της Μέσης Ανατολής η μέχρι τώρα 

                                                                                                                                            
Policy, Washington, DC, 1992, σ. 1 και  Lockman, Z.,  Contending Visions of the Middle East. The 
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νεορεαλιστική προσέγγιση της ασφάλειας, ως  ενίσχυσης της θωράκισης του κράτους 

από τις εξωτερικές απειλές, αμφισβητείται, καθώς το «εσωτερικό» δεν μπορεί να 

διαχωριστεί απόλυτα από το «εξωτερικό» εξαιτίας της αλληλεξάρτησης αυτών των 

δύο.   

Τέλος, μέσα από την περιπτωσιολογική μελέτη των κρατών της Μέσης 

Ανατολής θα επιχειρηθεί να καταδειχθεί ο βαθμός επίδρασης της μεταβλητής του 

διεθνούς παράγοντα σε ένα εσωτερικό πολιτικό φαινόμενο, όπως είναι ο 

εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης Ανατολής. Η περιπτωσιολογική μελέτη των 

πολιτικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή θα βασιστεί στην προσέγγιση της 

ιστορικής ανάλυσης και θα διακρίνει την πορεία εκδημοκρατισμού των πολιτικών 

καθεστώτων της υπό εξέταση περιοχής πριν και μετά την «Αραβική Άνοιξη». Η 

σημασία της ιστορικής ανάλυσης στην ερμηνεία των Διεθνών Σχέσεων είναι ζωτική, 

καθώς θέτει το πλαίσιο ανάλυσης ολόκληρης της Μέσης Ανατολής μέσα από 

πολέμους, περιόδους ειρήνης, διαπραγματεύσεις αλλά και διεθνείς εντάσεις. Για 

παράδειγμα, η ανάλυση της αποικιοκρατίας, του αποτόκου του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου για τη Μέση Ανατολή, καθώς και οι ψυχροπολεμικές εντάσεις κατέχουν 

ιδιαίτερη θέση στην ανάλυση για την πορεία εκδημοκρατισμού των κρατών της 

Μέσης Ανατολής. Ομοίως, το φαινόμενο της «Αραβικής Άνοιξης εντάσσεται στο 

πλαίσιο εκδημοκρατισμού των κρατών. Η χρονική αυτή τομή επιλέχθηκε ως πλαίσιο 

ανάλυσης, διότι οι εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης» αποτελούν για την παρούσα 

διατριβή ένα εσωτερικό πολιτικό φαινόμενο, του οποίου την εξέλιξη 

παρακολουθούμε από τη δεκαετία του 1990, και διότι κρίθηκε ότι σηματοδοτεί μια 

καθοριστική ιστορική στιγμή στην προσπάθεια μετάβασης στη δημοκρατία των 

αυταρχικών πολιτικών συστημάτων της υπό εξέταση περιοχής. Ωστόσο, επειδή η 

ζύμωση του φαινομένου βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και είναι αδύνατο να 

καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία του, η διατριβή θα 

επιχειρήσει να φωτίσει τους παράγοντες εκείνους που οδήγησαν σε κρίση τα 

αυταρχικά πολιτικά συστήματα του αραβικού κόσμου και σηματοδότησαν τις 

πολιτειακές αλλαγές κατά το διάστημα 2010-2012 αποφεύγοντας να καταλήξει σε 

οριστικά συμπεράσματα για την πορεία της μετάβασης.  Επομένως, η παρούσα 

διατριβή, μέσω της εφαρμογής των θεωρητικών  προσεγγίσεων μετάβασης στη 

δημοκρατία, θα ελέγξει τις μεταβλητές εκείνες που επέδρασαν στην εκδήλωση του 

                                                                                                                                            
History and Politics of Orientalism, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, σ. 75  
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φαινομένου της «Αραβικής Άνοιξης», ενώ θα επιχειρήσει να καταδείξει κατά πόσο 

μια εσωτερική διαδικασία εξαρτάται και καθορίζεται τελικώς από την επέμβαση και 

τη δράση των εξωτερικών κρατικών δρώντων. 

 

1.2 Θεωρητική προσέγγιση και υποθέσεις εργασίας 
 

Ο βασικός σκοπός μιας διατριβής είναι ο έλεγχος των υποθέσεων εργασίας 

που αυτή θέτει. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο πριν από τη διατύπωση τους να 

διευκρινιστεί η ορολογία και οι ορισμοί που σχετίζονται με αυτές. Οι θεωρίες 

αποτελούνται από υποθέσεις εργασίας, δηλαδή εικασίες για μια αιτιώδη σχέση. 

Συγκεκριμένα, υπόθεση είναι μια εικασία για τις σχέσεις ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερες έννοιες
8
 ή ένας θεωρητικός συλλογισμός που συνδέεται με την 

παρατήρηση ορισμένων γεγονότων
9
. Όταν μια έρευνα αναζητά την αιτιώδη σχέση 

μεταξύ των προς μελέτη εννοιών με τη χρήση μεταβλητών, η υπόθεση εργασίας 

εκφράζει τη σχέση μεταξύ των ανεξάρτητων και των εξαρτημένων μεταβλητών ενός 

φαινομένου το οποίο ελέγχεται για την ισχύ του
10

. 

Μια βασική υπόθεση της συγκεκριμένης διατριβής είναι ότι ο 

εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης Ανατολής εξαρτάται από μια σειρά 

μεταβλητών-παραγόντων που συνδέονται με το εσωτερικό των κρατών και που 

προετοιμάζουν το έδαφος για τη μετάβαση των αυταρχικών καθεστώτων στη 

δημοκρατία, ασκώντας πολιτική πίεση στα καθεστώτα αυτά, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται οι συνθήκες εκείνες που ευνοούν, τελικώς, τις μεταρρυθμιστικές 

κινήσεις. Ωστόσο, η παρούσα διατριβή, αν και αναγνωρίζει τον ρόλο των 

εσωτερικών πολιτικών παραγόντων θεωρεί ότι η μεταβλητή που επιδρά 

πολλαπλασιαστικά και ντετερμινιστικά στην πολιτειακή μετάβαση ενός 

καθεστώτος είναι η στάση των μεγάλων δυνάμεων και η δομή του διεθνούς 

συστήματος. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι για την παρούσα διατριβή το 

κράτος είναι ο βασικός θεσμός γύρω από τον οποίο στοιχειοθετείται η αντίληψη της 

πολιτικής και των διεθνών σχέσεων. Το κράτος διαθέτει την ικανότητα να ελέγχει και 
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να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που παρουσιάζονται εντός της χώρας, όσο και έξω 

από αυτήν και να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πολιτών του. Έτσι, το κράτος 

αντιμετωπίζεται ως κεντρική έννοια για τον εκδημοκρατισμό της  Μέσης Ανατολής. 

Η έννοια του κράτους χρησιμοποιείται από την παρούσα διατριβή με δύο διαστάσεις, 

με την «εδαφική-εθνική» και με την οργανωτική θεσμική διάσταση. Η πρώτη έννοια 

είναι αυτή της χώρας που κατέχει καθορισμένη γεωγραφική έκταση και 

αντιπροσωπεύει ένα πληθυσμό και διαθέτει αναγνωρισμένη κυριαρχία. Η δεύτερη 

διάσταση είναι αυτή των θεσμών που ασκούν εξουσία, της κυβέρνησης, των 

υπουργείων και της διοίκησης. Η αντίληψη αυτή του κράτους με τις δυο διαστάσεις 

του έχει μεγαλύτερη ερμηνευτική ισχύ, καθώς επιτρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο 

που διανέμεται η εξουσία μεταξύ των θεσμών της κυβέρνησης και της κοινωνίας και 

τον τρόπο με τον οποίο τα διαφορετικά κέντρα εξουσίας επηρεάζουν την πολιτική 

κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας.  

Επιπλέον, για την παρούσα διατριβή ο διεθνής παράγοντας διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν τον τύπο πολιτειακής οργάνωσης 

ενός κράτους. Κατά συνέπεια, οι εσωτερικές συνθήκες επιδρούν στις 

καθεστωτικές ή πολιτειακές μεταβολές και ενισχύονται από την αλληλεπίδραση 

με το εξωτερικό περιβάλλον και συγκεκριμένα από τη στάση που τηρούν οι 

μεγάλες δυνάμεις έναντι των πολιτειακών αλλαγών στο εσωτερικό ενός κράτους. 

Οι επεμβάσεις των εξωτερικών δρώντων στα εσωτερικά των κρατών άλλοτε οδηγούν 

στην επιτυχία και άλλοτε στην αποτυχία της μετάβασης στη δημοκρατία, ανάλογα με 

το βαθμό στήριξης που θα προσφέρουν στο καθεστώς, η οποία και αυτή με τη σειρά 

της εξαρτάται από τους υπολογισμούς συμφερόντων των εξωτερικών δρώντων. Η 

παραπάνω θέση ισχύει, κυρίως, για μετααποικιακές χώρες, οι οποίες εισήλθαν 

σχετικά πρόσφατα στο σύστημα των εθνών-κρατών. Τα κράτη με αποικιακό 

παρελθόν δε διαθέτουν συνήθως κοινωνική συνοχή και χαρακτηρίζονται από χαμηλή 

οικονομική ανάπτυξη και αυταρχική διακυβέρνηση. Το αποτέλεσμα είναι τα κράτη 

αυτά να εμφανίζονται στις τελευταίες θέσεις στους δείκτες μέτρησης του 

εκδημοκρατισμού των πολιτικών συστημάτων παγκοσμίως και να είναι επιρρεπή στις 

επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων. Από τη στιγμή που η πολιτική ζωή ενός 

κράτους εξαρτάται από τις επεμβάσεις και την επιρροή των εξωτερικών 

δυνάμεων είναι σχεδόν αδύνατο να αποσυνδεθούν οι εσωτερικές μεταβλητές του 

εκδημοκρατισμού των κρατών από το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων και του 

διεθνούς συστήματος γενικότερα. Κατά συνέπεια, η αυτονομία των κρατών 
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περιορίζεται τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές δυνάμεις. Έτσι, παρά τη 

φαινομενική ανεξαρτησία κρατών και ηγεσίας, οι επιλογές τους καθορίζονται από το 

εσωτερικό και το διεθνές περιβάλλον
11

. Ειδικά για την περιοχή της Μέσης Ανατολής 

και της Βόρειας Αφρικής, τόσο ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκαν οι κρατικές 

οντότητες, όσο και το κοινωνικοοικονομικό και διεθνές πλαίσιο εντός του οποίου 

αναπαράχθηκαν και λειτούργησαν είναι καθοριστικά για την κατανόηση του 

ζητήματος του  εκδημοκρατισμού της περιοχής. 

Μια δεύτερη υπόθεση αφορά στην επίδραση της θρησκείας του Ισλάμ 

στην πορεία εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής. Η παρούσα διατριβή θεωρεί 

ότι ο ρόλος της θρησκείας υπερτονίστηκε σε προηγούμενες μελέτες, με 

αποτέλεσμα, το έλλειμμα δημοκρατίας στην περιοχή να αποδίδεται στην 

«πολιτισμική ιδιαιτερότητα» και όχι στην πολιτειακή δομή των αυταρχικών 

καθεστώτων και στο ρόλο που διαδραμάτισαν οι μεγάλες δυνάμεις, προκειμένου 

να διατηρήσουν στην εξουσία ηγέτες που εξυπηρετούσαν τους υπολογισμούς 

ισχύος τους στο περιφερειακό σύστημα της Μέσης Ανατολής. Από τη 

συγκεκριμένη υπόθεση προκύπτει ότι η ερμηνεία του εκδημοκρατισμού στη Μέση 

Ανατολή θα πρέπει να οικοδομηθεί σε μια θεώρηση που προκρίνει τον 

αλληλοσχετιζόμενο ρόλο των εσωτερικών πολιτικών παραγόντων με αυτόν του 

ρόλου των μεγάλων δυνάμεων και του διεθνούς συστήματος γενικότερα. Η 

θρησκεία και η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη οπωσδήποτε επηρεάζουν τις 

δημοκρατικές μεταβάσεις στα κράτη της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν καθορίζουν την 

τελική τους έκβαση. Η προώθηση των πολιτικών μεταρρυθμίσεων που αποτελούν το 

έναυσμα για τη μετάβαση στη δημοκρατία είναι αποτέλεσμα περισσότερο πολιτικών 

παραγόντων που συνδέονται με τη διατήρηση ή μη των καθεστωτικών ελίτ στην 

εξουσία και τη στρατηγική ασφαλείας των μεγάλων δυνάμεων.  

Ιδιαιτέρως, μετά την 11/9 ο διεθνής παράγοντας και συγκεκριμένα η νέα 

στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία 

εκδημοκρατισμού στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πριν την 11/9 οι κυρίαρχοι 

δρώντες του διεθνούς συστήματος δεν ασχολούνταν ενεργά με την προώθηση της 
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 Όπως επισημαίνει και ο Fred Halliday, «oι διεθνείς σχέσεις της σύγχρονης Μέσης Ανατολής 

αποτελούν, επομένως, σε σημαντικό βαθμό, αντανάκλαση του χαρακτήρα των ίδιων των κρατών της 

περιοχής, των αντιδράσεων τους στις παγκόσμιες δυνάμεις και στις δομικές διαδικασίες, αλλά και των 

πραγματικών, αν και περιορισμένων, περιθωρίων που έχουν για ελιγμούς εντός του διεθνούς 

πλαισίου». Βλ. Halliday Fred, Η Μέση Ανατολή στις Διεθνείς Σχέσεις: ισχύς, πολιτική και ιδεολογία, 

Εκδόσεις Ξιφάρας, Αθήνα 2010, σ. 65 

 



 

[12] 

 

δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, από φόβο αποσταθεροποίησης των σύμμαχων 

κρατών, οπότε και δεν συνηγορούσαν υπέρ των εσωτερικών πιέσεων που δέχονταν τα 

καθεστώτα για μεταρρυθμίσεις. Επομένως, οι διεθνείς δυνάμεις δεν συνέβαλαν κατά 

το παρελθόν στον μετριασμό της ισχύος των πολιτικών ελίτ των αυταρχικών 

καθεστώτων της Μέσης Ανατολής. Αυτή η απουσία εξωτερικών πιέσεων για 

δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις επέτρεψε στα καθεστώτα αυτά να καταπιέζουν 

ελεύθερα τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Διαπιστώνεται, επομένως, ότι η  πολιτική 

της προώθησης της δημοκρατίας υιοθετείται, όταν τα γεωστρατηγικά συμφέροντα 

των μεγάλων δυνάμεων εξυπηρετούνται από αυτήν ενώ, αντίθετα, υποβαθμίζεται ή 

ακόμα και αγνοείται, όταν συγκρούεται με άλλα σημαντικότερα συμφέροντα. Για 

παράδειγμα, πριν την 11
η
 Σεπτεμβρίου του 2001, οι ΗΠΑ σπανίως χρησιμοποιούσαν 

τη ρητορική για τον εκδημοκρατισμό της Μέσης Ανατολής, αλλά αντίθετα 

προσέφεραν την πολιτική τους υποστήριξη σε σημαντικούς συμμάχους τους στην 

περιοχή ανεξάρτητα από την ποιότητα των πολιτικών τους καθεστώτων. Καθώς η 

διατήρηση του status quo κρινόταν ως υψίστης σημασίας για τη διατήρηση της ισχύος 

τους, οι πολιτικές του εκδημοκρατισμού τη δεδομένη στιγμή θεωρούνταν επικίνδυνες 

και αποσταθεροποιητικές. Κατά συνέπεια, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις 

δημοκρατικές μεταβάσεις διαδραματίζει η στάση του διεθνούς παράγοντα, του 

οποίου η σημασία δεν έχει ερευνηθεί αρκετά από τις θεωρίες μετάβασης, οι οποίες 

αντίθετα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του πολιτισμού, της οικονομίας ή της 

κοινωνίας στη Μέση Ανατολή. 

Η παρούσα διατριβή φιλοδοξεί να ερμηνεύσει τον εκδημοκρατισμό των 

κρατών της Μέσης Ανατολής επιλέγοντας μια θεωρητική προσέγγιση που συνδυάζει 

τη συνθετική μέθοδο θεωρητικών και μεθοδολογικών μοντέλων της Συγκριτικής 

Πολιτικής Ανάλυσης και της Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων. Συγκεκριμένα, η 

συγκριτική πολιτική είναι ένας από τους κλάδους της πολιτικής επιστήμης «που 

ασχολείται με τη συστηματική σύγκριση διαφόρων μορφών κρατικής οργάνωσης και 

διακυβέρνησης, τις διαφορετικές πολιτικές δομές τους και τις πολιτικές διαδικασίες 

που συνδέονται με τις δομές αυτές»
12

. Οποιαδήποτε έρευνα ασχολείται με τα 

ερμηνευτικά μοντέλα του εκδημοκρατισμού των κρατών και τις θεωρίες μετάβασης 

των πολιτικών συστημάτων χρησιμοποιεί ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο τη 

συγκριτική πολιτική. Έτσι, η παρούσα διατριβή αξιοποιώντας το παραπάνω 
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μεθοδολογικό εργαλείο θα επιχειρήσει να διασαφηνίσει όρους όπως 

«εκδημοκρατισμός», «πολιτικό καθεστώς», «δημοκρατία», «αυταρχικά πολιτικά 

καθεστώτα», «ημιτελείς δημοκρατίες» κ.τ.λ., προκειμένου να καθορίσει και να 

επεξηγήσει με τον τρόπο αυτό το πλαίσιο ανάλυσης.  

Από την άλλη η επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων εστιάζει στα πολιτικά 

φαινόμενα του διεθνούς επιπέδου και μέσω των κυρίαρχων θεωρητικών παραδόσεων 

επιχειρεί την παρατήρηση, την καταγραφή, την ανάλυση των αιτιών πρόκλησης και 

εξέλιξης φαινομένων που έχουν να κάνουν κυρίως με την ισχύ, τον πόλεμο και την 

ειρήνη. Η εσωτερική πολιτική κατάσταση των πολιτικών καθεστώτων της Μέσης 

Ανατολής αναδεικνύεται ως ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για την ασφάλεια της ίδιας 

της περιοχής, αλλά και για την κατάσταση του διεθνούς συστήματος ασφαλείας. Το 

τέλος του Ψυχρού Πόλεμου και η κατάρρευση της διπολικής δομής του διεθνούς 

συστήματος φέρνουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις για την ασφάλεια των κρατών, 

οι οποίες με τη σειρά τους αναδεικνύουν τον ισχυρό δεσμό μεταξύ των λεγόμενων 

εσωτερικών πολιτικών παραγόντων και της εξωτερικής και διεθνούς πολιτικής 

δράσης. Αν και η σοφία του πολιτικού ρεαλισμού και της Υψηλής Στρατηγικής 

παραμένει στο επίκεντρο της ανάλυσης του παρόντος πονήματος, ωστόσο η ανάλυση 

συμπληρώνεται μέσα από την αποδοχή της διάδρασης συστήματος, κράτους και 

ατόμου. Η μελέτη ενός εσωτερικού πολιτικού φαινομένου, όπως ο εκδημοκρατισμός 

της Μέσης Ανατολής, θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον ρόλο των κυρίαρχων 

δρώντων του διεθνούς συστήματος και την εξωτερική πολιτική των μεγάλων 

δυνάμεων. Προκειμένου να κατανοήσουμε την συμπεριφορά και δράση των 

περιφερειακών δρώντων, θα πρέπει πρώτα να αναλύσουμε τη διαμόρφωση της ισχύος 

σε παγκόσμιο επίπεδο και τη φύση των σχέσεων των υπερδυνάμεων. Ωστόσο, η 

ανάλυση αυτή δεν θα πρέπει να υποβιβάζει τις πιο σύνθετες ερμηνείες που εστιάζουν 

στην αλληλεπίδραση μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και διεθνών παραγόντων. Με 

άλλα λόγια, το ζήτημα του εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής, αν και αποτελεί 

κατά βάση αντικείμενο εξέτασης της συγκριτικής πολιτικής και των θεωριών 

δημοκρατικών μεταβάσεων, θέτει μια σειρά από νέα διλήμματα ασφαλείας στις 

μεγάλες δυνάμεις του Διεθνούς Συστήματος, τα οποία με τη σειρά τους επενεργούν 

στις ίδιες τις εσωτερικές πολιτικές μεταβάσεις, με αποτέλεσμα η διεθνής πολιτική να 
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εξαρτάται από τις δομές της εσωτερικής πολιτικής, η οποία δέχεται με τη σειρά της 

τις πιέσεις των εξωτερικών παραγόντων σε μια σχέση αλληλεξάρτησης. 

Ως εκ τούτου, η διεύρυνση του πλαισίου της συζήτησης για τη Δημοκρατία, 

την Εξωτερική Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις απαιτεί μια μεθοδολογική 

διεπιστημονική προσέγγιση Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης και Διεθνούς Θεωρίας 

στον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών, προκειμένου να διευκολυνθεί ο πολιτικός 

και διεθνολογικός προβληματισμός αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στις 

πολιτικές μεταβάσεις. Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση συνδέει το εσωτερικό 

πολιτικό πεδίο με το διακρατικό σύστημα των Διεθνών Σχέσεων με εφαρμογή στο 

πεδίο της Μέσης Ανατολής. Και τα δύο γνωστικά αντικείμενα ανήκουν στον 

ευρύτερο κλάδο των κοινωνικών επιστημών και η διεπιστημονική προσέγγιση που 

επιλέγεται στην παρούσα διατριβή με τον συγκερασμό διάφορων ακαδημαϊκών 

πειθαρχιών κρίνεται απαραίτητη, ώστε να γίνουν αντιληπτά φαινόμενα που 

συνδέονται με το εσωτερικό των κρατών στην Μέση Ανατολή και την 

πολιτικοοικονομική τους ανάπτυξη σε συνδυασμό με τον ρόλο διάφορων 

παραγόντων-μεταβλητών που συντελούν προς την κατεύθυνση του υπό μελέτη 

ζητήματος της παρούσας διατριβής, δηλαδή του εκδημοκρατισμού. 

 

1.3 Μεθοδολογία της έρευνας 
 

Η επιστημονική γνώση στηρίζεται σε επιστημονικά απορρέουσες αποδείξεις. 

Η συγκέντρωση αυτών των αποδείξεων μέσα από ένα σύνολο γενικά παραδεκτών 

διαδικασιών, μέσα δηλαδή από μια «μεθοδολογία», υποβοηθά την κατεύθυνση της 

έρευνας και ταυτόχρονα συνιστά έναν τρόπο επαλήθευσης των αποτελεσμάτων από 

άλλους. Μία βασική επιστημονική παραδοχή αποτελεί η θέση ότι τα γεγονότα δεν 

συμβαίνουν τυχαία, αλλά υπάρχουν κάποια αίτια που προηγούνται των γεγονότων. Η 

συστηματική, πειθαρχημένη και αντικειμενική παρατήρηση των φαινομένων μπορεί 

να μας αποκαλύψει τις αιτίες που κρύβονται πίσω από τα φαινόμενα. Η αποκάλυψη 

αυτής της αιτιώδους σχέσης διαμορφώνει μια επιστημονική αλήθεια, η οποία μπορεί 

να ελεγχθεί εμπειρικά. Η χρήση της επιστημονικής μεθόδου για την ερμηνεία των 

φαινομένων κρίνεται απαραίτητη, διότι μειώνει την παρεμβολή των προσωπικών 

αξιών στη διεξαγωγή έρευνας
13

.  

                                                 
13

 Goodman Norman, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Εκδόσεις Κορφή, Αθήνα 1996, σ. 14 
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Η επιστημονική έρευνα περιλαμβάνει πέντε διαστάσεις: την περιγραφή, την 

ερμηνεία, την κατανόηση, τη νοηματοδότηση και την κατεύθυνση που θα προσλάβει 

η έρευνα. Η «περιγραφή» βασίζεται στην κατά το δυνατόν αντικειμενική απεικόνιση 

του εξεταζόμενου αντικειμένου, ενώ η «ερμηνεία» έχει ως στόχο να εντοπίσει τις 

αιτιώδεις σχέσεις ενός φαινομένου. Προκειμένου να υπάρξει σύνδεση ανάμεσα στην 

περιγραφή ενός φαινομένου και στην ερμηνεία του απαιτείται η χρήση ενός ακριβούς 

εννοιολογικού πλαισίου ως εργαλείου μελέτης του εν λόγω φαινομένου. Η σωστή 

ερμηνεία ενός φαινομένου μπορεί να μας οδηγήσει στην κατανόησή του και στη 

νοηματοδότησή του, τελικώς, σε ένα αυθεντικό εννοιολογικό πλαίσιο, σε μια 

«επιστημονική θεωρία»
14

.  

Οι επιστημονικές θεωρίες είναι συστηματικοί τρόποι εξήγησης του τρόπου με 

τον οποίο δύο ή περισσότερα φαινόμενα συνδέονται μεταξύ τους, ιδιαίτερα όταν το 

ένα προκαλεί το άλλο. Η θεωρία είναι απαραίτητη στην αναζήτηση των δεδομένων 

και των διασυνδέσεων. Η αναζήτηση μιας αιτιακής σχέσης ενός φαινομένου μπορεί 

να προέλθει μόνο μέσα από την εφαρμογή μιας «θεωρίας». Οι θεωρίες μας παρέχουν 

την ανάπτυξη της εξήγησης των φαινομένων, καθώς υποδεικνύουν ότι κάποιοι 

παράγοντες είναι σημαντικότεροι από άλλους και περιγράφουν τις σχέσεις μεταξύ 

τους
15

. Μια θεωρία ταξινομεί τα φαινόμενα, συνδέει γεγονότα και καταδεικνύει τις 

αιτίες και τις αλληλεξαρτήσεις των αλλαγών σε ορισμένα φαινόμενα. Η μεγαλύτερη 

τους αξία είναι ότι επιτρέπουν στον επιστήμονα να προχωρήσει πέρα από παράγοντες 

που βρίσκονται υπό άμεση μελέτη και να «γενικεύσουν» τα συμπεράσματα τους και 

σε άλλα φαινόμενα που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά
16

. Έτσι, οι θεωρίες
17

 

καταλήγουν σε διατυπώσεις γενικού περιεχομένου που περιγράφουν και εξηγούν τις 

αιτίες ή τα αποτελέσματα διαφορετικών φαινομένων
18

. Μια θεωρία δημιουργείται 

                                                 
14

 Στην καθημερινή χρήση «θεωρία» σημαίνει-κυρίως υποτιμητικά-έναν πολύ αφηρημένο, μη 

ρεαλιστικό και μη σχετικό με τη γνώση τρόπο παρατήρησης. Αντίθετα, στην επιστήμη «θεωρία» είναι 

ο όρος που περιγράφει τον τρόπο της παρατήρησης με τη βοήθεια καθιερωμένων μεθόδων και 

κριτηρίων. «Θεωρία» σημαίνει ένα σύστημα όρων, ορισμών και εκφράσεων εξοπλισμένο με εμπειρικά 

και κανονιστικά στοιχεία που χρησιμεύει στην ταξινόμηση, ανάγνωση,  περιγραφή και ακριβή-όσο το 

δυνατόν-ερμηνεία των καταστάσεων. Η «θεωρία» μπορεί να εμπεριέχει τόσο κανονιστικά νοητικά 

σχήματα όσο και εμπειρικά-αναλυτικά. 
15

 Waltz Kenneth, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2011, σ. 46-47 
16

 Goodman Norman, ό.π., σ. 14  
17

 Οι θεωρίες «αποτελούνται από αιτιώδεις νόμους ή υποθέσεις, ερμηνείες και προϋποτιθέμενες 

συνθήκες. Οι ερμηνείες αποτελούνται επίσης από αιτιώδεις νόμους ή υποθέσεις, οι οποίες με τη σειρά 

τους αποτελούνται από εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές» Βλ. Van Evera, Stephen, ό.π., σ. 21 
18

 Στο ίδιο, σ. 21 
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από μια υπόθεση και ισχύει αν η υπόθεση επιβεβαιωθεί
19

. Σύμφωνα με τον K. Waltz 

μια θεωρία θα πρέπει να κατασκευαστεί μέσω απλούστευσης
20

. Ο στόχος της θεωρίας 

είναι να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε την κεντρική τάση και την βασική αρχή που 

επενεργεί στα φαινόμενα, παρά το γεγονός ότι επενεργούν και άλλες αρχές, και να 

την ερμηνεύσουμε.  

Σύμφωνα με τον Norman Goodman, «οι θεωρίες αποτελούνται από 

μεταβλητές, από ιδιαίτερα γνωρίσματα ή χαρακτηριστικά, τα οποία αλλάζουν ή έχουν 

διαφορετική αξία κάτω από διαφορετικές συνθήκες»
21

. Μέσα από τη σύνδεση των 

μεταβλητών, επιτρέπεται η ανάπτυξη υποθέσεων
22
, εξηγήσεων  σχετικά με τον τρόπο 

που δύο ή περισσότερες μεταβλητές
23

 συνδέονται μεταξύ τους ή σχετικά με τον 

τρόπο μεταβολής μίας ή περισσότερων μεταβλητών, όταν μεταβληθούν οι συνθήκες. 

Οι υποθέσεις ελέγχονται μέσα από την σύγκριση με τα εμπειρικά δεδομένα, δηλαδή 

τις πληροφορίες που προκύπτουν από παρατήρηση, όπως είναι τα γεγονότα και οι 

στατιστικές. Η κατασκευή θεωριών και ο έλεγχος αυτών των θεωριών με βάση τα 

εμπειρικά δεδομένα είναι βασικό χαρακτηριστικό της επιστημονικής γνώσης. 

                                                 
19

 Σύμφωνα με τον ορισμό του K. Waltz, «οι θεωρίες είναι συλλογές ή σύνολα νόμων, που αφορούν σε 

κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά ή φαινόμενο […] οι θεωρίες είναι ποιοτικά διαφορετικές από τους 

νόμους. Οι νόμοι εντοπίζουν αμετάβλητες ή πολύ πιθανές συνδέσεις. Οι θεωρίες δείχνουν το γιατί 

αυτές οι συνδέσεις υφίστανται.» Για τον K. Waltz οι θεωρίες περιέχουν θεωρητικές ιδέες και δεν 

περιορίζονται μόνο σε περιγραφικούς όρους. Διακρίνει τους νόμους από τις θεωρίες υποστηρίζοντας 

ότι «οι νόμοι είναι γεγονότα παρατήρησης ενώ οι θεωρίες είναι υποθετικές διαδικασίες που 

εισάγονται, για να εξηγήσουν αυτά τα γεγονότα. Οι θεωρίες, όσο καλά και αν υποστηρίζονται, μπορεί 

να μην έχουν διάρκεια. Οι νόμοι παραμένουν, οι θεωρίες έρχονται και παρέρχονται.» Βλ.  Waltz, 

Kenneth, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, σ. 34 και 41-42 
20

 «Οι απλουστεύσεις εκθέτουν ξεκάθαρα τα ουσιώδη επενεργούντα στοιχεία και δείχνουν τις 

αναγκαίες σχέσεις αιτίας και αλληλεξάρτησης- ή υποδεικνύουν πού θα τις αναζητήσουμε […] Η 

απλούστευση επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους: 1.Απομόνωση, όπου εξετάζουμε τις δράσεις και τις 

αλληλεπιδράσεις ενός μικρού αριθμού παραγόντων θεωρώντας ότι όλα τα υπόλοιπα παραμένουν 

αμετάβλητα. 2.Αφαίρεση, όπου κάποια ζητήματα τα αφήνουμε κατά μέρος για να ασχοληθούμε με 

άλλα. 3. Άθροιση, δηλαδή συγκέντρωση στοιχείων με βάση κάποια κριτήρια που προκύπτουν από το 

θεωρητικό σκοπό. 4. Εξιδανίκευση, δηλαδή να προχωράμε στην έρευνα έχοντας την βεβαιότητα ότι 

έχουμε αγγίξει την τελειότητα.», στο ίδιο, σ. 49-50 
21

 Goodman Norman, ό.π., σ. 15 
22

 Υπόθεση ονομάζεται μία εικαζόμενη σχέση μεταξύ δυο φαινομένων. Οι υποθέσεις μπορούν να είναι 

δύο ειδών: αιτιώδεις («εικάζω πως τα Α και Β») και μη-αιτιώδεις («εικάζω πως τα Α και Β 

προκαλούνται από το C συνεπώς τα Α και Β σχετίζονται, αλλά κανένα από τα δυο δεν προκαλεί το 

άλλο».) 
23

 Στο στάδιο της έρευνας, ορισμένες μεταβλητές, οι ανεξάρτητες, επηρεάζουν κάποιες άλλες, τις 

εξαρτημένες μεταβλητές. Έτσι, ως «μεταβλητή» ορίζεται μια έννοια που μπορεί να εκλάβει διάφορες 

τιμές. Ως «ανεξάρτητη μεταβλητή» χαρακτηρίζεται μια μεταβλητή που εκφράζει το αιτιώδες 

φαινόμενο της αιτιώδους θεωρίας ή υπόθεσης και ως «εξαρτημένη μεταβλητή» μια μεταβλητή που 

εκφράζει το αιτιατό φαινόμενο μιας αιτιώδους θεωρίας ή υπόθεσης. Ο σκοπός της έρευνας είναι να 

διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει σχέση ανάμεσα στις ανεξάρτητες και στις εξαρτημένες μεταβλητές. Αν 

διαπιστωθεί σχέση μεταξύ των μεταβλητών τότε υπάρχει συσχετισμός, δηλαδή η μία μεταβλητή 

«προκαλεί» ή επηρεάζει την άλλη. Ο συσχετισμός δύο μεταβλητών είναι απαραίτητος παράγοντας, 

αλλά δεν είναι και ο μόνος καθοριστικός παράγοντας, για να διαπιστωθεί η σχέση αιτίας-

αποτελέσματος. Συχνά, η σχέση ανάμεσα σε δύο μεταβλητές δεν είναι παρά ένας ψευδής συσχετισμός. 
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Επομένως, η επιστημονική έρευνα χρησιμοποιεί τον έλεγχο των σχέσεων, 

προκειμένου να εξαλείψει εκείνους τους παράγοντες που μπορεί να περιπλέξουν τη 

σχέση των υπό μελέτη μεταβλητών και να διαπιστωθεί τελικώς αν η παρατηρηθείσα 

σχέση είναι πραγματική ή συγκυριακή. 

Η χρήση της θεωρίας επηρεάζει την επιλογή των μεταβλητών που θα 

μελετηθούν και τις υποθέσεις που θα διατυπωθούν αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ 

των μεταβλητών. Για παράδειγμα, στο πεδίο των διεθνών σχέσεων διαφορετικές 

σημασίες αποδίδονται σε ίδιους όρους (π.χ ισχύς, βία, πόλος, σταθερότητα, 

δημοκρατία, πολιτικό σύστημα), καθώς οι ορισμοί αυτών των όρων εξαρτώνται από 

την θεωρητική προσέγγιση του κάθε επιστήμονα. Καθώς οι θεωρίες αντιφάσκουν 

μεταξύ τους, κάθε θεωρία αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τους όρους. Ειδικά 

στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και άρα και των Διεθνών Σχέσεων οι θεωρίες 

που παράγονται δημιουργούν μια αβεβαιότητα για τις θεωρητικές έννοιες που 

προσπαθούν να ορίσουν
24
. Ωστόσο, «χωρίς τη θεωρία ο ερευνητής δεν θα μπορούσε 

να επιλέξει ανάμεσα σε ένα τεράστιο πλήθος μεταβλητών προς μελέτη και μεθόδων 

προς χρήση, αυτές που θα ήταν καταλληλότερες για την περίπτωση του»
25

. Πάντως, 

οι σχέσεις των μεταβλητών που προτείνονται από μια θεωρία θα πρέπει να 

ελεγχθούν
26

, για να διαπιστωθεί αν πράγματι υπάρχουν. Όπως επισημαίνει και ο Van 

Evera υπάρχουν δύο τρόποι ελέγχου θεωριών: το πείραμα και η παρατήρηση. Οι 

έλεγχοι παρατήρησης είναι δύο ειδών: μεγάλων δειγμάτων και περιπτωσιολογικής 

έρευνας
27

.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα διατριβή θα επιχειρήσει να 

ελέγξει μέσω της μελέτης περίπτωσης των κρατών της Μέσης Ανατολής τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς εκείνους παράγοντες που συνδέονται με τα 

ερμηνευτικά μοντέλα του εκδημοκρατισμού, για να καταλήξει τελικώς σε εκείνη τη 

μεταβλητή που επενεργεί κατά την κρίσιμη στιγμή μετάβασης ενός αυταρχικού 

πολιτικού συστήματος στη δημοκρατία. Αρχικώς, η έρευνα θα επικεντρωθεί στον 

                                                 
24

 Waltz Kenneth, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, ό.π., σ. 52-53 
25

 Goodman Norman, ό.π., σ. 30 
26

 «Για να ελέγξει κάποιος μια θεωρία θα πρέπει: 1.Να διατυπώσει την υπό εξέταση θεωρία.2.Να 

συναγάγει υποθέσεις από αυτήν.3.Να υποβάλει τις υποθέσεις σε ελέγχους πειράματος ή 

παρατήρησης.4.Να χρησιμοποιήσει τους ορισμούς των όρων στην υπό έλεγχο θεωρία.5.Να εξαλείψει 

ή να ελέγξει διαταρακτικές μεταβλητές που δεν περιλαμβάνονται στην υπό έλεγχο θεωρία.6.Να 

σχεδιάσει μια σειρά από απαιτητικούς ελέγχους. Αν η θεωρία δεν καταφέρει να περάσει κάποιον 

έλεγχο, να διερωτηθεί αν η θεωρία αποτυγχάνει τελείως, χρειάζεται επιδιόρθωση και αναδιατύπωση ή 

απαιτεί περιορισμό τους εύρους των εξηγητικών της αξιώσεων». Βλ.Waltz Kenneth, Θεωρία Διεθνούς 

Πολιτικής, ό.π, σ. 57 



 

[18] 

 

έλεγχο των πολιτισμικών θεωριών που εξαιρούν τη Μέση Ανατολή από τα 

ερμηνευτικά μοντέλα εκδημοκρατισμού στη βάση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. 

Κατά δεύτερον, θα ελεγχθεί η θεωρία της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης που 

συνδέει την πολιτική υπανάπτυξη των κρατών της Μέσης Ανατολής με το επίπεδο 

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Με τη χρήση εμπειρικών παραδειγμάτων θα 

επιχειρηθεί να αποδομηθεί ο ρόλος των ανεξάρτητων μεταβλητών που προτείνουν οι 

παραπάνω θεωρίες μετάβασης και να εισαχθεί στο ερμηνευτικό μοντέλο η μεταβλητή 

του συσχετισμού δυνάμεων στο διεθνές σύστημα. Για την παρούσα διατριβή ο ρόλος 

των μεγάλων δυνάμεων και η θέση τους στο Διεθνές Σύστημα αποτελεί για τον 

εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής μια προϋποτιθέμενη συνθήκη, 

δηλαδή ένα φαινόμενο του οποίου η παρουσία ενεργοποιεί ή ενισχύει τη δράση της 

υπόθεσης του εκδημοκρατισμού των κρατών της Μέσης Ανατολής. Χωρίς αυτή τη 

συνθήκη η αιτιότητα λειτουργεί πιο αδύναμα. Επομένως, οι συνθήκες 

εκδημοκρατισμού σε ένα κράτος επηρεάζονται από τη στάση των μεγάλων δυνάμεων 

και τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα τους σε περίπτωση αλλαγής του πολιτικού 

status quo, διότι τα κράτη προβαίνουν σε διαρκείς υπολογισμούς ισχύος που 

συνδέονται με την ασφάλεια τους. Ειδικά στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στα ζητήματα 

ασφαλείας που απασχολούν τις ισχυρές μονάδες του διεθνούς συστήματος, δηλαδή τα 

κράτη, είναι η πρόσβαση στη πετρέλαιο, ο έλεγχος της μετανάστευσης, η 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η διατήρηση μιας τέτοιου είδους περιφερειακής 

ισορροπίας δυνάμεων που να ευνοεί τα φιλικά διακείμενα πολιτικά καθεστώτα.  

Κατά συνέπεια, η παρούσα μελέτη υποστηρίζει ότι μια σειρά συνθηκών-

παραγόντων  στο εσωτερικό των κρατών επενεργούν και προετοιμάζουν το έδαφος 

για ένα μεγαλύτερο «άνοιγμα» του πολιτικού συστήματος αλλά, τελικώς, οι 

προοπτικές εκδημοκρατισμού καθυστερούν ή ενισχύονται από τις συνθήκες που 

δημιουργούν οι επεμβάσεις των εξωτερικών δρώντων. Άρα, η παρούσα διατριβή 

υποθέτει ότι μια σειρά εσωτερικών παραγόντων οδηγεί στον εκδημοκρατισμό των 

κρατών της Μέσης Ανατολής, μόνο όμως εφόσον οι δυνάμεις που καθορίζουν το 

διεθνές σύστημα συγκλίνουν με αυτή την επιλογή.  

 

  

                                                                                                                                            
27

 Van Evera Stephen, ό.π., σ. 51 
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1.4 Η συνεισφορά της διατριβής και συμπεράσματα της 
 

Η μελέτη περίπτωσης της Μέσης Ανατολής επιλέχθηκε ως θέμα έρευνας, 

διότι η πλειοψηφία των κρατών της περιοχής χαρακτηρίζονται ως αυταρχικά 

καθεστώτα ή ημιτελείς δημοκρατίες, που συνδυάζουν δηλαδή αυταρχικά και 

δημοκρατικά χαρακτηριστικά, ενώ μια πλειοψηφία κρατών, όπως θα καταδειχθεί 

βρίσκονται σε μια «γκρίζα ζώνη μετάβασης»
28
. Αν ο εκδημοκρατισμός οριστεί ως μια 

διαδικασία που περιλαμβάνει τρία στάδια (μετάβαση, σταθεροποίηση, παγίωση), τότε 

τα κράτη της Μέσης Ανατολής εμφανίζονται μεταξύ της «μετάβασης» και του 

πρωταρχικού σταδίου που οδηγεί σε αυτήν. Επομένως, το πρωταρχικό ερώτημα που 

τίθεται είναι ποιοί παράγοντες ευνοούν ή καθυστερούν τον εκδημοκρατισμό των 

κρατών στη Μέση Ανατολή. Οι παράγοντες που προκρίνονται από τη διεθνή 

βιβλιογραφία ως καταλυτικοί στα ερμηνευτικά μοντέλα εκδημοκρατισμού των 

κρατών και αφορούν στις πολιτειακές μεταβάσεις βρίσκουν εφαρμογή στην 

περίπτωση της Μέσης Ανατολής; Αν όχι, τί είναι αυτό που εμποδίζει τις προοπτικές 

φιλελευθεροποίησης των καθεστώτων στην περιοχή; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν 

την εντατικοποίηση των αιτημάτων για δημοκρατία και εν τέλει τους μηχανισμούς 

που επιτρέπουν την παρατεταμένη επιβίωση μη δημοκρατικών μορφών 

διακυβέρνησης στον αραβικό κόσμο; Η καθυστέρηση του εκδημοκρατισμού των 

κρατών της Μέσης Ανατολής συνδέεται μήπως με τη θρησκεία του Ισλάμ ως 

ασύμβατης με το πολίτευμα της δημοκρατίας ή μήπως η καθυστερημένη 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής επενεργεί αρνητικά στην πολιτική της 

ανάπτυξη; Επί δεκαετίες, οι πολιτικοί επιστήμονες που αναζητούν θεωρητικές 

εξηγήσεις για τη μετάβαση κρατών προς δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης 

παρατηρούν την πολιτική πορεία των κρατών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας 

Αφρικής να μην συμμορφώνονται με τις θεωρητικές τους υποθέσεις. Ο αραβικός 

κόσμος κατατάσσεται στην κατηγορία των εμπειρικών παρεκκλίσεων οι οποίες 

εξηγούνται μέσω της επίκλησης κάποιου πολιτισμικού ή άλλου παράγοντα.  

Οι βασικές προσεγγίσεις στη βιβλιογραφία για τον «εκδημοκρατισμό» 

χωρίζονται σε γενικές γραμμές σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στη σχολή «των 
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 Όρος που ανήκει στον Thomas Carothers, ειδικό στις θεωρίες δημοκρατικών μεταβάσεων για τα 
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δημοκρατίας και παραμένουν μονίμως σε ένα ενδιάμεσο στάδιο εκδημοκρατισμού. Βλ. Carothers, 

Thomas, “The end of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy, The John Hopkins University 

Press and the National Endowment for Democracy, 13:1 (2002), σ. 9 
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αναγκαίων προϋποθέσεων», της οποίας τα επιχειρήματα επικεντρώνουν στις 

οικονομικές, πολιτισμικές και θεσμικές προϋποθέσεις μετάβασης από τα αυταρχικά 

καθεστώτα στα δημοκρατικά, και στη σχολή «της μετάβασης», η οποία αντιμετωπίζει 

τον εκδημοκρατισμό ως μια χρήσιμη επιλογή των κυβερνητικών και των 

αντιπολιτευτικών δυνάμεων, η οποία μπορεί να λάβει χώρα υπό το καθεστώς 

συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών συνθηκών. Η διχοτόμηση 

αυτή αποτελεί το υποσύνολο ενός ευρύτερου διαχωρισμού στις κοινωνικές επιστήμες 

ανάμεσα σε θεωρίες που επικεντρώνουν στους περιορισμούς  της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς αποτέλεσμα μακροδομικών μεταβλητών και σε αυτούς που προωθούν 

ως πρωταρχικής σημασίας την ανθρώπινη ενέργεια
29

. Οι περισσότερες μελέτες για τις 

πολιτικές της Μέσης Ανατολής αφορούν στα ζητήματα της ασφάλειας, εσωτερικής 

και εξωτερικής, με τη μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στο ζήτημα της αραβο-

ισραηλινής σύγκρουσης και της εμπλοκής των μεγάλων δυνάμεων σε αυτό. Τις 

περισσότερες φορές δε γίνεται καμία αναφορά στα πολιτειακά συστήματα των 

κρατών της Μέσης Ανατολής ή σε διαδικασίες πολιτικής μετάβασης. Όταν 

συναντώνται μελέτες που συνδέονται με τον εκδημοκρατισμό της Μέσης Ανατολής 

είναι είτε εμπειρικές είτε ιδεολογικές-κανονιστικές ή οριενταλιστικές στα 

συμπεράσματά τους. Από την άλλη, οι μελέτες της συγκριτικής πολιτικής που 

αφορούν στο ζήτημα της πολιτικής μετάβασης και του εκδημοκρατισμού είτε 

παραλείπουν να αναφερθούν στη Μέση Ανατολή, είτε την αποκλείουν ως μια 

εξαιρετική περίπτωση ασυμβατότητας με τη δημοκρατία
30

.  

Η συνεισφορά της διατριβής έγκειται στο ότι φιλοδοξεί να προσθέσει ένα 

ακόμα στάδιο στη δύσκολη σχέση των θεωριών εκδημοκρατισμού, των 

μεσανατολικών σπουδών και της ιστορικής πραγματικότητας στον αραβικό κόσμο. 

Αντίθετα, δεν επιχειρεί να προσφέρει προβλέψεις για το καταληκτικό στάδιο της 

δημοκρατίας σε κάθε κράτος του αραβικού κόσμου, αλλά να συνεισφέρει θεωρητικά 

στην κατανόηση των παραγόντων που επενεργούν στα μεσανατολικά πολιτικά 

συστήματα, ξεδιαλύνοντας μια σειρά ακαδημαϊκών μύθων. Οπωσδήποτε μια 
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 Marsha Pripstein Posusney,“The Middle East’s Democracy Deficit” στο Marsha Pripstein Posusney 

and Michele Penner Angrist (ed.), Authoritarianism in the Middle East: regimes and resistance, Lynne 

Rienner Publishers, Inc., Boulder, Colo, 2005, σ. 3 
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 Guillermo O’ Donnel, Philippe Schmitter and Laurence Whitehead, Transitions from authoritarian 

rule: prospects for democracy, John Hopkins University Press, Baltimore, 1986 και Larry Diamond, 

Juan Linz, Seymour Martin Lipset, Democracy in Developing Countries, Lynne Rienner Publishers, 

Inc., Boulder, Colo,1988 (δεν περιλαμβάνουν τη Μέση Ανατολή). Ο Samuel Huntington και ο Bernard 

Lewis θεωρούν ότι η Μέση Ανατολή είναι ασύμβατη με τη δημοκρατική κουλτούρα και κατά συνέπεια 

με το δημοκρατικό πολίτευμα.  
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προσπάθεια έρευνας και διασαφήνισης πολιτικών εννοιών βοηθά στην αποσαφήνιση 

του γνωστικού αντικειμένου και σίγουρα εμπλουτίζει τη γνώση. Στα υπό μελέτη 

θέματα της διατριβής θίγονται ζητήματα που αφορούν στην ταξινόμηση των 

πολιτικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής μέσω της συγκριτικής ανάλυσης των 

δεικτών εκδημοκρατισμού, ενώ παρουσιάζεται η προσπάθεια «πολιτικής 

φιλελευθεροποίησης» των κρατών της Μέσης Ανατολής από τον 18
ο
 αιώνα έως και 

τον 21
ο
 αιώνα. Επίσης, επιχειρείται να καταδειχθεί ο λόγος για τον οποίο τα κράτη 

της Μέσης Ανατολής δε συμμετείχαν σε αυτό που ο πολιτικός επιστήμονας, Samuel 

Huntington, ονόμασε «τρίτο κύμα εκδημοκρατισμού»
31
. Θα εξεταστεί η σχέση 

μεταξύ του πολιτικού ισλαμισμού και της δημοκρατίας, ο ρόλος των νέων 

τεχνολογιών και της κοινωνικής δικτύωσης, αλλά, κυρίως, ο ρόλος των μεγάλων 

δυνάμεων και ιδιαίτερα αυτός των ΗΠΑ στον εκδημοκρατισμό των κρατών μετά την 

11/9. Τέλος, επιχειρείται μια ανάλυση των αιτιών που οδήγησαν στο φαινόμενο της 

«Αραβικής Άνοιξης». Όλα αυτά κάνουν τη μελέτη κρίσιμη και συνάμα 

ενδιαφέρουσα. Από τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι το ενδιαφέρον του παρόντος 

πονήματος συνίσταται στη σύμπτυξη διαφορετικών επιστημονικών κλάδων για την 

παραγωγή επιστημονικής γνώσης, μιας διεπιστημονικότητας που συνδυάζει 

συγκριτική πολιτική ανάλυση και διεθνείς σχέσεις. Παράλληλα, η ιστορική έρευνα 

χρησιμεύει ως εμπειρικό εργαλείο για τον έλεγχο και την αποτίμηση των θεωριών 

που συνδέονται με τον εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής.  

Η σημαντικότητα μιας διατριβής είναι συνάρτηση της καινοτομίας που αυτή 

εισαγάγει. Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους η παρούσα έρευνα 

είναι σημαντική, η καινοτομία της εν λόγω διατριβής επικεντρώνεται στα παρακάτω: 

α) αναδεικνύει την ερμηνευτική δύναμη της ανεξάρτητης μεταβλητής του διεθνούς 

παράγοντα στον εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής β) αποδεικνύει 

ότι ο διεθνής παράγοντας ασκεί μεγάλη επίδραση σε μια ευρεία κλίμακα φαινομένων 

που συνδέονται με τις πολιτικές μεταβάσεις των υπό εξέταση κρατών. Έτσι, ο 

εκδημοκρατισμός των κρατών εξαρτάται από μια σειρά εσωτερικών παραγόντων-

μεταβλητών, αλλά η διακύμανση της τιμής του εκδημοκρατισμού ως εξαρτημένης 

μεταβλητής επηρεάζεται σημαντικά από την ανεξάρτητη μεταβλητή της στάσης των 
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μεγάλων δυνάμεων και των διλημμάτων ασφαλείας τους, τη δεδομένη χρονική 

στιγμή που λαμβάνει χώρα μια μετάβαση. Η μεταβλητή αυτή είναι σε θέση να 

επηρεάσει όλες τις υπόλοιπες πιθανές μεταβλητές που σχετίζονται με τον 

εκδημοκρατισμό των κρατών. Άρα, ο εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης 

Ανατολής βρίσκεται σε μια ανάλογη σχέση με τη στάση που τηρούν οι κυρίαρχοι 

δρώντες του Διεθνούς Συστήματος για τον εκδημοκρατισμό των κρατών, καθώς 

άλλοτε τα συμφέροντα ασφαλείας τους ευνοούν τις πολιτειακές αλλαγές, ενώ άλλοτε 

όχι, με αποτέλεσμα αρκετές φορές να υπονομεύεται η πορεία του εκδημοκρατισμού, 

όταν αυτή δεν συνάδει με τους υπολογισμούς ασφαλείας ή τείνει να διαταράξει το 

status quo σε σημαντικές για τη διεθνή ασφάλεια περιοχές του πλανήτη, στην 

παρούσα περίπτωση στη Μέση Ανατολή γ) επιχειρεί μια ερμηνεία του 

εκδημοκρατισμού των κρατών της Μέσης Ανατολής μέσα από την αποδόμηση των 

«πολιτισμικών θεωριών» από τη μία και των θεωριών «κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης» από την άλλη, προσφέροντας μια ερμηνεία που επικεντρώνεται σε αίτια 

διεθνοπολιτικής φύσεως δ) καθώς το ζήτημα του εκδημοκρατισμού της Μέσης 

Ανατολής απασχολεί τη διεθνολογική κοινότητα αλλά και το ευρύτερο κοινό, η 

παρούσα διατριβή φιλοδοξεί να προσφέρει επιστημονικές απαντήσεις σε μια σειρά 

αναπάντητων ερωτημάτων και να ξεδιαλύνει διάφορους επιστημονικούς μύθους που 

αφορούν στη συζήτηση για την πορεία των κρατών της Μέσης Ανατολής προς τη 

δημοκρατία, ε) η συμβουλευτική αξία της παρούσας διατριβής κρίνεται μεγάλη, 

καθώς μπορεί να παράσχει χρήσιμες υποδείξεις πολιτικής στους λήπτες αποφάσεων. 

Η επικαιρότητα του αντικειμένου έρευνας προσφέρει μια πληθώρα υλικού 

προς μελέτη. Το διαδίκτυο παρέχει σημαντικό υλικό τόσο σε ακαδημαϊκά άρθρα όσο 

και σε εφημερίδες, εκθέσεις, αναφορές και πρακτικά συνεδρίων που σχετίζονται με 

το θέμα και τα οποία αξιοποιήθηκαν για την τεκμηρίωση των υποθέσεων εργασίας. Η 

ελληνική βιβλιογραφία πάνω στο συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο είναι αρκετά 

περιορισμένη σε αντίθεση με αυτό που θα ανέμενε ένας ερευνητής εξαιτίας της 

γεωγραφικής εγγύτητας της Ελλάδας με την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αντίθετα, 

η ξενόγλωσση και κυρίως η αγγλόφωνη βιβλιογραφία για τον εκδημοκρατισμό στη 

Μέση Ανατολή είναι ιδιαίτερα πλούσια και με ποικίλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, 

όπως θρησκευτικές, κοινωνιολογικές, πολιτικές, διεθνολογικές, ιστορικές, κ.α. Για το 

παρόν πόνημα αξιοποιήθηκε ένα ευρύτερο πραγματολογικό υλικό, ήτοι: μονογραφίες, 

συλλογικά έργα, πρωτογενείς πηγές από ομιλίες προέδρων και δηλώσεις πολιτικών, 
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έως στατιστικά στοιχεία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύματα στον 

ημερήσιο Τύπο, ελληνόγλωσσο και αγγλόγλωσσο, έντυπο και ηλεκτρονικό.    



 

[24] 

 

1.5  Μεθοδολογική και Αποδεικτική Πορεία της Διατριβής 
 

 Συνοψίζοντας τις πιο πάνω παραγράφους, η πορεία της μεθοδολογικής 

απόδειξης στα κεφάλαια του παρόντος πονήματος θα έχει την ακόλουθη μορφή: 

 Στο Κεφάλαιο 1 επιχειρείται μια περιγραφική παρουσίαση, ως εισαγωγή, του 

επιστημονικού αντικειμένου της διατριβής και παρουσιάζεται το αντικείμενο μελέτης, 

τα συνήθη ερωτήματα τα οποία καλείται να απαντήσει ο ερευνητής και αφορούν στο 

αντικείμενο της έρευνας, το σκοπό της διατριβής και τη μεθοδολογική προσέγγιση 

που επιλέχθηκε για την ερευνητική διαδικασία. Αναλύεται, επίσης, η μεθοδολογία και 

διευκρινίζονται οι υποθέσεις εργασίας που συνδέονται με το αντικείμενο έρευνας του 

εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή. 

 Στο Κεφάλαιο 2 επιχειρείται η διασαφήνιση του ορισμού της Μέσης Ανατολής 

ως γεωγραφικής περιοχής, καθώς παρά την ευρεία χρήση του όρου Μέση Ανατολή δεν 

υπάρχει σαφής γεωγραφική οριοθέτηση βάση της οποίας να εντοπίζεται με ακρίβεια 

η περιοχή της «Μέσης Ανατολής». Παράλληλα, παρουσιάζεται ένα γεωγραφικό 

περίγραμμα των κρατών που θα συμπεριληφθούν στην ανάλυση του παρόντος 

πονήματος.  

 Το Κεφάλαιο 3 ασχολείται με την προβληματική και αποσαφήνιση των όρων 

του «εκδημοκρατισμού» και της «Δημοκρατίας». Αναλύονται οι αναγκαίες και 

επαρκείς προϋποθέσεις για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ενώ 

παρουσιάζεται η ταξινόμηση των πολιτικών καθεστώτων σε δημοκρατικά, αυταρχικά 

και μικτού τύπου που επιτρέπει την οριοθέτηση, όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά, 

του τύπου των πολιτικών καθεστώτων που κυριαρχούν στη Μέση Ανατολή. 

Επιπλέον, γίνεται διάκριση μεταξύ της πολιτικής φιλελευθεροποίησης και του 

εκδημοκρατισμού των κρατών. Παράλληλα, με τη συγκριτική έρευνα των δεικτών 

εκδημοκρατισμού (κλίμακες δημοκρατίας) του Polity IV, του Freedom House, του 

Middle East Forum και του Economist Intelligence Unit διαπιστώνεται η κατάταξη 

των κρατών της Μέσης Ανατολής σε δημοκρατικά, αυταρχικά και μικτού τύπου.  

Στο Κεφάλαιο 4 της διατριβής παρουσιάζεται η θεωρία εκδημοκρατισμού του 

Samuel Huntington, «το τρίτο κύμα δημοκρατίας», το οποίο άσκησε ιδιαίτερη 

επίδραση στους θεωρητικούς εκδημοκρατισμού των κρατών και, κυρίως, ως προς τη 

θεώρηση ότι τα κράτη της Μέσης Ανατολής εξαιρούνται από τα «κύματα 

δημοκρατίας» στη βάση πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και εξαιτίας της θρησκείας του 

Ισλάμ, παράγοντας που εξηγεί σύμφωνα με τον Huntington την αιτία που τα 
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μεσανατολικά καθεστώτα επιλέγουν ένα αυταρχικό τύπο διακυβέρνησης αντί για τη 

δημοκρατία. Το παρόν κεφάλαιο της διατριβής επιδιώκει να καταδείξει μέσα από μια 

ιστορική προοπτική ότι αντίστοιχα κύματα εκδημοκρατισμού έλαβαν χώρα και στη 

Μέση Ανατολή στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους που περιγράφει ο Huntington, 

αλλά υπό τη μορφή περιορισμένων πολιτικών φιλελευθεροποίησης των καθεστώτων. 

Μέσα από την αποδόμηση της θεωρίας του Huntington επιχειρείται να καταδειχθεί 

ότι οι προσπάθειες πολιτικής φιλελευθεροποίησης των κρατών της Μέσης Ανατολής 

δεν μπορούν να ερμηνευτούν ως αποτέλεσμα μιας κοινής ανεξάρτητης μεταβλητής, 

αλλά πολλών και διαφορετικών μεταβλητών που λειτουργούν συνδυαστικά σε μια 

αιτιώδη σχέση ενώ παράλληλα απορρίπτονται οι πολιτισμικά προσανατολισμένες 

εξηγήσεις για την απουσία δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.  

Στη  συνέχεια της διατριβής αναζητούνται οι εσωτερικές και εξωτερικές 

μεταβλητές που επιδρούν στον εκδημοκρατισμό των κρατών και επηρεάζουν την 

εξέλιξη της δημοκρατικής μετάβασης της υπό μελέτη περίπτωσης περιοχής της 

Μέσης Ανατολής. Το Κεφάλαιο 5, το οποίο εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία του 

ελέγχου στη μελέτη περίπτωσης των κρατών της Μέσης Ανατολής, διερευνά τους 

σημαντικότερους ενδογενείς παράγοντες που προκρίνονται από τη διεθνή 

βιβλιογραφία για τον εκδημοκρατισμό των κρατών. Ανάμεσα σε άλλα ελέγχονται οι 

θεωρίες εκδημοκρατισμού που επικεντρώνουν στο ρόλο της κουλτούρας, της 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των κρατών, της μεσαίας τάξης, των 

πλουτοπαραγωγικών πόρων, της κοινωνίας των πολιτών και της επίδρασης της 

τεχνολογικής επανάστασης. Στο κεφάλαιο 5 αποδομούνται οι θεωρίες που 

συσχέτισαν την κουλτούρα και τη θρησκεία του Ισλάμ με την πορεία του 

εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να οικοδομηθεί μια θεώρηση 

που προκρίνει τον αλληλοσχετιζόμενο ρόλο των εσωτερικών πολιτικών παραγόντων 

με τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων και της δομής του διεθνούς συστήματος 

γενικότερα. Η διατριβή με το παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσει να αποδείξει μια από τις 

βασικές υποθέσεις της διατριβής, ότι ο εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης 

Ανατολής είναι αποτέλεσμα περισσότερο πολιτικών παραγόντων που συνδέονται με 

τη διατήρηση ή μη των καθεστωτικών ελίτ στην εξουσία και τη στρατηγική 

ασφαλείας των δυτικών δυνάμεων. Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να 

οικοδομηθεί ένα πλαίσιο ανάλυσης που αποδεικνύει ότι η πολιτικοποίηση της 

θρησκείας στις Διεθνείς Σχέσεις ως ερμηνευτικού εργαλείου υποβαθμίζει άλλα 

σημαντικότερα πλαίσια ανάλυσης, όπως για παράδειγμα το ρόλο των μεγάλων 
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δυνάμεων και τη συνεργασία τους και στήριξη που παρέχουν στις κυρίαρχες ελίτ της 

περιοχής, καθώς και τις πολιτικές προϋποθέσεις που συνδέονται με τον 

εκδημοκρατισμό των κρατών και το χαρακτήρα του μεσανατολικού κράτους, όπως 

αυτός διαμορφώθηκε μετά την αποαποικιοποίηση και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου. 

Στο Κεφάλαιο 6 η διατριβή θα επιχειρήσει να ελέγξει τις θέσεις της θεωρίας 

της νεωτερικότητας (modernization theory) ή αλλιώς της κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης των κρατών (socioeconomic development theory) για την περίπτωση 

μελέτης της περιοχής της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί 

να απαντήσει σε μια παραδοξότητα που σχετίζεται με τη διατήρηση των αυταρχικών 

δομών εξουσίας στα εύρωστα από οικονομικής απόψεως κράτη της Μέσης Ανατολής 

(π.χ Σαουδική Αραβία, Κράτη του Κόλπου) και τις ογκούμενες απαιτήσεις για 

δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στα οικονομικά υπανάπτυκτα (π.χ Αίγυπτος, Τυνησία, 

Συρία).  

Στο Κεφάλαιο 7 η διατριβή υποστηρίζει ότι η παραπάνω αντιφατικότητα 

επιλύεται ικανοποιητικά στην  περίπτωση της Μέσης Ανατολή από την ερμηνεία που 

προσφέρει η θεωρία του «κράτους-εισοδηματία» (rentier state). Επομένως, μια 

βασική θέση της διατριβής είναι η αποδοχή του ρόλου της πολιτικής οικονομίας των 

κρατών  και συγκεκριμένα της θέσης ότι ο υπερβολικός πλούτος των κρατών της 

Μέσης Ανατολής (για παράδειγμα Κράτη του Κόλπου) εμποδίζει αντί να υποβοηθά 

την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. Αντίθετα, σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση 

της δημοκρατικής μετάβασης για τα κράτη της Μέσης Ανατολής φαίνεται να  

διαδραματίζουν οι δημοσιονομικές κρίσεις οι οποίες οδηγούν σε απονομιμοποίηση τα 

αυταρχικά καθεστώτα τα οποία με τη σειρά τους επιχειρούν την ενίσχυση της 

πολιτικής τους θέσης με μια σειρά δημοκρατικών παραχωρήσεων.  

Στο Κεφάλαιο 8 υπογραμμίζεται ο ρόλος των πολιτικών και οικονομικών ελίτ 

στην ανθεκτικότητα του αυταρχισμού στη Μέση Ανατολή. Με το παρόν κεφάλαιο 

επιχειρείται να αποδειχθεί η θέση ότι όταν οι εσωτερικές και εξωτερικές 

κοινωνικοοικονομικές κρίσεις πλήττουν τη νομιμοποίηση των αυταρχικών 

καθεστώτων, τα οποία καταρρέουν, τότε οι δυνάμεις του εξωτερικού αλλά και του 

εσωτερικού αμφισβητούν την ικανότητα των πολιτικοστρατιωτικών ελίτ να 

λαμβάνουν αποφάσεις. Κατά συνέπεια, το παρόν κεφάλαιο της διατριβής θα 

διερευνήσει το ρόλο των πολιτικών και στρατιωτικών ελίτ στον εκδημοκρατισμό των 

μεσανατολικών κρατών αναζητώντας τους πολιτικούς συμβιβασμούς και τις 
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«πολιτικές συμφωνίες» που επέρχονται, όταν το κόστος της αυταρχικής 

διακυβέρνησης αυξάνεται, με αποτέλεσμα να διακυβεύονται τα ζωτικά συμφέροντα 

των πολιτικών ελίτ. Παράλληλα, θα αναζητηθεί ο ρόλος του στρατιωτικού 

κατεστημένου στη διατήρηση του αυταρχισμού στα μεσανατολικά καθεστώτα καθώς 

και η εγκαθίδρυση δημοκρατικού πολιτεύματος στο πλαίσιο μιας «δημοκρατίας χωρίς 

δημοκράτες», δηλαδή ως αποτέλεσμα μιας εναλλακτικής λύσης (πολιτικού 

συμφώνου) στις συγκρούσεις συμφερόντων αντιτιθέμενων ομάδων, όπως του 

απολυταρχικού μπλοκ με τα ισλαμιστικά κόμματα. 

Στο Κεφάλαιο 9 εξετάζεται μια ακόμη εσωτερική μεταβλητή που συνδέεται 

με τον εκδημοκρατισμό των κρατών και αφορά στην πληθυσμιακή κινητικότητα και 

τα ζητήματα υπηκοότητας και εθνικής ταυτότητας στη Μέση Ανατολή. Με το παρόν 

κεφάλαιο καταδεικνύεται ότι ο εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης Ανατολής 

εξαρτάται από την πολιτική βούληση των κυβερνήσεων να προσφέρουν μια 

δημοκρατική λύση στο θέμα της εθνικής ταυτότητας. Συγκεκριμένα, κάθε ενίσχυση 

εθνικιστικών ή κυρίαρχων θρησκο-πολιτικών κινημάτων αναπόφευκτα φέρνει στην 

επιφάνεια το πρόβλημα των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων το οποίο 

υπονομεύει τις προσπάθειες για δημοκρατική μετάβαση. Με το παρόν κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται η ανάλυση των ενδογενών παραγόντων που επιδρούν στον 

εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής.   

Όλες οι παραπάνω μεταβλητές επενεργούν σε διαφορετικό βαθμό και σε 

διαφορετική χρονική συγκυρία, σε διαφορετικά κράτη κατά τρόπο που αναγνωρίζεται 

ότι επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο, οι μεταβλητές που συνδέονται με τον 

εκδημοκρατισμό των κρατών και δίνουν έμφαση στο ρόλο του πολιτισμού ή 

αποκλειστικά της οικονομίας στη Μέση Ανατολή φαίνεται να μην ερμηνεύουν 

ικανοποιητικά τον εκδημοκρατισμό των κρατών.  

Στα επόμενα κεφάλαια της διατριβής ξεκινώντας από το Κεφάλαιο 10 θα 

επιχειρηθεί να υποστηριχθεί η βασική υπόθεση της παρούσας διατριβής, ότι ο 

εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης Ανατολής εξαρτάται από μια σειρά 

παραγόντων-μεταβλητών αλλά η διακύμανση της τιμής του εκδημοκρατισμού ως 

εξαρτημένης μεταβλητής επηρεάζεται σημαντικά από την ανεξάρτητη μεταβλητή της 

στάσης των μεγάλων δυνάμεων και των διλλημάτων ασφαλείας τους τη δεδομένη 

χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα μια μετάβαση. Έτσι, ένα εσωτερικό πολιτικό 

φαινόμενο, όπως είναι ο εκδημοκρατισμός των κρατών, θα εξαρτηθεί στα επόμενα 

κεφάλαια της διατριβής από τη μεταβλητή της επίδρασης του διεθνούς παράγοντα και 
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συγκεκριμένα των επεμβάσεων των μεγάλων δυνάμεων στις πολιτειακές εξελίξεις 

των κρατών. Στο επόμενο κεφάλαιο η διατριβή θα επιχειρήσει να καταδείξει κατά 

πόσο μια εσωτερική διαδικασία εξαρτάται και καθορίζεται, τελικώς, από την 

επέμβαση και τη δράση των εξωτερικών κρατικών δρώντων. Με το Κεφάλαιο 10 η 

συγκριτική πολιτική ανάλυση συνδυάζεται με το πεδίο των Διεθνών Σχέσεων καθώς 

η διατριβή επιχειρεί να στηρίξει τη θέση ότι αν και οι εσωτερικές μεταβλητές είναι 

αυτές που πυροδοτούν αρχικώς τις πολιτικές αλλαγές και επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό τον εκδημοκρατισμό των κρατών, η κατάληξή του εξαρτάται σε σημαντικό 

βαθμό από τη στάση των ισχυρών διεθνών δρώντων και την επιρροή που ασκούν στο 

διεθνές σύστημα στην προσπάθεια μεγιστοποίησης της ισχύος τους ή διατήρησης της 

θέσης τους μέσα στο σύστημα. Το παρόν κεφάλαιο, επομένως, σε πρώτη φάση θα 

παρουσιάσει τις βασικές θέσεις του πολιτικού ρεαλισμού υπό το πρίσμα του 

Νεορεαλισμού, για να διαπιστωθεί κατά πόσο η δομική προσέγγιση των Διεθνών 

Σχέσεων μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε την παραπάνω θεώρηση για την ερμηνεία 

της στάσης των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στον εκδημοκρατισμό των κρατών. Η 

προσέγγιση αυτή φιλοδοξεί να διαπιστώσει τη σχέση μεταξύ εσωτερικών-εξωτερικών 

δυναμικών κατά τη διαδικασία των δημοκρατικών μεταβάσεων. Για την απόδειξη της 

παραπάνω θεώρησης θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα περιπτωσιολογικής μελέτης 

η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι 

του εκδημοκρατισμού των κρατών της Μέσης Ανατολής. Ειδικότερα, ως κομβικό 

σημείο επαναπροσδιορισμού των πολιτικών των ΗΠΑ αναφορικά με την προώθηση 

της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή λαμβάνεται η 11/9, εξαιτίας της επίδρασης που 

άσκησε στον επανασχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ σε σχέση με τις 

πολιτειακές μεταβάσεις. Με το συγκεκριμένο κεφάλαιο της διατριβής καταδεικνύεται 

ότι η εξέλιξη των γεγονότων και η πορεία του εκδημοκρατισμού στα κράτη της 

Μέσης Ανατολής με τη διατήρηση ή ανατροπή των αυταρχικών καθεστώτων 

επηρεάζεται καταλυτικά από τις διεθνείς πιέσεις. Οι εσωτερικές πολιτικές αλλαγές σε 

συνδυασμό με τις αλλαγές που συντελούνται στο διεθνές σύστημα αποσταθεροποιούν 

τα αυταρχικά καθεστώτα. Επομένως, ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων και οι 

υπολογισμοί των συμφερόντων τους συνδέονται με τους υπόλοιπους κοινωνικούς, 

οικονομικούς, και πολιτικούς παράγοντες εκδημοκρατισμού σε μια αιτιώδη σχέση, 

ώστε άλλοτε αναλόγων των συνθηκών οι μεγάλες δυνάμεις να προωθούν την 

εγκαθίδρυση δημοκρατικών πολιτικών καθεστώτων και άλλοτε να επιλέγουν την 

πολιτική της συντήρησης των αυταρχικών καθεστώτων.  
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Το Κεφάλαιο 11 θα αποτελέσει μια περιπτωσιολογική μελέτη που θα 

διερευνήσει την επίδραση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων σε 

διαφορετικά περιφερειακά και εθνικά πλαίσια και τον τρόπο με τον οποίο οι 

παραπάνω παράγοντες έχουν επηρεάσει το αποτέλεσμα και τη διαδικασία του 

εκδημοκρατισμού των πολιτικών καθεστώτων της υπό εξέτασης περιοχής πριν και 

μετά την εξέλιξη του φαινομένου των εξεγέρσεων της αποκαλούμενης «Αραβικής 

Άνοιξης». Θα εξεταστεί η ιστορική πορεία του εκδημοκρατισμού των κρατών και οι 

παράγοντες της πολιτικής διαμόρφωσης της Μέσης Ανατολής. Στόχος του παρόντος 

κεφαλαίου είναι να αποδείξει μέσα από τη μελέτη της ιστορικής εξέλιξης των 

πολιτικών συστημάτων  της περιοχής ότι οι παράγοντες εκείνοι που εμποδίζουν τη 

δημοκρατική μετάβαση των κρατών δεν συνδέονται αποκλειστικώς με τη θρησκεία, 

αλλά αντίθετα καταλυτικός είναι ο ρόλος ενός συνδυασμού παραγόντων με 

προεξάρχοντα εκείνον του διεθνούς παράγοντα. Επομένως, μέσα από την 

περιπτωσιολογική μελέτη της πορείας εκδημοκρατισμού των κρατών της Μέσης 

Ανατολής θα επιχειρηθεί να στηριχθεί και να ελεγχθεί η βασική θέση της διατριβής, 

όπως αυτή αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, ότι δηλαδή οι παρεμβάσεις των 

διεθνών και περιφερειακών δυνάμεων ανέκαθεν αποτελούσαν έναν σημαντικό 

παράγοντα που επηρέαζε τις καθεστωτικές μεταβάσεις των κρατών, καθώς ήταν 

υπεύθυνες για τη νομιμοποίηση ή την απονομιμοποίηση των πολιτικών καθεστώτων.  

Η διατριβή ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 12 όπου σε αυτό συνοψίζονται τα 

θεωρητικά και περιπτωσιολογικά ζητήματα που αναλύθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια. Το Κεφάλαιο αυτό αποτελεί και τον επίλογο της παρούσας διατριβής ο 

οποίος επικεντρώνεται στα καίρια ζητήματα και στα βασικά υποστηρικτικά 

επιχειρήματα που έχουν αναπτυχθεί, έτσι ώστε να διεκπεραιωθεί η απόρριψη ή η 

αποδοχή των βασικών υποθέσεων εργασίας.  
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1.6 Σύνοψη Κεφαλαίου  
 

 Κλείνοντας, το παρόν κεφάλαιο ασχολήθηκε με την εισαγωγική και 

μεθοδολογική διευκρίνιση ζητημάτων που σχετίζονται με την οικοδόμηση μιας 

διδακτορικής διατριβής. Τονίστηκαν οι υποθέσεις εργασίας και ο τρόπος έρευνας που 

θα ακολουθηθεί αλλά και επισημάνθηκαν τα βασικά ζητήματα που θεωρούνται 

κρίσιμα για τη μεθοδολογική απόδειξη. Η επόμενη ενότητα της διατριβής θα 

ασχοληθεί με τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς που θα καθορίσουν το πλαίσιο 

ανάλυσης του εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή ενώ στη συνέχεια η εργασία 

εισέρχεται στην κυρίως ανάλυση και αποδεικτική διαδικασία. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: Εννοιολογικά Ζητήματα 
 

Κεφάλαιο 2: Το γεωγραφικό περίγραμμα της Μέσης Ανατολής 

 

2.1 Εισαγωγή 
 

Ένα από τα πιο σύνθετα μεθοδολογικά ζητήματα με τα οποία έρχεται 

αντιμέτωπη οποιαδήποτε μελέτη σχετίζεται με τη Μέση Ανατολή αφορά στη 

διασαφήνιση του ορισμού της Μέσης Ανατολής ως γεωγραφικής περιοχής. Είναι 

γενικά αποδεκτό πως ο όρος αναφέρεται σε μια περιοχή με ολότελα ξεχωριστή 

οντότητα και χαρακτηριστικά, που χάρη στα γεωγραφικά της γνωρίσματα και την 

ξεχωριστή της ιστορία έχει μια δική της προσωπικότητα.  Ωστόσο, παρά την ευρεία 

χρήση του όρου Μέση Ανατολή δεν υπάρχει σαφής γεωγραφική οριοθέτηση, βάση 

της οποίας να εντοπίζεται με ακρίβεια η περιοχή της «Μέσης Ανατολής». Ο όρος 

χρησιμοποιείται συμβατικά από πολλές πειθαρχίες και, ανάμεσα σε αυτές, και από 

τις Διεθνείς Σχέσεις. Επομένως, η παρούσα ενότητα αναγνωρίζοντας ότι η μεταβολή 

της έννοιας εξαρτάται από το πολιτισμικό, ιστορικό, πολιτικό, στρατηγικό και 

οικονομικό πλαίσιο επιχειρεί να εξετάσει την προβληματική που αναπτύσσεται γύρω 

από τον όρο Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, ο προσδιορισμός της έννοιας κρίνεται 

σκόπιμος αφενός, ώστε να βοηθηθεί ο αναγνώστης με ένα γεωγραφικό περίγραμμα 

των κρατών που θα συμπεριληφθούν στην ανάλυση του εκδημοκρατισμού των 

κρατών της Μέσης Ανατολής, αφετέρου προκειμένου να αποφευχθούν διάφορες 

εννοιολογικές συγχύσεις που προκύπτουν από τη χρήση όρων που εξισώνουν τη 

«Μέση Ανατολή» με έννοιες όπως Αραβικός Κόσμος, Ισλαμικός Κόσμος, Ευρύτερη 

Μέση Ανατολή ή Νέα Μέση Ανατολή.  
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2.2 Μέση Ανατολή: ένας δύσκολος γεωγραφικός προσδιορισμός 
 

Στο γεωγραφικό προσδιορισμό της Μέσης Ανατολής αρκετές φορές 

περιλαμβάνεται το Ιράν, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, η Τουρκία, το Μαγκρέμπ
1
, το 

Ισραήλ και, φυσικά, τα αραβικά κράτη. Άλλες φορές η Μέση Ανατολή εξισώνεται με 

τον Αραβικό Κόσμο, ένας ορισμός που εξαιρεί το Ιράν, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, 

την Τουρκία και το Ισραήλ. Άλλοι πάλι με τον όρο Μέση Ανατολή αναφέρονται στον 

Ισλαμικό Κόσμο από το Μαρόκο στα δυτικά έως το Μπαγκλαντές και την Ινδία στα 

ανατολικά θεωρώντας ότι η κυριαρχία του ισλαμικού πολιτισμού σε ολόκληρη της 

περιοχή την όρισε ως τον χώρο, όπου επικρατεί ο ισλαμικός πολιτισμός. Για 

παράδειγμα, ο Davison προσδιόρισε τη Μέση Ανατολή ως μια γεωπολιτική μονάδα 

που δημιουργήθηκε στη βάση της ισλαμικής θρησκείας
2
. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νταβούτογλου, «η έννοια Μέση Ανατολή 

από την άποψη του προσδιορισμού του χώρου δεν έχει αντικειμενικά 

χαρακτηριστικά, όπως έχει η Κεντρική Ασία, η Δυτική Ευρώπη και η Ανατολική 

Αφρική, δεδομένου ότι ως στοιχείο της φυσικής γεωγραφίας δεν διαθέτει ένα 

σύνολο κριτηρίων που να έχουν μεταξύ τους συνάφεια και να χρησιμοποιούνται 

δόκιμα με διαφορετικές μεταξύ τους προσεγγίσεις»
3
. Ο όρος Μέση Ανατολή 

χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τον Νταβούτογλου,  ως πεδίο «γεωπολιτισμικού άξονα 

μεταξύ Ανατολής και Δύσης»
4
. Κατά βάση, πρόκειται για έναν κατασκευασμένο όρο 

που βασίζεται σε ένα γεωπολιτισμικό διαχωρισμό και περικλείεται από 

υποκειμενικότητα
5
. 

                                                 
1
 Όπως αναφέρει ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Σπυρόπουλος Γεώργιος, «ο όρος “Μαγκρέμπ” (από 

την αραβική λέξη “γάρμπ”, που σημαίνει “δύση” χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις χώρες της 

αραβικής Δύσης, δηλαδή τις χώρες της Βόρειας Αφρικής (Μαυριτανία, Μαρόκο, Αλγερία, Λιβύη) 

εκτός από την Αίγυπτο. Οι Γάλλοι χρησιμοποίησαν τον ίδιο όρο για να προσδιορίσουν την περιοχή 

που βρίσκονταν κάτω από την αποικιακή κυριαρχία τους (Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία). Σήμερα ο 

όρος χρησιμοποιείται για να ορίσει και πάλι τα κράτη της Βόρειας Αφρικής». Βλ. Σπυρόπουλος 

Γεώργιος Μ., Ο Τρίτος Κόσμος στις Διεθνείς Σχέσεις: μύθοι και πραγματικότητες, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 2005, σ. 336 κ.ε   
2
 Davison H., “Where is the Middle East[?]” στο Foreign Affairs, Ιούλιος, 1960 

3
 Νταβούτογλου Αχμέτ, Το στρατηγικό βάθος: η διεθνής θέση της Τουρκίας, Εκδόσεις Ποιότητα, 

Αθήνα 2010, σ. 210 
4
 Νταβούτογλου Αχμέτ, ό.π., σ. 213 

5
 Σύμφωνα με τον Νταβούτογλου, η αιτία του γεωπολιτισμικού διαχωρισμού της περιοχής προέρχεται 

από την εποχή των Σταυροφοριών, που οργανώθηκαν με στόχο την ανακατάληψη τον 11ο αιώνα της 

χριστιανικής Μικράς Ασίας, που είχε κατακτηθεί από τους Σελτζούκους Τούρκους. Βλ. 

Νταβούτογλου Αχμέτ, ό.π., σ. 211-213 
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 Πάντως, η ασυμφωνία γύρω από έναν κοινά αποδεκτό ορισμό της Μέσης 

Ανατολής εδράζεται στο γεγονός ότι πρόκειται για έναν όρο επινοημένο, ένα δυτικό 

νεολογισμό του 19ου αιώνα. Ο όρος Μέση Ανατολή όπως και ο όρος Εγγύς Ανατολή 

είναι κατά βάση ευρωκεντρικής επινόησης και αποτελούν και οι δύο απομεινάρια 

μιας εποχής, όταν η Δυτική Ευρώπη ήταν το κέντρο του κόσμου και όλες οι άλλες 

περιοχές ορίζονταν γεωγραφικά με βάση το πολιτικό αυτό δεδομένο. Επομένως, 

πρόκειται περισσότερο για έναν όρο πολιτικό. Πιο συγκεκριμένα, τον όρο Μέση 

Ανατολή επινόησε το 1902 ο Αμερικανός ιστορικός του ναυτικού πολέμου και 

ειδικός σε θέματα γεωπολιτικής,  Άλφρεντ Θάιερ Μάχαν, με σκοπό να προσδιορίσει 

την περιοχή που εκτείνεται μεταξύ της Αραβικής και της Ινδικής χερσονήσου και 

έχει σαν επίκεντρό της, τον σπουδαίο από άποψη ναυτικής στρατηγικής Περσικό 

κόλπο
6
. Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, χρησιμοποιήθηκε κάτω από 

το μόρφωμα του Αρχηγείου της Μέσης Ανατολής και επικράτησε σε αυτό το 

πλαίσιο. Τον αποδέχθηκαν, αρχικά, οι «Τάϊμς» του Λονδίνου, και αργότερα η 

βρετανική κυβέρνηση, και έτσι κατέληξε να γενικευθεί η χρήση του, όπως έγινε και 

με τον ελαφρώς προγενέστερο όρο,  Εγγύς Ανατολή
7
. Ωστόσο, μόλο που προέρχονται 

από μια ξεπερασμένη εποχή και είναι τοπικιστική η νοοτροπία που τους διαπνέει, οι 

όροι αυτοί και, ιδιαίτερα, ο όρος Μέση Ανατολή, έμειναν σε γενική χρήση. Ο Bernard 

Lewis υποστηρίζει πώς «ο όρος Μέση Ανατολή αποδείχτηκε τόσο χρήσιμος, ώστε 

τα γεωγραφικά του όρια, επεκτάθηκαν έτσι που σήμερα αγκαλιάζουν όχι πια απλώς 

                                                 
6
 Lewis Bernard, Μέση Ανατολή και Δύση, London: Lowe & Brydone (printers) LTD, 1963, σ. 1 και 

Νταβούτογλου Αχμέτ, Το στρατηγικό βάθος: η διεθνής θέση της Τουρκίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 

2010, σ. 211  
7
 Όπως εξηγεί και ο B. Lewis, ο όρος Μέση Ανατολή είναι δυτικής προέλευσης, διότι ορίζει 

γεωγραφικά την περιοχή από την οπτική γωνία της Ευρώπης. Για πολλά χρόνια, μέχρι και τον 19ο 

αιώνα, οι Ευρωπαίοι ορίζανε ως Ανατολή τις περιοχές της νοτιοδυτικής Ασίας και της 

βορειοανατολικής Αφρικής. Με την εμπλοκή, ωστόσο, των Ευρωπαίων στην Άπω Ανατολή 

γεννήθηκε η ανάγκη να επινοηθεί μια ξεχωριστή ονομασία για το πιο κοντινό τμήμα της Ανατολής. 

Έτσι, γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, άρχισαν να αποκαλούν Εγγύς Ανατολή το τμήμα εκείνο της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης που εξακολουθούσε να τελεί κάτω από οθωμανική διοίκηση. Ο B. Lewis 

αναφέρει ότι λεγόταν «Εγγύς», γιατί οι κάτοικοι του ήσαν χριστιανοί και ευρωπαίοι, μα και 

«Ανατολή», επειδή ήταν κομμάτι της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ενός μουσουλμανικού δηλαδή και 

«ανατολικού» κράτους. Ο όρος Εγγύς Ανατολή θα αντικατασταθεί, τελικά, με τον όρο Μέση 

Ανατολή, όταν οι Βρετανοί που είχαν εμπλακεί στην περιοχή θα διαπιστώσουν εξαιτίας των 

διαφόρων προβλημάτων που ανέκυπταν κατά καιρούς, ότι η «Ανατολή» δεν ήταν και τόσο «Εγγύς», 

όσο αρχικά είχαν θεωρήσει. Έτσι, οι Βρετανοί θα υιοθετήσουν τον όρο Μέση Ανατολή, ο οποίος θα 

διευρυνθεί για να περιλάβει και  μεγάλες περιοχές της νοτιοδυτικής Ασίας και της Βορείου Αφρικής. 

Έτσι, με το πέρασμα του χρόνου ο όρος Μέση Ανατολή που είχε στενή σχέση με τα προβλήματα της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχασε την αρχική του, πιο στενή σημασία, και επεκτάθηκε σε βαθμό που 

να περιλαμβάνει κράτη στα νότια της δυτικής Ευρώπης, καθώς και κράτη που έχουν σχέση με την 

καθεαυτό ασιατική ήπειρο. Βλ. Lewis Bernard, Μέση Ανατολή και Δύση, ό.π., σ.1-2 
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τις χώρες γύρω από τον Περσικό κόλπο, μα όλα τα εδάφη από τον Εύξεινο μέχρι την 

Κεντρώα Αφρική και από την Ινδία ως τον Ατλαντικό»
8
. Έτσι, ο σημερινός ορισμός 

της Μέσης Ανατολής στηρίζεται περισσότερο σε στρατηγικά χαρακτηριστικά παρά 

σε γεωγραφικά όρια.  

Αρκετές φορές συναντάται, επίσης, ο όρος Αραβική Μέση Ανατολή στη θέση 

του όρου Μέση Ανατολή, για να υποδηλώσει το αραβικό περιφερειακό υποσύστημα -

όλα τα κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου,  τα οποία συνδέονται από συνοριακή 

εγγύτητα και τα οποία μοιράζονται παρόμοιες γλωσσικές, πολιτισμικές, ιστορικές 

και κοινωνικές ιδιότητες- παρά την διαφορετικότητα και την ιδιαιτερότητα του κάθε 

κράτους. Πρόκειται για έναν όρο πολιτικό που αντανακλά τα στρατηγικά και 

πολιτικά συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων παρά τη δυσκολία εντοπισμού κοινών 

κριτηρίων για τον προσδιορισμό μιας τόσο ετερογενούς περιοχής. Κατά συνέπεια, η 

περιοχή της Μέσης Ανατολής «επιχειρήθηκε να προσδιοριστεί περισσότερο από τις 

εξωτερικές δυνάμεις στη βάση των στρατηγικών συμφερόντων των εξωτερικών 

δυνάμεων παρά από τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της περιοχής»
9
 και αυτό εξηγεί 

τη δυσκολία προς ένα κοινό εννοιολογικό προσδιορισμό του όρου. 

 Εξάλλου, αν και ο όρος φαίνεται να χρησιμοποιείται, για να υποδηλώσει 

κάποια ομοιογένεια, η περιοχή είναι εξαιρετικά πολυδιάστατη στο φυσικό, 

πολιτιστικό, και κοινωνικό της τοπίο
10

. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής χαρακτηρίζεται από εξαιρετική 

πολιτισμική πολυμορφία
11

. Επιπλέον, σύγχυση επικρατεί και με όρους όπως 

«μουσουλμάνος», «Άραβας» και «κάτοικος της Μέσης Ανατολής» οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, για να περιγράψουν το ίδιο πράγμα, κάτι που, 

ωστόσο, είναι λανθασμένο και παραπλανητικό
12
, διότι οι μουσουλμάνοι δεν είναι 

απαραιτήτως Άραβες
13

. Γεωγραφικά, το βασικό γνώρισμα της Μέσης Ανατολής  

                                                 
8
 Στο ίδιο, σ. 1 

9
 Fawaz A. Gerges, “The Study of Middle East International Relations: a critique”, British Journal of 

Middle Eastern Studies, Vol. 18, No. 2, 1991, σ. 210 
10

 Manners Ian R. and McKean Parmenter Barbara, “A Geographic Preface” στο Gerner Deborah J., 

and Schwedler Jillian (eds.), Understanding the Contemporary Middle East, Lynne Rienner 

Publishers, Boulder, Colo, 2004, σ. 8 
11

 Στο ίδιο, σ. 8 
12

 Hasan Zoya, Democracy in Muslim Societies: The Asian Experience, Sage Publications, New Delhi, 

2007, σ. 19  
13

 Το Ισλάμ είναι μια μεγάλη παγκόσμια θρησκεία με περίπου 1 δισεκατομμύριο πιστούς. Οι μισοί 

από αυτούς είναι αφρικανικής ή ασιατικής καταγωγής, ενώ μόνο το 20% των μουσουλμάνων είναι 

Άραβες. Ωστόσο, στον αραβικό κόσμο, όπου γεννήθηκε το Ισλάμ, περισσότερο από 90% του 
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είναι η ξηρασία και οι αχανείς εκτάσεις ερήμου, παράγοντες που συνθέτουν ένα 

κοινό γεωγραφικό γνώρισμα για την περιοχή που προσπαθούμε να ορίσουμε ως 

Μέση Ανατολή
14

. Θρησκευτικά, η περιοχή της Μέσης Ανατολής υπήρξε η κοιτίδα 

τριών μεγάλων θρησκειών, του ιουδαϊσμού, του χριστιανισμού και  του ισλαμισμού 

και κάθε μια από αυτές τις θρησκείες διαθέτει σημαντικό αριθμό πιστών στην 

περιοχή. Μέχρι τις ημέρες μας και οι τρεις αυτές θρησκείες επιζούν στην περιοχή, 

μα η επικρατούσα πληθυσμιακά θρησκεία είναι το Ισλάμ
15

. Επίσης, αν 

προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τον γλωσσικό παράγοντα για να ορίσουμε την Μέση 

Ανατολή θα παρατηρήσουμε ότι στην περιοχή επικράτησαν τρεις γλώσσες: τα 

αραβικά, τα φάρσι (Ιράν) και τα τούρκικα. Οι τρεις αυτές γλώσσες διαφέρουν 

αρκετά μεταξύ τους, αφού ανήκουν σε διαφορετική οικογένεια γλωσσών
16

.  

Ιστορικά, η εμφάνιση του Ισλάμ στον 7
ο
 αιώνα ήταν η απαρχή μιας νέας 

εποχής και μεγάλο μέρος του μουσουλμανικού κόσμου εξαραβίστηκε. Αυτό ίσχυσε 

ιδιαίτερα για τους λαούς που ζούσαν στην έκταση ανάμεσα στον Ατλαντικό προς τα 

δυτικά και τον Περσικό κόλπο προς τα ανατολικά, από τη Μαυριτανία και το 

Μαρόκο, δηλαδή μέχρι το τωρινό Ιράκ και τα σεϊχάτα του Περσικού Κόλπου, 

απέναντι από την Περσία. Η παρουσία Αράβων στην περιοχή για αιώνες οδήγησε 

στην επικράτηση της θρησκείας τους και της γλώσσας τους, που χρησιμοποιήθηκε 

για επιστημονικούς και λογοτεχνικούς σκοπούς. Πολλοί λαοί εξισλαμίσθηκαν χωρίς 

απαραιτήτως να εξαραβιστούν, όπως για παράδειγμα οι Πέρσες και οι Οθωμανοί
17

.  

                                                                                                                                          
πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι, αλλά υπάρχουν και Χριστιανοί Άραβες, Δρούζοι, Μπαχάι και 

Εβραίοι. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλοί Παλαιστίνιοι, Λιβανέζοι και Αιγύπτιοι Χριστιανοί. Βλ. 

Gerner Deborah J., and Jillian Schwedler (ed.), ό.π., σ. 2 
14

 Lewis Bernard, Μέση Ανατολή και Δύση, ό.π., σ. 3 
15

 Ο Lewis υποστηρίζει πως η περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι το γεωγραφικό και πνευματικό 

κέντρο του Ισλάμ, αφού στη «Μέση Ανατολή εκτυλίχθηκαν τα μεγάλα γεγονότα που συνθέτουν την 

κοινή ιστορική μνήμη των μουσουλμάνων όλης της γης, και κει πήρε πια τη γνώριμη κλασσική του 

όψη ο ισλαμισμός». Βλ. στο ίδιο, σ. 10  
16

 Η αραβική είναι γλώσσα σημιτική, που συγγενεύει με την εβραϊκή και τη συριακή. Η περσική είναι 

γλώσσα ινδοευρωπαϊκή, ενώ η τουρκική είναι γλώσσα τουρκοταταρική, η οποία ομιλείται πέρα από 

την κεντρική Ασία μέχρι και την Άπω Ανατολή. Ωστόσο, και η τουρκική γλώσσα και η φαρσί, που 

ομιλείται στο Ιράν,  έχουν εμπλουτιστεί με αραβικά στοιχεία, αφού η παρουσία των Αράβων στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής, από τον 7ο αιώνα μ.Χ υπήρξε καταλυτική. Υπάρχουν επίσης και οι 

βερβερόφωνοι στο Μαρόκο και στην Αλγερία. Οι ομιλούντες κουρδικά συνιστούν την τέταρτη 

μεγαλύτερη γλωσσική ομάδα στην περιοχή, ενώ συναντούμε και την εβραϊκή γλώσσα, η οποία 

αναβίωσε τα τελευταία χρόνια. Βλ. στο ίδιο, σ. 10  
17

 Οι Πέρσες εξισλαμίσθηκαν και έμαθαν να γράφουν στην Αραβική. Ωστόσο, δεν υιοθέτησαν την 

αραβική γλώσσα στην καθομιλουμένη ούτε και υιοθέτησαν την ξεχωριστή αραβική εθνική 

συνείδηση. Το Ιράν, λοιπόν, ακόμα και στις μέρες μας, αν και βρίσκεται μέσα στα πλαίσια του Ισλάμ, 

έχει συνείδηση μιας ξεχωριστής πολιτιστικής οντότητας, η οποία έχει τις καταβολές της στην 

Περσική Αυτοκρατορία. Η άλλη πολύ σημαντική εθνότητα του ισλαμικού κόσμου, η τουρκική, 
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Πάντως, όπως παρατηρεί και ο ίδιος ο B. Lewis, «τα σύνορα μιας ζώνης ή 

μιας περιοχής δεν μπορούν να προσδιοριστούν με την ίδια ακρίβεια που τούτο 

γίνεται για ένα κράτος ή για μια συγκεκριμένη επαρχία χώρας. Αν εξαιρέσει κανείς 

τη θάλασσα, παντού αλλού η Μέση Ανατολή τελειώνει σε μιαν ακαθόριστη ζώνη 

χωρών που έχουν πολλά κοινά μαζί της μα και που δεν αποτελούν στην κυριολεξία 

κομμάτι της»
18

. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, ο B. Lewis εντάσσει στη Μέση 

Ανατολή: την Τουρκία, την Περσία (Ιράν), το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Αραβική 

Χερσόνησο, τα τέσσερα κράτη του Λεβάντ, δηλαδή τη Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ, 

και την Ιορδανία, και τελικώς την Αίγυπτο, καθώς και τις αραβόφωνες χώρες προς 

τα νότια και τα δυτικά της Αφρικής
19

.  

Πάντως, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η έκταση που καλύπτει η Μέση 

Ανατολή, διαφέρει ανάλογα με τα μεταβαλλόμενα συγκεκριμένα δεδομένα της κάθε 

εποχής και την εκάστοτε πολιτική πραγματικότητα. Για να κατανοήσουμε τις 

αλλαγές που έχουν τελεστεί στο πολιτικό χάρτη της Μέσης Ανατολής, είναι χρήσιμο 

να υπενθυμίσουμε ότι στο τέλος του 16
ου

 αιώνα, η κυριαρχία της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας επεκτείνεται από τα σύνορα του Μαρόκο στα δυτικά, μέχρι τα 

σύνορα του Ιράν στην ανατολικά, και από την Ερυθρά Θάλασσα στο νότο έως τις 

βόρειες και ανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Η παρακμή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας τον 19
ο
 αιώνα είχε ως αποτέλεσμα την παρεμβατικότητα των 

ευρωπαϊκών κρατών στις εσωτερικές υποθέσεις της αυτοκρατορίας και, τελικώς, τον 

διαμοιρασμό των εδαφών της. Η ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο βοήθησε στη χάραξη του χάρτη της σύγχρονης Μέσης 

Ανατολής. Μετά από την οριστική διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι 

υπόλοιπες αραβικές επαρχίες ανασυστάθηκαν στα εδάφη του Ιράκ, της Συρίας, του 

Λιβάνου, της Υπεριορδανίας και της Παλαιστίνης και για ένα σύντομο χρονικό 

διάστημα τέθηκαν υπό βρετανική και γαλλική διοίκηση, υπό το πρόσχημα της 

εντολής της Κοινωνίας των Εθνών. Επομένως, ο χάρτης της Μέσης Ανατολής είναι 

                                                                                                                                          
κινήθηκε στη Μέση Ανατολή δια μέσου της Κεντρικής Ασίας. Αρχικά ήταν ειδωλολάτρες που με το 

πέρασμα του χρόνου εξισλαμίσθηκαν. Με την σύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τον 13
ο
 

αιώνα έως και τις αρχές του 20
ου 
, οι Οθωμανοί θα διαδραματίσουν έναν αποφασιστικό ρόλο στην 

ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου. Η γλώσσα τους, θα εξισλαμισθεί για να περιλάβει αραβικά στοιχεία, 

θα αρχίσει να γράφεται με την αραβική γραφή και θα εμπλουτισθεί με το αραβοπερσικό λεξιλόγιο. 

Βλ. στο ίδιο, σ. 11-12 
18

 Στο ίδιο, σ. 19 
19

 Στο ίδιο, σ. 19 
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σχετικά πρόσφατος και υπήρξε αποτέλεσμα συγκρούσεων των μεγάλων δυνάμεων 

για το στρατηγικό έλεγχο της περιοχής.  

 Με βάση αυτά τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τη δυτική ιστορική 

προέλευση και, κατά συνέπεια, τη σχετικότητα του όρου μπορούμε να ορίσουμε ως 

Μέση Ανατολή, έστω συμβατικά, την περιοχή που εκτείνεται από την Αίγυπτο στα 

δυτικά έως το Ιράν στα ανατολικά και από την Τουρκία στο βορρά έως την Αραβική 

Χερσόνησο στα νότια. Ο όρος αναφέρεται σε πολλές διαφορετικές ομάδες χωρών 

που καλύπτουν πάνω από 6 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια ερήμων, βουνών αλλά 

και πλούσιων γεωργικών εκτάσεων
20

. Περιλαμβάνει τα πλούσια πετρελαιοπαραγωγά 

κράτη της Αραβικής Χερσονήσου: Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική 

Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη. Αυτά τα κράτη μαζί με 

εκείνα της Εύφορης Ημισελήνου (Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Συρία, Δυτική Όχθη 

και Λωρίδα της Γάζας) συχνά θεωρούνται ως «ο πυρήνας» της Μέσης Ανατολής
21

.  

Το αποικιακό παρελθόν του Μαρόκου, της Αλγερία και της Τυνησίας και σε 

μικρότερο βαθμό και της Λιβύης συνδέει τα παραπάνω κράτη με κοινές μνήμες έως 

την εποχή της ανεξαρτησίας τους, με αποτέλεσμα τα κράτη της Βορείου Αφρικής να 

αποτελούν μια ξεχωριστή υποενότητα του ευρύτερου αραβικού κόσμου υπό την 

ονομασία Μαγκρέμπ
22

.  

Οι βορειοαφρικανικές χώρες της Αλγερίας, της Αιγύπτου, της Λιβύης, του 

Μαρόκου και της Τυνησίας συχνά περιλαμβάνονται στον όρο Μέση Ανατολή όπως 

και τα κράτη της υπο-σαχάριας Αφρικής, όπως τα νησιά Κομόρες, το Τζιμπουτί, η 

Μαυριτανία, η Σομαλία, το Σουδάν (κυρίως λόγω της συμμετοχής τους στο 

Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών)
23
. Πέρα από το Ισραήλ, τα μη αραβικά κράτη της 

Τουρκίας και του Ιράν
24

 θεωρούνται, επίσης, σημαντικά τόσο λόγο της γεωγραφικής 

τους θέσης, όσο και εξαιτίας της κοινής ιστορικής και πολιτισμικής τους μοίρας με 

τα υπόλοιπα κράτη της Μέσης Ανατολής και συνήθως συμπεριλαμβάνονται στον 

ορισμό, καθώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία κυριαρχούσε στο σύνολο της 

                                                 
20

 Gerner Deborah J., and Jillian Schwedler (ed.), ό.π., σ. 1 
21

 Στο ίδιο, σ. 1 
22

 Τα κράτη του Μαγκρέμπ είναι μέλη του Αραβικού Συνδέσμου αλλά συμμετέχουν και στον 

Οργανισμό Αφρικανικής Ένωσης. Επιπλέον, τα τέσσερα παραπάνω κράτη έχουν αναπτύξει μια ειδική 

σχέση με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Μεσογείου- κυρίως την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.   
23

 Στο ίδιο, σ. 1 
24

 Το Ιράν κατέχει μια σημαντική γεωστρατηγική θέση, διότι στα ανατολικά συνορεύει με το 

Αφγανιστάν και την Κεντρική Ασία, ενώ στα δυτικά με το Ιράκ και τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. 
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γεωγραφικής επικράτειας της Μέσης Ανατολής επηρεάζοντας την ιστορία και την 

κουλτούρα των λαών της περιοχής. Όταν οι ορισμοί της περιοχής επεκτείνουν τα 

γεωγραφικά όρια, για να συμπεριληφθεί και η Αραβική Βόρειος Αφρική, που 

αναφέρεται στην περιοχή μεταξύ του Μαρόκου και της Ινδικής Χερσονήσου και η 

οποία περιλαμβάνει όλα τα αραβικά κράτη μαζί με το Ισραήλ, το Ιράν, την Τουρκία, 

το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και γενικότερα τις 

μουσουλμανικές χώρες της νότιας και νοτιονατολικής Ασίας, τότε γίνεται λόγος για 

Ευρύτερη Μέση Ανατολή (Greater Middle East) ή Νέα Μέση Ανατολή (New Middle 

East)
25

. 

 

2.3 Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα 
 

Η παρούσα διατριβή αναγνωρίζοντας τη σχετικότητα που περικλείει τον όρο 

Μέση Ανατολή θα υιοθετήσει για λόγους που αφορούν στη διαχείριση του θέματος 

τον όρο που περικλείει τόσο τα κράτη του Μασρέκ ή της «γόνιμης ημισελήνου», 

δηλαδή το Ιράκ, το Λίβανο, τη Συρία και την Ιορδανία, όσο και τα κράτη του 

Μαγκρέμπ, δηλαδή τη Λιβύη, την Αίγυπτο, την Τυνησία, την Αλγερία, το Μαρόκο, 

καθώς και τα κράτη της Αραβικής Χερσονήσου (Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, 

Ομοσπονδία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ομάν). Τα 

υποσυστήματα του Μασρέκ και του Μαγκρέμπ είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν 

αποκομμένα, διότι βρίσκονται σε άμεση αλληλεξάρτηση και χαρακτηρίζονται από 

ιδεολογική και πολιτική διαπερατότητα. Έτσι, οι συγκρούσεις, οι αντιπαλότητες και 

οι ανατροπές που λαμβάνουν χώρα στη μια περιοχή επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις 

εξελίξεις στην άλλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλληλεξάρτηση των δύο 

υποσυστημάτων, εξαιτίας των κοινών ιστορικών καταβολών τους και των 

παρόμοιων πολιτικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτά, αλλά και των παρεμφερών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Επομένως, η προφανής αλληλεξάρτηση ανάμεσα 

στα υποσυστήματα της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής οδηγούν στην 

ενιαία γεωπολιτική θεώρηση τους. Εξάλλου, από το ζήτημα του εκδημοκρατισμού 

των κρατών της Μέσης Ανατολής δεν μπορούν να εξαιρεθούν τα κράτη του 

                                                 
25

 Η έννοια της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής χρησιμοποιήθηκε επίσημα για πρώτη φορά το 2004 από 

την αμερικανική κυβέρνηση του George W. Bush, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G8 (8 

Ιουνίου 2004) Βλ. στο Ottaway Marina and Carothers Thomas, “The Greater Middle East Initiative: 

Off to a False Start”, Policy Brief, Carnegie Endowment for International Peace, 29 March 2004  
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υποσυστήματος του Μαγκρέμπ, διότι από εκεί ξεκίνησαν οι αραβικές εξεγέρσεις του 

2010-2011 που προκάλεσαν πολλαπλές αντιδράσεις στον αραβικό κόσμο και 

ανέτρεψαν παγιωμένα καθεστώτα, με αποτέλεσμα την αναδιαμόρφωση του χάρτη 

της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Η Τουρκία και το Ιράν δεν 

συμπεριλαμβάνονται παραδοσιακά στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του 

αραβικού κόσμου, ωστόσο, η συγκεκριμένη διατριβή θα αναφερθεί γενικώς στις 

παραπάνω χώρες εξαιτίας της περιφερειακής τους θέσης και της επιρροής που 

ασκούν στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής, με αποτέλεσμα να συνδέονται με το 

ζήτημα του εκδημοκρατισμού των μεσανατολικών κρατών άμεσα ή έμμεσα. 

Ωστόσο, για λόγους συνοχής και διαχειρισιμότητας της ύλης ο όρος Μέση Ανατολή 

στην παρούσα διατριβή θα εξαιρέσει τις ανεξάρτητες ισλαμικές δημοκρατίες της 

Κεντρικής Ασίας από την παρούσα μελέτη καθώς και τα κράτη της Μαυριτανίας και 

του Σουδάν, τα οποία εντάσσονται πλησιέστερα στην υποσαχάρια Αφρική
26

. 
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 Σπυρόπουλος Γεώργιος Μ., Ο Τρίτος Κόσμος στις Διεθνείς Σχέσεις: μύθοι και πραγματικότητες, ό.π., 

σ. 336-337  
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Κεφάλαιο 3: Η προβληματική και η αποσαφήνιση των όρων του 

Εκδημοκρατισμού και της Δημοκρατίας. 

 

3.1 Εισαγωγή 
 

 Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να καταδείξει τις μεταβλητές εκείνες 

που επιδρούν στον «εκδημοκρατισμό» των κρατών της Μέσης Ανατολής. 

Οπωσδήποτε ένα τέτοιου είδους εγχείρημα έρχεται αντιμέτωπο με τα επιστημονικά 

πεδία της Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης και της Πολιτικής Επιστήμης, εφόσον 

χρειάζεται να αποσαφηνιστούν μια σειρά από όροι όπως: εκδημοκρατισμός, 

δημοκρατία, πολιτικά καθεστώτα, δημοκρατικά καθεστώτα, αυταρχικά καθεστώτα, 

ατελείς ή ανολοκλήρωτες δημοκρατίες κ.α. Το κεφάλαιο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να 

συμπεριληφθεί στη διδακτορική διατριβή, διότι ο ίδιος ο όρος δημοκρατία δεν είναι 

μονοσήμαντος και η οπτική με την οποία γίνεται αντιληπτή η έννοια της ίδιας της 

δημοκρατίας ή του εκδημοκρατισμού επηρεάζει τελικώς την κατανόηση και ερμηνεία 

των πολιτικών φαινομένων της περιοχής.   

 Επί δεκαετίες έχουν αναζητηθεί οι αναγκαίες και επαρκείς προϋποθέσεις για 

τη λειτουργία της δημοκρατίας (π.χ, η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του 

τύπου, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων 

εκλογών, η ύπαρξη μιας σειράς ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων κ.α) στις 

θεωρίες εκδημοκρατισμού (democratization theory)
1
. Στην ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία το πεδίο του εκδημοκρατισμού των κρατών είναι ζήτημα έντονων 

θεωρητικών αντιπαραθέσεων και δεν έχει υπάρξει μια κοινή συμφωνία σε σχέση με 

τα κοινά χαρακτηριστικά του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η διαπίστωση αυτή κάνει 

ακόμα πιο απαραίτητη την παρουσία ενός κεφαλαίου στη διδακτορική διατριβή που 

θα ορίζει το πλαίσιο ανάλυσης μέσα από την προσέγγιση εννοιών, όπως 

εκδημοκρατισμός και δημοκρατία.  

Επομένως, το παρόν κεφάλαιο της διατριβής θα παρουσιάσει τα στοιχεία 

εκείνα, τα οποία και θεωρεί ότι εμπεριέχονται στη φύση του πολιτεύματος της 

δημοκρατίας. Η παρουσίαση των συστατικών στοιχείων της δημοκρατίας επιτρέπει 

την ταξινόμηση των πολιτικών καθεστώτων σε δημοκρατικά και αυταρχικά. Καθώς 

                                                 
1
 Munck Gerardo, «The Regime Question: Theory Building in Democracy Studies», World Politics, 

vol. 54, October 2001, σελ. 119-44, και τα έργα των Collier D., Linz J., Stepan A., Diamond L., 

O’Donnell G., Schmitter P., Whitehead L. 
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η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία δεν έχει καταλήξει σε μια συμφωνία αναφορικά με τα 

κεντρικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το 

πότε και εάν ένα αυταρχικό καθεστώς βρίσκεται σε μετάβαση προς την εγκαθίδρυση 

δημοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα απουσιάζει ένας ιδεατός ορισμός της δημοκρατίας, η 

προσέγγιση της ταξινόμησης των πολιτικών καθεστώτων σε δημοκρατικά, αυταρχικά 

και μικτού τύπου θα μας επιτρέψει να οριοθετήσουμε όσο το δυνατόν πιο 

αντικειμενικά τον τύπο των πολιτικών καθεστώτων που κυριαρχούν στη Μέση 

Ανατολή. Ειδικά για τα πολιτικά συστήματα των κρατών της Μέσης Ανατολής θα 

επιχειρηθεί να καταδειχθεί ότι η ταξινόμηση τους στα αυταρχικά ή στα δημοκρατικά 

καθεστώτα δεν είναι ξεκάθαρη, διότι τα κράτη αυτά συνδυάζουν πολιτικά 

χαρακτηριστικά-τόσο αυταρχικά όσο και δημοκρατικά-με αποτέλεσμα να αποτελούν 

μια ιδιαίτερη κατηγορία «ατελών ή ανολοκλήρωτων δημοκρατιών» με «ημι-

αυταρχικού/ημι-δημοκρατικού» τύπου πολιτικά συστατικά. Η ιδιαίτερη αυτή 

ταξινόμηση των μεσανατολικών κρατών δημιουργεί μια ασάφεια και μια 

προβληματική σχετικά με την πορεία της μετάβασης που φέρεται να λαμβάνει 

περισσότερο τη μορφή μιας «πολιτικής φιλελευθεροποίησης» των καθεστώτων παρά 

ενός ολοκληρωμένου «εκδημοκρατισμού». 

Επιπλέον, ο εκδημοκρατισμός θεωρείται από την παρούσα διατριβή ως μια 

πολιτική διαδικασία που περιλαμβάνει τρία στάδια: τη μετάβαση, τη σταθεροποίηση 

και την παγίωση. Ωστόσο, ο ορισμός του εκδημοκρατισμού των κρατών της Μέσης 

Ανατολής δεν στηρίζεται μόνο στο κριτήριο της διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων 

εκλογών, αν και η παραπάνω εξέλιξη θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για το πρώτο 

στάδιο του εκδημοκρατισμού, αυτού της μετάβασης, αλλά ο ορισμός λαμβάνει 

υπόψη του και μια σειρά από άλλα προαπαιτούμενα, όπως για παράδειγμα το 

σεβασμό των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων.  

Κατά συνέπεια, το παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσει να ακολουθήσει μια 

αποδεικτική πορεία, ώστε να καταλήξει στο εάν και κατά πόσο κράτη της Μέσης 

Ανατολής ταξινομούνται στα αυταρχικά πολιτικά καθεστώτα. Πέρα από την 

περιγραφή και τη σύγκριση των συστατικών στοιχείων των πολιτικών καθεστώτων-

αυταρχικών και δημοκρατικών- επιλέχθηκε η συγκριτική έρευνα των δεικτών 

εκδημοκρατισμού (κλίμακες δημοκρατίας) του Polity IV, του Freedom House, του 

Middle East Forum και του Economist Intelligence Unit. Οι παραπάνω κλίμακες 
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δημοκρατίας βάση συγκεκριμένων μεταβλητών κατατάσσουν τα καθεστώτα της 

Μέσης Ανατολής σε δημοκρατικά και μη. Η παραπάνω προσέγγιση επιλέχθηκε 

συμπληρωματικά, ώστε να διαπιστωθεί, όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά, έγκυρα 

και με μετρήσιμα στοιχεία, η ακριβής ταξινόμηση των πολιτικών καθεστώτων της 

Μέσης Ανατολής.  

 

3.2 Προσδιορισμός της έννοιας του «εκδημοκρατισμού»  
 

Ως εκδημοκρατισμός νοείται μια διαδικασία που οδηγεί ένα πολιτικό 

καθεστώς, δηλαδή μια θεσμοθετημένη μορφή συγκρότησης και οργάνωσης της 

πολιτικής εξουσίας, στην απόρριψη κάποιων πολιτικών χαρακτηριστικών που 

συνδέονται με τον αυταρχισμό και στην υιοθέτηση κάποιων θεσμικών, πολιτικών, 

φιλοσοφικών, λογικών και ηθικών προαπαιτούμενων που συνδέονται με το 

δημοκρατικό πολίτευμα. Ουσιαστικά, ο εκδημοκρατισμός ενός πολιτικού 

καθεστώτος συνδέεται με τη μετάβαση ενός αυταρχικού συστήματος διακυβέρνησης 

ή ενός ανολοκλήρωτου-ατελούς δημοκρατικού πολιτεύματος προς ένα  δημοκρατικό 

πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης, προς μια δημοκρατία. Σύμφωνα μάλιστα με τους 

Juan J. Linz και Alfred Stepan, «μια δημοκρατική μετάβαση θεωρείται 

ολοκληρωμένη, όταν έχει επιτευχθεί μια επαρκής συμφωνία σχετικά με τις πολιτικές 

διαδικασίες για την εγκαθίδρυση εκλεγμένης κυβέρνησης, όταν μια κυβέρνηση 

έρχεται στην εξουσία ως το άμεσο αποτέλεσμα ελεύθερης και λαϊκής ψήφου, όταν 

αυτή η κυβέρνηση de facto έχει την εξουσία της προώθησης νέων πολιτικών, και 

όταν η εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία που προκύπτουν από αυτήν 

τη νέα δημοκρατία δεν υποχρεώνονται να μοιραστούν την εξουσία με άλλους φορείς 

de jure»
2
. Κατά βάση, ο πολιτικός εκδημοκρατισμός περιλαμβάνει την επέκταση της 

πολιτικής συμμετοχής
3
, ώστε να παρέχει στους πολίτες ένα βαθμό πραγματικού και 

ουσιαστικού συλλογικού ελέγχου στη δημόσια πολιτική.  

                                                 
2
 Linz Juan J., and Alfred C. Stepan,  Problems of Democratic Transition and Consolidation: 

Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Johns Hopkins University Press, 

Baltimore, 1996 παρατίθεται στο Hasan Zoya, Democracy in Muslim Societies: the Asian Experience, 

Sage Publications, New Delhi, 2007, σ. 41  
3
 Rex Brynen, Bahgat Korany and Paul Noble, “Theoretical Perspectives on Arab Liberalization and 

Democratization”, στο Brynen, Korany and Noble (eds.), Political Liberalization and 

Democratization in the Arab World, Volume I, Lynne Rienner Publishers, Boulder and London, 1995, 

σ. 3 
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3.3 Τύποι εκδημοκρατισμού των κρατών 
 

Η διαδικασία και τα στάδια της μετάβασης ενός κράτους προς τη δημοκρατία 

είναι ζητήματα τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς την ανάλυση τους. Τα 

κράτη εκδημοκρατίζονται με διαφορετικούς ρυθμούς, κάποια σταδιακά και κάποια 

άλλα εντελώς ξαφνικά. Σε κάποια κράτη ο εκδημοκρατισμός έρχεται ως αποτέλεσμα 

ισχυρών κοινωνικοοικονομικών αλλαγών και σε άλλα ο εκδημοκρατισμός προκύπτει 

από πολιτική αστάθεια ή από εξωτερικές πιέσεις. Η βιβλιογραφία η σχετική με τις 

θεωρίες μετάβασης συμφωνεί ότι δεν υπάρχει ένα παγκόσμιο πρότυπο 

εκδημοκρατισμού. 

 Σύμφωνα με τις θεωρίες μετάβασης υπάρχουν διάφοροι τύποι 

εκδημοκρατισμού
4
 των κρατών. 

 Ένας πρώτος τύπος μετάβασης προς το δημοκρατικό πολίτευμα είναι ο 

επανεκδημοκρατισμός μιας χώρας με την παρακίνηση ή τη συνδρομή 

εξωτερικών δυνάμεων.  

 Άλλη συνηθισμένη μετάβαση είναι αυτή της επανεισαγωγής δημοκρατικών 

κανόνων από μια δύναμη κατοχής μετά τη στρατιωτική νίκη σε ένα 

ολοκληρωτικό καθεστώς, όπως στις χώρες «των δυνάμεων του Άξονα», μετά 

το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

 Τρίτος τύπος εκδημοκρατισμού, η μετάβαση στη δημοκρατία με την 

πρωτοβουλία πολιτικών και στρατιωτικών ομάδων του παλαιού καθεστώτος ή 

με τη μορφή συμφωνίας ομάδων του παλαιού καθεστώτος και της 

αντιπολίτευσης, συμφωνία η οποία βάζει τα θεμέλια ενός διάδοχου 

δημοκρατικού πολιτεύματος με τη μορφή μεταπολιτευτικής τομής. 

Χαρακτηρίζεται ως «μετασχηματισμός» ή «reforma». Πρόκειται για την 

περίπτωση του καθεστωτικού εκδημοκρατισμού, περίπτωση στην οποία 

ανήκει η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία.  

 Τέταρτος τύπος εκδημοκρατισμού εκείνος ο οποίος πραγματοποιείται με τη 

συναίνεση του κυρίαρχου πολιτικού μπλοκ και προέρχεται από 

μεταρρυθμιστές της παλαιάς τάξης, με σημαντική συμμετοχή της 

αντιπολίτευσης. Αυτός ο τύπος εκδημοκρατισμού εφαρμόστηκε στη Νότια 
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Κορέα, την Ουρουγουάη, την Πολωνία και την πρώην Τσεχοσλοβακία. 

Πρόκειται για ένα μείγμα μετασχηματισμού και δομικής ρήξης με το παλαιό 

καθεστώς.  

 Για τον πέμπτο τύπο εκδημοκρατισμού ή επανεκδημοκρατισμού 

καθιερώθηκαν ορισμοί όπως «κατάρρευση», Kollaps, replacement ή ruptura. 

Πρόκειται για ένα τύπο εκδημοκρατισμού που περιλαμβάνει δομική ρήξη με 

το προϋπάρχον πολιτικό σύστημα και όπου τον εκδημοκρατισμό 

αναλαμβάνουν οι ομάδες της αντιπολίτευσης ανατρέποντας το παλαιό 

καθεστώς με τη μέθοδο της επαναστατικής αλλαγής. Χαρακτηριστικό όμως 

αυτής της αλλαγής είναι πως οδηγεί πολύ σύντομα στην εγκαθίδρυση ενός 

αυταρχικού μονοκομματικού συστήματος
5
.  

Όσον αφορά στο ζήτημα επιλογής της καταλληλότερης χρονικής συγκυρίας 

για τη μετάβαση, φαίνεται ότι ο «εκδημοκρατισμός» ως μια διαδικασία μετάβασης 

από ένα αυταρχικό καθεστώς σε ένα πολιτικό καθεστώς με δημοκρατικά 

χαρακτηριστικά δεν αποτελεί μια κατάσταση που ολοκληρώνεται μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και το οποίο μπορούμε να οριοθετήσουμε. Η 

βιβλιογραφία της συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης γενικώς αναγνωρίζει ότι η 

διαδικασία του εκδημοκρατισμού εκτυλίσσεται μέσω συγκεκριμένης αλληλουχίας 

σταδίων. Έτσι, ο εκδημοκρατισμός περιλαμβάνει τρία στάδια: τη φάση της 

μετάβασης, της σταθεροποίησης και της παγίωσης. Αρχικά συντελείται ένα άνοιγμα, 

μια περίοδος πολιτικής φιλελευθεροποίησης, κατά την οποία το αυταρχικό καθεστώς 

κλυδωνίζεται από εσωτερικές συγκρούσεις. Στη συνέχεια, ακολουθεί η ρήξη και η 

μετάβαση, δηλαδή η κατάρρευση του παλαιού καθεστώτος και η ανάδειξη μιας νέας, 

δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης. Από τη στιγμή της κατάρρευσης ενός 

αυταρχικού καθεστώτος, που σηματοδοτεί την πρώτη φάση της μετάβασης έως τη 

                                                                                                                                          
4
 Rustow Dankwart A., “Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model”, Comparative 

Politics, Vol.2, no.3, Apr. 1970, σ. 345 
5
 Σύμφωνα με την έρευνα της μετάβασης στη δημοκρατία, φαίνεται να ενυπάρχει μεγάλη σχέση 

μεταξύ του τρόπου μετασχηματισμού και επιτυχημένης ή αποτυχημένης μετάβασης στη δημοκρατία. 

Οι Philippe Schmitter και Terry Kart υποστήριξαν ότι μια «επαναστατική» μετάβαση οδηγεί 

αναπόφευκτα σε ένα ανοικτό ή συγκαλυμμένο μονοκομματικό κράτος. Αντιθέτως, η «μετάβαση 

κατόπιν συμφωνίας» δημιουργεί ένα σχετικά σταθερό δημοκρατικό σύστημα με αξιοσημείωτο 

παρεμβατικό κράτος και κορπορατιστικές δομές. Η «μετάβαση μέσω εξαναγκασμού» καταλήγει σε 

μια λαϊκίστικη δημοκρατία και, στην καλύτερη περίπτωση, σε ένα Σύνταγμα, το οποίο ταλαντεύεται 

μεταξύ λαϊκίστικης δημοκρατίας και δημοκρατίας των κοινωνικών συμφωνιών (consociational 
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στιγμή της παγίωσης της δημοκρατίας, ο εκδημοκρατισμός είναι μια κατάσταση σε 

εξέλιξη. Μάλιστα, όπως σημειώνει ο Rustow, «από τη στιγμή που αναπτύσσονται 

νέες κοινωνικές δυνάμεις και διαμορφώνονται νέες συνήθειες, η χρονική περίοδος 

της μιας γενιάς είναι πιθανότατα η ελάχιστη χρονική περίοδος μετάβασης»
6
. Το 

τελευταίο στάδιο είναι η παγίωση, μια σχετικά μακρόχρονη διαδικασία κατά την 

οποία η δημοκρατία δεν περιορίζεται σε θεσμικά προαπαιτούμενα, αλλά εξελίσσεται 

ουσιαστικά με την καθιέρωση δημοκρατικών εκλογών, με την ομαλή εναλλαγή στην 

εξουσία, με τη μεταρρύθμιση των κρατικών μηχανισμών, την ενδυνάμωση της 

κοινωνίας των πολιτών και τη γενικότερη εξοικείωση των πολιτών με τους νέους 

δημοκρατικούς κανόνες
7
.   

 

3.4 Τα στάδια του Εκδημοκρατισμού 

 

3.4.1  Μετάβαση 
 

Ως μετάβαση νοείται το μεσοδιάστημα μεταξύ ενός πολιτικού συστήματος σε 

ένα άλλο, ακόμα και αν αναφερόμαστε στην περίπτωση όπου ένα αυταρχικό 

σύστημα εξουσίας αντικαθίσταται από ένα άλλο, αυταρχικού τύπου καθεστώς. Οι 

μεταβάσεις από ένα πολιτικό σύστημα σε κάποιο άλλο μπορεί να έχουν απρόβλεπτα 

αποτελέσματα και αρκετές φορές αποτυγχάνουν να καταλήξουν σε έναν 

δημοκρατικό συμβιβασμό. Ωστόσο, μια πραγματική δημοκρατική μετάβαση έχει την 

αφετηρία της στην κατάλυση ενός αυταρχικού καθεστώτος και ολοκληρώνεται με 

την εγκαθίδρυση ενός δημοκρατικού πολιτεύματος μέσω της διεξαγωγής ελεύθερων 

εκλογών. Η θεσμοθέτηση της δημοκρατίας επέρχεται με την παραχώρηση του 

καθολικού δικαιώματος ψήφου και με τη δημιουργία ενός εκλογικού συστήματος 

που προσανατολίζεται στην εξισορρόπηση συμφερόντων και στην 

αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των πολιτών. Η ύπαρξη ενός ισχυρού κράτους 

δικαίου, ο περιορισμός της εξουσίας κυβερνητικών οργάνων που δεν έχουν εκλεγεί 

απευθείας από το λαό, καθώς και ο έλεγχος των εκλεγμένων αντιπροσώπων 

                                                                                                                                          
democracy). Βλ. σχετικά στο Κart, Terry Lynn και Schmitter Philippe, “Modes of Transition in Latin 

America and Southern and Eastern Europe”, ISSJ 28, 1990, σ. 269-284 
6
 Rustow Dankwart A., “Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model”, ό.π., σ. 337-363  

7
 Carothers, Thomas, “The end of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy, The John 

Hopkins University Press and the National Endowment for Democracy, 13:1 (2002), σ. 7 
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αποτελούν βασικές προϋποθέσεις θεσμοθέτησης της δημοκρατίας. Η περίπτωση 

αυτή χαρακτηρίζεται ως δημοκρατική μετάβαση. 

 

3.4.2 Σταθεροποίηση 
 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μετάβασης ακολουθεί η φάση της 

σταθεροποίησης του εγκαθιδρυμένου δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο Guillerno 

O’Donnell υποστηρίζει ότι η φάση της σταθεροποίησης σχετίζεται με την 

αποτελεσματική λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος
8
. Ένας άλλος 

ακαδημαϊκός, ο Andreas Schedler, ο οποίος ασχολήθηκε με τις δημοκρατικές 

μεταβάσεις, συνδέει τη σταθεροποίηση με την εγκαθίδρυση των θεσμών εκείνων και 

των κυβερνητικών οργάνων που θα οδηγήσουν ένα καθεστώς στο δρόμο της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας
9
. Τέλος, ο πιο πειστικός ορισμός της σταθεροποίησης 

προτείνεται από τους Linz και Stepan, οι οποίοι υποστήριξαν ότι μια δημοκρατία 

μπορεί να θεωρείται σταθερή, όταν δημιουργηθεί η βεβαιότητα ότι πρόκειται «για 

την μοναδική εναλλακτική επιλογή»
10

. Αν δηλαδή μια ικανή πλειοψηφία της κοινής 

γνώμης θεωρεί ότι η δημοκρατία είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή πολιτεύματος για 

τη διακυβέρνηση μιας κοινωνίας και αν οι κυβερνητικές και οι μη κυβερνητικές 

δυνάμεις συμφωνούν να επιλύουν τις διαφορές τους μέσω δημοκρατικών θεσμών 

και διαδικασιών. Η σταθεροποίηση της δημοκρατίας φαίνεται, επομένως, να 

εξαρτάται, κυρίως, από τη νομιμοποίηση της. Η νομιμότητα του δημοκρατικού 

πολιτεύματος εξαρτάται αποκλειστικά από την πίστη του συνόλου των πολιτών ή 

τουλάχιστον ενός σημαντικού μέρους αυτών ότι το δημοκρατικό πολίτευμα 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους και είναι καλύτερο από κάθε άλλο 

εναλλακτικό πολίτευμα.  

 

3.4.3 Παγίωση  
 

Οι περισσότεροι θεωρητικοί των δημοκρατικών μεταβάσεων δεν 

ασχολούνται με τις ήδη εγκαθιδρυμένες δημοκρατίες, αλλά κυρίως με κράτη του 

                                                 
8
 O'Donnell, Guillermo A., and Philippe C. Schmitter. Transitions from Authoritarian Rule, Johns 

Hopkins University Press, Baltimore, 1986, σ. 6  
9
 Schedler Andreas, “What is Democratic Consolidation?”, Journal of Democracy, Vol. 9, nο. 2, April 

1998, σ. 39-55 
10

 Linz Juan J., and Alfred C. Stepan, Towards Consolidated Democracies: Five Arenas and Three 

Surmountable Obstacles, Institute for National Policy Research, Taipei, 1995. 



 

 [47]  

 

αναπτυσσόμενου κόσμου που θεωρητικά κατατάσσονται στο πρώτο ή δεύτερο 

στάδιο εκδημοκρατισμού. Μια παγιωμένη δημοκρατία θεωρείται το πολίτευμα που 

χαρακτηρίζεται από την προστασία των δικαιωμάτων, το σεβασμό προς τις 

δημοκρατικές αρχές και θεσμούς και τη βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ότι η δημοκρατία 

έχει μια «ποιότητα» ως πολίτευμα που εκλείπει από τα υπόλοιπα. Φυσικά, στο δρόμο 

προς την παγίωση της δημοκρατίας ελλοχεύουν κίνδυνοι, οι οποίοι προκύπτουν, 

κυρίως, από την οικονομική και κοινωνική υπανάπτυξη, από μια αδύναμη κοινωνία 

πολιτών, από παθογενείς εθνικές, θρησκευτικές ή κοινωνικές αντιπαραθέσεις και μια 

υπανάπτυκτη έννοια του κράτους. Τα επισφαλή σύνορα, η ελλιπής κρατική 

θεσμοθέτηση στο εσωτερικό, η αναρχία, η πολιτική αστάθεια εμποδίζουν την 

δεσμευτικότητα και αξιοπιστία των κρατικών αποφάσεων και άρα την παγίωση της 

δημοκρατίας.  

Το αποτέλεσμα της μετεξέλιξης ενός πολιτικού συστήματος δεν είναι φυσικά 

προκαθορισμένο. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους πολιτικούς χειρισμούς και 

τη θέληση των βασικών πολιτικών πρωταγωνιστών, αλλά και από μια σειρά 

ευνοϊκών συγκυριών κατά τη διαδικασία μετάβασης. Συχνά, οι μεταβάσεις στη 

δημοκρατία είναι χωρίς δομή, ανοιχτές, γεμάτες προκλήσεις και αβεβαιότητα για 

τους συμμετέχοντες. Και αυτό που αποδεικνύεται ως πλεονέκτημα κατά την πρώτη 

φάση μετάβασης, για παράδειγμα η υψηλή πολιτική κινητοποίηση των πολιτών, 

μπορεί να αποτελεί μειονέκτημα στη φάση παγίωσης και θεσμοθέτησης
11

. 

Όπως υποστήριξε και ο Dahl στο έργο του Περί Δημοκρατίας, «για τις μη 

δημοκρατικές χώρες, η πρόκληση είναι αν και με ποιον τρόπο μπορούν να 

πραγματοποιήσουν τη μετάβαση προς τη δημοκρατία. Για τις πρόσφατα 

εκδημοκρατισμένες χώρες η πρόκληση είναι αν και με ποιον τρόπο οι νέες 

δημοκρατικές πρακτικές και οι θεσμοί μπορούν να ενισχυθούν ή, όπως θα έλεγαν 

ορισμένοι πολιτικοί επιστήμονες, να παγιωθούν, έτσι ώστε να μπορούν να αντέξουν 

στις δοκιμασίες του χρόνου, των πολιτικών συγκρούσεων και των κρίσεων. Για τις 

παλαιότερες δημοκρατίες, η πρόκληση είναι να τελειοποιηθεί και να αποκτήσει 

μεγαλύτερο βάθος η δημοκρατία»
12

. 

                                                 
11

 Bratton Michael και Van de Walle Nicolas, Democratic Experiments in Africa. Regime Transitions 

in Comparative Perspective, Cambridge University Press, UK, 1997, σ. 278 
12

 Dahl Robert, Περί Δημοκρατίας, μτφρ: Βασίλης Κόρκας, Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα 2001, σ. 16 
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Στη Μέση Ανατολή, όπως θα εξετάσουμε και στη συνέχεια, οι δημοκρατικές 

μεταβάσεις εφαρμόζονταν στην πλειοψηφία των κρατών μόνο κατά τα πρώτα στάδια 

των φάσεων μετάβασης και σταθεροποίησης, με αποτέλεσμα τα πολιτικά καθεστώτα 

του αραβικού κόσμου να εκδημοκρατίζονται μερικώς και να μετατρέπονται σε 

«ψευδείς δημοκρατίες» ή όπως αποκαλούνται από τη διεθνή βιβλιογραφία σε «ημι-

αυταρχικά καθεστώτα». Η πλειοψηφία των κρατών της Μέσης Ανατολής διαθέτει 

αυταρχικά πολιτικά συστήματα που χαρακτηρίζονται από τη συγκεντρωτική 

διακυβέρνηση της εκτελεστικής εξουσίας, συνήθως ένας βασιλιάς, μια βασιλική 

οικογένεια, ένα θρησκευτικό κατεστημένο, ένας ισχυρός πρόεδρος ασκούν την 

διακυβέρνηση
13

.  

 

3.5 Αποσαφήνιση της έννοιας  «Δημοκρατία» 
 

Η κατανόηση και η ερμηνεία του εκδημοκρατισμού εξαρτάται ασφαλώς και 

από την επεξήγηση μιας σειράς όρων, όπως για παράδειγμα πολιτικά καθεστώτα, 

αυταρχισμός και, κυρίως, από τη στιγμή που ομιλούμε για μια μετάβαση στο 

δημοκρατικό πολίτευμα από τον προσδιορισμό του ίδιου του όρου δημοκρατία. 

Ωστόσο, η αποσαφήνιση του όρου δημοκρατία εμφανίζει μια σειρά από δυσκολίες. 

Η πρώτη και  μεγαλύτερη δυσκολία του εγχειρήματος αποσαφήνισης προκύπτει από 

το γεγονός ότι, όταν οι πολιτικοί-κοινωνικοί επιστήμονες υπεισέρχονται στην 

θεματική της δημοκρατίας, καθώς  την ίδια στιγμή λειτουργούν και ως κοινωνικά 

υποκείμενα τα οποία εμπλέκονται, όπως και οι υπόλοιποι, σε πρακτικές 

συγκρούσεις, αξίωσης ισχύος και νοηματοδότησης, επηρεάζονται από την 

ιδεολογική τους τοποθέτηση και τη γεωγραφική τους καταβολή. Η δεύτερη 

δυσκολία αποσαφήνισης του όρου δημοκρατία προκύπτει από το γεγονός ότι, ανά 

τους αιώνες, ο πολιτικός αυτός όρος σήμαινε διαφορετικά πράγματα για 

διαφορετικούς ανθρώπους. Κατά συνέπεια, ο ορισμός της δημοκρατίας αποτελεί ένα 

δύσκολο εγχείρημα, διότι εξαρτάται από τη χρονική περίοδο, το πολιτισμικό, 

                                                 
13

 Αυτό αποτελεί το κυρίαρχο παράδειγμα διακυβέρνησης στη Μέση Ανατολή με μόνη εξαίρεση το 

παράδειγμα του Λιβάνου, όπου εφαρμόζεται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών τόσο σε 

συνταγματικό επίπεδο όσο και στην πολιτική πραγματικότητα ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτικούς 

θεσμούς και στις θρησκευτικές κοινότητες. Το ίδιο συμβαίνει και στο Ιράκ όπου η αμερικανική 

επέμβαση διέλυσε το κυρίαρχο μοντέλο της διακυβέρνησης από έναν ισχυρό Πρόεδρο, τον Σαντάμ 

Χουσεΐν. Παρόλα αυτά μετά την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ και την εγκαθίδρυση 
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πολιτικό, οικονομικό περιβάλλον και την κοινωνική τάξη και, κατά συνέπεια, είναι 

δύσκολο να ορίσουμε με ακρίβεια τον όρο δημοκρατία ή να διακρίνουμε με 

σαφήνεια τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις δημοκρατικές κυβερνήσεις. Είναι 

γεγονός ότι ανά τον κόσμο έχουν εφαρμοστεί διάφορα μοντέλα δημοκρατίας σε 

αλληλεπίδραση με διάφορες κοινωνικο-πολιτισμικές παραδόσεις και πρακτικές
14

. 

Για τους παραπάνω λόγους οι πολιτικοί επιστήμονες δεν συμφωνούν σε έναν 

κοινά αποδεκτό ορισμό της δημοκρατίας. Για παράδειγμα, ο Martinussen θεωρεί ότι 

«δημοκρατία είναι ένας τρόπος οργάνωσης της κυβέρνησης και της συμμετοχής των 

πολιτών σε αυτήν. Ο δημοκρατικός τρόπος οργάνωσης της κυβέρνησης 

περιλαμβάνει:  

 Ανταγωνισμό για κυβερνητικές θέσεις 

 Συμμετοχή των πολιτών στην επιλογή των πολιτικών ηγετών και 

 Αστικές και πολιτικές ελευθερίες, ή ανθρώπινα δικαιώματα με τη στενότερη 

έννοια»
15

.  

Από την άλλη, σύμφωνα με τον ορισμό της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας του 

Diamond, Linz και Lipset, για να χαρακτηριστεί ένα πολιτικό σύστημα δημοκρατικό 

θα πρέπει να διαθέτει τα τρία παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1) Ανταγωνισμό ανάμεσα σε άτομα και οργανωμένες ομάδες (κυρίως πολιτικά 

κόμματα) για όλες τις πιθανές κυβερνητικές θέσεις ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα αποκλείοντας τη χρήση βίας.  

2) Ένα υψηλό ποσοστό πολιτικής συμμετοχής στην επιλογή ηγετών και 

πολιτικών, έπειτα από τη διεξαγωγή τακτικών και δίκαιων εκλογών, ώστε 

καμία κοινωνική ομάδα ή άτομο να μην αποκλείεται.  

3) Ένα επίπεδο πολιτικών και ατομικών ελευθεριών-ελευθερία της έκφρασης, 

ελευθεροτυπία, ελευθερία να οργανώνεις και να γίνεσαι μέλος σε 

                                                                                                                                          
δημοκρατικού πολιτεύματος, η βία και η πολιτική αστάθεια επικράτησαν χωρίς, τελικώς, να προκύψει 

ένα σταθερό δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. 
14

 Η δημοκρατία έχει παράγει διάφορες μορφές διακυβέρνησης-αντιπροσωπευτικές, συμμετοχικές 

κ.τ.λ. Ακόμη και οι δυτικές δημοκρατίες αδυνατούν να συμφωνήσουν  σε έναν ακριβή ορισμό της 

δημοκρατίας ενώ οι θεωρητικοί της δημοκρατίας δεν μπορούν να καταλήξουν στο κατά πόσο ο όρος 

δημοκρατία αναφέρεται σε έναν τύπο διακυβέρνησης ή σε μια μέθοδο επιλογής διακυβέρνησης ή σε 

έναν όρο που χαρακτηρίζει τον τρόπο που λειτουργεί μια ολόκληρη κοινωνία. 
15

 Martinussen John, Κοινωνία, Κράτος, Αγορά, Θεωρίες της Ανάπτυξης, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 

2007, σ. 313 
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οργανώσεις-ικανό να διασφαλίσει την αξιοπιστία του πολιτικού 

ανταγωνισμού και της συμμετοχής
16

. 

Στην πράξη βέβαια η δημοκρατία λαμβάνει διάφορες μορφές υπό 

συγκεκριμένα εθνικά πλαίσια. Δεν υπάρχει ένα κοινά αποδεκτό μοντέλο 

δημοκρατίας, αλλά αντίθετα οι δημοκρατικοί θεσμοί εξαρτώνται από τη χρονική 

συγκυρία και τις ιστορικές συνθήκες. Για παράδειγμα, τα δημοκρατικά πολιτικά 

συστήματα ποικίλουν και γίνεται λόγος για προεδρική, κοινοβουλευτική ή μεικτού 

τύπου δημοκρατία. Ωστόσο, η παραπάνω ποικιλομορφία δεν υποβαθμίζει την 

παγκοσμιότητα
17

 του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όπως γράφει και ο Phillipe 

Schmitter, «η δημοκρατία στη μια ή στην άλλη της μορφή ίσως είναι η μοναδική 

νόμιμη και σταθερή μορφή διακυβέρνησης στον σύγχρονο κόσμο»
18

. Παρά την 

ποικιλομορφία των ερμηνευτικών μοντέλων της δημοκρατίας
19

 υπάρχει μια ελάχιστη 

μινιμαλιστική ερμηνεία πίσω από όλους τους ορισμούς και τις χρήσεις του όρου, 

στην οποία συναινούν οι περισσότεροι θεωρητικοί της δημοκρατίας. Στη ρίζα όλων 

των ερμηνειών της δημοκρατίας βρίσκεται η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή 

                                                 
16

 Diamond L., Linz J.J., and S.M.Lipset (eds), Democracy in Developing Countries, Vol. 2:Africa 

CO:Lynne Rienner, Boulder, 1988, σ.xvi παρατίθεται στο Schlumberger, Oliver, “The Arab Middle 

East and the question of democratization: Some critical remarks”, Democratization, Vol. 7, No. 4, 

Winter 2000 
17

 Οι βασικές αρχές του όρου δημοκρατία όπως αυτές υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι: σεβασμός απέναντι στα θεμελιώδη ατομικά και πολιτικά 

δικαιώματα, ελευθερία της έκφρασης, δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, διενέργεια περιοδικών 

εκλογών, καθολική ψηφοφορία, εκλεγμένο κοινοβούλιο, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ελευθεροτυπία, 

κρατικός και δημοκρατικός έλεγχος των ενόπλων δυνάμεων, και κράτος δικαίου. Η έννοια του 

«κράτους δικαίου» αφορά την ισότιμη εφαρμογή του νόμου σε όλους τους πολίτες από μια 

ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ενώ οι νόμοι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, σταθερότητα και 

να γνωστοποιούνται στους πολίτες. Το νομικό σύστημα θα πρέπει να υπερασπίζεται τα πολιτικά και 

ατομικά δικαιώματα των πολιτών και τη δημοκρατία. Όπως έγραψε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας 

του Ο.Η.Ε, Κόφι Ανάν, το 2005, στην έκθεση του με τίτλο: «Προς περισσότερη ελευθερία: προς την 

ανάπτυξη, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους», η δημοκρατία έχει γίνει γενικά 

αποδεκτή ανά τον κόσμο ως μια παγκόσμια αξία, «η δημοκρατία δεν ανήκει μόνο σε μια χώρα ή σε 

μια περιοχή αλλά είναι παγκόσμιο δικαίωμα». Βλ. Weinberg Leonard, Democratic Responses to 

Terrorism, Routledge, New York, 2008, σ. 14  
18

 Crotty William J., Democratic Development & Political Terrorism: The Global Perspective, 

Northeastern University Press, Boston 2005, σ. 5 
19

 Οι πολιτικοί επιστήμονες συμφωνούν ότι η δημοκρατία δεν έχει μόνο μία μορφή, αλλά υπάρχουν 

πολλά και διαφορετικά είδη δημοκρατίας και  αντίστοιχες θεωρίες που την αναλύουν. Οι θεωρίες 

χωρίζονται στις λεγόμενες «εμπειρικές» ή «ρεαλιστικές θεωρίες της δημοκρατίας», οι οποίες 

αρκούνται στην απλή περιγραφή και επεξήγηση του όρου δημοκρατία, ενώ προσπαθούν να 

ανακαλύψουν και τη σχέση αιτίας- αιτιατού, και στις «κανονιστικές θεωρίες δημοκρατίας», οι οποίες 

ερευνούν σε βάθος τις καταστάσεις που θεωρούνται επιθυμητά πρότυπα. Επίσης, οι θεωρίες της 

δημοκρατίας χωρίζονται ανάλογα με τη φύση τους σε στατικές ή δυναμικές, σε θεωρίες γραμμένες 

από υποστηρικτές ή πολέμιους των δημοκρατικών αρχών, σε νεωτερικές ή προ-νεωτερικές με βάση 

τη χρονική διαχωριστική γραμμή που σχετίζεται με την περίοδο πριν ή μετά τα τέλη του 19ου αιώνα-

αρχές 20ου αιώνα. Βλ. Schmidt M., Θεωρίες Δημοκρατίας, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004, σ. 31 
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της εξουσίας του λαού, από το λαό, για το λαό. Επιπλέον, η δημοκρατία  μπορεί να 

λάβει διάφορες μορφές και δε χρειάζεται να ταυτίζεται απαραίτητα με το «δυτικό» ή 

το «φιλελεύθερο» μοντέλο δημοκρατίας. Επομένως, δημοκρατία είναι η κυριαρχία 

του δήμου
20
, η εξουσία που ασκείται από το λαό, είναι η κυριαρχία των πολλών

21
.    

Η δημοκρατία νοείται ως «πολίτευμα» 
22

-είναι μια «πολιτεία» με βάση και την 

αριστοτελική θεωρία, όπως αναφέρεται στα Πολιτικά (Πολιτικά ΙΙΙ8,VI1)- στο οποίο 

η εξουσία πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από το λαό, στη βάση της πολιτικής ελευθερίας 

και της ισότητας. Στην παρούσα διατριβή η έννοια της δημοκρατίας θα 

χρησιμοποιείται με την παραπάνω διάσταση, δηλαδή θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικό 

σύστημα ή πιο συγκεκριμένα ως μορφή πολιτικού καθεστώτος με συγκεκριμένα 

συστατικά στοιχεία. 

 

3.6 Συστατικά στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος 
 

Συστατικά στοιχεία του δημοκρατικού πολιτεύματος θεωρούνται κάποια 

πολιτικά και θεσμικά προαπαιτούμενα. Η δημοκρατία είναι μια μορφή κυριαρχίας 

εκκοσμικευμένης οργάνωσης, όπου οι πολίτες είναι η μόνη πηγή εξουσίας, ενώ η 

κρατική εξουσία δεσμεύεται από τον κανόνα της πολιτικής ισότητας των πολιτών, 

στηρίζεται στη βούληση των ψηφοφόρων πολιτών ή τουλάχιστον της πλειοψηφίας 

αυτών, και οι κυβερνώντες λογοδοτούν στους κυβερνώμενους. Από θεσμικής 

πλευράς, η μορφή αυτής της εξουσίας χαρακτηρίζεται από το γενικό, ελεύθερο και 

ισότιμο δικαίωμα ψήφου, από τον κομματικό ανταγωνισμό, από τη γνήσια ελευθερία 

στην πληροφόρηση, την ελευθερία γνώμης, το δικαίωμα του «συνεταιρίζεσθαι» για 

όλους τους πολίτες, την ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκλογική διαδικασία. Η 

κατοχύρωση του δικαιώματος της μαζικής προσφυγής στις κάλπες χωρίς διακρίσεις 

και περιορισμούς αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα ουσιαστικοποίησης της 

λαϊκής κυριαρχίας. Βασική προϋπόθεση για να αποτελεί η λαϊκή ανάδειξη των 

αντιπροσώπων επαρκή βάση της δημοκρατίας είναι να αποτελεί ανοικτή διαδικασία 

                                                 
20

 Ο όρος δημοκρατία προέρχεται από τα ελληνικά και είναι ετυμολογικά παράγωγος του ουσιαστικού 

δήμος που σήμαινε στην αρχαιότητα σύνολο πολιτών, λαός, και του ρήματος κρατείν, που σημαίνει 

«κυριαρχώ», «ασκώ εξουσία». 
21

 Στην αρχαιότητα το πολίτευμα της δημοκρατίας σήμαινε την κυριαρχία ή την άσκηση εξουσίας από 

μια λαϊκή συνέλευση, όπως συνέβαινε στις πόλεις-κράτη του 5
ου

 και 4
ου

 αιώνα π.Χ. Διαφέρει από την 

κυριαρχία του ενός, όπως ισχύει στη μοναρχία ή στην τυραννία, και από την κυριαρχία των λίγων, 

όπως συμβαίνει στην αριστοκρατία ή στην ολιγαρχία. 
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που σημαίνει ότι η λαϊκή εντολή νομιμοποίησης άσκησης της εξουσίας από τους 

εκλεγμένους αντιπροσώπους είναι πάντα χρονικά περιορισμένη και ότι μέσα στα 

πλαίσια του πολιτεύματος είναι επιτρεπτή η ελεύθερη λειτουργία οργανωμένων 

εναλλακτικών προτάσεων εξουσίας, δηλαδή, να είναι θεσμικά κατοχυρωμένος ο 

πολιτικός πλουραλισμός-με άλλα λόγια ο πολυκομματισμός-που επιτρέπει την 

ύπαρξη αντιπολιτευτικών πολιτικών δυνάμεων. Οι δημοκρατικές ιδέες δίνουν 

έμφαση στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και στην πολυφωνία, που καθιστούν το 

δημοκρατικό βίο ένα μόνιμο πεδίο αντιπαραθέσεων, στο οποίο συγκρούονται 

διαφορετικά συμφέροντα και απόψεις. Η δημοκρατία περιλαμβάνει την ανταλλαγή 

επιχειρημάτων, προκρίνει το διάλογο και τη συναίνεση. 

Επομένως, η δημοκρατία είναι ένα τυπικό πλαίσιο, ένα σύνολο θεσμών και 

κανόνων που διασφαλίζουν την ατομική ελευθερία και αυτονομία. Επιτρέπει στους 

ανθρώπους να δρουν από κοινού, συγκροτώντας ομάδες και εκλέγοντας 

αντιπροσώπους που είναι επιφορτισμένοι να ενεργούν για το καλό του συνόλου εν 

ονόματί του. Ωστόσο, το εθιμοτυπικό και η μορφή της δημοκρατίας δεν θα έχουν 

νόημα, αν η συλλογική δράση δεν αποβλέπει σε κοινούς στόχους, οι οποίοι πρέπει 

να αποτελούν το αντικείμενο ενός δημόσιου και πολιτικού διαλόγου. Και η 

περιοδικότητα των εκλογών έχει ως απώτερο σκοπό να εμποδίσει τον οποιοδήποτε 

να σφετεριστεί τη βούληση του λαού.     

Ωστόσο, στην ίδια τη φύση του πολιτεύματος της δημοκρατίας εμπεριέχονται 

και κάποια εγγενή φιλοσοφικά, ηθικά και λογικά προαπαιτούμενα όπως: η 

αναγνώριση της ύπαρξης συγκρούσεων στα πλαίσια κάθε κοινωνικού συνόλου- 

μάλιστα οι συγκρούσεις αυτές θεωρούνται θεμιτές στο μέτρο που δεν αμφισβητούν 

την πολιτειακή ενότητα μέσα στην οποία λαμβάνουν χώρα. Επιπλέον, η 

δημοκρατική εξουσία, για να μην καθίσταται τυραννία της πλειοψηφίας, οφείλει να 

αυτοπεριορίζεται με κανόνες που διασφαλίζουν την ιδιαιτερότητα, την ατομικότητα 

και τη διαφορετικότητα των πολιτών. Άρα, η δημοκρατία πρέπει σε κάποιο βαθμό να 

είναι πολιτικά φιλελεύθερη
23

. Απαιτείται, επίσης, η αυτοτελής αναφορά στην-

πλειοψηφικά εκφραζόμενη- λαϊκή θέληση η οποία αποτελεί τη μόνη νομιμοποιητική 

βάση της δημοκρατικής εξουσίας. Κανείς δε μπορεί να νομιμοποιήσει την 

                                                                                                                                          
22

 Αριστοτέλης, Πολιτικά III 8,VI 1 
23

 Διαμαντόπουλος Θανάσης, Τα πολιτικά καθεστώτα. Δημοκρατίες και απολυταρχίες: οι γρίφοι της 

εξουσίας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2008, σ. 58-59 
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εξουσιαστική του αξίωση, στα πλαίσια ενός δημοκρατικού καθεστώτος, με βάση 

υποτιθέμενες επιδιώξεις του έθνους, τις οποίες υπεραμύνεται επικαλούμενος το 

«εθνικό συμφέρον». Τέλος, το αυτόνομο κοινωνικό υποκείμενο, που είναι ο λαός, 

συγκροτείται από ελεύθερα και αυτεξούσια άτομα, τα οποία ουδέποτε στερούνται 

των ιδιοτήτων τους
24

. 

Η παρουσίαση των συστατικών στοιχείων της δημοκρατίας με βάση  κάποια 

θεσμικά, φιλοσοφικά, πολιτικά και ηθικά προαπαιτούμενα επιτρέπει την ταξινόμηση 

των πολιτικών καθεστώτων σε δημοκρατικά και αυταρχικά. Από τη στιγμή που 

απουσιάζει ένας ιδεατός ορισμός της δημοκρατίας στον οποίο να συμφωνούν όλοι 

θα ήταν προτιμότερο να προσεγγίσουμε τον όρο μέσα από συγκεκριμένα πολιτικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία στις πολιτικές επιστήμες αποκαλούνται, δημοκρατικού 

τύπου ή αυταρχικού τύπου πολιτικά χαρακτηριστικά. Η προσέγγιση αυτή θα μας 

επιτρέψει να διακρίνουμε με μεγαλύτερη ορθότητα τον κυρίαρχο τύπο των 

πολιτικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή, ενώ, για να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς, 

θα εντάξουμε στη συνέχεια της ανάλυσης μας τους δείκτες εκδημοκρατισμού των 

πολιτικών καθεστώτων, οι οποίοι προκρίνουν μια σειρά κριτηρίων στον 

προσδιορισμό της έννοιας της δημοκρατίας, τα οποία είναι μετρήσιμα και 

αντικειμενικά.   

 

3.7  Ταξινόμηση Πολιτικών Καθεστώτων: Δημοκρατικά και αυταρχικά 

καθεστώτα 
 

Τα πολιτικά καθεστώτα, δηλαδή οι θεσμοθετημένες μορφές συγκρότησης και 

οργάνωσης της πολιτικής εξουσίας, «μπορούν να ταξινομηθούν, να προσδιοριστούν 

και να διαφοροποιηθούν με βάση τους όρους προέλευσης, εγκαθίδρυσης, 

(προβαλλόμενης) νομιμοποιητικής βάσης, άσκησης και αυτοπεριορισμού- ή 

θεσμικής κατοχύρωσης των ορίων- της εξουσίας τους»
25

. Στην παρούσα διατριβή, 

συχνά, ως απολύτως συνώνυμος του όρου «πολιτικό καθεστώς» θα χρησιμοποιείται 

και όρος «πολίτευμα», αν και υπάρχουν και οι θεωρητικοί εκείνοι, οι οποίοι 

εκτιμούν πως η δεύτερη αυτή έννοια πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις 
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 Στο ίδιο, σ. 60-61 
25

 Στο ίδιο, σ. 37 
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δημοκρατίες, γιατί μόνο εκεί υπάρχει η έννοια του «ενεργού πολίτη» και όχι του 

υπηκόου.    

 

3.7.1 Δημοκρατικά Πολιτικά Καθεστώτα 
 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Θ. Διαμαντόπουλου, καθηγητή πολιτικών 

θεσμών και συγκριτικής πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, «Δημοκρατικά 

καθεστώτα ή πολιτεύματα» είναι «όσα χαρακτηρίζονται από τον πλειοψηφικά 

διαμορφούμενο αυτοκαθορισμό της κοινωνίας, κυρίως όσον αφορά στο γενικό 

πολιτικό της προσανατολισμό και τη λήψη αποφάσεων σε μείζονος κοινωνικής 

σημασίας ζητήματα. Με άλλα λόγια δημοκρατικά είναι τα καθεστώτα όπου υπάρχει 

η δυνατότητα ενεργού και ελεύθερης συμμετοχής του λαού, δηλαδή του κοινωνικού 

υποκειμένου επί του οποίου τελικά ασκείται η εξουσία, στην-κατά πλειοψηφία- 

λήψη των πολιτικών αποφάσεων (των αποφάσεων που έχουν γενική δεσμευτική 

ισχύ)»
26

.  

Τα δημοκρατικά πολιτικά καθεστώτα ή πολιτεύματα χαρακτηρίζονται από 

λαϊκή συμμετοχή και συναίνεση στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων ή, αν 

πρόκειται για αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες, προϋποθέτουν λαϊκή ανάδειξη των 

εξουσιαστών, εντολή διακυβέρνησης από την πρωτογενή πηγή εξουσίας, ανακλητή 

και ανανεώσιμη ανά τακτά χρονικά διαστήματα
27

. Στην περίπτωση της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας η λαϊκή εντολή δεν δίδεται «εν λευκώ», αλλά είναι 

συγκεκριμένου περιεχομένου, ιδεολογικού στίγματος και πολιτικού 

προσανατολισμού, ενώ ο σεβασμός στο νόημα της εντολής του εκλογικού σώματος 

αξιολογείται στην επόμενη λαϊκή ετυμηγορία. Βασικό συστατικό της δημοκρατίας 

είναι η θεσμοθετημένη και ελεύθερη αντιπολίτευση, τα κατοχυρωμένα πολιτικά, 

ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα
28

. Οι σύγχρονες κοινωνίες εξαιτίας της 

συνθετότητάς τους και του μεγέθους τους λειτουργούν στη βάση έμμεσων, 

αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών. Τα πολιτικά καθεστώτα των αντιπροσωπευτικών 

δημοκρατιών εμπεριέχουν στην έννοιά τους την αιρετή νομιμοποίηση από το λαό 

των εξειδικευμένων κατόχων της πολιτικής εξουσίας και της ανάδειξης αυτών μέσω 

μαζικής εκλογής.  
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 Στο ίδιο, σ. 49 
27

 Στο ίδιο, σ. 38-39 



 

 [55]  

 

3.7.2 Αυταρχικά πολιτικά καθεστώτα: Δικτατορίες, Απολυταρχίες, 

Μονοκομματικά καθεστώτα 
 

Στον αντίποδα των δημοκρατικών καθεστώτων τοποθετούνται τα αυταρχικά 

καθεστώτα, όπως οι απόλυτες μοναρχίες, οι δικτατορίες και τα μονοκομματικά 

καθεστώτα. Σε αυτούς τους τύπους πολιτικών συστημάτων δεν είναι αυτονόητη η 

ελεύθερη πολιτική αντιπαράθεση των πολιτικών δυνάμεων για την κατάληψη της 

εξουσίας και, κυρίως, δεν υπάρχουν προσδιορισμένα όρια των αρμοδιοτήτων της 

εξουσίας. Στις απόλυτες μοναρχίες οι κυβερνώντες καταλαμβάνουν την εξουσία 

μέσω κληρονομικής διαδοχής, ενώ οι δικτατορίες
29

 συνήθως προκύπτουν έπειτα από 

τη βίαιη ανατροπή της νόμιμης εξουσίας και της αντικατάστασής της από μια 

έκτακτη μορφή διακυβέρνησης.  

 Κοινό στοιχείο των απόλυτων μοναρχιών και των δικτατοριών θεωρείται ο 

αυταρχικός τους χαρακτήρας, η μη δημοκρατική νομιμοποίηση τους και η έλλειψη 

οποιασδήποτε μορφής πολιτικής αντιπαράθεσης για την ανατροπή τους. Και οι δύο 

τύποι αυταρχικών καθεστώτων επιδιώκουν την πολιτική ακινητοποίηση των 

αντιφρονούντων. Στοιχείο διαφοροποίησης τους είναι το γεγονός ότι τα δικτατορικά 

καθεστώτα, σε αντίθεση με τις απόλυτες μοναρχίες, εγκαθιδρύονται με βίαιο τρόπο 

στην εξουσία και διατηρούνται χάρη σε αυτήν. Επειδή η εγκαθίδρυση των 

δικτατοριών πάσχει από έλλειψη νομιμοποίησης στην κοινωνική συνείδηση, αυτού 

του είδους τα καθεστώτα καταφεύγουν συστηματικά στη βία, για να αντιμετωπίσουν 

τις κοινωνικές αντιδράσεις. Σε αντίθεση με την απόλυτη κληρονομική μοναρχία που 

συνήθως απολαμβάνει τη λεγόμενη «παραδοσιακή νομιμοποίηση», η δικτατορία 

είναι κοινωνικά ανομιμοποίητη.  

Στην περίπτωση των «στρατιωτικών δικτατοριών» ο στρατός ή μια μερίδα 

του καταλαμβάνει με τη δύναμη των όπλων την εξουσία και την κατευθύνει άμεσα ο 

ίδιος ή μέσω εκτελεστικών οργάνων. Τα στρατιωτικά καθεστώτα μπορούν να 

                                                                                                                                          
28

 Στο ίδιο, σ. 39 
29

 «Στην αρχαία Ρώμη ο όρος “dictator” υποδήλωνε τον δικαιούμενο να υπαγορεύει (dictate) τους 

όρους λειτουργίας ενός πολιτικού συστήματος. Ο δικτάτορας αναλάμβανε έκτακτες εξουσίες για 

χρονικά περιορισμένο διάστημα, ώστε να αντιμετωπίσει με μια σειρά από μέτρα μια κοινωνική ή 

πολιτική κρίση. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, η δικτατορία δεν συνιστούσε πολιτειακή εκτροπή 

αλλά θεσμοθετημένη υπερσυγκέντρωση εξουσιών. Στην πορεία ο όρος εξελίχθηκε και συνδέθηκε με 

την τυραννική διακυβέρνηση. Αλλά με το σημερινό περιεχόμενο του όρου,  δικτατορία θεωρείται 

κάθε στερημένο λαϊκής νομιμοποίησης καθεστώς, που εγκαθιδρύεται και διατηρείται με τη βία». Βλ. 
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κατηγοριοποιηθούν σε τρεις υποκατηγορίες: στα «στρατιωτικά» με την στενή έννοια 

του όρου ή «πραιτοριανά», όπου ο στρατός ως σώμα ή μια στρατιωτική χούντα 

ασκεί την εξουσία άμεσα και χωρίς πολιτικό φραγμό ή έλεγχο, στα «οιονεί 

στρατιωτικά», όπου ο στρατός κυβερνά έμμεσα υπαγορεύοντας την ακολουθητέα 

πολιτική στην κοινοβουλευτική κυβέρνηση που ελέγχει και, στα καθεστώτα, όπου ο 

στρατός λειτουργεί ως «θεματοφύλακας» εποπτεύοντας τη διακυβέρνηση και 

προστατεύοντας την κυρίαρχη κρατική ιδεολογία
30

. 

 Ιστορικά υπήρξαν και στρατιωτικές δικτατορίες με κοινωνιολογικό και 

επαναστατικό/ προοδευτικό χαρακτήρα
31

. Στη Μέση Ανατολή το φαινόμενο της 

επιβολής «κοινωνιολογικών δικτατοριών»
 32

  είναι ιδιαίτερα σύνηθες. Τα καθεστώτα 

του Νάσσερ στην Αίγυπτο, του Κεμάλ Ατατούρκ στην Τουρκία και του Καντάφι στη 

Λιβύη υπήρξαν κλασικά παραδείγματα αυτής της κατηγορίας. Συνήθως, 

επιβάλλονται με στρατιωτικό κίνημα ή μέσα από μαζικότερες επαναστατικές ή 

εμφυλιοπολεμικές διεργασίες και εξαιτίας των κοινωνικών τους ερεισμάτων 

διατηρούνται πιο εύκολα στην εξουσία και συχνά μεταβάλλονται σε μονοκομματικές 

δικτατορίες, γιατί θεωρούν ότι η ίδρυση ενός κόμματος θα υποβοηθήσει στη 

διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ της κοινωνίας και των φορέων της εξουσίας
33

. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα «μονοκομματικών δικτατοριών» αποτελούν το 

καθεστώς Σαντάτ και αργότερα του Μουμπάρακ στην Αίγυπτο, αλλά και άλλα 

καθεστώτα σε άλλες μεσανατολικές χώρες στο πρόσφατο και απώτερο παρελθόν.  

                                                                                                                                          
Διαμαντόπουλος Θανάσης, Τα πολιτικά καθεστώτα. Δημοκρατίες και απολυταρχίες: οι γρίφοι της 

εξουσίας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008, σ.233 
30

 Το ρόλο του «θεματοφύλακα» της κεμαλικής ιδεολογίας έχει αναλάβει ο στρατός στην Τουρκία. Ο 

στρατός παρεμβαίνει στις πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις, για να υπερασπιστεί την κοσμικότητα του 

τουρκικού κράτους και να εξασφαλίσει την εφαρμογή του Συντάγματος.  
31

 Όπως παρατηρεί ο καθηγητής Διαμαντόπουλος, «αυτό είναι ιδιαίτερα σύνηθες σε υποανάπτυκτες 

χώρες, όπου η εκκίνηση της πορείας προς την οικονομική ανάπτυξη απαιτεί θυσίες και περιορισμούς 

στην κατανάλωση, μακρόπνοο προγραμματισμό στην ανάπτυξη, κάμψη της αντίστασης των 

θιγόμενων παραδοσιακών κοινωνικών κατηγοριών, πάνω από όλα υπέρβαση (αντιεκσυγχρονιστικών 

και αντιαναπτυξιακών) θεοκρατικών και θρησκευτικών αντιλήψεων ή κοινωνικών παραδόσεων, 

δηλαδή μέτρα που σπάνια συναντούν τη συναίνεση των κυβερνωμένων». Βλ. Στο ίδιο, σ. 250 
32

 Αυτού του είδους οι «κοινωνιολογικές δικτατορίες», «είναι αποτέλεσμα βαθιάς κρίσης οφειλόμενης 

στη μεταβολή των κοινωνικοοικονομικών δομών μιας κοινωνίας με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή 

η κοινωνικοπολιτική συναίνεση για την επίλυση των πολιτικών διαφορών. Κοινωνιολογική 

δικτατορία μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει επιβληθεί και όταν βασικοί θεσμοί της δημοκρατίας δεν έχουν 

καταλυθεί τυπικά, αλλά ουσιαστικά έχουν πάψει να λειτουργούν με αποτέλεσμα ένα 

κοινωνικοπολιτικό υποκείμενο να καταπιέζει βίαια και χωρίς φραγμούς ένα άλλο». Βλ. Στο ίδιο, σ. 

238 
33

 Στο ίδιο, σ. 255 
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Ωστόσο, μια από τις πιο συνηθισμένες μορφές πολιτικών καθεστώτων στη 

Μέση Ανατολή είναι η «μονοκομματική δημοκρατία». Σε αυτήν, το ένα και 

μοναδικό κόμμα έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της κοινωνίας και απαγορεύει ή 

αποκλείει τη συγκρότηση και λειτουργία κάθε άλλου κόμματος. Στα μονοκομματικά 

καθεστώτα το κόμμα και το κράτος ταυτίζονται, ενώ ασκείται πλήρης πολιτικός 

έλεγχος πάνω στην κοινωνία με αποτέλεσμα οι «εκλογικές» διαδικασίες να 

μετατρέπονται σε μια τυπική διαδικασία. Σε κάποιες περιπτώσεις τα μονοκομματικά 

συστήματα χαρακτηρίζονται από μηδενικό πολιτικό πλουραλισμό, ενώ σε άλλες 

αφήνουν κάποια στενά περιθώρια επιλογών στο λαό με κόμματα που διεκδικούν την 

ψήφο, αλλά είναι εντελώς περιθωριοποιημένα. Τα μονοκομματικά καθεστώτα στη 

Μέση Ανατολή προέκυψαν από διαφορετικές χρονικές αφετηρίες. Για παράδειγμα, 

στην Αλγερία η πολιτική ζωή ξεκίνησε μετά την αποαποικιοποίηση, τη στιγμή της 

κατάκτησης της εθνικής ανεξαρτησίας και στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία ένα 

και μόνο κόμμα λειτουργούσε στη χώρα. Υπάρχουν, ωστόσο, και μονοκομματικά 

καθεστώτα που προέκυψαν εκ των υστέρων μέσα από την κατάρρευση ή την 

αστάθεια ενός πολυκομματικού συστήματος.  

 

3.7.3  Μεικτά πολιτικά συστήματα: ατελείς ή ανολοκλήρωτες 

δημοκρατίες. 

 
Για «ανολοκλήρωτη» ή για «ατελή δημοκρατία» γίνεται λόγος, όταν υπάρχει 

ανάμειξη δημοκρατικών και αυταρχικών στοιχείων για τη συγκρότηση ενός μεικτού 

ημιδημοκρατικού/ημι-απολυταρχικού πολιτικού συστήματος. Σε αυτού του είδους τα 

πολιτικά καθεστώτα δεν απουσιάζει ολοκληρωτικά η έννοια της δημοκρατικής 

νομιμοποίησης, άλλα μάλλον αποκτάται και αξιοποιείται με αμφιλεγόμενο τρόπο, 

συχνά δε, η ίδια η δημοκρατική νομιμοποίηση τίθεται υπό αμφισβήτηση
34

. 

«Ανολοκλήρωτες δημοκρατίες» θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα πολιτικά 

συστήματα, όπου για παράδειγμα ενυπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ των 

ανταγωνιζόμενων για την εξουσία πολιτικών υποκειμένων στα οικονομικά μέσα, 

στην προβολή τους, στη στήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και όπου υπάρχει 

επίσημη κρατική ιδεολογία, γεγονός που περιορίζει αναγκαστικά το εύρος των 

ιδεολογικών δυνάμεων που δύνανται να συμμετάσχουν στην πολιτική και εκλογική 
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αντιπαράθεση. Στα πολιτικά αυτά συστήματα τα ατομικά δικαιώματα δεν είναι 

σεβαστά και απολύτως κατοχυρωμένα και η αντιπολιτευτική δράση και η κριτική 

προς τους κυβερνώντες θεωρείται επικίνδυνη και αθέμιτη. Επιπλέον, η δημοκρατία 

μπορεί να θεωρηθεί «ατελής», όταν η λαϊκή νομιμοποίηση της εξουσίας δεν είναι 

απόλυτη και το ελεύθερο εκλογικό δικαίωμα συνδέεται με φραγμούς οικονομικούς, 

φυλετικούς, φύλου ή μορφωτικού επιπέδου
35

. 

Τα καθεστώτα αυτού του είδους θα μπορούσαν να ταξινομηθούν στις 

«ενδιάμεσες περιπτώσεις», όπου τα χαρακτηριστικά και, κυρίως, η νομιμοποιητική 

βάση της μιας ή της άλλης «καθαρής» μορφής έχουν «συστεγαστεί» ή «αναμειχθεί» 

μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για μεικτά πολιτικά συστήματα ημι-

δημοκρατικού ή ημι-απολυταρχικού χαρακτήρα
36

. Σε αυτού του τύπου τα 

καθεστώτα αναπτύσσεται μια κάποια μορφή δημοκρατικής αντιπαράθεσης  για την 

κατάληψη της εξουσίας, αλλά δεν έχουν αναπτύξει στην ολότητά τους τα 

«συστατικά» στοιχεία, τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην έννοια της 

δημοκρατίας. Συνήθως στις «ατελείς δημοκρατίες»
37

 το πλαίσιο του πολιτικού 

ανταγωνισμού καθορίζεται από ένα εκλεγμένο κόμμα ή έναν αιρετό ηγέτη, που 

κυβερνά με ανελεύθερο τρόπο και ασκεί την εξουσία χωρίς να σέβεται τα ατομικά 

δικαιώματα. Επιπλέον, σε αυτού του είδους τα καθεστώτα συχνά ασκούνται διώξεις 

κατά της αντιπολίτευσης ή ακόμα και κατά ομάδων χωρίς πολιτικό χαρακτήρα. Τα 

πολιτικά συστήματα αυτών των κρατών χαρακτηρίζονται από την πολιτική 

κυριαρχία ενός κινήματος, ενός κόμματος, μιας οικογένειας ή ενός ηγέτη
38

. Στα 

κράτη αυτά δεν υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στο κράτος και στο κυρίαρχο 

μπλοκ εξουσίας. Το κράτος και το κόμμα είναι ένα και το αυτό. Το κράτος 

λειτουργεί ως επιχειρηματίας, ελέγχει όλους τους τομείς της εργασίας, ελέγχει τη 

ροή των πληροφοριών μέσω των κρατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και 

κατευθύνει τις δυνάμεις ασφαλείας. Διεξάγει εκλογές, προκειμένου να κερδίσει την 

                                                                                                                                          
34

 Rod Hague & Martin Harrop, Συγκριτική Πολιτική και διακυβέρνηση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 

2005, σ. 98-99 
35

 Διαμαντόπουλος Θανάσης, ό.π., σ. 71-74 
36

 Στο ίδιο, σ. 71-74 
37

 Ο O’ Donnel περιγράφει αυτή τη μορφή διακυβέρνησης ως εξής: « Όποιος κερδίσει την προεδρική 

εκλογή, αποκτά το δικαίωμα να κυβερνά κατά το δοκούν, περιοριζόμενος μόνον από τα αντικειμενικά 

γεγονότα των υφισταμένων σχέσεων εξουσίας και από τον συνταγματικά περιορισμένο χρόνο της 

θητείας του». Βλ. Ο’ Donnel Guillermo, “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, Volume 5, 

number 1, January 1994, σ. 59  
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αποδοχή της διεθνούς κοινότητας, αλλά με τις συχνές εναλλαγές των εκλογικών 

νόμων το κυρίαρχο μπλοκ διασφαλίζει τη νίκη στις εκλογές. Σε αυτήν την κατηγορία 

κρατών ανήκουν τα περισσότερα από τα πολιτικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής, 

τα οποία προχώρησαν σε μια σειρά ελεγχόμενων πολιτικών και οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων, κατά τη δεκαετία του 1990 και του 2000, χωρίς, ωστόσο, να 

περιοριστούν οι υπερβολικές εξουσίες των ηγετών αυτών των κρατών, όπως για 

παράδειγμα το Μαρόκο, η Ιορδανία, η Αλγερία, η Αίγυπτος, το Ιράν και η Υεμένη
39

. 

Επίσης,  παράδειγμα «μεικτών καθεστώτων» μπορούν να θεωρηθούν και οι 

«νεοπαγείς δημοκρατίες». Συνήθως είναι αυτές που δεν κατορθώνουν να 

εδραιωθούν και παίρνουν την μορφή του ημι-δημοκρατικού καθεστώτος χωρίς 

απαραίτητα να επιστρέφουν στον απολυταρχισμό
40

. Με άλλα λόγια, η δημοκρατία 

δεν έχει γίνει ακόμη η μοναδική εναλλακτική λύση. Στην πράξη, οι νεοπαγείς 

δημοκρατίες και τα ημι-δημοκρατικά/ημι-αυταρχικά καθεστώτα εμφανίζουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά, ωστόσο η νεοπαγής δημοκρατία βρίσκεται σε μετάβαση, 

κάτι που δεν ισχύει για τα ημι-δημοκρατικά/ημι-αυταρχικά καθεστώτα. Εάν μια 

νεοπαγής δημοκρατία δεν επιστρέψει στον απολυταρχισμό, τότε θα πάρει κάποια 

στιγμή τη μορφή είτε της εδραιωμένης δημοκρατίας, είτε του ημι-δημοκρατικού 

καθεστώτος
41

. 

Με την παραπάνω τυπολογία των πολιτικών συστημάτων που συνδυάζουν 

δημοκρατικά και αυταρχικά χαρακτηριστικά συμφωνεί και ο πολιτικός επιστήμονας, 

Robert Dahl, στο έργο του «Πολυαρχία»
42

. Ο Dahl υποστήριξε ότι το 

χαρακτηριστικό που διακρίνει την δημοκρατία από τα υπόλοιπα καθεστώτα έγκειται 

στο γεγονός ότι το δημοκρατικό πολίτευμα ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις τον 

πολιτών περισσότερο από τα υπόλοιπα πολιτικά καθεστώτα. Για τον Dahl ένα από 
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 Carothers, Thomas, “The end of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy, The John 

Hopkins University Press and the National Endowment for Democracy, 13:1 (2002), σ. 11-12 
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 Carothers, Thomas, “The end of the Transition Paradigm”, ό.π., σ. 13 
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 Rod Hague & Martin Harrop, σ. 98-99 
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τα βασικότερα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας είναι η διαρκής ανταπόκριση της 

κυβέρνησης στις προτιμήσεις των πολιτών, οι οποίοι θεωρούνται πολιτικά 

ισότιμοι
43

. Ωστόσο,  ο Dahl θεωρεί ότι η δημοκρατία είναι ένας σχετικός όρος της, 

οποίας η ποιότητα εξαρτάται τελικώς από τον βαθμό ανταπόκρισης στους πολίτες
44

. 

Εξαιτίας της σχετικότητας του όρου δημοκρατία, ο Dahl επιλέγει να χρησιμοποιήσει 

τον όρο «πολυαρχία»
45

, διότι θεωρεί ότι ακόμη και οι σύγχρονες δημοκρατίες δεν 

είναι πλήρως εκδημοκρατισμένες, αλλά ούτε και επιθυμούν να εκδημοκρατιστούν 

απόλυτα. Θεωρεί ότι ο όρος  «πολυαρχία»
 
 είναι περισσότερο ακριβής σε σχέση με 

αυτόν της δημοκρατίας, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να περιγράψει ένα 

πολίτευμα το οποίο είναι πραγματικά εκλαϊκευμένο και φιλελεύθερο και το οποίο 

είναι περιεκτικό και ανοικτό στον δημόσιο ανταγωνισμό.  Ωστόσο, στην τυπολογία 

του χρησιμοποίησε και τους όρους «κλειστή ηγεμονία» για τα καθεστώτα που δεν 

διαθέτουν κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά και είναι κατά βάση 

αντιδημοκρατικά, «ανταγωνιστικές ολιγαρχίες» για τα καθεστώτα που επιδεικνύουν 

μια μορφή ανταγωνισμού στο πολιτικό τους σύστημα και «περιεκτικές ηγεμονίες» 

για τα καθεστώτα που επιτρέπουν έναν ακόμα μεγαλύτερο βαθμό πολιτικού 

ανταγωνισμού και συμμετοχής
46

.  

Τα περισσότερα καθεστώτα, κατά τον Dahl, ανάλογα με τον βαθμό πολιτικής 

συμμετοχής και φιλελευθερισμού που επιτρέπουν, κατατάσσονται σε μια από τις 

παραπάνω κατηγορίες, ενώ, όταν αυξάνονται οι ευκαιρίες μια πραγματικής 

συμμετοχής των πολιτών και το πολιτικό σύστημα γίνεται πιο ανταγωνιστικό, τότε οι 

                                                 
43

 Στο ίδιο, σ. 1 
44

 Στο ίδιο, σ. 2 
45

 Σύμφωνα με τον Dahl, «Πολυαρχία σημαίνει διακυβέρνηση ενός κράτους ή μιας πόλης από τους 

πολλούς». Η «πολυαρχία» είναι ένα πολιτικό καθεστώς, καθορισμένο θεσμικά και διαδικαστικά μέσω 

της συμμετοχής και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ως «συμμετοχή» νοείται η πολιτική συμμετοχή 

του μεγαλύτερου μέρους του ενηλίκου πληθυσμού στις δημόσιες υποθέσεις και, κυρίως, στην εκλογή 

αντιπροσώπων. Ως «ελεύθερος ανταγωνισμός» νοείται η ελεύθερη ανταγωνιστική οργάνωση 

έκφρασης συμφερόντων (π.χ. συνδικαλιστικές ενώσεις, κόμματα). O Dahl για να περιγράψει 

ακριβέστερα την «πολυαρχία» χρησιμοποίησε επτά κύρια χαρακτηριστικά: 1.εκλογή και καταψήφιση 

των αξιωματούχων.2.ελεύθερες και δίκαιες εκλογές ανά τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε καμιά 

σημαντική ομάδα ενηλίκων να μην αποκλείεται 3.καθολικό εκλογικό δικαίωμα ψήφου.4.ελευθερία 

έκφρασης.5.ελευθερία πληροφόρησης.6.ελευθερία συγκρότησης οργανώσεων και συνασπισμών, για 

τη διαμόρφωση πολιτικών κομμάτων και ομάδων συμφερόντων που μπορούν να εγγυηθούν την 

ακεραιότητα του πολιτικού ανταγωνισμού και της συμμετοχής 7.κυβερνητικές πολιτικές που 

βασίζονται στις πολιτικές προτιμήσεις των πολιτών όπως αυτές εκφράζονται μέσω των ψήφων. Στο 

ίδιο, σ. 3-8 
46

 Στο ίδιο, σ. 7 
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ολιγαρχίες και οι ηγεμονίες κινούνται προς την κατεύθυνση της «πολυαρχίας»
47

. 

Στην περίπτωση αυτή αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων, των ομάδων και των 

συμφερόντων που συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες και οι προτιμήσεις τους 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις ηγεσίες στη χάραξη της πολιτικής. Η αύξηση 

της συμμετοχής και η μετάλλαξη του πολιτικού συστήματος έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία νέων συγκρούσεων στο εσωτερικό των κοινωνιών υπό μετάβαση, διότι 

με την αύξηση της συμμετοχής η αντιπολίτευση έχει τη δυνατότητα να εκφράσει 

τους πολιτικούς της στόχους ακόμα πιο δυναμικά
48

. Επομένως, όσο αυξάνονται οι 

συγκρούσεις ανάμεσα σε κυβέρνηση και σε αντιπολίτευση αυξάνεται η πιθανότητα ο 

καθένας από τους δύο να αναζητήσει τρόπους, για να μειώσει τις ευκαιρίες στον 

άλλο να συμμετέχει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση πολιτικής. Ο Dahl καταλήγει, 

με λίγα λόγια, στο συμπέρασμα ότι «όσο μεγαλύτερη είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε 

κυβέρνηση και σε αντιπολίτευση, τόσο πιο μεγάλο είναι το κόστος της ανοχής του 

ενός από τον άλλο»
49

. 

Ο Thomas Carothers, ειδικός στις θεωρίες δημοκρατικών μεταβάσεων των 

κρατών, υποστήριξε στο άρθρο του The end of the transition paradigm
50

 ότι τα 

περισσότερα κράτη υπό δημοκρατική μετάβαση εισέρχονται σε μια «γκρίζα ζώνη» 

που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε δικτατορική, ούτε όμως και δημοκρατική. Τα 

περισσότερα κράτη υπό δημοκρατική μετάβαση διαθέτουν κάποια δημοκρατικά 

πολιτικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα ενυπάρχει ο απαραίτητος πολιτικός χώρος 

για τη λειτουργία της αντιπολίτευσης, μια αυτόνομη κοινωνία των πολιτών, τακτικές 

εκλογές και δημοκρατικά συντάγματα
51

. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Carothers, τα 

κράτη αυτά πάσχουν από σοβαρά δημοκρατικά ελλείμματα που αφορούν τα χαμηλά 

ποσοστά συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική διαδικασία, πέρα από τις εκλογές, 

τη διαφθορά των κυβερνητικών αξιωματούχων, την έλλειψη εμπιστοσύνης των 

                                                 
47

 Στο ίδιο, σ. 14 
48

 Στο ίδιο, σ. 15 
49

 Με βάση τη θέση αυτή ο Dahl καταλήγει σε τρία αξιώματα:1.Η πιθανότητα μια κυβέρνηση να 

ανεχθεί την αντιπολίτευση αυξάνεται όσο το αναμενόμενο κέρδος από αυτήν την ανοχή είναι μικρό. 

Επιπλέον, είναι πιθανό η καταπίεση της αντιπολίτευσης να έχει πολιτικό κόστος και επομένως: 2. Η 

πιθανότητα μια κυβέρνηση να ανεχθεί την αντιπολίτευση αυξάνεται όσο το αναμενόμενο κόστος της 

καταπίεσης αυξάνεται. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι προκειμένου να ανακύψει ένα ανταγωνιστικό 

πολιτικό σύστημα θα πρέπει να ισχύσει η παρακάτω θέση: Όσο περισσότερο το κόστος της 

καταπίεσης ξεπερνά το κόστος της ανοχής, αυξάνεται η πιθανότητα για την ανάπτυξη ενός 

ανταγωνιστικού πολιτικού συστήματος. Βλ. Στο ίδιο, σ. 15 
50

 Carothers Thomas, “The end of the Transition Paradigm”, ό.π., σ. 9 
51

 Στο ίδιο, σ. 9-10 
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πολιτών απέναντι στους θεσμούς κ.α
52

. Μια πλειοψηφία κρατών υπό δημοκρατική 

μετάβαση αδυνατούν να προχωρήσουν στη φάση της εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας 

και παραμένουν επί μονίμου βάσεως στο ενδιάμεσο στάδιο εκδημοκρατισμού, 

μεταξύ μετάβασης και σταθεροποίησης, χωρίς να μεταβαίνουν τελικώς στο στάδιο 

της παγίωσης. O Carothers ονομάζει το παραπάνω σύνδρομο «ψευδή 

πλουραλισμό»
53

. Στα καθεστώτα αυτά η δημοκρατία περιορίζεται στη συμμετοχή 

των πολιτών στην εκλογική διαδικασία και σε τίποτα περισσότερο, ενώ οι πολιτικές 

ελίτ όλων των πολιτικών κομμάτων που διευθύνουν το πολιτικό παιχνίδι είναι 

διεφθαρμένες και αναξιόπιστες, καθώς ενδιαφέρονται για τη διατήρηση των 

προνομίων που τους εξασφαλίζει το πολιτικό σύστημα
54

. Ο Carothers παρατηρεί ότι 

«αυτό που εκλαμβάνεται συχνά σαν ταραγμένο και επισφαλές μεσοδιάστημα 

ανάμεσα στη δημοκρατία και τη δικτατορία αποτελεί στην πραγματικότητα την πιο 

διαδεδομένη πολιτική κατάσταση στις χώρες του αναπτυσσόμενου και μετα-

κομμουνιστικού κόσμου»
55

. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Carothers, ένα κοινό χαρακτηριστικό των κρατών 

με «ατελείς δημοκρατίες» είναι η πολιτική σταθερότητα των πολιτικών τους 

συστημάτων. Τα κράτη με «ψευδή πλουραλισμό» πετυχαίνουν μια πολιτική 

σταθερότητα με την εναλλαγή στην εξουσία των κυρίαρχων ανταγωνιστικών για την 

εξουσία ελίτ και καταφέρνουν να εκτονώσουν τις λαϊκές πιέσεις για περισσότερη 

δημοκρατία με μικρά «δημοκρατικά ανοίγματα» του πολιτικού συστήματος που θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν όχι ως εκδημοκρατισμός, αλλά περισσότερο ως 

πολιτική «φιλελευθεροποίηση» του πολιτικού συστήματος
56

. Το αποτέλεσμα είναι ο 

«εκδημοκρατισμός» ή καλύτερα η «πολιτική φιλελευθεροποίηση» των παραπάνω 

κρατών να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική βούληση των πολιτικών 

ελίτ.  

                                                 
52

 Στο ίδιο, σ. 10 
53

 Σύμφωνα με τον Carothers o «ψευδής πλουραλισμός» χαρακτηρίζει τα περισσότερα από τα κράτη 

της Λατινικής Αμερικής όπως για παράδειγμα τη Νικαράγουα, το Εκουαδόρ, τη Γουατεμάλα, τον 

Παναμά και την Βενεζουέλα στην προ Τσάβες εποχή. Στην Ευρώπη, τα κράτη που ανήκουν στην 

κατηγορία της «ατελούς δημοκρατίας» είναι τα μετακομμουνιστικά κράτη της Ρουμανίας, της 

Βουλγαρίας, της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Αλβανίας. Βλ. στο ίδιο, σ. 10 
54

 Στο ίδιο, σ. 10 
55

 Στο ίδιο,  σ. 18 
56

 Στο ίδιο, σ. 17 
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3.8 Ταξινόμηση πολιτικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή: 

«φιλελευθεροποιημένα αυταρχικά καθεστώτα» και «εξ’ ολοκλήρου 

αυταρχικά καθεστώτα». 

 
Με τις παραπάνω διαπιστώσεις συμφωνεί και ο Rothstein, ο οποίος αναφέρει 

ότι «ο τύπος του καθεστώτος- είτε ένα κράτος κυβερνάται από ένα Πρόεδρο είτε από 

ένα Μονάρχη-διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στο βαθμό των  πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων που το κράτος αυτό είναι ικανό να ανεχθεί»
57

. Ο εκδημοκρατισμός 

των πολιτικών καθεστώτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κοινωνικές και 

οικονομικές ελίτ των αναπτυσσόμενων κρατών. Στα αναπτυσσόμενα κράτη οι 

καθεστωτικές ελίτ συχνά παρακωλύουν τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις, από φόβο 

μήπως μια φιλελευθεροποίηση του πολιτεύματος οδηγήσει στην αποσταθεροποίηση 

και απορρύθμιση του πολιτικού συστήματος, η οποία τελικώς είναι ικανή να 

απειλήσει την προσωπική τους εξουσία
58

. Πιο γενικά, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 

οι τύποι των διαφόρων καθεστώτων στη Μέση Ανατολή αποτελούν έναν 

καθοριστικό παράγοντα στη διαδικασία εκδημοκρατισμού, αφού ρυθμίζουν το 

βαθμό των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και τους όρους μετάβασης των πολιτικών 

συστημάτων. 

Συγκεκριμένα, για τα κράτη της Μέσης Ανατολής, ο αναλυτής Daniel 

Brumberg κατέληξε στην παρακάτω ταξινόμηση των μεσανατολικών πολιτικών 

συστημάτων ανάλογα με τον βαθμό «φιλελευθεροποίησης» των καθεστώτων: α) στα 

«φιλελευθεροποιημένα αυταρχικά καθεστώτα» (liberalized autocracy), τα οποία 

διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των «μεικτών καθεστώτων», όπως προαναφέρθηκε, 

και τα οποία αναμειγνύουν δημοκρατικά και μη στοιχεία, με αποτέλεσμα να 

συγκροτούν ένα ημιδημοκρατικό/ημιαπολυταρχικό πολιτικό σύστημα. Ανήκουν 

στον τύπο τον ανολοκλήρωτων δημοκρατιών. Και, β) στα «εξ’ ολοκλήρου 

αυταρχικά καθεστώτα» (full autocracy). Έτσι, ενώ τα πρώτα είναι πολιτικά 

συστήματα που δέχονται ένα βαθμό πλουραλισμού,  την ελευθερία του Tύπου και τη 

διενέργεια ελεύθερων εκλογών, τα δεύτερα είναι πολιτικά καθεστώτα που δεν 

                                                 
57

 Rothstein Robert L., “Democracy in the third world: definitional dilemmas” στο Garnham D & M. 

Tessler (eds.), Democracy, War and Peace in the Middle East, Indiana University Press, Bloomington 

1995, σ. 67 
58

 Rothstein Robert L., ό.π., σελ. 67  
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επιδεικνύουν καμία ανοχή απέναντι στα δημοκρατικά ιδεώδη και στα πολιτικά 

δικαιώματα.  

Τα περισσότερα πολιτικά συστήματα στον αραβικό κόσμο της Μέσης 

Ανατολής βασίζονται σε έναν περιορισμένης έκτασης, ελεγχόμενο από το κράτος 

πολιτικό πλουραλισμό ως στρατηγική νομιμοποίησης και, κυρίως, επιβίωσης, 

δηλαδή κατατάσσονται στην κατηγορία των «φιλελευθεροποιημένων αυταρχικών 

καθεστώτων»
59

. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται η Αίγυπτος, το Κουβέιτ, το 

Μαρόκο, η Ιορδανία, η Υεμένη και η Αλγερία. Ο Daniel Brumberg  αποκάλεσε τα 

παραπάνω καθεστώτα της Μέσης Ανατολής που συνδύαζαν τις χαλαρές πολιτικές 

και οικονομικές μεταρρυθμίσεις με τον αυταρχισμό, «υβριδικά καθεστώτα»
60

. 

Ανάμεσα στα πολιτικά χαρακτηριστικά των «φιλελευθεροποιημένων αυταρχικών 

καθεστώτων» είναι ο ελεγχόμενος πολιτικός πλουραλισμός και η κρατική καταστολή 

απέναντι στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Οι ηγέτες αυτών των πολιτικών 

συστημάτων νομιμοποιούνται μέσω της διεξαγωγής ημι-ανταγωνιστικών εκλογών. 

Σε αυτού του είδους τα εκλογικά συστήματα ο πολιτικός ανταγωνισμός λειτουργεί 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η κατάληψη της εξουσίας από το 

κυρίαρχο πολιτικό μπλοκ, χωρίς να επέρχεται αλλοίωση του εκλογικού 

αποτελέσματος. Το πολιτικό πλαίσιο καθορίζεται από το ένα κόμμα ή από έναν 

ηγέτη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί η επικράτηση των κυρίαρχων μπλοκ 

εξουσίας με την αξιοποίηση «του ελέγχου που ασκούν στο κεφάλαιο, στην αγορά 

εργασίας, στις συμβατικές σχέσεις, στο συνταξιοδοτικό σύστημα, στα προγράμματα 

δημόσιας στέγασης, στα μέσα ενημέρωσης, στην αστυνομία, στο εκλογικό σύστημα 

και στα δικαστήρια»
61

. Τα «φιλελευθεροποιημένα αυταρχικά καθεστώτα» στα κράτη 

της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής επιτρέπουν ως ένα βαθμό την 

διενέργεια ελεύθερων, αλλά απολύτως ελεγχόμενων εθνικών εκλογών και τον 

συνακόλουθο σχηματισμό κοινοβουλίων
62

. Είναι χαρακτηριστικό ότι εθνικές 

                                                 
59

 Brumberg, D, “Liberalisation versus Democracy: Understanding Arab Political Reform”, Carnegie 

Endowment for International Peace, Working Papers No 37, May 2003, σ. 6 
60

 Diamond Larry, Plattner Marc F. and Brumberg Daniel (eds.),  Islam and Democracy in the Middle 

East, The John Hopkins University and the National Endowment for Democracy, USA, 2003, σ. xiiii 
61

 Rod Hague & Martin Harrop, ό.π., σ. 100 
62

 Η Αίγυπτος και η Τυνησία είναι παραδείγματα κρατών των οποίων οι εκλογικές διαδικασίες 

κατατάσσονται στις ημι-ανταγωνιστικές. Για παράδειγμα, μετά τη δολοφονία του Ανουάρ Σαντάτ 

στην Αίγυπτο, το 1981, ο νέος Πρόεδρος της Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ, εγκαινίασε μια σειρά 

πολιτικών μεταρρυθμίσεων επιτρέποντας τη  διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών και κατά αυτό τον τρόπο 

απάντησε εν μέρει στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για αυταρχική διακυβέρνηση. Οι ηγέτες της 
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εκλογές διεξάγονται στο Μαρόκο από τη δεκαετία του 1960, στην Αίγυπτο από το 

1976, στην Ιορδανία από το 1989, στο Κουβέιτ από το 1991, και στην Υεμένη από 

το 1993
63

. Ωστόσο, η διενέργεια εθνικών εκλογών και η ύπαρξη κοινοβουλίων δεν 

αποτελούν από μόνα τους ικανά στοιχεία, ώστε ένα πολιτικό σύστημα να 

χαρακτηριστεί δημοκρατικό.  

Τα «φιλελευθεροποιημένα αυταρχικά καθεστώτα» διακρίνονται από έλλειψη 

δημοκρατικής νομιμοποίησης και χαρακτηρίζονται από ανάμειξη δημοκρατικών και 

μη στοιχείων. Τα δημοκρατικά στοιχεία αυτών των καθεστώτων συνδυάζονται με 

στοιχεία απολυταρχικού τύπου όπως: έλεγχος των ΜΜΕ από την κυβέρνηση και τις 

δυνάμεις ασφαλείας, περιορισμένος ρόλος της αντιπολίτευσης, ατομικά δικαιώματα 

τα οποία όμως δεν είναι απολύτως κατοχυρωμένα και δεν γίνονται απολύτως 

σεβαστά, διώξεις αντικυβερνητικών δυνάμεων από τον κατασταλτικό μηχανισμό του 

κράτους. Στα πολιτικά αυτά καθεστώτα, ο Μονάρχης (για την περίπτωση της 

Απόλυτης Μοναρχίας) ή ο Πρόεδρος (για τα μονοκομματικά καθεστώτα) 

εξακολουθούν να εξουσιάζουν και να ελέγχουν κατά τρόπο αντιδημοκρατικό το 

πολιτικό σύστημα, ακόμα και αν διατηρείται μια επίφαση δημοκρατίας.  

Στα πολιτικά συστήματα αυτού του είδους ενυπάρχει μια συμβολική 

απόσταση ανάμεσα στο κράτος και στην κοινωνία, γεγονός που δημιουργεί τον 

απαραίτητο χώρο ύπαρξης και ανάπτυξης ενός ελάχιστου πεδίου πολιτικού 

ανταγωνισμού. Οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις και ο πολιτικός φιλελευθερισμός 

συνήθως έρχονται ως αποτέλεσμα των οικονομικών κρίσεων και συγκεκριμένα της 

επιβολής προγραμμάτων αυστηρής λιτότητας κατόπιν εντολής του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου. Με αυτή τη μέθοδο της περιορισμένης φιλελευθεροποίησης 

                                                                                                                                          
Ιορδανίας, του Κουβέιτ και της Αλγερίας ακολούθησαν με τη σειρά τους τη γραμμή των πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων και της ελεγχόμενες «πολιτικής φιλελευθεροποίησης» των καθεστώτων τους. Το 

1989, μετά τις εξεγέρσεις στην Ιορδανία, ο Βασιλιάς Χουσεΐν προχώρησε στη σύνταξη μιας Εθνικής 

Χάρτας, ώστε να προσδιοριστούν οι παράμετροι ενός νέου, περισσότερο ελεύθερου, πολιτικού 

συστήματος. Ακολούθησε η διενέργεια των πρώτων ελεύθερων εκλογών στη χώρα. Παρόμοια, μετά 

την απελευθέρωση του Κουβέιτ από την Ιρακινή κατοχή, το 1991, η δυναστεία Sabah διεξήγαγε 

συνομιλίες με μέλη της αντιπολίτευσης, προκειμένου να ξεπεραστεί το χάσμα στις μεταξύ τους 

σχέσεις. Το 1992 οι εκλογές σήμαναν την επιστροφή του Κουβέιτ στον Κοινοβουλευτισμό. 

Αντίστοιχα, ο τότε Πρόεδρος της Αλγερίας, Αμίν Ζερουάλ, εργάστηκε προς την κατεύθυνση της 

εθνικής συμφιλίωσης στη χώρα, προκειμένου να ξεπεραστεί ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος που 

στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους. Οι εκλογές του 1997 συνοδεύτηκαν από 

ένα νέο νόμο που παραχωρούσε αμνηστία με αποτέλεσμα την εισαγωγή στο κοινοβούλιο κάποιων 

μελών του πρώην Ισλαμικού Μετώπου (FIS, Islamic Salvation Front) και άλλων ισλαμιστών 

πολιτικών. Βλ. σχετικά στο Brumberg, D, ό.π., σ. 6 
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των καθεστώτων σε περιόδους οικονομικών κρίσεων οι ηγέτες των κρατών της 

Μέσης Ανατολής προσπαθούν να αντισταθμίσουν τις συνέπειες των οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων. Συνήθως, βέβαια, δεν πρόκειται για δραματικές πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις, διότι οι κρατικές ελίτ συνεχίζουν να ελέγχουν τα σημαντικά 

υπουργεία, ενώ ακόμα και οι εκλογές διεξάγονται υπό αυστηρό καθεστωτικό 

έλεγχο
64

. 

Από την άλλη, τα «εξ’ ολοκλήρου αυταρχικά καθεστώτα», σύμφωνα με τη 

διάκριση του Brumberg
65

, παρουσιάζουν ως αποστολή του κράτους την υπεράσπιση 

της ομοιογένειας του αραβικού έθνους ή της ισλαμικής κοινότητας. Κάποια από τα 

«εξ’ ολοκλήρου αυταρχικά καθεστώτα» όπως της Συρίας, της Λιβύης (επί Καντάφι), 

της Τυνησίας (επί Μπεν Άλι), του Ιράκ (επί Σαντάμ Χουσεΐν) και της Σαουδικής 

Αραβίας αντιλαμβάνονταν ότι το κόστος οποιασδήποτε δημοκρατικής πολιτικής 

μεταρρύθμισης θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο εξαιτίας των ριζοσπαστικών θέσεων 

της αντιπολίτευσης
66

. Κατά συνέπεια, η αυταρχική φύση του πολιτικού συστήματος 

οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι ηγέτες των παραπάνω κρατών 

αντιλαμβάνονταν τον αυταρχισμό ως μια πολιτική επιλογή η οποία εξασφάλιζε τη 

διατήρηση τους στην εξουσία. Αυτή η κατηγορία καθεστώτων στηρίζει την εξουσία 

της σε συγκεντρωτικά θεσμικά όργανα και στις δυνάμεις καταστολής με 

αποκλειστικό στόχο τον περιορισμό της δύναμης της αντιπολίτευσης. Τα 

«εξολοκλήρου αυταρχικά καθεστώτα» εξαρτούν την παραμονή τους στην εξουσία 

από δύο μηχανισμούς: από την παροχή μιας σειράς οικονομικών προνομίων στους 

πολιτικούς τους υποστηρικτές και από την κρατική καταστολή των 

αντιπολιτευόμενων
67

. Και ενώ τα «φιλελευθεροποιημένα αυταρχικά καθεστώτα» 

επιδιώκουν τις χαλαρές μεταρρυθμίσεις των πολιτικών τους συστημάτων ως 

πολιτικές επιβίωσης, τα «εξ’ ολοκλήρου αυταρχικά καθεστώτα» αποφεύγουν 

οποιοδήποτε τύπο πολιτικού ανοίγματος θα μπορούσε να κλυδωνίσει τελικώς την 

εξουσία τους.  

Επομένως, τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η εισαγωγή τυπικών στοιχείων 

του δημοκρατικού πολιτεύματος (π.χ πολιτικά κόμματα, εκλογές) δεν διασφαλίζει 
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απαραίτητα την ύπαρξη ουσιαστικών δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς στην 

πραγματικότητα μπορεί να υπάρχουν ανενεργά συντάγματα, νοθεία στις εκλογές και 

ελεγχόμενα κοινοβούλια. Έτσι, ένα αυταρχικό καθεστώς μπορεί να μεταβεί από τον 

εμφανή αυταρχισμό σε έναν στρατηγικά ελεγχόμενο αυταρχισμό. Έτσι, στις 

αραβικές-μουσουλμανικές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής 

υπάρχουν κράτη στα οποία, αν και υφίσταται μια μορφή πολιτικής 

φιλελευθεροποίησης, για παράδειγμα ενίσχυση του πολιτικού πλουραλισμού, δεν 

υφίσταται στην πραγματικότητα ούτε ένας υποτυπώδης δημοκρατικός 

ανταγωνισμός. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί επιλέχθηκε στην παρούσα διατριβή μια 

προσέγγιση που αντιλαμβάνεται ως αναγκαία την εκτενή και αναλυτική περιγραφή 

των πολλαπλών μορφών που μπορεί να πάρει ένα αυταρχικό καθεστώς σήμερα. Στο 

πλαίσιο αυτής της προσέγγισης έχουν αναζητηθεί νέοι όροι, όπως «ημι-

δημοκρατικά/ημι-αυταρχικά καθεστώτα», «φιλελευθεροποιημένα αυταρχικά 

καθεστώτα», «εξ’ ολοκλήρου αυταρχικά καθεστώτα», «ατελείς δημοκρατίες», οι 

οποίοι υπογραμμίζουν ευκρινέστερα τον δισυπόστατο χαρακτήρα των υφιστάμενων 

καθεστώτων στη Μέση Ανατολή.  

Οι πολιτικοί επιστήμονες της συγκριτικής σχολής αποδίδουν ιδιαίτερη 

σημασία στην ελεύθερη διεξαγωγή εκλογών ως σημαντικού δείκτη 

εκδημοκρατισμού. Οι μεταβάσεις στη δημοκρατία κρίνονται ως επιτυχημένες τη 

στιγμή της διεξαγωγής των πρώτων δημοκρατικών εκλογών, ενώ οι δημοκρατίες 

θεωρούνται σταθεροποιημένες τη στιγμή που οι πολίτες αποδέχονται τους κανόνες 

της δημοκρατίας. Επομένως, το δικαίωμα ψήφου θεωρείται βασικό προαπαιτούμενο 

του εκδημοκρατισμού ενός καθεστώτος. Η καθιέρωση του καθολικού δικαιώματος 

ψήφου και η μέτρηση της ηλικίας της δημοκρατίας, από τη στιγμή έναρξης του 

εκλογικού δικαιώματος, αποτέλεσαν πολυχρησιμοποιημένους πρόσφορους δείκτες. 

Η εισαγωγή του καθολικού δικαιώματος είναι πολύ σημαντικός δείκτης του 

εκδημοκρατισμού μιας χώρας, όμως το δικαίωμα αυτό καλύπτει μόνο μια διάσταση 

της δημοκρατίας
68

. Για την παρούσα διατριβή η δημοκρατία δεν νοείται μόνο ως 

πολιτική συμμετοχή, αλλά συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και άλλοι θεσμοί και 

διαδικασίες. Οι εκλογές είναι απλώς μια όψη της δημοκρατίας και η ανάλυση των 
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εκλογών δεν συνδέεται άμεσα με ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα ενός 

δημοκρατικού πολιτεύματος. 

 

3.9 Κλίμακες Εκδημοκρατισμού 
 

Η δυσκολία προσδιορισμού της έννοιας του εκδημοκρατισμού και της 

δημοκρατίας οδήγησε τη συγκριτική έρευνα για τη δημοκρατία στη διατύπωση 

συγκεκριμένων κριτηρίων βάσει των οποίων είναι δυνατή η αντικειμενική μέτρηση 

του δημοκρατικού περιεχομένου των συνταγμάτων. Με βάση συγκεκριμένα 

κριτήρια που ποικίλλουν από κλίμακα σε κλίμακα, καθώς προκρίνουν διαφορετικές 

μεταβλητές για τον προσδιορισμό της έννοιας της δημοκρατίας, επιχειρείται να 

καταδειχτεί ο βαθμός εκδημοκρατισμού ή αυταρχισμού των πολιτικών καθεστώτων 

της Μέσης Ανατολής.  

Οι κλίμακες δημοκρατίας είναι ένας πρόσφορος δείκτης του βαθμού 

εκδημοκρατισμού των πολιτικών συστημάτων στη Μέση Ανατολή, διότι οι 

περισσότερες μετρήσεις δεν αφορούν μόνο στο εκλογικό δικαίωμα, αλλά  

λαμβάνουν υπόψη τους μια πληθώρα μεταβλητών, με αποτέλεσμα η κατάταξη τους 

να διαφέρει αναλόγως με τον βαθμό εκδημοκρατισμού που επιδεικνύουν σε 

διαφορετικές μεταβλητές. Η συγκριτική αυτή ανάλυση και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων των μεσανατολικών πολιτικών συστημάτων επιτρέπει μια πιο 

οριοθετημένη, μετρήσιμη και αντικειμενική βάση του χαρακτηρισμού των πολιτικών 

καθεστώτων ως «αυταρχικών» ή «δημοκρατικών». Επιπλέον, οι δείκτες 

εκδημοκρατισμού είναι χρήσιμοι, προκειμένου να διαπιστώσουμε τα σημαντικότερα 

κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τους οι πολιτικοί επιστήμονες, πριν κατατάξουν ένα 

πολιτικό σύστημα στις δημοκρατίες ή στα αυταρχικά καθεστώτα. Έτσι, με τη 

συγκριτική παρουσίαση των δεικτών εκδημοκρατισμού του Polity IV, του Freedom 

House, του Economist Intelligence Unit και του Middle East Forum η παρούσα 

διατριβή επιχειρεί να καταδείξει την κατάταξη των πολιτικών καθεστώτων της 

Μέσης Ανατολή σε αυταρχικά και δημοκρατικά, προκειμένου να διαπιστώσει 

εμπειρικά την πρόοδο που έχει σημειωθεί με βάση συγκεκριμένες μεταβλητές στον 

εκδημοκρατισμό των κρατών. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενδείκνυται ως η 

επαρκέστερη και κρίθηκε αναγκαία, ώστε να γεφυρωθεί με αντικειμενικό τρόπο η 

ασυμφωνία των θεωρητικών του εκδημοκρατισμού, σε σχέση με τα κεντρικά 
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χαρακτηριστικά της δημοκρατίας, και να προσδιοριστεί τελικώς με αντικειμενικά 

μετρήσιμα δεδομένα κατά πόσο και εάν τα καθεστώτα του μεσανατολικού κόσμου 

κατατάσσονται στα αυταρχικά καθεστώτα ή βρίσκονται σε μια διαδικασία 

μετάβασης προς την εγκαθίδρυση δημοκρατίας.  

 

3.9.1 Κλίμακες Δημοκρατίας και Αυταρχισμού (Polity IV)   

 

Μια από τις πιο διαδεδομένες κλίμακες μέτρησης της δημοκρατίας για τις 

Πολιτικές Επιστήμες είναι η βάση δεδομένων Polity Project (Polity IV)
69

, η οποία 

βασίστηκε στην κατασκευή της «κλίμακας δημοκρατίας και αυταρχισμού» των  

Jaggers και Gurr
70

 και συμπληρώθηκε από τον Harry Eckstein, στα μέσα της 

δεκαετίας του 1970
71

. Σύμφωνα με τους Jaggers και Gurr τρία στοιχεία είναι 

σημαντικά για τη δημοκρατία: 1) θεσμοί και διαδικασίες που επιτρέπουν στους 

πολίτες να εκφράζουν αποτελεσματικά τις πολιτικές τους προτιμήσεις 2) ελευθερία 

και πολιτικά δικαιώματα για όλους τους πολίτες 3) θεσμικός περιορισμός της 

πολιτικής εξουσίας. Αν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούμε να μιλάμε 

για μια «θεσμοποιημένη δημοκρατία». Η βάση της πολιτικής τους σκέψης 

συνοψίζεται στο εξής: «Μια ώριμη και εσωτερικά συνεκτική δημοκρατία […] 

μπορεί να οριστεί λειτουργικά ως ένα πολιτικό καθεστώς, στο οποίο α) η πολιτική 

συμμετοχή είναι σε πλήρη έκταση οργανωμένη ανταγωνιστικά β) η ανάδειξη της 

πολιτικής ηγεσίας γίνεται μέσα από ελεύθερες, ανοιχτές εκλογές και γ) οι 

πρωτοβουλίες της εκτελεστικής εξουσίας ελέγχονται ως προς την ουσία τους από 

θεσμική άποψη»
72

. Αντίθετα, ως αυταρχικά συστήματα διακυβέρνησης ορίζονται 

εκείνα με μη ανταγωνιστική ή καταπιεστική πολιτική συμμετοχή, με μη 

δημοκρατική στελέχωση της πολιτικής ηγεσίας και θεσμικά περιορισμένο πεδίο 

δράσης της εκτελεστικής εξουσίας. Οι Gurr και Jaggers μετρούν με μια δική τους 
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διαδικασία μέτρησης
73

 από τη μια το βαθμό δημοκρατικότητας ενός πολιτικού 

συστήματος και από την άλλη το βαθμό αυταρχισμού του καθεστώτος. 

 Σήμερα, η κλίμακα του Polity Project (Polity IV)  παρέχει κωδικοποιημένα 

στοιχεία για το επίπεδο της δημοκρατίας όλων των ανεξάρτητων κρατών με 

πληθυσμό άνω των 500.000 και καλύπτει το χρονικό διάστημα 1800-2012
74

. Με 

βάση τη συγκεκριμένη κλίμακα οι πολιτικοί επιστήμονες μπορούν να 

παρακολουθήσουν τις πολιτειακές αλλαγές των πολιτικών καθεστώτων και τα 

αποτελέσματα της εξουσίας των καθεστώτων
75

. Το σημαντικό με τη συγκεκριμένη 

κλίμακα είναι ότι εξετάζει τις ταυτόχρονες ιδιότητες της δημοκρατικής και 

αυταρχικής εξουσίας που διέπει τα θεσμικά όργανα μιας κυβέρνησης
76
. Βάσει αυτού 

του αναλυτικού σχήματος τα πολιτικά καθεστώτα κατατάσσονται σε ένα ευρύ 

φάσμα διακυβέρνησης από ολοκληρωμένες θεσμικά δημοκρατίες, μεικτού τύπου 

πολιτεύματα, έως και αυταρχικά καθεστώτα
77

. Η κλίμακα δημοκρατίας Polity IV 

υπολογίζει τον τρόπο διορισμού της εκτελεστικής εξουσίας, τους περιορισμούς της 

εκτελεστικής εξουσίας και τη μορφή του πολιτικού ανταγωνισμού
78

. Καταγράφει, 

επίσης, τις θεσμοθετημένες αλλαγές στην ποιότητα της διακυβέρνησης, ενώ 

περιλαμβάνει πληροφορίες για τα όργανα της κεντρικής κυβέρνησης και για τους 
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πολιτικούς σχηματισμούς που λειτουργούν εντός του πολιτικού συστήματος
79

. Το 

επίπεδο δημοκρατίας ενός κράτους εξαρτάται από την αξιολόγηση του πολιτικού 

ανταγωνισμού στις εκλογικές διαδικασίες, από τον βαθμό της συμμετοχής και τον 

βαθμό πλουραλισμού του πολιτικού συστήματος
80

. Ο βαθμός μιας ολοκληρωμένης 

δημοκρατίας είναι το + 10, ενώ ενός αυταρχικού καθεστώτος το -10. Τα πολιτικά 

συστήματα διακρίνονται σε δημοκρατικά (από 6 έως 10), σε αυταρχικά (από -10 έως 

-6) και σε μεικτού τύπου, που συνδυάζουν αυταρχικά με δημοκρατικά 

χαρακτηριστικά (από -5 έως 5)
81

. 

 

3.9.2 Οι κλίμακες εκδημοκρατισμού του Freedom House: ο υπολογισμός 

του βαθμού εξέλιξης των πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων του 

πολίτη 

 

Το Freedom House είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία από το 

1971 προσπαθεί να καταγράψει συστηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα το 

βαθμό εξέλιξης της δημοκρατίας και της ελευθερίας σε όλα τα ανεξάρτητα κράτη 

του κόσμου
82

. Με σκοπό τη συνοπτική πληροφόρηση, το Freedom House στην 

Ουάσινγκτον συνέταξε κλίμακες των πολιτικών δικαιωμάτων (political rights index) 

και των ατομικών δικαιωμάτων του πολίτη (civil rights index), με διαβαθμίσεις από 

το 1 μέχρι το 7. Μερικές φορές οι δύο δείκτες αξιολογούνται ξεχωριστά, άλλοτε πάλι 

συνδυάζονται για την εξαγωγή ενός δείκτη ελευθερίας. Αυτός ο δείκτης φτάνει από 

το 2 έως το 14. Το «2» σημαίνει διασφαλισμένα πολιτικά δικαιώματα ενώ, αντίθετα, 

η τιμή «14» δείχνει απόλυτη έλλειψη τέτοιων δικαιωμάτων και πλήρη ανελευθερία. 

Χάριν απλουστεύσεως, το Freedom House κάνει διαχωρισμό μεταξύ «ελεύθερων» 

(free), «μερικώς ελεύθερων» (partly free) και «μη ελεύθερων χωρών» (not free 

countries). Το Freedom House ενδιαφέρεται να καταγράψει την ποιότητα των 

πολιτικών καθεστώτων και της νομικής τάξης από την οπτική της συνταγματικής 

πραγματικότητας, λαμβάνοντας, κυρίως, υπόψη του τα δικαιώματα συμμετοχής του 

πολίτη και της αξίωσης για προστασία
83

. Για το Freedom House, η δημοκρατία είναι 
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 Στο ίδιο 
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 http://www.nsd.uib.no/macrodataguide/set.html?id=32&sub=1 
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 Στο ίδιο 
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 www.freedomhouse.org  
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 Freedom House, Freedom in the World. The annual Survey of Political Rights & Civil Liberties 

1995-1996, New York, 1996, σ. 546 

http://www.nsd.uib.no/macrodataguide/set.html?id=32&sub=1
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«ένα πολιτικό σύστημα, στο οποίο ο λαός επιλέγει ελεύθερα τους επιφορτισμένους 

με τη λήψη αποφάσεων ηγέτες του, από ομάδες και άτομα που ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους και δεν ορίστηκαν από την κυβέρνηση»
84

. Πρόκειται για έναν 

μινιμαλιστικό ορισμό της δημοκρατίας, στον οποίο συνδυάζεται η έννοια της 

δημοκρατίας με αυτή της ελευθερίας. Για το Freedom House, η αντίληψη περί 

ελευθερίας βασίζεται στην άποψη ότι η ελευθερία είναι η ευκαιρία αυτόνομης 

δράσης σε μια πληθώρα περιοχών εκτός βεληνεκούς της κυβέρνησης και άλλων 

κέντρων ενδεχόμενης κυριαρχίας
85

.  

Προκειμένου να συνταχθεί η κλίμακα των πολιτικών δικαιωμάτων και 

ατομικών δικαιωμάτων χρησιμοποιείται μια συστοιχία ερωτήσεων
86

 που βοηθούν το 

Freedom House να συντάξει ετήσιες αναφορές. Η λίστα των πολιτικών δικαιωμάτων 

διαθέτει ερωτήσεις και για ειδικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση μιας παραδοσιακής 

μοναρχίας χωρίς κόμματα και εκλογικές διαδικασίες το Freedom House θέτει το 

ερώτημα κατά πόσο το πολιτικό σύστημα ενθαρρύνει τις διαβουλεύσεις και τις 

συζητήσεις της κυβερνητικής πολιτικής και παρέχει το δικαίωμα αναφοράς. 

Επιπλέον, εξετάζει εάν η κυβέρνηση ή η εξουσία μια χώρας επιδιώκει τη μεταβολή 

της εθνικής σύστασης ενός κράτους ή της κουλτούρας, προκειμένου να διαταραχθεί 

η πολιτική ισορροπία προς όφελος μιας συγκεκριμένης ομάδας και εις βάρος άλλης. 

Τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται στο τέλος σε μια κλίμακα πολιτικών 

δικαιωμάτων με 7 διαβαθμίσεις με το «1» να αντιστοιχεί σε πλήρη πολιτικά 

δικαιώματα ενώ το «7» σε απουσία τέτοιων δικαιωμάτων. Παρόμοια είναι και η 
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 Στη λίστα των πολιτικών δικαιωμάτων χρησιμοποιούνται μια σειρά από ερωτήσεις όπως:  

1.Η κορυφή της εκτελεστικής εξουσία προέρχεται από ελεύθερες και δίκαιες εκλογές; 

2.Οι αντιπρόσωποι του λαού στη νομοθετική εξουσία εκλέγονται με δίκαιες και ελεύθερες εκλογές; 

3.Είναι δεδομένα το δίκαιο εκλογικό δικαίωμα, η ισότητα ευκαιριών στην προεκλογική εκστρατεία, η 

δίκαιη καταχώρηση των ψήφων και η σωστή καταμέτρηση των αποτελεσμάτων; 

4.Οι ψηφοφόροι μπορούν να επιφορτίσουν με πραγματική εξουσία τους εκλεγμένους εκπροσώπους 

τους; 

5.Έχει ο λαός δικαίωμα να οργανώνεται σε διάφορα πολιτικά κόμματα ή στις ανταγωνιστικές 

πολιτικές ομάδες της επιλογής του, και είναι αυτό το σύστημα ανοιχτό στην άνοδο και την πτώση 

τέτοιων ανταγωνιστικών κομμάτων και ομάδων; 

6.Η αντιπολίτευση έχει ένα σημαντικό ποσοστό ψήφων, μια πραγματική ισχύ και μια ρεαλιστική 

δυνατότητα να αυξήσει τους οπαδούς της ή να ανέλθει στην εξουσία με εκλογές; 

7.Ο λαός είναι απελευθερωμένος από την κυριαρχία του στρατού, από δυνάμεις του εξωτερικού, από 

ολοκληρωτικά κόμματα, θρησκευτικές ιεραρχίες, οικονομικές ολιγαρχίες ή άλλες ισχυρές ομάδες; 

8.Ποια είναι η θέση των μειονοτήτων; Οι πολιτιστικές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλες μειονότητες 

έχουν εκτεταμένα δικαιώματα αυτοδιάθεσης, αυτοδιοίκησης, αυτονομίας, και μπορούν να βασιστούν 
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διαδικασία η σχετική με την κλίμακα των ατομικών δικαιωμάτων. Εδώ η 

πλειοψηφία των ερωτήσεων
87

 αφορούν στην ελευθερία της γνώμης και πίστης, την 

ελευθερία οργάνωσης, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και 

θέματα προσωπικής αυτονομίας και οικονομικών δικαιωμάτων.  

Το Freedom House διαθέτει μια εκτεταμένη τράπεζα δεδομένων όπου 

καταγράφει συγκριτικά τα ελεύθερα, μερικώς ελεύθερα και ανελεύθερα συντάγματα. 

Όταν ο δείκτης ελευθερίας ερμηνευθεί ως δείκτης δημοκρατίας, τότε έχουμε να 

κάνουμε με μια έννοια δημοκρατίας η οποία εισχωρεί βαθιά μέσα στην έννοια του 

δικαίου και του Συντάγματος. Ωστόσο, αυτό είναι και το βασικό μειονέκτημα της 

κλίμακας δημοκρατίας του Freedom House, καθώς η έννοια του δικαίου και του 

Συντάγματος δεν ταυτίζονται πάντοτε με την έννοια της δημοκρατίας, ούτε 

εμπειρικά, ούτε ως προς τον ορισμό. Δεν αποτελούν όλα τα συνταγματικά κράτη 

αναγνωρισμένες δημοκρατίες, αλλά ούτε και όλες οι δημοκρατίες έχουν 

εγκαθιδρύσει ισχυρά συνταγματικά κράτη
88
. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον 

                                                                                                                                          
στη συμμετοχή μέσω άτυπης συναίνεσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων; Βλ. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2012/checklist-questions-and-guidelines  
87

 Στη λίστα ερωτήσεων για τα ατομικά δικαιώματα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ερωτήσεις: 

1.Υπάρχουν ελεύθερα και ανεξάρτητα ΜΜΕ, ελεύθερη και ανεξάρτητη λογοτεχνία και άλλες 

πολιτιστικές μορφές έκφρασης; 

2.Υπάρχει ανοιχτή δημόσια έκφραση και ελεύθερη ιδιωτική συζήτηση; 

3.Υπάρχει ελευθερία του συνέρχεσθαι και του εκφράζεσθαι; 

4.Υπάρχει η ελευθερία δημιουργίας πολιτικών ή οιονεί πολιτικών οργανώσεων, υπό την έννοια 

κομμάτων, ενώσεων και ad hoc ομάδων; 

5.Οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο, έχουν πρόσβαση σε μια ανεξάρτητη δικαστική εξουσία 

που δεν κάνει διακρίσεις και γίνεται σεβαστή η ακεραιότητα τους από τις δυνάμεις ασφαλείας; 

6.Παρέχεται προστασία από πολιτική τρομοκρατία και αδικαιολόγητη στέρηση της ελευθερίας, από 

εξορία και βασανιστήρια, ανεξαρτήτως από το εάν αυτά τα καταπιεστικά μέσα ασκούνται από ομάδες 

οι οποίες υποστηρίζουν το σύστημα ή αντιτίθενται σε αυτό; 

7.Υπάρχουν ελεύθερα συνδικάτα και αγροτικές οργανώσεις ή αντίστοιχα , και υπάρχουν 

αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγματεύσεις; 

8.Είναι εξασφαλισμένη η ελευθερία δημιουργίας επαγγελματικών και άλλων ιδιωτικών οργανώσεων; 

9.Υπάρχει ο θεσμός του ελεύθερου επαγγέλματος και των ελεύθερων συνεταιρισμών; 

10.Είναι διασφαλισμένη η ελευθερία των θρησκευτικών κοινοτήτων και της άσκησης της θρησκείας, 

τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα; 

11.Είναι εξασφαλισμένα τα προσωπικά δικαιώματα ελευθερίας (personal social freedoms), ιδιαίτερα 

από άποψη ισότητας των δύο φύλων, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ανοχής, ελευθερίας στην εκλογή 

συντρόφου και ελεύθερης επιλογής του αριθμού των παιδιών; 

12.Υπάρχει ισότητα ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας από την εκμετάλλευση και 

της υπερβολικής εξάρτησης από τον εργοδότη ή από οποιονδήποτε άλλο θεσμό λειτουργεί ως 

φραγμός στην πρόσβαση σε οικονομικές πηγές; 

13.Υπάρχει προστασία από την ακραία αδιαφορία του κράτους απέναντι στις επιθυμίες των πολιτών 

του και από την ακραία διαφθορά; Βλ. https://freedomhouse.org/report/freedom-world-

2012/checklist-questions-and-guidelines  
88

 Για παράδειγμα η Ινδία και η Νότια Κορέα είχαν καλύτερα αποτελέσματα στην κλίμακα 

εκδημοκρατισμού παρά στην κλίμακα που καταγράφει τα πολιτικά δικαιώματα και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2012/checklist-questions-and-guidelines
https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2012/checklist-questions-and-guidelines
https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2012/checklist-questions-and-guidelines
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Schmidt , «η δομή της δημοκρατίας και εκείνη των ατομικών δικαιωμάτων θα πρέπει 

να μετριούνται ξεχωριστά, ενώ για τη μέτρηση της δημοκρατίας με τη στενή έννοια 

να χρησιμοποιείται μόνο η κλίμακα των πολιτικών δικαιωμάτων»
89

.  

 

3.9.3 Δείκτες εκδημοκρατισμού Economist Intelligence Unit  
 

Ο δείκτης του Economist Intelligence Unit ξεκίνησε να εξετάζει τον βαθμό 

εκδημοκρατισμού των κρατών σε παγκόσμια κλίμακα το 2006 και από τότε τα 

αποτελέσματα ανανεώθηκαν κατά τα έτη 2008, 2010 και 2011
90

. Για τις κλίμακες 

εκδημοκρατισμού του Economist, η διεξαγωγή εκλογών αποτελεί απαραίτητη 

συνθήκη ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά αναγνωρίζεται ως ανεπαρκής 

ένδειξη μια ολοκληρωμένης δημοκρατίας (full democracy), αν δεν συνοδεύεται από 

άλλα δημοκρατικά χαρακτηριστικά, όπως διαφάνεια στον τρόπο διακυβέρνησης, 

ικανοποιητική συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες και ύπαρξη 

δημοκρατικής πολιτικής κουλτούρας
91

. Έτσι, η κλίμακα δημοκρατίας του Economist 

Intelligence Unit βασίζεται σε πέντε κατηγορίες κριτηρίων: τις εκλογικές 

διαδικασίες και τον πλουραλισμό, τις πολιτικές ελευθερίες, τη λειτουργία της 

κυβέρνησης, την πολιτική συμμετοχή και την πολιτική κουλτούρα
92

.  

Τα παραπάνω κριτήρια θεωρούνται αλληλοεξαρτώμενα, ενώ η προϋπόθεση 

της διεξαγωγής ελεύθερων εκλογών και ο σεβασμός των πολιτικών ελευθεριών 

κρίνονται ως προαπαιτούμενα, για να χαρακτηριστεί ένας τύπος πολιτεύματος, 

δημοκρατικός. Η προστασία των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούνται συστατικό στοιχείο του ορισμού της  

«φιλελεύθερης δημοκρατίας». Για το Economist Intelligence Unit, αν και οι 

δημοκρατίες είναι πολιτικά συστήματα στα οποία οι πολιτικές αποφάσεις 

λαμβάνονται έπειτα από ψηφοφορία των πολιτών με βάση την αρχή της 

πλειοψηφίας, ωστόσο, η αρχή της πλειοψηφίας δεν εξασφαλίζει πάντα την 

δημοκρατικότητα ενός πολιτικού συστήματος. Διότι, σύμφωνα με το Economist 

Intelligence Unit, ένα πραγματικό δημοκρατικό πολίτευμα θα πρέπει να συνδυάζει 
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 Στιγμή συγγραφής της διατριβής.  
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 The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008, The Economist 

http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf 
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 Στο ίδιο 
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το σεβασμό προς την αρχή της πλειοψηφίας με εγγυήσεις για το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
93

. Επίσης, η 

εφαρμογή των δημοκρατικών αποφάσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, 

προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα πολίτευμα δημοκρατικό. Επιπλέον, η 

δημοκρατική πολιτική κουλτούρα
94

 αποτελεί σημαντική μεταβλητή για τον 

χαρακτηρισμό ενός πολιτικού συστήματος ως δημοκρατικού, διότι μια παθητική ή 

μια αδιάφορη πολιτική κουλτούρα δεν συνάδει με τη δημοκρατία. Ιδιαίτερα 

σημαντική κρίνεται η αποδοχή από τους ηττημένους μετά τη διεξαγωγή εκλογών 

των αποτελεσμάτων και της νομιμότητας της νέας κυβέρνησης.  

Ο δείκτης δημοκρατίας του Economist Intelligence Unit στηρίζεται σε μια 

κλίμακα, όπου 60 ερωτήσεις επιδέχονται δύο ή τρεις απαντήσεις
95
, οι οποίες 

ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες: εκλογική διαδικασία και πλουραλισμός, 

ατομικές ελευθερίες, λειτουργία της κυβέρνησης, πολιτική συμμετοχή και πολιτική 

κουλτούρα. Κάθε κατηγορία έχει μια βαθμολογία στην κλίμακα 0 έως 10, και ο 

συνολικός δείκτης της δημοκρατίας είναι ο απλός μέσος όρος των πέντε δεικτών της 

κάθε κατηγορίας
96

. Οι ερωτήσεις διανέμονται σε 5 κατηγορίες, όπως αυτές 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. Κάθε απάντηση βαθμολογείται με 0 ή 1 ή με 0,5 αν 

απαντηθεί η τρίτη εναλλακτική απάντηση
97
. Το σύνολο του αθροίσματος της κάθε 
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 Στο ίδιο 
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 Ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται ο βαθμός συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες 

και στην πολιτική ζωή, οι οποίοι είναι σε θέση συμμετέχοντας ενεργητικά στο πολιτικό παιχνίδι να 

αποτρέπουν τον σχηματισμό ολιγάριθμων καθεστωτικών ελίτ, οι οποίες αποδυναμώνουν το 

δημοκρατικό πολίτευμα με την οικονομική και πολιτική τους επιρροή. Βλ. στο ίδιο 
95

 Οι περισσότερες απαντήσεις προκύπτουν από «αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων», αν και το 

αρνητικό της συγκεκριμένης κλίμακας εκδημοκρατισμού είναι ότι δεν παρέχονται πληροφορίες για 

τους εμπειρογνώμονες στις απαντήσεις των οποίων βασίζεται η κλίμακα εκδημοκρατισμού (π.χ. ο 

αριθμός των εμπειρογνωμόνων, η ιδιότητα τους ή η εθνικότητα τους). Κάποιες από τις απαντήσεις 

συμπληρώνονται από δημοσκοπήσεις που διεξάγονται στις αντίστοιχες χώρες. Ο δείκτης 

εκδημοκρατισμού του Economist Intelligence Unit λαμβάνει υπόψη του και μεταβλητές που 

ενσωματώνονται στον δείκτη εκδημοκρατισμού του Freedom House, παρ’ όλα αυτά δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στην κοινή γνώμη μέσα από μετρήσεις που καταγράφηκαν από δημοσκοπήσεις 

ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια που σχετίζονται με οικονομικό επίπεδο διαβίωσης των 

πληθυσμών στις χώρες υπό εξέταση. Βλ. στο ίδιο 
96

 Στο ίδιο  
97

 Κάποιες προσαρμογές στα αποτελέσματα της κατηγορίας γίνονται εάν οι χώρες δεν σκοράρουν 1 

στους ακόλουθους κρίσιμους τομείς για τη δημοκρατία: 

1.Αν η διεξαγωγή εκλογών δεν είναι ελεύθερη και δίκαιη 

2.Η ασφάλεια που παρέχεται στους ψηφοφόρους 

3.Την επιρροή των ξένων δυνάμεων στην κυβέρνηση 

4.Την ικανότητα των πολιτικών θεσμών να εφαρμόζουν τις πολιτικές τους. 

 Αν τα αποτελέσματα για τις τρεις πρώτες ερωτήσεις είναι 0 (ή 0,5) ένας πόντος αφαιρείται από τον 

δείκτη στη σχετική κατηγορία, είτε από την κατηγορία της εκλογικής διαδικασίας και του 
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κατηγορίας ξεχωριστά πολλαπλασιάζεται επί δέκα και διαιρείται με το συνολικό 

αριθμό των ερωτήσεων της κάθε κατηγορίας. Οι τιμές από τους παραπάνω δείκτες 

οδηγούν στην κατηγοριοποίηση των καθεστώτων στις παρακάτω τυπολογίες: 

1. Ολοκληρωμένες δημοκρατίες (full democracies) με αποτελέσματα από 8-

10 μονάδες. 

2. Ατελείς δημοκρατίες ( flawed democracies) με αποτελέσματα από 6 έως 7.9 

μονάδες. 

3. Υβριδικά καθεστώτα (hybrid regimes) με αποτελέσματα από 4 έως 5.9 

μονάδες. 

4. Αυταρχικά καθεστώτα ( authoritarian regimes) με αποτελέσματα κάτω από 

4 μονάδες. 

Στην έρευνα που διεξήχθη το 2008, ο δείκτης δημοκρατίας του Economist 

Intelligence Unit ανέφερε ότι η παγκόσμια τάση εκδημοκρατισμού των τελευταίων 

δεκαετιών σημείωνε οπισθοχώρηση και στασιμότητα
98

, σε σχέση με αυτό που 

αναγνωρίστηκε ως «κύμα δημοκρατίας» από το 1974 και, ιδιαίτερα, έπειτα από το 

1990, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Economist Intelligence Unit 

κατέληγε ότι, παρά τις προόδους που είχε σημειώσει η δημοκρατία, περισσότερο από 

το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού διαβιούσε το έτος 2008 κάτω από 

αυταρχική διακυβέρνηση. Ως αιτία αυτής της στασιμότητας του εκδημοκρατισμού 

παγκοσμίως αναγνωριζόταν η παγκόσμια οικονομική κρίση και η συνακόλουθη 

ύφεση, η οποία απειλούσε τη δημοκρατία σε κάποιες περιοχές του πλανήτη ή την 

οδηγούσε σε στασιμότητα και οπισθοχώρηση
99

.  

                                                                                                                                          
πλουραλισμού, είτε από τη λειτουργία των θεσμών και της κυβέρνησης. Αν το αποτέλεσμα  για την 

τέταρτη ερώτηση είναι 0 ένας πόντος αφαιρείται από την κατηγορία της λειτουργίας της κυβέρνησης. 

Βλ. στο ίδιο 
98

 Στην έρευνα του Σεπτεμβρίου του 2008 περισσότερες από τις μισές χώρες του κόσμου 

χαρακτηρίζονταν ως «δημοκρατίες», ωστόσο, ο αριθμός των «ολοκληρωμένων δημοκρατιών» ήταν 

σχετικά χαμηλός με μόλις 30. 50 χώρες χαρακτηρίζονταν ως «ατελείς δημοκρατίες». Από τα 

υπόλοιπα 87 κράτη, 51 είναι «απολυταρχικά» και 36 κατατάσσονταν στα «υβριδικά καθεστώτα». 
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είναι 53. Τα «υβριδικά καθεστώτα» παραμένουν 36 και τα «αυταρχικά καθεστώτα» ανέρχονται στα 
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http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf 

https://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf   
99

 Στο ίδιο 

http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf
https://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf


 

 [77]  

 

Η έρευνα του 2011 χαρακτηρίζει το έτος ως «ένα ιδιαίτερα ταραχώδες» έτος 

για τη δημοκρατία από πολιτικής απόψεως εξαιτίας της κρίσης χρέους και της 

αδύναμης πολιτικής ηγεσίας των αναπτυσσόμενων κρατών, των δραματικών 

αλλαγών και των συγκρούσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας 

Αφρικής και της γενικότερης κοινωνικής αναταραχής στον κόσμο»
100

. 

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη υποβάθμιση του δημοκρατικού status των κρατών το 

2011 σημειώθηκε στην Ευρώπη, καθώς μειώθηκε η βαθμολογία επτά ευρωπαϊκών 

κρατών, ενώ κανένα δεν παρουσίασε αύξηση. Οι αλλαγές αυτές σε σχέση με τις 

προηγούμενες μετρήσεις του 2010 και του 2008 αποδίδονται στη δημοσιονομική 

κρίση της ευρωζώνης που επηρέασε την κυριαρχία των κρατών και έθεσε ζητήματα 

δημοκρατικής νομιμοποίησης των κυβερνήσεων
101

. Όπως επισημαίνεται ο μέσος 

όρος του βαθμού δημοκρατίας των περισσότερων περιοχών του κόσμου είναι 

χαμηλότερος σε σχέση με το 2010. Επομένως, παρατηρείται μια στασιμότητα στον 

εκδημοκρατισμό των καθεστώτων παγκοσμίως, μια «δημοκρατική ύφεση»
102

.  

 

3.9.4 Κλίμακες δημοκρατίας Middle East Forum 
 

Το Middle East Forum
103

, μια ομάδα σκέψης με έδρα τη Φιλαδέλφεια, 

εξέδωσε το 2006 τη δικές του μετρήσεις για το βαθμό δημοκρατικότητας των 

πολιτικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή. Οι μεταβλητές
104

 που 
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 The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2011, The Economist 

http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202011.pdf  
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 Κατά συνέπεια, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία υποβαθμίστηκαν στις 

κλίμακες εκδημοκρατισμού. Η έκθεση του Economist Intelligence Unit αναφέρει ως προβληματική 

για τη λειτουργία της δημοκρατίας την ανάληψη της διακυβέρνησης σε Ελλάδα και Ιταλία από 

κυβέρνηση τεχνοκρατών. Βλ. στο ίδιο 
102

 Έτσι, ο δείκτης εκδημοκρατισμού για το 2011 διαμορφώθηκε ως εξής: ο αριθμός των 

«ολοκληρωμένων δημοκρατιών» στον πλανήτη σε σχέση με το 2010 παρέμεινε σταθερός και το ίδιο 

και ο αριθμός των «ατελών δημοκρατιών» με 25 και 53 κράτη αντίστοιχα. Το ίδιο συνέβη και για τα 

«υβριδικά», 37 στον αριθμό, και «αυταρχικά» καθεστώτα, 52 στο σύνολο 165 κρατών. Ο βαθμός 

δημοκρατίας των κρατών για το έτος 2011 μειώθηκε σε 48 κράτη από σύνολο 167 κρατών. Ο βαθμός 

δημοκρατίας σημειώνεται αυξημένος για 41 κράτη ενώ δεν σημειώθηκε καμία αλλαγή για 78 κράτη.  

Βλ. στο ίδιο  
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 The Middle East Forum, www.meforum.org  
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 Κάθε μεταβλητή βαθμολογείται από 0 έως 2, με 0 να σημαίνει την απουσία μιας μεταβλητής, ενώ 
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χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του βαθμού δημοκρατίας των κρατών της Μέσης 

Ανατολής αφορούσαν στην αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση και συγκεκριμένα τον 

τρόπο με τον οποίο επιλέγονται τα μέλη της κυβέρνησης, την πολιτική ανάπτυξη των 

κομμάτων, το δικαίωμα ψήφου, τα πολιτικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες. 

Η έρευνα συμπεριέλαβε, επίσης, και μια σειρά άλλων μετρήσεων σχετικά με τη 

θρησκευτική ελευθερία, την ελευθερία των ΜΜΕ, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, αντλώντας στοιχεία από μια σειρά κυβερνητικών και μη 

κυβερνητικών οργανισμών που διατηρούν τις δικές τους μετρήσεις, όπως η Διεθνής 

Αμνηστία, το Freedom House, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, τους δείκτες για 

την ανθρώπινη ανάπτυξη του Προγράμματος του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη
105

.  

Η συγκριτική ανάλυση των μετρήσεων μεταξύ 17 αραβικών κρατών κατά το 

χρονικό διάστημα 1999-2005 κατέδειξε ότι σημειώθηκε ελάχιστη πρόοδος στο 

ζήτημα του εκδημοκρατισμού των πολιτικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής
106

. 

Το 1999 τα περισσότερα από τα κράτη της Μέσης Ανατολής δεν κατατάσσονται στα 

δημοκρατικά καθεστώτα. Το Μαρόκο είχε το υψηλότερο σκορ με 11 από 18 και 

ακολουθεί η Ιορδανία και το Λίβανο με 10,5. Στη χαμηλότερη θέση στην κλίμακα 

δημοκρατίας βρίσκεται το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία με 2,5
107

.  

Το 2005 οι περισσότερες αραβικές κυβερνήσεις ισχυρίζονταν ότι είχαν 

εισαγάγει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις στα πολιτικά τους συστήματα, κατά το 

διάστημα 1999-2005, προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού. Το 1999 το 

Κουβέιτ παραχώρησε πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες. Στην Ιορδανία, στην 

Αίγυπτο και στο Κατάρ δημιουργήθηκαν στα τέλη του 1990 και στις αρχές του 2000 

θεσμικά όργανα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2001 στο 

Μπαχρέιν διεξήχθησαν εκλογές που μετέβαλλαν τη χώρα σε συνταγματική 

μοναρχία, το 2003 επήλθε η πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν έπειτα από την στρατιωτική 

επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ και την ίδια χρονιά διεξήχθησαν εκλογές στην 

Ιορδανία. Για πρώτη φορά, επίσης, διεξήχθησαν εκλογές στη Σαουδική Αραβία, ενώ 

οι διεθνείς πιέσεις οδήγησαν σε μια ήπια πολιτική φιλελευθεροποίηση της Αιγύπτου 

                                                 
105
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υπό τον Πρόεδρο Μουμπάρακ. Το 2005 διεξήχθησαν εκλογές στο Λίβανο, αφού 

έληξε η συριακή κατοχή της χώρας.  

Στο διάστημα 1999-2005 ο βαθμός εκδημοκρατισμού των παραπάνω 

καθεστώτων διαμορφώθηκε ως εξής: Η Ιορδανία και ο Λίβανος διατήρησαν τις 

θέσεις τους με σκορ 10,5. Ακολουθούσαν η Αλγερία, η Αίγυπτος, η Τυνησία και η 

Υεμένη με 9 πόντους, ενώ το Μαρόκο έχασε το υψηλό σκορ που κατείχε το 1999 

εξαιτίας περιορισμών στην ελευθερία του Τύπου. Η Λιβύη και το Ομάν βρίσκονταν 

στις χαμηλότερες θέσεις, ενώ η Σαουδική Αραβία παρέμεινε η λιγότερο 

εκδημοκρατισμένη χώρα του αραβικού κόσμου.  

Επομένως, τα συμπεράσματα της έρευνας καταλήγουν στο ότι μετά την 11
η
 

Σεπτεμβρίου, 2001, και τον «Πόλεμο εναντίον της Τρομοκρατίας» του Προέδρου 

Μπους, η δημοκρατική ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή δε σημείωσε ιδιαίτερη 

πρόοδο. Μάλιστα, όπως επισημαίνει το Middle East Forum, η προώθηση της 

Δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή από τις ΗΠΑ είναι σε θέση να βλάψει τα 

αμερικανικά συμφέροντα, διότι στα περισσότερα πολιτικά καθεστώτα η μόνη ορατή 

εναλλακτική στους αυταρχικούς ηγέτες είναι τα ισλαμιστικά κόμματα
108

. 

 

3.10 Συγκριτική Εξέταση των δεικτών εκδημοκρατισμού για τα κράτη 

της Μέσης Ανατολής και συμπεράσματα 
 

Η συγκριτική μελέτη των κλιμάκων δημοκρατίας οδηγεί στη σαφή 

διαπίστωση ότι όλες οι κλίμακες εκδημοκρατισμού των πολιτικών καθεστώτων 

συμφωνούν σε σημαντικό βαθμό σχετικά με το βαθμό δημοκρατικότητας των 

κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούν ή δίνουν έμφαση σε  

διαφορετικές μεταβλητές. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια κανένα κράτος της 

Μέσης Ανατολής δεν εμφανίζεται υψηλά στις κλίμακες δημοκρατίας, ακόμα και αν 

χρησιμοποιούνται διαφορετικές μεταβλητές που καταλήγουν σε διαφορετικά 

αποτελέσματα. Η πλειοψηφία των πολιτικών συστημάτων της Μέσης Ανατολής 

κατατάσσεται στα αυταρχικά πολιτικά καθεστώτα και εμφανίζουν εξαιρετικά 

χαμηλές τιμές στις κλίμακες εκδημοκρατισμού, αν και με διαφορετική σειρά. Οι 

υψηλότερες θέσεις στις κλίμακες-με αυτό να σημαίνει λειτουργία της δημοκρατίας-

καταλαμβάνονται από το Ισραήλ, το Κουβέιτ, το Λίβανο, την Τουρκία, και το 
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Μαρόκο. Τα κράτη τα οποία χαρακτηρίζονται ως «μερικώς δημοκρατικά» είναι η 

Αίγυπτος, η Τυνησία (πριν την «Αραβική Άνοιξη») και το Ιράκ. Τα υπόλοιπα κράτη 

της Μέσης Ανατολής ταξινομούνται στα αυταρχικά καθεστώτα, με τη Σαουδική 

Αραβία και την Υεμένη να καταλαμβάνουν τις χαμηλότερες θέσεις στις κλίμακες.  

 Πιο συγκεκριμένα, η κλίμακα δημοκρατίας Polity IV για το 2011 

κατατάσσει το Μαρόκο, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Υεμένη, το Ιράκ με 

βαθμολογία από -5 έως 0 και την Αλγερία και την Τυνησία με βαθμολογία από 0 έως 

5 στα «μεικτά καθεστώτα» που συνδυάζουν αυταρχικά με δημοκρατικά 

χαρακτηριστικά. Η Λιβύη κατατάσσεται στα «αποτυχημένα κράτη» και το Polity IV 

καταγράφει την αβέβαιη κατάσταση μετά την πτώση του καθεστώτος Καντάφι και 

την ανάληψη της διακυβέρνησης από το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο
109

. Τέλος, η 

Συρία, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, το 

Κατάρ, το Ιράν κατατάσσονται στα «αυταρχικά καθεστώτα» με βαθμολογία από -10 

έως -6
110

. Η Τουρκία και το Ισραήλ είναι τα μόνο κράτη που κατατάσσονται στις 

«δημοκρατίες» με βαθμολογία από 6 έως 9. Η έκθεση
111

 που συνοδεύει τα 

αποτελέσματα του Polity IV για το 2011 επισημαίνει ότι η πλειοψηφία των κρατών 

του αραβικού κόσμου διαθέτουν ελάχιστη εμπειρία δημοκρατικής διακυβέρνησης
112

. 

Τα περισσότερα αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής είναι τα 

πετρελαιοπαραγωγά εμιράτα της Αραβικής Χερσονήσου, ενώ η έκθεση επισημαίνει 

και τα αποτελέσματα των πρόσφατων εξεγέρσεων της «Αραβικής Άνοιξης» για την 

Αίγυπτο, την Τυνησία και τη Συρία αναγνωρίζοντας ότι η περιοχή της Μέσης 

Ανατολής διέρχεται από μια μεταβατική φάση, της οποίας η κατάληξη παραμένει 

ακόμα άγνωστη
113

. 

 Σύμφωνα με το Freedom House το Ισραήλ, το Κουβέιτ, ο Λίβανος, η 

Τουρκία και το Μαρόκο ανήκουν στην κατηγορία των κρατών που χαρακτηρίζονται 

ως «ελεύθερα» ή «μερικώς ελεύθερα»
114

. Όλα τα υπόλοιπα κράτη της Μέσης 

Ανατολής ταξινομούνται στα «μη ελεύθερα». Η κατηγοριοποίηση του Freedom 

House για το χρονικό διάστημα 2010-2013 έχει ως εξής: η Αλγερία, το Μπαχρέιν, η 
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Παλαιστινιακή Αρχή, το Ιράν, το Ιράκ, η Ιορδανία, το Ομάν, το Κατάρ, η Σαουδική 

Αραβία, η Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Υεμένη και το Ιράν 

κατατάσσονται στα «μη ελεύθερα» καθεστώτα με βαθμό που κυμαίνεται μεταξύ 5-7 

για το χρονικό διάστημα και των τεσσάρων ετών 2010-2013
115

. Αντίθετα, η 

Αίγυπτος  και η Λιβύη από «μη ελεύθερο» πολιτικό καθεστώς κατά τα έτη 2010-

2012 κατατάσσεται κατά το έτος 2013 στα «μερικώς ελεύθερα» καθεστώτα, 

προφανώς εξαιτίας των εξελίξεων της «Αραβικής Άνοιξης»
116

. Επίσης, η Τυνησία, 

ενώ το 2010 και το 2011 χαρακτηρίζονταν ως «μη ελεύθερο» καθεστώς, αλλάζει 

κατηγοριοποίηση κατά τα έτη 2012 και 2013 σε «μερικώς ελεύθερο» πολιτικό 

καθεστώς. «Μερικώς ελεύθερα» για το χρονικό διάστημα 2010-2013  

χαρακτηρίζονται η Τουρκία, το Κουβέιτ, ο Λίβανος, το Μαρόκο με βαθμολογία που 

κυμαίνεται από 3 έως 5
117

. Τέλος, το μόνο «ελεύθερο» κράτος στη Μέση Ανατολή 

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Freedom House είναι το Ισραήλ
118

. Τα 

γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης» πιθανότατα να μεταβάλουν την κατηγοριοποίηση 

κάποιων κρατών, τα οποία πιθανότατα να μεταβούν στην κατηγορία των 

«ελεύθερων» ή «μερικώς ελεύθερων», αν και ακόμα τα γεγονότα είναι εν εξελίξει 

και θα πρέπει να αναμένουμε την κατάληξη τους
119

. 

Ο δείκτης δημοκρατίας του Economist Intelligence Unit του 2008 

σημείωνε ότι η πλειοψηφία των αυταρχικών καθεστώτων στον πλανήτη είναι 

συγκεντρωμένα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής
120

. Από τις 

«ολοκληρωμένες δημοκρατίες» μόνο το Ισραήλ κατατασσόταν στη θέση 38 του 

παγκόσμιου δείκτη, ενώ η Τουρκία, ο Λίβανος, και το Ιράκ κατατάσσονταν στα 

«υβριδικά καθεστώτα». Η Ιορδανία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, τα κράτη του Κόλπου, 

η Τυνησία, η Υεμένη και η Αλγερία κατατάσσονταν στα «αυταρχικά καθεστώτα», 
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ξέσπασμα βίαιων ταραχών και συγκρούσεων του στρατού και των υποστηρικτών του Προέδρου 

Μόρσι. Η κατάσταση στην Αίγυπτο είναι έκρυθμη γεγονός που μπορεί πολύ γρήγορα να επηρεάσει 

τον βαθμό εκδημοκρατισμού του καθεστώτος, το οποίο είναι πιθανό να υποβαθμιστεί στις κλίμακες 

δημοκρατίας.  
120

 The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008, The Economist 
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μαζί με τη Συρία, τη Λιβύη και τη Σαουδική Αραβία, που βρίσκονταν στις 

τελευταίες θέσεις της κατάταξης
121

. Σε σχέση με το δείκτη δημοκρατίας του 2006, ο 

Economist σημειώνει ότι, δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές, ενώ δεν 

σημειώθηκαν δημοκρατικές αλλαγές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της 

Βορείου Αφρικής. Παράλληλα, στα παλαιστινιακά εδάφη η ισλαμιστική Χαμάς μετά 

την κοινοβουλευτική νίκης της στο τέλος του 2006 και η Φατάχ (Fatah) απέτυχαν να 

γεφυρώσουν τις διαφορές τους, με αποτέλεσμα να ενταθεί η ενδοκοινοτική πολιτική 

βία.  

Για το έτος 2011 ο δείκτης εκδημοκρατισμού του Economist Intelligence 

Unit υπογράμμιζε τη σημασία της «Αραβικής Άνοιξης» για τον εκδημοκρατισμό 

των πολιτικών συστημάτων της Μέσης Ανατολής. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι 

εξεγέρσεις της Τυνησίας και της Αιγύπτου ήταν «μη αναμενόμενες» και «ξαφνικές», 

με αποτέλεσμα να ανατρέπονται τα στερεότυπα που σχετίζονταν με τον 

εκδημοκρατισμό της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής
122

. Ωστόσο, 

επισημαίνει ότι δεν αναμενόταν ένα «κύμα δημοκρατίας» στα υπόλοιπα κράτη της 

Μέσης Ανατολής και η προοπτική του εκδημοκρατισμού παραμένει αβέβαιη, καθώς 

η πλειοψηφία των αυταρχικών καθεστώτων της περιοχής κατάφεραν να 

αντιμετωπίσουν τα αιτήματα για πολιτικές αλλαγές με ένα μείγμα καταστολής και 

ήπιων πολιτικών μεταρρυθμίσεων
123

. Έτσι, τα αποτελέσματα για την περιοχή για το 

έτος 2011, ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της «Αραβικής Άνοιξης», διαμορφώνονται 

ως εξής: το Ισραήλ υποβαθμίζεται σε «ατελή δημοκρατία» από «ολοκληρωμένη 

δημοκρατία» σε σχέση με τους δείκτες του 2008, κυρίως, εξαιτίας του ελλείμματος 

που εμφανίζει στην κατηγορία για τις ελευθερίες των πολιτών με βαθμό 5,59
124

. Στα 

«υβριδικά καθεστώτα» κατατάσσονται η Τουρκία, ο Λίβανος, η Παλαιστίνη, το 

Ιράκ, η Τυνησία και η Αίγυπτος
125

. Μάλιστα, η Τυνησία σημείωσε την πιο 

θεαματική άνοδο στο δείκτη δημοκρατίας κατά το έτος 2011. Αντίθετα, στα 

«αυταρχικά καθεστώτα» κατατάσσονται η Ιορδανία, το Μαρόκο, το Κουβέιτ, η 

Λιβύη, η Αλγερία, το Ομάν, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 

η Υεμένη, η Συρία, το Ιράν και την τελευταία θέση στην κατάταξη (161) κατέχει η 
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Σαουδική Αραβία με γενικό βαθμό 1.77
126

. Ωστόσο, και το 2011 η περιοχή της 

Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής αποτελεί τη λιγότερο εκδημοκρατισμένη 

στον πλανήτη με γενικό μέσο όρο 3,62, όταν ο συνολικός μέσος όρος στον πλανήτη 

είναι στο 5,5 περίπου
127

. Το Economist Intelligence Unit επισημαίνει ότι τα 

περισσότερα πολιτικά καθεστώτα στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική 

περιορίζουν τις πολιτικές ελευθερίες. Αν και αρκετά από τα Κράτη του Κόλπου 

προχώρησαν σε μια σειρά πολιτικών μεταρρυθμίσεων με την εγκαθίδρυση 

αντιπροσωπευτικών πολιτικών θεσμών,  ωστόσο οι εξελίξεις αυτές δεν κατάφεραν 

να αλλάξουν ριζικώς τα πολιτικά συστήματα στα παραπάνω κράτη, διότι η 

εκτελεστική εξουσία παραμένει ισχυρή και συγκεντρωτική
128

. Ταυτόχρονα, η 

κοινωνία των πολιτών είναι αδύναμη, ενώ τα περισσότερα κράτη επωφελούνται από 

τα έσοδα του πετρελαίου, για να διατηρούν τα πελατειακά τους δίκτυα και να 

ελέγχουν τις δυνάμεις ασφαλείας
129

. Ειδικά για την περίπτωση της Αιγύπτου, η 

έκθεση του Economist Intelligence Unit εκφράζει την ανησυχία της για τις 

προοπτικές εκδημοκρατισμού της παραπάνω χώρας εξαιτίας της ανόδου των 

σαλαφιστών, των ριζοσπαστών ισλαμιστών που ερμηνεύουν κατά γράμμα το Κοράνι 

και οι θέσεις τους χαρακτηρίζονται ως αντιδημοκρατικές
130

. Η δεύτερη ανησυχία 

συνδέεται με το ρόλο που θα διαδραματίσει ο στρατός στη μετά Μουμπάρακ 

εποχή
131

. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συγκριτική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της κλίμακας δημοκρατίας και αυταρχισμού (Polity IV), της 

κλίμακας εκδημοκρατισμού του Freedom House, της κλίμακας του Economist 

Intelligence Unit και του Middle East Forum καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των 

κρατών της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής κατατάσσεται σταθερά από 

το 2005 έως το 2011, είτε στα «αυταρχικά καθεστώτα», είτε στα «μεικτά 

καθεστώτα», τα οποία συνδυάζουν αυταρχικά χαρακτηριστικά με περιορισμένες 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Παρά το γεγονός ότι όλες οι κλίμακες εκδημοκρατισμού 

λαμβάνουν υπόψη τους και, τελικώς, προκρίνουν διαφορετικές μεταβλητές για τη 
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μέτρηση του βαθμού δημοκρατίας, ωστόσο, συμφωνούν στο χαρακτηρισμό των 

πολιτικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής ως μη δημοκρατικών, αν και τα ίδια 

κράτη εμφανίζονται με μικρή διαφορά σε διαφορετικά σημεία κατάταξης αναλόγως 

την κλίμακα εκδημοκρατισμού. 

Επομένως, τη στιγμή κατά την οποία τα πολιτικά καθεστώτα της Μέσης 

Ανατολής απορρίψουν τα αυταρχικά χαρακτηριστικά και υιοθετήσουν τα θεσμικά 

προαπαιτούμενα- τα οποία είναι μετρήσιμα με βάση τους δείκτες εκδημοκρατισμού- 

της δημοκρατίας, τότε θα έχουν εισέλθει στη φάση της μετάβασης που ορίζεται ως 

το μεσοδιάστημα μεταξύ ενός πολιτικού συστήματος σε ένα άλλο. Είναι γεγονός ότι 

η περιοχή της Μέσης Ανατολής εμφανίζει ένα έλλειμμα δημοκρατίας σε σχέση με 

άλλες περιοχές στον πλανήτη και δεν φαίνεται να σημείωσε καμιά πρόοδο προς την 

κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού τις τελευταίες δεκαετίες.  

 

3.11 Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα 
 

 Στο παρόν κεφάλαιο οριοθετήθηκαν εννοιολογικά οι πολιτικοί όροι που 

κρίνονται αναγκαίοι για την ανάλυση του εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή. 

Αρχικώς, ορίστηκε η έννοια του εκδημοκρατισμού ως μιας εξελικτικής διαδικασίας 

που οδηγεί ένα πολιτικό καθεστώς με αυταρχικά χαρακτηριστικά προς την υιοθέτηση 

μιας σειράς προαπαιτούμενων προϋποθέσεων που συνδέονται με το δημοκρατικό 

πολίτευμα. Πιο συγκεκριμένα, ο εκδημοκρατισμός γίνεται αντιληπτός ως μια 

διαδικασία μετάβασης προς τη δημοκρατία. Αν και δεν υπάρχει ένα παγκόσμιο 

πρότυπο εκδημοκρατισμού και τα κράτη ιστορικά έχουν εκδημοκρατιστεί με 

διάφορους τρόπους και σε διαφορετικούς ρυθμούς, άλλα σταδιακά και άλλα εντελώς 

ξαφνικά, είναι γενικώς αποδεκτό ότι ο εκδημοκρατισμός περιλαμβάνει τρία στάδια: 

το στάδιο της μετάβασης, της σταθεροποίησης και της παγίωσης. Όπως 

καταδείχθηκε, ο εκδημοκρατισμός έχει ως αφετηρία την κατάρρευση του 

αυταρχικού καθεστώτος, ενώ ολοκληρώνεται, όταν παγιωθούν οι θεσμοί εκείνοι που 

εξασφαλίζουν τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και έχει ριζωθεί η 

πεποίθηση στους πολίτες ότι η δημοκρατία έχει μια «ποιότητα» ως πολίτευμα και, 

επομένως, είναι η μοναδική εναλλακτική επιλογή. Επιπλέον, στο παρόν κεφάλαιο 

αναγνωρίστηκε η δυσκολία να οριστεί με ακρίβεια ο όρος δημοκρατία και να 

διακριθούν με σαφήνεια οι δημοκρατικοί θεσμοί και οι δημοκρατικές κυβερνήσεις, 



 

 [85]  

 

εξαιτίας της ποικιλομορφίας των ερμηνευτικών μοντέλων της δημοκρατίας. Η 

μέθοδος που επιλέχθηκε για τον σαφέστερο προσδιορισμό του όρου ήταν η 

ταξινόμηση των πολιτικών καθεστώτων στη βάση πολιτειακών χαρακτηριστικών. 

Συγκεκριμένα, τα πολιτικά καθεστώτα ταξινομήθηκαν σε αυταρχικά (Δικτατορίες, 

Απολυταρχίες και Μονοκομματικά καθεστώτα) και σε δημοκρατικά.  

Κατά συνέπεια, όπως επισημάνθηκε και από τη συγκριτική έρευνα των 

δεικτών εκδημοκρατισμού, που αξιολογούν και κατηγοριοποιούν τα κράτη της 

Μέσης Ανατολής με τη χρήση συγκεκριμένων μεταβλητών, η πλειοψηφία αυτών 

των κρατών κατατάσσεται στα αυταρχικά καθεστώτα ή εμπίπτει σε μια ιδιαίτερη 

κατηγορία ατελών ή ανολοκλήρωτων δημοκρατιών. Έτσι, όπως επισημάνθηκε από το 

παρόν κεφάλαιο, στη δεύτερη περίπτωση των ανολοκλήρωτων δημοκρατιών της 

Μέσης Ανατολής έχουν «συστεγαστεί» και «αναμειχθεί» χαρακτηριστικά τόσο 

αυταρχισμού, όσο και δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για μεικτά 

πολιτικά συστήματα «ημι-δημοκρατικού» ή «ημι-απολυταρχικού» χαρακτήρα». 

Έτσι, η ταξινόμηση των πολιτικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή περιορίζεται σε 

δυο κατηγορίες: στα «φιλελευθεροποιημένα αυταρχικά καθεστώτα» (liberalized 

autocracy) που έχουν προχωρήσει σε μια μορφή «πολιτικής φιλελευθεροποίησης» 

των πολιτικών τους συστημάτων και στα «εξ’ολοκλήρου αυταρχικά καθεστώτα» 

(full autocracy). Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα μετρήσιμα στοιχεία 

που παρουσιάζουν οι δείκτες εκδημοκρατισμού των κρατών για τη Μέση Ανατολή. 

Από τις κλίμακες δημοκρατίας προκύπτει, επίσης, το συμπέρασμα ότι η διαδικασία 

του εκδημοκρατισμού δεν είναι πανομοιότυπη σε κάθε κράτος, αλλά αντίθετα σε 

κάποια κράτη τα στάδια μετάβασης κινούνται πιο αργά και σε άλλα πιο γρήγορα. 

Επιπλέον, οι κλίμακες εκδημοκρατισμού καταδεικνύουν ότι κάθε κράτος της 

Μέσης Ανατολής αποτυγχάνει ή επιτυγχάνει σε διαφορετικά κριτήρια. Ωστόσο, σε 

ένα γενικό μέσο όρο τα κράτη της Μέσης Ανατολής εμφανίζουν ένα πολύ κατώτερο 

βαθμό εκδημοκρατισμού σε σχέση με άλλες περιφέρειες του κόσμου. Συνεπώς, στο 

κεφάλαιο αυτό γίνεται σαφές ότι η Μέση Ανατολή εμφανίζει ένα σημαντικό 

δημοκρατικό έλλειμμα σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη, με αποτέλεσμα να 

αναγνωρίζεται μια «μεσανατολική εξαίρεση» από τα παγκόσμια πρότυπα 

εκδημοκρατισμού. Oι περισσότερες προσπάθειες για εκδημοκρατισμό της Μέσης 

Ανατολής είναι προτιμότερο να χαρακτηριστούν ως πολιτικές ελεγχόμενης 
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φιλελευθεροποίησης.  Τα πιο πάνω συμπεράσματα θα αποτελέσουν τη γέφυρα για τη 

μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο το οποίο παρακολουθεί αυτές τις τάσεις «πολιτικής 

φιλελευθεροποίησης» της Μέσης Ανατολής στη βάση μιας ιστορικής προοπτικής.  Η 

ανάλυση και τα συμπεράσματα του παρόντος κεφαλαίου θα λειτουργήσουν 

υποβοηθητικά στην ανάπτυξη του επόμενου κεφαλαίου.  
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Κεφάλαιο 4 Τα «κύματα εκδημοκρατισμού» και η «πολιτική 

φιλελευθεροποίηση» της Μέσης Ανατολής 

 

4.1 Εισαγωγή 
  

 Οι θεωρίες εκδημοκρατισμού έχουν ασχοληθεί εκτεταμένα με τις μεταβάσεις 

των κρατών στη δημοκρατία και τις μεταβλητές που συνέβαλαν σε μια 

συγκεκριμένη χρονική συγκυρία προς αυτή τη μετάβαση. Το έργο του πολιτικού 

επιστήμονα, Samuel Huntington, Το Τρίτο Κύμα: ο Εκδημοκρατισμός στα τέλη του 

20
ου

 αιώνα κατέχει περίοπτη θέση στις θεωρίες δημοκρατίας και ερμηνεύει τη 

μετάβαση των πολιτικών καθεστώτων στη δημοκρατία σε τρεις φάσεις, σε τρία 

κύματα, τα οποία θεωρεί ότι επηρεάστηκαν από διαφορετικούς παράγοντες κάθε 

φορά. Έτσι, ο Huntington αποδεικνύει ότι κάθε κύμα εκδημοκρατισμού είχε μια 

χαρακτηριστική προέλευση και καθένα εξελίχθηκε με το δικό του διαφορετικό 

τρόπο υπό την επίδραση μιας σειράς πολιτικών, κυρίως, παραγόντων που 

υποβοήθησαν τη δημοκρατική ανάπτυξη των κρατών στον κόσμο. Ιδιαίτερα δε για 

το «τρίτο κύμα δημοκρατίας», δηλαδή μια παγκόσμια τάση εκδημοκρατισμού των 

κρατών μετά το 1974, ο Huntington προκρίνει ως εφαλτήρια δύναμη του 

εκδημοκρατισμού των κρατών ανά τον κόσμο τον διεθνή παράγοντα. Ωστόσο, τα 

κράτη της Μέσης Ανατολής εξαιρούνται από τα «κύματα δημοκρατίας» στη 

βάση πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και συγκεκριμένα εξαιτίας της θρησκείας 

του Ισλάμ, παράγοντας που εξηγεί σύμφωνα με τον Huntington την αιτία που τα 

μεσανατολικά καθεστώτα επιλέγουν ένα αυταρχικό τύπο διακυβέρνησης αντί 

για τη δημοκρατία. Το παρόν κεφάλαιο της διατριβής επιδιώκει να καταδείξει μέσα 

από μια ιστορική προοπτική ότι αντίστοιχα κύματα εκδημοκρατισμού έλαβαν χώρα 

και στη Μέση Ανατολή στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους που περιγράφει ο 

Huntington, αλλά υπό τη μορφή περιορισμένων πολιτικών φιλελευθεροποίησης των 

καθεστώτων. Οι «πολιτικές φιλελευθεροποίησης» διαφέρουν από τις «πολιτικές 

εκδημοκρατισμού», με αποτέλεσμα τα κράτη της Μέσης Ανατολής να εφαρμόζουν 

μια πολιτική ελεγχόμενου εκδημοκρατισμού των πολιτικών τους συστημάτων σε 

τρεις φάσεις: α) κατά τη διάρκεια του 18
ου

 και 19
ου

 αιώνα β) κατά την περίοδο του 

Μεσοπολέμου γ) στα τέλη του 20
ου

 και στις αρχές του 21
ου

 αιώνα. Το παρόν 

κεφάλαιο, έχει ως στόχο να καταδείξει ότι εφαρμόζοντας το ερμηνευτικό μοντέλο 

του Huntington στη Μέση Ανατολή διαπιστώνουμε αντίστοιχα κύματα 
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εκδημοκρατισμού και παλινδρόμησης. Επιπλέον, οι πολιτικές 

φιλελευθεροποίησης των κρατών της Μέσης Ανατολής δεν μπορούν να 

ερμηνευτούν ως αποτέλεσμα μιας κοινής ανεξάρτητης μεταβλητής, αλλά 

πολλών και διαφορετικών μεταβλητών που λειτουργούν συνδυαστικά σε μια 

αιτιώδη σχέση.  

 

4.2 Τα «κύματα εκδημοκρατισμού» του Samuel Huntington και η 

«μεσανατολική εξαίρεση» 
 

Σύμφωνα με τον αμερικανό πολιτικό επιστήμονα Samuel Huntington, οι 

δημοκρατίες που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο, είναι αποτέλεσμα πολιτικών 

εξελίξεων που αντιστοιχούν σε τρεις ιστορικές περιόδους, σε «τρία κύματα» 

εκδημοκρατισμού και αποσταθεροποίησης της δημοκρατίας
1
. Εντοπίζοντας τρεις 

διαφορετικές ιστορικές περιόδους, σε καθεμιά από τις οποίες συντελέστηκαν 

πολλαπλές μεταβάσεις σε δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης σε διαφορετικές 

περιοχές του πλανήτη, ο Huntington μίλησε για «κύματα εκδημοκρατισμού», 

δίνοντας έμφαση σε παράγοντες που συνδέονται με πολιτικά αίτια και κατά βάση 

διεθνολογικά.  Σύμφωνα με τον ορισμό του Huntington: «Κύμα εκδημοκρατισμού 

είναι  η μετάβαση ενός συνόλου από αντιδημοκρατικά καθεστώτα στη δημοκρατία. 

Η μετάβαση αυτή πρέπει να λαμβάνει χώρα μέσα σε ορισμένο χρόνο και να 

υπερβαίνει αριθμητικά σε σημαντικό βαθμό τις κινήσεις προς την αντίθετη 

κατεύθυνση, κατά την ίδια περίοδο[…]Στον σύγχρονο κόσμο έλαβαν χώρα τρία 

κύματα εκδημοκρατισμού»
2
. Επίσης, όπως υποστηρίζει, κάθε ένα από τα δύο πρώτα 

«κύματα δημοκρατίας» συνοδεύτηκε από ένα «αντιθετικό κύμα» κατά το οποίο 

κάποιες χώρες, αν όχι όλες, οι οποίες προηγουμένως είχαν μεταβεί στη δημοκρατία, 

επανήλθαν σε μη δημοκρατική διακυβέρνηση. Η επιστροφή στον απολυταρχισμό 

ύστερα από μια δημοκρατική ανάπαυλα ονομάζεται υποτροπή στο αυταρχικό 

καθεστώς ή παλινδρόμηση (backsliding). Επομένως, ο Huntington αναγνωρίζει τα 

ακόλουθα «κύματα εκδημοκρατισμού»: 

 Πρώτο, μεγάλο κύμα εκδημοκρατισμού,           1828-1926  

 Πρώτο «αντιθετικό κύμα»,                                1922-1942 

                                                 
1
 Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century, Norman, OK: 

University of Oklahoma Press, 1991 
2
Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century, ό.π., σ. 15 
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 Δεύτερο, σύντομο κύμα εκδημοκρατισμού,     1943-1962 

 Δεύτερο «αντιθετικό κύμα»,                              1958-1975 

 Τρίτο «κύμα εκδημοκρατισμού,                    1974-  σήμερα
3
 

Με βάση το ερμηνευτικό μοντέλο εκδημοκρατισμού του Samuel Huntington 

στο βιβλίο του «Το Τρίτο Κύμα. Ο Εκδημοκρατισμός στα τέλη του 20
ου

 αιώνα», oι 

πρώτες σύγχρονες δημοκρατίες αναδείχθηκαν «κατά το πρώτο μακροχρόνιο κύμα 

εκδημοκρατισμού», που έλαβε χώρα την περίοδο 1828-1926
4
. Η δημοκρατία 

κατόρθωσε να εδραιωθεί σε διάφορες χώρες κατά τον 19ο αιώνα, κυρίως, ανάμεσα 

σε ΗΠΑ και Βρετανία, κατά το πρώτο κύμα εκδημοκρατισμού. Για αυτό το πρώτο 

κύμα εκδημοκρατισμού τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν στην επέκταση του 

καπιταλισμού και τη δημιουργία διεθνών αγορών. Κατά τη διάρκεια αυτού του 

πρώτου κύματος, σχεδόν 30 χώρες εισήγαγαν, έστω και σε μικρό βαθμό, 

δημοκρατικούς θεσμούς στα πολιτειακά τους συστήματα. Μεταξύ αυτών η 

Αργεντινή, η Αυστραλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, οι Κάτω 

Χώρες, η Νέα Ζηλανδία, οι σκανδιναβικές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες
5
. 

Ακολούθησε μια περίοδος ανόδου των ολοκληρωτικών καθεστώτων στην περίοδο 

του Μεσοπολέμου
6
, με αποτέλεσμα ορισμένα από αυτά τα νεόκοπα δημοκρατικά 

συστήματα να ανατραπούν από φασιστικά, κομμουνιστικά ή στρατιωτικά 

καθεστώτα, κατά τη διάρκεια του «πρώτου αντιθετικού κύματος» ανάμεσα στο 1922 

και το 1942.  

Το δεύτερο κύμα εκδημοκρατισμού, σύμφωνα με τον Huntington, ξεκίνησε 

κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του 1960
7
. 

Επιπλέον ώθηση του έδωσε η αποαποικιοποίηση, η οποία έλαβε χώρα τις δεκαετίες 

του 1950 και του 1960
8
.  Όπως συνέβη και με το πρώτο κύμα, ορισμένες από τις 

δημοκρατίες που εγκαθιδρύθηκαν εκείνη την εποχή δεν κατάφεραν να εδραιωθούν, 

διότι αρκετοί από τους εκλεγμένους ηγέτες σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής 

ανατράπηκαν από στρατιωτικά πραξικοπήματα
9
. Ωστόσο, μετά το 1945, 

αναδείχθηκαν, τελικά, ορισμένες εδραιωμένες δημοκρατίες, όχι μόνο στη Δυτική 

                                                 
3
 Στο ίδιο, σ. 15 

4
 Στο ίδιο, σ. 18 

5
 Στο ίδιο, σ. 16-17 

6
 Στο ίδιο, σ. 17 

7
 Στο ίδιο, σ. 19 

8
 Στο ίδιο, σ. 19 

9
 Στο ίδιο, σ. 19 
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Γερμανία, αλλά και στην Αυστρία, την Ιαπωνία και την Ιταλία. Τις μεταπολεμικές 

αυτές δημοκρατίες τις δημιούργησαν οι νικηφόροι σύμμαχοι υπό την ηγεσία των 

ΗΠΑ και συνήθως με τη συμβολή εγχώριων συνεργατών. Παρόλο που οι 

δημοκρατίες αυτές του δεύτερου κύματος ήταν αποτέλεσμα επιβολής εξωτερικών 

δυνάμεων, κατόρθωσαν να εδραιωθούν, χάρη στην οικονομική βοήθεια που τους 

εξασφάλισε η αμερικανική βοήθεια.  

Τέλος, το τρίτο κύμα εκδημοκρατισμού είχε ως αφετηρία το 1974 και 

συνεχίζεται ακόμα και σήμερα
10

. Ο Huntington διαπιστώνει ότι στα μέσα της 

δεκαετίας του 1970 κινήθηκαν προς τη δημοκρατία πολλά αυταρχικά και 

ημιαυταρχικά καθεστώτα στη Νότια Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την 

Ανατολική Ασία. Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο 

εκδημοκρατισμός της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, η επάνοδος της 

δημοκρατίας στις λατινοαμερικανικές χώρες, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και 

στη δεκαετία του 1980, όπως για παράδειγμα ο επανεκδημοκρατισμός του Εκουαδόρ 

(1979), του Περού (1980), της Αργεντινής (1983), της Ουρουγουάης (1984), της 

Βραζιλίας (1985) και της Χιλής
11

. Μέσα σε αυτό το κύμα εκδημοκρατισμού 

εντάσσεται και ο εκδημοκρατισμός των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης μετά την 

κατάρρευση του κομμουνιστικού μπλοκ.  

Σύμφωνα με τον Samuel Huntington, έχουν υπάρξει αρκετοί τύποι μη 

δημοκρατικών καθεστώτων που εκδημοκρατίστηκαν. Κατά το πρώτο κύμα 

δημοκρατίας, τα καθεστώτα που εκδημοκρατίστηκαν ήταν κατά βάση πολιτεύματα 

απόλυτων μοναρχιών, φεουδαρχικές αριστοκρατίες και τα κράτη των ηπειρωτικών 

αυτοκρατοριών. Κατά το δεύτερο κύμα δημοκρατίας, ο εκδημοκρατισμός 

αφορούσε φασιστικά καθεστώτα, αποικίες, και προσωπoπαγείς στρατιωτικές 

δικτατορίες. Στο τρίτο κύμα δημοκρατίας, ο εκδημοκρατισμός σχετιζόταν με 

καθεστώτα που εντάσσονταν σε τρεις κατά βάση ομάδες: μονοκομματικά 

καθεστώτα, στρατιωτικά καθεστώτα και προσωποπαγείς δικτατορίες
12

.   

                                                 
10

  Την εποχή συγγραφής (1991) του βιβλίου «Το Τρίτο Κύμα: ο εκδημοκρατισμός στα τέλη του 20
ου

 

αιώνα», βλ. Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century, 

Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1991, σ. 24 
11

 Στο ίδιο, σ. 21-24 
12

 Τα μονοκομματικά καθεστώτα εγκαθιδρύθηκαν έπειτα από επανάσταση ή με σοβιετική επιβολή και 

περιελάμβαναν κάποια από τα κομμουνιστικά κράτη καθώς επίσης και την Ταιβάν και το Μεξικό. Σε 

αυτά τα πολιτικά συστήματα το μοναδικό πολιτικό κόμμα μονοπωλούσε την εξουσία, ενώ η 

πρόσβαση στους μηχανισμούς εξουσίας επιτυγχάνονταν δια μέσω της οργάνωσης στο κόμμα. Το 
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 Ο στόχος του Huntington είναι να εξηγήσει, γιατί κάποια αυταρχικά 

καθεστώτα οδηγήθηκαν στον εκδημοκρατισμό σε μια δεδομένη χρονική στιγμή
13

. 

Καταλήγει στο ότι οι ίδιες συνθήκες που οδηγούν αρχικά στην εγκαθίδρυση ενός 

δημοκρατικού πολιτεύματος δεν συμβάλλουν απαραίτητα και στη σταθεροποίηση 

του μακροπρόθεσμα
14

. Αναγνωρίζει ότι το ζήτημα του εκδημοκρατισμού είναι 

πολυπαραγοντικό και ότι η επιδίωξη μια κοινής και πανταχού παρούσας 

ανεξάρτητης μεταβλητής για την ερμηνεία των πολιτικών εξελίξεων σε διαφορετικά 

κράτη θα ήταν ανεπιτυχής
15

. Τα αίτια του εκδημοκρατισμού διαφέρουν σημαντικά 

από περιοχή σε περιοχή και από εποχή σε εποχή
16

.  

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν τον οδηγούν στην πλήρη απόρριψη των ευρύτερων 

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών παραγόντων που εξηγούν τη 

δημοκρατική ανάπτυξη. Για τον Huntington υπάρχει μια αιτιώδης σχέση 

παραγόντων, κυρίως πολιτικών, που λειτουργούν πολλές φορές και σε αντιθετικές 

σχέσεις μεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε άλλοτε να υποβοηθούν την 

εγκαθίδρυση δημοκρατικών πολιτευμάτων και άλλοτε να οδηγούν στη συντήρηση 

                                                                                                                                          
κόμμα νομιμοποιούσε την κυριαρχία του μέσω της ιδεολογίας. Τα στρατιωτικά καθεστώτα 

επεβλήθησαν έπειτα από πραξικόπημα. Σε αυτά, ο στρατός αναλάμβανε την διακυβέρνηση σε μια 

θεσμική βάση, με τους στρατιωτικούς ηγέτες να κυβερνούν είτε συλλογικά ως χούντα είτε 

αναθέτοντας σε στρατηγούς τις ανώτερες κυβερνητικές θέσεις. Στρατιωτικά καθεστώτα είχαν 

εγκαθιδρυθεί σε μεγάλο βαθμό στην Λατινική Αμερική καθώς, επίσης, και στην Ελλάδα, στην 

Τουρκία, στο Πακιστάν, στη Νιγηρία και στη Ν. Κορέα. Οι προσωποπαγείς δικτατορίες, τέλος, 

αφορούσαν κυρίως πολιτεύματα, όπου το σύστημα εξουσίας βασίζονταν σε ένα ισχυρό ηγέτη, ο 

οποίος και διέθετε τη μοναδική πηγή νομιμοποιητικής βάσης.  Στις δικτατορίες αυτού του είδους η 

διακυβέρνηση αποκτά νομιμοποίηση  και εξαρτάται άμεσα από την εγγύτητα, την εξάρτηση και την 

πρόσβαση στο πρόσωπο του ηγέτη. Σε αυτήν την κατηγορία αυταρχικών καθεστώτων εντάσσονταν η 

Πορτογαλία του Σαλαζάρ, η Ισπανία του Φράνκο, οι Φιλιππίνες του Μάρκος, η Ινδία κάτω από τη 

διακυβέρνηση της Ιντιρά Γκάντι και η Ρουμανία του Νικολάου Τσαουσέσκου. Βλ. στο ίδιο, σ. 110-

111 
13

 Στο ίδιο, σ. 34 
14

 O Huntington συμφωνεί με τη θέση ότι ο εκδημοκρατισμός σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει τρία 

στάδια: 1. Πτώση του αυταρχικού καθεστώτος 2. Εγκαθίδρυση δημοκρατικού πολιτεύματος 3. 

Σταθεροποίηση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Βλ. στο ίδιο, σ. 35 
15

 Η πολλαπλότητα των θεωριών γύρω από τον εκδημοκρατισμό τον οδηγούν στη διατύπωση μιας 

σειράς ισχυρισμών:1) «Ένας παράγοντας από μόνος του δεν είναι αρκετός για την ερμηνεία της 

ανάπτυξης της δημοκρατίας σε όλες τις χώρες ή σε μια χώρα». 2) «Ένας παράγοντας από μόνος του 

δεν είναι αναγκαίος για την ανάπτυξη της δημοκρατίας σε όλες τις χώρες».3) «Ο εκδημοκρατισμός σε 

κάθε μια χώρα είναι το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων». 4) «Ο συνδυασμός  των 

παραγόντων που προωθούν τη δημοκρατία διαφέρει από χώρα σε χώρα». 5) «Ο συνδυασμός των 

παραγόντων γενικά υπεύθυνων για ένα κύμα εκδημοκρατισμού διαφέρει από τον συνδυασμό αυτών 

που είναι υπεύθυνοι για ένα άλλο κύμα εκδημοκρατισμού». 6) «Οι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι 

για την αρχικές καθεστωτικές μεταβολές, κατά τη διάρκεια ενός κύματος εκδημοκρατισμού, είναι 

πιθανό να διαφέρουν από αυτές που θεωρούνται υπεύθυνες για ύστερες καθεστωτικές μεταβολές στο 

ίδιο κύμα». Βλ. στο ίδιο, σ. 38 
16

 Στο ίδιο, σ. 38 
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των αυταρχικών καθεστώτων
17

. Έτσι, για παράδειγμα ο εκδημοκρατισμός των 

βόρειων ευρωπαϊκών κρατών τον 19
ο
 αιώνα υποβοηθήθηκε από την οικονομική 

ανάπτυξη, την εκβιομηχάνιση, την αστικοποίηση, τη δημιουργία της αστικής και 

αργότερα της εργατικής τάξης, τη μείωσης των οικονομικών ανισοτήτων ή ακόμα 

και την επικράτηση του προτεσταντισμού
18

.  

Όπως σημειώνει, κάθε κύμα εκδημοκρατισμού είχε μια χαρακτηριστική 

προέλευση και καθένα εξελίχθηκε με το δικό του διαφορετικό τρόπο
19

. 

Συγκεκριμένα, το πρώτο κύμα εκδημοκρατισμού υποβοηθήθηκε από την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της εποχής και από την εισαγωγή βρετανικών 

πολιτικών δομών και προτύπων από τις αποικίες της αγγλικής αυτοκρατορίας και 

αργότερα από τη νίκη των δυτικών δυνάμεων στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την 

κατάρρευση των παλιών δυνάμεων της Δυτικής Ευρώπης
20

. Το δεύτερο κύμα 

εκδημοκρατισμού, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τις δεκαετίες του 

1950 και του 1960, προωθήθηκε από την πολιτική εκδημοκρατισμού που 

ακολούθησαν οι δυτικοί σύμμαχοι προς τις ηττημένες χώρες των «δυνάμεων του 

άξονα», άρα οι παράγοντες εκδημοκρατισμού ήταν κατά βάση πολιτικοί και 

στρατιωτικοί
21

. Το δεύτερο κύμα εκδημοκρατισμού των κρατών οφείλεται, επίσης, 

σε μεγάλο βαθμό και στην αποαποικιοποίηση αποτέλεσμα της κατάρρευσης του 

καθεστώτος του Απαρτχάιντ, αλλά και της πολιτικής ιδεαλισμού που ακολουθούν 

στη συγκεκριμένη περίοδο οι ΗΠΑ
22

. Έτσι, συνδέεται κυρίως με την ήττα του 

φασισμού και την αύξηση της διεθνούς επιρροής των δυτικών δημοκρατιών. Το 

τρίτο κύμα εκδημοκρατισμού, μεταξύ 1973 και 1988, κατέστησε δημοκρατικές 

αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Νοτίου Ευρώπης, από τις οποίες 

ξεχωρίζουν ο εκδημοκρατισμός της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Το 

βασικό χαρακτηριστικό του τρίτου κύματος εκδημοκρατισμού είναι ότι κινήθηκε 

από το αυταρχικό κράτος στη δημοκρατία μόλις πέτυχε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. 

                                                 
17

 Στο ίδιο, σ. 39 
18

 Στο ίδιο, σ. 39 
19

 Στο ίδιο, σ.15 
20

 Στο ίδιο, σ. 40 
21

 Στο ίδιο, σ. 40 
22

 Στο ίδιο, σ. 40 
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 Οι μεταβάσεις στη δημοκρατία των κρατών του «τρίτου κύματος» εξηγούνται 

βάση πέντε αλλαγών που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1970 

και του 1980: α) τα αυταρχικά συστήματα αντιμετώπιζαν το συγκεκριμένο διάστημα 

προβλήματα νομιμοποίησης εν μέσω μιας εποχής που οι δημοκρατικές αξίες 

γίνονταν ευρύτατα αποδεκτές. Η κρίση νομιμοποίησης των καθεστώτων αυτών 

βάθαινε εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων, των στρατιωτικών αποτυχιών και 

της πετρελαϊκής κρίσης των ετών 1973-74 και 1978-79. β) η παγκόσμια οικονομική 

ανάπτυξη της δεκαετίας του 1960 οδήγησε στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, 

συνέβαλε στη διάδοση της παιδείας και διεύρυνε τη μεσαία αστική τάξη σε αρκετές 

χώρες αυξάνοντας τις προσδοκίες των πολιτών γ) η αλλαγή δόγματος της Καθολικής 

Εκκλησίας και η φιλελευθεροποίησης της, έπειτα από το Δεύτερο Συμβούλιο του 

Βατικανού το 1963-65 συνέβαλε στη μεταστροφή της πολιτικής των καθολικών 

εκκλησιών, οι οποίες αντιτίθενται πλέον στα αυταρχικά πολιτικά συστήματα. Το 

Βατικανό, πλέον, μετατρέπεται σε υπέρμαχο των κοινωνικών, οικονομικών και 

πολιτικών μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού των κρατών 

δ) η μεταστροφή της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, όπως οι πολιτικές 

διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στα τέλη της δεκαετίας του 

1960, καθώς, επίσης, και η στροφή των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 1974 προς την 

κατεύθυνση της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Ο 

Huntington κρίνει, επίσης, πολύ σημαντικό και το ρόλο που διαδραμάτισε ο 

Γκορμπατσόφ στην πρώην Ε.Σ.Σ.Δ, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, με την 

εφαρμογή πολιτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την αποτροπή της κατάρρευσης του 

σοβιετικού μοντέλου ε) Τέλος, σημαντικό ρόλο στον εκδημοκρατισμό των κρατών 

του «τρίτου κύματος» φαίνεται να διαδραμάτισαν και τα αποτελέσματα των 

διαδηλώσεων, τα οποία υποβοηθήθηκαν από τα νέα τεχνικά μέσα των 

τηλεπικοινωνιών
23

. 

Επομένως, για τον Huntington το ζήτημα του εκδημοκρατισμού είναι 

πολυπαραγοντικό και δεν εξαρτάται από μια ανεξάρτητη μεταβλητή. Ωστόσο, το 

κοινό στοιχείο στον εκδημοκρατισμό των κρατών είναι ο ρόλος των μεγάλων 

δυνάμεων. Ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων και οι υπολογισμοί των συμφερόντων 

τους συνδέονται με τους υπόλοιπους κοινωνικούς, οικονομικούς, και πολιτικούς 

                                                 
23

 Στο ίδιο, σ. 46 
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παράγοντες εκδημοκρατισμού σε μια αιτιώδη σχέση, ώστε άλλοτε αναλόγων των 

συνθηκών να προωθείται η εγκαθίδρυση δημοκρατικών πολιτικών καθεστώτων και 

άλλοτε να επιλέγεται η πολιτική της συντήρησης των αυταρχικών καθεστώτων. Σε 

όλα τα παραπάνω κύματα εκδημοκρατισμού ο διεθνής παράγοντας παίζει 

καταλυτικό ρόλο και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η εφαλτήρια δύναμη του 

εκδημοκρατισμού των κρατών. Όπως παρατηρεί και ο Samuel Huntington, ο διεθνής 

παράγοντας δεν είναι μια σύμπτωση, για να ξεκινήσεις μια διαδικασία 

εκδημοκρατισμού, αλλά μία τάση. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «Στα 33 από τα 

συνολικά 52 κράτη τα οποία το Freedom House των ΗΠΑ περιέγραψε το 1984 ως 

ελεύθερα, οι δημοκρατικοί θεσμοί πρέπει ουσιαστικά να αποδοθούν στην 

αμερικανική και βρετανική επιρροή, η οποία είχε διαδοθεί μέσω της αποικιακής 

κυριαρχίας, της κατοχής και του εποικισμού. Ακόμη και η επέκταση της 

δημοκρατίας στο μη δυτικό κόσμο ήταν μέχρι τότε ουσιαστικό προϊόν των 

αγγλοαμερικανικών προσπαθειών»
24

  και συνεχίζει «η επέκταση της δημοκρατίας 

τον 19ο αιώνα πήγαινε χέρι-χέρι με την pax Britannica»
25

.  Για τον Huntington, η 

άνοδος και η πτώση των δημοκρατιών ήταν σε έναν εξαιρετικά μεγάλο βαθμό, 

«λειτουργίες της ανόδου και της πτώσης του κάθε φορά ισχυρότερου δημοκρατικού 

κράτους»
26

. Η διεύρυνση της δημοκρατίας μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο 

αντικατοπτρίζει τη θέση παγκόσμιας ισχύος που είχαν καταλάβει οι ΗΠΑ. Η πτώση 

της δημοκρατίας στην Ανατολική Ασία και τη Λατινική Αμερική τη δεκαετία του 

1970 μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στη μειούμενη επίδραση της Αμερικής»
27

. Επίσης, 

η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα βοήθησε την ανάπτυξη των δημοκρατικών 

θεσμών στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και η επιθυμία αυτών των χωρών 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας να ενταχθούν στην Ε.Ο.Κ τους παρείχε 

πρόσθετα κίνητρα, προκειμένου να εκδημοκρατιστούν περαιτέρω
28

. Επομένως, με 

βάση τη θέση του Huntington κανένα κύμα εκδημοκρατισμού δεν μπορεί να γίνει 

κατανοητό αποκομμένο από τον διεθνή παράγοντα
29

.  

                                                 
24

 Huntington Samuel, “Will more countries become democratic?”, PSQ 99, 1984, σ. 205-206 
25

 Στο ίδιο, σ.206 
26

 Στο ίδιο, σ.  206 
27

 Στο ίδιο, σ. 206 
28

 Στο ίδιο, σ. 207 
29

 Ιδιαίτερα, το κύμα εκδημοκρατισμού που αφορά την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συνδέεται 

άμεσα με το διεθνή παράγοντα και την εγκατάλειψη του δόγματος Μπρέζνιεφ, σύμφωνα με το οποίο 
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Ωστόσο, ο Huntington στα «κύματα δημοκρατίας» εξαιρεί από την ανάλυση 

του τα μουσουλμανικά κράτη και ιδιαίτερα αυτά της Μέσης Ανατολής στη βάση 

πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. Σύμφωνα με τον Huntington, η θρησκεία του Ισλάμ 

αποτελεί εμπόδιο στον εκδημοκρατισμό των κρατών του αραβικού κόσμου και η 

μεταβλητή αυτή εξηγεί την αιτία που τα μεσανατολικά καθεστώτα επιλέγουν ένα 

αυταρχικό τύπο διακυβέρνησης αντί για τη δημοκρατία
30
. Και, ενώ για τις υπόλοιπες 

περιοχές του πλανήτη απορρίπτει τους πολιτισμικούς παράγοντες ως εργαλείο 

ερμηνείας του εκδημοκρατισμού και δίνει μεγαλύτερη βάση στους πολιτικούς 

παράγοντες με έμφαση στο ρόλο του παγκόσμιου συσχετισμού ισχύος, δεν υιοθετεί 

την ίδια ερμηνεία, για να εξηγήσει την αιτία που τα πολιτικά καθεστώτα της Μέσης 

Ανατολής εξαιρούνται από το «τρίτο κύμα δημοκρατίας».  

 

4.3 Τα κύματα «πολιτικής φιλελευθεροποίησης» στη Μέση Ανατολή 
 

Παρόλα αυτά, η Μέση Ανατολή μπορεί να θεωρηθεί ένα καλό παράδειγμα 

περιοχής που διήνυσε παρόμοιες τάσεις εκδημοκρατισμού, αν και όχι με την ίδια 

ένταση και έκταση, όπως περιγράφεται για τα υπόλοιπα κράτη στα «κύματα 

εκδημοκρατισμού». Θα ήταν προτιμότερο να ορίσουμε τις τάσεις αυτές ως 

«πολιτικές φιλελευθεροποίησης»
31
, οι οποίες προωθήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ως 

αποτέλεσμα της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων και στις τρεις φάσεις που 

περιγράφει ο Huntington, έπειτα από μια σειρά εσωτερικών πολιτικών, κοινωνικών 

και οικονομικών εξελίξεων.  

Ο όρος «πολιτική φιλελευθεροποίηση»
32

 για τα κράτη της Μέσης Ανατολής 

είναι περισσότερο ενδεικτικός των τάσεων εκδημοκρατισμού που επικράτησαν στην 

                                                                                                                                          
η Σοβιετική Ένωση είχε δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης σε κράτη που αποστατούσαν πολιτικά 

από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Βλ. στο ίδιο, σ. 206 
30

 Huntington, Samuel P., “Democracy’s Third Wave”, Journal of Democracy, Vol.2., No.2., Spring 

1991, σ. 28 
31

 Mustapha K. El Sayyid, “The Third Wave of Democratization in the Arab World” στο Tschirgi, D, 

The Arab World Today , Lynne Rienner, Boulder, 1994, σ. 179 
32

 Η φιλελευθεροποίηση θα μπορούσε να οριστεί με δύο τρόπους, έναν γενικό ορισμό που θα σήμαινε 

οποιοδήποτε είδους ανοίγματος του πολιτικού συστήματος, και ένα δεύτερο που θα μπορούσε να 

καλύψει το φάσμα από την χαλάρωση του κυβερνητικού ελέγχου έως τον πλήρη εκδημοκρατισμό. O 

Bahgat Korany, Rex Brynen και ο Paul Noble ορίζουν ως «πολιτική φιλελευθεροποίηση» την 

επέκταση του δημοσίου χώρου μέσω της αναγνώρισης και της προστασίας των ατομικών και 

πολιτικών ελευθεριών, κυρίως, εκείνων που αναγνωρίζουν την ικανότητα των πολιτών να εκφράσουν 

ελεύθερα την άποψη τους για πολιτικά ζητήματα και να οργανώνονται, ώστε να επιδιώκουν κοινά 

συμφέροντα. Βλ. σχετικά Korany B, R. Brynen & P Noble (eds.), Political Liberalization & 
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περιοχή από τη στιγμή που απουσιάζει η μετάβαση των μεσανατολικών καθεστώτων 

σε μια εγκαθιδρυμένη δημοκρατία. Αντίθετα, ο «πολιτικός εκδημοκρατισμός» είναι 

κάτι ευρύτερο και  αφορά στην επέκταση της πολιτικής συμμετοχής, ώστε να 

προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν ουσιαστικά την κρατική 

πολιτική
33
, διότι η δημοκρατία είναι κάτι παραπάνω από μια εκλογική διαδικασία, 

καθώς περιλαμβάνει «ελευθερία έκφρασης, δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, 

ελευθερία του τύπου, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, κράτος δικαίου, έναν κατασταλτικό 

μηχανισμό που λειτουργεί βάση συνταγματικών επιταγών, προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικές ελευθερίες»
34

. Αντίθετα, με τον 

εκδημοκρατισμό, ο εκφιλελευθερισμός περιλαμβάνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων που 

βελτιώνουν ως κάποιο βαθμό τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών, χωρίς να 

περιλαμβάνει απαραίτητα την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση 

ενός κράτους
35

. Βεβαίως, όπως επισημαίνει και ο Adam Przeworski
36

, η αρχή του 

εκδημοκρατισμού βρίσκεται στη φιλελευθεροποίηση των απολυταρχικών 

καθεστώτων, η οποία ξεκινά, όταν μέσα στα απολυταρχικά καθεστώτα εμφανίζονται 

συλλογικές εναλλακτικές λύσεις. Με άλλα λόγια, ως «πολιτική φιλελευθεροποίηση» 

περιγράφεται το ελεγχόμενο άνοιγμα του πολιτικού συστήματος, μια ελεγχόμενη και 

μερική μορφή εκδημοκρατισμού. Η φιλελευθεροποίηση ενός καθεστώτος μπορεί να 

περιλαμβάνει την παραχώρηση κάποιων πολιτικών ελευθεριών, αλλά δεν επιτρέπει 

                                                                                                                                          
Democratization in the Arab World - Volume 2: Comparative Experiences, Lynne Rienner, Boulder, 

1998, σελ. 3 
33

 Korany B, R. Brynen & P Noble (eds.), ό.π., σελ. 3 
34

 Diamond Larry, Developing Democracy: Toward Consolidation, John Hopkins University Press, 

Baltimore 1999, σ. 10-13 
35

 Chris Zambelis, "The Strategic Implications of Political Liberalization and Democratization in the 

Middle East", Parameters, US Army War College Quarterly, Autumn 2005, 

http://www.carlisle.army.mil/usawc/Parameters/05autumn/zambelis.htm (πρόσβαση 8/12/2009) 
36

 Θεωρητικός του εκδημοκρατισμού των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης και της Λατινικής 

Αμερικής, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον εκδημοκρατισμό των αυταρχικών καθεστώτων ως 

αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης των πολιτικών ελίτ. Ο Przeworski εξηγεί ότι «η φιλελευθεροποίηση 

είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα ρήγματα του απολυταρχικού καθεστώτος και στην 

αυτόνομη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών». Η λαϊκή κινητοποίηση υποδεικνύει στους 

Φιλελεύθερους του καθεστώτος την πιθανότητα μιας συμμαχίας που θα μπορούσε να αλλάξει τους 

συσχετισμούς δυνάμεων μέσα στο μπλοκ της εξουσίας, ενώ αντίστροφα οι ορατές ρωγμές στο 

καθεστώς δείχνουν στην κοινωνία των πολιτών ότι υπάρχει ο πολιτικός χώρος για αυτόνομη 

οργάνωση. Εκείνο που διαφέρει είναι ο ρυθμός της φιλελευθεροποίησης, καθώς οι λαϊκές 

κινητοποιήσεις υπαγορεύουν τον ρυθμό του μετασχηματισμού, αφού το απολυταρχικό καθεστώς 

καλείται να αποφασίσει, αν θα καταστείλει τις αντιδράσεις, αν θα μεταβιβάσει την εξουσία ή αν θα 

την μοιραστεί. Βλ. σχετικά Przeworski Adam, Δημοκρατία και Αγορά: Πολιτικές και οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις στην Ανατολική Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειο 2001, σ. 79-80 

http://www.carlisle.army.mil/usawc/Parameters/05autumn/zambelis.htm
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την ευρύτερη πολιτική συμμετοχή των ατόμων ή των πολιτικών κομμάτων. Η 

φιλελευθεροποίηση μπορεί να σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας 

εκδημοκρατισμού, αλλά δεν σημαίνει αυτόματα ότι το καθεστώς θα μεταβεί 

απαραίτητα στη δημοκρατία
37

.  

Πολλές φορές η φιλελευθεροποίηση εκπορεύεται από τις δυνάμεις στο 

εσωτερικό του κατεστημένου της απολυταρχικής εξουσίας και πρόκειται για 

ελεγχόμενα ανοίγματα του πολιτικού χώρου. Στην περίπτωση αυτή η 

φιλελευθεροποίηση αναφέρεται ως «άνοιγμα» (aperture), «διεύρυνση», «ανανέωση» 

ή «ανοικοδόμηση», όροι που υποδηλώνουν έντονα τα όρια των μεταρρυθμίσεων. Τα 

«ανοίγματα» αυτά επέρχονται συνήθως έπειτα από διάφορα σημάδια που 

προμηνύουν μια επερχόμενη κρίση, συμπεριλαμβανομένων και ενδείξεων μιας 

λαϊκής αναταραχής. Έτσι, τα πιο φιλελεύθερα στοιχεία του απολυταρχικού μπλοκ 

προτιμούν την εκτόνωση της κοινωνικής έντασης, διευρύνοντας την κοινωνική βάση 

του καθεστώτος. Η καταπίεση του καθεστώτος μειώνεται και οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών διευρύνονται. Όταν τελικώς η κοινωνία των πολιτών 

κινητοποιείται, το καθεστώς έχει συγκεντρωτικούς, μη ανταγωνιστικούς θεσμούς, οι 

οποίοι ενσωματώνουν αφενός εκείνες μόνο τις ομάδες των οποίων τις κατευθύνσεις 

αποδέχονται και αφετέρου ελέγχουν. Επειδή από τη μια πλευρά αναδύονται στην 

κοινωνία των πολιτών αυτόνομες οργανώσεις και από την άλλη απουσιάζουν οι 

θεσμοί που θα τους επέτρεπαν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και να 

διαπραγματευτούν τα συμφέροντα τους, παρατηρείται λοιπόν μια απόκλιση ανάμεσα 

στην αυτόνομη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών και τον κλειστό χαρακτήρα 

των κρατικών θεσμών, οι ομάδες αυτές αναγκάζονται να προωθήσουν τα 

συμφέροντα τους στο πεζοδρόμιο και έτσι μετατρέπονται σε μαζικά κινήματα
38

. 

Στην περίπτωση αυτή το καθεστώς αντιδρά κατασταλτικά και η πολιτική της 

φιλελευθεροποίησης τερματίζεται
39

. Τα απολυταρχικά καθεστώτα  τη στιγμή εκείνη 

βρίσκονται αντιμέτωπα με δύο εναλλακτικές λύσεις: είτε να ενσωματώσουν τις 

ομάδες που μπορούν να ενσωματωθούν στο καθεστώς και να επιστρέψουν στη 

                                                 
37

 Schlumberger Oliver, ό.π., σ. 108 
38

 Przeworski Adam, ό.π., σ. 83 
39

 Ο Przeworski επισημαίνει ότι, όταν η φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος έχει οδηγηθεί στη 

λογική των μαζικών κινημάτων και παρατηρούνται φαινόμενα μαζικών ξεσπασμάτων και 

διαδηλώσεων αυτό μπορεί να υπονομεύσει τη θέση των φιλελευθέρων στο απολυταρχικό μπλοκ και 

είναι σημάδι ότι η «σταθερότητα» έχει διασαλευτεί, επομένως, η φιλελευθεροποίηση δεν είναι 

βιώσιμη. Βλ. στο ίδιο, σ.84 
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λογική του αυταρχισμού καταστέλλοντας όλες τις υπόλοιπες αντιδραστικές στο 

καθεστώς ομάδες, είτε να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο με την 

φιλελευθεροποίηση σε επίπεδο θεσμών, επιτρέποντας τον πλήρη εκδημοκρατισμό. Ο 

Przeworski μελετώντας τις πολικές εκδημοκρατισμού της Ανατολικής Ευρώπης και 

της Λατινικής Αμερικής συμπεραίνει ότι, «οι φιλελευθεροποιήσεις είτε 

αντιστρέφονται, οδηγώντας σε σκληρές περιόδους που κατ’ ευφημισμόν 

ονομάζονται ομαλοποίηση, είτε συνεχίζουν προς τον εκδημοκρατισμό»
40

. 

 Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι είναι πιθανό να υπάρξει πολιτική 

φιλελευθεροποίηση χωρίς να συνδυάζεται με πραγματικό εκδημοκρατισμό, με 

αποτέλεσμα αρκετά αυταρχικά καθεστώτα να φιλελευθεροποιούνται χωρίς να 

μεταβαίνουν απαραιτήτως σε ένα πραγματικά δημοκρατικό πολίτευμα. Για 

παράδειγμα, αρκετά από τα κράτη της Μέσης Ανατολής διαθέτουν εκλεγμένες 

κυβερνήσεις, οι οποίες ταυτόχρονα καταπατούν τα δικαιώματα των πολιτών ή το 

αντίστροφο. Αυτή η πολιτική των περιορισμένων και ελεγχόμενων φιλελεύθερων 

μεταρρυθμίσεων, πολιτικών και οικονομικών, εφαρμόστηκε στα διάφορα κράτη της 

Μέσης Ανατολής και στις τρεις φάσεις που συνδέονται με τα κύματα 

εκδημοκρατισμού του Huntington, χωρίς, ωστόσο, να προχωρήσουν στον 

πραγματικό εκδημοκρατισμό (π.χ Αίγυπτος, Συρία, Τυνησία, Αλγερία, Μπαχρέιν, 

Ιράν, Ιορδανία, Κουβέιτ, Μαρόκο, Υεμένη, Σαουδική Αραβία). Στο μεγαλύτερο 

μέρος της Αραβικής Μέσης Ανατολής, και συγκεκριμένα στην Αίγυπτο, στην 

Ιορδανία και στην Τυνησία, τα κύματα της λαϊκής εξέγερσης αντιμετωπίστηκαν από 

τις κυβερνήσεις με ένα συνδυασμό καταπίεσης της αντιπολίτευσης, κρατικής 

καταστολής και ελεγχόμενης πολιτικής φιλελευθεροποίησης που συχνά ερμηνευόταν 

ως «εκδημοκρατισμός» (al-taharruki ila’l-dimoqratiyya).  Ταυτόχρονα, οι κοινωνικές 

και οικονομικές εντάσεις οξύνονταν από την ανάγκη για δραστική περικοπή των 

δημόσιων δαπανών και κυρίως των παροχών του κράτους πρόνοιας. Η κατάσταση 

αυτή οδηγούσε σε βίαιες λαϊκές εξεγέρσεις, οι οποίες απειλούσαν τη νομιμοποίηση ή 

ακόμα και την ίδια την επιβίωση των καθεστώτων. Προκειμένου να αποκατασταθεί 

η κοινωνική ειρήνη και να επέλθει εθνική ομοψυχία, οι κυβερνήσεις ανακοίνωναν 

τροποποιήσεις στο πρόγραμμα διαρθρωτικών προσαρμογών που είχαν υιοθετήσει 

ύστερα από προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας 

                                                 
40
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Τράπεζας. Κάτω από τις ογκούμενες κοινωνικές πιέσεις οι κυβερνήσεις εξήγγελλαν 

μια σειρά από πολιτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την πολιτική φιλελευθεροποίηση 

των καθεστώτων. Ως αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών οι πολιτικές ελευθερίες 

επεκτάθηκαν, το ίδιο και η ελευθερία έκφρασης, νομιμοποιήθηκαν τα πολιτικά 

κόμματα, κατοχυρώθηκαν οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ αυξήθηκαν και 

οι επαγγελματικές ενώσεις. Τα καθεστώτα αποκατέστησαν παροδικά την κοινωνική 

ειρήνη με μια μορφή ελεγχόμενης πολιτικής φιλελευθεροποίησης.   

Ωστόσο, η φιλελευθεροποίηση άφησε ανέγγιχτη την κυρίαρχη πολιτική 

δομή. Το μέγεθος και ο ρόλος του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας, η 

κυριαρχία του κράτους στα ΜΜΕ, η συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια του ηγέτη 

και τα εξωθεσμικά «κέντρα εξουσίας» έμειναν ανεπηρέαστα από τις ήπιες 

δημοκρατικές αλλαγές. Για παράδειγμα στην Αίγυπτο η νομοθεσία σχετικά με τα 

κόμματα, όπως αυτή σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση, απαιτούσε την υπαγωγή των 

κομμάτων σε συγκεκριμένες αρχές και αξίες που το καθεστώς υποστήριζε ότι 

αντιπροσώπευε, όπως τη θρησκεία, την εθνική ενότητα και κυριαρχία, τον αραβο-

ισλαμικό χαρακτήρα του κράτους, της κουλτούρας και της κοινωνίας. Τα κόμματα 

που βασίζονταν στη θρησκεία του Ισλάμ, την εθνότητα, την κοινωνική τάξη, το 

φύλο ή την περιοχή αποκλείστηκαν από τις πολιτικές διαδικασίες. Γενικά για τη 

θρησκεία, υποστηρίχθηκε ότι το Ισλάμ αποτελούσε κοινό τόπο για όλους και 

επομένως δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή η μονοπωλιακή υιοθέτηση του από ένα 

άτομο ή ομάδα. 

 

4.3.1 Η «πολιτική φιλελευθεροποίηση» στη Μέση Ανατολή κατά τη 

διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνα 
 

Το πρώτο από αυτά τα κύματα περιορισμένου εκδημοκρατισμού ή 

«πολιτικής φιλελευθεροποίησης» μπορεί να εντοπιστεί, κατά τη διάρκεια του 18
ου

-

19
ου

 αιώνα. Ανέκαθεν η Μέση Ανατολή γινόταν αντικείμενο εξωτερικών 

επεμβάσεων, διπλωματικών και στρατιωτικών, των μεγάλων δυνάμεων που 

επιθυμούσαν να εγκαθιδρύσουν την κυριαρχία τους στην περιοχή. Στο πρώτο μισό 

του 19
ου

 αιώνα ο Ναπολέων στην προσπάθειά του να θέσει υπό τον έλεγχο του τις 

οδικές αρτηρίες προς τις Ινδίες με στόχο την επίτευξη της παγκόσμια κυριαρχίας 
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επιτέθηκε στην Αίγυπτο
41

. Παρόλο που οι Γάλλοι εκδιώχθηκαν στη συνέχεια με τη 

βοήθεια των Βρετανών και των Οθωμανών από την Αίγυπτο, το 1802, η επαφή με 

τους Γάλλους έδωσε ώθηση στις κοινωνίες της Μέσης Ανατολής, ώστε να 

ξεκινήσουν οι πολιτικές φιλελευθεροποίησης των καθεστώτων.  

Επίσης, οι στρατιωτικές ήττες των Οθωμανών Τούρκων, κατά τη διάρκεια 

του 19
ου

 αιώνα, και η συνακόλουθη απώλεια εδαφών έδωσε το έναυσμα για την 

ανάγκη των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ.  Οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία κατοχύρωναν την ατομική ελευθερία, τη θρησκευτική 

ελευθερία και την ισότητα όλων των υπηκόων της αυτοκρατορίας απέναντι στο 

νόμο. Αντίστοιχα, οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις περιελάμβαναν αναδιοργάνωση 

του στρατεύματος κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Παράλληλα, στο Ιράν οι 

στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις έλαβαν χώρα από τον πρίγκιπα Αμπάς Μίρα κάτω από 

την επίβλεψη των Γάλλων. Ωστόσο, όταν η Γαλλία συμμάχησε με τη Ρωσία 

εναντίον της Βρετανίας, η αποστολή των γάλλων εκπαιδευτών ακυρώθηκε και το 

Ιράν ηττήθηκε από τους Ρώσους.  

Στην Αίγυπτο οι μεταρρυθμίσεις ξεκίνησαν από το Μοχάμεντ Άλι, ο οποίος 

έβαλε τέλος στην παραδοσιακή κοινωνία της Αιγύπτου. Εκσυγχρόνισε το 

στράτευμα, περιόρισε τη δύναμη της ολιγαρχίας και των μεγαλογαιοκτημόνων, 

μετέτρεψε το θρησκευτικό κατεστημένο σε κρατικούς λειτουργούς, περιόρισε τις 

δραστηριότητες των συντεχνιών, εξουδετέρωσε τους Βεδουίνους και συνέτριψε όλες 

τις επαναστατικές κινήσεις των χωρικών. Αν και εκκοσμίκευσε τη διοίκηση και το 

εκπαιδευτικό σύστημα, απέτυχε να εκδημοκρατίσει το πολιτικό σύστημα. Στην 

Αίγυπτο ανάμεσα στο 1866 και 1882 διεξήχθησαν οι πρώτες εθνικές εκλογές στη 

χώρα υπό τον Ismail και Tewfik. Το εθνικό κίνημα στην Αίγυπτο έδωσε σημαντική 

ώθηση στην κατεύθυνση της χώρας προς την συνταγματική διακυβέρνηση. Το κύμα 

αυτό διακόπηκε από την βρετανική κατοχή το 1882
42

. 

Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός στις ισλαμικές κοινωνίες του 19
ου

 αιώνα 

εμποδίστηκε από το θρησκευτικό κατεστημένο των ουλεμά που συνέδεε τον 

εκδημοκρατισμό με τον δυτικό ιμπεριαλισμό. Συγκεκριμένα, το θρησκευτικό 

κατεστημένο των ουλεμά θεωρούσε ότι ο εκσυγχρονισμός όχι μόνο υπέσκαπτε το 

κύρος και την εξουσία τους, αλλά και απειλούσε τον συνεκτικό ιστό του ισλαμικού 
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πολιτισμού. Άμεσο αποτέλεσμα υπήρξε η ανάπτυξη ενός αντι-ιμπεριαλιστικού και 

ρεφορμιστικού πανισλαμικού ρεύματος καθοδηγούμενο από έναν χαρισματικό ηγέτη 

τον Αλ Αφγανί (Jam led- Din al-Afgani). Μπορεί να θεωρηθεί ο ιδρυτής των 

Αδελφών Μουσουλμάνων στον αραβικό κόσμο και ο πατέρας του κινήματος της 

ισλαμικής Ιρανικής Επανάστασης. Η κληρονομιά του Αλ-Αφγανί οδήγησε τις 

εξελίξεις για την εγκαθίδρυση των συνταγματικών μοναρχιών της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, της Αιγύπτου και του Ιράν. Η επαναστατική διάθεση σε αυτές τις 

χώρες είχε βεβαίως ενισχυθεί και από την ήττα των Ιαπώνων από τη Ρωσία το 1905 

και από τη Ρωσική Επανάσταση του 1905. Η επανάσταση των Νεοτούρκων στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1908, η οποία επανέφερε το θέμα του Συντάγματος, η 

εξέγερση για τον καπνό στο Ιράν το 1891 και η Συνταγματική Επανάσταση στα 

1905-9, μπορούν να αποδοθούν στην επίδραση του Αλ-Αφγανί. Τα συντάγματα του 

Ιράν, της Τουρκίας και αργότερα της Αιγύπτου υπήρξαν αντίγραφα των δυτικών 

συνταγματικών μοναρχιών και εισήγαγαν τη δημοκρατία και την κοσμική 

νομοθεσία.  

Επαμφοτερίζουσα υπήρξε η στάση των δυτικών κρατών προς την 

κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των πολιτικών συστημάτων της Μέσης Ανατολής 

αυτή την περίοδο.  Παρόλο που οι μεγάλες δυνάμεις της Δύσης βάσιζαν τη ρητορική 

τους στη διάδοση των δημοκρατικών αξιών, στην πραγματικότητα οι πολιτικές τους 

υπαγορεύονταν από τα αντικρουόμενα αποικιακά συμφέροντα και τον μεταξύ τους 

ανταγωνισμό στην περιοχή, παρά από μια πραγματική επιθυμία εκδημοκρατισμού 

των κοινωνιών της Μέσης Ανατολής. 

 

4.3.2 Η «πολιτική φιλελευθεροποίηση» της Μέσης Ανατολής κατά την 

περίοδο του Μεσοπολέμου 
 

Το δεύτερο κύμα πολιτικής φιλελευθεροποίησης τοποθετείται χρονικά κατά 

την περίοδο του Μεσοπολέμου και αφορά στην εγκαθίδρυση κοινοβουλευτικών 

πολιτικών συστημάτων σε πολλές αραβικές χώρες στο Μασρέκ, στην κοιλάδα του 

Νείλου και στο Μαγκρέμπ αμέσως μετά την ανεξαρτητοποίησή τους. Οι τάσεις 

αυτές διαρκούν αρκετές δεκαετίες σε κάποιες χώρες (Αίγυπτος 1924-1953, Ιράκ 

1936-1958, Λίβανος 1946-1975), ενώ σε κάποιες άλλες χώρες διαρκούν ελάχιστα 
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χρόνια (Συρία 1946-1949, 1955-1958, Τυνησία 1956-1962)
43

. Αυτό το δεύτερο κύμα 

πολιτικής φιλελευθεροποίησης επηρέασε λίγες χώρες της Αραβικής Χερσονήσου και 

εγκαταλείφθηκε στα περισσότερα αραβικά κράτη τη δεκαετία του 1950-60. Οι 

δημοκρατικές τάσεις αυτής της περιόδου δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος, ώστε να 

ευδοκιμήσουν, διότι το μοντέλο του κυρίαρχου κομματικού συστήματος ή της 

μαζικής οργάνωσης υιοθετήθηκε από τα ριζοσπαστικά καθεστώτα που 

εγκαθιδρύθηκαν μετά το 1952
44

. Ωστόσο, η ήττα των Αράβων το 1967 ήταν 

σημαντικό πλήγμα για την αξιοπιστία αυτών των καθεστώτων και της ικανότητάς 

τους να επιτύχουν εθνική ανεξαρτησία και οικονομική ανάπτυξη. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα κρατών που εντάσσονται σε αυτή τη δεύτερη 

φάση πολιτικής φιλελευθεροποίησης αποτελεί η Τουρκία του Κεμάλ Ατατούρκ και 

το Ιράν επί Ρεζά Σαχ. Και οι δυο ανέλαβαν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, όπως 

εθνική ομογενοποίηση, εκσυγχρονισμός, εκκοσμίκευση και εκδημοκρατισμός. Οι 

υπόλοιπες περιοχές της Μέσης Ανατολής (Αίγυπτος, Συρία, Λίβανος, Ιράκ, 

Παλαιστίνη, Ιορδανία και τα εμιράτα του Κόλπου) ελέγχονταν από τις βρετανικές 

και γαλλικές αποικιακές δυνάμεις. Και αυτές οι περιοχές προχώρησαν σε μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων με βασικό στόχο τον περιορισμό της δύναμης των ουλεμά. Σε 

αντίθεση με το Ιράν και την Τουρκία όπου κυριαρχούσε ο αυταρχικός κοσμικός 

εθνικισμός, ο αραβικός κόσμος ακολουθούσε τον φιλελεύθερο εθνικισμό ενάντια 

στις αποικιακές δυνάμεις
45
. Μόνο στη Σαουδική Αραβία, η νέα δυναστεία που είχε 

καταλάβει πρόσφατα το θρόνο ακολουθούσε τις επιταγές του πουριτανικού 

θρησκευτικό δόγματος του ουαχαμπιτικού ισλαμισμού με τη σαρία να αποτελεί νόμο 

του κράτους.  

Έτσι, μετά την εξέγερση των Αράβων εναντίον της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, ιδρύθηκαν στη Μέση Ανατολή μια σειρά από κράτη με τη βοήθεια 

των ευρωπαϊκών αποικιοκρατικών δυνάμεων. Για πρώτη φορά στην αραβική 

                                                 
43
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 Στο πρώτο μισό του 20
ου

 αιώνα, ο Εθνικισμός αποτελούσε την κυρίαρχη ιδεολογία στην περιοχή 

της Μέσης Ανατολής και συνέβαλε στην εγκαθίδρυση δημοκρατικών πολιτευμάτων.  Ο Εθνικισμός, 
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ιστορία, στα νεοσύστατα αυτά κράτη εγκαθιδρύθηκαν δημοκρατικοί θεσμοί. Για 

σχεδόν τρεις δεκαετίες, η Αίγυπτος, η Συρία και το Ιράκ διέθεταν λειτουργικές 

δημοκρατίες, όπου οι αντιπρόσωποι εκλέγονταν και ήταν υπόλογοι στους νόμους 

του κράτους, η δικαιοσύνη ήταν ανεξάρτητη, και οι πολίτες απολάμβαναν το 

δικαίωμα της ισότητας απέναντι στο νόμο, την ελευθερία του τύπου και το σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Κατά την εποχή εκείνη όμως η επιρροή της κοινωνίας των πολιτών και της 

μεσαίας τάξης ήταν περιορισμένη σε σχέση με την εξουσία που ασκούσαν οι 

αρχηγοί των φυλών, οι θρησκευτικοί ηγέτες και οι αξιωματούχοι του στρατού. Οι 

πολίτες λειτουργούσαν περισσότερο ως παθητικά πολιτικά υποκείμενα παρά ως 

ενεργοί πολίτες
46

. Αν και οι δημοκρατικοί θεσμοί λειτουργούσαν φαινομενικά, οι 

κυβερνήσεις δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις των πολιτών. Τα υψηλά ποσοστά 

αναλφαβητισμού και ο καθυστερημένος ρυθμός κοινωνικής και οικονομικής 

ανάπτυξης απέκλειε την πλειοψηφία των πολιτών από τις δημοκρατικές διαδικασίες, 

στις οποίες εμπλέκονταν περισσότερο οι κυρίαρχες ελίτ και ο αστικός πληθυσμός. Ο 

πλούτος κατανεμόταν ανισομερώς μεταξύ αστικού και αγροτικού πληθυσμού, με το 

χάσμα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς να διευρύνεται
47

. Η απογοήτευση της 

πλειοψηφίας από το δημοκρατικό πολίτευμα που αδυνατούσε να αντιμετωπίσει την 

κοινωνική ανισότητα βρήκε έκφραση σε ριζοσπαστικές πολιτικές εναλλακτικές. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα τα πολιτικά κόμματα καλούσαν το στρατό να επέμβει, ώστε 

να επιβληθούν ριζικές μεταρρυθμίσεις.  

Στην Τουρκία και στο Ιράν ο αυταρχικός εθνικισμός του Κεμάλ Ατατούρκ 

και του Ρεζά Σαχ αντίστοιχα, ήταν επικεντρωμένοι κυρίως στην επανίδρυση του 

κράτους και στην κατασκευή εθνικής ταυτότητας, παραμελώντας τους θεσμούς και 

την πολιτική συμμετοχή. Για παράδειγμα, στην Τουρκία το θεσμικό όργανο που 

προωθούσε τις μεταρρυθμίσεις ήταν το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ, το οποίο είχε 

αντικαταστήσει όλα τα υπόλοιπα επίσημα θεσμικά όργανα. Το πολιτικό πρόγραμμα 

του κόμματος συνοψιζόταν σε έξι βασικές θέσεις: πίστη στις δημοκρατικές αρχές, 
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εθνικισμός, λαϊκισμός, συγκεντρωτισμός, εκκοσμίκευση, και επανάσταση. Η 

πολιτικής της εκκοσμίκευσης του Ατατούρκ βασίστηκε στα παρακάτω μέτρα:  

 κατάργηση του Χαλιφάτου στις 3 Μαρτίου 1924 (από τις αρχές του 16
ου

 

αιώνα οι Σουλτάνοι χρησιμοποιούσαν τον τίτλο του Χαλίφη). 

 κατάργηση των θρησκευτικών σχολείων και των θρησκευτικών δικαστηρίων. 

 κατάργηση των αδελφοτήτων του σουφισμού. 

 χειραφέτηση των γυναικών, παροχή του δικαιώματος του εκλέγειν και του 

εκλέγεσθαι και στις γυναίκες, κατάργηση της πολυγαμίας, υιοθέτηση του 

πολιτικού γάμου, δυνατότητα διαζυγίου. 

 υιοθέτηση του ελβετικού κώδικα δικαίου, του ιταλικού ποινικού κώδικα, του 

γερμανικού εμπορικού κώδικα στη θέση της Σαρία. 

 υιοθέτηση του λατινικού αλφαβήτου στη θέση της αραβικής γραφής, με την 

οποία γράφονταν έως τότε τα τουρκικά του Οθωμανικού κράτους. Οι 

αλλαγές αυτές στην τουρκική γλώσσα είχαν ως αποτέλεσμα να αποκοπούν οι 

νεότερες γενιές από το ισλαμικό παρελθόν και την ισλαμική λογοτεχνία, 

αλλά αυτό, επίσης, οδήγησε και σε μια δραματική μείωση του 

αναλφαβητισμού.   

 Υιοθέτηση επιθέτων στη θέση ισλαμικών τίτλων και ονομάτων. 

Ο Ατατούρκ κληροδότησε, λοιπόν, στη σύγχρονη Τουρκία μια δημοκρατική 

κληρονομιά μέσα στο πλαίσιο του Κεμαλισμού, η οποία συνεχίζει ακόμα και σήμερα 

να αποτελεί την κυρίαρχη ιδεολογία της άρχουσας τάξης. Σε αντίθεση, η κληρονομιά 

που άφησε στο Ιράν ο Σάχης αμφισβητήθηκε τόσο από την αριστερά, όσο και από το 

θρησκευτικό κατεστημένο, μόλις ο ίδιος εκδιώχθηκε στο εξωτερικό από τις 

Συμμαχικές Δυνάμεις το 1941. Και η Αίγυπτος διέθετε την ίδια περίοδο μια μορφή 

Συντάγματος με την εξουσία, ωστόσο, να είναι διαμοιρασμένη ανάμεσα στους 

Βρετανούς και το εθνικιστικό κόμμα Wafd που διεκδικούσε την ανεξαρτησία της 

Αιγύπτου από τους Άγγλους. Βασικά αιτήματα του κόμματος Wafd ήταν η 

εγκαθίδρυση συνταγματικής μοναρχίας στη θέση της απόλυτης μοναρχίας και η 

έξωση του βασιλιά  Fu’ad.  

Επομένως, στην περίοδο του Μεσοπολέμου η βασική ιδεολογική τάση σε 

Τουρκία, Ιράν και Αίγυπτο είναι ο κοσμικός εθνικισμός. Βασικό χαρακτηριστικό του 

συγκεκριμένου εθνικισμού είναι η επιστροφή στις μυθολογίες και στις αναμνήσεις 
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ενός προ-ισλαμικού παρελθόντος. Οι κοσμικοί διανοούμενοι και οι πολιτικοί ηγέτες 

θεωρούσαν τη θρησκεία εμπόδιο στον εκσυγχρονισμό. Στην Τουρκία, ο Κεμαλισμός 

αναζητούσε ιδεολογικά στηρίγματα στο τουρκικό παρελθόν της Κεντρικής Ασίας 

και Ανατολίας, ώστε να μεταπλάσει τον οθωμανισμό σε μια νέα τουρκική ταυτότητα 

απαλλαγμένη από τον ισλαμισμό
48

.   

Στο Ιράν, οι υποστηρικτές του κοσμικού κράτους υποστήριζαν ότι οι Άραβες 

είχαν επιβάλει το Ισλάμ στους Ιρανούς και ότι η ισλαμική περίοδος αντιπροσώπευε 

την παρακμή του Ιρανικού πολιτισμού. Έτσι, ενθαρρύνθηκε η επιστροφή στην 

ιρανική αρχιτεκτονική, στα ιρανικά ονόματα, στις ιρανικές εορτές, ήθη και έθιμα και 

στη θρησκεία επιχειρήθηκε ακόμη και η επιστροφή στον Ζωροαστρισμό. 

Ταυτόχρονα,  στη γλώσσα έγινε προσπάθεια να αντικατασταθούν οι αραβικές λέξεις 

από αντίστοιχες περσικής προέλευσης
49

.  

Με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την εγκαθίδρυση του κράτους 

του Ισραήλ, το 1948, τα αραβικά κράτη αντιμετώπισαν μια σειρά από στρατιωτικά 

πραξικοπήματα, τα οποία έφεραν στην εξουσία εθνικιστές ηγέτες που υπόσχονταν 

μεταρρυθμίσεις. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο χαρισματικός ηγέτης της Αιγύπτου, 

Τζαμάλ Αμπντέλ Νάσερ, του οποίου η παναραβική ιδεολογία είχε ως στόχο την 

ένωση όλων των αραβικών κρατών. Ο Νάσερ εφάρμοσε το σοσιαλιστικό οικονομικό 

μοντέλο, ενώ η διακυβέρνηση ασκούνταν από ένα μόνο κόμμα το οποίο ήλεγχε 

απόλυτα τους μηχανισμούς ασφαλείας.  

Επομένως, κατά τη δεκαετία του 1950, στην Αίγυπτο, το Ιράκ και τη Συρία 

εγκαθιδρύθηκαν επαναστατικές στρατιωτικές δικτατορίες, ενώ παρόμοιες κινήσεις 

εκδηλώθηκαν και σε άλλες αραβικές χώρες. Οι επαναστατικές στρατιωτικές αυτές 

δικτατορίες είχαν κινηματικό χαρακτήρα και διέθεταν την υποστήριξη της 

πλειοψηφίας του λαού. Ακόμα και χώρες στις οποίες δεν εγκαθιδρύθηκαν 

δικτατορίες, όπως το Μαρόκο και η Ιορδανία, οι κοινωνικές και πολιτικές ελευθερίες 

περιορίστηκαν και η αυταρχική διακυβέρνηση εδραιώθηκε. Κατά συνέπεια, αμέσως 

μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η πλειοψηφία των κρατών της Μέσης Ανατολής 
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χαρακτηριζόταν από συγκεντρωτική μονοκομματική διακυβέρνηση και από  

καταπίεση της αντιπολίτευσης. Οι πολιτικές αυτές εξελίξεις στα κράτη της Μέσης 

Ανατολής ταυτίζονται με την «υποτροπή» στον αυταρχισμό που ακολούθησε τον 

δεύτερο κύμα «πολιτικής φιλελευθεροποίησης».  

 

4.3.3 Η πολιτική φιλελευθεροποίηση στη Μέση Ανατολή στα τέλη του 

20
ου

 και στις αρχές του 21
ου

 αιώνα 
 

Το τρίτο κύμα «πολιτικής φιλελευθεροποίησης» στη Μέση Ανατολή 

τοποθετείται χρονικά αμέσως μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1967 και την 

κρίση αξιοπιστίας που αυτός προκάλεσε στα στρατιωτικά καθεστώτα του αραβικού 

κόσμου. Μάλιστα, η απαίτηση στη Μέση Ανατολή για ουσιαστικό εκδημοκρατισμό 

των πολιτικών καθεστώτων κλιμακώνεται μετά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 

1970, σε αυτό που ο Huntington οριοθετεί ως τρίτο κύμα δημοκρατίας. Το 

αποτέλεσμα των κοινωνικών πιέσεων ήταν η έναρξη μιας διαδικασίας δημοκρατικής 

μετάβασης με τη μορφή της πολιτικής φιλελευθεροποίησης που έλαβε χώρα κατά τη 

δεκαετία του 1980 στα περισσότερα αραβικά καθεστώτα, τα οποία υιοθέτησαν 

πολυκομματικά συστήματα διακυβέρνησης (Αίγυπτος, Τυνησία, Αλγερία, Υεμένη, 

Ιορδανία) 
50

. Με το τέλος του Πολέμου στον Κόλπο (1991), το τρίτο κύμα πολιτικής 

φιλελευθεροποίησης εκδηλώθηκε και στα κράτη του Κόλπου. Το 1991 εκλέχθηκε 

ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο (Shura) στο Ομάν, τον Οκτώβριο του 1992 ο εμίρης του 

Κουβέιτ υποσχέθηκε τη διεξαγωγή εκλογών, ενώ υπήρξαν δεσμεύσεις για ένα 

παρόμοιο συμβούλιο στη Σαουδική Αραβία. Ταυτόχρονα, έγιναν και κάποιες 

κινήσεις περιορισμένης φιλελευθεροποίησης στη Συρία, στο Ιράκ και στη Λιβύη 
51

. 

Μέσα στη δεκαετία του 1990 και του 2000, αυξήθηκαν οι μορφές κοινωνικής 

και πολιτικής κινητοποίησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, κυρίαρχο 

στοιχείο σε αυτή την κινητοποίηση υπήρξε η δραστηριοποίηση του πολιτικού Ισλάμ. 

Η αστικοποίηση, η μείωση του αναλφαβητισμού, η δημογραφική επανάσταση και η 

εξοικείωση του πληθυσμού με τις νέες τεχνολογίες είναι μερικοί από τους λόγους 

που οδήγησαν τις θρησκευόμενες κατώτερες κοινωνικές τάξεις στην πολιτικοποίησή 

τους. Ωστόσο, η πολιτικοποίηση αυτή δεν συνοδεύτηκε από τη δημιουργία 
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δημοκρατικών θεσμών, με αποτέλεσμα η ζήτηση για συμμετοχή να ξεπερνάει την 

προσφορά των αντίστοιχων θεσμοποιημένων ευκαιριών. Έτσι, οι μη συμβατικές 

μορφές συμμετοχής κέρδισαν έδαφος, όπως η αύξηση του υπόγειου πολιτικού 

ακτιβισμού, η βία και η τρομοκρατία
52

. Ο ακτιβισμός στη Μέση Ανατολή στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων εκφράστηκε με ισλαμικούς όρους, καθώς οι κοσμικές 

ελίτ, αν και βρίσκονταν σε στενή επαφή με τις δυτικές δυνάμεις και τα δυτικά 

συμφέροντα, δυσκολεύτηκαν  να αφουγκραστούν και να πολιτικοποιήσουν τη νέα 

γενιά, η οποία μαστιζόταμ από την ανεργία και την περιθωριοποίηση. 

Επιπλέον, τα καθεστώτα στον αραβικό κόσμο αντιμετώπισαν την ισλαμική 

αντιπολίτευση ως απειλή που έπρεπε να εξολοθρευθεί. Η κυβερνητική καταπίεση 

διευκολύνθηκε από τη σιωπή και την απάθεια της λαϊκής πλειοψηφίας, η οποία 

ενισχύθηκε από το φόβο των κρατικών αντιποίνων σε περίπτωση αντίστασης. 

Επίσης, οι πολίτες έδιναν μεγαλύτερη βαρύτητα στην εθνική ασφάλεια και την 

πολιτική σταθερότητα από ότι στις πολιτικές ελευθερίες. Όπως επισημαίνει και ο 

Kuba Laith, αναλυτής του εκδημοκρατισμού στον αραβικό κόσμο,  

«δημιουργούνταν η αίσθηση ότι η απαίτηση για πολιτικές μεταρρυθμίσεις θα 

υποβάθμιζε σοβαρά την σταθερότητα χωρίς απαραίτητα να οδηγηθούν τα κράτη σε 

καλύτερη διακυβέρνηση. Η δικτατορία ως πολίτευμα είχε μεγαλύτερη απήχηση, 

καθώς εγγυούνταν τουλάχιστον την σταθερότητα, την ασφάλεια και τη συνέχεια»
53

.  

Από την άλλη, η εξωτερική παρέμβαση έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην 

εξέλιξη της εκκοσμίκευσης και του εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή. Έτσι, οι 

δυτικές δυνάμεις, αν και σε γενικές γραμμές υποστήριζαν την εκκοσμίκευση, έθεσαν 

εμπόδια στον εκδημοκρατισμό των κρατών μέσω της πολιτικής στήριξης που 

προσέφεραν σε πελατειακά δικτατορικά καθεστώτα. 

Έτσι σε γενικές γραμμές διαπιστώνεται ότι από τη δεκαετία του 1990 και 

μετά, η πλειοψηφία των πολιτικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής υιοθέτησε  μια 

περιορισμένης έκτασης πολιτική φιλελευθεροποίησης, ως αποτέλεσμα των πιέσεων 

των εξωτερικών και εσωτερικών δυνάμεων προς την κατεύθυνση αυτή, πολιτική η 

οποία εγκαινιάστηκε από τις κυρίαρχες ελίτ με σκοπό την επέκταση των ατομικών 

και πολιτικών ελευθεριών. Οι υπαναχωρήσεις από την πλευρά των αυταρχικών 

καθεστώτων αφορούσαν περισσότερο στην ελευθερία της έκφρασης και την 

                                                 
52

 Tehranian Majid, ό.π., σ. 96-97 
53

 Kubba Laith, ό.π., σ. 31 



 

 [108]  

 

επαγγελματική και πολιτική οργάνωση. Αυτού του τύπου ο εκδημοκρατισμός στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων ήταν ελεγχόμενος από το κράτος, το οποίο έθετε τον 

ρυθμό της αλλαγής και την πορεία των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Επομένως, 

ενώ ο εκδημοκρατισμός σε άλλες περιοχές του κόσμου οδήγησε σε  μια σειρά 

κοινωνικοπολιτικών αλλαγών, οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο 

ήταν περιορισμένες και κατευθυνόμενες εκ των άνω. Οι κυρίαρχες ελίτ, σπανίως, 

βρίσκονταν κάτω υπό οποιαδήποτε πίεση, ώστε να εκδημοκρατίσουν τον τρόπο 

διακυβέρνησης τους, ενώ η λαϊκή δυσαρέσκεια τις περισσότερες φορές, όταν 

εκδηλωνόταν, συνδεόταν με τα αποτελέσματα της πολιτικής διακυβέρνησης και όχι 

με τη μη δημοκρατική λειτουργία της
54
. Βέβαια, αρκετά συχνά οι αραβικές 

κυβερνήσεις έρχονταν αντιμέτωπες με εσωτερικές κρίσεις που αμφισβητούσαν τη 

νομιμότητα τους. Οι συγκρούσεις των αυταρχικών καθεστώτων με τα ισλαμιστικά 

κινήματα και οι λαϊκές διαδηλώσεις που εκδηλώνονταν εξαιτίας των σκληρών 

οικονομικών μέτρων οδήγησαν τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου (1988), της Ιορδανίας 

(1989), της Τυνησίας (1987) και της Αλγερίας (1988) να εγκαινιάσουν μια σειρά 

μέτρων προς την κατεύθυνση μιας ελεγχόμενης πολιτικής φιλελευθεροποίησης. 

Ωστόσο, κανένα από τα υπό μεταρρύθμιση καθεστώτα της Μέσης Ανατολής δεν 

προχώρησε από την ήπια φιλελευθεροποίηση στον πλήρη εκδημοκρατισμό.  

Οι περισσότερες από τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις των αραβικών 

καθεστώτων αποτελούσαν μια στρατηγική επιβίωσής τους έπειτα από την απώλεια 

της νομιμοποίησής τους
55

. Στις δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία τους τα 

περισσότερα από τα μεσανατολικά καθεστώτα υπέφεραν από κρίσεις 

νομιμοποίησης, εξαιτίας της παρακμής ιδεολογιών, όπως του αραβικού εθνικισμού 

και του σοσιαλισμού, ιδεολογίες που είχαν υιοθετηθεί κατά κόρον από τα αυταρχικά 

καθεστώτα από τη δεκαετία του 1950 έως και το 1970 οπότε και αποδυναμώθηκαν.  

Κατά δεύτερον, η κρίση νομιμοποίησης ενισχύθηκε και εξαιτίας της αποτυχίας 

αυτών των καθεστώτων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις οικονομικές, 

πολιτικές και κοινωνικές ανάγκες των πολιτών. Τα περισσότερα από τα αραβικά 

αυταρχικά καθεστώτα αντιμετώπιζαν οικονομικά και χρηματοοικονομικά 
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προβλήματα, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως της διαφθοράς, της 

κακοδιαχείρισης, της κρατικοδίαιτης οικονομίας, με αποτέλεσμα να εξαντληθούν οι 

οικονομικοί πόροι των κρατών αυτών. Ταυτόχρονα, η δημογραφική έκρηξη στην 

περιοχή επιδείνωσε την ανεργία των νέων σε όλες τις μεγάλες αραβικές πόλεις, με 

αποτέλεσμα την έξαρση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων γεγονός 

που υποβάθμισε την ικανότητα των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν γρήγορα τα 

επιδεινούμενα ζητήματα της δημόσιας διοίκησης.  

Ένα ακόμη σημαντικός παράγοντας απονομιμοποίησης των αυταρχικών 

καθεστώτων ήταν και η πρόκληση των ισλαμιστικών κινημάτων. Τα ισλαμιστικά 

κινήματα κεφαλαιοποίησαν πολιτικά τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και 

έκαναν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της οργάνωσης της κοινωνίας των 

πολιτών. Επιπλέον, εκμεταλλεύθηκαν την επιρροή τους στα επαγγελματικά 

σωματεία, ενώ κέρδισαν την υποστήριξη ευρέων τμημάτων της μεσαίας τάξης που 

απαιτούσε μεταρρυθμίσεις και ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών.  

Επίσης, με την έλευση του 21
ου

 αιώνα και την επανάσταση των επικοινωνιών 

και την τεχνολογίας, τα καθεστώτα έχασαν το μονοπώλιο του ελέγχου της ροής των 

πληροφοριών
56

. Η τεχνολογική επανάσταση θεωρείται σημαντικός παράγοντας που 

ευνοεί τον εκδημοκρατισμό της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, εξαιτίας 

του αντίκτυπού της στην οικονομία και στην κοινωνία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις 

είναι σημαντικές, διότι είναι ικανές να αλλάξουν τον τρόπο διανομής των αγαθών
57

. 

Κατά το τρίτο κύμα πολιτικής φιλελευθεροποίησης τα αυταρχικά καθεστώτα της 

Μέσης Ανατολής επέδειξαν μια αδυναμία στον έλεγχο της ενημέρωσης και της 

διακίνησης της πληροφορίας, διότι οι μέθοδοι επικοινωνίας και ενημέρωσης των 

πολιτών εξελίχθηκαν ταχύτατα, κυρίως, μέσω της επανάστασης του διαδικτύου, της 

δορυφορικής τηλεόρασης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με όλα τα νέα 

αυτά τεχνικά μέσα οι πολίτες κατάφεραν να ξεπεράσουν τη λογοκρισία που είχαν 
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επιβάλει τα περισσότερα αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής
58
. Η 

δυνατότητα της ελεύθερης επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, η ταχύτητα της 

επικοινωνίας και η επαφή με διαφορετικές κουλτούρες άσκησε καταλυτική επίδραση 

στο αξιακό σύστημα κάποιων πολιτών του αραβικού κόσμου, των οποίων οι γνώμες, 

οι απόψεις και οι αντιλήψεις μεταστράφηκαν σημαντικά σε σχέση με προηγούμενες 

δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια του τρίτου κύματος πολιτικής φιλελευθεροποίησης η 

ελευθερία της έκφρασης στον αραβικό κόσμο υπήρξε δύσκολο να περιοριστεί
59

. Η 

εκτεταμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων ανάμεσα 

στους νέους απέβη αποφασιστικής σημασίας για τις επαναστάσεις της «Αραβικής 

Άνοιξης». 

 Παράλληλα, η νέα γενιά απαιτούσε ελευθερία, μεταρρυθμίσεις και σεβασμό 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ενώ τα παλαιά συνθήματα της εθνικής ανεξαρτησίας, 

της εθνικής κυριαρχίας και της ανακατανομής του πλούτου άρχισαν να χάνουν 

έδαφος
60
. Η μορφωμένη νεολαία, η οποία έχει έρθει σε επαφή με τον έξω κόσμο 

απομακρύνθηκε από την ιδεολογία του αραβικού εθνικισμού, η οποία για δεκαετίες 

νομιμοποιούσε τους ηγέτες των αυταρχικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή. Η νέα 

αυτή γενιά δεν ταυτίζεται με την επαναστατική εποχή των αγώνων για ανεξαρτησία 

από τις δυτικές αποικιακές δυνάμεις, ούτε έζησε τις αραβοϊσραηλινές συγκρούσεις 

του 1967 και του 1973 ή ακόμα και τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων κατά 

τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η ρητορική των εξωτερικών εχθρών που 

απειλούν την ασφάλεια των μεσανατολικών κρατών γίνεται προοδευτικά όλο και 
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λιγότερο πειστική. Για αυτή τη νέα γενιά η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ είναι 

ένα γεγονός, όχι μια πρόσφατη εξέλιξη και οι αγώνες των Παλαιστινίων για 

ανεξαρτησία, αν και βρίσκονται αρκετά υψηλά στην αξιακή κλίμακα των νέων 

Αράβων, ωστόσο, αντιμετωπίζονται ως ζήτημα το οποίο περιπλέκεται από τις 

διπλωματικές προσπάθειες των αραβικών καθεστώτων. Οι νέες αυτές 

προσλαμβάνουσες των νέων της Μέσης Ανατολής απονομιμοποίησαν ακόμα 

περισσότερο τους αυταρχικούς ηγέτες στα μάτια της κοινής γνώμης, οι οποίοι 

επικρίθηκαν για τους χειρισμούς τους σε οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά 

ζητήματα.  

Πέρα από τα εσωτερικά αίτια, στην απονομιμοποίηση των αυταρχικών 

καθεστώτων συνέβαλαν και  οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον έπειτα από το τέλος 

του Ψυχρού Πολέμου, καθώς οι ηγέτες των κρατών αυτών δεν μπορούσαν πλέον να 

βασιστούν στην εξωτερική βοήθεια των υπερδυνάμεων, εκμεταλλευόμενοι τον 

μεταξύ τους διπολικό ανταγωνισμό, για να καλύψουν τις χρηματοπιστωτικές και 

οικονομικές τους ανάγκες
61

.  

Κατά συνέπεια, η κρίση νομιμοποίησης οδήγησε τα περισσότερα αυταρχικά 

καθεστώτα να υιοθετήσουν τις πολιτικές ενός ελεγχόμενου και ήπιου 

εκδημοκρατισμού, προκειμένου να εκτονώσουν τις αντιδράσεις και τη δυσαρέσκεια 

των πολιτών, χωρίς να διακυβευθεί ο κυρίαρχος πολιτικός τους ρόλος
62

. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ο Σαντάτ στην Αίγυπτο εγκατέλειψε τις πολιτικές Νάσερ και την 

πολιτική για την ηγεμονική θέση της Αιγύπτου στον αραβικό κόσμο, ενώ στη Συρία 

και στο Ιράκ το μπααθικό κόμμα έγινε ακόμα πιο αυταρχικό. Στο επίπεδο της 

οικονομίας ακολουθήθηκε ένα μεικτό σύστημα κρατικού παρεμβατισμού και 

ελεύθερης αγοράς
63

.  

 Αν και η απαίτηση για περισσότερες ελευθερίες και δημοκρατία ενυπήρχαν 

και στα τρία στάδια που περιγράφει ο Huntington, ωστόσο, τα πολιτικά καθεστώτα 

αντιμετώπισαν τα αιτήματα αυτά με μια στρατηγική περιορισμένης πολιτικής 

φιλελευθεροποίησης, παρά με έναν ευρύ εκδημοκρατισμό. Κατά συνέπεια, η 

αυταρχικότητα των μεσανατολικών πολιτικών συστημάτων και η εξαίρεση του 
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μεσανατολικού συστήματος από το τρίτο κύμα δημοκρατίας οφείλεται σε ένα 

συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που συνδέονται περισσότερο 

με κοινωνικοπολιτικά αίτια και τη στάση των μεγάλων δυνάμεων, παρά σε αίτια που 

σχετίζονται με την πολιτισμική ιδιαιτερότητα της περιοχής. Οι παράγοντες αυτοί που 

θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο επηρεάζουν σε σημαντικό 

βαθμό την πορεία της δημοκρατικής μετάβασης στη Μέση Ανατολή και εξηγούν τις 

αιτίες του πρόσφατου φαινομένου της «Αραβικής Άνοιξης».  

 

4.4 Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα  

 

Με τη συμπλήρωση του παρόντος κεφαλαίου ολοκληρώνεται η πρώτη 

ενότητα, που αφορά στον προσδιορισμό των βασικών εννοιών που συνδέονται με 

την ερμηνεία του εκδημοκρατισμού στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής. Η 

συγκριτική έρευνα τη δημοκρατίας έχει ασχοληθεί με τους παράγοντες 

εκδημοκρατισμού. Χαρακτηριστικό έργο της βιβλιογραφίας για τον εκδημοκρατισμό 

των κρατών είναι η μελέτη του Huntington, η οποία ασχολήθηκε με τις μεταβάσεις 

των κρατών στη δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, στο παρόν κεφάλαιο 

αναγνωρίζεται η θεωρητική συνεισφορά του Huntington στην ερμηνεία του 

εκδημοκρατισμού των κρατών και οι πολυπαραγοντικές μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται για το ερμηνευτικό μοντέλο εκδημοκρατισμού. Ωστόσο, ο Samuel 

Huntington, αν και προσφέρει ένα πειστικό μοντέλο εκδημοκρατισμού των κρατών 

σε «τρία κύματα», αδυνατεί να ερμηνεύσει την πολιτική στασιμότητα των κρατών 

της Μέσης Ανατολής, με αποτέλεσμα να εξηγεί τη «μεσανατολική εξαίρεση» από το 

«τρίτο κύμα δημοκρατίας» στη βάση πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται 

με τη θρησκεία του Ισλάμ. Έτσι, σε κανένα από τα κύματα δημοκρατίας δεν 

συμπεριέλαβε τη Μέση Ανατολή. Αν και αναγνώρισε ότι διάφορες πολιτικές, 

οικονομικές και κυρίως διεθνολογικές μεταβλητές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 

έναρξη των κυμάτων εκδημοκρατισμού  δεν επιχειρεί καν να αναλύσει τις αιτίες που 

τα κράτη της Μέσης Ανατολής «επιμένουν» σε αυταρχικά πολιτικά συστήματα 

διακυβέρνησης. Για την περίπτωση της Μέσης Ανατολής ο Huntington δεν 

χρησιμοποιεί τις ίδιες αιτιώδεις σχέσεις μεταβλητών που αρκετές φορές βρίσκονται 

και σε αντιθετικές σχέσεις μεταξύ τους, ώστε άλλοτε να υποβοηθούν την 
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εγκαθίδρυση δημοκρατικών πολιτευμάτων και άλλοτε να οδηγούν στη συντήρηση 

των αυταρχικών καθεστώτων.  

Ωστόσο, το παρόν κεφάλαιο διαπίστωσε ότι παρόμοιες τάσεις 

εκδημοκρατισμού με αυτές που περιγράφονται στο «Τρίτο Κύμα» εκδηλώθηκαν και 

στις τρεις φάσεις που διακρίνει ο Huntington σε μεγάλο μέρος του αραβικού 

κόσμου, κατά τη δεκαετία του 1990, αν και όχι με την ίδια ένταση και έκταση και 

χωρίς απαραιτήτως η δημοκρατία να εγκαθιδρυθεί οριστικά. Οι τάσεις αυτές 

γίνονται αντιληπτές ως διαδικασίες «πολιτικής φιλελευθεροποίησης»  των κρατών 

της Μέσης Ανατολής και όχι πλήρους εκδημοκρατισμού. Μέσα από μια πρώτη 

ιστορική προσέγγιση διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις αυτές φάσεις 

φιλελευθεροποίησης των πολιτικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής με την 

εισαγωγή μεταρρυθμίσεων που είχαν ως στόχο τη χαλάρωση του αυταρχισμού 

οφείλονται σε μια σειρά κατά βάση εσωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και 

οικονομικών εξελίξεων που αλληλοπλέκονται σε μια αιτιώδη σχέση με το διεθνή 

παράγοντα και την ιστορική συγκυρία. Επομένως, οι εσωτερικές πολιτικές πιέσεις 

φαίνεται να αλληλεπιδρούν με τους εξωτερικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα να 

συντελείται ένα είδος ελεγχόμενου εκδημοκρατισμού. Η ιστορική ερμηνευτική 

προσέγγιση των κυμάτων πολιτικής φιλελευθεροποίησης  απέδειξε ότι τα κράτη της 

Μέσης Ανατολής εισήλθαν στο τρίτο κύμα εκδημοκρατισμού, εξαιτίας παραγόντων 

που συνδέονται περισσότερο με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και το ρόλο των 

μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή και λιγότερο με παράγοντες που συνδέονται με τη 

θρησκεία. Συνεπώς, αν και η διεθνής διάσταση του εκδημοκρατισμού είναι εξόχως 

σημαντική, αυτό δεν θα πρέπει να οδηγεί σε υπεραπλουστεύσεις σύνθετων 

ιστορικών διαδικασιών και στην υποβάθμιση της σημασίας των εσωτερικών 

παραγόντων, οι οποίες όπως θα αποδειχτεί στην επόμενη ενότητα της διατριβής είναι 

σημαντικοί για την εμφάνιση τάσεων εκδημοκρατισμού που ενδεχομένως μπορούν 

να οδηγήσουν στην εδραίωση δημοκρατικών καθεστώτων. Ταυτόχρονα, οι 

πολιτισμικά προσανατολισμένες εξηγήσεις για την απουσία δημοκρατίας στη Μέση 

Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική αποτελούν την εύκολη λύση για την ερμηνεία 

σύνθετων πολιτικών φαινομένων και τείνουν να υιοθετούν μια ουσιοκρατική και 

αντιστορική αντίληψη της κουλτούρας.    
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  Το θεωρητικό υπόβαθρο του παρόντος κεφαλαίου θα λειτουργήσει 

υποβοηθητικά για την επόμενη ενότητα της διατριβής, όπου θα αναζητηθούν οι 

εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες-μεταβλητές, που επιδρούν στην πορεία και 

εξέλιξη της δημοκρατικής μετάβασης στην υπό μελέτη περίπτωση της Μέσης 

Ανατολής και εξηγούν τις αιτίες του πρόσφατου φαινομένου της «Αραβικής 

Άνοιξης».  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες 

εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή 
 

Κεφάλαιο 5: Ενδογενείς  Παράγοντες 

 

5.1 Εισαγωγή  
 

Οι μελέτες που αφορούν στην περιοχή πεδίου της συγκριτικής πολιτικής 

υποδεικνύουν μια σειρά παραγόντων-μεταβλητών που οδηγούν ένα κράτος ή μια 

περιοχή στον εκδημοκρατισμό. Οι παράγοντες αυτοί προετοιμάζουν το έδαφος για τη 

μετάβαση των αυταρχικών καθεστώτων στη δημοκρατία και ασκούν πίεση με τη 

δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα ευνοήσουν τελικώς τις μεταρρυθμιστικές 

κινήσεις. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να διακριθούν σε αυτούς που διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό των κρατών και αφορούν τόσο τα άτομα, όσο και τις 

δομές και στους εξωτερικούς παράγοντες που αφορούν στο ρόλο που διαδραματίζουν 

οι μεγάλες δυνάμεις και στις πιέσεις που αυτές ασκούν στο εσωτερικό των υπό 

μετάβαση κρατών. Τόσο τα άτομα, όσο και οι δομές στο εσωτερικό των πολιτικών 

συστημάτων, η πολιτική οικονομία, η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η τεχνολογία, 

το εκπαιδευτικό επίπεδο, η δημογραφική έκρηξη,  τα μακροχρόνια χαρακτηριστικά 

και οι πιο άμεσες συνθήκες διαδραματίζουν αλληλοσχετιζόμενους ρόλους κατά τη 

διαδικασία μετάβασης, αν και σε διαφορετικούς συνδυασμούς, σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές και σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Μάλιστα, οι 

παράγοντες που οδηγούν στον εκδημοκρατισμό ενός κράτους ή μιας περιοχής δεν 

είναι οι ίδιοι πάντοτε και σε όλες τις φάσεις της μετάβασης, αλλά διαφορετικοί 

παράγοντες μπορεί να επενεργούν κατά τη διάρκεια διαφορετικών σταδίων
1
.  

Το παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τους βασικότερους 

παράγοντες εκδημοκρατισμού που προτείνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και θα 

εφαρμόσει τη μεθοδολογία του ελέγχου στη μελέτη περίπτωσης των κρατών της 

Μέσης Ανατολής. Ανάμεσα στους πιο σημαντικούς παράγοντες που προκρίνονται 

από τις θεωρίες δημοκρατίας για τον εκδημοκρατισμό των κρατών είναι:  

i. Κουλτούρα: Υποστηρίζεται ότι συγκεκριμένες κουλτούρες ταυτίζονται 

περισσότερο με τις δημοκρατικές αξίες από κάποιες άλλες. Ο δυτικός 
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πολιτισμός έχει ταυτιστεί περισσότερο με την πλουραλιστική δημοκρατία, 

ενώ για παράδειγμα ο αραβικός κόσμος για πολλά χρόνια θεωρούνταν 

ασύμβατος με την έννοια της δημοκρατίας. Οι προσεγγίσεις που βασίζονται 

στην κουλτούρα εστιάζουν στα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών 

που θεωρούνται ασύμβατα με τις αξίες και τις νόρμες της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας. Έτσι, οι συγκεκριμένες εξηγήσεις για την απουσία δημοκρατίας 

στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική επικαλούνται διάφορες μορφές 

«ισλαμικής» ή «αραβικής εξαίρεσης» (Islamic/Arab exceptionalism) για την 

εξήγηση των πολιτικών φαινομένων της περιοχής. Η κουλτούρα ενός λαού 

μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο και να συμβάλει στην καθυστέρηση των 

δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, όπως απέδειξε ο Pye για την περίπτωση της 

Ασίας
2
. Ωστόσο, η κουλτούρα ενός λαού δεν αποτελεί ένα αξεπέραστο 

εμπόδιο και σύμφωνα με τους Diamond, Linz & Lipset, «είναι παραπλανητικό 

να εξαγάγει κάποιος συμπεράσματα από την πολιτική κουλτούρα μιας χώρας 

σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα …η πολιτική κουλτούρα είναι 

εύπλαστη και σφυρηλατήσιμη κατά τη διάρκεια του χρόνου. Δεν είναι 

πεπρωμένο»
3
. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσει να 

αποδομήσει το ρόλο της θρησκευτικής κουλτούρας για τον εκδημοκρατισμό 

της Μέσης Ανατολής, θεωρώντας ότι η θρησκεία δεν αποτελεί από μόνη της 

ούτε εμπόδιο, ούτε και παράγοντα αλλαγής. Βεβαίως, μια πολιτική κουλτούρα 

που χαρακτηρίζεται από κοινωνικό πλουραλισμό, πραγματισμό και 

συμβιβασμό, προσφέρει  γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη δημοκρατικών 

πρακτικών. 

ii. Η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη: Το υψηλό ΑΕΠ συσχετίζεται με τη 

δημοκρατία και τα πλουσιότερα κράτη, που ακολουθούν φιλελεύθερα 

οικονομικά συστήματα, αποφεύγουν τον κίνδυνο μετατροπής τους σε 

απολυταρχίες. Κάποιοι θεωρητικοί βασιζόμενοι στη γενική παρατήρηση ότι η 

δημοκρατία ως πολίτευμα σπάνιζε πριν τη βιομηχανική επανάσταση, 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η οικονομική ανάπτυξη των κρατών αυξάνει 

τις πιθανότητες μετάβασης σε δημοκρατικά πολιτικά συστήματα 

διακυβέρνησης ή έστω αυξάνει τις πιθανότητες συμβιβασμών, συγκλίσεων 

                                                 
2
 Pye Lucian & Pye Mary, Asian Power and Politics: the Cultural Dimensions of Authority, Mass: 

Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1985 
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και άρα εδραίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος στα υπό μετάβαση 

πολιτικά συστήματα.  Με βάση αυτή τη θεώρηση όσο η οικονομική πρόοδος 

ενισχύεται, τόσο οι δυνατότητες εκδημοκρατισμού των κρατών αυξάνονται. Η 

βασική υπόθεση της συγκεκριμένης θεώρησης σε ό,τι αφορά στον 

εκδημοκρατισμό, είναι ότι, πέρα από κάποια επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης, 

οι κοινωνίες γίνονται αρκετά περίπλοκες και δυναμικές για να συνεχίσουν να 

κυβερνώνται από αυταρχικά καθεστώτα. Οι υποστηρικτές της θεωρίας
4
 

βασίστηκαν στην ιστορική εμπειρία των δυτικών κρατών και υπέθεσαν την 

ύπαρξη μιας γραμμικής σχέσης μεταξύ της δημιουργίας καπιταλιστικών 

οικονομικών δομών, οικονομικής ανάπτυξης και εκδημοκρατισμού. 

Επομένως, διαπιστώνεται μια αιτιώδης σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης 

και φαινομένων, όπως αύξηση του μορφωτικού επιπέδου, αστικοποίηση, 

μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και διεύρυνση της μεσαίας 

τάξης. Σε ένα δεύτερο στάδιο, όλα τα παραπάνω μεταφράζονται σε αυξημένη 

κοινωνική κινητικότητα που μακροπρόθεσμα οδηγεί σε αιτήματα για μαζική 

συμμετοχή στο πολιτικό σύστημα. Η θεωρία της υλικής ευημερίας των 

κρατών προκρίνει το ρόλο της οικονομικής ανάπτυξης προόδου ως  

κινητήριας δύναμης για εκδημοκρατισμό-φιλελευθερισμό των κρατών, αν και 

πολλά εξαρτώνται από τον τρόπο παραγωγής και διανομής του πλούτου
5
. 

Ωστόσο, η θεωρία της οικονομικής ευημερίας των κρατών άρχισε να 

υποχωρεί κατά τη δεκαετία του 1970 και δέχτηκε δριμύτατη κριτική από 

μελετητές των αναπτυσσόμενων κρατών, κυρίως εξαιτίας της μη επαλήθευσης 

της κεντρικής υπόθεσης της θεωρίας σε διάφορα μέρη του κόσμου και, 

ειδικότερα στον αραβικό κόσμο, όπου οι σχετικά υψηλοί δείκτες οικονομικής 

ανάπτυξης των κρατών δεν μεταφράστηκαν σε αντίστοιχα βήματα πολιτικής 

φιλελευθεροποίησης και εκδημοκρατισμού.  

iii. Μεσαία Τάξη: Σύμφωνα με κάποια θεωρητικά μοντέλα, η ύπαρξη ενός 

σώματος πολιτών μεσαίου πλούτου επηρεάζει εξισορροπητικά την κοινωνία 

και επιτρέπει στους δημοκρατικούς θεσμούς να ανθίσουν. Καθώς η ανώτερη 

τάξη μέσω της πολιτικής ισχύος της επιθυμεί να διατηρήσει τη θέση της και η 

κατώτερη τάξη επιθυμεί μεγαλύτερη πολιτική συμμετοχή στην εξουσία, η 

                                                 
4
 Lipset S.M., “Some social requisites of democracy: Economic Development and political legitimacy”, 

American Political Science Review 53, 2, 1959, σ. 69-105 και Pye L., & Verba S., Political Culture 

and Political Development, Princeton University Press, NJ, 1965 
5
 Diamond Linz & Lipset (eds.), Politics in Developing Countries, ό.π., σ. 1-66 
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μεσαία τάξη έρχεται να εξισορροπήσει αυτές τις δύο τάσεις στην κοινωνία. 

Έτσι, ο Barrington Moore
6
 προκρίνει το ρόλο μιας ανεξάρτητης μεσαίας 

τάξης ως καθοριστικό για την έναρξη της διαδικασίας των μεταρρυθμίσεων 

στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτή η ανεξάρτητη αστική μεσαία τάξη, 

όταν διαπιστώσει ότι τα συμφέροντα της θίγονται από το ήδη υπάρχον 

αυταρχικό καθεστώς θα αντιδράσει, ειδικά αν βρει συμμάχους για 

μεταρρυθμίσεις μέσα στο ίδιο το καθεστώς
7
. Ωστόσο, όπως υποστήριξαν 

αρκετοί θεωρητικοί, η αστική τάξη δεν χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια και 

κατά συνέπεια η μεσαία επαγγελματική τάξη είναι δυνατόν να υποστηρίξει τις 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις και την εγκαθίδρυση δημοκρατικού πολιτεύματος, 

ενώ η ανώτερη αστική τάξη, κάτοχος μεγάλων κεφαλαίων που έχει υπό τον 

έλεγχο της την παραγωγή, επειδή ακριβώς ευνοείται από τη στήριξη του 

κράτους για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών της, είναι πολύ πιθανό να 

υποστηρίξει το ήδη υπάρχον καθεστώς, από φόβο μήπως οι μεταρρυθμίσεις 

θίξουν τα προνόμια της
8
. 

iv. Η θεωρία των πλουτοπαραγωγικών πηγών: τα κράτη των οποίων η 

μοναδική πηγή πλούτου πηγάζει από άφθονα ενεργειακά αποθέματα, όπως το 

πετρέλαιο, συνήθως αποτυγχάνουν να εκδημοκρατιστούν, διότι η επιβίωση 

της ανώτερης κοινωνικής τάξης εξαρτάται περισσότερο από τον άμεσο έλεγχο 

και την εκμετάλλευση των ενεργειακών αποθεμάτων παρά από τη λαϊκή 

υποστήριξη. Αντίθετα, οι κυρίαρχες ελίτ που έχουν επενδύσει περισσότερο 

στο φυσικό κεφάλαιο των πολιτών τους παρά σε γη ή πετρέλαιο, 

διακατέχονται από φόβο απώλειας της εξουσίας και άρα και των 

συμφερόντων τους σε περίπτωση επανάστασης των πολιτών και απώλειας της 

κοινωνικής ειρήνης. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση οι κυρίαρχες ελίτ 

                                                 
6
 O Barrington Moore υιοθετεί μια δομική προσέγγιση στο ζήτημα του εκδημοκρατισμού των κρατών 

εστιάζοντας στις σχέσεις μεταξύ κράτους και κοινωνικών τάξεων. Στη μελέτη του αναλύονται 

ξεχωριστά οι περιπτώσεις οκτώ μεγάλων κρατών (Βρετανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ρωσία, Κίνα και 

Ινδία). Οι συνθήκες πολιτικής μεταβολής εστιάζονται στην εκάστοτε ισορροπία δυνάμεων και σύνθεση 

κοινωνικών συμμαχιών που διαμορφώνονται μεταξύ γαιοκτημόνων, αστών και αγροτών και στον 

χαρακτήρα του κράτους που τελικά αναδύεται.  Έτσι, η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας συνδέεται με 

κάποια προαπαιτούμενα όπως τη μείωση του μεγέθους της αγροτικής τάξης, ώστε να τερματιστεί η 

σχέση εξάρτησης των αγροτών από τους μεγαλογαιοκτήμονες, την αναδιάταξη της άρχουσας τάξης 

γύρω από εμπορικά και βιομηχανικά συμφέροντα γεγονός που θα σημάνει και τον έλεγχο του κράτους 

από την αστική τάξη. Βλ. σχετικά Barrington Moore, Jr., Social Origins of Dictatorship and 

Democracy, Little Brown, Boston, 1966 
7
 Barrington Moore, Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy, Little Brown, Boston, 1966 

8
 Waterbury John, “Democracy without democrats”, Salamé G., (eds.), Democracy Without 

Democrats? The Renewal of Politics in the Muslim World, I B Tauris, London, 1994, σ. 23-47   
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προτιμούν τους πολιτικούς συμβιβασμούς και τις υπαναχωρήσεις από μια 

βίαιη σύγκρουση με την αντιπολίτευση, κατάσταση απειλητική για τα 

συμφέροντα τους. Σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας, χαρακτηριστική είναι η 

θεωρία του Giacomo Luciani για το μοντέλο του κράτους που η οικονομία του 

βασίζεται σε  εισοδήματα υπό την μορφή «ενοικίων» (rentier state)
9
. Στα 

κράτη του Κόλπου, με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη, 

το μεγαλύτερο ποσοστό πλούτου αυτών των κρατών δεν προέρχεται από την 

παραγωγική διαδικασία των πολιτών και τις φορολογικές τους εισφορές. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Luciani, ο πλούτος των κρατών του Κόλπου 

προέρχεται από τα έσοδα των εξαγωγών του πετρελαίου, που είναι μια μορφή 

ενοικίου, και όχι από την εκβιομηχάνιση της παραγωγής, η οποία θα 

βοηθούσε στη διαμόρφωση μιας μεσαίας αστικής τάξης. Κατά συνέπεια, τα 

κράτη του Κόλπου εφαρμόζουν μια δημοσιονομική πολιτική που δεν 

βασίζεται στην επιβολή φορολογίας στους πολίτες που θα οδηγούσε στην 

απαίτηση εκ μέρους των φορολογούμενων πολιτών για μεγαλύτερη 

συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Έτσι, τα αυταρχικά 

καθεστώτα αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εκμετάλλευση του 

πετρελαίου, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του πληθυσμού σε κράτος 

πρόνοιας και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα η πολιτική αυτή να αποδυναμώνει τη 

λαϊκή απαίτηση για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και εκδημοκρατισμό των 

πολιτικών συστημάτων. 

v. Κοινωνία των πολιτών: Η ύπαρξη  μιας υγιούς κοινωνίας πολιτών-Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, συνδικαλιστικές ενώσεις, οργανώσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επαγγελματικοί φορείς- θεωρείται από κάποιες 

προσεγγίσεις, επίσης, σημαντική για τον εκδημοκρατισμό, καθώς δίνει την 

αίσθηση στους πολίτες ενός κοινού σκοπού, ενός κοινωνικού δικτύου δια 

μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα αυτοοργάνωσης και αμφισβήτησης 

της κρατικής εξουσίας. Η συμμετοχή των πολιτών στις συνδικαλιστικές 

ενώσεις και ο ενεργός ρόλος τους στον έλεγχο του κράτους κρίνεται 

καθοριστικής σημασίας, διότι προετοιμάζει τους πολίτες για την υιοθέτηση 

και αποδοχή των δημοκρατικών κανόνων στα αυταρχικά καθεστώτα με 

αποτέλεσμα την εξοικείωσή τους με τους δημοκρατικούς θεσμούς.   

                                                 
9
 Luciani Giacomo, ‘Allocation versus Production States’, in Giacomo Luciani (eds.), The Arab State, 

Routledge, London, 1998, σ. 65-84  
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vi. Η τεχνολογική επανάσταση, εξαιτίας του αντίκτυπού της στην οικονομία και 

την κοινωνία
10

. Τα αυταρχικά καθεστώτα του αραβικού κόσμου αδυνατούν να 

επιβάλουν λογοκρισία και να ελέγξουν την ροή των πληροφοριών εξαιτίας της 

επανάστασης του διαδικτύου και της δορυφορικής τηλεόρασης. Η ελευθερία 

της έκφρασης στον αραβικό κόσμο είναι δύσκολο να περιοριστεί και η επαφή 

με τη Δύση επηρεάζει την πολιτική συμπεριφορά και την απαίτηση για 

περισσότερες ελευθερίες στα πολιτικά συστήματα των κρατών της Μέσης 

Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.   

Η βιβλιογραφία, η σχετική με τον εκδημοκρατισμό των κρατών, έχει 

επικεντρωθεί, κυρίως, στον ρόλο των εσωτερικών παραγόντων. Μετά την επικράτηση 

κατά τη δεκαετία του 1960 της θεωρίας της κοινωνικοικονομικής ανάπτυξης, του 

κυρίαρχου ερμηνευτικού παραδείγματος της υπανάπτυξης των πολιτικών δομών του 

Τρίτου Κόσμου, η ανάλυση για τον εκδημοκρατισμό των κρατών επικεντρώθηκε 

αποκλειστικά στους εσωτερικούς παράγοντες εξοβελίζοντας τον ρόλο των 

εξωτερικών παραγόντων
11

. Στους εξωγενείς παράγοντες συγκαταλέγεται και το 

διεθνές σύστημα, το οποίο σε κάθε ιστορική περίοδο προσλαμβάνει διαφορετικά και 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δημιουργεί νέες συνθήκες και επιβάλλει περιορισμούς στη 

δράση των κρατών, κυρίως, των μη ισχυρών. Οι περιορισμοί αυτοί που επιβάλλονται 

επιδρούν στις πολιτικές επιλογές των κρατών, πρωτίστως σε περιόδους έντασης, 

όπως συνέβη κατά τις φάσεις όξυνσης του Ψυχρού  Πολέμου ή μετά τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις τις 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2001.  

Αν και σε γενικές γραμμές κανένας παράγοντας δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ντετερμινιστικός στον εκδημοκρατισμό ενός κράτους, ωστόσο ο διεθνής παράγοντας 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν στον τύπο πολιτειακής 

οργάνωσης στο εσωτερικό μιας κοινωνίας. Οι εσωτερικές μεταβλητές που 

επηρεάζουν τις καθεστωτικές ή πολιτειακές μεταβολές ενισχύονται από την πολιτική 

των μεγάλων δυνάμεων, με λίγα λόγια από τον διεθνή παράγοντα, με αποτέλεσμα 

άλλοτε να σημειώνεται σημαντική υστέρηση στις δημοκρατικές πολιτειακές δομές 

ενός κράτους και άλλοτε να επιταχύνεται η διαδικασία εκδημοκρατισμού. Έτσι, αν 

και ο εκδημοκρατισμός θεωρείται το αποτέλεσμα εσωτερικών κοινωνικών, 

                                                 
10

 Vanhanen Tatu & Kimber Richard, ό.π., σ. 63-96 
11

 Rostow Walt, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1962 και Gabriel A. Almond & James S. Coleman,(eds.), The Politics of the 

Developing Area, Princeton University Press, Princeton, 1960 και Randall Vicky & Theobald Robin, 

Political Change and Underdevelopment: A Critical Introduction to Third World Politics, 2
nd

 Edition, 

Duke University Press, Durham NC, 1998 



 

 [121]  

 

οικονομικών και πολιτιστικών μεταβλητών, ωστόσο επηρεάζεται ιδιαίτερα από τον 

ρόλο των εξωτερικών παραγόντων. Συνεπώς, μια ολοκληρωμένη  ερμηνεία για τον 

εκδημοκρατισμό των κρατών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη στάση των 

μεγάλων δυνάμεων και τη δομή του διεθνούς συστήματος, η οποία σε μεγάλο βαθμό 

καθορίζει την πορεία και τα αποτελέσματα της μετάβασης ενός καθεστώτος στη 

δημοκρατία. Ειδικά, όταν γίνεται λόγος για τον εκδημοκρατισμό μιας τόσο κρίσιμης 

γεωπολιτικά περιοχής, όπως της Μέσης Ανατολής, ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων 

και ο συσχετισμός ισχύος δεν μπορεί να αγνοηθεί.    

Η παραπάνω θέση ισχύει, κυρίως, για μετααποικιακές χώρες οι οποίες 

εισήλθαν σχετικά πρόσφατα στο σύστημα των εθνών-κρατών. Τα κράτη με αποικιακό 

παρελθόν δεν διαθέτουν συνήθως κοινωνική συνοχή και χαρακτηρίζονται από 

χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και αυταρχική διακυβέρνηση. Το αποτέλεσμα είναι τα 

κράτη αυτά να εμφανίζονται στις τελευταίες θέσεις στους δείκτες μέτρησης του 

εκδημοκρατισμού των πολιτικών συστημάτων παγκοσμίως και να είναι επιρρεπή στις 

επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων του διεθνούς συστήματος. Από τη στιγμή που η 

πολιτική ζωή ενός κράτους εξαρτάται από τις επεμβάσεις και την επιρροή των 

μεγάλων δυνάμεων είναι σχεδόν αδύνατο να αποσυνδεθούν οι εσωτερικές 

μεταβλητές του εκδημοκρατισμού των κρατών από τις εξωτερικές. 

 Παράλληλα, μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας που σχετίζεται με 

τις θεωρίες εκδημοκρατισμού των κρατών επικεντρώνεται στην επίδραση της 

θρησκείας στη Μέση Ανατολή. Κατά συνέπεια, το έλλειμμα δημοκρατίας των 

κρατών στην υπό εξέταση περιοχή αποδίδεται στην «πολιτισμική ιδιαιτερότητα» και 

όχι στην πολιτειακή δομή των αυταρχικών καθεστώτων και στον ρόλο που 

διαδραματίζουν οι μεγάλες δυνάμεις, προκειμένου να διατηρηθούν στην εξουσία 

αυτές οι πολιτικές ελίτ που εξυπηρετούν τους υπολογισμούς ισχύος τους στο 

υποσύστημα της Μέσης Ανατολής.  

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να αποδομήσει τις θεωρίες που 

συσχέτισαν την κουλτούρα και τη θρησκεία του Ισλάμ με την πορεία του 

εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή, καθώς και τον κυρίαρχο ρόλο των θεωριών 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, προκειμένου να οικοδομήσει μια θεώρηση που 

προκρίνει τον αλληλοσχετιζόμενο ρόλο των εσωτερικών πολιτικών παραγόντων με 

τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων και της δομής του διεθνούς συστήματος γενικότερα. 

Το παρόν κεφάλαιο θα προσπαθήσει να αποδείξει την υπόθεση ότι η θρησκεία και η 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη επηρεάζουν οπωσδήποτε τις δημοκρατικές 
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μεταβάσεις στα κράτη της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν αποτελούν τη 

σημαντικότερη μεταβλητή για την μετάβαση στη δημοκρατία. Μάλιστα, ο ρόλος 

άλλων σημαντικότερων μεταβλητών υποβαθμίζεται εξαιτίας της εμμονής στον 

παράγοντα της θρησκευτικής κουλτούρας ή του επιπέδου κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης των κρατών. Αντίθετα, η διατριβή με το παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσει 

να αποδείξει ότι ο εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης Ανατολής είναι 

αποτέλεσμα περισσότερο πολιτικών παραγόντων που συνδέονται με τη 

διατήρηση ή μη των καθεστωτικών ελίτ στην εξουσία και τη στρατηγική 

ασφαλείας των δυτικών δυνάμεων ιδιαίτερα μετά την 11/9. Κατά συνέπεια, στο 

παρόν κεφάλαιο θα αναπτυχθεί η βασική θέση της διατριβής, ότι δηλαδή δεν μπορούν 

να αγνοηθούν οι αλληλοπλεκόμενες αιτιακές σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ 

εξωτερικών δυνάμεων και αντίστοιχων παραγόντων από το εσωτερικό των 

κοινωνιών.    
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5.2 Πολιτισμικές Προσεγγίσεις (Cultural Theories) 

 

5.2.1 Η πολιτική κουλτούρα (civic culture) 
 

Οι θεωρίες εκδημοκρατισμού (democratization theories) εστιάζουν εκτός από 

τους πολιτικούς θεσμούς και στον τρόπο σκέψης των πολιτών και στις αξίες που τους 

περιβάλλουν, δηλαδή στην «πολιτική κουλτούρα»
12

. Η «πολιτική κουλτούρα», 

αποτέλεσμα ιστορικών και άλλων επιρροών, προκρίνεται ως μια σημαντική 

μεταβλητή στον τρόπο κατά τον οποίο οι υπόλοιποι παράγοντες (π.χ οικονομικοί, 

πολιτικοί, κοινωνικοί) επηρεάζουν τις μεταρρυθμίσεις των πολιτευμάτων στη Μέση 

Ανατολή.  Η «πολιτική κουλτούρα» ενός λαού, η οποία σύμφωνα με έναν ορισμό, 

νοείται ως «το σύνολο των θεμελιωδών αξιών, συναισθημάτων και γνώσεων που 

δίνουν μορφή και υπόσταση στις πολιτικές διαδικασίες»,
13

 μπορεί είτε να αποτελέσει 

εμπόδιο, είτε να συμβάλλει θετικά σε μεγάλης κλίμακας μεταρρυθμίσεις, όπως 

απέδειξε ο Pye για την περίπτωση της Ασίας
14

. Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό του 

πολιτικού επιστήμονα Sidney Verba, η «πολιτική κουλτούρα» αφορά: «το σύστημα 

των εμπειρικών πεποιθήσεων, εκφραστικών συμβόλων, και αξιών που καθορίζει την 

κατάσταση στην οποία λαμβάνει χώρα η πολιτική δράση»
15

. Με λίγα λόγια, η 

πολιτική κουλτούρα αφορά τις πεποιθήσεις, τα σύμβολα, τις αξίες και τις πρακτικές 

που αφορούν ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. Ο τρόπος με τον οποίο 

αντιμετωπίζεται η εξουσία, οι αξίες που έχουν πρωτεύουσα σημασία, ο τρόπος που οι 

πολίτες ενός πολιτικού συστήματος αντιμετωπίζουν τους θεσμούς και τους νόμους 

και το επίπεδο της συμμετοχής των ανθρώπων στις κοινές υποθέσεις είναι όλα 

ζητήματα που άπτονται της πολιτικής κουλτούρας. Όπως συμπέρανε και ο Inglehart, 

                                                 
12

 Η «πολιτική κουλτούρα» θα πρέπει, ωστόσο, να διαχωριστεί από την έννοια της «κουλτούρας». Η 

έννοια της «κουλτούρας» είναι γενικότερη, καθώς δηλώνει το σύνολο των πρακτικών, παραδόσεων, 

αντιλήψεων και αξιών, που καθορίζουν την κοινωνική ζωή ενός πολιτισμού ή ενός έθνους. Η 

«κουλτούρα» είτε αυτή είναι τοπική, εθνική ή περιφερειακή, είτε είναι κοινωνική, θρησκευτική, ή 

πολιτική παραμένει πάντοτε ρευστή και δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς διαμορφώνεται διαρκώς 

από τα ιστορικά γεγονότα και από μια σειρά παραγόντων. Την ίδια στιγμή και τα πολιτικά συστήματα 

δεν είναι ανεξάρτητες οντότητες, αλλά συστατικά μέρη συνολικότερων κοινωνικών συστημάτων των 

οποίων η διαμόρφωση αποτελεί μια ιστορική διαδικασία καθόλου στατική και πάγια. Υπό αυτό το 

πλαίσιο και η «πολιτική κουλτούρα» είναι κάτι ευμετάβλητο, αν και αρκετές φορές μπορεί να 

χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη συνέχεια, σταθερότητα και αντίσταση στις ιστορικές αλλαγές. 
13

 Pye L., “Political Culture”, στο S. Lipset (eds.), The Encyclopedia of Democracy, Routledge, London 

and New York, 1995, σ. 965 
14

 Pye Lucian & Pye Mary, Asian Power and Politics: the Cultural Dimensions of Authority, Harvard 

University Press, Cambridge, 1985 
15

 Almond Gabriel A, and Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five 

Nations., N.J: Princeton University Press, Princeton, 1963 
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«η δημοκρατία δεν κατακτιέται απλά με θεσμικές αλλαγές ή μέσα από τους ελιγμούς 

των ελίτ. Η επιβίωση της εξαρτάται από τις αξίες και το σύστημα ιδεών των 

καθημερινών πολιτών»
16

. Σύμφωνα με τον Gibson εξάλλου, δημοκράτης είναι αυτός 

που διαθέτει δημοκρατική πολιτική κουλτούρα, δηλαδή «πιστεύει στην ατομική 

ελευθερία και είναι πολιτικά ανεκτικός, δεν εμπιστεύεται ακραιφνώς την πολιτική 

εξουσία, αλλά ταυτόχρονα εμπιστεύεται τους συμπολίτες του, είναι υπάκουος αλλά 

πρόθυμος να διεκδικήσει τα δικαιώματα του έναντι του κράτους, του οποίου και 

αναγνωρίζει τη νομιμότητα»
17

. 

Πράγματι, με βάση τα παραπάνω, μια «πολιτική κουλτούρα» η οποία 

χαρακτηρίζεται από  πλουραλισμό, ανεκτικότητα απέναντι στη διαφορετικότητα, 

πραγματισμό και διαλλακτικότητα, προσφέρει  γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη 

δημοκρατικών πρακτικών. Η εγκαθίδρυση δημοκρατικού πολιτεύματος σε ένα 

κράτος το οποίο προηγουμένως δεν έχει αναπτύξει την απαραίτητη δημοκρατική 

πολιτική κουλτούρα ελλοχεύει κινδύνους πολιτικής αστάθειας. Για παράδειγμα, ο 

σεβασμός των εκλογικών αποτελεσμάτων και η διασφάλιση των ατομικών και 

πολιτικών δικαιωμάτων είναι δυο πολύ σημαντικά συστατικά στοιχεία της 

δημοκρατικής πολιτικής κουλτούρας. Ένα καθεστώς δεν μετατρέπεται απαραίτητα σε 

δημοκρατία, επειδή το κράτος επιτρέπει τις εκλογές και τη λειτουργία κάποιων 

κομμάτων
18
. Η έλλειψη πολιτικής κουλτούρας μπορεί να αποσταθεροποιήσει 

ταχύτατα τα δημοκρατικά πολιτεύματα και να έχει ως συνέπεια την επάνοδο στην 

απολυταρχία. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της πολιτικής κουλτούρας 

για τη διατήρηση της δημοκρατίας είναι «οι πολίτες να είναι πεπεισμένοι ότι η 

                                                 
16

 Inglehart Ronald, “Culture and Democracy”, in Lawrence E. Harisson and Samuel Huntington (eds.), 

Culture Matters: How Values Shape Human Progress, Basic Books, New York 2000, σ. 96  
17

 Gibson James, “The Resilience of Mass Support for Democratic Institutions and Processes in the 

Nascent Russian and Ukrainian Democracies”, στο Tismaneanu V., (eds.)., Political Culture and Civil 

Society in Russia and the New States of Eurasia, M.E Sharpe, New York, 1995, σ. 5 
18

 Έμφαση στις θεωρίες της πολιτικής κουλτούρας έδωσε το έργο του David Easton, ο οποίος θεωρεί 

ότι οι πολιτικοί επιστήμονες θα έπρεπε να ασχολούνται περισσότερο με τα πολιτικά συστήματα και να 

επικεντρώνονται λιγότερο στο κράτος και στην γραφειοκρατία. Με τον όρο «σύστημα» ο Easton 

εννοεί το πολιτικό περιβάλλον στο σύνολο του όχι απλώς τους πολιτικούς παίκτες ή τα θεσμικά 

όργανα του κράτους. Θεωρεί ότι οι κοινωνίες διαδραματίζουν συγκεκριμένους πολιτικούς ρόλους που 

διαμορφώνουν το περιεχόμενο των πολιτικών προτάσεων αντιδρούν σε πολιτικά αποτελέσματα και 

παρέχουν ανατροφοδότηση στο κράτος. Αντιλαμβάνεται το πολιτικό σύστημα ως ένα δίκτυο 

αλληλοεπιδρώμενων παραγόντων που έπρεπε να μελετηθεί όπως ένας βιολόγος εξετάζει το 

οικοσύστημα. Ο Easton θεωρεί, λοιπόν, ότι παράγοντες εξωτερικοί από το κράτος και, κυρίως, η 

κοινωνία είναι αυτοί που τελικώς αξίζει να μελετηθούν, αφού αυτοί είναι που διαμορφώνουν τις δομές 

και τις πολιτικές του κράτους. Βλ. σχετικά Easton David, The Political System: An Inquiry into the 

State of Political Science, Alfred A. Knopf, New York, 1953 και Easton David, A Framework for 

Political Analysis, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1965 
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δημοκρατία είναι προτιμότερη από τους εναλλακτικούς τρόπους διακυβέρνησης»
19

. Η 

πολιτική κουλτούρα ως σύστημα αξιών και πρακτικών που μεταδίδεται από γενιά σε 

γενιά συνδέεται με την πολιτική κοινωνικοποίηση, δηλαδή με τη διαδικασία μέσω της 

οποίας τα άτομα αφομοιώνουν συγκεκριμένες αξίες και μοντέλα συμπεριφοράς μέσα 

από διάφορους θεσμούς κοινωνικοποίησης, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο, οι 

ομάδες συνομηλίκων, τα ΜΜΕ, η ίδια η κυβέρνηση μέσω της οργάνωσης διάφορων 

δραστηριοτήτων (π.χ παρελάσεις), η θρησκεία
20

.  

Η σύνδεση μεταξύ συμμετοχικής πολιτικής κουλτούρας και πολιτικής 

ανάπτυξης αποτελεί σημαντικό κομμάτι της βιβλιογραφίας για τον εκδημοκρατισμό 

των κρατών. Μια από τις κλασικότερες μελέτες που επιχείρησε να επιβεβαιώσει την 

παραπάνω υπόθεση είναι αυτή των Almond και Verba με τίτλο Η Πολιτική 

Κουλτούρα (1963)
21
. Η μελέτη βασίστηκε σε καινοτόμο για την εποχή μεθοδολογία 

συγκέντρωσης και ανάλυσης συγκεκριμένου εμπειρικού υλικού και επιχείρησε να 

εντοπίσει τις πολιτικές εκείνες κουλτούρες που ενίσχυαν την εγκαθίδρυση 

δημοκρατικών πολιτικών συστημάτων. Με τον όρο «πολιτική κουλτούρα» εννοούσαν 

την κουλτούρα εκείνη που ενίσχυε τη συχνή συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές 

διαδικασίες. Το ενδιαφέρον τους για την πολιτική κουλτούρα πρόεκυψε από την 

ανάγκη τους να αντιληφθούν τις αιτίες που συνέβαλαν στην ευδοκίμηση ιδεολογιών, 

όπως ο φασισμός και ο κομμουνισμός, για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι 

αιτίες ήταν βαθύτερες από την προτεινόμενη ερμηνεία της οικονομικής κρίσης, κατά 

τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, ως βασικού παράγοντα απόρριψης της δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, η κουλτούρα εξηγούσε καλύτερα τους λόγους για τους 

οποίους κάποια κράτη απέρριπταν τη δημοκρατία, ενώ κάποια άλλα την υιοθετούσαν. 

Χρησιμοποιώντας τις μεθόδους των κοινωνικών επιστημών και, κυρίως, αυτές των 

συμπεριφοριστών που γνώριζαν άνθηση εκείνη την εποχή, οι Almond και Verba 

θεώρησαν ότι συγκεκριμένες ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, ιστορικές, πολιτικές και 

                                                 
19

 Rothstein Robert L., ό.π., σελ. 72 
20

 Η αφομοίωση της κυρίαρχης πολιτικής κουλτούρας απασχόλησε και τη μαρξιστική πολιτική 

ανάλυση. Έτσι, η μαρξιστική ανάλυση θεωρεί ότι σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό, η κυρίαρχη τάξη, 

δηλαδή η τάξη που ελέγχει τα μέσα παραγωγής, κυριαρχεί όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ιδεολογικά 

και αξιακά. Η πολιτική κουλτούρα διαμορφώνεται μέσα από τον έλεγχο των θεσμών, ώστε να 

εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της ταξικής ελίτ γεγονός που επιτρέπει την αναπαραγωγή του 

κυρίαρχου συστήματος. Άρα, υπό αυτό το μαρξιστικό πλαίσιο, η πολιτική κουλτούρα λειτουργεί ως 

ένα πεδίο ταξικού ανταγωνισμού και ελέγχου των κατώτερων τάξεων. Βλ. Gramsci Antonio, “On 

Culture”, The Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory, 

http://www.ffst.hr/ENCYCLOPAEDIA/doku.php?id=gramsci_and_culture 
21

 Almond Gabriel A. & Sidney Verba,  The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five 

Nations., N.J: Princeton University Press, Princeton, 1963 
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ανθρωπολογικές συνθήκες διαμορφώνουν τις κουλτούρες αναλόγως, ώστε άλλες να 

στέκονται με εχθρότητα απέναντι στις πολιτικά φιλελεύθερες ιδέες και άλλες να τις 

αποδέχονται. Υπέθεταν ότι μελετώντας τις πολιτικές κουλτούρες θα κατέληγαν σε 

συμπεράσματα σχετικά με κράτη περισσότερο δεκτικά σε δημοκρατικά πολιτεύματα 

και σε κράτη των οποίων η πολιτική κουλτούρα ενθάρρυνε τον αυταρχισμό. Με βάση 

μετρήσεις
22

 που διενεργήθηκαν τη διετία 1959-1960 στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη 

Δυτική Γερμανία, την Ιταλία και το Μεξικό, προσπάθησαν να προσδιορίσουν με 

σαφήνεια το είδος της πολιτικής κουλτούρας εντός της οποίας είναι πιθανότερο να 

εδραιωθεί και να αναπτυχθεί η δημοκρατία.  

Οι Almond και Verba στήριξαν την θέση τους στη διάκριση τριών ιδεατών 

τύπων «πολιτικής κουλτούρας»: τον κοινοτικό, τον υποτακτικό και τον συμμετοχικό
23

.  

Στις κοινοτικές κουλτούρες οι πολίτες έχουν συγκεχυμένη αντίληψη για την 

παρουσία της κεντρικής κυβέρνησης και τις εθνικές αποφάσεις που λαμβάνονται 

κεντρικά
24

. Το αίσθημα ένταξης στο πολιτικό σύστημα είναι ιδιαίτερα χαμηλό, καθώς 

υπάρχει μεγαλύτερη ταύτιση με τον τόπο παρά με το κράτος. Οι κοινοτικές 

κουλτούρες είναι σπάνιες στις εδραιωμένες δημοκρατίες, αλλά στοιχεία τους μπορούν 

να εντοπιστούν στις απομονωμένες αγροτικές κοινότητες ή και στις αστικές περιοχές, 

όπου η κυβέρνηση απουσιάζει από την καθημερινότητα των ανθρώπων. Υπάρχει 

ελάχιστη πολιτική συμμετοχή και διακρίνονται από ένα αίσθημα αδυναμίας απέναντι 

στην εξουσία και την κυβέρνηση.  

 Σε μια υποτακτική πολιτική κουλτούρα οι πολίτες δεν θεωρούν ότι 

συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες, αλλά αισθάνονται υποτελείς της κυβέρνησης 

και ανίκανοι να αντιδράσουν
25

. Ο τύπος αυτός πολιτικής κουλτούρας χαρακτηρίζεται 

από χαμηλό αίσθημα αφομοίωσης στο πολιτικό σύστημα και από καχυποψία 

απέναντι του. Για το λόγο αυτό, αρκετοί πολίτες, μεταξύ αυτών νέοι, κυρίως, κρατούν 

                                                 
22

 Η μέτρηση της πολιτικής κουλτούρας μπορούσε να εξαρτηθεί από μεταβλητές όπως επίπεδο 

εκπαίδευσης, ενημέρωση από τα Μ.Μ.Ε, θρησκευτική ταυτότητα, εθνότητα, καθώς και από άλλους 

παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις, τις αξίες και τις συμπεριφορές των πολιτικών υποκειμένων. 

Μέσα από την συγκέντρωση των παραπάνω πληροφοριών δημιουργούνταν τυπολογίες που 
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23
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αποστάσεις από την πολιτική, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν την επίδραση των 

κυβερνητικών θεσμών στις ζωές τους
26

.  

 Ο τρίτος τύπος κουλτούρας είναι αυτός της συμμετοχικής πολιτικής 

κουλτούρας, όπου οι πολίτες θεωρούν ότι συμβάλλουν στο πολιτικό σύστημα και 

επηρεάζονται από αυτό
27

. Όπως δηλώνει και το όνομα αυτού του τύπου, η πολιτική 

κουλτούρα χαρακτηρίζεται από το επίπεδο συμμετοχής των πολιτών στις κοινές 

υποθέσεις, είτε αυτό αφορά συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ή σε άλλες 

πολιτικές διαδικασίες και δημόσιους χώρους. Το πολιτικό σύστημα γίνεται γενικά 

αποδεκτό, τουλάχιστον στους βασικούς του άξονες. Πρόκειται για έναν τύπο 

κουλτούρας που θα λέγαμε ότι προσιδιάζει στις δημοκρατίες.  

 Αν και θα υποθέταμε ότι οι πιο σταθερές δημοκρατίες βρίσκονται στον τύπο 

της συμμετοχικής πολιτικής κουλτούρας, οι  Almond και Verba υποστηρίζουν ότι η 

δημοκρατία είναι πιο σταθερή σε κοινωνίες που αναμειγνύουν με έναν ειδικό τρόπο 

τις διαφορετικές κουλτούρες, κατασκευάζοντας αυτό που οι ίδιοι ονόμασαν «πολιτική 

κουλτούρα»
28

. Υποστηρίζουν ότι οι ιδανικές συνθήκες για τη δημοκρατία υπάρχουν, 

όταν οι υποτακτικές και κοινοτικές τάσεις σταθεροποιούν μια κατά τα άλλα 

συμμετοχική κουλτούρα
29

. Με άλλα λόγια, θεωρούν πως μια πραγματική «πολιτική 

κουλτούρα» (civic culture) είναι ένα ισορροπημένο μείγμα των διάφορων τύπων και 

ειδικά των δύο τελευταίων, δηλαδή ένα μείγμα υποταγής και συμμετοχής. Η 

σταθερότητα του συστήματος εξασφαλίζεται, όταν η παθητική μειοψηφία, είτε 

πρόκειται για κοινοτικούς ανθρώπους, είτε για υποτακτικούς, είτε και για τα δύο, 

ισορροπούν τους πολίτες που είναι πολιτικώς ενεργοί. Το επιχείρημά τους 

συνοψίζεται στο ότι αυτού του είδους η «πολιτική κουλτούρα» επιλύει την εγγενή 

σύγκρουση που υπάρχει στη δημοκρατία ανάμεσα στο λαϊκό έλεγχο και την 

αποτελεσματική διακυβέρνηση: επιτρέπει στους πολίτες να ασκούν επιρροή, αλλά 

εξασφαλίζει και την απαραίτητη ευελιξία που χρειάζεται η κυβερνώσα ελίτ
30

.

 Ωστόσο, αυτού του τύπου οι αναλύσεις κατανοούν την πολιτική κουλτούρα 

ως μια προαπαιτούμενη μεταβλητή για την εγκαθίδρυση και επιβίωση της 
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δημοκρατίας και λαμβάνουν ελάχιστα υπόψη της τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις 

οποίες παράγεται η «πολιτική κουλτούρα». Επιπλέον, υπερτονίζεται η αξία του 

σεβασμού στην εξουσία, ενώ δε λαμβάνεται υπόψη ότι η απάθεια απέναντι στην 

πολιτική καλλιεργείται αρκετές φορές από την ίδια την εξουσία. Είναι σαφές ότι η 

τυπολογία των Almond και Verba δεν είναι απλά εμπειρική αλλά αξιολογική και 

κανονιστική, διότι ως πρότυπο πολιτικής κουλτούρας λαμβάνεται η πολιτική 

κουλτούρα των βορειοδυτικών δημοκρατιών, ενώ οι υπόλοιπες πολιτικές κουλτούρες 

αξιολογούνται με βάση αυτή την απόκλιση. 

Αναφορικά με την περίπτωση της Μέσης Ανατολής, οι θεωρητικοί 

επιστήμονες που ασχολούνται με την «πολιτική κουλτούρα» υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει πολύ περιορισμένη εμπειρία δημοκρατικής παράδοσης, ανεκτικότητας και 

αποδοχής της διαφορετικότητας των απόψεων. Ένα από τα επιχειρήματα που 

χρησιμοποιούνται αναφορικά με το έλλειμμα δημοκρατίας στον αραβικό κόσμο είναι 

ότι η πατριαρχική και φυλετική κουλτούρα στέκεται εμπόδιο στην ανάπτυξη των 

πλουραλιστικών αξιών στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι άραβες 

πολίτες είναι επιρρεπείς στην αποδοχή πατερναλιστικών μορφών διακυβέρνησης
31

. 

Όπως υποστηρίζει ο Rothstein, «η κοινωνική δομή των περισσότερων αραβικών 

χωρών βασίζεται σε φυλετικές, πατριαρχικές και ξενοφοβικές αντιλήψεις, οι οποίες 

εμποδίζουν την πολιτική αναμόρφωση και θεωρούν τον εκδημοκρατισμό ως μια 

δυτική έννοια, άρα ως κάτι το εχθρικό»
32

. O Βατικιώτης, μάλιστα, υποστηρίζει ότι «η 

επιθυμία να διοικούνται από ισχυρούς κυβερνήτες μπορεί να οφείλεται στο γεγονός 

ότι, από ιστορική άποψη, η σταθερότητα στη μεσανατολική κοινωνία δεν οφειλόταν 

σε πολιτικούς θεσμούς, αλλά στα πλέγματα αφοσίωσης, συγγένειας και σχέσεων 

προστασίας-πελατείας, στην σημασία της τιμής, της καταγωγής και του πλούτου, όλα 

επικυρωμένα από όρκους»
33

. Επιπλέον, η «πολιτική κουλτούρα» του αραβικού 

κόσμου είναι συχνά συνδεδεμένη με μια μορφή θεμελιώδους ανισότητας για 

                                                 
31

 Στην πατερναλιστική μορφή διακυβέρνησης οι επίσημοι θεσμοί του κράτους συνυπάρχουν με μία 

άτυπη, προσωποκεντρική και πελατειακή οργάνωση της πολιτικής. Όλα τα μέλη της πολιτικής ελίτ 

είναι εξαρτώμενα από τον ηγέτη. Ο ηγέτης-πάτρωνας εγγυάται προστασία και παραχωρεί υλικά αγαθά, 
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τους θεωρητικούς της asabiyya, η κοινωνικοποίηση του ατόμου μέσα στην πατριαρχική αραβική 

οικογένεια αναπαράγει αντιλήψεις που στέκονται φιλικές προς την πατερναλιστική εξουσία στο 

κρατικό επίπεδο και όπως ο πατέρας αποζητά και λαμβάνει υπακοή εντός της οικογένειας, το ίδιο 

μπορεί να ισχύει και στη σχέση μεταξύ του ηγέτη και του λαού του. Βλ. σχετικά Hinnebusch R., 

“Authoritarian persistence, democratization theory and the Middle East”, Middle East Critique, vol.19, 

no.3, 2006, σ. 376 
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 Rothstein Robert L., ό.π., σελ. 79 
33

 Βατικιώτης Π.Γ, Ισλάμ και κράτος, (μτφρ. Στα ελληνικά Γιούλα Γουλιμή, Δημήτρης Αντωνίου, 

τίτλος πρωτοτύπου Islam and the State, 1987) Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000, σ. 53 
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διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες και οι θρησκευτικές μειονότητες. 

Επομένως, αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η «πολιτική κουλτούρα» του 

αραβικού κόσμου δεν διαθέτει παράδοση φιλελευθερισμού, ανεκτικότητας και 

πλουραλισμού, ενώ αντίθετα χαρακτηρίζεται από την υπερίσχυση των διαφωνιών, 

του συνωμοτικού κλίματος και την επικράτηση σχέσεων κυριαρχίας και 

εκμετάλλευσης
34

. Κατά συνέπεια, η αιτία για την επικράτηση των απολυταρχικών 

δομών εξουσίας αποδίδεται στην πατριαρχική μορφή των σχέσεων που συνάπτονται 

μέσα στην οικογένεια και έχουν παραγάγει μια αντίστοιχη πατριαρχική μορφή 

πολιτικής εξουσίας στον αραβικό κόσμο
35

. Μία από τις κυρίαρχες έννοιες σε αυτές 

τις αναλύσεις είναι η asabiyya, δηλαδή η κουλτούρα της αφοσίωσης και ταύτισης με 

μικρές κοινωνικές ομάδες παραδοσιακών δεσμών, όπως φατρίες και φυλές. Η 

προσήλωση σε αυτές τις συγγενικές ομάδες δεν επιτρέπει την ταύτιση με 

εναλλακτικές πολιτικές ομάδες, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η οικοδόμηση 

μαζικών κοινωνικών οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων με ξεκάθαρο πολιτικό 

στίγμα και ευρεία κοινωνικά ερείσματα, κατάσταση που επιτρέπει στους αυταρχικούς 

ηγέτες να χρησιμοποιούν τους φυλετικούς δεσμούς για την αναρρίχηση και παραμονή 

τους στην εξουσία
36

.   

Ωστόσο,  η «πολιτική κουλτούρα» ενός λαού δεν αποτελεί ένα αξεπέραστο 

εμπόδιο και, όπως απέδειξαν οι Diamond, Linz & Lipset, «είναι παραπλανητικό να 

εξαγάγει κάποιος συμπεράσματα από την πολιτική κουλτούρα μιας χώρας σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα[…]η πολιτική κουλτούρα είναι εύπλαστη και 

σφυρηλατήσιμη κατά τη διάρκεια του χρόνου. Δεν είναι πεπρωμένο»
37

. Οι παραπάνω 

θέσεις αγνοούν το γεγονός ότι η εγκαθίδρυση μιας πολιτικής κουλτούρας δεν είναι το 

γεγονός που θεμελιώνει τα δημοκρατία, αλλά το αποτέλεσμα που απορρέει από αυτή. 

Η θέσπιση δημοκρατικών θεσμών που να επιτρέπουν την εγκαθίδρυση μιας 

δημοκρατικής πολιτικής κουλτούρας μέσω της καθημερινής συμμετοχής στο πολιτικό 

σύστημα είναι ιδιαίτερης σημασίας για την επιτυχία του εκδημοκρατισμού.  Αυτή «η 

από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση» καθορίζει αρχικά τους κανόνες του παιχνιδιού 

και είναι ένας τρόπος ταχείας δημιουργίας δημοκρατικών πολιτευμάτων, 

θεσμοθετώντας τη δημοκρατική συμπεριφορά.  

                                                 
34

 Korany B, Brynen R. & P Noble (eds.), ό.π., σελ.7 
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 Hinnebusch R., “Authoritarian persistence, democratization theory and the Middle East”, Middle 
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 [130]  

 

Κυρίως όμως η συζήτηση για την «πολιτική κουλτούρα» υπό το πλαίσιο των 

πολιτισμικών θεωριών ανάπτυξης διαδραματίζει ιδεολογικό ρόλο και αυτό προσδίδει 

υποκειμενικά χαρακτηριστικά στις αναλύσεις που στηρίζονται στο δίπολο 

κουλτούρα-δημοκρατία. Ειδικά για τη Μέση Ανατολή, η διάσταση της θρησκείας ως 

κουλτούρας προκρίνεται ως καθοριστική για το μέλλον του εκδημοκρατισμού των 

πολιτικών συστημάτων στην περιοχή, ενώ πολύ συχνά η «πολιτική κουλτούρα» των 

Αράβων στη βάση της θρησκείας θεωρείται ως αντιδημοκρατική. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να καλλιεργούνται στερεοτυπικές αναλύσεις σχετικά με τον 

εκδημοκρατισμό των κρατών στη Μέση Ανατολή, οι οποίες εξυπηρετούν πολιτικές 

σκοπιμότητες εις βάρος πολιτικοκοινωνικών και διεθνολογικών  αναλύσεων,  οι 

οποίες προκρίνουν μια πιο ενδελεχή εξέταση των παραγόντων εκδημοκρατισμού. 

Ο προβληματισμός για την κουλτούρα και τη σχέση της με την πολιτική 

ανάπτυξη προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας δημιουργεί μια σειρά από εύλογα 

ερωτήματα που θα απασχολήσουν τα επόμενα κεφάλαια της διατριβής, όπως σε ποιο 

βαθμό ο παράγοντας της θρησκείας του Ισλάμ είναι καθοριστικός για το μέλλον της 

δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή και αν μπορεί, πράγματι, να καταλογιστεί στη 

θρησκεία του Ισλάμ η αναπαραγωγή αρνητικών προσήμων σχετικά με την προώθηση 

των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στην περιοχή. Υπάρχει κάποια έμφυτη αντίθεση 

ανάμεσα στο Ισλάμ ως θρησκεία και στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα; 

Είναι φύση αδύνατο για το Ισλάμ να διαχωριστεί από το χώρο της πολιτικής και, αν 

ναι, έχει αυτό σημασία;  

 

5.2.2 Η «ισλαμική κουλτούρα» και η μεσανατολική «δημοκρατική 

εξαίρεση» 
 

Μια θεωρία με μεγάλη επιρροή στους ακαδημαϊκούς κύκλους αναφορικά με 

το ζήτημα του εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή σχετίζεται με τους 

θρησκευτικούς-πολιτισμικούς παράγοντες και τις ιδιαιτερότητες του Ισλάμ ως 

θρησκείας και ως κοινωνικοπολιτικής δομής
38

. Η «ισλαμική κουλτούρα» στη Μέση 

Ανατολή παρουσιάζεται από αυτές τις προσεγγίσεις ως καθοριστική για την 

οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της περιοχής. Με λίγα λόγια, το 

έλλειμμα δημοκρατίας και η αυταρχική φύση των μεσανατολικών πολιτικών 

συστημάτων διακυβέρνησης αποδίδεται στην αντιδημοκρατική φύση της 
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«μεσανατολικής κουλτούρας» και στην υποτιθέμενη «ασυμβατότητα» του 

θρησκεύματος του Ισλάμ με το δημοκρατικό πολίτευμα. Η θέση αυτή αναπτύχθηκε 

από τις λεγόμενες «θεωρίες κουλτούρας ή πολιτισμικές θεωρίες»
39

(cultural theories), 

οι οποίες επιμένουν στον  συσχετισμό της θρησκείας των κρατών με δημοκρατικά 

συντάγματα, υποστηρίζοντας μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις ότι η πλειονότητα των 

δημοκρατιών έχει χριστιανικό υπόβαθρο. 

Η παραπάνω θεώρηση προκύπτει από την αντίληψη ότι οι κοινωνικές αξίες 

και συμπεριφορές επηρεάζουν το βαθμό οικονομικής και πολιτικής προόδου μιας 

κοινωνίας. Η ανάπτυξη των κρατών συνδέεται με την υιοθέτηση της επιστημονικής 

γνώσης και το πέρασμα από την αγροτική στη βιομηχανική παραγωγή
40

. Η 

καθοριστική τομή που σηματοδοτεί ευρείας κλίμακας αλλαγές στην κοινωνική και 

οικονομική ζωή μιας κοινωνίας και που συνιστά ρήξη με τις παραδοσιακές, έως τότε 

δυνάμεις, όπως τη διάβρωση των οικογενειακών, θρησκευτικών και πολιτισμικών 

θεσμών, θεωρούνται καθοριστικές για την πολιτική συμμετοχή και για τη διάκριση 

ανάμεσα σε μια παραδοσιακή και σε μια νεωτερική κοινωνία
41

. Επομένως, οι θεωρίες 

της κουλτούρας (cultural theories) συνδέουν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη με 

το αξιακό σύστημα και τις πεποιθήσεις μιας κοινωνίας, ενώ θεωρούν ότι ενυπάρχει 

μια σύνθετη σχέση μεταξύ της κουλτούρας και της κοινωνικής δομής. Σύμφωνα με 

τον Emile Durkheim, οι κοινωνικές αξίες συνιστούν το συστατικό το οποίο αγγίζει τα 

ανώτερα επίπεδα γενικότητας, διότι αποτελούν «έννοιες της επιθυμητής κοινωνίας, 

κοινές στα μέλη της»
42

. Οι νόρμες και οι αξίες προσδιορίζονται από το πολιτιστικό 

σύστημα και είναι ικανές να καθορίσουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων εντός ενός 

συγκεκριμένου πλαισίου ή μιας κατάστασης
43

. Ωστόσο, η νεωτερικότητα 

(modernization) ως μια σύνθετη διαδικασία κοινωνικής αλλαγής κατάφερε να 

εκτοπίσει προηγούμενα πολιτισμικά και αξιακά συστήματα
44

. 
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 Ο όρος πολιτισμός (πόλις> πολίτης> πολιτισμός) εμφανίστηκε στην ελληνική γλώσσα ως 
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Η νεωτερική οικονομία έχει υπό αυτό το πλαίσιο ως στόχο την εξάλειψη των 

παραδοσιακών αντιλήψεων για τη ζωή και τις σχέσεις των ανθρώπων. Έτσι, οι 

προϋποθέσεις και το αποτέλεσμα της ανάπτυξης-μείωση του αναλφαβητισμού, 

επέκταση της οικονομίας, έκθεση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας- υποβάλλουν το 

κοινωνικό θεσμικό πλαίσιο σε συνεχείς προκλήσεις, έως ότου προσαρμοστεί στις 

διαρκώς εξελισσόμενες παραγωγικές δυνάμεις
45

. Στις παραδοσιακές κοινωνίες τα 

αξιακά συστήματα έχουν την τάση να είναι «δεσμευτικά» και αυτό δυσχεραίνει την 

μετάλλαξή τους. Ένα «δεσμευτικό σύστημα» χαρακτηρίζεται από την «πληρότητα 

του και την εξειδίκευση των αξιακών του δεσμεύσεων και από την συνακόλουθη 

έλλειψη ευελιξίας του. Η κινητικότητα είναι παγωμένη[…]εξαιτίας της δέσμευσης σε 

ένα ευρύ φάσμα ειδικών κανόνων που έχουν εφαρμογή σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις του βίου»
46

. Επομένως, ενώ σε μια νεωτερική κοινωνία (modernized 

society) απαιτείται ένας βαθμός ευελιξίας στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική 

σφαίρα, σε μια «δεσμευτική» κοινωνία το θρησκευτικό σύστημα είναι αυτό που 

καθορίζει όλες τις παραπάνω δραστηριότητες
47
. Σύμφωνα με τις πολιτισμικές 

προσεγγίσεις, στις μουσουλμανικές κοινωνίες η παραδοσιακή κουλτούρα ταυτίζεται 

με την θρησκευτική, με αποτέλεσμα το Ισλάμ να εμφανίζεται ως ρυθμιστικός 

παράγοντας όλων των κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών πλαισίων. Η θρησκεία 

θεωρείται εμπόδιο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και, κατά συνέπεια, μπορεί 

να διατηρηθεί μόνο ως στοιχείο κουλτούρας, αλλά ο κοινωνικός της ρόλος θα πρέπει 

να αλλάξει, προκειμένου να επιτευχθεί ένας διαχωρισμός της από την οικονομική, 

πολιτική και κοινωνική σφαίρα, ο οποίος θα επιτρέψει στις κοσμικές ιδέες να 

διεισδύσουν
48

. Με αφετηρία την παραπάνω θεώρηση το έως τώρα έλλειμμα 

δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή ερμηνεύεται στη βάση θρησκευτικο-πολιτισμικών 

παραγόντων με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση του Ισλάμ και, ειδικότερα, της 

ανάπτυξης του ριζοσπαστικού πολιτικού ισλαμισμού. 

Κατά συνέπεια, το Ισλάμ και η Δημοκρατία παρουσιάζονται από τους 

υποστηρικτές των «πολιτισμικών θεωριών» (cultural theories) ως δύο έννοιες 

ασύμβατες, χωρίς δυνατότητα συνύπαρξης. Οι θεωρίες εκδημοκρατισμού 

(democratization theories) που εστιάζουν στον παράγοντα της κουλτούρας  και 
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παρουσιάζουν τη μεσανατολική κουλτούρα βίαιη και αντιδημοκρατική αναβίωσαν, 

έπειτα από την έξαρση που γνώρισε το φαινόμενο του ισλαμικού φονταμενταλισμού, 

από την δεκαετία του ΄70 και, κυρίως, έπειτα από την τρομοκρατική επίθεση της 11/9 

στους Δίδυμους Πύργους. Έτσι, το επιχείρημα το πολιτισμικών θεωριών βασίζεται 

στη γενική θέση ότι συγκεκριμένες κουλτούρες ταυτίζονται περισσότερο με τις 

δημοκρατικές αξίες από κάποιες άλλες. Για παράδειγμα, ο δυτικός πολιτισμός έχει 

ταυτιστεί περισσότερο με την πλουραλιστική δημοκρατία, ενώ ο αραβικός κόσμος 

για πολλά χρόνια θεωρούνταν ασύμβατος με την έννοια της δημοκρατίας. Οι 

υποστηρικτές της θέσης αυτής κρίνουν ότι η κουλτούρα της Μέσης Ανατολής είναι 

ένα αξεπέραστο εμπόδιο στην πορεία προς τον εκδημοκρατισμό, καθώς κρίνουν ότι 

είναι εγγενώς επιρρεπής στη βία και τον παραλογισμό. Υποστηρίζουν ότι η 

δημοκρατία ριζώνει κυρίως, αν και όχι αποκλειστικά, σε χώρες και κοινωνίες, οι 

οποίες πολιτισμικά είναι επηρεασμένες από το χριστιανισμό και έχουν εκκοσμικεύσει 

ιδέες από τη διδαχή του, όπως σεβασμό του ατόμου, σεβασμό στην κοινότητα των 

θρησκευόμενων, ελευθερία, ισότητα των ανθρώπων απέναντι στο Θεό, ελεγχόμενη 

κρατική εξουσία ως έκφραση της πεποίθησης ότι όλοι οι θεσμοί είναι ελλιπείς 

απέναντι στο Θεό, και τέλος, πίστη στη δύναμη του διαλόγου, του κηρύγματος, της 

πειθούς που όλα μαζί αποτελούν τα μέσα της δημοκρατικής επικοινωνίας
49

. 

 Η θέση αυτή δεν είναι νέα και έχει τις καταβολές της στην εποχή του 

Διαφωτισμού, όταν ο Μοντεσκιέ υποστήριζε τη συνάφεια μεταξύ πολιτειακών 

μορφών και πολιτιστικών μεγεθών, όπως είναι οι θρησκευτικές παραδόσεις
50

. Ο 

ρόλος της θρησκευτικής κουλτούρας χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να ερμηνευθεί 

ακόμα και η σχέση της θρησκείας και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των 

κρατών. Ο Max Weber υποστήριξε την ύπαρξη σχέσης μεταξύ πολιτισμικών, κυρίως, 

θρησκευτικών, χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας και της νεωτερικότητας 

(modernization). Σύμφωνα με τη θέση του Max Weber, η άνοδος του καπιταλιστικού 

συστήματος οφείλεται στην προτεσταντική ηθική, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον 
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κατά τον Μοντεσκιέ, όχι μόνο οι ίδιοι οι νόμοι, αλλά και το εκάστοτε «πνεύμα των νόμων», δηλαδή το 

σύνολο των κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών, των πολιτικών, πολιτιστικών, τοπικών 

προϋποθέσεων, συνθέτουν τη διαφορά. Μια επιτυχημένη κυβέρνηση, κατά τον Μοντεσκιέ, θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη της το γενικότερο «πνεύμα των νόμων», για να διοικήσει με επιτυχία.  Βλ. Schmidt 

M, ό.π., σ. 89 
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Καλβίνο, και ο προτεσταντισμός συνέβαλε σημαντικά στην καπιταλιστική 

οικονομική ανάπτυξη στο χριστιανικό κόσμο
51
. Το πνεύμα του καπιταλισμού 

επηρεάστηκε από τις αξίες του προτεσταντισμού. Ο οικονομικός ορθολογισμός 

βασίστηκε, σύμφωνα με τον Weber, στη θρησκευτική επανάσταση του 16
ου

 αιώνα. 

Επηρεασμένο από τις νέες θρησκευτικές αξίες της προτεσταντικής ηθικής, το νέο 

οικονομικό σύστημα δεν βασιζόταν πλέον στις παραδόσεις ή στα έθιμα, αλλά «στην 

σκόπιμη και συστηματική προσαρμογή των οικονομικών μέσων στην επίτευξη ενός 

αντικειμενικού χρηματικού κέρδους»
52

.  

Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο πιστός έρχεται σε επαφή με το Θεό μέσω 

της παπικής παρέμβασης και, κυρίως, διά μέσου των μυστηρίων και της μετανοίας. 

Σύμφωνα με τον Weber, στον προτεσταντισμό η απουσία διαμεσολαβητή στην επαφή 

με το Θεό ενίσχυσε την αίσθηση της ατομικότητας, διότι ο πιστός ως άτομο όφειλε να 

εκπληρώσει «την βούληση του Θεού» μέσω της αυτοπειθαρχίας, της σκληρής 

εργασίας και της προκοπής
53

. Οι δραστηριότητες αυτές προσέφεραν, σύμφωνα με τον 

Weber, τη θρησκευτική βάση του καπιταλισμού, διότι η κοινωνιολογία της θρησκείας 

μετάλλαξε τη δυτική κουλτούρα κάνοντας την περισσότερη κοσμική
54

. 

Αντίθετα, ο Weber αντιμετώπιζε tο Ισλάμ και τις ασιατικές θρησκείες ως 

ασύμβατες με την έννοια της ανάπτυξης και όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο: « Για 

τις διάφορες θρησκείες στην Ασία, σε αντίθεση με τον ασκητικό προτεσταντισμό, ο 

κόσμος παρέμενε ένας σπουδαίος μαγεμένος κήπος…κανένα μονοπάτι δεν οδηγούσε 

από την μαγική θρησκευτικότητα των μη μορφωμένων κοινωνικών τάξεων της Ασίας 

σε έναν λογικό, μεθοδολογικό έλεγχο της ζωής»
55

. Για τον Weber το Ισλάμ 

θεωρούνταν εντελώς ασυμβίβαστο με τον ορθολογικό τρόπο σκέψης: « Στο Ισλάμ σε 

αντίθεση με τον Ιουδαϊσμό απουσιάζει η προϋπόθεση της περιεκτικής κατανόησης 

του νόμου και η πνευματική κατάρτιση στην περιπτωσιολογία, που προωθεί τον 

                                                 
51

 Weber Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Unwin University Books, London, 

1974 
52

 Στο ίδιο, σ. 43 
53

 Deegan, Heather, “Culture and Development”, ό.π., σ. 23 
54

 Η υπόθεση του Weber επηρέασε για πολύ καιρό τις μελέτες που σχετίζονταν με το ρόλο της 

θρησκείας στην κατασκευή της κουλτούρας. Και ο Martin Seymour Lipset υποστήριξε ότι: «Ιστορικά 

η σχέση μεταξύ δημοκρατίας και καθολικισμού, ορθοδοξίας, ισλαμισμού και κομφουκιανισμού 

υπήρξαν αρνητικές. Αντίθετα οι σχέσεις μεταξύ προτεσταντισμού και δημοκρατίας συσχετίζονταν με 

θετικό τρόπο». Βλ. Hunter Shireen & Malik Huma (eds.), Modernization, Democracy and Islam, 

Center for Strategic and International Studies, USA, 2005, σ. 14 
55

 Weber Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, ό.π., σ.21 και για το Ισλαμ, Weber 

Max, Sociology of Religion, Beacon Press, Boston, 1969, σ. 263-65 
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ορθολογισμό του Ιουδαϊσμού»
56
. Διανοητές όπως ο Weber όσο και ο Marx

57
  

θεωρούσαν τις «Ανατολικές» ή «Ασιατικές» κοινωνίες οικονομικά στάσιμες. 

Επομένως, διαχώριζαν τη μοντέρνα Δύση από τη στάσιμη και καθυστερημένη 

κοινωνικά και οικονομικά Ανατολή.  Ωστόσο, η βεμπεριανή θέση που συνδέει την 

θρησκευτική κουλτούρα με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη καταρρίφθηκε στην 

πράξη, έπειτα από τη μεγάλη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη που γνώρισαν κράτη 

έξω από την προτεσταντική ζώνη της Ευρώπης και τον οικονομικό μετασχηματισμό 

της Ιαπωνίας και άλλων κρατών της Ανατολικής Ασίας. 

Από την πληθώρα των μελετών που ασχολούνται με την κουλτούρα της 

Μέσης Ανατολής, μια από τις πιο διαδεδομένες είναι και αυτή του Raphael Patai, με 

τίτλο «Το αραβικό μυαλό» (The Arab Mind), το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 

1973 και από τότε επανεκδόθηκε αρκετές φορές. Ο Patai φιλοδοξεί να εξετάσει την 

προσωπικότητα του Άραβα, «παρατηρώντας τις ψυχολογικές αντιδράσεις του 

αραβικού κόσμου έπειτα από τις εξελίξεις του πρόσφατου παρελθόντος»
58

. Έπειτα 

από λεπτομερή ανάλυση, ο Patai κατέληξε ότι γενικώς η αραβική κουλτούρα και, 

ειδικώς, η φύση του Άραβα χαρακτηρίζονται από βία και παραλογισμό, γεγονός που 

ευνοεί την αντιδημοκρατική στάση απέναντι στα πολιτεύματα. Ο Patai ισχυρίζεται 

ότι «σε αντίθεση με τη Δύση, ο αραβικός κόσμος ακόμα θεωρεί ότι το σύμπαν 

διανύει μια προδιαγεγραμμένη πορεία, προαποφασισμένη από τη θέληση του Αλλάχ, 

ο οποίος όχι μόνον οδηγεί τον κόσμο, αλλά και προκαθορίζει τη μοίρα κάθε 

ανθρώπου ξεχωριστά»
59

. O Patai θεωρεί ότι οι Άραβες ως προσωπικότητες έχουν μια 

έμφυτη ροπή προς την βία, γεγονός που καθιστά απίθανη την εγκαθίδρυση 

δημοκρατίας στον αραβικό κόσμο, αφού απουσιάζουν λογικοί και θεσμικοί τρόποι 

διαχείρισης των κρίσεων
60

. 

Μια άλλη ομάδα υποστηρικτών της ασυμβατότητας της ισλαμικής-

μεσανατολικής κουλτούρας με το δημοκρατικό πολίτευμα βασίζει τα επιχειρήματά 

της στην πολιτική ιστορία της περιοχής. Η εχθρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε 

η δημοκρατία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κατά το παρελθόν αποτελεί 

                                                 
56

 Weber Max, Sociology of Religion, Beacon Press, Boston, 1969, σ. 263-65 
57

 Για τον Karl Marx η θρησκεία ήταν αποτέλεσμα του οικονομικού συστήματος μιας κοινωνίας και 

όχι το αντίθετο, όπως έκρινε ο Weber. Η θρησκευτικότητα μιας κοινωνίας ήταν αποτέλεσμα των 

κοινωνικών αναγκών και αν αυτές οι ανάγκες ικανοποιούνταν τότε η θρησκεία θα έχανε τον ρόλο που 

διατελούσε σε μια κοινωνία. Βλ. MacIntyre Alasdair, Marxism and Christianity, Pelican Books, 

London, 1971, σ. 83 
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 Patai Raphael. The Arab Mind, Scribner, New York 1983, σ. ix 
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απόδειξη της αντιδημοκρατικής φύσης της αραβικής κουλτούρας
61

.  Συγκεκριμένα, ο 

Ellie Kedourie, ένας από τους πιο σημαίνοντες ακαδημαϊκούς στο χώρο των 

Μεσανατολικών Σπουδών, υποστηρίζει ότι οι πολιτικές παραδόσεις των Αράβων, και 

γενικότερα των μουσουλμάνων, είναι ασύμβατες με τη δυτική αντίληψη περί 

δημοκρατίας και, ειδικά, με τη συνταγματική αντιπροσωπευτική δημοκρατία
62

. Ο 

Kedourie, σε μια σειρά από υποθέσεις εργασίας του 20
ου

 αιώνα, που βασίζονται σε 

αποτυχημένες προσπάθειες των δυτικών δυνάμεων να εμφυτεύσουν τη δημοκρατία 

στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζει ότι, τελικώς, κάθε προσπάθεια της Δύσης για 

εγκαθίδρυση δημοκρατικών πολιτευμάτων στην περιοχή είναι καταδικασμένη να 

αποτύχει, καθώς οι αξίες και οι θεσμοί της δημοκρατίας είναι ξένες προς την 

μουσουλμανική ταυτότητα
63

.  

 Για τις «πολιτισμικές θεωρίες», η εκκοσμίκευση στη Δύση υπήρξε βασικό 

συστατικό της δημοκρατίας και της πολιτικής ανάπτυξης. Παρόλο που η 

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία υπήρξε ξεχωριστός θεσμός, πριν τον συσχετισμό της με 

την πολιτική εξουσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και παρόλο που συνέχιζε να 

κυριαρχεί στην κοινωνικοοικονομική ζωή για πολλά χρόνια μετά την πτώση της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι κοσμικοί ηγέτες τελικώς κατάφεραν να μειώσουν τη 

δύναμη και την επιρροή της Εκκλησίας. Το αποτέλεσμα ήταν η αποσύνδεση της 

θρησκείας από την πολιτική στις δυτικές δημοκρατικές κοινωνίες.  

Αντίθετα, το Ισλάμ, σύμφωνα με τις «πολιτισμικές θεωρίες», είναι οργανικά 

μια εντελώς διαφορετική θρησκεία σε σχέση με τις υπόλοιπες και, επομένως, δεν 

μπορεί να υπάρξει συνάφεια με το δημοκρατικό πολίτευμα.  Το επιχείρημά τους 

βασίζεται στο ότι ο Προφήτης Μωάμεθ ίδρυσε ταυτοχρόνως ένα κράτος και μια 

θρησκεία και, επομένως, για το Ισλάμ είναι αδύνατος ο διαχωρισμός κράτους-

θρησκείας. Στο Ισλάμ η θρησκευτική σφαίρα είναι ξεκάθαρα πολιτική και η πολιτική 

σφαίρα είναι βαθύτατα θρησκευτική. Για τις «πολιτισμικές θεωρίες» ο δεσποτισμός 

βρίσκεται στον πυρήνα του ισλαμικού τρόπου ζωής, προσδιορίζοντας όλες τις πτυχές 

της ανθρώπινης δράσης στις μουσουλμανικές κοινωνίες και για το λόγο αυτό η 

έννοια της λαϊκής κυριαρχίας είναι είτε ακατανόητη, είτε ανεπιθύμητη στη 

μουσουλμανική σκέψη. Επομένως, οι πολιτισμικές θεωρίες διατείνονται ότι το Ισλάμ 

αποτελεί εμπόδιο στον εκδημοκρατισμό, ενώ η απουσία μιας παράδοσης 
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εκκοσμίκευσης στη μουσουλμανική ιστορία αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για την 

ανάπτυξη δημοκρατικών συστημάτων διακυβέρνησης στον αραβικό κόσμο.  

Από την άλλη, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα οι κυβερνώντες είναι υπόλογοι 

στους κυβερνωμένους. Η θέση αυτή, σύμφωνα με τους υποστηρικτές των 

«πολιτισμικών θεωριών», απουσιάζει από τις μεσανατολικές ισλαμικές κοινωνίες, 

αφού, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισλαμικής ιστορίας, οι μουσουλμάνοι ηγέτες 

ισχυρίζονταν ότι διαθέτουν «ελέω Θεού» εξουσία. Οι «πολιτισμικές θεωρίες» 

ισχυρίζονται ότι η βασική διάκριση ανάμεσα στα δυτικά και στα αραβικά πολιτικά 

συστήματα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αυτά αντιλαμβάνονται τη διάκριση 

ανάμεσα σε κοσμική και θρησκευτική εξουσία
64

. Κατά συνέπεια, η αντοχή των 

αυταρχικών καθεστώτων στον αραβικό κόσμο αποδίδεται στην ισλαμική 

θρησκευτική παράδοση και κουλτούρα.  Η Επανάσταση στο Ιράν το 1979 και η 

εξάπλωση των ισλαμιστικών κινημάτων, που είχαν ως στόχο την κατάκτηση της 

εξουσίας, ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη τον ισλαμικό νόμο (shari’a), προσέφερε 

νέα διαπιστευτήρια στα επιχειρήματα των «πολιτισμικών θεωριών».  

   

5.2.3 «Η σύγκρουση των Πολιτισμών» και η πολιτικοποίηση του 

πολιτισμού 
 

Η συζήτηση για τον «πολιτισμό» επεκτάθηκε και στο πεδίο των Διεθνών 

Σχέσεων, καθιστώντας τον καθοριστικό παράγοντα για την ερμηνεία των διεθνών 

συγκρούσεων και ιδιαίτερα για την επίθεση της 11
ης

 Σεπτεμβρίου του 2001 στους 

Δίδυμους Πύργους. Η 11
η
 Σεπτεμβρίου αντιμετωπίστηκε ως αποτέλεσμα δογματικών 

πολιτιστικών κληρονομιών και ως το απόσταγμα μιας βαθιάς ριζωμένης σύγκρουσης 

δύο πολιτισμών, του Ισλαμικού και του Χριστιανικού, προσδίδοντας με αυτόν τον 

τρόπο στη θρησκεία πολιτικά χαρακτηριστικά. 

Η περίφημη αυτή  θεωρία «περί σύγκρουσης των πολιτισμών» προέρχεται 

από άρθρο του Bernard Lewis, ενός σημαντικού ιστορικού της Μέσης Ανατολής, που 

δημοσιεύτηκε το 1990 με τίτλο  Τα αίτια της μουσουλμανικής οργής ( The Roots of 

Muslim Rage)
65

. Ο Lewis αντιμετωπίζει την ιστορία ως την κίνηση μεγάλων 

πολιτιστικών σχηματισμών, οι οποίοι ονομάζονται πολιτισμοί. Κατά συνέπεια, 
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φαίνεται να αντιμετωπίζει τον ισλαμικό πολιτισμό «ως ένα ενιαίο και αμετάβλητο 

δόγμα, στο οποίο οι μουσουλμάνοι φαίνεται να καταφεύγουν σε περιόδους 

κρίσεων»
66

. Ο Lewis ανέπτυξε διεξοδικά τη θέση του σχετικά με το δογματικό 

πυρήνα του Ισλάμ και στο βιβλίο του Τι πήγε λάθος; (What went wrong)
67

. Κατά τη 

διάρκεια του 20
ού

 αιώνα, όπως υποστήριξε, έγινε πασιφανές στη Μέση Ανατολή, 

καθώς και σε όλη σχεδόν την επικράτεια του Ισλάμ, ότι τα πράγματα εξελίχθησαν με 

λάθος τρόπο. Συγκρίνοντας το Ισλάμ με τον «αντίπαλο» του την Χριστιανοσύνη, το 

Ισλάμ παρέμεινε, ισχυρίζεται ο Lewis, φτωχό, αδύναμο και αδαές. Οι αιτίες για αυτή 

τη σταδιακή παρακμή, σύμφωνα με τον Lewis, μπορούν να εντοπιστούν στην 

αλληλεπίδραση μιας σειράς ιστορικών γεγονότων. Η παρακμή του αραβικού κόσμου 

προήλθε από τη συρρίκνωση της στρατιωτικής του ισχύος, γεγονός που συνετέλεσε 

σε μια σειρά από ήττες στο πεδίο των μαχών και την επακόλουθη αποτυχία 

εξασφάλισης και κάλυψης των υλικών του αναγκών. Ταυτόχρονα, η προσκόλληση 

των Αράβων στην θρησκεία, κατά τον Lewis, απομάκρυνε την προοπτική του 

εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή
68

. Επίσης, σύμφωνα με τον Lewis, η απουσία 

του κοσμικού στοιχείου είναι το δεύτερο ερμηνευτικό στοιχείο του χάσματος 

ανάμεσα στο σημερινό Ισλάμ και τη νεωτερικότητα: η επίδραση των γαλλικών 

επαναστατικών ιδεών καθυστέρησε σημαντικά κατά τον 19
ο
 αιώνα, με αποτέλεσμα 

«η έννοια μιας μη-θρησκευτικής κοινωνίας ως κάτι επιθυμητού ή ακόμα και 

επιτρεπτού να παραμείνει εντελώς ξένη προς το Ισλάμ»
69

. 

Αλλά και η σκέψη του πολιτικού επιστήμονα του Χάρβαρντ, Samuel 

Huntigton, η εμπλοκή του οποίου στο πολιτικό σκηνικό και στους μηχανισμούς 

λήψης αποφάσεων της αμερικανικής πολιτικής σκηνής χρονολογείται από την εποχή 

του πολέμου στο Βιετνάμ, κινείται γύρω από το ζήτημα της ασυμβατότητας της 

ισλαμικής κουλτούρας με τη δημοκρατία. Σε ένα άρθρο που εξέδωσε το 1993 και σε 

ένα βιβλίο το 1996, όπου παρουσίασε τη διάσημη θέση του «περί σύγκρουσης των 

πολιτισμών», ισχυρίστηκε ότι το Ισλάμ είναι ένας πολιτισμός διαμετρικά αντίθετος με 

τον δυτικό πολιτισμό και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις δυτικές αξίες, 

συμπεριλαμβανομένης και της δημοκρατίας
70

. Ενώ ο Lewis οριοθέτησε τη δική του 
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άποψη ως προερχόμενη από τις ιστορικές σχέσεις ανάμεσα σε δυο πολιτισμούς, που 

ονόμασε «ισλαμικό» και «εβραιο-χριστιανικό», η προσέγγιση του Huntington 

διεύρυνε τη θέση του Lewis, με σκοπό να καλύψει ολόκληρο τον κόσμο.  Σύμφωνα 

με τη θέση του Huntington, «η θεμελιώδης πηγή σύγκρουσης σε τούτο το νέο κόσμο 

δεν πρόκειται να είναι πρωτίστως ιδεολογική ή πρωτίστως οικονομική. Οι μεγάλοι 

διχασμοί της ανθρωπότητας και η κυρίαρχη πηγή αντιπαράθεσης στο μέλλον θα είναι 

πολιτισμικής φύσης. Μπορεί τα εθνικά κράτη να παραμείνουν οι κυρίαρχοι παίκτες στο 

διεθνές σκηνικό, αλλά οι σημαντικότερες διενέξεις στην παγκόσμια πολιτική αρένα θα 

λάβουν χώρα ανάμεσα σε έθνη και ομάδες που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Η σύγκρουση των πολιτισμών θα κυριαρχήσει στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Οι 

διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους πολιτισμούς θα αποτελέσουν τα σημεία τριβής 

των μελλοντικών συγκρούσεων»
71

. Το επιχείρημα του Huntington αναπτύχθηκε γύρω 

από δύο ιδεολογήματα: ότι από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου «το σιδηρούν 

ιδεολογικό παραπέτασμα» έχει αντικατασταθεί από «ένα βελούδινο πολιτισμικό 

παραπέτασμα» και ότι το συγκεκριμένο βελούδινο παραπέτασμα έχει οριοθετηθεί 

κατά μήκος των «αιματοβαμμένων συνόρων του Ισλάμ». Πιο συγκεκριμένα, «το 

βελούδινο παραπέτασμα του πολιτισμού έχει αντικαταστήσει το σιδηρούν 

παραπέτασμα της ιδεολογίας και είναι η πιο σημαντική διαχωριστική γραμμή της 

Ευρώπης»
72

. 

Η άποψη του Huntington εδράζεται στη θεώρηση ότι οι πολιτισμικές και όχι 

οι κρατικές κουλτούρες θα αποτελέσουν τις βασικές πηγές σύγκρουσης του 21
ου

 

αιώνα. Η παλαιά βάση των διεθνών συγκρούσεων ανάμεσα στην κομμουνιστική 

Ε.Σ.Σ.Δ και στις ΗΠΑ της ελεύθερης αγοράς έχει οριστικά εξαφανιστεί. Ωστόσο, το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου, υποστηρίζει ο Huntington, δεν σήμανε και το τέλος των 

πολιτισμικών διαιρέσεων. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα μεταφερθεί από την 

μάχη των ιδεολογιών σε μια σύγκρουση των πολιτισμών, στην ανεπίλυτη διαίρεση 

ανάμεσα στους πολιτισμούς του κόσμου, στους οποίους περιλαμβάνονται και το 

Ισλάμ και η Δύση. Αφού πλέον οι ομαδοποιήσεις αυτές είναι υπερεθνικές, η πολιτική 

κουλτούρα έχει ξεφύγει από τον εθνικό χώρο, για να αγκαλιάσει ευρύτερες, αλλά 

ανταγωνιστικές ταυτότητες: «Αναδεικνύεται μία παγκόσμια τάξη πραγμάτων, η οποία 

εδράζεται στους πολιτισμούς: οι κοινωνίες που μοιράζονται κοινά πολιτισμικά στοιχεία 

συνεργάζονται μεταξύ τους. Οι προσπάθειες μετάβασης των κοινωνιών από το έναν 
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πολιτισμό στον άλλον είναι ανεπιτυχείς, ενώ οι χώρες συνασπίζονται γύρω από 

κορυφαία ή τα σημαντικότερα κράτη του πολιτισμού τους»
73

. Ο Huntington 

υποστηρίζει ότι, μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, αυτοί οι 

αλληλοσυγκρουόμενοι πολιτισμοί βρίσκουν ελάχιστα περιθώρια συμβιβασμών και 

κοινών σημείων, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να γίνεται αναπόφευκτη. 

Συγκεκριμένα, η σχέση ανάμεσα στο Χριστιανισμό και το Ισλάμ είναι 

ανταγωνιστική, καθώς οι δύο αυτές θρησκείες αποτελούν παραδείγματα του 

υπερεθνικού χαρακτήρα των πολιτισμών, καθώς αμφότερες προϋπήρξαν της ίδρυσης 

κρατών. Στη Μεσαιωνική Ευρώπη, η Χριστιανοσύνη υπήρξε ανώτερη των βασιλείων 

στην πολιτική ιεραρχία και έτσι αντίστοιχα, τα μουσουλμανικά κράτη  συγκροτούν 

την ισλαμική σφαίρα, όπου η θρησκεία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Αν και οι 

απαρχές της σύγκρουσης ιστορικά ήταν θρησκευτικές ανάμεσα στο Ισλάμ και tη 

Δύση, ο Huntington υποστηρίζει ότι η σύγχρονη διάκριση είναι κατά βάση 

πολιτισμική και όχι θρησκευτική. Αυτό συμβαίνει, γιατί ο ισλαμικός κόσμος, καθώς 

υστερεί έναντι της Δύσης επιστημονικά, τεχνολογικά και οικονομικά, στρέφεται όχι 

εναντίον της χριστιανικής θρησκείας, αλλά του κοσμικού χαρακτήρα της Δύσης, τον 

οποίο εκπροσωπεί ο αμερικανικός υλισμός. Ο Huntington καταλήγει ότι το Ισλάμ και 

η Δύση είναι δύο πολιτισμοί που βρίσκονται σε μια αναπότρεπτη σύγκρουση. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «το θεμελιώδες πρόβλημα της Δύσης είναι το Ισλάμ, ένας 

διαφορετικός πολιτισμός, ο λαός του οποίου είναι πεπεισμένος για την ανωτερότητα της 

κουλτούρας του και έχει εμμονές με την κατωτερότητα της ισχύος του και ο οποίος 

πιστεύει ότι η ανώτερη, αν και φθίνουσα, ισχύς του τον υποχρεώνει να διαδώσει αυτή 

την κουλτούρα σε ολόκληρο τον κόσμο»
74

.  

 Επομένως, σύμφωνα με τον Huntington, η κουλτούρα και η πολιτισμική 

ταυτότητα ενός λαού αποτελούν τη θεμέλια λίθο κάθε πολιτισμού και οι θρησκείες, 

με τη σειρά τους, συνυφαίνουν την κουλτούρα και την πολιτισμική ταυτότητα. Για 

τους πολίτες της Μέσης Ανατολής, το Ισλάμ αποτελεί συστατικό πολιτισμικό 

στοιχείο συγκρότησης ταυτότητας. Είναι αναπόφευκτο λοιπόν, κατά τον Huntington, 

το γεγονός οι μουσουλμάνοι να  αντιλαμβάνονται τη δυτική κουλτούρα ως απειλή για 

την πίστη τους και να τη θεωρούν «υλιστική, διεφθαρμένη, παρηκμασμένη και 

ανήθικη». Η εκκοσμικευμένη και άθρησκη δυτική κουλτούρα θεωρείται από τους 
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μουσουλμάνους της Μέσης Ανατολής «πιο επικίνδυνη από την Δυτική 

Χριστιανοσύνη που την παρήγαγε»
75

. Ο Huntington ισχυρίστηκε ότι το «Ισλάμ έχει 

αιματοβαμμένα σύνορα» και ότι «θα συνεργαστεί με τον ασιατικό πολιτισμό, για να 

αντιτεθεί σε οτιδήποτε δυτικό συμπεριλαμβανομένης και της δυτικής ισχύος
76

. 

Αναφορικά με το έλλειμμα δημοκρατίας έως τώρα στη Μέση Ανατολή ο Huntigton 

το αποδίδει εξ ολοκλήρου στο Ισλάμ
77

. Το Ισλάμ υποστηρίζει είναι αντι-δυτικό, 

εξτρεμιστικό, και εμποτίζει τον πιστό «με μια τάση για βίαιη σύγκρουση»
78

. Για αυτό 

και το θεωρεί αντιδημοκρατικό. Αντίθετα, ο Huntington έβρισκε αναλογίες ανάμεσα 

στη Δυτική Χριστιανοσύνη και στη δημοκρατία και, όπως υποστήριξε, «η σύγχρονη 

δημοκρατία αναπτύχθηκε αρχικά και άκμασε στα χριστιανικά κράτη[…] Αντίθετα, η 

δημοκρατία ήταν ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο σε κράτη μουσουλμανικά, βουδιστικά 

και κομφουκιανικά»
79

. 

 Η θεωρία της «σύγκρουσης των πολιτισμών» θα τύχει γενικότερης αποδοχής 

στους πολιτικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους των ΗΠΑ, και ιδιαίτερα στους 

μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, και θα παρέχει το ιδεολογικό υπόβαθρο της 

ταύτισης του μουσουλμανικού κόσμου με την τρομοκρατία. Έτσι, η θεωρία «της 

σύγκρουσης των πολιτισμών» μετέτρεψε τη θρησκεία σε ένα είδος πολιτικής 

κατηγορίας, με αποτέλεσμα η αντίληψη αυτή να επηρεάσει αρνητικά και τις θεωρίες 

σχετικά με την πορεία του εκδημοκρατισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής, ενώ οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στην ανάκαμψη κλασικών σχημάτων και 

στην εμφάνιση ενός «νέο-οριενταλιστικού ρεύματος» στις ερμηνείες τις σχετικές με 

τον εκδημοκρατισμό των κρατών, όπου κυρίαρχο ρόλο κατείχε η θρησκευτική 

κουλτούρα ως εργαλείο ερμηνείας του ελλείμματος δημοκρατίας στον αραβικό 

κόσμο.  

 

5.2.4 Αποδόμηση και κριτική θεώρηση του πολιτισμού ως παράγοντα 

εκδημοκρατισμού 
 

Η σταθερή ισχυροποίηση του ισλαμισμού εντός και εκτός του αραβικού 

κόσμου σε συνδυασμό με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου οδήγησε σε σταδιακή 

επανεμφάνιση των θεωρήσεων που αναζητούσαν τα αίτια των πολιτικών φαινομένων 
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της περιοχής στα χαρακτηριστικά της ισλαμικής θρησκείας και κουλτούρας. Η 

«σύγκρουση πολιτισμών» μεταξύ του «Ισλάμ» και της «Δύσης» εξελίχθηκε σε 

αυτοεκπληρούμενη προφητεία, μετά από την επίθεση της 11
ης

 Σεπτεμβρίου στους 

Δίδυμους Πύργους και η στερεοτυπική εικόνα του Ισλάμ, ως εγγενώς άκαμπτου και 

ανελαστικού, βρέθηκε ακόμη πιο ενισχυμένη μετά τις επιθέσεις  των ριζοσπαστών 

ισλαμιστών στο Λονδίνο, τη Μαδρίτη, το Μαρόκο, την Τυνησία, την Ιορδανία, την 

Αίγυπτο και φυσικά το Ιράκ. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα το «Ισλάμ» και «η 

Δύση» να περιγράφονται συχνά ως δύο κόσμοι αντιθετικοί. Καθώς, η «Δύση»- 

τουλάχιστον στα μάτια των Δυτικών- είναι στενά συνδεδεμένη με τη δημοκρατία και 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αντίληψη μιας ολομέτωπης, μεταξύ «Ισλάμ» και 

«Δύσης», σύγκρουσης ενίσχυσε την εικόνα του «Ισλάμ» ως εγγενώς 

αντιδημοκρατικού και βίαιου. Έτσι, οι διεθνείς εξελίξεις του 21
ου

 αιώνα 

χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να ενισχυθεί και να επιβεβαιωθεί η άποψη «περί 

σύγκρουσης των πολιτισμών», ενώ ακόμη και στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων 

κυριάρχησε η ερμηνεία της κουλτούρας.  

Ωστόσο, η χρησιμοποίηση της κουλτούρας ως αναλυτικού εργαλείου είναι 

εξαιρετικά αόριστη, ιδιαίτερα όσον αφορά στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων. Οι 

προσπάθειες να ερμηνευθούν οι Διεθνείς Σχέσεις με όρους κουλτούρας ενέχουν τον 

κίνδυνο επιστροφής στα στερεότυπα, ενώ η «συζήτηση για τον πολιτισμό», που έχει 

αναπτυχθεί στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων, για να ερμηνεύσει ασύμμετρες απειλές, 

όπως τρομοκρατικές επιθέσεις, είναι προβληματική, διότι προεξοφλεί ότι κάθε 

πολιτισμός χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη ποιότητα και, στη συνέχεια, 

ερμηνεύει τις πολιτικές ως αποτέλεσμα αυτής της ποιότητας. Για παράδειγμα, μετά 

την 11
η 
Σεπτεμβρίου, η πρακτική της «τρομοκρατίας» ερμηνεύθηκε ως «ισλαμική». 

Επομένως, ο όρος «ισλαμική τρομοκρατία» χρησιμοποιείται ως περιγραφή και ως 

ερμηνεία των γεγονότων της 11
ης

 Σεπτεμβρίου. 

  Ωστόσο, ο πολιτισμός θα πρέπει να ειδωθεί ως μια έννοια ιστορική και 

λιγότερο στενά τοπική. Ο πολιτισμός δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με 

πολιτικούς, και συνεπώς εδαφικούς όρους, διότι τα κράτη είναι εδαφικά, αλλά ο 

πολιτισμός όχι. Με λίγα λόγια, είναι δύσκολο να αναγνωριστούν συνοριακές γραμμές 

μεταξύ των πολιτισμών και, επομένως, οι πολιτισμοί δεν μπορούν να αναγνωριστούν 
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ως συνεκτικές οντότητες
80

. Όπως υποστηρίζει και ο Oliver Roy, ειδικός σε ζητήματα 

γύρω από το πολιτικό Ισλάμ, «κάθε λόγος για την κουλτούρα αρχίζει με μια μόνιμη 

σύγχυση μεταξύ κουλτούρας και θρησκείας, για να καταλήξει σε ταυτολογία με την 

επιλογή ενός καθοριστικού παράγοντα είτε της κουλτούρας, είτε της θρησκείας. Στην 

καλύτερη περίπτωση λοιπόν, έχουμε έναν συσχετισμό που χαρακτηρίζει μια ιστορική 

στιγμή, ο οποίος όμως ποτέ δεν επαναλαμβάνεται»
81

. Για παράδειγμα, εύκολα 

μπορούμε να ανακαλύψουμε συσχετισμούς μεταξύ Προτεσταντισμού και 

Καπιταλισμού, σύμφωνα με το μοντέλο του Max Weber, η βασική διαφορά όμως 

έγκειται στον προσδιορισμό των αιτιών. Όπως σωστά διερωτάται και ο Roy, «αν ο 

Προτεσταντισμός ευνόησε την ανάπτυξη του καπιταλισμού, γιατί εμφανίστηκε και 

αναπτύχθηκε στη Βόρεια Ευρώπη; Μήπως, λοιπόν, κάτι προϋπήρχε του 

θρησκευτικού φαινομένου και ο Προτεσταντισμός αποτελούσε απλώς μια έκφραση 

του;»
82

 Το ερώτημα που τίθεται, επομένως, με βάση τους παραπάνω 

προβληματισμούς είναι κατά πόσο το Ισλάμ ως θρησκεία και ως κουλτούρα μπορεί 

να θεωρηθεί υπεύθυνο για το έλλειμμα δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή.  

Ειδικά, η προβληματική για τη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή 

επικεντρώνεται στο ζήτημα του ριζοσπαστικού ισλαμισμού, υπεύθυνου για τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον δυτικών στόχων. Το φαινόμενο του ριζοσπαστικού 

ισλαμισμού θεωρείται από τις πολιτισμικές θεωρίες ως αποτέλεσμα παραγόντων που 

συνδέονται με τη θρησκευτική κουλτούρα της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, το 

φαινόμενο αυτό θα πρέπει να ειδωθεί μέσα από το πρίσμα του σχηματισμού 

ταυτότητας στο πλαίσιο της νεωτερικότητας (modernization), παρά ως αποτέλεσμα 

της παραδοσιακής μουσουλμανικής κουλτούρας. Σύμφωνα με τον Roy, οι ρίζες του 

ριζοσπαστικού ισλαμισμού δεν είναι πολιτισμικές. Το ριζοσπαστικό Ισλάμ γεννιέται, 

όταν εγκαταλείπει τον παραδοσιακό του χώρο. Το ζήτημα της ταυτότητας δεν 

εγείρεται καθόλου στις παραδοσιακές μουσουλμανικές κοινωνίες, όπως δεν εγείρεται 

καθόλου και στις παραδοσιακές χριστιανικές κοινωνίες. Σε μια παραδοσιακή 

μουσουλμανική κοινωνία η απόκτηση της ταυτότητας ενός ατόμου έρχεται μέσα από 

το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον και δεν είναι αποτέλεσμα επιλογής. Ο 
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πιστός του Ισλάμ πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες, καθώς το Ισλάμ ως 

θρησκεία είναι αρκετά κανονιστική. Σύμφωνα με τον Roy, η ταυτότητα ενός 

μουσουλμάνου βρίσκεται σε σύγχυση, όταν εγκαταλείπει τις παραδοσιακές 

μουσουλμανικές κοινωνίες μεταναστεύοντας για παράδειγμα στη Δύση, καθώς η 

ταυτότητά του δεν υποστηρίζεται πλέον από την κοινωνία στην οποία μεταναστεύει. 

Υπάρχει ισχυρή πίεση να προσαρμοστεί στη δυτική κυρίαρχη κουλτούρα και το 

πρόβλημα επαλήθευσης ταυτότητας εγείρεται με έναν τρόπο που δεν έχει 

προηγούμενο, διότι στις δυτικές συνθήκες προκύπτει ένα κενό ανάμεσα στη 

συμπεριφορά του ως μουσουλμάνου και στην κοινωνία που τον περιβάλλει
83

.  

Επομένως, ο ριζοσπαστικός ισλαμισμός προκύπτει ως αποτέλεσμα της 

αναζήτησης ταυτότητας. Οι ιδεολογίες αυτές απαντούν σε ζητήματα ταυτότητας των 

μουσουλμάνων της Ολλανδίας ή της Γαλλίας. Η κατανόηση του ριζοσπαστικού 

ισλαμισμού ως αποτελέσματος σχηματισμού πολιτικής ταυτότητας απαντά στο γιατί 

οι Eυρωπαίοι μουσουλμάνοι δεύτερης και τρίτης γενιάς έχουν στραφεί σε αυτόν. Οι 

πρώτης γενιάς μουσουλμάνοι δεν έχουν έρθει σε ρήξη με την κουλτούρα της 

πατρίδας τους και συνεχίζουν να ακολουθούν τις παραδοσιακές πρακτικές στον νέο 

τόπο διαμονής τους. Αντίθετα, τα παιδιά τους βρίσκονται ανάμεσα σε δύο 

κουλτούρες, καθώς δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην κουλτούρα της νέας 

κοινωνίας, ενώ συχνά στέκονται περιφρονητικά απέναντι στη θρησκευτικότητα των 

γονιών τους. Από την στιγμή που δεν μπορούν να ταυτιστούν με καμιά από τις δύο 

κουλτούρες, συχνά στρέφονται στην οικουμενική ιδεολογία του σύγχρονου 

τζιχαντισμού. Επομένως, για τον Roy ο ριζοσπαστικός ισλαμισμός είναι κατά βάση 

ευρωπαϊκό φαινόμενο. Αλλά ακόμη και στη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Πακιστάν, 

το Ιράν και το Αφγανιστάν η επίδραση της νεωτερικότητας (modernization) έχει 

προκαλέσει μια κρίση ταυτότητας των μουσουλμανικών κοινωνιών, με αποτέλεσμα 

να ευσταθεί ακόμη και εκεί η θεωρία του Roy. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τρομοκράτες 

του ριζοσπαστικού Ισλάμ ήταν ευρωπαίοι μουσουλμάνοι, που 

ριζοσπαστικοποιήθηκαν στη Δύση ή προέρχονταν από προνομιακές τάξεις της 

μουσουλμανικής κοινωνίας με ευκαιρίες για επαφή με τη Δύση
84

.  

                                                 
83
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84
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Ως εκ τούτου, η σύγκρουση είναι η απόρροια μιας πιο εσωτερικής 

διαδικασίας, μια σύγκρουση που συντελείται περισσότερο εντός των πολιτισμών 

παρά ανάμεσα τους, ενώ αντίθετα «για τον Huntington, αυτό που ονομάζεται 

πολιτισμική ταυτότητα είναι μια σταθερή, συνεχής και αδιατάραχτη οντότητα, όπως 

είναι στο μυαλό μας η εικόνα του σπιτιού μας»
85

. Στο υπεραπλουστευμένο σχήμα του 

Samuel Huntington όλες οι άλλες ταυτότητες, η ταξική, η πολιτική, η φυλετική, η 

ταυτότητα του φύλου, η εθνική ταυτότητα εξαφανίζονται και προβάλει στο 

προσκήνιο η μόνη ταυτότητα που ρυθμίζει τα διεθνή πλέον δρώμενα, η πολιτισμική 

ταυτότητα. Όπως ισχυρίζεται ο Noam Chomsky, στο ερμηνευτικό μοντέλο του 

Huntington «η πολιτική και οικονομική γεωγραφία του κόσμου αντικαθίσταται από 

τον χάρτη των πολιτισμών και έτσι εξαφανίζονται οι σύνθετες αλληλεπιδράσεις και οι 

ιεραρχίες των πολλαπλών ταυτοτήτων στον πραγματικό κόσμο»
86

.  

Επιπλέον, όπως σημειώνει εύστοχα ο Edward Said στην κριτική του απέναντι 

στη θεωρία «της σύγκρουσης των πολιτισμών», ο Huntington, για να περιγράψει το 

Ισλάμ, υιοθετεί τις καλύτερες παραδόσεις του οριενταλισμού, δηλαδή την κατασκευή 

μιας εικόνας της Ανατολής από τη Δύση, η οποία εξυπηρετεί μια ανάγκη αυτό-

οριοθέτησης της Δύσης ενάντια σε έναν Άλλο, ο οποίος κατασκευάστηκε, για να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες σχέσεων κυριαρχίας και εκμετάλλευσης
87

. Ο Edward Said 

άσκησε έντονη κριτική στη θέση ότι το Ισλάμ είναι εκ φύσεως αντιδημοκρατικό στο 

έργο του με τίτλο «Οριενταλισμός»
88

 και αποδόμησε τις θέσεις της οριενταλιστικής 

σχολής σκέψης, όπου το Ισλάμ εμφανίζεται αταβιστικό και σε πλήρη αντίθεση με τη 

δυτική σκέψη και κουλτούρα. Ο Said ορίζει τον «Οριενταλισμό» ως μια γραμμή 
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σκέψης που βασίζεται στην οντολογική και επιστημολογική διάκριση ανάμεσα στην 

Ανατολή (Orient) και τη Δύση (Occident)
89

. Για τον Said, οι δυτικοί πολιτικοί 

αναλυτές και οι ακαδημαϊκοί κατατάσσουν το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους σε 

αμετάβλητες κατηγοριοποιήσεις, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε προβληματικές 

γενικεύσεις που δε βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα. Στο έργο του αναλύει τη 

στάση της δυτικής διανόησης απέναντι στην Ανατολή και, κυρίως, τον αραβικό 

κόσμο, από την περίοδο του Διαφωτισμού έως σήμερα. Καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι καλλιεργήθηκε συστηματικά στο πλατύ κοινό η εντύπωση της κατωτερότητας 

αυτών των λαών και πολιτισμών, προσφέροντας έτσι άλλοθι στις προσπάθειες της 

Δύσης να κυριαρχήσει επάνω τους
90

. Ο Said υποστηρίζει ότι τα ευρωπαϊκά και 

αμερικανικά συμφέροντα στην Ανατολή ήταν τόσο πολιτικά, όσο και πολιτισμικά και 

η σχέση Δύσης-Ανατολής αναπτύχθηκε μέσα σε ένα πλαίσιο σχέσεων ισχύος, 

εξουσίας και ηγεμονίας.  

Επιπλέον, η πολιτικοποίηση του πολιτισμού έχει τις ρίζες της στη δυτικο-

κεντρική αφήγηση της Ιστορίας με πολιτισμικούς όρους, η οποία έφτασε στο 

αποκορύφωμα της το 19
ο
 αιώνα με την ταυτόχρονη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 

ιμπεριαλισμού. Από την Αναγέννηση και ύστερα, η πολιτισμική ιστορία έδωσε στη 

«Δύση» μια ταυτότητα, η οποία επιβίωσε αλώβητη στο πέρασμα του χρόνου. Η 

εννοιολογική απεικόνιση εμφανίζει τη «Δύση» στην κορυφή της παγκόσμιας 

κυριαρχίας, να καταλαμβάνει το κέντρο της παγκόσμιας σκηνής, ενώ η «Ανατολή» 

αντιμετωπίζεται πάντοτε ως περιφέρεια. Εξαιτίας αυτής της εννοιολογικής 

απεικόνισης
91

, η έρευνα γύρω από το Ισλάμ αντιμετωπιζόταν πάντοτε δυτικο-

κεντρικά, με αποτέλεσμα να κατασκευάζονται οριενταλιστικές αφηγήσεις που 
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εμφάνιζαν τη Δύση στο κέντρο και τη Μέση Ανατολή στην περιφέρεια ενός 

συστήματος.  

Μια άλλη αντίληψη που καλλιεργείται είναι ότι η «Ανατολή» είναι 

απροσάρμοστη στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της ζωής και ζει σύμφωνα με 

κανόνες βγαλμένους από τα ιερά βιβλία. Η «Ανατολή» εμφανίζεται ως «αέναη, 

μονολιθική και ανίκανη να αυτοκαθοριστεί […]είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας 

φοβίζει (η Κίτρινη Απειλή, οι ορδές των Μογγόλων) ή πρέπει να ελεγχθεί (μέσω 

ειρήνευσης, έρευνας και ανάπτυξης ή απευθείας κατοχής όποτε είναι δυνατό)»
92

. 

Συνεπάγεται ότι η χρήση ενός εξαιρετικά γενικευμένου και συστηματικού λεξιλογίου 

για να περιγραφεί η «Ανατολή» από τη δυτική οπτική είναι αναπόφευκτη και 

επιστημονικά επιδιωκόμενη, καθώς η Ιστορία του Δυτικού Πολιτισμού  αλλά και η 

Ιστορία των Αράβων σχετίζονται με συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα. Κατά καιρούς, 

η ιστορία των Αράβων ταυτίζεται με την ιστορία του «Ισλάμ», όπως και η ιστορία 

της «Δύσης» συχνά ταυτίζεται με την ιστορία του «χριστιανισμού». Το αποτέλεσμα 

των παραπάνω εννοιολογικών παρανοήσεων είναι η πολιτικοποίηση των 

πολιτισμικών ταυτοτήτων.   

Μια ακόμα παρανόηση, που οδηγεί τις «πολιτισμικές θεωρίες» στο 

συμπέρασμα της ασυμβατότητας του Ισλάμ με το πολίτευμα της δημοκρατίας, 

βασίζεται στην άποψη ότι, προκειμένου να κατανοήσουμε τις σύγχρονες 

μουσουλμανικές κοινωνίες, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε μια σειρά θεσμών και 

παραδόσεων που έλαβαν χώρα και εφαρμόστηκαν τη στιγμή που ο αραβικός κόσμος 

υιοθέτησε ως θρησκεία το Ισλάμ. Η άποψη ότι η θρησκεία στον αραβικό κόσμο 

ευθύνεται για την ιδιαιτερότητα της Μέσης Ανατολής σε επίπεδο πολιτευμάτων 

δημιούργησε μια σειρά από παρανοήσεις ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Η 

θεώρηση αυτή βασίζεται σε δύο υποθέσεις: πρώτα, ότι το παρελθόν είναι παρόν και 

επηρεάζει τις σημερινές καταστάσεις και, δεύτερον, ότι ο χαρακτήρας των 

μουσουλμανικών κοινωνιών είναι αποτέλεσμα μιας μακρινής εποχής του 

παρελθόντος, κατά την οποία εγκαθιδρύθηκαν οι πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί που 

ακόμη και σήμερα τη στιγματίζουν
93

. Με άλλα λόγια, αυτό το μακρινό παρελθόν, 
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θεωρείται ότι εμποδίζει την τεχνολογική, οικονομική και πολιτική πρόοδο χωρίς 

δυνατότητα μετεξέλιξης και ανάπτυξης
94

. 

Και, ενώ σε άλλες περιοχές η Ιστορία ακολουθεί γραμμική πορεία, στον 

αραβικό κόσμο η Ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται. Συχνά συναντάμε τίτλους 

όπως «Το Ισλάμ και η Δύση», «Το Ισλάμ και τα ανθρώπινα δικαιώματα», «Το Ισλάμ 

και η Δημοκρατία», που θέτουν εξαρχής τη διχοτόμηση μέσα στην οποία θα 

αναλυθούν εξαιρετικής σημασίας ζητήματα σε ακαδημαϊκούς κύκλους. Το πλαίσιο 

αυτό έχει επιβάλει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό στον τρόπο με τον οποίο θα 

αναλυθούν τα ζητήματα και οι ιδέες, απομονώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις 

συμπεριφορές σε μια στατική και προκαθορισμένη συζήτηση. Ο τρόπος με τον οποίο 

θέτουμε τα ζητήματα κρύβει την αποδοχή της άποψης για τη μουσουλμανική 

ιδιαιτερότητα. Αντίθετα, είναι απίθανο να βρούμε μια μελέτη σήμερα με το τίτλο 

«Χριστιανισμός και Δημοκρατία», που θα αναλύει το ζήτημα με τον ίδιο τρόπο που 

τίθεται για το Ισλάμ. Το γεγονός ότι ακόμα θέτουμε ζητήματα σχετικά με τη 

συμβατότητα του Ισλάμ με τη δημοκρατία αποκαλύπτει το βαθμό πόλωσης που 

κρύβει το συγκεκριμένο θέμα
95

.  Στην πραγματικότητα, όπως επισήμανε και ο 

Leonard Binder, «οποιαδήποτε από τις μονοθεϊστικές θρησκείες αντιμετωπιστεί με 

αυτόν τον τρόπο, θα οδηγηθούμε σε παρόμοια συμπεράσματα όχι περισσότερο 

δημοκρατικά για τον Χριστιανισμό ή τον Ιουδαϊσμό. Και οι τρεις μονοθεϊστικές 

θρησκείες, αν αντιμετωπιστούν ως συνταγματικά θεμέλια των κρατών και ως οδηγός 

για την καθοδήγηση της ανθρώπινης βούλησης, θα κριθούν ως αντιδημοκρατικά ή, 

τουλάχιστον, μη δημοκρατικά»
96

. Χαρακτηριστικό είναι ότι και άλλες παγκόσμιες 

θρησκείες, όπως ο Καθολικισμός και ο Κομφουκιανισμός, έχουν κατηγορηθεί σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους για ασυμβατότητα με τη δημοκρατία. Παρόλα αυτά, 

οι παραπάνω κουλτούρες δεν εμπόδισαν χώρες της Λατινικής Αμερικής, της 

Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας από τον εκδημοκρατισμό. Ακόμη και στο τέλος 

του 18
ου

 αιώνα, τα περισσότερα πολιτικά συστήματα του αποκαλούμενου δυτικού 

πολιτισμού βασίζονταν σε αξίες που δεν σχετίζονταν με τη δημοκρατία. Η «ελέω 

Θεού» εξουσία των μοναρχών της Ευρώπης κυριαρχούσε σε πολλά κράτη κατά την 

περίοδο του Διαφωτισμού. Το γεγονός ότι η ιδέα της λαϊκής κυριαρχίας θεωρούνταν 

ασύμβατη με τη θεοκεντρική αντίληψη της ηγεμονικής εξουσίας και την αυξανόμενη 
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ιμπεριαλιστική δομή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας δεν εμπόδισε, ωστόσο, τους 

χριστιανούς από τη δημιουργία δημοκρατικών κρατών σε Ευρώπη και Αμερική
97

.  

Μια ακόμη προκατάληψη προέρχεται από την παρερμηνεία που δημιουργείται 

εξαιτίας της αντιμετώπισης του Ισλάμ ως θρησκείας και του Ισλάμ ως πολιτισμού. 

Η αιτία της παρερμηνείας βρίσκεται στις κυρίαρχες γλωσσολογικές χρήσεις τόσο 

στην αραβική, όσο και στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Για το Ισλάμ δεν υπάρχει 

αντίστοιχη διάκριση, όπως για παράδειγμα ανάμεσα στη «Χριστιανοσύνη» και το 

«Χριστιανισμό». Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα σύστημα ιδεών και  

παραδόσεων, αλλά και τη ζωή της κοινότητας των πιστών διαμέσου του χρόνου και 

του χώρου. Μόνο σχετικά πρόσφατα γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στο Ισλάμ ως 

θρησκείας και στο Ισλάμ ως πολιτισμού.  

 Τελικώς, η θεωρία της ασυμβατότητας του Ισλάμ με το πολίτευμα της 

Δημοκρατίας είναι προβληματική και για έναν ακόμη λόγο, διότι η δημοκρατία ως 

έννοια, όπως τουλάχιστον αυτή εγκαθιδρύθηκε από τη Γαλλική Επανάσταση και 

μετά, έχει μέσα της οικουμενικά χαρακτηριστικά. Αν αμφισβητηθεί ο οικουμενικός 

χαρακτήρας της δημοκρατίας εξαιτίας πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, τότε 

αμφισβητείται οποιαδήποτε έννοια ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων που 

εξυφαίνονται ως απόρροια του όρου δημοκρατία. Η δημοκρατία μπορεί να μην 

μπορεί να επιτευχθεί την ίδια στιγμή παντού, ωστόσο οι δημοκρατικές αξίες και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν γεωγραφικά όρια. Εξάλλου, «η αποδοχή ύπαρξης 

μη παγκοσμίως αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων απλά σημαίνει ότι τα 

δικαιώματα αυτά παύουν να θεωρούνται ανθρώπινα»
98

.  

Επιπλέον, η δημοκρατία δεν προέρχεται από μια ιστορική περίοδο μόνο. Ο 

ισχυρισμός ότι η δημοκρατία είναι το πολιτικό προϊόν του δυτικού πολιτισμού είναι 

αδιαμφισβήτητος. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία, η Αναγέννηση, η Μεταρρύθμιση και ο 

Αιώνας των Φώτων αποτελούν κομμάτια της πολιτικής κληρονομιάς του Δυτικού 

Πολιτισμού. Αλλά ο Δυτικός Πολιτισμός είναι κομμάτι του παγκόσμιου πολιτισμού. 

Επομένως, οι ισχυρισμοί που θέλουν τη Δύση να μονοπωλεί την ιδέα και την 

εφαρμογή της δημοκρατίας μπορούν να θεωρηθούν εθνοκεντρικοί και μονοδιάστατοι. 

Εξάλλου,  η εφαρμογή της σύγχρονης δημοκρατίας περιορίζεται σε ένα μικρό 

χρονικό διάστημα της ανθρώπινης ιστορίας. Από την εποχή που η Αθηναϊκή 
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δημοκρατία έπαψε να υπάρχει έως και τον 18
ο
-19

ο
 αιώνα, δεν υπήρχε η έννοια της 

δημοκρατίας υπό τους δυτικούς όρους. Κατά το διάστημα αυτό, η διακυβέρνηση ήταν 

ολιγαρχική, μοναρχική, αυτοκρατορική ή ιμπεριαλιστική. Αμέσως μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, λίγα κράτη θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν δημοκρατίες. Η 

δημοκρατία διαθέτει την ικανότητα της προσαρμογής με την πολιτισμική 

διαφορετικότητα. Επομένως, η πολιτισμική ομοιογένεια δεν αποτελεί προϋπόθεση 

της δημοκρατίας.  

Αντίθετα, η δημοκρατία αποτελεί ένα σημαίνον του οποίου η σημασία 

συνδέεται με πολλαπλές αναγνώσεις σε μια ποικιλομορφία πολυπολιτισμικών και 

υφογλωσσικών σκηνικών. Όπως και κάθε παγκόσμιο «αγαθό», από τη στιγμή της 

αποχώρησής του από το πρωταρχικό του περιβάλλον, είναι ανοιχτό σε κάθε είδους 

αποδόμηση, δόμηση, διατύπωση και αναδιατύπωση. Η Δημοκρατία της πόλης- 

κράτους, που άκμασε ως πολίτευμα 2.500 χρόνια πριν στην Αθήνα, δε μπορεί να 

επαναληφθεί ούτε σε νόημα, ούτε σε πρακτική. Η ουσία της δημοκρατίας της 

ελληνικής αρχαιότητας βασιζόταν λίγο πολύ σε ένα σύστημα αυτοδιοίκησης μιας 

ομάδας αρρένων πολιτών που δεν ξεπερνούσαν τους 5000. Η αθηναϊκή δημοκρατία 

ταξίδεψε διά μέσου των αιώνων, αλλά όχι ανέπαφη. Έτσι ακριβώς όπως η μοντέρνα 

εκδοχή της δημοκρατίας διαφέρει από την ελληνική εκδοχή των αρχαίων χρόνων, 

θεωρείται σχεδόν απίθανο να εφαρμοστεί μια δυτική εκδοχή της δημοκρατίας στο 

αραβο-ισλαμικό περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, η δημοκρατία μεταλλάσσεται 

από εποχή σε εποχή και εξαρτάται από το περιβάλλον, τη γλώσσα, την κουλτούρα και 

την τεχνολογία (για παράδειγμα, το διαδίκτυο είναι ικανό σε κάποια χρόνια από τώρα 

να ανακατασκευάσει τη δημοκρατία και τις δημοκρατικές διαδικασίες)
99

.   

Αλλά ακόμα και αν ισχύει το αντίθετο και αποδεχτούμε ότι η κουλτούρα 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα εκδημοκρατισμού, ακόμα και τότε η υπόθεση ότι το 

Ισλάμ δεν εμπεριέχει πολιτισμική συνάφεια με τα δημοκρατικά ιδεώδη είναι 

λανθασμένη. Ένας πρώτος ισχυρός μύθος σε σχέση με το Ισλάμ είναι ότι δεν υπάρχει 

διάκριση μεταξύ θρησκείας και πολιτικής. Πράγματι, σε κάποιες ιστορικές περιόδους 

και σύμφωνα με μερικές από τις ερμηνείες του, το Ισλάμ έχει επιχειρήσει να 

αναδιοργανώσει την κοινωνία παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές τόσο στη 

δημόσια όσο και στην ιδιωτική ζωή. Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, δεν το έχει 

επιδιώξει. Η αντίληψη για το στενό δεσμό μεταξύ θρησκείας και πολιτικής μπορούν 
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να εντοπιστούν στην ιστορία του Μωάμεθ, ο οποίος συνδύαζε τους ρόλους του 

πολιτικού και θρησκευτικού ηγέτη για τους Άραβες και στην ιστορία του Ισλάμ στη 

Μέση Ανατολή και αλλού, όπου οι αυτοκρατορίες και η θρησκεία ήταν έννοιες συχνά 

στενά συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες.  

Έτσι, κατά τη διάρκεια των πρώτων αιώνων μετά το θάνατο του Μωάμεθ, 

προκειμένου να οργανωθεί η ισλαμική εξουσία, αναπτύχθηκε μια σειρά νόμων, η 

σαρία (sharia). Αυτό ήταν απαραίτητο, καθώς ούτε ο Προφήτης όσο ζούσε, ούτε το 

Κοράνι, προσέφεραν λεπτομερή καθοδήγηση σε ένα ευρύ σύνολο κοινωνικών και 

πολιτικών ζητημάτων. Έτσι, η επέκταση του νομικού δόγματος αφέθηκε στις 

πολιτικές αρχές και πρωτίστως στους ειδήμονες επί των νομικών, χωρίς να υπάρχει 

μεγάλη απόκλιση από το Κοράνι, αλλά την ίδια στιγμή υπήρχε μεγάλη ελευθερία 

κινήσεων στην ερμηνεία του. Όπως υποστηρίζει και η Κατερίνα Δαλακούρα, «οι 

δικαστές μπορούσαν να επικαλεστούν τις παραδόσεις όσων ο Προφήτης έκανε ή είπε 

(δηλαδή το hadith) και να χρησιμοποιήσουν «ανεξάρτητη αιτιολόγηση» (ijtihad) και 

τη συναίνεση των δικαστών (ijma), για να κατασκευάσουν ένα λειτουργικό 

δίκαιο»
100

.    

Επιπλέον, οι πολιτισμικές θεωρίες αντιμετωπίζουν το Ισλάμ ως ένα ενιαίο 

δόγμα παραγνωρίζοντας τη διάκριση σιιτισμού και σουνιτισμού. Η διάκριση μεταξύ 

σουνιτών και σιιτών μουσουλμάνων, αν και αφορά σε θρησκευτικά ζητήματα στην 

πραγματικότητα έχει τις ρίζες της σε πολιτικά ζητήματα
101

. Αφορά κυρίως τη 

διαμάχη μεταξύ ιμαμάτου και χαλιφάτου, δηλαδή για το ποιος θα έχει την κυριαρχία 

στο Ισλάμ, ο ιμάμης της σιιτικής κοινότητας ή ο χαλίφης των σουνιτών. Σύμφωνα με 

τους σουνίτες ο νόμιμος διάδοχος του Μωάμεθ είναι ο χαλίφης, ο οποίος όμως δεν 

έχει χαρισματικές ιδιότητες και δεν μπορεί να ερμηνεύει το Κοράνιο
102

. Ωστόσο, 

αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο αρχηγό και κυβερνήτη του Ισλάμ, ενώ είναι και ο 

προστάτης της πίστης των πιστών. Αντίθετα για τους σιίτες ο ιμάμης αποτελεί τον 

θρησκευτικό και πολιτικό αρχηγό της ισλαμικής κοινότητας, ο οποίος έχει τη 

δυνατότητα αλάνθαστης ερμηνείας του θείου νόμου και της θείας αποκάλυψης
103

. 
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Έτσι, όπως αναφέρει και η Αγγελική Ζιάκα, καθηγήτρια θρησκειολογίας,  «η 

πλειοψηφία του ισλαμικού κόσμου που δέχεται το χαλίφη ως αρχηγό της κοινότητας, 

αποτελεί τους λεγόμενους σουνίτες, οι οποίοι στηρίζονται στη σούννα (sunna) του 

προφήτη, δηλαδή στη “συνήθεια” ή αλλιώς στον τρόπο με τον οποίο μιλούσε και 

ενεργούσε ο προφήτης Μωάμεθ και έλυνε διάφορα κοινωνικά, θρησκευτικά και 

νομικά προβλήματα που ανέκυπταν στην κοινότητα του. Έτσι σουνίτες ή “λαός της 

σούννα” (ahl al- sunna) επικράτησε να ονομάζεται η πλειοψηφία του ισλαμικού 

κόσμου, ενώ οι οπαδοί του Άλη ονομάστηκαν σιίτες ή “παράταξη του Άλη” (shi’at 

Ali)»
104

. Οι σουνίτες και οι σιίτες μουσουλμάνοι διαφέρουν ακόμα και στο τρόπο με 

τον οποίο ερμηνεύουν τον ιερό νόμο (shari’a)
105

. Οι διαφορές αυτές επισημαίνουν ότι 

ακόμα και ανάμεσα στους πολιτισμούς μπορούν να εντοπιστούν διακρίσεις και 

διαμάχες, ενώ η διαφορετική αντιμετώπιση του Κορανίου ακόμα και μέσα στο ίδιο το 

Ισλάμ από τις δύο μουσουλμανικές θρησκευτικές κοινότητες, τους σιίτες και τους 

σουνίτες, αποδεικνύει ότι το νόημα του Κορανίου, όπως και το νόημα κάθε ιερού 

κειμένου, είναι διφορούμενο και εξαρτάται από την ανάγνωση και την ερμηνεία των 

ανθρώπων. Η Βίβλος, για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογηθεί η Ιερά 

Εξέταση. Το Κοράνι, όπως κάθε θρησκευτικό κείμενο, μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο διαφορετικών αναγνώσεων, ανάλογα με τις κοινωνικές και πολιτικές 

συνθήκες κάθε εποχής ή αναλόγως του θρησκευτικού ισλαμικού δόγματος-σιιτικού ή 

σουνιτικού- στο οποίο ανήκει ο κάθε πιστός.   

Αναφορικά με την ισλαμική παράδοση μπορούμε να εντοπίσουμε ιδέες 

σχετικές με τη δημοκρατία, ιδιαίτερα από την εποχή των συντρόφων του Μωάμεθ. Ο 

Μωάμεθ, στη διάρκεια της ζωής του, δεν προέβλεψε και δεν έλαβε τα μέτρα εκείνα 

που αφορούσαν στη διαδοχή του και τη διακυβέρνηση του κράτους μετά το θάνατο 

του. Με την αναγγελία του θανάτου του Μωάμεθ και καθώς φυσικός άρρεν διάδοχος 

δεν υπήρχε, τα της διαδοχής, σύμφωνα με την παράδοση των Αράβων, αποφάσισε το 

συμβούλιο της φυλής, το οποίο προχώρησε στην εκλογή αρχηγού με κριτήριο την 
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ηλικία και τις ηγετικές ικανότητες του πιθανού διαδόχου
106

. Από τα παραπάνω 

διαφαίνεται ότι ο δημοκρατικός χαρακτήρας της λήψης αποφάσεων δεν απουσίαζε 

εντελώς από τις πρώτο-ισλαμικές κοινότητες και η εξεύρεση του νόμιμου και 

κατάλληλου διαδόχου του προφήτη υπήρξε αποτέλεσμα της απόφασης της 

πλειοψηφίας του συμβουλίου των προκρίτων έπειτα από εκλογή.  

Ακόμη, όμως και αν ασχοληθούμε με την πολιτική κουλτούρα του λαού της 

Μέσης Ανατολής στη σύγχρονη εποχή, τον τρόπο σκέψης του και τις αξίες που τον 

περιβάλλουν, θα διαπιστώσουμε πως το γεγονός ότι οι πολίτες ενστερνίζονται το 

ισλαμικό θρησκευτικό δόγμα δεν αποτελεί εμπόδιο στην απόρριψη των 

δημοκρατικών αρχών και πρακτικών. Πράγματι, κάποιες από τις πιο πρόσφατες και 

διεξοδικές συγκριτικές έρευνες βασισμένες στην Παγκόσμια Έρευνα Αξιών (World 

Values Survey) αποδεικνύει ότι «οι κάτοικοι μουσουλμανικών κατά βάση κρατών 

υποστηρίζουν τη δημοκρατία σε επίπεδα παρόμοια με κατοίκους άλλων χωρών και 

[…]επιδεικνύουν μεγαλύτερη υποστήριξη από τους κατοίκους των χωρών της 

Ανατολικής Ευρώπης»
107

. 

Το 2002, δημοσιεύτηκε από τον Mark Tessler μια εμπειρική έρευνα που είχε 

ως στόχο να εξετάσει την επίδραση του Ισλάμ στον τρόπο σκέψης της κοινής γνώμης 

στην Παλαιστίνη (Δυτική Όχθη και Γάζα), το Μαρόκο, την Αλγερία και την Αίγυπτο 

αναφορικά με τη δημοκρατία
108

.  Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να 
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συνοψισθούν στα εξής: ακόμα και οι πολίτες με ανεπτυγμένη θρησκευτική συνείδηση 

δεν απορρίπτουν το πολίτευμα της δημοκρατίας
109

. Η υποστήριξη του πολιτικού 

Ισλάμ και η εφαρμογή θρησκευτικών αρχών στις κρατικές υποθέσεις έχει μικρή 

ερμηνευτική ισχύ. Μόνο ανάμεσα σε γυναίκες του Μαρόκου και της Αλγερίας και 

αναφορικά με ζητήματα περισσότερο οικονομικά και εμπορικά παρά πολιτικά το 

Ισλάμ εμφανίζεται να επηρεάζει την άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με την 

εφαρμογή των δημοκρατικών αρχών
110

. Το συμπέρασμα που συνάγεται από τις 

παραπάνω εμπειρικές έρευνες είναι ότι η υποστήριξη προς το πολιτικό Ισλάμ δεν 

σημαίνει και την απόρριψη του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ακόμη και οι οπαδοί 

των ισλαμιστικών κινημάτων δεν απορρίπτουν τις δημοκρατικές ιδέες και τον 

πολιτικό ανταγωνισμό
111

. Η κοινή γνώμη των κρατών της Μέσης Ανατολής δεν 

αντιμετωπίζει το Ισλάμ ως ασύμβατο με τη δημοκρατία. Αντίθετα, απογοητευμένοι 

ως είναι από τις υπάρχουσες πολιτικές δομές υποστηρίζουν την εγκαθίδρυση ενός 

εναλλακτικού πολιτικού συστήματος που θα συστεγάζει τις δημοκρατικές ιδέες με τις 

ισλαμικές αξίες της δικαιοσύνης και της προστασίας των αδυνάτων
112

.  

Μια  άλλη εμπειρική μελέτη του Fattah A. Moataz
113

, που εξέτασε τις 

δημοκρατικές αξίες στον μουσουλμανικό κόσμο, διερεύνησε κατά πόσο το αξιακό 

                                                                                                                                            
έρευνα για την Παλαιστίνη περιείχε μια σειρά από ερωτήματα που αφορούσαν την σημασία των 

δημοκρατικών πρακτικών, όπως της υποχρέωσης της κυβέρνησης να λογοδοτεί για το έργο της και τη 

λειτουργία του κοινοβουλίου. Η έρευνα στο Μαρόκο και στην Τυνησία, η οποία χρησιμοποίησε το ίδιο 

προσχέδιο ερωτήσεων, ζήτησε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν την έκθεση σε διαφορετικές 

πολιτικές ιδέες και την αξία της εφαρμογής δημοκρατικών αρχών για τη λήψη κυβερνητικών 

αποφάσεων. Η έρευνα της Αιγύπτου περιείχε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με το προτιμώμενο 

μοντέλο διακυβέρνησης. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν για παράδειγμα να αξιολογήσουν τα 

κοινοβουλευτικά συστήματα και τη φιλελεύθερη δημοκρατία συγκριτικά με άλλα πολιτικά συστήματα 

και ιδεολογίες, συμπεριλαμβανομένου και του σοσιαλισμού, του αραβικού εθνικισμού και της 

ισλαμικής διακυβέρνησης. Επίσης, η έρευνα της Αιγύπτου του 1992 ζήτησε από τους ερωτηθέντες να 

βαθμολογήσουν την αξία των ελεύθερων εκλογών στη χώρα τους.  Βλ. Tessler M, “Islam and 

Democracy in the Middle East: the impact of religious orientations on attitudes toward democracy in 

four Arab countries”, Comparative Politics 34, April 2002, σ. 1  
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 [155]  

 

σύστημα των μουσουλμάνων, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις θρησκευτικές τους 

πεποιθήσεις, επηρεάζει την πορεία του εκδημοκρατισμού στις μουσουλμανικές 

χώρες. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο να επανεξεταστούν οι 

απόψεις σε σχέση με το Ισλάμ και τη Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «το 

ζήτημα δεν είναι αν αυτά τα δύο είναι συμβατά αλλά με ποιο τρόπο μπορούμε να 

ταυτίσουμε τα δύο πλαίσια και να ανακαλύψουμε τρόπους με τους οποίους να 

μπορούν να συμφιλιωθούν»
114

. Και συνεχίζει καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι 

μουσουλμάνοι δεν είναι «ανορθολογικά αντιδημοκρατικοί όπως παρουσιάζονται από 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όπως αφήνουν να εννοηθεί κάποιοι ακαδημαϊκοί, 

αλλά αντίθετα αντιμετωπίζουν την δημοκρατία με θετικές προσδοκίες ή με 

σκεπτικισμό»
115

. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας «οι μουσουλμανικές 

αξίες διαμορφώνονται από τις προσωπικές εμπειρίες συμπεριλαμβανομένων και των 

θρησκευτικών επιρροών, επομένως, είναι φυσικό η δημοκρατία στις μουσουλμανικές 

χώρες να επηρεάζεται από τη θρησκεία. Η έρευνα καταδεικνύει ότι «το Ισλάμ είναι 

ένας από τους παράγοντες του περιβάλλοντος που διαμορφώνει τις συμπεριφορές 

απέναντι στη δημοκρατία και η τάση αυτή, αν και αρκετά ισχυρή, διαφέρει ωστόσο 

από κοινωνία σε κοινωνία και από άτομο σε άτομο»
116

. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι ερμηνείες που αντιλαμβάνονται τις 

συγκρούσεις ως αποτέλεσμα δογματικών πολιτιστικών κληρονομιών εντάσσονται σε 

νέο-οριενταλιστικές θέσεις. Αντίθετα, η παρούσα διατριβή επιχειρεί να αποφύγει 

αυτού του είδους τις νέο-οριενταλιστικές θέσεις και ερμηνεύει τις συγκρούσεις, όπως 

για παράδειγμα την 11
η
 Σεπτεμβρίου, ως αποτέλεσμα ιστορικών πολιτικών 

αντιπαραθέσεων. Ως εκ τούτου, το φαινόμενο του ισλαμικού φονταμενταλισμού δεν 

εντοπίζεται στη θρησκεία και στον πολιτισμό, αλλά οι αιτίες τους αναζητούνται στο 

πλαίσιο των πολιτικών και ιστορικών εξελίξεων του 20
ου

 αιώνα. Για παράδειγμα, σε 

ποιο βαθμό η γαλλική και βρετανική αποικιοκρατία, η αραβο-ισραηλινή σύγκρουση 

και η μεταχείριση των Παλαιστινίων από το Ισραήλ, οι ήττες των Αράβων και η 

άμεση εμπλοκή της αμερικανικής ισχύος στην περιοχή της Μέσης Ανατολής 

επηρέασαν την ανάπτυξη ριζοσπαστικών ισλαμιστικών κινημάτων; Όπως παρατηρεί 

και ο Roy «η κουλτούρα ποτέ δεν είναι άμεσα επεξηγηματική και, στην 

                                                                                                                                            
ατομικές πεποιθήσεις των μουσουλμάνων πολιτών αναφορικά με τα καθεστώτα και το βαθμό που οι 

μουσουλμάνοι είναι διατεθειμένοι να προβούν σε θυσίες για τα πολιτικά τους δικαιώματα. Βλ. Fattah 

A. Moataz, Democratic Values in the Muslim World, Lynne Rienner Publishers, Inc., USA, 2006, σ. 3 
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πραγματικότητα, αποκρύπτει τις ρήξεις και τις ιστορικές εξελίξεις: την εισαγωγή 

νέων τύπων κρατών, τη γέννηση νέων κοινωνικών τάξεων και την ανάδειξη των 

σύγχρονων ιδεολογιών»
117

. Επομένως, «όπως και κάθε άλλη διάσταση της πολιτικής 

κουλτούρας, για παράδειγμα η προσήλωση της Αμερικής στην ελευθερία ή η γαλλική 

ιδέα της ισότητας, έτσι και το Ισλάμ αποτελεί ένα μέσο, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και να αναπτυχθεί με άπειρους τρόπους, αναλόγως των πολιτικών 

περιστάσεων»
118

.  

Επομένως, ο ριζοσπαστικός πολιτικός ισλαμισμός δεν αντικατοπτρίζει μια 

βαθιά ριζωμένη «σύγκρουση των πολιτισμών», όπως συνήθως παρουσιάζεται, αλλά 

αντίθετα έχει την προέλευσή της στη σύγχρονη ιστορία του τέλους του Ψυχρού 

Πολέμου. Το τελικό στάδιο του Ψυχρού Πολέμου μπορεί να τοποθετηθεί ιστορικά 

στην περίοδο που μεσολάβησε από το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ μέχρι την 

πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, το 1990. Κατά το τέλος της δεκαετίας του 1970, το 

πεδίο μάχης του Ψυχρού Πολέμου μετατοπιζόταν από τη Νότιο Αφρική στην 

Κεντρική Αμερική και την Κεντρική Ασία, με βασικό χαρακτηριστικό τη φιλική 

αντιμετώπιση της πολιτικής τρομοκρατίας από πλευράς ΗΠΑ: οι Κόντρας στη 

Νικαράγουα και αργότερα η Αλ-Κάιντα και οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ήταν 

σύμμαχοι των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Επομένως, το πολιτικό 

Ισλάμ γεννήθηκε την περίοδο της αποικιοκρατίας, αλλά φαίνεται ότι μετεξελίχθηκε 

σε τρομοκρατικό κίνημα, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ως αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασής του με τη δυτική ισχύ και, κυρίως, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Στη δεκαετία του 1960, η κυρίαρχη τάση στο μουσουλμανικό κόσμο, γενικά, 

ήταν ο κοσμικός εθνικισμός και στον αραβικό κόσμο, ειδικά, ο αραβικός εθνικισμός, 

που έβρισκε τον εκπρόσωπο της στο πρόσωπο του Αιγυπτίου Πρόεδρου, Γκαμάλ 

Αμπντέλ Νάσερ. Με την άμεση εμπλοκή των ηγεμονικών δυτικών πόλων απέτυχαν 

και σε μερικές περιπτώσεις αποδεκατίστηκαν τα εθνικιστικά επαναστατικά κινήματα 

της Μέσης Ανατολής, τα προερχόμενα από τον προοδευτικό, αντι-ιμπεριαλιστικό, 

εθνικιστικό χώρο, όπως για παράδειγμα τον νασερισμό ή τον μπααθισμό. Ο κοσμικός 

εθνικισμός που αυτά τα κινήματα αντιπροσώπευαν δέχτηκε ισχυρές πιέσεις τόσο από 

το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό και, τελικώς, απέτυχε αφήνοντας ένα 

σημαντικό πολιτικό κενό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο του ισλαμικού 
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φονταμενταλισμού, ο οποίος αποτέλεσε το μοναδικό πολιτικό καταφύγιο των λαϊκών 

στρωμάτων στα αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής. 

 Οι ΗΠΑ, εξάλλου, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την πολιτική 

επιρροή τους σε συγκεκριμένα καθεστώτα της Μέσης Ανατολής συνέβαλαν με τη 

στάση τους στη ριζοσπαστικοποίηση του πολιτικού ισλαμισμού και την ενίσχυση των 

τρομοκρατικών κινημάτων. Μια σειρά από ιστορικά παραδείγματα επιβεβαιώνουν 

τον παραπάνω ισχυρισμό. Το «πείραμα Μοσαντέκ», τη δεκαετία του 1950, στο Ιράν 

θα μπορούσε να συμβάλει στη δημοκρατική μεταμόρφωση της περιοχής της Μέσης 

Ανατολής, αλλά τα ψυχροπολεμικά δεδομένα δεν άφηναν περιθώρια για 

πλουραλιστικά σχέδια. Το στρατιωτικό πραξικόπημα που οργάνωσαν οι Αμερικάνοι 

οδήγησε στην ανατροπή του Μοσαντέκ και στην επιβολή του Σάχη
119

.  Αυτή η 

πολιτική επιλογή των ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του αντιαμερικανισμού 

στο Ιράν και την επικράτηση του ισλαμικού κινήματος του Χομεϊνί. Σε ανάλογη 

περίπτωση, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν στον πόλεμο 

του Αφγανιστάν τον πολιτικό ισλαμισμό με επικεφαλής τον Μπιν Λάντεν, για να 

επιτύχουν μια νίκη εναντίον του «αθεϊστικού κομμουνισμού» των Σοβιετικών
120

. 

Επιπλέον, η υποστήριξη του στρατηγού Μοχάμετ Ζία ουλ Χακ στο Πακιστάν, κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ήταν μια ακόμα περίπτωση υποστήριξης 

καθεστώτος ισλαμικού φονταμενταλισμού ενάντια στον κοσμικό εθνικισμό. Τελικώς, 

οι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές των ΗΠΑ ενίσχυσαν τον ριζοσπαστικό 

ισλαμισμό τόσο, ώστε να αποκτήσει μια φυγόκεντρη δυναμική, που τελικά, μετά το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου, στράφηκε εναντίον των ΗΠΑ με αποκορύφωμα την 

11/9.  

Το γεγονός ότι η ενίσχυση του ριζοσπαστικού ισλαμισμού προέκυψε ως 

αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών των ΗΠΑ υπό το πλαίσιο του διπολικού 

ανταγωνισμού με τη Σοβιετική Ένωση, με στόχο την ανατροπή των κοσμικών 

εθνικιστικών κυβερνήσεων στη Μέση Ανατολή αποδεικνύεται και από τη στάση τους 

απέναντι στην οργάνωση των Αδελφών Μουσουλμάνων, η οποία  από το 1956 
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απολαμβάνει την τακτική βοήθεια- χρηματική και στρατιωτική- της CIA
121

. Πριν το 

θάνατο του Νάσερ και την ένταξη της Αιγύπτου στο περιφερειακό σύστημα 

ασφαλείας των ΗΠΑ εναντίον της επιρροής της Σοβιετικής Ενώσης, οι Αδελφοί 

Μουσουλμάνοι θεωρούνταν σταθερότερη πολιτική επιλογή για τα συμφέροντα των 

ΗΠΑ από οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τα 

φιλικά προσκείμενα καθεστώτα, η ποιότητα των οποίων ελάχιστα απασχολούσε τις 

ΗΠΑ και τα κράτη της Δύσης
122
. Μετά τα γεγονότα της 11

ης
 Σεπτεμβρίου 2001, 

διεκόπησαν πλήρως οι σχέσεις των Αδελφών Μουσουλμάνων με τις ΗΠΑ και η 

κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους επέβαλε κυρώσεις στην οργάνωση υπό το πλαίσιο του 

«Πολέμου εναντίον της Τρομοκρατίας» (War on Terror), παρά το γεγονός ότι η 

Μουσουλμανική Αδελφότητα είχε καταδικάσει τόσο την Αλ-Κάιντα, όσο και τον 

Μπιν Λάντεν
123

. 

Επομένως, η αμερικανική πολιτική την εποχή του Ψυχρού Πολέμου συνέτεινε 

στην άνδρωση του ισλαμικού ριζοσπαστισμού, καθώς συγκρούστηκε με τους άραβες 

εθνικιστές και στήριξε τα πιο αντιδραστικά καθεστώτα της περιοχής της Μέσης 

Ανατολής. Έτσι, οι ΗΠΑ αποκήρυξαν με τις πολιτικές τους τον κοσμικό αραβικό 

εθνικισμό ενισχύοντας τον ισλαμισμό, ο οποίος και τελικά στράφηκε εναντίον τους. 

Ειδικότερα, μετά την ήττα του κοσμικού αραβικού εθνικισμού στον πόλεμο του 1967 

το πολιτικό κενό στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ήρθε να συμπληρωθεί από τον 

ριζοσπαστικό ισλαμισμό, ο οποίος από αντισοβιετικός, ψυχροπολεμικά, μετατράπηκε 

σε βαθύτατα αντιαμερικανικός, μεταψυχροπολεμικά.  

Συμπερασματικά, λοιπόν, μετά την έλευση του πατριωτισμού-εθνικισμού στις 

αρχές της δεκαετίας του 1950, στη Μέση Ανατολή παρουσιάσθηκε μία αντιπαράθεση 
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Βλ. Πάτελος Κωνσταντίνος, Το Σύγχρονο Ισλάμ: η συνάντηση με τη Δύση, Σιδέρης, Αθήνα 2006, σ. 
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μεταξύ δύο φιλοσοφικών αντιλήψεων σχετικώς με τη συγκρότηση του Κράτους. Η 

πρώτη πήγαζε από την Αίγυπτο του Νάσερ, που επιδίωκε με μια ομάδα κρατών τη 

δημιουργία έθνους-κράτους εμπνεόμενη από το δυτικό πρότυπο και με βάση την 

ιδεολογία του αραβισμού. Μια άλλη ομάδα, έχουσα ηγέτιδα τη Σαουδική Αραβία, 

επεδίωκε τη δημιουργία της umma islamica- της ισλαμικής κοινότητας των πιστών- 

που διαπερνά τα σύνορα των ισλαμικών κρατών. Οι ΗΠΑ υπολογίζοντας στη 

διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων τους που σχετίζονται με την παράμετρο 

του πετρελαίου και υπό το πλαίσιο των πιέσεων που δημιουργούν τα διλήμματα 

ασφαλείας του διπολικού ανταγωνισμού με την Ε.Σ.Σ.Δ επιλέγουν τους 

σαουδαραβικούς σχεδιασμούς. Η πολιτική αυτή επιλογή των ΗΠΑ θα έχει το εξής 

αποτέλεσμα: βίαιη διακοπή της εκκοσμικευτικής διαδικασίας των αραβικών 

κοινωνιών και ανάδειξη του ισλαμισμού. Από τότε τα αραβικά καθεστώτα άρχισαν 

να μετατρέπουν τον ισλαμισμό σε εργαλείο της πολιτικής τους εναντίον της 

νασερικής αριστεράς, είτε στην Αίγυπτο, είτε σε άλλες αραβικές χώρες και ιδίως στα 

συνδικάτα και τα πανεπιστήμια. Η συμμαχία αυτή των αραβικών καθεστώτων με το 

ρεύμα του ισλαμισμού-που αποσκοπούσε στη διατήρηση της εξουσίας τους- 

αφαίρεσε κάθε ίχνος αντιπροσωπευτικότητας από τα πολιτικά συστήματα της Μέσης 

Ανατολής. Η εξάπλωση, επίσης, του ισλαμισμού οφείλεται και στον διαποτισμό των 

πατριωτικών-εθνικιστικών αυτών καθεστώτων από τη διαφθορά, τις πελατειακές 

σχέσεις και τον αυταρχισμό. Κατά συνέπεια, ο ισλαμισμός φαίνεται να αναπτύχθηκε 

στα ερείπια του εθνικισμού, για να αναδειχθεί αργότερα σε αντικαταστάτη και 

πολέμιο του τελευταίου. Από πλευράς ΗΠΑ, ο ισλαμισμός θεωρήθηκε το καλύτερο 

όπλο- μέχρι την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης- εναντίον της διείσδυσης στον 

μεσανατολικό χώρο τόσο της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης, όσο και της 

κομμουνιστικής ιδεολογίας.  

Επομένως, η διαδικασία προώθησης των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στη 

Μέση Ανατολή από εξωτερικούς δρώντες, όπως οι ΗΠΑ, η οποία ξεκίνησε στην 

περιοχή επί Προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεώτερου, μετά το 2003, προσέκρουσε 

στην ενδυνάμωση του ισλαμισμού που οι ίδιες οι ΗΠΑ επεδίωξαν και στη συνέχεια 

προσπάθησαν να ελέγξουν μέσω της δημοκρατικής ρητορικής. Η ασυνέπεια που 

χαρακτηρίζει τις πολιτικές επιλογές των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής τις 

τελευταίες δεκαετίες αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

στέκονται εμπόδιο στον εκδημοκρατισμό της περιοχής με τεράστιες επιπτώσεις στο 

διεθνές σύστημα. Ο καθοριστικός παράγοντας για την καθυστέρηση των 
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δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στη Μέση Ανατολή δεν είναι επομένως η «εγγενώς 

αντιδημοκρατική ισλαμική κουλτούρα», αλλά οι γεωστρατηγικοί σχεδιασμοί των 

ΗΠΑ και γενικότερα των μεγάλων δυνάμεων, στην προκειμένη περίπτωση η πολιτική 

της εκμετάλλευσης του πολιτικού ισλαμισμού που ακολούθησαν οι ΗΠΑ εναντίον 

της σοσιαλίζουσας ιδεολογίας του αραβικού εθνικισμού. Οι πολιτικές αυτές επιλογές 

συνέβαλαν στην άνοδο του ρεύματος του πολιτικού ισλαμισμού και ιδίως της 

ριζοσπαστικής του τάσης.  

 

5.3 Το φαινόμενο του πολιτικού ισλαμισμού και το πρόβλημα του 

ισλαμικού εξτρεμισμού  
 

Το φαινόμενο του πολιτικού ισλαμισμού αντιμετωπίζεται ως αρνητικός 

παράγοντας για τις δυνατότητες μετάβασης των αυταρχικών καθεστώτων της Μέσης 

Ανατολής στη δημοκρατία και αυτό, διότι προκρίνεται η άποψη ότι τα ισλαμιστικά
124

 

κινήματα σε περίπτωση κατάληψης της εξουσίας, έστω και δημοκρατικής, 

επιδιώκουν να ισλαμοποιήσουν τον κοινωνικό, οικογενειακό και πολιτικό τους 

περίγυρο, με απώτερο στόχο την εγκαθίδρυση του κράτους της Αλ-Μεδίνα (al-

Madinah) του προφήτη Μωάμεθ
125

. Έτσι, για τους βασικότερους θεωρητικούς 

εκπροσώπους του πολιτικού ισλαμισμού, όπως τον Μαουντούντι, τον Χασάν Αλ 

Μπάνα και τον Σαγίντ Κουτμπ, η πολιτική και το κράτος βρίσκονται σε άμεση 

συνάφεια με τη θρησκεία του Ισλάμ.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί να καταδειχτεί ότι τα επιχειρήματα που 

εναντιώνονται στον εκδημοκρατισμό της Μέσης Ανατολής εξαιτίας της πολιτικής 

ανόδου του πολιτικού Ισλάμ είναι ανίσχυρα. Η θέση αυτή της διατριβής βασίζεται 

στο γεγονός ότι το πολιτικό Ισλάμ δεν είναι κάτι στατικό και ενιαίο, αλλά έχει πολλές 

εκφάνσεις που κινούνται σε ένα πολιτικό φάσμα ανάμεσα στην μετριοπάθεια, το 

ριζοσπαστισμό και τον πολιτικό πραγματισμό. Το κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο να 

παρουσιάσει τη θεωρητική εξέλιξη της πολιτικής φιλοσοφίας του ισλαμισμού, όπως 

αυτή εκφράστηκε μέσα από τους βασικότερους θεωρητικούς της εκπροσώπους, ώστε 

να γίνει κατανοητό σε ποιο βαθμό η επικράτηση του πολιτικού Ισλάμ εμποδίζει τις 
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 Για την παρούσα διατριβή και σύμφωνα με τον ορισμό του Oliver Roy ως «ισλαμιστικά» 
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Βλ. Roy Oliver, Το παγκοσμιοποιημένο Ισλάμ, ό.π., σ. 43 
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δημοκρατικές μεταβάσεις στα κράτη της Μέσης Ανατολής. Η παρουσίαση των 

βασικών θέσεων των θεωρητικών του πολιτικού ισλαμισμού είναι απαραίτητη, για να 

ερμηνεύσουμε τη σύγχρονη ιδεολογία του πολιτικού ισλαμισμού και τις αιτίες που 

οδήγησαν στην αναβίωση της θρησκείας ως πολιτικής ιδεολογίας.  

Η πολιτικοποίηση της θρησκείας στον αραβικό κόσμο δεν είναι κάτι νέο, 

δεδομένου ότι εντοπίζεται ιστορικά μετά τη δεύτερη δεκαετία του 20
ου

 αιώνα και 

οφείλεται στο αντιδυτικό πνεύμα και στην αντιαποικιοκρατική προσδοκία που 

γεννιέται στον αραβικό κόσμο. Οι ηγέτες των κρατών της Μέσης Ανατολής 

θεωρούνται αναξιόπιστοι και συνεργάτες των δυτικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να 

προβάλλεται όλο και περισσότερο η ιδέα μιας «ισλαμικής κοινωνίας», ενός 

«ισλαμικού κράτους». Κατά συνέπεια, τα ισλαμιστικά κινήματα
126

 υπήρξαν οι φορείς 

του μεγάλου κύματος αμφισβήτησης των δεκαετιών του 1970 και του 1980, που 

κορυφώθηκε με την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν, το 1979.  

Στόχος των ισλαμιστικών κινημάτων είναι η πολιτική ιδεολογικοποίηση του 

Ισλάμ που θα ενσωματώσει το σύνολο της κοινωνικής ζωής, έχοντας ως βάση την 

πολιτική προσέγγιση της. Το σώμα των πιστών για τους ισλαμιστές δεν είναι τίποτα 

άλλο παρά η φύση της πολιτικής εξουσίας. Όλες οι ισλαμικές οργανώσεις σήμερα 

επιθυμούν να καταστήσουν το Ισλάμ δυναμικό μοχλό της οργανωτικής αρχής της 

κοινωνίας και της πολιτικής, επαναπολιτικοποιώντας τη θρησκεία. Το κράτος, στο 

Ισλάμ σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ισλαμικών ομάδων αποτελεί θρησκευτική, όχι 

εδαφική ή εθνική αντίληψη
127

. Οι ισλαμιστές προβάλλουν την απόλυτη 

προτεραιότητα του Θείου Νόμου, με συνθήματα όπως «Το Κοράνιο είναι το 

Σύνταγμα μας», «Το Ισλάμ είναι η λύση» . 

Η ιδεολογία του πολιτικού Ισλάμ ανάγεται στους θεωρητικούς Χασάν Αλ-

Μπάνα (Hassan al-Banna) και Αμπούλ Α’λα Μαουντουντί (Abou-al Ala al-

Mawdudi). Ο Σαγίντ Κουτμπ (Sayyid Qotb) θα συνεχίσει το έργο τους προσδίδοντάς 

του μια ριζοσπαστικότερη μορφή και περιεχόμενο. Η θεωρητική εξέλιξη του 

πολιτικού Ισλάμ βασίστηκε, επίσης, στη συμβολή των έργων των διανοουμένων 

σιιτών, όπως των Αγιατολάχ Αλ-Σαντρ (ayatollah al-Sadr) και Χομεϊνί. Οι 

θεωρητικοί του πολιτικού ισλαμισμού αρνούνται τη νομιμότητα της υπάρχουσας 
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τάξης πραγμάτων στο κράτος και την κοινωνία και υποστηρίζουν την απόλυτη 

κυριαρχία του Θεού στα παραπάνω επίπεδα, η οποία επικυρώνεται με την εφαρμογή 

της Σαρία, ενώ αντιμετωπίζουν τη φιλελεύθερη δημοκρατία ως μια επινόηση δυτικού 

τύπου με στόχο να διαφθείρει και να υποβαθμίσει την αραβο-ισλαμική κουλτούρα και 

ταυτότητα. Οι ισλαμιστές θεωρούν ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει επιστρέψει στην 

κατάσταση της άγνοιας της προϊσλαμικής περιόδου και για αυτό επιβάλλεται η 

διακοπή κάθε σχέσης με αυτή την κοινωνία. Αρχικά με μια ατομική αποχώρηση, με 

μια «Εγείρα» περισσότερο εσωτερική, με στόχο την πνευματική αναζήτηση του 

γνήσιου Ισλάμ.  

Ειδικότερα, οι θεωρητικοί του Ισλάμ επικεντρώνονται περισσότερο στις 

πολιτισμικές και θρησκευτικές διαστάσεις, παρά στις κοινωνικοοικονομικές 

διαστάσεις της πλουραλιστικής δημοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο αμφισβητούν την 

πολιτισμική συμβατότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος με το Ισλάμ και 

απορρίπτουν τη δημοκρατία ως ενδεδειγμένη λύση για τα προβλήματα της αραβικής 

κοινωνίας. Θεωρούν το Ισλάμ ως τη μόνη έγκυρη έκφραση της αυθεντικότητας και 

ως τη μόνη λύση στα προβλήματα της ιδιωτικής ζωής, του κράτους και γενικότερα 

της κοινωνίας. Ισχυρίζονται ότι οι φιλελεύθερες και δημοκρατικές αντιλήψεις, δομές 

και διαδικασίες στην πραγματικότητα προέρχονται από την ισλαμική παράδοση. Οι 

θέσεις τους βασίζονται στο ότι η αραβική –ισλαμική παράδοση είναι ριζοσπαστικά 

διαφορετική, αλλά την ίδια στιγμή ανώτερη από τη δυτικού τύπου φιλελεύθερη 

δημοκρατία, τόσο σε ηθικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Μάλιστα, η πιο 

πουριτανική εκδοχή του πολιτικού ισλαμισμού εφαρμόζεται στη Σαουδική Αραβία 

από το θρησκευτικό δόγμα του Ουαχαμπισμού.  

 

5.3.1 Το Ουαχαμπιτικό δόγμα και ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας 

 

Το ουαχαμπιτικό δόγμα (Wahhab) πήρε το όνομα του από τον ιδρυτή του 

Μοχαμέντ Ιμπν Αμπντ Αλ-Ουαχάμπ (Muhammad ibn Abd al-Wahhab)
128

. 

Εκπροσωπεί ένα παραδοσιακό ρεύμα που διακρίνεται από την κατά γράμμα 
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 Υιός ενός νομοδιδασκάλου της σχολής Χανμπάλ (Hanbal), ο Αλ- Ουαχάμπ καταγόταν από το νότο 
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ανάγνωση του Κορανίου, με μια διάσταση άκρως πουριτανική και αυστηρή. Στη 

διδασκαλία του υπογραμμίζει την ανάγκη της επιστροφής στα ιερά κείμενα και 

προτείνει την αντικατάσταση των «ασεβών» ηθών και τον περιορισμό της 

ανθρώπινης κρίσεως στις δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή στηρίζει την τυφλή υποταγή 

και κατά γράμμα εφαρμογή της Σαρία. Ο Ουαχάμπ και οι μαθητές του απεκλήθησαν 

ουαχαμπίτες και το ρεύμα του Ισλάμ που εκπροσωπούν ουαχαμπισμός. Το ρεύμα του 

ουαχαμπισμού καταργεί όλες τις δοξασίες που υπενθυμίζουν τον πολυθεϊσμό και την 

ειδωλολατρία και απαιτεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις για το Ισλάμ, που το θεωρεί 

μιασμένο, διότι διατήρησε ορισμένους προϊσλαμικούς τύπους ζωής και λατρείας. Το 

ρεύμα αυτό επιμένει στην κατά λέξη ερμηνεία του Κορανίου και καταδικάζει κάθε 

ανανέωση της διδασκαλίας του Ισλάμ, ενώ απορρίπτει και κάθε θρησκευτική άποψη 

που κρίνεται ως μη ορθόδοξη (απόρριψη του κινήματος των σούφι (sufi), του 

μυστικισμού, των σιιτών). Η ιδεολογία του ουαχαμπισμού στο θρησκευτικό επίπεδο 

επιθυμεί να μιμηθεί το πρότυπο του αρχέγονου Ισλάμ, όπως βιώθηκε από τον 

Μωάμεθ και τους συντρόφους του, αρνούμενη κάθε άλλη πηγή εκτός της σούννα και 

του Κορανίου. Οι μόνες αποδεκτές διδαχές από την ιδεολογία του ουαχαμπισμού 

είναι οι διδαχές της περιόδου των ευσεβών και ευλαβών προγόνων.   

Ταυτόχρονα,  στο κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο,  απορρίπτει κατηγορηματικά 

κάθε μορφή κοινωνικού νεωτερισμού και εκσυγχρονισμού και θεωρεί ότι το κράτος 

πρέπει να λειτουργεί με βάση το θρησκευτικό νόμο του Κορανίου. Ο Ουαχάμπ 

προτείνει ένα κοινωνικό πρότυπο που βασίζεται στην αρχή της απόλυτης υποταγής 

των πιστών στον ηγεμόνα τους, ο οποίος από πλευράς του είναι υποχρεωμένος να 

σέβεται και να εφαρμόζει απολύτως τις αρχές του Ισλάμ διαφορετικά κινδυνεύει να 

αποπεμφεί από το ελεγκτικό σώμα των θρησκευτικών αξιωματούχων, των ουλεμά 

(ulama’a).  

O Ουαχάμπ με το κήρυγμά του σύντομα θα προκαλέσει την αντίδραση των 

σιιτών μουσουλμάνων, αλλά και των σουνιτών, που απορρίπτουν τις θέσεις του 

θεωρώντας τις αντίθετες στις τοπικές παραδόσεις των μουσουλμάνων και τον 

αναγκάζουν να εξοριστεί. Θα βρει καταφύγιο στο χωριό Ντιριγιά (Diriyah), στο 

κέντρο της περιοχής του Νετζ, του οποίου φύλαρχος είναι ο Μοχάμεντ Αλ-Σαούντ, 

φιλικώς διακείμενος στις θέσεις του Ουαχάμπ. Το 1744, συνάπτεται μια συμφωνία 

μεταξύ των δύο ανδρών, με στόχο την εγκαθίδρυση ισλαμικού κράτους σύμφωνα με 

τις πολιτικές και θρησκευτικές απόψεις του ουαχαμπιστικού ρεύματος, που θα έχει ως 
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κυβερνήτη τον Αλ-Σαούντ. Η συμφωνία επισφραγίστηκε και με ένα γάμο μεταξύ 

ενός υιού του Σαούντ και μιας κόρης του Ουαχάμπ.  

Έκτοτε, η Σαουδική Αραβία στέγασε το πουριτανικό δόγμα του 

ουαχαμπιτικού Ισλάμ και διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην επέκταση του 

νέο-φονταμενταλισμού
129

. Στην προσπάθειά της να περιορίσει τον αραβικό εθνικισμό 

ή και τον ιρανικό σιιτισμό και κομμουνισμό ενθάρρυνε ένα ιδιαίτερα συντηρητικό 

σουνιτισμό σε δογματικό επίπεδο ιδιαίτερα εχθρικό προς τη Δύση
130

. Οι 

Σαουδάραβες υπήρξαν οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες του ριζοσπαστικού ισλαμισμού 

και των ισλαμιστικών κινημάτων κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990 στην 

προσπάθεια τους να διατηρήσουν την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων, η οποία 

απειλούνταν από την ισχυροποίηση του Ιράν. Επομένως, από τη στιγμή που το Ιράν 

στήριζε τον σιιτικό ισλαμισμό, όπως για παράδειγμα τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, η 

Σαουδική Αραβία στήριζε τον σουνιτικό ισλαμισμό για αντιστάθμισμα.  

Το δόγμα του ουαχαμπιτικού Ισλάμ ρυθμίζει τη θρησκευτική ζωή στη 

Σαουδική Αραβία και η θρησκευτική ιεραρχία είναι ανεξάρτητη από τον οίκο Σαούντ. 

Επομένως, το θρησκευτικό κατεστημένο καθορίζει το θρησκευτικό δόγμα, ενώ η 

πολιτική του βασιλείου ασκείται από τον οίκο Σαούντ. Με άλλα λόγια, το σαουδικό 

σύστημα διακυβέρνησης στηρίζεται στην ισλαμική απολυταρχική μοναρχία που έχει 

ως υπόβαθρο τη σύζευξη της δυναστείας των Σαούντ και τη θρησκευτικό-πολιτική 

ιδεολογία του Αλ-Ουαχάμπ, ο οποίος διδάσκει την bay’a, δηλαδή τον όρκο της 

απόλυτης υποταγής στον ηγεμόνα. Ο ηγεμόνας υποχρεούται να διαχειρίζεται τα κοινά 

με οδηγό τον Θείο Νόμο, ο οποίος παρέχει στους ουλεμάδες το θεσμικό τους ρόλο 

μέσα στο σύστημα.  Η κατάσταση αυτή ενέχει μια ισχυρή αντίφαση που συνίσταται 

στο γεγονός ότι το βασίλειο, αν και συνδέεται στρατηγικά με τις ΗΠΑ, στο 

θρησκευτικό επίπεδο ενθαρρύνει την εκδοχή ενός Ισλάμ βίαιου, αντιδημοκρατικού 

και βαθύτατα αντιχριστιανικού και αντιεβραϊκού
131

. 
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5.3.2 Η πολιτική φιλοσοφία του Τζαμάλ Αλ- Ντιν Αλ- Αφγανί (Jamal al- 

Din al- Afgani) 
 

Ο Τζαμάλ Αλ- Ντιν Αλ- Αφγανί (1838-1897) γεννήθηκε στην Περσία, αλλά 

πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας στις Ινδίες, όπου έλαβε ισλαμική 

εκπαίδευση. Είχε ως κύριο στόχο την καταπολέμηση της βρετανικής αποικιοκρατίας 

και την εκ βάθρων αναμόρφωση του Ισλάμ. Στις αρχές του 1833 μετέβη αρχικώς στο 

Λονδίνο και κατόπιν στο Παρίσι, όπου δημιούργησε το αραβικό περιοδικό al Urwa 

al-Wuthqa (ο αδιάλυτος δεσμός)-κορανική έκφραση που ορίζει την πίστη του 

χρηστού μουσουλμάνου- με προορισμό τη Μέση Ανατολή και την Ινδία. Τα τεύχη 

του περιοδικού, αν και απαγορεύθηκαν από τις βρετανικές δυνάμεις κατοχής στην 

Αίγυπτο και την Ινδία, περιείχαν τις αρχές του μεταρρυθμιστικού κινήματος του 

Ισλάμ στη συγκεκριμένη εποχή. Από το 1871 ως το 1879 ηγήθηκε του κόμματος 

«Αλ-Χεμπτζ Αλ- Βατανί» στην Αίγυπτο, το οποίο ήταν αντίθετο στην εμπλοκή των 

μεγάλων δυνάμεων στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Αιγύπτου. Ο Αλ-Αφγανί 

καλούσε όλους τους μουσουλμάνους να αγωνιστούν εναντίον της παρουσίας των 

ξένων δυνάμεων στις μουσουλμανικές χώρες, την οποία και θεωρούσε τη βασικότερη 

αιτία παρακμής του μουσουλμανικού κόσμου
132

. Με την αλληλεγγύη (ασαμπιγιά) και 

τη συνένωση των μουσουλμάνων κάτω από την ιδεολογία του πανισλαμισμού, ο Αλ-

Αφγανί πίστευε ότι οι μουσουλμάνοι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στη Χρυσή 

Εποχή του Ισλάμ του 7
ου

 αιώνα
133

. 

Πιο συγκεκριμένα, η ιδεολογία του Αλ-Αφγανί επικεντρωνόταν στην 

καταδίκη της μοιρολατρίας και του εκ των προτέρων καθορισμού του προορισμού 

του ανθρώπου, στην προώθηση της παιδείας και της αγωνιστικότητας, στην κριτική 

της ευρωπαϊκής ανάμειξης στα ζητήματα του ισλαμικού κόσμου. Επίσης, ο Αλ-

Αφγανί ασκούσε σκληρή κριτική στον πολιτικό δεσποτισμό και στην εξάρτηση της 

θρησκείας από την πολιτική εξουσία, ενώ υποστήριζε τον κοινοβουλευτισμό. 

Επιθυμούσε ένα Ισλάμ απαλλαγμένο από όλες τις ερμηνείες του Μεσαίωνα, το οποίο 

θα βασιζόταν στο δυτικό ορθολογισμό και στα εργαλεία σκέψης του. Ο Αλ-Αφγανί 

είχε απόλυτη πίστη στην ελευθερία του ανθρώπου και στη δυνατότητα του ijtihad , 

δηλαδή της ερμηνείας του Ισλάμ σε κάθε εποχή. Τέλος, ο Αλ-Αφγανί πρέσβευε την 

πολιτική ενότητα του Ισλάμ, δηλαδή των σουνιτών και σιιτών μουσουλμάνων με 
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απώτερο στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιμπεριαλισμού, και ιδιαιτέρως 

του βρετανικού.  

 

5.3.3 Ο Χασάν Αλ-Μπάνα (Hassan al- Banna) και η ίδρυση της οργάνωσης 

των Αδελφών Μουσουλμάνων (al-Ikhwan al-Muslimin) 

 

O Χασάν αλ-Μπάνα (Hassan al- Banna) γεννήθηκε το 1906 στην Αίγυπτο και 

σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία του Καΐρου. Διακήρυξε την επιστροφή στα 

θεμέλια της ισλαμικής πίστης ως πηγής έμπνευσης για την εγκαθίδρυση μιας νέας 

πολιτικής τάξης. Ο Αλ Μπάνα ήταν πεπεισμένος ότι το Ισλάμ πέρα από θρησκεία 

αποτελούσε και μια ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία που μπορούσε να προσφέρει 

απαντήσεις σχετικά με την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο Αλ Μπάνα, όπως και οι 

περισσότεροι ισλαμιστές, έκριναν ότι οι περισσότεροι ερμηνευτές της ισλαμικής 

πίστης είχαν παρερμηνεύσει το πραγματικό νόημα του μηνύματος του Μωάμεθ, 

επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο το Ισλάμ να περιχαρακωθεί μόνο στα στενά 

θρησκευτικά πλαίσια
134

. Αντίθετα, για τον ίδιο τον Αλ Μπάνα το Ισλάμ θα έπρεπε να 

ειδωθεί τόσο ως ένα θρησκευτικό, όσο και ως ένα πολιτικό σύστημα
135

. 

Έτσι, ο Αλ Μπάνα επιχειρηματολόγησε υπέρ της αναγκαιότητας εφαρμογής 

του ισλαμικού νόμου στη διακυβέρνηση των κρατών. Ωστόσο, οι θέσεις του δεν 

έρχονταν σε αντίθεση με τη δημοκρατία, ούτε στήριζε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό 

σύστημα, απλώς απαιτούσε την εφαρμογή του ισλαμικού νόμου. Ο Αλ Μπάνα 

θεωρούσε ότι «το Ισλάμ απαιτεί την εγκαθίδρυση μιας κυβέρνησης, για να αποτρέπει 

την αναρχία αλλά δεν ορίζει μια συγκεκριμένη μορφή κυβέρνησης. Αντίθετα, 

θεσπίζει τρεις βασικές αρχές: πρώτον, ο κυβερνών είναι υπόλογος στο Θεό και στον 

λαό του, πράγματι θεωρείται υπηρέτης του λαού. Δεύτερον, το μουσουλμανικό έθνος 

θα πρέπει να ενεργεί με ενιαίο τρόπο, διότι η αδελφοσύνη ανάμεσα στους πιστούς 

είναι μια από τις αρχές της πίστης. Τρίτον, το μουσουλμανικό έθνος έχει το δικαίωμα 

να ελέγχει τη δράση του ηγεμόνα, να τον συμβουλεύει και να διασφαλίζει ότι η 

βούληση του γίνεται σεβαστή. Από τη στιγμή που αυτές είναι οι γενικές αρχές, τα 
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ισλαμικά κράτη μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένης και της 

συνταγματικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας»
136

.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τη σκέψη του Χασάν Αλ-Μπάνα μια σωστή ισλαμική 

διακυβέρνηση οφείλει να προστατεύει τους πολίτες, να φροντίζει για το σεβασμό 

στον ισλαμικό νόμο, να διασφαλίζει εκπαίδευση και δημόσια υγεία για όλους τους 

πολίτες, να προστατεύει τη δημόσια και ατομική ιδιοκτησία, να εξασφαλίζει το 

δικαίωμα στην εργασία και να διαδίδει την αληθινή πίστη στη θρησκεία του Ισλάμ. 

Σε περίπτωση που μια κυβέρνηση αποδειχτεί αναποτελεσματική, θα πρέπει να 

ανατρέπεται από το λαό της. Ο Αλ Μπάνα απέρριπτε τον πολυκομματισμό, διότι 

ερχόταν σε αντίθεση με την ομοιογένεια της umma (κοινότητας των πιστών). 

Αντίθετα, το μονοκομματικό κράτος ήταν απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί 

η ενότητα της ισλαμικής κοινότητας. Αν και συμφωνούσε με τη διενέργεια εκλογών, 

πρότεινε την εφαρμογή κριτηρίων που θα περιόριζαν τις υποψηφιότητες για όλους 

και θα προωθούσαν τους ειδικούς στον θρησκευτικό νόμο και τις δημόσιες 

υποθέσεις. Ο εθνικισμός και ο πατριωτισμός προωθούνταν μέσα από την ενότητα του 

λαού. Παράλληλα, υποστήριζε την προώθηση μιας μορφής οικονομικού εθνικισμού, 

όπου οι επιχειρήσεις θα ανήκαν στους πολίτες της χώρας, προκειμένου να 

εφαρμοστεί μια ισλαμικής μορφής οικονομίας.  

Το 1928 ο Αλ Μπάνα ίδρυσε τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, μια 

θρησκευτική, κοινωνική και εκπαιδευτική οργάνωση, η οποία πολιτικοποιήθηκε 

ενεργά το 1939. Στόχος της οργάνωσης των Αδελφών Μουσουλμάνων ήταν η 

εφαρμογή του ισλαμικού νόμου στην πολιτική διακυβέρνηση του κράτους της 

Αιγύπτου. Αρχικά, η Αδελφότητα αποτελούσε ένα συνεκτικό πολιτικό κίνημα 

αντίθετο με τη μοναρχία της Αιγύπτου, η οποία υποστηριζόταν από τους 

Βρετανούς
137

. Η Αδελφότητα κατηγορούσε την τότε πολιτική τάξη ότι ήταν άμεσα 

υποτελής στους Βρετανούς, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να εκφράσει τα ιδανικά της 

ισλαμικής διακυβέρνησης και της εφαρμογής του Ισλαμικού Νόμου
138

. Μάλιστα ο 

Αλ Μπάνα έφτασε στο σημείο να απαιτεί την ισλαμοποίηση της αιγυπτιακή ζωής από 
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τον Βασιλιά της Αιγύπτου, Φαρούκ, τον οποίο συνέκρινε με Φαραώ, και τον 

κατηγόρησε για αρνητή της πραγματικής ισλαμικής πίστης και του Κορανίου
139

. 

Το 1935 καθορίζεται το περίγραμμα της δράσης της Αδελφότητας που 

αποτελείται από τους πέντε στύλους της πίστεως του Ισλάμ: «Ο Θεός είναι ο σκοπός 

μας. Ο προφήτης το πρότυπο μας. Το Κοράνιο είναι ο νόμος μας. Η τζιχάντ (djihad) η 

ζωή μας. Το μαρτύριο η ευχή μας». Απηχώντας τις ιδέες του Αλ-Αφγανί, υποστήριξε 

ότι οι μουσουλμάνοι πρέπει να αντλήσουν από τους δικούς τους ιστορικούς και 

πολιτισμικούς πόρους αντί να αντιγράφουν άλλους πολιτισμούς. Το πρόγραμμα 

δράσης έξι σημείων περιλάμβανε: (1) την ερμηνεία του Κορανίου σύμφωνα με το 

πνεύμα της εποχής, (2)την ενότητα των ισλαμικών κρατών, (3) τη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου και την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και τάξης, (4) τον αγώνα 

εναντίον του αναλφαβητισμού και της φτώχιας, (5) την απελευθέρωση των 

μουσουλμανικών εδαφών από την ξένη κυριαρχία, και (6) την εμπέδωση της 

ισλαμικής ειρήνης και αδελφότητας σε όλο τον κόσμο
140

. 

Η Αδελφότητα είναι το παλαιότερο κίνημα και το αντιπροσωπευτικότερο του 

σουνιτικού ισλαμισμού  και η μητέρα όλων των ισλαμιστικών κινημάτων που θα 

ακολουθήσουν. Ο Αλ Μπάνα και οι συνεργάτες του εμπνεύστηκαν από το έργο του 

Ουαχάμπ, του οποίου η διδασκαλία επικεντρώνεται, όπως είδαμε και προηγουμένως,  

στη μοναδικότητα του Θεού (tawhid) και την απόλυτη ταύτιση του θρησκευτικού με 

το πολιτικό δεδομένο, που είναι ο σκληρός πυρήνας της ισλαμικής ιδεολογίας. Η 

αντίληψη των Αδελφών Μουσουλμάνων περί ισλαμικού κράτους εμπνεόταν από τις 

μεθόδους των ολοκληρωτικών καθεστώτων, δηλαδή του φασιστικού και του 

ολοκληρωτικού, και υποστήριζε την ακόμη και διά της βίας επιβολή ενός 

θεοκρατικού κράτους
141

. Στις πρώτες δεκαετίες της ίδρυσής της, η Μουσουλμανική 

Αδελφότητα αποσκοπούσε στην εγκαθίδρυση ισλαμικού κράτους, κατά το πρότυπο 

του Προφήτη Μωάμεθ και των διαδόχων του, των τεσσάρων πρώτων χαλιφών
142

. 

Τα πρώτα είκοσι χρόνια η Αδελφότητα κηρύσσει το Κοράνι και ασχολείται με 

φιλανθρωπικά έργα, γεγονός που της επιτρέπει να αυξήσει κατακόρυφα την επιρροή 

της επί της αιγυπτιακής ισλαμικής κοινωνίας. Μετά τον πόλεμο του 1948 και την 

ήττα των Αράβων, και εν συνεχεία της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ, η 
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οργάνωση των Αδελφών Μουσουλμάνων αποφασίζει να διευρύνει τις 

δραστηριότητές της και πέρα από το κράτος πρόνοιας στη μάχιμη πολιτική.  Ο Χασάν 

Αλ-Μπάνα απαιτούσε τη δημιουργία ενός τάγματος για να πολεμήσει στην 

Παλαιστίνη. Έτσι, η οργάνωση των Αδελφών Μουσουλμάνων τέθηκε εκτός νόμου 

στις 6 Δεκεμβρίου του 1948. Ο μυστικός στρατός των Αδελφών Μουσουλμάνων 

δολοφονεί τον πρωθυπουργό Nokrachi Pacha που είχε υπογράψει το βασιλικό 

διάταγμα διάλυσης της Αδελφότητας και ο Αλ Μπάνα δολοφονείται τη 12
η
 

Φεβρουαρίου 1949 από τις μυστικές υπηρεσίες της Αιγύπτου
143

. 

Το 1952, αφού είχε εγκριθεί η επαναλειτουργία της Οργάνωσης, οι Αδελφοί 

Μουσουλμάνοι στηρίζουν και ενισχύουν τη Στρατιωτική Επανάσταση των 

«Ελεύθερων Αξιωματικών» εναντίον του βασιλιά Φαρούκ. Εξάλλου, τα 

προγράμματα τόσο των Αδελφών Μουσουλμάνων, όσο και των «Ελεύθερων 

Αξιωματικών» παρουσιάζουν ομοιότητες στα θέματα της κοινωνικής ανάπτυξης και 

του αγώνα εναντίον της αποικιοκρατίας. Ωστόσο, οι σημαντικές τους διαφορές στις 

περί κράτους αντιλήψεις τους θα τους οδηγήσουν στη σύγκρουση, διότι οι ιδέες του 

Νάσερ περί πατριωτισμού-εθνικισμού ήταν αντίθετες με την ιδέα της πολιτικής 

κοινότητας της umma και οδηγούσε στην πολυδιάσπαση της. Όταν, λοιπόν, οι 

πολιτικές διαφορές εμπεδώθηκαν, ξεκίνησαν και οι προσπάθειες ανατροπής του 

Νάσερ. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Νάσερ από τους Αδελφούς 

Μουσουλμάνους, θα ξεσπάσει εκ μέρους της κυβέρνησης ένα βίαιο κατασταλτικό 

ρεύμα εναντίον των Αδελφών Μουσουλμάνων με φυλακίσεις, διώξεις και εκτελέσεις 

μελών της Αδελφότητας. Παρόλα αυτά, η οργάνωση ίδρυσε παρακλάδια σε διάφορα 

κράτη του αραβικού κόσμου, ενώ κάποια μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας 

ριζοσπαστικοποιήθηκαν υπό την επιρροή του Σαγίντ Κουτμπ. Πάντως, σε σχέση με 

τον Κουτμπ, ο Αλ-Αφγανί, μαζί με τον επόμενο θεωρητικό της ισλαμικής πολιτικής 

ιδεολογίας, τον Αλ-Μαουντουντί, κατατάσσονται στους μετριοπαθείς των 

ισλαμιστικών κινημάτων.    

 

5.3.4 Αμπού Αλ-Αλά Αλ-Μαουντουντί (Abou- al Ala al-Mawdudi) και η 

ίδρυση της οργάνωσης του Ισλαμικού Συναγερμού (Jama’at i-islami) 

 

Ο Αλ-Μαουντουντί (al-Mawdudi) εισάγει στο έργο του έννοιες 

ριζοσπαστικότερες αυτών του Αλ Μπάνα: την έννοια της τζαχιλιγιά (djahilliya- 
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«χρόνος και καιροί άγνοιας» που χαρακτήριζαν τις προϊσλαμικές κοινωνίες) και την 

έννοια της ισλαμικής επανάστασης προσδιορίζοντας έτσι το Ισλάμ ως πολιτική 

ιδεολογία ενός τρίτου δρόμου, κατά τον Αλ-Μαουντουντί, μεταξύ καπιταλισμού και 

σοσιαλισμού. Εργαζόμενος προς την κατεύθυνση αυτή, ο Αλ-Μαουντουντί θα 

επεξεργαστεί ένα είδος Ισλαμικού Συντάγματος, ως μόνης δυνατότητας, κατά τη 

γνώμη του, για τη δημιουργία ενός Ισλαμικού Κράτους
144

.  

 Το 1941, δημιουργεί, με παρόμοια δομή, όπως αυτή της Αδελφότητας του Αλ 

Μπάνα, τον οργανισμό Jama’at i-islami (Ισλαμικός Συναγερμός) και ο καθοδηγητής 

φέρει τον τίτλο «Εμίρ». Σε σύγκριση με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, η 

οργάνωση του Αλ-Μαουντουντί θεωρεί το Ισλάμ πολιτική θεωρία και δεν 

απευθύνεται στη λαϊκή βάση της κοινωνίας, αλλά απευθύνεται περισσότερο στους 

διανοούμενους, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να διεισδύσει στους μηχανισμούς 

του κράτους. Επιπλέον, η Jama’at i-islami κινείται πλέον ως πολιτικό κόμμα και 

παρουσιάζεται στις εκλογές με τη δραστηριότητά της να είναι ξεκάθαρα πολιτική. Το 

1947 ο Αλ-Μαουντουντί διαφωνεί με τη διαίρεση της Ινδίας και αργότερα με τη 

διαίρεση του Πακιστάν, βασίζοντας τα επιχειρήματά του στην άποψη ότι η umma 

πρέπει να είναι αδιαίρετη και να αποφεύγει τη συγκρότηση ισλαμικών κρατών που 

διασπούν την ενότητα των μουσουλμάνων ανά τον κόσμο. Μετά τη διάσπαση της 

Ινδίας και το κόμμα του Ισλαμικού Συναγερμού διασπάστηκε σε δύο, σε εκείνο του 

Πακιστάν και σε εκείνο του Μπανγκλαντές. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1980 και της διακυβέρνησης του Πακιστάν από το στρατηγό δικτάτορα Ζία Ουλ Χακ, 

το κόμμα στηρίζει το καθεστώς και διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις 

πολιτικές εξελίξεις του Πακιστάν, παρόλο που στις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις 

δε συγκεντρώνει πέρα από το 5% των ψήφων του εκλεκτορικού σώματος. Στην 

κυβέρνηση του Ζία θα μετάσχουν μέλη του κόμματος του Ισλαμικού Συναγερμού και 

θα επιβληθεί η επανισλαμοποίηση της κοινωνίας με νόμο του κράτους τη Σαρία. 

Μετά το τέλος του πολέμου στο Αφγανιστάν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990, η επιρροή του κόμματος μειώθηκε εξαιτίας του 

πολιτικού ριζοσπαστισμού άλλων δυνάμεων προερχόμενων από θρησκευτικούς 

θεσμούς, όπως το ρεύμα Ντεομπάντι και οι Ταλιμπάν, οι οποίοι εμπνεόμενοι από τη 

θεμελιοκρατία θεωρούσαν το κόμμα του Ισλαμικού Συναγερμού μετριοπαθές.  
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O Χασάν Αλ-Μπάνα και ο Αλ-Μαουντουντί θεωρούνται και οι δύο οι 

μετριοπαθείς των σουνιτικών ισλαμιστικών κινημάτων. Η δημιουργία αυτών των δύο 

θρησκευτικοπολιτικών οργανώσεων, της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και του 

Ισλαμικού Συναγερμού, αποτέλεσε μια πολιτική επανάσταση για την περιοχή της 

Μέσης Ανατολής. Οι οργανισμοί που δημιούργησαν θα αποτελέσουν το προοίμιο των 

σύγχρονων ισλαμιστικών κινημάτων, αν και η ριζοσπαστικοποίηση των ομάδων θα 

επέλθει στη δεκαετία του 1970, αποτέλεσμα και της επιρροής της σκέψης του Σαγίντ 

Κουτμπ.  

 

5.3.5 Σαγίντ Κουτμπ (Sayyed Qotb) -Η έννοια της τζαχιλιγιά (djahilliya) 
 

Ο Κουτμπ υπήρξε στην αρχή της καριέρας του κριτικός λογοτεχνικών βιβλίων 

και θεωρητικός της εκπαίδευσης. Στα μέσα περίπου της ζωής του στράφηκε στον 

ισλαμισμό και αναγνωρίστηκε ως ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς του 

ριζοσπαστικού Ισλάμ. Κατά τη διάρκεια της εφήμερης συμμαχίας της Αδελφότητας 

με το καθεστώς Νάσερ, ο Κουτμπ κηρύσσει τη δικαιοσύνη, το σοσιαλισμό 

δικαιολογώντας κατά αυτόν τον τρόπο την πολιτική των εθνικοποιήσεων της νέας 

αιγυπτιακής εξουσίας. Ο Νάσερ υποψιαζόμενος ότι η Αδελφότητα επιδιώκει τη 

διείσδυσή της σε όλους τους μηχανισμούς του κράτους αποφασίζει τη διάλυσή της 

τον Ιανουάριο του 1954. Ο Κουτμπ φυλακίζεται με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της 

Αδελφότητας και από εκεί αναπτύσσει μια μανιχαϊστική θέση που θα αποτελέσει το 

σημείο αναφοράς για όλα τα σύγχρονα ριζοσπαστικά ισλαμιστικά κινήματα. Η 

ιδεολογία του συνοψίζεται στην παρακάτω θέση: «Ο σύγχρονος κόσμος αποτελείται 

από δύο αντινομικά τμήματα: το Ισλάμ και την τζαχιλιγιά (djahiliya), δηλαδή την προ 

του Ισλάμ επικρατούσα ειδωλολατρία και βαρβαρότητα». Σύμφωνα με τον Κουτμπ, 

«τα κράτη που διαδέχθηκαν την αποικιοκρατία δεν είναι πραγματικές ισλαμικές 

κοινωνίες». Με βάση το takfir (εξισλαμισμός, καθαρμός), ο Κουτμπ καλεί στη 

θεμελίωση ισλαμικών κοινωνιών και απορρίπτει κάθε σχέση και συμβιβασμό με τους 

μη μουσουλμάνους, ενώ καλεί του πιστούς μουσουλμάνους να πολεμήσουν τη 

βαρβαρότητα με djihad (ιερό πόλεμο)
 145
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 Οι ιδέες του Κουτμπ επηρέασαν τα σύγχρονα ριζοσπαστικά ισλαμιστικά 

κινήματα, των οποίων βασική επιδίωξη ήταν η ανατροπή της υπάρχουσας τάξης 

πραγμάτων μέσω του ιερού πολέμου που θεωρείται επιτακτική ατομική υποχρέωση 

κάθε πιστού μουσουλμάνου. Μια κυβέρνηση μπορεί να θεωρηθεί άπιστη, παρόλο που 

αυτοπροσδιορίζεται ως ισλαμική, αν οι αρχές που στηρίζουν την πολιτική της δεν 

είναι πλήρως και ολοκληρωτικώς ισλαμικές. Για τον Κουτμπ όλες οι ανθρώπινες 

υποθέσεις και κατά αναλογία και οι πολιτικές θα πρέπει να ρυθμίζονται από το Ισλάμ. 

Όπως υποστηρίζει, «μια συνέπεια της πίστης στη μοναδικότητα του Αλλάχ είναι ότι ο 

Ύψιστος Αλλάχ είναι ο Κύριος και Κυρίαρχος των ανθρώπων όχι μόνο ως προς τις 

πεποιθήσεις, τις ιδέες τους, τις συνειδήσεις και τα τελετουργικά της λατρείας αλλά 

και στις πολιτικές υποθέσεις τους…ο Μουσουλμάνος πιστεύει ότι δεν υπάρχει πιο 

αληθινός κυρίαρχος παρά ο ίδιος ο Αλλάχ, κανένας εκτός από τον Αλλάχ δεν υπάρχει 

για να πληροφορήσει [τον άνθρωπο] σχετικά με τις σχέσεις και τους συσχετισμούς με 

το σύμπαν, με τα υπόλοιπα έμβια όντα και με τους συνανθρώπους του. Για το λόγο 

αυτό ο Μουσουλμάνος στρέφεται στον Αλλάχ για καθοδήγηση και νομοθεσία για 

κάθε έκφανση της ζωής είτε πρόκειται για πολιτική διακυβέρνηση, οικονομική 

δικαιοσύνη, προσωπική συμπεριφορά είτε για κανόνες και νόρμες κοινωνικής 

επικοινωνίας»
146

. 

Στη φυλακή, ο Κουτμπ έγραψε ένα από τα πιο σημαντικά έργα του με τίτλο 

«Σήματα στο Δρόμο». Ο Κουτμπ ξεκινά από την καταγραφή μιας παγκόσμιας κρίσης 

                                                                                                                                            
καθήκον κάθε μουσουλμάνου είναι να δημιουργήσει μια κοινωνία δικαίου και ισονομίας μέσα στην 

οποία οι μη έχοντες θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Αυτό απαιτεί ιερό πόλεμο, που κυριολεκτικά 

σημαίνει προσπάθεια ή αγώνα σε όλα τα επίπεδα και όλα τα μέτωπα: πνευματικό, κοινωνικό, 

προσωπικό και πολιτικό. Η ισλαμική διανόηση είναι χωρισμένη σε δύο μεγάλες παραδοσιακές σχολές 

σχετικά με το djihad: το αλ τζιχάντ αλ ακμπάρ (τον μεγάλο αγώνα) και αλ τζιχαντ αλ αζγκαρ (τον 

μικρότερο αγώνα). Ο μεγαλύτερος αγώνας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διάγουν 

το βίο τους οι μουσουλμάνοι επιδιώκοντας την αγιότητα τους σε ένα μιαρό κόσμο. Πρόκειται, 

επομένως, για μια εσωτερική προσπάθεια κάθε μουσουλμάνου να εξελίξει τον εαυτό του ως άνθρωπο. 

Αντίθετα, ο μικρότερος αγώνας αναφέρεται στην αυτοσυντήρηση και την αυτοάμυνα και 

χαρακτηρίζεται από άμεση εξωστρέφεια. Η εκδοχή αυτή είναι η πηγή των αντιλήψεων του πολιτικού 

ισλάμ περί «ιερού πολέμου». Η αντίληψη αυτή περί της βιαιότητας και επιθετικότητας του ισλαμικού 

djihad ενισχύεται και από τη σύγχρονη δυτική σκέψη, η οποία επηρεασμένη από την ιδέα του ιερού 

πολέμου της εποχής των σταυροφοριών, τείνει να απεικονίζει το τζιχάντ ως ένα ισλαμικό πόλεμο 

εναντίον των απίστων, ο οποίος στοχεύει στην κατάκτηση. Στην πραγματικότητα , ωστόσο, το djihad 

είναι ένα δόγμα πνευματικής προσπάθειας της οποίας η στρατιωτική δράση αποτελεί μόνο τη μια του 

έκφανση. Βλ. Noor, Farish, A., “The evolution of Jihad in Islamist Political Discourse: How a Plastic 

Concept Became Harder, Social Science Research Council, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 
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σε επίπεδο αξιών. Υποστηρίζει ότι ο μαρξισμός έχει χάσει την αρχική γοητεία του 

παρακμάζοντας ως μια καταπιεστική κρατική ιδεολογία. Θεωρεί, επίσης, ότι η Δύση, 

παρά την οικονομική και στρατιωτική της ισχύ, έχει χάσει τις αξίες που την 

καθιστούσαν ηγέτη της ανθρωπότητας. Για τους λόγους αυτούς θεωρούσε ότι το 

Ισλάμ αποτελεί τη μόνη εναλλακτική επιλογή.  

Το βήμα του Κουτμπ προς το ριζοσπαστικό Ισλάμ έγινε μέσα από την 

προσέγγιση ενός όρου του Κορανίου, τη τζαχιλιγιά (jahiliya). Η τζαχιλιγιά 

παραπέμπει σε έναν τρόπο ζωής των Αράβων, πριν την αποκάλυψη του Ισλάμ από 

τον Προφήτη Μωάμεθ, δηλαδή σε μια εποχή άγνοιας ή βαρβαρότητας, όταν 

επικρατούσαν οι παγανιστικές τελετές και οι τότε λαοί προσκυνούσαν πέτρινα 

είδωλα. Η θεωρητική επανάσταση του Κουτμπ ξεκινάει από τον ισχυρισμό του πως οι 

σύγχρονες μουσουλμανικές κοινωνίες βρίσκονται σε συνθήκες jahiliya, καθώς σε 

αυτές κυριαρχούν ψευδεπίγραφα είδωλα, όπως για παράδειγμα είναι το «έθνος», «το 

κόμμα», «ο λαός», «ο στρατός». Για τον Κουτμπ υπάρχουν δύο δρόμοι οργάνωσης 

της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και θρησκευτικής ζωής, μακριά από τον 

Αλλάχ και κοντά στον Αλλάχ. Συγκεκριμένα: «Υπάρχουν μόνο δυο πιθανότητες για 

τη ζωή ενός λαού ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Υπάρχει η κατάσταση της 

καθοδήγησης και κατάσταση του λάθους, όποια μορφή και αν παίρνει το λάθος. Η 

κατάσταση της αλήθειας και η κατάσταση του ψεύδους, όποιες και αν είναι οι μορφές 

του ψεύδους. Το καθεστώς του φωτός ή το καθεστώς του σκότους[…] το καθεστώς 

του Ισλάμ και το καθεστώς της τζαχιλιγιά. Το καθεστώς της πίστης ή το καθεστώς 

της απιστίας, οποιουδήποτε είδους. Οι άνθρωποι είτε διάγουν το βίο τους σύμφωνα 

με το Ισλάμ, ακολουθώντας το ως τρόπο ζωής και κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης, 

είτε βρίσκονται υπό καθεστώς μη πίστης, τζαχιλιγιά, ιδιοτροπίας, σκότους, ψεύδους 

και λάθους»
147

. 

Όταν μια κοινωνία βρίσκεται στην κατάσταση της τζαχιλιγία, τότε η μόνη 

λύση που απομένει στον πιστό μουσουλμάνο είναι η ανατροπή της «παράνομης 

κυβέρνησης» και η αντικατάστασή της από μια ισλαμική κοινωνία. Ο στόχος αυτός 

μπορεί να επιτευχθεί, σύμφωνα με τον Κουτμπ, μέσω του ιερού πολέμου (djihad) που 

ερμηνεύεται με τέτοιο τρόπο, ώστε το νόημά του να συνοψίζεται στη διάδοση του 

Ισλάμ στον κόσμο. Με βάση αυτή τη θεώρηση, ο Κουτμπ επιτίθεται στα αραβικά 

εθνικιστικά καθεστώτα, τα οποία κατηγορεί ότι κατασκευάζουν είδωλα, για να 
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διαιωνίσουν την κυριαρχία τους. Ο Κουτμπ ισχυρίζεται ότι, τόσο οι μη 

μουσουλμάνοι, όσο και οι μουσουλμάνοι έχουν περικυκλωθεί από την τζαχιλιγιά και 

θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος, για να ξεφύγει η ανθρωπότητα από αυτή την κατάσταση 

είναι να βρεθεί μια πρωτοπορία πεφωτισμένη, η οποία θα οριοθετήσει μια 

συγκεκριμένη διαδρομή «αναγνωρίζοντας τα σήματα στο δρόμο, ώστε να καθοριστεί 

το σημείο εκκίνησης, η φύση του ταξιδιού, οι ευθύνες που θα αναληφθούν και ο 

τελικός στόχος της πορείας αυτής»
148

. Αυτό που απαιτείται εκ μέρους του κάθε 

πιστού μουσουλμάνου, προκειμένου να ξεπεραστεί η κατάσταση της τζαχιλιγιά είναι 

ο ιερός πόλεμος εναντίον των «απίστων» κάθε θρησκείας, ώστε το Ισλάμ να 

επιστρέψει στην καθαρότητα. Σύμφωνα με τον Κουτμπ βασικό πρόβλημα της 

ισλαμικής κοινωνίας ήταν ο εκσυγχρονισμός, υπό τον οποίο οι ανθρώπινοι νόμοι και 

η ανθρώπινη κυριαρχία αντικατέστησαν τους θεϊκούς νόμους και την κυριαρχία του 

θεού. Η εκκοσμίκευση και οι θεωρίες του εθνικισμού, του αραβισμού και του 

σοσιαλισμού είχαν δημιουργήσει ένα παρεμβατικό, άπιστο κράτος με τη βοήθεια και 

την υποστήριξη του επίσημου θρησκευτικού κατεστημένου. Κατά συνέπεια, τόσο το 

κράτος, όσο και το θρησκευτικό κατεστημένο είναι άπιστα και πρέπει να 

πολεμηθούν
149

. Ο πόλεμος αυτός θα πρέπει να πάρει τη μορφή ιερού πολέμου (jihad), 

ο οποίος συνεπάγεται θυσίες και μαρτυρικό θάνατο για χάρη της κοινωνίας
150

. 

Σε αντίθεση με την αντίληψη του Μαουντουντί, που ιστορικά θεωρούσε το 

κράτος όχημα αλλαγών, η αντίληψη του Κουτμπ δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην 

κοινωνία. Ο Κουτμπ επεξεργάστηκε τη σκέψη του Μαουντουντί και της προσέδωσε 

μια πιο ριζοσπαστική ποιότητα. Διαχώρισε τη νεωτερικότητα από την υιοθέτηση των 

αρχών του δυτικού τρόπου ζωής, απαιτώντας τον εναγκαλισμό της νεωτερικότητας, 

απορρίπτοντας, ωστόσο, την υιοθέτηση των δυτικών προτύπων. Ο Κουτμπ, επίσης, 

διαχώρισε την επιστήμη από την ιδεολογία, υποστηρίζοντας ότι η νεωτερικότητα 

απαρτίζεται από δύο είδη επιστημών, τις φυσικές και τις φιλοσοφικές. Οι 

μουσουλμάνοι έχουν μια «συλλογική υποχρέωση» να ακολουθούν την υλική πρόοδο 

και την εκμάθηση των πρακτικών επιστημών, αλλά δεν αποδέχεται τις φιλοσοφικές 

δυτικές θεωρίες.  
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Η ριζοσπαστικοποίηση της σκέψης του Κουτμπ εκφράστηκε μέσα από τη 

θέση του για εγκαθίδρυση ενός ισλαμικού κράτους κατά το πρότυπο του Χαλιφάτου 

του 7
ου

 αιώνα του Προφήτη Μωάμεθ και των διαδόχων χαλίφηδων. Το κράτος αυτό 

θα ήταν οργανωμένο με πρότυπο το Κοράνι και τη σούννα. Έτσι, το Ισλάμ θα έλεγχε 

όλο το φάσμα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής του κράτους. Έτσι, 

τόσο ο Χασάν Αλ-Μπάνα, όσο και o Κουτμπ ανέπτυξαν μια συγκρουσιακή ρητορική 

ενάντια στην ιδέα μιας υλιστικής, διεφθαρμένης, επεκτατικής και παρακμιακής 

Δύσης, πάντοτε σε σύγκρουση με το μουσουλμανικό κόσμο. Αν και οι δύο 

θεωρητικοί απέρριπταν τη Δύση ως παρακμιακή και πρότειναν το Ισλάμ ως θεμέλιο 

για το μοντέρνο ισλαμικό κράτος, ωστόσο, θεωρούσαν ότι όλες οι επιστημονικές 

κατακτήσεις της Ευρώπης θα έπρεπε να ενσωματωθούν στο νέο αυτό θεοκρατικό 

τύπο κρατικής οργάνωσης.  

Η αναδιαμόρφωση της έννοιας του ιερού πολέμου από τον Κουτμπ, που του 

προσέδωσε βίαια χαρακτηριστικά, περιέχει ψήγματα των θεωριών του μαρξισμού-

λενινισμού, και μάλιστα με μαοΐστική και λενινιστική χροιά. Ακολουθώντας τον 

μαοΐστικό διαχωρισμό ανάμεσα σε τρόπους χειρισμού αντιθέσεων ανάμεσα σε φίλους 

και εχθρούς, ο Κουτμπ υποστήριξε ότι ο ιερός πόλεμος εμπεριέχει πειθώ και 

καταναγκασμό. Ο πρώτος τρόπος είναι κατάλληλος για φίλους και ο δεύτερος 

κατάλληλος για εχθρούς. Ο Κουτμπ θεωρεί ότι στο τέλος μόνο η φυσική βία θα 

απομακρύνει τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια για την εγκαθίδρυση 

μιας ισλαμικής κοινότητας. Θεωρεί ότι η χρήση βίας είναι θεμιτή, προκειμένου να 

εξασφαλίσει κανείς την ελευθερία και να θέσει τέλος στο θεσμό της δουλείας. Ο 

Κουτμπ θεωρούσε ότι το δημοκρατικό πολίτευμα στο δυτικό κόσμο είχε αποτύχει 

μαζί με τις εθνικιστικές και σοσιαλιστικές θεωρίες, όπως και όλες τις θεωρίες που 

έχουν διατυπωθεί από ανθρώπους. Κατέληγε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι η 

συγκυρία ήταν κατάλληλη, ώστε να γίνει η στροφή προς το Ισλάμ και τη 

μουσουλμανική κοινότητα (umma), η οποία κατά τη γνώμη του διέθετε τις αναγκαίες 

αξίες για υγιή ανάπτυξη και πραγματική πρόοδο της ανθρωπότητας
151

.  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διαφορά μεταξύ του μετριοπαθούς και του 

ριζοσπαστικού πολιτικού Ισλάμ εντοπίζεται στη  διαπίστωση ότι, ενώ οι μετριοπαθείς 

αγωνίζονταν για κοινωνική μεταρρύθμιση μέσα από το σύστημα, οι ριζοσπάστες 

ήταν πεπεισμένοι ότι καμία ουσιαστική κοινωνική αλλαγή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς 
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τη βίαιη  κατάληψη της κρατικής εξουσίας. Οι ριζοσπάστες ισλαμιστές εμπνέονται 

από τις ιδέες του Κουτμπ περί ιερού πολέμου και θεωρούν ότι  η ιστορική συγκυρία, 

μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, αποτελεί κομβικό σημείο το οποίο οι 

μουσουλμάνοι πρέπει να εκμεταλλευτούν για να προωθήσουν το Ισλάμ ως την 

παγκόσμια ιδεολογία της χειραφέτησης του ανθρώπου και να εγκαθιδρύσουν ένα 

ισλαμικό κράτος κατά το πρότυπο της ισλαμικής umma, της πρώτης κοινότητας των 

πιστών μουσουλμάνων ακολούθων του Μωάμεθ.  

 

5.3.6 Κυρίαρχες τάσεις στις σύγχρονες μουσουλμανικές κοινωνίες: 

κοσμικοί μουσουλμάνοι, «μετριοπαθείς» και «ριζοσπάστες» ισλαμιστές 

  

Η σκέψη των παραπάνω ισλαμιστών διανοητών αποτέλεσε τη θεωρητική 

βάση για τις διάφορες εκδοχές του ισλαμισμού ως πολιτικής ιδεολογίας, όπως 

εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του 20
ου

 και του 21
ου

 αιώνα. Οι διανοητές αυτοί 

επηρέασαν και ενέπνευσαν την ιδεολογία των περισσότερων σουνιτικών 

ισλαμιστικών κινημάτων του αραβικού κόσμου. Όπως προαναφέρθηκε, ο όρος 

πολιτικό Ισλάμ χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την ιδεολογία που υποστηρίζει 

ότι το Ισλάμ θα πρέπει να αποτελεί κομμάτι του πολιτικού γίγνεσθαι. Οι 

υποστηρικτές αυτής της ιδεολογίας ονομάζονται «ισλαμιστές», για να διακριθούν με 

αυτόν τον τρόπο από τους μουσουλμάνους υποστηρικτές της εκκοσμίκευσης στην 

οργάνωση της πολιτικής εξουσίας, που υποστηρίζουν τη σαφή διάκριση μεταξύ της 

πολιτικής και της θρησκείας. Το «ισλαμικό κίνημα» σε γενικές γραμμές επιδιώκει 

συνολικά την εδραίωση ισλαμικών καθεστώτων, που θα οργανώσουν το πολιτικό 

σύστημα με βάση το Κοράνι και τη Σαρία (παραδοσιακές ισλαμικές αρχές). Ωστόσο, 

αναλόγως των θέσεών τους και για χάρη σαφήνειας, οι «ισλαμιστές» διακρίνονται 

στους «μετριοπαθείς ισλαμιστές» (moderate islamists) και στους «ριζοσπάστες 

ισλαμιστές» (radical islamists). Η διάκριση αυτή βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν τη σχέση ανάμεσα στο Ισλάμ και τη Δημοκρατία. Έτσι, ενώ οι 

πρώτοι πιστεύουν ότι το Ισλάμ και η Δημοκρατία δεν είναι εντελώς ασύμβατες 

έννοιες, οι δεύτεροι υποστηρίζουν την καθαρότητα της θρησκείας, η οποία θα πρέπει 

να βρίσκει εφαρμογή στην πολιτική, κοινωνική και ιδιωτική σφαίρα. Επίσης, οι 

ριζοσπάστες «ισλαμιστές», σε γενικές γραμμές, επιδιώκουν την επανασύσταση της 

αρχικής umma, της κοινότητας των πιστών μουσουλμάνων με τη μορφή που είχε 

αυτή από την εποχή του Μωάμεθ έως τη διάλυσή της τελικώς κατά το 19
ο
 αιώνα, 
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έπειτα από την επικράτηση του έθνους-κράτους. Κατά συνέπεια, οι ισλαμιστές που 

επιδιώκουν την επανασύσταση της αρχικής umma, ακόμα και δια της βίας, 

κατατάσσονται στους «ριζοσπάστες», ενώ αυτοί που συμβιβάζονται με τα νέα 

δεδομένα που δημιουργήθηκαν και τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα μπορούν 

να χαρακτηριστούν «μετριοπαθείς».  

Η διάκριση ανάμεσα σε «μετριοπαθείς» και «ριζοσπάστες» ισλαμιστές δεν 

ανταποκρίνεται πάντοτε στην πραγματικότητα, αλλά πρόκειται για μια διάκριση 

συμβατική, με σκοπό να εξυπηρετήσει αναλυτικούς σκοπούς. Κατά βάση, υπάρχει 

μια ποικιλία απόψεων μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ πολύ συχνά οι θέσεις των 

ισλαμιστών μεταβάλλονται υπό την επίδραση διαφόρων παραγόντων και, κυρίως, 

εξαιτίας πολιτικών σκοπιμοτήτων, με αποτέλεσμα άλλοτε να εμφανίζονται πιο 

ριζοσπαστικές οι θέσεις τους και άλλοτε να διακρίνονται από πολιτικό πραγματισμό.  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το πολιτικό Ισλάμ δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως αδιαίρετο, ακραίο και ριζοσπαστικό στις απόψεις του περί της 

οργάνωσης της κρατικής εξουσίας. Ο ισχυρισμός ότι τα ισλαμιστικά κινήματα που 

χρησιμοποιούν τη ρητορική της θρησκείας ρέπουν προς την τρομοκρατία και κατά 

συνέπεια είναι ασύμβατα με την έννοια της δημοκρατίας είναι παραπλανητικός. Και 

αυτό διότι οι «μεταρρυθμιστές» ισλαμιστές εμφανίζουν συμβιβαστικές θέσεις όσον 

αφορά το δημοκρατικό πολίτευμα, ενώ οι «ριζοσπάστες», όχι. Οι «μετριοπαθείς» 

ισλαμιστές οργανώνουν και παροτρύνουν τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις μέσα στο 

υπάρχον πολιτικό περιβάλλον, ενώ οι «ριζοσπάστες» επιχειρούν να κατακτήσουν την 

κρατική εξουσία, αφού έχουν πεισθεί ότι η πολιτική κατάσταση αποτελεί τροχοπέδη 

για την κοινωνική αναμόρφωση με βάση το Ισλάμ. Όπως υποστηρίζει ο Esposito, «το 

Ισλάμ όπως όλες οι μεγάλες θρησκείες και παραδόσεις διαθέτει μια τεράστια γκάμα 

συμβόλων και εκφάνσεων που μπορούν να συνδεθούν τόσο με τη απολυταρχία όσο 

και με την ελευθερία και την ισότητα»
152

. Οι τάσεις αυτές που διακρίνουν τη 

σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα στον μουσουλμανικό κόσμο είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές, διότι η επικράτηση τελικώς μίας εκ των δύο τάσεων θα κρίνουν και την 

πορεία του εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή.    
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Ι.Κοσμικοί μουσουλμάνοι 
 

Οι μουσουλμάνοι που τοποθετούνται υπέρ της εκκοσμίκευσης στα καθεστώτα 

της Μέσης Ανατολής αντιτίθενται στην εγκαθίδρυση θεοκρατικών ισλαμιστικών 

καθεστώτων, τα οποία θα εφαρμόζουν στην πράξη τη σαρία, δηλαδή τον ισλαμικό 

νόμο. Ταυτόχρονα, καταδικάζουν τη χρήση βίας και τις τρομοκρατικές ενέργειες 

παρά την οργή για το αδιέξοδο του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την ισραηλινή 

πολιτική των εποικισμών στην περιοχή της Παλαιστίνης. Οι υποστηρικτές του 

κοσμικού κράτους στη Μέση Ανατολή αμφισβητούν ευθέως τις δημοκρατικές 

αξιώσεις των ισλαμιστών, καθώς θεωρούν αναξιόπιστη την προσήλωσή τους στον 

πλουραλισμό. Θεωρούν ότι η ρητορική των ισλαμιστών σχετικά με τη δημοκρατία 

έχει προπαγανδιστικούς σκοπούς, ενώ αντιμετωπίζουν εχθρικά το πολιτικό ισλάμ 

εξαιτίας του μηνύματός του που θεωρείται σκοταδιστικό, ανεύθυνο και ουτοπικό και 

του χαρακτήρα του που θεωρείται εξτρεμιστικός και των μεθόδων του που κρίνονται 

τρομοκρατικές και βίαιες. Οι υποστηρικτές του κοσμικού κράτους ανησυχούν πως, αν 

εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, το πολιτικό Ισλάμ θα 

χρησιμοποιήσει τις δημοκρατικές διαδικασίες, για να κυριαρχήσει στον αραβικό 

κόσμο και να ιδρύσει ένα θεοκρατικό ολοκληρωτικό κράτος με βάση το παράδειγμα 

του Ιράν. 

 

ΙΙ. «Μετριοπαθείς» Ισλαμιστές 
 

Οι «μετριοπαθείς» ισλαμιστές επιδιώκουν μια εκ των «κάτω προς τα άνω» 

αλλαγή της κοινωνίας, δηλαδή μια αλλαγή με λαϊκή συναίνεση. Αυτή είναι γνωστή 

ως η προσέγγιση da wa (η λέξη σημαίνει κάλεσμα) και αφορά στην απόπειρα να 

πεισθούν οι πιστοί να ακολουθήσουν το δρόμο του Ισλάμ. Οι «μετριοπαθείς» 

ισλαμιστές συμμετέχουν στις εκλογές και αποδέχονται τους δημοκρατικούς κανόνες 

αρκεί οι ισλαμικές αξίες να διατηρηθούν ανέπαφες. Οι απόψεις τους αναφορικά με το 

θεσμικό πλαίσιο χαρακτηρίζονται από ευελιξία, αλλά άκαμπτες σε σχέση με τις 

πολιτικές, θρησκευτικές και καλλιτεχνικές ελευθερίες. Είναι πιο ελαστικοί σε 

ζητήματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αρκετά συντηρητικοί σε 

σχέση με τον ρόλο της γυναίκας στην πολιτική και στην κοινωνία
153

. Αυτό που 

διαχωρίζει τους «μετριοπαθείς» ισλαμιστές από τους «ριζοσπάστες» είναι η αντίληψή 
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τους για το βαθμό αυτονομίας της πολιτικής σφαίρας και της ανθρώπινης ελευθερίας 

στην ερμηνεία του νόμου του Θεού. Η πολιτική οργάνωση θα πρέπει, σύμφωνα με 

τους «μετριοπαθείς» ισλαμιστές, να ρυθμίζεται ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις του τόπου και του χρόνου. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία κρίνεται ως 

η πιο κατάλληλη μορφή διακυβέρνησης, ικανής να περιορίσει τις υπερεξουσίες του 

ηγέτη. Εξάλλου, η δημοκρατία γίνεται αποδεκτή από τους θεωρητικούς του 

ισλαμισμού, όπως τον Μαουντουντί, αρκεί να παραμένει μέσα στο πλαίσιο του Ισλάμ 

και της Σαρία
154

.  

Ακόμη, οι «μετριοπαθείς» ισλαμιστές διαφέρουν από τους «ριζοσπάστες» στο 

ότι προκρίνουν μια περισσότερο φιλελεύθερη ερμηνεία του Κορανίου. Σε γενικές 

γραμμές, οι «μετριοπαθείς» ισλαμιστές κρατούν μια πιο φιλελεύθερη στάση απέναντι 

στην έννοια της ijtihad
155

, δηλαδή την άσκηση ανεξάρτητης κρίσης. Ο ουσιαστικός 

διαχωρισμός ανάμεσα στους ιδεολόγους του ριζοσπαστικού Ισλάμ αφορά την 

υπόσταση της σαρία (ισλαμικός νόμος), και συνεπώς της δημοκρατίας στην κοινωνία. 

Η ιστιχάντ αναφέρεται στη θεσμοθετημένη πρακτική της ερμηνείας της σαρία, έτσι 

ώστε να λάβει υπόψη της τις ιστορικές συνθήκες και τις διαφορετικές οπτικές. 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα σώμα δικαίου το οποίο συνεχώς εξελίσσεται, 

μεταβάλλεται και προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες. Η στάση απέναντι στην 

ιστιχάντ αποτελεί το πλέον σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί τους προοδευτικούς 

από τους συντηρητικούς ισλαμιστές, καθώς οι πρώτοι θεωρούν ότι υπάρχουν 

περιθώρια επανερμηνείας της σαρία, ενώ αντίθετα οι δεύτεροι διαφωνούν ισχυρά με 

αυτή την προοπτική. Οι περισσότερο μετριοπαθείς ισλαμικές αντιλήψεις περί 

οργάνωσης του κράτους σύμφωνα με ισλαμικές αρχές θεωρούν ότι οι βασικοί 

κανόνες δίνονται εκ των προτέρων και κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνονται 

αντικείμενο μεγαλύτερης επεξεργασίας και να προσαρμόζονται στις νέες περιστάσεις. 

Οι ουλεμά θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι σύγχρονοι νόμοι και οι πολιτικές 

αποφάσεις βρίσκονται σε συμφωνία με το Ισλάμ.  
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Μια άλλη πολύ σημαντική θεωρητική αρχή για την πορεία του 

εκδημοκρατισμού που αποδέχονται οι «μετριοπαθείς» ισλαμιστές είναι αυτή της 

διαβούλευσης (shura). Η αρχή της διαβούλευσης (shura) θεωρείται ως το λειτουργικό 

ισοδύναμο της δυτικού τύπου κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Για αρκετούς 

μουσουλμάνους, η επανερμηνεία των ισλαμικών κειμένων έτσι ώστε να συμβαδίζουν 

με τη δημοκρατία δεν είναι απαραίτητη, καθώς τα ιερά κείμενα προτείνουν ήδη, έως 

ένα βαθμό, τη δημοκρατική διακυβέρνηση
156

. «Το Κοράνι προστάζει τους 

μουσουλμάνους να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με βάση τη διαβούλευση είτε 

πρόκειται για ιδιωτικό ζήτημα είτε για δημόσιο…Το Κοράνι δεν προτείνει σκληρές 

και γρήγορες αποφάσεις. Ο αριθμός, η μορφή των εκλογών, η διάρκεια της 

αντιπροσώπευσης και άλλα παρόμοια ζητήματα αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια 

των ηγετών της κάθε εποχής και της κάθε χώρας. Το σημαντικό είναι οι ηγέτες να 

περιστοιχίζονται από εκπροσώπους απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη αυτών που 

εκπροσωπούν και να διαθέτουν ακεραιότητα χαρακτήρα»
157

. O Αγιατολάχ Μπακίρ 

Αλ Σαντρ (Ayatolah Bakir al Sadr) συνδέει τη διαβούλευση (shura) με τα δικαιώματα 

των πολιτών: «Οι πολίτες, οι εκλεκτοί του Θεού, έχουν δικαίωμα να διευθύνουν τις 

υποθέσεις τους στη βάση της αρχής της διαβούλευσης και αυτό θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την ίδρυση μιας συνέλευσης της οποία τα μέλη θα θεωρούνται 

πραγματικοί εκπρόσωποι του λαού»
158

. Έτσι, η shura μετατρέπεται σε οργανικό 

στοιχείο της σχέσης του Ισλάμ με τη Δημοκρατία και οι «μετριοπαθείς» ισλαμιστές 

ερμηνεύουν τη shura ως μια μορφή δημοκρατικά εκλεγμένου συμβουλίου ή 

κοινοβουλίου και πιστεύουν πως ο ισλαμικός νόμος ήδη αναγνωρίζει  την ιδέα της 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. «Η shura θα βοηθήσει και θα καθοδηγήσει τον amir 

(ηγέτη). Είναι υποχρεωτικό για τον ηγέτη να διοικεί τη χώρα του με τη συμβολή της 

shura. Ο ηγέτης μπορεί να διατηρεί την εξουσία μόνο εφόσον απολαμβάνει της 

εμπιστοσύνης του λαού και είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί αν χάσει την 

εμπιστοσύνη του. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να ασκήσει κριτική στον ηγέτη και 

στην κυβέρνηση του και όλα τα έλλογα μέσα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για την 

έκφραση της κοινής γνώμης»
159

.  
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Τα περισσότερα από τα ισλαμικά κόμματα που χαίρουν της εμπιστοσύνης των 

λαών της Μέσης Ανατολής ανήκουν στο «μετριοπαθές» πολιτικό Ισλάμ, αφήνοντας 

περιθώρια συνεργασίας με τη Δύση, σέβονται τους δημοκρατικούς πολιτικούς 

κανόνες και απέχουν από τη χρήση βίας, ενώ συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή 

των κρατών. Κάποιες από αυτές τις ισλαμικές οργανώσεις λειτουργούν νόμιμα ως 

πολιτικά κόμματα, όπως το «Ισλαμικό Μέτωπο» (Islamic Action Front) στην 

Ιορδανία και το «Κόμμα της Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης» στο Μαρόκο (Justice and 

Development Party), η «Εναχντά» στην Τυνησία, η οποία εγγυάται την ισότιμη 

συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, την 

ανεξιθρησκία και τον κοσμικό χαρακτήρα του πολιτεύματος. Η «Μουσουλμανική 

Αδελφότητα» στην Αίγυπτο προχώρησε το 2004 σε μια ιστορική μεταρρύθμιση, 

καθώς εξέφρασε τη δέσμευση της για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων 

των Αιγυπτίων ανεξαρτήτως πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων και για 

σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών. Απέρριψε τη θεοκρατία και αποδέχθηκε 

τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους αποδεχόμενη τη δημοκρατία και τον 

διαχωρισμό των εξουσιών
160

. Η «Μουσουλμανική Αδελφότητα» εγκατέλειψε τον 

ριζοσπαστισμό της δεκαετίας του 1970 και εντάχθηκε στο «πολιτικό παιχνίδι». 

Ακόμα και στην οικονομική της θεώρηση δεν απορρίπτει την καπιταλιστική 

λειτουργία της οικονομίας, αν και θεωρητικά υποστηρίζει την εφαρμογή ενός είδους 

«ισλαμικής οικονομίας»
161

. Το 2012, έγινε το πρώτο δημοκρατικά εκλεγμένο 

πολιτικό κόμμα στην Αίγυπτο, αλλά θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τις 

κυβερνήσεις του Μπαχρέιν, της Αιγύπτου, της Ρωσίας, της Συρίας, της Σαουδικής 

Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ωστόσο, η Αδελφότητα επιμένει 

ότι είναι μια ειρηνική οργάνωση, επισημαίνοντας τις δημοκρατικές εκλογές στις 

οποίες συμμετείχε και την αναγκαστική παραίτηση της δια της βίας έπειτα από 

επέμβαση του στρατού το 2013. 

 

ΙΙΙ. Ριζοσπάστες Ισλαμιστές 
 

Σε αντίθεση με το «μετριοπαθές» πολιτικό Ισλάμ, οι «ριζοσπάστες» 

ισλαμιστές ή «τζιχαντιστές» επιδιώκουν μια εκ των «άνω προς τα κάτω» αλλαγή της 
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κοινωνίας. Ερμηνεύουν επιθετικά τον όρο τζιχάντ, δηλαδή ως βίαιη αντεπίθεση με 

στόχο ακόμη και άοπλα θύματα. Οι «τζιχαντιστές» βασίζονται στην ένοπλη δράση, 

για να επιτύχουν τους σκοπούς τους και χαρακτηρίζουν άλλους μουσουλμάνους ως 

αιρετικούς και αποστάτες δικαιολογώντας με αυτό τον τρόπο τις βίαιες επιθέσεις 

εναντίον τους. Οι «ριζοσπάστες» ισλαμιστές ή «τζιχαντιστές» έχουν ως κεντρικό 

σύνθημα την αυθεντικότητα και την επιστροφή του ίδιου του Ισλάμ στην ενεργό 

πολιτική με σκοπό την αποκατάσταση της ισλαμικής κυριαρχίας. Απορρίπτουν τις 

«ξενόφερτες» πολιτικές αντιλήψεις, όπως αυτές της λαϊκής κυριαρχίας και της 

πλειοψηφικά εκλεγμένης εξουσίας. Η υφιστάμενη κοινωνία απορρίπτεται ως 

μολυσματική και διεφθαρμένη. Σύμφωνα με τα κηρύγματα τους, οι μουσουλμάνοι θα 

πρέπει να επιδιώξουν την αντικατάστασή της από μια κοινωνία που θα έχει ως οδηγό 

το αληθινό Ισλάμ. Στους «τζιχαντιστές» κατατάσσονται ομάδες όπως η Αλ-Κάιντα 

και τα παρακλάδια της στο Ιράκ, την Αλγερία και αλλού στον μουσουλμανικό κόσμο 

και το αποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος (ISIS), μια τζιχαντιστική ισλαμιστική 

οργάνωση η οποία έχει καταλάβει μια έκταση της Μέσης Ανατολής που 

περιλαμβάνει ένα κομμάτι της Συρίας και του Ιράκ. Οι «τζιχαντιστές» αντιτίθεται 

στις πολιτικές των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και επιθυμούν την 

εγκαθίδρυση ενός πανισλαμικού κράτους έπειτα από τη βίαιη ανατροπή των 

αραβικών καθεστώτων
162

. Αντιμετωπίζουν την ένοπλη αντίσταση ως θρησκευτικό 

καθήκον κάθε πιστού μουσουλμάνου και ως το μόνο μέσο για την αναθεώρηση των 

κοινωνικοπολιτικών σχέσεων των διεφθαρμένων κοινωνιών στις οποίες διαβιούν
163

. 

Απορρίπτουν τους αυταρχικούς ηγέτες των μεσανατολικών καθεστώτων ως άπιστους 

που έχουν παρεκκλίνει από την καθαρότητα του Ισλάμ, ενώ θεωρούν την 

εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος παραβίαση της πρωτοκαθεδρίας του 

Θεού στις ανθρώπινες υποθέσεις.  

Για τους «ριζοσπάστες» ισλαμιστές, το Ισλάμ δεν είναι και δεν υπήρξε ποτέ 

δημοκρατικό. Ως εκ τούτου, το ριζοσπαστικό πολιτικό Ισλάμ υποστηρίζει την 

ασυμβατότητα της θρησκείας του μουσουλμανισμού με το δημοκρατικό πολίτευμα 

και κυριαρχείται από πουριτανικές ερμηνείες των γραφών. Αντίθετα, οι 

«ριζοσπάστες» ισλαμιστές αντιλαμβάνονται τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στη 

                                                 
162

 Wittes Cofman Tamara, Freedom’s unsteady march: America’s role in building Arab Democracy, 

Τhe Brookings Institution, Washington D.C, 2008, σ. 127 
163

 Στο ίδιο, σ. 127 

  

 



 

 [183]  

 

Μέση Ανατολή ως μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική των δυτικών δυνάμεων με 

σκοπό την καταστροφή του Ισλάμ. Για τους «ριζοσπάστες» ισλαμιστές όλη η εξουσία 

απορρέει από τον Θεό και, κατά συνέπεια, η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας αποτελεί 

παρέκκλιση από τον λόγο του Θεού, αφού οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν το 

δικαίωμα της δημιουργίας νόμων. Θεωρούν ότι ο πολιτικός ηγέτης είναι υπόλογος 

μόνο στον ίδιο το Θεό
164

.   

Επιπλέον, στρέφονται ενάντια σε διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές 

πολιτικές ιδέες και αντιτίθενται στους συνταγματικούς κανόνες. Όλοι αυτοί, που 

ακολουθούν νόμους, που θεσπίσθηκαν από ανθρώπους είναι άπιστοι και πρέπει να 

πολεμηθούν. Το ίδιο και οι εθνικιστές, γιατί περιορίζουν την εδαφική έκφραση και 

έκταση του Ισλάμ. Η προτίμηση των παλιών νομομαθών για τάξη και όχι fitna 

(αναρχία) θα πρέπει να εγκαταλειφθεί, προκειμένου να ξεριζωθεί η απιστία. Ο ιερός 

πόλεμος (djihad) παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Οι «ριζοσπάστες» 

φθάνουν μάλιστα στο σημείο να θεωρούν ότι η σημερινή κατάσταση είναι ίδια με 

εκείνη που επικρατούσε, όταν ο πρώτος Χαλίφης Αμπού Μπακρ (Abu Bakr) 

χρειάσθηκε να πολεμήσει τις φυλές που είχαν αποστατήσει στους Πολέμους της 

Kidda ( Πολέμους της Αποστασίας)
165

. Σε γενικές γραμμές απορρίπτουν τις θεωρίες 

της ελεύθερης οικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης, διότι τις θεωρούν 

υπεύθυνες για τον εκφυλισμό των σεξουαλικών ηθών, τη διάλυση της οικογένειας και 

την επικράτηση ενός ολοένα και μεγαλύτερου καταναλωτικού πνεύματος. Με λίγα 

λόγια απορρίπτουν τον υλισμό της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας και την 

απομάκρυνση από τη θρησκεία. Οι «ριζοσπάστες» ισλαμιστές, όπως και οι ουλεμά, 

διαφωνούν με τους «μετριοπαθείς» ισλαμιστές και την πρόταση τους για μια πιο 

φιλελεύθερη ερμηνεία του Κορανίου και υποστηρίζουν την παραδοσιακή ερμηνεία 

του Ισλάμ. Κατηγορούν τους «μετριοπαθείς» ότι προσπαθούν να συνταιριάσουν το 

Ισλάμ με δυτικές ιδέες και αξίες, «διαστρεβλώνοντας το πραγματικό του νόημα»
166

. 

Έτσι, οι «ριζοσπάστες» είναι αντίθετοι με την προσπάθεια να επανερμηνευθεί το 

Κοράνι και υποστηρίζουν την προσκόλληση στο κυριολεκτικό του νόημα. Κατά 

συνέπεια, με βάση αυτή την ακραία εκδοχή της ισλαμικής αντίληψης περί κράτους 

(φονταμενταλιστική εκδοχή) όλοι οι κανόνες και τα διδάγματα για το θρησκευτικό 

και κοινωνικό βίο θα πρέπει να αναφέρονται στο Κοράνι και στις αφηγήσεις των 
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πράξεων και των λόγων του προφήτη Μωάμεθ. Οι ηγέτες των ισλαμικών 

καθεστώτων θα πρέπει να προβαίνουν σε ερμηνεία των παραπάνω κανόνων και 

διδαγμάτων με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των θρησκευτικών λογίων, των 

ουλεμάδων. Η φονταμενταλιστική εκδοχή της ισλαμικής θεωρίας για το κράτος έχει 

περιορισμένη απήχηση, αν και έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τα πολιτικά 

καθεστώτα που υιοθετήθηκαν από το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία.  

 Για τους «ριζοσπάστες» ισλαμιστές η δημοκρατία, η εκκοσμίκευση, το έθνος-

κράτος είναι δυτικές έννοιες πολιτικής οργάνωσης και, για το λόγο αυτό θεωρούν ότι 

βρίσκονται σε αντιδιαστολή με τη θρησκεία του Ισλάμ και την πολιτική του σκέψη. 

Έτσι, υποστηρίζουν το «δρόμο του Ισλάμ» ως μόνη μορφή πολιτικής οργάνωσης στη 

Μέση Ανατολή
167
. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παραδοσιακοί ερμηνευτές του Ισλάμ, 

όπως για παράδειγμα ο Iqbal Siddiqui, υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει λόγος να 

«εξισλαμιστεί» ένα ήδη διεφθαρμένο και άδικο πολιτικό σύστημα, όπως η 

Δημοκρατία, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουν οι Άραβες είναι «να αναπτύξουν 

μοντέλα κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, βασιζόμενα στις αξίες και τις αρχές 

του Ισλάμ, που να ταιριάζουν με την πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνιών»
168

. 

Η διαφορά των ισλαμικών θεσμών με τους δυτικούς δημοκρατικούς θεσμούς είναι ότι 

«θα καθρεφτίζουν ισλαμικούς στόχους και προτεραιότητες» και αυτό θα τους κάνει 

«διαφορετικούς σε καίρια σημεία»
169

.  

Στο «ριζοσπαστικό» Ισλάμ μπορούν να καταταχθούν οργανώσεις όπως της 

Χεζμπολάχ (Hezbolah) στο Λίβανο και της Χαμάς (Hamas) στην Παλαιστίνη
170

. 

Βεβαίως, παρόλο που και οι δύο οργανώσεις ξεκίνησαν τη δράση τους με τη 

διατύπωση του αιτήματος για την οικοδόμηση μιας υπερεθνικής μουσουλμανικής 

κοινότητας (umma), στην πορεία υιοθέτησαν μια περισσότερο εθνική εκδοχή του 

«ριζοσπαστικού» ισλαμισμού μετατοπίζοντας την πολιτική τους σε πραγματιστικούς 

στόχους εντός εθνικών ορίων. Τόσο η Χαμάς στην Παλαιστίνη όσο και η Χεζμπολάχ 

στο Λίβανο κατέφευγαν κατά το παρελθόν στη χρήση βίας χωρίς, ωστόσο, να την 

υιοθετούν ως μόνιμη στρατηγική. Και τα δύο κινήματα μετεξελίχθησαν σε πολιτικά 
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κόμματα, τα οποία συμμετείχαν στις εκλογές, με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται η 

μετεξέλιξη τους από «ριζοσπαστικά» ισλαμιστικά κινήματα με αντιστασιακή δράση 

σε πολιτικά κόμματα που αποδέχονται τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού 

και υποστηρίζονται από τις τοπικές κοινότητες. Για παράδειγμα, η Χεζμπολάχ 

υποστηρίζεται από τους σιίτες του Λιβάνου, αλλά επιδιώκει και εθνικούς στόχους 

αποτελώντας την ένοπλη αντίσταση εναντίον των Ισραηλινών. Τα αιτήματα των 

Παλαιστινιακών ισλαμιστικών κινημάτων επικεντρώνουν, επίσης, σε τοπικά-

εθνικιστικά ζητήματα, όπως την απαλλαγή από τη στρατιωτική κατοχή της Δυτικής 

Όχθης από τους Ισραηλινούς και τη σύσταση Παλαιστινιακού Κράτους. Τα 

παραπάνω ισλαμιστικά κινήματα, αν και αρκετές φορές χρησιμοποιούν τη βία για να 

επιτύχουν τους σκοπούς τους, εκμεταλλεύονται τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις, για να 

κερδίσουν νομιμοποίηση ως πολιτικά κόμματα και να θεσμοθετήσουν επίσημα την 

παρουσία τους στην πολιτική ζωή των κρατών όπου και αναπτύσσουν τις 

δραστηριότητές τους
171

. Επομένως, στους «ριζοσπάστες» ισλαμιστές διακρίνεται μια 

υποκατηγορία, η οποία επικεντρώνει τη δράση της εντός εθνικών πλαισίων παρά σε 

παγκόσμιο επίπεδο
172

. Τα κινήματα αυτά εμπνέονται από την ιδεολογία που 

κληροδότησε ο Μπιν Λάντεν, κυρίως σε ζητήματα που αφορούν στην δικαιολόγηση 

της χρήσης βίας στη βάση θρησκευτικών αρχών, προκειμένου να επιτευχθούν 

πολιτικοί στόχοι
173

. Άλλα παραδείγματα κινημάτων που κινούνται στο φάσμα του 

«ριζοσπαστικού» ισλαμισμού είναι η Παλαιστινιακή Ισλαμική Jihad στη Δυτική 

Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας, και οι ισλαμιστές αντάρτες του Ιράκ είτε είναι 

σιιτικής είτε σουνιτικής ταυτότητας
174

.  

Σε αυτήν την κατηγορία στην πιο ριζοσπαστική εκδοχή της θα μπορούσαμε να 

κατατάξουμε και τους Σαλαφιστές στην Αλγερία. Οι σαλαφί ισλαμιστές ανήκουν 

στην κατηγορία του «ριζοσπαστικού» ισλαμισμού και υποστηρίζουν ότι το Ισλάμ και 

οι μουσουλμανικές κοινωνίες θα πρέπει να επιστρέψουν στην πίστη, τη θρησκευτική 

ζωή και τη θρησκευτική παράδοση των αρχών του Ισλάμ της περιόδου του Προφήτη 

Μωάμεθ και των πρώτων συντρόφων του. Το Ισλάμ σύμφωνα με τη σαλαφιστική 

εκδοχή θα πρέπει να αποκαθαρθεί από τις μεταγενέστερες ερμηνείες του και να 

υιοθετήσει την αυθεντική κατά γράμμα ερμηνεία του Κορανίου. Πρόσφατα τα 
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κινήματα των σαλαφιστών ισλαμιστών συμμετείχαν στις εξεγέρσεις της «Αραβικής 

Άνοιξης» εναντίον των αυταρχικών καθεστώτων του Μουμπάρακ και του Μπεν Άλι, 

γεγονός που τους έδωσε τη δυνατότητα να ανελιχθούν στην κεντρική πολιτική σκηνή, 

αν και κατά το παρελθόν ακολουθούσαν απολιτικούς ειρηνικούς δρόμους που 

βασίζονταν στο κήρυγμα, την προσευχή, τη συντηρητική καθημερινότητα και την 

κοινωνική δράση. Σε αρκετές περιπτώσεις η σαλαφιστικές ισλαμικές οργανώσεις 

διαθέτουν την οικονομική υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας αντίπαλος πόλος έλξης προς τους Αδελφούς 

Μουσουλμάνους που στηρίζονται από την Αίγυπτο και την Τουρκία. Μετά την 

πτώση του καθεστώτος Μουμπάρακ, οι σαλαφιστές αναδείχθηκαν σε δεύτερη 

κοινοβουλευτική δύναμη μετά την Μουσουλμανική Αδελφότητα στην Αίγυπτο.  

 

5.3.7 Παράγοντες ανάπτυξης πολιτικού ισλαμισμού 
  

 Οι αιτίες ανάπτυξης του πολιτικού ισλαμισμού δε θα πρέπει να αναζητηθούν 

στη θρησκεία ή στην κουλτούρα την προερχόμενη από το Ισλάμ, αλλά στη φύση των 

καθεστώτων του μεσανατολικού κόσμου και στη στάση των δυτικών δυνάμεων, 

κυρίως, των ΗΠΑ στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν την επιρροή τους σε 

συγκεκριμένα καθεστώτα της Μέσης Ανατολής. Έτσι, η ενίσχυση του ριζοσπαστικού 

ισλαμισμού οφείλεται αρχικώς στην εργαλειακή λογική με την οποία 

αντιμετωπίστηκε αυτός, τόσο από τη Δύση όσο και από τα αραβικά καθεστώτα, σε 

μια προσπάθεια ανάσχεσης της σοζιαλίζουσας ιδεολογίας του αραβικού εθνικισμού 

και κατά δεύτερον στον αυταρχικό χαρακτήρα των καθεστώτων της Μέσης Ανατολής 

και των κατασταλτικών μηχανισμών που υιοθέτησαν σε μια προσπάθεια 

αντιμετώπισης του φαινομένου. 

 Κατά τη δεκαετία του 1950, ανήλθαν στην εξουσία εθνικιστικά καθεστώτα, 

άλλοτε με πραξικοπηματικό τρόπο και άλλοτε με επαναστάσεις. Τα καθεστώτα αυτά 

επιχείρησαν να διατηρηθούν στην εξουσία με τη δημιουργία ενός πελατειακού 

δικτύου σχέσεων που εξασφάλιζε τη νομιμοποίησή τους, κυρίως, μέσα από τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η αύξηση του πληθυσμού, κατά τη δεκαετία 

του 1970, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση δημιούργησε στρατιές ανέργων 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα τα εθνικιστικά καθεστώτα να 

αδυνατούν να ικανοποιήσουν μια σειρά κοινωνικών λαϊκών αιτημάτων. Το 

αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια κρίση νομιμότητας των καθεστώτων της 
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Μέσης Ανατολής που συνοδεύτηκε από αμφισβήτηση της κατεστημένης εξουσίας 

τους. Η αμφισβήτηση αυτή εκφράστηκε από τα ισλαμιστικά κινήματα τα οποία 

εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά τις αδυναμίες και τις αποτυχίες των αυταρχικών 

καθεστώτων. Για παράδειγμα, η αιγυπτιακή στρατιωτική ήττα του 1967 

χαρακτηρίστηκε από τους ισλαμιστές ως «θρησκευτική ήττα» και «θεϊκή τιμωρία» 

απέναντι στο εκκοσμικευμένο αραβικό καθεστώς που είχε αγνοήσει τις επιταγές του 

Κορανίου και είχε υιοθετήσει ηθικές και νομικές αρχές τελείως αντίθετες προς το 

πνεύμα του Ισλάμ.  

 Η αντίδραση των αυταρχικών καθεστώτων απέναντι στην κρίση 

νομιμοποίησης που αντιμετώπιζαν οδήγησε στην όξυνση του πολιτικού κλίματος και 

συνέβαλε στην άνοδο του ισλαμισμού. Τα αυταρχικά καθεστώτα του αραβικού 

κόσμου αντί να μεταρρυθμίσουν τις δομές του κράτους και να διευρύνουν την 

κοινωνική του βάση, ώστε να παύσει η λειτουργία του να είναι προνόμιο μόνο των 

πελατειακών σχέσεων, αποφάσισαν να διατηρήσουν το μονοπώλιο της εξουσίας 

παραχωρώντας τον κοινωνικό έλεγχο του δημοσίου χώρου στους ισλαμιστές, για 

παράδειγμα τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και τη λειτουργία της 

δικαιοσύνης.   

Το αποτέλεσμα ήταν να αναπτυχθεί ένα δίπολο ανάμεσα στα αυταρχικά 

καθεστώτα και στους ισλαμιστές, πολιτική κατάσταση που χαρακτήριζε τη Μέση 

Ανατολή για πολλά χρόνια. Κατά συνέπεια, «η πολιτική κατάσταση του αραβικού 

κόσμου χαρακτηρίζεται από τον ανταγωνισμό μεταξύ των απολυταρχικών 

κυβερνήσεων από τη μία και των ημι-ολοκληρωτικών ισλαμικών κινημάτων από την 

άλλη»
175
. Η έλλειψη πολιτικής συμμετοχής μπορεί να αποδοθεί τόσο στους 

απολυταρχικούς ηγέτες όσο και στα ριζοσπαστικά ισλαμιστικά κινήματα. Η εξήγηση 

για την επικράτηση αυτών των δυο πόλων στον αραβικό κόσμο είναι ότι, κατά τη 

διάρκεια της μετααποικιακής περιόδου, οι Άραβες επηρεάστηκαν από κινήματα που 

στρέφονταν ενάντια σε δυτικές αντιλήψεις πολιτικής οργάνωσης και ανάπτυξης.  Η 

αντιπαράθεση των Αράβων με τις ευρωπαϊκές αποικιακές δυνάμεις του 19
ου

 αιώνα 

οδήγησε στην απόρριψη δυτικών προτύπων, όπως την εκκοσμίκευση και τον 

εκδημοκρατισμό που θεωρήθηκαν ιμπεριαλιστικές ιδεολογίες. Έτσι, η δημοκρατία 

και οι αντιπροσωπευτικές μορφές διακυβέρνησης ταυτίστηκαν με την αποικιοκρατική 

Δύση, με αποτέλεσμα ο μεσανατολικός κόσμος να υιοθετήσει τον αραβικό εθνικισμό 
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ή τον Μπααθισμό, ιδεολογίες που εμπνέονταν από τον παναραβισμό.  Από τη στιγμή, 

όμως, που «ο αραβικός εθνικισμός έπαψε να είναι μια εφαρμόσιμη ιδεολογία, στην 

πολιτική ζωή του Αραβικού κόσμου υπερίσχυσε το πολιτικό Ισλάμ»
176

, το οποίο 

κάλυψε το πολιτικό κενό ως μια εναλλακτική στον αυταρχισμό των καθεστώτων στην 

πλειοψηφία των κρατών της Μέσης Ανατολής.    

  Ως εκ τούτου, οι ισλαμιστές απέκτησαν πολιτικά ερείσματα μεταξύ των 

πολιτών, επειδή διέφεραν από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες στο ότι αναπτύχθηκαν 

ανεξάρτητα και σε ευθεία αντίθεση με το κρατικό κατεστημένο. Η στρατηγική τους 

βασίστηκε στην προβολή της κοινής ταυτότητας, την αίσθηση του ανήκειν σε μια 

κοινότητα. Επίσης, τα ισλαμιστικά κινήματα κατάφεραν να εκφράσουν κάποιες από 

τις απαιτήσεις της μεσανατολικής κοινωνίας, απαιτήσεις που σε γενικές γραμμές 

θεωρούνται απαραίτητα συστατικά μιας πραγματικά δημοκρατικής κοινωνίας, αλλά 

σε γενικές γραμμές απουσίαζαν από τις αραβικές μουσουλμανικές κοινωνίες. Τα 

ισλαμιστικά κινήματα επέδειξαν εξαιρετική κινητικότητα σε ζητήματα που 

σχετίζονται με την υγεία, την παροχή πόσιμου νερού, την παιδεία, τη φιλανθρωπία
177

. 

Τα παραπάνω εξηγούν την προέλευση των υποστηρικτών του πολιτικού 

ισλαμισμού. Οι υποστηρικτές του πολιτικού Ισλάμ δεν προέρχονται μόνο από τους 

δυσαρεστημένους φιλόδοξους νέους αγροτικής καταβολής, αλλά κυρίως από τις 

μεσαίες τάξεις με σημαντική εμπορική και οικονομική δύναμη. Ο ισλαμικός 

ακτιβισμός αποτελεί, κυρίως, αστικό φαινόμενο και έλκει τους μορφωμένους νέους 

και τη διανόηση με ισχυρά ερείσματα στα Πανεπιστήμια, κυρίως στους τομείς των 

θετικών επιστημών, του Πολυτεχνείου και της τεχνολογίας
178

. Το ισλαμικό ρεύμα 

αντιπροσωπεύεται δυναμικά και στις επαγγελματικές ενώσεις της μορφωμένης 

μεσαίας τάξης και, κυρίως, στα τμήματα αυτά που δρουν ανεξάρτητα από τη 

γραφειοκρατία και το δημόσιο τομέα. Οι «ισλαμικές» τράπεζες, οι σύμβουλοι 

επενδύσεων, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις βρίσκονται εν ενεργεία τόσο σε 

επίσημους όσο και σε ανεπίσημους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. 
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Αντίθετα, το πολιτικό Ισλάμ δε διαθέτει ισχυρά ερείσματα ανάμεσα στους 

βιομηχανικούς εργάτες και στους αγρότες. 

Τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα από τα ισλαμιστικά κινήματα 

μετεξελίχθησαν σε πολιτικά κόμματα και ενσωματώθηκαν στο πολιτικό παιχνίδι. Στο 

σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι όλα τα ισλαμικά κόμματα δεν έχουν 

ούτε την ίδια πολιτική ούτε τους ίδιους στόχους και ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές 

ανάμεσα στα μετριοπαθή ισλαμικά κόμματα και τα εξτρεμιστικά που αποβλέπουν 

στον πλήρη εξισλαμισμό της κοινωνίας και στην επιβολή μιας ακραίας εκδοχής στο 

κράτος
179

. Το αίτημα των ισλαμιστών για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στη Μέση 

Ανατολή σηματοδότησε μια αλλαγή πλεύσης στη στρατηγική τους, θεμελιώδους 

σημασίας, διότι για περισσότερο από μια δεκαετία, έπειτα από την Ιρανική 

Επανάσταση του 1979, επιδίωκαν την ισλαμοποίηση του μεσανατολικού κράτους 

παρά τον εκδημοκρατισμό του. Έτσι, τα ισλαμιστικά κινήματα από τη δεκαετία του 

1990 και μετά εμφανίστηκαν διαλλακτικότερα ως προς τον εκδημοκρατισμό των 

πολιτικών καθεστώτων σε σχέση με τη στάση που κρατούσαν, κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1970. Έχει παρατηρηθεί ότι τα περισσότερα ισλαμιστικά κινήματα στη 

Μέση Ανατολή έκαναν βήματα προς τη μετριοπάθεια και προς την ενσωμάτωση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών στην ιδεολογική τους 

ατζέντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Μουσουλμανική Αδελφότητα στράφηκε προς 

την κατεύθυνση της μεγαλύτερης αποδοχής των αρχών της δημοκρατίας και του 

πλουραλισμού και επιζήτησε μια θέση σε αυτό το σύστημα ακόμα και αν 

λειτουργούσε αυταρχικά. Βεβαίως, η Μουσουλμανική Αδελφότητα απέχει από τη 

μετεξέλιξή της σε ένα φιλελεύθερο δημοκρατικό κόμμα, καθώς οι κοινωνικές θέσεις 

της που αφορούν τις γυναίκες, τους κόπτες και την ελευθερία της έκφρασης 

παραμένουν αντιδραστικές. Αλλά η μετεξέλιξη του πολιτικού της λόγου απετέλεσε 

ένα σημαντικό βήμα, κυρίως, εξαιτίας της επιρροής που ασκεί σε άλλα ισλαμιστικά 

κινήματα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Παρόμοια τάση πολιτικού 

συμβιβασμού των ισλαμιστικών κινημάτων παρατηρεί κανείς και στο Μαρόκο, την 

Αλγερία, την Ιορδανία, το Κουβέϊτ και το Λίβανο. Η αλλαγή αυτή στην ιδεολογία του 

πολιτικού Ισλάμ είναι μείζονος σημασίας, ιδίως στη δεδομένη χρονική συγκυρία, 
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διότι τα ισλαμιστικά κόμματα αναδεικνύονται σε κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις έπειτα 

από τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης στα περισσότερα υπό μετάβαση καθεστώτα.  

Τέλος, αναφορικά με τους παράγοντες ανάπτυξης των ισλαμιστικών 

κινημάτων είναι γεγονός ότι, καθώς κατά το παρελθόν είχαν υποστεί διώξεις από τα 

μεσανατολικά καθεστώτα, ανέπτυξαν μια εξαιρετική δομή και οργάνωση, 

αποτέλεσμα της υπόγειας δράσης τους. Έτσι, οι ισλαμιστές αποτέλεσαν τα πιο 

οργανωμένα πολιτικά κόμματα στη Μέση Ανατολή και το γεγονός αυτό εξηγεί την 

άνοδο των εκλογικών τους ποσοστών ή ακόμα και την εκλογική τους επικράτηση 

στις εκλογές που διεξήχθησαν, μετά τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης, από το 2010 

και έπειτα, στη Μέση Ανατολή. Αν και, όπως θα εξετάσουμε και παρακάτω, οι 

εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης δεν υποκινήθηκαν από τους ισλαμιστές, τα 

ισλαμικά κόμματα κατάφεραν να κεφαλοποιήσουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών 

απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα του αραβικού κόσμου και να επικρατήσουν, όπου 

διεξήχθησαν εκλογές ελλείψει άλλης εναλλακτικής πολιτικής επιλογής
180

.  

 

5.4 Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα 
 

Είναι δεδομένο ότι η δημοκρατική μετάβαση των κρατών της Μέσης 

Ανατολής και της Βορείου Αφρικής καθυστέρησε σημαντικά σε σχέση με άλλες 

περιοχές του πλανήτη. Οι αιτίες για αυτό που παρουσιάζεται ως 

«αραβική/μεσανατολική εξαίρεση» δεν θα πρέπει να αναζητηθούν στον πολιτισμό ή 

την πολιτική κουλτούρα. Παράλληλα, το φαινόμενο του πολιτικού ισλαμισμού δε θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα βαθιά ριζωμένων θρησκευτικών 

πεποιθήσεων προερχόμενων από το μεσανατολικό περιβάλλον. Αντίθετα, αν και η 

ενίσχυση του πολιτικού Ισλάμ, ιδιαίτερα του «ριζοσπαστικού» ισλαμισμού, 

επηρεάζει σημαντικά την πορεία του εκδημοκρατισμού, το φαινόμενο οφείλεται σε 

έναν συνδυασμό πολιτικών κατά βάση παραγόντων. Ως εκ τούτου παρουσιάσθηκαν 

οι παρακάτω θέσεις:  

1. Η ενίσχυση του πολιτικού ισλαμισμού στη Μέση Ανατολή ιδιαίτερα δε της 

ριζοσπαστικής του τάσης υπήρξε αποτέλεσμα της αμερικανικής απόφασης να 
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 Για παράδειγμα, στην Τυνησία το κόμμα «Εναχντά» κέρδισε περίπου το 42% στις εκλογές και 

κατέλαβε 89 από τις 217 έδρες στη Βουλή. Στην Αίγυπτο η «Μουσουλμανική Αδελφότητα» κέρδισε 

τις εκλογές καταλαμβάνοντας 235 από τις 508 έδρες με ποσοστό 37,5% ενώ ταυτόχρονα 

αντιπολίτευση αναδείχθηκαν οι ριζοσπαστικοί Σαλαφιστές με 27,8%. Στο Μαρόκο νικητής των 

εκλογών αναδείχθηκε το ισλαμικό κόμμα «Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης» και ο βασιλιάς προσέφερε 12 

από τα 31 υπουργεία και την Πρωθυπουργία. Βλ. Κυριακίδης Κλεάνθης, ό.π., σ. 55 
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οργανώσει τους ισλαμιστές ως ανάχωμα στην επέκταση του αραβικού 

εθνικισμού, ο οποίος στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου γινόταν αντιληπτός 

ως φιλοσοβιετικός και φιλοσοσιαλιστικός σε αρκετά καθεστώτα της Μέσης 

Ανατολής. Οι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές των ΗΠΑ ενίσχυσαν το 

ριζοσπαστικό ισλαμισμό τόσο, ώστε να αποκτήσει μια φυγόκεντρη δυναμική, 

που τελικά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου στράφηκε εναντίον των ΗΠΑ 

με αποκορύφωμα την 11/9. Ο ριζοσπαστικός ισλαμισμός από αντισοβιετικός 

ψυχροπολεμικά θα μετατραπεί σε αντιαμερικανικός μεταψυχροπολεμικά. 

Μετά την 11/9 το Ισλάμ δαιμονοποιήθηκε συνολικά και συνδέθηκε με την 

τρομοκρατία υπό το πρίσμα της θεώρησης «περί της σύγκρουσης των 

πολιτισμών», με αποτέλεσμα να θεωρείται βίαιο, αυταρχικό και 

αντιδημοκρατικό.   

2. Η ριζοσπαστικοποίηση του πολιτικού ισλαμισμού υπήρξε αποτέλεσμα της 

επιρροής που άσκησαν οι αντιλήψεις των ισλαμιστών διανοουμένων (Χασάν 

Αλ-Μπάνα, Μαουντουντί, Κουτμπ) που υιοθετούσαν την ένοπλη σύγκρουση 

στη μεταπολεμική περίοδο και δικαιολογούσαν τη χρήση βίας υπό το πλαίσιο 

της πολιτικοποίησης της θρησκείας, προκειμένου να επιτευχθούν πολιτικοί 

στόχοι. 

3. Το πολιτικό Ισλάμ οφείλει περισσότερο τη δημοτικότητά του στην 

αποδοκιμασία των πολιτών απέναντι στη διεφθαρμένη πολιτική των 

κυβερνήσεων του μεσανατολικού περιβάλλοντος, στην κρατική καταπίεση με 

την οποία αντιμετωπίζεται η αντιπολίτευση και στην απογοήτευση του λαού 

για την κακή κατάσταση της οικονομίας.  

4. Η ενίσχυση του πολιτικού Ισλάμ στη Μέση Ανατολή οφείλεται περισσότερο 

σε μια σειρά δομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κράτη, παρά στη 

θρησκευτικότητα των μουσουλμανικών κοινωνιών
181

 ή στο πολιτικό 

πρόγραμμα των ισλαμιστικών κομμάτων.  

5. Η επιλογή των αυταρχικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής για βίαιη 

καταστολή των απαιτήσεων που αφορούν στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις 

και η απαγόρευση της συμμετοχής των ισλαμιστικών κομμάτων ενισχύει αντί 
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 Όπως υποστηρίζει, ο Rothstein «οι κοινωνικό-οικονομικές επιδόσεις επηρεάζουν αναπόφευκτα τον 

τρόπο σκέψης, ενισχύοντας ίσως την κοσμικότητα και τον υλισμό και υποχρεώνοντας τη θρησκεία και 

τον πολιτισμό να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες». Βλ. Rothstein Robert L., ό.π., σελ. 79 
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να αποδυναμώνει το φαινόμενο του πολιτικού ισλαμισμού, το οποίο αποκτά 

ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά.  

Επομένως, η πολιτικοποίηση του Ισλάμ και η υιοθέτηση ανελεύθερων 

ερμηνειών δεν είναι αποτέλεσμα της μουσουλμανικής παράδοσης ή του ισλαμικού 

δόγματος αυτού καθεαυτού, αλλά αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων που 

συνδέονται τόσο με τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στις μουσουλμανικές 

κοινωνίες της Μέσης Ανατολής, όσο και με τις επιλογές των μεγάλων δυνάμεων και, 

κυρίως, των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Καταδεικνύοντας τους 

περιορισμούς που θέτει η ανάλυση των «πολιτισμικών θεωριών» αναφορικά με τον 

εκδημοκρατισμό των κρατών δε σημαίνει ότι ο παράγοντας της κουλτούρας 

υποβαθμίζεται σε τέτοιο σημείο, ώστε να θεωρείται ότι δεν ασκεί καμιά επίδραση 

στην ανάπτυξη των κρατών και στις μεταβάσεις προς τη δημοκρατία. Ωστόσο, η 

κουλτούρα και, ιδιαίτερα, η θρησκεία του Ισλάμ δε θεωρείται ο καθοριστικότερος 

παράγοντας για τον εκδημοκρατισμό των κρατών. Κατά συνέπεια, υποδεικνύοντας 

τους περιορισμούς του ισχυρισμού της κουλτούρας υπογραμμίζεται ο ρόλος άλλων 

παραγόντων, ενώ αποδεικνύεται ότι τα πολιτιστικά πλαίσια μεταβάλλονται αναλόγως 

των οικονομικών συνθηκών και των εξωτερικών επιρροών. 

Μάλιστα, καθοριστικό ρόλο στην αντίληψη για το Ισλάμ ως εγγενώς 

αντιδημοκρατικού  διαδραματίζει και ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων και οι 

υπολογισμοί ασφαλείας τους. Για παράδειγμα, ο βασικός λόγος που το Ισλάμ και η 

Δημοκρατία αντιμετωπίζονται ως αντιφατικά είναι πολιτικός στη φύση του και 

προέρχεται από το φόβο των μεγάλων δυνάμεων και, κυρίως, των ΗΠΑ ότι τα 

ισλαμικά κόμματα θα καταλάβουν την εξουσία με δημοκρατικές διαδικασίες, με 

αποτέλεσμα να ανατραπεί το status quo στην περιοχή της Μέσης Ανατολής με 

ανυπολόγιστες συνέπειες για το διεθνές σύστημα και τη θέση των ΗΠΑ μέσα σε 

αυτό. Κατά συνέπεια, το πλαίσιο ανάλυσης που πολιτικοποιεί τη θρησκεία 

υποβαθμίζει άλλα σημαντικότερα πλαίσια ανάλυσης, όπως για παράδειγμα το ρόλο 

των μεγάλων δυνάμεων και τη συνεργασία τους και στήριξη που παρέχουν στις 

κυρίαρχες ελίτ της περιοχής, τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές προϋποθέσεις 

που συνδέονται με τον εκδημοκρατισμό των κρατών και το χαρακτήρα του 

μεσανατολικού κράτους, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την αποαποικιοποίηση και 

κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.  

Αντίθετα, μια ιστορική, δομική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη της τον ρόλο 

του κράτους και της κοινωνίας και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες 
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που οδηγούν στον εκδημοκρατισμό των κρατών, προσφέρει μια πληρέστερη και 

αντικειμενικότερη ανάλυση του υπό εξέταση ζητήματος. 
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Κεφάλαιο 6 Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες 

 

6.1 Εισαγωγή 
 

Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας για τον εκδημοκρατισμό των 

κρατών συμφωνεί με τον ισχυρισμό ότι υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης 

ευνοούν τις δημοκρατικές μεταβάσεις
1
. Το παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσει τις 

βασικές θεωρήσεις εκδημοκρατισμού που συνδέονται με τις κοινωνικοοικονομικές 

μεταβλητές μετάβασης των αυταρχικών καθεστώτων στο δημοκρατικό πολίτευμα. 

Οι πολιτισμικές θεωρίες και οι θεωρίες κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των 

κρατών αποτελούν τα κυρίαρχα ερμηνευτικά παραδείγματα εκδημοκρατισμού των 

κρατών. Ωστόσο, όπως θα καταδειχτεί, και η θεωρία που συνδέει την 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κρατών με τη μετάβαση στη δημοκρατία 

αποτυγχάνει να εξηγήσει ικανοποιητικά το δημοκρατικό έλλειμμα που διακρίνει το 

μεσανατολικό περιβάλλον. Μετά την παρουσίαση και αποδόμηση των θέσεων των 

πολιτισμικών θεωριών η διατριβή θα επιχειρήσει να ελέγξει τις θέσεις της θεωρίας 

της νεωτερικότητας (modernization theory) ή αλλιώς της κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης των κρατών (socioeconomic development theory) για την περίπτωση 

μελέτης της περιοχής της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής.  

Από άποψη μεθοδολογίας το παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσει τις βασικές 

θέσεις των υποστηρικτών των κοινωνικοοικονομικών προϋποθέσεων 

εκδημοκρατισμού των κρατών, ενώ θα αναπτυχθεί και η βασική κριτική που 

ασκήθηκε στην παραπάνω θεώρηση στη βάση εμπειρικών δεδομένων από τη 

συγκριτική πολιτική ανάλυση για τις μεταβάσεις που αφορούν άλλες περιοχές του 

πλανήτη, όπως τη Λατινική Αμερική, κράτη της Ευρώπης και της Ασίας. Επίσης, θα 

διαπιστωθούν οι βασικότερες αδυναμίες της κοινωνικοοικονομικής θεωρίας 

εκδημοκρατισμού, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τη νέο-μαρξιστική θεωρία της 

εξάρτησης. Τέλος, θα ελεγχθεί, αν επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση της Μέσης 

                                                 
1
 Barro Robert J, Inequality, Growth, and Investment, MA: National Bureau of Economic Research, 

Cambridge, 1999,  Boix  Carles and Susan Carol Stokes, “Endogenous Democratization”, World 

Politics, 554, 2003, σ. 517-549, Dahl Robert A., Polyarchy: Participation and Opposition, Yale 

University Press, New Haven and London, 1971, Huntington, Samuel P., The Third Wave: 

Democratization in the Late 20th Century, University of Oklahoma Press, Norman OK, 1991 και 

Przeworksi Adam and Limogni Fernardo, “Modernization: Theory and Facts”, World Politics, Vol.49, 

no.2, Cambridge University Press, Jan. 1997 
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Ανατολής, η θεωρία που συνδέει την οικονομική πρόοδο των κρατών με τον 

εκδημοκρατισμό.  

 Επομένως, το κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσει να διαπιστώσει αν και κατά 

πόσο οι παράγοντες που προκρίνονται από τη θεωρία της νεωτερικότητας, όπως η 

οικονομική ανάπτυξη των κρατών, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών 

και η δημιουργία μιας εύρωστης μεσαίας τάξης συμβάλλουν στη δημιουργία των 

κατάλληλων εκείνων συνθηκών για τη θεμελίωση δημοκρατικών πολιτευμάτων. 

Καθώς η βασική θέση της θεωρίας της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης είναι ότι 

όσο πιο εύρωστο οικονομικά είναι ένα κράτος, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει 

για δημοκρατική μετάβαση, η διατριβή θα επιχειρήσει να ερμηνεύσει μια 

παραδοξότητα που διαπιστώνεται στη Μέση Ανατολή και σχετίζεται με τη 

διατήρηση των αυταρχικών δομών εξουσίας στα εύρωστα από οικονομικής απόψεως 

κράτη της Μέσης Ανατολής (π.χ Σαουδική Αραβία, Κράτη του Κόλπου) και τις 

ογκούμενες απαιτήσεις για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στα οικονομικά 

υπανάπτυκτα (π.χ Αίγυπτος, Τυνησία, Συρία).  
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6.2 Η θεωρία της νεωτερικότητας (modernization theory) και ο 

εκδημοκρατισμός στη Μέση Ανατολή 

 

Ανάμεσα στις θεωρίες εκδημοκρατισμού των κρατών ηγεμονικό ερμηνευτικό 

παράδειγμα θεωρείται η «θεωρία της νεωτερικότητας» (modernization theory)
2
 που 

συνδέεται με το επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των κρατών. Οι θεωρίες 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των κρατών υπήρξαν κυρίαρχες κατά τη δεκαετία 

του 1950 και του 1960 και επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τις μεταβλητές 

εκδημοκρατισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όπως υποστήριζαν οι συγκεκριμένες 

θεωρίες, οι οικονομικά αναπτυγμένες χώρες με υψηλό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

(ΑΕΠ)  είχαν περισσότερες δυνατότητες εκδημοκρατισμού εξαιτίας μιας σειράς 

μεταβλητών που συνδέονταν με την αστικοποίηση, τη μείωση του αναλφαβητισμού 

και την αυξημένη τάση για κοινωνική κινητικότητα. Με βάση την παραπάνω 

θεώρηση η οικονομική ανάπτυξη κατά πρώτον συνοδεύεται αναπόφευκτα από 

πολιτική ανάπτυξη, εξαιτίας του αιτήματος της αστικής τάξης για πολιτική 

συμμετοχή
3
 και κατά δεύτερον η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί την κυρίαρχη 

μεταβλητή για τον εκδημοκρατισμό των κρατών και επηρεάζει καταλυτικά τη 

μετάβαση στη δημοκρατία
4
. Το βασικότερο επιχείρημα αυτής της προσέγγισης είναι 

                                                 
2
 Ο όρος «νεωτερικότητα» (modernization) αναφέρεται στην εποχή των κοινωνικοπολιτικών 

μετασχηματισμών της Ευρώπης που συνόδευσαν τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις της 

εποχής του Διαφωτισμού. Ο μετασχηματισμός προέκυψε από μια μετατόπιση από την εξάρτηση της 

θρησκείας ως βάσης πολιτικής νομιμότητας σε μια εξάρτηση από τη δημοκρατία και συνοδεύτηκε 

από τον διαχωρισμό Eκκλησίας και Kράτους και την εμφάνιση του κοσμικού κράτους. Παρόλο που η 

νεωτερικότητα (modernity) και ο μοντερνισμός (modernism) συχνά συγχέονται ως όροι, αναφέρονται 

σε δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα για τα οποία χρειάζεται να γίνει μια διάκριση. Ο 

«μοντερνισμός» αναφέρεται σε μια φιλοσοφική προσέγγιση που αναζητά τη βεβαιότητα μέσω της 

λογικής. Το φιλοσοφικό αυτό ρεύμα έχει την αφετηρία της στον φιλόσοφο Descartes ο οποίος 

αμφισβήτησε τις βεβαιότητες που προέκυπταν από καθιερωμένες αλήθειες. Αντίθετα, η 

«νεωτερικότητα» συνδέεται με την Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία και τα χαρακτηριστικά της, όπως 

αυτά προέκυψαν έπειτα από την επικράτηση του κινήματος του Διαφωτισμού τον 18
ο
 αιώνα και 

αφορούν την εκβιομηχάνιση, την αστικοποίηση, την εκκοσμίκευση, τον διαχωρισμό δημόσιου και 

ιδιωτικού βίου, τον μετασχηματισμό των παραδοσιακών κοινωνικοοικονομικών σχέσεων και αξιών. 

Σύμφωνα πάντα με κάποιους από τους ορισμούς της «νεωτερικότητας» καμιά κοινωνία δεν μπορεί να 

θεωρηθεί «μοντέρνα», αν δεν έχει εγκαθιδρύσει κάποια πολιτειακή μορφή δημοκρατικού 

πολιτεύματος. Με άλλα λόγια, η δημοκρατία είναι συνεκτικό στοιχείο της νεωτερικότητας. βλ. Hunter 

Shireen & Malik Huma (eds.), ό.π., σ. 13 
3
 Hinnebusch Raymond, “Authoritarian persistence, democratization theory and the Middle East: an 

overview and critique”, Democratization, Vol. 13, no. 3, June 2006, σ. 374 
4
 Diamond Larry, “Economic Development and Democracy Reconsidered” στο Marks Gary and Larry 

Diamond,(eds.), Reexamining Democracy: Essays in Honor of Seymour Martin Lipset, Sage 

Publications και Bukhart,  Newbury Park, 1992 και Ross and Michael Lewis-Beck,“Comparative 

Democracy: the economic development thesis”, American Political Science Review, 88, 4, 1994, σ. 

903-910  
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ότι όσο πιο πλούσια είναι μια χώρα οικονομικά, τόσο μικρότερη η πιθανότητα 

εγκαθίδρυσης ή  διατήρησης ενός δικτατορικού καθεστώτος και τόσο μεγαλύτερη η 

πιθανότητα το Σύνταγμά της να έχει δημοκρατικά χαρακτηριστικά ή να αποκτήσει 

στο μέλλον
5
.   

Οι θεωρητικοί της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, βασιζόμενοι στη γενική 

παρατήρηση ότι η δημοκρατία ως πολίτευμα σπάνιζε πριν τη Βιομηχανική 

Επανάσταση, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η οικονομική ανάπτυξη των κρατών 

αυξάνει τις πιθανότητες μετάβασης σε δημοκρατικά συστήματα διακυβέρνησης ή 

έστω αυξάνει τις πιθανότητες συμβιβασμών, συγκλίσεων και άρα εδραίωσης του 

πολιτεύματος της δημοκρατίας. Με βάση τη θέση ενός σημαντικού εκπροσώπου των 

θεωριών κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, του Seymour Martin Lipset, οι κύριες 

προϋποθέσεις λειτουργίας της δημοκρατίας πρέπει να αναζητηθούν σε ένα σχετικά 

υψηλό επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και τις ανοιχτές κοινωνικές δομές. 

Η βασική του θέση συνοψίζεται στην πρόταση: «The more well –to- do a nation, the 

greater the chances that it will sustain democracy»- όσο περισσότερο ευημερεί ένας 

λαός, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να διατηρηθεί η δημοκρατία. Όπως 

επισημαίνει σχετικά, «από τον Αριστοτέλη έως σήμερα, οι άνθρωποι υποστήριζαν 

ότι μόνο σε μια πλούσια κοινωνία στην οποία σχετικά λίγοι πολίτες ζούσαν σε 

πραγματική φτώχεια, μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση, όπου οι μάζες του λαού 

μπορούν με έξυπνο τρόπο να συμμετάσχουν στην πολιτική»
6
. Δίνει έτσι ο Lipset 

μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικοοικονομικές προϋποθέσεις λειτουργίας της 

δημοκρατίας.   

Παρόλο, όμως, που ο υψηλός βαθμός κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης είναι 

βασικός παράγοντας για τη λειτουργία της δημοκρατίας, ο Lipset, επεκτείνει αυτή 

του τη θέση στο έργο του Ο Πολιτικός άνδρας, υποστηρίζοντας ότι η σταθερότητα 

μιας δημοκρατίας εξαρτάται εξίσου και από την αποδοτικότητα και νομιμοποίηση 

του πολιτικού συστήματος
7
. Η αποδοτικότητα εκπληρώνεται, αν το κυβερνητικό 

σύστημα εκφράζει τις προσδοκίες της πλειοψηφίας του πληθυσμού και των ισχυρών 

ομάδων συμφερόντων και η νομιμοποίηση εξαρτάται από την αντιμετώπιση δομικών 

συγκρούσεων, οι οποίες διασπούν τα εκάστοτε κοινωνικά συστήματα, όπως οι 

                                                 
5
 Diamond, Linz & Lipset (eds.), Politics in Developing Countries, ό.π., σ. 1-66 
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7
 Στο ίδιο 



 

 [198]  

 

θρησκευτικές ή οι ταξικές συγκρούσεις, καθώς και από την πολιτική ενσωμάτωση 

των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων.  

Έτσι, ο Lipset βάσισε τη θεωρία του σε δείκτες που θεωρούνται ιδιαίτερα 

ευνοϊκοί για τη δημοκρατία όπως: 1) υψηλό επίπεδο κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης σε μια καπιταλιστική οικονομία της αγοράς μετρούμενο σε δείκτες 

οικονομικής ανάπτυξης, μαζικής επικοινωνίας, υψηλού βαθμού εκβιομηχάνισης και 

αστικοποίησης 2) ισχυρή και αυξανόμενη μεσαία τάξη, καθώς και ένα κατώτερο 

στρώμα το οποίο μπορεί να θεωρεί δεδομένο ένα υψηλό ποσοστό κοινωνικής και 

οικονομικής ασφάλειας 3) ανοιχτή ταξική δομή με υψηλές ευκαιρίες κοινωνικής 

ανέλιξης 4) υψηλό βαθμό συμμετοχής των πολιτών σε συνδέσμους και συλλόγους 5) 

σχετικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού 6) σύστημα αξιών το οποίο 

υποστηρίζει την ισότητα των πολιτών
8
. Αν ισχύουν όλα τα παραπάνω υπάρχουν 

ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη διατήρηση μιας λειτουργικής δημοκρατίας.  

Η βασική θέση της θεωρίας της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης αναφορικά 

με τη δημοκρατική μετάβαση των αναπτυσσόμενων κρατών του αποκαλούμενου 

«Τρίτου Κόσμου» ήταν ότι τα κράτη αυτά θα έπρεπε να ακολουθήσουν την ίδια 

αναπτυξιακή οδό που είχαν ακολουθήσει τα δυτικά κράτη: μια προοδευτική 

μετάβαση από μια παραδοσιακή, προβιομηχανική, αγροτική κοινωνία σε μια 

σύγχρονη, βιομηχανική κοινωνία μαζικής κατανάλωσης. Η θέση αυτή έγινε 

ιδιαίτερα δημοφιλής και απέκτησε πολιτική σημασία έπειτα από την πολιτική 

αποαποικιοποίηση των κρατών της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και αργότερα της 

Αφρικής, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940 και στις δεκαετίες του 1950 και 

του 1960. Τα κράτη αυτά προσπαθούσαν να επιτύχουν εκτός από την πολιτική τους 

ανεξαρτησία από τις αποικιακές δυνάμεις και την οικονομική τους. Η διαδικασία 

ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού απαιτούσε μεταρρύθμιση των πεπαλαιωμένων 

θεσμών και των συντεχνιακών οικονομικών συστημάτων, ανοικτή οικονομία, 

ελεύθερη από πολιτικές παρεμβάσεις, που θα δημιουργούσε ένα ευνοϊκό κλίμα για 

επενδύσεις, οι οποίες κρίνονταν απαραίτητες για τη διατήρηση υψηλών ρυθμών 

ανάπτυξης. Επομένως, σύμφωνα με τις θεωρίες που εξαρτούν τον εκδημοκρατισμό 

από την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση των οικονομικών δεικτών 

υποβοηθείται από τη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού κράτους, το οποίο 

                                                 
8
 Στο ίδιο 



 

 [199]  

 

αναλαμβάνει την κινητικότητα του κεφαλαίου και την ανάπτυξη των τραπεζών. Το 

κράτος θα πρέπει να έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας καταναλωτικής κοινωνίας, 

ενώ το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να θέσει ως πρώτη του προτεραιότητα την 

οικονομική ανάπτυξη. Όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες οικονομικές συνθήκες το 

κράτος μπορεί να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους για ζητήματα κοινωνικής 

πρόνοιας και ασφάλειας. 

Αν και η θεωρία της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης είναι απαραίτητη σε 

κάθε σοβαρή έρευνα των προϋποθέσεων της δημοκρατίας, ωστόσο, δεν είναι 

απόλυτη και έχει κατηγορηθεί για κοινωνικοοικονομικό ντετερμινισμό
9
. Τα 

εμπειρικά δεδομένα εξάλλου αποδεικνύουν, ότι υπάρχουν μεγάλες εξαιρέσεις σε 

αυτή τη θεώρηση, και ότι χώρες φτωχές σε οικονομική ανάπτυξη είναι ικανές να 

εκδημοκρατιστούν. Από την άλλη, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο αρκετές χώρες να 

εκσυγχρονίζονται από οικονομικής απόψεως, αλλά να αποτυγχάνουν στη μετάβαση 

στη δημοκρατία. Τόσο η ευρωπαϊκή ιστορία της νεωτερικότητας, όσο και η ιστορία 

κοινωνιών εκτός δυτικού κόσμου αποδεικνύει ότι αρκετές κοινωνίες κατάφεραν να 

αποκτήσουν διάφορα χαρακτηριστικά στοιχεία της νεωτερικής κοινωνίας, όπως 

εκβιομηχάνιση, αστικοποίηση, εκκοσμίκευση, διαχωρισμό δημόσιου και ιδιωτικού 

βίου, μετασχηματισμό των παραδοσιακών κοινωνικοοικονομικών σχέσεων και 

αξιών, χωρίς να εγκαθιδρύσουν αναγκαία δημοκρατικά πολιτεύματα
10

. 

Χαρακτηριστικά ιστορικά παραδείγματα αποτελούν η ναζιστική Γερμανία και η 

Ε.Σ.Σ.Δ, οι οποίες εισήλθαν στη νεωτερικότητα χωρίς να εκδημοκρατιστούν. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, όπως στην Ισπανία υπό τον Φράνκο, τη Χιλή υπό τον Πινοσέτ, 

την Ταϊβάν, τη Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη τα αυταρχικά συστήματα 

διακυβέρνησης είχαν επιτύχει ένα σημαντικό επίπεδο κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης
11

. Από την άλλη, η μετάβαση στη δημοκρατία, κατά τη δεκαετία του 

1980, ενός αριθμού κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής με χαμηλό 

επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης κλυδώνισε τη θέση ότι ο 

εκδημοκρατισμός συνδέεται με το επίπεδο της οικονομίας
12

. Η περίπτωση της Ινδίας 

υποδήλωνε ότι τα δημοκρατικά πολιτεύματα μπορούν να εγκαθιδρυθούν και σε 
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κράτη με χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, ενώ η εγκαθίδρυση φασιστικών και 

κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη αποδείκνυε ότι ο ολοκληρωτισμός 

αποτελούσε φαινόμενο και των οικονομικά ανεπτυγμένων κρατών με έντονη 

κοινωνική κινητικότητα. Όσον αφορά στην περίπτωση των κρατών της Μέσης 

Ανατολής, οι ηγεσίες χρησιμοποιούσαν τις αυταρχικές δομές εξουσίας, ώστε να 

επιτύχουν την οικονομική ανάκαμψη μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

υπονομεύοντας όμως τις δημοκρατικές δυνάμεις. 

 Επιπλέον, οι θεωρητικοί της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης 

κατηγορήθηκαν ότι ερμηνεύουν λανθασμένα στατιστικές μεταξύ οικονομικής 

προόδου και δημοκρατίας ως σταθερές αλυσίδες αιτίας-αιτιατού. Όπως αναφέρουν 

οι επικριτές της συγκεκριμένης θεωρίας, «η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης 

και δημοκρατίας ή δικτατορίας δεν ήταν διαφορετική μόνο από εποχή σε εποχή, 

αλλά διέφερε και μεταξύ των χωρών της ίδιας ομάδας ή ακόμη και εντός της ίδιας 

χώρας»
13

. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Γερμανίας, στην 

οποία εγκαθιδρύθηκε δημοκρατία στα 1918-1919, αφού επιτεύχθηκε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, η 

δημοκρατία σε αυτή τη χώρα κατέρρευσε δεκαπέντε χρόνια αργότερα παρότι 

διατηρήθηκε ένα σχετικά καλό επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Αλλά και 

η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν επιβεβαιώνει την κλασική 

κοινωνικοοικονομική θεωρία της δημοκρατίας. Από καθαρά οικονομική άποψη, η 

ΛΔΓ συγκαταλεγόταν στις ευημερούσες χώρες, πολιτικά όμως συγκαταλεγόταν στην 

ομάδα των σκληρών αυταρχικών καθεστώτων
14

.  

Αντιλαμβανόμενοι τις παραπάνω αντιφάσεις κάποιοι θεωρητικοί  

προσπάθησαν να συγκεκριμενοποιήσουν τη θέση του Lipset και να συμπληρώσουν 

με αυτόν τον τρόπο την κοινωνικοοικονομική θεωρία της δημοκρατίας, όσον αφορά 

τη σχέση οικονομικής προόδου και δημοκρατίας με τη θέση: «The more well to do 

the people of a country, on average, the more likely they will favor, achieve, and 

maintain a democratic system for their country»[Όσο περισσότερο ευημερούν οι 

κάτοικοι μιας χώρας, κατά μέσο όρο, τόσο πιο πιθανό είναι να ευνοήσουν, να 

επιδιώξουν και να διατηρήσουν ένα δημοκρατικό σύστημα για την πατρίδα τους] 

                                                 
13

 Arat Zehra F., “Democracy and economic development: Modernization theory revisited”, CP 21, 

1988, σ.21-36  
14

 Schmidt M, ό.π., σ. 502 



 

 [201]  

 

σύμφωνα με τη θέση του Larry Diamond
15

. Άλλοι θεωρητικοί του εκδημοκρατισμού 

των κρατών, όπως ο Barrington Moore στο έργο του Κοινωνικές Απαρχές της 

Δημοκρατίας και της Δικτατορίας, επιμένουν σε κοινωνικοϊστορικές ερμηνείες. Ο 

Moore επέμεινε στη θέση ότι «χωρίς αστική τάξη δεν υπάρχει δημοκρατία», “Νο 

bourgeoisie, no democracy”. Η θέση αυτή έδωσε το έναυσμα για τη διεύρυνση της 

θεωρίας με βάση ταξικές κοινωνιολογικές αναλύσεις, οι οποίες επιμένουν στην 

αναζήτηση των προϋποθέσεων της δημοκρατίας σε ένα ανεξάρτητο και δυναμικό 

εργατικό κίνημα, καθώς και σε μια ευρεία αγροτική μεταρρύθμιση
16

. 

Τελικώς, οι θεωρίες της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης εγκαταλείφθηκαν 

στις αρχές της δεκαετίας του 1970, διότι κρίθηκαν ακατάλληλες για την ερμηνεία 

των αναπτυσσόμενων κρατών και τη σχέση ανάμεσα στην οικονομική και πολιτική 

ανάπτυξη. Όπως υποστηρίζει και ο Samuel Huntington, «η σχέση ανάμεσα στην 

οικονομική ανάπτυξη, από τη μια, και στη δημοκρατία και στον εκδημοκρατισμό, 

από την άλλη, είναι σύνθετη και πιθανότατα διαφέρει από εποχή σε εποχή και από 

τόπο σε τόπο»
17

. Ο Huntington αναγνωρίζει ότι οι οικονομικοί παράγοντες 

επηρεάζουν τον εκδημοκρατισμό, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι καθοριστικοί
18

. Η 

οικονομική ανάπτυξη προσέφερε τη βάση για τον εκδημοκρατισμό του «τρίτου 

κύματος», κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και του 1980, καθώς οι 

οικονομικές κρίσεις που προκλήθηκαν είτε από ταχεία ανάπτυξη είτε από 

οικονομική ύφεση αποδυνάμωσαν τα αυταρχικά καθεστώτα
19

. Αλλά, ο Samuel 

Ηuntington άσκησε κριτική στη θέση της σύνδεσης της πολιτικής ανάπτυξης με τις 

κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και υποστήριξε ότι «μια τέτοια σύνδεση περιόριζε 

δραστικά την εφαρμογή της παραπάνω θεώρησης στο χώρο και στο χρόνο» καθώς 

«η πολιτική ανάπτυξη θεωρούνταν συνώνυμο του σύγχρονου έθνους-κράτους»
20

. 

Κατά συνέπεια, οτιδήποτε λιγότερο από το πολιτικό μόρφωμα του έθνους-κράτους, 

όπως για παράδειγμα μια άρχουσα φυλή, μια πόλη-κράτος, μια φεουδαλική 

μοναρχία ή μια αυτοκρατορία θεωρούνταν με βάση το μοντέλο της 
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κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης υποανάπτυκτο πολιτικά
21

, ενώ για τον Huntington 

η ανάπτυξη δεν θα έπρεπε να συνδέεται με ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. 

Ωστόσο, η πιο ουσιαστική κριτική των θεωριών της κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης συνολικά προήλθε από τη νέο-μαρξιστική θεωρία της εξάρτησης 

(dependency theory). Καθώς η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με την 

καπιταλιστική κατά βάση ανάπτυξη, το επιχείρημα των θεωρητικών της εξάρτησης 

ήταν ότι ο καπιταλισμός αντί να χρησιμεύει ως ένα εργαλείο ανάπτυξης, στην 

πραγματικότητα απέτρεπε την ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη και προωθούσε 

την επικράτηση αυταρχικών πολιτικών συστημάτων στην περιφέρεια
22

. 

Χαρακτηριστική υπήρξε η θέση του Andre Gunder Frank που υποστήριξε ότι ο 

καπιταλισμός οδηγούσε στην ανάπτυξη της υπανάπτυξης
23

. Σύμφωνα με τη θεωρία 

της εξάρτησης, η ίδια διαδικασία που οδηγεί στην επιτυχημένη ανάπτυξη ενός τομέα 

της οικονομίας, οδηγεί ταυτόχρονα στην υπανάπτυξη άλλων τομέων. Επιπλέον, από 

τη στιγμή που τα κεντρικά κράτη (μητρόπολη) έρχονται σε επαφή με τις οικονομικές 

ελίτ των περιφερειακών κρατών (δορυφόρος), τότε και οι δύο συγκλίνουν σε κοινά 

οικονομικά οφέλη δια μέσω του εμπορίου και των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Τα 

κράτη της περιφέρειας τα οποία δε διαθέτουν απευθείας σύνδεση με δίκτυα των 

κεντρικών κρατών  αποκλείονται από την οικονομική ανάπτυξη και δε μπορούν να 

εισπράξουν κανένα από τα οφέλη του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός για αυτό το 

λόγο, όχι μόνο θεωρείται επικίνδυνος, καθώς αποτυγχάνει στη δίκαιη αναδιανομή 

του πλούτου αλλά και, διότι αποκλείει τους ήδη περιθωριοποιημένους από τη 

δυνατότητα να απολαύσουν τα οφέλη μιας οικονομικής ανάπτυξης
24

. Οι συνθήκες 

αυτές αποτρέπουν τις δυνατότητες εκδημοκρατισμού των κρατών από τη στιγμή 

μάλιστα που οι σχέσεις των κρατών βασίζονται σε σχέσεις εξάρτησης των αδύναμων 

κρατών από τα ισχυρά και οικονομικά εύρωστα κράτη. 

Σύμφωνα με τη νέο-μαρξιστική θεωρία της εξάρτησης, η εκμετάλλευση των 

αδύναμων κρατών που χαρακτηρίζει το καπιταλιστικό σύστημα και οι επεκτατικές 

φιλοδοξίες των μεγάλων δυνάμεων ερμηνεύουν ικανοποιητικά την οικονομική και 
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πολιτική υπανάπτυξη των κρατών του αποκαλούμενου «Τρίτου Κόσμου»
25

. Οι 

θεωρητικοί της εξάρτησης δεν αναμένουν, σε αντίθεση με τον Καρλ Μαρξ, πως η 

καπιταλιστική ανάπτυξη θα ριζώσει και θα αποδώσει στον «Τρίτο Κόσμο» με τον 

ίδιο τρόπο που συνέβη παλαιότερα στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Και 

αντίθετα από τον σοβιετικό μαρξισμό, οι θεωρητικοί της εξάρτησης δεν 

υποστηρίζουν το σοβιετικό μοντέλο ενός συγκεντρωτικού και αυταρχικού 

συστήματος, αλλά επιχειρηματολογούν υπέρ ενός σοσιαλιστικού μοντέλου που είναι 

πιο αποκεντρωμένο και δημοκρατικό. Σύμφωνα με τη νέο-μαρξιστική θεώρηση, η 

υπανάπτυξη και η εξάρτηση είναι μια κατάσταση στην οποία έχουν υποβληθεί τα 

κράτη του «Τρίτου Κόσμου» στο πλαίσιο του παγκόσμιου καπιταλιστικού 

συστήματος μέσω της οποίας η Δύση και γενικώς οι καπιταλιστικές δυνάμεις 

επεκτείνονται για να τον καθυποτάξουν. Επομένως, η υπανάπτυξη δεν αποτελεί μια 

φάση της «παραδοσιακής κοινωνίας», την οποία διανύουν όλα τα κράτη, αλλά είναι 

                                                 
25

 Η αποικιοκρατία διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την οικονομική, κοινωνική και πολιτική 

πραγματικότητα πολλών κρατών και στάθηκε η αφορμή για τη διάκριση τους σε χώρες του 

«Πρώτου», του «Δεύτερου» και του «Τρίτου Κόσμου». Ο όρος «Τρίτος Κόσμος» χρησιμοποιήθηκε 

για να προσδιορίσει ένα ανομοιογενές σύνολο κρατών, τα οποία διεκδίκησαν και απέκτησαν την 

εθνική τους ανεξαρτησία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχικώς, ο όρος συνδέθηκε με την ύπαρξη 

ενός διπολικού διεθνούς συστήματος, το οποίο χαρακτηριζόταν από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στον 

«Πρώτο Κόσμο» των αναπτυγμένων καπιταλιστικών κρατών και στον «Δεύτερο Κόσμο» των 

αναπτυσσόμενων σοσιαλιστικών κρατών υπό την καθοδήγηση της Σοβιετικής Ένωσης. Τα  κράτη του 

λεγόμενου «Τρίτου Κόσμου» αντιμετώπιζαν μια σειρά σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτικών προβλημάτων και η πλειοψηφία των κρατών εντοπιζόταν γεωγραφικά εκτός του δυτικού 

κόσμου στη Λατινική Αμερική, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική ενώ είχαν ως κοινό στοιχείο το 

γεγονός ότι κατά το παρελθόν είχαν γίνει αντικείμενο αποικιοκρατικής εκμετάλλευσης από τις 

δυτικές δυνάμεις. Επιπλέον, επικρατούσε η αντίληψη ότι τα κράτη του «Τρίτου Κόσμου» στα πλαίσια 

του Ψυχρού Πολέμου δέχονταν πιέσεις, ώστε να  ενταχθούν ιδεολογικά στη μία ή την άλλη σφαίρα 

επιρροής και συνακόλουθα να υιοθετήσουν τις κατάλληλες οικονομικές και πολιτικές στρατηγικές. 

Επομένως, ο όρος «Τρίτος κόσμος» εμπεριείχε την αντίληψη ενός «τρίτου δρόμου» οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτικής ανάπτυξης, ώστε να αποφευχθεί η ταύτιση με μια από τις δύο υπερδυνάμεις 

ή η υιοθέτηση ενός δανεικού μοντέλου πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης. Με την  εξαφάνιση του 

«δεύτερου κόσμου» που προσδιόριζε τα πρώην σοσιαλιστικά κράτη που είχαν κεντρικά σχεδιασμένη 

οικονομία και κρατικά ελεγχόμενη οικονομία, έπειτα από την κατάρρευση των κομμουνιστικών 

κρατών στην Ανατολική Ευρώπη και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ο όρος «Τρίτος Κόσμος» 

έχασε πια τη σημασία του. Σήμερα, η χρήση του όρου έχει οδηγήσει σε διαφωνίες όσον αφορά στη 

σημασία του, κάτι που διαφαίνεται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός 

«αντικειμενικός» ορισμός των εννοιών «χώρα του Τρίτου Κόσμου» ή «Τρίτος Κόσμος». Στους 

ακαδημαϊκούς κύκλους ο όρος χρησιμοποιείται σπάνια, θεωρώντας ότι είναι αναχρονιστικός, 

ανακριβής, ή ότι διατηρεί αποικιοκρατικές αντιλήψεις. Σε γενικές γραμμές, θεωρείται ότι αυτό που 

καθόρισε τη διάκριση των κρατών σε υπανάπτυκτα και αναπτυγμένα κράτη είναι η σύγκλιση ή η 

απόκλιση τους από τις αξίες και τα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά πρότυπα των κρατών του 

λεγόμενου, «Πρώτου Κόσμου», δηλαδή των δυτικών κρατών που ακολούθησαν το καπιταλιστικό 

μοντέλο της ελεύθερης οικονομίας και του πολιτικού φιλελευθερισμού. Με αυτή τη λογική, οι 

ακαδημαϊκοί κύκλοι έχουν υιοθετήσει τον όρο «αναπτυσσόμενα κράτη» αντί για κράτη του «Τρίτου 

Κόσμου». Βλ. Cammack Paul A., David Pool, & William Tordoff, Third World Politics:A 

Comparative Introduction, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1993, σ. 6 και Deegan H., 

Third Worlds: the politics of the Middle East and Africa, Routledge, London & New York, 1996 
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αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων από τη στιγμή μάλιστα που τα κράτη του 

«Τρίτου Κόσμου» τελούν υπό την κυριαρχία ξένων συμφερόντων, που προέρχονται 

από την αναπτυγμένη καπιταλιστική Δύση
26

. 

Στην πραγματικότητα τα αναπτυσσόμενα κράτη, μετά την απόκτηση της 

ανεξαρτησίας τους, κατά τη δεκαετία του 1950 και του 1960, δεν έθεσαν ως πρώτη 

προτεραιότητα την εγκαθίδρυση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η παράδοση της 

αποικιακής κληρονομιάς δεν είχε προετοιμάσει τις πολιτικές ελίτ για την 

εγκαθίδρυση δημοκρατικών πολιτευμάτων ούτε και διέθεταν εμπειρία με τη 

δημοκρατική πολιτική διακυβέρνηση. Μάλιστα, εκφράζονταν αμφιβολίες ως προς το 

κατά πόσο οι αναπτυξιακοί στόχοι μπορούσαν να επιτευχθούν στο πλαίσιο ενός 

δημοκρατικού πολυκομματικού πολιτικού συστήματος. Οι συντηρητικές δυνάμεις 

θεωρούσαν ότι η εγκαθίδρυση δημοκρατίας θα απελευθέρωνε ανεξέλεγκτες 

απαιτήσεις από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις για ριζικές αλλαγές τις οποίες οι 

πολιτικές συντηρητικές ελίτ δεν ήταν σε θέση να ικανοποιήσουν
27

. Από την άλλη, οι 

ριζοσπαστικές δυνάμεις με τη σειρά τους εξέφραζαν φόβους ότι σε συνθήκες 

περιορισμένης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης τα δημοκρατικά πολιτικά 

συστήματα θα έδιναν το πολιτικό πλεονέκτημα στους συντηρητικούς, ώστε να 

κινητοποιήσουν τις δυνάμεις τους, κυρίως στην επαρχία
28

. Μέσα σε αυτό το κλίμα 

στην πλειοψηφία των κρατών του πρώην «Τρίτου Κόσμου» εγκαθιδρύθηκαν 

στρατιωτικά καθεστώτα ή μονοκομματικές δημοκρατίες. Ακόμα και στην περίπτωση 

ανατροπής των παραπάνω καθεστώτων εγκαθιδρύονταν επαναστατικά σοσιαλιστικά 

καθεστώτα. Επιπλέον, η πλειοψηφία των αναπτυσσόμενων κρατών υιοθέτησε μια 

κρατικοκεντρική πολιτική ανάπτυξη κατά τη δεκαετία του 1960 και του 1970. 

Τη δεκαετία του 1980 και του 1990, υπό την επιρροή των νεοφιλελεύθερων 

θεωριών οι κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της ανάπτυξης παραμερίστηκαν και 

επικράτησε η λογική της αγοράς. Οι διεθνείς οργανισμοί όπως το Δ.Ν.Τ και η 

Παγκόσμια Τράπεζα σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία ασκούσαν 

πιέσεις για την υιοθέτηση πολιτικών «προσαρμογής» των κρατών του Τρίτου 

Κόσμου 
29

 με τις πρακτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η εναλλακτική πρόταση της 
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 Jackson Robert and Sorensen Georg, Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων, Η σύγχρονη 

συζήτηση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2006, σ. 304 
27

 Cammack Paul A., David Pool, & William Tordoff, ό.π., σ. 9 
28

 Στο ίδιο, σ. 9 
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 Στο ίδιο, σ. 12 
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προσαρμογής των πρακτικών της μειονότητας των πλούσιων καπιταλιστικών 

κρατών  σε ένα πρότυπο παραγωγής και επενδύσεων, το οποίο θα άφηνε χώρο για 

την ανάπτυξη του «Τρίτου Κόσμου», όπως είχε προταθεί από τους υποστηρικτές της 

Νέας Διεθνούς Οικονομικής Τάξης, δεν υιοθετήθηκε. Κυριάρχησαν στρατηγικές και 

πολιτικές που πήραν το όνομα «Συναίνεση της Ουάσιγκτον» (Washington 

Consensus). Οι στρατηγικές αυτές αφορούσαν στην αναίρεση των ελέγχων και των 

περιορισμών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων, 

ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων υπηρεσιών, περιοριστικές νομισματικές, 

δημοσιονομικές και εισοδηματικές πολιτικές, περιορισμός του ρόλου του κράτους 

στην οικονομία
30

. Το σκεπτικό των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής 

για τις οικονομίες του «Τρίτου Κόσμου» στηριζόταν στην ιδέα ότι τα κράτη αυτά, 

τελικώς, θα ευημερήσουν, αν απαγκιστρωθούν από τα εμπόδια που θέτουν στις 

δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στο διεθνές 

εμπόριο. Επομένως, ο βασικός στόχος των πολιτικών των μεγάλων διεθνών 

οργανισμών, όπως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ήταν η ανάπτυξη των 

κρατών του «Τρίτου Κόσμου» μέσω της πλήρους ενσωμάτωσής τους στην 

παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία
31

.  Αυτές οι οικονομικές πολιτικές αναμένονταν 

να επιφέρουν τροποποιήσεις στην πολιτική και την κοινωνία, αλλά τα αποτελέσματα 

ήταν τελικώς αντίθετα από τα αναμενόμενα, διότι οι χώρες που υιοθέτησαν τις 

παραπάνω μεταρρυθμιστικές πολιτικές, στο όνομα της ανάπτυξης, υπό την πίεση 

διεθνών οργανισμών με έδρα την Ουάσιγκτον (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

Παγκόσμια Τράπεζα) αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, με το χάσμα μεταξύ 

αναπτυγμένων και υπανάπτυκτων κρατών να διευρύνεται και την εισοδηματική 

κατάσταση του πληθυσμού να χειροτερεύει
32

.  

Σήμερα, τα μεγάλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα όπως η Παγκόσμια 

Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνεχίζουν να υποστηρίζουν το δόγμα 

ότι η δημοκρατία συνδέεται με τον οικονομικό φιλελευθερισμό. Ωστόσο, συχνά οι 

συνέπειες της εφαρμογής του οικονομικού φιλελευθερισμού είναι η μείωση των 

πολιτικών ελευθεριών. Η περίπτωση της Συρίας αποδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης με τη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας δεν οδηγεί σε 
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 Martinussen John, ό.π., σ. 22 
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 Cammack Paul A., David Pool, & William Tordoff, ό.π., σ. 12 
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πολιτικές μεταρρυθμίσεις απαραίτητα. Μετά το θάνατο του ηγέτη της Συρίας Χαφέζ 

Αλ-Άσαντ το 2000, που κυβέρνησε τη Συρία για 27 συναπτά έτη, και την ανάληψη 

της διακυβέρνησης από τον υιό του Μπασάρ Αλ-Άσαντ υπήρχε ελπίδα για την 

παραχώρηση περισσότερων πολιτικών ελευθεριών. Ωστόσο, ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ 

συνέχισε την αυταρχική διακυβέρνηση του πατέρα του και προκατόχου του, ενώ οι 

μεταρρυθμίσεις στην οικονομία δεν συνοδεύτηκαν από πολιτική φιλελευθεροποίηση 

του καθεστώτος. 

Στην πραγματικότητα, οι σχέσεις μεταξύ κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης 

και πολιτικού συστήματος διακυβέρνησης είναι πολύ πιο πολύπλοκες. Η ελεύθερη 

οικονομία της αγοράς μπορεί να συνυπάρξει και με ημιδημοκρατικά καθεστώτα 

αλλά και με αυταρχικές δομές εξουσίας. Η οικονομική και πολιτική ανάπτυξη 

χωρών της Ανατολικής Ασίας, όπως η Σιγκαπούρη, το Χονγκ-Κονγκ, η Μαλαισία 

και η Ταϊλάνδη το καθιστούν σαφές
33

. Ο οικονομικός φιλελευθερισμός δε συνδέεται 

αναγκαία με τη δημοκρατία, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Για παράδειγμα στη 

Λατινική Αμερική, ο οικονομικός φιλελευθερισμός ήταν συμβατός με τις 

δικτατορίες του 1970 και του 1980, διότι οι οικονομολόγοι της σχολής του Σικάγο 

ενέπνευσαν τη νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική των στρατιωτικών καθεστώτων 

στη Χιλή, τη Βραζιλία και αλλού
34

. Παράλληλα, στη σημερινή Ρωσία βλέπουμε τη 

συνύπαρξη του οικονομικού φιλελευθερισμού με τον πολιτικό αυταρχισμό.  

Επιπλέον, η διεθνής οικονομική πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί από 

το μοντέλο του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού, οδηγεί στην αύξηση των 

ανισοτήτων ανάμεσα στα κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στο εσωτερικό 

αυτών των κρατών υπονομεύοντας τη δημοκρατία μέσα από τη διεύρυνση των 

ανισοτήτων. Επομένως, αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν ότι η σημερινή 

φιλελεύθερη ιδεολογία θα πρέπει να υποβληθεί στην ίδια κριτική με τις ιδεολογίες 

του παρελθόντος
35

. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Benjamin Barber, «η 

νεοφιλελεύθερη ιδεολογία στη θέση ενός προοδευτικού μύθου που υποστηρίζει ότι η 

κυβέρνηση μπορεί να επιλύσει κάθε πρόβλημα, έχει θέσει έναν νεοφιλελεύθερο 

μύθο που πρεσβεύει ότι οι αγορές είναι εκείνες που μπορούν να επιλύσουν κάθε 
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 Barro Robert J., και Sala-i- Martin Xavier, Economic Growth, New York, 1995, σ. 438 
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 Klein Naomi., The shock doctrine, Penguin, NY, 2007  
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 Benjamin Barber, Ισχυρή Δημοκρατία: συμμετοχική πολιτική για μια νέα εποχή, Εκδόσεις 
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πρόβλημα[…] ο μύθος αυτός οδήγησε στην αποδοχή της ιδιωτικοποίησης, της 

πρωτοκαθεδρίας της αγοράς [marketization] και της «εκχώρησης» δημόσιων 

καθηκόντων στον ιδιωτικό τομέα ως των κύριων εργαλείων πολιτικής…με την 

εξαίρεση της εθνικής άμυνας, όπου η ιδιωτικοποίηση έχει επίσης παίξει κάποιον 

ρόλο…»
36

. Η ιδέα της δημοκρατικής διακυβέρνησης των λαών να εποπτεύουν 

συλλογικά τα κοινά τους αγαθά βρίσκεται υπό πολιορκία. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι μετά την κατοχή του Ιράκ το 2003 στο όνομα του εκδημοκρατισμού, η 

αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε για τον ιρακινό λαό, πολύ πριν υπάρξει μια 

ελεύθερη ιρακινή κυβέρνηση, ότι το Ιράκ θα έχει νεοφιλελεύθερη οικονομία 

ελεύθερης αγοράς στην οποία τα μέσα ενημέρωσης, οι ενεργειακοί πόροι και η 

βαριά βιομηχανία θα ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα
37

. Η απόφαση αυτή δημιουργεί 

προβλήματα σχετικά με το τι σημαίνει δημοκρατική εθνική κυριαρχία από τη στιγμή 

που η διαχείριση της εθνικής οικονομίας ενός κράτους εποπτεύεται και 

αποφασίζεται από εξωκρατικά κέντρα εξουσίας και παγκόσμιους υπερεθνικούς 

οργανισμούς
38

.  

Όπως επισημαίνει και ο Hinnebusch, η θεωρία της νεωτερικότητας δεν 

προσφέρει μια ικανοποιητική ερμηνεία στο γιατί χώρες στο μέσο επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης, όπως αυτές της Μέσης Ανατολής, δεν προχώρησαν προς 

την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού, αλλά ούτε και ερμηνεύει ικανοποιητικά την 

αιτία επιβίωσης των αυταρχικών καθεστώτων που σημειώνουν σημαντικά επίπεδα 

οικονομικής ανάπτυξης
39

. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν η οικονομική πρόοδος, 

αλλά τα οικονομικά προβλήματα των χωρών της Μέσης Ανατολής αυτά που 

εξανάγκαζαν αρκετά από τα κράτη να προχωρήσουν σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις, 

ώστε τουλάχιστον οι σκληρές διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις που 

έπλητταν το κράτος πρόνοιας να ισορροπήσουν με τη χαλάρωση των αυστηρών 

περιορισμών των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αιγύπτου, επί διακυβέρνησης του Ανουάρ 

Σαντάτ, όταν ανακοίνωσε τη νέα οικονομική του πολιτική με στόχο τη μείωση του 

ελλείμματος. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και οι διαρθρωτικές προσαρμογές 
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συνοδεύτηκαν από πολιτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να εκτονωθούν οι 

κοινωνικές εντάσεις που θα προέκυπταν από τη περικοπή των κοινωνικών δαπανών. 

Έτσι, το νέο Σύνταγμα του 1971 έδινε έμφαση στην προστασία των ατομικών 

ελευθεριών, στην ελευθερία της έκφρασης και στο κράτος δικαίου
40

. Παράλληλα, τα 

εύρωστα κράτη στη Μέση Ανατολή δεν είναι απαραίτητα πιο δημοκρατικά. Για 

παράδειγμα, τα πλούσια κράτη του Κουβέιτ, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και 

των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα οποία βασίζουν τα έσοδα τους στην 

εξαγωγή πετρελαίου, κυβερνώνται από αυταρχικά καθεστώτα που επιτρέπουν 

περιορισμένης έκτασης πολιτικές ελευθερίες.  Όπως θα διαπιστωθεί και στη 

συνέχεια, τα αναπτυγμένα πετρελαιοπαραγωγά κράτη της Μέσης Ανατολής 

αποτυγχάνουν να εκδημοκρατιστούν, καθώς τα κρατικά έσοδα προέρχονται από μια 

στρεβλή οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στην εκμετάλλευση του πετρελαϊκού 

πλούτου, γεγονός που περιορίζει την κοινωνική κινητικότητα και άρα και την 

απαίτηση για πολιτική συμμετοχή
41

.  

Κατά τη δεκαετία του 1990,  η αστικοποίηση στη Μέση Ανατολή, η μείωση 

του αναλφαβητισμού και η αύξηση του αριθμού των αποφοίτων Πανεπιστήμιου 

ήταν εξελίξεις προς την κατεύθυνση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης
42

. Για 

παράδειγμα, το Ιράν, το Κουβέιτ, η Συρία και η Ιορδανία παρουσίασαν σημαντική 

πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης και στο σύστημα υγείας. Οι οικονομίες τους 

εμφάνισαν σημαντική πρόοδο με στροφή από την αγροτική οικονομία σε αυτή του 

τομέα των υπηρεσιών. Ωστόσο, η περιοχή της Μέσης Ανατολής στις επόμενες 

δεκαετίες χαρακτηρίστηκε από ταχύτατους και άνισους ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός 

που συνετέλεσε στην κοινωνική απογοήτευση, παρά το γεγονός ότι η οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής ήταν ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες των παγκόσμιων 

οργανισμών, όπως της ΕΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου- από το 1995 με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης για την ΕΕ, 

και από το 1980, για τους άλλους δύο οργανισμούς. Και οι τρεις παραπάνω 

οργανισμοί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κρίση χρέους των κρατών του 

                                                 
40

 Owen Roger, “Socio-economic Change and Political Mobilization” Salamé G., (eds.), Democracy 
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 Waterbury John, ό.π., σ. 24 
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αναπτυσσόμενου κόσμου, που ξέσπασε μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1970, 

εφαρμόζοντας νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές. Παρά το γεγονός ότι η 

εφαρμογή αυτών των πολιτικών βελτίωσε τους μακροοικονομικούς δείκτες δεν 

συνέβη το ίδιο και με τους μικροοικονομικούς, εξαιτίας των υψηλών ποσοστών 

ανεργίας ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους σε συνδυασμό με την ακραία φτώχεια. 

Κατά συνέπεια, τα δημοσιονομικά προγράμματα και οι διαρθρωτικές αλλαγές 

εφαρμόζονταν για δεκαετίες στα κράτη της Μέσης Ανατολής, χωρίς, ωστόσο, να 

βελτιωθεί η εικόνα της οικονομίας από μικροοικονομικής απόψεως.   

Μάλιστα, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των τελευταίων ετών κατέδειξαν την 

αποτυχία της ακολουθούμενης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στα κράτη 

της Μέσης Ανατολής. Η υψηλή ανεργία, απόρροια εν μέρει της απότομης 

πληθυσμιακής αύξησης του νεανικού πληθυσμού στον αραβικό κόσμο ενέτεινε το 

πρόβλημα, διότι η πληθυσμιακή έκρηξη σε μια χώρα είναι ικανή να οδηγήσει σε 

οικονομική και στη συνέχεια σε κοινωνική και πολιτική κρίση. Αυτό εξηγείται από 

το γεγονός ότι η δημογραφική έκρηξη επηρεάζει τη ζήτηση σε βασικά καταναλωτικά 

αγαθά και υπηρεσίες και σύντομα ανατρέπεται η ικανότητα ανταπόκρισης των 

παραγωγικών δυνάμεων στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας. Οι 

ανάγκες των πολιτών εντείνονται και όταν το κράτος δεν είναι σε θέση να καλύψει 

αυτές τις ανάγκες, για παράδειγμα σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, τότε μπορεί να 

απειληθεί  η κοινωνική συνοχή, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει κοινωνική αναταραχή. 

Τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνεται στη Μέση Ανατολή ραγδαία 

πληθυσμιακή ανάπτυξη
43

, ενώ ταυτόχρονα μεγεθύνεται ο ρυθμός αστικοποίησης
44

 

του πληθυσμού.  Οι ρυθμοί πληθυσμιακής ανάπτυξης στην περιοχή είναι ανάμεσα 

στους υψηλότερους στον κόσμο
45
, δεύτεροι μετά την υπο-σαχάρια Αφρική, παρά το 
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 Ο πληθυσμός της Σαουδικής Αραβίας, του Ομάν, της Λιβύης και των Η.Α.Ε διπλασιάστηκε μεταξύ 

του 1960 και του 1980. Το ίδιο συνέβη και στο Ιράν και στο Ιράκ στο διάστημα 1950- 1985. Βλ. 
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Rienner, Boulder, 2000, σ. 274 
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 Κατά τα τελευταία 60 χρόνια, για τη χρονική περίοδο 1950-2011, ο πληθυσμός των αραβικών 
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κατά 57 εκατομμύρια με τα υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων να παρατηρούνται στις χώρες του 
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γεγονός ότι σημειώνεται πτώση στον αριθμό των γεννήσεων, κυρίως, ανάμεσα στους 

μορφωμένους νέους των αστικών κέντρων
46
. Σύμφωνα μάλιστα με προβλέψεις ο 

πληθυσμός της περιοχής αναμένεται να αγγίξει τα 576 εκατομμύρια το 2025
47

. 

Χαρακτηριστικά, στη Σαουδική Αραβία παρατηρείται αλματώδης αύξηση του 

πληθυσμού
48

. Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση του πληθυσμού αναμένεται να αυξήσει 

τις ανάγκες για νερό και καλλιεργήσιμη γη, ενώ οι αστικές υποδομές θα πρέπει να 

επεκταθούν και να βελτιωθούν. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και  η 

αστικοποίηση μεταβάλλουν και τη δομή της εργατικής δύναμης. Ο πληθυσμός σε 

αρκετές περιοχές έχει στραφεί από τα αγροτικά παραγωγικά συστήματα σε 

βιομηχανικές δραστηριότητες και την παροχή υπηρεσιών
49

. Ταυτόχρονα, εξαιτίας 

των ραγδαίων οικονομικών και δημογραφικών αλλαγών, η αγορά στη Μέση 

Ανατολή αδυνατεί να απορροφήσει το διαρκώς αυξανόμενο εργατικό δυναμικό, 

φαινόμενο που εξηγεί γιατί το ποσοστό της ανεργίας στην περιοχή είναι από τα 

υψηλότερα στον κόσμο και κυρίως ανάμεσα στις γυναίκες
50

.  

Κατά συνέπεια,  η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής 

έχει τον υψηλότερο ρυθμό πληθυσμιακής και αστικής ανάπτυξης στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο. Η αστική ανάπτυξη είναι σημαντικός παράγοντας 

κοινωνικών αλλαγών και οικονομικής ανάπτυξης, διότι περιλαμβάνει την εφαρμογή 

πολιτικών που σχετίζονται με την ανάπτυξη των πόλεων και την αστυφιλία
51

. Οι 

                                                                                                                                          
Κόλπου και τα χαμηλότερα στις χώρες του Μαγκρέμπ. Το ποσοστό των νεαρών ενηλίκων, εκείνων 
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49

 Gerner Deborah & Schwedler Jillian (eds.), ό.π., σ. 273 
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οικονομίες των πόλεων αυτών δυσκολεύτηκαν να απορροφήσουν το μέγεθος του 

πληθυσμού, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανεργία, η υποαπασχόληση και η φτώχεια. 

Ανάμεσα σε άλλα προβλήματα που δημιούργησε η αστικοποίηση ήταν και η έλλειψη 

πόσιμου νερού, η αύξηση του αριθμού των φτωχογειτονιών και των 

παραγκουπόλεων, η μόλυνση της ατμόσφαιρας και η έλλειψη σχεδιασμού για τη 

διαχείριση των αποβλήτων
52

.  

Ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια έχει αυξηθεί τις τελευταίες 

δεκαετίες στη Μέση Ανατολή, φθάνοντας σε υπερτριπλάσιο αριθμό στην Τυνησία, 

σε τετραπλάσιο στην Αίγυπτο και αγγίζοντας το δεκαπλάσιο στη Λιβύη. Η διόγκωση 

της ανεργίας στον μορφωμένο πληθυσμό, κατά τη δεκαετία του 1990, αποτέλεσε ένα 

ισχυρό σοκ για τους αποφοίτους πανεπιστημίου, οι οποίοι ανέμεναν μια θέση στον 

δημόσιο τομέα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και του 1970, η 

καθοδηγούμενη από το κράτος οικονομική ανάπτυξη είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση των θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα. Για παράδειγμα, η Αίγυπτος 

ακολουθούσε την πολιτική της άμεσης πρόσληψης στο δημόσιο των αποφοίτων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αποφοίτων πανεπιστημίου
53

. Το Μαρόκο 

ακολουθούσε παρόμοια πολιτική παρέχοντας, ωστόσο, «προσωρινή απασχόληση» 

στους αποφοίτους του. Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών ήταν κάποια κράτη όπως 

η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Αλγερία και τα κράτη του Κόλπου να απασχολούν πάνω 

από το 50% της εργατικής τους δύναμη στο δημόσιο τομέα
54

. Ωστόσο, οι 

προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κατά τη δεκαετία του 1980, μειώθηκαν σημαντικά 

εξαιτίας των συνθηκών ύφεσης που επικρατούσαν στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής, αλλά και των οικονομικών προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής 

που ακολουθούνταν στα πλαίσια των πολιτικών του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου, έπειτα από τη σύναψη δανείων. Η διακοπή των προσλήψεων προτιμήθηκε 

από την απόλυση χιλιάδων δημοσιών υπαλλήλων εξαιτίας του υψηλού κοινωνικού 

και πολιτικού κόστους. Οι κυβερνήσεις των κρατών της Μέσης Ανατολής και των 
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53

 Στο ίδιο, σ. 283 
54

 Στο ίδιο, σ. 283 



 

 [212]  

 

κρατών της Βορείου Αφρικής προτίμησαν τη στρατηγική της μείωσης των μισθών ή 

της προτροπής για πρόωρη συνταξιοδότηση από τις άμεσες απολύσεις
55

.  

Ταυτόχρονα, η ανεύρεση εργασίας ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα ελέγχεται από ένα 

δίκτυο πελατειακών σχέσεων προσκείμενο στα καθεστώτα, με αποτέλεσμα η 

ανεργία των νέων να αγγίξει το 23% για το σύνολο της περιοχής της Μέσης 

Ανατολής ή το διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου το 2009 με ακόμη 

δυσμενέστερο το δείκτη της ανεργίας των αποφοίτων πανεπιστημίου
56

. 

Οι πολιτικές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των 

εισοδημάτων των πολιτών σε πολλά κράτη της Μέσης Ανατολής και τη μείωση των 

πραγματικών μισθών. Για παράδειγμα, στην Ιορδανία οι πραγματικοί μισθοί το 1990 

είχαν επιστρέψει σε επίπεδα της δεκαετίας του 1970. Η πτώση των μισθών δε 

συνοδεύτηκε από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή από αύξηση της ζήτησης 

του εργατικού δυναμικού παρά μόνο από αύξηση της ανεργίας
57

. Στην 

πραγματικότητα, το πρόβλημα της αγοράς στη Μέση Ανατολή δεν εντοπιζόταν 

στους υψηλούς μισθούς, αλλά στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας και 

παραγωγικότητας και στην κακή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, η 

Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη στις αυξήσεις των τιμών στα 

βασικά είδη ανάγκης. Οι ταχέως αναπτυσσόμενοι και αστικοποιούμενοι πληθυσμοί 

της Μέσης Ανατολής έχουν πληγεί από τους χαμηλούς μισθούς και την αύξηση στις 

τιμές των ειδών διατροφής, που έφτασε το 32% μόνο το 2011, σύμφωνα με τον 

Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών
58

. Ταυτόχρονα, η 

κατάσταση αυτή υπογράμμιζε την υπανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και την 

ανικανότητά του να απορροφήσει την αυξανόμενη διαθέσιμη φθηνή εργατική 

δύναμη
59

.  

Έτσι, κατά τη διάρκεια των ετών που προηγήθηκαν της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης (2004-2008), το ποσοστό ανεργίας στις αραβικές χώρες της 
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Μέσης Ανατολής μειώθηκε κατά μια ποσοστιαία μονάδα, αλλά από το 2009 και 

ιδιαίτερα από το 2010 αυξήθηκε στο 10,3%
60

. Για τη Βόρεια Αφρική το ποσοστό 

ανεργίας ήταν από τα υψηλότερα στον κόσμο και κυμάνθηκε σε 9,9% για το 2009 

και 9,8% για το 2010
61

. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2011 στην Αίγυπτο το 20% του 

πληθυσμού ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ η ανεργία το 2010 είχε 

αγγίξει το 13%. Το 2010 η ανεργία στην Τυνησία άγγιζε το 14%, ενώ 7,4% του 

πληθυσμού ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας και το 10% του πληθυσμού 

κατείχε το 31,5% του πλούτου της χώρας
62

. Η ανεργία των νέων στην Τυνησία 

σύμφωνα με στατιστικές από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας κυμαινόταν από 33% 

και 44% για αποφοίτους πανεπιστημίου
63

. Στην Αίγυπτο η ανεργία των νέων 

υπολογιζόταν στο 21%, σχεδόν το διπλάσιο από τον μέσο όρο των ποσοστών 

ανεργίας στην περιοχή
64

. Στη Λιβύη το ποσοστό ανεργίας άγγιζε το 40% για τους 

νέους και το 30% για το γενικό πληθυσμό
65

. Σε σχέση με άλλες περιφέρειες του 

κόσμου, η Μέση Ανατολή παρουσιάζει ποσοστό ανεργίας 10,5% και η Αραβική 

Βόρεια Αφρική 10,2%, ενώ η Ανατολική Ασία κυμαίνεται στο 4,2% και η Νότια 

Ασία στο 4,3%
66

.   

Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν μεγάλη μερίδα του πληθυσμού των κρατών 

Ευρύτερης Μέσης Ανατολής στη φτωχοποίηση. Για παράδειγμα το 2005 το 3,8% 

του πληθυσμού της Αιγύπτου βίωνε συνθήκες ακραίας φτώχειας- και οι πολίτες 

αδυνατούσαν να καλύψουν τις βασικές του ανάγκες- 19,6% χαρακτηρίζονταν 

«φτωχοί», δηλαδή λίγο κάτω από το όριο της φτώχιας ή στο όριο (2 δολάρια την 

ημέρα)και 21% χαρακτηρίζονταν «κοντά στο όριο της φτώχιας», δηλαδή μπορούσαν 

να καλύψουν απλώς τις βασικές του ανάγκες
67

. Ο δείκτης GINI, ο οποίος μετράει τις 
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ανισότητες στον πλούτο, κατέτασσε την Αίγυπτο ανάμεσα στις χώρες με την πιο 

άνιση κατανομή πλούτου στον κόσμο, όπου 10% του πληθυσμού συγκέντρωνε το 

27% του εθνικού πλούτου της χώρας
68

.  

Μια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη φτώχεια στην περιοχή της 

Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής το 2010 ανέφερε ότι «ο πληθυσμός που 

ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας δεν έχει μειωθεί από τη δεκαετία του ’90, 

κυρίως, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού. […] το 5% του πληθυσμού 

της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής ζει με λιγότερα από 1,25 δολάρια 

την ημέρα και υφίσταται αρκετές μορφές στέρησης, με κυριότερη την κακή 

διατροφή. Περίπου το 17% των κατοίκων της Αιγύπτου, το 15% της Υεμένης και το 

10% του Μαρόκου καταναλώνουν μέχρι μισό δολάριο την ημέρα, ενώ το 2005 το 

17% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής μπορούσε να καταναλώσει μέχρι και 

δύο δολάρια ημερησίως. Μέχρι το 2011, περισσότερα από 2,6 εκατ. Αράβων ζούσαν 

κάτω από το όριο της φτώχειας»
69

. 

Η κατάσταση αυτή ενθάρρυνε την επιστροφή στις αρχές και τις αξίες του 

Ισλάμ ως πολιτικής λύσης απέναντι στην πολιτική και κοινωνικοοικονομική 

αποτυχία των μεσανατολικών καθεστώτων. Τελικώς, η στρεβλή 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κρατών της Μέσης Ανατολής λειτούργησε 

αποσταθεροποιητικά για τα αυταρχικά καθεστώτα, καθώς διόγκωσε τις απαιτήσεις 

των μαζών για συμμετοχή και πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις.   

Βεβαίως, η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής 

δεν υποβοηθήθηκε με τον ίδιο τρόπο, όπως άλλες περιοχές του πλανήτη από το 

διεθνές περιβάλλον και τις μεγάλες δυνάμεις. Έτσι,  η νεωτερικότητα της Δυτικής 

Ευρώπης υποβοηθήθηκε και από εξωγενείς παράγοντες, όπως την εξωτερική 

επέκταση, η οποία είχε ξεκινήσει τον 15
ο
 αιώνα και κορυφώθηκε τον 19

ο
 αιώνα. Ο 

εξωτερικός κόσμος παρείχε στην Ευρώπη τεράστια αποθέματα, πόρους και περιοχές 

για μετανάστευση, οι οποίες χαλάρωναν τις δημογραφικές πιέσεις και, κατά 
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συνέπεια, μετρίαζαν τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της ανάπτυξης
70

. 

Μερικούς αιώνες αργότερα, τα ευρωπαϊκά κράτη της σύγχρονης ιστορίας πέτυχαν 

την ανάπτυξη σε ένα ουδέτερο και ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον. 

Επίσης, η Ε.Ο.Κ και αργότερα η ΕΕ συνέβαλαν στην ευρωπαϊκή 

σταθερότητα και συνεισέφεραν σημαντικά στον εκδημοκρατισμό και την οικονομική 

ανάπτυξη κρατών όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η 

Ιρλανδία
71

. Παράλληλα, το ΝΑΤΟ παρείχε το κατάλληλο σύστημα ασφαλείας στα 

ευρωπαϊκά κράτη, προκείμενου να προχωρήσουν στην ανοικοδόμηση και την 

ανάπτυξη. Επιπλέον, η ασπίδα στρατιωτικής ασφάλειας των ΗΠΑ σε κράτη όπως η 

Ιαπωνία, η Ταϊβάν και η Νότιος Κορέα υποβοήθησαν, τελικώς, την ανάπτυξη και 

τον εκδημοκρατισμό
72

. 

Στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής, ωστόσο, το διεθνές περιβάλλον 

κρατούσε σταθερά αρνητική στάση απέναντι στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 

και τη δημοκρατία. Στα μέσα του 19
ου

 αιώνα σχεδόν το σύνολο της Μέσης 

Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής είχε μετατραπεί σε ευρωπαϊκή αποικία ή ήταν 

κάτω από την επικυριαρχία μιας μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης
73

. Η εξάρτηση των 

κρατών του μουσουλμανικού κόσμου από τις μεγάλες δυνάμεις δεν τερματίστηκε με 

το τέλος της αποικιοκρατίας, αλλά η πολιτική των εξωτερικών παρεμβάσεων και 

πιέσεων συνεχίστηκε και κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, με αποτέλεσμα να 

παρεμποδιστεί ο εκδημοκρατισμός της Μέσης Ανατολής
74

. Επομένως, παράγοντες 

όπως η αποικιοκρατία, η συγκυρία του Ψυχρού Πολέμου και οι ανταγωνισμοί των 

μεγάλων δυνάμεων έθεταν συχνά εμπόδια στην πορεία των κρατών της Μέσης 

Ανατολής προς τον εκδημοκρατισμό ειδικά, όταν οι παραπάνω παράγοντες 

αλληλεπιδρούσαν με τις εσωτερικές δυναμικές της περιοχής
75

. 

Το τελευταίο αυτό συμπέρασμα επιβεβαιώνεται και από πρόσφατες έρευνες, 

οι οποίες απέδειξαν την ύπαρξη σημαντικής σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης 

και διεθνούς συστήματος. Ο Carles Boix επιχειρώντας να αναδείξει τη σχέση μεταξύ 

ανάπτυξης και δημοκρατίας μελέτησε την οικονομική και πολιτική ανάπτυξη των 
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κρατών ανά τον κόσμο από τον 19
ο
 αιώνα, μια εποχή που σχεδόν κανένα κράτος δεν 

είχε αναπτύξει δημοκρατικούς θεσμούς, έως το τέλος του 20
ου

 αιώνα
76

. 

Ακολουθώντας τον ισχυρισμό του Seymour M. Lipset, ότι η ανάπτυξη και ο 

εκδημοκρατισμός συνάδουν, ο Boix διατείνεται ότι ο βαθμός δημοκρατίας εξαρτάται 

από το κατά κεφαλήν εισόδημα
77

. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν την 

ύπαρξη σημαντικής σχέσης μεταξύ δημοκρατικής μετάβασης και σταθεροποίησης με 

την οικονομική ανάπτυξη των κρατών. Συγκεκριμένα, η αύξηση του εισοδήματος 

ασκεί μια σημαντική επίδραση στον εκδημοκρατισμό των κρατών στα πρώτα στάδια 

μετάβασης, αλλά άπαξ και έχει εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία, η αυξητική μεταβολή 

του εισοδήματος δεν επιδρά στον βαθμό εκδημοκρατισμού ενός πολιτικού 

συστήματος.  

Το δεύτερο το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι τα αποτελέσματα της ανάπτυξης 

ρυθμίζονται από τη δομή του διεθνούς συστήματος. Η υποστήριξη των μεγάλων 

δυνάμεων, των οποίων οι στρατηγικές αλλάζουν ανάλογα με τις αλλαγές της δομής 

του διεθνούς συστήματος, προς τους δρώντες της εσωτερικής πολιτικής σκηνής των 

κρατών διαμορφώνει την ισορροπία δυνάμεων και, επομένως, το κίνητρο και την 

ικανότητα των τελευταίων να διατηρήσουν ένα δημοκρατικό καθεστώς
78

. Επομένως, 

η πολιτική ανάπτυξη ενός κράτους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες 

εξωγενείς με την οικονομική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, οι μεγάλες δυνάμεις 

επηρεάζουν και εμπλέκονται στην εσωτερική πολιτική σκηνή των συμμάχων τους 

ως μέσο για την προαγωγή των συμφερόντων τους στη διεθνή πολιτική σκηνή. 

 

6.3 Ο ρόλος της αστικής τάξης στη δημοκρατική μετάβαση των κρατών 

της Μέσης Ανατολής 
 

 Το προηγούμενο κεφάλαιο παρουσίασε τις βασικές θέσεις των θεωριών της 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης για τον εκδημοκρατισμό των κρατών, σύμφωνα με 

τις οποίες οι δυνάμεις της οικονομίας καθορίζουν, αν μια κοινωνία θα παραμείνει 

παραδοσιακή ή αν θα προχωρήσει προς τον εκσυγχρονισμό. Το βασικό τους 
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επιχείρημα είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι ικανή να οδηγήσει όχι στην 

κατάλυση του κράτους, όπως πρότειναν οι Μαρξιστές, αλλά στην ανάπτυξη 

ευνοϊκών συνθηκών για τη θεμελίωση της δημοκρατίας
79

. Βασικός μοχλός για την 

ανάπτυξη των δημοκρατικών δομών μέσω της οικονομικής ανάπτυξης θεωρείται η 

δημιουργία μιας εύρωστης μεσαίας αστικής τάξης, η οποία θα είναι σε θέση να 

προωθήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία καπιταλιστικών δομών. 

Το επιχείρημα αυτό βασίζεται στην παρατήρηση ότι οι εγκαθιδρυμένες δημοκρατίες 

είναι, κυρίως, πλούσια κράτη και, επομένως, διαπιστώνεται σύνδεση μεταξύ 

πλούτου και δημοκρατίας. Και καθώς, η απόκτηση πλούτου είναι η βασική 

προτεραιότητα των ανθρώπων, ενώ οι υπόλοιποι παράγοντες που σχετίζονται με την 

πολιτική και κοινωνική ευημερία των πολιτών έπονται, η ύπαρξη μιας μεσαίας 

τάξης, η οποία θα επιδιώκει τον πλουτισμό, κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας στη 

μεταβολή των πολιτικών συστημάτων σε δημοκρατίες. Έτσι, η ύπαρξη μιας μεσαίας 

αστικής τάξης που θα επιδιώκει την οικονομική της ισχύ έρχεται σε άμεση 

συνάρτηση με την επιδίωξη της πολιτικής ισχύος που θα εξασφαλίζεται από την 

πολιτική συμμετοχή και τη διεύρυνση των πολιτικών ελευθεριών
80

.  

Αρκετοί κοινωνιολόγοι όπως ο Barrinton Moore, ο Simon Bromley και ο 

Haim Gerber χρησιμοποιούν την ανάλυση των κοινωνικών δομών για να εξηγήσουν 

τον εκδημοκρατισμό στη Μέση Ανατολή. Με βάση τις κοινωνιολογικές αναλύσεις 

τους η δημοκρατία απαιτεί μια ισορροπία ανάμεσα στο κράτος/κυρίαρχο και στις 

κοινωνικές τάξεις. Το κράτος δεν είναι εντελώς ανεξάρτητο από τις κυρίαρχες 

τάξεις, αλλά ούτε είναι και όμηρος τους, διότι επιτρέπει την ύπαρξη ενός ζωτικού 

χώρου μέσα στον οποίο έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η κοινωνία των 

πολιτών
81

. Ο εκδημοκρατισμός απαιτεί την ύπαρξη μιας «δημοκρατικής συμμαχίας» 

ανάμεσα στην ανώτερη αστική τάξη, τη μεσαία τάξη και την εργατική τάξη. 

Σύμφωνα με τον Hinnebusch, «εκεί όπου η αριστοκρατία της γης υποτάσσει την 

αστική τάξη και τους χωρικούς και κυριαρχεί στο κράτος, το αποτέλεσμα είναι ο 

ολοκληρωτισμός της δεξιάς. Εκεί όπου, αντίθετα, οι χωρικοί και οι αγρότες 

επαναστατούν εναντίον της αριστοκρατίας, το αποτέλεσμα είναι ο ολοκληρωτισμός 
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της αριστεράς»
82

. Με την οικονομική ανάπτυξη ο ρόλος των ιδιοκτητών γης και των 

χωρικών μειώνεται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο ρόλος της αστικής τάξης, της 

μεσαίας τάξης και των εργατών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Hinnebusch, η μετάλλαξη 

των κοινωνικών δομών επέρχεται μόνο σε υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης
83

. 

Έτσι, και για πολλούς μελετητές ο εκδημοκρατισμός της Μέσης Ανατολής 

εξαρτάται από τη διαμόρφωση μιας ανεξάρτητης από τον έλεγχο του κράτους 

αστικής τάξης. Ο παράγοντας αυτός κρίνεται καθοριστικός για την πορεία των 

δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Σύμφωνα με τον Moore, δεν μπορεί να υπάρξει 

δημοκρατία χωρίς αστική τάξη. Η ύπαρξη μιας ανεξάρτητης αστικής τάξης είναι 

απαραίτητη, διότι, όταν διαπιστώσει ότι τα συμφέροντά της θίγονται από το ήδη 

υπάρχον αυταρχικό καθεστώς, αναμένεται ότι θα αντιδράσει, ειδικά αν βρει 

συμμάχους για μεταρρυθμίσεις μέσα στο ίδιο το καθεστώς
84

. Στη Μέση Ανατολή η 

κυριαρχία των αυταρχικών καθεστώτων για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα 

ερμηνεύεται από την υπανάπτυξη και την υποταγή της αστικής τάξης στο κράτος. 

Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, η διαμόρφωση μιας αστικής τάξης ικανής 

να διεκδικήσει τη συμμετοχή της στο πολιτικό σύστημα υπονομεύθηκε αρχικά από 

το ρόλο που διαδραμάτισαν στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη των 

μεσανατολικών κρατών οι αποικιακές δυνάμεις και στη συνέχεια από την 

υπερβολική ανάπτυξη του κρατικού τομέα.  

Πράγματι, η πολιτική γεωγραφία των κρατών του «Τρίτου Κόσμου» σε 

γενικές γραμμές καθορίστηκε από τους γεωστρατηγικούς υπολογισμούς και τα 

γεωστρατηγικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών αποικιακών δυνάμεων. Αν και χάρη 

στην αποικιοκρατία εγκαθιδρύθηκαν τα πρώτα κράτη στον «Τρίτο Κόσμο», τα οποία 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία μιας μετααποικιακής 

πολιτικής δομής, ωστόσο, οι ασυνέχειες της αποικιακής εποχής υπήρξαν 

καθοριστικές για τη μετέπειτα πολιτική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών του 

«Τρίτου Κόσμου». Η αποικιοκρατία καθυστέρησε σημαντικά  την οικονομική 

ανάπτυξη και των κρατών της Μέσης Ανατολής. Καθυστέρησε την ανάπτυξη των 

κοινωνικών τάξεων, ειδικά της εμπορικής και βιομηχανικής αστικής τάξης. Οι 

αποικιακές δυνάμεις ενδιαφέρονταν ελάχιστα για μια υγιή, αυτόνομη από τον έλεγχο 
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του κράτους οικονομική ανάπτυξη και επικεντρώνονταν περισσότερο στην όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών των κρατών του 

«Τρίτου Κόσμου»
85

. 

Από την άλλη, στη Μέση Ανατολή το κράτος υπήρξε ο βασικός εργοδότης, 

ενώ η οικονομία βασίστηκε κυρίως στο δημόσιο τομέα. Για τον Hinnebusch οι 

κοινωνικές δομές στη Μέση Ανατολή δεν ευνοούσαν τον εκδημοκρατισμό. Οι προ-

νεωτερικές δομές των κρατών της Μέσης Ανατολής ευνοούσαν τη μεγάλη 

ιδιοκτησία, ήταν αντίθετες με την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας, ενώ ο 

περιφερειακός ρόλος της περιοχής στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία ως 

παραγωγού και εξαγωγέα πρωτογενών προϊόντων μεγάλωνε τη δύναμη των 

μεγαλογαιοκτημόνων και των αρχηγών των φυλών
86

. Η οικονομική κατάσταση των 

κρατών της περιοχής επιδεινώθηκε τη δεκαετία του 1960 με το κύμα των 

εθνικοποιήσεων δημιουργώντας έναν κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τομέα, του οποίου η 

επιβίωση ήταν άμεσα εξαρτημένη από τη διατήρηση των μονοπωλίων και των 

κρατικών συμβολαίων
87

. Τα πετροδολάρια επέτρεψαν στους ηγέτες να 

νομιμοποιήσουν την εξουσία τους μέσω της επέκτασης της εμπλοκής τους σε όλες 

τις κοινωνικοοικονομικές σφαίρες. Ο επεμβατισμός του κράτους σε όλα τα 

κοινωνικοοικονομικά επίπεδα εμπόδισε την ανάπτυξη αυτόνομων 

κοινωνικοοικονομικών δυνάμεων, ενώ το μεγάλο μέγεθος της κρατικής 

γραφειοκρατίας μετέτρεψε την πλειοψηφία του εργαζόμενου πληθυσμού σε 

κρατικούς υπαλλήλους άμεσα εξαρτώμενους από το κράτος
88

. Σύμφωνα με τον Larbi 

Sadiki «στα τέλη του 1970, οι κρατικοί υπάλληλοι αποτελούσαν το 30% της 

εργατικής δύναμης της Αιγύπτου και το 60% της Ιορδανίας»
89

. Επομένως, ο 

αυταρχισμός των μεσανατολικών κρατών είχε και κοινωνικοοικονομικές βάσεις. Ο 

αυταρχικοί ηγέτες των κρατών της Μέσης Ανατολής εξαγόραζαν την 
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υποχωρητικότητα των πολιτών με τις παροχές του δημόσιου τομέα-εκπαίδευση, 

υγειονομική περίθαλψη και εξασφάλιση δημοσίων θέσεων στους πολίτες
90

.  

Ωστόσο, η αποτυχία του παραπάνω οικονομικού μοντέλου, η άνοδος των 

τιμών, η έλλειψη στέγης, η άνοδος της ανεργίας και η πτώση του βιοτικού επιπέδου 

σε πολλά κράτη της Μέσης Ανατολής αύξησαν τις κοινωνικές πιέσεις προς τα 

αυταρχικά καθεστώτα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν μια σειρά από εξεγέρσεις με 

βασικό αίτημα την καταπολέμηση της φτώχειας, εξεγέρσεις που αντιμετωπίστηκαν 

κατασταλτικά από τα αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής (Αίγυπτος, 

Ιανουάριος του 1977, Μαρόκο, Ιανουάριος του 1984, Τυνησία, Ιανουάριος 1984, 

Σουδάν, Μάρτιος 1985, Αλγερία, Οκτώβριος 1988, Ιορδανία, Απρίλιος 1989).
91

  Για 

παράδειγμα, μεταξύ του 1973 και του 1983, το κόστος της ζωής στο Μαρόκο 

τριπλασιάστηκε και στα μέσα του 1980, 40% του πληθυσμού, με βάση 

υπολογισμούς, ζούσε κάτω από το απόλυτο όριο της φτώχειας
92

. Την ίδια περίοδο 

περίπου το 35% της συνολικής εργατικής δύναμης της Τυνησίας ήταν άνεργο ή 

υποαπασχολούμενο και στην Ιορδανία η άνοδος των τιμών των βασικών ειδών 

διατροφής ήταν αποτέλεσμα των οικονομικών πολιτικών λιτότητας του ΔΝΤ 

εξαιτίας της αύξησης του δημόσιου χρέους και της υποτίμησης του δηναρίου
93

. 

Ο κρατισμός που χαρακτήριζε το μεσανατολικό κράτος είχε ως συνέπεια την 

απροθυμία της μεσαίας τάξης να κινηθεί ενάντια στην απολυταρχική διακυβέρνηση, 

λόγω του φόβου της ανεργίας
94

. Το μεσανατολικό κράτος είναι κυρίαρχος της 

οικονομίας, μέσω των κρατικών οργανισμών, των εσόδων του πετρελαίου και των 

επενδύσεων στο εξωτερικό και με αυτό τον τρόπο μπορεί να ελέγχει και να ασκεί 

πίεση στη μεσαία τάξη
95

. Η μεσαία τάξη στη Μέση Ανατολή είναι άμεσα ή έμμεσα 

εξαρτημένη από το κράτος. Για παράδειγμα, οι γραφειοκράτες και οι στρατιωτικοί 

στη Μέση Ανατολή αποτελούν τους δύο πόλους της ίδιας ταξικής οντότητας. 

Επιπλέον, τα συμφέροντα των διανοούμενων στη Μέση Ανατολή είναι άμεσα 

συνδεδεμένα με τα κρατικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται μια 
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αίσθηση κοινών στόχων και κοινής ταυτότητας. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι η 

διανόηση στη Μέση Ανατολή παρήγαγε τη ρητορική για τις αποστολές του 

κράτους
96

.  

Ενώ, λοιπόν, «η δυτική μπουρζουαζία είχε εμπλακεί σε μια ταξική πάλη 

ενάντια στην προνομιούχα αριστοκρατία και στην απόλυτη μοναρχία, ώστε να 

προστατέψει την οικονομική της δύναμη και να προωθήσει το κοινωνικό και 

πολιτικό της κύρος» 
97

 στη Μέση Ανατολή, και ειδικά στα Κράτη του Κόλπου, οι 

κυρίαρχες κρατικές ελίτ υποστηρίζονται από την αστική τάξη στην οποία έχει δοθεί 

μια προνομιούχα θέση στην οικονομία. Με άλλα λόγια, στη Μέση Ανατολή η 

μεσαία αστική τάξη υποστηρίζεται από το κράτος και επωφελείται οικονομικά από 

αυτό. Η παρατήρηση αυτή ισχύει κυρίως στα πλουτοπαραγωγικά κράτη του Κόλπου. 

Καθώς η αστική τάξη του ιδιωτικού τομέα βρίσκεται σε μια άτυπη συμφωνία με το 

κράτος, σε μια «συμμαχία με σκοπό το κέρδος», εμποδίζει τις δημοκρατικές 

μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν τα συμφέροντα των 

συνδικαλιστικών ηγεσιών, του επιχειρηματικού κόσμου και τους ίδιους τους ηγέτες 

των κρατών, των οποίων τα συμφέροντα εξυπηρετούνται από την υπάρχουσα 

οικονομική και πολιτική κατάσταση. Καθώς το κράτος ρυθμίζει τόσο τη δημόσια 

όσο και την ιδιωτική οικονομική ζωή, τόσο οι εργάτες όσο και οι κεφαλαιοκράτες 

είναι στενά συνδεδεμένοι με το δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να μη διαμορφώνεται 

μια ανεξάρτητη αστική τάξη ικανή να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις με ικανά μέσα 

έξω από το δίκτυο πατροναρίσματος του κράτους
98

. Μόνο οι ισλαμικές οργανώσεις 

ξεφεύγουν ως ένα βαθμό από την κρατική εξάρτηση. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος της 

οικονομικής δραστηριότητας που δεν ελέγχεται και δε βρίσκεται κάτω από την 

άμεση εξάρτηση του κράτους είναι ο τομέας της παραοικονομίας, ο οποίος 

αναπτύσσεται εξαιτίας των υψηλών ποσοστών ανεργίας και αναμένεται στο μέλλον 

να παίξει σημαντικό ρόλο στην αμφισβήτηση της κρατικής εξουσίας καθώς και στην 

πολιτική αναμόρφωση. Εξάλλου, οι εξεγέρσεις του 2010 στη Μέση Ανατολή 

ξεκίνησαν από τη διαμαρτυρία ενός 26χρονου νέου Τυνήσιου, του Μοχάμεντ 

Μπουαζίζι, ο οποίος εργαζόταν στον τομέα της παραοικονομίας πουλώντας φρούτα 
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χωρίς άδεια. Μετά την κατάσχεση του πάγκου από την αστυνομία ο νέος 

αυτοπυρπολήθηκε και το γεγονός αυτό οδήγησε σε μια σειρά αλυσιδωτών 

αντιδράσεων που ονομάστηκε «Αραβική Άνοιξη» ανοίγοντας τον δρόμο για την 

πτώση των αυταρχικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή και την απαίτηση για 

δημοκρατία.  

Τελικώς, η ισχύς της αστικής τάξης εξαρτάται από τα μέσα παραγωγής που 

ελέγχει. Αν η σπουδαιότητα των μέσων είναι μεγάλη και δεν ελέγχονται από το 

κράτος, τότε μπορεί να δημιουργηθεί ο αναγκαίος πολιτικός χώρος για την 

αυτονόμηση της αστικής τάξης από την κρατική εξουσία. Επιπλέον, υπάρχει μια 

δημοκρατική λογική στην ανάπτυξη καπιταλιστικών δυνάμεων στην κοινωνία. Η 

λογική της «συμμαχίας με το κράτος με σκοπό το κέρδος» δεν αποδίδει 

μακροπρόθεσμα οφέλη για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς αργά ή γρήγορα το κράτος θα 

καθορίζει μονομερώς όλες τις παραμέτρους της οικονομικής ζωής – το ποσοστό των 

επιτοκίων, τους δασμούς, τις τιμές κ.τ.λ.- και το γεγονός αυτό δεν θα είναι αποδεκτό 

από το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα που δεν θα επωφελείται. Αν ο πραγματικός 

πλούτος μετατοπιστεί, το ίδιο θα συμβεί και με την πραγματική εξουσία. 

  Βέβαια, η αστική τάξη δε χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια, αλλά αντίθετα 

διακρίνεται σε υποομάδες αναλόγως των συμφερόντων της. Κατά συνέπεια, η 

μεσαία επαγγελματική τάξη είναι δυνατόν να υποστηρίξει τις πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις και την εγκαθίδρυση δημοκρατικού πολιτεύματος, ενώ η ανώτερη 

αστική τάξη, κάτοχος μεγάλων κεφαλαίων, που έχει υπό τον έλεγχό της την 

παραγωγή, επειδή ακριβώς ευνοείται από τη στήριξη του κράτους για την ανάπτυξη 

των επιχειρήσεών της, είναι πολύ πιθανό να υποστηρίξει το ήδη υπάρχον καθεστώς, 

από φόβο μήπως οι μεταρρυθμίσεις θίξουν τα προνόμιά της
99

. Η αστική τάξη, αν και 

σε γενικές γραμμές εμφανίζεται ως υπέρμαχος του πολιτικού φιλελευθερισμού, 

ωστόσο, μπορεί να συνυπάρξει και να στηρίξει ακόμη και αυταρχικά καθεστώτα 

αρκεί να διατηρεί τη θέση της μέσα στο καθεστώς. Στο Κουβέιτ, για παράδειγμα, οι 

έμποροι δε συμμετέχουν επισήμως στην πολιτική σκηνή, στο Μπαχρέϊν οι έμποροι 

συντάχθηκαν με τη βασιλική δυναστεία, στη Συρία συντάχθηκαν με την ισλαμική 

αντιπολίτευση. Τα μέλη της αστικής τάξης ενδιαφέρονται για τη διατήρηση του 

κεφαλαίου τους και την προστασία των οικονομικών τους συμφερόντων 
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περισσότερο από ότι ενδιαφέρονται για την πολιτική συμμετοχή. Από τη στιγμή που 

ένα καθεστώς, ακόμη και αν αυτό δεν είναι δημοκρατικό, μπορεί να τους προσφέρει 

την απαιτούμενη ασφάλεια για την εξασφάλιση των συμφερόντων τους, 

συντάσσονται με αυτό
100

.  

 

6.4 Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα 
 

Η συγκριτική έρευνα για τη δημοκρατία σπανίως ασχολείται με την 

περίπτωση μελέτης του εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερα υπό το 

πρίσμα της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και η πλειοψηφία των μελετών αυτού 

του είδους την εξαιρούν στη βάση της θρησκείας, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλες 

περιοχές του πλανήτη, όπως για παράδειγμα τη Λατινική Αμερική ή τον 

εκδημοκρατισμό της Ανατολικής Ευρώπης.  

Στο παρόν κεφάλαιο αποδείχτηκε ότι η θεωρία που συνδέει τον 

εκδημοκρατισμό με υψηλά επίπεδα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και τη 

δημιουργία μιας εύρωστης μεσαίας τάξης ως μοχλού πίεσης προς την κατεύθυνση 

των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων δε βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση των 

μεσανατολικών κρατών. Η βασικότερη αδυναμία της θεωρίας της νεωτερικότητας 

εντοπίζεται στο ότι δυσκολεύεται να εξηγήσει πως κάποια κράτη, αν και είχαν 

σημειώσει σημαντική οικονομική ανάπτυξη, παρέμειναν αυταρχικά καθεστώτα ή 

μετετράπησαν σε φασιστικά καθεστώτα, ενώ, από την άλλη, κράτη τα οποία 

συγκαταλέγονταν σε αυτά με χαμηλό επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης 

εγκαθίδρυσαν δημοκρατικά πολιτεύματα. Η παραδοξότητα αυτή του ερμηνευτικού 

μοντέλου εκδημοκρατισμού της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης ισχύει και για την 

περίπτωση μελέτης των κρατών της Μέσης Ανατολής.  

Η περίπτωση μελέτης της Μέσης Ανατολής αποδεικνύει ότι στην 

πραγματικότητα οι σχέσεις μεταξύ κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και 

εκδημοκρατισμού είναι πολύπλοκες. Πρώτα από όλα το μοντέλο του οικονομικού 

φιλελευθερισμού είναι δυνατόν να συνυπάρξει και με αυταρχικά ή ημι-

αυταρχικά/ημι-δημοκρατικά καθεστώτα. Κατά δεύτερον, αρκετά από τα αυταρχικά 

καθεστώτα της Μέσης Ανατολής, όπως για παράδειγμα τα πετρελαιοπαραγωγά 
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κράτη σημειώνουν ικανοποιητικό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης αλλά παρόλο 

αυτά παραμένουν αυταρχικού τύπου καθεστώτα. Τρίτον, στη Μέση Ανατολή δεν 

είναι η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη το εφαλτήριο των πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων αλλά η υπανάπτυξη. Οι διαρθρωτικές προσαρμογές των 

οικονομιών των κρατών της Μέσης Ανατολής κατ’ εντολή του ΔΝΤ συνοδεύτηκαν 

από μια μορφή ελεγχόμενου πολιτικού φιλελευθερισμού, ώστε να εξισορροπηθούν 

και να εκτονωθούν οι κοινωνικές εντάσεις. Οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης της 

περιοχής βελτιώθηκαν σε μια προσπάθεια των διεθνών οργανισμών ( Παγκόσμια 

Τράπεζα, ΔΝΤ) να αντιμετωπίσουν την κρίση χρέους των κρατών της Μέσης 

Ανατολής, αλλά η στρεβλή και άνιση οικονομική ανάπτυξη δε βελτίωσε τους 

μικροοικονομικούς δείκτες της οικονομίας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι 

κοινωνικές εντάσεις και η απογοήτευση. Έτσι, δείκτες της θεωρίας 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, όπως ανεργία, δημογραφική έκρηξη, αύξηση της 

παραοικονομίας, αύξηση του αριθμού των αποφοίτων Πανεπιστήμιου που 

παρέμεναν άνεργοι, άνιση κατανομή του πλούτου, ακραία φτώχεια, με άλλα λόγια, 

στοιχεία που επισήμαιναν την υπανάπτυξη των κρατών της Μέσης Ανατολής 

ενέτειναν την κοινωνική απογοήτευση και οδήγησαν σε ογκούμενες διαδηλώσεις, με 

αιτήματα που αφορούσαν στην πτώση των καθεστώτων και την εγκαθίδρυση 

δημοκρατίας το 2010-12, φαινόμενο που ονομάστηκε «Αραβική Άνοιξη». 

Παράλληλα, τα αυταρχικά καθεστώτα της περιοχής εκμεταλλεύονταν την άνιση και 

στρεβλή οικονομική κατάσταση, προκειμένου να διατηρούνται στην εξουσία μέσω 

των πελατειακών τους σχέσεων και της συμμαχίας της μεσαίας τάξης με το κράτος 

της οποίας ήταν και ο βασικός εργοδότης. Παράλληλα, οι αυταρχικές δομές 

εξουσίας διατηρούνταν και οι δημοκρατικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να 

κλονίσουν τη νομιμοποίηση των καθεστώτων υπονομεύονταν.  

Παράλληλα, ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων υπήρξε καθοριστικός για τη 

στρεβλή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κρατών της Μέσης Ανατολής. Το 

διεθνές περιβάλλον όχι μόνο δεν υποβοήθησε την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 

και τον εκδημοκρατισμό των κρατών, όπως σε άλλες περιοχές του πλανήτη, αλλά 

εφάρμοσε και μια πολιτική εξωτερικών παρεμβάσεων υπό το πλαίσιο της 

αποικιοκρατίας. Οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων συνεχίστηκαν και κατά την 

περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, με αποτέλεσμα να εμποδιστεί ο εκδημοκρατισμός 
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των κρατών της Μέσης Ανατολής. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, αν και συμβάλλουν στο πρώτο στάδιο 

εκδημοκρατισμού, της μετάβασης στη δημοκρατία, ρυθμίζονται σε μεγάλο βαθμό 

από κάτι που αγνοούν στις αναλύσεις τους οι περισσότεροι θεωρητικοί της 

νεωτερικότητας, από τη δομή του διεθνούς συστήματος. Έτσι, οι υπολογισμοί των 

μεγάλων δυνάμεων μεταβάλλονται αναλόγως των μεταβολών του διεθνούς 

συστήματος, με αποτέλεσμα να προβαίνουν σε προσαρμογές των πολιτικών τους 

που αφορούν τους δρώντες της εσωτερικής πολιτικής σκηνής των κρατών. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ικανότητα των τελευταίων να εισάγουν ή να 

διατηρούν ένα δημοκρατικό καθεστώς, διότι οι μεγάλες δυνάμεις επηρεάζουν και 

εμπλέκονται στην εσωτερική πολιτική σκηνή των συμμάχων τους ως μέσο για την 

προαγωγή των συμφερόντων τους στη διεθνή πολιτική σκηνή.  

Επομένως, όπως θα επιχειρήσει να καταδείξει και στη συνέχεια η παρούσα 

διατριβή ο εκδημοκρατισμός της Μέσης Ανατολής εξαρτάται από μια σειρά 

εσωτερικών παραγόντων που αλληλοπλέκονται με καταλυτικές εξωτερικές 

μεταβλητές και, κυρίως, με τη στάση που κρατούν οι μεγάλες δυνάμεις απέναντι στις 

μεταβολές της εσωτερικής πολιτικής δομής των κρατών για τις οποίες και 

ενδιαφέρονται στη βάση της εξυπηρέτησης των πολιτικοοικονομικών τους 

συμφερόντων.  
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Κεφάλαιο 7 Η Πολιτική Οικονομία των κρατών της Ευρύτερης Μέσης 

Ανατολής 

 

7.1 Εισαγωγή 
  

 Όπως καταδείχτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι θεωρίες 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των κρατών αδυνατούν να εξηγήσουν μια 

αντίφαση: την αιτία που κράτη με υψηλά επίπεδα ΑΕΠ δε μεταβαίνουν σε 

δημοκρατικές δομές εξουσίας. Ειδικά, για τα κράτη της Μέσης Ανατολής οι θεωρίες 

που συνδέονται με τους παράγοντες πολιτικής οικονομίας επιχείρησαν να εξηγήσουν 

την παραπάνω παραδοξότητα προκρίνοντας στις αναλύσεις τους το ρόλο του 

«κράτους-εισοδηματία» (rentier state) και των δημοσιονομικών κρίσεων.  

Οι παραπάνω αναλύσεις συνδέουν την αφοσίωση και την υποταγή των 

πολιτών στα απολυταρχικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής με τη διανομή του 

πλούτου που προκύπτει όχι από την φορολόγηση των πολιτών αλλά από μια σειρά 

εσόδων (π.χ πετρελαϊκά έσοδα, εξωτερική οικονομική βοήθεια) υπό τη μορφή 

ενοικίου. Οι θεωρίες εκδημοκρατισμού που προκρίνουν τη μεταβλητή της πολιτικής 

οικονομίας των κρατών της Μέσης Ανατολής εξηγούν ικανοποιητικά αυτό που δεν 

κατορθώνουν να εξηγήσουν οι θεωρίες κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή 

ότι ο υπερβολικός πλούτος των κρατών της Μέσης Ανατολής (για παράδειγμα 

Κράτη του Κόλπου) εμποδίζει αντί να υποβοηθά την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. 

Tα έσοδα που προκύπτουν από το πετρέλαιο και από την εξωτερική βοήθεια δίνουν 

τη δυνατότητα στα κράτη-εισοδηματίες της Μέσης Ανατολής να ενισχύουν το 

στρατιωτικό κατεστημένο και να εμποδίζουν τις δημοκρατικές μεταβάσεις. 

Παράλληλα, η υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων-οι οποίες επιδιώκουν τη 

διατήρηση της σταθερότητας και της ισορροπίας δυνάμεων με οποιοδήποτε κόστος 

σε σχέση με την αποσταθεροποίηση που μπορεί να επιφέρει ένα δημοκρατικό 

καθεστώς εχθρικό προς τα συμφέροντα τους- προς τους ηγέτες αυτών των κρατών 

εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη διατήρηση των αυταρχικών δομών εξουσίας στην 

περιοχή.  

Τέλος, το παρόν κεφάλαιο της διατριβής θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο 

επέδρασε στα «κράτη-εισοδηματίες» η κρίση χρέους της δεκαετίας του 1980 και του 

1990, ώστε να διερευνηθεί αν η δημοσιονομική κρίση των κρατών της Μέσης 

Ανατολής και τα διαρθρωτικά προγράμματα που υπαγορεύθηκαν από το Διεθνές 



 

 [227]  

 

Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα για την αντιμετώπιση της κακής 

κατάστασης της οικονομίας των κρατών αυτών, επηρέασαν τις πολιτικές των 

αυταρχικών καθεστώτων προς την κατεύθυνση της επέκτασης της πολιτικής 

συμμετοχής.  

 

7.2 Το μεσανατολικό κράτος-εισοδηματίας και οι δημοσιονομικές κρίσεις 

ως παράγοντες εκδημοκρατισμού 
 

 Μια εναλλακτική ερμηνεία για την πορεία των δημοκρατικών μεταβάσεων 

στη Μέση Ανατολή, την έως τώρα επικράτηση των αυταρχικών δομών εξουσίας και 

την τακτική της περιορισμένης πολιτικής φιλελευθεροποίησης προκρίνει τον 

παράγοντα της πολιτικής οικονομίας. Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία του «κράτους- 

εισοδηματία»
1
, τα αυταρχικά κράτη, των οποίων η μοναδική πηγή πλούτου 

προέρχεται από τα άφθονα ενεργειακά αποθέματα, όπως το πετρέλαιο, συνήθως 

αποτυγχάνουν να εκδημοκρατιστούν, διότι η επιβίωση της ανώτερης τάξης 

εξαρτάται περισσότερο από τον άμεσο έλεγχο και την εκμετάλλευση των 

ενεργειακών αποθεμάτων, παρά από τη λαϊκή υποστήριξη. Τα αυταρχικά 

καθεστώτα, επειδή εξαρτώνται ελάχιστα από τη φορολογία των πολιτών, δεν 

υποχρεούνται να λογοδοτούν στους πολίτες. Τα έσοδα από το πετρέλαιο, αν και 

φαινομενικά προσφέρουν κρατική πρόνοια στους πολίτες, στην πραγματικότητα 

ενισχύουν τις πελατειακές σχέσεις και τη γραφειοκρατία υπονομεύοντας τον 

εκδημοκρατισμό των αραβικών κρατών
2
. Αντίθετα, στα δημοκρατικά πολιτεύματα 

οι κυρίαρχες ελίτ, που έχουν επενδύσει περισσότερο στο φυσικό κεφάλαιο των 

πολιτών τους, παρά σε γη ή πετρέλαιο, διακατέχονται από φόβο απώλειας της 

εξουσίας σε περίπτωση επανάστασης των πολιτών. Επομένως, σε αυτή την 

περίπτωση οι κυρίαρχες ελίτ προτιμούν τους πολιτικούς συμβιβασμούς και τις 

υπαναχωρήσεις από μια βίαιη σύγκρουση με την αντιπολίτευση, εξέλιξη που θα 

μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη για τα συμφέροντά τους.  

                                                 
1
 Giacomo Luciani, ‘Allocation versus Production States’, ό.π., 65-84 

2
 Όπως αναφέρει και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Σπυρόπουλος Γεώργιος, «τα πετρελαϊκά έσοδα 

συγκαλύπτουν την οικονομική κερδοσκοπία και τη διαφθορά του πυρήνα της άρχουσας τάξης. 

Ευνοείται η μη ορθολογική κατανομή των εσόδων με επιδοτήσεις που ανατρέπουν την πραγματική 

αξία των βασικών προϊόντων διατροφής. Για παράδειγμα, σε μερικές αραβικές χώρες το ψωμί 

επιδοτείται τόσο, που το χρησιμοποιούν για να τρέφουν ζώα, αφού στοιχίζει λιγότερο από τις 

ζωοτροφές». Βλ. Σπυρόπουλος Μ. Γεώργιος, Μέση Ανατολή: Αραβο-ισραηλινή διένεξη, ιστορία-

πολιτική-διπλωματία, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2011, σ.449 
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Στη Μέση Ανατολή η πλειοψηφία των αυταρχικών κρατών ανήκει στην 

κατηγορία του «κράτους-εισοδηματία». Σύμφωνα με τον Giacomo Luciani, που 

ασχολήθηκε με την πολιτική οικονομία των κρατών της Μέσης Ανατολής, «κράτος- 

εισοδηματίας» (rentier state) είναι το κράτος του οποίου η οικονομία βασίζεται σε 

εισοδήματα υπό την μορφή «ενοικίων»,
3
 δηλαδή προσόδων. Ο Luciani διακρίνει τα 

κράτη, από τη μια σε «κράτη-εισοδηματίες», τα οποία βασίζουν τις προσόδους τους 

σε εισοδήματα προερχόμενα από εξωτερικές πηγές και σε «παραγωγικά κράτη», τα 

οποία βασίζονται στη φορολόγηση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας
4
. Για 

παράδειγμα, περισσότερο από το μισό των κρατικών εισοδημάτων της Σαουδικής 

Αραβίας, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Ομάν, του 

Κουβέιτ, του Κατάρ και της Λιβύης προέρχεται από το πετρέλαιο
5
, γεγονός που τα 

κατατάσσει στα «κράτη-εισοδηματίες». Επίσης, στο Ιράκ περίπου το 85% των 

εσόδων της κυβέρνησης προέρχεται από εξαγωγές πετρελαίου
6
 ενώ η Ιορδανία, η 

Συρία και η Αίγυπτος εισπράττουν έσοδα από τη δίοδο των αγωγών φυσικού αερίου 

από τις χώρες τους και από τη διώρυγα του Σουέζ. Το Ισραήλ, η Αίγυπτος και η 

Ιορδανία έχουν έσοδα και από την εξωτερική οικονομική βοήθεια που λαμβάνουν 

από τις δυτικές δυνάμεις, κυρίως, από τις ΗΠΑ.  

 Η πολιτική οικονομία των κρατών αυτών καταδεικνύει ικανοποιητικά τις 

αιτίες καθυστέρησης του εκδημοκρατισμού. Στην πραγματικότητα, τα απολυταρχικά 

καθεστώτα της Μέσης Ανατολής, όπως τα κράτη του Κόλπου, εκμεταλλεύονται την 

προνομιούχα θέση τους στο πολιτικό σύστημα, για να διανείμουν πλούτο προς 

ανταλλαγή πολιτικής αφοσίωσης και υποταγής. Με αυτό τον τρόπο οι κυβερνήτες 

των Κρατών του Κόλπου μπορούν να εξαγοράσουν τη διάρκεια της παραμονής τους 

στην εξουσία. Φοβούνται τόσο τη δημοκρατία όσο και τον ισλαμικό 

φονταμενταλισμό που θα μπορούσε να τους στερήσει τον πλούτο και την εξουσία. 

Επομένως, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η οικονομική υπανάπτυξη εμποδίζει την 

εγκαθίδρυση δημοκρατικού πολιτεύματος, στην περίπτωση των κρατών του Κόλπου 

ο υπερβολικός πλούτος την αποτρέπει
7
. Στα κράτη του Κόλπου, για παράδειγμα, με 

                                                 
3
 Giacomo Luciani, ‘Allocation versus Production States’, ό.π., σ. 65-84 

4
 Στο ίδιο, σ. 65-84  

5
 Ross L. Michael, “Does oil hinder democracy”, World Politics, 53, April 2001, σ. 329 

6
 Ross Michael L., «Το πετρέλαιο θα πνίξει την Αραβική Άνοιξη;», Foreign Affairs, The Hellenic 

Edition, 12/09/2011 
7
 Rothstein Robert L., ό.π., σ. 77 
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τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη, ο πλούτος αυτών των κρατών 

δεν προκύπτει από την επιβολή φορολογίας στους πολίτες ή από άλλες πηγές 

δημοσιονομικών εσόδων. Σύμφωνα με τη θεωρία του Luciani, ο πλούτος των 

κρατών του Κόλπου προέρχεται από τα έσοδα των εξαγωγών του πετρελαίου, που 

είναι μια μορφή ενοικίου και όχι από την εκβιομηχάνιση της παραγωγής, η οποία θα 

μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας μεσαίας αστικής τάξης ικανής να 

επιδιώξει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Αν η οικονομική ανάπτυξη  αυτών των 

κρατών προερχόταν από τη φορολόγηση των πολιτών, τότε αυτό θα οδηγούσε στην 

απαίτηση εκ μέρους τους μεγαλύτερης συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων. Έτσι, τα αυταρχικά καθεστώτα εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει η εκμετάλλευση του πετρελαίου, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του 

πληθυσμού σε κράτος πρόνοιας και παροχή υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, αυτή η 

πολιτική αποδυναμώνει τις απαιτήσεις για πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Πρόκειται για 

το επιχείρημα «no taxation, no representation» (καμία αντιπροσώπευση χωρίς 

φορολόγηση). Συγκεκριμένα, τα έσοδα από την παραγωγή του πετρελαίου 

επέτρεψαν σε αυτά τα κράτη να ενισχύσουν τη θέση τους, χωρίς να χρειαστεί να 

επιλέξουν ανάμεσα σε ασφάλεια και κοινωνικές παροχές. Με αυτό τον τρόπο 

εξηγείται γιατί τα απολυταρχικά καθεστώτα καταφέρνουν να διατηρήσουν την 

εξουσία τους, μέσω της συνεχούς πρόσβασής τους στο πετρέλαιο και της καταπίεσης 

των πολιτών
8
.  

Επιπλέον, οι εθνικοποιήσεις των πετρελαϊκών εταιρειών από τις 

επαναστατικές κυβερνήσεις των κρατών της Μέσης Ανατολής επέτρεψε τη 

χρηματοδότηση των δικτύων εκείνων που θα διατηρούσαν τα αυταρχικά καθεστώτα 

στην εξουσία. Για παράδειγμα, ο Καντάφι στη Λιβύη με τα εισοδήματα από τον 

πετρελαϊκό πλούτο εξαγόραζε ισχυρούς φυλάρχους και απέτρεπε κατ’ αυτό τον 

τρόπο την αμφισβήτηση της εξουσίας του. Στο Ιράκ, ο Σαντάμ Χουσεΐν, ως 

αντιπρόεδρος του Επαναστατικού Συμβουλίου, κατάφερε να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στις εθνικοποιήσεις των πετρελαιοπηγών, με αποτέλεσμα να 

                                                 
8
 Luciani, Giacomo, “After Iraq: Prospects for Democratization in the Middle East and North Africa”, 

στο Hanelt Christian et al (eds.), Regime Change in Iraq: The Transatlantic and Regional 

Dimensions, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico de Fiesole, 2004, σ. 23 
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καταφέρει να εκτοπίσει με τα έσοδα από το πετρέλαιο τον Αχμάντ Χασάν αλ- 

Μπακρ, Πρόεδρο του Ιράκ
9
.  

Το βασικό χαρακτηριστικό του κράτους-εισοδηματία είναι ο αυξημένος 

βαθμός αυτονομίας του από την κοινωνία χάρη στις εξωτερικές πηγές εσόδων. Το 

κράτος εισοδηματίας μέσω της παροχής αγαθών στους πολίτες εξασφαλίζει τη 

σιωπηρή τους συναίνεση σε ζητήματα που σχετίζονται με την παραχώρηση 

πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων
10

. Τα έσοδα από το πετρέλαιο 

χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής και την εξαγορά 

της πολιτικής συνείδησης των πολιτών μέσω κοινωνικών παροχών.  

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων 

προς τα αυταρχικά καθεστώτα ερμηνεύει το λόγο που το «κύμα της δημοκρατίας» 

της δεκαετίας του 1980 και του 1990 δεν κατάφερε να κατακλύσει την περιοχή. 

Καθεστώτα της Μέσης Ανατολής χωρίς διαθέσιμα ενεργειακά αποθέματα 

αντλούσαν πόρους υπό τη μορφή ενοικίου μέσα από την εξωτερική βοήθεια που 

τους παρείχαν συμμαχικά κράτη. Η εξωτερική αυτή βοήθεια υποβοηθούσε 

παράλληλα την παραμονή των αυταρχικών καθεστώτων στην εξουσία, καθώς δεν 

διαταρασσόταν η δημοσιονομική σταθερότητα των κρατών και η κατανομή πλούτου 

στους πολίτες. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, στις αρχές 

της δεκαετίας του 1950, το καθεστώς του Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ στην Αίγυπτο 

εκμεταλλευόταν τον ανταγωνισμό των δύο υπερδυνάμεων, της Σοβιετικής Ένωσης 

με τις ΗΠΑ, προκειμένου να αντλεί οικονομική βοήθεια, η εξασφάλιση της οποίας 

υποβοηθούσε την παραμονή του καθεστώτος στην  εξουσία
11
. Τη διαμάχη ανάμεσα 

στις δυο υπερδυνάμεις εκμεταλλεύτηκε και ο διάδοχος του Νάσερ, Ανουάρ Σαντάτ, 

οικονομικά και διπλωματικά. Εκδίωξε τους σοβιετικούς συμβούλους του και σε 

αντάλλαγμα έλαβε οικονομική βοήθεια από τις ΗΠΑ, την οποία χρησιμοποίησε στις 

εσωτερικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, ενώ άνοιξε το δρόμο για την ειρηνευτική 

συμφωνία με το Ισραήλ και την ανάκτηση της χερσονήσου του Σινά για την 

                                                 
9
 Ross Michael L., « Το πετρέλαιο θα πνίξει την Αραβική Άνοιξη;», Foreign Affairs, The Hellenic 

Edition, 12/09/2011 
10

 Luciani Giacomo, “Resources, revenues and authoritarianism in the Arab World” στο Brynen R., B. 

Korany, P. Noble, Political Liberalisation and Democratisation in the Arab World: Theoritical 

Experience, τομ. Ι, Lynne Rienner, Boulder 1998, σ. 211-228 
11

 Η συμμαχία του Νάσερ με τους Σοβιετικούς, που επικυρώθηκε μέσω συμφωνίας το 1955, 

περιελάμβανε την παροχή όπλων μέσω της Τσεχοσλοβακίας και, λίγο αργότερα, οι Σοβιετικοί 

ανέλαβαν την χρηματοδότηση του φράγματος του Aswan. Βλ. Wittes Cofman Tamara, Freedom’s 

unsteady march: America’s role in building Arab Democracy, ό.π., σ. 38 
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Αίγυπτο
12

. Επί Μουμπάρακ, η αμερικανική οικονομική βοήθεια προς την Αίγυπτο 

συνεχίστηκε απρόσκοπτα και αφορούσε, κυρίως, στην παροχή στρατιωτικής 

τεχνογνωσίας και την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού.  

Επομένως, με αυτό τον τρόπο ο πετρελαϊκός πλούτος και η εξωτερική 

οικονομική βοήθεια παρέχει στις κυβερνήσεις της Μέσης Ανατολής τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιούν ένα μέρος του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να 

εμποδίζουν τις προσπάθειες κοινωνικών ομάδων ανεξάρτητων από τον έλεγχο του 

κράτους, που θα μπορούσαν να απαιτήσουν μεγαλύτερη πολιτική συμμετοχή
13

. Tα 

έσοδα που προκύπτουν από το πετρέλαιο και από την εξωτερική βοήθεια δίνουν τη 

δυνατότητα στα «κράτη-εισοδηματίες» της Μέσης Ανατολής να ενισχύουν το 

στρατιωτικό κατεστημένο και να αυξάνουν τους εξοπλισμούς, με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται η δυνατότητα καταστολής λαϊκών αντιδράσεων και να προστατεύεται η 

αυταρχική διακυβέρνηση. Επίσης, η συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ισραήλ 

δικαιολογούσε την αύξηση των εξοπλισμών και τα δυσθεώρητα έξοδα του κρατικού 

προϋπολογισμού που προορίζονταν για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας τόσο 

των κρατών που συνορεύουν με το Ισραήλ, όσο και των κρατών του Κόλπου
14

. 

Ωστόσο, τα αραβικά καθεστώτα χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν τα σώματα 

ασφαλείας όχι μόνο για τους εξωτερικούς κινδύνους που απειλούν την εθνική τους 

κυριαρχία αλλά και προκειμένου να καταστείλουν τις εσωτερικές αντιπολιτευτικές 

δυνάμεις.   

Το μοντέλο του «κράτους-εισοδηματία» ευδοκίμησε, κυρίως, κατά τις 

δεκαετίες του 1960 και του 1970, εξαιτίας των υψηλών τιμών του πετρελαίου, με τα 

πετρελαιοπαραγωγά κράτη να αποκομίζουν τεράστια έσοδα από την παγκόσμια 

διανομή του πετρελαίου. Αλλά η πτώση των τιμών, στα μέσα της δεκαετίας του 

1980, και η απώλεια της επιρροής του ΟΠΕΚ στη διαμόρφωση της τιμής του 
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πετρελαίου δημιούργησε σοβαρά προβλήματα δημοσιονομικής πολιτικής-κυρίως 

στα αραβικά κράτη που δεν διέθεταν ικανό πετρελαϊκό πλούτο-με αποτέλεσμα τη 

σταδιακή αποσταθεροποίηση της εξουσίας τους
15

. Έτσι, η πλειοψηφία των 

καθεστώτων στη Μέση Ανατολή αντιμετώπισαν μια κρίση νομιμότητας, διότι, για 

να αντεπεξέλθουν στην πτώση των δημοσιονομικών εσόδων, που προέκυψε από την 

αποτυχία του «κράτους-εισοδηματία», αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε πολιτικές 

αυστηρής λιτότητας και δημοσιονομικής πειθαρχίας που υπαγορεύτηκαν από το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Τα αποτελέσματα των 

συνιστώμενων δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, για να αντιμετωπιστεί η κρίση 

χρέους του 1980 και για να βρουν εφαρμογή οι φιλελεύθερες οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1990, επέφεραν μια βαθιά κοινωνική και 

οικονομική κρίση που έπληξε ακόμα περισσότερο τη νομιμοποίηση των καθεστώτων 

της Μέσης Ανατολής
16

. Τα κράτη χωρίς παραγωγή πετρελαίου χτυπήθηκαν 

περισσότερο από την οικονομική κρίση, εξαιτίας του υψηλού εξωτερικού χρέους και 

εκ των πραγμάτων αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν εκτεταμένες διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και τη βαθύτατη 

παγκόσμια οικονομική ύφεση, τα οικονομικά προγράμματα των μεγάλων δυνάμεων 

και, κυρίως, των ΗΠΑ προς τα καθεστώτα αυτά μειώθηκαν σημαντικά, με 

αποτέλεσμα τα κράτη της Μέσης Ανατολής να απολέσουν άλλη μια πολύ σημαντική 

πηγή εσόδων υπό την μορφή ενοικίου. 

Η οικονομική κρίση των παραπάνω δεκαετιών υπήρξε η αιτία για τις ήπιες 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ώστε να 

αντιμετωπιστεί η κρίση νομιμοποίησης των καθεστώτων αποτέλεσμα μιας 

αυξανόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Η Αίγυπτος, η Αλγερία και η Ιορδανία 

αντιμετώπισαν τις κοινωνικές εξεγέρσεις και την άνοδο του ριζοσπαστικού 

ισλαμισμού με τη φιλελευθεροποίηση του πολιτικού τους συστήματος. Η Αλγερία 

και η Ιορδανία επέτρεψαν τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών, το Κουβέιτ εισήγαγε 

μια μορφή κοινοβουλευτισμού έπειτα από τον πρώτο πόλεμο στον Κόλπο, στη Συρία 

επιτράπηκε η αύξηση των αριθμού των βουλευτών, για να συμπεριλάβει 60 

ανεξάρτητους υποψήφιους που δεν προέρχονταν από το κυβερνών κόμμα, Μπάαθ. 
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Στη Σαουδική Αραβία, ο βασιλιάς Fahd παραχώρησε το Βασικό Νόμο, μια μορφή 

Συντάγματος, που για πρώτη φορά κατοχύρωνε κάποιες πολιτικές ελευθερίες, ενώ 

εγκαινίασε τη λειτουργία ενός συμβουλευτικού σώματος (majlis as-sura) 

αποτελούμενο από 60 μέλη στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Παρόμοιες πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν στο Μπαχρέιν και το Κατάρ, στην Τυνησία και το 

Μαρόκο. 

Η ανικανότητα των αυταρχικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής να 

εφαρμόσουν δημοσιονομικά προγράμματα λιτότητας για την αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης οφείλεται στο μοντέλο του «κράτους-εισοδηματία». Η 

οικονομική πολιτική των προγραμμάτων λιτότητας απαιτούσε την ύπαρξη 

δημοκρατικών διαδικασιών, προκειμένου μέσω της φορολόγησης των πολιτών να 

εκπληρώνονται οι στόχοι της δημοσιονομικής προσαρμογής. Καθώς όμως τα 

«κράτη-εισοδηματίες» δεν εφάρμοζαν δημοκρατικές πρακτικές και δεν επέκτειναν 

πραγματικά την πολιτική συμμετοχή, η αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης 

μέσω της φορολόγησης των πολιτών ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία
17

.  

Ο Luciani θεωρεί ότι μακροπρόθεσμα οι αυταρχικές κυβερνήσεις κρίνονται 

ως αναποτελεσματικές, όσον αφορά στην δημοσιονομική ανάπτυξη των κρατών 

τους. Όταν ένα κράτος έρχεται αντιμέτωπο με μια δημοσιονομική κρίση, ακολουθεί 

την οικονομική πολιτική της μείωσης των δαπανών ή της αύξησης της φορολόγησης. 

Η πολιτικής της μείωσης των ελλειμμάτων είναι συνηθισμένη τόσο στα αυταρχικά, 

όσο και στα δημοκρατικά κράτη τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Οι πληθωριστικές 

τάσεις είναι αναπόφευκτες και σύντομα η δημοσιονομική κρίση οδηγεί στην 

αναξιοπιστία του εθνικού νομίσματος. Στις αραβικές χώρες η υποτίμηση του 

νομίσματος είναι η πιο συνηθισμένη πρακτική για την αντιμετώπιση των 

δημοσιονομικών κρίσεων, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να 

βασίζεται στο συνάλλαγμα με το οποίο πραγματοποιεί και τις εσωτερικές του 

συναλλαγές, γεγονός που οδηγεί στην «δολαριοποίηση» της οικονομίας. Για να 

αυξήσει τα έσοδα του ένα κράτος, θα πρέπει να καταφύγει στον άμεσο εσωτερικό 

δανεισμό. Στον αραβικό κόσμο, όμως, η λύση αυτή είναι η λιγότερο ενδεδειγμένη, 

καθώς οι πολίτες θεωρούν τα καθεστώτα αναξιόπιστα και απρόβλεπτα, ενώ 
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απουσιάζουν και οι δημοκρατικοί θεσμοί απαραίτητοι για τον έλεγχο της 

δημοσιονομικής λειτουργίας από τους πολίτες. 

 Επιπλέον, τα κράτη  της Μέσης Ανατολής που έρχονται αντιμέτωπα με 

δημοσιονομικές κρίσεις αποφεύγουν να καταφύγουν στη λύση της μείωσης των 

δαπανών, διότι κάτι τέτοιο σημαίνει απώλεια του ελέγχου των κρατικών 

επιχορηγήσεων, των βιομηχανιών, των τραπεζών και της οικονομικής 

δραστηριότητας ή των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι αποκρατικοποιήσεις θεωρούνται 

σημάδι αδυναμίας και θέτουν τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης από 

τον έλεγχο του κράτους αστικής τάξης. Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει στον 

πολλαπλασιασμό των κέντρων εξουσίας έξω από τον έλεγχο του κράτους και άρα 

στον εκδημοκρατισμό
18

. Σε γενικές γραμμές, τα κράτη τα οποία αντιμετωπίζουν 

κάποιου είδους οικονομική κρίση προσπαθούν να ενισχύσουν τη θέση τους, 

προαναγγέλλοντας τη διάθεση τους να προχωρήσουν σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις 

και δημοκρατικές αλλαγές. Αντίθετα, τα κράτη τα οποία δεν αντιμετωπίζουν 

κάποιου είδους δημοσιονομική κρίση μπορεί να αναβάλλουν επ’ αόριστον τον 

εκδημοκρατισμό.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των πιέσεων που ασκούνται στο μοντέλο του 

«κράτους-εισοδηματία» είναι η κατάσταση της σαουδαραβικής οικονομίας. Το κατά 

κεφαλήν εισόδημα σημείωσε δραματική πτώση από 23.000 δολάρια στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, σε 7.000 δολάρια το 2001, ενώ το 2002 η οικονομία παρουσίαζε 

αύξηση μόνο 1% του πραγματικού ΑΕΠ
19

. Κατά τη δεκαετία του 1990, η ανεργία 

υπολογιζόταν σε 15%-20% και οι ξένοι αποτελούσαν το 65% της εργατικής 

δύναμης
20

. Κατά τη δεκαετία του 1990, η υπερβολική εξάρτηση της οικονομίας της 

Σαουδικής Αραβίας από το πετρέλαιο διόγκωσε τα ελλείμματα. Τα έσοδα από το 

πετρέλαιο αντιστοιχούν στο 90-95% των εξαγωγών, στο 70% των συνολικών 

κρατικών εσόδων και περίπου στο 40% του ΑΕΠ
21

. Ο προϋπολογισμός της χώρας 

συνέχισε να είναι ελλειμματικός σε διάστημα 20 χρόνων και μόνο το 2000 

                                                 
18

 Στο ίδιο, σ. 134 
19

 Ρούσος Σωτήρης, Η κινούμενη άμμος της ηγεμονίας: ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας στη Μέση 

Ανατολή και την Ευρασία, ό.π., σ. 40 
20

 Στο ίδιο, σ. 40 
21

 Luciani Giacomo, “The Oil Rent, the Fiscal Crisis of the State and Democratization”, ό.π., σ. 142 



 

 [235]  

 

εμφανίστηκε πλεονασματικός
22

. Οι υψηλές τιμές πετρελαίου το 2005 και το 2006 

επέτρεψαν τη μερική κάλυψη αυτών των ελλειμμάτων
23

. Από τότε που τα έσοδα του 

πετρελαίου αποδείχθηκαν ασταθή, ξεκίνησε μια συζήτηση στη Σαουδική Αραβία για 

τη μείωση των κοινωνικών παροχών και τη στήριξη της οικονομικής της πολιτικής 

σε εναλλακτικά έσοδα. Μάλιστα, έγιναν περικοπές στις δημόσιες παροχές, κυρίως, 

σε περιοχές που δεν επηρεάζουν άμεσα τον πληθυσμό της Σαουδικής Αραβίας
24

.  

Από την άλλη, τα περισσότερα κράτη του Κόλπου, τα οποία διαθέτουν έσοδα 

μέσω των πλούσιων πετρελαϊκών κοιτασμάτων αναμένουν μακροπρόθεσμα μια 

πτώση στα επίπεδα παραγωγής πετρελαίου και οι κυβερνήσεις τους προσβλέπουν 

στην ισοστάθμιση των οικονομικών εσόδων μέσω της προσέλκυσης ξένων 

επενδύσεων. Οι οικονομίες τους εξαρτώνται όχι μόνο από το πετρέλαιο, αλλά και 

από τους ξένους εργαζομένους. Η προσέλκυση ξένων εργαζομένων οφείλεται, 

κυρίως, στις παροχές πρόνοιας του «κράτους-εισοδηματία» που δε δημιουργεί 

κίνητρα στους εντόπιους για εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Το μοντέλο του 

«κράτους-εισοδηματία» κινδυνεύει και από τη ραγδαία αύξηση του εντόπιου 

πληθυσμού. Το 2001 το 40% του πληθυσμού στις χώρες του Συμβουλίου 

Συνεργασίας του Κόλπου είχε ηλικία μικρότερη των 15 ετών και μόνο το 2,5% ήταν 

άνω των 65. Η αύξηση του πληθυσμού έφερε το σύστημα των κοινωνικών 

επιχορηγήσεων στα όρια του
25

. 

Κατά συνέπεια, αυτό που παρατηρείται στη Μέση Ανατολή είναι ότι ο 

εκδημοκρατισμός μπορεί να επέλθει ως αποτέλεσμα της αποτυχίας του μοντέλου του 

«κράτους-εισοδηματία» και των δημοσιονομικών κρίσεων, παρά ως αποτέλεσμα της 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης
26

. Εξάλλου, οι δημοσιονομικές κρίσεις συνδέονται 

άμεσα με τα πολιτικά θεμέλια των κρατών και η Ιστορία κατέδειξε ότι ευθύνονται σε 

μεγάλο βαθμό για τις Επαναστάσεις που οδήγησαν στον εκδημοκρατισμό της 

Ευρώπης. Οι δημοκρατικοί θεσμοί στη Γαλλία και την Αγγλία της Νεότερης 

Ιστορίας εξελίχθηκαν εξαιτίας της απαίτησης των ηγεμόνων να αυξήσουν τους 

φόρους. Η σχέση μεταξύ αντιπροσώπευσης και φορολόγησης ήταν ανέκαθεν στενή. 
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Στην Αμερική οι άποικοι εξεγέρθηκαν εναντίον της μητρόπολης Μεγάλης 

Βρετανίας, διότι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρους, χωρίς να 

αντιπροσωπεύονται στο αγγλικό κοινοβούλιο.  

Έτσι, σε εποχές δημοσιονομικών κρίσεων οι κυβερνήσεις εξαναγκάζονται να 

λάβουν μια σειρά από δημοσιονομικά μέτρα με στόχο την ανάκαμψη της 

οικονομίας, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς. Οι απαιτήσεις 

των πολιτών αυξάνονται και οι πιέσεις των μαζών δημιουργούν τις συνθήκες για 

παραχώρηση περισσότερων ελευθεριών και μεγαλύτερη πολιτική συμμετοχή ακόμα 

και για απομάκρυνση των αυταρχικών καθεστώτων. Για παράδειγμα, ο σάχης του 

Ιράν εκδιώχθηκε το 1979 έπειτα από έναν συνδυασμό κρατικής διαφθοράς και 

μέτρων λιτότητας, που έπληξαν τη μεσαία και την κατώτερη τάξη, οι οποίες 

επαναστάτησαν εναντίον του. Είναι σε εποχή δημοσιονομικών κρίσεων που η 

αστική τάξη αυτονομείται από τον έλεγχο του κράτους, με αποτέλεσμα να επιδιώκει 

την ανάληψη ρόλων που υπό φυσιολογικές συνθήκες  θα ανήκαν στη δικαιοδοσία 

του κράτους. Βέβαια, καθοριστικό ρόλο στις καθεστωτικές μεταβάσεις 

διαδραματίζει η μερίδα της αστικής τάξης που ανήκει στις οικονομικές και πολιτικές 

ελίτ, οι οποίες καθοδηγούν τον χρόνο και τον τρόπο των πολιτειακών μεταβάσεων.  

 

7.3 Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα 
  

 Το παρόν κεφάλαιο της διατριβής υποστήριξε ότι παράγοντες που αφορούν 

στην πολιτική οικονομία των κρατών ερμηνεύουν την αιτία που χώρες με υψηλό 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή διατηρούν αυταρχικές δομές 

εξουσίας. Με βάση τη θεωρία του «κράτους-εισοδηματία» καταδείχτηκε ότι τα 

αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής, τα οποία βασίζουν την εισροή εσόδων 

τους είτε στα ενεργειακά αποθέματα είτε στην εξωτερική βοήθεια και όχι στη 

φορολογία των πολιτών, αποτυγχάνουν στον εκδημοκρατισμό. Στα «κράτη-

εισοδηματίες» της Μέσης Ανατολής οι πολιτικές ελίτ εξαρτούν την επιβίωση τους 

από τον άμεσο έλεγχο και την εκμετάλλευση των πόρων που προέρχονται από το 

«ενοίκιο» και όχι από την υποστήριξη των πολιτών τους, στους οποίους δεν είναι 

υποχρεωμένοι να λογοδοτούν, από τη στιγμή μάλιστα που τα έσοδα του κράτους δεν 

προέρχονται από τη φορολογία. Τα «κράτη-εισοδηματίες» μέσω της παροχής 

αγαθών και της εξασφάλισης κράτους πρόνοιας στους πολίτες εξασφαλίζουν τη 
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σιωπηρή συναίνεση των τελευταίων σε ζητήματα πολιτικών, ατομικών δικαιωμάτων 

και περισσότερων ελευθεριών στο πολιτικό σύστημα. Έτσι, η χρηματοδότηση των 

κοινωνικών παροχών εξασφαλίζεται μέσω των εσόδων από το πετρέλαιο και με 

αυτόν το τρόπο εξαγοράζεται η πολιτική συνείδηση των πολιτών. Παράλληλα, τα 

έσοδα από το πετρέλαιο ή από την εξωτερική βοήθεια ενισχύουν τους κρατικούς 

προϋπολογισμούς αυτών των κρατών, με αποτέλεσμα να διοχετεύουν χωρίς 

δυσκολία χρήματα προς την κατεύθυνση των στρατιωτικών εξοπλισμών και την 

ενίσχυση του στρατιωτικού κατεστημένου, το οποίο και χρησιμοποιείται, όταν 

προκύψει ανάγκη καταστολής των λαϊκών εξεγέρσεων, ώστε να προστατευθούν οι 

πολιτικές ελίτ και η αυταρχική διακυβέρνηση. Επιπλέον, η υποστήριξη των μεγάλων 

δυνάμεων προς τα αυταρχικά καθεστώτα του μεσανατολικού περιβάλλοντος, μέσω 

της εξωτερικής οικονομικής βοήθειας που προσφέρουν, υπονομεύει τις πιθανότητες 

μετάβασης στη δημοκρατία. Η εξωτερική οικονομική βοήθεια συμβάλλει στη 

διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας αυτών των κρατών και ενισχύει τη 

νομιμοποίηση των πολιτικών ελίτ που αδιαφορούν για πολιτικές μεταρρυθμίσεις 

προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού. 

 Αντίθετα, οι πιθανότητες εκδημοκρατισμού αυξάνονται, όταν τα «κράτη-

εισοδηματίες» κλυδωνίζονται από δημοσιονομικές κρίσεις, οι οποίες είναι σε θέση 

να αποσταθεροποιήσουν σταδιακά την εξουσία των αυταρχικών καθεστώτων στη 

Μέση Ανατολή. Όπως επισημάνθηκε, η προσφυγή μιας πλειοψηφίας κρατών της 

Μέσης Ανατολής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση χρέους που προέκυψε έπειτα από την 

πτώση των τιμών του πετρελαίου με την ταυτόχρονη εφαρμογή αυστηρών 

προγραμμάτων λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής αποσταθεροποίησε το 

μοντέλο του «κράτους-εισοδηματία» και τη διατήρηση των αυταρχικών δομών 

εξουσίας. Η κοινωνική και οικονομική κρίση των κρατών της περιοχής επιδεινώθηκε 

ακόμα περισσότερο, όταν μεταψυχροπολεμικά η οικονομική εξωτερική βοήθεια των 

μεγάλων δυνάμεων μειώθηκε, γεγονός που ενίσχυσε την κρίση νομιμοποίησης 

αυτών των καθεστώτων, η οποία αντιμετωπίστηκε με την εισαγωγή ήπιων πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων. Επομένως, τα αυταρχικά κράτη τα οποία αντιμετωπίζουν κάποιου 

είδους δημοσιονομική κρίση επιχειρούν την ενίσχυση της πολιτικής τους θέσης με 

μια σειρά δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, ενώ τα κράτη τα οποία είναι σε θέση να 
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εξασφαλίσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα των οικονομικών τους εμφανίζονται 

αναβλητικά απέναντι στον εκδημοκρατισμό. 
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Κεφάλαιο 8 Ανθεκτικότητα αυταρχισμού και ο ρόλος των πολιτικών και 

στρατιωτικών ελίτ 

 

8.1 Εισαγωγή 
 

 Όπως έχει ήδη καταδειχθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, ο ρόλος των 

καθεστωτικών ελίτ είναι καθοριστικός για τον εκδημοκρατισμό της Μέσης 

Ανατολής, διότι αυτές καθορίζουν τελικώς την πορεία της δημοκρατικής μετάβασης 

από τη στιγμή που είναι σε θέση να καθορίσουν την πορεία των συμβιβασμών και 

της πολιτικής σύγκρουσης. Ο λαός, αν και είναι σε θέση να ασκήσει πιέσεις μέσα 

από διαδηλώσεις και λαϊκές εξεγέρσεις, δεν είναι σε θέση να κατευθύνει την πορεία 

της δημοκρατικής μετάβασης, κυρίως, διότι στα κράτη της Μέσης Ανατολής οι 

πολιτικές ελίτ βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με τις στρατιωτικές ελίτ και 

ενεργοποιούν αποτελεσματικά τους μηχανισμούς καταστολής εναντίον των λαϊκών 

κινημάτων. Παράλληλα, όπως έχει ήδη διαπιστωθεί οι εσωτερικές και εξωτερικές 

κοινωνικοοικονομικές κρίσεις πλήττουν τη νομιμοποίηση των αυταρχικών 

καθεστώτων, τα οποία καταρρέουν, όταν οι δυνάμεις του εξωτερικού αλλά και του 

εσωτερικού αμφισβητούν την ικανότητα των πολιτικοστρατιωτικών ελίτ να 

λαμβάνουν αποφάσεις.  

Το παρόν κεφάλαιο της διατριβής θα διερευνήσει το ρόλο των πολιτικών και 

στρατιωτικών ελίτ στον εκδημοκρατισμό των μεσανατολικών κρατών. Κυρίως, θα 

προσπαθήσει να διερευνήσει βασιζόμενο στο έργο θεωρητικών του 

εκδημοκρατισμού τους πολιτικούς συμβιβασμούς και τις «πολιτικές συμφωνίες» που 

επέρχονται, όταν το κόστος της αυταρχικής διακυβέρνησης αυξάνεται με 

αποτέλεσμα να διακυβεύονται τα ζωτικά συμφέροντα των πολιτικών ελίτ. 

Επομένως, το παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθεί με μια σειρά ερωτημάτων που η 

απάντηση τους είναι καθοριστική για τον τρόπο με τον οποίο τα αυταρχικά 

καθεστώτα οδηγούνται στις δημοκρατικές μεταβάσεις. Το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί 

να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: Γιατί οι πολιτικές ελίτ αντιτίθενται στη 

μαζική συμμετοχή; Ποιο είναι το διακύβευμα σε περίπτωση μετάβασης στη 

δημοκρατία για τις καθεστωτικές ελίτ; Ποιος είναι ο ρόλος του στρατιωτικού 

κατεστημένου και με ποιο τρόπο αυτό επηρεάζει την αντοχή των αυταρχικών 

καθεστώτων στη Μέση Ανατολή; Υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης στη δημοκρατία 
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από «μη-δημοκράτες», όταν μια κοινωνικοοικονομική κρίση απειλεί την επιβίωση 

των πολιτικών ελίτ οι οποίοι τη δεδομένη στιγμή επιθυμούν μηδενικές απώλειες; 

Μπορεί στη Μέση Ανατολή να εφαρμοστεί η εγκαθίδρυση δημοκρατικού 

πολιτεύματος στο πλαίσιο μιας «δημοκρατίας χωρίς δημοκράτες», δηλαδή ως 

αποτέλεσμα μιας εναλλακτικής λύσης στις συγκρούσεις συμφερόντων αντιτιθέμενων 

ομάδων, όπως του απολυταρχικού μπλοκ με τα ισλαμιστικά κόμματα;  

 

8.2 Κοινωνικές εξεγέρσεις εναντίον των αυταρχικών καθεστώτων και 

καταστολή τους 
 

 Τα αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής χαρακτηρίζονται από 

σταθερότητα και συνέχεια, ενώ προσαρμόζονται ταχύτατα και με επιτυχία στο 

συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Ακόμα και όταν έρχονται αντιμέτωπα 

με μια σειρά κοινωνικών εξεγέρσεων που απειλούν την εξουσία τους, τα καθεστώτα 

αυτά διαθέτουν την ικανότητα αναδίπλωσης και είτε υποχωρούν εφαρμόζοντας μια 

σειρά πολιτικών μεταρρυθμίσεων που δεν κλονίζει όμως ουσιαστικά τις βασικές 

πολιτικές δομές, είτε καταφεύγουν στη βίαιη καταστολή των κοινωνικών κινημάτων. 

Με αυτό τον τρόπο οδηγούν τα επαναστατικά κινήματα στη Μέση Ανατολή σε 

αποτυχία.  

Συνήθως οι επαναστάσεις είναι αποτέλεσμα μαζικής δυσαρέσκειας των 

πολιτών προς τα καθεστώτα που ασκούν τη διακυβέρνηση. Παρόλο που αυτό 

αποτελεί ένα σύνηθες φαινόμενο στην ανθρώπινη ιστορία, οι επιτυχημένες 

επαναστάσεις σπανίζουν. Η δυσαναλογία μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος 

προέρχεται από το γεγονός ότι το κράτος διαθέτει εξαιρετική ισχύ και, κυρίως, 

διαθέτει το μονοπωλιακό έλεγχο των δυνάμεων καταστολής. Αν ο μηχανισμός 

καταστολής ενός κράτους παραμένει συνεπής και αποτελεσματικός, είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια και τις μαζικές διαδηλώσεις. Το ίδιο ισχύει και 

για τη δημοκρατική μετάβαση. Μια επιτυχημένη δημοκρατική μετάβαση εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από την επιθυμία των κατασταλτικών δυνάμεων να τη 

συντρίψουν
1
. Για πολλές δεκαετίες οι μηχανισμοί καταστολής των κρατών της 

                                                 
1
 Bellin Eva, “Coercive Institutions and Coercive Leaders” στο Pripstein Posusney Marsha and 

Michele Penner Angrist (eds.), Authoritarianism in the Middle East: regimes and resistance, Lynne 

Rienner Publishers, Inc., Boulder Colo, 2005, σ. 27 
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Μέσης Ανατολής στέκονται εμπόδιο στα δημοκρατικά κινήματα και στην 

πιθανότητα μετάβασης στη δημοκρατία.  

Η επιθετικότητα των δυνάμεων καταστολής προς τις μαζικές διαδηλώσεις 

ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό το αν τελικώς θα επιτραπεί στις κοινωνίες να ασκήσουν 

την ανάλογη πίεση προς την κατεύθυνση της ανατροπής των αυταρχικών 

καθεστώτων. Τα αυταρχικά καθεστώτα μπορούν σε γενικές γραμμές να παραμείνουν 

στην εξουσία, όσο δεν προκαλούνται από λαϊκές κινητοποιήσεις. Σε περίπτωση 

όμως μαζικών διαδηλώσεων η καταστολή χιλιάδων διαδηλωτών, ακόμα και αν είναι 

μέσα στις δυνατότητες των δυνάμεων ασφαλείας ενός κράτους, αποτελεί μια 

δαπανηρή επιχείρηση. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι διαδηλωτές δεν υποχωρούν 

μπορεί να κινδυνεύσει η αξιοπιστία και η νομιμότητα του μηχανισμού κρατικής 

καταστολής, ειδικά αν υπάρξουν θύματα εκ μέρους των διαδηλωτών. Η κατάσταση 

αυτή μπορεί να διακινδυνεύσει και τη διεθνή αξιοπιστία του καθεστώτος, διότι 

εγείρει ζητήματα καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη διεθνή 

κοινότητα. Η πιο σημαντική συνέπεια των διαδηλώσεων είναι, ωστόσο, η πίεση που 

ασκείται στις καθεστωτικές ελίτ να προχωρήσουν σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, 

προκειμένου να εκτονωθεί η κοινωνική αναταραχή που μπορεί να έχει απρόβλεπτες 

συνέπειες. Μάλιστα, αν οι καθεστωτικές ελίτ θεωρήσουν ότι θα χάσουν την 

προνομιακή τους θέση μέσα στο σύστημα από τις δημοκρατικές αλλαγές, το πιο 

πιθανό είναι να στηρίξουν τη βίαιη καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων. Στην 

αντίθετη περίπτωση, οι μαζικές διαμαρτυρίες μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας 

μοχλός πίεσης που θα ωθήσει τις καθεστωτικές ελίτ στην κατεύθυνση των 

μεταρρυθμίσεων και των πολιτικών συμβιβασμών
2
.  

Βεβαίως, όπως θα εξετάσουμε αναλυτικά και στη συνέχεια, σημαντικός στις 

δημοκρατικές μεταβάσεις είναι και ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στην 

καταστολή των κοινωνικών κινημάτων. Η ισχύς των κατασταλτικών δυνάμεων σε 

ένα κράτος διαμορφώνεται και από την υποστήριξη που λαμβάνει από τα διεθνή 

δίκτυα. Η απόσυρση της διεθνούς υποστήριξης προς ένα καθεστώς είναι ικανή να το 

ανατρέψει, καθώς η διατήρησή του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική 

οικονομική και στρατιωτική βοήθεια των μεγάλων δυνάμεων
3
. Πράγματι, όταν η 

Σοβιετική Ένωση απέσυρε την υποστήριξή της προς το ανατολικό μπλοκ και 

                                                 
2
 Στο ίδιο, σ. 30 

3
 Στο ίδιο, σ. 27 
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απομακρύνθηκε από το δόγμα Μπρέζνιεφ, ακολούθησε η κατάρρευση των 

κομμουνιστικών ανατολικοευρωπαϊκών κρατών. Το ίδιο συνέβη και στην υπο-

σαχάρια Αφρική, καθώς με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου οι ξένες δυνάμεις 

απέσυραν τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια που προσέφεραν ως πάτρωνες 

στα αυταρχικά καθεστώτα, καθιστώντας τα πλέον εξαρτώμενα από το βαθμό των 

δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων.  

Αντίθετα, οι διεθνείς δυνάμεις δε συνέβαλαν κατά το παρελθόν στο 

μετριασμό της ισχύος των πολιτικών ελίτ στα αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης 

Ανατολής και η απουσία εξωτερικών πιέσεων για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις 

επέτρεψε στα καθεστώτα αυτά να καταπιέζουν ελεύθερα τους πολιτικούς τους 

αντιπάλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν την 

οικονομική βοήθεια προς τα καθεστώτα της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας, 

παρά το γεγονός ότι τα τελευταία λειτουργούν αντιδημοκρατικά και παρά τις 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται οι γυναίκες και οι εθνικές και 

θρησκευτικές μειονότητες των παραπάνω κρατών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση 

της Σαουδικής Αραβίας, η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης ροής του πετρελαίου προς 

τη Δύση και η γεωστρατηγική αφοσίωση της οικογένειας Σαούντ προς τις δυτικές 

δυνάμεις κρίνεται σημαντικότερη από τις δημοκρατικές αλλαγές
4
. 

Επομένως, η προώθηση της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε 

μια ανάλογη σχέση με το ρόλο των πολιτικών ελίτ και τα στρατηγικά και οικονομικά 

συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Για παράδειγμα, όταν ένα αυταρχικό καθεστώς 

αποτύχει να καταστείλει μια εξέγερση εναντίον του, τότε οι ΗΠΑ είναι 

διατεθειμένες να θυσιάσουν τους δικτάτορες, προκειμένου να σώσουν το κράτος. Οι 

ΗΠΑ παρεμβαίνουν για την αντιμετώπιση των λαϊκών εξεγέρσεων με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να προστατευθεί η δομή ενός κράτους και συνήθως πιέζουν, ώστε να επέλθει η 

αντικατάσταση μιας δικτατορίας από ένα πιο δημοκρατικό καθεστώς, το οποίο θα 

κυβερνάται από μετριοπαθείς δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Τα κίνητρα των ΗΠΑ 

για την προώθηση της δημοκρατίας δεν εφορμώνται από απλό ιδεαλισμό. Στόχος 

των ΗΠΑ είναι η προστασία των δομών ενός κράτους ανεξαρτήτως πολιτεύματος 

                                                 
4
 Browniee Jason, “Political Crises and Restabilization” στο Pripstein Posusney Marsha and Michele 

Penner Angrist (eds.), Authoritarianism in the Middle East: regimes and resistance, Lynne Rienner 

Publishers, Inc., Boulder Colo, 2005, σ. 59 
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και αυτό εξηγεί την υποστήριξη εκ μέρους τους άλλοτε αυταρχικών δομών και 

άλλοτε δημοκρατικών δομών εξουσίας. Η αμφιταλάντευση της παραπάνω πολιτικής 

των ΗΠΑ θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ένας μηχανισμός διατήρησης του κράτους- 

πελάτη στη βάση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων ασφαλείας τους σε διεθνές 

επίπεδο και στη βάση του συσχετισμού ισχύος της διεθνούς τάξης. 

Η πολιτική της προώθησης της δημοκρατίας υιοθετείται, λοιπόν, όταν τα 

γεωστρατηγικά συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων εξυπηρετούνται από αυτήν, ενώ 

αντίθετα υποβαθμίζεται ή ακόμα και αγνοείται, όταν συγκρούεται με άλλα 

σημαντικότερα συμφέροντα. Για παράδειγμα, πριν την 11
η
 Σεπτεμβρίου του 2001 οι 

ΗΠΑ σπανίως χρησιμοποιούσαν τη ρητορική για τον εκδημοκρατισμό της Μέσης 

Ανατολής, αλλά αντίθετα προσέφεραν την πολιτική τους υποστήριξη σε 

σημαντικούς συμμάχους τους στην περιοχή, ανεξάρτητα από την ποιότητα των 

πολιτικών τους καθεστώτων. Όταν η διατήρηση του status quo κρίνεται υψίστης 

σημασίας για τη διατήρηση της ισχύος τους, οι πολιτικές του εκδημοκρατισμού 

αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές. Επομένως, ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο στις δημοκρατικές μεταβάσεις διαδραματίζει η στάση του διεθνούς 

παράγοντα, του οποίου η σημασία δεν έχει ερευνηθεί αρκετά από τις θεωρίες 

μετάβασης, οι οποίες, αντίθετα, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του πολιτισμού, 

της οικονομίας ή της κοινωνίας στη Μέση Ανατολή.  

Συμπερασματικά, η επιβίωση σε μεγάλο βαθμό των αυταρχικών καθεστώτων 

της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και η καθυστέρηση της 

δημοκρατικής μετάβασης οφείλεται στο γεγονός ότι οι ηγέτες τους και οι 

καθεστωτικές ελίτ που τους στηρίζουν είναι σε θέση να καταστέλλουν οποιαδήποτε 

αντιπολιτευτική κίνηση απειλεί την εξουσία τους. Η αιτία επιβίωσης αυτών των 

αυταρχικών καθεστώτων δεν είναι, επομένως, πολιτισμική, αλλά πολιτική. Οι 

αντιπολιτευτικές δυνάμεις και τα κινήματα της κοινωνίας των πολιτών στη Μέση 

Ανατολή έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς να ανατρέψουν τα δυναστικά καθεστώτα 

μέσω της οργάνωσης μαζικών διαδηλώσεων, αλλά οι προσπάθειες τους δεν 

ευδοκίμησαν, όπως σε άλλες περιοχές, κυρίως, διότι τα καθεστώτα υπήρξαν πιο 

ικανά και αποφασισμένα να χρησιμοποιήσουν βία εναντίον των πολιτικών τους 

αντιπάλων, προκειμένου να μη διακυβευθεί η εξουσία τους και η προνομιακή τους 

θέση από τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.  
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Τα παρακάτω παραδείγματα αποδεικνύουν ότι τα αυταρχικά καθεστώτα της 

Μέσης Ανατολής αντιμετώπιζαν επιτυχημένα την καταστολή εσωτερικών 

κοινωνικών πιέσεων μέσω της ανεξέλεγκτης χρήσης βίας και της αδιαφορίας του 

διεθνούς παράγοντα για τη στήριξη των δυνάμεων εκείνων που υποστήριζαν τη 

δημοκρατική μετάβαση. 

 

Ι. Η εξέγερση της Χαμά στη Συρία 
 

Από το 1970 έως το 2000 ο Χαφέζ Αλ-Άσαντ κυβερνούσε τη Συρία μέσα 

από ένα δίκτυο καταστολής και πελατειακών σχέσεων. Ο στρατός και οι θέσεις 

κλειδιά της γραφειοκρατίας είχαν καταληφθεί από μέλη της οικογενείας του, ενώ η 

εξουσία του βασιζόταν σε μια σιιτική σέκτα, τους αλεβίτες, γεγονός που του 

εξασφάλιζε την υποστήριξη μια μερίδας της συριακής κοινωνίας. Ο Άσαντ 

συνασπίστηκε με τη Σοβιετική Ένωση, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, 

χωρίς το καθεστώς του να είναι τόσο απόλυτα εξαρτημένο από αυτήν, όπως για 

παράδειγμα τα κράτη δορυφόροι του πρώην ανατολικού μπλοκ στην Ευρώπη. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Συρία λάμβανε στρατιωτική 

βοήθεια και εξοπλισμό από την Ε.Σ.Σ.Δ. Η Συρία λάμβανε επίσης από τις αραβικές 

χώρες ετησίως οικονομική βοήθεια 600 εκατ. Δολάρια, εξαιτίας της γεωγραφικής 

της θέσης έναντι του Ισραήλ, δηλαδή ως κράτους προμετωπίδας σε περίπτωση 

πολέμου.  

Στα τέλη της δεκαετία του 1970 αναπτύχθηκε στη Συρία η πτέρυγα της 

Μουσουλμανικής Αδελφότητας που αποτέλεσε την πιο σοβαρή αντιπολιτευτική 

κίνηση στο καθεστώς Άσαντ. Το πολιτικό της πρόγραμμα περιλάμβανε πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις μεταξύ των οποίων ήταν η εγκαθίδρυση ενός κράτους δικαίου και η 

προστασία των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών των πολιτών. Αυτή αποτέλεσε 

και τη μεγαλύτερη εσωτερική απειλή για τον Άσαντ, όταν εξεγέρθηκε στην πόλη 

Χαμά, το 1982. Ο Άσαντ απάντησε στέλνοντας 12.000 στρατιώτες μερικοί εκ των 

οποίων προέρχονταν από το στρατό του Λιβάνου. Τελικά, το καθεστώς συνέτριψε το 

αντιστασιακό κίνημα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Στη σφαγή της Χαμά, 

όπως έμεινε γνωστή, πιθανολογείται ότι σκοτώθηκαν από 5.000 έως 25.000 πολίτες, 

καθώς και άλλοι 1.000 στρατιώτες. Το καθεστώς Άσαντ φάνηκε ικανό να 
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καταστείλει την εξέγερση στη Χαμά και μέσα από τη χρήση βίας απέφυγε την 

ανατροπή του
5
.  

 

ΙΙ. Ταραχές στην Τυνησία  
 

Κατά τη δεκαετία του 1980, η Τυνησία ήρθε αντιμέτωπη με μια σοβαρή 

δημοσιονομική κρίση που κατέληξε το 1987 στην ανατροπή του πρόεδρου Χαμπίμπ 

Μπουργκίμπα από τον Ζιν Ελ Αμπντιν Μπεν Άλι, έπειτα από ένα συνταγματικό 

πραξικόπημα. Η δύναμη του Μπουργκίμπα στο τέλος της τρίτης δεκαετίας της 

διακυβέρνησης του εξασθενούσε, ενώ η λαϊκή δυσαρέσκεια κορυφωνόταν. Κατά τη 

διάρκεια των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία έλαβε ελάχιστη βοήθεια από 

τις ΗΠΑ και καθόλου από την ΕΣΣΔ. Αντίθετα, στράφηκε στον αραβικό κόσμο και, 

επίσης, βασίστηκε στην ΕΟΚ και, κυρίως, στη Γαλλία. Στο τέλος του 1983, οι 

πιέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για μεταρρυθμίσεις αυξήθηκαν και η 

κυβέρνηση του Μπουργκίμπα αναγκάστηκε να μειώσει τις επιδοτήσεις που 

αφορούσαν σε βασικά είδη διατροφής. Αμέσως, η τιμή του άρτου διπλασιάστηκε, με 

αποτέλεσμα να ξεσπάσουν αυθόρμητες ταραχές κατά μήκος της επικράτειας. Το 

καθεστώς κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κινητοποίησε την 

αστυνομία, την Εθνική Φρουρά και το στρατό, ώστε να καταστείλει την αντίδραση 

των διαδηλωτών. Στις ταραχές σκοτώθηκαν 150 Τυνήσιοι και τραυματίστηκαν 

χιλιάδες, αλλά σταμάτησαν μόνο όταν ο Μπουργκίμπα ανακοίνωσε την επαναφορά 

των κρατικών επιχορηγήσεων και την επέκταση των κοινωνικών παροχών. Ωστόσο, 

το ισλαμικό κόμμα στην Τυνησία, Mouvement de la Tendance Islamique ή αλλιώς 

ΜΤΙ δυσαρεστημένο από την πολιτική Μπουργκίμπα κλιμάκωσε τον αγώνα του 

εναντίον του καθεστώτος, το 1987. Το κίνημα οργάνωσε μια σειρά από 

κινητοποιήσεις στα Πανεπιστήμια, όπου διέθετε και την κυριότερη βάση 

υποστήριξης. Το καθεστώς απάντησε βίαια και ο  Μπεν Άλι συνέλαβε και φυλάκισε 

περίπου 1.300 ισλαμιστές, ενώ ανεπίσημα στοιχεία ανεβάζουν τον αριθμό των 

φυλακισμένων σε 3000. Οι διαδηλώσεις, ωστόσο, συνεχίστηκαν και το MTI 

συνέχισε να αντιπολιτεύεται το καθεστώς. Η πίεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο 
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Μπουργκίμπα να αναθέσει την πρωθυπουργία στον Μπεν Άλι, το 1987. Αυτός με τη 

σειρά του, έπειτα από γνωμοδότηση ιατρών που έκριναν ότι ο Μπουργκίμπα ήταν 

ακατάλληλος για την Προεδρία, ανέλαβε με βάση το Σύνταγμα την Προεδρία της 

Τυνησίας την επόμενη μέρα, στις 7 Νοεμβρίου του 1987. Ο νέος Πρόεδρος 

προέκρινε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που ικανοποιούσε τις απαιτήσεις τις 

αντιπολίτευσης για πραγματικό πολυκομματισμό. Η Τυνησία φαινόταν πως 

κινούνταν προς την κατεύθυνση του πολιτικού φιλελευθερισμού. Ωστόσο, η Ιστορία 

απέδειξε ότι η υπόσχεση για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο αποτελούσε ένα 

στρατηγικό τέχνασμα του Μπεν Άλι, με σκοπό να κατευνάσει το ΜΤΙ και να 

σταθεροποιήσει την εξουσία του.  

 

ΙΙΙ. Η εξέγερση στο Ιράκ το 1991 
 

Ο Σαντάμ Χουσεΐν ανέλαβε την Προεδρία του Ιράκ το 1979 και πολύ 

γρήγορα συγκέντρωσε την εξουσία στα χέρια του. Το καθεστώς στην προσπάθειά 

του να διατηρηθεί στην εξουσία εκτέλεσε τους εχθρούς του και τοποθέτησε στις πιο 

καίριες κυβερνητικές θέσεις άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός του. Οι 

υιοί του Χουσεΐν, Udai και Ousai, έλεγχαν τις δυνάμεις ασφαλείας και την οικονομία 

και εμφανίζονταν ως οι πιο πιθανοί διάδοχοι του. Το καθεστώς στηριζόταν ακόμη 

και σε μέλη της φυλής των Tikritis, -από όπου καταγόταν και ο ίδιος ο Σαντάμ- οι 

οποίοι και στελέχωναν τη Δημοκρατική Φρουρά του Χουσεΐν, μια παραστρατιωτική 

οργάνωση υπεύθυνη για την εσωτερική ασφάλεια του Ιράκ
6
. Όπως και ο Άσαντ στη 

Συρία, ο Σαντάμ Χουσεΐν συνδύαζε την οικογενειακή διακυβέρνηση με την κρατική 

καταστολή, ώστε να συντηρεί στην εξουσία μια μειονότητα σουνιτών 

μουσουλμάνων εις βάρος μιας πλειοψηφίας κούρδων και σιιτών.  

Μετά τον πόλεμο στον Κόλπο το 1991, αμέσως μετά την αποχώρηση του 

Ιράκ από το Κουβέιτ, οι σιίτες μουσουλμάνοι του νότιου Ιράκ, οι οποίοι 

αποτελούσαν το μισό περίπου πληθυσμό της χώρας ξεκίνησαν μια σειρά από 

διαδηλώσεις στην πόλη Μπάσρα και σύντομα κέρδισαν την υποστήριξη των 

σιιτικών πόλεων Νατζάφ και Καρμπάλα. Το παράδειγμα τους ακολούθησαν και οι 

Κούρδοι του βορρά. Καλύτερα οργανωμένοι από τους σιίτες διεκδικούσαν 
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αυτονομία με τη δημιουργία ενός ομόσπονδου Ιράκ.  Οι δυνάμεις του Χουσεΐν 

αποδυναμωμένες εξαιτίας της ήττας στην αμερικανικής εμπνεύσεως επιχείρηση, 

Καταιγίδα της Ερήμου, αντιμετώπιζαν τώρα εξεγέρσεις σε δύο μέτωπα. Η εξέγερση 

στο νότο εκδηλώθηκε με επιθέσεις σε δημόσια κτήρια, δημόσιες υπηρεσίες και 

εναντίον ατόμων του περιβάλλοντος Χουσεΐν. Ωστόσο, οι επαναστάτες έχασαν την 

υποστήριξη των αντικαθεστωτικών μέσα στις τάξεις του στρατού, διότι οι επιθέσεις 

των εξεγερμένων δεν περιορίστηκαν μόνο εναντίον του Σαντάμ Χουσεΐν, αλλά και 

εναντίον των υπαλλήλων του καθεστώτος. Οι κουρδικές δυνάμεις πιο 

αποτελεσματικές στις μάχες με τις δυνάμεις του Σαντάμ Χουσεΐν καταλάμβαναν τη 

μία μετά την άλλη τις πόλεις του βορρά, με αποτέλεσμα να καταλάβουν την πόλη 

Κιρκούκ, που βρίσκεται σε απόσταση 3 ωρών από τη Βαγδάτη. Ωστόσο, και οι 

Κούρδοι και οι Σιίτες επαναστάτες έπασχαν από έλλειψη πληροφόρησης, με 

αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν ποιες πόλεις ήταν υπό τον έλεγχο των καθεστωτικών 

δυνάμεων και ποιες όχι. Επίσης, οι εξεγερμένοι απέτυχαν να συνδέσουν τη Βαγδάτη 

με τις δυνάμεις των εξεγερμένων. Το καθεστώς απάντησε στους εξεγερμένους με 

βόμβες ναπάλμ στο νότο και πυραύλους scud, με επιχειρήσεις ελικοπτέρων και 

πεζικών δυνάμεων. Η Νατζάφ έπεσε στις 13 Μαρτίου, ενώ η Σαμάουα άντεξε έως 

τις 29 Μαρτίου. Οι κουρδικές δυνάμεις στο βορρά οδηγήθηκαν σε υποχώρηση 

μερικές εβδομάδες αργότερα. Η αντίσταση είχε καμφθεί
7
. Η Εθνική Φρουρά του 

Χουσεΐν κατάφερε να καταπνίξει την εξέγερση και στα δυο μέτωπα και να 

ανακαταλάβει τον έλεγχο στη χώρα. Έτσι, το καθεστώς Χουσεΐν μέσω της 

καταστολής μπόρεσε να επιβιώσει εξεγέρσεων που σε άλλες χώρες ανέτρεψαν τους 

ηγέτες των καθεστώτων.  

 

IV. Η εξέγερση του στρατού στην Λιβύη 
 

Ο Μουαμάρ Καντάφι ανέλαβε την εξουσία στη Λιβύη το 1969, αφού 

καθαίρεσε τον βασιλιά. Το καθεστώς βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στον πετρελαϊκό 

πλούτο της Λιβύης, καθώς όλοι επωφελούνταν άμεσα ή έμμεσα. Οι πετρελαϊκές 

εξαγωγές επέτρεπαν στο καθεστώς να διατηρεί την αυτονομία του στο επίπεδο των 

διεθνών σχέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970.  Από τη δεκαετία 
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του 1980 τα έσοδα από το πετρέλαιο μειώθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα ο 

Καντάφι να αντιμετωπίζει μια σειρά από εσωτερικές προκλήσεις με μεγαλύτερη 

δυσκολία. Κατά τη διάρκεια του 1990 μια σειρά από πραξικοπήματα και 

δολοφονικές απόπειρες εναντίον του Καντάφι απειλούσαν το καθεστώς του. Η 

μεγαλύτερη απειλή, ωστόσο, για τον Καντάφι παρέμεναν οι στρατιωτικές δυνάμεις 

της Λιβύης. Ο Καντάφι δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει ισχυρά ερείσματα στις 

δυνάμεις του στρατού, ώστε τελικώς να τις ελέγξει, όπως είχε συμβεί με το στρατό 

της Συρίας και του Ιράκ. Η αυτονομία του στρατού παρέμενε ισχυρή την εποχή του 

Καντάφι, με αποτέλεσμα το 1993 να ξεσπάσει μια στρατιωτική εξέγερση που 

παραλίγο να τον απομακρύνει από την εξουσία.  Ωστόσο, το καθεστώς επιβίωσε με 

τη βοήθεια της αεροπορίας, η οποία κατέπνιξε την επίθεση του στρατού.  

Άλλου είδους επιθέσεις προς το καθεστώς Καντάφι προέρχονταν από τα 

εσωτερικά ισλαμικά κινήματα. Από το 1995 και έπειτα η Στρατευμένη Ισλαμική 

Παράταξη (Militant Islamic Group) και το Ισλαμικό Μαρτυρικό Κίνημα (Islamic 

Martyr’s Movement) είχαν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους εναντίον του καθεστώτος, 

αλλά ο Καντάφι παρέμενε στην εξουσία
8
 δια μέσου του εκτεταμένου οικογενειακού 

δικτύου που καταλάμβανε θέσεις κλειδιά στις υπηρεσίες ασφαλείας και το στρατό. 

Ταυτόχρονα με τον τακτικό στρατό είχε αναπτυχθεί και μια παραστρατιωτική 

οργάνωση υπεύθυνη για την ασφάλεια του καθεστώτος Καντάφι καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διακυβέρνησης του
9
.    

 

Επομένως, η ύπαρξη μιας δυναμικής κοινωνίας πολιτών
10

 στη Μέση 

Ανατολή, που θα ασκεί πίεση στα καθεστώτα με διαδηλώσεις και εξεγέρσεις, αν και 

απαραίτητη, δεν κρίνεται καθοριστικής σημασίας για τον εκδημοκρατισμό των 
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κρατών, αφού οι καθεστωτικές ελίτ είναι αποφασισμένες να καταστείλουν βίαια 

εκείνες τις αντιδράσεις που είναι σε θέση να αποσταθεροποιήσουν την εξουσία τους, 

όπως καταδεικνύουν χαρακτηριστικά οι παραπάνω περιπτώσεις. Από μόνη της 

επομένως μια οργανωμένη κοινωνία των πολιτών δεν έχει τη δύναμη να 

καθοδηγήσει τον εκδημοκρατισμό ενός κράτους, αλλά η ύπαρξή της αποτελεί 

προαπαιτούμενο του εκδημοκρατισμού, διότι υποβοηθά τη μετάβαση στη 

δημοκρατία, την εγκαθίδρυση και παγίωση της, καθώς παρέχει το κοινωνικό πλαίσιο 

αντικατάστασης της αυταρχικής διακυβέρνησης από μια δημοκρατική
11

.   

Κατά συνέπεια, η δημοκρατική μετάβαση στη Μέση Ανατολή ως 

αποτέλεσμα εσωτερικών πιέσεων της κοινωνίας των πολιτών αποτρέπεται 

συστηματικά εξαιτίας της ανεξέλεγκτης χρήσης βίας των δυνάμεων καταστολής των 

αυταρχικών καθεστώτων. Κάτι εξίσου σημαντικό είναι το ότι η συμβολή των 

παικτών του διεθνούς συστήματος στην αποτροπή των καθεστώτων από τη χρήση 

βίας ενάντια στις εσωτερικές πιέσεις υπήρξε περιορισμένος. 

 

8.3 Ο ρόλος των  ελίτ στις δημοκρατικές μεταβάσεις και η Μέση Ανατολή 
 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η κατανόηση των δημοκρατικών 

μεταβάσεων θα πρέπει να επικεντρώνεται στις πολιτικές ελίτ των οποίων ο ρόλος 

επηρεάζει καταλυτικά τη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων
12

. Οι πολιτικές ελίτ, 

θεσμικές και εξωθεσμικές, είναι τελικώς σημαντικές, διότι οι ελίτ καθορίζουν την 

πορεία της πολιτικής σύγκρουσης και του συμβιβασμού και, τελικώς, την πορεία της 

δημοκρατικής μετάβασης
13

.  
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 Πολλές από τις αναλύσεις συγκριτικής πολιτικής που φιλοδοξούν να ερμηνεύσουν τη μετάβαση 

από το αυταρχικό κράτος στη δημοκρατία  βασίζονται στους ορισμούς δημοκρατίας του Joseph 

Schumpeter. O Schumpeter στο έργο του έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζουν οι 

ηγέτες στις δημοκρατίες, ενώ απέδιδε μικρό σημασία στο λαό. Αντιμετώπισε καχύποπτα έννοιες όπως 

«η βούληση του λαού», διότι θεωρούσε ότι ο λαός ακολουθούσε ιδεολογίες που είχαν υπαγορευθεί 

από τους ηγέτες. Για τον Schumpeter η κατανόηση των μεθόδων με τις οποίες κατακτάται η πολιτική 

εξουσία και του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις αποτελούν το κλειδί για 

την εις βάθος ερμηνεία της δημοκρατίας. Υποστηρίζει ότι η δημοκρατία είναι  «η θεσμική διευθέτηση 

με σκοπό την λήψη πολιτικών αποφάσεων στις οποίες τα άτομα αποκτούν την δύναμη να 

αποφασίζουν δια μέσου του ανταγωνισμού για την ψήφο του λαού». Βλ. Schumpeter Joseph A., 

Capitalism, Socialism and Democracy, Harper, New York, 1950, σ. 269 
13

 O Samuel Huntington, παρόλο, που δεν εγκατέλειψε οριστικά τις θέσεις που ανέπτυξαν οι θεωρίες 

της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της πολιτικής κουλτούρας καλούσε τους θεωρητικούς της 

μετάβασης να επικεντρωθούν στις αιτίες της πολιτικής σύγκρουσης που οδηγούν σε πολιτική 
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Όπως καταδείχτηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η διαδικασία της 

μετάβασης από ένα αυταρχικό καθεστώς σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα ξεκινά όταν 

δίνεται η αίσθηση ότι η εκάστοτε ηγεσία αδυνατεί να αντιμετωπίσει υπαρκτές ή 

πιθανές κρίσεις στο εσωτερικό των κρατών. Τα αυταρχικά καθεστώτα όλων των 

μορφών, όπως τα στρατιωτικά, τα λενινιστικά και τα πραιτοριανά, όλα έχουν τις 

αδυναμίες τους και είναι επιρρεπή στην παρακμή εξαιτίας εσωτερικών και 

εξωτερικών κοινωνικοοικονομικών κρίσεων
14

. Τα αυταρχικά καθεστώτα που 

αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις κρίσεις πάσχουν με τη σειρά 

τους από κρίσεις νομιμοποίησης. Αργά ή γρήγορα η αυταρχική ιδεολογία αδυνατεί 

να δικαιολογήσει τις πολιτικές και οικονομικές της επιλογές. Καθώς τα αυταρχικά 

καθεστώτα καταρρέουν, η νομιμοποίηση μπορεί να επανακτηθεί μόνο μέσω μια 

επιτυχημένης πολιτικής μεταρρύθμισης. Αντίθετα, ένα αυταρχικό καθεστώς που 

αποτυγχάνει στην αντιμετώπιση των κρίσεων και αδυνατεί να ορίσει τους πολιτικούς 

του στόχους χάνει τη νομιμοποίηση του, καθώς οι ελίτ τόσο στο εξωτερικό όσο και 

στο εσωτερικό αμφισβητούν την αποκλειστικότητα του καθεστώτος στον έλεγχο των 

μηχανισμών λήψης αποφάσεων. Πράγματι, όπως είδαμε και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, στη Μέση Ανατολή τα αυταρχικά καθεστώτα έχουν προωθήσει μια σειρά 

πολιτικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να ξεπεράσουν οι καθεστωτικές ελίτ τις 

κρίσεις νομιμοποίησης, οι οποίες προέκυψαν ως αποτέλεσμα των δημοσιονομικών 

κρίσεων.  

 Στην μελέτη τους σχετικά με τις μεταβάσεις από τον αυταρχισμό στη 

δημοκρατία, ο O’ Donnel και Schmitter υποστηρίζουν ότι «δεν υπάρχει μετάβαση 

της οποίας η αρχή δεν είναι η συνέπεια- άμεση ή έμμεση- σημαντικών διχαστικών 

τάσεων μέσα στο ίδιο το αυταρχικό καθεστώς, κυρίως, ανάμεσα στις κυμαινόμενες 

διασπάσεις μεταξύ των σκληροπυρηνικών και των μετριοπαθών στοιχείων»
15

. Ο O’ 

Donnel και Schmitter στο έργο τους υποστηρίζουν ότι οποιοσδήποτε εσωτερικός 

παράγοντας μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη διάβρωση ενός καθεστώτος, 

παρόλο που κρίνουν ότι η αποτυχημένη πολιτική σε γενικές γραμμές οδηγεί σε 

διαίρεση το κυβερνών καθεστώς. Αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι μια 

                                                                                                                                          
αστάθεια ή σταθερότητα στο εσωτερικό των κρατών. Βλ. Huntington Samuel P., Political Order in 

Changing Societies, Yale University Press, New Haven, CT, 1986 
14

 Hood Steven J., Political Development and Democratic Theory, M.E. Sharpe, Armonk, 2004, σ. 41 
15

 O'Donnell, Guillermo A. and Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule, Johns 

Hopkins University Press, Baltimore, 1986 
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συμφωνημένη μετάβαση. Οι σκληροπυρηνικοί υποστηρίζουν τότε πολιτικές 

αποκλεισμού, ενώ οι μετριοπαθείς είναι περισσότερο πρόθυμοι να πειραματιστούν 

με φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Οι αντιπολιτευτικές κινήσεις αποκτούν ισχύ, με 

αποτέλεσμα είτε οι μετριοπαθείς να αποκτούν διαπραγματευτική δύναμη είτε οι 

σκληροπυρηνικοί να προχωρούν σε εκκαθαρίσεις των διαφωνούντων μέσα ή και έξω 

από το καθεστώς. Επομένως, ο O’ Donnel και Shcmitter συμφωνούν ότι οι 

εσωτερικές κρίσεις του καθεστώτος είναι καταλυτικές στις καθεστωτικές αλλαγές. 

Κατά τη διάρκεια των δημοκρατικών μεταβάσεων, οι πολιτικές ελίτ, ως 

ορθολογικοί δρώντες, θα προχωρήσουν με τον εκδημοκρατισμό μόνο αν θεωρήσουν 

ότι δεν διακινδυνεύονται τα ζωτικά τους συμφέροντα ή αν αξιολογήσουν ότι το 

κόστος από τη συνέχιση της αυταρχικής διακυβέρνησης θα είναι μεγαλύτερο 

μακροπρόθεσμα από το όφελος που προκύπτει μεσοπρόθεσμα-βραχυπρόθεσμα. 

Πρόκειται για τη διαδικασία εγκαθίδρυσης μιας «δημοκρατίας χωρίς δημοκρατές», 

όπως υποστήριξαν οι Waterbury και Salame, διότι οι πολιτικές ελίτ δε χρειάζεται να 

είναι ορκισμένοι δημοκράτες, για να προχωρήσουν με τον εκδημοκρατισμό
16

. Αρκεί 

να έχουν υπολογίσει ότι το κόστος από μια στάσιμη κατάσταση ή από μια κρίση θα 

είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό ενός πιθανού εκδημοκρατισμού.  

Όπως υποστηρίζει και ο Dahl oι κανόνες, η πρακτική και η πολιτική 

κουλτούρα της δημοκρατίας υιοθετήθηκαν ιστορικά, αρχικώς, από μια μικρή 

πολιτική ελίτ από την οποία, αν και δεν έλειπαν οι συγκρούσεις είχε, ωστόσο, την 

αίσθηση κοινής ιδεολογίας, κοινών στόχων, κοινής ταυτότητας και προερχόταν από 

την ίδια κοινωνική τάξη ή την έδεναν κοινοί δεσμοί φιλίας ή συγγένειας
17

. Στη 

συνέχεια ευρύτερα κοινωνικά στρώματα υιοθετούσαν τις πρακτικές της 

δημοκρατίας, όπως αυτές είχαν αναπτυχθεί από τις πολιτικές ελίτ
18

. Το σύστημα 

αυτό παρείχε ασφάλεια τόσο στην καθεστηκυία τάξη, όσο και στα νεότερα 

κοινωνικά στρώματα που διεκδικούσαν πολιτική συμμετοχή, καθώς το όφελος από 

την ανοχή της αντιπολίτευσης ξεπερνούσε το κόστος που θα μπορούσε να προκύψει 

από την συνέχιση της καταπίεσης
19

. O Dahl, εξάλλου, υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία 

των πολιτικών μεταβάσεων από ένα παλαιό καθεστώς σε ένα νέο έλαβαν χώρα μέσα 

                                                 
16

 Salamé, G (eds.), Democracy Without Democrats ? The Renewal of Politics in the Muslim World, 

ό.π., σ. 32-41 
17

 Dahl Robert, A., Polyarchy: Participation and Opposition, ό.π., σ. 34 
18

 Στο ίδιο, σ. 34 
19

 Στο ίδιο, σ. 34 
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από μια ειρηνική μετάβαση, όπου οι ηγέτες της καθεστηκυίας τάξης υπέκυψαν στις 

εσωτερικές πιέσεις για πολιτικές αλλαγές και εγκαθίδρυση «πολυαρχικών» 

καθεστώτων
20

. Το όφελος από αυτού του είδους τη μετάβαση σε σχέση με μια 

επαναστατική αλλαγή είναι ότι οι ηγέτες του παλαιού καθεστώτος έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν στο νέο πολιτικό σύστημα το οποίο μπορεί να 

καταλήξει σε μια «πολυαρχία» περιβεβλημένη με νομιμότητα
21

. Άλλοι τρόποι 

εγκαθίδρυσης δημοκρατικών πολιτικών συστημάτων (πολυαρχιών) είναι σύμφωνα 

με τον Dahl μέσω στρατιωτικής κατοχής και σε περίπτωση ενός υποτελούς κράτους 

μέσω ενός αγώνα εθνικής ανεξαρτησίας ή μέσω ειρηνικής παράδοσης της εξουσίας 

σε εγχώριους ηγέτες από την έως τότε αποικιακή δύναμη κατοχής
22

. 

  Οι καθεστωτικές ελίτ των αναπτυσσόμενων κρατών, όπως της Μέσης 

Ανατολής, συχνά αντιτίθενται στη μαζική συμμετοχή, διότι τη θεωρούν απειλητική 

για τη σταθερότητα της εξουσίας τους. Έτσι, οι περισσότερες καθεστωτικές ελίτ 

αντιμετωπίζουν τη συμμετοχή όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως ένα μέσο, για να 

επιτύχουν άλλους στόχους, όπως τη διατήρηση της εξουσίας τους ή την υιοθέτηση 

αναπτυξιακών πολιτικών. Τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής μπορεί να αυξάνουν τη 

νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα μιας κυβέρνησης βραχυπρόθεσμα, αλλά 

δημιουργούνται προσδοκίες που δε μπορούν να ικανοποιηθούν μακροπρόθεσμα, 

κατάσταση που οδηγεί σε πολιτική και κοινωνική αναταραχή
23

. Το γεγονός αυτό 

προκαλεί ανησυχία στις καθεστωτικές ελίτ, οι οποίες προτιμούν τη σταθερότητα του 

αυταρχικού πολιτικού συστήματος, που τις διατηρεί στην εξουσία, από μια 

δημοκρατική αστάθεια που θα απειλήσει τα συμφέροντά τους και θα τους εκτοπίσει 

βίαια από την εξουσία. Για το λόγο αυτό οι καθεστωτικές ελίτ στη Μέση Ανατολή 

                                                 
20

 Ο Dahl θεωρεί ότι υπάρχουν τρεις πιθανές διαδρομές προς την κατεύθυνση της «Πολυαρχίας».  

«Ι. Η φιλελευθεροποίηση του συστήματος προηγείται της συμμετοχής:  

Α. Μια «κλειστή ηγεμονία» αυξάνει τις ευκαιρίες του δημόσιου ανταγωνισμού και έτσι 

μετασχηματίζεται σε μια «ανταγωνιστική ολιγαρχία» 

Β. Στη συνέχεια η «ανταγωνιστική ολιγαρχία» μετασχηματίζεται σε «πολυαρχία» αυξάνοντας ακόμα 

περισσότερο την συμμετοχή στο πολιτικό σύστημα.  

ΙΙ. Η συμμετοχή προηγείται της φιλελευθεροποίησης:  

Α. Μια «κλειστή ηγεμονία» γίνεται συμμετοχική. 

Β. Η ηγεμονία που μετασχηματίστηκε σε συμμετοχική μεταβάλλεται σε πολυαρχία αυξάνοντας τις 

ευκαιρίες του πολιτικού ανταγωνισμού.  

ΙΙΙ. Μια τρίτη διαδρομή περιλαμβάνει έναν πιο σύντομο δρόμο: μια κλειστή ηγεμονία 

μετασχηματίζεται ξαφνικά σε πολυαρχία έπειτα από την ξαφνική παραχώρηση του καθολικού 

δικαιώματος και της κατοχύρωσης του πολιτικού ανταγωνισμού». Βλ. Στο ίδιο, σ. 34 
21

 Στο ίδιο, σ. 34 
22

 Στο ίδιο, σ. 34 
23

 Rothstein L. Robert, ό.π., σ. 36  
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αντιτίθενται στα πολιτικά ανοίγματα, επειδή ανησυχούν, ότι οποιουδήποτε είδους 

πολιτική συμμετοχή θα αποσταθεροποιήσει το σύστημα και την εξουσία τους
24

. 

Επίσης, στη Μέση Ανατολή τα περισσότερα πολιτικά κόμματα έχουν στενούς και 

αμοιβαίους δεσμούς με τις κυρίαρχες καθεστωτικές ελίτ˙  δεν αμφισβητούν την 

εξουσία τους, ενώ οι θεσμοί είναι διαμορφωμένοι με τρόπο ώστε «να εξασφαλίζεται 

ότι ο Πρόεδρος ή ο Μονάρχης έχει απόλυτη δύναμη»
25

. Επιπλέον, τις περισσότερες 

φορές, οι καθεστωτικές ελίτ έχουν τα μέσα να χειραγωγούν τις πολιτικές αλλαγές, 

χρησιμοποιώντας τον κατασταλτικό μηχανισμό ασφάλειας του κράτους ή 

τροποποιώντας τους εκλογικούς νόμους, ώστε να εξυπηρετούν τα συμφέροντά 

τους
26

. 

 Επιπλέον, μια διευρυμένη δημοκρατική πολιτική συμμετοχή στα 

μεσανατολικά καθεστώτα είναι σε θέση να απειλήσει τις αποταμιεύσεις και τις 

επενδύσεις για εξοπλιστικές δαπάνες του κράτους, τις οποίες κατά βάση νέμονται οι 

πολιτικές και στρατιωτικές ελίτ. Σε περίπτωση διεύρυνσης της πολιτικής 

συμμετοχής ο προϋπολογισμός του κράτους θα κατανεμηθεί, με αποτέλεσμα οι 

πόροι του κράτους να διαμοιραστούν ανάμεσα σε πολλά και διαφορετικά πρόσωπα 

της πολιτικής σκηνής
27

. Για το λόγο αυτό οι ελίτ προτιμούν τη διατήρηση της 

απολυταρχικής φύσης του πολιτικού συστήματος από τη δημοκρατική μετάβαση. 

Όπως αναφέρει ο Rothstein, «δεν υπάρχει προθυμία αποδοχής των κινδύνων και των 

αμφιβολιών της δημοκρατικής πολιτικής διαδικασίας»
28

. 

Για παράδειγμα, το πολιτικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας είναι ένα από 

τα πιο συντηρητικά διεθνώς. Πρόκειται για μια απόλυτη μοναρχία στην οποία 

απαγορεύονται τα πολιτικά κόμματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι απολύτως 

ελεγχόμενα και η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι συνεχής
29

. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται από τον βασιλιά και από ένα διορισμένο συμβούλιο, που 

έχει τη μορφή Συμβουλευτικής Συνέλευσης, της μετζλίς αλ-σούρα. Η κυρίαρχη 

πολιτική δύναμη είναι η οικογένεια Αλ- Σαούντ που αριθμεί πάνω από 20.000 μέλη. 

Η βασιλική οικογένεια αποτελεί μια κοινωνική ομάδα, η συμμετοχή στην οποία 

                                                 
24
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25
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26
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καθορίζεται από δεσμούς αίματος. Πολλά από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας 

δραστηριοποιούνται είτε κρυφά είτε ανοικτά στο χώρο των επιχειρήσεων κάτι που 

διευκολύνθηκε, άλλωστε, από το γεγονός ότι η σαουδαραβική οικονομία 

κυριαρχείται από κρατικές επιχειρήσεις, κυρίως από την Aramco και τη Saudi Basic 

Industries Corporation. Ραγδαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να 

διαταράξουν το μοντέλο του «κράτους-εισοδηματία» και τις οικογενειακές-

πελατειακές σχέσεις στη Σαουδική Αραβία είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε ανατροπή 

του καθεστώτος και περιφερειακή αστάθεια. Ακόμα και οι οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της ελεύθερης αγοράς υπαγορεύονται από την 

καθεστωτική-οικογενειακή ελίτ της βασιλικής οικογένειας, η οποία με τις πολιτικές 

της εξασφαλίζει την ενίσχυση και προστασία των οικογενειακών-πελατειακών 

δικτύων τα οποία στηρίζουν το καθεστώς
30

. 

 

8.4 Ο ρόλος του στρατιωτικού κατεστημένου στην πολιτική σκηνή των 

κρατών της Μέσης Ανατολής 
 

Εξίσου σημαντικό στις δημοκρατικές μεταβάσεις είναι και το ζήτημα του 

πολιτικού ρόλου του στρατού. Οι στρατιωτικοί αποτελούν το συνδετικό κρίκο 

ανάμεσα στο παλαιό καθεστώς και το νέο. Η ιστορική εμπειρία των δημοκρατικών 

μεταβάσεων κατέδειξε ότι η έκβαση μιας δημοκρατικής μετάβασης στην περίπτωση 

ενός στρατιωτικού πολιτικού καθεστώτος εξαρτάται από τη στάση
31

 των 

μετριοπαθών στρατιωτικών ελίτ.  

Ο στρατός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη ιστορία της Μέσης 

Ανατολής. Οι αξιωματικοί του στρατού ήταν αυτοί που ανέτρεψαν τις μοναρχίες της 

Αιγύπτου (1952), του Ιράκ (1958) και της Λιβύης (1969). Στη Συρία από την εποχή 

της ανεξαρτητοποίησής της μια σειρά από πραξικοπήματα επηρέασαν την πολιτική 

ιστορία της χώρας, ενώ ο στρατός εμφανιζόταν ως φορέας μεταρρυθμίσεων και 

                                                 
30

 Ρούσος Σωτήρης, Η κινούμενη άμμος της ηγεμονίας: ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας στη Μέση 

Ανατολή και την Ευρασία, ό.π., σ. 47 
31

 Ο O’ Donnel και Schmitter με το έργο τους πάνω στις δημοκρατικές μεταβάσεις κατέδειξαν ότι η 

αντικατάσταση ενός αυταρχικού καθεστώτος από ένα δημοκρατικό οφείλεται σε ένα σχίσμα ανάμεσα 

στις σκληροπυρηνικές και μετριοπαθείς ομάδες του στρατεύματος το οποίο ενεργοποιείται, όταν το 

παλαιό καθεστώς έρχεται αντιμέτωπο με μια οικονομική ή πολιτική κρίση που θέτει ζητήματα 

νομιμότητας της αυταρχικής διακυβέρνησης. Βλ. Guillermo O’ Donnel & Philippe Schmitter, 

Laurence Whitehead (eds.), Transitions from Authoritarian Rules to Democracy, Tentative 
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αλλαγών. Οι στρατιωτικοί κατέλαβαν στα παραπάνω κράτη σημαντικές θέσεις 

κλειδιά σε βασικούς θεσμούς του μεσανατολικού κράτους. Μόνο στην Τυνησία, το 

Λίβανο, τη Σαουδική Αραβία και στα μικρότερα κράτη του Κόλπου ο στρατός δεν 

προχώρησε σε στρατιωτικές επεμβάσεις στην πολιτική ζωή της χώρας. Σε όλα τα 

παραπάνω κράτη το στρατιωτικό κατεστημένο υπήρξε αδύναμο, ενώ το μοντέλο 

προσλήψεων στο στρατό ευνοούσε τις κυρίαρχες οικογένειες. Στη Σαουδική Αραβία 

το στρατιωτικό κατεστημένο αποτελεί ένα αμάλγαμα φυλετικών προσλήψεων από 

το εσωτερικό, ενώ ιστορικά παρέμεινε πιστό στην κυρίαρχη οικογένεια των Σαούντ. 

Στην Ιορδανία η στρατολόγηση προερχόταν από τις φυλές των βεδουίνων, οι οποίες 

παραδοσιακά ήταν πιστές στο στέμμα.  

Ο ρόλος του στρατού υπήρξε καταλυτικός στην ανθεκτικότητα των 

αυταρχικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή. Η νομιμότητα των αυταρχικών 

καθεστώτων της Μέσης Ανατολής προκύπτει από την αίσθηση ότι διεξάγουν μια 

ιερή, συχνά βίαιη αποστολή. Για παράδειγμα, στην Τουρκία υπό την ηγεσία του 

Κεμάλ Ατατούρκ και στο Ιράν του Παχλαβί, οι κυβερνήσεις ισχυρίστηκαν ότι η 

αυταρχική διακυβέρνηση ήταν απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική 

ανάπτυξη του κράτους
32

. Έτσι, συχνά μια πλειοψηφία κρατών στη Μέση Ανατολή 

στο όνομα της εθνικής ασφαλείας διατηρεί ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης που 

περιστέλλει τις ελευθερίες των πολιτών. Ένα ισχυρό στρατιωτικό κατεστημένο είναι, 

επομένως, απαραίτητο, για να διασφαλίζει τη νομιμότητα και τη διατήρηση στην 

εξουσία των αυταρχικών καθεστώτων με την εφαρμογή κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης.  

Επιπλέον, το περιφερειακό σύστημα της Μέσης Ανατολής είναι το πλέον 

στρατιωτικοποιημένο στον πλανήτη, γεγονός που ενισχύει το ρόλο του στρατιωτικού 

κατεστημένου στην πολιτική σκηνή των κρατών. Οι συχνές εσωτερικές και διεθνείς 

συγκρούσεις-ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ, η εισβολή στο Κουβέιτ, οι αραβοϊσραηλινές 

εντάσεις, ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν, το αυτονομιστικό Κουρδικό κίνημα- 

προσέφεραν το επιχείρημα για τη δικαιολόγηση της υπέρογκης αύξησης των 

εξοπλισμών
33

 στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με άμεσο αποτέλεσμα την 
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κυριαρχία μιας ομάδας στρατιωτικών που προέρχονται από το στρατιωτικό 

κατεστημένο. Αυτή η προτεραιότητα του κρατικού προϋπολογισμού στις 

επιδοτήσεις αμυντικών προγραμμάτων αύξησε την πολιτική επιρροή του 

στρατιωτικού κατεστημένου, το οποίο απέκτησε σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση 

των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.   

Ο ενισχυμένος ρόλος του στρατού στην πολιτική σκηνή των κρατών της 

Μέσης Ανατολής οφείλεται και στο γεγονός ότι ούτε κατά τη διάρκεια της 

ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, αλλά ούτε και αργότερα την εποχή της ανεξαρτησίας, 

αναπτύχθηκαν αστικοί θεσμοί ικανοί να αντικαταστήσουν την πρωτοκαθεδρία του 

στρατού στα πολιτικά πράγματα. Οι ευρωπαϊκές αποικιακές δυνάμεις αποθάρρυναν 

την εγκαθίδρυση θεσμών που θα μπορούσαν να απειλήσουν την αποικιακή τους 

κυριαρχία και ως εκ τούτου τα συμφέροντα τους από την εκμετάλλευση των 

πλουτοπαραγωγικών πόρων στη Μέση Ανατολή
34

. Οι πολιτικές αυτές συνεχίστηκαν 

και μετά την ανεξαρτησία και την αποχώρηση των ευρωπαϊκών δυνάμεων από την 

περιοχή με την τοποθέτηση ηγετών στα κράτη της Μέσης Ανατολής που ήταν 

πρόθυμοι, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, να ακολουθήσουν τις πολιτικές 

των ευρωπαϊκών δυνάμεων ή να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ στην αντικομμουνιστική 

τους πολιτική
35

. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε αναγκαία η δημιουργία ενός 

στρατού ικανού να αντιμετωπίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές απειλές των 

εύθραυστων καθεστώτων, προκειμένου να μη διαταραχθεί η τόσο σημαντική για την 

ασφάλεια των μεγάλων δυνάμεων περιφερειακή σταθερότητα.  

 Επιπλέον, η στρατιωτική καταβολή των καθεστώτων συνέβαλε στην 

αλληλεπίδραση των στρατιωτικών και πολιτικών ελίτ. Για παράδειγμα, στην 

Αλγερία ο οκταετής πόλεμος της ανεξαρτησίας άφησε τη χώρα ολοσχερώς 

κατεστραμμένη, με αποτέλεσμα το Εθνικό Μέτωπο Απελευθέρωσης (FLN) να είναι 

και ο μοναδικός πολιτικοστρατιωτικός σχηματισμός σε θέση να κυβερνήσει. Επίσης, 

ο Μουαμάρ Καντάφι ανήλθε στην εξουσία στη Λιβύη το 1969, έπειτα από 

στρατιωτικό πραξικόπημα, και η παρουσία του στρατού υπήρξε σημαντική στη 
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διατήρηση του καθεστώτος του τα προηγούμενα χρόνια. Στην Αίγυπτο, οι 

περισσότεροι Πρόεδροι προέρχονταν από την εποχή του Νάσερ μέσα από τις τάξεις 

του στρατού, με αποτέλεσμα ο στρατός να καταλαμβάνει σημαντική θέση στην 

πολιτική δομή της χώρας.  

Τέλος, οι μυστικές υπηρεσίες και οι ειδικές δυνάμεις διαφόρων κρατών στη 

Μέση Ανατολή  διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια και τη διατήρηση 

των αυταρχικών καθεστώτων στην εξουσία
36

. Στην περίπτωση για παράδειγμα του 

Σαντάμ Χουσεΐν, 16 μεραρχίες μυστικών υπηρεσιών με διάφορους βαθμούς 

εξουσίας ήταν υπεύθυνες για συγκεκριμένους τύπους εγκλημάτων
37

. Παράλληλα, η 

εισαγωγή στις στρατιωτικές ακαδημίες του Ιράκ ήταν άμεσα εξαρτημένη από την 

εγγραφή στο ιρακινό μπααθικό κόμμα. Επιπλέον, στα κράτη της Μέσης Ανατολής οι 

σημαντικές θέσεις κλειδιά, οι σχετικές με την ασφάλεια του κράτους, ανατίθενται 

από τον ηγέτη του καθεστώτος σε συγγενείς ή σε στενούς συνεργάτες. Στο σαουδικό 

στρατιωτικό κατεστημένο τις θέσεις κλειδιά καταλαμβάνουν στενοί συγγενείς. Το 

ίδιο συμβαίνει και στην Ιορδανία, όπου η πλειοψηφία των αξιωματικών του στρατού 

προέρχεται από τις οικογένειες της ανατολικής όχθης, που διαθέτουν στενούς 

δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια με καταβολές στις ημέρες της ίδρυσης του 

κράτους και πιο παλιά
38

.  

Επομένως, τα περισσότερα καθεστώτα στη Μέση Ανατολή χαρακτηρίζονται 

από πραιτωριανισμό, δηλαδή από αυξημένη εξωθεσμική συμμετοχή του στρατού 

στις πολιτικές υποθέσεις. Για παράδειγμα, οι δεκαετίες του 1950 και του 1960 

υπήρξαν δεκαετίες έξωθεν στρατιωτικών επεμβάσεων στην πολιτική ζωή των 

κρατών της Μέσης Ανατολής. Οι επεμβάσεις αυτές προέκυπταν ως αποτέλεσμα 

πολιτικής κακοδιαχείρισης των κρατικών υποθέσεων, κατάσταση που επηρέαζε 

άμεσα το στράτευμα. Ένα δεύτερος τύπος στρατιωτικής επέμβασης αρκετά κοινός 

στα κράτη της Μέσης Ανατολής ήταν τα πραξικοπήματα με στόχο μεταρρυθμίσεις, 

οργανωμένα από κατώτερους αξιωματικούς του στρατού. Ένας τρίτος τύπος 

στρατιωτικής παρέμβασης στα κράτη της Μέσης Ανατολής είχε ως στόχο να 

ανακόψει την ανοδική πολιτική πορεία των ισλαμιστικών κινημάτων. Οι 

παρεμβάσεις αυτές αποκαλύπτουν την κεντρική θέση του στρατιωτικού 
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κατεστημένου στην πολιτική ιστορία των κρατών της Μέσης Ανατολής και την 

επιθυμία του να παρεμβαίνει σε περιόδους κρίσεων.  

Το γεγονός αυτό επηρεάζει την πορεία των δημοκρατικών μεταβάσεων στην 

περιοχή, καθώς ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετωπίζουν τις 

αντιπολιτευτικές δυνάμεις κατασταλτικά, ενώ ελέγχουν και την πορεία των 

πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Στη Συρία και την Υεμένη τα αυταρχικά καθεστώτα 

χρησιμοποίησαν κατ’ επανάληψη βίαιη κρατική καταστολή, προκειμένου να 

καταπνίξουν τις λαϊκές εξεγέρσεις εναντίον τους. Στο Μπαχρέιν, τη Σαουδική 

Αραβία και το Ιράν οι ένοπλες δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας καταστέλλουν, 

επίσης, βίαια τις λαϊκές διαδηλώσεις. Αυτός ο κατασταλτικός ρόλος του στρατού 

είναι δυνατός, όπως εξετάσαμε και προηγουμένως,  χάρη στο γεγονός ότι οι ηγέτες 

των αυταρχικών καθεστώτων εμπιστεύτηκαν σημαντικές θέσεις κλειδιά των 

ενόπλων δυνάμεων σε μέλη της άρχουσας οικογένειας. Το δεδομένο αυτό μειώνει 

σημαντικά την πιθανότητα αποστασίας σε περίπτωση κρίσης και περιπλέκει τη 

δημοκρατική μετάβαση.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επέμβασης του στρατιωτικού κατεστημένου 

στην πολιτική ζωή της χώρας αποτελεί το παράδειγμα της Αλγερίας. Στην Αλγερία, 

ο στρατός κατείχε ιδιαίτερα σημαντική θέση στην κρατική δομή μαζί με τον 

Πρόεδρο και την κρατική γραφειοκρατία. Ο ιδιαίτερος ρόλος που θα διαδραμάτιζε ο 

στρατός στο πολιτικό σύστημα της Αλγερίας διαφάνηκε ήδη μετά την ανεξαρτησία. 

Ο στρατός εξεδίωξε τον πρώτο Πρόεδρο της Αλγερίας, Αχμέντ Μπεν Μπέλλα 

(Ahmed Ben Bella) με πραξικόπημα το 1965 και τον αντικατέστησε με τον Χουαρί 

Μπουμεντιέν (Houari Boumediene). Την ίδια περίοδο, το Κοινοβούλιο διαλύθηκε 

από το στρατό και το Σύνταγμα καταργήθηκε. Η Αλγερία επέστρεψε στον 

κοινοβουλευτισμό το 1975, αλλά ο στρατός διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στην 

πολιτική ζωή της χώρας. Ο εξωθεσμικός ρόλος του στρατού αμφισβητήθηκε επί της 

Προεδρίας του Χαντλί Μπενζεντίτ (Chadli Benjedid), ο οποίος διαδέχτηκε τον 

Μπουμεντιέν, και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του επιχειρήθηκε η πολιτική 

φιλελευθεροποίηση της χώρας
39

. Ωστόσο, το τεταμένο πολιτικό κλίμα με απεργίες, 

διαδηλώσεις και βίαιες συγκρούσεις με το στρατό και με διάφορες ομάδες και το 

γεγονός ότι το ισλαμικό κόμμα FIS (Front Islamique du Salut) είχε αναδειχθεί σε 
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κυρίαρχη δύναμη της αντιπολίτευσης επανέφερε το στρατό στο πολιτικό 

προσκήνιο
40

. Ο στρατός αποσύρθηκε από το πολιτικό σκηνικό μόνο όταν κατεστάλη 

η ισλαμική αντιπολίτευση στην Αλγερία και οι πολιτικές εξουσίες συγκεντρώθηκαν 

στον πρόσωπο του Προέδρου Αμπντελαζίζ Μπουτεφλίκα (Abdelaziz Bouteflika), ο 

οποίος εξελέγη Πρόεδρος της Αλγερίας το 1999 για πρώτη φορά και, στη συνέχεια, 

για δεύτερη το 2004. Έπειτα από την παγίωση της διακυβέρνησης του κατά την 

πρώτη θητεία, το πολιτικό και στρατιωτικό κατεστημένο της Αλγερίας εξασφάλισε 

ότι η πορεία και ο χρόνος του εκδημοκρατισμού θα αποφασιζόταν από τις πολιτικές 

και στρατιωτικές ελίτ.  

Βέβαια, το στρατιωτικό κατεστημένο μπορεί να ενδυθεί και το ρόλο του 

εγγυητή της δημοκρατικής μετάβασης. Συχνά, ο στρατός αναλαμβάνει το ρόλο του 

θεματοφύλακα των δημοκρατικών διαδικασιών, ώστε να προστατέψει τις 

μετριοπαθείς πολιτικές δυνάμεις κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης των 

δημοκρατικών κανόνων. Χαρακτηριστική υπήρξε η στάση του στρατιωτικού 

κατεστημένου της Αιγύπτου έπειτα από τα γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης» που 

κατέληξαν στην έξωση του προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ από την εξουσία. Κατά τη 

διάρκεια της εξέγερσης της Αιγύπτου, ο στρατός διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο 

με την πολιτική της μη επέμβασης εναντίον των διαδηλωτών και παραμένει ο πιο 

ισχυρός κοσμικός και θεσμικός πολιτικός παράγοντας της εσωτερικής πολιτικής 

ζωής της Αιγύπτου. Ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια του 

μεταβατικού διαστήματος των έξι μηνών μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών και παρέδωσε 

την εξουσία στους Αδελφούς Μουσουλμάνους, αναγνωρίζοντας τα εκλογικά 

αποτελέσματα. Εξακολουθεί να κατέχει σημαντικό ρόλο ως θεματοφύλακας της 

εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου, ενώ διατήρησε την ικανότητά του να παρεμβαίνει 

στα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα σε περίπτωση που απειλείται η εσωτερική 

ασφάλεια της Αιγύπτου και ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους. Ο στρατός της 

Αιγύπτου διαθέτει την ευρεία υποστήριξη του λαού εξαιτίας της καθολικής 

στράτευσης, γεγονός που καθιστά το στράτευμα «τον στρατό του λαού». Επίσης, ο 

αιγυπτιακός στρατός κάνει εθνικά υπερήφανους τους Αιγυπτίους, καθώς υπενθυμίζει 

το ένδοξο παρελθόν της Αιγύπτου και τις νίκες στον αραβο-ισραηλινό πόλεμο του 

1973. Τηρώντας τη στάση του εγγυητή της τάξης και της ασφάλειας μετά την πτώση 
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Μουμπάρακ, ο στρατός της Αιγύπτου κατόρθωσε να διατηρήσει την προνομιακή  

θέση που κατείχε, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, τόσο στο εσωτερικό πολιτικό 

σύστημα, όσο και στο διεθνές, αφού διατηρεί το μερίδιο του επί του κρατικού 

προϋπολογισμού μέσω των εξοπλιστικών δαπανών και συνεχίζει την ειδική σχέση 

που κατέχει ως ο βασικός συνομιλητής των ΗΠΑ. Με τον τρόπο αυτό ο στρατός 

κατόρθωσε να διασφαλίσει τα συμφέροντά του, ακόμα και αν τη διακυβέρνηση της 

Αιγύπτου ανέλαβε η Μουσουλμανική Αδελφότητα. 

Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι το στρατιωτικό κατεστημένο στη Μέση 

Ανατολή βρίσκεται σε μια σχέση αλληλεξάρτησης με τις πολιτικές ελίτ. Μαζί οι 

στρατιωτικές και πολιτικές ελίτ διαμορφώνουν το χρόνο και το ρυθμό της 

μετάβασης στη δημοκρατία, ελέγχοντας το βάθος και το εύρος των πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων. Παράγοντες όπως οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί, η νομιμοποίηση 

των αυταρχικών καθεστώτων, η ανάγκη αντιμετώπισης των εσωτερικών και των 

εξωτερικών απειλών των εύθραυστων καθεστώτων της Μέσης Ανατολής, οδήγησαν 

στην ενίσχυση του ρόλου του στρατού και στις εξωθεσμικές παρεμβάσεις του στην 

πολιτική σκηνή, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η πορεία των δημοκρατικών 

μεταβάσεων στην περιοχή.   

 

8.5 Το δίλημμα των ισλαμιστών στον εκδημοκρατισμό των κρατών και η 

λύση των «πολιτικών συμφώνων» 
 

Οι Dankwart Rustow και Adam Przeworski αντιμετωπίζουν την εγκαθίδρυση 

δημοκρατικού πολιτεύματος ως μια εναλλακτική λύση στις συγκρούσεις 

συμφερόντων. Και οι δυο συμφωνούν ότι οι δημοκρατικές πρακτικές μπορούν να 

ευδοκιμήσουν μέσα από τις διαπραγματεύσεις πολιτικών ομάδων ακόμα και αν 

αυτές δε διαθέτουν εμπειρία στην εξάσκηση της δημοκρατίας ή ακόμα και αν δεν 

την αποδέχονται φιλοσοφικά. Σύμφωνα με τους Rustow και Przeworski, η 

εγκαθίδρυση της δημοκρατίας τις περισσότερες φορές γίνεται πραγματικότητα από 

μη-δημοκράτες που επιθυμούν να έχουν μηδενικές απώλειες. Ωστόσο, η 

πραγματικότητα και τα αδιέξοδα της πολιτικής, τους υποδεικνύουν ότι η πιθανότητα 

να έχουν κάποια κέρδη είναι καλύτερη από την πιθανότητα να απολέσουν τα πάντα, 

ακόμα και την ίδια τους τη ζωή
41

. Έτσι, ενισχύεται η έννοια της «πολιτικής 
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συμφωνίας», η οποία ορίζεται ως μια ρητή συμφωνία, αρκετές φορές άτυπη, 

ανάμεσα σε μια επιλεγμένη ομάδα, η οποία αναζητά να θέσει ή να επαναδιατυπώσει 

τους κανόνες της διαχείρισης της εξουσίας στη βάση κοινών εγγυήσεων, ώστε να 

εξυπηρετηθούν τα ζωτικά συμφέροντα αυτών των οποίων εισέρχονται στη 

συμφωνία. Τα δύο μέρη συνήθως καταλήγουν σε ένα συμβιβασμό μείωσης της 

ικανότητάς τους να βλάψει το ένα το άλλο
42

.     

Συγκεκριμένα, ο Adam Przeworski ανέλυσε τις προοπτικές για δημοκρατική 

μετάβαση στις εκχρηματισμένες οικονομίες της Λατινικής Αμερικής και της 

Ανατολικής Ευρώπης μέσα από τις συγκρούσεις συμφερόντων και τη λογική της 

διαπραγμάτευσης
43

. Ο Przeworski χρησιμοποιεί ορθολογικούς συλλογισμούς για να 

βασίσει τις υποθέσεις τους. Οι πολιτικοί παίκτες επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την 

εξουσία τους και την υλική τους ισχύ και είναι λογικό να επιλέξουν τα πιο 

κατάλληλα και λογικά μέσα για την επίτευξη των στόχων τους. Επομένως, δε 

χρειάζεται κάποιος να είναι δημοκράτης, για να ακολουθήσει δημοκρατικές οδούς, 

αρκεί να είναι λογικός. Η μετάβαση στη δημοκρατία θα πρέπει να ειδωθεί ως 

αποτέλεσμα ενός διαπραγματευτικού πακέτου, μιας εξισορροπημένης συμφωνίας, η 

οποία διασφαλίζει ότι κανένα κόμμα που συμμετέχει στη συμφωνία δεν θα εξαιρεθεί 

και ότι οι κανόνες που τέθηκαν δεν αποκλείουν τη νίκη οποιουδήποτε πολιτικού 

σχηματισμού στο μέλλον
44

. Μετά από τη φιλελευθεροποίηση των απολυταρχικών 

καθεστώτων ακολουθεί μια φάση επιλογής θεσμών κατά τη διάρκεια της μετάβασης 

στη δημοκρατία. Ο Przeworski ισχυρίζεται ότι οι θεσμοί αυτοί αναδύονται πάντα 

μέσα από διαπραγμάτευση και εκείνο που διαφοροποιεί τις επιμέρους περιπτώσεις 

μετάβασης είναι το αν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις εμπλέκονται και οι δυνάμεις 

που συνδέονταν με τα προηγούμενα απολυταρχικά καθεστώτα ή μόνο οι σύμμαχοι 

στον αγώνα ενάντια στον απολυταρχισμό
45

. 

Για τον Przeworski, οι συγκρούσεις που είναι εγγενείς στις μεταβάσεις στη 

δημοκρατία συχνά λαμβάνουν χώρα σε δύο μέτωπα: ανάμεσα στους αντιπάλους και 

τους υπερασπιστές του απολυταρχικού καθεστώτος και μεταξύ αυτών που ονομάζει 

πρωτο-δημοκρατικών όντων. Η εικόνα της κοινωνίας που αγωνίζεται ενάντια στο 
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κράτος τη στιγμή της μετάβασης δεν είναι για τον Przeworski παρά μια χρήσιμη 

μυθοπλασία, κατά την πρώτη περίοδο της μετάβασης, που κινητοποιεί και ενοποιεί 

τις δυνάμεις που αντιτίθενται στο απολυταρχικό καθεστώς
46

. Αντίθετα, ο 

εκδημοκρατισμός αποτελεί για τον Przeworski έναν ανταγωνισμό ανάμεσα σε 

πολιτικές δυνάμεις με συγκρουόμενα συμφέροντα, όπως ακριβώς και η ουσία της 

δημοκρατίας. Ο εκδημοκρατισμός μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένος, αν τη στιγμή 

της κατάρρευσης του απολυταρχικού καθεστώτος, οι σημαντικές πολιτικές δυνάμεις 

είναι έτοιμες να αποδεχθούν κάποιους θεσμούς που θα επιτρέπουν την ανοιχτή 

αντιπαράθεση και αν, τελικώς, οι θεσμοί αυτοί θα γίνουν αυθόρμητα σεβαστοί
47

. Αν, 

δηλαδή, οι πολιτικές δυνάμεις είναι έτοιμες να υποτάξουν τα συμφέροντα τους στην 

αβεβαιότητα του ανταγωνισμού του δημοκρατικού πολιτεύματος.  

Έπειτα από την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις 

έρχονται αντιμέτωπες με ένα δίλημμα που αφορά στη μορφή και το μέγεθος της 

αντιπολίτευσης. Αν η αντιπολίτευση δεν παρουσιάζει εναλλακτικές προτάσεις και δε 

διατυπώνει έντονα τις ενστάσεις της, τότε η δημοκρατία μπορεί να αποδυναμωθεί. 

Στην αντίθετη περίπτωση, όταν η αντιπολίτευση ασκεί το έργο της ρωμαλέα, με 

αποτέλεσμα να μην προσφέρει την ελάχιστη συναίνεση, η δημοκρατία μπορεί να 

απειληθεί εξαιτίας μιας κατάστασης ακυβερνησίας, που είναι πιθανό να οδηγήσει 

στην παρέμβαση του στρατού
48

.   

 Για να αντιμετωπιστεί αυτό το δίλημμα ο Przeworski προτείνει τη λύση των 

«πολιτικών συμφώνων» [political pacts]
49

. Πρόκειται για συμφωνίες μεταξύ ηγετών 

πολιτικών κομμάτων με σκοπό τον διαμοιρασμό των κυβερνητικών αξιωμάτων, 

ανεξαρτήτως εκλογικών αποτελεσμάτων. Τα «πολιτικά σύμφωνα» καθορίζουν τις 

βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αποκλείουν ή καταστέλλουν, αν αυτό είναι 

απαραίτητο, όσους βρίσκονται εκτός αυτής της διαδικασίας
50

. Όπως αναφέρει και ο 

Przeworski, ο σκοπός αυτών των συμφώνων είναι να προστατευτούν οι 

δημοκρατικοί θεσμοί τη στιγμή που βρίσκονται σε ένα εμβρυακό στάδιο, 
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μειώνοντας τις συγκρούσεις ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις και έχουν ως στόχο 

την απομάκρυνση των μειζόνων ζητημάτων πολιτικής από τη διαδικασία 

ανταγωνισμού
51

. 

 Στα περισσότερα κράτη της Μέσης Ανατολής, όπου διεξήχθησαν εκλογές, τα 

ισλαμικά κινήματα αποδείχθηκαν καλά οργανωμένες δυνάμεις, οι οποίες 

αποτέλεσαν άμεση απειλή για την εξουσία των κυρίαρχων ελίτ. Αδιαμφισβήτητα, το 

πολιτικό Ισλάμ, όταν του επιτρέπεται να συμμετάσχει στις εκλογές καταλαμβάνει 

ένα σημαντικό εκλογικό ποσοστό, τόσο στα τοπικά συμβούλια όσο και στα εθνικά 

κοινοβούλια. Το δίλημμα που τίθεται σήμερα στη Μέση Ανατολή και αφορά στις 

δημοκρατικές μεταβάσεις στα κράτη της Μέσης Ανατολής είναι, αν οι ισλαμιστές θα 

δεχθούν τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού ή αν θα τους 

καταστρατηγήσουν, έπειτα από την ανάδειξή τους στην εξουσία
52

. Το γεγονός ότι 

πολλά ισλαμιστικά κινήματα διακρίνονται πλέον από την αποδοχή των 

δημοκρατικών διαδικασιών δημιουργεί ανησυχίες τόσο στα αυταρχικά καθεστώτα 

της Μέσης Ανατολής όσο και στις Δυτικές Δυνάμεις. Η βασική τους ανησυχία είναι 

ότι, σε περίπτωση εγκαθίδρυσης δημοκρατικού πολιτεύματος, οι ισλαμιστές, αφού 

καταλάβουν την εξουσία με νόμιμο τρόπο, θα καταστρατηγήσουν τους 

δημοκρατικούς κανόνες, για να εγκαθιδρύσουν ένα θεοκρατικό καθεστώς τύπου 

Ιράν. Ακόμα και η συνύπαρξη και συνεργασία των ισλαμιστών με τους υπέρμαχους 

της εκκοσμίκευσης εναντίον των αυταρχικών καθεστώτων αντιμετωπίζεται 

καχύποπτα ως μια στρατηγική επιλογή των ισλαμιστών που στόχο έχει την 

κατάληψη της εξουσίας με το μικρότερο δυνατό κόστος, χωρίς χρήση βίας ή  

διεξαγωγή ένοπλου αγώνα
53

. 

 Το συγκεκριμένο δίλημμα ομοιάζει με το δίλημμα της δημοκρατίας που 

αντιμετώπισε η Ευρώπη στις δυο δεκαετίες που ακολούθησαν το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη ακολούθησαν μια 

πολιτική περιορισμού των μαρξιστικών-λενινιστικών κομμάτων, τα οποία επηρέαζαν 

ένα σημαντικό ποσοστό του εκλογικού σώματος και τα οποία υιοθετούσαν 

ιδεολογικούς σκοπούς θεμελιακά αντίθετους με την αστική κοινοβουλευτική 
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δημοκρατία. Εν καιρώ, η αποτυχία των κομμουνιστικών κομμάτων να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη μεγάλων πλειοψηφιών τα ανάγκασε να καταφύγουν σε πιο νόμιμες 

οδούς. Με την υιοθέτηση της ιδεολογίας του ευρωκομουνισμού και μέσω της 

συμμετοχής στους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού αναγνώρισαν της 

νομιμότητα της αστικής δημοκρατίας.   

Αντίστοιχα, το πολιτικό Ισλάμ, όπως και τα κομμουνιστικά κόμματα στην 

Ευρώπη τις δεκαετίες του 1940 και 1950, προβληματίζουν αναφορικά με το θέμα 

του εκδημοκρατισμού έπειτα από τις μεγάλες πλειοψηφίες που κατάφεραν να 

συγκεντρώσουν στα κράτη που διεξήχθησαν δημοκρατικές εκλογές, μετά τις 

εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης». Ο αποκλεισμός των ισλαμιστών από τις 

πολιτικές διαδικασίες είναι απίθανος, αλλά και η συμμετοχή τους θα πρέπει να 

εξαρτηθεί από κάποιες παραμέτρους, διαφορετικά διακινδυνεύεται ο χαρακτήρας της 

δημοκρατικής διαδικασίας. 

Αυτός ο φόβος οδηγεί αρκετούς στους δυτικούς κύκλους να υποστηρίζουν 

μιας αργή διαδικασία του εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής, ώστε να 

περιοριστούν οι κίνδυνοι και το κόστος που μπορεί να προκύψει από μια βεβιασμένη 

προσέγγιση εγκαθίδρυσης δημοκρατίας στην περιοχή. Εξάλλου, τα περισσότερα 

κράτη της Μέσης Ανατολής είναι σύμφωνα με την ιδέα μιας σταδιακής και 

ελεγχόμενης προσέγγισης των πολιτικών μεταρρυθμίσεων, διότι έτσι ελέγχεται η 

ταχύτητα με την οποία θα συμβούν οι αλλαγές και επιβεβαιώνεται ότι η εξουσία θα 

είναι στα χέρια των κατάλληλων ανθρώπων, μετά την αναμόρφωση του πολιτικού 

συστήματος. Επομένως, η μετάβαση θα πρέπει να βασίζεται σε ένα «πολιτικό 

σύμφωνο», βάση του οποίου τα ισλαμικά κόμματα θα έχουν αποδεχτεί τους κανόνες 

και τους θεσμούς μιας συνταγματικής τάξης, η οποία θα αντανακλά τις ισλαμικές 

αξίες, αλλά κατά βάση θα είναι σαφέστατα κοσμική
54

. Οι προεκλογικές συμφωνίες 

μεταξύ των καθεστώτων και της αντιπολίτευσης, ακόμα και της ισλαμικής, 

προσφέρουν τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης για τη φύση και την ουσία της 

μεταπολίτευσης, τη λειτουργία των πρώτων δημοκρατικών εκλογών, αλλά και αυτών 

που θα ακολουθήσουν κυρίως, όμως, προσφέρουν εγγυήσεις σχετικά με την 
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ορθότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων και τη διατήρηση της εκλογικής 

διαδικασίας μελλοντικά. Οι ισλαμιστές στη Μέση Ανατολή εμφανίζονται πλέον 

περισσότερο πρόθυμοι να λειτουργήσουν εντός μιας δημοκρατικής συνταγματικής 

τάξης. Βασική προϋπόθεση, επομένως, για τον εκδημοκρατισμό με βάση αυτή τη 

θεώρηση κρίνεται η αποδοχή εκ μέρους των ισλαμιστών ότι οι αξίες και οι πολιτικές 

που πρεσβεύουν υπόκεινται σε αναθεώρηση σε περίπτωση που αντίπαλες πολιτικές 

ή κοινωνικές δυνάμεις καταλάβουν την εξουσία, γεγονός που αποτελεί και την ουσία 

της δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, αυτό που θα πρέπει να καθοριστεί μετά 

βεβαιότητας είναι αν οι ισλαμιστικές τάσεις αποτελούν πολιτικά κινήματα ή αν, 

αντιθέτως, στοχεύουν στη δημιουργία μιας απολυταρχικής μετα-πολιτικής δομής. 

 

8.6 Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα 
 

Κατά συνέπεια, καθοριστικό ρόλο στις πολιτειακές μεταβάσεις διαδραματίζει 

η μερίδα της αστικής τάξης που ανήκει στις οικονομικές και πολιτικές ελίτ, οι οποίες 

καθοδηγούν το χρόνο και το τρόπο των πολιτειακών μεταβάσεων. Το παρόν 

κεφάλαιο της διατριβής επιχείρησε να ανιχνεύσει τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούν οι πολιτικές ελίτ, όταν έρχονται αντιμέτωπες με κρίσεις νομιμοποίησης 

εξαιτίας κοινωνικοοικονομικών κρίσεων που καθιστούν τη μετάβαση από τον 

αυταρχισμό στη δημοκρατία αναγκαία, αν θέλουν να εξασφαλίσουν την πολιτική 

τους επιβίωση. Έτσι, η διατριβή εστιάζει στις αιτίες των πολιτικών συγκρούσεων 

που οδηγούν σε πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό των κρατών, αλλά και στα 

αποτελέσματά τους που εξαναγκάζουν τις πολιτικές ελίτ των αυταρχικών 

καθεστώτων να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τις κρίσεις νομιμοποίησης. Τη στιγμή των μεταβάσεων, οι πολιτικές 

ελίτ λειτουργούν ως ορθολογικοί δρώντες και αξιολογούν τις κινήσεις τους και τις 

συμμαχίες τους προσεκτικά, ώστε να μην διακινδυνεύσουν τα ζωτικά τους 

συμφέροντα ή ακόμα και την ίδια τους την επιβίωση. Όπως απέδειξαν πολλοί 

θεωρητικοί του εκδημοκρατισμού των κρατών
55

 οι πολιτικές ελίτ δεν είναι 

απαραίτητο να είναι ορκισμένοι δημοκράτες, για να προχωρήσουν στον 

εκδημοκρατισμό. Αν το κόστος από τη διατήρηση του αυταρχισμού είναι 

μεγαλύτερο από αυτό ενός πιθανού εκδημοκρατισμού, τότε οι πολιτικές ελίτ θα 
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προχωρήσουν προς την κατεύθυνση μιας συμφωνημένης μετάβασης, αφού πρώτα 

διαπραγματευτούν με τις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις και εξασφαλίσουν τη θέση 

τους μέσα στο νέο πολιτικό σύστημα. 

 Στη Μέση Ανατολή οι πολιτικές ελίτ αντιτίθενται στη μαζική συμμετοχή 

των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και προτιμούν την αυταρχικότητα του πολιτικού 

συστήματος, από φόβο μήπως μια διεύρυνση της πολιτικής συμμετοχής 

σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους για την εξουσία τους. Έτσι, οι πολιτικές ελίτ 

στη Μέση Ανατολή αντιτίθενται στα πολιτικά ανοίγματα των πολιτικών 

συστημάτων, διότι ανησυχούν ότι η δημοκρατία θα απειλήσει τα συμφέροντά τους 

και θα αποσταθεροποιήσει την εξουσία τους. Παράλληλα, η συνέχιση του 

αυταρχισμού εξασφαλίζει σε πολιτικές και στρατιωτικές ελίτ το μονοπώλιο στη 

διαχείριση των εξοπλιστικών δαπανών. Κατά συνέπεια, τα κοινωνικά κινήματα 

αντιμετωπίζονται κατασταλτικά από το κράτος και οι εσωτερικές πιέσεις της 

κοινωνίας των πολιτών καταπνίγονται εν τη γενέσει τους, χωρίς τελικώς να 

επιτυγχάνουν να αποδυναμώσουν το κράτος. Αν και η ύπαρξη της κοινωνίας των 

πολιτών είναι απαραίτητη, γιατί υποβοηθά τη μετάβαση στη δημοκρατία εν τούτοις 

από μόνη της δεν έχει τη δύναμη να οδηγήσει στον εκδημοκρατισμό ενός κράτους.  

Σημαντικό ρόλο, επίσης, στη διατήρηση των αυταρχικών δομών εξουσίας 

στη Μέση Ανατολή διαδραματίζει το στρατιωτικό κατεστημένο. Ο ρόλος του 

στρατού είναι πολιτικά ενισχυμένος στη Μέση Ανατολή εξαιτίας μιας σειράς 

παραγόντων. Πρώτον, οι επιδοτήσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων στη Μέση 

Ανατολή είναι από τις μεγαλύτερες στον κόσμο και αυτό αυξάνει την πολιτική 

επιρροή του στρατού. Δεύτερον, οι μεγάλες δυνάμεις την περίοδο της 

αποικιοκρατίας, αλλά και ψυχροπολεμικά, δεν ενθάρρυναν την εγκαθίδρυση 

δημοκρατικών δομών, αλλά αντίθετα βασίστηκαν στην πολιτική επιρροή του 

στρατού, ώστε να μην διαταραχθεί η περιφερειακή σταθερότητα από τυχόν 

κατάρρευση των εύθραυστων καθεστώτων του μεσανατολικού υποσυστήματος. 

Τρίτον, σε κάποια κράτη της Μέσης Ανατολής οι πολιτικές ελίτ προέρχονται από το 

ίδιο το στρατιωτικό κατεστημένο, με αποτέλεσμα ο στρατός να καταλαμβάνει μια 

σημαντική θέση στην πολιτική δομή της χώρας. Τέλος, ο στρατός αναλαμβάνει το 

ρόλο του εγγυητή της κοσμικής τάξης και λειτουργεί κατασταλτικά απέναντι στην 

αντιπολίτευση.  
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Τέλος, όπως κατέδειξε και το παρόν κεφάλαιο, στην περίπτωση μελέτης της 

Μέσης Ανατολής το διακύβευμα είναι ο εκδημοκρατισμός των κρατών και η 

παράλληλη δημοκρατική κατάληψη της εξουσίας από τους ισλαμιστές. Η εξέλιξη 

αυτή αντιμετωπίζεται από τις κυρίαρχες ελίτ των κρατών της Μέσης Ανατολής και 

από τις μεγάλες δυνάμεις ως απειλή για την εξουσία των πρώτων και για την 

περιφερειακή ασφάλεια των δεύτερων. Ωστόσο, μια δημοκρατική μετάβαση που θα 

βασίζεται σε ένα «πολιτικό σύμφωνο», δηλαδή σε ένα πολιτικό συμβιβασμό 

ανάμεσα στους μετριοπαθείς ισλαμιστές και στις ήδη υπάρχουσες πολιτικές ελίτ, 

όπου όλοι θα αποδεχτούν τους κανόνες και τους θεσμούς μιας συμφωνημένης 

συνταγματικής τάξης, μπορεί τελικώς να οδηγήσει σε μια αμοιβαία διευθέτηση και 

να ξεπεραστεί το «δίλημμα των ισλαμιστών». 
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Κεφάλαιο 9 Εθνική ταυτότητα και εκδημοκρατισμός 

 

9.1 Εισαγωγή 
  

 Μια μεταβλητή που επηρεάζει σημαντικά τον εκδημοκρατισμό των κρατών 

είναι και η πολιτική αστάθεια που προκαλείται, όταν μια κοινωνία υστερεί σε 

πολιτισμική, θρησκευτική ή εθνική ομοιογένεια. Ειδικότερα, όταν η εθνική 

ταυτότητα ενός κράτους είναι υπό αμφισβήτηση, η δυνατότητα δημοκρατικής 

ρύθμισης των συγκρούσεων απομακρύνεται. Στη Μέση Ανατολή η πληθυσμιακή 

κινητικότητα μεταξύ πολιτών διαφορετικών κρατών δημιουργεί ζητήματα που 

συνδέονται με την παραχώρηση υπηκοότητας και άρα με την ενσωμάτωση ή μη 

ενεργών πολιτικών υποκειμένων στις πολιτικές διαδικασίες. Οι αυστηροί 

περιορισμοί στην παραχώρηση υπηκοότητας συνήθως δικαιολογούνται από τα 

κράτη στη βάση ζητημάτων που αφορούν στην εθνική ασφάλεια αυτών των κρατών, 

η οποία δύναται να διακυβευθεί εξαιτίας της απώλειας της εθνικής ομοιογένειας ή 

ακόμα και της πολιτικής και δημογραφικής αποσταθεροποίησης της χώρας. Έτσι, η 

διαμόρφωση εθνικών ταυτοτήτων και η εθνική και θρησκευτική σύνθεση ενός 

κράτους δημιουργούν διαχωρισμούς και συγκρούσεις που καθυστερούν τις 

μεταβάσεις στη δημοκρατία. Ειδικά για τη Μέση Ανατολή, το παρόν κεφάλαιο θα 

καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο η πληθυσμιακή κινητικότητα, ζητήματα που 

σχετίζονται με την παραχώρηση υπηκοότητας, αλλά και ο σχηματισμός εθνικών 

ταυτοτήτων επηρέασαν την πορεία εκδημοκρατισμού στα κράτη της υπό εξέτασης 

περιοχής.  

 

9.2 Πληθυσμιακή κινητικότητα και ζητήματα υπηκοότητας στη Μέση 

Ανατολή   
 

   Η διεύρυνση της πολιτικής συμμετοχής σε κάποια κράτη της Μέσης 

Ανατολής συνδέεται και με το ζήτημα της παραχώρησης υπηκοότητας
1
. Στις 

φιλελεύθερες δημοκρατίες ο πολίτης κατέχει κεντρική θέση στο πολιτικό σύστημα. 

                                                 
1
 Η διάκριση ανάμεσα στην ιθαγένεια και την υπηκοότητα είναι λεπτή όμως είναι απαραίτητη. Η 

υπηκοότητα αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε 

ένα κράτος. Αντιπροσωπεύει μια πολιτική και νομική ιδιότητα την οποία είναι δυνατόν να φέρουν 

άνθρωποι με διαφορετικές εθνικές ταυτότητες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η υπηκοότητα προσφέρει 

σκέπη προστασίας κάτω από την οποία μπορούν να συμβιώσουν διαφορετικές εθνότητες. Βλ. Rod 

Hague & Martin Harrop, Συγκριτική Πολιτική και διακυβέρνηση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2005, σ. 

39 
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Η υπηκοότητα ορίζει τη σχέση του ατόμου με το πολιτικό του περιβάλλον και το 

ενσωματώνει στο πολιτικό σύστημα μέσα από ένα πλέγμα υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων.  Για να αποφευχθεί η αναρχία, οι πολίτες χρειάζεται να συμμετέχουν 

ενεργά στο πολιτικό σύστημα και να αποδέχονται την έννοια της διακυβέρνησης από 

κυβερνώντες
2
.  

Από την άλλη, τα αραβικά κράτη της Μέσης Ανατολής και συγκεκριμένα ο 

Λίβανος, η Συρία, η Ιορδανία, η Αίγυπτος και το Κουβέιτ χρησιμοποιούν δυο 

βασικές αρχές στον ορισμό της υπηκοότητας: jus sanguinis και jus soli. Η αρχή του 

jus sanguinis αναγνωρίζει στο άτομο υπηκοότητα μέσω της καταγωγής των γονιών 

του. Από την άλλη, η αρχή jus soli αναγνωρίζει στο άτομο υπηκοότητα μέσω του 

τόπου γέννησης ενός ατόμου. Οι δυο αυτές αρχές αποτελούν το πλαίσιο της 

παραχώρησης υπηκοότητας στον αραβικό κόσμο δια μέσου του υπάρχοντος νομικού 

πλαισίου
3
, αν και η παραχώρηση του δικαιώματος του πολίτη στον αραβικό κόσμο 

περιλαμβάνει πολιτικά δικαιώματα που διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.  

Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο Deegan, «όταν υπάρχει μεγάλος βαθμός 

πληθυσμιακής κινητικότητας ή μετανάστευσης [από περιοχή σε περιοχή] η 

διαδικασία απόκτησης υπηκοότητας γίνεται βαρυσήμαντη»
4
. Κράτη που 

αντιμετωπίζουν ως αρνητική εξέλιξη την παραχώρηση υπηκοότητας δυσκολεύονται 

στην εφαρμογή πολιτικών μεταρρυθμίσεων, εξαιτίας των εσωτερικών διαχωρισμών 

μεταξύ των πολιτών που ανήκουν σε διαφορετικές σέχτες και της επακόλουθης 

πολιτικής αστάθειας.  Ένα εύστοχο παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Deegan είναι το 

Κουβέιτ, όπου οι υπήκοοί του αντιπροσωπεύουν μόνο το 30% του πληθυσμού, με 

αποτέλεσμα να αμφισβητείται η εθνική ταυτότητα του κράτους. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις τα κράτη εφαρμόζουν αυστηρούς περιορισμούς στη διαδικασία 

απόκτησης υπηκοότητας, με αποτέλεσμα να καθυστερεί σημαντικά ο 

εκδημοκρατισμός.  

Ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου η εθνική ταυτότητα και το 

ζήτημα της υπηκοότητας επηρεάζει την πορεία της δημοκρατικής μετάβασης, είναι η 

περίπτωση της Ιορδανίας, η οποία έχει δεχτεί τρία κύματα Παλαιστινίων 

                                                 
2
 Deegan Heather, “Democratization in the Middle East”, στο Jawad H (ed.), The Middle East in the 

New World Order, Macmillan, London 1997, σ. 18 
3
 Deegan Heather, Issues in Third World Politics: The Middle East and Problems of Democracy, 

Open University, London, 1993, σ. 10-11 
4
 Deegan Heather, “Democratization in the Middle East”, ό.π., σ. 18 
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προσφύγων. Το πρώτο το 1948, το δεύτερο το 1967 και το τρίτο το 1991 με το 

διωγμό των Παλαιστινίων από το Κουβέιτ και τις γειτονικές αραβικές χώρες
5
. Ο 

συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων στην Ιορδανία υπερβαίνει τον αριθμό των 

κατοίκων της Δυτικής Όχθης με την πλειοψηφία τους να είναι πρόσφυγες
6
. Οι 

ιορδανικές αρχές έχουν αποκλείσει τους Παλαιστινίους από τη συμμετοχή στο 

δημόσιο τομέα, προκαλώντας αντιδράσεις σε Ιορδανούς παλαιστινιακής καταγωγής, 

αλλά και σε πολίτες με φιλελεύθερες απόψεις. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη διάχυτο το 

γενικό αίσθημα ότι οι Παλαιστίνιοι επιθυμούν να κυριαρχήσουν στην οικονομική 

ζωή της Ιορδανίας, ενώ ταυτόχρονα δεν επιθυμούν να αποκτήσουν ιορδανική εθνική 

συνείδηση
7
. Οι Παλαιστίνιοι της Ιορδανίας όντως αποτελούν το βασικό εργατικό 

δυναμικό της Ιορδανίας και στη συντριπτική τους πλειοψηφία επιθυμούν να 

επιστρέψουν στην πατρίδα καταγωγής τους, παρά τα δικαιώματα που τους έχει 

αναγνωρίσει η ιορδανική κυβέρνηση
8
.  

 Κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα, η ιορδανική μοναρχία 

χαρακτηριζόταν από συγκεντρωτισμό και έλεγχε όλους τους χώρους εξουσίας, 

νομοθετικής και εκτελεστικής, αφήνοντας έτσι μικρά περιθώρια για τη μετατροπή 

της λαϊκής δυσαρέσκειας σε πραγματική πολιτική συμμετοχή. Μέσα σε αυτή την 

κρίση τα ιορδανικά σύνορα άνοιξαν για τη διέλευση βοήθειας προς τα παλαιστινιακά 

εδάφη. Ωστόσο, ο βασιλιάς Αμπντάλλα αρνήθηκε να δεχτεί η Ιορδανία νέο κύμα 

προσφύγων στα εδάφη της
9
. Είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο θα μετέβαλε ακόμα 

περισσότερο τη δημογραφική ισορροπία στην Ιορδανία και θα τη μετέτρεπε σε 

παλαιστινιακό κράτος, δικαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ισχυρισμό των ακραίων 

Σιωνιστών ότι το πραγματικό «παλαιστινιακό κράτος» είναι η Ιορδανία.  

 Παρόμοια κατάσταση επικρατούσε και με το ζήτημα των παλαιστίνιων 

προσφύγων στο Λίβανο. Το 1999 ο αριθμός των Παλαιστίνιων προσφύγων στο 

Λίβανο ανερχόταν σε περίπου 367.000 εκ των οποίων οι 200.000 διέμεναν στους 12 

προσφυγικούς καταυλισμούς που λειτουργούσαν υπό την εποπτεία της UNRWA. 

                                                 
5
 United States Institute of Peace, Peacewatch, “Jordanians and Palestinians”, Δεκέμβριος 1996, 

http://www.usip.org/pubs/PW/1296/profile.htm   
6
 Meijer Roel, “Jordan : The precarious State”, Jime Review, τομ. 10,τχ.3, καλοκαίρι 1997 και Zureik 

Elia, “Palestinian refugees and the Middle East Peace Process στο  

http://www.arts.mcgill.ca/MEPP/PRRN/papers/zureik2.html 
7
 United States Institute of Peace, Peacewatch, “Jordanians and Palestinians”, ό.π  

8
 Plett Barbara, “Palestinian refugees intent of return”, BBC News Online, Σάββατο 6 Ιανουαρίου 

2001 www.bbc.co.uk 
9
 Bridget Kendall, “Interview with King Abdullah of Jordan”, BBC News Online, 24 Αυγούστου 2001 

http://www.usip.org/pubs/PW/1296/profile.htm
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Αποτελούσαν το 10,5% του πληθυσμού της χώρας και εμφάνιζαν μια τάση αύξησης 

του 2,9% ετησίως
10

. Οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στον Λίβανο κατείχαν την πρώτη 

θέση στην κατηγορία των λεγόμενων «special hardship cases» (SHCs), που είναι 

καταγραμμένοι στην UNRWA. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζούσε κάτω 

από το όριο της φτώχειας. Οι πρόσφυγες στερούνταν του δικαιώματος της νόμιμης 

εργασίας και για αυτό τον λόγο είχαν προσφύγει στην παράνομη εργασία, όπου οι 

μισθοί ήταν κατά κανόνα χαμηλότεροι και οι συνθήκες εργασίας κακές. Επιπλέον, 

δεν διέθεταν κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, ενώ τα παιδιά των Παλαιστίνιων 

στερούνταν βασικών παροχών εκπαίδευσης και υγείας
11
. Η κυβέρνηση αναγνώριζε 

μόνο το δικαίωμα της παραμονής σε όσους βρίσκονταν υπό την προστασία της 

UNRWA. Με βάση κάποιες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, μόνο ορισμένες 

κατηγορίες Παλαιστινίων είχαν το δικαίωμα της απόκτησης λιβανικής υπηκοότητας 

που θα τους εξασφάλιζε το δικαίωμα στην εργασία και σε κοινωνικές υπηρεσίες
12

. 

Οι περισσότεροι παλαιστίνιοι πρόσφυγες επιθυμούσαν να γυρίσουν στον τόπο 

καταγωγής τους, εντός του κράτους του Ισραήλ, ενώ αν αυτό δεν ήταν δυνατό 

επιθυμούσαν να παραμείνουν στο Λίβανο, εφόσον τους παραχωρούνταν πολιτικά 

δικαιώματα και αποκτούσαν λιβανικές ταυτότητες. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό 

θεωρούσε ότι η απόκτηση λιβανικής υπηκοότητας, θα αποτελούσε προδοσία 

απέναντι στην παλαιστινιακή εθνική τους συνείδηση και στο δικαίωμα επιστροφής 

στα παλαιστινιακά εδάφη.  

 Η λιβανική κοινωνία δεν αντιμετωπίζει θετικά την αναγνώριση πολιτικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, καθώς το βασικό 

επιχείρημα για την άρνηση της μόνιμης εγκατάστασης των προσφύγων στο Λίβανο 

είναι η πολιτική και δημογραφική αποσταθεροποίηση της χώρας. Σε γενικές γραμμές 

θεωρείται ότι η λιβανική οικονομία δεν ανέκαμψε ακόμα από το πλήγμα του 

εμφυλίου πολέμου και η μόνιμη εγκατάσταση των Παλαιστινίων θα δημιουργούσε 

προβλήματα στην ήδη εύθραυστη οικονομία του Λιβάνου
13

.  

                                                 
10

 Said Wadie, “May 24: The status of Palestinian refugees in Lebanon”, Center for Policy Analysis on 

Palestine, Information Brief αρ. 33, 24 Μαΐου 2000  
11

 Lebanon refugee camp profiles, http://www.un.org.unrwa/refugees/lebanon.html  
12

 Στο ίδιο 
13

 Brackman Nicole, “Palestinian refugees in Lebanon: A new source of cross border tension?, The 

Washington Institute’s Peacewatch, Special Reports on the Arab Israeli peace process, αρ. 263, 30 

Μαΐου 2000, http://www.washingtoninstitute.org  

http://www.un.org.unrwa/refugees/lebanon.html
http://www.washingtoninstitute.org/
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Αλλά και η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται από ξένους 

εργαζόμενους που καλύπτουν θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού ή εργάζονται σε 

τομείς ανεπιθύμητους για τους εντόπιους. Η Σαουδική Αραβία έχει δεχτεί πάνω από 

6 εκατομμύρια ξένους εργάτες (31% του συνολικού πληθυσμού) που καλύπτουν 

κυρίως χαμηλόμισθες θέσεις τις οποίες δεν επιθυμούν να αναλάβουν οι αυτόχθονες, 

διότι τις θεωρούν υποδεέστερες
14

. Το αποτέλεσμα είναι μια τεράστια φυγή 

κεφαλαίων υπό τη μορφή εμβασμάτων. Επιπλέον, το ανεπτυγμένο κράτος πρόνοιας 

στη Σαουδική Αραβία, αποτέλεσμα του μοντέλου του «κράτους-εισοδηματία», 

αποθαρρύνει τους ντόπιους από το να το εγκαταλείψουν, για να εργαστούν στον 

ιδιωτικό τομέα. Επίσης, στη Σαουδική Αραβία ζουν περίπου 2 εκατομμύρια σιίτες 

μουσουλμάνοι, οι οποίοι αποτελούν το 10-15% του συνολικού πληθυσμού
15

. Οι 

περισσότεροι κατοικούν στην Ανατολική Επαρχία, στα σύνορα Κουβέιτ και Ιράκ, 

όπου και συνιστούν την πλειοψηφία του πληθυσμού. Στην επαρχία αυτή βρίσκονται 

τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου και εκτεταμένες μονάδες επεξεργασίας και 

διύλισης του. Επιπλέον, μικρές κοινότητες σιιτών διαβιούν στη Μέκκα και τη 

Μεδίνα, ενώ στα σύνορα με την Υεμένη διαμένουν 100.000 περίπου Ισμαηλίτες, ένα 

σιιτικό παρακλάδι
16

. Η σιιτική μειοψηφία στη Σαουδική Αραβία πάντοτε 

υποεκπροσωπείτο στο δημόσιο τομέα, το στρατό και την αστυνομία, ενώ εξέφραζε 

παράπονα για διακρίσεις σε βάρος της. Οι Σιίτες υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στην ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων και 

θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί κοινωνικά και πολιτικά η Σαουδική 

Αραβία όσο η βασιλική οικογένεια αρνείται τον εθνοτικό και θρησκευτικό 

πλουραλισμό και αντιμετωπίζει τους σιίτες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.  

Επομένως, σημαντικοί παράγοντες εκδημοκρατισμού είναι η διαμόρφωση 

ταυτοτήτων, καθώς φαίνεται να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της μορφής του 

κράτους αφενός, και της εθνικής και θρησκευτικής σύνθεσης μιας χώρας αφετέρου. 

                                                 
14

 Romesh Ratnesar, “Do we still need the Saudis”, The Time, 28 Ιουλίου 2002 
15

 Πρόκειται για τη διάκριση των μουσουλμάνων σε Σουνίτες και Σιίτες που ξεκίνησε τον 7
ο
 αιώνα. 

Οι Σουνίτες θεωρούν ως πρώτο νόμιμο ιμάμη, μετά το θάνατο του Προφήτη Μωάμεθ, τον Αμπού 

Μπακρ, ενώ οι Σιίτες θεωρούν ως πρώτο νόμιμο ιμάμη τον Άλι. Ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του 

μουσουλμανικού κόσμου η διάκριση μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών, παρά τις διαφορές σε θεολογικά 

και πολιτικά ζητήματα δεν έχει πάρει τη μορφή ορθοδοξίας και αίρεσης, στη Σαουδική Αραβία και 

για το ουχαμπιτικό Ισλάμ, οι Σιίτες θεωρούνται αιρετικοί ή ακόμα και άπιστοι (καφίρ). Βλ. Γεράσιμος 

Μακρής, Ισλάμ: Πεποιθήσεις, πρακτικές και τάσεις, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004, σ. 105-114 
16

 Ρούσος Σωτήρης, Η κινούμενη άμμος της ηγεμονίας: ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας στη Μέση 

Ανατολή και την Ευρασία, ό.π., σ. 42 
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Για παράδειγμα, τα κράτη με σχετική εθνική ομοιογένεια (δηλαδή το ποσοστό της 

ισχυρότερης πληθυσμιακής ομάδας να ξεπερνάει το 75%) προχωρούν ευκολότερα 

στις δημοκρατικές μεταβάσεις και υιοθετούν φιλελεύθερα συντάγματα
17

, ενώ 

αντίθετα τα φιλελεύθερα συντάγματα σπανίζουν στα κράτη που εμφανίζουν εθνική 

ετερογένεια. Είναι, λοιπόν, αξιοσημείωτο ότι η πιθανότητα ενός δημοκρατικού 

Συντάγματος  είναι υψηλότερη σε χώρες με σχετική εθνική ομοιογένεια από ότι σε 

πολυεθνικές κοινότητες. Στα πολυεθνικά κράτη οι συγκρούσεις που επικρατούν 

μεταξύ διαφορετικών εθνικών ή θρησκευτικών ομάδων δυσχεραίνουν τη 

φιλελεύθερη και δημοκρατική ρύθμιση των συγκρούσεων
18

. 

Στη Μέση Ανατολή ο σχηματισμός των κρατών προηγήθηκε της 

συγχώνευσης των εθνών. Αρκετά κράτη της Μέσης Ανατολής ιδρύθηκαν σε εδάφη 

που περιλάμβαναν πλήθος εθνών είτε μόνο ένα τμήμα ενός έθνους. Επομένως, η 

νομιμότητα των κρατών ήταν εξασθενισμένη, καθώς το κράτος δεν αποτελούσε τον 

εκπρόσωπο ενός συγκεκριμένου έθνους,  ενώ οι γραφειοκρατίες αυτών των κρατών 

έπρεπε να ασκήσουν την εξουσία τους σε κοινωνίες που δεν αποτελούσαν ενιαίες 

και ομοιογενείς πολιτικές κοινότητες
19

. Η διαδικασία αυτή διαδραματίστηκε την 

περίοδο της αποικιοκρατίας, όταν οι ξένες δυνάμεις οριοθέτησαν τις περιοχές των 

κρατών, χωρίς να λάβουν υπόψη τους τα αντικειμενικά γνωρίσματα των πληθυσμών, 

όπως για παράδειγμα τη γλώσσα ή τη θρησκεία. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό που 

προέκυψε στη Μέση Ανατολή ήταν κράτη-έθνη και όχι έθνη- κράτη. Όπως αναφέρει 

και ο Martinussen «το είδος της ιδεολογίας που κυριάρχησε σε πολλές χώρες θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί κρατικός εθνικισμός παρά λαϊκός εθνικισμός με γερά 

θεμέλια στην κοινωνία και στην κοινότητα των πολιτών»
20

. Επομένως, η απουσία 

ταύτισης μεταξύ κρατών και εθνών σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής 

αποτέλεσε ένα σημαντικό εμπόδιο στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη των κρατών, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει σημαντικά ο 

εκδημοκρατισμός. Οι συγκρούσεις που αναπτύσσονταν στην περιοχή πολύ συχνά 

                                                 
17

 Karatnycky Adrian, “The 1998 Freedom House Survey-The decline of illiberal democracy”, 

Journal of Democracy 10, τχ.1 , σ. 112-125, 1999, σ. 118 
18

 Diamond Larry & Platner Marc F. (eds.), Nationalism, Ethnic Conflict, and Democracy, Johns 

Hopkins University Press, Baltimore, 1994 
19

 Martinussen John, ό.π., σ. 497 
20

 Στο ίδιο,  σ. 495 
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απορροφούσαν τους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού από τις αναπτυξιακές 

προσπάθειες των κρατών σε συνοριακές διενέξεις και εξοπλιστικά προγράμματα
21

.  

Στα κράτη στα οποία δεν υπάρχει ταύτιση μεταξύ έθνους και κράτους η 

νομιμότητα του κράτους δεν είναι γερά θεμελιωμένη. Μεγάλα τμήματα του 

πληθυσμού είναι αποξενωμένα από το κράτος και το αντιλαμβάνονται ως κάτι ξένο. 

Η τοπική κοινότητα και οι μικρότερες εθνοτικές ομαδοποίησεις συνθέτουν ένα πολύ 

πιο σημαντικό πλαίσιο ταυτότητας για αυτή την κατηγορία πληθυσμού. Στις 

αραβικές χώρες, τα κράτη έχουν οριοθετήσει επικράτειες που αποτελούν μικρότερα 

τμήματα αυτού που πολλοί θεωρούν αραβικό έθνος
22

. Ειδικά στη Μέση Ανατολή η 

ιδέα του έθνους είναι ιδεολογικά κατασκευασμένη και αντιπροσωπεύει μια πληθώρα 

ομάδων. Η λέξη έθνος έχει χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλές τοπικές ομαδοποιήσεις, 

μικρές ή μεγάλες, οργανωμένες ή ανοργάνωτες. 

Επομένως, ο εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης Ανατολής εξαρτάται 

από την πολιτική βούληση των κυβερνήσεων να προσφέρουν μια δημοκρατική λύση 

στο θέμα της εθνικής ταυτότητας. Οι απολυταρχίες περισσότερο ανέχονται πάρα 

αποδέχονται τις θρησκευτικές, εθνικές, φυλετικές και ιδεολογικές μειονότητες. 

Ειδικά όταν οι μειονότητες βρίσκονται στην εξουσία καταπιέζοντας τις εθνικές ή 

θρησκευτικές πλειοψηφίες το ρίσκο από την υιοθέτηση της δημοκρατίας είναι 

μεγαλύτερο. Το αποτέλεσμα είναι κάθε ενίσχυση εθνικιστικών ή κυρίαρχων θρησκο-

πολιτικών κινημάτων αναπόφευκτα να φέρνει στην επιφάνεια το πρόβλημα των 

εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Για παράδειγμα, το παραπάνω είναι 

ολοφάνερο στην περίπτωση της Συρίας και του Ιράκ, όπου η συζήτηση η σχετική με 

τον «Αραβικό εθνικισμό» είχε ως βασική αποστολή να καλύψει τη βίαιη μεταχείριση 

από την πλευρά των καθεστώτων των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων
23

. 

 

  

                                                 
21

 Στο ίδιο, σ. 495 
22

 Στο ίδιο, σ. 496 
23

 Diamond Larry, Plattner Marc F. and Brumberg Daniel (eds.), Islam and Democracy in the Middle 

East, The John Hopkins University and the National Endowment for Democracy, USA, 2003, σ. xii 
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9.3 Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα 
 

Με το παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνεται η ανάλυση των ενδογενών 

παραγόντων που επιδρούν στον εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής. 

Όπως καταδείχτηκε από τα έως τώρα κεφάλαια κυρίαρχη θέση στις θεωρίες 

εκδημοκρατισμού κατέχουν από τη μια οι θεωρίες εκείνες που τοποθετούν τον 

πολιτισμό και την κουλτούρα σε περίοπτη θέση στις μεταβλητές εκείνες που 

επηρεάζουν τις μεταβάσεις στη δημοκρατία, ενώ από την άλλη μια δεύτερη ομάδα 

θεωριών αντιμετωπίζει το ζήτημα από την οπτική των θεωριών  

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.  

Η παρούσα διατριβή ακολούθησε τη μεθοδολογική προσέγγιση της 

αποδόμησης των παραπάνω θεωριών και κατέδειξε ότι ο ρόλος της θρησκείας ή της 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης υπερτονίζεται στην περιπτωσιολογική μελέτη της 

Μέσης Ανατολής, με αποτέλεσμα να αγνοούνται άλλοι σημαντικότεροι παράγοντες 

που σχετίζονται με πολιτικές και διεθνολογικές μεταβλητές. Έτσι, σε επίπεδο 

μεταβλητών που συνδέονται με το εσωτερικό των κρατών της Μέσης Ανατολής η 

διατριβή κατέδειξε ότι το «κράτος-εισοδηματίας» και η φύση των αυταρχικών 

καθεστώτων, τα οποία διαθέτουν το μονοπώλιο βίας, αποτελούν παράγοντες που 

συγκρατούν τον εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής σε επίπεδο 

πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Επίσης, σε όλους τους παραπάνω παράγοντες 

εκδημοκρατισμού που αναλύθηκαν η στάση των μεγάλων δυνάμεων υπήρξε 

καθοριστική για την πορεία μετάβασης στη δημοκρατία των μεσανατολικών κρατών. 

Επιπλέον, οι εσωτερικές πολιτικές και οικονομικές κρίσεις φαίνεται να οδηγούν σε 

κρίσεις νομιμοποίησης τα καθεστώτα της Μέσης Ανατολής, χωρίς ωστόσο να 

απειλείται ουσιαστικά η εξουσία τους. Επομένως, οι μεταβλητές που συνδέονται με 

τον εκδημοκρατισμό των κρατών και δίνουν έμφαση στο ρόλο του πολιτισμού, της 

οικονομίας ή της κοινωνίας στη Μέση Ανατολή φαίνεται να μην ερμηνεύουν 

ικανοποιητικά τον εκδημοκρατισμό των κρατών. Όλες οι παραπάνω μεταβλητές 

επενεργούν σε διαφορετικό βαθμό και σε διαφορετική χρονική συγκυρία, σε 

διαφορετικά κράτη κατά τρόπο που αναγνωρίζεται ότι επηρεάζουν τις πολιτικές 

εξελίξεις.  

Ωστόσο, από τον προβληματισμό των θεωριών μετάβασης για τη Μέση 

Ανατολή σπανίζουν οι αναλύσεις που συμπληρώνουν τους εσωτερικούς πολιτικούς 
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παράγοντες με τη διεθνολογική ανάλυση. Έτσι, ένα εσωτερικό πολιτικό φαινόμενο, 

όπως είναι ο εκδημοκρατισμός των κρατών, θα εξαρτηθεί στα επόμενα κεφάλαια της 

διατριβής από τη μεταβλητή της επίδρασης του διεθνούς παράγοντα και 

συγκεκριμένα των επεμβάσεων των μεγάλων δυνάμεων στις πολιτειακές εξελίξεις 

των κρατών. Στο επόμενο κεφάλαιο η διατριβή θα επιχειρήσει να καταδείξει κατά 

πόσο μια εσωτερική διαδικασία εξαρτάται και καθορίζεται, τελικώς, από την 

επέμβαση και τη δράση των εξωτερικών κρατικών δρώντων. Στα επόμενα κεφάλαια 

της διατριβής θα επιχειρηθεί να υποστηριχθεί η βασική υπόθεση της παρούσας 

διατριβής, ότι ο εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης Ανατολής εξαρτάται από 

μια σειρά παραγόντων-μεταβλητών αλλά η διακύμανση της τιμής του 

εκδημοκρατισμού ως εξαρτημένης μεταβλητής επηρεάζεται σημαντικά από την 

ανεξάρτητη μεταβλητή της στάσης των μεγάλων δυνάμεων και των διλλημάτων 

ασφαλείας τους τη δεδομένη χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα μια μετάβαση.
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Κεφάλαιο 10 Η επίδραση του διεθνούς παράγοντα στον εκδημοκρατισμό 

των κρατών 

 

10.1 Εισαγωγή 
 

O εκδημοκρατισμός των κρατών αντιμετωπίζεται από την πλειοψηφία των 

πολιτικών επιστημόνων ως πεδίο μελέτης της συγκριτικής πολιτικής και το διεθνές 

πλαίσιο αποτελεί μια διάσταση που σπανίως εξετάζεται. Το παρόν κεφάλαιο θα 

επιχειρήσει να στηρίξει τη βασική υπόθεση της παρούσας διατριβής, ότι δηλαδή ο 

εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης Ανατολής δεν εξαρτάται μόνο από 

εσωτερικούς παράγοντες που αφορούν κατά βάση στην πειθαρχία των Πολιτικών 

Επιστημών. Η παρούσα διατριβή θεωρεί ότι μια καθοριστική μεταβλητή για τις 

πολιτειακές μεταβολές των κρατών είναι ο διεθνής παράγοντας. Η μεταβλητή αυτή 

δεν έχει εξεταστεί αρκετά από τις θεωρίες μετάβασης των κρατών στη δημοκρατία, 

διότι οι θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων και η συγκριτική πολιτική ανάλυση 

αποτελούσαν έως πρόσφατα δυο εντελώς ξεχωριστά και ανεξάρτητα πεδία πολιτικής 

ανάλυσης, εσωτερικής και διεθνούς, με διαφορετικούς δρώντες και συγκεκριμένους 

κανόνες. Ωστόσο, για την παρούσα διατριβή η Διεθνής Πολιτική επηρεάζει την 

εσωτερική πολιτική των κρατών και τα αποτελέσματα από αυτήν επιστρέφουν στο 

Διεθνές Σύστημα, δημιουργώντας μια τάση αλληλεξάρτησης μεταξύ εσωτερικής και 

εξωτερικής πολιτικής. 

Η παραπάνω θέση βασίζεται στο γεγονός ότι οι μεγάλες δυνάμεις του 

διεθνούς συστήματος ανέκαθεν ενδιαφέρονταν για τις πολιτειακές εξελίξεις στο 

εσωτερικό άλλων κρατών, ενώ, συχνά, επιδίωκαν ακόμη και τη δια της βίας 

εγκαθίδρυση φιλικά προσκείμενων πολιτικών καθεστώτων στα πιο αδύναμη κράτη. 

Ακόμα και κατά την περίοδο του Πελοποννησιακού Πολέμου, όπως περιγράφεται 

από το Θουκυδίδη, μια από τις βασικές επιδιώξεις των αντιπάλων Αθήνας-Σπάρτης 

ήταν η δημιουργία σφαιρών επιρροής μέσω της ένταξης των πόλεων-κρατών σε 

συμμαχίες με συγκεκριμένα πολιτειακά χαρακτηριστικά, δημοκρατικών για την 

Αθήνα, ολιγαρχικών για τη Σπάρτη, καθώς ο ανταγωνισμός Αθήνας-Σπάρτης 

αφορούσε εκτός από το ζήτημα της ηγεμονίας στην Ελλάδα και την ιδεολογική 

επικράτηση επί της αντίπαλης συμμαχίας
1
.   

                                                 
1
Είναι χαρακτηριστικό ότι μια από τις αφορμές του Πελοποννησιακού Πολέμου αφορούσε στη 

διαμάχη μεταξύ δύο αντίπαλων πολιτικών μερίδων στην Κέρκυρα, των ολιγαρχικών και των 
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Ως εκ τούτου, με το παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί να διερευνηθεί η σχέση 

μεταξύ του διεθνούς συστήματος και των δυναμικών μετάβασης στη δημοκρατία 

στο εσωτερικό των κρατών, όπως αυτή προκαλείται από τη δράση των βασικών 

μονάδων του διεθνούς συστήματος, δηλαδή των κρατών και, κυρίως, των 

ισχυρότερων. Όπως αναφέρει και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Ηλίας 

Κουσκουβέλης, «τα εσωτερικά πολιτικά φαινόμενα δεν συντελούνται σε ένα 

διεθνοπολιτικό κενό»
2
 ιδίως όταν αυτά αφορούν περιοχές κρίσιμου γεωπολιτικού 

ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα η Μέση Ανατολή.  

Επομένως, ένα εκ των βασικών επιχειρημάτων του παρόντος κεφαλαίου είναι 

ότι οι μεγάλες δυνάμεις ανέκαθεν ενδιαφέρονταν για τις πολιτειακές εξελίξεις στα 

κράτη της Μέσης Ανατολής, διότι αυτές συνεπάγονται διαφοροποιήσεις και 

ανακατατάξεις στο διεθνές σύστημα των κρατών που μπορεί να επιφέρει ανατροπές 

στην εκάστοτε ισορροπία ισχύος. Κατά συνέπεια, οι θεωρίες που ασχολούνται με τις 

δημοκρατικές μεταβάσεις των κρατών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την 

πειθαρχία των Διεθνών Σχέσεων και τη διεθνοπολιτική προσέγγιση που ερμηνεύει 

τον αποφασιστικό ρόλο των διεθνών δρώντων κατά τη διαδικασία των εσωτερικών 

πολιτικών μεταβάσεων. Έτσι, η πορεία του εκδημοκρατισμού σε ένα κράτος 

καθορίζεται αποφασιστικά και από τη στάση των διεθνών δρώντων. Όπως 

παρουσιάστηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, αν και οι εσωτερικές μεταβλητές 

είναι αυτές που πυροδοτούν αρχικώς τις πολιτικές αλλαγές και επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό τον εκδημοκρατισμό των κρατών, η κατάληξή του εξαρτάται σε 

σημαντικό βαθμό από τη στάση των ισχυρών διεθνών δρώντων και την επιρροή που 

ασκούν στο διεθνές σύστημα στην προσπάθεια μεγιστοποίησης της ισχύος τους ή 

διατήρησης της θέσης τους μέσα στο σύστημα. 

Υπό το θεωρητικό αυτό πρίσμα της ανάλυσης του υπολογισμού ισχύος των 

μεγάλων δυνάμεων και της επιρροής που ασκούν αυτές σε άλλα πολιτικά καθεστώτα 

με στόχο την αναθεώρηση ή μη του status quo, το παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσει να 

ερμηνεύσει τις μεταβλητές που επενεργούν στον εκδημοκρατισμό της Μέσης 

Ανατολής υιοθετώντας τη ρεαλιστική θεώρηση των Διεθνών Σχέσεων. Η θεώρηση 

                                                                                                                                          
δημοκρατικών, η οποία και πυροδότησε την εμπλοκή των δύο υπερδυνάμεων της εποχής, της Αθήνας 

και της Σπάρτης. Εξάλλου, οι εσωτερικές πολιτειακές μεταβολές των μελών της Αθηναϊκής ή 

Πελοποννησιακής συμμαχίας ήταν σε θέση να ανατρέψουν την ισορροπία ισχύος προς όφελος της 

μιας ή της άλλης δύναμης. Βλ. Εμφύλιος πόλεμος στην Κέρκυρα, Θουκυδίδου Ιστορία βιβλίο ΙΙΙ 
2
 Κουσκουβέλης Ηλίας (επιμ.), Η Αραβική Άνοιξη, ό.π., σ. 3 
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του πολιτικού ρεαλισμού κρίνεται ως η καταλληλότερη, από τη στιγμή που οι 

μεγάλες δυνάμεις εξαιτίας της ισχύος τους είναι αυτές που καθορίζουν σε 

διεθνοπολιτικό επίπεδο τις τύχες των μικρότερων κρατών. Ο πολιτικός ρεαλισμός 

αποτελεί το κυρίαρχο παράδειγμα των Διεθνών Σχέσεων από την αρχαιότητα έως 

σήμερα και κατέστη η κυρίαρχη θεωρία εξαιτίας της ερμηνευτικής του δύναμης σε 

ερωτήματα που ταλανίζουν τη μελέτη των Διεθνών Σχέσεων, όπως ποια είναι η δομή 

του διεθνούς συστήματος, ποια είναι τα αίτια της στρατηγικής συμπεριφοράς των 

κρατών, ποιος είναι ο βασικός στόχος των κρατών σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές 

περιβάλλον, πώς αυτά επιβιώνουν και, τέλος, πώς μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη και 

να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών. 

Το παρόν κεφάλαιο, επομένως, σε πρώτη φάση θα παρουσιάσει τις βασικές 

θέσεις του πολιτικού ρεαλισμού υπό το πρίσμα του Νεορεαλισμού, για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο η δομική προσέγγιση των Διεθνών Σχέσεων μας επιτρέπει να 

εφαρμόσουμε την παραπάνω θεώρηση για την ερμηνεία της στάσης των μεγάλων 

δυνάμεων απέναντι στον εκδημοκρατισμό των κρατών. Η μεθοδολογική προσέγγιση 

του Νεορεαλισμού επιλέχθηκε, διότι είναι χρήσιμη, προκειμένου να ερμηνευθεί η 

αιτία της συμπεριφοράς ενός κράτους σε διεθνές επίπεδο. Ο Νεορεαλισμός εξηγεί τη 

συμπεριφορά των μεγάλων δυνάμεων και τις αιτίες που τις ωθούν σε συγκριμένες 

πολιτικές επιλογές αναφορικά με το ζήτημα του εκδημοκρατισμού στο υποσύστημα 

της Μέσης Ανατολής στη βάση υπολογισμού των συμφερόντων τους. Ο 

Νεορεαλισμός είναι, επίσης, χρήσιμος για να ερμηνεύσει τη διεθνή συμπεριφορά 

των κρατών αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πολιτειακών αλλαγών στο 

εσωτερικό των μεσανατολικών πολιτικών καθεστώτων, έπειτα από τους νέους 

πολιτικούς συσχετισμούς που τυχόν προκύψουν. Επιπλέον, στην περίπτωση της 

Μέσης Ανατολής οι διεθνείς δρώντες έχουν μια συνεχή παρουσία στην εσωτερική 

πολιτική σκηνή των κρατών, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο ενεργή, 

ανάλογα με το βαθμό που οι εσωτερικές διεργασίες επηρεάζουν τα συμφέροντα 

ασφαλείας τους. Έτσι, το παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσει να καταδείξει ότι οι 

διεθνείς δρώντες στην περίπτωση του μεσανατολικού περιβάλλοντος αποφασίζουν, 

όχι μόνο για τον χειρισμό των ζητημάτων της εξωτερικής πολιτικής και των 

διακρατικών σχέσεων, αλλά  επηρεάζουν και τις εσωτερικές πολιτικές αποφάσεις 

των κρατών, ιδιαίτερα σε περιόδους πολιτικών κρίσεων που σηματοδοτούν 
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σημαντικές πολιτειακές μεταβάσεις. Οι πολιτειακές μεταβάσεις είναι ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος και επηρεάζουν τη στάση των ισχυρών μονάδων του διεθνούς 

συστήματος, καθώς οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί, έπειτα από την ολοκλήρωση της 

πολιτειακής μεταβολής, μπορεί να επιχειρήσουν την ακύρωση διεθνών συμφωνιών, 

την απομάκρυνση από μια παραδοσιακή συμμαχία και την επιδίωξη συμμαχίας με 

μια άλλη μεγάλη ή περιφερειακή δύναμη. Η νέα κατάσταση είναι σε θέση να 

οδηγήσει μια μεγάλη δύναμη που επωφελούνταν από το προηγούμενο status quo σε 

απομείωση της ισχύος της και έτσι να διαταραχθεί η θέση της στο διεθνές σύστημα 

κατανομής ισχύος. 

Βέβαια, στη Μέση Ανατολή παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική 

διαφορά μεταξύ της οικοδόμησης της ενδοκρατικής και της περιφερειακής 

ασφάλειας. Η σχέση ανάμεσα στην ασφάλεια και την ανασφάλεια επηρεάζεται τόσο 

από ενδοκρατικές μεταβλητές, όσο και από εξωγενή στοιχεία που απειλούν να 

καταστρέψουν τις κρατικές δομές και τα κυβερνώντα καθεστώτα. Η ασφάλεια των 

καθεστωτικών ελίτ εμποδίζει την επίτευξη της ειρήνης, διότι η κρατική καταστολή 

και η καταπίεση αντιπολιτευόμενων δυνάμεων εμποδίζει την εξάλειψη των 

συγκρούσεων στο εσωτερικό των κρατών. Έτσι, η φύση των ηγέτιδων ελίτ και η 

σχέση τους με τη νομιμοποιημένη βία επηρεάζουν επίσης τη συμμετοχή των 

καθεστώτων στο σύστημα περιφερειακής ασφάλειας. 

Η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική και κάνει αναγκαία την προσθήκη μιας 

επιπλέον μεταβλητής στη νεορεαλιστική προσέγγιση, αυτής του νεοκλασικού 

ρεαλισμού, προκειμένου να ερμηνευθεί ο εκδημοκρατισμός στη Μέση Ανατολή στη 

βάση της αλληλεπίδρασης των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Με τον 

τρόπο αυτό ερμηνεύεται καλύτερα ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων στο ζήτημα του 

εκδημοκρατισμού των κρατών της Μέσης Ανατολής και η επιρροή που ασκούν προς 

την κατεύθυνση των πολιτειακών αλλαγών των εν λόγω καθεστώτων. Η προσέγγιση 

αυτή φιλοδοξεί να διαπιστώσει τη σχέση μεταξύ εσωτερικών-εξωτερικών δυναμικών 

κατά τη διαδικασία των δημοκρατικών μεταβάσεων.  

Για την απόδειξη της παραπάνω θεώρησης θα χρησιμοποιηθεί ως 

παράδειγμα περιπτωσιολογικής μελέτης η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του εκδημοκρατισμού των κρατών της 

Μέσης Ανατολής. Ειδικότερα, ως κομβικό σημείο επαναπροσδιορισμού των 
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πολιτικών των ΗΠΑ αναφορικά με την προώθηση της δημοκρατίας στη Μέση 

Ανατολή λαμβάνεται η 11/9, εξαιτίας της επίδρασης που άσκησε στον 

επανασχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ σε σχέση με τις πολιτειακές 

μεταβάσεις. Η εξέταση των πολιτικών προώθησης της δημοκρατίας των δυτικών 

δυνάμεων σε διάφορες ιστορικές συγκυρίες από τον Ψυχρό Πόλεμο έως σήμερα 

αποδεικνύει ότι η φιλελεύθερη θεώρηση της επέκτασης της «δημοκρατικής ειρήνης» 

χρησιμοποιείται ως στρατηγικό εργαλείο για την εξασφάλιση των συμφερόντων 

ασφαλείας των μεγάλων δυνάμεων. Υπό αυτό το πρίσμα το παρόν κεφάλαιο θα 

επιχειρήσει να καταδείξει ότι οι προωθούμενες πολιτικές των ΗΠΑ στη Μέση 

Ανατολή και οι πιέσεις για πολιτικές μεταρρυθμίσεις συνδέονται με το νέο δόγμα 

ασφαλείας που ανέπτυξαν μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11/9. Πιο 

συγκεκριμένα, η στάση των ΗΠΑ απέναντι στις πολιτικές εκδημοκρατισμού των 

κρατών θεωρείται καθοριστική από την παρούσα διατριβή εξαιτίας της επιρροής 

τους στο εσωτερικό των υπό εξέταση πολιτικών καθεστώτων. Για το λόγο αυτό 

επιλέχθηκε να παρουσιαστεί διεξοδικά η αμερικανική εξωτερική πολιτική 

προώθησης της δημοκρατίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όχι μόνο εξαιτίας 

του ειδικού βάρους των ΗΠΑ ως μιας εκ των υπερδυνάμεων του διεθνούς 

συστήματος, αλλά και διότι οι ΗΠΑ είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους πιο 

σημαντικούς παίκτες στην περιοχή από άποψη ενεργειακού προφίλ και λόγω των 

στρατηγικών της σχέσεων και συνεργασιών με πολλές από τις χώρες της περιοχής, 

σχέσεις οι οποίες είναι αμοιβαία επωφελείς.  

Επομένως, το παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσει να καταδείξει ότι το θέμα του 

εκδημοκρατισμού των κρατών είναι αποτέλεσμα περισσότερο πολιτικών 

παραγόντων που συνδέονται με τη διατήρηση ή μη των καθεστωτικών ελίτ στην 

εξουσία και τη στρατηγική ασφαλείας των μεγάλων δυνάμεων. Έτσι, η παρούσα 

διατριβή υποθέτει ότι μια σειρά εσωτερικών παραγόντων οδηγεί στον 

εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής, μόνο όμως εφόσον οι μεγάλες 

δυνάμεις συγκλίνουν με αυτή την επιλογή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Μέσης 

Ανατολής η στάση των δυτικών δυνάμεων, ΗΠΑ και ευρωπαϊκών κρατών, είναι 

καθοριστικής σημασίας για το μέλλον των πολιτειακών μεταβάσεων, καθώς η 

εσωτερική πολιτική κατάσταση των καθεστώτων της περιοχής συνδέεται άμεσα με 

τα στρατηγικά τους συμφέροντα από την εποχή του ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού 
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έως και σήμερα. Επομένως, το παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσει να αναδείξει μια από 

τις βασικές θέσεις της διατριβής, ότι δηλαδή η πολιτική της προώθησης της 

δημοκρατίας υιοθετείται, όταν τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των μεγάλων 

δυνάμεων εξυπηρετούνται από αυτήν, ενώ, αντίθετα, υποβαθμίζεται ή ακόμα και 

αγνοείται, όταν συγκρούεται με άλλα σημαντικότερα συμφέροντα, όπως της 

διατήρησης ή αύξησης της ισχύος τους στο διεθνές σύστημα. Επομένως, ο 

εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης Ανατολής αποτελεί μέρος του 

υπολογισμού ισχύος των κρατών στο διεθνές σύστημα και αναλόγως των συγκυριών 

οι μεγάλες δυνάμεις προσαρμόζουν τη στρατηγική τους έναντι των πολιτικών 

καθεστώτων έταιρων κρατών. Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω θέση αποδεικνύεται 

από το γεγονός ότι οι διεθνείς δυνάμεις δεν συνέβαλαν κατά το παρελθόν στον 

μετριασμό της ισχύος των πολιτικών ελίτ των αυταρχικών καθεστώτων της Μέσης 

Ανατολής. Αυτή η απουσία εξωτερικών πιέσεων για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις 

επέτρεψε στα καθεστώτα αυτά να καταπιέζουν ελεύθερα τους πολιτικούς τους 

αντιπάλους. Κατά συνέπεια, πριν την 11/9 οι κυρίαρχοι δρώντες του διεθνούς 

συστήματος δεν ασχολούνταν ενεργά με την προώθηση της δημοκρατίας στη Μέση 

Ανατολή, από φόβο αποσταθεροποίησης των σύμμαχων κρατών, οπότε και δεν 

συνηγορούσαν υπέρ των εσωτερικών πιέσεων που δέχονταν τα καθεστώτα για 

μεταρρυθμίσεις. 

 Ωστόσο, μετά την 11/9 ο διεθνής παράγοντας και, συγκεκριμένα, η νέα 

στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία 

εκδημοκρατισμού στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Για παράδειγμα, πριν την 11η 

Σεπτεμβρίου του 2001, οι ΗΠΑ σπανίως χρησιμοποιούσαν τη ρητορική για τον 

εκδημοκρατισμό της Μέσης Ανατολής, αλλά αντίθετα προσέφεραν την πολιτική 

τους υποστήριξη σε σημαντικούς συμμάχους τους ανεξάρτητα από την ποιότητα των 

πολιτικών τους καθεστώτων. Καθώς η διατήρηση του status quo κρινόταν υψίστης 

σημασίας για τη διατήρηση της ισχύος τους, οι πολιτικές του εκδημοκρατισμού τη 

δεδομένη στιγμή αντιμετωπίζονταν ως επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές. Κατά 

συνέπεια, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις δημοκρατικές μεταβάσεις διαδραματίζει η 

στάση του διεθνούς παράγοντα, του οποίου η σημασία δεν έχει ερευνηθεί αρκετά 

από τις θεωρίες μετάβασης, οι οποίες αντίθετα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο 

του πολιτισμού, της οικονομίας ή της κοινωνίας στη Μέση Ανατολή. 



 

[283] 

 

10.2 Δημοκρατική Μετάβαση και Πολιτικός Ρεαλισμός  
  

Η στάση των μεγάλων δυνάμεων επηρεάζει καταλυτικά τις πολιτειακές 

μεταβολές των κρατών, διότι με τις ασκούμενες πολιτικές τους μπορούν να 

επιβραδύνουν ή να επιταχύνουν τον εκδημοκρατισμό των κρατών. Ο Huntington 

υποστηρίζει ότι, όταν οι χώρες αγγίξουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο κοινωνικής και 

οικονομικής ανάπτυξης, εισέρχονται σε μια «ζώνη μετάβασης» κατά την οποία η 

πιθανότητα εκδημοκρατισμού αυξάνεται
3
. Οι εξωτερικές επεμβάσεις των μεγάλων 

δυνάμεων υποβοηθούν τις προσπάθειες εκδημοκρατισμού προτού μια χώρα φτάσει 

σε αυτή την «ζώνη μετάβασης» ή μπορεί και να συμβάλλουν στην καθυστέρηση ή 

παρεμπόδιση του εκδημοκρατισμού των κρατών που αγγίζουν κάποιο επίπεδο 

ανάπτυξης
4
. Για παράδειγμα, οι εξωτερικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων στην 

Ευρώπη μετά τους Ναπολεόντειους Πολέμους παρεμπόδισαν και καθυστέρησαν 

σημαντικά τον εκδημοκρατισμό των κρατών, καθώς η Ιερά Συμμαχία του 

«συστήματος Μέτερνιχ» ήταν αντίθετη σε οποιοδήποτε φιλελεύθερο κίνημα 

μπορούσε να απειλήσει την παλινόρθωση των νόμιμων δυναστειών της Ευρώπης. 

Την περίοδο αυτή η ελάχιστη πρόθεση φιλελευθερισμού καταπνίγεται τη στιγμή της 

εκδήλωσής της, προκειμένου να μη διαταραχθεί η ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων
5
. Στη 

συνέχεια, από το 1830 έως το 1930, οι μεγάλες δυνάμεις κράτησαν μια ουδέτερη 

στάση αναφορικά με τον εκδημοκρατισμό των κρατών, ο οποίος προχωρούσε με 

διαφορετικούς ρυθμούς από χώρα σε χώρα ανάλογα με το επίπεδο της 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης που κάθε χώρα εμφάνιζε. Έπειτα, μετά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, η νίκη των συμμαχικών δυνάμεων συνέβαλε στην εγκαθίδρυση 

δημοκρατικών θεσμών σε κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα οποία 

όμως ήταν ανέτοιμα από κοινωνικής και οικονομικής άποψης, ώστε να δεχτούν τις 

δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Ακόμη, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

παρατηρούμε ότι, η σοβιετική παρέμβαση απέτρεψε την εγκαθίδρυση δημοκρατικών 

θεσμών στην Ανατολική Γερμανία, την Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία, και την 

Πολωνία. Επίσης, η αποαποικιοποίηση των κρατών συνέβαλε στην εγκαθίδρυση 

δημοκρατικών συστημάτων κατά το πρότυπο των πρώην αποικιακών τους 
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κυριάρχων υπό οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εξαιρετικά εχθρικές για την 

ανάπτυξη της δημοκρατίας
6
. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Σοβιετική 

Ένωση και οι ΗΠΑ, προσπαθούσαν να διατηρήσουν την επιρροή τους σε φιλικά 

προσκείμενα καθεστώτα ανά τον κόσμο. Τέλος, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, 

οι Βρυξέλες παρείχαν κίνητρα, προκειμένου να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό 

των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Ουάσινγκτον ασκούσε 

πιέσεις για τον εκδημοκρατισμό της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας και η Μόσχα 

έπαψε να θέτει εμπόδια στον εκδημοκρατισμό των κρατών της Ανατολικής 

Ευρώπης
7
.  

Τα ιστορικά αυτά παραδείγματα καταδεικνύουν ότι η πορεία της εσωτερικής 

πολιτειακής τάξης των κρατών επηρεάζεται από τις παρεμβάσεις των μεγάλων 

δυνάμεων του διεθνούς συστήματος. Οι μεγάλες δυνάμεις επιδιώκουν να εξάγουν τις 

εσωτερικές τους αξίες και εγκαθιδρύουν φιλικά προς αυτές πολιτεύματα σε κράτη 

που θεωρούν ότι ανήκουν στη σφαίρα επιρροής τους, προκειμένου να δημιουργείται 

μια ευνοϊκή προς αυτές διεθνής τάξη. Έτσι, όταν διαφορετικοί εσωτερικοί πολιτικοί 

παράγοντες επενεργήσουν σε ένα αυταρχικό πολιτικό σύστημα, ώστε να εισέλθει σε 

μια «ζώνη μετάβασης», τότε ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων του διεθνούς 

συστήματος κρίνεται κεφαλαιώδους σημασίας για την πορεία του εκδημοκρατισμού.  

Όπως απέδειξε και ο Boix οι δημοκρατικοί θεσμοί εξαπλώθηκαν σχετικά γρήγορα 

σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, όπως κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1920, 

προς το τέλος της δεκαετίας του 1940 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990
8
. 

Επίσης, πολλά από τα κύματα οπισθοχώρησης της δημοκρατίας συνδέονται με τη 

δεκαετία του 1930 και τη δεκαετία του 1950. Ο Boix επισήμανε ότι οι μεταβάσεις 

προς τη δημοκρατία και οι οπισθοχωρήσεις από αυτήν συνδέονται με σημαντικές 

αλλαγές στη δομή του διεθνούς συστήματος, όπως για παράδειγμα με την ήττα των 

Κεντρικών Αυτοκρατοριών στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον επανεξοπλισμό της 

χιτλερικής Γερμανίας του 1930, την απαρχή του Ψυχρού Πολέμου και την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης αντίστοιχα.  

Επίσης, οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εξέλιξη 

των γεγονότων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, μέσα από την 
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αύξηση των οικονομικών, πολιτικών και διπλωματικών πιέσεων ή και των έμμεσων 

ή άμεσων επεμβάσεων κατά τη διάρκεια καθεστωτικών μεταβολών σε τρίτες χώρες.  

Για παράδειγμα, έπειτα από την επικράτηση του σταλινισμού στη Σοβιετική Ένωση 

ήταν αδύνατος ο εκδημοκρατισμός της Πολωνίας, ενώ, αντίθετα, μετά την 

επικράτηση του Γκορμπατσόφ, και κυρίως από την πτώση του Τείχους του 

Βερολίνου και έπειτα, ο εκδημοκρατισμός πολλών κρατών του ανατολικού μπλοκ 

έγινε πραγματικότητα. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συνεισφορά των ΗΠΑ 

και άλλων δημοκρατικών δυνάμεων στον εκδημοκρατισμό των ηττημένων του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, ιδιαίτερα δε της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ιταλίας και 

της Ιαπωνίας. 

Επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας που ερμηνεύει τον πολλαπλασιασμό 

των δημοκρατικών μεταβάσεων τις τελευταίες δεκαετίες σχετίζεται με τον 

οικονομικό και πολιτικό ανταγωνισμό που αναπτύσσεται ανάμεσα στα ισχυρότερα 

κράτη του διεθνούς συστήματος. Τα κράτη σε γενικές γραμμές έχουν την τάση να 

μιμούνται τις πολιτικές και οικονομικοκοινωνικές δομές κρατών που σε παγκόσμιο 

επίπεδο θεωρούνται επιτυχημένα. Αυτή η μιμητική τάση έχει πιθανότατα τη βάση 

της στην αναρχική φύση του διεθνούς συστήματος
9
, καθώς «τα ανταγωνιστικά 

συστήματα», όπως αναφέρει ο Waltz, «ρυθμίζονται από την «ορθολογικότητα» των 

πιο επιτυχημένων ανταγωνιστών[…] ή τους μιμούνται οι ανταγωνιστές τους ή 

τίθενται στο περιθώριο[…]Ο ανταγωνισμός ωθεί τους παίκτες να συμπεριλάβουν τις 

πιο επιτυχημένες πρακτικές στις πολιτικές τους»
10

. Ακόμα και ο Francis Fukuyama, 

εκφραστής του φιλελεύθερου ιδεαλισμού, που σε γενικές γραμμές στέκεται 

περιφρονητικά απέναντι στη νεορεαλιστική προσέγγιση του Waltz, επισημαίνει ότι 

«η πιθανότητα μιας ένοπλης σύρραξης αποτελεί σημαντική αιτία για τον 

εξορθολογισμό των κοινωνιών και τη δημιουργία ομοιόμορφων κοινωνικών δομών 

στους διάφορους πολιτισμούς. Κάθε κράτος που ελπίζει να διατηρήσει την πολιτική 

του αυτονομία αναγκάζεται να υιοθετήσει την τεχνολογία των αντιπάλων του. 

Κυρίως, όμως, η απειλή του πολέμου εξαναγκάζει τα κράτη να μετασχηματίσουν τα 

                                                 
9
 James Lee Ray, “The future of international war: Global trends and Middle Eastern Implications”, 

Garnham D & M Tessler (eds.), Democracy, War, and Peace in the Middle East, Indiana University 

Press, Bloomington 1995  
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 Waltz Kenneth N., “On the Nature of States and Their Recourse to Violence”, United States 

Institute of Peace Journal 3 (June 1990), σ. 6-7 
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κοινωνικά τους συστήματα, ώστε να είναι συμβατά με την παραγωγή και την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας»
11

. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάλυση των υπολογισμών των μεγάλων δυνάμεων και 

η επιρροή που ασκούν στις πολιτειακές μεταβολές στο εσωτερικό άλλων κρατών με 

στόχο την αναθεώρηση ή μη του status quo και την εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών 

τους συμφερόντων μας φέρνει πιο κοντά στην προσέγγιση των διεθνών σχέσεων υπό 

το πρίσμα του πολιτικού ρεαλισμού. Η θεωρία του πολιτικού ρεαλισμού σύμφωνα 

με τον Mearshimer επικεντρώνεται στις μεγάλες δυνάμεις, διότι αυτές ασκούν τη 

μεγαλύτερη επιρροή στον καθορισμό της διεθνούς πολιτικής πραγματικότητας. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «οι τύχες όλων των κρατών- τόσο των μεγάλων 

δυνάμεων όσο και των μικρότερων δυνάμεων –καθορίζονται πρωτίστως από τις 

αποφάσεις και τις πράξεις των κρατών που διαθέτουν τις μεγαλύτερες ικανότητες»
12

. 

Σύμφωνα με τον Mearshimer, «οι μεγάλες δυνάμεις προσδιορίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με βάση τη σχετική τους στρατιωτική ικανότητα». Για να χαρακτηριστεί ένα 

κράτος ως μεγάλη δύναμη «θα πρέπει να διαθέτει επαρκή στρατιωτικά στοιχεία, ώστε 

να αντιτάξει ένα σοβαρό αγώνα σε έναν ολοκληρωτικό συμβατικό πόλεμο ενάντια 

στο ισχυρότερο κράτος του κόσμου»
13

.  

Σύμφωνα με τη θεωρία της σχολής του πολιτικού ρεαλισμού, το κλειδί για 

την κατανόηση της διεθνούς πολιτικής είναι η ισχύς, ένας συνδυασμός 

στρατιωτικής, οικονομικής δύναμης, γεωγραφικής έκτασης ενός κράτους και 

πληθυσμιακού μεγέθους. Σύμφωνα με το κυρίαρχο ρεαλιστικό παράδειγμα των 

Διεθνών Σχέσεων, τον κλασικό ρεαλισμό και, κυρίως, τον διάδοχο του, τον 

επιθετικό ρεαλισμό, η διεθνής πολιτική, όπως κάθε πολιτική, είναι ένας αγώνας για 

                                                 
11

 Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ο Francis Fukuyama δημοσίευσε ένα άρθρο στο περιοδικό The 

National Interest, το 1989, με τον τίτλο “The End of History?”. Η βασική ιδέα του Fukuyama ήταν 

ότι με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου η εξέλιξη των κοινωνικο-πολιτικών ιδεών έφθασε στο τελευταίο 

ιστορικό της στάδιο και, επομένως, η δυτική, φιλελεύθερη, κοσμική δημοκρατία αποτελεί το 

τελευταίο στάδιο των οικονομικών συστημάτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Fukuyama υποστηρίζει 

ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τις πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά καθυστερημένες κοινωνίες 

παρά η μιμητική υιοθέτηση των ανεπτυγμένων δυτικών προτύπων, κυρίως, αυτών των ΗΠΑ. Βλ. 

Fukuyama Francis, The End of History and the Last Man, Free Press, New York, 1992, σ. 73 
12

 Mearsheimer John J., Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Εκδόσεις Ποιότητα, 

Αθήνα 2007, σ. 30 
13

 Σύμφωνα με τον Mearsheimer, ακόμα και αν ο διεκδικητής δεν είναι σε θέση να νικήσει τον 

αντίπαλο θα πρέπει να είναι σε θέση να προκαλέσει μια φθορά τέτοιου μεγέθους, ώστε να αφήσει το 

αντίπαλο κράτος σοβαρά εξασθενημένο. Επιπλέον, καθώς βρισκόμαστε στην πυρηνική εποχή, μια 

μεγάλη δύναμη θα πρέπει να διαθέτει εκτός από πανίσχυρες συμβατικές δυνάμεις και πυρηνική 

αποτρεπτική δύναμη. Βλ. Στο ίδιο, σ. 30 
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την ισχύ
14

. Η εξωτερική πολιτική ενός κράτους δε γνωρίζει παρά «μία μόνο 

επιτακτική απαίτηση, ένα μόνο συλλογιστικό κριτήριο, μια μόνο αρχή δράσης
15

, το 

εγωιστικό εθνικό συμφέρον που προσδιορίζεται με όρους ισχύος. Η αναζήτηση 

ισχύος είναι ο άμεσος στόχος των κρατών, όποιος και αν είναι ο στόχος της 

εξωτερικής πολιτικής τους
16

. Πιο συγκεκριμένα, ο H. Morgenthau, βασικός 

εκπρόσωπος του κλασικού ρεαλισμού, δεν ορίζει την ισχύ μόνο με υλικά κριτήρια, 

όπως πόρους, έκταση, πληθυσμό, στρατιωτική ισχύ, αλλά ενσωματώνει στον ορισμό 

του και άλλα κριτήρια, όπως τον εθνικό χαρακτήρα, την ποιότητα της 

διακυβέρνησης ή της διπλωματίας
17
. Έτσι, τα κράτη ακολουθούν ορθολογικές 

εξωτερικές πολιτικές, που προσδιορίζονται από σκεπτόμενους δρώντες, τους 

πολιτικούς ηγέτες, με στόχο τη μεγιστοποίηση του εθνικού συμφέροντος των 

κρατών τους. Επομένως, «το πρωταρχικό κριτήριο του ρεαλισμού στη διεθνή 

πολιτική είναι η έννοια του συμφέροντος οριζόμενου με όρους ισχύος»
18

. Για τον 

κλασικό ρεαλισμό, τα κράτη προσπαθούν να επιβιώσουν, διατηρώντας την 

ισορροπία ισχύος, διότι «η προσδοκία για ισχύ εκ μέρους των κρατών, καθώς το 

καθένα προσπαθεί είτε να διατηρήσει είτε να αναθεωρήσει το status quo, οδηγεί από 

ανάγκη στην ισορροπία δυνάμεων»
19

. Αν και δεν πρόκειται για κατάσταση ειρήνης, 

«αυτή η ισορροπία επιτρέπει τουλάχιστον, έστω και προσωρινά, την εγγύηση της 

τάξης και της διεθνούς σταθερότητας»
20

. 

Ωστόσο, ο δομικός ρεαλισμός ή νεορεαλισμός του K. Waltz, που 

κατατάσσεται στον αμυντικό ρεαλισμό, θεωρεί ότι ο βασικός στόχος των κρατών 

είναι η επιβίωση τους. Η πρώτη έγνοια των κρατών δεν είναι η μεγιστοποίηση της 

ισχύος τους, αλλά η διατήρηση της σχετικής τους θέσης μέσα στο σύστημα
21

. 

Επομένως, η ισχύς δεν είναι αυτοσκοπός για τα κράτη, αλλά είναι το μέσο της 

                                                 
14

 Morgenthau H., Politics Among Nations, The struggle for Power and Peace, A. Κnopf, New York 

1948, σ. 30 
15

 Στο ίδιο, σ. 242 όπως παρατίθεται στο Σπυρόπουλος Μ. Γεώργιος, Διεθνείς Σχέσεις: ρεαλιστική 

προσέγγιση-Θεωρία και πράξη, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010, σ. 28 
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 Σπυρόπουλος Μ. Γεώργιος, Διεθνείς Σχέσεις: ρεαλιστική προσέγγιση-Θεωρία και πράξη, ό.π., σ. 28 
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άσκησης πολιτικής
22

. Αντίθετα, σύμφωνα με τον επιθετικό ρεαλισμό, η αναρχία 

των διεθνών σχέσεων επιβάλει στα έθνη να αναζητούν τη μεγιστοποίηση της 

ισχύος τους ή την αύξηση της επιρροής τους. Για τον επιθετικό ρεαλισμό τα κράτη 

δεν επιχειρούν να επιβιώσουν διατηρώντας την ισορροπία ισχύος, αλλά βρίσκονται 

σε μια διαρκή αναζήτηση απόκτησης όλο και μεγαλύτερης ισχύος. Για τους 

επιθετικούς ρεαλιστές μια μεγάλη δύναμη είναι πάντοτε επιθετική. Όχι μόνο 

επιδιώκει να αποκτήσει ισχύ έναντι των αντιπάλων της, αλλά ενίοτε επιδιώκει να 

περιορίσει τους ανταγωνιστές της να αποκτήσουν την επιδιωκόμενη ισχύ. Επομένως, 

μια μεγάλη δύναμη άλλοτε ευνοεί ένα κράτος, αν η διαγραφόμενη ισορροπία 

είναι υπερ του δικού της συσχετισμού δυνάμεων, ενώ άλλοτε υπονομεύει ένα 

κράτος, αν η διαγραφόμενη ισορροπία ισχύος είναι εναντίον της
23

. Για τον 

επιθετικό ρεαλισμό, η ισχύς είναι το κλειδί της επιβίωσης των κρατών. Παρά το 

γεγονός «ότι η ένταση του ανταγωνισμού αυξομειώνεται, οι μεγάλες δυνάμεις 

φοβούνται η μια την άλλη και πάντοτε ανταγωνίζονται μεταξύ τους για ισχύ. Ο 

προεξέχων σκοπός του κάθε κράτους είναι να μεγιστοποιήσει το μερίδιο του επί της 

παγκόσμιας ισχύος, πράγμα που σημαίνει την απόκτηση ισχύος εις βάρος άλλων 

κρατών»
24

.  

Βέβαια, για τον Mearsheimer, «οι μεγάλες δυνάμεις δεν προσπαθούν απλώς 

να είναι οι ισχυρότερες απ’ όλες τις μεγάλες δυνάμεις, μολονότι αυτό είναι ένα 

ευπρόσδεκτο αποτέλεσμα. Ο τελικός σκοπός τους είναι να είναι ο ηγεμόνας- με άλλα 

λόγια, η μοναδική μεγάλη δύναμη στο σύστημα»
25

. Με άλλα λόγια, οι μεγάλες 

δυνάμεις σχεδόν ποτέ δεν είναι ικανοποιημένες από την τρέχουσα κατανομή ισχύος, 

είναι μονίμως αναθεωρητικές και θα χρησιμοποιήσουν βία, για να αλλάξουν την 

ισορροπία ισχύος, αν θεωρήσουν ότι αυτή η αλλαγή θα επέλθει με ένα λογικό 

κόστος
26

. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Mearsheimer, κανένα κράτος δεν είναι πιθανό 

να επιτύχει παγκόσμια ηγεμονία
27

 και ο μόνος ηγεμόνας που μπορεί να ασκήσει 
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κυριαρχία είναι ένας περιφερειακός ηγεμόνας και όχι ένας παγκόσμιος ηγεμόνας. 

Αυτή είναι και η τραγικότητα της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων οι οποίες είναι 

καταδικασμένες σε έναν αέναο ανταγωνισμό μεταξύ τους
28

.   

Αντίθετα, για τον αμυντικό ρεαλισμό, τα κράτη έχουν συμφέρον από τη 

διατήρηση της ισχύος τους και από τη διατήρηση της υφιστάμενης ισορροπίας 

δυνάμεων. Για να αυξήσουν την ασφάλειά τους, τα κράτη επιδιώκουν να 

εξισορροπήσουν τους αντιπάλους τους. Ο φόβος και η ανασφάλεια των κρατών σε 

ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται από αναρχία είναι το βασικό κίνητρο στρατηγικής 

συμπεριφοράς. Ο στόχος των κρατών είναι να μεγιστοποιήσουν την ασφάλεια τους 

και εξαναγκάζονται να ασχολούνται με την εξισορρόπηση
29

 των αντιπάλων τους. 

Για τον Waltz η ισορροπία ισχύος είναι σαν ένα «αόρατο χέρι» που αυτορρυθμίζει 

τη διεθνή πολιτική, καθώς τα κράτη βλέποντας τους αντιπάλους τους να αυξάνουν 

την ισχύ τους προσπαθούν αυτόματα να τα εξισορροπήσουν. Η παραπάνω επιδίωξη 

δημιουργεί ένα σύστημα ισορροπίας δυνάμεων, όπου η κατανομή ισχύος 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση ή μη της ειρήνης. Έτσι, «τα αίτια του 

πολέμου και της ειρήνης, η σύγκρουση ή η συνεργασία μεταξύ των κρατών 

βρίσκονται στη δομή και στη λειτουργία του διεθνούς συστήματος»
30

. Η ισχύς 

ορίζεται ως έλεγχος επί των πόρων, ως επιρροή επί των άλλων και ως έλεγχος επί 

του αποτελέσματος. Όπως αναφέρει ο Waltz, «τα κράτη δεν τοποθετούνται στην 

ανώτατη βαθμίδα, επειδή υπερέχουν στον ένα ή στον άλλο τομέα. Η βαθμίδα τους 

εξαρτάται από το πώς διαβαθμίζονται σε όλα από τα παρακάτω στοιχεία: μέγεθος 

πληθυσμού και έκταση εδάφους, προικοδότηση με πλουτοπαραγωγικούς πόρους, 

οικονομική δυνατότητα, στρατιωτική δύναμη, πολιτική σταθερότητα και 

ικανότητα»
31

.  

Βασική θέση του πολιτικού ρεαλισμού είναι ότι το διεθνές σύστημα 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη οργανωμένης τάξης. Έτσι, σε αντίθεση με το πρότυπο 
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της εσωτερικής διακυβέρνησης, στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχει κεντρική εξουσία, 

για να επιβάλλει την τάξη, άρα το διεθνές σύστημα είναι άναρχο
32
. Όπως αναφέρει 

και ο Πλατιάς, «σε ένα τέτοιο αναρχούμενο σύστημα, κυριαρχεί ο ανταγωνισμός των 

κρατών τόσο σε πολιτικοστρατιωτικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο»
33

. Η 

ανασφάλεια των κρατών εντείνεται από το γεγονός ότι απουσιάζει μια ρυθμιστική 

εξουσία ανώτερη των κυρίαρχων κρατών ικανή να επιβάλει την τάξη
34

. Η άναρχη 

δομή του διεθνούς συστήματος είναι το κύριο αίτιο του πολέμου. Η αναρχία αυτή 

εξαναγκάζει τα κράτη σε ανταγωνιστικές σχέσεις και πολλές φορές τα οδηγεί στη 

σύγκρουση, καθώς η απουσία μιας ρυθμιστικής αρχής του διεθνούς συστήματος έχει 

ως αποτέλεσμα υφιστάμενες ή δυνητικές εξωτερικές απειλές, με αποτέλεσμα τα 

κράτη να είναι αναγκασμένα να συντηρούν ή να μεγιστοποιούν την ισχύ τους, για να 

εξασφαλίσουν την επιβίωση και τα ζωτικά τους συμφέροντα. Η εκτίμηση του 

Θουκυδίδη ότι «θεμελιώδης αιτία του πολέμου ήταν η αυξανόμενη ανάπτυξη της 

αθηναϊκής ισχύος και ο φόβος που προκαλούσε το γεγονός αυτό στη Σπάρτη», 

θεωρείται ως κλασικό παράδειγμα της επίδρασης που έχει η αναρχική φύση του 

διεθνούς συστήματος στη συμπεριφορά των κρατών
35

.  

 Ο K. Waltz θεωρούσε ότι ο άναρχος χαρακτήρας του διεθνούς συστήματος 

δημιουργεί στα κράτη ένα δίλημμα ασφαλείας και τα εξαναγκάζει σε μια διαρκή 

μέριμνα για την ασφάλεια τους με βάση την αρχή της αυτοβοήθειας
36

. Όσο 

                                                 
32

 Πλατιάς Αθανάσιος, Το Νέο Διεθνές Σύστημα: Ρεαλιστική προσέγγιση Διεθνών Σχέσεων, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 1995, σ. 28 
33

 Στο ίδιο, σ. 28 
34

 Όπως αναφέρει και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, «το σύστημα των 

κυρίαρχων κρατών προήλθε έπειτα από την Ειρήνη της Βεστφαλίας το 1648 στην Ευρώπη, όταν 

έπειτα από τους θρησκευτικούς πολέμους ανάμεσα σε καθολικούς και προτεστάντες ηγεμόνες 

συμφωνήθηκε το κάθε κράτος να σέβεται την κυριαρχία του άλλου και να μην επεμβαίνει στα 

εσωτερικά ζητήματα ενός έτερου κράτους, επιδιώκοντας να επιβάλει το θρησκευτικό του δόγμα στην 

αντίπαλη θρησκευτική πλευρά. Ωστόσο, το σύστημα των κυρίαρχων εθνών κρατών, που αποτελούν 

την βασικότερη πολιτική μονάδα του διεθνούς συστήματος, ενίσχυσε έκτοτε την διεθνή αναρχία, 

αφού αποδυνάμωσε την πολιτική ισχύ και επιρροή άλλων πανευρωπαϊκών κέντρων εξουσίας, όπως 

για παράδειγμα την καθολική εκκλησία». Βλ. Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Η Διεθνής Πολιτική στον 

21
ο
 αιώνα, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2008, σ. 24 
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 Ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου καθιστά σαφές ότι η αύξηση της ισχύος 
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προκληθεί στην κατανομή ισχύος, καθώς, η Αθήνα εξελίσσονταν σε ηγεμονική δύναμη μεταξύ των 
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 Όπως αναφέρει ο K. Waltz, «για να πετύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς τους και να 

διατηρήσουν την ασφάλεια τους, μονάδες που βρίσκονται σε κατάσταση αναρχίας- είτε πρόκειται για 

ανθρώπους, είτε για επιχειρήσεις, είτε για κράτη, είτε για οτιδήποτε άλλο- θα πρέπει να βασίζονται 
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μεγαλύτερη ισχύ αποκτά μια μονάδα, τόσο μεγαλύτερες εντυπώσεις πραγματικής ή 

δυνητικής απειλής δημιουργεί στις υπόλοιπες μονάδες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται 

η καχυποψία και η ανασφάλεια. Ως εκ τούτου, οι μονάδες του διεθνούς συστήματος, 

δηλαδή τα κράτη, είναι υποχρεωμένα να προβαίνουν σε υπολογισμούς βασισμένους 

στον καταμερισμό ισχύος, για να καθορίσουν τις ενέργειες τους με γνώμονα την 

ασφάλεια τους, ανεξάρτητα από τη λογική του πρέποντος που απορρέει από το 

διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς θεσμούς
37

. Εξάλλου, «όσο πιο ικανό είναι ένα 

κράτος να επικρατεί σε τελική ανάλυση σε πολεμικές αναμετρήσεις, τόσο λιγότερο 

είναι αναγκασμένο να υποκύπτει στην πολιτική βούληση άλλων κρατών και τόσο 

περισσότερο είναι σε θέση να επηρεάζει τη συμπεριφορά άλλων κρατών»
38

. 

Επομένως, η δομή του διεθνούς συστήματος ανατροφοδοτεί την ανασφάλεια. 

Ωστόσο, αν και το Διεθνές Σύστημα είναι άναρχο, διέπεται, ωστόσο, από κάποια 

τάξη, διότι εξαιτίας της κατανομής ισχύος και της ύπαρξης μεγάλων δυνάμεων 

επιβάλλει περιορισμούς στα κράτη που το απαρτίζουν και επηρεάζει την εξωτερική 

τους συμπεριφορά, σε βαθμό που το εθνικό τους συμφέρον να προσδιορίζεται ή να 

επιβάλλεται από τους περιορισμούς και τις πιέσεις του διεθνούς συστήματος
39

. 

Σύμφωνα με τους νεορεαλιστές, τόσο του επιθετικού όσο και του αμυντικού 

ρεαλισμού, η δομή του διεθνούς συστήματος καθορίζει τη συμπεριφορά των 

κρατών.  

Μια ακόμη παραδοχή του πολιτικού ρεαλισμού είναι ότι τα κράτη είναι οι 

βασικοί δρώντες του διεθνούς συστήματος. Οι σχέσεις των κρατών γίνονται 

αντιληπτές μέσα από το πλαίσιο ενός διεθνούς συστήματος, δηλαδή ενός συνόλου 

άναρχων μονάδων σε αλληλεπίδραση
40

. Ο K. Waltz εξηγεί: «Τα κράτη δεν είναι, 

ούτε ουδέποτε υπήρξαν οι μοναδικοί διεθνείς δρώντες. Όμως οι δομές δεν ορίζονται 

βάσει όλων των δρώντων, αλλά βάσει των κυριότερων δρώντων[…]Εφόσον τα 

μεγάλα κράτη είναι οι κυριότεροι δρώντες, η δομή της διεθνούς πολιτικής ορίζεται 

βάσει αυτών. Τα κράτη θέτουν το σκηνικό στο οποίο εκείνα μαζί με τους μη 

                                                                                                                                          
στα μέσα που μπορούν να κινητοποιήσουν και στους διακανονισμούς που μπορούν να κάνουν για 

τους εαυτούς τους. Η αυτοβοήθεια είναι κατ’ ανάγκην η αρχή της δράσης σε μία άναρχη τάξη». Βλ. 

Waltz, Kenneth, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, ό.π., σ. 238 
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ο
 αιώνα, ό.π., σ. 29 
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κρατικούς δρώντες παίζουν το δράμα τους ή διεκπεραιώνουν τις πληκτικές 

υποθέσεις τους[…]Όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι, τα κράτη αναδιατυπώνουν τους 

κανόνες βάσει των οποίων οι άλλοι δρώντες λειτουργούν»
41

. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει: «Για όσο καιρό τα κυριότερα κράτη είναι οι βασικοί δρώντες, η δομή της 

διεθνούς πολιτικής ορίζεται σε σχέση με αυτά. Μία θεωρία που αγνοεί τον κεντρικό 

ρόλο του κράτους δεν μπορεί να αποδειχτεί πιθανή παρά μόνο από τη στιγμή που οι 

μη κρατικοί δρώντες αποδεικνύονται ικανοί να ανταγωνιστούν τις μεγάλες δυνάμεις 

και όχι μόνο κάποιες δυνάμεις δεύτερης κατηγορίας»
42

. Επομένως για τον Waltz, το 

κράτος είναι ο κυρίαρχος δρων στις Διεθνείς Σχέσεις, αφού σε τελική ανάλυση 

είναι αυτό το οποίο καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού ακόμα και σε ζητήματα 

που αφορούν τους μη κρατικούς δρώντες
43

. Τα κράτη λειτουργούν ορθολογικά και 

υπολογίζουν τις σχέσεις κόστους-οφέλους, προτού προβούν σε οποιαδήποτε 

ενέργεια. Η δομή του διεθνούς συστήματος εξαναγκάζει τα κράτη να μετριάζουν τις 

φιλοδοξίες τους
44

, καθώς αντιλαμβάνονται ότι σε πολιτικές εξάπλωσης ή σε 

κατακτητικούς πολέμους το κόστος αυτών των ενεργειών είναι μεγαλύτερο από το 

όφελος
45

.  

Επιπλέον, οι ρεαλιστές θεωρητικοί των Διεθνών Σχέσεων θεωρούν ότι τα 

κράτη είναι ορθολογικοί δρώντες, καθώς έχουν συνείδηση του εξωτερικού τους 

περιβάλλοντος και επιδιώκουν να επιβιώσουν μέσα σε αυτό σκεπτόμενα στρατηγικά. 

Σύμφωνα με τον Mearsheimer, τα κράτη «εξετάζουν τις προτιμήσεις των άλλων 

κρατών και το πώς η δική τους συμπεριφορά αναμένεται να επηρεάσει τη 

συμπεριφορά των άλλων αυτών κρατών, καθώς και το πώς η συμπεριφορά των 

άλλων αυτών κρατών αναμένεται να επηρεάσει τη δική τους στρατηγική επιβίωσης. 

Επιπλέον, τα κράτη προσέχουν, όχι μόνο τις άμεσες συνέπειες των πράξεων τους, 
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αλλά και τις μακροπρόθεσμες»
46

. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τα κράτη από το να 

συγκροτούν συμμαχίες. Ο Mearsheimer χαρακτηρίζει τις συμμαχίες αυτές 

«προσωρινούς γάμους συμφέροντος». Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «ο σημερινός 

σύμμαχος μπορεί να είναι ο αυριανός εχθρός, και ο σημερινός εχθρός μπορεί να 

είναι ο αυριανός σύμμαχος»
47

. Αν και ο Mearsheimer με τη θεωρία του εγκαινιάζει 

τον επιθετικό ρεαλισμό, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η επιθετικότητα των μεγάλων 

δυνάμεων έχει κάποιο όριο, καθώς η συμπεριφορά τους δεν καθορίζεται μόνο από 

την επιθυμία τους για ισχύ, αλλά και από την ικανότητά τους να πραγματώνουν 

αυτές τις επιθυμίες
48
. Επομένως, μια μεγάλη δύναμη, αν θεωρήσει ότι το όφελος 

μιας αναθεωρητικής επιθετικής στάσης στο διεθνές σύστημα ξεπερνά το κόστος, θα 

λειτουργήσει επιθετικά, αλλά, αν κρίνει το αντίθετο, τότε θα υπερασπιστεί την 

υπάρχουσα ισορροπία ισχύος
49

.  

Εξάλλου, όπως ισχυρίστηκε και ο Robert  Giplin, ο οποίος διερεύνησε τα 

αίτια του πολέμου με το έργο του Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική
50

, οι 

μεγάλες δυνάμεις επεκτείνονται βάσει ενός ορθολογικού υπολογισμού κόστους-

οφέλους, αφού πρώτα διερευνήσουν τις δυνατές εναλλακτικές επιλογές και τις 

δυνατότητες δράσης τους.  Επεκτείνονται, δηλαδή, όσο το σχετικό όφελος από την 

επέκταση υπερβαίνει το σχετικό κόστος
51

. Οι συμπεριφορές και τα συμφέροντα των 

κρατών επηρεάζονται από την κατανομή ισχύος στο διεθνές σύστημα. Πράγματι, 

όπως αναφέρει και ο Gilpin, «ένα διεθνές σύστημα δημιουργείται για τον ίδιο λόγο 

που δημιουργείται κάθε πολιτικό ή κοινωνικό σύστημα. Οι δρώντες εισέρχονται σε 

κοινωνικές σχέσεις και δημιουργούν κοινωνικές δομές, προκειμένου να προωθήσουν 

συγκεκριμένα πολιτικά, οικονομικά ή άλλα συμφέροντα»
52

. Καθώς τα συμφέροντα 

των δρώντων συγκρούονται, ευνοούνται περισσότερο τα συμφέροντα των 

ισχυρότερων μελών του κοινωνικού συστήματος, το οποίο άλλοτε επιβραβεύει και 
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άλλοτε επιβάλλει περιορισμούς στη συμπεριφορά των δρώντων
53

. Οι δρώντες που 

ωφελούνται από τις αλλαγές στα κοινωνικά συστήματα και που έχουν την ισχύ να το 

μεταβάλλουν θα επιδιώξουν τη μεταβολή εκείνη που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα 

τους
54

. «Έτσι η μελέτη της διεθνούς πολιτικής αλλαγής θα πρέπει να επικεντρωθεί 

στο διεθνές σύστημα και ιδίως στις προσπάθειες των πολιτικών δρώντων να 

αλλάξουν το διεθνές σύστημα, προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντα τους»
55

. 

Ωστόσο, το status quo του διεθνούς συστήματος υπονομεύεται κατά τον Gilpin τόσο 

από τις εσωτερικές όσο και από τις διεθνείς εξελίξεις
56

. Κατά συνέπεια, προϋπόθεση 

τόσο διατήρησης της ειρήνης όσο και αποτροπής αναθεωρητικών αξιώσεων είναι η 

ύπαρξη ισορροπίας δυνάμεων
57

. Όπως σημειώνει και ο καθηγητής Διεθνών 

Σχέσεων, Παναγιώτης Ήφαιστος, «όταν επιτευχθεί μια ισορροπία δυνάμεων τότε 

ξεκινά ένας νέος αγώνας διατήρησης του status quo, του οποίου η έκβαση εξαρτάται 

από  τη σταθερότητα της νέας κατανομής ισχύος (εκτιμήσεις, αξιώσεις και 

δυνατότητες των κρατών που συμμετέχουν στο σύστημα)»
58

. 

 Αν και ο Giplin αντιμετωπίζει το κράτος ως τον κυριότερο δρώντα στις 

Διεθνείς Σχέσεις δεν αρνείται την ύπαρξη άλλων ατομικών και συλλογικών 

δρώντων
59

. Ένας από τους σκοπούς των κρατών είναι και η αύξηση της επιρροής 

τους πάνω στη συμπεριφορά άλλων κρατών. Τα κράτη αγωνίζονται για θέση, 

ρόλο και ασφάλεια. Αυτό το επιτυγχάνουν μέσω της χρήσης απειλών και 

εξαναγκασμού, της δημιουργίας συμμαχιών και της δημιουργίας αποκλειστικών 

σφαιρών επιρροής και χρησιμοποιούν την οικονομία τους τόσο ως τρόπο ανάπτυξης 

της ισχύος τους όσο και ως μέσο κατάκτησης της ισχυρής θέσης στο διεθνές 

σύστημα
60
. Εξάλλου, ο στόχος των κρατών είναι η δημιουργία ενός 

διεθνοπολιτικού περιβάλλοντος που θα υποβοηθά τα πολιτικά, οικονομικά και 

ιδεολογικά συμφέροντα τους. Τα αδύναμα κράτη σε ένα σύστημα συχνά 

προσδένονται στο άρμα των μεγάλων δυνάμεων και αποδέχονται τη νομιμοποίηση 
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της διεθνούς τάξης πραγμάτων. Τα αδύναμα κράτη επιθυμούν τη σταθερότητα και 

την σιγουριά του status quo από τις αβεβαιότητες της αλλαγής
61

. Επιπλέον, «οι ελίτ 

και οι συνασπισμοί που κυβερνούν τα υποδεέστερα κράτη συχνά συγκροτούν 

συμμαχίες με τις κυρίαρχες δυνάμεις και ταυτίζουν τις αξίες και τα συμφέροντα τους 

με αυτά των εν λόγω δυνάμεων»
62

. 

Αλλά και ο Mearsheimer αναγνωρίζει ότι, αν και η επιβίωση είναι ο πιο 

σημαντικός σκοπός των μεγάλων δυνάμεων, παρόλα αυτά τα κράτη επιδιώκουν και 

σκοπούς που, όπως σημειώνει, δεν σχετίζονται με την ασφάλεια
63

. «Μερικές φορές 

προσπαθούν να προάγουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία στο εξωτερικό, όπως συνέβη 

κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν 

να διαδώσουν τη δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο και η Σοβιετική Ένωση 

προσπαθούσε να διαδώσει τον κομμουνισμό»
64

. Επομένως, οι μεγάλες δυνάμεις 

προσπαθούν να εξαπλώσουν τα πολιτεύματα τους, ενώ άλλες φορές προσπαθούν 

να ενισχύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πλανήτη
65

. Άρα, ο επιθετικός 

ρεαλισμός αναγνωρίζει ότι τα κράτη επιδιώκουν και άλλους σκοπούς πέραν της 

ασφάλειάς τους αλλά, όπως επισημαίνει ο Mearsheimer, λειτουργούν κατά αυτόν 

τον τρόπο μόνο στο «βαθμό που η συμπεριφορά τους αυτή δεν συγκρούεται με τη 

λογική της ισορροπίας ισχύος»
66

. Όταν όμως η επιδίωξη σκοπών πέραν της 

ασφάλειας, είναι σε θέση να ανατρέψει την ισορροπία ισχύος τότε τα κράτη 

λειτουργούν με βάση τις αρχές του ρεαλισμού
67

. Έτσι, σύμφωνα με τον 

Mearsheimer, «παρά τη δέσμευση των ΗΠΑ για εξάπλωση της δημοκρατίας ανά τον 

κόσμο, οι τελευταίες βοήθησαν στην ανατροπή δημοκρατικά εκλεγμένων 

κυβερνήσεων και αγκάλιασαν μια σειρά αυταρχικών καθεστώτων, κατά τη διάρκεια 

του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι Αμερικανοί διαμορφωτές πολιτικής αισθάνονταν ότι 

αυτές οι ενέργειες θα βοηθούσαν στην ανάσχεση της Σοβιετικής Ένωσης»
68

.  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η δομοκεντρική θεωρία του νεορεαλισμού 

αντιλαμβάνεται το διεθνές σύστημα ως ένα σύνολο κανόνων που εξαναγκάζουν τις 
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μονάδες-κράτη σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Έτσι, η πηγή της ισχύος στις 

Διεθνείς Σχέσεις δεν είναι η ανθρώπινη φύση, όπως υποστήριζε ο Morgenthau, αλλά 

η υπάρχουσα δομή του διεθνούς συστήματος, η οποία εισάγει περιορισμούς, τους 

οποίους η συμπεριφορά των μονάδων-κρατών πρέπει να ικανοποιεί, προκειμένου 

αυτά να επιβιώσουν.  Το 1959 στο Man, The State, and War
69

 o Kenneth Waltz 

υποστήριξε πως στη αναζήτηση των αιτιών του πολέμου οι ερμηνείες ανάγονται σε 

τρία επίπεδα, σε τρεις εικόνες (three images). «H «πρώτη εικόνα» αναφέρεται στον 

άνθρωπο, τη φύση και τη συμπεριφορά του, η «δεύτερη εικόνα» στο κράτος, στο 

χαρακτήρα του  και τις ιδιότητές του και η «τρίτη εικόνα» στο διεθνές σύστημα, τη 

δομή του, τη μορφή και τον χαρακτήρα του»
70

. Ο Waltz επισημαίνει ότι οι ερμηνείες 

για τη συμπεριφορά των κρατών στο διεθνές σύστημα που προέρχονται από την 

πρώτη και τη δεύτερη εικόνα είναι λιγότερο σημαντικές
71

. Εξάλλου, η πρώτη και η 

δεύτερη εικόνα ανάλυσης βασίζονται σε αναγωγικά και περιγραφικά ερωτήματα και, 

επομένως, δε μπορούν να είναι επαρκείς ως θεωρίες
72
. Ειδικά για τη δεύτερη εικόνα 

ανάλυσης, ο Waltz επισημαίνει: «Το ότι η εξωτερική συμπεριφορά των κρατών θα 

πρέπει να διαφέρει αναλόγως της εσωτερικής τους σύστασης εκφράζει αυτό που πριν 

χρόνια απεκάλεσα ως «δεύτερη εικόνα» των Διεθνών Σχέσεων»
73

. Για τον Waltz η 

δεύτερη εικόνα δεν μπορεί να ερμηνεύσει την εξωτερική συμπεριφορά των κρατών. 

Αυτό που μπορεί να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά των κρατών είναι η θέση τους στο 

διεθνές σύστημα και αυτό γιατί, διαχρονικά, όπως υποστηρίζει, η κρατική 

συμπεριφορά παρουσιάζει ομοιότητες, ανεξάρτητα από πρόσωπα, από ιδεολογίες και 

από πολιτικά συστήματα. Παρά τις διαφοροποιήσεις των κρατών σε ατομικό και 

κρατικό επίπεδο, τα κράτη εμφανίζουν πανομοιότυπη συμπεριφορά στο συστημικό 

επίπεδο. Τα κράτη τοποθετούνται σε διαφορετικές θέσεις αναλόγως τις ισχύος τους 

και αυτό μπορεί να ερμηνεύσει, γιατί κράτη με διαφορετικά πολιτικά συστήματα, 

όπως οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, 

παρουσίαζαν παρόμοια επεκτατική συμπεριφορά στην προσπάθειά τους να 
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επεκτείνουν την επιρροή τους
74

. Όταν η Σοβιετική Ένωση συνειδητοποίησε ότι δε 

διέθετε πλέον τις δυνατότητες να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ, τότε η εξωτερική της 

συμπεριφορά μεταστράφηκε
75

. Ο Waltz διαφωνεί με την ανάλυση της «δεύτερης 

εικόνας», διότι όπως επισημαίνει η ανάλυση αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι 

«κράτη με παρόμοια πολιτεύματα και κοινωνίες θα συμπεριφερθούν με τον ίδιο 

τρόπο, παρά τις διαφορές τους σε δυνατότητες»
76

. Έτσι, ο Waltz καταδεικνύει ότι, 

καθώς κράτη κάθε χαρακτήρα έκαναν πολέμους, αυτό που προέχει είναι η 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το διεθνές σύστημα επηρεάζει τη συμπεριφορά 

των κρατών. Το βασικό επιχείρημα του Waltz συνίσταται επομένως στο «ότι υπό 

συνθήκες διεθνούς αναρχίας, οι διεθνείς δομές ισχύος επενεργούν καθοριστικά στη 

διαμόρφωση των εθνικών στρατηγικών»
77

. Και ως δομή ορίζει τον τρόπο με τον 

οποίο ιεραρχούνται οι μονάδες-κράτη του συστήματος βάση της ισχύος τους. Οι 

στρατηγικές επιλογές των κρατών διαμορφώνονται και επηρεάζονται από τους 

περιορισμούς που θέτουν οι διεθνείς δομές ισχύος σε κατάσταση αναρχίας και τα 

διαφορετικά αποτελέσματα οφείλονται στις διαφορετικές δυνατότητες ή 

ικανότητες
78

. Στο νεορεαλιστικό μοντέλο του Waltz η δομή του διεθνούς 

συστήματος λειτουργεί ως συνάρτηση, με την κατανομή ισχύος μεταξύ των κρατών 

να είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή και τη συμπεριφορά τους, η εξαρτημένη.  

Για το λόγο αυτό, ο Κ. Waltz ξεχωρίζει τις Διεθνείς Σχέσεις από τη μελέτη 

της εξωτερικής πολιτικής των κρατών
79

. Για τον Waltz, η μελέτη της εξωτερικής 

πολιτικής των κρατών ή ακόμα και η επίδραση των εσωτερικών πολιτικών 

καθεστώτων είναι πιο κοντά στη μελέτη της δημόσιας πολιτικής παρά στο πεδίο των 

Διεθνών Σχέσεων, αφού ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη λειτουργούν το ένα σε 

σχέση με το άλλο δεν εξαρτάται από τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των κρατών, 

αλλά οι σχέσεις τους καθορίζονται αποκλειστικά από το σύστημα
80

. Επομένως, 

μεταβλητές όπως η φύση των καθεστώτων, οι πολιτικές ιδεολογίες, οι οικονομικές 

πολιτικές δε λαμβάνονται καθόλου υπόψη και δεν επηρεάζουν κατά το Waltz τη 
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δομή του διεθνούς συστήματος
81

 και, κατά συνέπεια, τις διαδράσεις των δρώντων, οι 

οποίες καθορίζονται αποκλειστικά από τη δομή του διεθνούς συστήματος
82

. 

Η ρεαλιστική προσέγγιση του Kenneth Waltz, ωστόσο, αδυνατεί να εξηγήσει 

το πώς οι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις ενός κράτους 

στο εσωτερικό του. O K. Waltz απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι τα διεθνή πολιτικά 

αποτελέσματα καθορίζονται από τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά των κρατών. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «η κατάσταση της διεθνούς πολιτικής δεν μπορεί να 

συναχθεί από την εσωτερική σύσταση των κρατών, ούτε μπορεί να κατανοηθεί η 

διεθνής πολιτική αθροίζοντας απλώς την εξωτερική πολιτική και τη διεθνή 

συμπεριφορά των κρατών»
83

. Το επιχείρημα αυτό το βασίζει στο δίλημμα 

ασφαλείας, καθώς υποστηρίζει ότι ακόμα και αν τα κράτη δεν είχαν βλέψεις επί των 

γειτόνων τους, η ανασφάλεια των κρατών θα συνεχιζόταν, επειδή τα μέσα που 

παρέχουν ασφάλεια σε ένα κράτος, είναι τα μέσα με τα οποία τα υπόλοιπα κράτη 

αισθάνονται απειλή
84

. Συχνά διερωτάται ποια μπορεί να είναι η επίδραση της 

συμπεριφοράς των κρατών στο διεθνές σύστημα. Δεν μπορεί να διατυπώσει το 

ερώτημα αντιστρόφως, διότι δεν έχει στη διάθεση του καμία έννοια της δομής του 

συστήματος σύμφωνα με την οποία η δομή ενεργεί ως οργανωτικός περιορισμός επί 

των δρώντων, περιορισμός του οποίου οι αναμενόμενες επιδράσεις θα ποίκιλαν από 

σύστημα σε σύστημα
85

. Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «δεν είναι δυνατόν να 

κατανοήσουμε τη διεθνή πολιτική απλώς με το να κοιτάζουμε στο εσωτερικό των 

κρατών»
86

. Τα κράτη, επομένως, αποτιμούν τους περιορισμούς και τις ευκαιρίες του 

διεθνούς συστήματος και αναλόγως προσαρμόζουν τη δράση τους. 
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 Ωστόσο, ο Νεορεαλισμός δεν ξεκαθαρίζει ποιός ή πώς ένα κράτος αποτιμά 

την κατάσταση του διεθνούς συστήματος. Προφανώς αυτό είναι έργο των δρώντων 

της εσωτερικής πολιτικής σκηνής, οι οποίοι προτού προχωρήσουν στη λήψη 

συγκεκριμένων εθνικών αποφάσεων αποτιμούν το διεθνές κλίμα και προσαρμόζουν 

αναλόγως τις πολιτικές τους. Ο Νεοκλασικός Ρεαλισμός, συνδυάζοντας στοιχεία 

από τον Κλασικό Ρεαλισμό και το Νεορεαλισμό, καταδεικνύει ότι οι ηγεσίες και οι 

μηχανισμοί λήψης αποφάσεων των κρατών είναι αυτοί που αποτιμούν τις ευκαιρίες 

και τους περιορισμούς του διεθνούς συστήματος
87

. Βέβαια, «το εύρος και οι 

φιλοδοξίες της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους καθορίζεται πρωτίστως από τη 

θέση της στο διεθνές σύστημα, και συγκεκριμένα από τις σχετικές δυνατότητες 

υλικής ισχύος»
88

. Ο ισχυρισμός αυτός τους κατατάσσει στους ρεαλιστές. Ωστόσο, 

ισχυρίζονται ότι «ο αντίκτυπος αυτού του είδους των δυνατοτήτων ισχύος στην 

εξωτερική πολιτική είναι έμμεσος και περίπλοκος, διότι οι συστημικές πιέσεις πρέπει 

να μεταφράζονται δια μέσω μεταβλητών που παρεισφρέουν στο επίπεδο της 

μονάδας»
89

. Η σχετική ισχύς ενός κράτους είναι καθοριστική και θέτει τις 

παραμέτρους της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους. Όπως παρουσιάστηκε και από 

τον Θουκυδίδη στην Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου στο διάλογο των 

Μηλίων, οι ισχυροί επιβάλλουν τη θέληση τους στους αδύναμους
90

. Ωστόσο, οι 
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στρατιωτικές ικανότητες δε συνδέονται αυτομάτως με την εξωτερική πολιτική 

συμπεριφορά των κρατών, διότι οι επιλογές στην εξωτερική πολιτική των κρατών 

λαμβάνονται από τους πολιτικούς ηγέτες και τις πολιτικές ελίτ. Επομένως, οι 

αποφάσεις δε λαμβάνονται με βάση την κατανομή ισχύος, αλλά με βάση τις 

αντιλήψεις των χειριστών της εξωτερικής πολιτικής των κρατών για την κατανομή 

ισχύος
91

.  

Με άλλα λόγια, ο Νεοκλασικός Ρεαλισμός θεωρεί ότι η συμπεριφορά των 

κρατών ερμηνεύεται δια της τιμής που λαμβάνουν στην κάθε περίπτωση 

μελέτης ορισμένες μεταβλητές, μέσα στις οποίες όμως συμπεριλαμβάνονται όχι 

μόνο αντικειμενικές δομικές παράμετροι του διεθνούς συστήματος, αλλά και 

υποκειμενικές παράμετροι, για παράδειγμα με ποιο τρόπο αντιλαμβάνονται την 

τρέχουσα κατάσταση ηγετικές ελίτ κάθε κράτους ή με ποιο τρόπο κατευθύνουν τις 

διεθνείς πολιτικές τους λόγω των εσωτερικών πιέσεων. Ο Νεοκλασικός Ρεαλισμός 

αμφισβητεί την ιδέα ότι η διεθνής κατανομή ισχύος μπορεί να εξηγήσει τη 

συμπεριφορά των κρατών. Προς αυτή την κατεύθυνση οι Νεοκλασικοί Ρεαλιστές 

συμπεριλαμβάνουν στις ερμηνείες τους και άλλες επιπρόσθετες μεταβλητές που 

βρίσκονται στο ατομικό και στο εγχώριο επίπεδο. Και ενώ οι συστημικές 

μεταβλητές αναγνωρίζεται ότι έχουν σημαντική επιρροή στη συμπεριφορά των 

κρατών, το ίδιο ισχύει και για μεταβλητές, όπως οι αντιλήψεις των αρχηγών κρατών, 

οι σχέσεις κράτους-κοινωνίας και τα κίνητρα των κρατών. Με τη θεώρησή τους οι 

Νεοκλασικοί Ρεαλιστές δημιουργούν μια γέφυρα μεταξύ των δομικών παραγόντων 

και των παραγόντων σε επίπεδο μονάδας
92

. Σύμφωνα με τον Stephen Walt, η 

αιτιολογική λογική του Νεοκλασικού Ρεαλισμού, «τοποθετεί την εσωτερική 

πολιτική ως παρεμβατική μεταβλητή μεταξύ της κατανομής της ισχύος και της 

συμπεριφοράς της εξωτερικής πολιτικής»
93

.  

Για το Νεοκλασικό Ρεαλισμό σημαντική παρεμβατική μεταβλητή αποτελούν 

οι ίδιοι οι ηγέτες και το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τη διεθνή κατανομή ισχύος. 
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Δεν υπάρχει μια αντικειμενική, ανεξάρτητη ερμηνεία της κατανομής ισχύος, αλλά 

αυτή εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνονται οι 

ηγέτες των κρατών
94

. Έτσι, μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση των εξελίξεων στις 

Διεθνείς Σχέσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και δευτερεύοντες κοινωνικούς 

δρώντες στο εσωτερικό των κρατών, καθώς και εσφαλμένες κρίσεις των ηγετικών 

ελίτ, οι οποίες συχνά οδηγούν σε στρεβλή εξισορρόπηση, εξαιτίας υπερεκτίμησης ή 

μη επαρκούς εκτίμησης της απειλής εκ μέρους ενός ανταγωνιστικού δρώντος του 

διεθνούς συστήματος.  

Οι Νεοκλασικοί Ρεαλιστές ισχυρίζονται, επιπλέον, ότι πολύ συχνά οι 

πολιτικές ελίτ δε διαθέτουν απόλυτη ελευθερία στη διαχείριση των εθνικών πόρων. 

Άρα, η ανάλυση της ισχύος θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη δομή των κρατών σε 

σχέση με τις κοινωνίες που εκπροσωπούν, διότι αυτές επηρεάζουν την αναλογία των 

εθνικών πόρων που κατανέμονται στην εξωτερική πολιτική
95

. Από τον ισχυρισμό 

αυτό προκύπτει ότι κράτη με διαφορετικές κρατικές δομές και συγκριτικά 

μεγάλες στρατιωτικές δυνατότητες μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά σε 

επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Οι θέσεις αυτές μας φέρνουν πιο κοντά στις 

θεωρίες εξωτερικής πολιτικής των οποίων η κατανόηση είναι απαραίτητη, 

προκειμένου να κατανοήσουμε τις αιτίες που τα κράτη υιοθετούν μια συγκεκριμένη 

στάση στην εξωτερική τους πολιτική. Ωστόσο, όπως επισημαίνει και ο Gideon Rose, 

η μεγαλύτερη αδυναμία των θεωριών που προσπαθούν να ερμηνεύσουν την 

εξωτερική πολιτική των κρατών με εσωτερικές μεταβλητές
96

 προκύπτει από τη 

δυσκολία να ερμηνευθεί σε επίπεδο μονάδων μόνο, γιατί κράτη με παρόμοιες 
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εσωτερικές δομές λειτουργούν διαφορετικά στην εξωτερική τους πολιτική, ενώ από 

την άλλη κράτη με εντελώς διαφορετικές εσωτερικές πολιτικές δομές λειτουργούν 

με πανομοιότυπο τρόπο στην εξωτερική τους πολιτική
97

. Όπως εξετάσαμε και 

προηγουμένως, οι νεορεαλιστές, τόσο του επιθετικού όσο και του αμυντικού 

ρεαλισμού, επιχείρησαν να επιλύσουν το παραπάνω πρόβλημα δίνοντας έμφαση σε 

συστημικές αναλύσεις
98

. Ωστόσο, οι θεωρίες που ερμηνεύουν συστημικά την 

εξωτερική πολιτική των κρατών αδυνατούν, επίσης, να εξηγήσουν, γιατί κράτη που 

βρίσκονται στην ίδια θέση στο διεθνές σύστημα λειτουργούν διαφορετικά.   

Το θεωρητικό χάσμα ανάμεσα στις παραπάνω θεωρίες έρχεται να γεφυρώσει 

ο Νεοκλασικός Ρεαλισμός. Οι Νεοκλασικοί Ρεαλιστές δε δέχονται τη δημιουργία 

διαχωριστικών γραμμών μεταξύ της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων και της 

ανάλυσης της εξωτερικής πολιτικής. Η ανάλυσή τους επιστρέφει στους κλασικούς 

του ρεαλιστικού παραδείγματος, τον Θουκυδίδη, τον Μακιαβέλι, τον Carr, τον 

Morgentau, τον Kissinger. Έτσι, σε αντίθεση με την «από πάνω προς τα κάτω» 

προσέγγιση της συστημικής θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων, που θεωρεί ότι η 

εξωτερική πολιτική των κρατών διαμορφώνεται εξαιτίας των πιέσεων του διεθνούς 

συστήματος, και σε αντίθεση με τις θεωρίες που προκρίνουν τους εσωτερικούς 

παράγοντες ως καταλυτικούς για την ερμηνεία της εξωτερικής πολιτικής των 

κρατών, ο νεοκλασικός ρεαλισμός προκρίνει τη σχέση εσωτερικών μεταβλητών, 

όπως οι ιδεολογίες και τα πολιτικά καθεστώτα, χωρίς να υποτιμά τον ρόλο του 

διεθνούς συστήματος
99

. Οι θεωρίες που προκρίνουν μια εσωτερική μεταβλητή ως 

καθοριστική για την εξωτερική πολιτική των κρατών αγνοούν τον πιο καθοριστικό 

παράγοντα που συνδέεται με την σχετική υλική τους ισχύ σε σχέση με το υπόλοιπο 
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διεθνές σύστημα. Οι Νεοκλασικοί Ρεαλιστές διατείνονται, ότι ο επιθετικός 

ρεαλισμός δίνει έμφαση στις αντιδράσεις των κρατών απέναντι στις απειλές, 

παραβλέποντας ότι η αντίληψη για το μέγεθος ή τη σημασία της απειλής εξαρτάται 

από τη σχετική υλική ισχύ ενός κράτους. Ωστόσο, οι εσωτερικοί παράγοντες, αν και 

σημαντικοί, στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουν τα κράτη την εξωτερική τους 

πολιτική δεν μπορούν να υπερβούν την ανάλυση των περιορισμών και των 

ευκαιριών του διεθνούς συστήματος
100

. Οι Νεοκλασικοί Ρεαλιστές ορίζουν με την 

έννοια ισχύ, «τις ικανότητες ή πόρους με τους οποίους τα κράτη μπορούν να 

επηρεάσουν το ένα το άλλο», ενώ διαχωρίζουν την έννοια της ισχύος των υλικών 

πόρων από τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής των κρατών, τα οποία αφορούν 

τους στόχους ή τις προτιμήσεις που καθοδηγούν την εξωτερική συμπεριφορά των 

κρατών
101

. Για τους Νεοκλασικούς Ρεαλιστές, τα κράτη δεν επιζητούν την 

ασφάλεια, αλλά αποκρίνονται στην αβεβαιότητα που προκύπτει εξαιτίας της 

διεθνούς αναρχίας, προσπαθώντας να διαμορφώσουν το εξωτερικό περιβάλλον 

και να το θέσουν υπό τον έλεγχο τους
102

. Κατά συνέπεια, «τα κράτη επιζητούν 

εξωτερική επιρροή και συνήθως επιζητούν περισσότερη παρά λιγότερη, αν έχουν 

την δυνατότητα να λειτουργήσουν κατά αυτό τον τρόπο»
103

. Επομένως, η ατζέντα 

της εξωτερικής πολιτικής των κρατών και οι φιλοδοξίες ενός κράτους 

διαμορφώνεται από το μέγεθος της υλικής τους ισχύος. Καθώς η ισχύς των κρατών 

αυξάνεται, επιδιώκουν μεγαλύτερη επιρροή στο εξωτερικό, ενώ όταν η υλική τους 

ισχύ μειώνεται αναδιπλώνονται
104

. Οι Νεοκλασικοί Ρεαλιστές λαμβάνουν ως βάση 

τις κεντρικές ρεαλιστικές παραδοχές ότι, πρώτον, ο περιφερειακός ηγεμόνας 

επιδιώκει να προλάβει την άνοδο ενός πιθανού ανταγωνιστή, δεύτερον, ότι οι 

μεγάλες δυνάμεις επιδιώκουν την επέκταση τους με την αύξηση της σχετικής τους 

ισχύος και τρίτον, ότι τα κράτη αντιδρούν σε μια ανερχόμενη δύναμη και 

προσπαθούν να την εξισορροπήσουν μέσω συμμαχιών και εξοπλισμών.  

Ωστόσο, οι Νεοκλασικοί Ρεαλιστές, χωρίς να παραβλέπουν τους 

συστημικούς παράγοντες, δίνουν έμφαση και στις δυνάμεις μέσα στην κοινωνία, το 

έθνος και το κράτος. Με αυτόν τον τρόπο η εσωτερική πολιτική των κρατών 

                                                 
100

 Στο ίδιο, σ. 151 
101

 Στο ίδιο, σ. 152 
102

 Στο ίδιο, σ. 152 
103

 Στο ίδιο, σ. 152 
104

 Στο ίδιο, σ. 152 



 

[304] 

 

συσχετίζεται με αυτή της διεθνούς πολιτικής, ώστε να προστεθεί μια σειρά 

μεταβλητών και παραμέτρων που ενισχύουν την εξηγητική αδυναμία που θα είχε το 

σχήμα, αν περιοριζόταν μόνο στους δομικούς παράγοντες, όπως η αναρχία και η 

κατανομή ισχύος
105

. Κατά συνέπεια, οι συστημικές πιέσεις, όταν εισέρχονται στο 

επίπεδο της μονάδας-κράτους, αλληλοπλέκονται με τις αντιλήψεις των ατόμων που 

σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων και με την εσωτερική πολιτική δομή. Η λήψη 

αποφάσεων των πολιτικών ελίτ περιορίζεται τόσο από την εσωτερική, όσο και 

από την εξωτερική πολιτική σκηνή. Για τους Νεοκλασικούς Ρεαλιστές, το κράτος 

είναι απλώς ένας μηχανισμός λήψης αποφάσεων και επιβολής και αντανακλά κάθε 

φορά τον τύπο της κυρίαρχης ομάδας. Ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από αυτή την 

αέναη ανάγκη να συγκροτεί την ταυτότητα του μέσα στο πλαίσιο ομάδων και 

αναπτύσσει κοινωνικές πρακτικές που ωθούν σε ανταγωνιστική σχέση ή και 

αλληλεξάρτηση με άλλες ομάδες. Έτσι, «οι παράμετροι και το περιεχόμενο ενός 

διεθνούς συστήματος αντανακλούν και ενισχύουν τις κοινωνικές πρακτικές αυτών 

των ομάδων και την ατομική ταυτότητα, με αποτέλεσμα τα εσωτερικά και τα 

εξωτερικά ζητήματα να συσχετίζονται μεταξύ τους ως προς τις αιτίες τους»
106

. Για 

παράδειγμα, οι πολιτικοί δρώντες ενός κράτους -κυβερνώντες ή αντιπολιτευόμενοι- 

αποτιμούν τους περιορισμούς του διεθνούς συστήματος, προκειμένου να 

διαμορφώσουν το εσωτερικό πολιτικό πλαίσιο υπολογίζοντας άλλοτε την 

υποστήριξη και άλλοτε την αντίδραση των εξωτερικών παραγόντων, δηλαδή 

αφουγκράζονται το διεθνές κλίμα, πριν από τη λήψη μιας απόφασης, προκειμένου να 

αντιληφθούν, αν θα χαίρουν συναινέσεως για την επίτευξη των σκοπών τους
107

. 
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Εξάλλου, όπως ισχυρίστηκε και ο K. Waltz: «Η τρίτη εικόνα περιγράφει το πλαίσιο 

της διεθνούς πολιτικής, αλλά χωρίς την πρώτη και τη δεύτερη δεν μπορεί να υπάρξει 

κατανόηση των δυνάμεων που καθορίζουν την πολιτική˙ η πρώτη και η δεύτερη 

εικόνα περιγράφει τις δυνάμεις τις διεθνούς πολιτικής, αλλά χωρίς την τρίτη εικόνα 

είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η σημασία τους ή να προβλεφθούν τα αποτελέσματα 

τους»
108

. 

Ταυτόχρονα, όπως κατέδειξε και ο Gourevitch
109

, υπάρχει μια 

αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις Διεθνείς Σχέσεις και στις εσωτερικές πολιτικές δομές, 

αναγνωρίζοντας ότι η διάκριση ανάμεσα στις Πολιτικές Επιστήμες και στις Διεθνείς 

Σχέσεις είναι προβληματική. Σύμφωνα με τον Gourevitch, ο θεωρητικός των 

Διεθνών Σχέσεων προσπαθεί να κατανοήσει τη Διεθνή Πολιτική και να ερμηνεύσει 

την Εξωτερική Πολιτική των κρατών. Τα εσωτερικά πολιτικά φαινόμενα για το 

διεθνολόγο είναι μια ανεξάρτητη ή παρεισφρύουσα μεταβλητή και μερικές φορές 

εντελώς ασήμαντη
110

. Από την άλλη ο επιστήμονας της συγκριτικής πολιτικής 

ασχολείται με τις εσωτερικές πολιτικές δομές και η σημασία του διεθνούς 

συστήματος μπορεί κάποιες φορές να αποτελεί μια ερμηνευτική μεταβλητή. «Αντί 

να είναι αιτία του διεθνούς συστήματος, συχνά η εσωτερική πολιτική δομή 

εμφανίζεται ως αποτέλεσμα»
111

. Ο Gourevitch μέσα από μια ανασκόπηση των 

θεωρητικών ρευμάτων εξετάζει τη σχέση εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής υπό 

το πλαίσιο του συγκριτικού πολιτικού επιστήμονα στην προσπάθεια να εξηγήσει με 

ποιο τρόπο το διεθνές σύστημα επηρεάζει τις εσωτερικές πολιτικές δομές. Όπως 

υπονοεί και ο τίτλος του άρθρου του, «Η δεύτερη εικόνα αντεστραμμένη: οι διεθνείς 

πηγές της εσωτερικής πολιτικής»
112

, ο θεωρητικός του στόχος του είναι να 

αναστρέψει τη δεύτερη εικόνα του Waltz, προκειμένου να διαπιστώσει, αν η Διεθνής 

Πολιτική επιδρά στις εσωτερικές πολιτικές δομές. Το επιχείρημα του στηρίζεται στη 

σκέψη ότι η θεώρηση της εσωτερικής πολιτικής δομής ως ανεξάρτητης μεταβλητής 

στις Θεωρίες Διεθνούς Πολιτικής είναι προβληματική από τη στιγμή που η 
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εξαρτημένη μεταβλητή της εξωτερικής πολιτικής στην πραγματικότητα επηρεάζει το 

εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον των κρατών.  

Ο Gourevitch, ισχυρίζεται ότι η πολιτική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα δύο 

βασικών παραγόντων, του πολέμου και του εμπορίου
113

. Το βασικό του επιχείρημα 

συνοψίζεται στο ότι «δύο όψεις του διεθνούς συστήματος ασκούν μεγάλη επίδραση 

στο εσωτερικό των πολιτικών καθεστώτων: η κατανομή ισχύος μεταξύ των κρατών 

ή το διεθνές κρατικοκεντρικό σύστημα και η κατανομή της οικονομικής 

δραστηριότητας και του πλούτου ή με άλλα λόγια η διεθνής πολιτική οικονομία»
114

. 

Βεβαίως, αναγνωρίζει ότι η πολιτική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα και μιας σειράς 

άλλων εξωτερικών δυνάμεων, όπως της ιδεολογίας, καθώς οι εντάσεις που 

δημιουργούνται από αυτήν επηρεάζουν όχι μόνο το διεθνές σύστημα, αλλά και την 

εσωτερική πολιτική των κρατών (π.χ καθολικισμός εναντίον Προτεσταντισμού, 

Γαλλική Επανάσταση εναντίον του Παλαιού Καθεστώτος, Φασισμός, κομμουνισμός 

εναντίον της αστικής δημοκρατίας κ.τ.λ.) 

Ωστόσο, η πιο ξεκάθαρη μορφή εξωτερικής επιρροής στην εσωτερική 

πολιτική σκηνή αφορά τη στρατιωτική επέμβαση και την κατοχή, την ανάμειξη 

(“meddling”) υπό την μορφή κατασκοπείας, δολοφονιών, στρατιωτικών 

πραξικοπημάτων οργανωμένων από μυστικές υπηρεσίες του εξωτερικού, όπως για 

παράδειγμα η περίπτωση Μοσαντέκ το 1954 στο Ιράν
115

. Μεγαλύτερη έμφαση 

δίνεται στο διεθνές σύστημα και στη διεθνή πολιτική οικονομία, ενώ αναλύεται η 

επίδραση των παραπάνω στην εσωτερική πολιτική σκηνή των κρατών σε 

συγκεκριμένα αποτελέσματα που περιλαμβάνουν δύο εξαρτημένες μεταβλητές: τον 

τύπο του καθεστώτος (για παράδειγμα, συνταγματικό ή αυταρχικό, αστικό 

δημοκρατικό ή φασιστικό ή κομμουνιστικό, μοναρχικό ή αριστοκρατικό ή 

δημοκρατικό) και τον συσχετισμό δυνάμεων (τον τύπο των κυρίαρχων ελίτ, κάτοχοι 

ατομικής ιδιοκτησίας ή πολιτικές ελίτ, στρατός, συνδικάτα, εργατικά κινήματα)
116

. 

Βέβαια, οι συσχετισμοί δυνάμεων και ο τύπος του καθεστώτος είναι 

αλληλοεξαρτώμενα ζητήματα και δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν
117

. Ο 

Gourevitch δικαιολογεί την έμφαση στα παραπάνω αποτελέσματα με το επιχείρημα 
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ότι τα παραπάνω «αποτελούν διαρκή χαρακτηριστικά ενός πολιτικού συστήματος 

και είναι αυτά, τα οποία σε βάθος χρόνου διαμορφώνουν συμπεριφορές σε 

δεδομένες στιγμές λήψης μιας απόφασης, στα γεγονότα ή στη διαμόρφωση της 

πολιτικής»
118

. Ο τύπος ενός καθεστώτος και οι πολιτικοί συσχετισμοί των δυνάμεων 

είναι από τις πιο πολυχρησιμοποιημένες μεταβλητές των πολιτικών συστημάτων 

στην ερμηνεία της εξωτερικής πολιτικής.  

Μέσα από τις σχολές σκέψεις της διεθνούς πολιτικής οικονομίας και του 

διεθνούς συστήματος διερευνά την επίδραση στις δυο παραπάνω μεταβλητές. 

Χρησιμοποιώντας ιστορικά παραδείγματα αποδεικνύει την αδιαμφισβήτητη 

επίδραση των διεθνών οικονομικών δυνάμεων στην πολιτική, ενώ μέσα από την 

ανασκόπηση διάφορων θεωρητικών ρευμάτων κοινωνικονομικής ανάπτυξης
119

 

αναζητά τους συσχετισμούς που μπορεί να αναδύονται με τον τύπο των καθεστώτων 

και τους πολιτικούς συσχετισμούς στο εσωτερικό των κρατών. Μέσα από την 

ανασκόπηση των βασικών θεωρητικών ρευμάτων της διεθνούς πολιτικής οικονομίας 

ο Gourevitch καταδεικνύει ότι όλα τα θεωρητικά ρεύματα συμφωνούν ότι το διεθνές 

οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει τις εσωτερικές πολιτικές δομές, αν και με 

διαφορετικούς τρόπους.  

Στη συνέχεια, ο Gourevitch εξετάζει τις επιδράσεις του διεθνούς συστήματος 

και της κατανομής ισχύος στις εσωτερικές πολιτικές δομές. Αναγνωρίζει το ρόλο της 
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αναρχίας του διεθνούς συστήματος και της ανασφάλειας που αυτό δημιουργεί στα 

κράτη. Υποστηρίζει ότι η κατάσταση πολέμου που απορρέει από την αναρχία 

εξαναγκάζει τα κράτη να οργανώνονται κατά τέτοιο τρόπο στο εσωτερικό τους, 

ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις απειλές για την ασφάλεια τους
120

. 

Αναγνωρίζει τη σημασία της ετερότητας στο εθνικό περιβάλλον ασφαλείας εξαιτίας 

της διαφορετικής γεωγραφικής θέσης των κρατών, γεγονός που ερμηνεύει τη 

διαφοροποιημένη πολιτική ανάπτυξη των κρατών
121

. Στη συνέχεια, ο  Gourevitch 

εξετάζει την επίδραση του πολέμου στην εσωτερική ισορροπία δυνάμεων. Η 

εμπλοκή μιας μεγάλης δύναμης στο Διεθνές Σύστημα αυξάνει τη δύναμη του 

Ηγεμόνα στο εσωτερικό των κρατών. Αυτό υπήρξε και το επιχείρημα των 

αμερικανών απομονωτιστών εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής στο 

εξωτερικό. Ο πόλεμος αντιμετωπιζόταν ως απειλή για τη δημοκρατία στο εσωτερικό 

της Αμερικής, διότι ενίσχυε την εξουσία της Προεδρίας
122

. Τέλος, οι εσωτερικές 

πολιτικές δομές ενός κράτους επηρεάζονται επίσης από την οικοδόμηση κρατών και 

από την εξωτερική επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων στο εσωτερικό αδύναμων 

κρατών.  

Με τη μελέτη του o Gourevitch παρουσιάζει μια σειρά επιχειρημάτων που 

καταδεικνύουν ότι η Διεθνής Πολιτική επηρεάζει την εσωτερική πολιτική των 

κρατών και τα αποτελέσματα από αυτήν επιστρέφουν στο Διεθνές Σύστημα 

αναγνωρίζοντας μια τάση αλληλεξάρτησης μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 

πολιτικής. Ο Gourevitch υποστηρίζει ότι «οι μελετητές της συγκριτικής πολιτικής 

υπερτονίζουν το ρόλο της εσωτερικής πολιτικής ως ανεξάρτητης μεταβλητής, 

υποβαθμίζοντας το βαθμό αλληλεξάρτησής της με το διεθνές σύστημα»
123

 στη 

μελέτη της πολιτικής ανάπτυξης των κρατών. Από την άλλη, όσον αφορά στις 
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Διεθνείς Σχέσεις, επικρίνει τα επιχειρήματα που βασίζονται αποκλειστικά στην τρίτη 

εικόνα του Waltz και τα οποία υπερτονίζουν το ρόλο του διεθνούς συστήματος, διότι 

για τον Gourevitch τα κράτη πάντοτε έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν ανάμεσα σε 

μια σειρά από πιθανές επιλογές, οι οποίες λαμβάνονται στο επίπεδο της εσωτερικής 

πολιτικής σκηνής
124

. Έτσι, σύμφωνα με τον Gourevitch, ο ρόλος της δομής 

υπερτονίζεται σε σχέση με το άτομο, αλλά και οι επιστήμονες της συγκριτικής 

πολιτικής συχνά αγνοούν το ρόλο της δομής του Διεθνούς Συστήματος στις 

πολιτειακές μεταβολές των κρατών. Γι’αυτό είναι σημαντικό να εξετάσουμε το ρόλο 

των συμμαχιών στο εσωτερικό των πολιτικών συστημάτων. Και καταλήγει, «το 

διεθνές σύστημα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της εσωτερικής πολιτικής και των 

δομών, αλλά, επίσης, και η αιτία αυτών. Οι οικονομικές σχέσεις και οι στρατιωτικές 

πιέσεις περιορίζουν ένα ολόκληρο φάσμα εσωτερικών συμπεριφορών από πολιτικές 

αποφάσεις έως πολιτικές μορφές. Οι Διεθνείς Σχέσεις και η εσωτερική πολιτική 

είναι, επομένως, τόσο αλληλοεξαρτώμενα που θα έπρεπε να αναλύονται 

ταυτόχρονα, ενιαία»
125

.  Όπως ισχυρίζεται, η «Αναρχία» και η «Αλληλεξάρτηση» 

δεν είναι νέες πραγματικότητες και, επομένως, το σημερινό διεθνές περιβάλλον δεν 

είναι κάτι καινούριο ή μοναδικό
126

. Το ίδιο μπορούμε να ισχυριστούμε και για την 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στις Διεθνείς Σχέσεις και την εσωτερική πολιτική σκηνή 

των κρατών, η οποία είναι τόσο παλιά όσο η ύπαρξη των κρατών
127

.  

Η μεθοδολογική προσέγγιση του Νεορεαλισμού είναι, επομένως, χρήσιμη για 

να ερμηνεύσει την αιτία της συμπεριφοράς ενός κράτους σε διεθνές επίπεδο, χωρίς, 

όμως, να μπορεί να εξηγήσει με ποιο τρόπο οι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν 

τις εξελίξεις στο εσωτερικό των κρατών. Ο Νεορεαλισμός εξηγεί τη συμπεριφορά 

των μεγάλων δυνάμεων και τις αιτίες που τις ωθούν σε συγκριμένες πολιτικές 

επιλογές αναφορικά με το ζήτημα του εκδημοκρατισμού στο υποσύστημα της 

Μέσης Ανατολής στη βάση υπολογισμού των συμφερόντων τους. Ο Νεορεαλισμός 

είναι, επίσης, χρήσιμος, για να ερμηνεύσει τη διεθνή συμπεριφορά των κρατών 

αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πολιτειακών αλλαγών στο εσωτερικό των 
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μεσανατολικών πολιτικών καθεστώτων, έπειτα από τους νέους πολιτικούς 

συσχετισμούς που τυχόν θα προκύψουν. 

Στη Μέση Ανατολή παρατηρούμε, όμως, ότι δεν υπάρχει ουσιαστική 

διαφορά μεταξύ της οικοδόμησης της ενδοκρατικής και της περιφερειακής 

ασφάλειας, διότι η σχέση ανάμεσα στην ασφάλεια και στην ανασφάλεια καθορίζεται 

τόσο σε σχέση με τα ενδοκρατικά, όσο και σε σχέση με τα εξωτερικά στοιχεία που 

απειλούν το ίδιο να καταστρέψουν τις κρατικές δομές και τα κυβερνώντα 

καθεστώτα. Η ασφάλεια των καθεστωτικών ελίτ εμποδίζει την επίτευξη της ειρήνης, 

διότι αυτή επιτυγχάνεται μέσω της κρατικής καταστολής και της καταπίεσης άλλων 

ομάδων, εμποδίζοντας έτσι την εξάλειψη των συγκρούσεων στο εσωτερικό των 

κρατών και την οικοδόμηση ενός συστήματος περιφερειακής ασφάλειας
128

. 

Επομένως, το πώς μεταβάλλεται η σχετική ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στις 

αντίπαλες ομάδες είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την οικοδόμηση ενός 

περιφερειακού συστήματος ασφαλείας. Η φύση των ηγέτιδων ελίτ και η σχέση τους 

με τη νομιμοποιημένη βία επηρεάζουν τη συμμετοχή των καθεστώτων στο σύστημα 

περιφερειακής ασφάλειας
129

. 

Για τις ανάγκες, επομένως, της παρούσας διατριβής είναι απαραίτητο να 

προστεθεί ως επιπλέον μεταβλητή στη νεορεαλιστική προσέγγιση, η προσέγγιση του 

Νεοκλασικού Ρεαλισμού και της αλληλεπίδρασης των εσωτερικών και εξωτερικών 

παραγόντων. Με το τρόπο αυτό ερμηνεύεται καλύτερα ο ρόλος των μεγάλων 

δυνάμεων στο ζήτημα του εκδημοκρατισμού των κρατών της Μέσης Ανατολής και η 

επιρροή που αυτές άσκησαν προς την κατεύθυνση των πολιτειακών αλλαγών. Ο 

Robert D. Putnam έγραψε σχετικά με την αλληλεπίδραση της εσωτερικής και 

εξωτερικής πολιτικής ότι, «η εσωτερική πολιτική και οι διεθνείς σχέσεις συχνά 

αλληλεπιδρούν, αλλά οι θεωρίες μας δεν έχουν ακόμα ξεδιαλύνει αυτό το γρίφο της 

ανάμειξης»
130

. Έως τώρα οι θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων και η συγκριτική 

πολιτική αποτελούσαν δυο εντελώς ξεχωριστά και ανεξάρτητα πεδία πολιτικής 

ανάλυσης, εσωτερικής και διεθνούς, με διαφορετικούς δρώντες και συγκεκριμένους 
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κανόνες. Σπάνια ένας αναλυτής συνδύαζε τα δύο αντικείμενα, για να ερμηνεύσει τα 

φαινόμενα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής ερμηνεύοντας τις Διεθνείς Σχέσεις των 

κρατών ή και το αντίθετο. Συγκεκριμένα, ο εκδημοκρατισμός των κρατών και οι 

δημοκρατικές μεταβάσεις αποτελούσαν πεδίο μελέτης της συγκριτικής πολιτικής και 

το διεθνές πλαίσιο αποτελούσε μια διάσταση που σπανίως εξεταζόταν. Κατά 

συνέπεια, τόσο οι θεωρητικές, όσο και οι εμπειρικές μελέτες των δημοκρατικών 

μεταβάσεων αγνοούσαν τις διεθνείς επιρροές στις αιτίες, τις διαδικασίες και στα 

αποτελέσματα των μεταβάσεων
131
, αφού η μελέτη των δημοκρατικών μεταβάσεων 

δεν περιελάμβανε αναλύσεις που σχετίζονταν με το ρόλο που διαδραμάτιζαν οι 

ΗΠΑ, η ΕΕ και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις κατά την προώθηση του 

εκδημοκρατισμού σε πιο αδύναμα κράτη ανά τον κόσμο
132

. Οι δύο πειθαρχίες, της 

συγκριτικής πολιτικής και των Διεθνών Σχέσεων, γεφύρωσαν το χάσμα που τις 

χώριζε, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έπειτα από τον εκδημοκρατισμό των 

κρατών της Ανατολικής Ευρώπης και τον προφανή ρόλο που διαδραμάτισε εκεί ο 

διεθνής παράγοντας και, κυρίως, οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Οι προσεγγίσεις του 

εκδημοκρατισμού των κρατών έγιναν περισσότερο διεπιστημονικές με στόχο να 

αποκαλυφθεί η σχέση μεταξύ εσωτερικών-εξωτερικών σχέσεων κατά τη διαδικασία 

των δημοκρατικών μεταβάσεων.  

Στην παρούσα μελέτη ο εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης Ανατολής 

ερμηνεύεται μέσα από το πρίσμα τόσο της συγκριτικής πολιτικής, όσο και της 

θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων, διότι αναγνωρίζεται ότι, αν και ο εκδημοκρατισμός 

ενός κράτους οφείλεται στη δράση των εσωτερικών πολιτικών δυνάμεων, ωστόσο, 

οι στρατηγικές τους και οι υπολογισμοί τους συχνά επηρεάζονται από τις πιέσεις που 

δέχονται από τις εξωτερικές δυνάμεις και δομές
133

. Εξάλλου, όπως υποστηρίζει και ο 

Putnam, οι εξωτερικοί παράγοντες διεισδύουν σε ένα εσωτερικό πολιτικό σύστημα 

και επηρεάζουν τις συνθήκες που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την πολιτειακή 

                                                 
131

 Pridham Geoffrey, “International Influences and Democratic Transition: Problems of Theory and 

Practice in Linkage Politics” στο Pridham, Geoffrey, (eds.) Encouraging Democracy: the 

International Context of Regime Transition in Southern Europe, Leicester University Press, Leicester 

and London, 1991, σ. 1 
132

 Smith Tony, America’s Mission. The United States and the Worldwide Struggle for Democracy in 

the Twentieth Century, NJ: Princeton University Press, Princeton, 1994, σ. xiii-xiv 
133

 Whitehead Lawerence, “Democracy by Convergence and Southern Europe: A Comparative 

Politics Perspective”, στο Pridham Geoffrey (eds.), Encouraging Democracy: the International 

Context of Regime Transition in Southern Europe, Leicester University Press, Leicester and London, 

1991, σ. 45-6 



 

[312] 

 

μετάβαση
134

. Οι εξωτερικοί παράγοντες επιδρούν στην περίπτωση κατάρρευσης ενός 

αυταρχικού καθεστώτος, όπως συνέβη στην περίπτωση της Λατινικής Αμερικής στα 

1970 και 1980. Ειδικά, στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής, όπως θα καταδειχθεί 

στο επόμενο κεφάλαιο και στο κεφάλαιο που αναλύει την περίπτωση της 

κατάρρευσης των αυταρχικών καθεστώτων, έπειτα από το φαινόμενο της «Αραβικής 

Άνοιξης», οι διεθνείς δρώντες, μεγάλες και περιφερειακές δυνάμεις, εμπλέκονται 

στα εσωτερικά ζητήματα των κρατών στην προσπάθεια τους να ελέγξουν τη νέα 

κατανομή ισχύος που δημιουργείται, έπειτα από την κατάρρευση της υπάρχουσας 

τάξης πραγμάτων και τη δημιουργία ενός νέου status quo. Οι μεγάλες δυνάμεις του 

διεθνούς συστήματος ενδιαφέρονται για τις πολιτειακές μεταβολές στο εσωτερικό 

των κρατών, αντίπαλων ή συμμαχικών, διότι βρίσκονται διαρκώς υπό το φόβο 

αποσταθεροποίησης του διεθνούς συστήματος και απώλειας της σχετικής τους 

ισχύος. Για το λόγο αυτό προσφέρουν ή αποσύρουν την υποστήριξη τους σε 

αυταρχικά καθεστώτα τα οποία ταλανίζονται από εσωτερικές εξεγέρσεις. Οι 

πολιτειακές αλλαγές στο εσωτερικό των κρατών, ιδίως σε περιφέρειες που κρίνονται 

από τις μεγάλες δυνάμεις ως ιδιαίτερου γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος για την 

εξασφάλιση των συμφερόντων τους έναντι έταιρων διεκδικητών αναζήτησης ισχύος 

με βάση το δίλημμα ασφαλείας, εξαναγκάζει τους διεθνείς δρώντες να παρατηρούν 

τις πολιτειακές αυτές αλλαγές στο εσωτερικό των καθεστώτων. Αυτό τις οδηγεί να 

επεμβαίνουν σε περιπτώσεις τυχόν πολιτειακής μεταβολής υπό το φόβο ότι η νέα 

κατάσταση που θα προκύψει μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από μια 

ανταγωνιστική μεγάλη δύναμη, η οποία θα επιχειρήσει να αυξήσει την επιρροή της 

εκμεταλλευόμενη την εσωτερική αστάθεια του καθεστώτος υπό μετάβαση.  

Στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής οι διεθνείς δρώντες έχουν μια συνεχή 

παρουσία στην εσωτερική πολιτική σκηνή των κρατών, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε 

περισσότερο ενεργή ανάλογα με το βαθμό που οι εσωτερικές διεργασίες επηρεάζουν 

τα συμφέροντα ασφαλείας τους. Παρατηρούμε, επομένως, τους διεθνείς δρώντες να 

αποφασίζουν όχι μόνο για τον χειρισμό ζητημάτων της εξωτερικής πολιτικής και 

των διακρατικών σχέσεων, αλλά να επηρεάζουν και τις εσωτερικές πολιτικές 

αποφάσεις των κρατών
135

 κάτι που συμβαίνει ιδιαίτερα σε περιόδους πολιτικών 
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κρίσεων που σηματοδοτούν σημαντικές πολιτειακές μεταβάσεις. Οι πολιτειακές 

μεταβάσεις είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και επηρεάζουν τη στάση των μεγάλων 

δυνάμεων, καθώς οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί, έπειτα από την ολοκλήρωση της 

πολιτειακής μεταβολής, μπορεί να επιχειρήσουν την ακύρωση διεθνών συμφωνιών, 

την απομάκρυνση από μια παραδοσιακή συμμαχία και την επιδίωξη συμμαχίας με 

μια άλλη μεγάλη ή περιφερειακή δύναμη. Η νέα κατάσταση είναι σε θέση να 

οδηγήσει μια μεγάλη δύναμη που επωφελούνταν από το προηγούμενο status quo σε 

απομείωση της ισχύος της που με τη σειρά της θα διαταράξει τη θέση της στο 

διεθνές σύστημα κατανομής ισχύος. Μάλιστα, η παρατήρηση αυτή οδήγησε τον 

Chalmers Douglas να μιλήσει για ένα νέο τύπο πολιτικού συστήματος που το 

ονόμασε «διεθνοποιημένο πολιτικό σύστημα». Σε σχέση με άλλες πιο συμβατικές 

αναλύσεις της επίδρασης των εξωτερικών παραγόντων στην εσωτερική πολιτική των 

κρατών που αντιμετωπίζουν τις διεθνείς επιδράσεις είτε ως διακρατικές, είτε ως 

εντελώς εξωτερικά επεμβαίνουσες στο πολιτικό σύστημα μιας χώρας, η ανάλυση 

αυτή συμπεριλαμβάνει τους διεθνείς δρώντες ως εσωτερικά συστατικά στοιχεία του 

πολιτικού συστήματος ενός κράτους και όχι ως δρώντες εξωτερικούς σε αυτό
136

. 

Ως εκ τούτου, η δομή του διεθνούς συστήματος επηρεάζει τις στρατηγικές 

των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στα κράτη-πελάτες του διεθνούς συστήματος. 

Καθώς το διεθνές σύστημα αποτελείται από μια μειοψηφία μεγάλων δυνάμεων και 

από μια πλειοψηφία μικρών δυνάμεων οι οικονομικοί και στρατιωτικοί πόροι 

κατανέμονται ανισομερώς, με την πλειοψηφία των πόρων να βρίσκονται υπό την 

κατοχή των μεγάλων δυνάμεων
137

. Κατά δεύτερον, το διεθνές σύστημα 

χαρακτηρίζεται από αναρχία, μια κατάσταση που εξαναγκάζει τα κράτη στην 

επιδίωξη της ισχύος. Υπό αυτό το πλαίσιο, τα κράτη και ειδικότερα οι μεγάλες 

δυνάμεις βασίζονται στη διαμόρφωση συμμαχιών και δικτύου κρατών υπό την 

επιρροή τους ως εργαλείου εξωτερικής πολιτικής
138
. Οι μεγάλες δυνάμεις στο 

πλαίσιο της διαμόρφωσης συμμαχιών εξοπλίζουν ή χρηματοδοτούν τους συμμάχους 

τους, συνήθως μικρότερες δυνάμεις, με αντάλλαγμα πολιτικές και στρατιωτικές 

εξυπηρετήσεις, καθώς και πρόσβαση στις συμμαχικές αγορές και στους 

συμμαχικούς πόρους.  
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Επιπλέον, όπως υποστήριξε και ο Boix, το μέγεθος και ο βαθμός ξένης 

επέμβασης μιας μεγάλης δύναμης στην εσωτερική πολιτική των υπόλοιπων κρατών 

εξαρτάται από τη δομή του διεθνούς συστήματος
139

. Στην περίπτωση ενός 

μονοπολικού συστήματος, όπου κυριαρχεί μία μόνο μεγάλη δύναμη, όπως ήταν η 

περίπτωση των ΗΠΑ, μετά το 1990, ή η περίπτωση μιας συμμαχίας δυνάμεων κάτω 

από ένα κοινό καθεστώς ασφαλείας, όπως η Ιερά Συμμαχία, μετά το Συνέδριο της 

Βιέννης το 1815, αν η κυρίαρχη δύναμη του διεθνούς συστήματος διαθέτει 

αυταρχικό πολιτικό σύστημα υποστηρίζει τα αυταρχικά καθεστώτα, διότι οι 

αυταρχικές πολιτικές δομές τείνουν να διατηρούν το status quo, ενώ οι ελεύθερες 

εκλογές μπορούν να αναδείξουν ηγέτες ή κόμματα αντίθετα με τις πολιτικές της 

μεγάλης δύναμης που κυριαρχεί στο διεθνές σύστημα
140

. Κατά δεύτερον, η 

εξάπλωση της δημοκρατίας θα μπορούσε να απειλήσει το ίδιο το πολιτικό σύστημα 

μιας αυταρχικής μεγάλης δύναμης και να το οδηγήσει σε κατάρρευση, όπως συνέβη 

με την περίπτωση των κρατών της Ιεράς Συμμαχίας που ανησυχούσαν για τις 

φιλελεύθερες επαναστάσεις μετά τους Ναπολεόντειους Πολέμους, καθώς αυτές θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση των Αυτοκρατοριών στην Ευρώπη
141

.  

Από την άλλη σε ένα μονοπολικό πολιτικό σύστημα, όπου η κυρίαρχη δύναμη 

του διεθνούς συστήματος είναι δημοκρατία τότε στην περίπτωση αυτή ο μοναδικός 

ηγεμόνας του συστήματος έρχεται κατά τον Boix αντιμέτωπος με ένα δίλημμα. Από 

τη μια προτιμά τη Δημοκρατία εξαιτίας της ισχυρής ιδεολογικής ταύτισης με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις εκλογές, ενώ από την άλλη υπολογίζει την αντίδραση 

της κοινής γνώμης σε αποφάσεις που σχετίζονται με ζητήματα εξωτερικής 

πολιτικής
142

. Παρόλα αυτά, μια δημοκρατική δύναμη που κυριαρχεί στο διεθνές 

σύστημα μπορεί να προσφέρει την υποστήριξή της σε αυταρχικά καθεστώτα από 

φόβο μήπως μια εκλογική νίκη αντίπαλων πολιτικών συσχετισμών στο εσωτερικό 

των κρατών και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης προχωρήσει στην ακύρωση των 

διεθνών συνθηκών. Επιπλέον, οι δημοκρατίες είναι λιγότερο αξιόπιστοι σύμμαχοι 

εξαιτίας της αστάθειας
143

 που χαρακτηρίζει τα δημοκρατικά πολιτεύματα. Σε μια 
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δημοκρατία υπάρχει η πιθανότητα να ανέλθει στην εξουσία ακόμα και ένα 

επαναστατικό καθεστώς που θα αντιτίθεται σθεναρά στα συμφέροντα μιας μεγάλης 

δύναμης του διεθνούς συστήματος.  

Πάντως, σε γενικές γραμμές σε ένα μονοπολικό διεθνές σύστημα, αν η 

κυρίαρχη δύναμη είναι δημοκρατική, τότε αυτή χαρακτηρίζεται από την τάση 

εξάπλωσης και εξαγωγής του δημοκρατικού πολιτεύματος, διότι το κόστος μιας 

δημοκρατικής κατάρρευσης είναι μικρό, δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική μεγάλη 

δύναμη, για να συνεργαστεί με μια επαναστατική κυβέρνηση
144

. Αυτό εξηγεί γιατί οι 

Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωξαν την εξάπλωση της δημοκρατίας μετά την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Από την άλλη μια δημοκρατική δύναμη μπορεί 

βεβαίως να αποφύγει την προώθηση του εκδημοκρατισμού κρατών, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από πολιτική πόλωση ή στα οποία ο εκδημοκρατισμός μπορεί να 

περιλαμβάνει υψηλό γεωστρατηγικό ρίσκο. Αυτό εξηγεί την υποστήριξη των ΗΠΑ 

σε πολλά αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ 

προωθούν τον εκδημοκρατισμό στη Μέση Ανατολή μόνο στα κράτη εκείνα που η 

εξουσία δεν κινδυνεύει να καταληφθεί από τους ισλαμιστές ή από φιλοϊρανικά 

κόμματα.  

Αντίθετα, σε ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα στο οποίο πολλές δυνάμεις 

ανταγωνίζονται για την ηγεμονία και προσπαθούν να εξισορροπήσουν η μία την 

άλλη, οι επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων στην εσωτερική πολιτική σκηνή των 

μικρότερων δυνάμεων είναι περισσότερες, καθώς οποιαδήποτε καθεστωτική αλλαγή 

είναι πιθανό να οδηγήσει σε μεταστροφή συμμαχιών
145

. Οι δημοκρατικές μεγάλες 

δυνάμεις επιλέγουν για τα μη αναπτυγμένα κράτη τη σταθερότητα ενός αυταρχικού 

καθεστώτος από τη δημοκρατική μετάβαση, ιδιαιτέρα αν οι αντίπαλες μεγάλες 

δυνάμεις συντάσσονται με το πλευρό των επαναστατών. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, η στάση των ΗΠΑ απέναντι στα καθεστώτα της Λατινικής Αμερικής 

και της Νότιας Ασίας, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Αντίθετα, αν ένα 

κράτος είναι αναπτυγμένο και υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να σταθεροποιηθεί το 
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δημοκρατικό πολίτευμα, τότε οι δημοκρατικές υπερδυνάμεις είναι πιθανό να 

στηρίξουν τον εκδημοκρατισμό.  

 Η επίδραση, λοιπόν, την οποία ασκούν οι μεγάλες δυνάμεις στις πολιτειακές 

μεταβολές των κρατών και η εμπλοκή τους σε ζητήματα που σχετίζονται με τον 

εκδημοκρατισμό των κρατών ερμηνεύονται μέσα από τη θεωρία του πολιτικού 

ρεαλισμού, διότι οι μεγάλες δυνάμεις επιδιώκουν να εμποδίσουν τους αντιπάλους 

τους από το να κυριαρχήσουν σε περιφέρειες του κόσμου που διαθέτουν μεγάλο 

πλούτο και είναι περιοχές κρίσιμου γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος, όπως στην 

περίπτωση των κρατών της Μέσης Ανατολής. Καθώς οι πολιτειακές μεταβολές είναι 

σε θέση να αλλάξουν τους εσωτερικούς συσχετισμούς ισχύος που με τη σειρά τους 

θα επηρεάσουν τις εξωτερικές σχέσεις των κρατών, οι μεγάλες δυνάμεις 

επεμβαίνουν έμμεσα ή άμεσα στις πολιτειακές μεταβολές -στη συγκεκριμένη 

περίπτωση στον εκδημοκρατισμό της Μέσης Ανατολής- προσπαθώντας να ελέγξουν 

το εύρος, το μέγεθος και το χρόνο των μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι αυτές οι περιοχές δεν θα περιέλθουν υπό τον έλεγχο μιας 

αντίπαλης δύναμης. 

 

10.3 Επεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων στα πολιτικά καθεστώτα της 

Μέσης Ανατολής 
 

Η εξέταση της στάσης των μεγάλων δυνάμεων στον εκδημοκρατισμό της 

Μέσης Ανατολής κατά τις προηγούμενες δεκαετίες οδηγεί στη διαπίστωση ότι δεν 

εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τις δημοκρατικές πολιτειακές μεταβάσεις στο 

υποσύστημα της Μέσης Ανατολής. Αντίθετα, μάλιστα, οι επεμβάσεις των ισχυρών 

κρατών της Δύσης ανέστειλαν την εγκαθίδρυση δημοκρατικών πολιτευμάτων και το 

γεγονός αυτό είναι σε θέση να ερμηνεύσει την καθυστερημένη πολιτική ανάπτυξη 

των κρατών της περιοχής και την επικράτηση αυταρχικών μορφών διακυβέρνησης. 

Μια σύντομη ιστορική προσέγγιση του ζητήματος αποδεικνύει τον 

παραπάνω ισχυρισμό. Η πλειοψηφία των κρατών της Μέσης Ανατολής βρισκόταν 

για περισσότερο από τετρακόσια χρόνια υπό Οθωμανική Κυριαρχία
146

. Η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία εκτεινόταν από τη Μέση Ανατολή έως την Περσική 
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 Πολλοί αναλυτές αναγνωρίζουν ως αίτιο της έλλειψης πολιτικής αντιπροσώπευσης στην περιοχή 

της Μέσης Ανατολής τη γραφειοκρατική φύση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τον 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα της σουλτανικής διακυβέρνησης. 
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Αυτοκρατορία στην Ανατολή, στην Αιθιοπία και το Σουδάν στην ανατολική Αφρική, 

στα Βαλκάνια και σε ολόκληρη τη Βόρεια Αφρική. Η περιοχή δεν αποτελούσε μια 

εδαφική ενότητα και η διοίκηση αυτής της αχανούς αυτοκρατορίας βασιζόταν σε 

φόρου υποτελείς ηγεμόνες στην Πύλη. Επίσης, η προαποικιακή κοινωνική 

κατάσταση στηριζόταν σε ιεραρχικές σχέσεις και οι ηγεμόνες των κοινοτήτων, οι 

ποιμενικές φυλές, οι τεχνίτες των πόλεων και οι έμποροι ήταν επί της αρχής 

υπόλογοι στους τοπικούς άρχοντες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι 

συνέλεγαν τους φόρους.  

Έπειτα από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετά το τέλος του 

Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, προέκυψε η σύγχρονη Μέση Ανατολή, όταν 

εγκαθιδρύθηκε το καθεστώς εντολής των νεοσχηματιζόμενων κρατών της περιοχής. 

Έπειτα από την οριστική επίλυση του Ανατολικού Ζητήματος
147

 με τη διάλυση του 

Μεγάλου Ασθενούς και τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επιβλήθηκε 

ο αποικιακός έλεγχος των μεγάλων δυνάμεων στα νεοσυσταθέντα κρατίδια της 

Μέσης Ανατολής. Η Συνθήκη των Βερσαλλιών προέβλεπε πως οι αραβικές χώρες, 

που έως εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν υπό οθωμανική κυριαρχία μπορούσαν να 

αναγνωριστούν ως ανεξάρτητες, αλλά υποκείμενες σε ένα καθεστώς αρωγής και 

συμβουλών από ένα κράτος στο οποίο είχε ανατεθεί εντολή προσωρινής 

διοίκησης
148

. Έτσι, σύμφωνα με τους όρους των εντολών προσωρινής διοίκησης, 

που είχε αναθέσει επίσημα η Κοινωνία των Εθνών το 1922, η Βρετανία αναλάμβανε 

υπ’ ευθύνη της το Ιράκ και την Παλαιστίνη και η Γαλλία αναλάμβανε τη Συρία και 

το Λίβανο. Στη Συρία μια προσπάθεια για δημιουργία ανεξάρτητου κράτους υπό το 

γιο του Χουσεΐν, Φεϊζάλ, κατεστάλη από τους Γάλλους και συγκροτήθηκαν δύο 

                                                 
147

 Το Ανατολικό Ζήτημα αφορά τα διπλωματικά και πολιτικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από 

τις εγγενείς αδυναμίες στη διατήρηση της συνοχής του Οθωμανικού Κράτους που παρουσιάστηκαν 

από τα μέσα του 18ου μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Η σταδιακή κάμψη της ισχύος της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία κατείχε μια πολύ σημαντική για τα γεωστρατηγικά συμφέροντα 

των συμμάχων περιοχή, έθεσε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις αντιμέτωπες με το δίλημμα της διανομής της 

κληρονομιάς του Μεγάλου Ασθενούς. Στους συσχετισμούς των Μεγάλων Δυνάμεων, η μεν Ρωσία 

υποστήριζε τη διάλυση και διανομή των εδαφών των Οθωμανών, επιδιώκοντας να καταλάβει τα 

Στενά και να αποκτήσει έξοδο στη Μεσόγειο. Από την άλλη, η Αγγλία με τη Γαλλία, έχοντας ισχυρά 

συμφέροντα στην περιοχή, επιδίωκαν τη διατήρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία τους 

εξυπηρετούσε με την παρουσία της, λειτουργώντας ως ανάχωμα κατά των Ρώσων. Οι Κεντρικές 

Δυνάμεις (Αυστρία, Γερμανία) είχαν μικρές εδαφικές επιδιώξεις έναντι των Οθωμανών και μόλις τις 

εξασφάλισαν άρχισαν σταδιακά να στρέφονται προς την πολιτική της συντήρησης του Οθωμανικού 

κράτους. 
148

 Hourani Albert, Ιστορία του Αραβικού Κόσμου, (μτφρ. στα ελληνικά Θεοδώρα Δαρβίρη, τίτλος 

πρωτοτύπου: A History of the Arab Peoples, 1991), Εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 2009, σ. 437 
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πολιτικές οντότητες: το κράτος της Συρίας και το κράτος του Λιβάνου. Στα 

ανατολικά ιδρύθηκε το πριγκιπάτο της Υπεριορδανίας, υπό την κυριαρχία ενός 

άλλου γιου του Χουσεΐν, του Αμπντουλάχ, και υπό βρετανική προσωρινή διοίκηση. 

Στο Ιράκ μια εθνικιστική εξέγερση, το 1920, εναντίον της στρατιωτικής κατοχής 

οδήγησε σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης των θεσμών υπό βρετανικό έλεγχο
149

. Ο 

Φεϊζάλ που είχε εκδιωχθεί από τους Γάλλους στη Συρία ανακηρύχθηκε βασιλιάς του 

Ιράκ υπό βρετανική επιτήρηση και εντός του πλαισίου της εντολής προσωρινής 

διοίκησης. Έτσι, μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το σύνολο των 

αραβικών χωρών της Μέσης Ανατολής βρισκόταν υπό ευρωπαϊκή επικυριαρχία. Η 

Υεμένη και η Σαουδική Αραβία περικυκλωμένες από τη βρετανική δύναμη 

παρέμειναν ανεξάρτητες εντός ορισμένων ορίων, τα κράτη του Κόλπου είχαν 

βρετανούς συμβούλους αλλά όχι άμεση κυριαρχία και το Ιράν αποτελούσε μια 

αυτοκρατορία.  Το μόνο κράτος που κατόρθωσε να κερδίσει την ανεξαρτησία του με 

το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε η Τουρκία του Κεμάλ Ατατούρκ
150

, 

όπως προέκυψε μέσα από τη διάλυση της πολυεθνικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

 Η ευρωπαϊκή επεκτατικότητα μεταμόρφωσε τη φύση, τα εδαφικά όρια, το 

πολιτικό σύστημα και την οικονομική βάση της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Η αποικιοκρατική μορφή διακυβέρνησης που προωθούσαν η Γαλλία και η  Βρετανία 

οδήγησε στη χάραξη νέων συνόρων, μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τρόπο 

αυθαίρετο, ενώ δημιουργήθηκαν νέα διοικητικά κέντρα και μια ισχυρή 

γραφειοκρατία με στόχο την εξασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας παρά την 

κοινωνική ανάπτυξη
151

. Έτσι, την εποχή της αποικιοκρατίας, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις 

άφησαν το στίγμα τους στις πολιτικές και κοινωνικές δομές των κρατών, στις οποίες 

προσέδωσαν αποικιακά χαρακτηριστικά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις 

προτιμήσεις των τοπικών πληθυσμών
152

. Η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία είχε ως 
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 Στο ίδιο, σ. 438 
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 Ο σχηματισμός του νέου εθνικού κράτους της Τουρκίας ακολούθησε έναν προσανατολισμό που 

την απομάκρυνε από το οθωμανικό παρελθόν και τις αραβικές χώρες. Μέσα από την επιλογή της 

ανασυγκρότησης της κοινωνίας στη βάση της εθνικής ενότητας, του αυστηρού διαχωρισμού 

θρησκείας και κράτους, τον εκδυτικισμό των πολιτικών θεσμών και τον εξευρωπαϊσμό, η Τουρκία 

απομακρύνθηκε συνειδητά από τον μεσανατολικό κόσμο. Βλ. Στο ίδιο, σ. 439 
151

 Rod Hague & Martin Harrop, ό.π., σ. 125  
152

 Η αποικιακή κυριαρχία στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική μπορεί να διακριθεί σε δύο 

τύπους: στην άμεση κυριαρχία, όπως αυτής της Ιταλίας στη Λιβύη και της Γαλλίας στην Τυνησία και 

στην Αλγερία, και της έμμεσης κυριαρχίας, όπως για παράδειγμα συνέβαινε στην Αίγυπτο και στα 

καθεστώτα εντολής της εύφορης ημισελήνου δηλαδή του Ιράκ, της Ιορδανίας, της Συρίας, της 
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αποτέλεσμα τον σχηματισμό τεχνητών πολιτικών οντοτήτων υπό την έννοια ότι τα 

κράτη υπό αποικιακό έλεγχο δεν προέκυψαν μέσα από τις ίδιες τις τοπικές 

κοινωνίες, αλλά αντιθέτως τα πολιτικά συστήματα και τα σύνορα αυτών των κρατών 

ήταν περισσότερο αποτέλεσμα επιβολής, προκειμένου να εξυπηρετήσουν διοικητικά 

τις μεγάλες δυνάμεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι θρησκευτικοί, εθνικοί, 

φυλετικοί και γλωσσικοί διαχωρισμοί των κοινοτήτων
153

. Υπό αυτό το πρίσμα, η 

αποικιοκρατία είναι ο συνδετικός κρίκος που ενώνει σε ένα κοινό παρελθόν με κοινά 

χαρακτηριστικά τις περισσότερες περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου ανάμεσα 

τους τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται 

από κοινά κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, αποτέλεσμα του αυθαίρετου 

αποικιακού συνοριακού διαχωρισμού των πολυπολιτισμικών και πολυεθνοτικών 

αυτών κοινωνιών. 

Επιπλέον, τα αποικιακά κράτη έθεσαν τις πολιτικές βάσεις των καθεστώτων 

της Μέσης Ανατολής. Οι μοναρχίες της Ιορδανίας και του Ιράκ ήταν βρετανικής 

εμπνεύσεως και οι προύχοντες αστοί, πρώην αξιωματούχοι της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και οι κυρίαρχες οικογένειες των φυλών, που είχαν ήδη μετατραπεί 

σε μεγαλογαιοκτήμονες, τοποθετήθηκαν ως πολιτικοί αξιωματούχοι των πολιτικών 

συστημάτων των κρατών της Μέσης Ανατολής
154

. Εξαιτίας της αποικιοκρατικής 

περιόδου το μεσανατολικό κράτος διογκώθηκε, καθώς στρατοί, υπουργεία, 

αστυνομία, περιφερειακή διοίκηση και εκπαιδευτικό σύστημα εγκαθιδρύθηκαν 

εκείνη την εποχή, προκειμένου να παραχθεί το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για 

τη στελέχωση των παραπάνω θεσμών. Το αποικιακό κράτος ήταν υπερανεπτυγμένο 

σε σχέση με τις κοινωνικές δομές στην αποικιοκρατούμενη Μέση Ανατολή
155

 και τα 

πολιτικά συστήματα στα κράτη αποικίες των μεγάλων δυνάμεων οργανώθηκαν κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των τελευταίων. Η δομή αυτών 

των πολιτικών συστημάτων χαρακτηριζόταν από υπερανεπτυγμένες πολιτικές και 

                                                                                                                                          
Παλαιστίνης και του Λιβάνου. Βλ. Cammack Paul A., David Pool, & William Tordoff, Third World 

Politics: A Comparative Introduction, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1993, σ. 44 
153

 Για παράδειγμα, οι Κούρδοι μοιράστηκαν ανάμεσα στο Ιράκ, το Ιράν και την Τουρκία, στο Λίβανο 

οι Άραβες σουνίτες μουσουλμάνοι αναγκάστηκαν να συνυπάρξουν με χριστιανικές και άλλες 

μουσουλμανικές σέχτες, ενώ οι ομάδες νομάδων, που ήταν συνηθισμένες να μετακινούνται στις 

ερήμους της Μέσης Ανατολής, παγιδεύτηκαν μέσα στα νέα κρατικά όρια, καθώς οι παραδοσιακοί 

εμπορικοί δρόμοι, όπως αυτοί της Μοσούλης-Χαλεπιού και της Δαμασκού-Βαγδάτης είχαν πλέον 

αποκοπεί. Βλ. Στο ίδιο, σ. 45 
154

 Στο ίδιο,  σ. 45 
155

 Martinussen John, ό.π., σ. 29 
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στρατιωτικές γραφειοκρατίες και νομικά συστήματα δυτικού τύπου
156

. Από αυτά τα 

«εμφυτευμένα κράτη»
157

 τα νομοθετικά συστατικά του κράτους, δηλαδή οι 

εκλεγμένες συνελεύσεις αντιπροσώπων, απουσίαζαν ή διαδραμάτιζαν 

περιθωριακούς ρόλους σε σχέση με τα εκτελεστικά και δικαστικά συστατικά 

στοιχεία του κράτους. Ακόμα και στην μετααποικιακή κατάσταση, οι ευρωπαϊκές 

δυνάμεις διατήρησαν την ικανότητά τους να ελέγχουν και να καθοδηγούν τις 

αποικιακές κυβερνήσεις «και δεν τους επέτρεπαν να ανταποκριθούν στις γενικές 

οδηγίες και τις πολιτικές που αποφασίζονταν από τα εκλεγμένα κοινοβούλια, που 

αντιπροσώπευαν τον πληθυσμό των αποικιοκρατούμενων περιοχών»
158

. Επομένως, 

τα κράτη αυτά, ανάμεσα τους και τα κράτη της Μέσης Ανατολής, θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν υπανάπτυκτα σε σχέση με τα δημοκρατικά τους συστατικά στοιχεία 

-τη λειτουργία του κοινοβουλίου και το κομματικό σύστημα- αλλά 

υπεραναπτυγμένα σε σχέση με τις πολιτικές και στρατιωτικές τους γραφειοκρατίες. 

Ειδικότερα, στη Μέση Ανατολή τα προβλήματα που προέκυψαν από τις 

παραπάνω παρεμβάσεις έλαβαν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις εξαιτίας των 

αντικρουόμενων υποσχέσεων που δόθηκαν στους Άραβες και στους Εβραίους από 

τους Βρετανούς κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τη μυστική 

αγγλο-γαλλική συμφωνία που διαχώριζε τον αραβικό κόσμο της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Η συμφωνία Sharif-MacMahon υποσχόταν στους Άραβες τη 

δημιουργία ενός ανεξάρτητου αραβικού κράτους που θα αποτελούνταν από τα 

σημερινά εδάφη της Συρίας, του Λιβάνου, του Ιράκ, της Ιορδανίας, της Παλαιστίνης 

και των δυτικών επαρχιών της Σαουδικής Αραβίας. Η υπόσχεση αυτή δόθηκε σε 

αντάλλαγμα για την εξέγερση των Αράβων εναντίον της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και την υποστήριξη της Αντάντ κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Από την άλλη, η Παγκόσμια Σιωνιστική Οργάνωση είχε λάβει την υπόσχεση της 

εγκαθίδρυσης ενός εβραϊκού κράτους στη γη της Παλαιστίνης με τη Διακήρυξη 

Μπαλφούρ, ένα βρετανικό έγγραφο του 1917, το οποίο δήλωνε πως η αγγλική 

κυβέρνηση έβλεπε ευνοϊκά την εγκαθίδρυση μιας «εβραϊκής πατρίδας» στην 

Παλαιστίνη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έβλαπτε τα πολιτικά και θρησκευτικά 
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 Στο ίδιο,  σ. 295 
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 Όρος που χρησιμοποίησε ο Πακιστανός κοινωνικός επιστήμονας Χαμτζά Αλαβί, ο οποίος 

μελέτησε τον τύπο των πολιτικών συστημάτων που κληροδότησαν οι αποικιακές δυνάμεις στα 
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δικαιώματα των άλλων κατοίκων της χώρας
159

. Ωστόσο, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι 

είχαν συμφωνήσει στο μεταξύ τους διαμοιρασμό της Γόνιμης Ημισελήνου με τη 

συμφωνία Syket- Picot
160

. Αυτή η διπλή υποχρέωση της Μεγάλης Βρετανίας, κατά 

τα χρόνια του αποικιακού ελέγχου της Παλαιστίνης, δηλαδή η δέσμευση για 

ανεξαρτησία και αυτοδιοίκηση της από τους Παλαιστίνιους Άραβες μαζί με την 

υπόσχεση για την εγκαθίδρυση ενός εβραϊκού κράτους, καλλιεργούσε ένα κλίμα 

ανασφάλειας και καχυποψίας που σε συνδυασμό με την ανάπτυξη αντιδυτικών 

συναισθημάτων προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των Αράβων και την έκρηξη 

του αραβικού εθνικισμού. Μετααποικιακά, τα αραβικά κράτη αγωνίστηκαν για τον 

προσδιορισμό της ταυτότητας τους μέσα από την ιδεολογική πρόκληση του 

παναραβισμού, ενώ ήρθαν αντιμέτωπα με το πανίσχυρο στρατιωτικά Ισραήλ το 

οποίο διέθετε και την υποστήριξη των δυτικών δυνάμεων
161

. Οι εξελίξεις αυτές κάθε 

άλλο παρά υποβοηθητικά λειτουργούσαν στην προώθηση της δημοκρατίας στη 

Μέση Ανατολή γενικά και στον Αραβικό κόσμο, ειδικότερα.  

Αλλά και η μετα-αποικιακή κατάσταση, και κυρίως, η πολιτική ατζέντα του 

Ψυχρού Πολέμου, επηρέασε καθοριστικά τη μελλοντική πολιτική εξέλιξη των 

κρατών του αναπτυσσόμενου κόσμου. Έτσι, η Μέση Ανατολή υπήρξε ανέκαθεν ένα 

σύστημα ιδιαίτερου γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος για τις δύο υπερδυνάμεις, ΗΠΑ 

και Σοβιετικής Ένωσης, με αποτέλεσμα να έρχονται σε δεύτερη μοίρα πολιτικά 

ζητήματα που αφορούσαν στον τύπο διακυβέρνησης της περιοχής. Την ίδια στιγμή 

οι πολιτικές αναταράξεις στις αραβικές χώρες αντιμετωπίζονταν από τις μεγάλες 

δυνάμεις ως μια κατάσταση επωφελής για την αύξηση των σφαιρών πολιτικής 

επιρροής. Ο γεωπολιτικός πλούτος των κρατών της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε 

να εξασφαλίσει στις υπερδυνάμεις τις απαραίτητες συνθήκες για αύξηση της ισχύος 

τους. Τα πετρελαϊκά αποθέματα της Μέσης Ανατολής και το ζήτημα του Ισραήλ 

ενέτειναν το ενδιαφέρον των υπερδυνάμεων για τα πολιτικά καθεστώτα της Μέσης 

Ανατολής, όταν όμως διακυβεύονταν ζωτικά στρατηγικά συμφέροντα ελάχιστα 

ασχολούνταν με την εσωτερική οργάνωση και δη με τον εκδημοκρατισμό των 

κρατών, εξέλιξη που μπορούσε να οδηγήσει στην επισφαλή για τις δύο υπερδυνάμεις 
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–και, κυρίως, για τις ΗΠΑ μέσω της εγκαθίδρυσης επαναστατικών καθεστώτων- 

κατάσταση της αποσταθεροποίησης του υποσυστήματος. Μάλιστα, κατά την 

περίοδο του διπολικού ανταγωνισμού των δύο υπερδυνάμεων, το περιφερειακό 

σύστημα της Μέσης Ανατολής απέκτησε αυξημένη γεωοικονομική σημασία ως πηγή 

πρώτων υλών και ενέργειας για το δυτικό βιομηχανικό κόσμο. Οι αυξημένες 

ενεργειακές ανάγκες της Δύσης, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετέτρεψαν το 

πετρέλαιο σε στρατηγικό μέσο και τη Μέση Ανατολή σε πεδίο στρατηγικού 

ανταγωνισμού για τον έλεγχο της νέας αυτής πηγής ενέργειας. Έτσι, πέραν της από 

αιώνων σημασίας της περιοχής ως άξονα του διαμετακομιστικού εμπορίου η Μέση 

Ανατολή απέκτησε τον επιπλέον σημαντικό ρόλο του αποθέματος φυσικών πηγών 

ενέργειας. Η άνοδος του ρόλου του πετρελαίου στα πλαίσια της οικονομικοπολιτικής 

και γεωστρατηγικής αντιπαράθεσης ισχύος το μετέτρεψε σε μια από τις βασικότερες 

παραμέτρους των Διεθνών Σχέσεων, με αποτέλεσμα τα πετρελαϊκά αποθέματα να 

ασκούν επίδραση στη στρατηγική συγκρότηση της περιοχής και στην τοποθέτηση 

των παγκόσμιων και περιφερειακών δυνάμεων στη συγκρότηση αυτή. 

Έτσι, η εξάρτηση της Δύσης από τα πετρελαϊκά αποθέματα της περιοχής και 

το δόγμα της αποτροπής των ΗΠΑ έναντι της ΕΣΣΔ καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις 

πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Την περίοδο του ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού, 

η Σαουδική Αραβία και τα κράτη του Περσικού Κόλπου λειτουργούν ως μεσάζοντες 

στη διάθεση των πετρελαϊκών αποθεμάτων προς τον δυτικό κόσμο. Από την άλλη τα 

αυταρχικά καθεστώτα του αραβικού εθνικισμού αντιλαμβάνονται το πετρέλαιο ως 

στρατηγικό πλεονέκτημα που είχε στη διάθεση του το κράτος μέσω της 

εθνικοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Έτσι, οι δυτικές δυνάμεις, καθ’ όλη 

τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη σταθερή ροή 

πετρελαϊκών αποθεμάτων από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ενώ 

ταυτόχρονα προσπαθούν να αποτρέψουν την εξάπλωση της σοβιετικής επιρροής στις 

μπααθικές και νασερικές δικτατορικές δομές με σοσιαλιστικό προσανατολισμό, 

στηρίζοντας όμως τις δικτατορικές δομές των δυτικόφιλων καθεστώτων της 

περιοχής. Όπως παρατηρεί και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Αχμέτ 

Νταβούτογλου, κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, «η γεωπολιτισμική, 

γεωοικονομική και γεωπολιτική δομή της περιοχής απέκτησε χαρακτηριστικά που 

συμβάδιζαν με τη διπολική δομή[…]η διαφοροποίηση μεταξύ μπααθικών και 
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νασερικών δικτατορικών δομών με προσανατολισμό καθοριζόμενο βάσει 

κατευθύνσεων σοσιαλιστικών ιδεολογιών και των δομών δυτικόφιλων δυναστειών, 

επικεντρωμένων στα παραδοσιακά νομιμοποιητικά σύμβολα, υπήρξε το νέο 

γεωπολιτισμικό μέτρο διαίρεσης της περιοχής που εμπεριείχε τα σημάδια του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού»
162
. Έτσι, οι δυτικές δυνάμεις στα πλαίσια του 

ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού και της ιδεολογικής πόλωσης επιδίωξαν να 

προστατέψουν τα παραδοσιακά αραβικά καθεστώτα και να ανατρέψουν τα 

καθεστώτα με επαναστατικό/ριζοσπαστικό χαρακτήρα, φίλα προσκείμενα στην 

Ε.Σ.Σ.Δ, εξαιτίας των σοσιαλίζουσών τους τάσεων, ενώ, ταυτόχρονα, προσπάθησαν 

να ελέγξουν το όπλο του πετρελαίου το οποίο είχε μετατραπεί σε πηγή ισχύος στα 

πλαίσια του οικονομικοπολιτικού ανταγωνισμού με την Ε.Σ.Σ.Δ. Από την άλλη, η 

Ε.Σ.Σ.Δ προσέλκυσε υποστηρικτές και προσπάθησε να καλλιεργήσει τις σχέσεις της 

με την Αίγυπτο, τη Συρία, το Ιράκ, τη Νότια Υεμένη, τη Λιβύη και την Αλγερία 

προβάλλοντας την ιδεολογία της, το γεγονός ότι δεν υπήρξε αποικιοκρατική δύναμη 

στην περιοχή και τη στήριξη της προς τον αγώνα των Παλαιστινίων. Ωστόσο, 

σύντομα έχασε τα ερείσματα της στην περιοχή, όταν άρχισε να πιέζει για την 

υπογραφή συνθηκών με στόχο τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων στις παραπάνω 

χώρες
163

. 

Η παραπάνω ανάλυση εξηγεί και την επεμβατικότητα των υπερδυνάμεων στα 

περιφερειακά και εσωτερικά ζητήματα των κρατών της Μέσης Ανατολής, γεγονός 

που είχε καταστροφικές συνέπειες για την πολιτική τους ανάπτυξη. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις υπερδυνάμεις οδηγούσε, για παράδειγμα 

τις ΗΠΑ, στην υποστήριξη αυταρχικών καθεστώτων στη βάση εξυπηρέτησης των 

συμφερόντων ασφαλείας τους και των υπολογισμών ισχύος πολλές φορές ακόμα και 

εις βάρος δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων, όπως αποδεικνύεται από το 

παράδειγμα της ανατροπής του Μοχάμεντ Μοσαντέκ στο Ιράν το 1953. Επιπλέον, η 

εξωτερική βοήθεια των μεγάλων δυνάμεων του δυτικού συνασπισμού προς τα 

δυτικόφιλα καθεστώτα της Μέσης Ανατολής υποβάθμιζε την ανάγκη των πολιτικών 

συμφώνων ανάμεσα στα αυταρχικά καθεστώτα και στο λαό, με αποτέλεσμα τα 

καθεστώτα να αποξενώνονται όλο και περισσότερο από τους κυβερνωμένους και να 
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γίνονται όλο και πιο τυραννικά. Ταυτόχρονα,  η εξωτερική οικονομική βοήθεια από 

τη Σοβιετική Ένωση και τις ΗΠΑ με τη μορφή «στρατηγικής βοήθειας» στα κράτη 

της Μέσης Ανατολής, τη διεθνή υποστήριξη των οποίων έκριναν ως ιδιαίτερης 

γεωστρατηγικής σημασίας στα πλαίσια του διπολικού ανταγωνισμού, συνέβαλε στη 

δημοσιονομική σταθερότητα των μεσανατολικών κρατών, με αποτέλεσμα να 

αποτρέπονται οι κρίσεις νομιμοποίησης που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν 

τα αυταρχικά πολιτικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής και να ξεκινήσει μια 

διαδικασία μετάβασης.  

Κατά συνέπεια, η πιθανότητα ανατροπής της ψυχροπολεμικής τάξης 

πραγμάτων στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής και αλλαγής του συσχετισμού 

δυνάμεων ενέπλεξε τις υπερδυνάμεις σε ένα παιχνίδι πολιτικού ανταγωνισμού με 

στόχο τη συγκρότηση συμμαχιών με τα αυταρχικά ή στρατιωτικά καθεστώτα της 

Μέσης Ανατολής. Μάλιστα οι υπερδυνάμεις σε αρκετές περιπτώσεις επενέβησαν 

ενεργά και άμεσα σε τοπικές συγκρούσεις μεταξύ αναπτυσσόμενων χωρών. Η 

επέμβαση και ανάμειξη των υπερδυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των 

μιλιταριστικών τάσεων των κρατών της Μέσης Ανατολής. Κατά συνέπεια, οι 

πολιτικές δομές των περισσότερων κρατών επηρεάστηκαν από τις εξελίξεις της 

περιόδου του Ψυχρού Πολέμου, καθώς οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις υπονομεύτηκαν 

από παράγοντες όπως: η δημιουργία σφαιρών επιρροής από τις δύο υπερδυνάμεις 

και η υποστήριξη φιλικά προσκείμενων καθεστώτων, τα οργανωμένα 

πραξικοπήματα και οι κατά καιρούς αραβο-ισραηλινές συγκρούσεις.   

Ο τερματισμός του Ψυχρού Πολέμου σηματοδότησε μια σειρά από 

σημαντικές  αλλαγές στο διεθνές σύστημα, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η στάση 

των μεγάλων δυνάμεων στο ζήτημα της διατήρησης των αυταρχικών καθεστώτων. 

Ειδικότερα, οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990  

άλλαξαν τις παραμέτρους των πολιτικών που εφαρμόζονταν στο υποσύστημα της 

Μέσης Ανατολής. Η πρώτη εξέλιξη αφορούσε στην αλλαγή των διεθνών 

συσχετισμών, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, και την ταυτόχρονη 

κατάρρευση της διπολικής πολιτικής και στρατιωτικής παγκόσμιας τάξης. Έτσι, τα 

μεσανατολικά κράτη τα οποία υποστηρίζονταν από τη Σοβιετική Ένωση βρέθηκαν 
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εκτεθειμένα και απομονωμένα έπειτα από την κατάρρευση της
164

. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, οι σύμμαχοι της πρώην ΕΣΣΔ βρέθηκαν αναγκασμένοι να προσαρμοστούν 

στα νέα διεθνή δεδομένα, αφού τα πολιτικά-οικονομικά τους συστήματα δεν ήταν σε 

θέση να τροφοδοτούν τους εσωτερικούς πολιτικούς μηχανισμούς πάνω στους 

οποίους στηρίζονταν έως τότε για τη διατήρηση της εξουσίας τους. Από την άλλη, η 

νέα κατάσταση δημιούργησε μεγάλα περιθώρια για περιφερειακές και τοπικές 

ένοπλες συγκρούσεις και οδήγησε τις μεγάλες δυνάμεις να προωθούν πολιτικές 

εκδημοκρατισμού των κρατών σε κάποιες περιοχές, όταν δεν διακυβευόταν το 

στρατηγικό τους πλεονέκτημα.  

Η μεταβολή της δομής του διεθνούς συστήματος, το οποίο από διπολικό 

εξελίχθηκε με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου σε πολυπολικό, όπου πόλοι ισχύος 

εκτός από τις ΗΠΑ είναι, επίσης, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα
165

 επηρέασε την 

εξέλιξη του εκδημοκρατισμού στην περιοχή. Με την κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης και τη μείωση της ισχύος των ΗΠΑ, η οποία παρόλα αυτά παραμένει ακόμα 

στρατιωτικά ισχυρή, έχει εκλείψει και ο όρος υπερδύναμη στο πολυπολικό πλέον 

διεθνές σύστημα
166

. Ο όρος που ενδείκνυται, όπως ισχυρίζεται και ο Barry Bouzan, 

για να περιγράψει την κατάσταση ισχύος των ισχυρότερων δυνάμεων του 

συστήματος είναι «Μεγάλη Δύναμη»
167

, ενώ η δομή του διεθνούς συστήματος 

θυμίζει την κατάσταση του 19
ου

 αιώνα. Ακόμη, ο ανταγωνισμός των μεγάλων 

δυνάμεων έπαψε να έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά, γεγονός που επηρεάζει τα 

περιφερειακά συστήματα
168

. Η διάλυση του διπολισμού και η εξάλειψη του 

ιδεολογικού ανταγωνισμού μείωσε τις ευκαιρίες που δημιουργούνταν από τα 

αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής, εκμετάλλευσης των συγκρούσεων 

ανάμεσα στα δύο ανταγωνιστικά ιδεολογικά μπλόκ ΗΠΑ-Ε.Σ.Σ.Δ, τα οποία πλέον 

δεν μπορούν να βασιστούν στη μαζική στρατιωτική βοήθεια ή στη διατήρηση του 

οικονομικού τους επιπέδου μέσω της οικονομικής βοήθειας που παρείχαν οι μεγάλες 

δυνάμεις. Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, κάποια από τα κράτη της Μέσης 

Ανατολής έχασαν μεγάλος μέρος της αξίας τους στον ανταγωνισμό των μεγάλων 

                                                 
164

 Buzan Barry, “New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century”, International 

Affairs, Vol.67, no.3, (July 1991), σ. 439 
165

 Στο ίδιο, σ. 434 
166

 Στο ίδιο, σ. 434 
167

 Στο ίδιο, σ. 434 
168

 Στο ίδιο, σ. 439 



 

[326] 

 

δυνάμεων
169

. Αυτή υπήρξε και η αιτία που τα περιφερειακά κράτη αναγκάστηκαν να 

αναθεωρήσουν τις διεθνείς σχέσεις τους, προκειμένου να προσαρμοστούν στη νέα 

ισορροπία δυνάμεων που διαμορφωνόταν. Οι ηγέτες των αυταρχικών καθεστώτων 

απώλεσαν μια σημαντική δικαιολογία για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά 

προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι χώρες τους, αυτή της εμπλοκής του ξένου 

παράγοντα, γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία της απονομιμοποίησης τους στο 

εσωτερικό. Ο Bouzan επισημαίνει ότι η κατάρρευση των κομμουνιστικών 

καθεστώτων εξασθένησε σημαντικό μέρος της νομιμότητας των μονοκομματικών 

καθεστώτων των αναπτυσσόμενων κρατών, οι οποίες, δέχθηκαν επιπλέον πίεση από 

τις δυτικές χώρες, για να εισαγάγουν δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης
170

. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι τέτοιου είδους πιέσεις δεν ασκούνταν πριν από κάποιες δεκαετίες, 

καθώς κάτι τέτοιο θεωρούνταν ανάμειξη στα εσωτερικά ζητήματα κυρίαρχων 

κρατών, αλλά από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη και 

οι ΗΠΑ έστρεψαν το ενδιαφέρον τους ακόμα περισσότερο σε ζητήματα που 

αφορούσαν στην εσωτερική πολιτική κατάσταση άλλων κρατών, ειδικότερα 

ζητημάτων σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών 

δικαιωμάτων, του εκδημοκρατισμού των πολιτικών συστημάτων και της διεξαγωγής 

ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Ταυτόχρονα, στις περιοχές του πρώην «Τρίτου 

Κόσμου» και, κυρίως, στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής παρατηρείται μια 

άνοδος της ιδεολογίας του πολιτικού ισλαμισμού, η οποία έρχεται να 

αντικαταστήσει την κομμουνιστική ιδεολογία, και να χρησιμεύσει ως αντίπαλο δέος 

και ως αντίσταση προς τη δυτική ηγεμονία
171

. 

 Επομένως, τα κράτη της Μέσης Ανατολής για πολλά χρόνια βίωσαν μια 

κατάσταση εξωτερικών επεμβάσεων και ελέγχου από αυτοκρατορίες και 

υπερδυνάμεις, η οποία επηρέασε τις μεθόδους και τον τρόπο λειτουργίας των 

πολιτικών συστημάτων της περιοχής. Ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες 

πρωτοστάτησαν μετά την 11
η
 Σεπτεμβρίου στην πολιτική προώθησης της 

δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, η απόφαση αυτή συνδέεται με τα γεωστρατηγικά 

τους συμφέροντα στην περιοχή, με αποτέλεσμα ο εκδημοκρατισμός να γίνεται 

αντιληπτός ως μια στρατηγική επιλογή.  
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10.4 Η ιστορική αποστολή των ΗΠΑ και η προώθηση της Δημοκρατίας 
 

Σε όλη την ιστορία των ΗΠΑ, η προάσπιση της δημοκρατίας έχει κεντρική 

θέση στην πολιτική ταυτότητα της χώρας και στην αίσθηση του σκοπού της ως 

έθνους, καθώς, επίσης, και στον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζουν οι ΗΠΑ τα 

πολιτικά τους συμφέροντα. Έτσι, η προώθηση της δημοκρατίας υπήρξε βασικό 

στοιχείο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Οι ΗΠΑ έχουν αρκετά 

αναπτυγμένη την ιδέα της «ιστορικής αποστολής» για τον εκδημοκρατισμό των 

κρατών, καθώς «οι Αμερικάνοι πιστεύουν ότι το μοντέλο διακυβέρνησης τους 

υπήρξε η φυσική, ορθολογική λύση για κάθε κράτος και για κάθε κοινωνία και ότι, 

τελικώς, τα κράτη το αντέγραψαν»
172

.  Στην αμερικανική πολιτική υπάρχει η πίστη 

ότι όλοι οι λαοί επιθυμούν να είναι ελεύθεροι από την κυβερνητική καταπίεση και 

ότι αποτελεί καθήκον της Αμερικής ως δημοκρατίας και ως πλούσιας χώρας να 

βοηθήσει τους λαούς να κατακτήσουν την ελευθερία.  Τα πολιτικά δικαιώματα και η 

ελευθερία θεωρούνταν ανέκαθεν από τις ΗΠΑ ως παγκόσμιες αξίες, ενώ οι ίδιες 

προβάλλονταν στον υπόλοιπο κόσμο ως φάρος ελευθερίας και δημοκρατίας. Ο 

διεθνισμός των αμερικανικών ιδεών διαπερνά ολόκληρη της αμερικανική ιστορία 

και η ιδέα της παγκόσμιας δημοκρατικής ανάπτυξης χαρακτηρίζει σταθερά τόσο τη 

σκέψη των δημοκρατικών, όσο και των ρεπουμπλικανικών αμερικανικών 

κυβερνήσεων
173

. 

Ήδη, κατά την περίοδο 1900-1930, η πολιτική του εκδημοκρατισμού των 

ΗΠΑ δια μέσου στρατιωτικών επεμβάσεων και κατοχής εφαρμόσθηκε στην 

Καραϊβική και την Κεντρική Αμερική (Κούβα, Δομινικανή Δημοκρατία, Αϊτή και 

Νικαράγουα). Η ίδια πολιτική συνεχίσθηκε και κατά την περίοδο 1960-1990 στις 

χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η τάση αυτή των ΗΠΑ, προώθησης της 

δημοκρατίας, γίνεται φανερή, επίσης, το 1917, με την εμπλοκή της στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, με το σύνθημα «to make the world safe for democracy», να 

καταστεί ο κόσμος ασφαλής για να υπάρχει δημοκρατία (Ουίλσον)
174

, και την 

αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Κεντρική Ευρώπη στο πλευρό της 
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Αντάντ. Με βάση τις αρχές που διακήρυξε ο Πρόεδρος Ουίλσον, οι ΗΠΑ 

εγκαταλείπουν τον απομονωτισμό των προηγούμενων αμερικανικών κυβερνήσεων 

και η εξωτερική πολιτική τους γίνεται περισσότερο εξωστρεφής, κύριο όργανο της 

οποίας αποτελεί η στρατιωτική ισχύς της χώρας με βασικό ιδεολογικοπολιτικό 

επιχείρημα για την αξιοποίηση της περιφερειακής και στη συνέχεια της διεθνούς 

ισχύος την προάσπιση των δημοκρατικών αρχών στον κόσμο.   

Ακόμα και η εμπλοκή των ΗΠΑ στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσιάζεται 

ως ένας «πόλεμος για τη δημοκρατία» (war for democracy). Αμέσως μετά το τέλος 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Δυτική 

Ευρώπη επέβαλε δημοκρατικά πολιτεύματα στις ηττημένες Δυτική Γερμανία, 

Αυστρία και Ιταλία και στη συνέχεια στην Ιαπωνία και μετέπειτα στη Νότια Κορέα. 

Επιπλέον, κατά τη δεκαετία του 1960-1970, η αμερικανική στρατιωτική ισχύς 

επικεντρώθηκε στην Νοτιοανατολική Ασία επιχειρώντας πολιτειακές αλλαγές στο 

Νότιο Βιετνάμ.  Με τον ίδιο τρόπο οι διακηρύξεις περί δημοκρατίας του Τζώρτζ 

Μπους μετά την 11
η
 Σεπτεμβρίου του 2001 αποτελούσαν καταστατικές αρχές στην 

παραδοσιακή αφήγηση του αμερικανικού «φιλελεύθερου διεθνισμού». Η 

συγκεκριμένη ρητορική ακολουθείται στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και από 

ρεπουμπλικάνους και από δημοκρατικούς. Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ 

διαπνέεται από ένα πνεύμα αποστολής του αμερικανικού έθνους για την επικράτηση 

των αμερικανικών και οικουμενικών αρχών της ατομικής ελευθερίας, της ελεύθερης 

αγοράς, της δημοκρατίας και της ειρηνικής προόδου.  

 Η αντίληψη των ΗΠΑ για το διεθνές σύστημα προκύπτει από τη σταθερή 

παράμετρο της πολιτικής κουλτούρας των ΗΠΑ που βασίζεται στην «αμερικανική 

εξαίρεση», η οποία στο παρελθόν είχε τη μορφή του απομονωτισμού και της 

αποστασιοποίησης από τις διεθνείς υποθέσεις
175
. Με το χρόνο και καθώς η Αμερική 

αποκτούσε ισχύ επικράτησε περισσότερο η αντίληψη της Αμερικής «υποδείγματος» 

και λιγότερο της Αμερικής ως «εξαίρεσης». Το αποτέλεσμα ήταν η Αμερική να 

δώσει στον εαυτό της το ρόλο του σταυροφόρου με τη βαθύτατη πίστη ότι 

πεπρωμένο της ήταν να καθοδηγήσει τον κόσμο. Οι ΗΠΑ φαίνονται να 

αντιμετωπίζουν τις διεθνείς υποθέσεις με μια μανιχαϊστική αντίληψη ως μια 

αντιπαράθεση ανάμεσα στο Καλό και στο Κακό, ενώ ο διαχωρισμός των κρατών σε 
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φιλικά και εχθρικά προς την Αμερική αποτελούν έναν απλουστευτικό τρόπο 

ερμηνείας της διεθνούς πραγματικότητας που δεν εξηγεί την πολυπλοκότητα του 

σύγχρονου κόσμου. Η μανιχαϊστική αυτή αντίληψη της πραγματικότητας οδηγεί την 

αμερικανική διπλωματία σε αντιφάσεις και παρερμηνείες των διεθνών φαινομένων, 

όπως για παράδειγμα με την αντιμετώπιση της παγκόσμιας τρομοκρατίας όπου οι 

ΗΠΑ θεώρησαν ότι, αν ανέχονταν τη νίκη των Ταλιμπάν, θα επικρατούσε μια τάξη 

στο Αφγανιστάν αμέσως μετά την ήττα των σοβιετικών στρατευμάτων. Το 

αποτέλεσμα αυτής της παρανόησης ήταν να χρηματοδοτηθεί στη δεκαετία του 1980 

από τη Σαουδική Αραβία, υπό την προστασία των αμερικανικών μυστικών 

υπηρεσιών, ο ισλαμικός φονταμενταλισμός, όπως αυτός εκφράστηκε από τον Μπίν 

Λάντεν. Η πολιτική αυτή έδωσε τη δυνατότητα στο φονταμενταλιστικό πολιτικό 

Ισλάμ να οργανωθεί και, τελικώς, να στραφεί εναντίον των ίδιων των ΗΠΑ με τα 

τρομοκρατικά χτυπήματα της 11/9. Παράλληλα, το ουαχαμπιτικό δόγμα του Ισλάμ 

που εκτρέφει μια μορφή αντινεωτερικότητας και φανατισμού των ισλαμιστών 

μαχητών δεν προέρχεται από το σιιτικό Ιράν, αλλά από τη Σαουδική Αραβία, 

σύμμαχο των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας.     

 

10.5 Οι τρεις παραδόσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής: 

ουιλσονισμός, τζακσονισμός, ρεαλισμός  

  
Οι παραδόσεις αυτές επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και για 

αυτό αξίζει να παρουσιαστεί η τυπολογία τους, προκειμένου να διαπιστωθεί στη 

συνέχεια, αν κάποιες από αυτές επηρέασαν το εξεταζόμενο ζήτημα του 

εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή.  

1. Ουιλσονισμός. Η ουιλσονική παράδοση σχετίζεται με την πιο ιδεολογική 

πλευρά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και στοχεύει στην κατάκτηση 

της αμερικανικής ηγεμονίας μέσω της διεθνούς διάδοσης του πολιτικού και 

οικονομικού φιλελευθερισμού. Η συλλογική ασφάλεια βασίζεται στις 

πολυμερείς διαδικασίες, στους διεθνείς θεσμούς και στην εφαρμογή του 

διεθνούς δικαίου
176

. Εξάλλου, η Κοινωνία των Εθνών και η συνέχεια του ο 

Ο.Η.Ε προέκυψαν από το όραμα του Προέδρου των ΗΠΑ, Γουίντροου Ουίλσον, 
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από τον οποίο πήρε και το όνομα της η παράδοση αυτή. Στην κεντροδεξιά 

εκδοχή του ο Ουιλσονισμός εκφράζεται από τους νεοσυντηρητικούς, οι οποίοι 

πρεσβεύουν τη μοναδικότητα των ΗΠΑ σε ηθικές αξίες, σε βαθμό να 

υποστηρίζουν μονομερείς δράσεις, ώστε να εξαπλωθούν οι αμερικανικές αξίες 

της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
177

. Η 

κυβέρνηση Κλίντον επιχείρησε να αξιοποιήσει την ηγεμονική θέση των ΗΠΑ 

στον διεθνή καταμερισμό ισχύος, για να προωθήσει τον φιλελεύθερο ιδεαλισμό 

του Ουίλσον. Οι oυιλσονιανοί υποστηρίζουν ότι, προκειμένου να εδραιωθεί η 

παγκόσμια ειρήνη και η σταθερότητα στο διεθνές σύστημα, θα πρέπει να 

εξαπλωθεί η δημοκρατία ως πολίτευμα παγκοσμίως, κάτι που αν συμβεί θα 

αποθαρρύνει τις διεθνείς συγκρούσεις. Παράλληλα, η εξάπλωση της ελεύθερης 

αγοράς και η οικονομική αλληλεξάρτηση καθιστούν απαγορευτικό το κόστος 

των πολέμων, ενώ η συλλογική ασφάλεια θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω 

πολυμερών θεσμών, όπως για παράδειγμα του ΟΗΕ. Τα λαϊκά ερείσματα του 

ουιλσονισμού στην αμερικανική κοινωνία βρίσκονται κυρίως στις τάξεις των 

κεντροαριστερών φιλελευθέρων
178

. 

2. Τζακσονισμός. Αντίθετοι με τις ιδέες των ουιλσονιανών είναι οι εθνικιστικοί 

«νεοαπομονωτιστές» που εμπνέονται από τις ιδέες του Άντριου Τζάκσον 

(Προέδρου των ΗΠΑ στα μέσα του 19
ου

 αιώνα). Η τζακσονική παράδοση στη 

μεταψυχροπολεμική εκδοχή της δεν υποστηρίζει τον πλήρη απομονωτισμό της 

δεκαετίας του 1930 της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά την 

απεμπλοκή των ΗΠΑ από τις δεσμεύσεις του κυρίαρχου ουιλσονισμού. 

Αντιμετωπίζουν με καχυποψία τόσο τον διεθνιστικό ιεραποστολισμό των 

ουιλσονικών, όσο και τον χαμιλτονισμό και υποστηρίζουν τη χρήση βίας μόνο 

όταν διακυβεύονται σημαντικά αμερικανικά εθνικά συμφέροντα ή όταν οι ΗΠΑ 

δεχθούν επίθεση
179

. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, υποστηρίζουν τη 

διεξαγωγή ανελέητου πολέμου έως την πλήρη καταστροφή του εχθρού. Τα 

ερείσματα τους βρίσκονται στη συντηρητική αμερικανική ενδοχώρα και, 

κυρίως, στους οπαδούς του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Υποστηρίζουν την 
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υπεράσπιση των αμερικανικών συμφερόντων με μονομερή μέσα και 

αντιστέκονται στην εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολυμερή διεθνιστικά σχήματα προς 

όφελος άλλων εθνών
180

. Ο Πρόεδρος Μπους, ο νεότερος, χρησιμοποίησε τη 

τζακσονική ρητορική μετά την 11
η
 Σεπτεμβρίου («Οσάμα μπιν Λάντεν, νεκρός 

ή ζωντανός, είσαστε μαζί μας ή είσαστε εναντίον μας»), ενώ η εισβολή στο 

Αφγανιστάν και ο πόλεμος μέχρις εσχάτων, ώστε να ανατραπούν οι Ταλιμπάν, 

το καθεστώς που προστάτευε τον Μπίν Λάντεν, κατατάσσεται  στην κλασική 

τζακσονική αντίδραση
181

.  

3. Ρεαλισμός ή Χαμιλτονισμός. Η ρεαλιστική παράδοση συνδέεται με τους 

προέδρους Θίοντορ Ρούζβελτ και Ρίτσαρντ Νίξον καθώς και με τον Αλεξάντερ 

Χάμιλτον
182

 από όπου πήρε και το όνομα της αυτή η παράδοση. Οι ρεαλιστές 

δεν αντιτίθενται στις πολυμερείς δεσμεύσεις των ΗΠΑ, επιδιώκουν όμως την 

αξιοποίηση τους με βάση τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα και όχι με βάση 

ιδεολογίες ή ηθικές αξίες
183

. Η διεθνής πολιτική ερμηνεύεται από τους 

ρεαλιστές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής με βάση όρους όπως την 

ισορροπία των δυνάμεων και τον καταμερισμό ισχύος. Υποστηρίζουν την 

εμπλοκή των ΗΠΑ στις διεθνείς εξελίξεις μόνο υπό το πρίσμα των παραπάνω 

όρων. Για αυτό και αντιτάχθηκαν σθεναρά στην εισβολή στο Ιράκ κρίνοντας την 

επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ
184

.  Η ρεαλιστική προσέγγιση δεν 

έχει ισχυρά λαϊκά ερείσματα, αντλεί δε τις θέσεις της από τις ευρωπαϊκές 

αντιλήψεις περί διεθνούς πολιτικής και αντιτίθεται στη βαθιά ριζωμένη 

αντίληψη της αμερικανικής κοινωνίας περί αμερικανικής μοναδικότητας. 

Εξαιτίας της ιδιαίτερης γεωπολιτικής θέσης των ΗΠΑ, δηλαδή της απόστασης 

από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, ο χαμιλτονισμός δίνει έμφαση στα οικονομικά 

μέσα της υψηλής στρατηγικής σε σχέση με τον ευρωπαϊκό παραδοσιακό 
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ρεαλισμό που επικεντρώνει στα στρατιωτικά μέσα
185

. Σήμερα ο χαμιλτονισμός 

επιδιώκει την εδραίωση της αμερικανικής επιρροής διά μέσου της 

παγκοσμιοποίησης και ασκεί μεγάλη επιρροή στους κεντροδεξιούς ηγετικούς 

κύκλους των ΗΠΑ.  

 

10.6 Η αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή κατά την 

περίοδο του Ψυχρού Πολέμου 

 
Όπως εξετάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια του 

ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού των δύο υπερδυνάμεων, ΗΠΑ και Ε.Σ.Σ.Δ, τα 

πολιτικά τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή καθορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις 

παρεμβάσεις τους.     

Πιο συγκεκριμένα, μετά το 1950, οι τρεις πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής 

των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αφορούσαν α) στην εξασφάλιση της ασφάλειας και 

της ευημερίας του κράτους του Ισραήλ, β) στον κατευνασμό της σοβιετικής ισχύος, 

και γ) στην εξασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας, η οποία υπήρξε αναγκαία 

για τη συνεχή και ομαλή ροή του πετρελαίου προς τις ΗΠΑ και το δυτικό 

συνασπισμό γενικότερα. Εξάλλου, η Μέση Ανατολή για τις ΗΠΑ ψυχροπολεμικά 

αποτελούσε έναν γεωοικονομικό χώρο ζωτικής σημασίας για την οικονομική 

επιβίωση και ανωτερότητα του καπιταλιστικού συνασπισμού, από τη στιγμή μάλιστα 

που «η απώλεια του ελέγχου στη Μέση Ανατολή θα σήμαινε τη μετατροπή της 

παγκόσμιας ισορροπίας τόσο από γεωπολιτική, όσο και από οικονομικοπολιτική 

άποψη προς όφελος του αντίπαλου πόλου»
186

. Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ στην 

προσπάθεια τους να αναχαιτίσουν τη σοβιετική επιρροή εμπλέκονται ενεργά στις 

πολιτικές της Μέσης Ανατολής, χωρίς να ενδιαφέρονται για την πολιτική ποιότητα 

των καθεστώτων, αλλά παρά μόνο για το αν τα καθεστώτα αυτά εξαρτώνται από την 

αμερικανική ή σοβιετική σφαίρα επιρροής, χαρακτηριστική συμπεριφορά ενός 

διπολικού διεθνούς συστήματος. Για τις επόμενες δεκαετίες, η εξωτερική πολιτική 

των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή βασιζόταν στη διατήρηση της σταθερότητας και της 

ασφάλειας με κάθε κόστος, ακόμα και αν αυτό σήμαινε πολιτικές που 

λειτουργούσαν εις βάρος της εγκαθίδρυσης δημοκρατικών πολιτικών συστημάτων. 
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Η διατήρηση και η υποστήριξη εκ μέρους των ΗΠΑ αυταρχικών πολιτικών 

συστημάτων στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής αντιμετωπιζόταν ως μια επιλογή 

που εξασφάλιζε την απρόσκοπτη ροή πετρελαίου στη Δύση, ενώ ταυτόχρονα 

ανέκοπτε τη σοβιετική επεκτατικότητα και μετά την Ισλαμική Επανάσταση στο 

Ιράν, το 1979, εμπόδιζε την ανάπτυξη περισσότερων κρατών εχθρικών προς τα 

στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ
187

.  

Αμέσως μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η αμερικανική 

εξωτερική πολιτική εγκατέλειψε το Δόγμα Μονρόε της Μεσοπολεμικής Περιόδου, 

δηλαδή της αποχής των Ηνωμένων Πολιτειών από τις διεθνείς υποθέσεις, και 

υιοθέτησε το Δόγμα Τρούμαν με το οποίο αποφασίστηκε η παροχή οικονομικής 

βοήθειας στα κράτη εκείνα που θα απέτρεπαν την εξάπλωση της κομμουνιστικής 

ιδεολογίας και της Ε.Σ.Σ.Δ. Ιδιαίτερα για το στρατηγικής σημασίας υποσύστημα της 

Μέσης Ανατολής η αμερικανική εξωτερική πολιτική θεωρούσε ότι  η διείσδυση της 

σοβιετικής ισχύος θα μπορούσε να ανατρέψει αποφασιστικά την παγκόσμια 

ισορροπία δυνάμεων υπερφαλαγγίζοντας το Ν.Α.Τ.Ο
188

, ενώ ταυτόχρονα ο έλεγχος 

της ροής του πετρελαίου από τη Σοβιετική Ένωση θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες 

για τον «ελεύθερο κόσμο»
189

. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανατρέψει την 

ισορροπία ισχύος υπέρ του αντίπαλου σοβιετικού συνασπισμού. 

 Επομένως, οι ΗΠΑ επιχείρησαν από τη μία να αποκτήσουν στρατηγικό 

πλεονέκτημα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό με την Ε.Σ.Σ.Δ και, από την άλλη, 

επιδίωξαν την ανάπτυξη μιας πολιτικής που να λαμβάνει υπόψη της τις 

ενδοπεριφερειακές ισορροπίες. Έτσι, κατά τη δεκαετία του 1950 και του 1960, οι 

ΗΠΑ προσπάθησαν να παρεμποδίσουν τη διάδοση του αραβικού εθνικισμού της 

νασερικής και της μπααθικής ιδεολογίας εξαιτίας της σύνδεσης αυτών των 

ιδεολογιών με το σοσιαλισμό
190

. Σε γεωστρατηγικό επίπεδο η αμερικανική 

εξωτερική πολιτική επιδίωξε την αποτροπή των Σοβιετικών διά μέσου στρατιωτικών 
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συμμαχιών, όπως στην Ευρώπη διά του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο) και 

στη Μέση Ανατολή διά του Συμφώνου της Βαγδάτης (CENTO, Central Treaty 

Organisation), το οποίο βασιζόταν στον άξονα Τουρκίας- Ιράν- Πακιστάν και 

λειτούργησε ως αντίβαρο που στρεφόταν εναντίον του αραβικού εθνικισμού, κέντρο 

του οποίου αποτελούσε η Αίγυπτος του Νάσερ. Ωστόσο, το Σύμφωνο της Βαγδάτης 

(1955) απέτυχε παταγωδώς και δεν επέφερε την προσδοκώμενη ασφάλεια αλλά, 

αντίθετα, όξυνε τις συγκρούσεις
191

. 

Το 1957 αναγγέλθηκε το Δόγμα Αϊζενχάουερ σύμφωνα με το οποίο η 

Ουάσιγκτον θα προσέφερε οικονομική και πολιτικοστρατιωτική προστασία στα 

κράτη της Μέσης Ανατολής τα οποία θα επιζητούσαν προστασία από τον «διεθνή 

κομμουνισμό». Μετά τον πόλεμο στο Σουέζ, οι ΗΠΑ επαναπροσδιόρισαν την 

πολιτική τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ 

ανακοινώνει στις 5 Ιανουαρίου τη νέα αμερικανική στρατηγική σύμφωνα με την 

οποία η αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή κρινόταν ως απολύτως 

αναγκαία, προκειμένου να καλυφθεί το κενό ισχύος που είχε προκληθεί έπειτα από 

την υποβάθμιση του ρόλου της Γαλλίας και της Αγγλίας στην περιοχή
192

. Το Δόγμα 

Αϊζενχάουερ επέτρεπε στις ΗΠΑ την ένοπλη επέμβαση, όπου κρινόταν αναγκαίο για 

την αναχαίτιση της επέκτασης του διεθνούς κομμουνισμού. Το νέο Δόγμα 

προωθούσε τη σύναψη διμερών σχέσεων ανάμεσα σε κάθε αραβικό κράτος που 

χρειαζόταν ενίσχυση και τις ΗΠΑ. Αν και η Ε.Σ.Σ.Δ απάντησε με το σχέδιο 

Τσεπίλοβ το οποίο προέκρινε την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και την 

ουδετεροποίηση της Μέσης Ανατολής, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν τη συνεργασία και 

επέμειναν στην προσπάθεια οριστικής αναχαίτισης της Ε.Σ.Σ.Δ από την περιοχή
193

.  

Ωστόσο, το Δόγμα Αϊζενχάουερ απέτυχε να εντάξει τα κράτη της Μέσης Ανατολής 

στην αμερικανική σφαίρα επιρροής με την εξαίρεση του Λιβάνου και της Σαουδικής 

Αραβίας. Η Σοβιετική Ένωση είχε καταφέρει να προσεγγίσει τα κράτη της Αιγύπτου 

και της Συρίας μέσω των συμφωνιών όπλων, κατά το διάστημα 1954-1956
194

. Τα 

εθνικιστικά πραξικοπήματα και οι κοινωνικές εκρήξεις στην Αίγυπτο, το Ιράν, το 

Ιράκ, την Ιορδανία, το Λίβανο, την Λιβύη, τη Βόρεια Υεμένη, τη Συρία και το 
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Σουδάν, κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, αποκάλυπταν την αποδυνάμωση 

των φιλικά προσκείμενων καθεστώτων στην Ουάσιγκτον
195

. Κατά συνέπεια, μετά 

την κρίση του Σουέζ, το 1956, και την εξαγγελία του δόγματος Αϊζενχάουερ, το 

1957, για επέμβαση σε κράτη που κινδύνευαν από τη σοβιετική επιρροή, 

διαμορφώνεται μια ισορροπία ισχύος μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, ΗΠΑ και 

Ε.Σ.ΣΔ, με τα κράτη της Ιορδανίας, του Λιβάνου, του Ιράν και της Τουρκίας να 

ανήκουν στη δυτική σφαίρα επιρροής, και το Ιράκ, τη Συρία και την Αίγυπτο στη 

σοβιετική.  

Οι αμερικανικές παρεμβάσεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή των 

καθεστώτων της Μέσης Ανατολής συνεχίζεται και κατά τη δεκαετία του 1970. 

Ειδικότερα, μετά την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από τα κράτη του 

Περσικού Κόλπου και την ίδρυση εκεί των μικρών ανεξάρτητων κρατών, το ρόλο 

της προστάτιδας δύναμης αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η ασφάλεια των 

πλούσιων πλουτοπαραγωγικών κρατών του Κόλπου τίθεται πολύ υψηλά στους 

στόχους της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής
196

. Αρχικά, οι ΗΠΑ στήριζαν την 

επιρροή τους και την ασφάλεια του Κόλπου στις στενές σχέσεις με τη Σαουδική 

Αραβία, και κυρίως, με το Ιράν του Σάχη
197
. Εξάλλου, με βάση πλέον το νέο δόγμα 
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εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, το Δόγμα Νίξον, η Αμερική έπρεπε να μεταθέσει το 

βάρος της διεθνούς αστυνόμευσης σε φίλα προσκείμενα καθεστώτα
198

. Έτσι, οι 

ΗΠΑ επιδιώκουν τη στρατιωτική απεμπλοκή τους (στρατιωτική βοήθεια σε 

προσωπικό και υλικό) από τα τοπικά προβλήματα των συμμάχων χωρών, τα οποία 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις ίδιες. Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους θα 

εξασφάλιζαν την αντιπυρηνική ασπίδα στις απειλούμενες σύμμαχες χώρες και θα 

συνεισέφεραν στις περιπτώσεις χωρών, η επιβίωση των οποίων σχετιζόταν με τα 

ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας των ΗΠΑ (χαρακτηριστική περίπτωση το Ισραήλ).  

Μετά το 1979, που σηματοδότησε την ανατροπή του Σάχη στο Ιράν και την 

επικράτηση της Ισλαμικής Επανάστασης, το δόγμα Νίξον υιοθέτησε μια πιο 

επιθετική παρουσία στην περιοχή. Επομένως, τη δεκαετία του 1980, το νέο Δόγμα 

Κάρτερ της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής για την περιοχή του Περσικού 

Κόλπου όριζε ότι «κάθε προσπάθεια από μια δύναμη εκτός περιοχής να αποκτήσει 

τον έλεγχο του Περσικού Κόλπου, θα θεωρείται επίθεση σε ζωτικά συμφέροντα των 

ΗΠΑ και ως τέτοια θα αναχαιτίζεται με όλα τα αναγκαία μέτρα, περιλαμβανομένης 

της χρήσης στρατιωτικής βίας»
199

. Ο πόλεμος Ιράκ-Ιράν και η κατάρρευση του 

ανατολικού μπλοκ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κατέδειξαν ότι η αμερικανική 

επιρροή στον Περσικό Κόλπο απειλούνταν περισσότερο από περιφερειακούς 

παράγοντες αποσταθεροποίησης και την αναθεωρητική συμπεριφορά κάποιων 

κρατών, όπως του Ιράν και του Ιράκ, και όχι τόσο από την κομμουνιστική-σοβιετική 

επιρροή. Έτσι, η αμερικανική εξωτερική πολιτική, κατά τη δεκαετία του 1980, 

κινήθηκε γύρω από το Δόγμα της Διπλής Ανάσχεσης τόσο προς το Ιράν, όσο και 

προς το Ιράκ και αυτό το δόγμα αποτέλεσε την αμερικανική στρατηγική προστασίας 

των αμερικανικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο.  

Σε αντίθεση με το Δόγμα της «Ειρηνικής Συνύπαρξης» ή της «Αποτροπής», 

το βασικό Δόγμα της «Αναχαίτισης», που ενστερνίστηκε η κυβέρνηση του Ρόναλντ 

Ρέιγκαν, κατά τη δεκαετία του 1980, υποστήριζε μια ανυποχώρητη και επίπονη 

προσπάθεια για την αντιστροφή του κλίματος ηττοπάθειας στον «Τρίτο Κόσμο». Το 

ιδεολογικό επιχείρημα, που κατέστησε την αναχαίτιση αποδεκτή στους 
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πνευματικούς κύκλους, προήλθε από τη νεοσυντηρητική πανεπιστημιακό, Ζαν 

Κερκπάτρικ, με το άρθρο της με τίτλο «Δικτατορίες: Δύο Μέτρα και Δύο Σταθμά» (“ 

Dictatorships and Double Standards”)
200

. Η Κερκπάτρικ συσχέτιζε τον παγκόσμιο 

σοβιετικό επεκτατισμό με τις επαναστάσεις στον «Τρίτο Κόσμο» σε μια σχέση 

αιτίας-αιτιατού, ενώ θεωρούσε ότι οι επαναστάσεις-κινήματα του «Τρίτου Κόσμου» 

στερούνταν νομιμοποίησης, καθώς ήταν αποτέλεσμα περισσότερο της σοβιετικής 

επιρροής παρά αποτέλεσμα των τοπικών ιστορικών επιταγών για τη διαμάχη των 

κινημάτων με τις καταπιεστικές δικτατορίες. Στη συνέχεια, η Κερκπάτρικ διαχώρισε 

τις δικτατορίες σε αριστερές-ολοκληρωτικές και σε δεξιές-αυταρχικές υποστηρίζοντας 

ότι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη δικτατοριών είναι ότι οι ολοκληρωτικές 

δικτατορίες αδυνατούν να προβούν σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις αυτοβούλως και, 

συνεπώς, πρέπει να ανατραπούν δια της βίας με την εμπλοκή εξωτερικών δυνάμεων, 

ενώ οι αυταρχικές δικτατορίες είναι ανοικτές σε εσωτερική μεταρρύθμιση, η οποία 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εποικοδομητικής εμπλοκής. Το άρθρο της 

Κερκπάτρικ προσέφερε στη δεκαετία του 1980 την ιδεολογική βάση για τις επιλογές 

της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και αιτιολογούσε ηθικά τη στρατιωτική επιλογή 

των ΗΠΑ εκείνη την περίοδο να ανατρέπει δια της βίας αριστερούς δικτάτορες 

προσφέροντας ταυτοχρόνως πολιτική στήριξη σε δεξιούς δικτάτορες. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στην ομιλία του στο Κογκρέσο το 1985 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, 

Ρόναλντ Ρέιγκαν, δεσμεύτηκε ανοικτά να υποστηρίξει με κάθε μέσο όσες 

αντικομμουνιστικές δυνάμεις μάχονταν φιλοσοβιετικές κυβερνήσεις «σε κάθε 

ήπειρο από το Αφγανιστάν μέχρι τη Νικαράγουα». Ο συγκεκριμένος 

επανακαθορισμός της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής καθόριζε τον «Τρίτο 

Κόσμο» ως το κύριο πεδίο μάχης εναντίον της επικράτησης του κομμουνισμού και 

έμεινε ευρύτατα γνωστός ως Δόγμα Ρέιγκαν βάση του οποίου εξειδανικεύτηκαν οι 

αντεπαναστατικές δυνάμεις. Οι Κόντρας στη Νικαράγουα, οι Ουνιτά στην Αγκόλα, 

και οι Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν εμφανίζονταν από τις ΗΠΑ ως οι δυνάμεις 

μιας «δημοκρατικής επανάστασης» που «σαρώνει τον σημερινό κόσμο»
201

. Οι 

υπέρμαχοι του Ψυχρού Πολέμου εκμεταλλεύτηκαν το «ηθικό υπόβαθρο» και το 
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μετέτρεψαν σε συγκριτικό πλεονέκτημα με σκοπό να προάγουν την αμερικανική 

παρεμβατικότητα δια μέσου μιας δημαγωγικής που ενσωμάτωνε έντονα το ηθικό 

στοιχείο. Για παράδειγμα, οι μυστικές επιχειρήσεις επέμβασης στα εσωτερικά τρίτων 

κρατών εμφανίζονταν ως «επιδίωξη της ελευθερίας». Στην ομιλία του στο 

Κογκρέσο, το 1985, ο Ρέιγκαν δήλωνε την υποστήριξη του προς τους Κόντρας 

χαρακτηρίζοντας τους ως «μαχητές της ελευθερίας» σε έναν αγώνα με σκοπό την 

εκδίωξη της «κομμουνιστικής τυραννίας από τον Τρίτο Κόσμο». Όταν υπέγραφε την 

Πράξη Διεθνούς Συνεργασίας Ασφάλειας και Ανάπτυξης του 1985, ο Ρέιγκαν 

εκθείαζε την «παροχή βοήθειας στη δημοκρατική επανάσταση στη Νικαράγουα» και 

εγκαινίαζε τον «πόλεμο διά αντιπροσώπου» ως ένα ρεαλιστικό τρόπο αποφυγής του 

ελέγχου των επιχειρήσεων των μυστικών υπηρεσιών από το Κογκρέσο
202

. 

Επομένως, κατά τη δεκαετία του 1980, οι ΗΠΑ με βάση τη ρητορική των 

δημοκρατικών αλλαγών για την ανάσχεση του κομμουνισμού επενέβησαν ενεργά 

στην εσωτερική πολιτική σκηνή τόσο κομμουνιστικών όσο και μη κομμουνιστικών 

καθεστώτων. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ προσέφεραν την πολιτική και οικονομική 

τους στήριξη σε αυταρχικούς ηγέτες, όπως τον Μάρκος στις Φιλιππίνες, ενώ έως τα 

τέλη της δεκαετίας του 1980 παρέβλεπαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

των αυταρχικών καθεστώτων
203

. Η πολιτική των ΗΠΑ της υποστήριξης των 

αυταρχικών καθεστώτων στο όνομα του αντικομμουνισμού εφαρμόστηκε και στη 

Λατινική Αμερική, όπου οι ΗΠΑ στήριξαν τις δεξιές κυβερνήσεις στη Γουατεμάλα, 

την Αργεντινή, τη Χιλή, τη Νικαράγουα και αλλού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η 

κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποίησε διάφορα μέσα-πολιτικά, οικονομικά, 

διπλωματικά και στρατιωτικά-για την προώθηση του εκδημοκρατισμού στα φίλα 

προσκείμενα αυταρχικά καθεστώτα. Κάποια από αυτά τα μέσα περιελάμβαναν τα 

ακόλουθα:  

 Επίσημες δηλώσεις από προέδρους, υπουργούς και άλλους επίσημους 

που υποστήριζαν τον εκδημοκρατισμό γενικά αλλά και ειδικά σε 

συγκεκριμένες χώρες, άσκηση οικονομικών πιέσεων και εφαρμογή 

οικονομικών κυρώσεων σε κράτη με αυταρχικά καθεστώτα 

διακυβέρνησης.  
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 Ανάληψη διπλωματικής δράσης για την προώθηση του 

εκδημοκρατισμού από μια νέα γενιά αμερικανών διπλωματών που 

ασκούσαν πιέσεις για τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στη 

Νικαράγουα, στις Φιλιππίνες, στο Ελ Σαλβαδόρ, στο Πακιστάν και 

στον Παναμά, στο Περού, στην Βολιβία, στην Παραγουάη, στη Χιλή 

και στην Ουγγαρία.  

 Υλική υποστήριξη προς τις δημοκρατικές δυνάμεις και οικονομική 

ενίσχυση εκατομμυρίων δολαρίων από τη C.I.A προς το Σοσιαλιστικό 

κόμμα της Πορτογαλίας το 1975, το κόμμα της Αλληλεγγύης στην 

Πολωνία. 

 Η δέσμευση της κυβέρνησης Ρέιγκαν για την προώθηση της 

δημοκρατίας στον πλανήτη αποκρυσταλλώθηκε και με τον 

συμβολισμό της ίδρυσης του Εθνικού Κληροδοτήματος για τη 

Δημοκρατία (National Endowment for Democracy). Επρόκειτο για ένα 

κυβερνητικά χρηματοδοτούμενο ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου με ηγετικό 

ρόλο στην προώθηση της δημοκρατίας την εποχή της διακυβέρνησης 

Ρέιγκαν. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ιδρύθηκαν, επίσης, το 

Εθνικό Δημοκρατικό Ινστιτούτο και το Διεθνές Ινστιτούτο 

Ρεπουμπλικανών, δεξαμενές σκέψεις για τη δημοκρατία ανεπίσημα 

συνδεδεμένες με τα δυο κόμματα των ΗΠΑ
204

. 

Με όλα τα παραπάνω μέσα η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

μετετράπησαν σε σημαντικές προτεραιότητες των Διεθνών Σχέσεων και 

διατηρήθηκαν υψηλά στη διεθνή ατζέντα χάρη στις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για τη 

διάδοση της δημοκρατίας
205

. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι 

Πρόεδροι των ΗΠΑ παρείχαν την υποστήριξη τους σε δικτατορικά καθεστώτα- το 

καθεστώς του Somoza στη Νικαράγουα, του Σάχη στο Ιράν- έαν και εφόσον 

εξυπηρετούνταν τα συμφέροντα ασφαλείας τους και ούτως ώστε να αποτραπεί η 

επέκταση της σοβιετικής ισχύος σε περιοχές κρίσιμες για τα γεωπολιτικά 

συμφέροντα των ΗΠΑ. 
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Κατά τον ίδιο τρόπο, η αμερικανική κυβέρνηση παρέβλεπε τις παραβιάσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυταρχικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή 

στηρίζοντας τη διατήρηση τους στην εξουσία, προκειμένου να μην διακινδυνεύσει 

μια αλλαγή στην ισορροπία ισχύος με τη Σοβιετική Ένωση, στα πλαίσια του 

διπολικού ανταγωνισμού. Επομένως, ένας από τους βασικούς παράγοντες για το 

έλλειμμα δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή και για την επικράτηση αυταρχικών 

πολιτικών συστημάτων διακυβέρνησης υπήρξε η πολιτική και οικονομική 

υποστήριξη που αυτά λάμβαναν από τις ΗΠΑ στη βάση του υπολογισμού των 

συμφερόντων ασφαλείας τους. Η Μέση Ανατολή παρουσιαζόταν ως ανέτοιμη για τη 

δημοκρατία, γιατί οι ΗΠΑ αδυνατούσαν να διαχειριστούν πολιτειακές αλλαγές που 

δυνητικά θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και θα έθεταν σε 

κίνδυνο τη συνεργασία με κράτη στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ακόμα και υπό το Δόγμα Ρέιγκαν κατά τη δεκαετία του 1980 η 

αμερικανική εξωτερική πολιτική χρησιμοποιούσε τη ρητορική της ελευθερίας 

σχεδόν για όλες τις περιοχές του πλανήτη εκτός από τη Μέση Ανατολή, διότι εκεί 

βάσει των αμερικανικών στρατηγικών συμφερόντων προείχε η σταθερότητα παρά η 

ελευθερία.  

Η αποσιώπηση της ρητορικής για την ελευθερία στην περίπτωση της Μέσης 

Ανατολής υποβοηθήθηκε και από τις θέσεις των κοινωνικών επιστημόνων, οι οποίοι 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980, συνηγορούσαν υπέρ της μη εμπλοκής της 

αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε οποιαδήποτε προσπάθεια εκδημοκρατισμού 

στη Μέση Ανατολή και στη Βόρειο Αφρική, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για 

περιφερειακά συστήματα ασύμβατα με το δημοκρατικό πολίτευμα. Η ερμηνεία για 

αυτό που περιέγραφαν ως «μεσανατολική δημοκρατική εξαίρεση» εντοπιζόταν στον 

ρόλο του Ισλάμ και της κουλτούρας. Η θέση αυτή πρόσφερε στην αμερικανική 

εξωτερική πολιτική τη δικαιολογία για τη συνεργασία των ΗΠΑ με τα αυταρχικά 

καθεστώτα της Μέσης Ανατολής στη βάση του επιχειρήματος ότι από τη στιγμή που 

τα κράτη της Μέσης Ανατολής ήταν ασύμβατα με τη δημοκρατική κουλτούρα, τότε 

η πολιτική επιλογή της ανοχής των ΗΠΑ προς τα αυταρχικά καθεστώτα ήταν η πιο 

ρεαλιστική στρατηγική
206
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Σε γενικές γραμμές, ο κύριος στόχος της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στη 

Μέση Ανατολή, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αλλά και αργότερα, 

υπήρξε η διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας η οποία εξασφάλιζε 

σταθερή ροή ενεργειακών αποθεμάτων του Περσικού Κόλπου στη Δύση, διευκόλυνε 

τη δίοδο των αμερικανικών αεροπλανοφόρων και των εμπορικών πλοίων από τη 

Μεσόγειο στον Ινδικό Ωκεανό διά μέσου της Διώρυγας του Σουέζ και προστάτευε 

την ασφάλεια βασικών περιφερειακών συμμάχων, όπως του Ισραήλ και της 

Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή και έως πρόσφατα και της Αιγύπτου υπό τον 

Χόσνι Μουμπάρακ. Η διατήρηση του status quo των αραβικών καθεστώτων, όπως 

της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 της 

Αιγύπτου, υπήρξε για αρκετές δεκαετίες η πιο συμφέρουσα στρατηγική για τις ΗΠΑ. 

Η εξασφάλιση της συνεργασίας των παραπάνω καθεστώτων με τις ΗΠΑ σε 

ζητήματα ασφαλείας και σε οικονομικά θέματα προείχαν σε σχέση με την προώθηση 

της δημοκρατίας, ενώ, αντίθετα, η πίεση για τις εσωτερικές πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο άλλους βασικούς στρατηγικούς 

στόχους υψίστης σημασίας για την αμερικανική κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, ο 

πολιτικός ρεαλισμός που για πολλές δεκαετίες χαρακτήριζε την εξωτερική πολιτική 

των ΗΠΑ επικεντρωνόταν σε ένα δίλημμα σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με 

την προώθηση της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Για παράδειγμα, οι πιέσεις για 

εκδημοκρατισμό της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη 

δυσφορία της δυναστείας Αλ-Σαούντ, η οποία θα μπορούσε να αναθεωρήσει την 

αξία της στρατηγικής συμμαχίας της με τις ΗΠΑ. Επιπλέον, τα κράτη υπό 

δημοκρατική μετάβαση ως πιο επιρρεπή στις συγκρούσεις από ότι οι εγκαθιδρυμένες 

δημοκρατίες ή τα αυταρχικά καθεστώτα θα ήταν δυνατόν να απειλήσουν τα ζωτικά 

συμφέροντα των ΗΠΑ αποσταθεροποιώντας την περιφερειακή σταθερότητα της 

Μέσης Ανατολής. Επίσης, η δημοκρατική μετάβαση των αυταρχικών πολιτικών 

καθεστώτων στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάληψη της 

εξουσίας από δυνάμεις εχθρικές προς τις επιδιώξεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Η ιδέα 

ότι ο εκδημοκρατισμός της Μέσης Ανατολής θα οδηγούσε στην κατάληψη της 

εξουσίας από ισλαμιστικά κινήματα απασχολούσε την αμερικανική εξωτερική 

πολιτική από την εποχή της ιρανικής ισλαμικής επανάστασης του 1979. Η ανησυχία 

αυτή ενισχύθηκε έπειτα από τη δολοφονία του Ανουάρ Σαντάτ το 1981 από έναν 
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Αιγύπτιο ισλαμιστή, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να απολέσουν έναν σημαντικό 

σύμμαχο στην περιοχή. 

Αυτό που διαπιστώνεται, επομένως, είναι ότι η αμερικανική εξωτερική 

πολιτική, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, διακρίνεται από πολιτικό 

ρεαλισμό και δεν αντιμετωπίζει θετικά πολιτικές προώθησης της δημοκρατίας σε 

περιοχές κρίσιμου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, όπως η Μέση Ανατολή, ειδικά, αν 

αυτού του είδους οι πολιτικές κινήσεις θέτουν σε κίνδυνο τα οικονομικά και 

γεωστρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Η καθεστωτική αλλαγή στο εσωτερικό των 

πολιτικών συστημάτων της Μέσης Ανατολής αποτιμάται από την αμερικανική 

εξωτερική πολιτική στη βάση μιας σχέσης κόστους-οφέλους από τις μεταβολές που 

θα μπορούσαν να προκύψουν.   

Ταυτόχρονα, η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών έως το 1990 εμπνέεται 

από το δόγμα του «υπερπόντιου εξισορροπητή» εμποδίζοντας άλλες δυνάμεις από το 

να αναδειχθούν ως περιφερειακοί ηγεμόνες. Στο διάστημα αυτό η αμερικανική 

εξωτερική πολιτική κατέβαλλε προσπάθειες για διατήρηση της υπάρχουσας 

κατανομής ισχύος
207

. Για τις περιφέρειες της Ευρώπης, της Βορειοδυτικής Ασίας και 

του Περσικού Κόλπου, οι οποίες κρίνονταν ιδιαίτερα σημαντικές για τα στρατηγικά 

συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο βασικός στόχος της αμερικανικής 

στρατηγικής αφορούσε στην προσπάθεια να μην αναδειχτεί σε αυτές τις περιοχές 

κάποιος περιφερειακός ηγεμόνας, όπως αντίστοιχα είχαν κυριαρχήσει οι ΗΠΑ επί 

του Δυτικού Ημισφαιρίου
208
. Τη στρατηγική αυτή την ακολουθούσαν οι ΗΠΑ 

βασιζόμενες σε περιφερειακές δυνάμεις, προκειμένου να αποτρέψουν την ανάδειξη 

ενός περιφερειακού ηγεμόνα και διατηρώντας τις αμερικανικές στρατιωτικές 

δυνάμεις σε μια ασφαλή απόσταση, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 

στρατιωτικής επέμβασης, αν αυτό κρινόταν ως άκρως απαραίτητο, προκειμένου να 

ελεγχθεί ένας δυνητικός ηγεμόνας στις κρίσιμες γεωπολιτικά περιοχές για τα 

συμφέροντα των ΗΠΑ
209

. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη δεκαετία του 1980 οι ΗΠΑ 

βασίζονται στο Ιράκ για την αναχαίτιση του Ιράν, ενώ η δύναμη ταχείας επέμβασης, 

που είχε ως στόχο να επέμβει στον Περσικό Κόλπο σε περίπτωση που η 
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περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων κατέρρεε, βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα
210

. 

Επιπλέον, έπειτα από την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ τον Αύγουστο του 1990 οι 

ΗΠΑ λειτούργησαν και πάλι ως υπερπόντιος εξισορροπητής μετακινώντας ισχυρές 

στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία για την απελευθέρωση του Κουβέιτ.  

Μια δεύτερη τακτική που υιοθετήθηκε από τις ΗΠΑ ήταν αυτή της 

«επιλεκτικής εμπλοκής». Η στρατηγική αυτή απαιτεί τη μόνιμη στάση των 

αμερικανικών δυνάμεων σε περιοχές ιδιαίτερου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος για τις 

ΗΠΑ, για να αποτραπούν πιθανές συγκρούσεις που ούτως ή άλλως είναι ικανές να 

βλάψουν την αμερικανική οικονομία ή να σύρουν τις ΗΠΑ σε ένα μακρινό 

πόλεμο
211

. Η τακτική αυτή ακολουθήθηκε από τις ΗΠΑ, όταν μετά το τέλος του 

Πολέμου στον Κόλπο, τα αμερικανικά στρατεύματα στάθμευσαν στη Σαουδική 

Αραβία αντί να την εγκαταλείψουν με βάση το δόγμα του υπερπόντιου 

εξισορροπητή, γεγονός που προκάλεσε την οργή των ριζοσπαστών ισλαμιστών και 

αποτέλεσε ένα από τα επιχειρήματα της Αλ-Κάιντα για τη δικαιολόγηση της 

επίθεσης εναντίον των ΗΠΑ, το 2001
212

. Παράλληλα, η κυβέρνηση Κλίντον 

υιοθέτησε το δόγμα της διπλής ανάσχεσης του Ιράν και του Ιράκ χωρίς να 

υιοθετήσει τη τακτική της μεταξύ τους εξισορρόπησης. Ωστόσο, καμιά από αυτές τις 

στρατηγικές δεν περιελάμβανε το δόγμα της εξάπλωσης της δημοκρατίας 

παγκοσμίως, στρατηγική που ακολουθήθηκε με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, 

καθώς οι ΗΠΑ ακολούθησαν από εκείνη τη στιγμή και έπειτα το δόγμα της 

παγκόσμιας ηγεμονίας υιοθετώντας τη ρητορική της «δημοκρατικής ειρήνης»
213

. 

 

10.7 Η αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή από το τέλος 

του Ψυχρού Πολέμου έως την επίθεση της 11/9  
 

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.Δ, η 

αμερικανική εξωτερική πολιτική έχασε την κυρίαρχη αποστολή της ανάσχεσης της 

Σοβιετικής Ένωσης, την οποία προσπαθούσε να επιτύχει από το 1947 έως το 1989. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, οι ΗΠΑ, πλέον, δεσπόζουν στον διεθνή 

καταμερισμό ισχύος. Τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά η ισχύς τους αυξήθηκε 

                                                 
210

 Στο ίδιο, σ. 32  
211

 Στο ίδιο, σ. 32 
212

 Στο ίδιο, σ. 32  
213

 Στο ίδιο, σ. 18 



 

[344] 

 

σε σύγκριση με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις και βρέθηκαν σε ιστορικά ασυνήθιστη 

θέση υπεροχής στο διεθνές σύστημα. Εφεξής οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύονται 

στη μοναδική εναπομείνασα υπερδύναμη και ως εκ τούτου το ιδεολογικό-πολιτικό 

και οικονομικό τους μοντέλο προωθείται ως το μοναδικό ορθό επιστημολογικό 

παράδειγμα και ως το μοναδικό υπόδειγμα πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης.  Η 

μονοπολική φύση του διεθνούς συστήματος με τις ΗΠΑ να αναδεικνύονται ως ο 

μοναδικός ηγεμόνας δημιούργησε την αίσθηση στην αμερικανική εξωτερική 

πολιτική ότι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων ήταν η δημιουργία μιας νέας 

παγκόσμιας τάξης, που θα χαρακτηριζόταν από την προώθηση της δημοκρατίας και 

του οικονομικού φιλελευθερισμού και θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να διατηρηθούν ως το 

ισχυρότερο κράτος του διεθνούς συστήματος. Κατά συνέπεια, με το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ επικεντρώθηκαν σε πολιτικές προώθησης της 

δημοκρατίας ανά τον κόσμο και οι ουιλσονικοί είχαν μια ιστορική ευκαιρία να 

αξιοποιήσουν στην πράξη τις ιδέες τους περί διάδοσης των αμερικανικών αξιών με 

στόχο την παγκόσμια ειρήνη.  

Έτσι, κατά τη δεκαετία του 1990, η απόφαση για την υιοθέτηση μιας 

εξωτερικής πολιτικής που έθετε ως πρώτη προτεραιότητα τον εκδημοκρατισμό των 

κρατών βασίστηκε σε δυο δεδομένα. Πρώτον, στην ιδέα ότι η διάδοση της 

δημοκρατίας θα βοηθούσε την ενσωμάτωση των πρώην κομμουνιστικών κρατών σε 

ένα σύστημα ασφαλείας ευνοϊκό για τις ΗΠΑ
214

. Δεύτερον, στην επίδραση που 

άσκησαν στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ, κατά τη δεκαετία του 

1990,  οι θεωρίες Διεθνών Σχέσεων που επιχειρούσαν να ερμηνεύσουν τη φύση των 

μεταψυχροπολεμικών προκλήσεων για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, μετά 

την κατάρρευση της διπολικής τάξης πραγμάτων. Εξάλλου, όπως παρατηρεί και ο 

Mearsheimer, «οι γενικές θεωρίες για το πώς λειτουργεί ο κόσμος παίζουν 

σημαντικό ρόλο στο πώς οι διαμορφωτές πολιτικής καθορίζουν τους σκοπούς που 

επιδιώκουν και τα μέσα που επιλέγουν για να τους πετύχουν»
215

.  

Ως εκ τούτου, κατά τη δεκατία του 1990, δύο ερμηνείες επηρέασαν 

σημαντικά τον διάλογο των Διεθνών Σχέσεων. Η πρώτη ερμηνεία του 

μεταψυχροπολεμικού διεθνούς συστήματος προήλθε από τον Francis Fukuyama, ο 

οποίος μίλησε για το τέλος της Ιστορίας υπό την έννοια της παγκόσμιας επικράτησης 
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του Φιλελευθερισμού ως του μόνου κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου του 

μέλλοντος. Το επιχείρημα του Fukuyama διακρινόταν από τον τελεολογικό του 

χαρακτήρα. Όπως ισχυριζόταν, η παγκόσμια επικράτηση του Φιλελευθερισμού θα 

είχε ως άμεση συνέπεια την εκ βάθρων μετεξέλιξη του διεθνούς συστήματος, διότι η 

ιδεολογική ομογενοποίηση των κρατών στη βάση των φιλελεύθερων ιδεών θα 

οδηγούσε στην εξάλειψη των συγκρούσεων και του πολέμου. Η θεωρία αυτή του 

Francis Fukuyama ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά θεωριών στο πεδίο των Διεθνών 

Σχέσεων που αναπτύχθηκαν μετά το 1990 και οι οποίες εξηγούσαν τις αιτίες που τα 

δημοκρατικά κράτη δεν εμπλέκονται σε πολέμους και, κυρίως, δεν συγκρούονται 

μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η ειρήνη και η σταθερότητα
216

. Οι 

θεωρίες αυτές εμπνέονταν, κυρίως, από το παράδειγμα του Φιλελευθερισμού στις 

Διεθνείς Σχέσεις του οποίου η βασική θέση είναι ότι οι δημοκρατίες δεν πολεμούν 

μεταξύ τους, αλλά πολεμούν μόνο μη δημοκρατικά καθεστώτα. Επομένως, σύμφωνα 

με τη φιλελεύθερη εκδοχή, ο εκδημοκρατισμός των κρατών θα μπορούσε να 

επιφέρει μια «δημοκρατική ειρήνη»
217

. Έτσι, η λύση στο πρόβλημα των 

συγκρούσεων παγκοσμίως ήταν ο εκδημοκρατισμός των κρατών
218

. Εξάλλου, 

σύμφωνα με τη θεωρία της «δημοκρατικής ειρήνης», εάν το ποσοστό των 

δημοκρατιών επί του συνόλου των ανεξάρτητων κρατών στις Διεθνείς Σχέσεις είναι 

υψηλό, μειώνεται το δίλημμα της ασφάλειας στις διακρατικές σχέσεις.  

                                                 
216

 Lake David A., “Powerful Pacifists: Democratic States and War”, APSR 86, 1992, σ. 24-37 
217

 Η  θεωρία περί «δημοκρατικής ειρήνης» βασίζεται σε μια μελέτη του Babst, ο οποίος εξέτασε 116 

μεγάλους πολέμους μεταξύ 1789 και 1941 και απέδειξε ότι «δεν είχαν διεξαχθεί συγκρούσεις μεταξύ 

ανεξάρτητων εθνικών κρατών που διέθεταν εκλεγμένες κυβερνήσεις» βλ. Babst Dean V, “A Force for 

Peace”, Industrial Research 14 (April), 1972, σ. 55-58. O Doyle υποστήριξε, επίσης, ότι η 

εγκαθίδρυση ενός δημοκρατικού καθεστώτος σε μια χώρα συντελεί στη διαμόρφωση σχέσεων 

ειρήνης και συνεργασίας με άλλες δημοκρατικές χώρες. Βασίζει τη θέση του στο επιχείρημα ότι τα 

κράτη με εγκαθιδρυμένα δημοκρατικά πολιτεύματα εμφανίζουν μια πολιτική κουλτούρα ειρηνικής 

επίλυσης των διαφορών. Σύμφωνα με την παραπάνω θέση, η δημοκρατία ως πολίτευμα ενισχύει την 

προοπτική πιο ειρηνικών διεθνών σχέσεων, επειδή οι δημοκρατικές κυβερνήσεις ελέγχονται από τους 

πολίτες τους, που δεν θα απαιτήσουν ή δεν θα υποστηρίξουν εύκολα τη διεξαγωγή ενός πολέμου 

ενάντια σε μια άλλη δημοκρατία. Ο Doyle ισχυρίζεται ότι στις δημοκρατικές χώρες, το εκλογικό 

σώμα ελέγχει σε μεγάλο βαθμό την εκτελεστική εξουσία κυρίως διότι σε περιόδους πολέμου οι 

συνέπειες αυτών επιβαρύνουν ασύμμετρα τους απλούς πολίτες. Επομένως, οι πολίτες αυτοί που θα 

αποτελέσουν και τον εθνικό στρατό σε περίοδο πολέμου είναι απρόθυμοι να επιλέξουν ηγέτες που θα 

οδηγούσαν το έθνος-κράτος σε ένοπλη σύγκρουση προτού οι τελευταίοι εξαντλήσουν όλες τις 

ειρηνικές μεθόδους μιας διαχείρισης κρίσεων. βλ. Doyle, Michael W, “Kant, Liberal Legacies , and 

Foreign Affairs [Part 1], Philosophy and Public Affairs 12, no.3 (Summer), 1983, σ. 205-35 στο  

Jackson Robert and Sorensen Georg, Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων, Η σύγχρονη 

συζήτηση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2006, σ. 186  
218

 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Η Διεθνής Πολιτική στον 21
ο
 αιώνα, ό.π., σ. 88 



 

[346] 

 

Επίσης, οι θεωρητικοί του φιλελεύθερου ιδεαλισμού στις Διεθνείς Σχέσεις 

υποστήριζαν ότι η οικονομική αλληλεξάρτηση των κρατών καθιστά απίθανο το 

ενδεχόμενο του πολέμου. Η λύση στο πρόβλημα της σύγκρουσης μεταξύ των 

κρατών είναι, κατά τους φιλελεύθερους, η δημιουργία μιας φιλελεύθερης τάξης 

πραγμάτων που θα καταργεί τους περιορισμούς στην οικονομική συναλλαγή των 

κρατών. Η θέση τους βασίστηκε στο επιχείρημα ότι η ανάπτυξη της οικονομίας και η 

διάδοση του οικονομικού φιλελευθερισμού καθιστούν τα κράτη πιο ειρηνικά στο 

διεθνές σύστημα. Έτσι, για τον φιλελεύθερο ιδεαλισμό η δημοκρατία και κατ’ 

επέκταση η ειρήνη συνδέεται με τον εκδημοκρατισμό των πολιτικών συστημάτων 

και την καπιταλιστική οικονομική ανάπτυξη. Η θεώρηση αυτή υποστηρίζει ότι τα 

δημοκρατικά πολιτικά συστήματα είναι στη βάση τους φιλειρηνικά και υπό αυτό το 

πρίσμα χρησιμοποιούν τις οικονομικές κα κοινωνικές πηγές τους για παραγωγικούς 

σκοπούς με στόχο την ανάπτυξη της ευημερίας των πολιτών. Σε επίπεδο διεθνούς 

συστήματος τα κράτη αυτά κάνουν χρήση της εμπορικής και οικονομικής τους 

ισχύος αντί για τη στρατιωτική τους ισχύ. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται, κατά τους 

φιλελεύθερους, από μελέτες που αφορούν στις κρατικές δαπάνες διάφορων 

πολιτικών συστημάτων και που αποδεικνύουν ότι τα δικτατορικά καθεστώτα 

διαθέτουν μεγαλύτερο ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού για στρατιωτικές 

δαπάνες συγκριτικά με τα δημοκρατικά πολιτικά συστήματα. Έτσι, η θεωρία της 

«δημοκρατικής ειρήνης» στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων βασίζεται στην άποψη ότι 

οι φιλελεύθερες δημοκρατίες είναι πιο φιλειρηνικές και νομοταγείς σε σχέση με 

άλλα πολιτικά συστήματα. Οι περισσότεροι δημοκρατικοί φιλελεύθεροι είναι 

πεπεισμένοι ότι στη διεθνή πολιτική αναπτύσσεται με ολοένα και εντεινόμενους 

ρυθμούς ένα κλίμα συνεργασίας, όπου η βία, οι ανταγωνισμοί και ο πόλεμος 

ανάμεσα σε ανεξάρτητα κράτη θα αποτελούν παρελθόν. Καθώς θα βαδίζουμε σε 

έναν ολοένα και πιο δημοκρατικό κόσμο, τελικά, υποστηρίζουν οι δημοκρατικοί 

φιλελεύθεροι, θα επικρατήσει η ειρήνη.  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο,  η απήχηση του επιχειρήματος του  Fukuyama 

στις ΗΠΑ έδειξε ότι για πολλούς Αμερικανούς το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 

σηματοδοτούσε την αρχή μιας μοναδικής ευκαιρίας για την ολοκλήρωση του 
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φιλελεύθερου ιδεαλιστικού προγράμματος του Γούιντροου Ουίλσον
219

. Έτσι, το 

επιχείρημα ότι οι δημοκρατίες δεν συγκρούονται μεταξύ τους δημιούργησε την 

αίσθηση ότι η αμερικανική ασφάλεια θα ενισχυόταν από τη διάδοση του 

δημοκρατικού πολιτεύματος παγκοσμίως. Η θεωρία της «δημοκρατικής ειρήνης» 

γνώρισε μια πρωτόγνωρη θεωρητική ανάπτυξη και αποτέλεσε σημείο αναφοράς της 

αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής για τις κυβερνήσεις Μπους και Κλίντον. Ο νέος 

ρόλος των ΗΠΑ στην μεταψυχροπολεμική διεθνή τάξη ήταν σύμφωνα με τον 

ισχυρισμό του Donald Snow αυτός του «παγκόσμιου ειρηνοποιού»
220

. Ακόμα και το 

ΝΑΤΟ έθεσε έναν νέο καταστατικό στόχο, αυτόν «της προώθησης της διεθνούς 

ειρήνης και της ασφάλειας μέσα από την ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών και 

την υποχρέωση της ειρηνικής επίλυσης των διεθνών και μη διαφορών»
221

. 

Η δεύτερη ερμηνεία του μεταψυχροπολεμικού κλίματος προήλθε από τον 

Samuel Huntington με τη θέση του «περί της σύγκρουσης των πολιτισμών», το 

οποίο παρουσιάστηκε εκτενώς σε προηγούμενο κεφάλαιο. Από τη μια πλευρά, 

σημαντικά τμήματα του αναπτυγμένου κόσμου και σημαντικά τμήματα του πρώην 

κομμουνιστικού μπλοκ και του «Τρίτου Κόσμου» γνώριζαν ασφάλεια, ειρήνη, 

ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και εντατικοποιούσαν τις διεθνείς οικονομικές 

συναλλαγές τους, γεγονός που ενίσχυε το επιχείρημα του Fukuyama, ενώ, από την 

άλλη πλευρά, σημαντικά τμήματα του κόσμου παρουσίαζαν αστάθεια και 

εθνοθρησκευτικές συρράξεις, όπως στη Γιουγκοσλαβία, στη νότια περιφέρεια της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στη Νότια Ασία και σε άλλες περιοχές του κόσμου 

ενισχύοντας, έτσι, το επιχείρημα του Huntington
222

. Συνεπώς, η απήχηση των δύο 

αυτών επιχειρημάτων συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στο διεθνές σύστημα κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990.  

Το επιχείρημα «περί του τέλους της Ιστορίας» και της παγκόσμιας 

επικράτησης του Φιλελευθερισμού φάνηκε να επιβεβαιώνεται από την κατάρρευση 

των αυταρχικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης και το κύμα των 
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δημοκρατικών μεταβάσεων που σάρωσε στη δεκαετία του 1980 και του 1990 την 

Άπω Ανατολή και τη Λατινική Αμερική. Η ραγδαία αύξηση των δημοκρατικών 

πολιτικών συστημάτων που έκανε τον Huntington να μιλήσει για το «τρίτο κύμα 

εκδημοκρατισμού» επανέφερε στο ακαδημαϊκό προσκήνιο τη σχέση δημοκρατίας 

και εξωτερικής πολιτικής των κρατών. Ο ουιλσονισμός της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής επανήλθε. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

τον Οκτώβριο του 1990 ο Πρόεδρος Μπους εξέφραζε την ελπίδα του για μια νέα 

παγκόσμια τάξη σε ουιλσονικά πλαίσια: «Οραματιζόμαστε ένα νέο συνεταιρισμό 

εθνών πέρα από τα όρια του Ψυχρού Πολέμου. Μια σχέση που θα βασίζεται σε 

διαβουλεύσεις, συνεργασία και συλλογική δράση, ιδίως μέσω διεθνών και 

περιφερειακών οργανισμών. Μια σχέση σφυρηλατημένη από τις αρχές και το 

γράμμα του νόμου και συντηρούμενη από μια δίκαιη κατανομή κόστους και 

υποχρεώσεων. Μια σχέση που θα έχει ως στόχο της τη διεύρυνση της δημοκρατίας, 

την αύξηση της ευημερίας, τη σταθεροποίηση της ειρήνης και τον περιορισμό των 

όπλων»
223

.  

Πάντως, κατά τη δεκαετία του 1990, τη μεγαλύτερη επιρροή στην 

διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής άσκησε ο ουιλσονισμός της 

κυβέρνησης Κλίντον. Το φιλελεύθερο επιχείρημα περί δημοκρατικής ειρήνης, που 

αναφέρθηκε πιο πάνω, εφαρμόστηκε στη ρητορική του Προέδρου Κλίντον 

περιγράφοντας τους στόχους της Αμερικής σχεδόν με τους ίδιους όρους και 

διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το ζήτημα της διάδοσης της δημοκρατίας: «Σε μια 

νέα εποχή κινδύνων κι ευκαιριών πρωταρχικός σκοπός μας θα πρέπει να είναι η 

επέκταση κι ενίσχυση της παγκόσμιας κοινότητας των δημοκρατιών που βασίζονται 

στην ελεύθερη οικονομία. Στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, προσπαθήσαμε να 

αναχαιτίσουμε μια απειλή κατά της επιβίωσης των ελεύθερων θεσμών. Τώρα, θα 

προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τον κύκλο των εθνών που απολαμβάνουν τα καλά 

αυτών των ελεύθερων θεσμών, επειδή αυτό που ονειρευόμαστε είναι μια ημέρα που 

η άποψη και η ενέργεια κάθε ανθρώπου στον κόσμο θα μπορούν να εκφραστούν 

ελεύθερα σε ένα σύνολο δημοκρατιών, οι οποίες θα ευημερούν, θα συνεργάζονται 
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και θα ζουν ειρηνικά»
224

.  Ο ουιλσονισμός της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής 

θεωρούσε τα δημοκρατικά καθεστώτα ως φιλειρηνικά στις σχέσεις τους με άλλες 

δημοκρατίες και τα αυταρχικά καθεστώτα ως υπεύθυνα για την αποσταθεροποίηση 

της διεθνούς πολιτικής. Ο Πρόεδρος Κλίντον είχε, επίσης, δηλώσει το 1994 ότι «η 

καλύτερη στρατηγική, για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια μας και να χτίσουμε μια 

ειρήνη διαρκείας είναι να υποστηρίξουμε την προέλαση της δημοκρατίας αλλού. Οι 

δημοκρατίες δεν επιτίθενται σε άλλες δημοκρατίες»
225

.  

Όπως παρατηρεί και ο Mearsheimer η ρητορική της κυβέρνησης Κλίντον 

διαμορφώθηκε από τρεις κύριες φιλελεύθερες θεωρίες Διεθνών Σχέσεων: 1. τον 

ισχυρισμό ότι ευημερούντα και οικονομικά αλληλεξαρτώμενα κράτη είναι απίθανο 

να πολεμήσουν μεταξύ τους 2. τον ισχυρισμό ότι οι δημοκρατίες δεν πολεμούν 

μεταξύ τους 3. τον ισχυρισμό ότι οι διεθνείς θεσμοί επιτρέπουν στα κράτη να 

αποφύγουν τον πόλεμο και αντ’ αυτού να επικεντρωθούν στην οικοδόμηση 

συνεργατικών σχέσεων
226

. Πράγματι, η κυβέρνηση Κλίντον οραματίστηκε «μία 

ελεύθερη, ειρηνική, μη διαχωρισμένη Ευρώπη» μέσω της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ και 

της ΕΕ ανατολικά της Ευρώπης
227

. Επιπλέον, η κυβέρνηση Κλίντον, καθώς οι ΗΠΑ, 

πλέον, κατείχαν δεσπόζουσα θέση στον διεθνή καταμερισμό ισχύος και δεν 

υφίσταντο τις πιέσεις της ψυχροπολεμικής διεθνούς ισορροπίας δυνάμεων, 

ακολούθησε μια ιδεολογική εξωτερική πολιτική και προέβη στις αποκαλούμενες 

ανθρωπιστικές επεμβάσεις στη Σομαλία το 1993, στην Αϊτή το 1994, στη Βοσνία το 

1995 και στο Κόσσοβο το 1999
228

. Αλλά και ο επίτροπος Εξωτερικών υποθέσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε το 1999 ότι οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να προωθήσει διεθνώς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη 

δημοκρατία βασίζεται στην ιδέα ότι οι «ελεύθερες κοινωνίες τείνουν να μην 

πολεμούν μεταξύ τους και να μην είναι κακοί γείτονες»
229

. Ωστόσο, η ΗΠΑ δεν 

επενέβησαν στη γενοκτονία της Ρουάντα το 1994 στη βάση της ανθρωπιστικής 
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επέμβασης. Επίσης, ήδη από το 1998, οι νεοσυντηρητικοί ασκούσαν πιέσεις στον 

Πρόεδρο Κλίντον να κάνει χρήση της στρατιωτικής ισχύος, προκειμένου να 

ανατραπεί ο Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράκ, αλλά η κυβέρνηση Κλίντον, αν και 

υιοθέτησε τη θέση της ανατροπής του ιρακινού δικτάτορα, ωστόσο, αρνήθηκε να 

εμπλακεί στρατιωτικά
230

.  

Από τη σκοπιά των ρεαλιστών ο αμερικανικός παρεμβατισμός σε ζητήματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί Κλίντον και οικοδόμησης κρατών σηματοδότησε την 

κατάρρευση της βεστφαλιανής έννοιας της «μη επέμβασης» σύμφωνα με τα λόγια 

του Χένρι Κίσινγκερ, δηλαδή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης της κυριαρχίας 

των κρατών με την οποία τερματίσθηκαν οι θρησκευτικοί πόλεμοι στην Ευρώπη τον 

16
ο
 και 17

ο
 αιώνα (Συνθήκη της Βεστφαλίας 1648) και με βάση την οποία 

οικοδομήθηκε τον νεότερο διεθνές σύστημα των κυρίαρχων κρατών
231

. Στις 

αμερικανικές επεμβάσεις του Προέδρου Κλίντον εναντιώθηκαν και οι 

τζακσονικοί
232

, διότι από την πλευρά τους έκριναν ότι δεν διακυβεύονταν σημαντικά 

αμερικανικά εθνικά συμφέροντα
233

.  

Η επικράτηση του φιλελεύθερου ιδεαλισμού επηρέασε και την αμερικανική 

εξωτερική πολιτική απέναντι στα καθεστώτα της Μέσης Ανατολής. Στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990  αναλυτές και ινστιτούτα, όπως το American Enterprise Institute 

με σημαίνουσα θέση στο ρεπουμπλικανικό χώρο και το Washington Institute for 

Near East Policy θεωρούσαν ότι η αντιπαράθεση Αράβων- Ισραήλ και Ιράν- Ισραήλ 

πηγάζει από το πρόβλημα του εκδημοκρατισμού και της οικονομικής υπανάπτυξης 

των κρατών της Μέσης Ανατολής με την εξαίρεση του Ισραήλ και της Τουρκίας. 

Προωθούσαν την άποψη ότι κράτη με διεφθαρμένες ηγεσίες, αντιδημοκρατικές 

δομές και οικονομίες μη προσανατολισμένες στην αγορά, δεν αποτελούν βάση για 
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σταθερές περιφερειακές δομές και σταθερούς μηχανισμούς ασφαλείας σε βάθος 

χρόνου
234

. Αντίθετα, σε περίπτωση ενός επιτυχημένου εκδημοκρατισμού της Μέσης 

Ανατολής, έπειτα από την ανατροπή των αυταρχικών καθεστώτων στον αραβικό 

κόσμο, διατυπωνόταν η άποψη ότι τα εγκαθιδρυμένα δημοκρατικά πολιτεύματα  θα 

έθεταν διαφορετικούς στόχους αναφορικά με την εξωτερική τους πολιτική και τις 

σχέσεις τους με τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής. Όπως ισχυρίζονταν οι 

υποστηρικτές της «δημοκρατικής ειρήνης», η εγκαθίδρυση δημοκρατίας στον 

αραβικό κόσμο θα ήταν σε θέση να μεταβάλει τα χαρακτηριστικά της εσωτερικής 

πολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή και να μειώσει την ένταση των ένοπλων 

συγκρούσεων ανάμεσα σε Ισραηλινούς, Παλαιστινίους και Άραβες
235

. Μάλιστα, 

θεωρούσαν ότι οι υπολογισμοί και οι διαδικασίες που διαμορφώνουν τα κέντρα 

λήψης αποφάσεων των αραβικών κρατών θα αλλάξουν άρδην, με αποτέλεσμα να 

καμφθεί η επιθετική τους στάση έναντι του Ισραήλ
236

. Αλλά και στο επίπεδο του 

περιφερειακού συστήματος των Διεθνών Σχέσεων οι ακόλουθες αλλαγές 

αναμένονταν να έχουν μια σημαντική επίπτωση στην ισραηλινή αντίληψη και, 

συγκεκριμένα, θα λειτουργούσαν καθησυχαστικά απέναντι στις ανησυχίες που 

συνδέονταν με ζητήματα ασφαλείας και τα οποία επηρέαζαν καταλυτικά την 

εξωτερική και αμυντική πολιτική του Ισραήλ
237
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Οι διαμορφωτές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής κατέληγαν στο 

συμπέρασμα ότι ο εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης Ανατολής είχε το 

επιπλέον όφελος της αποτροπής του εξτρεμιστικού ισλαμιστικού φαινομένου μέσω 

της αντιπροσώπευσης της κοινωνίας στην πολιτική, η οποία, κατά τη δεκαετία του 

1990, εμφάνιζε έντονα αντιαμερικανικές διαθέσεις
238

. Η βίαιη έκφραση μιας 

ισλαμιστικής και γενικά αντιδυτικής πολιτικής ιδεολογίας σε χώρες όπως η 

Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία κρινόταν ότι οφείλεται περισσότερο 

στην εξάπλωση της διαφθοράς και στην αποτυχία των καθεστώτων τους να 

επιτύχουν διαρθρωτικές αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία
239

. Με λίγα λόγια, 

ο επιτυχής εκδημοκρατισμός αποτελούσε μια μορφή προληπτικής δράσης έναντι της 

βίαιης σύγκρουσης.  

 Οι παραπάνω απόψεις εκφράζονταν σε μια εποχή που η δημοκρατία στη 

Μέση Ανατολή είχε σημαντικά οπισθοχωρήσει καθώς, κατά τη δεκαετία του 1990, 

κράτη όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία είχαν παγώσει τις περιορισμένες προσπάθειες 

για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις που είχαν ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της 

προηγούμενης δεκαετίας. Επιπλέον, μετά τη νίκη των Ισλαμιστών στην Αλγερία, το 

1992, το έως τότε κυβερνών κόμμα ακύρωσε τις εκλογές και η χώρα βυθίστηκε στο 

χάος ενός εμφυλίου πολέμου. Στην Παλαιστίνη ο Γιασέρ Αραφάτ δεν έχαιρε της 

αξιοπιστίας και της υποστήριξης των Παλαιστινίων, καθώς του προσάπτονταν 

κατηγορίες για διαφθορά και κακοδιαχείριση του παλαιστινιακού 

προϋπολογισμού
240

. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990,  η Σαουδική Αραβία και το 

Μπαχρέιν παρά τις διακηρύξεις τους καθυστερούσαν τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις. 

Την ίδια περίοδο, η Υεμένη βρισκόταν στη δίνη ενός εμφυλίου πολέμου, ο οποίος 

έληξε με την κατάληψη του νότου από το βορρά υπό το κάλυμμα της ένωσης. Τέλος, 

στο Κουβέιτ η δυναστεία Αλ-Σαμπάχ παρά τις πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης 

για την εφαρμογή δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, καθυστέρησε τη διεξαγωγή 

εκλογών για την εκλογή ενός Εθνικού Συμβουλίου και απέτυχε να επαναφέρει το 

Σύνταγμα
241

. Η «Άνοιξη της Δαμασκού» το 2000 μετά τον θάνατο του Χαφέζ Αλ-
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Άσαντ στη Συρία και την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον μεταρρυθμιστή υιό 

του Μπασάρ Αλ-Άσαντ δεν διήρκησε πολύ. Η άποψη που επικρατούσε στους 

διαμορφωτές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής ήταν ότι από τη στιγμή που οι 

ΗΠΑ εμφανίζονταν ως ο βασικός υποστηρικτής των αποτυχημένων αυταρχικών 

καθεστώτων στη Μέση Ανατολή, οι ισλαμιστικές οργανώσεις επωφελούνταν 

πολιτικά, στρεφόμενες εναντίον της πολιτικής των ΗΠΑ. Υποστηρικτές αυτής της 

άποψης ήταν οι βασικοί σύμβουλοι για θέματα της Μέσης Ανατολής, όπως ο Πολ 

Γούλφοβιτς και ο Ρίτσαρντ Πέρλ
242

. 

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι αν και η δεκαετία του 1990 

χαρακτηρίστηκε από τη ρητορική των ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο για την παγκόσμια 

εξάπλωση του φιλελευθερισμού και της δημοκρατίας, η Μέση Ανατολή σε γενικές 

γραμμές αντιμετωπίστηκε ως μια εξαίρεση από αυτή την τάση. Οι αμερικανικές 

ενέργειες για την προώθηση της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή περιορίστηκαν 

στην υλοποίηση προγραμμάτων βοήθειας μικρής εμβέλειας, τα οποία ξεκίνησαν 

κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Τζωρτζ Μπούς του πρεσβύτερου, και 

αφορούσαν στην προώθηση της «καλής διακυβέρνησης», της νομιμότητας και του 

κράτους δικαίου, προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της «ελεύθερης αγοράς»
243

 και του 

οικονομικού φιλελευθερισμού
244

. Η χρηματοδότηση για την προώθηση της 

δημοκρατίας συνεχίστηκε ακόμη πιο συστηματικά επί της διακυβέρνησης 

Κλίντον
245

. Τα πιο εκτεταμένα προγράμματα εφαρμόστηκαν από το USAID
246

 στην 
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Αίγυπτο, στη Δυτική Όχθη και στην περιοχή της Γάζας και πήραν τη μορφή 

μεγάλων πακέτων οικονομικής βοήθειας, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του 

Κοινοβουλίου, των ΜΚΟ και του δικαστικού σσυτήματος. Το 1997 το Υπουργείο 

Εξωτερικών των ΗΠΑ ίδρυσε το «Ταμείο για τη Δημοκρατία στη Μέση Ανατολή» 

(Middle East Democracy Fund) το οποίο χρηματοδότησε με 3 εκατομμύρια δολάρια 

το χρόνο, μικρής εμβέλειας προγράμματα σχετικά με τις εκλογές, την ανάπτυξη του 

κοινοβουλίου, την εκπαίδευση των πολιτικών παρατάξεων στην Αλγερία, το 

Μαρόκο και την Υεμένη
247

. Οι πολιτικές αυτές ενέργειες της αμερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής βασίζονταν αυτό το διάστημα στην πεποίθηση ότι η ήπια 

πολιτική φιλελευθεροποίηση των αραβικών κρατών θα ενίσχυε την οικονομική 

φιλελευθεροποίηση και θα υποβάθμιζε την επιρροή του ισλαμικού 

φονταμενταλισμού στις αραβικές κοινωνίες
248

. Ωστόσο, η πλειοψηφία των 

προγραμμάτων βοήθειας για την προώθηση της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, 

κατά τη δεκαετία του 1990, δανειζόταν στοιχεία από προγράμματα που 

εφαρμόζονταν σε άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως για παράδειγμα στα κράτη της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αντί να αναπτύσσουν στρατηγικές ειδικά 

σχεδιασμένες για τις ιδιαιτερότητες των αυταρχικών μεσανατολικών συστημάτων 

                                                                                                                                          
αποτρέψει την εξάπλωση του κομμουνισμού και την σοβιετική εξωτερική βοήθεια δίνοντας έμφαση 

στην οικονομική ανάπτυξη. Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν έδωσε ακόμα 

μεγαλύτερη έμφαση στις πολιτικές προώθησης της δημοκρατίας, όταν συνεργάστηκε με τους 

Δημοκρατικούς του Κογκρέσου, ώστε να ιδρυθεί το Εθνικό Κληροδότημα για τη Δημοκρατία το 1983 

(National Endowment for Democracy, NED), με στόχο την προσφορά υλικής και ηθικής βοήθειας 

κυρίως σε περιοχές με μη δημοκρατικά πολιτεύματα. Υποστηρίζει την λειτουργία τεσσάρων 

ινστιτούτων διά μέσου των οποίων διανέμει οικονομική βοήθεια. Αυτά είναι το Κέντρο για τη Διεθνή 

Ιδιωτική Επιχείρηση (Centre for International Private Enterprise, CIPE), το Ινστιτούτο του Ελεύθερου 

Εμπορίου (Free Trade Union Institute, FTUI), το Ινστιτούτο Διεθνούς  Δημοκρατίας (International 

Republic Institute, IRI) και το Εθνικό Δημοκρατικό Ινστιτούτο για τις Διεθνείς Υποθέσεις (National 

Democratic Institute for International Affairs (NDI).  Η αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τρεις 

κύριες υπηρεσίες για την προώθηση της δημοκρατίας: την Υπηρεσία για την Διεθνή Ανάπτυξη ( US 

agency for International Development, USAID), την Υπηρεσία Πληροφοριών (US Information 

Agency, USIA), και την μη κυβερνητική οργάνωση Εθνικό Κληροδότημα για τη Δημοκρατία 

(National Endowment for Democracy, NED). Το USAID είναι υπεύθυνο, κυρίως, για την οικονομική 

ανάπτυξη αλλά εμπλέκεται και σε δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση της δημοκρατίας, που 

απορρέουν από την αντίληψη σχετικά με την στενή σχέση μεταξύ πλούτου, οικονομίας της αγοράς, 

δημοκρατίας και ειρήνης. Το USIA συμμετέχει στην προώθηση της δημοκρατίας διαδίδοντας 

πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη της ελευθερίας και της ευημερίας μέσα από σταθμούς όπως το 

«Ραδιόφωνο Ελεύθερη Ευρώπη και Ασία» ή αλλιώς «Ράδιο Ελευθερία», «η Φωνή της Αμερικής», 

«ραδιόφωνο και τηλεόραση Marti»  και δια μέσου των βιβλιοθηκών.  Το USIA διαθέτει, επίσης, ένα 

δίκτυο στην Ανατολική Ευρώπη, όπου και συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα σχετικό με την στήριξη των 

δημοκρατιών των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ στην Ευρώπη. Στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής δεν υπάρχουν παρόμοια προγράμματα ή συγκεκριμένες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 

παραγωγές αναφορικά με την προώθηση της δημοκρατίας. 
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διακυβέρνησης
249

. Η δημοκρατική βοήθεια της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής 

πέτυχε ελάχιστα για τον εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής. Το 

αίτημα για επίβλεψη των εκλογικών διαδικασιών από διεθνείς παρατηρητές 

ικανοποιήθηκε από ελάχιστες κυβερνήσεις, όπως το Μαρόκο, την Υεμένη και την 

Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά η πλειοψηφία των αραβικών κρατών- ανάμεσα τους η 

Ιορδανία, η Τυνησία και τα κράτη του Κόλπου-  απέρριπταν την εφαρμογή των 

δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Τα πλούσια πετρελαιοπαραγωγά κράτη του Κόλπου 

δεν είχαν ανάγκη οικονομικής βοηθείας ενώ, από την άλλη, οι ΗΠΑ δεν 

ενδιαφέρονταν να πιέσουν τους στενούς τους συμμάχους, ώστε να υιοθετήσουν μια 

πιο δημοκρατική ατζέντα, ίσως, με την εξαίρεση του Κουβέιτ στο οποίο ασκούνταν 

εσωτερικές πιέσεις για την επαναφορά του Κοινοβουλίου, μετά την απελευθέρωσή 

του από το Ιράκ, το 1991. 

Σε γενικές γραμμές, οι πολιτικές προώθησης της δημοκρατίας των ΗΠΑ στη 

Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, χαρακτηρίζονται από 

διστακτικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του 

Προέδρου Κλίντον οι δηλώσεις και η κριτική αναφορικά με το έλλειμμα 

δημοκρατίας στον αραβικό κόσμο ήταν σπάνιες από κυβερνητικούς αξιωματούχους 

των ΗΠΑ, ενώ έμενε ασχολίαστη η νοθεία στις εκλογές των αραβικών καθεστώτων, 

οι συλλήψεις αντικαθεστωτικών και τα βασανιστήρια
250

. Σε μια εποχή που ο 

εκδημοκρατισμός των κρατών του πρώην κομμουνιστικού μπλόκ στην Ανατολική 

Ευρώπη προχωρούσε με γοργούς ρυθμούς, η ρητορική της κυβέρνησης των ΗΠΑ 

για τη Μέση Ανατολή περιοριζόταν σε δηλώσεις σχετικά με την ειρηνευτική 

διαδικασία
251

.  

Η ερμηνεία για αυτή την διστακτικότητα της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής να πιέσει τα αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής για πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας βασιζόταν στην ανησυχία ότι 

πιθανές καθεστωτικές αλλαγές ήταν ικανές να απειλήσουν τα οικονομικά και 

στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή
252

. Οι ΗΠΑ ανησυχούσαν ότι μια 

πιθανή πολιτική αλλαγή σε ένα κράτος, όπως η Σαουδική Αραβία, που ελέγχει τη 

                                                 
249

 Στο ίδιο, σ. 19 
250

 Στο ίδιο, σ. 20 
251

 Abukhalil As’ ad, “Change and democratization in the Arab world: the role of political parties, 

Third World Quarterly, vol.18, no.1, 1997, σ. 149 
252

 Στο ίδιο, σ. 150 



 

[356] 

 

ροή του πετρελαίου προς τον δυτικό κόσμο και ρυθμίζει τις τιμές του, θα μπορούσε 

να βλάψει ανεπανόρθωτα τα συμφέροντα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. 

Έτσι, η ρητορική των ΗΠΑ για εκδημοκρατισμό αφορούσε κράτη όπου πιθανές 

καθεστωτικές αλλαγές δεν θα απειλούσαν τα ζωτικά αμερικανικά συμφέροντα στο 

επίπεδο της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής
253

. Συγκεκριμένα, οι 

κυβέρνησεις Κλίντον και Μπους προτιμούσαν να αντιμετωπίζουν τα αυταρχικά 

καθεστώτα στη Μέση Ανατολή ως ανάχωμα στην άνοδο των ισλαμιστικών 

κινημάτων, τα οποία κέρδιζαν έδαφος ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Ακόμα και τα εχθρικά προς τις ΗΠΑ αυταρχικά καθεστώτα της Συρίας, της Λιβύης 

και του Ιράκ θεωρούνταν προτιμότερα από μια ισλαμική πολιτική εναλλακτική 

λύση. Εξάλλου, η περίπτωση των δημοκρατικών εκλογών της Αλγερίας στις αρχές 

του 1990 απέδειξε ότι τα ισλαμικά κινήματα ήταν σε θέση να καταλάβουν την 

εξουσία έπειτα από τη διεξαγωγή ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών. Το 

ενδεχόμενο αυτό ανησυχούσε τις ΗΠΑ, διότι μια τέτοια εξέλιξη θα έφερνε 

αντιμέτωπη την αμερικανική εξωτερική πολιτική με νόμιμα εκλεγμένες ισλαμιστικές 

κυβερνήσεις με αντιαμερικανικό και αντιφιλελεύθερο προσανατολισμό
254

. 

 Η ανησυχία των ΗΠΑ ενισχυόταν και από τη ρητορική των αυταρχικών 

ηγετών των αραβικών καθεστώτων, οι οποίοι δήλωναν εμφατικά ότι οι βιαιότητες 

των ισλαμιστών τρομοκρατών, μετά την ακύρωση των εκλογών στην Αλγερία, 

αποτελούσαν την πιο ισχυρή απόδειξη εναντίον την εγκαθίδρυσης δημοκρατικών 

πολιτευμάτων στον αραβικό κόσμο
255

. Προειδοποιούσαν ότι στην περίπτωση που οι 

ισλαμιστές καταλάμβαναν την εξουσία ότι θα επικρατούσε πολιτικό χάος, 

ενισχύοντας έτσι τους φόβους των ΗΠΑ για εγκαθίδρυση θεοκρατικών καθεστώτων 

στη Μέση Ανατολή. Τα επιχειρήματα αυτά ανησυχούσαν τους αμερικανούς 

ιθύνοντες, οι οποίοι έθεταν ως πρώτο στόχο της εξωτερικής πολιτικής την 

αντιμετώπιση της ισλαμικής τρομοκρατίας εις βάρος των δημοκρατικών αλλαγών
256

. 

Έτσι, η αμερικανική κυβέρνηση, προκείμενου να αποφύγει τον κίνδυνο της 

κατάληψης της εξουσίας από ισλαμιστές, προώθησε μικρής κλίμακας δημοκρατικές 

μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, και 
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πάντοτε σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις της περιοχής. Περισσότερη έμφαση 

δινόταν στις μεταρρυθμίσεις που βασίζονταν σε τεχνική βοήθεια προς τους 

κυβερνητικούς θεσμούς παρά στην υποστήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
257

. 

Επιπλέον, η αμερικανική διπλωματία είχε επικεντρωθεί περισσότερο σε ζητήματα 

ασφαλείας, όπως την επίλυση της αραβοισραηλινής σύγκρουσης και την αποτροπή 

του Ιράκ και του Ιράν, παρά σε ζητήματα που αφορούσαν την προώθηση των 

δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων.  

Έτσι, οι αμερικανικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες επικεντρώνονταν 

κυρίως στις οικονομίες του αραβικού κόσμου. Οι προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις 

στην οικονομία των αραβικών κρατών επικεντρώθηκαν σε σημαντικά κράτη 

συμμάχους των ΗΠΑ, όπως στην Αίγυπτο και την Ιορδανία
258

. Η Ιορδανία έγινε 

αποδέκτης ενός πακέτου οικονομικής βοήθειας,  μετά την ολοκλήρωση των 

συμφωνιών ειρήνης με το Ισραήλ, το 1994, ενώ η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν 

μια συνεργασία με απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη, γνωστή ως συνεργασία 

Gore-Mubarak
259

. Ωστόσο, οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις δεν περιλαμβάνονταν στην 

ατζέντα. 

Συμπερασματικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, αλλά ακόμα 

και λίγους μήνες, πριν από την 11/9, επί των ημερών του Προέδρου Τζορτζ Μπους 

του νεότερου, η σταθερότητα των αυταρχικών κυβερνήσεων και η ένταξη τους στην 

παγκόσμια οικονομία κρινόταν προτιμότερη από την αστάθεια που θα μπορούσε να 

προκληθεί από την κατάρρευση των αυταρχικών καθεστώτων στην περιοχή και την 

άνοδο των ισλαμιστών
260

. Ο νεοφιλελεύθερος ιδεαλισμός της αμερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, υπήρξε ιδεολογικό 

αποτέλεσμα της δεσπόζουσας θέσης των ΗΠΑ στο διεθνές σύστημα και της 

επίδρασης της θεωρίας της «δημοκρατικής ειρήνης». Ωστόσο, η πολιτική αυτή δεν 

εφαρμόστηκε σε όλες τις περιφέρειες με τον ίδιο ζήλο. Τα διλήμματα ασφαλείας της 

αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή της Μέσης Ανατολής 

εξανάγκασαν τις ΗΠΑ σε μια διγλωσσία αναφορικά με τον εκδημοκρατισμό, μια 

ασυνέπεια μεταξύ λόγων και έργων. 
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Έτσι, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η ρητορική και η πολιτική των 

ΗΠΑ διαπνέεται από την ιδεολογία του φιλελεύθερου ιδεαλισμού, αν δεν 

απειλούνται τα γεωστρατηγικά και οικονομικά τους συμφέροντα από την προώθηση 

της δημοκρατίας στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση, παρατηρείται ένα χάσμα με 

την πολιτική να ακολουθεί τις επιταγές του πολιτικού ρεαλισμού. Έτσι, ο 

εκδημοκρατισμός υιοθετείται ως πολιτική, όταν τα αποτελέσματα του δεν είναι 

ικανά να θίξουν τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων ή τις κυρίαρχες ελίτ στο 

εσωτερικό των πολιτικών καθεστώτων, των οποίων η συνεργασία με τις μεγάλες 

δυνάμεις του διεθνούς συστήματος είναι βαρύνουσας σημασίας τόσο για τις ίδιες και 

τη διατήρησή τους στην εξουσία, όσο και για την εξυπηρέτηση των υπολογισμών 

ισχύος των ισχυρών διεθνών δρώντων.   

 

10.8 Η μεταστροφή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στη Μέση 

Ανατολή μετά την 11/9 
 

Όπως καταδείχτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μετά το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, οι ΗΠΑ επιδίωκαν, πρώτα και κύρια, τη διατήρηση του status 

quo στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αδιαφορώντας για την πολιτική ποιότητα 

των καθεστώτων. Οι λέξεις κλειδιά της ρητορικής των ΗΠΑ για μεγάλο διάστημα 

ήταν «σταθερότητα» και «μετριοπάθεια» παρά «δημοκρατία», «μεταρρυθμίσεις» και 

«αλλαγή». Ωστόσο, μετά την επίθεση στους Δίδυμου Πύργους, το 2001, επίθεση η 

οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των «ασύμμετρων απειλών», η αμερικανική 

εξωτερική πολιτική χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή μεταστροφή στο ζήτημα 

του εκδημοκρατισμού στον αραβικό κόσμο, αν και τα βασικά προτάγματα της 

αμερικανικής στρατηγικής, το πετρέλαιο και η ασφάλεια, παραμένουν ίδια. Η 

μεταστροφή αυτή κατέστη δυνατή χάρη στην αλλαγή του πολιτικού κλίματος 

διεθνώς μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα στους Δίδυμους Πύργους, καθώς το θέμα 

της ασφάλειας αποτέλεσε την πρώτη προτεραιότητα των δυτικών κυβερνήσεων, ενώ 

η 11
η
 Σεπτεμβρίου προκάλεσε ισχυρότατο σοκ στη βεστφαλιανή κοινωνία των 

κυρίαρχων κρατών, όταν μία μη κρατική οργάνωση κατάφερε να πλήξει καίριους 

στόχους στην ισχυρότερη δύναμη στον πλανήτη. Η τρομοκρατική επίθεση της 11/9 

εξίσωσε την «τρομοκρατία» με την έννοια του «πολέμου», ανέτρεψε τα δεδομένα 
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και επέβαλε καινοτόμες πρακτικές σε σύγκριση με το παρελθόν στον τομέα της 

διεθνούς ασφαλείας.  

Έτσι, μετά την 11/9, τα νέα διλήμματα ασφαλείας και η ιδεολογία της ηθικής 

αποστολής των ΗΠΑ στον κόσμο, της οποίας οι καταβολές ανιχνεύονται από την 

εποχή της ίδρυσης της αμερικανικής δημοκρατίας, συνδυάστηκαν, με αποτέλεσμα ο 

εκδημοκρατισμός στη Μέση Ανατολή να προάγεται ως άμεση απόρροια των δύο 

παραπάνω επιταγών
261

. Όπως υποστηρίζει και ο Hinnebusch, όλη η στρατηγική των 

ΗΠΑ αποσκοπούσε στην αλλαγή των δυναμικών δεδομένων στη Μέση Ανατολή και 

την αναδόμηση μιας νέας Pax Americana στη θέση της παλαιάς
262

. Η νέα αποστολή 

της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής δεν ήταν μόνο να ασκήσει προληπτική 

δράση, αλλά, επιπλέον, να αναμορφώσει την εσωτερική σκηνή διάφορων 

«αποτυχημένων κρατών» στη Μέση Ανατολή, των οποίων τα εκπαιδευτικά 

συστήματα, οι θρησκευτικές οργανώσεις, οι αυταρχικές κυβερνήσεις και οι 

στασιμοπληθωριστικές οικονομίες θεωρήθηκε ότι εξέθρεφαν την αντιαμερικανική 

τρομοκρατία
263

. Η πολιτική αυτή έμεινε γνωστή ως πολιτική της «εποικοδομιτικής 

αστάθειας» και απέβλεπε στην εκ βάθρων αλλαγή των οικονομικών και πολιτικών 

συστημάτων της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, τα οποία θα έπρεπε να 

αναμορφωθούν προς την υιοθέτηση του αμερικανικού μοντέλου ανάπτυξης. Για το 

σκοπό αυτό, η αμερικανική κυβέρνηση σε λιγότερο από δυο χρόνια μετά την 11
η
 

Σεπτεμβρίου κήρυξε τρεις πολέμους. Ξεκίνησε με τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, για 

να επιβάλει την αλλαγή καθεστώτος, απομακρύνοντας τους Ταλιμπάν που 

στηρίζονταν από την Αλ-Κάιντα, συνέχισε με τον ευρύτερο «Πόλεμο κατά της 

Τρομοκρατίας», προκειμένου να διαλύσει τα ισλαμικά δίκτυα ανά την υφήλιο, από 

την Γερμανία στην Ινδονησία και ακόμα στις ίδιες τις ΗΠΑ χρησιμοποιώντας την 

επιβολή του νόμου και τις μυστικές υπηρεσίες, και, τρίτον, συνέχισε με την εισβολή 

και κατοχή του Ιράκ που, αρχικώς, δικαιολογήθηκε από τη συνεργασία της Αλ- 

Κάιντα με το καθεστώς Σαντάμ Χουσεΐν και της κατοχής όπλων μαζικής 
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καταστροφής. Ακόμα και η Παλαιστινιακή Αρχή θεωρήθηκε εχθρική και 

επιχειρήθηκε η καθεστωτική αλλαγή με την αντικατάσταση του Γιασέρ Αραφάτ από 

έναν μετριοπαθή πολιτικό τον Μαχμούντ Αμπάς
264
. Εκτός από τη χρήση σκληρής 

ισχύος οι ΗΠΑ άσκησαν και μια σειρά ασφυκτικών διπλωματικών πιέσεων στα 

κράτη της περιοχής, για να τα εξαναγκάσουν να προχωρήσουν στον εκδημοκρατισμό 

των πολιτικών τους συστημάτων κάτι που σήμαινε ολοκληρωτική αλλαγή του 

πολιτικού χάρτη της Μέσης Ανατολής. Η Ουάσιγκτον μέσα από αυτή τη διαδικασία 

θα αποκτούσε συμμάχους που θα διέπονταν από ορθολογισμό και σταθερότητα με 

το σκεπτικό ότι τα δημοκρατικά καθεστώτα εξελίσσονται σε φυσικούς συμμάχους 

των ΗΠΑ
265

.  

Βεβαίως, κάθε ένα από τα αραβικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής, αν και 

από πολιτειακής απόψεως παρουσίαζαν την ομοιότητα της μη εφαρμογής των 

δημοκρατικών αρχών και της αυταρχικής διακυβέρνησης, ωστόσο, εμφάνιζαν 

διαφορετικές εσωτερικές πολιτικές και πολιτειακές δομές και γεωστρατηγική θέση. 

Για παράδειγμα, οι μοναρχίες του Μαρόκου, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, 

του Ομάν και των υπόλοιπων κρατών του Κόλπου ήταν και εξακολουθούν να 

παρουσιάζουν διαφορετικές πολιτειακές δομές από τις προεδρικές δημοκρατίες 

μπααθικής-νασερικής αραβικής εθνικιστικής προέλευσης της Συρίας, του Ιράκ, της 

Τυνησίας και της Αιγύπτου. Το καθεστώς της κανταφικής Λιβύης δεν είχε 

ομοιότητες με κανένα, ενώ η δημοκρατία του Λιβάνου ήταν χωρισμένη σε 

θρησκευτικές κοινότητες και εφαρμοζόταν το συνεργατικό μοντέλο διακυβέρνησης. 

Ωστόσο, η κυβέρνηση Μπους επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει τον εκδημοκρατισμό 

στο Ιράκ, για να επιτύχει τη συνολική πολιτειακή αναμόρφωση των κρατών της 

Ευρύτερης, σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του Προέδρου Μπους, Μέσης 

Ανατολής.   

Τα γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου επέτρεψαν στον Τζορτζ Μπους να 

ενεργοποιήσει μια ριζοσπαστική στρατηγική ασφαλείας που είχε τις καταβολές της 

στον Πρόεδρο Ρέιγκαν. Ταυτόχρονα, το δόγμα των ΗΠΑ άλλαξε από αυτό της 
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«μονοπολικής ετοιμότητας» και της «ρεαλιστικής αυτοσυγκράτησης» σε αυτό του 

«Παγκόσμιου Ηγεμόνα»
266

, ενώ το ζήτημα της ασφάλειας διαπέρασε όλους τους 

τομείς της αμερικανικής πολιτικής. Οι ουιλσονιανοί ιδεαλιστές ισχυρίστηκαν ότι η 

ρίζα του προβλήματος της τρομοκρατίας εντοπιζόταν στην απουσία δημοκρατικών 

πολιτευμάτων στη Μέση Ανατολή. Η απειλή της τρομοκρατίας στον δυτικό κόσμο 

θα εξαλειφόταν μέσω της εξαγωγής της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή και στον 

ισλαμικό κόσμο σύμφωνα με το σχέδιο των νεοσυντηριτικών στις ΗΠΑ. Οι 

νεοσυντηρητικοί θεωρούσαν ότι οι ΗΠΑ ήταν η αδιαμφισβήτητη στρατιωτική 

υπερδύναμη του διεθνούς συστήματος και, κατά συνέπεια, θα έπρεπε να 

χρησιμοποιήσουν τη στρατιωτική ισχύ, προκειμένου να αναδιαμορφώσουν το 

διεθνές σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον των 

ΗΠΑ
267

. Η σημασία που αποδόθηκε από τους νεοσυντηριτικούς στη στρατιωτική 

ισχύ εξηγεί και τη μονομέρεια που χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, 

κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μπους
268

.  

Επομένως, μετά την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, η 

μετάλλαξη των εσωτερικών πολιτικών δομών στη Μέση Ανατολή παρουσιαζόταν ως 

εξαιρετικής σημασίας για τη διεθνή ασφάλεια από ότι οι στρατηγικές που 

βασίζονταν στην αναχαίτιση και στην αποτροπή. Έτσι, η κυβέρνηση Μπους, 

ακολουθώντας μια παρόμοια γραμμή με εκείνη της κυβέρνησης Ρείγκαν, του 

ουιλσονικού ιδεαλισμού, υποστήριξε ότι η δημοκρατία έπρεπε να εξαπλωθεί με τη 

βοήθεια της αμερικανικής ισχύος, ρητορική η οποία απηχούσε τα δόγματα Ρέιγκαν, 
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ο οποίος αποκαλούσε τους Κόντρας και τους Μουτζαχεντίν «μαχητές της 

ελευθερίας» και «θεμελιωτές της δημοκρατίας» στη Νικαράγουα και το Αφγανιστάν 

αντίστοιχα, και την αντεπανάσταση «δημοκρατική επανάσταση». Αντίστοιχα, ο 

Σαντάμ Χουσεΐν παρουσιάσθηκε ως «νέος Χίτλερ», ο οποίος κατείχε όπλα μαζικής 

καταστροφής, και δαιμονοποιήθηκε, για να ηθικοποιηθεί η εισβολή στο Ιράκ. Κράτη 

όπως η Συρία και το Ιράν εμφανίζονταν να συνεργάζονται με τρομοκρατικές ομάδες 

παρά το γεγονός ότι και τα δύο αυτά κράτη είχαν συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, μετά την 

11/9, προκειμένου να ηττηθεί ο Μπιν Λάντεν και η Αλ-Κάιντα. Στους στόχους των 

ΗΠΑ θα προστεθεί η αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας στο Ιράκ, η 

οποία θα θεωρηθεί ότι συμβάλλει στον ειρηνικό εκδημοκρατισμό της αραβικής 

Μέσης Ανατολής και με αυτό τον τρόπο αποδυναμώνει την εξαγωγή της 

τρομοκρατίας. Όπως είδαμε και προηγουμένως, οι πόλεμοι για την «ελευθερία» 

προσέφεραν και στο παρελθόν στην Ουάσιγκτον την ιδεολογική κάλυψη για την 

ακολουθούμενη στην πραγματικότητα ρεαλιστική πολιτική των ΗΠΑ. Η ρητορική 

περί προώθησης της δημοκρατίας στην αμερικανική εξωτερική πολιτική δεν είναι 

καινούρια, καθώς χρησίμευε πάντοτε ως ένα ιδεολογικό προκάλυμμα της 

παραδοσιακής realpolitik στις Διεθνείς Σχέσεις. Έτσι, σε μια προσπάθεια να 

ξεπεραστούν οι προκλήσεις που έθεταν τα γεγονότα της 11/9, η αποτυχία του 

πολέμου εναντίον της τρομοκρατίας, η εξάλειψη των διεθνών δικτύων τρομοκρατίας 

και το ζήτημα της διαχείρισης του πολέμου στο Ιράκ, η αμερικανική εξωτερική 

πολιτική χρησιμοποιούσε τη ρητορική της εγκαθίδρυσης μιας δημοκρατικής pax 

americana στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το έλλειμμα δημοκρατίας στη Μέση 

Ανατολή παρουσιαζόταν ως υπεύθυνο για τις αποτυχίες του παρελθόντος, αλλά και 

του παρόντος
269

.  

Η νέα αυτή ρητορική υποβοηθήθηκε και από τα κείμενα σημαντικών 

ακαδημαϊκών, οι οποίοι αποκήρυξαν κάποιες από τις απόψεις τους σε σχέση με τη 

δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε αντιφάσεις. Για 

παράδειγμα, ο Bernand Lewis και ο Daniel Pipes, κατά τη διάρκεια του πολέμου 

στον Κόλπο το 1991, δεν υπήρξαν υποστηρικτές του εκδημοκρατισμού της Μέσης 
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Ανατολής κάτι που άλλαξε, κατά τον πόλεμο στο Ιράκ, το 2003
270

. Ακαδημαϊκοί και 

δημοσιογράφοι, όπως ο Thomas Friedman και ο Fouad Ajami, νομιμοποίησαν με τα 

κείμενα τους την πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης Μπους, στην οποία σε 

διαφορετική περίπτωση θα είχαν αντιταχθεί. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Πολέμου 

στον Κόλπο, το 1991, ο Κόλιν Πάουελ, εξέφραζε την απαισιοδοξία του σχετικά με 

την προοπτική της εγκαθίδρυσης δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Το 2003, 

ωστόσο, ο ίδιος δήλωνε ότι η νίκη των ΗΠΑ «θα μπορούσε να μεταλλάξει ριζικά τη 

Μέση Ανατολή προς μια δυναμική κατεύθυνση αλλά στις αρχές του 1990 η 

αμερικανική κυβέρνηση θεωρούσε ότι η δημοκρατία μπορούσε να εγκαθιδρυθεί 

μόνο διά μέσου μιας μαζικής λαϊκής κινητοποίησης» 
271
. Ακόμη, ο Bernard Lewis, ο 

οποίος το 1990 ενέπνευσε με το έργο του τη θεωρία «περί σύγκρουσης των 

πολιτισμών» του Samuel Huntington, αντιμετώπιζε, το 2003, το Ισλάμ ως «μη 

μονολιθικό» καθώς «ο φονταμενταλισμός ήταν απλώς μια από τις πολλές εκφάνσεις 

της ισλαμικής παράδοσης»
272

. Ο Lewis υποστήριζε ότι «υπάρχουν άλλες, πιο 

ανεκτικές, πιο ανοιχτές [παραδόσεις], που βοήθησαν στην έμπνευση για τα σπουδαία 

κατορθώματα του ισλαμικού πολιτισμού κατά το παρελθόν και ελπίζουμε ότι αυτές 

οι παραδόσεις θα επικρατήσουν συν τω χρόνω»
273

. Παράλληλα, οι υποστηρικτές της 

«δημοκρατικής ειρήνης», όπως ο Francis Fukuyama, έκριναν ότι «η εγκαθίδρυση 

δημοκρατικών πολιτευμάτων στην πιο αυταρχική περιοχή του πλανήτη θα κάνει τις 

ΗΠΑ πιο ασφαλείς»
274

. Σύμφωνα, πάντα με αυτή τη σκέψη «μακροπρόθεσμα η 

εγκαθίδρυση δημοκρατικών πολιτευμάτων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή θα αύξανε 

τη νομιμότητα των κυβερνήσεων και, επομένως, θα περιόριζε την απήχηση 

αντισυστημικών κινημάτων, όπως η Αλ Κάιντα»
275

. 

 Άρα, ενώ πριν τα τρομοκρατικά χτυπήματα στους Δίδυμους Πύργους η 

προώθηση του εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή δεν ήταν υψηλά στη λίστα 

προτεραιοτήτων της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, η θέση αυτή άλλαξε με τη 
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νεοσυντηρητική κυβέρνηση Μπους. Η κυβέρνηση Μπους εγκατέλειψε τη θέση της 

«δημοκρατικής εξαίρεσης της Μέσης Ανατολής» αναγνωρίζοντας ως αιτία του 

κακού για το έλλειμμα δημοκρατίας, όχι την κουλτούρα ή τη θρησκεία, αλλά την 

αυταρχική φύση των μεσανατολικών καθεστώτων
276

. Η ρητορική της κυβέρνησης 

Μπους θεωρούσε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι οι δράστες της 11
ης

 

Σεπτεμβρίου και άλλων επεισοδίων προέρχονταν από χώρες, οι οποίες 

χαρακτηρίζονταν από περιορισμένη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική 

διαδικασία. Αμέσως μετά την 11
η
 Σεπτεμβρίου επικράτησε η θεώρηση ότι «αν αυτά 

τα άτομα είχαν το περιθώριο να εκτονωθούν πολιτικά στη χώρα τους, δεν θα 

ανατίναζαν κτήρια στη Δύση»
277

. Επικράτησε, επίσης, η πεποίθηση ότι τα αυταρχικά 

κράτη, επειδή εκ φύσεως αποκλείουν τους πολίτες από τη συμμετοχή, συχνά 

υποθάλπουν την τρομοκρατία, αφού στο εσωτερικό καταπιέζουν τους πολίτες τους 

και καλλιεργούν μια κουλτούρα φανατισμού και βίας στην οποία τα τρομοκρατικά 

δίκτυα αναπτύσσονται και στρατολογούν εύκολα πολίτες
278

. Κατά συνέπεια, τα 

αυταρχικά καθεστώτα του αραβικού κόσμου αποκηρύχθηκαν από την αμερικανική 

κυβέρνηση. Η αιτία για την άνοδο των ριζοσπαστικών ισλαμιστικών κινημάτων στον 

αραβικό κόσμο ερμηνευόταν ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού αυταρχισμού και 

φτωχών οικονομικών επιδόσεων των καθεστώτων που οδηγούσε σε κοινωνική και 

οικονομική δυσαρέσκεια
279

. Μέρος αυτής της δυσαρέσκειας εκδηλωνόταν με την 

οργάνωση τρομοκρατικών οργανώσεων, τόσο στο εσωτερικό αυτών των 

καθεστώτων, όσο και στο εξωτερικό, με το φαινόμενο της διεθνούς τρομοκρατίας να 

λαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις και να απειλεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της
280

. 

Επομένως, η βασική λογική της προώθησης της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή 

από τις ΗΠΑ έκρινε ότι η επιλογή των δημοκρατικών κυβερνήσεων στη θέση των 

αυταρχικών καθεστώτων θα διοχέτευε την κοινωνική και πολιτική δυσαρέσκεια σε 

δημιουργικές κατευθύνσεις μειώνοντας την ισχύ των ριζοσπαστικών κινημάτων και 

θα οδηγούσε σε καλύτερες οικονομικές επιδόσεις ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο 
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μακροπρόθεσμα τη σταθερότητα στην περιοχή
281

. Ο εκδημοκρατισμός θα επέτρεπε 

στους φιλελεύθερους Άραβες να αναδυθούν πολιτικά ως μια μάχιμη πολιτική 

δύναμη ενάντια στον ριζοσπαστικό ισλαμισμό. Ταυτόχρονα, η υποστήριξη των 

δημοκρατικών δυνάμεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής από την πλευρά των 

ΗΠΑ θα βελτίωνε την αξιοπιστία της στον αραβικό κόσμο, η οποία είχε πληγεί από 

τη μακροχρόνια υποστήριξη των αυταρχικών καθεστώτων και η δημοκρατική 

στροφή στην αμερικανική εξωτερική πολιτική θα βοηθούσε τις ΗΠΑ να αποκτήσουν 

νέους περιφερειακούς συμμάχους στον αγώνα εναντίον της Αλ-Κάιντα και των 

υπόλοιπων ριζοσπαστικών ισλαμιστικών κινημάτων
282

.    

Οι στρατηγικοί αναλυτές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής θεωρούσαν 

ότι η Δύση έπρεπε να εγκαταλείψει την επιλογή της σταθερότητας για τη Μέση 

Ανατολή, η οποία εξασφαλιζόταν έως τότε από την υποστήριξη που προσέφεραν οι 

δυτικές δυνάμεις προς τα αυταρχικά καθεστώτα και να σταθεί στο πλευρό των 

δημοκρατικών δυνάμεων της περιοχής. Γενικώς, επικράτησε η πεποίθηση ότι, αν η 

Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες ένωναν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή διατλαντική 

προσέγγιση με τις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, 

ώστε να προωθηθεί η δημοκρατική μετάβαση, τότε αυτό θα αποτελούσε το 

«αντίδοτο» για τις ριζοσπαστικές ιδεολογίες και την ανάπτυξη τρομοκρατικών 

κινημάτων, τα οποία έθεταν ως στόχο την καταστροφή των δυτικών αξιών και 

κοινωνιών
283

.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι, το Φθινόπωρο του 2003, το German Marshall 

Fund των ΗΠΑ δημιούργησε μια ομάδα σκέψης, προκειμένου να σχεδιάσει τη 

διατλαντική στρατηγική αναφορικά με την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ο στόχος ήταν 

να μελετηθούν οι προοπτικές μιας κοινής δράσης των ΗΠΑ και της ΕΕ, ώστε να 

προωθηθεί μέσα από ένα κοινό στρατηγικό σχέδιο, ο εκδημοκρατισμός της Μέσης 

Ανατολής και η ανθρώπινη ανάπτυξη. Μελετητές και ειδικοί σε θέματα Μέσης 
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Ανατολής, προερχόμενοι από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, συμμετείχαν στον 

σχεδιασμό της προώθησης του εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής, που 

διήρκησε αρκετούς μήνες. Το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων ήταν μια 

στρατηγική έκθεση που έμεινε γνωστή ως Istanbul Papers και συνόψιζε τον βασικό 

άξονα της στρατηγικής που θα έπρεπε να ακολουθήσει η Δύση, προκειμένου να 

υποβοηθήσει τη μετάβαση των αυταρχικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής στη 

δημοκρατία.  

Η πρώτη από αυτές τις εκθέσεις αντιμετώπιζε την εγκαθίδρυση 

δημοκρατικών πολιτευμάτων στη Μέση Ανατολή ως μια νέα στρατηγική πρόκληση 

για τη Δύση στις αρχές του 21
ου

 αιώνα. Το συμπέρασμα των Instanbul Papers για τη 

διατλαντική στρατηγική για την προώθηση της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή 

ήταν ότι κρινόταν ως άκρως απαραίτητη μια ριζική μεταστροφή στη στρατηγική της 

Δύσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της ανισότητας, της αδικίας 

και της έλλειψης πολιτικής αξιοπρέπειας που χαρακτήριζαν την περιοχή και 

θεωρούνταν τα βαθύτερα αίτια για τη βία και την επικράτηση τρομοκρατικών 

πρακτικών. Οι εμπνευστές αυτής της στρατηγικής υπογράμμιζαν ότι «αυτές οι πηγές 

της ανθρώπινης ανασφάλειας μπορούν να μειωθούν και, τελικώς, να εξαφανιστούν 

μέσα από έναν θεμελιώδη πολιτικό μετασχηματισμό των καθεστώτων της 

περιοχής»
284

. Η έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι επιτυχημένες μεταβάσεις 

σε άλλες περιφέρειες του κόσμου βασίστηκαν στον συνδυασμό εσωτερικών και 

εξωτερικών πιέσεων για αλλαγή
285

. Έχοντας ως παράδειγμα τον εκδημοκρατισμό 

των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης ψυχροπολεμικά, το σχέδιο πρότεινε τον 

εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής στη βάση μιας παρόμοιας 

στρατηγικής ντόμινο, η οποία είχε το διπλό όφελος της επίλυσης των ζητημάτων 

εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση των διακρατικών 

συγκρούσεων
286

.  
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Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου συνδεόταν με την υλοποίηση συγκεκριμένων 

επιδιώξεων. Ως βασικό προαπαιτούμενο για την επιτυχία του εκδημοκρατισμού 

κρινόταν η οριστική επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος και, γενικότερα, της 

ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης με βάση την απόφαση του ψηφίσματος 242 

και 338 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε, που πρότεινε τη δημιουργία δύο 

ανεξάρτητων ξεχωριστών κρατών Παλαιστίνης και Ισραήλ, που θα διαβιούν με 

ειρήνη και ασφάλεια μεταξύ τους στην περιοχή
287

. Επίσης, κρινόταν απαραίτητη και 

η επιτυχία των δυο δημοκρατικών εγχειρημάτων στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης 

Ανατολής, του Αφγανιστάν και του Ιράκ. Επισημαινόταν, μάλιστα, ότι αν τα σχέδια 

για εκδημοκρατισμό αυτών των δύο κρατών εγκαταλειφθούν, τότε αυτό θα ήταν 

καταστροφικό, όχι μόνο για τους λαούς των κρατών, αλλά και για την αξιοπιστία 

των δυτικών δυνάμεων και, κυρίως, των ΗΠΑ
288

.  

Υψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων για την περιφερειακή ασφάλεια στην 

περιοχή τοποθετούνταν και η περίπτωση του Ιράν για το οποίο προτεινόταν η 

προώθηση της δημοκρατίας και ο περιορισμός της απόκτησης πυρηνικών όπλων. 

Επίσης, η Τουρκία αντιμετωπιζόταν από τους συντάκτες της έκθεσης ως ένα κράτος 

με σημαίνοντα ρόλο στη διατλαντική στρατηγική για την προώθηση της 

δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Ειδικά, οι σχεδιαστές της αμερικανικής πολιτικής 

επισήμαιναν ότι μια κοσμική μουσουλμανική Τουρκία με σταθερούς δημοκρατικούς 

θεσμούς πλήρως ενταγμένη στο ΝΑΤΟ και με στενούς δεσμούς με την ΕΕ 

συμβάλλει ως ιδεολογικό μοντέλο στην προώθηση της δημοκρατίας στη Μέση 

Ανατολή. Αποτελεί παράδειγμα για τον ρόλο του Ισλάμ και της δημοκρατίας και 

αποδεικνύει ότι αυτά τα δύο δεν αποτελούν έννοιες ασυμβίβαστες
289
. Σημαντική 

κρινόταν η στάση της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας ως συμμάχων των ΗΠΑ 

στη Μέση Ανατολή. Οι συγγραφείς του Istanbul Papers επισήμαιναν, το 2003, ότι σε 

περίπτωση που οι ηγέτες των αυταρχικών καθεστώτων δεν προχωρήσουν με τις 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις, κατά το διάστημα που διατηρούν ακόμη την ισχύ τους, 

ώστε να ξεκινήσει ένας εκδημοκρατισμός από «πάνω προς τα κάτω», τότε 
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κινδυνεύουν να απομακρυνθούν βίαια από την εξουσία, έπειτα από Επανάσταση, 

όπως συνέβη στο Ιράν, το 1979, και στη Ρουμανία, το 1989
290

.  

Συμπερασματικά, οι συγγραφείς του νέου στρατηγικού σχεδίου για τη Μέση 

Ανατολή αντιμετώπιζαν τον εκδημοκρατισμό ως εξέχουσας σημασίας για τη 

διασφάλιση των στρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς έκριναν 

ότι η επιτυχία του σχεδίου θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στην 

περιοχή, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Το 2003, οι συγγραφείς των Instanbul 

Papers έκριναν ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα έπρεπε να θέσουν τις βάσεις για μια νέα 

συνεργασία σε διατλαντικό επίπεδο, η οποία θα προωθεί τη δημοκρατία σε μια τόσο 

ασταθή περιοχή όσο η Μέση Ανατολή μέσα από ένα νέο δόγμα εξωτερικής 

πολιτικής βασισμένο όχι πλέον στη σταθερότητα, ακόμα και υπό τη σκιά 

αυταρχικών καθεστώτων, αλλά στη δημοκρατική μετάβαση, εξέλιξη που 

μακροπρόθεσμα θεωρούσαν ότι θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Δύσης
291

. Η 

θέση αυτή, της δημιουργίας μιας κοινής διατλαντικής προσέγγισης, τέθηκε 

επιτακτικά στις συσκέψεις τον G-8 και του ΝΑΤΟ, το καλοκαίρι του 2004
292

.  

Οι σχεδιαστές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής για την προώθηση της 

δημοκρατίας στα κράτη της Μέσης Ανατολής, πρότειναν οι πολιτικές μετάβασης να 

υποβοηθηθούν από τον ρόλο των εξωτερικών δυνάμεων, κυρίως της Δύσης, και 

υποστήριζαν ότι οι περισσότερες δημοκρατικές αλλαγές ανά τον κόσμο έλαβαν 

χώρα, ακριβώς επειδή υπήρξε ένας συνδυασμός πιέσεων για αλλαγή, τόσο από το 

εσωτερικό των κοινωνιών, όσο και από το εξωτερικό
293

, Οι εμπνευστές της 

αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής πίστευαν, επομένως,  σε μια «θεραπεία σοκ» ή 

σε μια προσέγγιση «Big Bang», όπου το κλειδί του εκδημοκρατισμού ήταν η 

απομάκρυνση των αυταρχικών ελίτ, έπειτα από την οποία θα διαμορφώνονταν 

αυθόρμητα οι δημοκρατικοί θεσμοί και οι δημοκρατικές δομές, ύστερα από 

απαίτηση των λαών της Μέσης Ανατολής για ελευθερία και ανεξαρτησία
294

. Η 

αμερικανική στρατηγική σκέψη θεωρούσε ότι τα προβλήματα στην περιοχή της 

Μέσης Ανατολής συνδέονται μεταξύ τους και θα έπρεπε να επιλυθούν είτε με 

πολιτικές «αποτελέσματος ντόμινο» είτε με πολυμερείς διαδικασίες. Η γραμμή αυτή 
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βασιζόταν στη θεώρηση ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες του Ισραήλ με καθεστώτα 

και δομές αυταρχικές και αντιδημοκρατικές ήταν αδύνατον να οδηγήσουν σε διαρκή 

ειρήνη και περιφερειακή ασφάλεια. Η θέση αυτή καθοδηγούνταν από την 

επικράτηση της αντίληψης στην αμερικανική πολιτική σκέψη ότι οι δημοκρατίες δεν 

εμπλέκονται σε πολέμους μεταξύ τους και ότι όσες πιο πολλές δημοκρατίες 

υπάρχουν στον κόσμο- και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή- τόσο πιο ασφαλείς θα 

είναι οι ΗΠΑ. Επιπλέον, η παραπάνω στρατηγική βασιζόταν στη θεώρηση ότι «όσες 

πιο πολλές δημοκρατίες υπάρχουν τόσο πιο φιλοαμερικανικός θα γίνεται ο 

κόσμος»
295

. Παρατηρούμε, επομένως, μια μεταστροφή στο δόγμα εξωτερικής 

πολιτικής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή σχετικά με το ζήτημα του 

εκδημοκρατισμού, αφού στο παρελθόν το ζητούμενο ήταν περισσότερο η διατήρηση 

της τάξης και της σταθερότητας και λιγότερο η εγκαθίδρυση αποσταθεροποιητικών 

δημοκρατιών.  

Επομένως, η 11/9 σηματοδοτεί μια στροφή στην αμερικανική εξωτερική 

πολιτική από τον πολιτικό ρεαλισμό στον ουιλσονικό ιδεαλισμό. Οι ΗΠΑ 

αντιμετώπιζαν την εξάπλωση της δημοκρατίας και την επικράτηση του κράτους 

δικαίου ανά τον κόσμο ως ζήτημα ζωτικού εθνικού συμφέροντος
296

. Η «θεωρία της 

δημοκρατικής ειρήνης» διαπέρασε την αμερικανική εξωτερική πολιτική και 
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υιοθετήθηκε ως εθνική στρατηγική ασφαλείας παρά το κενό που υπήρχε ανάμεσα 

στους υποστηρικτές της και στην παραδοσιακή ρεαλιστική σχολή σκέψης. Όπως 

παρατηρεί και ο Wineberg, «αυτή η μίξη του Ουιλσονικού ιδεαλισμού με το δόγμα 

της εθνικής ασφαλείας κατέλαβε την κυβέρνηση Μπους, η οποία, μετά τις επιθέσεις 

της 11/9, διατύπωσε μια νέα αποστολή: το τέλος της τυραννίας στον κόσμο»
297

.  

Η επίδραση της ουιλσονικής παράδοσης διάδοσης του φιλελευθερισμού με 

στόχο τη δημοκρατική ειρήνη στη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ 

διαφαίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρα από τις ομιλίες του Προέδρου Μπους αναφορικά 

με την αναμόρφωση της Μέσης Ανατολής. Όπως ισχυρίστηκε ο Πρόεδρος Μπους 

στην εναρκτήρια ομιλία του, μετά την επανεκλογή του, το 2004: «Τα ίδια τα 

γεγονότα και η κοινή λογική μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Η επιβίωση της 

ελευθερίας στην χώρα μας εξαρτάται όλο και περισσότερο από την επιτυχία της 

ελευθερίας σε άλλες χώρες. Η καλύτερη ελπίδα για ειρήνη στον κόσμο μας 

βρίσκεται στην επέκταση της ελευθερίας σε όλον τον κόσμο»
298

. Επίσης, στην 

ομιλία του στην 20
η
 επέτειο του «Εθνικού Κληροδοτήματος για τη Δημοκρατία», 

στις 6 Νοεμβρίου του 2003, ο Πρόεδρος Μπους ανέφερε: «Δεν είναι τυχαίο το 

γεγονός ότι τόσες πολλές δημοκρατίες ανά τον κόσμο εγκαθιδρύθηκαν τη στιγμή 

που το κράτος με τη μεγαλύτερη επιρροή είναι το ίδιο δημοκρατικό […] σε πολλά 

κράτη η πρόοδος των αγορών και οι ελεύθερες επιχειρήσεις βοήθησαν στην 

δημιουργία μιας μεσαίας τάξης που διεκδίκησε τα δικαιώματα της. […] Η δέσμευση 

μας προς την δημοκρατία δοκιμάζεται στη Μέση Ανατολή, στην οποία και 

επικεντρώνομαι σήμερα, και αυτή η επικέντρωση θα πρέπει να διαπερνά την 

αμερικανική πολιτική για τις επόμενες δεκαετίες. Σε πολλά κράτη της Μέσης 

Ανατολής -κράτη σπουδαίας στρατηγικής σημασίας- δεν έχει εγκαθιδρυθεί ακόμα η 

δημοκρατία»
299

. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι στην ομιλία του ο Πρόεδρος 

Μπους απέδωσε την αιτία για την καθυστέρηση της δημοκρατικής μετάβασης στη 

Μέση Ανατολή, όχι στη θρησκεία ή στην κουλτούρα, αλλά σε πολιτικούς και 

οικονομικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι «θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους ότι 
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το Ισλάμ- η πίστη του 1/5 της ανθρωπότητας- είναι συμβατή με τη δημοκρατική 

διακυβέρνηση. Η δημοκρατική πρόοδος έχει υπάρξει σε πολλά κατά βάση 

μουσουλμανικά κράτη- στην Τουρκία και την Ινδονησία, τη Σενεγάλη και την 

Αλβανία, τη Νιγηρία και τη Σιέρα Λεόνε. Οι μουσουλμάνοι άνδρες και γυναίκες 

είναι καλοί πολίτες της Ινδίας και της Νότιας Αφρικής, της Δυτικής Ευρώπης και 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Περισσότερο από το μισό των 

μουσουλμάνων του κόσμου διαβιούν ελεύθερα υπό δημοκρατικά εκλεγμένες 

κυβερνήσεις.[…]
300
». Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχιζε το λόγο του αναγνωρίζοντας 

ένα έλλειμμα ελευθεριών στη Μέση Ανατολή, το οποίο απέδιδε σε 

κοινωνικοικονομικές συνθήκες: «Σε αρκετά μεσανατολικά κράτη, η φτώχεια είναι 

μεγάλη και διευρύνεται, οι γυναίκες στερούνται δικαιωμάτων και δεν τους 

επιτρέπεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ολόκληρες κοινωνίες παραμένουν 

στάσιμες, ενώ ο ολόκληρος ο κόσμος προχωρά. Αυτές δεν είναι αποτυχίες που 

οφείλονται στην κουλτούρα ή στη θρησκεία. Αυτές είναι αποτυχίες πολιτικών και 

οικονομικών δογμάτων»
301

. Μάλιστα, η κυβέρνηση Μπους προσέδιδε ιδιαίτερη 

σημασία στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας των πολιτών που θα αποτελούσε το 

εφαλτήριο της αλλαγής και των μεταρρυθμίσεων: «Οι επιτυχημένες κοινωνίες 

αφήνουν χώρο για την ανάπτυξη πολιτικών θεσμών, για πολιτικά κόμματα και 

εργατικές ενώσεις και ανεξάρτητα Μ.Μ.Ε. Οι επιτυχημένες κοινωνίες 

ιδιωτικοποιούν τις οικονομίες τους και εξασφαλίζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. 

Απαγορεύουν και τιμωρούν την κυβερνητική διαφθορά και επενδύουν στην υγεία 

και την ασφάλεια των πολιτών τους»
302

. 

Με την ομιλία του στο «Εθνικό Κληροδότημα για τη Δημοκρατία» ο 

Πρόεδρος Μπους όχι μόνο κράτησε αποστάσεις από τις προηγούμενες επιλογές της 

αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά προχώρησε σε μια οριστική ρήξη σε 

σχέση με τις προηγούμενες ακολουθούμενες πολιτικές στη Μέση Ανατολή μιλώντας 

για «δεκαετίες αποτυχημένων πολιτικών στη Μέση Ανατολή». Χαρακτηριστικά 

ανέφερε: «Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες ήταν διατεθειμένες να κάνουν μια συμφωνία να 

ανεχθούν την καταπίεση, για να εξασφαλίσουν την σταθερότητα. Μακροχρόνιοι 

δεσμοί μας οδηγούσαν συχνά να παραβλέπουμε τα σφάλματα των τοπικών ελιτ. 

                                                 
300

 Στο ίδιο 
301

 Στο ίδιο 
302

 Ομιλία του Προέδρου Bush στο Εθνικό Κληροδότημα για τη Δημοκρατία, 6 Νοεμβρίου 2003 



 

[372] 

 

Όμως, αυτή η συμφωνία δεν έφερε τη σταθερότητα, ούτε και μας έκανε περισσότερο 

ασφαλείς. Απλά εξασφάλισε χρόνο, αλλά τα προβλήματα στην περιοχή μεγάλωναν 

και οι ιδεολογίες της βίας κυριάρχησαν»
303

. Σε άλλο σημείο του λόγου του, ο 

Πρόεδρος Μπους, προχωρούσε σε μια επαναστατική επαναξιολόγηση της διεθνούς 

στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ, η οποία βασιζόταν στη θέση ότι οι έννοιες της 

ασφάλειας και της δημοκρατίας ήταν άμεσα συνδεδεμένες
304

. Συγκεκριμένα 

ανέφερε: «Εξήντα χρόνια δυτικών εθνών που δικαιολογούσαν και προστάτευαν την 

έλλειψη ελευθερίας στη Μέση Ανατολή δεν μας έκαναν περισσότερο ασφαλείς, διότι 

μακροπρόθεσμα η σταθερότητα δεν μπορεί να επιδιωχθεί εις βάρος της ελευθερίας. 

Όσο δεν ευδοκιμεί η ελευθερία στη Μέση Ανατολή, τόσο θα παραμένει μια περιοχή 

στασιμότητας, δυσαρέσκειας και βίας, η οποία θα εξάγεται. Και με τη διάδοση 

όπλων που μπορούν να επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες σε εμάς και στους 

συμμάχους μας, θα ήταν απερισκεψία εκ μέρους μας  να αποδεχτούμε την 

καθεστηκυία τάξη πραγμάτων»
305

. Ασφαλώς, η νέα αυτή στρατηγική, γνωστή ως 

«Στρατηγική για την Ελευθερία στη Μέση Ανατολή», ήταν άμεσα συνδεδεμένη με 

το νέο περιβάλλον ασφαλείας που δημιουργούσαν οι πολιτικές εξελίξεις, μετά την 

11/9, φέρνοντας την αμερικανική εξωτερική πολιτική αντιμέτωπη με μια σειρά από 

νέες προκλήσεις. 

 

10.8.1 «Η Στρατηγική για την Ελευθερία στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή» 

(Greater Middle East Initiative)  
 

Η «Στρατηγική για την Ελευθερία στη Μέση Ανατολή», γνωστή ως Greater 

Middle East Initiative, ανακοινώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2002
306

 από τον τότε 

Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κόλιν Πάουελ, και είχε ως στόχο την προώθηση 

των πολιτικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, την προώθηση των 
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δικαιωμάτων των γυναικών και την υποστήριξη της κοινωνία των πολιτών στη 

Μέση Ανατολή αλλά και σε άλλες χώρες, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν 

μουσουλμανικού θρησκεύματος, όπως το Πακιστάν, το Ιράν και η Τουρκία
307

. Η νέα 

αυτή στρατηγική των ΗΠΑ ανακοινώθηκε στην σύνοδο των G8, τον Ιούνιο του 

2004, και δικαιολογήθηκε ως μια στρατηγική απαραίτητη, προκειμένου να 

προστατευθούν τα κράτη των G8 από τις τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες 

θεωρούνταν υπεύθυνες για την αστάθεια του διεθνούς συστήματος. 

Ο βασικός στόχος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής με βάση την 

παραπάνω στρατηγική ήταν η απομάκρυνση από την εξουσία εκείνων των 

αυταρχικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής που θεωρούνταν εχθρικά για τις 

ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα το Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν, και η ταυτόχρονη 

διπλωματική πίεση των φιλικά διακείμενων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κρατών 

της Μέσης Ανατολής για μια «βαθμιαία μεταστροφή» προς τη δημοκρατία
308

. Ως εκ 

τούτου, οι ενέργειες των ΗΠΑ για την προώθηση της δημοκρατίας στη Μέση 

Ανατολή επικεντρώθηκαν στα ημι-απολυταρχικά κράτη, όπου η ύπαρξη ενός 

πολιτικού κενού στο πολιτικό τους σύστημα υποβοηθούσε τις δυνατότητες για τη 

διαμόρφωση μιας κοινωνίας πολιτών και ενίσχυε την υποστήριξη οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων οι οποίες κρίνονταν απαραίτητες για την πολιτική 

φιλελευθεροποίηση των κρατών. Γενικώς, η στρατηγική των ΗΠΑ βασίστηκε στην 

πεποίθηση ότι μόνο αν τα καθεστώτα και οι δομές τους αντικατασταθούν θα υπάρξει 

ειρήνη στην περιοχή, ενώ το Ιράκ αποτελούσε σύμφωνα με τους σχεδιαστές της 

αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής μια ευκαιρία, για να ξεκινήσει το ντόμινο του 

μεσανατολικού εκδημοκρατισμού.   

Η νέα αυτή στρατηγική των ΗΠΑ επηρεάστηκε από το έργο μιας ομάδας 

Αράβων διανοούμενων με σπουδές στις Οικονομικές και  Κοινωνικές επιστήμες, οι 

οποίοι αποτελούσαν τμήμα μιας ομάδας τεχνοκρατών και συμβούλων που 

προωθούσαν τις μεταρρυθμίσεις στην Μέση Ανατολή
309

. Το 2002, παρουσίασαν την 
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πρώτη μιας σειράς εκθέσεων με τίτλο «Αραβική Ανθρώπινη Ανάπτυξη» (Arab 

Human Development Report), η οποία ανέλυσε το πρόβλημα του αραβικού κόσμου 

και δημοσιεύθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη σε συνεργασία με το Αραβικό Ταμείο για 

την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη. Η Έκθεση διαπιστώνει ότι «το κύμα 

εκδημοκρατισμού που άλλαξε τον τρόπο διακυβέρνησης στη Λατινική Αμερική και 

στην Άπω Ανατολή, κατά τη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, δεν έφτασε στα αραβικά κράτη»
310

. Αντίθετα, η Έκθεση υποστήριζε ότι η 

Μέση Ανατολή χαρακτηριζόταν από το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των πολιτικών 

ελευθεριών
311

. Η Έκθεση για την «Αραβική Ανθρώπινη Ανάπτυξη» παρατηρούσε το 

2002 ότι σε παγκόσμιο επίπεδο τα αραβικά κράτη εμφανίζουν τα χαμηλότερα 

ποσοστά δημοκρατίας και ελευθεριών στον πλανήτη
312

. Η συμμετοχική δημοκρατία, 

η χειραφέτηση των γυναικών και το πρόβλημα της παιδείας ήταν μερικά από τα 

ζητήματα προς διευθέτηση
313

. Στον οικονομικό τομέα διαπιστώθηκε σημαντική 

υστέρηση του αραβικού κόσμου με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν να εμφανίζει 

ετήσια αύξηση μεταξύ των ετών 1975 έως 1998 μόνο κατά 0.5%
314

. Η έλλειψη 

πολιτικών ελευθεριών σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού και τα υψηλά 

                                                 
310

 United Nations Development Program and Arab Fund for Economic and Social Development, 

Arab Human Development Report 2002: Creating Opportunities for Future Generations, United 

Nations Publications, New York, 2002 http://www.undp.org/rbas/ahdr/english.html 
311

 Winstone R, “Democracy and the Middle East: Egypt, the Palestinian territories and Saudi 

Arabia”, International Affairs and Defense Section, House of Commons Library, Research paper 

06/54, 8 November 2006, σ. 10  
312

 United Nations Development Program and Arab Fund for Economic and Social Development, 

Arab Human Development Report 2002: Creating Opportunities for Future Generations, United 

Nations Publications, New York, 2002 http://www.undp.org/rbas/ahdr/english.html 
313

 Αναφορικά με την παιδεία, επί συνόλου αραβικού πληθυσμού 280 εκατομμυρίων, η Έκθεση 

διαπιστώνει ότι 65 εκατομμύρια ενήλικες είναι αναλφάβητοι (περίπου 40% των ενήλικων Αράβων, τα 

δύο τρίτα γυναίκες). Σύμφωνα με την Έκθεση πέντε φορές περισσότερα βιβλία μεταφράζονται κάθε 

χρόνο στα ελληνικά από ό,τι στα αραβικά. Επίσης, ο αραβικός κόσμος εμφανίζει τα χαμηλότερα 

ποσοστά σύνδεσης στο διαδίκτυο. Σε γενικές γραμμές διαπιστώθηκε ότι ο αραβικός κόσμος 

καθυστερεί σημαντικά να ενταχθεί στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Βλ. Winstone R., ό.π., σ. 10 

και United Nations Development Program and Arab Fund for Economic and Social Development, 

Arab Human Development Report 2002: Creating Opportunities for Future Generations, United 

Nations Publications, New York, 2002 http://www.undp.org/rbas/ahdr/english.html 
314

 Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1981 το κατά κεφαλήν εισόδημα της περιοχής εμφανιζόταν να 

συμβαδίζει με τον παγκόσμιο μέσο όρο, για να οδηγηθεί σε μειώση το 1998. Βλ Clement M. Henry, 

ό.π., σ. 123 Σύμφωνα με την Έκθεση του Arab Human Development Report 2002, 14 εκατομμύρια 

Άραβες δεν έχουν τις εργασιακές δεξιότητες για την απόκτηση εισοδήματος που θα καλύπτει έστω τις 

πιο βασικές ανάγκες τους. Από δημογραφικής απόψεως στα περισσότερα κράτη του Αραβικού 

Κόσμου σημειώνεται ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει άλλους 

50 εκατομμύρια Άραβες εργάτες να συνωστίζονται στην αγορά εργασίας τα επόμενα 8 χρόνια Βλ. 

United Nations Development Program and Arab Fund for Economic and Social Development, Arab 

Human Development Report 2002: Creating Opportunities for Future Generations, United Nations 

Publications, New York, 2002 http://www.undp.org/rbas/ahdr/english.html 

http://www.undp.org/rbas/ahdr/english.html
http://www.undp.org/rbas/ahdr/english.html
http://www.undp.org/rbas/ahdr/english.html
http://www.undp.org/rbas/ahdr/english.html


 

[375] 

 

ποσοστά ανεργίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν την περιοχή σε περιφερειακή 

αστάθεια στο μέλλον
315

. Τις σοβαρές αυτές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 

που αντιμετώπιζαν οι οικονομίες των κρατών της Μέσης Ανατολής επισήμαιναν το 

2003 και οι αναφορές της Παγκόσμιας Τράπεζας
316

. 

Λαμβάνοντας υπόψη της τα παραπάνω μεγέθη στα συμπεράσματα της η 

Έκθεση για την Αραβική Ανθρώπινη Ανάπτυξη κατέληγε στην αναγκαιότητα για ένα 

στρατηγικό όραμα μιας διακυβέρνησης, η οποία θα βασίζεται στο κράτος δικαίου, 

στη διαφάνεια, στην ικανοποίηση των αιτημάτων της κοινωνίας των πολιτών και 

στην υπεύθυνη διακυβέρνηση και πρότεινε την ήπια μετάβαση των αραβικών 

κρατών στη δημοκρατία, προκειμένου η περιοχή της Μέσης Ανατολής να 

ενσωματωθεί με τον υπόλοιπο κόσμο
317

. Για την επίτευξη του εκδημοκρατισμού των 

κρατών της Μέσης Ανατολής προτεινόταν η υιοθέτηση του μοντέλου της 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των κρατών με την εφαρμογή μιας σειράς 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων νεοφιλελεύθερου τύπου, όπως την κατάργηση των 

εμπορικών φραγμών, την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών και 

χρηματοπιστωτικών ελλειμμάτων, τη σταθεροποίηση των μακροοικονομικών 

δεικτών, την εφαρμογή δομικών μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς της 

οικονομίας και την ιδιωτικοποίηση των κρατικών οργανισμών
318

.  

Ωστόσο, όπως επισήμαιναν οι σχεδιαστές της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής για την προώθηση της δημοκρατίας στον αραβικό κόσμο, οι ΗΠΑ θα 

έπρεπε να ενθαρρύνουν παράλληλα τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των 

δημοκρατικών θεσμών και πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τους ότι η δημοκρατία 

δεν μπορεί να επιβληθεί από εξωτερικές δυνάμεις στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής με τρόπο άμεσο και αναπάντεχο, καθώς οι βιαστικές αλλαγές θα 

                                                 
315

 Στο ίδιο 
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 Χαρακτηριστικά η Παγκόσμια Τράπεζα αναλύει ως εξής την κατάσταση των 

κοινωνικοικονομικών μεγεθών της περιοχής: «Η ενσωμάτωση με τον υπόλοιπο κόσμο υστερεί σε 

σχέση με άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ανατολικής και Νότιας Ασίας και τη Λατινική 

Αμερική. Υπάρχει ανησυχία για τα ποσοστά ανεργίας, τα οποία ανέρχονται στο 15% και 

χαρακτηρίζονται από μικρή συμμετοχή των γυναικών στην εργατική δύναμη. Το μεγαλύτερο μέρος 

της περιοχής χαρακτηρίζεται από έναν μεγάλο δημόσιο τομέα και συγκεντρωτική διακυβέρνηση, 

μεγάλους σε μέγεθος από άποψη προσωπικού δημόσιους τομείς και αδύναμα συστήματα λογοδοσίας. 

Αρκετές χώρες εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα αδύναμες σε εποχές δυσμενών καιρικών συνθηκών 

και κλυδωνισμών στις τιμές των προϊόντων εξαιτίας περιορισμένων οικονομικών πόρων. Οι ελλείψεις 

νερού και η ερημοποίηση αποτελούν μια εξαιρετικά πιεστική πρόκληση».  Βλ. “World Bank: Middle 

East and North African Strategy Paper,” The World Bank Group, 2003 
317

 Clement M. Henry, ό.π., σ. 123 
318
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μπορούσαν να επιφέρουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα για τα στρατηγικά 

συμφέροντα των ΗΠΑ. Επισήμαιναν ότι ο στόχος της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να είναι η ενθάρρυνση της δημοκρατικής 

μετάβασης και όχι της δημοκρατικής επανάστασης
319

. Μάλιστα, αρκετοί από τους 

υποστηρικτές του «εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής» ως στρατηγικής 

ασφαλείας των ΗΠΑ στην περιοχή θεωρούσαν ότι στη διαδικασία μετάβασης θα 

πρέπει να συμπεριληφθούν και οι μετριοπαθείς ισλαμιστές, ακόμα και αν μια τέτοια 

επιλογή δεν εξυπηρετεί άμεσα τα αμερικανικά συμφέροντα
320

. Είναι μάλιστα 

χαρακτηριστικό ότι το 2004 σε μια αξιολόγηση του μεταρρυθμιστικού 

προγράμματος που παρουσίασε το Ινστιτούτο για την Ειρήνη των ΗΠΑ (United States 

Institute of Peace) επισημάνθηκε ότι παρόλο που οι ΗΠΑ είχαν εμπλακεί ενεργά σε 

σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, οι 

προσπάθειες τους επικεντρώθηκαν περισσότερο σε ένα κλειστό κύκλο 

φιλελεύθερων, κοσμικών και φιλοδυτικών ελίτ που δεν εκπροσωπούσαν τις μεγάλες 

πλειοψηφίες της περιοχής
321

. Αντίθετα, όπως επισημαινόταν, οι σχεδιαστές της 

αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής το 2002-2003 αψήφησαν τις μεταρρυθμιστικές 

φωνές των μετριοπαθών ισλαμιστών παρά την επιρροή που ασκούσαν οι τελευταίοι 

σε διάφορες χώρες της περιοχής
322

. 

Τα πρώτα προγράμματα της κυβέρνησης Μπους αναφορικά με την 

προώθηση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στη Μέση Ανατολή συμβάδιζαν με 

το πνεύμα των συμπερασμάτων της Έκθεσης για την Αραβική Ανθρώπινη Ανάπτυξη 

και σχετίζονταν με μια σειρά ενεργειών για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών 

μεταξύ των ΗΠΑ και του κάθε μεσανατολικού κράτους ξεχωριστά με στόχο την 

ολοκλήρωση των συμφωνιών μέσα στην επόμενη δεκαετία
323

. Το σκεπτικό της 

«Πρωτοβουλίας για τις Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου στη Μέση Ανατολή» 
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(Middle East Free Trade Agreements)
324

 ήταν η ανάπτυξη του εμπορίου και των 

επενδύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και στα κράτη της Μέσης Ανατολής
325

. Οι 

συμφωνίες αφορούσαν δομικές, οικονομικές και κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις που 

θα υποβοηθούσαν τις επενδύσεις και το διεθνές εμπόριο μέσω της κατοχύρωσης της 

διαφάνειας στις κυβερνητικές συναλλαγές, της προστασίας της πνευματικής 

ιδιοκτησίας και της εγκαθίδρυσης ενός κράτους δικαίου
326

. Έτσι, έως το 2007 είχε 

ολοκληρωθεί μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και τα κράτη 

της Ιορδανίας, του Μαρόκο, του Μπαχρέιν και του Ομάν. Επίσης, οι ΗΠΑ 

υποβοηθούσαν τα κράτη που δεν είχαν ακόμη ενταχθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου να ολοκληρώσουν την ενταξιακή τους πορεία, γεγονός που θα συνέβαλλε 

στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών των κρατών της Μέσης Ανατολής με τις 

ΗΠΑ.  

Μέσω της αύξησης των εμπορικών συναλλαγών, οι ΗΠΑ προσδοκούσαν τη 

βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στα περισσότερα κράτη της Μέσης Ανατολής 

που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία μιας μεσαία τάξης, της οποίας ο 

σχηματισμός θεωρούνταν δομικός για τη μετάβαση στη δημοκρατία
327

. Ωστόσο, 

στην πράξη η πρωτοβουλία MEFTA (Middle East Free Trade Agreements) ως μια 

στρατηγική για την προώθηση περιφερειακών οικονομικών μεταρρυθμίσεων 

προώθησε τη φιλελευθεροποίηση μόνο σε κράτη που είχαν ήδη υιοθετήσει μια σειρά 

φιλελεύθερων οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Η πρωτοβουλία για την εμπορική 

συνεργασία απέτυχε στις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής και δεν κατάφερε να 

αυξήσει την τοπική απασχόληση ή να δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο από το κράτος 

ιδιωτικό τομέα που να βασίζεται στις εξαγωγές
328

. Τα αποτελέσματα του MEFTA 

στον εκδημοκρατισμό της περιοχής μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας υπήρξαν 

απογοητευτικά.   

Από την άλλη, η Πρωτοβουλία για τη Συνεργασία στη Μέση Ανατολή (Middle 

East Partnership Initiative)
329

 που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2002, 
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αντιμετώπιζε τον εκδημοκρατισμό στη Μέση Ανατολή ως μια αργή και σταδιακή 

διαδικασία υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ, με στόχο την προώθηση της οικονομικής 

ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων των γυναικών και της 

χρηματοδότησης της κοινωνίας των πολιτών
330

. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της 

κυβέρνησης Μπους όριζε ως επιδιωκόμενο στόχο τη βελτίωση των οικονομικών 

συνθηκών της Μέσης Ανατολής. Η Πρωτοβουλία προέκρινε ένα φιλόδοξο 

πρόγραμμα εργασιών με στόχο την παροχή αμερικανικής οικονομικής βοήθειας σε 

Άραβες πολίτες και πολιτικές οργανώσεις
331

, ώστε να προωθηθούν οι οικονομικές, 

εκπαιδευτικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην περιοχή. Η Πρωτοβουλία για τη 

Συνεργασία στη Μέση Ανατολή έδινε έμφαση στην ανάπτυξη μέσω της σύναψης 

μακροπρόθεσμων συμμαχιών με τους ίδιους τους ανθρώπους της Μέσης Ανατολής 

παρά στη συνεργασία με συγκεκριμένα καθεστώτα
332

.  

Αυτή η Πρωτοβουλία διέφερε σημαντικά σε σχέση με την παραδοσιακή 

προσφορά αμερικανικής βοήθειας στη Μέση Ανατολή, διότι απομακρυνόταν από τη 

λογική των μακρόπνοων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων ανάπτυξης υπό την 

αιγίδα του Γραφείου για τη Διεθνή Ανάπτυξη των ΗΠΑ (USAID). Έπειτα από την 

αποχώρηση των Βρετανών από τη Μέση Ανατολή στα τέλη του 1950, οι ΗΠΑ 

υποβοηθούσαν οικονομικά σε διμερές επίπεδο μεμονωμένα αραβικά κράτη. Υπό την 

αιγίδα του USAID (United States Agency for International Development) η 

αμερικανική κυβέρνηση χρηματοδότησε προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής 

βοήθειας στο Μαρόκο (από το 1951), τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας (από 

το 1975), το Λίβανο (από το 1950) την Ιορδανία (από το 1951) και την Υεμένη. Η 
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 Μετά τις επιθέσεις της 11
ης

 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος Μπους αύξησε τον προϋπολογισμό της 

εξωτερικής βοήθειας για την προώθηση της δημοκρατίας. Η πρωτοβουλία για τη Μέση Ανατολή 

(Middle East Partnership Initiative) λειτουργούσε στα πλαίσια του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ 

ενώ το Γραφείο Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασιακών Υποθέσεων (Bureau for 

Democracy, Human Rights, and Labor Affairs) του Υπουργείου Εξωτερικών έλαβε ακόμα 

περισσότερους πόρους, προκειμένου να διατεθούν  ως οικονομική βοήθεια για την προώθηση της 

δημοκρατίας προς τρίτες χώρες. Το Υπουργείο Άμυνας ενεπλάκη ακόμη πιο ενεργά σε ζητήματα 

προώθησης της δημοκρατίας στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Τέλος, για να οργανωθεί καλύτερα ο 

συντονισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταπολεμικά, η κυβέρνηση Μπους εγκαθίδρυσε ένα 

νέο γραφείο του Υπουργείο Εξωτερικών με στόχο την Ανοικοδόμηση και την Σταθεροποίηση. Βλ. 

Fukuyama, Francis and McFaul, Michael, “Should Democracy be promoted or demoted”, The 

Washington Quarterly, The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts 

Institute of Technology,  31:1, Winter 2007-8, σ. 38 
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Πρωτοβουλία για τη Συνεργασία στη Μέση Ανατολή (MEPI)
333

 παρείχε επιδοτήσεις 

για προγράμματα διάρκειας μικρότερης των δύο ετών και βασιζόταν σε τέσσερις 

πυλώνες: πολιτικές μεταρρυθμίσεις, οικονομικές μεταρρυθμίσεις, εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις και χειραφέτηση των γυναικών. Από την έναρξη της, τον Δεκέμβριο 

του 2002 έως το 2007, έλαβε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια έπειτα από 

έγκριση του Κογκρέσου
334

. Επίσης, συμμετείχε ενεργά στην κατανομή των 

κονδυλίων για την προώθηση της δημοκρατίας του USAID και μετατράπηκε σε 

κεντρική διαμεσολαβητική υπηρεσία της στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών για 

την «Ελευθερία στη Μέση Ανατολή»
335

.   

Οι αντιδράσεις για την Πρωτοβουλία για τη Μέση Ανατολή υπήρξαν μεικτές. 

Σε κυβερνητικό επίπεδο, η Πρωτοβουλία έγινε δεκτή από τις αραβικές μοναρχίες 

του Μαρόκο, του Μπαχρέιν και του Κατάρ ιδιαίτερα για τους τομείς ενίσχυσης σε 

οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο
336

. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Μαρόκου 

δήλωσε ότι υποστηρίζει την Πρωτοβουλία για τη Μέση Ανατολή, η οποία είχε ως 

στόχο την ισχυροποίηση των δημοκρατικών διαδικασιών στο Μαρόκο
337

. Η 

Πρωτοβουλία καλωσορίσθηκε και από την Υεμένη. Ωστόσο, ανάμεσα στα αραβικά 

κράτη επικράτησε σκεπτικισμός αναφορικά με τα δυτικά σχέδια προώθησης της 

δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Οι κυβερνήσεις της Αιγύπτου, της Σαουδικής 
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 Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ  περιγράφει την Πρωτοβουλία για τη Συνεργασία στη Μέση 

Ανατολή ως εξής: «Η Πρωτοβουλία για τη Συνεργασία στη Μέση Ανατολή των ΗΠΑ θα παρέχει ένα 

πλαίσιο για τη χρηματοδότηση, προκειμένου οι ΗΠΑ να εργαστούν σε συνεργασία με τις 

κυβερνήσεις και λαούς στον αραβικό κόσμο, για να επεκταθούν οι οικονομικές, πολιτικές και 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους. Η Πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερα από 1 δις δολάρια σε 

οικονομική βοήθεια που η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών παρέχει σε αραβικές χώρες ετησίως. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν, επίσης, 29 εκατομμύρια δολάρια για την αρχική χρηματοδότηση 

πιλοτικών προγραμμάτων για την προώθηση μεταρρυθμίσεων στους παραπάνω τομείς. Επίσης, θα 

αναζητηθούν σημαντικά επιπρόσθετα κονδύλια τον επόμενο χρόνο. Η Πρωτοβουλία αφορά τη 

συνεργασία και θα εργαστούμε στενά με τις κυβερνήσεις του αραβικού κόσμου, άλλους δωρητές, 

ακαδημαϊκά ιδρύματα, τον ιδιωτικό τομέα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Μέρος της 

Πρωτοβουλίας θα είναι και η εξέταση των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων βοήθειας στην περιοχή, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η βοήθεια λαμβάνεται από όσους περισσότερους ανθρώπους είναι 

δυνατόν με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στα παιδιά. Επίσης, επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι 

παρέχουμε την πιο αποτελεσματική και ποιοτικά επαρκή βοήθεια. Ο αναπληρωτής Υπουργός 

Εξωτερικών, Richard Armitrage, θα υπηρετήσει ως συντονιστής του σχεδίου για την Πρωτοβουλία. Η 

Πρωτοβουλία για τη Μέση Ανατολή θα διευθύνεται από το Γραφείο Μεσανατολικών Υποθέσεων του 

Υπουργείου Εξωτερικών». Βλ. US Department of State Archive, U.S.-Middle East Partnership 

Initiative, Fact Sheet, Office of the Spokesman, Washington, DC, December 12, 2002 http://2001-

2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/15923.htm  
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Αραβίας και του Ομάν έδειξαν λιγότερο ενδιαφέρον
338

. Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, 

Χόσνι Μουμπάρακ, αντέδρασε στη νέα στρατηγική δηλώνοντας ότι οι πρωτοβουλίες 

των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αγνοούν την ύπαρξη κυριάρχων κρατών στην 

περιοχή
339

. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η αντίδραση της Σαουδικής 

Αραβίας, η οποία σε μια κοινή δήλωση με την Αίγυπτο υποστήριξε ότι «ο αραβικός 

κόσμος κινείται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της νεωτερικότητας και των 

μεταρρυθμίσεων, αλλά με έναν τρόπο που συμβαδίζει με τις ανάγκες, τα 

συμφέροντα, τις αξίες και την ταυτότητα του λαού»
340

. 

Η παραπάνω στρατηγική των ΗΠΑ για τον εκδημοκρατισμό της Μέσης 

Ανατολής, έπειτα από τις αντιδράσεις που αυτή προκάλεσε στις αραβικές 

κυβερνήσεις,  συμπληρώθηκε από την «Πρωτοβουλία για την Ευρύτερη Μέση 

Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική», (Broader Middle East and North Africa Initiative), 

του Ιουνίου του 2004, η οποία παρουσιάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη 

Γεωργία με αφορμή τη σύνοδο των G8, των οκτώ πιο ανεπτυγμένων κρατών στον 

πλανήτη
341

. Τα συμπεράσματα της συνόδου κατέληγαν σε μια συμφωνία μεταξύ των 

ισχυρότερων κρατών ότι η πολιτική στασιμότητα της Αραβικής Μέσης Ανατολής 

απειλούσε την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και την ασφάλεια των 

δυτικών κρατών
342

. Στη σύνοδο συμμετείχαν οι ηγέτες της Αλγερίας, του 

Αφγανιστάν, του Μπαχρέιν, της Ιορδανίας, της Τουρκίας και της Υεμένης και ο νέος 

Πρόεδρος του Ιράκ. Το τελικό σχέδιο της συμφωνίας προέβλεπε: « Την ίδρυση ενός 

Φόρουμ για το Μέλλον με θέμα τις μεταρρυθμίσεις, το οποίο θα συγκέντρωνε σε μια 

συνδιάσκεψη τους G8 και υπουργούς εξωτερικών, οικονομικών και άλλους 

υπουργούς για συχνές συνδιασκέψεις με επιχειρηματίες και σημαντικούς εταίρους 

της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι και θα συμμετείχαν σε παράλληλες 

συζητήσεις. Επομένως, η «Πρωτοβουλία για την Ευρύτερη Μέση Ανατολή και την 

Βόρεια Αφρική» βασίζεται στα συμπεράσματα των ετησίων συναντήσεων που 

οργανώνει το Φόρουμ για το Μέλλον (Forum for the Future) και αποτελείται από τις 

κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
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των G8 και της Μέσης Ανατολής
343

. Η «Πρωτοβουλία για την Ευρύτερη Μέση 

Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική» (BMENA) περιλαμβάνει μια σειρά από πολυμερή 

προγράμματα για την ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, 

την εργασιακή εκπαίδευση και τη μείωση του αναλφαβητισμού. Ωστόσο, τα αραβικά 

κράτη, αν και αποδέχονται τη βοήθεια της Δύσης για την εφαρμογή μιας σειράς 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων, από την άλλη είναι αρκετά επιλεκτικά σε σχέση με 

τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις που προτείνονται
344

.   

 

10.8.2 Η εφαρμογή της στρατηγικής: το Ιράκ ως μοντέλο 

εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή 
 

Με την εισβολή στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν οι ΗΠΑ διατείνονταν ότι 

έθεταν την ισχύ τους στην υπηρεσία ενός στόχου που ήταν υψηλός και ευρύτερος 

των εθνικών συμφερόντων τους. Οι υποστηρικτές της ανατροπής του Σαντάμ 

Χουσεΐν υποστήριζαν ότι το Ιράκ θα μετατρεπόταν από μια «δημοκρατία του 

φόβου» σε μια «δημοκρατία της ελευθερίας». Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της 

κυβέρνησης Μπούς μια αμερικανική εισβολή στο Ιράκ θα μπορούσε να αλλάξει 

ριζικά τους συσχετισμούς δυνάμεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής υπέρ των 

αμερικανικών συμφερόντων. Έτσι, τα αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής, 

όπως για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, αν και σύμμαχοι των 

Αμερικανών σε διακρατικό επίπεδο, εξαιτίας της καθυστέρησης τους σε κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτικό επίπεδο θεωρήθηκε ότι εξέθρεφαν την τρομοκρατία. Η 

επίδειξη της αμερικανικής ισχύος στον πηρύνα της Μέσης Ανατολής με την εισβολή 

στο Ιράκ θα μπορούσε να πείσει τα αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία υπέθαλπαν 

τρομοκράτες, να λάβουν αντιτρομοκρατικά μέτρα
345

. Κατά συνέπεια, η εισβολή της 

κυβέρνησης των ΗΠΑ στο Ιράκ αποτέλεσε την πρώτη κίνηση σε μια νέα 

στρατηγική, η οποία θα προωθούσε τη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή και θα 
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δημιουργούσε ένα νέο πλαίσιο για την ειρηνευτική διαδικασία ανάμεσα σε 

Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους, ενώ, παράλληλα, θα αποτελούσε ένα σαφές μήνυμα 

στα καθεστώτα που εξέθρεφαν την τρομοκρατία
346

. 

Η επιλογή της ανατροπής του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεϊν από την 

αμερικανική εξωτερική πολιτική υπήρξε το αποτέλεσμα ποικίλων παραγόντων. 

Καταρχάς, πολλοί συντηρητικοί στις ΗΠΑ, κατά τη δεκαετία του 1990, 

κατηγορούσαν την κυβέρνηση του πρεσβύτερου Μπούς, διότι δεν είχε ολοκληρώσει 

το έργο της ανατροπής του Ιρακινού δικτάτορα, το 1991, έπειτα από την ήττα του 

ιρακινού στρατού από τις αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ. Από την εποχή του 

Πολέμου στον Κόλπο, το 1991, μια ομάδα στελεχών συνδεδεμένων τότε, είτε με το 

Λευκό Οίκο, είτε με το Αμερικανικό Πεντάγωνο, διαμόρφωναν ένα σχέδιο με στόχο 

την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2000, το Σχέδιο για 

έναν Νέο Αμερικανικό Αιώνα (Project for the New American Century) είχε 

δημοσιεύσει μια μελέτη με τίτλο «Ανακατασκευάζοντας τις Άμυνες της Αμερικής: 

Στρατηγικές, Δυνάμεις και Πόροι για έναν Νέο Αιώνα» (“Rebuilding America’s 

Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century”)
347

. Οι Οδηγίες για 

τον Σχεδιασμό της Άμυνας (Defense Planning Guidance) του 1992 σταδιακά 

ενσωματώθηκαν στο δόγμα εθνικής ασφαλείας του Τζόρτζ Μπους του πρεσβύτερου 

και επικεντρώνονταν στη σημασία του πετρελαίου και των ενεργειακών αποθεμάτων 

για τη χάραξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής
348

. Το Σχέδιο για έναν Νέο 

Αμερικανικό Αιώνα (Project for the New American Century)  απηχούσε τις απόψεις 

των νεοσυντηρητικών κύκλων της δεύτερης διακυβέρνησης Μπούς του 

πρεσβύτερου, όπως του William Kristol, του Robert Kagan και του Paul Wolfowitz. 

Σύμφωνα με αυτό, η Αμερική θα έπρεπε να διατηρήσει, αλλά και να επεκτείνει την 

παγκόσμια κυριαρχία της διατηρώντας την υπεροχή των στρατιωτικών της 

δυνάμεων
349

. Για να επιτευχθεί αυτό, προτεινόταν η δημιουργία «ζωνών 

δημοκρατικής ειρήνης», οι οποίες θα σχεδιάζονταν, προκειμένου «να αποτραπεί η 

άνοδος μιας ανταγωνιστικής νέας μεγάλης δύναμης, για να διασφαλιστούν 

στρατηγικής σημασίας περιοχές, όπως η Ευρώπη, η Ανατολική Ασία και η Μέση 
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Ανατολή και για να διατηρηθεί η αμερικανική υπεροχή σε καιρούς μετάλλαξης των 

πολεμικών τεχνικών δια μέσου των νέων τεχνολογιών»
350

. Ανάμεσα στις 

ανταγωνιστικές δυνάμεις ήταν η Κίνα, το Ιράν και η Βόρειος Κορέα.  

Επιπλέον, τα τεράστια, αχαρτογράφητα ενεργειακά αποθέματα του Ιράκ, τα 

οποία εκτιμώνται ως τα δεύτερα μεγαλύτερα στον κόσμο μετά της Σαουδικής 

Αραβίας επηρέασαν την απόφαση των ΗΠΑ για εισβολή. Ο Σαντάμ Χουσειν 

αδυνατούσε να εκμεταλλευθεί πλήρως τον υπόγειο πλούτο του κράτους του, τόσο 

εξαιτίας της τεχνολογικής καθυστέρησης, όσο και εξαιτίας των οικονομικών 

κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στο καθεστώς το 1991
351

. Ο έλεγχος της τιμής του 

πετρελαίου από τις ΗΠΑ αποτελεί ένα όπλο εξαιρετικής ισχύος και ο έλεγχος του 

Ιράκ θα εξασφάλιζε αυτό το στρατηγικό οικονομικό πλεονέκτημα. Επομένως, οι 

ΗΠΑ επιθυμούσαν να εντάξουν το Ιράκ στις χώρες που βρίσκονται υπό την επιρροή 

τους, όπως το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας
352
.  Ο γεωστρατηγικός έλεγχος του 

Ιράκ που κατέχει τα δεύτερα σε μέγεθος γνωστά κοιτάσματα πετρελαίου και 

βρίσκεται στην καρδιά του μείζονος ενεργειακού πόρου στον πλανήτη ενίσχυε 

σημαντικά τη «στρατηγική ισχύ» και τη «ζωτική επιρροή» της Ουάσιγκτον επί των 

σπουδαιότερων ανταγωνιστών της στο διεθνές σύστημα
353

. Ταυτόχρονα, όπως 

σημειώνει και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Χαράλαμπος Παπασωτηρίου,  «για 

νεοσυντηρητικούς ιδεολόγους, όπως ο Paul Wolfowitz, η προοπτική της 

απεξάρτησης των ΗΠΑ από τη στενή σχέση τους με την ιδεολογικά απεχθή και 

διπλοπρόσωπη Σαουδική Αραβία για τη διαχείριση της παγκόσμιας αγοράς 

πετρελαίου αποτελούσε επιπλέον κίνητρο για την εισβολή στο Ιράκ»
354

.  
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Η αφορμή για το σχεδιασμό μιας νέα τάξης πραγμάτων στη Μέση Ανατολή 

δόθηκε έπειτα από τα τρομοκρατικά χτυπήματα στους Δίδυμους Πύργους της 11/9. 

Λίγες μέρες αργότερα η κυβέρνηση Μπους ανακοίνωσε το δόγμα του προληπτικού 

πολέμου
355
. Τα γεγονότα της 11/9 διαμόρφωσαν ένα νέο πλαίσιο προσέγγισης της 

πολιτικής εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι εχθροί θα 

έπρεπε να αντιμετωπίζονται προληπτικά, προτού βλάψουν τους πολίτες των ΗΠΑ. Η 

προληπτική χρήση της αμερικανικής ισχύος σε διεθνές επίπεδο δικαιολογούνταν ως 

ένα απαραίτητο προστατευτικό μέτρο.  

Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης Μπους για την κήρυξη μονομερούς δράσης 

εναντίον του Ιράκ αντλούνταν, αρχικώς, από το οπλοστάσιο της τζακσονικής 

παράδοσης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ 

υποστήριζε ότι το Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν κατείχε όπλα μαζικής καταστροφής, τα 

οποία θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε τρομοκρατικές οργανώσεις, που με τη 

σειρά τους θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ΗΠΑ. 

Ταυτόχρονα, το ιρακινό καθεστώς εμφανιζόταν ως συνεργαζόμενο με την Αλ-

Κάιντα σε μια προσπάθεια να συνδεθεί ο «Πόλεμος εναντίον της Τρομοκρατίας» με 

την ανατροπή του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεϊν
356

. Υπό αυτές τις συνθήκες οι 

παρελθοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράκ, οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί κατά την 

διακυβέρνηση Ρέιγκαν και Μπους του πρεσβύτερου αποσιωπήθηκαν. Η Ουάσιγκτον 

υποστήριζε ότι τα κράτη της Δύσης θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα, ώστε να 

αποτρέψουν τα «αποτυχημένα κράτη», όπως του Ιράκ, από τη χρήση όπλων μαζικής 

καταστροφής εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους
357

.   

Τελικώς, έξι μήνες μετά την νίκη των συμμαχικών δυνάμεων στο Ιράκ υπό 

την καθοδήγηση των ΗΠΑ, όταν το επιχείρημα της κατοχής όπλων μαζικής 

καταστροφής κατέρρευσε και όταν δεν επιβεβαιώθηκε η συνεργασία της Αλ-Καίντα 

με το ιρακινό καθεστώς, η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρειάστηκε μια νέα δικαιολόγηση 
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του πολέμου, αντλώντας αυτή τη φορά την επιχειρηματολογία της από την 

ουϊλσονική παράδοση της «διάδοσης του φιλελευθερισμού», με στόχο τη 

«δημοκρατική ειρήνη», τονίζοντας την ανάγκη εκδημοκρατισμού της Μέσης 

Ανατολής, με αποτέλεσμα να αποξενωθεί ένα μέρος της τζακσονικής βάσης που 

ελάχιστα ενδιαφερόταν για τον εκδημοκρατισμό μακρινών κρατών
358

. 

Παραβλέποντας την αρχή της εθνικής κυριαρχίας και παραμερίζοντας, 

επίσης, τις σημαντικές επικρίσεις και τις επιφυλάξεις των ρεαλιστών θεωρητικών 

των Διεθνών Σχέσεων
359

, οι οποίοι ανησυχούσαν για την αποσταθεροποίηση της 

διεθνούς τάξης και τις αντιηγεμονικές αντιστάσεις που ένα τέτοιο εγχείρημα θα 

προκαλούσε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο Πρόεδρος Μπους, προχώρησε 

στην εισβολή στο Ιράκ, βασιζόμενος στη θεωρία της εφαρμογής της «δημοκρατικής 

ειρήνης» στην περιοχή. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική βασίστηκε στο σκεπτικό 

ότι θα επακολουθούσε ένα ντόμινο εξελίξεων παρόμοιων με εκείνων που 

ακολούθησαν την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων της Ανατολικής 

Ευρώπης
360

. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκείνη την περίοδο οι νεοσυντηρητικοί 

κύκλοι επιχειρηματολογούσαν υπέρ της ανάγκης ανατροπής του Σαντάμ Χουσεϊν, 

αλλά και υπέρ μιας πολιτικής συνολικής αλλαγής των καθεστώτων στη Μέση 

Ανατολή με στόχο το Ιράν, τη Συρία και το Λίβανο, πρότειναν, δηλαδή, την 

ανατροπή (regime change) των μη φιλοαμερικανικών καθεστώτων στη Μέση 

Ανατολή. Οι νεοσυντηριτικοί αυτοί κύκλοι τόνιζαν ότι μια καθεστωτική αλλαγή στο 

Ιράκ, χωρίς την αντίστοιχη ανατροπή των εχθρικών καθεστώτων στη Συρία και το 

Ιράν ήταν ικανή να οδηγήσει την αμερικανική εξωτερική πολιτική σε αδιέξοδο. Για 

το λόγο αυτό οι σχεδιαστές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, Wolfowitz και 

Rumsfeld, πρότειναν, μετά την κατάρρευση του ιρακινού καθεστώτος, να 

ακολουθηθεί η θεωρία ντόμινο με στόχο τη Συρία και το Ιράν είτε δια της βίας είτε 

με διπλωματική πίεση
361

.   

                                                 
358

 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Η Διεθνής Πολιτική στον 21
ο
 αιώνα, ό.π., σ. 125-126 

359
 Στο ίδιο, σ. 201 

360
 Ottaway Marina, Carothers Thomas, Hawthorne Amy, Brumberg Daniel, “Democratic Mirage in 

the Middle East”, Democracy and Rule of Law Project, Policy Brief, 20 October 2002, Carnegie 

Endowment for International Peace, σ. 1 και Brumberg, D, “Liberalisation versus Democracy: 

Understanding Arab Political Reform”, Carnegie Endowment for International Peace, Working Papers 

No 37, May 2003, σ. 3 και Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Η Διεθνής Πολιτική στον 21
ο
 αιώνa, ό.π., σ. 

203  
361

 Λούλης Γιάννης, ό.π., σ. 179 



 

[386] 

 

Με την ανατροπή του καθεστώτος Σαντάμ Χουσεΐν η κυβέρνηση Μπους 

θεώρησε ότι ο πόλεμος έληξε. Στο πνεύμα αυτό ο Πρόεδρος Μπους διακήρυξε 

θριαμβευτικά την 1
η
 Μαΐου 2003 τον τερματισμό των μεγάλων στρατιωτικών 

επιχειρήσεων στο Ιράκ. Ωστόσο, η αντίσταση των Ιρακινών στις δυνάμεις κατοχής, 

οι επιθέσεις δολοφονίας στα αμερικανικά στρατεύματα και η οργή των Ιρακινών 

απέναντι στις δυνάμεις κατοχής απαξίωσαν το σχέδιο για τον Εκδημοκρατισμό του 

Ιράκ. Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις δυσκολεύτηκαν να αντιμετωπίσουν τη 

μετασανταμική κατάσταση και να εξασφαλίσουν τη μεταπολεμική τάξη και 

εσωτερική ασφάλεια που θα βοηθούσε, ώστε να ευδοκιμήσουν οι φιλελεύθερες 

μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού
362

. Μάλιστα, στις 

πρώτες εβδομάδες διακόπηκε η μετακίνηση των ενισχύσεων προς το Ιράκ και 

ξεκίνησε να σχεδιάζεται η άμεση αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το 

Ιράκ, αφού το έργο της «απελευθέρωσης» είχε ολοκληρωθεί. Η αμερικανική 

εξωτερική πολιτική άργησε να συνειδητοποιήσει ότι ως κατοχική δύναμη είχε την 

ευθύνη για την εσωτερική ασφάλεια του Ιράκ
363

. Οι Ιρακινοί αντιμετώπισαν τα 

αμερικανικά στρατεύματα ως δύναμη κατοχής και το καλοκαίρι του 2003 ξεκίνησε 

ανταρτοπόλεμος, ο οποίος εντάθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Αρχικά, οι 

αντάρτες προέρχονταν από τους έμπιστους σουνίτες μπααθικούς του σανταμικού 

καθεστώτος
364

. Ανάμεσα στους στόχους τους βρίσκονταν όχι μόνο οι αμερικανικές 

δυνάμεις, αλλά και οι ιρακινές υποδομές ηλεκτροδότησης και διακίνησης 

πετρελαίου. Στη συνέχεια, προέκυψε και δεύτερο πόλος αντίστασης που 

οργανώθηκε από τους ισλαμιστές της Αλ-Κάιντα της Μεσοποταμίας υπό την ηγεσία 

του Ιορδανού Αμπού Μουσάμπ αλ- Ζαρκάουϊ
365

. 

Οι τρεις μεγάλες εθνικές/θρησκευτικές ομάδες του Ιράκ είχαν διαφορετική 

στάση όσον αφορούσε το μετασανταμικό Ιράκ. Στο βόρειο Ιράκ οι Κούρδοι, περίπου 

το 20% του πληθυσμού του Ιράκ, είχαν δημιουργήσει το δικό τους αυτόνομο κράτος. 

Σκοπός των Κούρδων ήταν να διατηρήσουν το αυτόνομο κράτος τους στα πλαίσια 

ενός ομοσπονδιακού Ιράκ και για αυτό υποστήριζαν το αμερικανικό εγχείρημα. 

Επίσης, επιδίωκαν να ελέγξουν και πάλι την πόλη Κιρκούκ και την πετρελαιοφόρο 
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περιοχή της, έπειτα από τις διώξεις που είχαν υποστεί επί Σαντάμ Χουσεΐν, όταν η 

περιοχή είχε εποικιστεί από σουνίτες Άραβες
366

. Οι σουνίτες Άραβες, από την άλλη, 

στο κεντρικό Ιράκ, περίπου το 18% του πληθυσμού υποστήριζαν τον 

ανταρτοπόλεμο. Επί Σαντάμ Χουσεϊν κατείχαν το 85% των ηγετικών θέσεων έναντι 

6% των σιιτών και του 7,5% των Κούρδων. Οι σουνίτες Άραβες μέσα από το δίκτυο 

των πελατειακών σχέσεων του καθεστώτος και της μονοπώλησης της εξουσίας 

επιδίωκαν να επαναφέρουν τη χαμένη τους πολιτική κυριαρχία. Το μπααθικό κράτος 

λυμαινόταν ουσιαστικά τον δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα οι φιλελεύθερες 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις που προωθούσαν οι αμερικανικές κατοχικές δυνάμεις 

να τους αποκλείουν όλο και περισσότερο από την κυριαρχία τους στην ιρακινή 

οικονομία
367

. Τέλος, οι σιίτες Άραβες, που αποτελούσαν την πλειοψηφία του 

ιρακινού πληθυσμού με 60%, βρίσκονταν, κυρίως, στο κεντρικό και νότιο Ιράκ. Το 

2003 ο πνευματικό ηγέτης των ιρακινών σιιτών, ο Αγιατολάχ Αλί αλ Σιστανί, στη 

Νατζάφ, σημαντικό κέντρο του σιιτικού Ισλάμ, υποστήριζε τον εκδημοκρατισμό του 

Ιράκ, χωρίς, ωστόσο, να επιδιώκει την εγκαθίδρυση ενός θεοκρατικού καθεστώτος 

τύπου Ιράν
368

. Τον Ιούνιο του 2003, όταν οι Αμερικανοί ανακοίνωναν ότι η κατοχή 

θα διαρκούσε περισσότερο ο Σιστανί απαίτησε τη διενέργεια εκλογών, καθώς έκρινε 

ότι οι εκλογές ήταν ικανές να φέρουν στην εξουσία τους σιίτες Άραβες του Ιράκ.  

Στα τέλη Ιουνίου του 2004 ο Πολ Μπρέμερ, Διευθυντής της Ανοικοδόμησης 

και της Ανθρωπιστικής Βοήθειας για το μεταπολεμικό Ιράκ, παρέδωσε την εξουσία, 

επαναφέροντας τυπικά την κυριαρχία στους Ιρακινούς. Δημιουργήθηκε μια 

προσωρινή κυβέρνηση της οποίας επικεφαλής ήταν ο πρώην μπααθικός και 

κοσμικός σιίτης Αγιάντ Αλλάουϊ, ο οποίος δεσμευόταν να καταπολεμήσει τους 

αντάρτες διαπραγματευόμενος ως παλιός μπααθικός με τα πιο μετριοπαθή στοιχεία.  

Η επιλογή Αλλαουϊ δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς το φθινόπωρο του 

2004 ο ανταρτοπόλεμος πήρε τη μορφή εμφυλίου πολέμου, ενώ στελέχη της 

κυβέρνησης του ενεπλάκησαν σε σκάνδαλα υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος
369

. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα η κυβέρνηση Μπούς πήρε την απόφαση να λάβουν 

χώρα οι πρώτες μετασανταμικές ιρακινές εκλογές για τη συντακτική Βουλή που θα 
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αποφάσιζε το νέο Σύνταγμα ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Σιστανί, ο οποίος είχε 

ξεσηκώσει τους σιίτες Άραβες. Στις ιρακινές εκλογές του Ιανουαρίου του 2005 οι 

ιρακινοί πολιτικοποιούνταν με βάση τις επιμέρους εθνικές/θρησκευτικές τους 

ταυτότητες
370

. Ο μόνος πολιτικός που κατέβηκε με κόμμα που στις λίστες του 

περιλαμβάνονταν υποψήφιοι από το σύνολο του ιρακινού πληθυσμού ήταν ο 

κοσμικός Αγιάντ Αλλάουϊ. Βασικός του αντίπαλος ήταν η Ενωμένη Ιρακινή 

Συμμαχία, που συμπεριέλαβε σημαίνοντες σιίτες πολιτικούς και είχε την υποστήριξη 

του Σιστανί ενώ, ουσιαστικά, απευθύνονταν σε σιίτες ψηφοφόρους. Τα δύο κόμματα 

των Κούρδων κατέβηκαν με ενιαία λίστα ως Συμμαχία του Κουρδιστάν. Οι ηγέτες 

των σουνιτών Αράβων απείχαν από τις εκλογές. Στις εκλογές ψήφισε το 60% 

περίπου του εκλογικού σώματος παρά την αποχή της πλειοψηφίας των σουνιτών 

Αράβων. Το κόμμα του Αλλάουϊ με ποσοστό 15% των ψήφων κέρδισε 40 από τις 

275 έδρες της Βουλής. Η Ενωμένη Ιρακινή Συμμαχία κέρδισε την πλειοψηφία της 

Βουλής, δηλαδή 148 έδρες. Η Συμμαχία του Κουρδιστάν κέρδισε 75 έδρες. Στη 

Βουλή συμμετείχαν και 16 σουνίτες Άραβες, δηλαδή μόλις το 6% από το 18% του 

πληθυσμού που εκπροσωπούσαν
371

. Επομένως, οι εκλογές αυτές ανέδειξαν ως 

νικήτριες δυνάμεις τα πρώην θύματα του σανταμικού καθεστώτος και έτσι προέκυψε 

μια νέα πολιτική ηγεσία. Πρόεδρος του Ιράκ έγινε ο Κούρδος, Τζαλάλ Ταλαμπανί, 

και Πρωθυπουργός ο σιίτης, Ιμπραήμ αλ Τζααφάρι, της Ενωμένης Ιρακινής 

Συμμαχίας.  

Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού έπρεπε μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα να εκπονήσουν το νέο Σύνταγμα του Ιράκ. Το Σύνταγμα περιείχε 

εγγυήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ικανοποιώντας τις επιθυμίες των Κούρδων 

και, γενικότερα, των κοσμικών ιρακινών. Το Ισλάμ, ωστόσο, κηρύχθηκε επίσημη 

θρησκεία του κράτους προς ικανοποίηση των θρήσκων σιιτών και της Ενωμένης 

Ιρακινής Συμμαχίας. Το Σύνταγμα θα επικυρωνόταν με δημοψήφισμα τον Οκτώβριο 

του 2005 και χρειαζόταν να υπερψηφιστεί σε μια πλειοψηφία των επαρχιών του 

Ιράκ, αλλά να μην καταψηφιστεί με πάνω από τα δύο τρίτα των ψήφων σε 

περισσότερες από δύο επαρχίες
372

. Ωστόσο, εκκρεμούσαν σημαντικά ζητήματα που 
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αφορούσαν στην ομοσπονδιακή δομή του Ιράκ και τον έλεγχο του πετρελαιοφόρου 

Κιρκούκ του οποίου τον έλεγχο επιζητούσαν οι Κούρδοι εις βάρος των σουνιτών 

Αράβων που επιδίωκαν να το κρατήσουν υπό τον έλεγχο τους
373

. Το Σύνταγμα 

τελικά υπερψηφίστηκε με πλειοψηφίες του 99% στις τρεις επαρχίες του Κουρδιστάν 

και στο Κιρκούκ με 63%
374

. Στις σιιτικές επαρχίες υποστηρίχθηκε με ποσοστό άνω 

του 90%, στη μικτή Βαγδάτη με ποσοστό 78%, στις δύο επαρχίες των σουνιτών 

Αράβων, όπου μαινόταν ο ανταρτοπόλεμος, καταψηφίστικε με πλειοψηφίες του 96% 

και 82% αντίστοιχα
375

. Στη σουνιτική επαρχία Νινεβέχ με πρωτεύουσα τη Μοσούλη 

καταψηφίστηκε με μονάχα 55%, δηλαδή λιγότερο από τα δύο τρίτα, εξασφαλίζοντας 

έτσι την επικύρωση του.  

Ακολούθησαν οι εκλογές του Δεκεμβρίου του 2005 στις οποίες συμμετείχαν 

και οι ηγέτες των σουνιτών. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την κυριαρχία του 

σεκταρισμού στο μετασανταμικό Ιράκ. Το κοσμικό κόμμα του Αλλάουϊ, το οποίο 

συνέχισε να περιλαμβάνει στις λίστες του υποψηφίους και από τις τρείς ομάδες του 

ιρακινού πληθυσμού, κέρδισε 24 έδρες από τις 275 της Βουλής και τα ποσοστά του 

κόμματος σημείωσαν θεαματική πτώση. Το σουνιτικό κόμμα του Συναινετικού 

Αραβικού Μετώπου κατέλαβε 44 έδρες, ενώ η Ενωμένη Ιρακινή Συμμαχία έχασε 

την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής κερδίζοντας 128 έδρες
376

. Την πρωθυπουργία 

ανέλαβε ο Νούρι Αλ Μαλίκι.  

Στο μεταξύ ο ανταρτοπόλεμος που διεξαγόταν στο Ιράκ, ο οποίος είχε αρχικά 

τον χαρακτήρα αντίστασης των σουνιτών στην ξένη κατοχή, μετεξελίχθηκε σε έναν 

εμφύλιο πόλεμο χαμηλής έντασης ανάμεσα σε σιίτες και σουνίτες. Οι σιίτες, οι 

οποίοι είχαν δεχθεί μια σειρά από τρομοκρατικές επιθέσεις, πέρασαν στην 

αντεπίθεση, όταν μερίδα αυτών οργανώθηκε σε παραστρατιωτικές οργανώσεις, 

κυρίως, στη Βαγδάτη
377

. Ο φόβος ενός γενικευμένου εμφυλίου πολέμου στο Ιράκ 

ικανού να προκαλέσει μια γενικότερη περιφερειακή αποσταθεροποίηση εμπόδιζε την 

επιθυμία της αμερικανικής κυβέρνησης για αποχώρηση των στρατιωτικών 

δυνάμεων
378

. Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε στις αρχές του 2007 ότι 
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θα επενέβαινε στο Ιράκ στο πλευρό των σουνιτών Αράβων σε περίπτωση ταχείας 

απόσυρσης των αμερικανικών δυνάμεων
379

. Τον Ιανουάριο του 2007 η κυβέρνηση 

Μπους ανήγγειλε την αύξηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράκ 

από 130.000 σε 160.000, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ανταρτοπόλεμο των 

σουνιτών και τις παραστρατιωτικές οργανώσεις των σιιτών. Παράλληλα, διόρισε ως 

νέο διοικητή στο Ιράκ τον στρατηγό David Petraeus, που είχε εξειδικευθεί στην 

αντιμετώπιση ανταρτοπόλεμου. Από την άλλη, η κυβέρνηση των ΗΠΑ πίεζε τις 

ηγεσίες των τριών διαφορετικών/εθνικών ομάδων του Ιράκ να καταλήξουν σε μια 

συμβιβαστική λύση αναφορικά με την ομοσπονδιακή δομή του Ιράκ
380

. 

Μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ στα 

μέσα Δεκεμβρίου 2011 οξύνθηκε ακόμα περισσότερο η ένταση στις σχέσεις των 

τριών εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων στο Ιράκ. Η απόφαση των ΗΠΑ να 

εγκαταλείψουν το Ιράκ είχε ως συνέπεια να ανατραπούν οι ήδη ευαίσθητες 

ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί μεταξύ σουνιτών και σιιτών. Επομένως, η 

απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να ανατρέψει διά της βίας ένα στρατιωτικό 

καθεστώς ήταν αναπόφευκτο να προκαλέσει τη βίαιη αντίσταση του πληθυσμού, 

εφόσον δεν οδηγούσε σε μια ταχεία μετάβαση της εξουσίας σε εγχώρια κυβέρνηση 

με πραγματικές εξουσίες.  

Ωστόσο, το μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης Μπους δεν στόχευε σε 

ριζοσπαστικές αλλαγές για τα υπόλοιπα αυταρχικά καθεστώτα του αραβικού 

κόσμου. Το σχέδιο για τον εκδημοκρατισμό των καθεστώτων που θεωρούνταν 

παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή περιορίστηκε σε ήπιες 

μεταρρυθμίσεις. Το Νοέμβριο του 2002, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Colin 

Powell στην «Πρωτοβουλία για τη Μέση Ανατολή» αναφέρθηκε σε έναν ήπιο και 

προσεκτικό μετασχηματισμό των αυταρχικών καθεστώτων που θα ήταν αποτέλεσμα 

συνεργασίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ με τους ηγέτες των αραβικών 

καθεστώτων
381

. Επομένως, παρά τη δραματική καθεστωτική αλλαγή στο Ιράκ, οι 

ΗΠΑ αναφορικά με τους συμμάχους της στην Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το 

Μαρόκο και την Υεμένη υιοθέτησαν τη στρατηγική της μετεξέλιξης των 

καθεστώτων, μια ελεγχόμενη διαδικασία επέκτασης της πολιτικής συμμετοχής, παρά 
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μια βίαιη επαναστατική αλλαγή. Ο ίδιος ο Πρόεδρος Μπους υπογράμμιζε ότι η 

ανάπτυξη των δυτικών δημοκρατικών θεσμών ήταν μια αργή διαδικασία και για 

αυτό εμφανίστηκε ως υποστηρικτής της ήπιας και σταδιακής μετάβασης των 

απολυταρχικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής στο δημοκρατικό πολίτευμα
382

. 

Εξάλλου, μια συμφωνημένη μετάβαση «από πάνω προς τα κάτω» με την 

πρωτοβουλία των καθεστωτικών ελίτ της περιοχής θα γινόταν ευκολότερα αποδεκτή 

από τους ηγέτες των αυταρχικών καθεστώτων που δεν ήταν διατεθειμένοι να 

εγκαταλείψουν την εξουσία άμεσα.  

Έτσι, σε αντίθεση με τον βίαιο εκδημοκρατισμό του Ιράκ έπειτα από την 

εμπλοκή μιας μεγάλης δύναμης, ο εκδημοκρατισμός των υπόλοιπων κρατών της 

Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής αφορούσε περισσότερο πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις, οι οποίες επέτρεπαν να ελέγχεται ο ρυθμός της μετάβασης και τα 

πρόσωπα τα οποία ηγούνταν των πολιτικών αλλαγών
383

. Η επιλογή της «πολιτικής 

αλλαγής» έναντι του «εκδημοκρατισμού» ήταν προτιμότερη για την αμερικανική 

εξωτερική πολιτική, διότι αποτελούσε μια λύση στο «δίλημμα των Ισλαμιστών», 

δηλαδή του κινδύνου νόμιμης κατάληψης της εξουσίας στα κράτη της Μέσης 

Ανατολής από τις ομάδες των ριζοσπαστών ισλαμιστών, έπειτα από τη διεξαγωγή 

ελεύθερων δημοκρατικών εκλογών. Το ενδεχόμενο αυτό παρουσιαζόταν συχνά ως 

επιχείρημα από τους ηγέτες των αυταρχικών καθεστώτων εναντίον της εφαρμογής 

των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στις εξωτερικές πιέσεις, κυρίως των ΗΠΑ, για 

εκδημοκρατισμό των πολιτικών συστημάτων των κρατών της Μέσης Ανατολής. 

Ωστόσο, με την επιλογή των «πολιτικών μεταρρυθμίσεων» στα φιλικά προς τις ΗΠΑ 

διακείμενα κράτη σε σχέση με έναν «εκτενή εκδημοκρατισμό» εξασφαλιζόταν ο 

περιορισμός της συμμετοχής στο πολιτικό σύστημα εκείνων των δυνάμεων που 

απειλούσαν τις φιλικά προσκείμενες προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ καθεστωτικές 

ελίτ
384
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10.8.3 Τα «δημοκρατικά πειράματα» στη Μέση Ανατολή: Αίγυπτος, 

Παλαιστίνη, Σαουδική Αραβία 

 

Οι επεμβάσεις των ΗΠΑ για τον εκδημοκρατισμό της Ευρύτερης Μέσης 

Ανατολής συνεχίστηκαν και μετά το 2005, όταν η κυβέρνηση Μπους άσκησε 

πολιτικές πιέσεις στην Αίγυπτο, την Παλαιστίνη και τη Σαουδική Αραβία, ώστε τα 

κράτη αυτά να προβούν σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση μιας 

ήπιας μετάβασης στη δημοκρατία
385

. Οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για 

τον εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής υπολόγιζαν στον ιδεολογικό 

αντίκτυπο μιας τέτοιας εξέλιξης για τον εκδημοκρατισμό και των υπόλοιπων κρατών 

της περιοχής.  

Από το 2002 έως το 2006, η κυβέρνηση Μπους μέσα από δημόσιες δηλώσεις 

άσκησε αρχικώς πιέσεις στην κυβέρνηση του Χόσνι Μουμπάρακ της Αιγύπτου
386

, 

σημαντικής περιφερειακής συμμάχου των ΗΠΑ, προσφέροντας ως αντάλλαγμα για 

την εφαρμογή των πολιτικών μεταρρυθμίσεων οικονομική βοήθεια. Μάλιστα, τον 

Ιούνιο του 2005, η Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κοντολίζα Ράις, επισκέφθηκε 

το Κάιρο και επιβεβαίωσε τη μεταστροφή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στο 

θέμα του εκδημοκρατισμού των καθεστώτων της περιοχής, επιβεβαιώνοντας την 

υποστήριξη των ΗΠΑ προς τις δημοκρατικές προσδοκίες των λαών της Μέσης 

Ανατολής, καθώς, όπως δηλωσε «για παραπάνω από 60 χρόνια οι ΗΠΑ υποστήριζαν 
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 Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ, κυβερνούσε την Αίγυπτο από το 1981, έπειτα από 

τη δολοφονία του Ανουάρ Σαντάτ, υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ενώ είχε επανεκλεγεί τέσσερις 

φορές έπειτα από δημοψηφίσματα, όπου οι Αιγύπτιοι απαντούσαν «ναι» ή «όχι». Η αντιπολίτευση 

συμπεριλαμβανομένων και των ισλαμιστών, των φιλελευθέρων και των νασερικών είχε ξεκινήσει να 

διαδηλώνει ανοιχτά εναντίον του Μουμπάρακ, κατά τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του, και 

τον καλούσαν να παραιτηθεί, ενώ εμφανίζονταν αντίθετοι στο ενδεχόμενο να αναλάβει τη 

διακυβέρνηση της Αιγύπτου ο δευτερότοκος υιός του. Καθώς πλησίαζαν οι εκλογές για το πέμπτο 

κατά σειρά προεδρικό δημοψήφισμα είχαν αρχίσει να πυκνώνουν οι διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα 

της Αιγύπτου από αντιπολιτευόμενους πολίτες που απαιτούσαν από τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν 

«όχι» στον επερχόμενο δημοψήφισμα. Επίσης, ένα νέο φιλελεύθερο κόμμα, το Al-Ghad (Αύριο), 

κατάφερε να νομιμοποιηθεί έπειτα από δικαστική διαμάχη με την κυβέρνηση Μουμπάρακ, η οποία 

αρνούνταν την αναγνώριση του ως νόμιμο πολιτικό κόμμα. Ωστόσο, η κυβέρνηση Μουμπάρακ 

απάντησε στη νομιμοποίηση του κόμματος συλλαμβάνοντας τον ηγέτη του κόμματος, Αϊμάν Νουρ, 

με την κατηγορία της πλαστογραφίας και αντιμετώπισε με κατασταλτική βία τους διαδηλωτές που 

πίεζαν την κυβέρνηση για περισσότερες ελευθερίες και για την διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων 

εκλογών. Βλ.Wittes Cofman Tamara, ό.π., σ. 98 
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τη σταθερότητα εις βάρος της δημοκρατίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής 

χωρίς απτά αποτελέσματα»
387

. 

Το διάστημα αυτό ο ήπιος πολιτικός εκδημοκρατισμός ενθαρρύνθηκε στην 

Αίγυπτο έπειτα από τις εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις που δέχθηκε το καθεστώς. 

Η αντιπολίτευση πέτυχε κάποιες υποχωρήσεις εκ μέρους του καθεστώτος, όπως 

μεγαλύτερη ελευθερία του τύπου, εκλογή του προέδρου της Αιγύπτου μέσω της 

διεξαγωγής άμεσων εκλογών και επιτήρηση των κοινοβουλευτικών εκλογών
388

 χάρη 

στη διεθνή συγκυρία της πολιτικής υποστήριξης των ΗΠΑ απέναντι στις 

δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην Αίγυπτο, οι οποίες ενθάρρυναν την ήπια 

μετάβαση σε ένα πιο ελεύθερο και δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, σύμφωνα με το 

στρατηγικό σχέδιο εκδημοκρατισμού της περιοχής
389

. Αποτέλεσμα των παραπάνω 

πιέσεων ήταν ο Μουμπάρακ να ανακοινώσει μια σειρά συνταγματικών 

μεταρρυθμίσεων, οι οποίες επέτρεπαν τη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων 

στον προεδρικό προεκλογικό αγώνα, αλλά πάντως με σημαντικούς περιορισμούς
390

. 

Συγκεκριμένα, το καθεστώς, αν και μεταρρύθμισε την εκλογική διαδικασία, με 

άλλους νόμους περιόριζε τον ελεύθερο σχηματισμό νέων πολιτικών κομμάτων, την 

ελευθερία του τύπου, την πρόσβαση στην εκλογική διαδικασία καταφέρνοντας με 

τον τρόπο αυτό να υπονομεύσει τα εκλογικά αποτέλεσματα. Παράλληλα, οι 

κατηγορίες για εκβιασμούς και νοθεία κατά τη διάρκεια των εκλογών συνεχίστηκαν, 

ενώ το καθεστώς συνέχισε να αντιμετωπίζει βίαια την αντιπολίτευση προβαίνοντας 

σε διώξεις αντικαθεστωτικών
391

. 

Τα γεγονότα αυτά στην Αίγυπτο υποβάθμιζαν την προσπάθεια των ΗΠΑ για 

εκδημοκρατισμό στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Δημόσια οι σχέσεις των δύο 

κρατών ήταν τεταμένες, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η «Συμφωνία Ελεύθερου 
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 Winstone, R, “Democracy and the Middle East: Egypt, the Palestinian territories and Saudi 

Arabia”, International Affairs and Defense Section, House of Commons Library, Research paper 

06/54, 8 November 2006, σ. 15 
388
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εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων η κυβέρνηση Μουμπάρακ δέχθηκε την επιτήρηση της εκλογικής 

διαδικασίας από εγχώριους παρατηρητές και, το καλοκαίρι του 2005, το USAID επιδότησε τις 

τοπικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για το σκοπό αυτό. Βλ. Wittes Cofman Tamara, ό.π., σ. 99 
389

 Dunne Michele, “The Baby, the Bathwater, and the Freedom Agenda in the Middle East”, Center 
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391
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Εμπορίου» ΗΠΑ και Αιγύπτου, η οποία είχε σχεδόν ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 

2006. Ταυτόχρονα, οι αμερικανικές επιχορηγήσεις μειώθηκαν κατά 20%. Οι ΗΠΑ 

παρά το γεγονός ότι χρηματοδοτούσαν τους εγχώριους παρατηρητές της διεξαγωγής 

εκλογών στην Αίγυπτο αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις αναφορές αυτών των 

παρατηρητών για νοθεία και χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες 

σύμφωνα με καταγγελίες παρεμπόδιζαν τους ψηφοφόρους από το να φτάσουν στις 

κάλπες
392

. Μετεκλογικά, οι ΗΠΑ φάνηκε να στρέφουν αλλού το ενδιαφέρον τους 

και οι επισκέψεις των αμερικανών ιθυνόντων επικεντρώθηκαν στο Ιράκ, το Ιράν και 

το Ισραήλ αποφεύγοντας τις δημόσιες δηλώσεις για στήριξη των δημοκρατικών 

μεταρρυθμίσεων στην Αίγυπτο
393

. 

Την ίδια περίοδο, ασκήθηκαν πιέσεις από τις ΗΠΑ για τον εκδημοκρατισμό 

της Παλαιστινιακής Αρχής. Τον Ιανουάριο του 2005, ο Μαχμούντ Αμπάς της Φατάχ 

εκλέχθηκε Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής με 62% των ψήφων
394

. Το 

ριζοσπαστικό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς
395

 αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτές 

τις εκλογές. Ο αμέσως επόμενος υποψήφιος με μεγαλύτερο ποσοστό από 5% ήταν ο 

ανεξάρτητος, Μουσταφά Μπαργκουτί, ο οποίος συγκέντρωσε 19.5% των ψήφων
396

. 
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395

 Χαμάς (ακρωνύμιο του Χαρακάτ αλ-μουκαουάμα αλ- ισλαμίγια, που σημαίνει ο ζήλος). Όταν τον 

Δεκέμβριο του 1987 ξεσπά η πρώτη Ιντιφάντα, οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι αντιλαμβάνονται τον 

δυναμισμό της λαϊκής εξέγερσης και προσπαθούν να μην μείνουν στο περιθώριο, ώστε η οργάνωση 

να διατηρήσει την αξιοπιστία της. Ο ηγέτης της Ισλαμικής Εταιρείας στη Γάζα, σεΐχης Αχμέντ Γασίν, 

πλαισιωμένος από τη νέα φρουρά της οργάνωσης, αποφασίζει τη δημιουργία της Χαμάς. Την περίοδο 

αυτή η Χαμάς γίνεται η δεύτερη πολιτική δύναμη μετά τη Φατάχ στα κατεχόμενα εδάφη. Η δράση 

της εξαπλώνεται στους φοιτητικούς συλλόγους, στα Πανεπιστήμια, στα συνδικάτα και ελέγχει ένα 

μεγάλο μέρος των τζαμιών της Ιορδανίας και της Γάζας. Η ιδεολογία της Χαμάς βασίζεται σε μια 
αυστηρή κριτική με βάση τις θρησκευτικές αρχές που συνδυάζονται με έναν αδιάλλακτο εθνικισμό. 

Διακηρυγμένος στόχος της οργάνωσης Χαμάς είναι η εγκαθίδρυση ενός ισλαμικού κράτους σε 

ολόκληρη την παλαιστινιακή γη. Το 1991 μόλις υπογράφτηκαν οι συμφωνίες του Όσλο, οι ηγέτες της 
Χαμάς κατήγγειλαν την ιδέα της δημιουργίας αυτόνομων παλαιστινιακών εδαφών και τις 

παραχωρήσεις της κεντρικής παλαιστινιακής οργάνωσης και καλούσαν τους Παλαιστίνιους να 

συνεχίσουν τον αγώνα κατά του εβραϊκού κράτους. Η επιλογή της βίαιης σύγκρουσης οδηγεί σε 
ένταση των σχέσεων ανάμεσα στην Παλαιστινιακή Αρχή και τη Χαμάς και τα μέλη της 

καταδιώκονται από την Παλαιστινιακή Αστυνομία. Οι Ισραηλινοί απαιτούν την καταδίωξη τους και, 

όταν αυτό δεν γίνεται, δεν διστάζουν να αναλάβουν οι ίδιοι την εξουδετέρωση ορισμένων μαχητών. Ο 

κυριότερος χορηγός κεφαλαίων του κινήματος φαίνεται να είναι η Σαουδική Αραβία και πολλά 

εκατομμύρια δολάρια πρέπει να καταβλήθηκαν μέσω ισλαμιστικών οργανώσεων. Η Χαμάς έχει 

επίσης σημαντική παρουσία στα στρατόπεδα του Νοτίου Λιβάνου, όπου έχει την υποστήριξη της 

Χεζμπολάχ. Βλ. Balencie Jean Marc & Arnaud de la Grange (επιμ.), Εξεγερμένοι κόσμοι α΄ τόμος 

Αμερική, Εγγύς και Μέση Ανατολή, Χώρες του Μαγκρέμπ, αντάρτικα, μιλίτσιες, τρομοκρατικές ομάδες, 

Εγκυκλοπαίδεια των πρωταγωνιστών, των συγκρούσεων και της πολιτικής βίας, Τηπώθητω, Αθήνα 

2003, σ. 357-359 
396
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Ένα μήνα νωρίτερα, τον Δεκέμβριο του 2005, τα μέλη του Κουαρτέτου (οι ΗΠΑ, η 

ΕΕ, ο Ο.Η.Ε και η Ρωσία) εξέδωσαν μια κοινή δήλωση με την οποία έκαναν 

ξεκάθαρη την εναντίωση τους στην κατάληψη κυβερνητικών θέσεων από μέλη της 

Χαμάς στην περίπτωση σχηματισμού μιας μελλοντικής κυβέρνησης στα 

Παλαιστινιακά Εδάφη
397

. Μάλιστα, το Ισραήλ απαιτούσε από τον Αμπάς να 

αναλάβει δράση, προκειμένου να καταδιώξει τις τρομοκρατικές οργανώσεις της 

Χαμάς και της ισλαμικής Jihad. 

Τον επόμενο χρόνο, έπειτα από την επανεκλογή της κυβέρνησης Μπους στην 

Προεδρία, το νέο δόγμα
398

 των ΗΠΑ συνέχισε να συνδέει την ασφάλεια με τον 

μετασχηματισμό της Μέσης Ανατολής. Υπό το πλαίσιο των εξωτερικών πιέσεων για 

εκδημοκρατισμό της Μέσης Ανατολής, τον Ιανουάριο του 2006, διεξήχθησαν 

βουλευτικές εκλογές στην Παλαιστίνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επιχορηγήσει την 

εκλογική διαδικασία με 18.5 εκατομμύρια ευρώ
399

. Προς μεγάλη έκπληξη των 

δυτικών δυνάμεων, η Χαμάς σημείωσε μια μεγαλειώδη νίκη κερδίζοντας 74 έδρες σε 

σύγκριση με τις 45 της Φατάχ, κερδίζοντας την εκλογική αναμέτρηση
400

. Αμέσως 

μετά η Χαμάς σχημάτισε κυβέρνηση χρίζοντας πρωθυπουργό στις 16 Φεβρουαρίου 

τον Ισμαήλ Χανιγιά.  Το αποτέλεσμα σήμαινε το τέλος της πολιτικής κυριαρχίας της 

PLO και της Φατάχ στα παλαιστινιακά εδάφη, καθώς η Χαμάς κατείχε την 

πλειοψηφία του Κοινοβουλίου της Παλαιστινιακής Αρχής και είχε τον έλεγχο της 

κυβέρνησης, ενώ, από την άλλη, η Φατάχ διατηρούσε την Προεδρία και τον έλεγχο 

της PLO.  

Η εκλογική ήττα της Φατάχ, η οποία είχε τον έλεγχο του νομοθετικού 

συμβουλίου από το 1996 μπορεί να αποδοθεί στην αποτυχία της να αντιμετωπίσει 
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την οικονομική κρίση
401

 στα παλαιστινιακά εδάφη και στην απογοήτευση που 

προκάλεσε στους Παλαιστίνιους η διαχείριση της ειρηνευτικής διαδικασίας με το 

Ισραήλ. Η Φατάχ κατηγορούνταν για διαφθορά στην διαχείριση των οικονομικών 

της Παλαιστινιακής Αρχής και για υποχωρητικότητα απέναντι στο Ισραήλ. Η 

αποτυχία της Φατάχ να διαχειριστεί την ειρηνευτική διαδικασία και η συνέχιση της 

ισραηλινής κατοχής οδήγησε στη ριζοσπαστικοποιήση της παλαιστινιακής 

κοινότητας
402

. Αντίθετα, η Χαμάς είχε συνεχίσει να αντιτίθεται στην ειρηνευτική 

διαδικασία
403

 με τους Ισραηλινούς και είχε κερδίσει την υποστήριξη του πληθυσμού 

μέσω των κοινωνικών της δράσεων (η Χαμάς παρείχε εκπαίδευση, υγεία και άλλες 

υπηρεσίες στους Παλαιστινίους) προς τους πολίτες
404

. 

Τα αποτελέσματα των εκλογών στα παλαιστινιακά εδάφη προκάλεσαν την 

έντονη αντίδραση των δυτικών δυνάμεων και του Ισραήλ. Όταν το Ισραήλ και οι 

ΗΠΑ είχαν δεχθεί τη συμμετοχή της Χαμάς στις παλαιστινιακές εκλογές, ανέμεναν 

ότι παρόλο που η Χαμάς θα νομιμοποιούνταν μέσω της συμμετοχής της στις 

εκλογές, η βασική δομή της Παλαιστινιακής Αρχής θα διατηρούνταν ίδια με πριν με 

τη φιλοδυτική Φατάχ να διατηρεί την εξουσία. Με τη συνειδητοποίηση ότι η 

σύσταση της Παλαιστινιακής Αρχής στα κατεχόμενα εδάφη κατέρρεε, το Ισραήλ 

κατάφερε να κινητοποιήσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους. Το 

κουαρτέτο κάλεσε τη Χαμάς να αποκηρύξει τη βία και να προχωρήσει στην 
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αναγνώριση του Ισραήλ. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Απρίλιο του 2006, 

διέκοψε τη βοήθεια προς την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία το 2005 ανερχόταν σε 

290 εκατομμύρια ευρώ
405

. Ωστόσο, η ΕΕ συνέχισε τα προγράμματα βοήθειας προς 

τον Παλαιστινιακό λαό υπό την αιγίδα ενός προσωρινού διεθνούς μηχανισμού που 

χρηματοδοτούσε κάποιες ιατρικές και άλλες ζωτικής σημασίας υπηρεσίες
406

. Η 

ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι δε θα συνεργαζόταν με την Παλαιστινιακή Αρχή, 

αν η Χαμάς δεν αποκήρυσσε τη βία, αν δεν αναγνώριζε το δικαίωμα ύπαρξης του 

Ισραήλ και αν δεν τηρούσε όλες τις συμφωνίες της Παλαιστινιακής Αρχής με το 

Ισραήλ
407

. Τέλος, έπειτα από τις παραπάνω εξελίξεις στα Παλαιστινιακά Εδάφη, οι 

δυτικές δυνάμεις απείχαν από τις διακηρύξεις τους για εκδημοκρατισμό και 

αντέδρασαν με την επιβολή οικονομικού εμπάργκο στους Παλαιστίνιους
408

.   

Άλλη μια περίπτωση κράτους που δέχθηκε ισχυρότατες εξωτερικές πιέσεις 

για τον εκδημοκρατισμό του πολιτικού της συστήματος μετά την 11/9 υπό το 

πλαίσιο της «Στρατηγικής για την Ελευθερία» των ΗΠΑ υπήρξε η Σαουδική 

Αραβία. Η βασιλική οικογένεια Αλ-Σαούντ δέχθηκε να εισαγάγει μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία και ο εξτρεμισμός 

που ερμηνευόταν ως αποτέλεσμα του ριζοσπαστικού ουαχαμπιτικού δόγματος. Οι 

πιέσεις αυτές δεν ήταν νέες καθώς ήδη από το 1990 ως αποτέλεσμα εξωτερικών 

πιέσεων, ο τότε βασιλιάς Fahd ανακοίνωσε μια σειρά πολιτικών μεταρρυθμίσεων, 

όπως την εγκαθίδρυση του Συμβουλίου του στέμματος, το 1993, του Majlis Al- 

Shura, με 120 διορισμένα μέλη. Δέκα χρόνια μετά, ο διάδοχος του, ο τότε πρίγκιπας 

Αμπντάλλα, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2003 την πρόθεση του για την 

υλοποίηση μια σειράς μεταρρυθμίσεων, ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα σχετικά 

με τη διενέργεια εκλογών για τα μέλη του Συμβουλίου Σούρα και τα περιφερειακά 

συμβούλια, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, την ελευθερία έκφρασης και δικαίωμα του 
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συνεταιρίζεσθαι, περισσότερα δικαιώματα στις γυναίκες και δημόσια διαβούλευση 

για σημαντικά ζητήματα
409

.  

Στις εκλογές που είχε υποσχεθεί ο Αμπντάλλα και διεξήχθησαν σε τρεις 

φάσεις μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου του 2005, πρώτα στην πρωτεύουσα Ριάντ,  

έπειτα στις νότιες και ανατολικές επαρχίες και στη συνέχεια στις βόρειες και 

δυτικές, 1818 υποψήφιοι αναμετρήθηκαν για 592 θέσεις. Δικαίωμα ψήφου είχαν 3 

εκατομμύρια Σαουδάραβες από έναν πληθυσμό 24 εκατομμυρίων περίπου, ενώ στις 

γυναίκες δεν παραχωρήθηκε δικαίωμα ψήφου. Οι περισσότεροι υποψήφιοι ήταν 

ανεξάρτητοι και τα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας επιβάρυναν τους ίδιους, 

ενώ απουσίαζαν τα πολιτικά κόμματα
410

. Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν έγιναν 

ευρέως γνωστά, αλλά οι ανταποκρίσεις ανέφεραν ότι το 80% των θέσεων 

κατελήφθησαν από ισλαμιστές υποψηφίους προερχόμενους από τη μεσαία τάξη
411

. 

Τα τρία αυτά παραδείγματα εφαρμογής της «Στρατηγικής για την 

Ελευθερία» των ΗΠΑ καταδεικνύουν ότι το αποτέλεσμα των πιέσεων της 

αμερικανικής κυβέρνησης για εκδημοκρατισμό των πολιτικών συστημάτων και τη 

διεξαγωγή εκλογών στην Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα Παλαιστινιακά 

Εδάφη, στα μέσα της δεκαετίας του 2000, υπήρξε η άνοδος των ισλαμικών 

κομμάτων, εξέλιξη ανεπιθύμητη για τους στρατηγικούς σχεδιασμους της 

αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Έτσι, η υποστήριξη των ΗΠΑ προς την 

κατεύθυνση των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Παλαιστίνη υποχώρησε έπειτα 

από τη νίκη της Χαμάς, τον Ιανουάριο του 2006, στις παλαιστινιακές εκλογές. Η 

ταυτόχρονη άνοδος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στις κοινοβουλευτικές 

εκλογές του φθινοπώρου του 2005 στην Αίγυπτο προβλημάτισε αναφορικά με την 

«ατζέντα της ελευθερίας» στη Μέση Ανατολή και επανέφερε το δίλημμα της 

κατάκτησης της εξουσίας από τους ισλαμιστές μέσω δημοκρατικών εκλογών. Στη 

Σαουδική Αραβία οι πιέσεις για εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστήματος 

οδήγησαν, επίσης, στην πολιτική ενίσχυση των ισλαμιστών. Παράλληλα, η αύξηση 

των βομβιστικών επιθέσεων και η έκρηξη της βίας μεταξύ των 

θρησκευτικών/εθνικών κοινοτήτων στο Ιράκ είχαν ως αποτέλεσμα να ασκηθεί 
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αυστηρή κριτική στις πολιτικές Μπους στη Μέση Ανατολή
412

. Έτσι, κατά το χρονικό 

διάστημα 2006 με 2007, η κυβέρνηση Μπους υποχώρησε σημαντικά από την 

πολιτική του εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή και από τη στρατηγική της 

«ατζέντας για την ελευθερία»
413

. 

 

10.8.4 Η αναδίπλωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής μετά το 

2006 
 

Η επιδίωξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής για προώθηση της 

δημοκρατίας στο Ιράκ αποτέλεσε ένα ξεχωριστό παράδειγμα σε σχέση με 

προηγούμενες πολιτικές των ΗΠΑ, διότι το βασικό εργαλείο προώθησης της 

δημοκρατίας υπήρξε η στρατιωτική εισβολή. Η επιτυχία του εκδημοκρατισμού στη 

Μέση Ανατολή ήταν άμεσα εξαρτημένη από την επιτυχία του εκδημοκρατισμού στο 

Ιράκ. Το 2005, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Stephen Hadley δήλωσε ότι «ένα 

δημοκρατικό Ιράκ θα λειτουργήσει ως φάρος δημοκρατίας που θα εμπνεύσει τις 

δημοκρατικές αλλαγές σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Καθώς οι ιδέες της 

ελευθερίας και της δημοκρατίας διαδίδονται, αυτό τελικώς θα οδηγήσει σε μια Μέση 

Ανατολή που θα είναι πιο ειρηνική, πιο σταθερή και πιο αφιλόξενη σε τρομοκράτες 

και σε υποστηρικτές αυτών»
414

.  

Ωστόσο, από το 2005 και μετά, η χειροτέρευση της κατάστασης στο Ιράκ με 

την άνοδο των φιλοϊρανικών κομμάτων και την επιδείνωση της βίας, οι εκλογικές 

επιτυχίες των ισλαμιστών σε Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο και Παλαιστίνη συνέβαλαν 

στην εξασθένηση της «Στρατηγικής για την Ελευθερία» για την προώθηση της 

δημοκρατίας στη Μέσης Ανατολή, τόσο σε επίπεδο έργων, όσο και λόγων. Μάλιστα, 

εκφράζονταν αμφιβολίες από κάποιους αμερικανούς αξιωματούχους ως προς το 
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κατά πόσο το Ιράκ θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια λειτουργική δημοκρατία
415

. Η 

ρητορική του εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή διά της ανατροπής των 

αυταρχικών καθεστώτων δημιουργούσε ανησυχία ως προς το τι θα επακολουθούσε 

αν αποξένωνε τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως για 

παράδειγμα την Ιορδανία και πολλά από τα κράτη του Κόλπου, με αποτέλεσμα οι 

ΗΠΑ να προτρέπουν τα φιλοαμερικανικά αυταρχικά καθεστώτα για πολύ πιο ήπιες 

δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις
416

. Η αναδίπλωση της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής σε σχέση με τον εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής 

οφείλεται στο γεγονός ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν κατάφερε να υιοθετήσει μια 

ξεκάθαρη στρατηγική σε σχέση με το πολιτικό Ισλάμ. Ειδικά, έπειτα από τις 

σημαντικές εκλογικές επιτυχίες που σημείωσε ο πολιτικός ισλαμισμός, η 

αμερικανική εξωτερική πολιτική στράφηκε σε μια στρατηγική εκδημοκρατισμού, 

βασισμένη στον ήπιο πολιτικό φιλελευθερισμό των φιλοαμερικανικών καθεστώτων 

παρά στην προώθηση των «μετριοπαθών» ισλαμιστών.  

Ο Τόμας Καρόδερς, διευθυντής του προγράμματος «Δημοκρατία και έννομη 

τάξη» του Ιδρύματος Καρνέγκι, διαπίστωνε ότι υπάρχει ένας «ισχυρός ειρμός» που 

διέπει το σκεπτικό κάθε κυβέρνησης των ΗΠΑ από τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, 

μεταξύ των οποίων και της κυβέρνησης Μπους, του νεότερου. Όπως εξηγεί, «στις 

περιπτώσεις όπου η δημοκρατία φαίνεται να συνάδει με την ασφάλεια και τα 

οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ, στις περιπτώσεις αυτές οι ΗΠΑ προασπίζουν τη 

δημοκρατία. Εκεί, όμως, όπου η δημοκρατία αντίκειται σε άλλα ζωτικά συμφέροντα, 

τίθεται σε δεύτερη μοίρα ή ακόμα και παραβλέπεται»
417

. Ο Καρόδερς είχε επιτελέσει 

καθήκοντα στα προγράμματα του State Department για τη διεύρυνση της 

δημοκρατίας και θεωρεί πως οι σκοποί του, αν και ειλικρινείς, απέτυχαν και μάλιστα 

συστηματικά. Στις περιοχές της Νότιας Αμερικής όπου η επιρροή των ΗΠΑ ήταν 

λιγότερο έντονη, επήλθε μεγαλύτερη πρόοδος προς τη δημοκρατία. Εκεί όπου η 

επιρροή των ΗΠΑ ήταν ισχυρή στις κοντινές χώρες, σημειώθηκε μηδαμινή πρόοδος. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η κυβέρνηση Ρέιγκαν προσπάθησε να στηρίξει 

τα ετοιμόρροπα στρατιωτικά καθεστώτα της Λατινικής Αμερικής και να 
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παρεμποδίσει την τάση εκδημοκρατισμού αυτών των κρατών. Ο Καρόδερς εξηγεί 

ότι η αιτία πίσω από αυτό το φαινόμενο εντοπίζεται στο ότι η Ουάσιγκτον ήθελε να 

διατηρήσει «τη βασική δομή κοινωνιών που, ιστορικά τουλάχιστον, είναι εντελώς μη 

δημοκρατικές»
418

 και να αποφύγει «φιλολαϊκού χαρακτήρα αλλαγές στη Λατινική 

Αμερική- με τις πολλαπλές επιπλοκές που θα ενείχε η διατάραξη της οικονομικής 

και πολιτικής τάξης και η στροφή προς τα αριστερά»
419

. Έτσι η κυβέρνηση Ρέιγκαν 

«έφτασε να προωθεί τον εκδημοκρατισμό ως μέσο εκτόνωσης πιέσεων για 

ριζικότερη αλλαγή, αναπόφευκτα όμως επιδίωκε περιορισμένες μορφές «άνωθεν» 

επιβαλλόμενης δημοκρατίας, που δεν ενείχαν τον κίνδυνο να διαταραχθεί η 

παραδοσιακή δομή εξουσίας, με την οποία οι ΗΠΑ διατηρούν μακροχρόνιες 

σχέσεις»
420

. Εξάλλου, οι ΗΠΑ συχνά παρά τη ρητορική τους για προάσπιση της 

δημοκρατίας στο εξωτερικό ανέτρεπαν δημοκρατικές κυβερνήσεις, εγκαθιδρύοντας 

πολλές φορές ή υποστηρίζοντας, έστω, στυγνές τυραννίες: στο Ιράν, τη Γουατεμάλα, 

τη Βραζιλία, τη Χιλή και σε πολλές άλλες χώρες. Αυτό αποδείκνυε ότι οι ΗΠΑ 

υποστήριζαν τη δημοκρατία, αν και εφόσον αυτό εξυπηρετούσε τα στρατηγικά και 

οικονομικά τους συμφέροντα
421

.  

Ο «ισχυρός ειρμός» τον οποίο επικαλέστηκε ο Τόμας Καρόδερς 

χαρακτηρίζει και την πολιτική της Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράκ, καθώς 

διαπιστώνονται αντιφάσεις μεταξύ των δηλούμενων αρχών και της πολιτικής 

πραγματικότητας. Καταρχάς, η κατοχική αρχή στο Ιράκ προσπαθούσε να αποτρέψει 

την απειλή του εκδημοκρατισμού, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχέδιο για 

επιβολή Συντάγματος και παρακώλυση της διενέργειας των εκλογών. Η επιμονή του 

Αγιατολάχ Αλί αλ- Σιστανί, ο οποίος απέρριψε τις μεθοδεύσεις της κατοχικής αρχής 

να αναβληθούν επ’ αόριστον οι εκλογές και οργάνωσε μια σειρά διαδηλώσεων με 
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αίτημα ελεύθερες εκλογές ήταν καταλυτικός στην τελική διεξαγωγή τους
422

. 

Επομένως, οι εκλογές παρουσιάζονταν ως «άμεσος» και «πρωταρχικός» σκοπός των 

ΗΠΑ μόνο όμως όταν κατέστη σαφές ότι ήταν αδύνατο να αποτραπεί μια εξέγερση 

σιιτών
423

.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αυτή η νέα ιδεολογική θεώρηση της 

εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, μετά την 11/9, ερχόταν σε σαφή αντίθεση με 

την πολιτική που ακολουθούνταν στη Μέση Ανατολή από την εποχή του Ψυχρού 

Πολέμου. Από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως και την 11/9, οι ΗΠΑ διατηρούσαν 

ισχυρές και σταθερές συμμαχίες με μη δημοκρατικά αραβικά καθεστώτα, χωρίς να 

εμπλέκονται στην εσωτερική πολιτειακή τους δομή. Τα σκληρά μέτρα και η 

πολιτική καταστολής που εφαρμόζονταν από τα αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης 

Ανατολής απέναντι στα αντικαθεστωτικά κινήματα-ισλαμιστικά και μη- και η 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν προκαλούσαν έως την 11/9 την 

αντίδραση των ΗΠΑ. Η πολιτική αυτή των ΗΠΑ άλλαξε μετά την επίθεση της 11/9, 

καθώς επικράτησε η πεποίθηση ότι η εξάπλωση της δημοκρατίας στη Μέση 

Ανατολή θα εξασφάλιζε τα ζωτικά αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.  

Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική 

χρησιμοποίει την ιδεολογία του ουϊλσονικού ιδεαλισμού εφόσον δεν διακιβεύονται 

τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ. Επομένως, στην περίπτωση του 

εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής, η αμερικανική εξωτερική πολιτική υιοθετεί 

τη ρητορική της ουϊλσονικής παράδοσης, προκειμένου να νομιμοποιηθεί ιδεολογικά, 

για να επιτύχει ρεαλιστικούς στόχους
424

. Όπως υποστηρίζει και ο Mearsheimer, «οι 

ηγέτες τείνουν να απεικονίζουν τον πόλεμο ως μια ηθική σταυροφορία ή ως έναν 

ιδεολογικό αγώνα μάλλον, παρά ως μια πάλη για ισχύ. Ο ρεαλισμός δεν 

«σερβίρεται» εύκολα»
425

, καθώς οι αμερικανοί στέκονται εχθρικά απέναντι στον 
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ρεαλισμό, διότι συγκρούεται με τις βασικές τους αξίες
426

. Οι Αμερικανοί πιστεύουν 

στην πρόοδο του ανθρώπου σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο και αντιλαμβάνονται 

την πολιτική υπό το πρίσμα της ηθικής της διάστασης. Όπως παρατηρεί και ο 

Mearsheimer, «ο πόλεμος μπορεί δικαιολογημένα να χρησιμοποιηθεί για υψηλούς 

σκοπούς, όπως η καταπολέμηση της τυραννίας ή η διάδοση της δημοκρατίας, αλλά 

είναι ηθικά λανθασμένο να διεξάγει κανείς πολέμους απλώς για να αλλάξει ή να 

διατηρήσει την ισορροπία ισχύος. Αυτό κάνει την κλαουζεβιτσιανή έννοια του 

πολέμου να είναι ανάθεμα για τους περισσότερους Αμερικανούς»
427

. Η τάση αυτή 

της αμερικανικής κοινής γνώμης σχετικά με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ 

εξαναγκάζει τις ΗΠΑ πολλές φορές να υιοθετούν μια ρητορική φιλελευθερισμού 

στις διακηρύξεις τους, αλλά η υιοθέτηση των πολιτικών από τους λήπτες αποφάσεων 

να χαρακτηρίζεται από πολιτικό ρεαλισμό και, τελικώς, οι ΗΠΑ να ενεργούν με 

βάση τις επιταγές της ρεαλιστικής σχολής σκέψης
428

. Η επιλεκτική αυτή υιοθέτηση 

του φιλελεύθερου ιδεαλισμού εμφανίζει την αμερικανική εξωτερική πολιτική στα 

μάτια άλλων κρατών συχνά ως υποκριτική, με αποτέλεσμα να χάνει την αξιοπιστία 

της και να εμφανίζεται ως μη ορθολογικά κινούμενη.  

 

10.9 Η κυβέρνηση Ομπάμα: νέοι παράμετροι για τον εκδημοκρατισμό της 

Μέσης Ανατολής 
 

Ο Μπάρακ Ομπάμα, διάδοχος του Τζορτζ Μπους του νεότερου στο 

προεδρικό αξίωμα των ΗΠΑ από το 2009, είχε να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά 

δύσκολη κατάσταση στην περιοχή της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής, όπου το μέτωπο 

του Αφγανιστάν και του Ιράκ παρέμεναν ανοιχτά, οι ασύμμετρες απειλές εναντίον 

της ασφάλειας των ΗΠΑ συνεχίζονταν, ενώ η διεθνής επιρροή των ΗΠΑ 

εμφανιζόταν μειωμένη. Οι πολιτικές Ομπάμα επιχείρησαν με πραγματισμό να 

γεφυρώσουν το χάσμα που είχε αναπτυχθεί στις σχέσεις της Δύσης με τον αραβικό 

κόσμο, μετά την οκταετή πολιτική Μπους, ενώ χαρακτηρίστηκαν από μια 

προσπάθεια επιστροφής στην πολυμερή συνεργασία με τους ευρωπαίους συμμάχους 

και με συμμετοχή στους διεθνείς θεσμούς, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνθηκε από τη 
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μονομέρεια της κυβέρνησης Μπους, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπεται εντελώς ο 

φιλελεύθερος ιδεαλισμός.  

 Το Σεπτέμβριο του 2009 το σκεπτικό της νέας κυβέρνησης του Μπάρακ 

Ομπάμα αναπτύχθηκε μέσα από την ομιλία της Χίλαρι Κλίντον στο Συμβούλιο 

Εξωτερικών Υποθέσεων: «Θεωρώ ότι ο κόσμος βασίζεται σήμερα σε μας, όπως και 

στο παρελθόν. Όταν οι παλαιοί αντίπαλοι χρειάζονται έναν έντιμο διαμεσολαβητή ή 

οι θεμελιώδεις ελευθερίες χρειάζονται έναν υπερασπιστή, οι άνθρωποι απευθύνονται 

σε εμάς. Όταν ο κόσμος κλονίζεται ή όταν ποτάμια υπερχειλίζουν τις όχθες, όταν οι 

επιδημίες θερίζουν ή υποβόσκουσες εντάσεις καταλήγουν σε βία, ο κόσμος 

στρέφεται σε εμάς[…]Οι Αμερικάνοι έχουν πάντοτε σταθεί στο ύψος των 

περιστάσεων μπροστά στις προκλήσεις που τους αναλογούν. Είναι στο DNA μας. 

Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν όρια σε αυτό που είναι δυνατό ή σε αυτό που μπορεί 

να πραγματοποιηθεί. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες η παγκόσμια ηγεμονία είναι 

ταυτόχρονα και υπευθυνότητα και μια ευκαιρία χωρίς προηγούμενο»
429

.  

Αναφορικά με τη Μέση Ανατολή και τον αραβικό κόσμο το στίγμα της 

αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής δόθηκε με την ομιλία του Προέδρου Μπαρακ 

Ομπάμα στο Κάιρο, στο ίδρυμα Al- Azhar, στις 4 Ιουνίου 2009. Η ομιλία αυτή έθεσε 

νέες παραμέτρους στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ αναφορικά με τον 

εκδημοκρατισμό στη Μέση Ανατολή, τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό και την 

αραβοϊσραηλινή διένεξη. Σε γενικές γραμμές η νέα πολιτική χαρακτηρίστηκε από 

μετριοπάθεια με βασικό στόχο την εγκατάλειψη της «εποικοδομητικής αστάθειας» 

και την επιστροφή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην επίτευξη της 

περιφερειακής σταθερότητας
430

.  

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φάνηκε να επιζητά «μια νέα αρχή στη σχέση μεταξύ 

των ΗΠΑ και των Μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο, μία σχέση που θα στηρίζεται 

στο αμοιβαίο συμφέρον και στον αμοιβαίο σεβασμό»
431

 απαλλαγμένο από 

στερεότυπα και προκαταλήψεις
432

. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, 

αναγνώρισε ότι η σχέση ανάμεσα στο Ισλάμ και τη Δύση δεν είναι αντιθετική, 

καθώς υπήρξαν τόσο περίοδοι διαμάχης, όσο και περίοδοι συνεργασίας ανάμεσα 
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στους δύο πολιτισμούς
433

. Η περίοδος της αποικιοκρατίας και ο Ψυχρός Πόλεμος 

αναγνωρίστηκαν ως δύο σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αποστέρηση 

των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων πολιτών
434

. Εφεξής εισάγεται μια μετριοπαθής 

προσέγγιση σε σχέση με τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό τον οποίο η κυβέρνηση 

Ομπάμα διαχωρίζει από το Ισλάμ: «Οι επιθέσεις της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2001 και οι 

συνεχείς προσπάθειες αυτών των εξτρεμιστών να δρουν βίαια εναντίον των πολιτών, 

έχει οδηγήσει πολλούς στη χώρα μου να θεωρούν το Ισλάμ ως αναπόφευκτα 

εχθρικό, όχι μόνο για την Αμερική και τα δυτικά κράτη, αλλά και για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα.[…]Όσο η σχέση μας θα προσδιορίζεται από τις διαφορές μας, τόσο θα 

δίνουμε δύναμη σε όσους επιζητούν το μίσος αντί για την ειρήνη και προωθούν τη 

διαμάχη αντί για τη συνεργασία[…]Ήρθα εδώ να ζητήσω ένα νέο ξεκίνημα ανάμεσα 

στις ΗΠΑ και τους Μουσουλμάνους του κόσμου[…] που θα βασίζεται σε αμοιβαία 

ενδιαφέροντα και αμοιβαίο σεβασμό. Και ένα ξεκίνημα με βάση την αλήθεια, ότι 

δηλαδή η Αμερική και το Ισλάμ μπορούν να συνυπάρξουν, και δεν χρειάζεται να 

είναι ανταγωνιστικά. Αντιθέτως, έχουν κοινά στοιχεία και μοιράζονται κοινές αρχές-

αρχές δικαιοσύνης και προόδου, ανεκτικότητας και αξιοπρέπειας-προς όλους τους 

ανθρώπους»
435

. Με τα λόγια αυτά ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε στην 

αποδαιμονοποίηση του Ισλάμ και στην απόρριψη της θεωρίας «περί σύγκρουσης 

των πολιτισμών- σε σχέση πάντα με την πολιτική της προκάτοχης κυβέρνησης 

Μπους τόσο σε επίπεδο λόγων όσο και έργων- ακολουθώντας ένα νέο δόγμα περί 

διπλωματικής προσέγγισης. Ο αμερικανός πρόεδρος, αφού υπογράμμισε πως «οι 

Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι -και δεν θα είναι ποτέ- σε πόλεμο κατά του Ισλάμ», 

συμπλήρωσε πως «θα πολεμήσουμε ακατάπαυστα ενάντια στους βίαιους 

εξτρεμιστές που αντιπροσωπεύουν σοβαρή απειλή για την ασφάλειά μας»
436

. Εχθρός 

της διεθνούς κοινότητας δεν θεωρείται πλέον «η τρομοκρατία» αλλά ο εξτρεμισμός 

σε όλες του τις μορφές. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στην Άγκυρα, κατέστησα 

σαφές πως η Αμερική δεν είναι – και δεν θα είναι ποτέ- σε πόλεμο με το Ισλάμ. Θα 

αντιμετωπίσουμε, ωστόσο, ανελέητα τους βίαιους εξτρεμιστές που θέτουν την 

ασφάλεια μας σε κίνδυνο»
437

. Το δόγμα του «πολέμου κατά της Τρομοκρατίας», που 
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αποτελούσε τη βάση της προσέγγισης Μπους, εγκαταλείπεται και το ζήτημα της 

ασύμμετρης απειλής τίθεται σε νέα διάσταση. Ο αμερικανός πρόεδρος διακήρυξε 

την επιθυμία των ΗΠΑ να οικοδομηθεί μια νέα σχέση με τα κράτη της Μέσης 

Ανατολής και επιβεβαίωσε την αποστασιοποίηση των ΗΠΑ από τις ηγεμονικές 

επιδιώξεις τους.  Το μήνυμα της ομιλίας στο Κάιρο είχε το χαρακτήρα συμφιλίωσης 

και εγκαινίασης διαλόγου με τα μετριοπαθή καθεστώτα της Μέσης Ανατολής.  

Επομένως, σε σχέση με την πολιτική εκδημοκρατισμού της Μέσης 

Ανατολής, οι ΗΠΑ εμφανίζονται δια μέσω της ομιλίας Ομπάμα να εγκαταλείπουν τη 

μονομερή επεμβατική πολιτική στο Ιράκ με στόχο τον εκδημοκρατισμό και την 

προώθηση δημοκρατικών θεσμών στη Μέση Ανατολή την οποία επιδίωξε με την 

«ατζέντα για την Ελευθερία» η κυβέρνηση Μπους. Αφού διευκρίνισε ότι κανένα 

πολιτικό σύστημα και καμία διακυβέρνηση δεν πρέπει να επιβάλλεται από ένα 

κράτος σε ένα άλλο
438

, δήλωσε την προσήλωση των ΗΠΑ στη δημοκρατία και στο 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
439

.  

Επομένως, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η Προεδρία του Μπάρακ 

Ομπάμα σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τη διακυβέρνηση Μπους 

στον τρόπο χειρισμού των διεθνών υποθέσεων
440

. Το νέο δόγμα Ομπάμα, αν και δεν 

εγκατέλειψε οριστικά την πολιτική εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής, ωστόσο 

εγκαινίασε μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη 

κυβέρνηση, καθώς η πολιτική αλλαγή ενθαρρύνεται ακόμα και αν την εξουσία 
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και γι’ αυτό θα τα στηρίξουμε παντού[…]και θα καλοδεχτούμε οποιαδήποτε εκλεγμένη κυβέρνηση, 

εφόσον κυβερνά με σεβασμό προς όλους τους πολίτες της. Αυτό το τελευταίο σημείο είναι 

σημαντικό, διότι υπάρχουν κάποιοι που διακηρύσσουν τη δημοκρατία μόνο όταν χάσουν την 

εξουσία˙ όσο βρίσκονται στην εξουσία είναι αδίστακτοι καταπιεστές των δικαιωμάτων των άλλων. 

Ανεξάρτητα από τον τόπο, η κυβέρνηση για το λαό από τον λαό θέτει ένα μοναδικό κριτήριο για 

όλους όσους βρίσκονται στην εξουσία: πρέπει κάποιος να διατηρεί την εξουσία με συναίνεση, όχι με 

καταναγκασμό. Πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των μειονοτήτων, και να συμμετέχει με πνεύμα 

ανοχής και συμβιβασμού. Πρέπει να βάζεις τα συμφέροντα του λαού και της πολιτικής διαδικασίας 

πάνω από το κόμμα. Χωρίς αυτά τα συστατικά, οι εκλογές από μόνες τους δεν φτιάχνουν την 

πραγματική δημοκρατία» Βλ. Στο ίδιο 
440
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καταλάβουν τα ισλαμικά κόμματα. Έπειτα από μια δεκαετία ενασχόλησης με τον 

ισλαμικό κόσμο και επιθετικής αντιμετώπισης των απειλών με τη χρήση 

στρατιωτικής βίας, οι ΗΠΑ υιοθετούν μια εντελώς νέα στρατηγική. Με την ομιλία 

Ομπάμα διαφαίνεται η πρόθεση των ΗΠΑ να παράσχουν πολιτική στήριξη στις 

δημοκρατικές δυνάμεις των μεσανατολικών κρατών, χωρίς, ωστόσο, να επεμβαίνουν 

ή να δεσμεύουν στρατιωτικές δυνάμεις για αυτό το σκοπό, γεγονός που διαφάνηκε 

στην πράξη μετά το ξέσπασμα των εξεγέρσεων του 2010 εναντίον των αυταρχικών 

καθεστώτων του αραβικού κόσμου, φαινόμενο που έμεινε γνωστό ως η «Αραβική 

Άνοιξη» και το οποίο θα εξετάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια.  

Σε σχέση με την αραβοϊσραηλινή διένεξη ο πρόεδρος Ομπάμα κράτησε ίσες 

αποστάσεις, αλλά αξίζει να σημειωθούν δύο βασικές μετατοπίσεις της αμερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής αναφορικά με το ζήτημα. Πρώτον, η αμερικανική κυβέρνηση 

για πρώτη φορά αρνήθηκε να παράξει στήριξη στο Ισραήλ άνευ όρων, ενώ, 

δεύτερον, εγκαινίασε τη δημιουργία νέων όρων συμμετοχής στο διάλογο με τη 

Χαμάς. Επίσης, ο Ομπάμα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Χαμάς να μετέχει στην 

ειρηνευτική διαδικασία, εφόσον η οργάνωση αποκηρύξει τη βία, αναγνωρίσει το 

Ισραήλ και αποδεχτεί τις ειρηνευτικές συμφωνίες
441

. Ο αμερικανός πρόεδρος 

σημείωσε την υποχρέωση της ισραηλινής κυβέρνησης να διακόψει τους εποικισμούς 

στη Δυτική Όχθη κρίνοντας τους μη νομιμοποιημένους. Επίσης, υπογράμμισε ότι 

«οι ισχυροί δεσμοί της Αμερικής με το Ισραήλ είναι γνωστοί. Οι δεσμοί αυτοί είναι 

άρρηκτοι»
442

, αλλά «οι ΗΠΑ δεν αποδέχονται τη νομιμότητα της συνέχισης του 

ισραηλινού εποικισμού»,
443

 ο οποίος «παραβιάζει προηγούμενες συμφωνίες και 

υπονομεύει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης»
444
. Για τον λόγο αυτό 

επισήμανε την ανάγκη να σταματήσει ο εποικισμός
445

. Στο σημαντικότερο σημείο 

της ομιλίας του ο Ομπάμα αναγνώρισε την ανάγκη ύπαρξης δύο ανεξάρτητων 

κρατών, τασσόμενος δηλαδή υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητου Παλαιστινιακού 

κράτους: «η κατάσταση του παλαιστινιακού λαού είναι απαράδεκτη. Η Αμερική δεν 

θα γυρίσει την πλάτη στη νόμιμη επιδίωξη των Παλαιστινίων για αξιοπρέπεια, ίσες 
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ευκαιρίες, και ένα δικό τους κράτος»
446

 και συμπλήρωσε πως «η μόνη λύση είναι να 

εκπληρωθούν οι επιδιώξεις και των δυο πλευρών μέσα από τη δημιουργία δύο 

κρατών, όπου οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι θα ζουν με ειρήνη και ασφάλεια»
447

. 

Αναφορικά με το Αφγανιστάν δήλωσε πως οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να 

διατηρήσουν βάσεις στην χώρα αυτή
448

, ενώ συμπλήρωσε πως «σε αντίθεση με το 

Αφγανιστάν, ο πόλεμος στο Ιράκ ήταν πόλεμος επιλογής, κάτι που προκάλεσε 

ισχυρές διαφωνίες στη χώρα μου και σε όλο τον κόσμο»
449

.  Ο αμερικανός πρόεδρος 

για άλλη μία φορά επανέλαβε τη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης να 

αποσύρει τα στρατεύματά της από το Ιράκ ως το 2012
450

. Με αυτή την απόφαση για 

πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ και το 

Αφγανιστάν, έως το 2011 και το 2014 αντίστοιχα, φάνηκε να υιοθετείται η 

στρατηγική του «υπερπόντιου εξισορροπητή». Με βάση τις τοποθετήσεις 

σημαντικών πολιτικών ρεαλιστών, όπως του Mearsheimer, η παραπάνω στρατηγική 

επιτρέπει στις ΗΠΑ να ελέγξουν την άνοδο της Κίνας, η οποία στο μέλλον θα 

αναδειχθεί στο σημαντικότερο ανταγωνιστή των ΗΠΑ
451

. Σύμφωνα με τον 

Mearsheimer, η Κίνα είναι πιθανό στα επόμενα 30 χρόνια να μετατρέψει την 

οικονομική της ισχύ σε στρατιωτική και «να προσπαθήσει να κυριαρχήσει στην 

Ασία, όπως ακριβώς οι ΗΠΑ κυριαρχούν στο Δυτικό Ημισφαίριο. Κανένας 

Αμερικανός ηγέτης δεν θα αποδεχθεί μια τέτοια εξέλιξη, πράγμα που σημαίνει ότι η 

Ουάσιγκτον θα αναζητήσει την ανάσχεση του Πεκίνου και θα προσπαθήσει να το 

αποτρέψει από την απόκτηση  περιφερειακής ηγεμονίας. Μπορούμε να αναμένουμε 

ότι οι ΗΠΑ θα ηγηθούν μια εξισορροπητικής συμμαχίας εναντίον της Κίνας που θα 

περιλαμβάνει την Ινδία, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, την Σιγκαπούρη, τη Νότιο Κορέα 

και το Βιετνάμ, ανάμεσα σε άλλους»
452

.  

Πράγματι, μετά την απόφαση για αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από 

το Ιράκ και το Αφγανιστάν και την εγκατάλειψη του δόγματος Μπούς της 

παγκόσμιας ηγεμονίας, το οποίο εξαντλούσε στρατιωτικά και οικονομικά της ΗΠΑ 
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σε περιφερειακές συγκρούσεις, η αμερικανική εξωτερική πολιτική θα έχει τη 

δυνατότητα να επικεντρωθεί σε σοβαρές απειλές. «Μια Αμερική που δεν θα 

εξαντλείται σε άσκοπες εξωτερικές επεμβάσεις θα είναι πολύ πιο ικανή να 

εξισορροπεί τις φιλοδοξίες του Πεκίνου»
453

. Παράλληλα, η νέα αυτή στρατηγική 

επιτρέπει στην κυβέρνηση Ομπάμα να εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό από τον 

αμυντικό προϋπολογισμό, ώστε να μειώσει το έλλειμμα και αντιμετωπίσει 

εσωτερικά πολιτικά ζητήματα που σχετίζονται με την αμερικανική οικονομία. 

Επομένως, η προσοχή της Ουάσιγκτον είναι ελάχιστα στραμμένη στη Μέση 

Ανατολή, τουλάχιστον όχι στον βαθμό που ήταν από το 2001. Ο χειρισμός της 

παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και η επίπτωσή της στην αμερικανική οικονομία 

οδηγούν την αμερικανική εξωτερική πολιτική σε εσωστρέφεια και μετριοπάθεια στη 

στάση τους απέναντι στο διεθνές σύστημα.  

 

10.10 Στάσεις και Πολιτικές της ΕΕ αναφορικά με τον εκδημοκρατισμό 

των κρατών της Μέσης Ανατολής  
 

Τα ευρωπαϊκά κράτη άρχισαν να ασκούν μια σειρά πιέσεων στα κράτη της 

Μέσης Ανατολής για εκδημοκρατισμό των πολιτικών τους συστημάτων μετά την 

πτώση του Τείχους και την κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.Δ. Καθώς η κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης οδήγησε στην πλήρη επικράτηση των καπιταλιστικών μοντέλων 

οικονομικής ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση άσκησε πιέσεις στα καθεστώτα της 

Μέσης Ανατολής, προκειμένου να συμβαδίσουν και να προσαρμοστούν με τα νέα 

πολιτικοοικονομικά δεδομένα της νεοφιλελεύθερης ανάπτυξης. 

 Σε σχέση, ωστόσο, με τις πολιτικές των  Ηνωμένων Πολιτειών, η ΕΕ  

μεταψυχροπολεμικά υιοθέτησε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα του 

εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής και του χειρισμού των διεθνών ζητημάτων. 

Οι πολιτικές των κρατών της ΕΕ βασίστηκαν περισσότερο στο διεθνές δίκαιο και 

στους θεσμούς, στην «ήπια ασφάλεια» και στις κοινωνικοοικονομικές στρατηγικές, 

και λιγότερο στην ηγεμονία
454

. Αυτή η διαφοροποίηση έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρη 

έπειτα από τη στάση που κράτησαν τα κράτη της ΕΕ απέναντι στην εισβολή στο 

Ιράκ, το 2003, όταν οι ΗΠΑ επιθυμούσαν να εγκαινιάσουν μια εποχή έντονου 
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παρεμβατισμού στη Μέση Ανατολή, ενώ τα ευρωπαϊκά κράτη εμφανίζονταν 

διχασμένα ως προς το ποια θα έπρεπε να είναι η αντίδραση τους. Αυτή η πολυφωνία 

είχε ως αποτέλεσμα να ενταθεί η κριτική αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της 

ΕΕ ως οργανισμού και ως διεθνή δρώντα σε επίπεδο κοινής εξωτερικής πολιτικής. 

Ειδικά, μετά τις επιθέσεις της 11/9 στις ΗΠΑ, η ΕΕ απέτυχε να αναπτύξει μια κοινή 

στάση όσον αφορά στον πόλεμο στο Ιράκ, ενώ τα κράτη μέλη ανέπτυξαν το καθένα 

τη δική του ρητορική αναφορικά με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.  

 Επομένως, σε σχέση με τις πολιτικές των ΗΠΑ, ο ρόλος της ΕΕ στον 

εκδημοκρατισμό της Μέσης Ανατολής περιορίστηκε σε μετριοπαθείς πρωτοβουλίες 

παρά σε μακρόπνοες στρατηγικές. Αν και η ΕΕ αναγνώριζε ως αιτία των 

συγκρούσεων και της βίας στη Μέση Ανατολή την αποτυχημένη οικονομική 

ανάπτυξη και την έλλειψη δημοκρατικών θεσμών, η πολιτική της προσανατολιζόταν 

στη διαμόρφωση μιας «εποικοδομητικής σχέσης» με την περιοχή. Με άλλα λόγια, η 

ΕΕ επιδίωκε να επιτύχει τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις εξοικειώνοντας πρώτα τα 

καθεστώτα με το καπιταλιστικό σύστημα και ενισχύοντας της κοινωνία των πολιτών. 

Για τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, η οικονομία διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο, 

και η πολιτική εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής βασίστηκε στη μετάβαση 

από τον οικονομικό φιλελευθερισμό στον πολιτικό. Κατά συνέπεια, η πολιτική της 

ΕΕ έδινε έμφαση στις δομικές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό των κρατών, ώστε να 

ενισχυθεί ο εκδημοκρατισμός.
 
Οι πολιτικές εκδημοκρατισμού της ΕΕ βασίστηκαν 

κατά βάση στην διευκόλυνση των πολιτικών και οικονομικών αλλαγών και όχι στην 

επιβολή τους
455

. Σε γενικές γραμμές, πάντως, η ΕΕ αντιλαμβανόταν τη διάδοση της 

δημοκρατίας ως μια πολιτική ασφάλειας και διατήρησης της σταθερότητας, ενώ η 

διάδοση των δημοκρατικών αξιών θεωρήθηκε ως ένα μέσο για την επίτευξη της 

περιφερειακής σταθερότητας.  

  Με την υιοθέτηση της «Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας» ή «Διαδικασία 

της Βαρκελώνης»
456

, το Νοέμβριο του 1995, η προώθηση των πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική έγινε ένας από τους 

πρωταρχικούς στόχους των πολιτικών της ΕΕ
457

. Ανάμεσα στους  στόχους αυτής της 
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πρωτοβουλίας ήταν η δημιουργία μια «Ευρωμεσογειακής Οικονομικής Περιοχής», η 

οποία, έως το 2010, θα καταργούσε τους δασμολογικούς περιορισμούς, γεγονός που 

θα ευνοούσε τις εμπορικές συναλλαγές βιομηχανικών προϊόντων ανάμεσα στα 

γειτονικά κράτη των νότιων και ανατολικών ακτών της Μεσογείου. Η πολιτική 

περιελάμβανε και την απελευθέρωση του εμπορίου των αγροτικών προϊόντων, των 

υπηρεσιών και την ελεύθερη ροή των κεφαλαίων. Οι προωθούμενες πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις αφορούσαν στη συνεργασία σε ζητήματα ασφάλειας και τη 

διαχείριση κρίσεων. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις κωδικοποιούσαν τη δέσμευση 

των κρατών μελών της «Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας» στο ελεύθερο εμπόριο 

και την αύξηση της οικονομικής βοήθειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προς τα συνεργαζόμενα κράτη της Μεσογείου, προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί η επίπτωση από την οικονομική απελευθέρωση. Οι κοινωνικές 

μεταρρυθμίσεις έδιναν έμφαση στην κοινωνία των πολιτών, την εκπαίδευση και την 

καταπολέμηση του ρατσισμού
458
. Με τη συμφωνία αυτή τα δεκαπέντε κράτη μέλη 

της ΕΕ εγκαινίασαν μια οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συνεργασία με τα 

κράτη του Μαρόκου, της Αλγερίας, της Τυνησίας, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της 

Ιορδανίας, της Συρίας, του Λιβάνου, της Τουρκίας, της Παλαιστινιακής Αρχής, της 

Κύπρου και της Μάλτας
459

. Αν και οι προηγούμενες πολιτικές της Ένωσης 

επικεντρώμονταν περισσότερο στην εμπορική και οικονομική συνεργασία με την 

περιοχή, η «Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία» ή «Διαδικασία της Βαρκελώνης» 

ανέμενε από τους μεσογειακούς εταίρους «να αναπτύξουν το κράτος δικαίου και τη 

δημοκρατία στα πολιτικά τους συστήματα και στόχευε στην ενδυνάμωση της 

δημοκρατίας και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη και την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου»
460

.  

 Η ΕΕ διέθεσε την απαιτούμενη οικονομική βοήθεια, προκειμένου να 

προωθηθεί η επικοινωνία και οι εμπορικοί δεσμοί ανάμεσα στα κράτη του 

Μαγκρέμπ και της Ανατολικής Μεσογείου. Για την υλοποίηση του σχεδίου 

επρόκειτο να διατεθούν έως το 2004 περίπου 1 δις ευρώ το χρόνο
461

. Η οικονομική 
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βοήθεια, ωστόσο, ήταν εξαρτημένη από μια σειρά αναγκαίων προαπαιτούμενων 

δράσεων από τα μέλη της «Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας». Με τον τρόπο αυτό η 

ΕΕ ασκούσε πιέσεις στα συμβαλλόμενα μέρη να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση 

των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στα πολιτικά τους συστήματα, 

διότι η  συνέχιση της σχέσης της ΕΕ με κάθε μέλος της «Ευρω-Μεσογειακής 

Συνεργασίας» ξεχωριστά ήταν άμεσα εξαρτημένη από την υλοποίηση των 

δεσμεύσεων που συμφωνήθηκαν με τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης
462
, η οποία 

δήλωνε ρητά ότι «η ενδυνάμωση της Δημοκρατίας και του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων» ήταν μείζονος σημασίας, προκειμένου να μετατραπεί η 

Μεσόγειος «σε μια περιοχή διαλόγου, ανταλλαγών και συνεργασίας που θα εγγυάτο 

την ειρήνη, την σταθερότητα και την ευημερία»
463

. 

Το 2003 οι ελλείψεις του σχεδίου ήταν εμφανείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δυσκολευόταν να διαχειριστεί την υλοποίηση του. Τα κράτη της Βορείου Αφρικής 

και η Αίγυπτος διαμαρτύρονταν θεωρώντας ότι μειονεκτούν στον αγροτικό τομέα, 

διότι τα κράτη μέλη του νότου της ΕΕ προσπαθούσαν να προστατέψουν τους 

αγρότες τους από τον ανταγωνισμό των βορειοαφρικανών παραγωγών
464

.  Με τη 

σειρά της η ΕΕ ήταν δυσαρεστημένη, καθώς οι διατάξεις της «Ευρω-Μεσογειακής 

Συνεργασίας» αναφορικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προώθηση της 

λογοδοσίας και της διαφάνειας, και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν 

είχαν εφαρμοστεί από τα συμβαλλόμενα μέλη
465

. Οι Ευρωπαίοι κατηγορούσαν τις 

αραβικές ελίτ της Μέσης Ανατολής ότι, προκειμένου να αντισταθούν στις 

προσπάθειες της ΕΕ για προώθηση της δημοκρατίας, χρησιμοποιούσαν ως 

δικαιολογία  την κουλτούρα των λαών της Μέσης Ανατολής ως δήθεν ασύμβατη με 

το δημοκρατικό πολίτευμα, ενώ οι Άραβες από την άλλη θεωρούσαν τις ενέργειες 

της ΕΕ παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα των κρατών τους
466

. Η «Ευρω-

μεσογειακή Συνεργασία» ευνοούσε τις ευρωπαϊκές εμπορικές συναλλαγές, ενώ 

αντίστοιχα «οι αραβικές εξαγωγές που αφορούσαν τα αγροτικά κυρίως προϊόντα 
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καθυστερούσαν, με αποτέλεσμα να χάνουν διαρκώς σε ρευστότητα και σε 

αξιοπιστία»
467

. Παράλληλα, η διαδικασία της «Ευρω-μεσογειακής Συνεργασίας» 

επικρίθηκε, διότι θεωρήθηκε ως μια προσπάθεια της ΕΕ να προληφθεί το 

μεταναστευτικό ρεύμα το οποίο κατέκλυσε τα ευρωπαϊκά κράτη μετά τη λήξη του 

Ψυχρού Πολέμου
468

. Πολλοί αναλυτές κατέκριναν τις πολιτικές της ΕΕ ότι διοχέτευε 

ανεξέλεγκτα οικονομικούς πόρους, για να μειωθεί η ανεργία στη Μέση Ανατολή και 

γενικότερο στον αραβικό κόσμο, προκειμένου να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές, 

χωρίς, ωστόσο, απτά αποτελέσματα
469

. 

Πάντως, έπειτα από τη συνειδητοποίηση της μειονεκτικής τους θέσης σε 

σχέση με την ΕΕ, τα κράτη του Μαρόκο, της Τυνησίας, της Αιγύπτου και της 

Ιορδανίας αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη Συμφωνία Agadier
470

 του 

2004, προκειμένου να καταργήσουν τους εμπορικούς δασμούς στις μεταξύ τους 

σχέσεις και, επομένως, να είναι υποψήφιες χώρες για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, 

ενώ έκαναν και σημαντικές υποχωρήσεις στο ζήτημα της εφαρμογής του σεβασμού 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών
471

. Αυτή η συμφωνία, 

όμως, δεν είχε σημαντικά αποτελέσματα και τα προαναφερόμενα κράτη απέτυχαν να 

δημιουργήσουν ένα πιστό αντίγραφο της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς. Η αποτυχία 

αυτή οφείλεται κατά βάση στο γεγονός ότι τα κράτη της Μέσης Ανατολής και της 

Βόρειας Αφρικής επιχείρησαν να αντιγράψουν πιστά το οικονομικό μοντέλο της ΕΕ, 

χωρίς προηγουμένως να έχουν δημιουργήσει ισχυρές θεσμικές βάσεις πάνω στις 

οποίες να βασιστεί η συμφωνία.  

Πάντως, οι πολιτικές εκδημοκρατισμού της ΕΕ δεν ευοδώθηκαν, διότι η 

Ένωση δεν ήταν διατεθειμένη να διακόψει τη συνεργασία της με εκείνα τα μέλη της 

«Ευρω-μεσογειακής Συνεργασίας» που δεν ακολουθούσαν τις συμφωνημένες 

μεταρρυθμίσεις. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι στην πλειοψηφία των 

υιοθετούμενων πολιτικών εκδημοκρατισμού, τα διλήμματα ασφαλείας των κρατών-

μελών της ΕΕ έρχονταν σε ευθεία σύγκρουση με τις πολιτικές προώθησης της 

δημοκρατίας στα κράτη της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής
472

. Με άλλα 
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λόγια, η απρόβλεπτη εξέλιξη του εκδημοκρατισμού των κρατών της Μέσης 

Ανατολής δημιουργούσε ανασφάλεια στα κράτη μέλη της ΕΕ και η πιθανή 

διατάραξη του status quo από την πιθανότητα εκδημοκρατισμού αντιμετωπιζόταν 

από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και την 

σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου. Στο τέλος, τα οικονομικά και πολιτικά 

συμφέροντα των κρατών μελών της ΕΕ επικράτησαν έναντι όλων των άλλων 

στόχων, με αποτέλεσμα η ΕΕ να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις κυρίαρχες ελίτ της 

Μέσης Ανατολής παρά τις παραβιάσεις εκ μέρους τους ή τη μη εφαρμογή της 

«Ευρω-μεσογειακής Συνεργασίας»
473

. Η διατήρηση του status quo κρίθηκε τελικώς 

σημαντικότερη από έναν απρόβλεπτο εκδημοκρατισμό στη Μέση Ανατολή που θα 

μπορούσε να απειλήσει την οικονομική και πολιτική σχέση των ευρωπαϊκών 

δυνάμεων με τα κράτη της Μέσης Ανατολής. Με άλλα λόγια, η ΕΕ δεν πίεσε αρκετά 

τα συμβαλλόμενα κράτη προς την κατεύθυνση των πολιτικών μεταρρυθμίσεων, 

προκειμένου να μην διακινδυνεύσει την απώλεια της σταθερότητας σε ζητήματα που 

σχετίζονται με την ασφάλεια και την οικονομία. Για παράδειγμα, στην περίπτωση 

της Αλγερίας η ΕΕ προτίμησε τη σταθερότητα και τη συνεργασία με ένα αυταρχικό 

καθεστώς από την απρόβλεπτη εξέλιξη του εκδημοκρατισμού με την άνοδο στην 

εξουσία ενός ισλαμικού κόμματος
474

. Έτσι, στην περίπτωση της Αλγερίας η ΕΕ 

υιοθέτησε μια πολιτική κατευνασμού και δεν εφάρμοσε την αρχή της υιοθέτησης 

κάποιων πολιτικών προαπαιτούμενων που θα της επέτρεπε να προσφέρει την 

οικονομική της βοήθεια. Στην πραγματικότητα, παρά τις βιαιότητες και τις 

αυταρχικές τάσεις της κυβέρνησης της Αλγερίας, η ΕΕ ολοκλήρωσε τις 

διαπραγματεύσεις για την ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Αλγερίας, το 2002, στην 

σύνοδο της Βαλένθια
475

. 

Τα περιορισμένα αποτελέσματα της «Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας» 

οδήγησαν το 2004, στον ανασχεδιασμό της πολιτικής με το σχέδιο για ένα νέο 

θεσμικό όργανο, την «Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας» (European Neighborhood 

Policy), ως εναλλακτική στη διεύρυνση της ΕΕ, το οποίο είχε ως στόχο την 

δημιουργία μιας ζώνης φιλίας στα νότια και ανατολικά της ΕΕ
476

. Η νέα πολιτική 
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αντανακλούσε την απόφαση της ΕΕ να διευρύνει την συνεργασία της, αμέσως μετά 

την διεύρυνση της από 15 σε 25 μέλη, και στα μη υποψήφια προς ένταξη κράτη στην 

περιφέρειά της, ώστε να ενισχυθεί η περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία
477

 

μέσω της κατανόησης των διαφορετικών από την ΕΕ πολιτικών συστημάτων. Η 

«Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας» βασίστηκε σε μια «από κάτω προς τα πάνω» 

προσέγγιση του εκδημοκρατισμού, όπου η σταδιακή εισαγωγή των δημοκρατικών 

θεσμών στα συνεργαζόμενα κράτη αναμενόταν να επηρεάσει με θετικό τρόπο την 

πολιτική συμπεριφορά των πολιτικών δρώντων
478

. Η νέα πολιτική έδινε έμφαση 

στην κοινωνία των πολιτών, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε μεγαλύτερες 

ελευθερίες προς τους πολίτες των αραβικών κρατών, με αντάλλαγμα τη στήριξή τους 

από τα ευρωπαϊκά κράτη. Η εκπλήρωση των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων που 

έθετε η ΕΕ βασιζόταν σε ένα μοντέλο κινήτρων παρά ποινών. Επειδή τα 

συνεργαζόμενα κράτη στην «Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας» δεν διεκδικούσαν 

πλήρη ένταξη στην ΕΕ, τα κίνητρα που παρέχονταν για την υλοποίηση των 

δεσμεύσεων δεν ήταν του ίδιου βεληνεκούς με αυτά μιας πλήρους ένταξης, αλλά 

ήταν αρκετά σημαντικά
479

. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβανόταν η προοπτική 

σταδιακής συμμετοχής στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και στα ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Αυτή η νέα πολιτική υποβοηθήθηκε και από τις αμερικανικές 

πρωτοβουλίες προώθησης των οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην 

περιοχή, που η Ουάσιγκτον αποκαλούσε, Ευρύτερη Μέση Ανατολή, και 

συμπεριελάμβανε το Πακιστάν και το Αφγανιστάν και είχε ως στόχο τις πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις πέρα από τα σύνορα της Ένωσης
480

.  

Η κυριότερη διαφορά ανάμεσα στην «Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία» και 

στην «Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας» έγκειται στο ότι η δεύτερη προωθεί τις 

μεταρρυθμίσεις σε διμερές και όχι πολυμερές-περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, η 

«Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας» υπήρξε πολύ πιο συγκεκριμένη και αυστηρή από 

την «Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία» σε ζητήματα προώθησης της δημοκρατίας ως 

προαπαιτούμενων δράσεων από τα συμβαλλόμενα κράτη, καθώς αναφερόταν «σε 

μια προσήλωση σε κοινές αξίες», όπως τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
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την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου και το 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
481

. Η «Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας» 

θεωρούσε τις παραπάνω έννοιες δεδομένες και υιοθετούσε πιο άκαμπτες και 

αυστηρές πολιτικές προς τους μεσογειακούς εταίρους, με μία πιο αυστηρή 

προσέγγιση στις συμφωνίες της, έστω και αν αυτές ήταν πολιτικά και όχι νομικά 

δεσμευτικές. Τα κράτη, τα οποία θα συμμετείχαν, τελικώς, στην «Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Γειτονίας» θα ήταν αυτά των οποίων οι κυβερνήσεις θα προχωρούσαν στις 

απαιτούμενες πολιτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να εκπληρωθούν τα κριτήρια 

που έθετε η ΕΕ. 

Παρόλα αυτά, το αδύνατο σημείο της «Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» 

υπήρξε ότι βασίστηκε στο μοντέλο ολοκλήρωσης της ΕΕ, το οποίο βασίζεται στη 

στενότερη οικονομική συνεργασία, η οποία ιδεατά θα οδηγήσει και στην πολιτική 

συνεργασία. Το μοντέλο της κοινωνικοικονομικής ανάπτυξης για τον 

εκδημοκρατισμό των κρατών που ακολούθησε η ΕΕ για τα κράτη του αραβικού 

κόσμου δεν ευοδώθηκε και στον απολογισμό 10 χρόνια μετά τη «Διαδικασία της 

Βαρκελώνης», πολλοί εταίροι είχαν κάνει μικρά βήματα προς τον εκδημοκρατισμό ή 

καθόλου. Αν και αρκετά κράτη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρική 

σημείωσαν σημαντική πρόοδο στις δομικές οικονομικές τους μεταρρυθμίσεις, 

διαδικασία που άλλωστε είχε ξεκινήσει με τα προγράμματα του ΔΝΤ της δεκαετίας 

του 1980, οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν υπήρξαν αρκετές, για να συντελεστεί η 

πολυαναμενόμενη δημοκρατική μετάβαση των κρατών μέσω της απελευθέρωσης 

των αγορών και της δημιουργίας μιας μεσαίας τάξης. Τα αυταρχικά καθεστώτα της 

περιοχής διατήρησαν την ισχύ τους και σε αρκετές περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση 

υπήρξε και πάλι αρκετά ελαστική απέναντι στα κράτη τα οποία παραβίαζαν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα
482

. Σε γενικές γραμμές, παρά τα κίνητρα που παρείχε η 

«Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας», έπειτα από εφτά χρόνια εφαρμογής, τόσο τα 

κράτη του Μαγκρέμπ, όσο και του Μασρέκ δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες 

πολιτικές αλλαγές. Το ίδιο ισχύει και για κράτη, τα οποία επωφελήθηκαν σημαντικά 

από τη συμμετοχή τους στην «Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας», όπως το Μαρόκο 
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και η Τυνησία
483

. Τελικώς, η «Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας» είχε αμφιλεγόμενα 

αποτελέσματα για τις αραβικές χώρες, αλλά δεν ίσχυσε το ίδιο για το Ισραήλ, το 

οποίο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ενισχύοντας τις 

σχέσεις του με τα κράτη της ΕΕ
484

. Αντίθετα, τα αραβικά κράτη υιοθέτησαν το 

σχέδιο έως το σημείο που δεν διαταράσσονταν οι υπάρχουσες πολιτικές δομές και ο 

πεπατημένος τρόπος διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, η Αίγυπτος δεν υιοθέτησε τις 

αλλαγές στο πολιτικό ή δικαστικό της σύστημα και η Ιορδανία δεν αντιμετώπισε μια 

σειρά θεσμικών ελλείψεων. 

Το 2007 με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Νικολά Σαρκοζί ιδρύθηκε η 

«Ένωση για τη Μεσόγειο»
485

 (Union for the Mediterranean) έπειτα από τη 

συνάντηση των αρχηγών των κρατών μελών της «Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας» 

σε σύνοδο Κορυφής στο Παρίσι. Η «Ένωση για τη Μεσόγειο», που θεωρείται ως η 

αναβαθισμένη συνέχεια της Διαδικασίας της Βαρκελώνης είχε ως στόχo την 

ανάπτυξη στενότερων οικονομικών και πολιτικών σχέσεων ανάμεσα στα ευρωπαϊκά 

κράτη και όλα τα κράτη της Μεσογείου, χωρίς αποκλεισμούς, όπως είχε συμβεί με 

τη Συρία και τη Λιβύη, κράτη τα οποία μετά την 11
η
 Σεπτεμβρίου είχαν ενταχθεί 

από τις ΗΠΑ στα κράτη που ενισχύουν την τρομοκρατία. Επιπλέον, η νέα συμφωνία 

αποσκοπούσε στην ανεύρεση μιας εναλλακτικής λύσης στη συμμετοχή της Τουρκίας 

στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και η δημιουργία ενός forum συνάντησης ανάμεσα στο 

Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο
486

. Η «Ένωση για τη Μεσόγειο» βρήκε θετική 

ανταπόκριση από χώρες, όπως την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Αίγυπτο, το 

Ισραήλ, αλλά η Τουρκία διατύπωσε τις ενστάσεις της και δήλωσε ότι η συμμετοχή 

της στη διαδικασία εξαρτιόταν από τις διαβεβαιώσεις της Γαλλίας ότι η «Ένωση για 

τη Μεσόγειο» δε θα υποκαθιστούσε τη συμμετοχή της στην ΕΕ. Τελικώς, το σχέδιο 

έγινε δεκτό από όλα τα μέρη και συμφωνήθηκε η μη ύπαρξη κοινών θεσμών με την 

ΕΕ και η περιορισμένη χρηματοδότηση από την ΕΕ έπειτα από τις επιφυλάξεις που 

διατύπωσε η Γερμανία. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η «Ένωση για τη Μεσόγειο» 
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βασίστηκε στις αρχές της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης (την οποία όμως δεν 

αντικαθιστούσε) το θεσμικό πλαίσιο και το σκεπτικό της ήταν αρκετά διαφορετικά. 

Διέθετε τη δική της διακυβερνητική συγκρότηση, ανεξάρτητα από την ΕΕ και 

διατηρούσε κοινή μόνιμη επιτροπή στις Βρυξέλλες και γραμματεία στη Βαρκελώνη. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκαν νέοι πολιτικοί θεσμοί, όπως η κυλιόμενη 

διπλή προεδρία της «Ένωσης για τη Μεσόγειο», δηλαδή η συμπροεδρία από ένα 

ευρωπαϊκό κράτος και ένα τρίτο μεσογειακό, γεγονός που δημιουργούσε μια 

αίσθηση ισότητας ανάμεσα στα κράτη μέλη. Ο σημαντικότερος, όμως, στόχος 

αφορούσε στην ίδρυση της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών στη Μεσόγειο από το 

2010 και έπειτα, στόχος όμως που δεν επιτεύχθη
487

.  

Η «Ένωση για τη Μεσόγειο» αποτελούσε μια πιο εξελιγμένη μορφή της 

«Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας», διατηρώντας τον κύριο στόχο της ειρήνης, της 

σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή της Μεσογείου. Ωστόσο, η νέα 

πολιτική της ΕΕ δεν περιελάμβανε τον όρο των προαπαιτούμενων (conditionality), 

των σαφώς καθορισμένων κριτηρίων ως προς το πολιτικό-δημοκρατικό κεκτημένο 

και το μόνο που απαιτούνταν ήταν η συνεργασία των τρίτων κρατών με την ΕΕ σε 

συγκεκριμένες πολιτικές, ιδιαίτερα σε αυτές του διασυνοριακού ελέγχου και της 

μετανάστευσης. Σε γενικές γραμμές, τα κριτήρια που έθεσε η ΕΕ σε σχέση με τις 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις κρίνονται επιφανειακά, καθώς περιορίστηκαν σε 

γενικολογίες τύπου «καλύτερα πρότυπα διακυβέρνησης ή ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων». Στα μέσα του 2011 η Ένωση για τη Μεσόγειο αποτελούσε παρελθόν, 

καθώς για άλλη μια φορά ήρθαν στην επιφάνεια οι διαφορές που χώριζαν τα 

αραβικά κράτη από τους ευρωπαίους γείτονες
488
. Παράλληλα, οι ιστορικές 

διαφωνίες των Αράβων για το καθεστώς της Μέσης Ανατολής, το παλαιστινιακό 

ζήτημα και η θέση του Ισραήλ για τα κατεχόμενα ναρκοθέτησαν τη συμφωνία. 

Επιπλέον, «τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρότειναν συνεργασίες οι οποίες απέβλεπαν στο 

δικό τους όφελος, όπως οι εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις στον τομέα της 

ενέργειας, των μεταφορών, των υποδομών και του περιβάλλοντος»
489

.   

 Αυτή η αντιφατική πολιτική της ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής την έφερε αντιμέτωπη και με την «Αραβική Άνοιξη» το 2011. Ο φόβος 
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του ριζοσπαστισμού, της μετανάστευσης και της τρομοκρατίας χαρακτηρίζουν όλες 

τις περιφερειακές και διμερείς πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί πριν και μετά την 

«Αραβική Άνοιξη». Από το Δεκέμβριο του 2010 τα γεγονότα στην περιοχή 

δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την ΕΕ, η οποία όμως επέδειξε αρχικά 

απροθυμία, αναποφασιστικότητα καθώς και αβεβαιότητα για το ποια πλευρά έπρεπε 

να υποστηρίξει. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2011 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

αναγνώρισε τις δημοκρατικές προσδοκίες των πολιτών της περιοχής. Κατά την 

διάρκεια του 2011, και με στόχο τον καθορισμό ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής 

αναλήφθηκαν τρεις πρωτοβουλίες, ώστε να επιτευχθεί μια πιο καθολική ευρωπαϊκή 

στρατηγική έναντι των αραβικών χωρών.  

Η πρώτη ολοκληρωμένη πρωτοβουλία ήταν η κοινή ανακοίνωση της 

Επιτροπής και της Ύπατης Εκπρόσωπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με μια «Εταιρική σχέση με τις χώρες 

της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία», τον Μάρτιο του 

2011. Όπως αναφέρει και ο τίτλος της ανακοίνωσης, αυτή η πρωτοβουλία αφορά 

τους δημοκρατικούς μετασχηματισμούς, την οικοδόμηση θεσμών, και την ενίσχυση 

του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη, το 

εμπόριο, τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση. Το έγγραφο κατέδειξε, επίσης, 

συνεχή ενασχόληση της ΕΕ με θέματα ασφάλειας στη Νότια Μεσόγειο, όπως 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και ασφάλεια των συνόρων. 

Μια δεύτερη πρωτοβουλία ήταν η παρουσίαση της ανανεωμένης 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) τον Μάιο του 2011, από την Επιτροπή και 

την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι η νέα ΕΠΓ συντάχθηκε μετά το 

καλοκαίρι του 2010 και απευθύνεται στις πρόσφατες αλλαγές στην Μέση Ανατολή 

και την Βόρεια Αφρική, τα βασικά χαρακτηριστικά της δεν επαναδιατυπώθηκαν 

σημαντικά. 

Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2011 η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή το 

πρόγραμμα SPRING (Support for Partnership, Reform and Inclusive Growth) με 

στόχο τη στήριξη των διαφορετικών αναγκών κάθε αραβικού κράτους ξεχωριστά, ως 
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στρατηγικό και χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη του δημοκρατικού 

μετασχηματισμού, τη δημιουργία θεσμών και την οικονομική ανάπτυξη.
490

 

Εν κατακλείδι, η ΕΕ επιχείρησε να εφαρμόσει από το 1995 μια σειρά 

πολιτικών για την προώθηση της δημοκρατίας, τη δημιουργία κράτους δικαίου και 

το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθερίων στη 

Μέση Ανατολή. Ωστόσο, αν και η ρητορική της ΕΕ ήταν προσανατολισμένη στον 

εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής, η συνεργασία της με τα 

αυταρχικά καθεστώτα για ζητήματα τρομοκρατίας και ασφάλειας υπήρξε συνεχής 

χωρίς κατά το παρελθόν να ασκούνται ιδιαίτερες πιέσεις προς την κατεύθυνση 

ουσιωδών πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κράτη εταίρους της ευρύτερης 

περιοχής ουδέποτε ανεστάλησαν οι διμερείς συμφωνίες. Και αυτό οφείλεται, κυρίως, 

στις ανησυχίες για την ασφάλεια της ΕΕ, η οποία θεωρεί ότι θα πρέπει να 

αποφευχθεί με κάθε κόστος η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η γεωπολιτική 

αστάθεια στην περιοχή απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, η οποία μη 

έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει μόνη της τις ενεργειακές της ανάγκες είναι 

ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις της παραγωγής εξ ανατολών. Αυτό εξηγεί 

την αιτία που η ΕΕ παρέμεινε σε συνεργασία με τα αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης 

Ανατολής που της εξασφάλιζαν περιφερειακή σταθερότητα από την επιλογή μιας 

ρήξης προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού που θα μπορούσε να έχει 

ανυπολόγιστες συνέπειες. Επομένως, η έμφαση που δόθηκε σε ζητήματα 

οικονομικής ανάπτυξης και στη συνεργασία για ζητήματα μετανάστευσης υπήρξε 

δυσανάλογη σε σχέση με την έμφαση που έπρεπε να δοθεί προς την κατεύθυνση του 

πολιτικού εκδημοκρατισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

ακόμα και η «Ένωση για τη Μεσόγειο» χρησιμοποιήθηκε ως ένα εργαλείο για την 

εξυπηρέτηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων όσον αφορά το διασυνοριακό έλεγχο 

της Μεσογείου και τη μετανάστευση. Η επιλογή της σταθερότητας και των ήπιων 

πολιτικών μεταρρυθμίσεων εκ μέρους των αυταρχικών καθεστώτων της Μέσης 

Ανατολής αποδείχτηκε εφήμερη και επέφερε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα σε 

σχέση με τον εκδημοκρατισμό των κρατών της περιοχής.  
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Τελικώς, οι ακολουθούμενες πολιτικές της ΕΕ δεν έδωσαν το έναυσμα για 

τον εκδημοκρατισμό των κρατών της περιοχής και δεν προσέφεραν στο ελάχιστο 

όσα διακηρύσσονταν. Αντίθετα, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της «Αραβικής 

Άνοιξης», καταδείχτηκε ότι οι πολιτικές προώθησης της δημοκρατίας στη Μέση 

Ανατολή από την πλευρά της ΕΕ είχαν ως στόχο την προώθηση κατά βάση των 

ευρωπαϊκών συμφερόντων. Μάλιστα, οι αραβικές εξεγέρσεις με αίτημα τη 

δημοκρατία και η αντιμετώπιση τους από τα ευρωπαϊκά κράτη αποκάλυψε για άλλη 

μια φορά, μετά τον πόλεμο στο Ιράκ του 2003, τις διαφορές αντιλήψεων εντός της 

ΕΕ και την έλλειψη μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας των 

κρατών-μελών, η οποίο πήγαζε από τη διαφορετική αντίληψη των γεωπολιτικών 

συμφερόντων του κάθε ευρωπαϊκού κράτους ξεχωριστά, γεγονός που επιβεβαιώθηκε 

από την απόφαση τους για αυτόνομη άσκηση εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με τα 

γεγονότα των αραβικών εξεγέρσεων του 2011. 

 

10.11 Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα  
 

Επομένως, η συγκεκριμένη ενότητα επιχείρησε να φωτίσει τους παράγοντες 

εκείνους που προωθούν τον εκδημοκρατισμό της Μέσης Ανατολής. Σε αντίθεση με 

μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας που επικεντρώνεται στο ρόλο της θρησκείας και 

της κουλτούρας για τον εκδημοκρατισμό της Μέσης Ανατολής, η παρούσα διατριβή 

αφού αποδομεί τις πολιτισμικές θεωρίες και τις θεωρίες κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης αντιμετωπίζει την έως τώρα επικράτηση των αυταρχικών συστημάτων 

διακυβέρνησης στην περιοχή ως αποτέλεσμα παραγόντων που συνδέονται με την 

πολιτική οικονομία των κρατών, τον ρόλο των πολιτικών και οικονομικών ελίτ, το 

ρόλο του στρατού στην κοινωνία και, κυρίως, την επίδραση του διεθνούς 

παράγοντα. Έτσι, ο εκδημοκρατισμός αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα των 

επιπτώσεων των εσωτερικών παραγόντων που πυροδοτούν τη διαδικασία μετάβασης 

στη δημοκρατία, όσο και των εξωτερικών παραγόντων, όπως τον ανταγωνισμό των 

μεγάλων δυνάμεων, που λειτουργούν καταλυτικά προς την ολοκλήρωση των 

δυναμικών μετάβασης.  

Πιο συγκεκριμένα, το παρόν κεφάλαιο επιχείρησε να καταδείξει ότι στην 

περίπτωση της Μέσης Ανατολής η μετάβαση στη δημοκρατία δεν αποτελεί απλώς 

μιας εσωτερική διαδικασία, όπως παρουσιάζεται στις περισσότερες θεωρίες 
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συγκριτικής πολιτικής που ασχολούνται με τον εκδημοκρατισμό των κρατών, αλλά 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επέμβαση και τη δράση των εξωτερικών 

κρατικών δρώντων και της επιρροής που αυτοί ασκούν στο εσωτερικό των 

πολιτικών συστημάτων και, κυρίως, στην αλληλεπίδρασή τους με τις πολιτικές και 

στρατιωτικές ελίτ. 

 Σε αντίθεση με το κυρίαρχο ρεαλιστικό παράδειγμα των Διεθνών Σχέσεων, 

τον κλασικό ρεαλισμό και, κυρίως, τον διάδοχο του, τον δομικό ρεαλισμό ή νέο-

ρεαλισμό, που αντιμετωπίζουν τις διεθνείς σχέσεις ως πεδίο διακριτό και αυτόνομο 

από την εσωτερική πολιτική σκηνή των κρατών, η παρούσα διατριβή μέσω μιας 

διεπιστημονικής μεθόδου που συνδυάζει στοιχεία διαφόρων επιστημών, όπως 

κοινωνιολογία, συγκριτική πολιτική επιστήμη, ιστορία, πολιτική θεωρία επιχειρεί να 

ερμηνεύσει τον εκδημοκρατισμό της Μέσης Ανατολής διεπιστημονικά. Ο στόχος 

είναι η αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ διεθνών σχέσεων και εξωτερικής 

πολιτικής των κρατών με την εσωτερική πολιτική ζωή των κρατών. Τα δύο επίπεδα, 

εσωτερικό και εξωτερικό, αλληλεπιδρούν άμεσα το ένα πάνω στο άλλο και απειλούν 

τη σταθερότητα του σημερινού status quo των κρατών της Μέσης Ανατολής. Έτσι, 

όπως καταδείχθηκε, οι εσωτερικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν με τους εξωτερικούς 

παράγοντες σε μια δυναμική σχέση προς την κατεύθυνση των πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων και στην προκειμένη περίπτωση του εκδημοκρατισμού των 

κρατών.  

Οι δημογραφικές πιέσεις, η οικονομική κρίση, η ανικανότητα των 

κυβερνήσεων να ικανοποιήσουν τα αιτήματα μιας νέας γενιάς μορφωμένων 

ανθρώπων, η ανεργία και η δυσκολία της κοινωνικής κινητικότητας σε συνδυασμό 

με τα αποτελέσματα των νέων τεχνολογιών και της παγκοσμιοποίησης των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης διαρρηγνύουν το κοινωνικό συμβόλαιο των πολιτών με το 

κράτος που διατηρεί στην εξουσία τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ των 

αυταρχικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής. Το αποτέλεσμα είναι η 

αμφισβήτηση της έως τώρα τάξης πραγμάτων έτσι ώστε η καθεστωτική αλλαγή να 

κρίνεται αναπόφευκτη. Καθώς όμως η  πολιτική τάξη πραγμάτων στο εσωτερικό των 

μεσανατολικών καθεστώτων αλλάζει, οι μεγάλες δυνάμεις έρχονται αντιμέτωπες με 

την πρόκληση διατήρησης των συμφερόντων τους μέσα από την αναζήτηση μιας 

νέας τάξης που θα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο και με το λιγότερο κόστος τα 
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συμφέροντα τους. Επομένως, θα ήταν λάθος να αγνοηθεί ο ρεαλισμός και οι διδαχές 

του. Η μελέτη των προτιμήσεων των κρατών είναι εξίσου σημαντική με την εξέταση 

των περιορισμών του διεθνούς συστήματος. Η ανάλυση των συμφερόντων των 

κρατών παικτών μας οδηγεί αναπόφευκτα στη μελέτη των εσωτερικών εξελίξεων 

και, επομένως, στη προσέγγιση των διεθνών σχέσεων μέσα από την ανάλυση της 

συγκριτικής πολιτικής.  

Επίσης, οι εσωτερικοί παράγοντες εκδημοκρατισμού των κρατών της Μέσης 

Ανατολής επηρεάζουν το διεθνές σύστημα, καθώς οι παραδοσιακοί σύμμαχοι των 

μεγάλων δυνάμεων και, κυρίως, των ΗΠΑ, απομακρύνονται από την εξουσία, 

δημιουργώντας νέες προκλήσεις και νέα διλήμματα ασφαλείας στη γεωστρατηγικής 

σημασίας περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αλλά και το διεθνές σύστημα επηρεάζει τις 

εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, όπως τις πολιτειακές μεταβάσεις των κρατών, καθώς 

οι μεγάλες δυνάμεις με τις παρεμβάσεις τους άλλοτε επηρεάζουν θετικά και άλλοτε 

αρνητικά την πορεία των δημοκρατικών μεταβάσεων στην προσπάθεια τους να 

δημιουργήσουν τις κατάλληλες ισορροπιές που δεν θα διαταράξουν την ισχύ τους. 

Συγκεκριμένα, στη δυναμική της μετάβασης επενεργούν οι εσωτερικοί πολιτικοί 

παράγοντες ως εξαρτημένες μεταβλητές, αλλά η ανεξάρτητη μεταβλητή που 

καθορίζει, τελικώς, τον βαθμό και το χρόνο της πολιτειακής μετάβασης είναι η δομή 

του διεθνούς συστήματος και η θέση των μεγάλων δυνάμεων μέσα σε αυτό χωρίς, 

ωστόσο, να αγνοείται και η διαρκής αλληλεπίδραση των παραπάνω μεταβλητών με 

το εσωτερικό των πολιτικών συστημάτων των κρατών της Μέσης Ανατολής.   

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο της διατριβής κατέδειξε ότι η εξέλιξη των 

γεγονότων και η πορεία του εκδημοκρατισμού στα κράτη της Μέσης Ανατολής με 

τη διατήρηση ή ανατροπή των αυταρχικών καθεστώτων επηρεάζεται καταλυτικά 

από τις διεθνείς πιέσεις. Οι εσωτερικές πολιτικές αλλαγές σε συνδυασμό με τις 

αλλαγές που συντελούνται στο διεθνές σύστημα αποσταθεροποιούν τα αυταρχικά 

καθεστώτα. Επομένως, ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων και οι υπολογισμοί των 

συμφερόντων τους συνδέονται με τους υπόλοιπους κοινωνικούς, οικονομικούς, και 

πολιτικούς παράγοντες εκδημοκρατισμού σε μια αιτιώδη σχέση, ώστε άλλοτε 

αναλόγων των συνθηκών να προωθούν την εγκαθίδρυση δημοκρατικών πολιτικών 

καθεστώτων και άλλοτε να επιλέγουν την πολιτική της συντήρησης των αυταρχικών 

καθεστώτων κάτι που αποδεικνύεται τόσο από τη στάση των ΗΠΑ, όσο και από τις 
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πολιτικές της ΕΕ στο ζήτημα του εκδημοκρατισμού των κρατών της Μέσης 

Ανατολής μετά την 11/9. Εξάλλου, όπως καταδείχθηκε, οι μεγάλες δυνάμεις και, 

κυρίως, οι ΗΠΑ προσέφεραν κατά το παρελθόν τη στήριξή τους στα ταλανιζόμενα 

από εσωτερική αστάθεια καθεστώτα της Μέσης Ανατολής, καθώς αποτιμούσαν ότι η 

σταθερότητα του διεθνούς συστήματος ήταν σημαντικότερη από τον 

εκδημοκρατισμό. Ειδικά, οι πολιτειακές μεταβάσεις κρίνονταν ως ιδιαίτερα 

επικίνδυνες μέσα στα πλαίσια του ψυχροπολεμικού διπολικού ανταγωνισμού για τις 

ΗΠΑ, καθώς αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια των στρατηγικών τους 

συμμάχων και άρα ανατροπή της ισορροπίας ισχύος στην περιοχή υπέρ της Ε.Σ.Σ.Δ. 

Ωστόσο, όπως καταδείχτηκε, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου τα δεδομένα 

μεταβάλλονται, καθώς οι μεγάλες δυνάμεις δεν αισθάνονται την ίδια ανάγκη να 

στηρίζουν τους παραδοσιακούς τους συμμάχους, από τη στιγμή κατάρρευσης της 

διπολικής δομής του διεθνούς συστήματος. Έτσι, μετά την 11/9 και με το νέο 

περιβάλλον ασφαλείας που διαμορφώνεται, οι ΗΠΑ υιοθετούν ως δόγμα εξωτερικής 

πολιτικής για τη Μέση Ανατολή τον εκδημοκρατισμό, ως μια νέα στρατηγική ικανή 

να μεταβάλλει ριζικά το υποσύστημα της περιοχής ικανοποιώντας τα στρατηγικά 

συμφέροντα των ΗΠΑ και γενικότερα των δυτικών δυνάμεων στην περιοχή. Υπό 

αυτή τη νέα στρατηγική, ασκούνται πιέσεις στα φιλικά προσκείμενα μονοκομματικά 

καθεστώτα και στις μοναρχίες της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να προχωρήσουν 

σε ήπιες πολιτικές μεταρρυθμίσεις, πολιτική που εγκαταλείπεται μετά το 2005 

εξαιτίας του διλήμματος των ισλαμιστών μετά τις σημαντικές νίκες που πέτυχαν σε 

χώρες κρίσιμες για τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως στην Παλαιστίνη, 

την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία. Τέλος, το 2009, έπειτα από την εκλογή του 

Μπάρακ Ομπάμα στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, εγκαταλείπεται το 

δόγμα της ενεργής εμπλοκής και καθοδήγησης των πολιτικών συστημάτων των 

κρατών της Μέσης Ανατολής, έπειτα από τη συνειδητοποίηση της αμερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής ότι η ανατροπή ενός αυταρχικού καθεστώτος, όπως αυτό του 

Ιράκ, δεν οδηγεί απαραίτητα σε ένα καλύτερο καθεστώς για την ασφάλεια της 

περιοχής και τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Η προσέγγιση αυτή ερμηνεύει 

ικανοποιητικά τα βήματα εκδημοκρατισμού που σημειώθηκαν σε πολλά κράτη της 

Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, κατά το διάστημα 2002-2006, κατά το 

οποίο ασκήθηκαν σημαντικές πιέσεις από εξωτερικούς δρώντες, όπως οι ΗΠΑ και η 
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ΕΕ, για την εισαγωγή μια σειράς μεταρρυθμίσεων στα συντάγματα των κρατών της 

περιοχής.  

Επομένως, ο επιστήμονας της συγκριτικής πολιτικής αναφορικά με τη μελέτη 

περίπτωσης του εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής δεν θα πρέπει να 

υπερτονίζει το ρόλο των εσωτερικών μεταβλητών και να αγνοεί το ρόλο της δομής 

του Διεθνούς Συστήματος στις πολιτειακές μεταβολές των κρατών. Από την άλλη, ο 

ρόλος της δομής δεν θα πρέπει να υπερτονίζεται σε σχέση με το άτομο, διότι η 

συστημική ανάλυση δυσκολεύεται να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο οι 

εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν τις εξελίξεις στο εσωτερικό των κρατών. Κατά 

συνέπεια, στην παρούσα μελέτη ο εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης 

Ανατολής ερμηνεύεται μέσα από το πρίσμα τόσο της συγκριτικής πολιτικής, όσο και 

της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων, διότι, αν και ο εκδημοκρατισμός ενός κράτος 

οφείλεται στην δράση των εσωτερικών πολιτικών δυνάμεων, οι στρατηγικές τους 

και οι υπολογισμοί τους συχνά επηρεάζονται από τις πιέσεις που δέχονται από τις 

εξωτερικές δυνάμεις και δομές. 

Εξάλλου, οι εξωτερικοί παράγοντες διεισδύουν σε ένα εσωτερικό πολιτικό 

σύστημα και επηρεάζουν τις συνθήκες, οι οποίες θα προετοιμάσουν το έδαφος για 

την πολιτειακή μετάβαση. Οι διεθνείς δρώντες, μεγάλες και περιφερειακές δυνάμεις, 

εμπλέκονται στα εσωτερικά ζητήματα των κρατών στην προσπάθεια τους να 

ελέγξουν τη νέα κατανομή ισχύος που δημιουργείται έπειτα από την κατάρρευση της 

υπάρχουσας τάξης πραγμάτων και της δημιουργίας ενός νέου status quo. Οι μεγάλες 

δυνάμεις ενδιαφέρονται για τις πολιτειακές μεταβολές στο εσωτερικό των κρατών, 

αντίπαλων ή συμμαχικών, διότι βρίσκονται διαρκώς υπό το φόβο 

αποσταθεροποίησης του διεθνούς συστήματος και απώλειας της σχετικής τους 

ισχύος. Για αυτό το λόγο προσφέρουν ή αποσύρουν την υποστήριξη τους σε 

αυταρχικά καθεστώτα τα οποία ταλανίζονται από εσωτερικές εξεγέρσεις. Την ίδια 

στιγμή, όμως, οι εσωτερικοί πολιτικοί δρώντες, πολιτικές και στρατιωτικές ελίτ, 

αποτιμούν τη δομή του διεθνούς συστήματος και αυτό επηρεάζει τις πολιτικές τους 

αποφάσεις, ακόμα και αυτές που συνδέονται με τις πολιτειακές μεταβάσεις. 

Επομένως, το φαινόμενο της «Αραβικής Άνοιξης», ένα εσωτερικό πολιτικό 

φαινόμενο,  το οποίο συνδέεται με τον εκδημοκρατισμό της Μέσης Ανατολής και το 

οποίο θα απασχολήσει την επόμενη ενότητα της διατριβής, θα αποτελέσει μια 
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περιπτωσιολογική μελέτη που θα διερευνήσει την επίδραση των εσωτερικών και 

εξωτερικών παραγόντων σε διαφορετικά περιφερειακά και εθνικά πλαίσια και τον 

τρόπο με τον οποίο οι παραπάνω παράγοντες έχουν επηρεάσει το αποτέλεσμα και τη 

διαδικασία του εκδημοκρατισμού των πολιτικών καθεστώτων της υπό εξέτασης 

περιοχής. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ Περιπτωσιολογική μελέτη των 

πολιτικών καθεστώτων στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή 
 

Κεφάλαιο 11 Η ιστορική πορεία εκδημοκρατισμού των κρατών και 

παράγοντες πολιτικής διαμόρφωσης της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής 

 

11. 1 Εισαγωγή 
 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μια περιπτωσιολογική μελέτη της πορείας 

εκδημοκρατισμού των κρατών της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής, όρου που 

περιλαμβάνει τόσο τα κράτη του Μασρέκ, όσο και Μαγκρέμπ. Στόχος του παρόντος 

κεφαλαίου είναι να αποδείξει μέσα από τη μελέτη της ιστορικής εξέλιξης των 

πολιτικών συστημάτων  της Μέσης Ανατολής
1
 ότι οι παράγοντες εκείνοι που 

εμποδίζουν τη δημοκρατική μετάβαση των κρατών δεν συνδέονται αποκλειστικώς με 

τη θρησκεία, αλλά αντίθετα καταλυτικός είναι ο ρόλος ενός συνδυασμού παραγόντων 

με προεξάρχοντα εκείνον του διεθνούς παράγοντα. Επομένως, μέσα από την 

περιπτωσιολογική μελέτη της πορείας εκδημοκρατισμού των κρατών της Μέσης 

Ανατολής θα επιχειρηθεί να στηριχθεί και να ελεγχθεί η βασική θέση της διατριβής, 

όπως αυτή αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, ότι δηλαδή οι παρεμβάσεις των 

διεθνών και περιφερειακών δυνάμεων ανέκαθεν αποτελούσαν έναν σημαντικό 

παράγοντα που επηρέαζε τις καθεστωτικές μεταβάσεις των κρατών, καθώς ήταν 

υπεύθυνες για τη νομιμοποίηση ή την απονομιμοποίηση των πολιτικών καθεστώτων. 

Έτσι, με το παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί να καταδειχθεί ότι οι εξωτερικοί δρώντες 

δια μέσου των πολιτικών πιέσεων έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τους 

εσωτερικούς σχηματισμούς ή την εσωτερική συμπεριφορά των κρατών 

αναλαμβάνοντας πολλές φορές έναν ρυθμιστικό ρόλο στην πορεία και στην εξέλιξη 

της πολιτικής μετάβασης, εφόσον, βεβαίως, προϋπάρχουν οι εσωτερικές εκείνες 

συνθήκες που θα κλονίσουν την προηγούμενη πολιτική δομή.  

Για την παρούσα διατριβή η Ιστορία ως εμπειρικό ερμηνευτικό εργαλείο, αν 

χρησιμοποιηθεί καταλλήλως, είναι σε θέση να αποκαλύψει τη διαμόρφωση των 

πολιτικών συστημάτων των κρατών της περιοχής. Και αυτό διότι οι αποφάσεις και οι 

                                                 
1
 Όπως επισημαίνει και Fred Halliday, «δεν είναι το μέλλον της Μέσης Ανατολής αλλά το παρελθόν 

της που θέτει τη μεγαλύτερη πρόκληση[…]ο καθένας μπορεί να θυμηθεί μία ή δύο, ίσως και 

περισσότερες, περιπτώσεις κατά τις οποίες η πολιτική της περιοχής, ολόκληρη η περιοχή επί της 

ουσίας, «άλλαξε» για πάντα εξαιτίας κάποιου νέου γεγονότος, μιας καταστροφής, ενός πολέμου ή μιας 

επανάστασης». Βλ. Halliday Fred, Η Μέση Ανατολή στις Διεθνείς Σχέσεις: ισχύς, πολιτική και 

ιδεολογία, Εκδόσεις Ξιφάρας, Αθήνα 2010, σ. 15 
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ικανότητες των ηγετών διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από την Ιστορία και από το 

πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη και οι ηγέτες τους λειτουργούν εντός συνόρων 

αλλά και διεθνώς. Επομένως, η ιστορική διαμόρφωση ενός κράτους της Μέσης 

Ανατολής αντιμετωπίζεται ως θεμελιώδες στοιχείο για τη διαμόρφωση των Διεθνών 

Σχέσεων στην περιοχή. Όπως και άλλα κράτη που βρίσκονται σε ανάλογες θέσεις στο 

πλαίσιο του διεθνούς συστήματος στην Ασία, στη Λατινική Αμερική και στην 

Αφρική, έτσι και τα κράτη της Μέσης Ανατολής σχηματίστηκαν ιστορικά υπό την 

επίδραση αιώνων εξωτερικής κυριαρχίας και αποικιοκρατικής εξουσίας. Για 

παράδειγμα, η διανομή των εδαφών μεταξύ των κρατών της Μέσης Ανατολής και οι 

ονομασίες που έχουν σήμερα καθορίστηκαν από το αποτέλεσμα του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Αυτός ο τρόπος ιστορικής διαμόρφωσης επιδρά και στο χαρακτήρα των 

ίδιων των κρατικών δομών.  

Κατά συνέπεια, στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί να καταδειχθεί ότι η 

θεσμική δομή της πλειοψηφίας των κρατών της Μέσης Ανατολής υπήρξε αποτέλεσμα 

όχι μόνο εσωτερικών διαδικασιών, αλλά και εμπλοκής των δυτικών κρατών στις 

εσωτερικές πολιτικές δομές, στην προσπάθεια τους να προβάλουν τη στρατιωτική και 

οικονομική τους επιρροή. Έτσι, οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, οι στρατιωτικές 

δομές, το πολιτικό σύστημα των κρατών της Μέσης Ανατολής υπήρξε αποτέλεσμα 

αυτών των επεμβάσεων των εξωτερικών δρώντων. Αυτή η κυριαρχία των εξωτερικών 

παραγόντων από την αποικιοκρατία και μετά δεν ήταν δυνατό να μην επιδράσει και 

στη διαδικασία εκδημοκρατισμού των κρατών.   

Επομένως, μέσω μια ιστορικής προοπτικής το παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσει 

να αποδείξει ότι η ο εκδημοκρατισμός των κρατών είναι μια διπλή διαδικασία, όπου 

καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν μεταβλητές, τόσο από το εσωτερικό, όσο και από 

το εξωτερικό. Επιπλέον, ο εκδημοκρατισμός γίνεται αντιληπτός ως μια μακρόχρονη 

διαδικασία που βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη και για τον λόγο αυτό η 

περιπτωσιολογική αυτή μελέτη επέλεξε την ιστορική προοπτική για τον έλεγχο των 

θεωριών που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Παράλληλα, καθώς η διατριβή αναγνωρίζει την ερμηνευτική αξία του 

ρεαλισμού, ο οποίος αντιμετωπίζει τα κράτη ως ενοποιητικούς παράγοντες που στα 

πλαίσια ενός ανταγωνιστικού αναρχικού συστήματος επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν 

την ισχύ τους, διαμορφώνοντας συμμαχίες με βάση αυτό που θεωρούν απειλή και 

ευκαιρία, θα τον αξιοποιήσει ερμηνευτικά, προκειμένου να αποδείξει τον τρόπο με 

τον οποίο οι εξωτερικοί δρώντες παρενέβησαν στη διαδικασία εκδημοκρατισμού στη 
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Μέση Ανατολή, άλλοτε ενισχύοντας και άλλοτε εμποδίζοντας τη δημοκρατική 

μετάβαση. Επομένως, η περιπτωσιολογική αυτή μελέτη αναδεικνύει τον τρόπο με τον 

οποίο τα αποτελέσματα διαμορφώνονται από το εξωτερικό πλαίσιο και από τους 

εσωτερικούς παράγοντες, δίνοντας έμφαση στην ιστορική προοπτική για την 

απόδειξη του παραπάνω συλλογισμού. 

Η περιπτωσιολογική μελέτη των πολιτικών συστημάτων της Μέσης Ανατολής 

είναι εφικτή, διότι αν και τα κράτη της περιοχής φαινομενικώς διαφέρουν ως προς 

την ιστορίας τους, τη γεωγραφική και πολιτική τους θέση, τον φυσικό τους πλούτο, 

ωστόσο, το κοινό εξωτερικό περιβάλλον και η στενή τους αλληλεπίδραση 

διαμορφώνουν το πλαίσιο εντός του οποίου οι συγκρίσεις είναι επιτρεπτές. 

Ειδικότερα, η περιοχή της Μέσης Ανατολής δέχθηκε τις επιδράσεις της 

Αποικιοκρατίας και του Ψυχρού Πολέμου, με αποτέλεσμα το διεθνές σύστημα να 

επηρεάσει την ιστορική φυσιογνωμία του συνόλου των κρατών της περιοχής
2
. 

Επιπλέον, τα κράτη της Μέσης Ανατολής, αν και διαθέτουν διαφορετικά 

πολιτικά συστήματα (μοναρχίες, προεδρικές δημοκρατίες, θεοκρατικά συστήματα) 

εμφανίζουν κοινά πολιτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το επίπεδο 

νομιμοποίησης τους
3
. Επίσης, τα κράτη της περιοχής εμφανίζουν ένα παρόμοιο 

πλαίσιο πολιτικής λειτουργίας, αποτέλεσμα τόσο των κοινών ιστορικών καταβολών 

των κρατών που διαμόρφωσαν τις εσωτερικές συνθήκες, όσο και της ανάμειξης 

άλλων δρώντων στο εσωτερικό αυτών των κρατών, τόσο περιφερειακών όσο και 

διεθνών. Αυτό που ο Fred Halliday ορίζει ως «περιορισμένη εθνική κυριαρχία», 

δηλαδή «ο απειροελάχιστος σεβασμός που επικρατεί γενικά στην περιοχή για την 

                                                 
2 Όπως επισημαίνει και ο Fred Halliday, «ιδιαίτερα οι πολιτικές των κρατών του αραβικού κόσμου, 

όποιες και αν είναι οι φυσικές και ιστορικές τους διαφορές, είναι μπλεγμένες μεταξύ τους, όχι μόνο 

λόγω των ομοιοτήτων που δημιουργούνται από την επίδραση του παραδείγματος, της προσωπικής 

επιρροής ή του χρήματος. Είναι όμως μπλεγμένες και λόγω της διαμόρφωσης των προσδοκιών των 

ελίτ των χωρών αυτών αλλά και της κοινής πολιτικής γλώσσας». Επομένως, η στρατηγική 

αλληλεπίδραση των κρατών της Μέσης Ανατολής με τη συμμετοχή της Τουρκίας, του Ιράν και του 

Ισραήλ, αλλά ακόμη και του Αφγανιστάν μετά την 11
η
 Σεπτεμβρίου του 2001, σε αυτό το 

περιφερειακό σύστημα που διαπλέκεται ολοένα και περισσότερο μετά τη δεκαετία του 1970 

τροφοδοτεί τα κοινά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν ένα κοινό πλαίσιο ανάλυσης. Βλ. Halliday Fred, 

ό.π., σ. 59 
3
 Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου η πλειοψηφία των πολιτικών 

συστημάτων διέθετε βασιλεία, κατά τη δεκαετία του 1950 ανήλθαν στην εξουσία επαναστατικά 

στρατιωτικά καθεστώτα που εγκαθίδρυσαν μονοκομματικές δημοκρατίες, στα τέλη της δεκαετίας του 

1970 παρατηρείται επίκληση των θρησκευτικών συμβόλων από μέρους των ηγετών και η θρησκεία 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο νομιμοποίησης της εξουσίας τους, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1990 

η εξουσία των ηγετών κλυδωνίζεται από το πολιτικό Ισλάμ το οποίο βρίσκει πρόσφορο έδαφος 

εξαιτίας των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν τα πολιτικά καθεστώτα της Μέσης 

Ανατολής και της απόσυρσης της οικονομικής και πολιτικής υποστήριξης από τις Μεγάλες Δυνάμεις 

μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. 
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αρχή της μη παρέμβασης[…]πρόκειται για τις επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις και 

επεμβάσεις του ενός κράτους της Μέσης Ανατολής στις υποθέσεις του άλλου»
4
. Άρα, 

όσο αυτόνομο και αν είναι ένα κράτος, τα όρια αυτής της αυτονομίας τελικά 

καθορίζονται από το ιστορικό πλαίσιο και από τους περιορισμούς που θέτει το 

άναρχο και ασύμμετρο διεθνές σύστημα. Το παρόν κεφάλαιο θέτει ως στόχο να 

διερευνήσει κατά πόσο αυτό το κοινό χαρακτηριστικό των κρατών του 

μεσανατολικού περιφερειακού συστήματος επιδρά στη διαδικασία των πολιτικών 

μετάβασης στη δημοκρατία.  

Το χρονολογικό πλαίσιο ανάλυσης της πορείας εκδημοκρατισμού των κρατών 

για την παρούσα ενότητα οριοθετείται από το τέλος της αποικιοκρατίας στα κράτη 

της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής έως το 2013, χρονιά που εξασθένησαν 

οι εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης και είχε ολοκληρωθεί η οποιαδήποτε πρώτη 

φάση εκδημοκρατισμού, υπό την έννοια της ανατροπής του προηγούμενου 

καθεστώτος και της μετάβασης σε ένα επόμενο καθεστώς. Κατά συνέπεια, με το 

παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση των παραγόντων εκείνων που 

επιδρούν ή καθυστερούν τον εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής. 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί η διερεύνηση και ο εντοπισμός των 

σύνθετων και βαθύτερων πολιτικών, κοινωνικών και διεθνολογικών αιτιών και ο 

αλληλοσχετιζόμενος ρόλος τους στον εκδημοκρατισμό των κρατών. Οι παράγοντες 

αυτοί συνδέονται και με τις ανατροπές των καθεστώτων έπειτα από τα γεγονότα της 

ονομαζόμενης από τα δυτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, «Αραβικής Άνοιξης». Αν 

και οι αιτίες του φαινομένου αυτού ποικίλουν, ωστόσο, βασική θέση του κεφαλαίου 

και σύμφωνη με τη βασική θεώρηση της διατριβής περί του ρόλου του διεθνούς 

παράγοντα στον εκδημοκρατισμό των κρατών αποτελεί η θέση ότι το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου αποδέσμευσε τις δυνάμεις εκείνες που είχαν κατασταλεί κατά τη 

διάρκεια της αποικιοκρατίας και του ανταγωνισμού των δύο υπερδυνάμεων, με 

αποτέλεσμα να προκληθεί ένα κύμα «αναταράξεων και ανακατατάξεων και στα τρία 

επίπεδα ανάλυσης: του ανθρώπου, του κράτους και του διεθνούς συστήματος»
5
. 

Ως εκ τούτου, η ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου θα εστιάσει στην 

περιπτωσιολογική μελέτη ορισμένων κρατών που βρέθηκαν στο επίκεντρο των 

γεγονότων των εξεγέρσεων που ξέσπασαν στον αραβικό κόσμο το 2010 έχοντας ως 

                                                 
4
 Halliday Fred, ό.π., σ. 60 

5
 Ήφαιστος Παναγιώτης, «Στρατηγική αντιπαράθεση στη μεταψυχροπολεμική εποχή και αστάθμητοι 

παράγοντες της μετα-αποικιακής εποχής», στο Μάζης Ι., Εξεγέρσεις στον αραβομουσουλμανικό κόσμο: 

ζητήματα ειρήνης και σταθερότητας στη Μεσόγειο, Εκδόσεις Ηρόδοτος, 2013, σ. 109-212 
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αφετηρία την εξέγερση στην Τυνησία. Με την περιπτωσιολογική αυτή μελέτη θα 

ελεγχθεί η θέση που διατυπώθηκε προηγουμένως, ότι δηλαδή η διαδικασία 

μετάβασης ενός κράτους της Μέσης Ανατολής στη δημοκρατία είναι εξαρτώμενη 

από τις εσωτερικές μεταβλητές κυρίως, όταν αυτές αλληλεπιδρούν με τις 

παρεμβάσεις των εξωτερικών δρώντων.   

Κατά συνέπεια, η περιπτωσιολογική αυτή μελέτη της πορείας 

εκδημοκρατισμού των κρατών θα συμπεριλάβει την Τυνησία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, 

τη Συρία, την Υεμένη, το Ιράκ, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και τα κράτη του 

Κόλπου (Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ομάν). Τα κράτη αυτά επιλέχθηκαν με κριτήριο 

το γεγονός ότι σε αυτά οι εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης» εκδηλώθηκαν με 

μεγαλύτερη ένταση, ενώ στα τέσσερα από αυτά (Τυνησία, Αίγυπτος, Λιβύη, Υεμένη) 

οδήγησαν στην ανατροπή των αυταρχικών καθεστώτων. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί 

και μια πρώτη συγκριτική προσέγγιση των γεγονότων στα κράτη της Ευρύτερης 

Μέσης Ανατολής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι παράγοντες εκείνοι που 

αποτέλεσαν έναν κοινό παρανομαστή των εξεγέρσεων και που οπωσδήποτε 

εκτείνονται χρονικά σε ένα βάθος χρόνου πολύ πριν τις αραβικές εξεγέρσεις και 

σχετίζονται με τις πολτικοοικονομικές δομές των κρατών της Ευρύτερης Μέσης 

Ανατολής και τον ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι επεμβάσεις και οι 

παρεμβάσεις των  Μεγάλων Δυνάμεων στο εσωτερικό των πολιτικών αυτών 

καθεστώτων.  

Η Τυνησία επιλέχθηκε, διότι αποτέλεσε την αφετηρία των εξεγέρσεων 

απ’όπου και μεταδόθηκαν οι διαδηλώσεις στις υπόλοιπες χώρες. Ταυτόχρονα, τα 

χαρακτηριστικά του πολιτικού της συστήματος ως μονοκομματικής δημοκρατίας επί 

Μπεν Άλι έμοιαζαν με τα υπόλοιπα κράτη της περιπτωσιολογικής μελέτης, με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να παραληφθεί από τη στιγμή μάλιστα που κατέχει θέση 

κλειδί για την ερμηνεία των γεγονότων της «Αραβικής Άνοιξης».  

Το κράτος της Αιγύπτου επιλέχθηκε με κριτήριο το ότι αποτελεί μια χώρα με 

εξαιρετικά σημαντική γεωστρατηγική θέση στον αραβικό κόσμο και στην Ευρύτερη 

Μέση Ανατολή και διότι ασκεί σημαντική επιρροή στις πολιτικές εξελίξεις των 

υπόλοιπων κρατών της περιοχής.  

Η Λιβύη, στην οποία μεταδόθηκε η «Αραβική Άνοιξη», αποτέλεσε το κράτος, 

όπου με την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων αποκρυσταλλώθηκε η διάλυση της 

κρατικής της οντότητας, οπότε μέσω της εξέτασής της αποτυπώνεται εναργεστέρα ο 
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ρόλος της επέμβασης των εξωτερικών δρώντων στις πολιτικές μεταβάσεις των 

κρατών. 

Η Συρία, επίσης, παρά το μικρό της μέγεθος διαδραματίζει έναν σημαντικό 

περιφερειακό γεωπολιτικό ρόλο, ενώ οι πιθανές εσωτερικές πολιτικές ανακατατάξεις 

οδηγούν στην εμπλοκή των Μεγάλων Δυνάμεων του διεθνούς συστήματος στα 

εσωτερικά της χώρας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η εξέγερση ταχύτατα 

στρατιωτικοποιήθηκε. 

Η Υεμένη επιλέχθηκε και αυτή εξαιτίας της σπουδαίας γεωστρατηγικής της 

θέσης στο νοτιοδυτικό άκρο της αραβικής χερσονήσου ως σημείου διέλευσης των 

πετρελαιοφόρων πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς τα κράτη της Δύσης. 

Επιπλέον, η Υεμένη τόσο πριν, όσο και μετά την ανεξαρτησία της χαρακτηρίζεται 

από τις επεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων στην εσωτερική πολιτική σκηνή της, 

ακριβώς εξαιτίας της γεωστρατηγικής της σπουδαιότητας. Παράλληλα, η πολιτική 

ανάπτυξη στην Υεμένη και τα χαρακτηριστικά του πολιτικού της συστήματος ως 

μονοκομματικής δημοκρατίας επί του καθεστώτος Σάλεχ μοιάζουν με τα υπόλοιπα 

κράτη υπό εξέταση.  

Το Ιράκ συμπεριλήφθηκε στην περιπτωσιολογική μελέτη του τελευταίου 

κεφαλαίου της διατριβής, διότι αποτέλεσε την πιο χαρακτηριστική περίπτωση, όπου ο 

εκδημοκρατισμός του πολιτικού συστήματος της χώρας βασίστηκε στη στρατιωτική 

επέμβαση μιας μεγάλης δύναμης, αυτής των ΗΠΑ. Ουσιαστικά οι ΗΠΑ 

καθοδήγησαν, όπως παρουσιάστηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, την αναμόρφωση 

του πολιτικού συστήματος του Ιράκ προς την κατεύθυνση της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας, υπό το πλαίσιο της εξυπηρέτησης των στρατηγικών τους συμφερόντων 

με απώτερο στόχο ο εκδημοκρατισμός του Ιράκ να λειτουργήσει ως «φάρος 

δημοκρατίας» για την αναμόρφωση της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής.   

Τέλος, στην περίπτωση των μοναρχιών της Ιορδανίας και της Σαουδικής 

Αραβίας θα επιχειρηθεί να καταδειχθεί ότι ο εκδημοκρατισμός των κρατών εξαρτάται 

κατά βάση από παράγοντες που συνδέονται με την πολιτική οικονομία των κρατών, 

με την αντοχή των πολιτικών και οικονομικών ελίτ στην πολιτική εξουσία και στη 

στήριξη που απολαμβάνουν από τις μεγάλες δυνάμεις, κυρίως από τις ΗΠΑ, ώστε να 

αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις κρίσεις νομιμοποίησης και να καταπνίγουν επιτυχώς 

τις εξεγέρσεις. Μέσω της περιπτωσιολογικής μελέτης των μοναρχιών της Ιορδανίας 

και της Σαουδικής Αραβίας θα επιχειρηθεί να καταδειχθεί ότι η πολιτική επιβίωση 

των μοναρχιών της Μέσης Ανατολής βασίστηκε στην πολιτική προστασία που 
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προσέφεραν στις οικονομικές και πολιτικές ελίτ οι μεγάλες δυνάμεις, κυρίως οι ΗΠΑ, 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υπολογισμοί ασφαλείας τους εις βάρος όμως του 

εκδημοκρατισμού.  

Τα κράτη του Κόλπου συμπεριλήφθησαν στην ανάλυση εξαιτίας του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος για τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές αντιπαραθέσεις 

εκφράζονται μέσω της θρησκευτικής ετερότητας, αλλά και εξαιτίας του σημαντικού 

ρόλου που διαδραματίζουν για το περιφερειακό και παγκόσμιο γεωπολιτικό 

γίγνεσθαι.  

Κατά συνέπεια, αυτό που θα επιχειρηθεί να καταδειχθεί μέσω του παρόντος 

κεφαλαίου και της μελέτης των πολιτικών συστημάτων των παραπάνω κρατών είναι 

ότι οι ερμηνείες που αντιλαμβάνονται τον εκδημοκρατισμό στη Μέση Ανατολή ως 

αποτέλεσμα πολιτισμικών χαρακτηριστικών είναι ανεπαρκείς, ενώ αντίθετα θα πρέπει 

να δοθεί έμφαση στους διεθνοπολιτικούς παράγοντες και στην επίδραση που αυτοί 

ασκούν στις εσωτερικές συνθήκες, ώστε να οδηγηθεί τελικώς ένα αυταρχικό 

καθεστώς στη δημοκρατική μετάβαση.  

 

11.2  Ο χαρακτήρας των εξεγέρσεων της «Αραβικής Άνοιξης»: μια 

απόπειρα συγκριτικής ερμηνευτικής προσέγγισης των παραγόντων 

εκδημοκρατισμού 
 

Όπως καταδείχθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο της διατριβής, αν και οι 

Άραβες αποτελούσαν τη μεγάλη εξαίρεση στο –κατά Huntington- «τρίτο κύμα» προς 

τον εκδημοκρατισμό στη βάση πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, ωστόσο, τα γεγονότα 

της «Αραβικής Άνοιξης» απέδειξαν ότι: α) οι αραβικοί πληθυσμοί είναι σε θέση να 

κινητοποιηθούν εναντίον των αυταρχικών καθεστώτων με βασικό αίτημα τη 

δημοκρατία και β) ότι οι δημοκρατικές μεταβάσεις στη Μέση Ανατολή εξαρτώνται 

περισσότερο από παράγοντες που συνδέονται με την πολιτική οικονομία των κρατών, 

με την αντοχή των αυταρχικών καθεστώτων και με την πολιτική στρατηγική των 

μεγάλων δυνάμεων, παρά με ερμηνείες που αντιλαμβάνονται τον εκδημοκρατισμό 

στην περιοχή ως αποτέλεσμα πολιτισμικών χαρακτηριστικών.  

Προτού αναλυθεί η σημασία των γεγονότων για κάθε κράτος ξεχωριστά, 

κρίνεται σκόπιμο να επιχειρηθεί ένας ορισμός του φαινομένου που έμεινε γνωστό ως 

«Αραβική Άνοιξη». Ως εκ τούτου, ο όρος «Αραβική Άνοιξη», ο οποίος έχει δυτική 

προέλευση, χρησιμοποιείται, για να περιγράψει τα γεγονότα στις αραβικές χώρες που 

οδήγησαν στις παναραβικές λαϊκές εξεγέρσεις και συνακόλουθα στις κυβερνητικές 
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αλλαγές των καθεστώτων στην Τυνησία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και που προκάλεσαν 

πολιτική και κοινωνική κρίση σε μια σειρά κρατών στη Μέση Ανατολή ανάμεσα τους 

και στη Συρία, η οποία τη στιγμή συγγραφής της διατριβής μαίνεται από έναν 

εμφύλιο πόλεμο, στο Μπαχρέιν, την Υεμένη, την Ιορδανία, το Μαρόκο και σε 

μικρότερο βαθμό στο Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία
6
.  Με άλλα λόγια, ο όρος 

χρησιμοποιείται, για να περιγράψει το σύνολο των πολιτικών εξελίξεων στο 

εσωτερικό των αραβικών κρατών, με χρονική αφετηρία την εξέγερση στην Τυνησία 

το Δεκέμβριο του 2010, με σκοπό την εκθρόνιση των αυταρχικών καθεστώτων
7
. 

Βεβαίως, το φαινόμενο της «Αραβικής Άνοιξης» αποτελεί ένα εσωτερικό 

πολιτικό φαινόμενο, του οποίου την εξέλιξη παρακολουθούμε από τις αρχές τις 

δεκαετίας του 1990, όταν, μετά τον πόλεμο στον Κόλπο, την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ξεκίνησε μια διαδικασία 

αναδιαμόρφωσης των δομών διακυβέρνησης της Μέσης Ανατολής με στόχο τον 

εκδημοκρατισμό
8
. Ωστόσο, αν και εσωτερικό πολιτικό φαινόμενο, δεν θεωρείται 

                                                 
6
 Ο όρος «Αραβική Άνοιξη» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Αμερικανό δημοσιογράφο 

Mark Lynch, σε άρθρο του στο περιοδικό Foreign Policy. Ο Mark Lynch συνέδεσε την εκλογή του 

Μπάρακ Ομπάμα στην προεδρία των ΗΠΑ το 2008, με μια διαδικασία πολιτικών μετάβασης των 

κρατών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής στη δημοκρατία αντίστοιχη με την ευρωπαϊκή 

«άνοιξη των λαών» του 1848. Σύμφωνα με τον Mark Lynch η εκλογή Ομπάμα και η ομιλία του στο 

Κάιρο το 2009 σημειολογικά σηματοδοτούσε την επαναφορά ενός κλίματος εκδημοκρατισμού στη 

Μέση Ανατολή ενώ η διάδοση των διαδηλώσεων στον αραβικό κόσμο ερμηνεύθηκε ως η επικράτηση 

της «Αραβικής Άνοιξης του Ομπάμα». Βλ. Lynch Mark, Obama’s ‘Arab Spring’, Foreign Policy, 

January 6, 2011 http://foreignpolicy.com/2011/01/06/obamas-arab-spring/   
7
 Βεβαίως, αυτό το φαινόμενο των εξεγέρσεων με αίτημα τη δημοκρατία δεν θα πρέπει να θεωρείται 

ως ένα τετελεσμένο γεγονός και ως τέτοιο να αξιολογείται. Είναι πολύ νωρίς, για να καταλήξουμε σε 

οριστικά συμπεράσματα και ίσως η επιλογή του όρου «Αραβική Άνοιξη» να αποδειχθεί ατυχής, καθώς 

τα αποτελέσματα αυτού του φαινομένου επηρεάζουν ακόμα τη Μέση Ανατολή με τις εξελίξεις να 

παραμένουν απρόβλεπτες. Η ζύμωση του φαινομένου βρίσκεται ακόμα εν εξελίξει και είναι αδύνατο 

να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία του εκδημοκρατισμού στον αραβικό κόσμο 

και στη Μέση Ανατολή μέσα από αυτό το οποίο σηματοδοτεί την αφετηρία του εκδημοκρατισμού, το 

πρώτο στάδιο «μετάβασης» στη δημοκρατία. Συνεπώς, η «Αραβική Άνοιξη»-θα επιλέξουμε εδώ τη 

διαδεδομένη χρήση του όρου- πρέπει να ειδωθεί ως ένα από τα σημεία μιας μάλλον μακράς 

διαδικασίας μετάβασης από αυταρχικά και πατερναλιστικά καθεστώτα σε περισσότερο 

αντιπροσωπευτικές και πιο δημοκρατικές μορφές εξουσίας. 
8
 Μάλιστα η δεκαετία του ’90 στο εσωτερικό των κρατών της Μέσης Ανατολής σηματοδότησε μια 

ανάπτυξη των δημοκρατικών διαδικασιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κράτη του Κόλπου εισήγαγαν 

μια σειρά από πολιτικές διαδικασίες, όπου οι μονάρχες συμβουλεύονταν τα μέλη διάφορων 

νεοϊδρυθέντων συμβουλευτικών σωμάτων. Ακόμα και στο Ιράν έγινε σημαντική προσπάθεια, για να 

εισαχθούν πλουραλιστικές δομές στην αυταρχική διακυβέρνηση που είχε εγκαινιαστεί μετά την 

Ισλαμική Επανάσταση. Έτσι, ο Πόλεμος του Κόλπου επέδρασε σε σημαντικό βαθμό στην εσωτερική 

πολιτική δομή των αραβικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής. Ειδικά στα κράτη του Κόλπου κατά 

τη διάρκεια της πολεμικής κρίσης ενθαρρύνθηκε η κριτική για τον ρόλο των δυναστειών και των 

πολιτικών που αυτές ακολουθούσαν. Η κριτική αυτή προς τις δυναστείες της περιοχής οδήγησε σε μια 

απαίτηση για μεγαλύτερη πολιτική φιλελευθεροποίηση των πολιτικών τους συστημάτων και τα 

καθεστώτα του Κόλπου αντέδρασαν είτε με τη διεξαγωγή εκλογών, όπως στο Κουβέιτ, είτε με την 

εισαγωγή ενός συμβουλευτικού σώματος του οποίοι τα μέλη επιλέγονταν και τοποθετούνταν, για να 

εκπροσωπούν, ωστόσο, κατά βάση τις ισχυρές πλειοψηφίες και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους 

στην κοινωνική ζωή των κρατών. 

http://foreignpolicy.com/2011/01/06/obamas-arab-spring/
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αποκομμένο από τις διεθνείς εξελίξεις, αφού επηρεάζει τα διεθνοπολιτικά δεδομένα 

λόγω των επιπτώσεων που προκαλεί σε οικονομικό και γεωστρατηγικό επίπεδο 

ανατρέποντας την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Επηρεάζει τη στάση των 

μεγάλων δυνάμεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, μεταστρέφει την εξωτερική 

και εσωτερική πολιτική των κρατών και τα εξαναγκάζει να αναθεωρήσουν τις 

περιφερειακές συμμαχίες τους. Επομένως, η «Αραβική Άνοιξη» μπορεί να ειδωθεί ως 

το επιστέγασμα  προσπαθειών και πιέσεων δεκαετιών για «αλλαγή» στα πολιτικά 

καθεστώτα της Μέσης Ανατολής. 

Αν και η εξέλιξη και η κατάληξη των εξεγέρσεων υπήρξε διαφορετική για 

κάθε κράτος ωστόσο μπορούν να εντοπιστούν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. 

Πρώτον, οι εξεγερμένοι της «Αραβικής Άνοιξης» εμπνεύστηκαν ο ένας από τις 

μεθόδους του άλλου
9
. Δεύτερον, οι εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης» ταυτίστηκαν 

με το αίτημα για περισσότερη δημοκρατία και σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Τρίτον, δεν υποκινήθηκαν από συγκεκριμένη ηγεσία ή πολιτική 

παράταξη, αλλά, αντίθετα, οι διαδηλωτές κινητοποιήθηκαν αυθόρμητα με έναν κοινό 

στόχο, την απομάκρυνση από την εξουσία των διεφθαρμένων καθεστώτων τους. 

Τέταρτον, ο ρόλος της νεολαίας και των νέων τεχνολογιών υπήρξε καταλυτικός στην 

οργάνωση των μαζικών διαδηλώσεων. Η πλειοψηφία των εξεγερθέντων ήταν νέοι, 

μορφωμένοι και οι εξεγέρσεις δεν χαρακτηρίζονταν όπως στο παρελθόν από 

αντιαμερικανισμό, ούτε και επιδίωκαν την εγκαθίδρυση θεοκρατικών καθεστώτων, 

όπως κατά την Επανάσταση του 1979 στην Τεχεράνη.   

Μάλιστα, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι μαζικές διαδηλώσεις και τα 

πολιτικά αιτήματα που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της «Αραβικής Άνοιξης» δεν 

προέρχονταν από την αφήγηση του πολιτικού Ισλάμ, αλλά αφορούσαν σε ζητήματα 

που σχετίζονταν με τον πολιτικό πλουραλισμό. Κατά συνέπεια, τα αιτήματα των 

επαναστατών δεν αφορούσαν στην απαίτηση για ισλαμική διακυβέρνηση, αλλά 

σχετίζονταν περισσότερο με το τέλος της καθεστωτικής διακυβέρνησης, με την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 

κατοχύρωση πολιτικών και ατομικών ελευθεριών. Το Ισλάμ μπορεί να είχε 

διαμορφώσει το κοινωνικό πλαίσιο, αλλά οι πολιτικές του διακηρύξεις δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στις απαιτήσεις των διαδηλωτών. Μάλιστα, παρά το γεγονός 

ότι τα ισλαμιστικά κινήματα προκρίνονταν ως τα πιο οργανωμένα πολιτικά και ως η 

                                                 
9
 Οι εξεγερμένοι στα κράτη της Μέσης Ανατολής επαναλάμβαναν παντού το ίδιο σύνθημα: Al- Shaab 

yurid isqat al- nizam («Ο λαός θέλει την πτώση του καθεστώτος»). 
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πιο σίγουρη εναλλακτική σε περίπτωση κατάρρευσης των αυταρχικών καθεστώτων, 

στην πραγματικότητα οι ισλαμιστές μετριοπαθείς συμμετείχαν ελάχιστα στις 

εξεγέρσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής ως επίσημα 

κινήματα-φορείς
10

. 

Τελικώς, στη Μέση Ανατολή τα εξεγερμένα πλήθη δεν είχαν ξεκάθαρη άποψη 

για τις πολιτικές και κοινωνικές εξουσίες που θα αντικαθιστούσαν τους αυταρχικούς 

ηγέτες, ενώ δεν διέθεταν και κάποιου είδους οργανωτική αρχή. Έτσι, η μορφωμένη, 

πολιτικά φιλελεύθερη και εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες πρωτοπορία της 

«Αραβικής Άνοιξης» πολύ γρήγορα τέθηκε στο περιθώριο από τους ισλαμιστές και 

στην περίπτωση της Αιγύπτου από τους ισλαμιστές και τον στρατό. Κατά συνέπεια, 

όταν διεξήχθησαν εκλογές το πολιτικό ισλάμ, αν και δεν ήταν ο πρωταγωνιστής των 

εξεγέρσεων, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της «Αραβικής Άνοιξης», γεγονός που 

διαπιστώθηκε και από τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν σε αρκετές 

αραβικές χώρες. Το αποτέλεσμα ήταν το πολιτικό ισλάμ να κατευθύνει την πορεία 

της δημοκρατικής μετάβασης. Η νίκη τους ήταν σχεδόν δεδομένη σε οποιαδήποτε 

εκλογική αναμέτρηση, κυρίως, εξαιτίας των δικτύων κοινωνικής πρόνοιας που είχαν 

δημιουργήσει εδώ και δεκαετίες, αποκτώντας πρόσβαση σε διάφορες κοινωνικές 

τάξεις και της αυστηρής οργανωτικής τους προσήλωσης. Η νίκη του πολιτικού ισλάμ, 

το οποίο υποστήριζε ότι αποδεχόταν τον πολιτικό πλουραλισμό ως πολιτική αρχή, 

στην Τυνησία και το Μαρόκο, η ισχυρή κοινοβουλευτική του παρουσία στην Αίγυπτο 

σε συνδυασμό με την ηγεμονία του μετριοπαθούς ισλαμιστικού AKP στην Τουρκία 

και την ισχυρή ισλαμιστική παρουσία στην μετα-κανταφική Λιβύη και σε μια μετα-

μπααθική Συρία άλλαξαν τα πολιτικά δεδομένα στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, τα 

φιλελεύθερα κόμματα και τα κόμματα της αριστεράς είχαν πάψει να έχουν σημαντικά 

κοινωνικά ερείσματα και βρίσκονταν αποξενωμένα από τα καθημερινά προβλήματα 

του απλού λαού. Οι φιλελεύθεροι δημοκράτες αποδείχθηκαν ότι ήταν οι πιο 

ανοργάνωτοι πολιτικά στη Μέση Ανατολή, διαιρεμένοι εσωτερικά, με αποτέλεσμα να 

μην εκπροσωπούνται σοβαρά από κάποιο πολιτικό κόμμα που να στοχεύει στην 

εξουσία. 

                                                 
10

 Για παράδειγμα, στην Αίγυπτο η «Μουσουλμανική Αδελφότητα» δεν συμμετείχε στις διαδηλώσεις 

που οργάνωσε το κίνημα της 6
ης

 Απριλίου. Επίσης, στην Τυνησία το κόμμα Al-Nahda δεν κράτησε 

επαναστατική στάση παρά τις καταπιέσεις που υπέστη από το καθεστώς Μπεν Άλι. Στο Μαρόκο οι 

ισλαμιστές δεν έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο Κίνημα της 20
ης

 Φεβρουαρίου. Μόνο στην Ιορδανία οι 

ισλαμιστές πίεσαν τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων. Βλ. Joffe 

George, “The Arab Spring in North Africa: origins and prospects”, The Journal of North African 

Studies, Vol.16, no.4, December 2011, σ. 526 
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 Επομένως, μετά την «Αραβική Άνοιξη» οι πολιτικές διαδικασίες στη Μέση 

Ανατολή καθοδηγήθηκαν από ιδεολογίες που στόχευαν λιγότερο στην κατοχύρωση 

των πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων και περισσότερο σε ζητήματα 

κατοχύρωσης της ταυτότητας, των εθνικών αξιών και της απεξάρτησης από τη 

Δύση
11
. Το αποτέλεσμα ήταν η επαναφορά στην πολιτική συζήτηση του διλήμματος 

της κατάληψης της εξουσίας από ισλαμιστές. Χωρίς αμφιβολία, το φαινόμενο που 

ονομάστηκε «Αραβική Άνοιξη» και που έλαβε διάφορες εκφάνσεις από τη σχετικά 

ομαλή μετάβαση στην Τυνησία ως τον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο στη Συρία 

χαρακτηρίστηκε από την υπαναχώρηση των κοσμικών, φιλελεύθερων, αριστερών και 

εθνικιστικών πολιτικών δυνάμεων και από την επανάκαμψη όλων των μορφών του 

πολιτικού Ισλάμ από τους «μετριοπαθείς» έως τους «ριζοσπαστικούς» ισλαμιστές, 

σαλαφιστές. 

Επιπλέον, κοινό χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι η «Αραβική Άνοιξη» 

εκδηλώθηκε, κυρίως, στα κράτη με ημιτελείς δημοκρατίες, δηλαδή κράτη τα οποία 

συνδύαζαν τις χαλαρές πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις με τον αυταρχισμό. 

Η πλειοψηφία των κρατών αυτών κατατασσόταν στα μονοκομματικά πολιτικά 

συστήματα όπου το ένα και μοναδικό κόμμα ασκούσε τη διακυβέρνηση, χωρίς την 

ύπαρξη αντιπολιτευτικών ομάδων ικανών να επιδράσουν επί της πολιτικής πορείας 

αυτών των κρατών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του τύπου των 

μονοκομματικών καθεστώτων αποτελούσε η Αίγυπτος και η Τυνησία. Αυτός ο τύπος 

πολιτικών καθεστώτων αναγνωρίζεται ως η μετεξέλιξη του εθνικού επαναστατικού 

κράτους, το οποίο κυριαρχούσε για μεγάλο μέρος του 20
ου

 αιώνα στη Μέση Ανατολή 

12
 και λειτουργούσε κάτω από αυταρχικές προσωποκεντρικές δομές εξουσίας. Κράτη 

                                                 
11

 Aliboni Alberto, “The International Dimension of the Arab Spring”, The International Spectator: 

Italian Journal Of International Affairs, 46:4, σ. 5-9 
12

 Η εγγύτητα της Μέσης Ανατολής στην Ευρώπη συνέβαλε στη διάδοση των ιδεολογικών εκείνων 

τάσεων που οδήγησαν στον σχηματισμό των σύγχρονων εθνών-κρατών στην Ευρώπη, κυρίως του 

εθνικισμού, του πολιτικού φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού. Η «αραβική αφύπνιση» ξεκίνησε 

στα μέσα του 1800 και κορυφώθηκε με τα κινήματα για ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση κατά τον 20
ο
 

αιώνα. Ωστόσο, κανένας από τους παραπάνω στόχους δεν υλοποιήθηκε νωρίτερα από το 1950 εξαιτίας 

της Αποικιοκρατίας. Το κίνημα του Κεμάλ Ατατούρκ στην Τουρκία μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου υπήρξε το πρώτο επιτυχημένο εθνικιστικό κίνημα στην περιοχή. Με την αποαποικιοποίηση 

στις αρχές της δεκαετίας του 1950 οι αποικιακές πολιτικές δομές αμφισβητήθηκαν από σημαντικά 

ιδεολογικά κινήματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 

αναπτύχθηκαν μια σειρά από εναλλακτικές πολιτικές προσεγγίσεις που ενσωμάτωναν τις ισλαμικές 

πολιτικές αξίες σε ένα κοσμικό πλαίσιο και εμπνέονταν από τα έργα του Καρλ Μαρξ, του Λένιν αλλά 

και του Τόμας Τζέφερσον και του Τζόν Λόκ. Οι προσεγγίσεις αυτές έδιναν έμφαση σε ένα ισχυρό, 

συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό κράτος και ήταν επηρεασμένες από το μοντέλο των φιλελεύθερων 

δημοκρατιών της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρεια Αμερικής. Επίσης, την ίδια εποχή το μοντέλο της 

κομμουνιστικής Σοβιετικής Ένωσης ήταν αρκετά ελκυστικό. Τα διάφορα πολιτικά μοντέλα του 

σοσιαλισμού ήταν ελκυστικά όχι μόνο στα κράτη του αραβικού κόσμου αλλά σε όλα τα κράτη που 
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όπως η Λιβύη, η Τυνησία, η Συρία, η Αλγερία, η Αίγυπτος βασίζονταν σε μια 

κυρίαρχη πολιτική ιδεολογία για να ασκούν την εξουσία τους, όπως αυτή εκφραζόταν 

μέσω του μοναδικού πολιτικού κόμματος, το οποίο παρείχε τόσο την υποστήριξη, 

όσο και τη νομιμοποίηση της κρατικής εξουσίας. Εξαίρεση αποτελούσε το 

παράδειγμα του Λιβάνου ως μοναδικής αραβικής χώρας η οποία δεν διέθετε ούτε 

μοναρχία, ούτε αποτελούσε μονοκομματικό κράτος, αλλά το πολίτευμα της 

βασιζόταν στη συνεργασία των πολιτικών/θρησκευτικών κοινοτήτων. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει, λοιπόν, είναι ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι 

εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης» ξέσπασαν στα κράτη με μονοκομματικά 

συστήματα διακυβέρνησης, τα οποία εμπνέονταν κατά το παρελθόν από την 

ιδεολογία του αραβικού εθνικισμού
13

.  

Έως το 1980 οι αυταρχικοί ηγέτες του αραβικού εθνικισμού κατέστελλαν 

κάθε αντιπολίτευση, κυβερνούσαν συγκεντρωτικά και κατασπαταλούσαν τους 

εθνικούς πόρους. Τα παναραβικά κοσμικά κόμματα αντικαταστάθηκαν από τα 

ισλαμιστικά κινήματα, τα οποία ασκούσαν μεγάλη επιρροή στον πολιτισμό και στην 

προσωπική ζωή των πολιτών. Στα υπόλοιπα κράτη της Μέσης Ανατολής, όπως για 

παράδειγμα στην Αλγερία, η οποία ωστόσο στο παρελθόν είχε υποστεί έναν δεκαετή 

εμφύλιο πόλεμο και, κυρίως, στις μοναρχίες
14

, οι εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης» 

δεν προκάλεσαν σοβαρές πολιτειακές αλλαγές, αλλά οδήγησαν σε μια σειρά 

κοινωνικών παροχών και περιορισμένων μεταρρυθμίσεων φιλελεύθερου τύπου υπό 

την μορφή ενός ήπιου εκδημοκρατισμού του πολιτικού συστήματος ως στρατηγικής 

επιβίωσης. 

                                                                                                                                            
μόλις είχαν αποτινάξει της Αποικιοκρατία. Αποτέλεσμα των παραπάνω πολιτικών εξελίξεων ήταν η 

επικράτηση δύο εθνικιστικών επαναστατικών ιδεολογιών στη Μέση Ανατολή του Μπααθισμού και 

του Νασερισμού. Βλ. Gerner Deborah J., and Jillian Schwedler (eds.), Understanding the 

Contemporary Middle East,  Lynne Rienner, Boulder, 2000, σ. 102 
13

 Ο αραβικός εθνικισμός ως ιδεολογία παρήκμασε έπειτα από την ταπεινωτική ήττα των Αράβων από 

το Ισραήλ το 1967. Η ελπίδα της αραβικής ενότητας έσβησε οριστικά μετά τον θάνατο του Νάσσερ 

τρία χρόνια αργότερα. 
14

 Οι μοναρχίες της Μέσης Ανατολής, όπως αυτές της Αραβικής Χερσονήσου και της Βορείου 

Αφρικής, είναι έντονα πατριαρχικές στη δομή τους με τον εμίρη ή τον βασιλιά να λαμβάνει τις 

αποφάσεις με αποκλειστικό γνώμονα αυτό που θεωρεί ο ίδιος σωστό για τον λαό του. Οι 

συνταγματικές μοναρχίες όπως της Ιορδανίας και του Μαρόκο αναγνωρίζουν την κυρίαρχη πολιτική 

εξουσία του μονάρχη, αλλά έχουν εγκαθιδρύσει και εκλεγμένα νομοθετικά σώματα με περιορισμένη 

εξουσία. Οι περισσότερες από τις σημερινές μοναρχίες της Μέσης Ανατολής κατάφεραν να 

επιβιώσουν του κύματος κατάρρευσης των μοναρχιών και της εγκαθίδρυσης εθνικών επαναστατικών 

δημοκρατιών που σάρωσε την πλειοψηφία των κρατών μεταποικιοκρατικά, κατά την περίοδο του 1950 

και του 1960, όταν οι περισσότερες από τις δυναστείες της Μέσης Ανατολής απομακρύνθηκαν από την 

εξουσία (Αίγυπτος 1952, Τυνησία 1956, Ιράκ 1958, Υεμένη 1962, Νότια Αραβία Υεμένη 1967, Λιβύη 

1969). Βλ. Gerner Deborah J., and Jillian Schwedler (eds.), Understanding the Contemporary Middle 

East,  Lynne Rienner, Boulder, 2000, σ. 97 
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Από το 1969 και έπειτα η μόνη δυναστεία που ανατράπηκε ήταν η δυναστεία 

των Παχλαβί στο Ιράν, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι λοιπές μοναρχίες της Μέσης 

Ανατολής κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις πιέσεις που δέχτηκαν 

μετααποικιακά, είτε καταπιέζοντας τη δημοκρατική απαίτηση των λαών, είτε 

καταστέλλοντας τις αντιπολιτευτικές δυνάμεις ή προσαρμόζοντας την εξουσία τους 

στις λαϊκές πιέσεις για πολιτικές μεταρρυθμίσεις
15

. Και πράγματι, κοινωνικοπολιτικές 

δομές όπως το diwan (άτυπες μαζώξεις σε οικίες μελών της πολιτικής ελίτ όπου 

συζητούνται θέματα της επικαιρότητας) σε συνδυασμό με τον ισλαμικό θεσμό της 

shura (διαβούλευση) βοήθησαν τις εναπομείνασες μοναρχίες να διατηρηθούν στην 

εξουσία. Επιπλέον, οι σημαντικές οικονομικές πηγές από τα έσοδα του πετρελαίου 

και το κράτος πρόνοιας που προσέφερε το μοντέλο του κράτους-εισοδηματία  

συνέβαλλαν, ώστε να εξαγοραστεί σε αρκετές περιπτώσεις η κριτική της 

αντιπολίτευσης. Επίσης, σημαντικός παράγοντας για την πολιτική επιβίωση των 

περισσότερων μοναρχιών ήταν και η πολιτική συμμαχία που φρόντιζαν να συνάπτουν 

με τις μεγάλες δυνάμεις της Δύσης, κυρίως τις ΗΠΑ, οι οποίες στο όνομα του 

αντικομμουνισμού ή της αντιτρομοκρατίας και στο πλαίσιο των υπολογισμών 

ασφαλείας τους, αναλάμβαναν την προστασία των κυρίαρχων ελίτ, τις οποίες και 

προμήθευαν με τεχνογνωσία και οπλισμό τις περισσότερες φορές εις βάρος των 

δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων.  

Έτσι, οι μοναρχίες της Μέσης Ανατολής εμφανίζονται πιο ανθεκτικές στις 

εξεγέρσεις, αν και αντιμετωπίζουν μια σειρά εσωτερικών πολιτικών κρίσεων που 

αφορούν αιτήματα αλλαγής. Αυτό που διαπιστώνεται, επομένως, είναι ότι οι 

μοναρχίες της Μέσης Ανατολής σε σχέση με τις προεδρικές δημοκρατίες διαθέτουν 

μια ευελιξία προσαρμογής στις κρίσεις που απειλούν τη νομιμοποίησή τους, γεγονός 

που παρατείνει την παραμονή τους στην εξουσία. Για παράδειγμα, το Μαρόκο, η 

Ιορδανία, το Ομάν και τα βασίλεια του Περσικού Κόλπου αντιμετωπίζουν τα ίδια 

δημογραφικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά προβλήματα με τις προεδρικές 

δημοκρατίες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, αλλά διαθέτουν 

ευέλικτες πολιτικές δομές αντιμετωπίζοντας τις εξεγέρσεις με την παραχώρηση της 
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 Σε τέσσερα κράτη-στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στο Μαρόκο και στο Ομάν-οι ίδιες δυναστείες 

διατηρούν την εξουσία για πάνω από 20 χρόνια. Η βασιλική δυναστεία στο Ομάν κυβερνά από το 1749 

και ο σουλτάνος Καμπούς (Qaboos) κατέλαβε την εξουσία το 1970, όταν ανέτρεψε τον πατέρα του, 

έπειτα από ένα αιματηρό πραξικόπημα που είχε την υποστήριξη των Βρετανών. Η διακυβέρνηση των 

Sabah στο Κουβέιτ έχει τις ρίζες της στα 1700, όταν μια νομαδική φυλή εγκαταστάθηκε στην 

βορειοανατολική αραβική ακτή. Η δυναστεία Αλ-Χαλίφα εγκαθίδρυσε την εξουσία της στο Μπαχρέιν 

το 1782, αφού νίκησε τους Ιρανούς, οι οποίοι ήλεγχαν τα νησιά. 



 

[440] 

 

νομοθετικής εξουσίας στα εκλεγμένα κοινοβούλια, διατηρώντας έτσι ένα σημαντικό 

μέρος της εκτελεστικής εξουσίας υπό τον άμεσο έλεγχο τους
16
. Βεβαίως, στις 

περισσότερες από τις μοναρχίες το ζητούμενο δεν αφορά στην αντικατάσταση ή 

έξωση των δυναστειών αλλά στην πολιτική αντιπροσώπευση των πολιτών. 

Ακολουθώντας μια κατευναστική πολιτική
17

 απέναντι στις απαιτήσεις των λαών τους 

για περισσότερες ελευθερίες και δημοκρατία, η πλειοψηφία των μοναρχιών 

κατευθύνθηκε σε έναν περιορισμένο εκδημοκρατισμό των πολιτικών τους 

συστημάτων, για να αποφύγουν την επέκταση του ντόμινο της «Αραβικής Άνοιξης» 

στα κράτη τους και αναγκάστηκαν να προβούν σε προληπτικές οικονομικές 

παραχωρήσεις προσφέροντας οικονομική βοήθεια προς τα ασθενέστερα κοινωνικά 

στρώματα
18
. Οι πολιτικές αυτές των παραδοσιακών μοναρχιών απέναντι στις πιέσεις 

για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις θυμίζουν τις εξεγέρσεις του 1848 στην Ευρώπη, 

όταν η Γερμανία και η Ιταλία διεύρυναν τα συντάγματα τους, περιόρισαν την 

απόλυτη εξουσία του βασιλιά και συναίνεσαν σε εκλεγμένα κοινοβούλια, για να 

αποφύγουν την περαιτέρω επέκταση της επανάστασης.  

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η ανάλυση για τα αίτια της 

«Αραβικής Άνοιξης» μπορεί να βασιστεί στη θεώρηση περί αλληλεξάρτησης 

εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που αναλύθηκε διεξοδικά στα προηγούμενα 
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 Goldstone, Jack A., «Γιατί έγιναν οι επαναστάσεις το 2011: η αδυναμία και η αντοχή των 

απολυταρχικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή», Foreign Affairs, The Hellenic Edition, 01/12/2011 
17

 Ο βασιλιάς της Ιορδανίας προχώρησε σε αλλαγή κυβέρνησης. Στο Μαρόκο, όταν οι διαδηλωτές 

πλήθαιναν στην πρωτεύουσα Ραμπάτ, ο βασιλιάς ανακοίνωσε πολιτικές μεταρρυθμίσεις, δημοψήφισμα 

για την αλλαγή Συντάγματος και εκλογές. Επίσης, ο βασιλιάς, Μοχάμεντ VI, προχώρησε σε 

συνταγματικές αλλαγές προκειμένου να αναγνωρίσει την Tamazight, την γλώσσα των Βερβέρων, ως 

επίσημη γλώσσα μαζί με την αραβική γλώσσα. Ο Σουλτάνος Καμπούς του Ομάν αντικατέστησε 12 

μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και υποσχέθηκε 50.000 νέες θέσεις εργασίας και εξήγγειλε μια 

σειρά πολιτικών μεταρρυθμίσεων ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας επιτροπής η οποία θα 

μελετούσε την αναθεώρηση του Συντάγματος και την ενίσχυση των εξουσιών του Κοινοβουλίου. Στο 

Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της «Αραβικής Άνοιξης», η δυναστεία Al Khalifah επιβίωσε της 

εξέγερσης με τη συμβολή περίπου 20.000 στρατευμάτων της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ. Ο 

Αλγερινός πρωθυπουργός, Αμπντελαζίζ Μπουτεφλίκα, ανακοίνωσε μείωση τιμών σε βασικά 

καταναλωτικά αγαθά και απέσυρε και το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που διατηρούσε η Αλγερία από 

την εποχή του εμφυλίου πολέμου το 1990. Βλ. Κυριακίδης Κλεάνθης, ό.π., σ. 52 
18

 Η πολιτική αυτή υιοθετήθηκε από τα πλούσια πλουτοπαραγωγικά κράτη της Σαουδικής Αραβίας, 

του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κουβέιτ κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων 

της «Αραβικής Άνοιξης». Οι κυβερνήσεις των παραπάνω κρατών προχώρησαν σε αυξήσεις των 

μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών κατά τουλάχιστον 30%. Η Σαουδική Αραβία 

ανακοίνωσε την διεξαγωγή εκλογών στις οποίες οι γυναίκες εκτός του ότι θα μπορούσαν να 

συμμετέχουν θα μπορούσαν να καταλάβουν για πρώτη φορά και το ένα τρίτο των εδρών, ενώ στο 

Κατάρ και στο Ομάν ξεκίνησαν διεργασίες, ώστε να παραχωρηθούν ακόμη περισσότερες εξουσίες στα 

Συμβουλευτικά Σώματα. Βλ. Taheri Amir, “The Arab Spring has toppled some despots and enriched 

the Arab political vocabulary. But what are its limits and what should Western Democracies do to help 

it achieve its objectives?”, American Foreign Policy Interests: The Journal of the National Committee 

on American Foreign Policy, Volume 33, Number 6, 2011, σ. 274 
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κεφάλαια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες πολιτειακές αλλαγές έλαβαν 

χώρα στα ημιδημοκρατικά/ημιαυταρχικά καθεστώτα του αραβικού κόσμου, τα 

περισσότερα από τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των «αποτυχημένων 

κρατών»
19

. Ως εκ τούτου και σε αντίθεση με τις θεωρίες κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης των κρατών, η διαδικασία εκδημοκρατισμού στα κράτη όπου μεταδόθηκε 

η «Αραβική Άνοιξη» ενεργοποιήθηκε εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών 

(και όχι της οικονομικής ανάπτυξης όπως προβλέπει η θεωρία κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης των κρατών) που με τη σειρά τους ενεργοποίησαν μια κρίση 

νομιμοποίησης άνευ προηγουμένου. Ασφαλώς, οι οικονομικές συνθήκες έπαιξαν 

καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του πλαισίου εντός του οποίους ξέσπασαν τα 

γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης».  Οι διαδικασίες εκδημοκρατισμού 

ενεργοποιήθηκαν σε αυτού του είδους τα καθεστώτα, διότι αποδείχθηκαν εξαιρετικά 

ευάλωτα να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά και κοινωνικά αιτήματα του πληθυσμού, 

αποτελέσματα της οικονομικής ύφεσης. Έτσι, αν και το πολιτικό και κοινωνικό 

πλαίσιο στις αραβικές χώρες είχε διαμορφωθεί και σχηματοποιηθεί ήδη κατά τις 

προηγούμενες δεκαετίες δημιουργώντας όλες εκείνες τις συνθήκες απονομιμοποίησης 

των καθεστώτων, η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 δεν άφησε ανεπηρέαστες 

τις πολιτικές και κοινωνικές δομές των κρατών. Άμεσο αποτέλεσμα τις παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης του 2008 υπήρξε το ξέσπασμα μιας επισιτιστικής κρίσης που 

επηρέασε άμεσα χώρες όπως την Αίγυπτο, την Αλγερία, τη Συρία και την Τυνησία. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα καθεστώτα του αραβικού κόσμου, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν την επιβίωση τους αντιμετώπισαν την κρίση νομιμοποίησης τους με 

υποσχέσεις και υποχωρήσεις προς τη λαϊκή πίεση
20

. Σε γενικές γραμμές, η 
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 Σύμφωνα με τον δείκτη των «αποτυχημένων κρατών» του Foreign Policy και του «Εθνικού 

Κληροδοτήματος για τη Δημοκρατία» των ΗΠΑ, το οποίο αξιολογεί τη σταθερότητα των κρατών στη 

βάση δώδεκα κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δεικτών, το 2007, εννέα από τα αραβικά κράτη 

κατατάσσονταν ανάμεσα στα λιγότερο σταθερά πολιτικά καθεστώτα από τα 177 κράτη που 

αξιολογήθηκαν. Το Ιράκ ήταν το δεύτερο πιο «αποτυχημένο κράτος», αλλά η Υεμένη, η Αίγυπτος και 

η Συρία τοποθετούνταν περίπου ανάμεσα στα χειρότερα από άποψη σταθερότητας κράτη στον κόσμο.  

Η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, το Μαρόκο και η Αλγερία κατατάσσονταν ανάμεσα στα πιο 

«αποτυχημένα κράτη» του κόσμου. Επομένως, πολύ πριν την «Αραβική Άνοιξη» η σταθερότητα του 

πολιτικού status quo στο οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε αποφασίσει να επενδύσει πολιτικά, είχε 

αρχίσει να καταρρέει. Ο ίδιο δείκτης το 2012 δεν είναι περισσότερο αισιόδοξος για την πλειοψηφία 

των κρατών της Μέσης Ανατολής, τα οποία κατατάσσονται στη λίστα με τα πιο «αποτυχημένα κράτη» 

στον κόσμο. Βλ. http://www.foreignpolicy.com/failed_states_index_2012_interactive και Wittes 

Cofman Tamara, ό.π., σ. 51 
20

 Οι αυταρχικές κυβερνήσεις των αραβικών κρατών υποσχέθηκαν να διατηρήσουν τις κοινωνικές τους 

πολιτικές και να χαλαρώσουν τις διαρθρωτικές αλλαγές των δημοσιονομικών προγραμμάτων που 

είχαν επιβληθεί σε προηγούμενες δεκαετίες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια 

Τράπεζα. Βλ. Kramer Gudrun, “Liberalization and Democracy in the Arab World”, Middle East 

Report, No.174, Democracy in the Arab World , Jan- Feb 1992, σ. 24 

http://www.foreignpolicy.com/failed_states_index_2012_interactive
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οικονομική κρίση οδήγησε σε απονομιμοποίηση των εν ενεργεία κυβερνήσεων και 

αποκάλυψε το χάσμα ανάμεσα στην κεντρική εξουσία και την κοινωνία, με 

αποτέλεσμα τη μαζική είσοδο των αραβικών μαζών στο πολιτικό προσκήνιο και την 

έναρξη της διαδικασίας εκδημοκρατισμού με την ανατροπή των αυταρχικών ηγετών.  

Επιπλέον, όπως καταδείχτηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η διατήρηση στην 

εξουσία των αυταρχικών κυβερνήσεων του μεσανατολικού περιβάλλοντος εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη των πολιτικοοικονομικών και στρατιωτικών 

ελίτ.  Στις μονοκομματικές δημοκρατίες της Μέσης Ανατολής η ιδεολογία του 

αραβικού εθνικισμού επικεντρωνόταν για δεκαετίες στους εξωτερικούς εχθρούς των 

κρατών της Μέσης Ανατολής κατηγορώντας τη δυτική αποικιοκρατία και το Ισραήλ 

και κλιμακώνοντας με τον τρόπο αυτό την ανασφάλεια των πολιτών. Με την τακτική 

αυτή οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ των κρατών νομιμοποιούσαν την εξουσία τους 

στη βάση της εθνικής ασφάλειας. Άμεσο επακόλουθο ήταν η χειραγώγηση και ο 

αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης από τα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα των 

μεσανατολικών κρατών. Παράλληλα, οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις μέσα στο 

πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας και επιβίωσης των αραβικών κρατών 

χαρακτηρίζονταν εχθροί του αραβικού έθνους και καταδιώκονταν. Έτσι, οι 

μονοκομματικές δημοκρατίες κατόρθωναν να διατηρηθούν στην εξουσία παρά το 

έλλειμμα δημοκρατίας που τα πολιτειακά τους συστήματα εμφάνιζαν, επικαλούμενες 

τον εθνικισμό, ενώ την ίδια στιγμή οι πολιτικοοικονομικές και στρατιωτικές  ελίτ 

αρνούνταν να εγκαταλείψουν αυτές τις κυβερνήσεις και να ανεξαρτητοποιηθούν 

εξαιτίας των πελατειακών σχέσεων που είχαν αναπτύξει με το κράτος.  

Τα περισσότερα από τα καθεστώτα αυτού του είδους κατατάσσονταν στην 

κατηγορία των κρατών με «ψευδή πλουραλισμό», δηλαδή κρατών που διατηρούσαν 

κάποιες τυπικές όψεις δημοκρατίας-εκλογές, πολιτικά κόμματα, εθνοσυνέλευση ή 

Σύνταγμα- αλλά που στην πραγματικότητα οι κυβερνήσεις εξουσίαζαν βασισμένες σε 

ένα δίκτυο πελατειακών σχέσεων και υποστηρικτών τους σε θέσεις κλειδιά. 

Επιπλέον, αυτού του είδους τα καθεστώτα χρησιμοποιούσαν τους κρατικούς πόρους 

για να εξαγοράσουν τη νομιμοφροσύνη των υποστηρικτών τους και για να 

τροφοδοτήσουν τον πελατειακό μηχανισμό τους. Προωθούσαν τυπικά την 

οικονομική ανάπτυξη μέσω της εκβιομηχάνισης, των εμπορικών εξαγωγών, της 

εκπαίδευσης και των ξένων επενδύσεων, αλλά η συγκέντρωση του πλούτου 

διοχετευόταν προς την κυβερνώσα ελίτ και τους υποστηρικτές της.  Οι πολιτικές και 

οικονομικές ελίτ και το στρατιωτικό κατεστημένο με τη στήριξη των οποίων 
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διατηρούνταν στην εξουσία οι αυταρχικοί ηγέτες δεν εμφανίζονταν διατεθειμένες να 

αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους προς τα καθεστώτα αυτά και να προχωρήσουν με 

στον εκδημοκρατισμό από φόβο ότι  μεγαλύτερο άνοιγμα του πολιτικού συστήματος 

θα σήμαινε απώλεια των συμφερόντων τους από τη νομή της εξουσίας και των 

κρατικών πόρων. 

Υπό αυτό το πρίσμα οι δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

εξάντλησαν την ανοχή των πολιτών έναντι του συστήματος των σχέσεων διαπλοκής 

μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτικοοικονομικών ελίτ, με αποτέλεσμα το ντόμινο των 

αραβικών εξεγέρσεων στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η αύξηση του 

πληθυσμού, οι ανισότητες στην κατανομή του πλούτου και η αύξηση της ανεργίας
21

 

μεγέθυναν τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα και 

στις πολιτικές ελίτ. Ταυτόχρονα, η αύξηση των αποφοίτων πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των πολιτών που επιζητούσαν πολιτική 

συμμετοχή και άρθρωναν σκληρή κριτική προς την πολιτική των αυταρχικών 

καθεστώτων. 

Από την πλευρά τους τα αραβικά καθεστώτα προκειμένου να κατευνάσουν 

τους πολίτες που επιζητούσαν μεγαλύτερη συμμετοχή χρησιμοποιούσαν πληθώρα 

κοινωνικών παροχών, με αποτέλεσμα να εξαντλούνται τα ταμειακά αποθέματα των 

κρατών. Επιπλέον, οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις και τα κοινωνικά κινήματα 

αντιμετωπίζονταν κατασταλτικά και οι λαϊκές διαδηλώσεις καταπνίγονταν βίαια από 

τις δυνάμεις ασφαλείας και τον στρατό, ενώ τα περισσότερα καθεστώτα διατηρούσαν 

το καθεστώς έκτακτης ανάγκης υπό το πρόσχημα εσωτερικών ή εξωτερικών εχθρών, 

το οποίο διευκόλυνε την αποδυνάμωση των αντιφρονούντων. Έτσι, οι εσωτερικές 

πιέσεις για εκδημοκρατισμό των πολιτικών συστημάτων στη Μέση Ανατολή 

αναστέλλονταν μέσω ενός συνδυασμού κοινωνικών παροχών και βίαιης κρατικής 

καταστολής.  

Ωστόσο, όπως εξηγούν και οι θεωρίες δημοκρατίας που ασχολήθηκαν με τον 

ρόλο των ελίτ στον εκδημοκρατισμό των κρατών, η συγκεντρωτική διακυβέρνηση, η 
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Η υψηλή ανεργία των νέων αποτελούσε ένα μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα με άμεσες συνέπειες σε 

πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Το 2010, έτος έναρξης της «Αραβικής Άνοιξης», η νεανική ανεργία 

προσέγγισε το 25% αθροιστικά για τα κράτη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, με 

αποτέλεσμα το ποσοστό αυτό να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό που παρατηρείται για τις 

υπόλοιπες περιοχές του κόσμου. Το 2011 η ανεργία στα κράτη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας 

Αφρικής αυξήθηκε, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στην Τυνησία (7% περίπου 

ποσοστιαίες μονάδες) και στην Αίγυπτο (περίπου 3,5% ποσοστιαίες μονάδες).  Βλ. Masood Ahmed, 

“Youth Unemployment in the MENA Region: Determinants and Challenges”, International Monetary 

Fund (IMF), 13/06/2012, www.imf.org/external/country  

http://www.imf.org/external/country
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διεφθαρμένη πολιτική ηγεσία και η αυξημένη χρήση κατασταλτικής βίας εναντίον 

των πολιτών είναι ικανή να αποξενώσει σταδιακά τις ελίτ από τις κυβερνώσες 

ηγεσίες
22

. Όπως καταδείχτηκε από τον Przeworski, η κρίση νομιμοποίησης που 

προκύπτει εξαιτίας των οικονομικών και πολιτικών κρίσεων και οι μαζικές λαϊκές 

διαδηλώσεις ως απόρροια αυτών των κρίσεων αποτελούν καταστάσεις που γεννούν 

αμφισβήτηση στις καθεστωτικές ελίτ και ιδιαίτερα στο στρατό ως προς την 

αποτελεσματικότητα του καθεστώτος να επιβιώσει και κατά συνέπεια είναι 

διατεθειμένες να αποσύρουν την υποστήριξη τους προς το καθεστώς, προκειμένου να 

διασφαλίσουν την ύπαρξή τους μέσω ενός πολιτικού συμβιβασμού με τις δυνάμεις 

εκείνες που καθοδηγούν τις μεταβάσεις
23

. Επομένως, η κινητοποίηση ευρέων 

τμημάτων του πληθυσμού, είτε πρόκειται για εθνικές και θρησκευτικές ομάδες, είτε 

πρόκειται για κοινωνικοοικονομικές τάξεις πείθει τις καθεστωτικές ελίτ, ώστε να 

αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους και να αναζητήσουν μια νέα πολιτική τάξη 

πραγμάτων εναλλακτική σε αυτήν που καταρρέει υπό την πίεση των λαϊκών 

διαδηλώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι ελίτ αντιτίθενται αναδρομικά στο 

καθεστώς, κυρίως όταν αντιλαμβάνονται ότι τα συμφέροντα τους εξυπηρετούνται 

καλύτερα από μια καθεστωτική αλλαγή και όταν η πιθανότητα αποσκίρτησης των 

στρατιωτικών γίνεται έκδηλη έπειτα από την εκδήλωση μαζικών λαϊκών 

διαδηλώσεων.  

Με βάση την παραπάνω θεώρηση είναι σαφές ότι στην επιτυχία της 

«Αραβικής Άνοιξης» καταλυτική υπήρξε και η στάση του στρατιωτικού 

κατεστημένου. Η συγκέντρωση πλούτου και η κρατική διαφθορά έθιγε όλο και 

περισσότερο τις ένοπλες δυνάμεις των αραβικών καθεστώτων. Για παράδειγμα, στην 

Αίγυπτο και την Τυνησία η εξουσία των στρατιωτικών μειώθηκε σταδιακά καθώς τα 

καθεστώτα επιχείρησαν να εδραιώσουν την εξουσία τους δια μέσω των 

επιχειρηματικών και τραπεζικών κύκλων αγνοώντας τους στρατιωτικούς
24

. Η στάση 

αυτή των ηγετών στις μονοκομματικές δημοκρατίες έκανε μάλλον τους 
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 Goldstone Jack A., «Γιατί έγιναν οι επαναστάσεις το 2011: η αδυναμία και η αντοχή των 

απολυταρχικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή», Foreign Affairs, The Hellenic Edition, 01/12/2011 
23

 Przeworski Adam, Δημοκρατία και Αγορά: Πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Ανατολική 

Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001 
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 Οι στρατιωτικές ελίτ της Αιγύπτου ήλεγχαν κάποιες τοπικές επιχειρήσεις και δυσανασχετούσαν από 

το γεγονός ότι ο υιός του Χόσνι Μουμπάρακ και προφανής διάδοχος του, Γκαμάλ Μουμπάρακ, 

επιχειρούσε να εδραιώσει την πολιτική επιρροή του μέσω τραπεζικών και επιχειρηματικών κύκλων. 

Στην Τυνησία ο Μπεν Άλι είχε αποστασιοποιηθεί από τους στρατιωτικούς στην προσπάθεια του να 

αποτρέψει τις πολιτικές τους φιλοδοξίες. Βλ. Goldstone, Jack A., «Γιατί έγιναν οι επαναστάσεις το 

2011: η αδυναμία και η αντοχή των απολυταρχικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή», Foreign 

Affairs, The Hellenic Edition, 01/12/2011 
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στρατιωτικούς απρόθυμους να καταπνίξουν τις επαναστάσεις σε Αίγυπτο και 

Τυνησία. Παρόμοια στη Λιβύη του Καντάφι, η αποσκίρτηση μιας μεγάλης μερίδας 

του στρατού στις τάξεις των επαναστατών κόστισε στο καθεστώς την απώλεια 

εκτεταμένων εδαφικών περιοχών
25

.  

Επομένως, οι παραπάνω συνθήκες, με βάση τη θεώρηση που αναπτύχθηκε 

στην παρούσα διατριβή, λειτουργούν ως εσωτερικές πιέσεις στα αυταρχικά 

καθεστώτα και οδηγούν σταδιακά στην απονομιμοποίηση τους προετοιμάζοντας το 

έδαφος για τον εκδημοκρατισμό των κρατών. Ωστόσο, οι συνθήκες αυτές, αν και 

καταλυτικές, δεν είναι από μόνες τους αρκετές για την ολοκλήρωση των πολιτειακών 

μεταβάσεων. Όπως καταδείχτηκε η εξέλιξη των γεγονότων και η πορεία προς το 

πρώτο βήμα εκδημοκρατισμού, αυτού της ανατροπής των αυταρχικών καθεστώτων, 

επηρεάζεται δραστικά όχι μόνο από τις εσωτερικές πιέσεις, αλλά και από το ρόλο του 

διεθνούς παράγοντα και συγκεκριμένα της στάσης των μεγάλων δυνάμεων έναντι των 

αυταρχικών καθεστώτων. Στην περίπτωση της «Αραβικής Άνοιξης» φαίνεται ότι 

τόσο οι εσωτερικές πολιτικές αλλαγές, όσο και οι αλλαγές που συντελούνταν στο 

διεθνές σύστημα δημιουργούσαν κραδασμούς στη σταθερότητα των αυταρχικών 

καθεστώτων της Μέσης Ανατολής, πολύ πριν εκδηλωθεί το παραπάνω φαινόμενο. 

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι μεγάλες δυνάμεις προσέφεραν τη στήριξη 

τους στα ταλανιζόμενα από εξεγέρσεις αυταρχικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής 

από φόβο αποσταθεροποίησης του διεθνούς συστήματος σε περίπτωση καθεστωτικών 

αλλαγών που θα ήταν σε θέση να αλλάξουν τους συσχετισμούς ισχύος, κατάστασης 

που θεωρούνταν εξαιρετικά επικίνδυνη μέσα στα αυστηρά πλαίσια που 

δημιουργούσαν οι συνθήκες του διπολικού ανταγωνισμού ανάμεσα στις ΗΠΑ και 

στην Ε.Σ.Σ.Δ. Ειδικά για την αμερικανική εξωτερική πολιτική η σταθερότητα των 

αυταρχικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής κρινόταν σημαντικότερη από τον 

εκδημοκρατισμό των μεσανατολικών πολιτικών συστημάτων.  

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι αλλαγές στο διεθνές σύστημα 

συνέβαλαν στην έναρξη μιας εντελώς διαφορετικής διαδικασίας, εκδημοκρατισμού 

της Μέσης Ανατολής. Ένα πρώτο άμεσο αποτέλεσμα ήταν το γεγονός ότι η 

οικονομική εξωτερική βοήθεια προς τα αυταρχικά καθεστώτα του μεσανατολικού 

περιφερειακού υποσυστήματος μειώθηκε σημαντικά. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μια 

σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων. Από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, η παγκόσμια 
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οικονομική ύφεση και η μείωση της εξωτερικής βοήθειας οδήγησαν τα καθεστώτα 

της Μέσης Ανατολής σε μια οικονομική και κοινωνική κρίση την οποία αδυνατούσαν 

να αντιμετωπίσουν δημοκρατικά. Μάλιστα, από τη στιγμή που καταρρέει η διπολική 

δομή του διεθνούς συστήματος, πέρα από την οικονομική τους στήριξη τα αυταρχικά 

καθεστώτα της Μέσης Ανατολής χάνουν και την πολιτική στήριξη των δύο 

υπερδυνάμεων, οι οποίες δεν αισθάνονται την ίδια ανάγκη να στηρίζουν τους 

παραδοσιακούς τους συμμάχους. Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα να 

αυξάνονται σταδιακά οι δυτικές πιέσεις για πολιτειακές μεταβάσεις στα αυταρχικά 

καθεστώτα της Μέσης Ανατολής, ώστε να εναρμονιστούν με αυτό που 

χαρακτηρίζεται ως παγκόσμια τάση επικράτησης του οικονομικού και πολιτικού 

φιλελευθερισμού, έπειτα μάλιστα από την κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.Δ και του 

κοινωνικοοικονομικού και πολιτικού μοντέλου που η τελευταία προωθούσε. 

 Έτσι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, οι ΗΠΑ ανέλαβαν ως ο 

μοναδικός ηγεμόνας του διεθνούς συστήματος την προώθηση της δημοκρατίας σε 

διάφορες περιφέρειες του κόσμου, αλλά κυρίως επικεντρώθηκαν στον 

εκδημοκρατισμό της ασταθούς ακόμη Ανατολικής Ευρώπης, ασκώντας ταυτόχρονα 

μερικές πιέσεις στα φίλα προσκείμενα καθεστώτα της Μέσης Ανατολής για την 

υιοθέτηση πολιτικών ήπιας «φιλελευθεροποίησης» των πολιτικών τους συστημάτων. 

Ωστόσο, μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11/9 στους Δίδυμους Πύργους, οι 

ΗΠΑ ανέλαβαν ακόμη πιο δυναμικά την καθοδήγηση του εκδημοκρατισμού στα 

κράτη της Μέσης Ανατολής ως μια νέα στρατηγική ασφαλείας που έμεινε γνωστή ως 

«ατζέντα για την ελευθερία στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή». Ως απόρροια του νέου 

δόγματος ασφαλείας των ΗΠΑ, σύμφωνα με το οποίο ο εκδημοκρατισμός των 

κρατών θα απέτρεπε επίδοξους τρομοκράτες από το να επιτίθενται στα κράτη της 

Δύσης, οι διπλωματικές πιέσεις στα φιλικά προσκείμενα μονοκομματικά καθεστώτα 

και στις μοναρχίες της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να προχωρήσουν ουσιαστικά 

με τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις, αυξήθηκαν κατακόρυφα. Ωστόσο, το 2009 έπειτα 

από την εκλογή του Μπάρακ Ομπάμα στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών 

διαπιστώθηκε μια μεταστροφή της στάσης των ΗΠΑ σε σχέση με τη διακυβέρνηση 

Μπους και η αμερικανική εξωτερική πολιτική απομακρύνθηκε από το δόγμα της 

εμπλοκής και της καθοδήγησης του εκδημοκρατισμού
26

. Κατά συνέπεια, οι ΗΠΑ 
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 Η νέα αυτή στάση έγινε φανερή από τη μη εμπλοκή στη συριακή κρίση καθώς, επίσης, και από τον 

δευτερεύοντα ρόλο που επέλεξε να διαδραματίσει η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, όταν το 2013 η 

Γαλλία εισέβαλε στο Μάλι. Η κυβέρνηση Ομπάμα προτίμησε κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων την 
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κατά τη διάρκεια των γεγονότων της «Αραβικής Άνοιξης» προσέφεραν στην αρχή  

διστακτικά την υποστήριξη τους στις αραβικές επαναστάσεις. Μόνο όταν υπήρξε 

βέβαιη η κατάρρευση των καθεστώτων της Αιγύπτου και της Τυνησίας  και μόνο 

αφότου οι Πρόεδροι των κρατών της Αιγύπτου και της Τυνησίας είχαν εγκαταλείψει 

τις χώρες τους αντίστοιχα, οι ΗΠΑ διατύπωσαν ανοιχτά την υποστήριξη τους στη 

διάδοχη πολιτική κατάσταση. Οπωσδήποτε η στάση των ΗΠΑ με τις επίσημες 

παρεμβάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης στο χειρισμό της πολιτικής κρίσης που 

ξέσπασε στη Μέση Ανατολή υπήρξε καθοριστική για τις πολιτειακές μεταβάσεις σε 

Αίγυπτο, Τυνησία και Λιβύη, διότι με την υποστήριξη που προσέφεραν στις 

αντιπολιτευόμενες δυνάμεις δεν άφησαν περιθώριο διατήρησης στην εξουσία των 

αυταρχικών ηγετών. 

Από την άλλη, οι εξεγέρσεις στα αραβικά κράτη συνέπεσαν με την 

οικονομική κρίση της ΕΕ. Όπως καταδείχτηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η ΕΕ 

προωθούσε τον εκδημοκρατισμό των αραβικών κρατών στα πλαίσια της 

«Eυρωμεσογειακής συνεργασίας», αλλά και με διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες 

εξάγοντας ουσιαστικά το μοντέλο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Οι προσπάθειες 

της ΕΕ επικεντρώθηκαν κατά το παρελθόν σε οικονομικές και πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις με στόχο την προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης, το σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διαμόρφωση ενός κράτους δικαίου, τη λειτουργία 

της ελεύθερης αγοράς κ.τ.λ. Οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνταν στόχευαν σε μια 

ήπια φιλελευθεροποίηση των καθεστώτων και όχι σε δραστικές αλλαγές που θα 

μπορούσαν να απειλήσουν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών σε περίπτωση 

ανατροπής των αυταρχικών καθεστώτων. Έτσι, όταν το Δεκέμβριο του 2010 

ξέσπασαν οι εξεγέρσεις στην Τυνησία, την Αίγυπτο και ακολούθησαν στην Ιορδανία, 

το Μαρόκο, την Υεμένη και τη Συρία με αιτήματα τη δημοκρατία, την ελευθερία, την 

απομάκρυνση των αυταρχικών κυβερνήσεων, τα κράτη μέλη της ΕΕ εμφανίστηκαν 

αμήχανα και απροετοίμαστα για τις καταλυτικές εξελίξεις στον αραβικό κόσμο. 

                                                                                                                                            
παρασκηνιακή δράση παρά την ανοιχτή επέμβαση. Στην επέμβαση στη Λιβύη οι ΗΠΑ υποστήριξαν 

την επέμβαση των Δυτικών Δυνάμεων, Γαλλίας και Αγγλίας, και στη συνέχεια του ΝΑΤΟ χωρίς όμως 

να αναλάβουν οι ίδιες πρωταγωνιστικό ρόλο. Η στάση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα της 

δύσκολης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία των ΗΠΑ και της παγκόσμιας 

οικονομικής ύφεσης. Επίσης, η στάση αυτή οπωσδήποτε καθοδηγείται από την αμερικανική εμπειρία 

στο Ιράκ και από τη στροφή σε μια ρεαλιστική προσέγγιση μέσα από τη συνειδητοποίηση ότι η 

ανατροπή ενός αυταρχικού καθεστώτος μέσω στρατιωτικής επέμβασης δεν οδηγεί απαραίτητα σε ένα 

καλύτερο καθεστώς για την ασφάλεια της περιοχής και τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Βλ. Friedman 

George, “A New Reality in U.S-Israeli Relations”, Geopolitical Weekly, Stratfor, March 19, 2013 

http://www.stratfor.com/weekly/new-reality-us-israeli-relations  
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Ταυτόχρονα, η ΕΕ δεν ακολούθησε μια κοινή πολιτική στάση απέναντι στα γεγονότα 

της «Αραβικής Άνοιξης»
27

. Σε γενικές γραμμές τα ευρωπαϊκά κράτη αποδείχτηκαν 

ασυνεπή ως προς την πολιτική τους στάση έναντι του εκδημοκρατισμού στη Μέση 

Ανατολή, καθώς, αν και μετά τις αραβικές εξεγέρσεις υποστήριξαν τα αιτήματα των 

εξεγερμένων, κατά το προηγούμενο διάστημα παρείχαν την αμέριστη υποστήριξη 

τους στις ίδιες κυβερνήσεις, οι οποίες αποστερούσαν από τους πολίτες των κρατών τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες που προωθούσε η ΕΕ στις ιδρυτικές της διακηρύξεις 

και δια μέσου της ευρωμεσογειακής συνεργασίας. Επιπλέον, η ΕΕ εμφανίστηκε 

ανέτοιμη να αντιμετωπίσει μια διάδοχη κατάσταση στα κράτη όπου ανετράπησαν τα 

αυταρχικά καθεστώτα και να συμβάλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση της 

δημοκρατικής μετάβασης. Η ασάφεια που χαρακτήριζε την πολιτική της ΕΕ έναντι 

της «Αραβικής Άνοιξης» διαφάνηκε στην επαμφοτερίζουσα στάση της για 

στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη, στις πιέσεις για αλλαγή του αιγυπτιακού 

καθεστώτος στη βάση μια ρητορικής προώθησης της δημοκρατίας αλλά αποδοχής 

της επέμβασης της Σαουδικής Αραβίας για καταστολή της εξέγερσης στο 

Μπαχρέιν
28

.  

Επίσης, οι αραβικές εξεγέρσεις κατέδειξαν την αδυναμία της ΕΕ για 

συγκροτημένη, ξεκάθαρη και συμφέρουσα για όλα τα κράτη-μέλη κοινής ευρωπαϊκής 

εξωτερικής πολιτικής. Η δυσκολία προς αυτή την κατεύθυνση έγκειται στο γεγονός 

ότι κάθε κράτος-μέλος δυσκολεύεται να συμβιβάσει τα ιδιαίτερα εθνικά του 

συμφέροντα, προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός λειτουργικός βηματισμός σε επίπεδο 

εξωτερικής πολιτικής που θα προωθεί τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα. Αντιθέτως, η 

συνήθης πρακτική καταδεικνύει ότι τα ισχυρά μέλη της ΕΕ πιέζουν τα ανίσχυρα να 

υιοθετήσουν λύσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ισχυρότερων. Το αποτέλεσμα 

αυτών είναι η ΕΕ στον 21
ο
 αιώνα να μην μπορεί να εκφραστεί αξιόπιστα ως μια 

μεγάλη δύναμη, ενώ η προώθηση των εθνικών συμφερόντων μέσω του οργανισμού 

αποδεικνύει ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να εξυπηρετούν τις εθνικές τους 

ανάγκες ή τα συμφέροντα τους στα πλαίσια ενός ανταγωνισμού ισχύος.    
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 Κράτη τα οποία διατηρούσαν ισχυρές διμερείς σχέσεις με ορισμένα από τα αραβικά κράτη της 

περιοχής εμφανίστηκαν περισσότερο ενεργά και πρωτοστάτησαν στις πολιτικές εξελίξεις. Για 

παράδειγμα, η Γαλλία προσέφερε αρχικά τη στήριξη της στο καθεστώς του Μπεν Άλι αλλά στη 

συνέχεια, όταν αντιλήφθηκε ότι οι πολιτικές εξελίξεις είναι με το μέρος των εξεγερμένων μετέστρεψε 

τη στάση της υπέρ της ανατροπής του τυνήσιου ηγέτη. Επίσης, στην περίπτωση της Λιβύης η Γαλλία 

και η Βρετανία συμμετείχαν στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ, αν και τα κράτη της Κεντρικής 

Ευρώπης επιθυμούσαν μια λιγότερο επεμβατική προσέγγιση. Βλ. Μπόση Μαίρη, ό.π., σ. 259-261 
28
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Επιπλέον, κάποια από τα ευρωπαϊκά κράτη ανησυχούν περισσότερο εξαιτίας 

της αύξησης της μεταναστευτικής ροής από την ταραγμένη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής
29

. Ιδιαίτερα ανήσυχα είναι τα κράτη μέλη του 

νότου της ΕΕ-η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Μάλτα- τα οποία επανειλημμένως 

έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους στους βόρειους συμμάχους τους για το 

δυσβάστακτο βάρος των συνεπειών της παράνομης μετανάστευσης στις χώρες τους
30

. 

Η Ιταλία είναι ένα από τα πιο ευάλωτα κράτη της εισδοχής παράνομων μεταναστών 

από την Τυνησία, τη Λιβύη και ακόμη και την Αίγυπτο, έπειτα από τα γεγονότα της 

«Αραβικής Άνοιξης»
31

. Μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα από τις ταραγμένες περιοχές 

της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής μετά την «Αραβική Άνοιξη» δέχεται 

και η Ελλάδα, η οποία εν μέσω οικονομικής κρίσης αδυνατεί να υποστηρίξει την 

εισδοχή παράνομων μεταναστών στη χώρα
32

. Πάντως τα περισσότερα κράτη της 

Ευρώπης μετά την πτώση των αυταρχικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής και της 

Βορείου Αφρικής μετέστρεψαν τη στάση τους από εκείνη της υποστήριξης της 

ασφάλειας μέσω της σταθερότητας του πολιτικού status quo προς την κατεύθυνση 

της υποστήριξης των πολιτειακών αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων στην Μέση 

Ανατολή. 

Σημαντικό ρόλο στην πορεία των πολιτειακών μεταβάσεων στη Μέση 

Ανατολή διαδραματίζει και μια ακόμη μεγάλη δύναμη, η Ρωσία,
33

 η οποία με τη 

στάση της επέδρασε καθοριστικά στην εξέλιξη των γεγονότων μετά την «Αραβική 

Άνοιξη».  Η «Αραβική Άνοιξη» άλλαξε την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή της 

Μέσης Ανατολής και, κατά συνέπεια, τη στάση της Ρωσίας έναντι του συγκεκριμένου 

υποσυστήματος. Η εξαιρετικά σημαντική γεωστρατηγική σημασία της Μέσης 
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Ανατολής εξανάγκασε τη Μόσχα να ασχοληθεί και πάλι με περιφερειακά ζητήματα, 

για να ανακτήσει το χαμένο κύρος της σε διεθνές επίπεδο. Η ανάγκη ανάπτυξης 

διπλωματικών σχέσεων με τα κράτη της Μέσης Ανατολής έγινε προτεραιότητα στην 

εξωτερική πολιτική της Ρωσίας, ώστε να μετατραπεί και πάλι σε μια μεγάλη 

περιφερειακή δύναμη και να ανακόψει, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, την 

αμερικανική κυριαρχία στην περιοχή
34

. Η Ρωσία ανέπτυξε καλές σχέσεις με το 

Ισραήλ, συνεργάστηκε με την Αίγυπτο σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα που 

σχετίζονταν με την ασφάλεια, αναθέρμανε τις φιλικές της σχέσεις με τη Συρία και 

επιδίωξε να αποκτήσει πρόσβαση στη Μεσόγειο δια μέσου της Συρίας, του Λιβάνου 

και της Ιορδανίας
35

. Επιπλέον, η Ρωσία αναζήτησε έναν περισσότερο ενεργό ρόλο 

στις αραβοϊσραηλινές διαπραγματεύσεις ειρήνης με τη συμμετοχή της στο 

«Κουαρτέτο»
36

 και με τη θέση μέλους παρατηρητή στον Οργανισμό Ισλαμικής 

Συνδιάσκεψης. Ταυτόχρονα, ανέπτυξε εμπορικές σχέσεις με τις πετρελαιοπαραγωγές 

χώρες και τις χώρες παραγωγής φυσικού αερίου, όπως το Ιράν, την Αλγερία και το 

Ιράκ
37

.  

Όταν ξέσπασε η «Αραβική Άνοιξη», η Ρωσία προσέφερε την υποστήριξη της 

στους επαναστάτες
38

. Ωστόσο, οι επαναστάσεις της «Αραβικής Άνοιξης» διατάραξαν 

τα ρωσικά σχέδια αναφορικά με την παγκόσμια ισορροπία και αποτέλεσαν μια νέα 

πρόκληση για τα στρατιωτικά και οικονομικά συμφέροντα της στην περιοχή της 

Μέσης Ανατολής. Οι αραβικές επαναστάσεις ανησύχησαν τη Ρωσία για ένα 

φαινόμενο ντόμινο που θα μπορούσε να επηρεάσει και την ίδια, καθώς ανησυχούσε 

και για την εξαγωγή του ισλαμικού ριζοσπαστισμού στο Βόρειο Καύκασο
39

. Η 

ρωσική αντίδραση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απροετοίμαστη απέναντι στις 

εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η ρωσική εξωτερική πολιτική δεν κινούνταν βάση 

κάποιου σχεδίου, αλλά απλώς αντιδρούσε στις εξελίξεις σε μια προσπάθεια 

διατήρησης της ρωσικής επιρροής σε ένα ταχύτατα μεταλλασσόμενο αραβικό 

περιβάλλον. Μάλιστα, η Ρωσία κατά τη διάρκεια των γεγονότων της «Αραβικής 

                                                 
34
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Άνοιξης» ακολούθησε μια περισσότερο διακριτική στάση, σεβόμενη την αρχή της μη 

επέμβασης στα εσωτερικά άλλων κρατών και αντιμετώπιζε τις εξεγέρσεις ως 

εσωτερικές υποθέσεις των αραβικών κρατών
40

.  

Η Κίνα από την άλλη συντάχθηκε με τη Ρωσία στην πλειοψηφία των 

ζητημάτων που σχετίζονταν με τις αραβικές εξεγέρσεις και υπήρξε επιφυλακτική σε 

μια πιο ενεργό εμπλοκή. Η εξωτερική πολιτική της Κίνας διαπνέεται από ρεαλισμό 

και από τη θέση της μη εμπλοκής στα εσωτερικά ζητήματα των κρατών με τα οποία 

συνεργάζεται οικονομικά. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Λιβύης η Κίνα δεν 

ενεπλάκη, αν και για πολλά χρόνια είχε στενές εμπορικές σχέσεις με το καθεστώς 

Καντάφι. Μετά την ανατροπή του καθεστώτος η Κίνα συντάχθηκε με τη Ρωσία στο 

ζήτημα της Συρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση 

να απολέσει τα οφέλη τα οποία αποκόμιζε από τη Λιβύη, διότι το νέο καθεστώς 

διαμόρφωσε νέες προνομιακές σχέσεις με τις δυτικές δυνάμεις
41

. Η κυβέρνηση που 

σχηματίστηκε μετά την πτώση του καθεστώτος Καντάφι στη Λιβύη, το Εθνικό 

Μεταβατικό Συμβούλιο (National Transitional Council), δεν εκτίμησε τη στάση 

ουδετερότητας της Κίνας στο ζήτημα των εξεγέρσεων, με αποτέλεσμα η Κίνα να 

απομονωθεί στις συζητήσεις και στο σχεδιασμό για την επιστροφή της χώρας στην 

ομαλότητα αλλά, κυρίως, να εξαιρεθεί από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την 

εκμετάλλευση του τεράστιου πετρελαϊκού πλούτου της χώρας, το οποίο 

διαμοιράστηκε μεταξύ των δυτικών δυνάμεων που στήριξαν τους εξεγερμένους
42

. 

Ακόμη και στο ζήτημα του Ιράν, η Κίνα δεν συμμεριζόταν τις ανησυχίες των δυτικών 

δυνάμεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα και συνέχιζε απρόσκοπτη τις διμερείς της 

σχέσεις
43

. 

Παράλληλα, μια περιφερειακή δύναμη που εμπλέκεται ενεργά στο 

υποσύστημα της Μέσης Ανατολής είναι και η Τουρκία. Η Τουρκία προσπάθησε να 

αναλάβει ηγετικό ρόλο στις αναδυόμενες αραβικές δημοκρατίες. Η δημοκρατική 

Τουρκία με το πολιτικό ισλάμ στην εξουσία προωθήθηκε ως ένα επιτυχημένο 

παράδειγμα μεταρρυθμίσεων και δημοκρατικής μετάβασης στον μουσουλμανικό 

                                                 
40
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κόσμο, ένα πολιτικό μοντέλο για τη Μέση Ανατολή.  Από το 2003 που ανέλαβε την 

εξουσία το AKP («Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης») του Ερντογάν, η Τουρκία 

έχει διαδραματίσει έναν πιο αυτόνομο και ενεργό ρόλο στα μεσανατολικά ζητήματα. 

Έως πρόσφατα, αναζητούσε μια συνεργατική σχέση με τα μεσανατολικά κράτη, 

προκειμένου να αυξήσει το στρατηγικό της βάθος
44

. Επιπλέον, τις τελευταίες 

δεκαετίες η Τουρκία σημείωσε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη αυξάνοντας τις 

εμπορικές της συναλλαγές με χώρες της γειτονικής Μέσης Ανατολής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των εμπορικών συνεργασιών της Τουρκίας με κράτη 

της Μέσης Ανατολής είναι η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών που είχε συμφωνηθεί με 

τη Συρία και η επιθυμία της να την επεκτείνει και στο Λίβανο και την Ιορδανία
45

. Η 

Τουρκία έχει απομακρυνθεί πλέον από το κεμαλικό δόγμα ασφαλείας στην περιοχή 

της Μέσης Ανατολής, το οποίο υπηρετούσε τα συμφέροντα των μεγάλων δυτικών 

δυνάμεων και, κυρίως αυτά των ΗΠΑ, και αυτό που επιδιώκει είναι να διαδραματίσει 

έναν ηγεμονικό περιφερειακό ρόλο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, γεγονός που 

οδήγησε στη μετάλλαξη των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ
46

. Κατά τη διάρκεια των 

πρώτων εξεγέρσεων στη Μέση Ανατολή, την Τυνησία και την Αίγυπτο, η Τουρκία 

υποστήριξε σε γενικές γραμμές τον αγώνα του αραβικού λαού για δημοκρατικές 

αλλαγές. Ωστόσο, στην περίπτωση της Λιβύης, η Τουρκία καταψήφισε στον Ο.Η.Ε 

την πρόταση για επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων με την ελπίδα να διατηρηθεί 

το status quo υπό τον Καντάφι, το οποίο εξασφάλιζε 30.000 θέσεις εργασίας σε 

τούρκους υπηκόους και διατηρούσε τις τουρκικές επενδύσεις
47

. Τελικώς, έπειτα από 

την απόφαση των συμμάχων της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ να επιβληθεί ζώνη 
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απαγόρευσης πτήσεων στη Λιβύη, η Τουρκία αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει και 

κάλεσε τον Καντάφι να παραιτηθεί.  

Από την άλλη, το Ισραήλ ως μια περιφερειακή δύναμη ανησυχεί για τις 

καθεστωτικές αλλαγές στο εσωτερικό των πολιτικών συστημάτων των αραβικών 

κρατών και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις που διαδραματίζονται στο χώρο της Μέσης 

Ανατολής, διότι μια αποσταθεροποίηση των πολιτικών συστημάτων θα μπορούσε να 

ανατρέψει την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων μέσα από την εκλογή πολιτικών 

δυνάμεων αντίθετων στα ισραηλινά συμφέροντα. Κατά συνέπεια, για το Ισραήλ η 

«Αραβική Άνοιξη» είναι σε θέση να μεταλλάξει σε σημαντικό βαθμό την υπάρχουσα 

ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Πριν από τις εξεγέρσεις η καθεστηκυία 

τάξη πραγμάτων ήταν αυτή της πραγματικότητας των συμφωνιών του Camp David
48

. 

Το Ισραήλ είχε εξασφαλίσει την ειρήνη και τη συνεργασία με την Αίγυπτο, είχε την 

υποστήριξη των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών δυνάμεων, ενώ, κατά τη δεκαετία του ’90, 

είχε αναπτύξει μια στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία. Η Σαουδική Αραβία 

κρατούσε στάση ουδετερότητας, ενώ η Συρία και το Ιράκ δεν θεωρούνταν απειλή για 

την ασφάλεια του Ισραήλ, αφού είχαν πάψει να θεωρούνται περιφερειακές δυνάμεις 

από την εποχή του Πολέμου στον Κόλπο του 1991. Επομένως, το Ισραήλ είχε 

καταφέρει να εξασφαλίσει την ασφάλεια του μέσα σε ένα προβλεπόμενο πλαίσιο 

παρά τις απειλές της Χεζμπολάχ
49

, του παλαιστινιακού εξτρεμισμού, της Συρίας και 

του Ιράν.  
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Η πιθανή μετάλλαξη του πολιτικού τοπίου στο εσωτερικό των μεσανατολικών 

πολιτικών συστημάτων, έπειτα από τις αραβικές επαναστάσεις του 2011, ενέχει 

σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η σημαντικότερη ανησυχία του 

Ισραήλ προέρχεται από την πολιτική κατάσταση στην Αίγυπτο της μετά Μουμπάρακ 

εποχής. Η εξέγερση στην Αίγυπτο απομάκρυνε έναν πολύτιμο σύμμαχο του Ισραήλ, 

τον Πρόεδρο Μουμπάρακ, ο οποίος εξασφάλιζε την πολιτική σταθερότητα και η 

παρουσία του απέκλειε την πιθανότητα πολεμικής αναμέτρησης με το Ισραήλ
50

. Η 

αλλαγή στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Αιγύπτου και η άνοδος στην εξουσία των 

«Αδελφών Μουσουλμάνων» ανησύχησαν το Ισραήλ για τις προθέσεις των 

τελευταίων αναφορικά με την Συνθήκη Ειρήνης και την τήρηση των συμφωνιών
51

. 

Γενικώς, το Ισραήλ ανησυχεί ιδιαίτερα για την ασφάλειά του, εξαιτίας της 

αποσταθεροποίησης του πολιτικού κλίματος στην Αίγυπτο και της αστάθειας του 

πολιτικού τοπίου, αστάθεια η οποία συνεχίστηκε έπειτα από την απομάκρυνση του 

Προέδρου Μόρσι από την εξουσία με την επέμβαση του αιγυπτιακού στρατού.  

Το Ισραήλ παρακολουθεί, επίσης, με προσοχή την κατάσταση στη Δαμασκό 

και το Αμμάν. Αν και ο βασιλιάς Αμπντάλαχ της Ιορδανίας κατάφερε να ελέγξει τις 

εξεγέρσεις και να αποτρέψει την κλιμάκωση τους, υπάρχει πάντα η πιθανότητα του 

ξεσπάσματος ενός δεύτερου κύματος εξεγέρσεων. Η Ιορδανία, όπως και η Αίγυπτος, 

αποτελούν στενούς περιφερειακούς συμμάχους του Ισραήλ. Σε περίπτωση 

δημοκρατικών εκλογών στην Ιορδανία υπάρχει πιθανότητα να αναλάβουν και εκεί, 

όπως και στην Αίγυπτο, την διακυβέρνηση οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι», προοπτική 

η οποία μπορεί και σε αυτήν την περίπτωση να απειλήσει τη Συνθήκη Ειρήνης που 

υπογράφτηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιορδανία το 1994. Αν και θεωρείται 

απίθανο η Ιορδανική Μουσουλμανική Αδελφότητα να αποκηρύξει τη Συνθήκη 

Ειρήνης με το Ισραήλ, υπάρχει, ωστόσο, πιθανότητα να προσφέρει οικονομική και 

πολιτική βοήθεια σε παραστρατιωτικές παλαιστινιακές ομάδες. Παράλληλα, η 

συριακή κρίση περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση για το Ισραήλ. Ο 
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Άσαντ, αν και δε διατηρούσε φιλικές σχέσεις με το Ισραήλ, ωστόσο αποτελούσε έναν 

προβλέψιμο αντίπαλο. Αντίθετα, η αντιπολίτευση στο καθεστώς Άσαντ είναι μια 

άμορφη πολιτική οντότητα αποτελούμενη από ισλαμιστές
52

. Κατά συνέπεια, μια 

πιθανή πτώση του καθεστώτος Άσαντ μπορεί να ενδυναμώσει τον άξονα Ιράν-

Χεζμπολάχ και μπορεί να ενισχύσει τους δεσμούς της Συρίας με τη Χαμάς. Τέλος, το 

ντόμινο της «Αραβικής Άνοιξης» είναι σε θέση να προκαλέσει έναν γενικό ξεσηκωμό 

των Παλαιστινίων προκαλώντας έτσι μια τρίτη Ιντιφάντα.  

Οι ανησυχίες του Ισραήλ ενισχύονται και από την τεταμένη σχέση που έχει 

αναπτυχθεί με τις ΗΠΑ, αφού οι δύο δυνάμεις έχουν διιστάμενες απόψεις αναφορικά 

με την κατεύθυνση του αραβικού κόσμου
53

. Εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ 

αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως εγγύηση της ασφάλειας του, καθώς σε περίπτωση απειλής 

αναμένεται ότι η Αμερική θα επέμβει για να προστατέψει το Ισραήλ
54

. Ωστόσο, το 

νέο δόγμα Ομπάμα, «απομάκρυνσης και μη εμπλοκής» σε περιφερειακές 

συγκρούσεις, ανησυχεί το Ισραήλ ως προς το κατά πόσο η ασφάλεια του είναι 

εγγυημένη από τις ΗΠΑ
55

. Βεβαίως, η πιο σημαντική ανησυχία αναφορικά με τη νέα 

στάση των ΗΠΑ έχει να κάνει με το κατά πόσο η τελευταία είναι διατεθειμένη να 

συνεχίσει να διαμορφώνει τις πολιτικές δυναμικές στις περιοχές εκείνες όπου το 

Ισραήλ δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει σημαντική επιρροή. Για του Ισραηλινούς 

τα αμερικανικά και τα ισραηλινά συμφέροντα είναι ταυτόσημα και αυτό που 

επιθυμούν είναι ένας καταμερισμός εργασίας στην αντιμετώπιση των απειλών στη 

Μέση Ανατολή
56

. Βεβαίως, οι δεσμοί των ΗΠΑ με το Ισραήλ παραμένουν ισχυροί, 

αλλά η αλλαγή δόγματος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και η ευκολία με την οποία οι 

τελευταίες εγκατέλειψαν τη σταθερότητα που προσέφερε το καθεστώς Μουμπάρακ, 

προκειμένου να υποστηρίξουν τους εξεγερμένους της πλατείας Ταχρίρ, σε 

συνδυασμό με τις πληροφορίες για αμερικανική και οικονομική υποστήριξη των 

εξεγερμένων εντείνει την καχυποψία του Ισραήλ για τις προθέσεις της κυβέρνησης 

Ομπάμα
57

. Στους παραπάνω λόγους ανησυχίας του Ισραήλ μπορούν να προστεθούν 
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και η στάση της Τουρκίας απέναντι στον αραβικό κόσμο και το Ιράν, η ανάπτυξη 

πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και ο τρόπος με τον οποίο η τελευταία 

εκμεταλλεύεται πολιτικά την «Αραβική Άνοιξη», προκειμένου να ενισχύσει το 

σιιτικό τόξο στον αραβικό κόσμο και, τέλος, η απειλή από τη διαμόρφωση του άξονα 

Ιράν-Συρίας-Χεζμπολάχ.  

Συνοψίζοντας, οι εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης» με αίτημα την 

απομάκρυνση των αυταρχικών ηγετών και τον εκδημοκρατισμό διαψεύδουν τα 

επιχειρήματα των πολιτισμικών θεωριών περί ασυμβατότητας της περιοχής με τη 

δημοκρατία εξαιτίας βαθιά ριζωμένων πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων εκπορευόμενων 

από τη θρησκεία του Ισλάμ. Αντίθετα, οι μεταβλητές που επιδρούν στον 

εκδημοκρατισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής φαίνεται να είναι πιο σύνθετες 

και να συνδέονται με έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ εσωτερικών πολιτικών παραγόντων 

και της εξωτερικής και διεθνούς πολιτικής δράσης. Κατά τις τελευταίες τρεις 

δεκαετίες, μια σειρά μεταβολών σε οικονομικό επίπεδο συνηγορούσαν υπέρ μιας 

δραματικής μετεξέλιξης των κοινωνιών της Μέσης Ανατολής. Αν και οι αυταρχικοί 

ηγέτες παρέμεναν στην εξουσία, ωστόσο οι αδιάκοπες προσαρμογές σε εξωτερικούς, 

περιφερειακούς αλλά και εσωτερικούς παράγοντες μετάλλασαν τη φύση της εξουσίας 

τους. Ταυτόχρονα, τα χρόνια κοινωνικοοικονομικά προβλήματα οδηγούσαν τα 

αυταρχικά καθεστώτα της περιοχής σε μια κρίση νομιμοποίησης. Στην περίπτωση της 

«Αραβικής Άνοιξης» οι μεταβλητές εκείνες που πυροδότησαν τις εξεγέρσεις 

συνδέονται με το εσωτερικό των κρατών. Οι μεταβλητές αυτές υπήρξαν ικανές να 

προετοιμάσουν το έδαφος, καθώς οδήγησαν τα καθεστώτα σε μια άνευ 

προηγουμένου κρίση νομιμοποίησης, με αποτέλεσμα να ευνοηθούν τελικώς οι 

μεταρρυθμιστικές κινήσεις. Ωστόσο, όπως απέδειξε και η περίπτωση της «Αραβικής 

Άνοιξης», όταν ξεκινήσει η διαδικασία μετάβασης ο παράγοντας εκείνος που 

λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στον εκδημοκρατισμό των κρατών είναι η στάση των 

μεγάλων δυνάμεων που εξαρτάται από τους υπολογισμούς ασφαλείας τους. 

Επομένως, η περίπτωση της «Αραβικής Άνοιξης» υπήρξε μια περίπτωση όπου μια 

εσωτερική διαδικασία εξαρτάται και καθορίζεται τελικώς από την επέμβαση και τη 

δράση των εξωτερικών κρατικών δρώντων. Έτσι, από τη στιγμή που η πολιτική ζωή 

των κρατών στη Μέση Ανατολή εξαρτάται από τις επεμβάσεις και την επιρροή των 

εξωτερικών δυνάμεων είναι αδύνατο να αποσυνδεθούν οι εσωτερικές μεταβλητές 

εκδημοκρατισμού των κρατών από τη μελέτη της στρατηγικής ασφαλείας των 

εξωτερικών και περιφερειακών δυνάμεων. Κατά συνέπεια, οι κυρίαρχοι δρώντες του 
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διεθνούς συστήματος αλλά και οι περιφερειακές δυνάμεις της περιοχής της Μέσης 

Ανατολής επηρεάζουν τον εκδημοκρατισμό των κρατών, καθώς άλλοτε τα 

συμφέροντα ασφαλείας τους ευνοούνται από τις πολιτειακές αλλαγές, οι οποίες και 

υποστηρίζονται, ενώ άλλοτε όχι, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η διαδικασία 

εκδημοκρατισμού των κρατών από φόβο ότι μια καθεστωτική αλλαγή θα μπορούσε 

να διαταράξει τη σταθερότητα και τη διεθνή κατάσταση ασφαλείας.  

 

11.3  Τυνησία   

 

11.3.1 Η πορεία της Τυνησίας προς την ανεξαρτησία και ο γαλλικός 

παράγοντας 

  

Η γεωγραφική θέση της Τυνησίας υπήρξε ανέκαθεν σημαντική για τις 

μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Σε προνομιακή θέση στο κέντρο της μεσογειακής 

λεκάνης με γεωγραφική εγγύτητα στην ιταλική χερσόνησο και εύκολη πρόσβαση 

στην έρημο Σαχάρα αποτελούσε ήδη από το παρελθόν πολύ σημαντικό εμπορικό και 

ναυτιλιακό κόμβο. Ο πληθυσμός της χώρας αποτελείται από νομάδες βερβέρικης 

καταγωγής διάσπαρτες στο εσωτερικό της χώρας, ενώ τα αστικά κέντρα βρίσκονται 

στις μεσογειακές ακτές
58

. Κυριότερη πηγή εισοδημάτων στην Τυνησία είναι η 

εξαγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τουρισμός.  

Η ιστορική διαδρομή της Τυνησίας δε διαφέρει ιδιαίτερα από αυτή των 

γειτονικών κρατών. Η Τυνησία εξισλαμίσθηκε έπειτα από την επέκταση των 

αραβικών κατακτήσεων και τον 16
ο
 αιώνα καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς και 

αποτέλεσε αυτόνομη οθωμανική επαρχία υπό τη διοίκηση της δυναστείας των 

Χουσεϊνιτών. Η δυναστεία των Χουσεϊνιτών διοικούσε την Τυνησία χωρίς να υπάρχει 

σημαντική εξάρτηση από την Υψηλή Πύλη. Ο εκάστοτε Μπέης της Τυνησίας 

λειτουργούσε αυτόνομα χωρίς να αναμένει την έγκριση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Έτσι, από το 1574, οπότε η περιοχή καταλήφθηκε από τους 

Οθωμανούς, έως το 1881, όποτε η περιοχή καταλήφθηκε από τους Γάλλους, η 

Τυνησία έχαιρε μιας μορφής διοικητικής αυτονομίας.   

 Η γεωστρατηγική της θέση κοντά στην ευρωπαϊκή ήπειρο και στο κέντρο της 

Μεσογείου ενίσχυσε το ενδιαφέρον των δυτικών δυνάμεων, όπως της Ιταλίας, της 

Γαλλίας, της Ισπανίας και της Βρετανίας για τον έλεγχο της χώρας, κατάσταση που 
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θα τους επέτρεπε την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική διείσδυση στο Μαγκρέμπ 

και τη Βόρεια Αφρική, γενικότερα. Ειδικά, η Βρετανία και η Γαλλία επιδίωκαν με 

κάθε τρόπο να ελέγξουν τον εμπορικό και γεωστρατηγικό αυτό κόμβο σημαντικό για 

το διαμετακομιστικό εμπόριο της Μεσογείου. Κάτω από την πίεση των ευρωπαϊκών 

δυνάμεων και, κυρίως, της Γαλλίας, η οποία απαιτούσε τη σύσταση ειδικών 

δικαστηρίων που θα αφορούσαν τους ευρωπαίους πολίτες, το 1855, ο τότε 

κυβερνήτης της Τυνησίας, Μωχάμαντ αλ- Σαντίκ Μπέη, κύρωσε το πρώτο Σύνταγμα 

του 1861, το οποίο επέβαλε το πολίτευμα της συνταγματικής μοναρχίας και το οποίο 

μεταξύ άλλων προέβλεπε τη σύσταση ενός 60μελούς Ανώτατου Συμβουλίου 

διορισμένου από τον Μπέη
59

.  

Η θέσπιση και η εφαρμογή του Συντάγματος το 1861 περιόρισε τα 

δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Μπέη και παραχώρησε εκτεταμένες 

αρμοδιότητες στο Ανώτατο Συμβούλιο, το οποίο με τη στήριξη των ευρωπαϊκών 

δυνάμεων ήλεγχε τον διοικητικό μηχανισμό της Τυνησίας.  Με το Σύνταγμα του 1861 

ο κρατικός μηχανισμός της Τυνησίας αποκτά γραφειοκρατικές διαδικασίες 

ευρωπαϊκού τύπου αλλά το ξενόφερτο Σύνταγμα μεγεθύνει τη διαφθορά στον 

κρατικό μηχανισμό. Το αποτέλεσμα αυτής της απότομης γραφειοκρατικής 

αναδιοργάνωσης ήταν η υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση της χώρας ζήτημα το 

οποίο λύθηκε με τη φορολόγηση των πολιτών και τη λήψη εξωτερικού δανείου από 

τη Γαλλία, το 1863
60

. Το 1864 σημειώθηκε λαϊκή εξέγερση στην Τυνησία που 

στρεφόταν κατά της φορολόγησης των πολιτών και κατά του Συντάγματος και των 

μεταρρυθμίσεων, που θεωρήθηκαν ως η αιτία της οικονομικής κρίσης, με 

αποτέλεσμα ο Μπέης να αναστείλει αμέσως την εφαρμογή του Συντάγματος.  

 Το 1881, η Γαλλία έχοντας αποδυναμώσει πολιτικά την τυνησιακή διοίκηση 

επέβαλε την παρουσία της στην Τύνιδα αποστέλλοντας στρατιωτικές δυνάμεις, με 

αποτέλεσμα να ξεσπάσουν ταραχές της οποίες κατέπνιξε ο γαλλικός στρατός το 

1882
61

. Οι μάχες έληξαν με τη Συνθήκη Μπαρντό του ίδιου έτους σύμφωνα με την 

οποία η Γαλλία καθίστατο υπεύθυνη για την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική 

της Τυνησίας, μεταβάλλοντάς την επίσημα πλέον σε γαλλικό προτεκτοράτο, δινόταν 

όμως το δικαίωμα στον Μπέη να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας. Αν και ο 
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Μπέης συνέχισε να διοικεί την Τυνησία, οι κυριότερες εκτελεστικές εξουσίες και 

ζητήματα που σχετίζονταν με την ασφάλεια, την εθνική οικονομία, το εμπόριο και τις 

επενδύσεις ανήκαν στις γαλλικές διοικητικές αρχές. 

 Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Τυνησία επηρεάζεται από τα μεγάλα ιδεολογικά 

ρεύματα που αναπτύσσονται στον αραβικό κόσμο, όπως ο εθνικισμός, ο αραβισμός 

και ο ισλαμισμός, που αν και ασύμβατα μεταξύ τους εκφράζουν όλα την επιθυμία 

απαλλαγής από την ξένη κυριαρχία. Η επικράτηση των ξένων στην εσωτερική 

πολιτική ζωή της Τυνησίας συνέβαλε έτσι στην ανάπτυξη του τυνησιακού εθνικισμού 

με τον σχηματισμό του «Προοδευτικού Κόμματος των Νέο-Τυνήσιων», το 1908, του 

οποίου το κύριο αίτημα συνδεόταν με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των Τυνήσιων στους 

διοικητικούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων
62

. Το 1911, οι Νέο-Τυνήσιοι 

αντέδρασαν στη γαλλική επικυριαρχία οργανώνοντας μια σειρά από διαμαρτυρίες 

εθνικιστικού και αντιαποικιακού χαρακτήρα, ενώ οι Γάλλοι απάντησαν κηρύσσοντας 

τη χώρα σε κατάσταση πολιορκίας και θέτοντας το κίνημα των Νέο-Τυνήσιων εκτός 

νόμου. Οι περισσότεροι από τους ηγέτες του κινήματος οδηγήθηκαν στην εξορία. 

  Έτσι, μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι βασικοί πολιτικοί σχηματισμοί της 

Τυνησίας ήταν το «Φιλελεύθερο Τυνησιακό Συνταγματικό Κόμμα», γνωστό ως 

«Ντεστούρ», που είχε ως βασικά αιτήματα την ανεξαρτητοποίηση της Τυνησίας από 

τη Γαλλία και την απόκτηση Συντάγματος, το «κόμμα των Ρεφορμιστών» που 

επιδίωκε αυτονομία αλλά όχι  πλήρη ανεξαρτησία και, τέλος, τη «Σοσιαλιστική 

Ομοσπονδία της Τυνησίας», κόμμα το οποίο το 1934 μετεξελίχθηκε στο «Τυνησιακό 

Κομμουνιστικό Κόμμα».  

 Το κόμμα «Ντεστούρ» καταδίκαζε τη γαλλική κυριαρχία και επιδίωκε να 

σταματήσει η Τυνησία να αποτελεί γαλλικό προτεκτοράτο
63
. Επιδίωκε την 

εγκαθίδρυση Συντάγματος που θα εγγυόταν τις ελευθερίες των τυνήσιων πολιτών και 

επιζητούσε τη διενέργεια εκλογών. Η γαλλική διοίκηση στην προσπάθεια της να 

προλάβει τυχόν λαϊκές αντιδράσεις προχώρησε σε μια σειρά πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων ανάμεσα στις οποίες περιλαμβανοταν η παραχώρηση γαλλικής 

υπηκοότητας σε Τυνήσιους και η θεσμοθέτηση του Μεγάλου Συμβουλίου, ενός 

νομοθετικού σώματος που αποτελούνταν από δύο σώματα, ένα τυνησιακό και ένα 

γαλλικό
64

. Οι Τυνήσιοι σύμβουλοι εκλέγονταν έμμεσα δια εκλεκτόρων των 
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επαρχιακών συμβουλίων, ενώ οι ευρωπαίοι εκλέγονταν άμεσα από τους ομοεθνείς 

τους, με αποτέλεσμα η τυνησιακή παρουσία να είναι ελεγχόμενη στο παραπάνω 

νομοθετικό σώμα.  

 Παρά τις περιορισμένες μεταρρυθμίσεις, οι αντιδράσεις κατά της γαλλικής 

κυριαρχίας στην Τυνησία εντάθηκαν τη δεκαετία του 1930 και το «Ντεστούρ» 

κινητοποίησε τους Τυνήσιους σε μεγάλες διαδηλώσεις. Οι Γάλλοι απαγόρευσαν την 

έκδοση της εφημερίδας του κόμματος, “L’ Action Tunisienne”, και έθεσαν το 

«Ντεστούρ» εκτός νόμου. Ωστόσο, το 1934 το κόμμα ανασυστάθηκε με την 

ονομασία «Νέο-Ντεστούρ» και γραμματέας του νέου κόμματος αναδείχθηκε ο 

Χαμπίμπ Μπουργκίμπα, ο οποίος φυλακίστηκε από τις γαλλικές αρχές για την 

πολιτική του δράση. Μετά την απελευθέρωση του, το 1936, ξέσπασαν μαζικές 

αντιγαλλικές διαδηλώσεις στην Τυνησία.  

 Το 1942, η Τυνησία κατελήφθη από τα ναζιστικά στρατεύματα και ο Μπέης 

Μοχάμεντ Αλ Μονσέφ θεώρησε ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για να απαλλαγεί 

η χώρα του από τη γαλλική αποικιοκρατία, με αποτέλεσμα να ζητήσει από τους 

Τυνήσιους εθνικιστές να υποστηρίξουν τα γερμανικά στρατεύματα. Μετά την ήττα 

της Γερμανίας, η Γαλλία ανέλαβε και πάλι τον έλεγχο της Τυνησίας και καθαίρεσε 

τον Αλ Μονσέφ αντικαθιστώντας τον με τον εξάδερφο του Μωχάμεντ Αλ Αμίν, ο 

οποίος κυβέρνησε έως το 1954. 

Τελικώς, το 1945, το αίτημα για ανεξαρτησία συνάσπισε όλα τα τυνησιακά 

πολιτικά κόμματα κάτω από τον ίδιο πολιτικό σκοπό με κύριο εκφραστή το κόμμα 

«Νέο-Ντεστούρ». Το 1949, οι Τυνήσιοι ξεκίνησαν έναν αιματηρό ανταρτοπόλεμο 

κατά των Γάλλων. Η σύλληψη του Χαμπίμπ Μπουρκίμπα, το 1952, που παρέμεινε 

στις φυλακές για δύο χρόνια, οδήγησε σε νέες ταραχές την Τυνησία. Τα κινήματα για 

εθνική ανεξαρτησία στη Βόρεια Αφρική εντείνονται σε μια δύσκολη εποχή για τη 

Γαλλία, βλέποντας τη διεθνή ισχύ της να φθίνει σημαντικά. μετά την πανωλεθρία στο 

Ντιέν Μπιέν Φου και την απώλεια της Ινδοκίνας. Η Γαλλία συνειδητοποιώντας ότι θα 

αδυνατούσε να αντιμετωπίσει για πολύ ακόμα τις ταραχές έπειτα από 

διαπραγματεύσεις με το «Νέο-Ντεστούρ» συμφώνησε να αυτονομηθεί η Τυνησία. 

Έπειτα από την ενδοκομματική διαμάχη που ξέσπασε στο «Νέο-Ντεστούρ» για το 

γεγονός ότι συνέχισε να ισχύει η Συνθήκη του Μπαρντό του 1881-η οποία 

καταστούσε την Τυνησία γαλλικό προτεκτοράτο-και την κινητοποίηση ένοπλων 
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Τυνήσιων κατά των επιλογών Μπουργκίμπα και των Γάλλων, η κατάσταση έτεινε σε 

εμφύλιο πόλεμο. Μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα η Γαλλία αναγνώρισε την 

τυνησιακή ανεξαρτησία στις 20 Μαρτίου του 1956. Το 1957 το κόμμα Νέο-Ντεστούρ 

κερδίζει θριαμβευτικά τις εκλογές και ο Χαμπίμπ Μπουργκίμπα που ταύτισε το 

όνομα του με την εθνική ανεξαρτησία της Τυνησίας, καταργεί τη βασιλεία και γίνεται 

ο πρώτος πρόεδρος της Τυνησίας.  

 

11.3.2 Το μονοκομματικό κράτος του Μπουργκίμπα και η εμφάνιση του 

ισλαμιστικού κινήματος  
 

Η Τυνησία, αφού απέκτησε την ανεξαρτησία της, υιοθέτησε ένα 

μονοκομματικό πολιτικό σύστημα υπό την ηγεσία του κοσμικού εθνικιστή Χαμπίμπ 

Μπουργκίμπα,
65

 αρχηγού του κράτους και, επίσης, αρχηγού του μοναδικού 

κόμματος, του σοσιαλιστικού κόμματος, «Ντεστούρ». Κατά τη διάρκεια των 

δεκαετιών του 1970 και του 1980, και, κυρίως, μετά την απομάκρυνση του Χαμπίμπ 

Μπουργκίμπα από τον Μπεν Άλι, το 1987, η Τυνησία έδινε την εντύπωση της χώρας 

με τη μεγαλύτερη προοπτική εκδημοκρατισμού στον αραβικό κόσμο.  

Η Τυνησία σε σχέση με άλλες αραβικές χώρες παρουσίαζε ήδη, πριν την 

«Αραβική Άνοιξη», σημαντικές ιδιαιτερότητες που ενίσχυαν την προοπτική 

εκδημοκρατισμού. Πρώτον, ανέκαθεν υπήρχε μια βαθιά παράδοση συνταγματισμού 

από τη στιγμή που όλα τα μεγάλα πολιτικά κινήματα στη χώρα από τις αρχές του 20
ου

 

αιώνα επιθυμούσαν την εγκαθίδρυση Συντάγματος
66

. Δεύτερον, οι προοπτικές 

εκδημοκρατισμού ενισχύονταν εξαιτίας της απουσίας ανάμειξης του στρατού στην 

πολιτική ζωή. Τρίτον, οι δυνατότητες εκδημοκρατισμού ενισχύονταν από την ύπαρξη 

μιας σειράς νόμων που κινούνταν προς την κατεύθυνση της ισότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών. Τέταρτον, στην Τυνησία ενυπήρχε ένα ισχυρό και δυναμικό 

συνδικαλιστικό κίνημα και, τέλος, ένα ισλαμικό κίνημα το οποίο ενσωμάτωνε τις 

δημοκρατικές αξίες στον πολιτικό του λόγο
67

. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και 

σήμερα το πολιτικό Ισλάμ στην Τυνησία ενστερνίζεται μια φιλελεύθερη εκδοχή του 

                                                 
65

 Ο Μπουργκίμπα, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των Τυνήσιων, 

έμεινε στο αξίωμα του Προέδρου ασκώντας, ωστόσο, αυταρχικά την εξουσία του μέχρι τις 7 

Νοεμβρίου 1987, όταν έπειτα από ένα ειρηνικό πραξικόπημα, που έγινε σχεδόν με τη συμφωνία του 

συνόλου της τυνησιακής πολιτικής ελίτ, ο Πρωθυπουργός του, Ζιν ελ Αμπντίν Μπεν Άλι, τον 

καθαίρεσε λόγω «ανικανότητας» σύμφωνα με το άρθρο 57 του Συντάγματος αφήνοντας να εννοηθεί 

ότι η Τυνησία όδευε προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού. 
66

 Joffe George, ό.π., σ. 526 
67

 Δαλακούρα Κατερίνα, Ισλάμ, φιλελευθερισμός και ανθρώπινα δικαιώματα: Επιπτώσεις στις Διεθνείς 

Σχέσεις, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2007, σ. 200 



 

[462] 

 

Ισλάμ και αποδέχεται την υιοθέτηση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η υιοθέτηση 

από το τυνησιακό πολιτικό Ισλάμ μιας πιο μετριοπαθούς εκδοχής έχει τις καταβολές 

της στην εποχή της ανεξαρτητοποίησης, το 1956, και στον τρόπο με τον οποίο 

τέθηκαν τα θεμέλια του κράτους
68

. Το 1956 και τα αμέσως επόμενα χρόνια, η 

Τυνησία έδινε την εντύπωση μιας χώρας με πραγματική προοπτική να γίνει όχι μόνο 

ένα δημοκρατικό κράτος, αλλά ένα κράτος, όπου ένα φιλελεύθερο Ισλάμ θα 

αποκτούσε έρεισμα στην κοινωνία και θα προωθούσε αντί να εμποδίζει τους 

δημοκρατικούς θεσμούς.  

Αφού το 1956 η Γαλλία αναγνώρισε την ανεξαρτησία της χώρας, το 1957 

συνήλθε σε σώμα η Συντακτική Συνέλευση, η οποία αποφάσισε την κατάλυση της 

μοναρχίας και την εγκαθίδρυση Προεδρικής Δημοκρατίας. Όπως αναμενόταν, η 

Συντακτική Συνέλευση εξέλεξε Πρόεδρο της τον Χαμπίμπ Μπουργκίμπα. Σε 

πολιτειακό επίπεδο, το Σύνταγμα του 1959 εκθρόνιζε τον Μπέη και εγγυάτο πλήρη 

ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα για όλους τους Τυνήσιους πολίτες 

ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας και φύλου
69

. Ωστόσο, το Σύνταγμα παρείχε 

υπερεξουσίες στον Πρόεδρο και περιόριζε το ρόλο της νομοθετικής εξουσίας. Ο 

Πρόεδρος είχε το δικαίωμα να αποφασίζει για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, 

παρακάμπτοντας το Κοινοβούλιο για θέματα που ο ίδιος έκρινε ως υψίστης εθνικής 

ασφαλείας
70

. Επιπλέον, η κύρωση των νόμων ανήκε στις αρμοδίοτητες του Προέδρου 

και είχε το δικαίωμα βέτο ή αναπομπής τους. Επίσης, αν και η δικαστική εξουσία 

θεωρούνταν ανεξάρτητη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διόριζε τα μέλη του 

δικαστικού σώματος έπειτα από πρόταση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Επιπλέον, αν 

και το Σύνταγμα εγγυόταν τα δικαιώματα του τύπου και τα κοινωνικά δικαιώματα 

στην πράξη τα παραπάνω περιορίστηκαν.  

Με το Σύνταγμα του 1959 δινόταν η εντύπωση ότι το πολίτευμα προστάτευε 

τον πολυκομματισμό, καθώς ρύθμιζε τη λειτουργία και τις προϋποθέσεις του 
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σχηματισμού των πολιτικών κομμάτων, τα οποία θεωρούνται το μέσο της λαϊκής 

συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας. Ωστόσο, το Σύνταγμα έθετε περιορισμούς 

στην πολιτική ιδεολογία των κομμάτων, απαγορεύοντας κόμματα που προέβαλαν ως 

ιδεολογική τους βάση τη θρησκεία, τη γλώσσα ή τη φυλετική διαφορετικότητα μιας 

περιοχής. Δεδομένου ότι στην Τυνησία δεν υπάρχουν εθνικές ή γλωσσικές 

μειονότητες που θα μπορούσαν να απειλήσουν το πολίτευμα, τελικώς η 

συνταγματική απαγόρευση στρεφόταν εναντίον του πολιτικού Ισλάμ ακόμα και της 

μετριοπαθούς εκδοχής των «Αδελφών Μουσουλμάνων». Τα παραπάνω κατεδείκνυαν 

μια διάθεση του καθεστώτος για περιορισμό του πλήρους εκδημοκρατισμού του 

πολιτικού συστήματος στην Τυνησία και μολονότι η λειτουργία των κομμάτων 

επιτρεπόταν, πολύ σύντομα, το 1962, το καθεστώς απαγόρευσε τον πολυκομματισμό 

και κανένα αντιπολιτευτικό κόμμα δεν λειτούργησε έκτοτε. Επιπλέον, τα συνδικάτα 

υποτάχθηκαν στο κράτος έτσι ώστε, τελικώς, δεν μπορούσε να γίνει καμιά διάκριση 

μεταξύ κράτους και κομματικού μηχανισμού. Έτσι, σχετικά νωρίς μετά την 

ανεξαρτησία του το τυνησιακό κράτος μετατράπηκε σε ένα αυταρχικό 

μονοκομματικό κράτος. 

Στις εκλογές που διεξήχθησαν το 1959 εξελέγη πρόεδρος ο Χαμπίμπ 

Μπουργκίμπα ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο
71

. Σε αυτή την πρώτη θητεία, ο 

Μπουργκίμπα υπήρξε ουσιαστικά ο κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού και έθεσε τις 

βάσεις για μια ιδιότυπη «συνταγματική μοναρχία»
72

. Στις επόμενες προεδρικές 

εκλογές του 1961 και του 1964 η παντοδυναμία του μονοκομματικού κράτους στην 

Τυνησία επιβεβαιώθηκε, αφού ο Μπουργκίμπα επανεξελέγη χωρίς αντίπαλο και το 

κόμμα του κατέλαβε όλες τις έδρες του Κοινοβουλίου, αφού δεν υπήρξε άλλο 

αντίπαλο κόμμα να διεκδικεί την εξουσία
73

. Τέλος, με τη συνταγματική αναθεώρηση 

του 1974 ο Χαμπίμπ Μπουργκίμπα έγινε ισόβιος Πρόεδρος της χώρας.  

Αυτή η αποτυχία του εκδημοκρατισμού της Τυνησίας και η επιβολή ενός 

μονοκομματικού καθεστώτος μπορεί να ερμηνευτεί στη βάση μιας 

κοινωνικοικονομικής θεώρησης. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο ιδιωτικός τομέας απέτυχε 

να καταστεί η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, μεταξύ των ετών 1956 

και 1960, η τυνησιακή ηγεσία στράφηκε στη λύση του «κρατικού καπιταλισμού» 
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υιοθετώντας την ιδεολογία του σοσιαλισμού
74

. Το κράτος επιχείρησε να 

κολεκτιβοποιήσει τη γεωργία και να εθνικοποιήσει το εμπόριο και τη βιομηχανία. Το 

συνδικαλιστικό, το φεμινιστικό και το ισλαμιστικό κίνημα τέθηκαν υπό την άμεση 

επιτήρηση του κράτους, ενώ οι μισθοί των εργαζομένων πέρασαν υπό αυστηρό 

κρατικό έλεγχο
75

. Ταυτόχρονα, το καθεστώς αντιμετώπιζε με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο 

κάθε διαφωνούντα ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης
76

. Το αποτέλεσμα αυτών των 

πολιτικών ήταν ότι οι θεσμοί και τα κινήματα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν 

ως προμετωπίδες σε μια διαδικασία εκδημοκρατισμού και που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν στην ανάπτυξη μια πλουραλιστικής και δημοκρατικής κοινωνίας, τελικώς, 

καταπνίγηκαν και μαζί τους και οι προοπτικές για φιλελευθεροποίηση και 

εκδημοκρατισμό. Παράλληλα, το καθεστώς διέθετε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 

τη συγκατάθεση της αστικής τάξης παρά τον αυταρχισμό του, κυρίως, εξαιτίας της 

οικονομικής της άνθησης. Περί τα μέσα της δεκαετίας του ’70, όμως, η οικονομία 

άρχισε να δείχνει σημάδια ύφεσης και η κοινωνία άρχισε να αντιδρά. Ως το 1980 τα 

φιλελεύθερα, αριστερά, ισλαμικά και τα φεμινιστικά κινήματα είχαν ανασυγκροτηθεί 

και είχαν διαμορφώσει ένα consensus υπέρ του εκδημοκρατισμού και του σεβασμού 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
77

. 

Η εξωτερική πολιτική της Τυνησίας ήταν προσανατολισμένη στη Δύση και 

διατηρήθηκαν στενότατες σχέσεις με τη Γαλλία, ενώ αναπτύχθηκαν και διπλωματικές 

σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την αντιμετώπιση κινήματων με 

σοσιαλιστικό περιεχόμενο και του ριζοσπαστικού ισλαμισμού που κέρδιζε έδαφος 

στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Παρόλα αυτά ο ριζοσπαστικός 

ισλαμισμός χρησιμοποιήθηκε από τον Χαμπίμπ Μπουργκίμπα ως ανάχωμα στη 

διάδοση επαναστατικών ιδέων.  

Η πρώτη πρόκληση εναντίον του καθεστώτος προήλθε εκ των έσω, όταν το 

1971 στο συνέδριο του Ντεστουριανού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ονομασία που είχε 

λάβει το «Νέο-Ντεστούρ» το 1964, κατέστη εμφανές ότι η πλειοψηφία των 
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κομματικών οπαδών ανήκε στο φιλελεύθερο ρεύμα, του οποίου ηγέτης ήταν ο Ahmed 

Mestiri, και επιδίωκε μια φιλελεύθερη αναμόρφωση του κόμματος. Αφού δεν 

κατάφεραν να επιτύχουν κάτι τέτοιο και αποβλήθηκαν από το κόμμα το 1974, οι 

φιλελεύθεροι οργανώθηκαν στο «Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών» (MDS) και 

αποτέλεσαν το σημαντικότερο κοσμικό αντιπολιτευτικό κόμμα στην Τυνησία και το 

κυριότερο αίτημα του περιλάμβανε σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

πολιτικό πλουραλισμό
78

.  

Το καθεστώς δέχθηκε επίσης την πρόκληση ενός αριστερού κινήματος, κατά 

τη δεκαετία του 1970. Υπάρχουν δύο κύρια ρεύματα στην τυνησιακή αριστερά. Το 

πρώτο ήταν εκείνο που είχε συμμετάσχει στο εθνικιστικό κίνημα και ειδικά στο 

UGTT(Union Générale Tunisienne du Travail) και εκπροσωπήθηκε από τον Μπεν 

Σαλάχ (Ben Salah) χωρίς όμως να χαίρει ευρείας λαϊκής υποστήριξης. Το δεύτερο 

ρεύμα της τυνησιακής αριστεράς, που ήταν πιο ριζοσπαστικό, εκπροσωπούνταν από 

φοιτητές και εργάτες αλλά ούτε αυτό έχαιρε ευρείας υποστήριξης
79

. Κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του ’70, η Αριστερά ένιωσε όλο το βάρος της καθεστωτικής 

καταπίεσης. Όμως από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 έπαψε να θεωρείται ο 

σοβαρότερος εχθρός του καθεστώτος και η προσοχή στράφηκε πλέον στους 

ισλαμιστές. Είναι η εποχή που οι αριστεροί βγαίνουν από τις φυλακές και το 

Κομμουνιστικό Κόμμα νομιμοποιείται, ενώ οι αριστεροί θα εμφανιστούν με μια 

μεταστροφή στην ιδεολογία τους επιδεικνύοντας μια αφοσίωση στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και στις δημοκρατικές αρχές, με αποτέλεσμα να αποκαλούνται πλέον 

«δημοκράτες» από «αριστεροί»
80

. Πάντως, η Αριστερά δεν κατάφερε να απειλήσει 

σοβαρά το καθεστώς Μπουργκίμπα, αφού δεν κατάφερε να κινητοποιήσει υπέρ της 

μεγάλα τμήματα του εκλογικού σώματος.  

Επιπλέον, μια άλλη σοβαρή πρόκληση εναντίον του καθεστώτος-δεδομένου 

ότι ούτε οι φιλελεύθεροι ούτε οι αριστεροί κατάφεραν να το απειλήσουν σοβαρά- 

προήλθε από την UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail), δηλαδή την ένωση 

εργατών Τυνησίας
81

. Από το 1972, αλλά ακόμα περισσότερο από το 1975-1976, η 

UGTT λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην Τυνησία ανέπτυξε μια 
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έντονη απεργιακή δραστηριότητα με αιτήματα, κυρίως, οικονομικά και κοινωνικά τα 

οποία καθίσταντο όλο και πιο πολιτικά. Καθώς η οργάνωση συνειδητοποιούσε ότι η 

αυτονομία του συνδικάτου μπορούσε να εξασφαλιστεί μόνο μέσα σε ένα 

δημοκρατικό πλαίσιο τα αιτήματα της UGTT κατέληξαν να περιλαμβάνουν όχι μόνο 

εργασιακά δικαιώματα, αλλά και ανθρώπινα δικαιώματα και αιτήματα για την 

περιφρούρηση των δημοκρατικών ελευθεριών. Η σύγκρουση με το καθεστώς ήταν 

αναπόφευκτη και κατέληξε σε αιματηρές ταραχές στην Τυνησία κατά το διάστημα 

1978-1984, οπότε και η Ένωση παροπλίσθηκε αποτελεσματικά
82

. Η Τυνησία έχασε 

μια από τις ευκαιρίες της για γνήσιο εκδημοκρατισμό εξαιτίας της αυταρχικότητας 

του καθεστώτος.  

Κατά τη δεκαετία του 1980, μετά από τη διάλυση της UGTT, τη συντριβή της 

Αριστεράς και την αποτυχία των φιλελευθέρων ο δρόμος ήταν ανοιχτός για την 

άνοδο των ισλαμιστών ως αντιπολιτευτικού κινήματος στο καθεστώς. Παράλληλα, η 

ισλαμική επανάσταση στο Ιράν και η φθίνουσα ακτινοβολία των ριζοσπαστικών 

κοσιμικών ιδεολογιών δίνει μεγάλη ώθηση στο πολιτικό Ισλάμ της Τυνησίας, η 

επιρροή του οποίου καθ’όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 διευρύνεται χωρίς 

το καθεστώς να του θέτει εμπόδια. Οι ισλαμιστές εισέρχονταν σε μια πολιτική αρένα 

τη στιγμή που οι φιλελεύθεροι, οι αριστεροί, οι φεμινιστές, οι συνδικαλιστές είχαν 

κάνει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα κεντρικό αίτημα της 

αντιπολίτευσης.  Επομένως, αν και κατά τη δεκαετία του ’70 οι προκλήσεις κατά του 

καθεστώτος οργανώνονταν από τα κοσμικά κόμματα και την Αριστερά, κατά τη 

δεκαετία του ’80, οι ισλαμιστές ήταν εκείνοι που πήραν το προβάδισμα
83

. Οι 

ισλαμιστές αναδείχθηκαν ως ο σοβαρότερος εχθρός του καθεστώτος Μπουργκίμπα 

από τη στιγμή μάλιστα που η ισλαμική ιδεολογία υπήρξε η μόνη ιδεολογία που δεν 

είχε συντριβεί (όπως η κοσμική αντιπολίτευση και η Αριστερά) και φαινόταν να 

διαθέτει απαντήσεις στα ερωτήματα της ταυτότητας και της κοινωνικής αδικίας. Για 

την άνοδο του ισλαμικού κινήματος τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν σε πολιτικούς, 

οικονομικούς, κοινωνικούς λόγους και, κυρίως, στην εξέλιξη του κράτους και στον 

πολιτικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι ηγεμονικές ελίτ. Το ισλαμικό κίνημα στην 

Τυνησία επηρεάστηκε από τις πολιτικές του καθεστώτος απέναντι στην κοσμική 

αντιπολίτευση αλλά, επίσης, και από τη στάση του απέναντι στη θρησκεία
84

. Η 
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ηγετική ελίτ της Τυνησίας αντιλαμβανόμενη την απώλεια της νομιμοποίησης της σε 

μεγάλη μερίδα της τυνησιακής κοινωνίας επιχείρησε να διατηρήσει την ισχύ της μέσα 

από μια «επιστροφή στην παράδοση»
85

. 

Η πιο σοβαρή αιτία για την άνοδο του ισλαμιστικού κινήματος στην Τυνησία 

θα πρέπει, ωστόσο, να αναζητηθεί στις οικονομικές πολιτικές του καθεστώτος. Μετά 

την ανεξαρτησία, το καθεστώς Μπουργκίμπα βασιζόταν σε μια ελίτ που προερχόταν 

από το Σάχελ και συγκεκριμένα από τις περιοχές γύρω από το Μοναστίρ, πατρίδα του 

Προέδρου και πλουσιότερη πόλη της Τυνησίας
86

. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

’70, οι υποανάπτυκτες περιοχές του νότου και της βορειοδυτικής πλευράς 

παραμελήθηκαν ακόμα περισσότερο, εξαιτίας της εγκατάλειψης των συγκεντρωτικών 

αναπτυξιακών πολιτικών και της υιοθέτησης ενός φιλελεύθερου μοντέλου 

οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, η ανάπτυξη του ισλαμιστικού κινήματος μπορεί να 

ειδωθεί ως αποτέλεσμα των μονομερών πολιτικών ανάπτυξης του κράτους που 

έφεραν σε ακόμα πιο μειονεκτική θέση μια μερίδα του πληθυσμού
87

. Η λαϊκή 

δυσαρέσκεια μεγάλωνε εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε η 

χώρα με την κατάσταση να χειροτερεύει, καθώς η Τυνησία δυσκολευόταν να 

προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Μέσα σε αυτή την κατάσταση οι ευνοούμενοι του 

καθεστώτος Μπουργκίμπα απολάμβαναν μια σειρά προκλητικών προνομίων. Το 

καθεστώς επιχείρησε να ανατρέψει την αρνητική πορεία της τυνησιακής οικονομίας 

με μια σειρά μέτρων που στηριζόταν σε διαρθρωτικές αλλαγές και ανοίγματα της 

οικονομίας της χώρας στην ιδιωτική πρωτοβουλία, όμως οι οικονομικές αυτές 

μεταρρυθμίσεις δεν απέδωσαν καρπούς, εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων θεσμών 

που θα τις αξιοποιούσαν
88

.  

Μέλη του ισλαμιστικού κινήματος γίνονται, κυρίως, οι μορφωμένοι νέοι της 

υπαίθρου, οι οποίοι μετακινούνται στα αστικά κέντα, ώστε να σπουδάσουν στα 

Πανεπιστήμια ή οι οικογένειες της υπαίθρου που έχουν μεταναστεύσει στα αστικά 

κέντρα αναζητώντας εργασία. Έτσι, στους κόλπους του ισλαμιστικού κινήματος 

συμμετέχουν κατά βάση φοιτητές των θετικών επιστημών και πολλές γυναίκες 
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ακτιβίστριες
89

. Εκπροσωπούν τη νεαρή και ανοδικά κινητική μεσαία τάξη που έχει 

απογοητευτεί από την έλλειψη ευκαιριών και επιζητά την ανταμοιβή που της 

υποσχέθηκαν από τη διάδοση της εκπαίδευσης
90

.  

 Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, το «Κίνημα της Ισλαμικής Τάσης» 

(Mouvement de la Tendance Islamique-MTI) είχε αναδυθεί ως η σημαντικότερη από 

τις ισλαμιστικές οργανώσεις. Οι υπόλοιπες ήταν το «Dawa», μια πουριτανική και 

απολιτική ομάδα, οι «Προοδευτικοί Ισλαμιστές», καθώς και τα διάφορα 

ριζοσπαστικά παρακλάδια. Αρχικώς, ασχολούνταν περισσότερο με ζητήματα 

πολιτιστικά και όχι τόσο πολιτικά και οι απόψεις τους για την πολιτική περιορίζονταν 

στην απόρριψη της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των 

φύλων, καθώς όλα  τα παραπάνω θεωρούνταν έννοιες ξένες προς την ισλαμική 

παράδοση και το Κοράνι και εισηγμένες από τη Δύση. Ωστόσο, αμέσως μετά την 

Ιρανική Επανάσταση του 1979, τα κινήματα αυτά πολιτικοποιήθηκαν και άρχισαν να 

τοποθετούνται σε ζητήματα που αφορούσαν στην πολιτική, την οικονομία και τον 

εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστήματος
91

. 

 Τον Δεκέμβριο του 1983, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά τη μείωση 

των δημοσίων δαπανών, με στόχο τη σταθεροποίηση της τυνησιακής οικονομίας. Η 

κυβέρνηση αναγκάζεται να προχωρήσει σε μια δέσμη οικονομικών μέτρων με βασικό 

άξονα την περικοπή των κοινωνικών παροχών, όπως της επιδότησης της τιμής των 

βασικών ειδών διατροφής, οι τιμές των οποίων διπλασιάζονται
92
. Αμέσως ξεσπούν 

ταραχές στις οποίες συμμετέχουν και οι ισλαμιστές, που καταπνίγονται από το 

καθεστώς με σκληρότητα. Αν και οι αυξήσεις των τιμών ανακλήθηκαν το καθεστώς 

Μπουργκίμπα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τη διογκούμενη κοινωνική 

δυσαρέσκεια, ούτε τη διάδοση της επιρροής του πολιτικού ισλαμισμού σε όλο και 

ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας.  

 Σε γενικές γραμμές, κατά τη δεκαετία του 1980, το καθεστώς Μπουργκίμπα 

αντέδρασε με σκληρότητα στην άνοδο των ισλαμιστών και επιδόθηκε στη βίαιη 

καταστολή της ισλαμικής επιρροής, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο αυταρχικό. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η απαίτηση του καθεστώτος Μπουργκίμπα να ξαναδικάσει 

όσους είχαν απαλλαγεί από τις βομβιστικές επιθέσεις που στόχευαν σε τουρίστες, το 
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1987, ήταν το άμεσο αίτιο πίσω από την απόφαση του Μπεν Άλι να τον ανατρέψει
93

. 

Μετά την αλλαγή κυβέρνησης στις 7 Νοεμβρίου του 1987, το «Κίνημα της Ισλαμικής 

Τάσης» (ΜΤΙ), μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις της Τυνησίας, υπέγραψε το 

Κοινωνικό Σύμφωνο, του οποίου το προοίμιο αναφερόταν στο σεβασμό των 

δημοκρατικών ελευθεριών. Τα αποτελέσματα των εκλογών του 1989
94

 επιβεβαίωσαν 

την άνοδο του ισλαμιστικού κινήματος στην Τυνησία, με αποτέλεσμα το καθεστώς 

του Μπεν Άλι τρομοκρατημένο από τα αποτελέσματα των εκλογών και από την 

εκλογική επιρροή των ισλαμιστών να εγκαινιάσει ένα νέο γύρο κρατικής καταστολής 

εναντίον της ισλαμικής αντιπολίτευσης.  

 Ωστόσο, η καταστολή που υπέστη το πολιτικό Ισλάμ από το καθεστώς της 

Τυνησίας είχε μια πολύ σημαντική συνέπεια για την ιδεολογική του μετεξέλιξη προς 

την κατεύθυνση της μετριοπάθειας. Από τη στιγμή που και οι ίδιοι οι ισλαμιστές 

έγιναν θύματα της κρατικής καταπίεσης αναγκάστηκαν να αποταθούν στην 

υποχρέωση του κράτους να σέβεται τις πολιτικές και ατομικές ελευθερίες και 

αγωνίστηκαν για το σκοπό αυτό
95

. Χρησιμοποίησαν μάλιστα όλα τα «κοσμικά όπλα» 

που είχαν στην διάθεση τους, όπως για παράδειγμα τη συνεργασία με την κοσμική 

αντιπολίτευση, προκειμένου να εκδοθούν κοινά ανακοινωθέντα που καταδίκαζαν την 

κρατική καταπίεση, τις αναφορές της Διεθνούς Αμνηστίας για δημοσιοποίηση των 

περιπτώσεων καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προσχώρηση στην 

UGTT, της οποίας και την αυτονομία υπερασπίστηκαν. Αυτή η διάδραση με τους 

κρατικούς θεσμούς από τη μια και την κοινωνία των πολιτών από την άλλη φαίνεται 

ότι εξοικείωσε τους ισλαμιστές με τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού
96

. 

Οι πολιτικές θέσεις των ισλαμιστών μετεξελίχθησαν σημαντικά και σε σχέση 

με τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Η πολιτικοποίηση του κινήματος και ο 

στόχος του να μετατραπεί σε πολιτικό κόμμα και να συμμετέχει στην εκλογική 

διαδικασία το ανάγκασαν σε μια στροφή προς την αποδοχή των δημοκρατικών αξιών. 
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Το «Κίνημα της Ισλαμικής Τάσης» (ΜΤΙ, μετά το 1989, μετονομάστηκε σε Al-

Nahda, Κόμμα της Αναγέννησης) ισχυριζόταν ότι επιθυμούσε να αποτελέσει ένα 

κόμμα μεταξύ πολλών σε ένα πλουραλιστικό πολιτικό σύστημα και ότι η τελική 

απόφαση για την επιβολή του ισλαμικού νόμου στην κοινωνία θα προερχόταν, 

τελικώς, από τη λαϊκή βούληση, όπως αυτή θα εκφραζόταν μέσα από τις εκλογικές 

διαδικασίες. Έτσι, τη δεκαετία του ’80 διεκδίκησε το σεβασμό προς τα πολιτικά και 

εργασιακά δικαιώματα, αποκήρυξε διάφορους νόμους ως αντισυνταγματικούς και 

προασπίστηκε το δικαίωμα της συνάθροισης και της ελευθερίας του λόγου
97

. 

Τελικώς, η περίοδος διακυβέρνησης της Τυνησίας από τον Χαμπίμπ 

Μπουργκίμπα σε μια συνολική αποτίμηση της χαρακτηρίζεται από τη φιλελεύθερη 

οικονομική ανάπτυξη, την προσπάθεια για εξωστρέφεια στις εμπορικές της σχέσεις 

και την ανάπτυξη σχέσεων με τις χώρες της Δύσης. Ωστόσο, αν και ο Μπουργκίμπα 

έδωσε βάρος στον οικονομικό και διπλωματικό τομέα της πολιτικής του, επί 

διακυβέρνησής του καθιερώθηκε ένα ιδιότυπο καθεστώς «συνταγματικής μοναρχίας» 

το οποίο διακρινόταν για τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί καμιά πρόοδος στο επίπεδο του 

πολιτικού εκδημοκρατισμού της Τυνησίας. 

 

11.3.3 Διακυβέρνηση του Προέδρου Ζιν αλ- Αμπντίν Μπεν Άλι: επιστροφή 

στον αυταρχισμό 
 

Ο Μπεν Άλι, ο οποίος ανέτρεψε τον Μπουργκίμπα με συνταγματικό 

πραξικόπημα το 1987, επιχείρησε να εφαρμόσει το Σύνταγμα με σεβασμό προς τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και υποσχέθηκε πλουραλισμό και εκδημοκρατισμό του 

πολιτικού συστήματος, προκειμένου να νομιμοποιήσει εαυτόν σε σχέση με τον 

προκάτοχό του. Το 1988, εγκαινίασε μια σειρά από δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις: 

αναθεώρησε το Σύνταγμα και κατάργησε την ισόβια προεδρία που είχε θεσπίσει ο 

Μπουργκίμπα
98

, άνοιξε διάλογο με την αντιπολίτευση, νομιμοποίησε τα νέα πολιτικά 

κόμματα, προχώρησε στην απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και δόθηκε 

αμνηστία στους ισλαμιστές φυλακισμένους, κατάργησε τα Δικαστήρια Εθνικής 
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Ασφαλείας, αναθεώρησε το νόμο περί τύπου του 1975 και το νόμο σχετικά με το 

δικαίωμα του συνέρχεσθαι, διακήρυξε την αντίθεση του στη θανατική ποινή και 

επικύρωσε πολυάριθμες διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα
99

. Ο 

σεβασμός στις δημοκρατικές αρχές ήταν μια από τις κεντρικές αρχές του «Εθνικού 

Συμφώνου» που υπογράφτηκε το  1988 από τις πολιτικές δυνάμεις της Τυνησίας, 

συμπεριλαμβανομένων και των ισλαμιστών, και έθεσε τα θεμέλια για τον 

εκδημοκρατισμό του καθεστώτος και τον πλουραλισμό. 

Το κυβερνών κόμμα μετονομάσθηκε σε «Συναγερμός για τη Συνταγματική 

Δημοκρατία» (Rassemblement Constitutionnel Democratique-RCD). Παράλληλα, το 

ισλαμιστικό κίνημα «Αλ-Ναχντά» (Al Nahda, Αναγέννηση), που εξέφραζε 

ριζοσπαστικότερες θέσεις από το «Κίνημα της Ισλαμικής Τάσης» (MTI), δεν 

αναγνωρίσθηκε ως πολιτικό κόμμα, με την αιτιολογία ότι οι σκοποί του δεν ήταν 

σύμφωνοι με το τυνησιακό Σύνταγμα. Η άρνηση νομιμοποίησης του ισλαμικού 

κινήματος είχε ως συνέπεια οι ισλαμιστές να βρίσκονται σε κατάσταση ημι-

παρανομίας και να υφίστανται διώξεις από το καθεστώς Μπέν Άλι. Η πολιτικοποίηση  

του «Αλ-Ναχντά» και η μεγέθυνση της λαϊκής του βάσης στις εκλογές του 1989 

προκάλεσαν την αντίδραση του καθεστώτος, με αποτέλεσμα την πόλωση του 

πολιτικού σκηνικού. Οι εκλογές για το Κοινοβούλιο του 1989 ήταν οι πρώτες 

πολυκομματικές εκλογές. Αν και το κυβερνών κόμμα RCD κέρδισε σχεδόν όλες τις 

έδρες του Κοινοβουλίου, το ισλαμικό κίνημα Αλ-Ναχντά κατέλαβε τη δεύτερη θέση 

συμμετέχοντας με ανεξάρτητους υποψήφιους βουλευτές και συγκεντρώνοντας το 

13% των ψήφων σε όλη την επικράτεια
100

. Έτσι, ουσιαστικός νικητής των πολιτικών 

εξελίξεων στην Τυνησία μετά τις εκλογές αναδείχθηκε το πολιτικό Ισλάμ, το οποίο 

συγκέντρωσε το 30% των ψήφων στην πρωτεύουσα, ενδεικτικό της εκλογικής του 

ανόδου. 

 Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εκλογική νίκη του «Ισλαμικού 

Μετώπου» (FIS) στην Αλγερία το 1991, εξανάγκασε τον Μπεν Άλι να διακόψει την 

πορεία των μεταρρυθμίσεων και έτσι ο εκδημοκρατισμός αποδείχτηκε μια ιδιαίτερα 

σύντομη περιόδος στην Τυνησία. Η Τυνησία του Μπεν Άλι τη δεκαετία του ’90 πολύ 

σύντομα μετατράπηκε σε ένα μονοκομματικό, αυταρχικό, αστυνομικό κράτος, όπου 

κάθε αντίθεση καταπνιγόταν βίαια και προκαταβολικά, ενώ έγινε προσπάθεια να 

συντριβεί το ισλαμιστικό κίνημα μέσω της κρατικής καταστολής, προκειμένου να 
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τεθεί στο περιθώριο της πολιτικής ζωής της χώρας
101

. Το κόμμα Αλ-Ναχντά 

απαγορεύθηκε, οι υποστηρικτές του φυλακίστηκαν και ο ηγέτης του κόμματος, 

Ρασίντ Γκανούτσι, κατέφυγε εξόριστος στο Λονδίνο, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δεκαετίας του ’90  ο Μπεν Άλι κυβέρνησε με αυταρχισμό. 

 Παράλληλα, η ταύτιση του Προέδρου της Δημοκρατίας με το κόμμα 

δημιουργούσε ένα καθεστωτικού τύπου κράτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αρχής 

γενομένης το 1989, ο Μπεν Άλι κέρδισε πέντε συνεχείς προεδρικές εκλογές με 

διαδικασίες απολύτως ελεγχόμενες και μεθοδευμένες από το καθεστώς. Το 2002, ένα 

δημοψήφισμα έδωσε τη δυνατότητα επέκτασης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας για 

την κατάληψη της προεδρίας στην Τυνησία πέρα από τα 70 προβλεπόμενα έτη που 

ήταν το ανώτατο όριο ηλικίας για τους υποψήφιους πρόεδρους
102

. Η επέκταση αυτή  

επέτρεψε στον Μπεν Άλι να παραμείνει στον προεδρικό θώκο μέχρι τα 75 του 

χρόνια. Παράλληλα, δεν έλειπαν και οι θεσμικές παρεμβάσεις του προέδρου Μπεν 

Άλι, ο οποίος για να εξασφαλίζει την επανεκλογή του σε κάθε εκλογική αναμέτρηση 

για την προεδρία δε δίσταζε να κάνει νομοθετικές αλλαγές, ακόμα και συνταγματικές, 

που να τον ευνοούν και να εξασφαλίζουν την επανεκλογή του
103

. 

Όσον αφορά στην εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία στο τυνησιακό 

καθεστώς, ο πρόεδρος διόριζε τον πρωθυπουργό, το υπουργικό συμβούλιο, τους 

κυβερνήτες των περιφερειών και τον επικεφαλής του οργανισμού που ήλεγχε την 

εκλογική διαδικασία. Παράλληλα, ο Μπέν Άλι και οι συγγενείς του είχαν 

δημιουργήσει τα δικά τους πελατειακά δίκτυα και ήλεγχαν με αυτόν τον τρόπο 

αρκετούς τομείς της τυνησιακής οικονομίας
104

. Το 2002 είχε ιδρυθεί η Άνω Βουλή με 

126 έδρες από τις οποίες οι 85 αφορούσαν τοπικούς αξιωματούχους που 

αναδεικνύονταν μέσω εκλογών, ενώ οι υπόλοιπες 41 έδρες καταλαμβάνονταν μέσω 

άμεσου διορισμού από τον πρόεδρο
105

. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης 

λειτουργούσαν ανεξάρτητα, αλλά ο ρόλος τους στην πολιτική ζωή της Τυνησίας ήταν 

σχεδόν ανύπαρκτος. Η εκτελεστική εξουσία ήλεγχε το δικαστικό σύστημα μέσω του 

διορισμού των δικαστών. 

Παρά το γεγονός ότι η ελευθερία της έκφρασης κατοχυρωνόταν με βάση το 

Σύνταγμα, στην πράξη η κυβέρνηση κατάφερνε να ελέγχει τα ΜΜΕ μέσα από 
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ποινικά και οικονομικά μέτρα. Για παράδειγμα, η συκοφαντία εναντίον του 

καθεστώτος αποτελούσε ποινικό αδίκημα και πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι 

τιμωρούνταν για διατάραξη της δημόσιας τάξης
106

. Το καθεστώς εμπόδιζε την 

ελεύθερη δημοσιογραφία τόσο των εγχώριων, όσο και των ξένων δημοσιογραφικών 

πρακτορείων με τη μη παραχώρηση άδειας λειτουργίας, ενώ οι ιδιοκτήτες 

ιστοσελίδων που λειτουργούσαν χωρίς άδεια αντιμετώπιζαν σοβαρές ποινές
107

.  

Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι τυπικά κατοχυρωνόταν 

από το Σύνταγμα, αλλά ουσιαστικά το καθεστώς παρακώλυε τη λειτουργία των Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων, αρνούμενο την αδειοδότηση οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνταν γύρω από ζητήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Επίσης, η κυβέρνηση περιόριζε τη δραστηριότητα των εργατικών συνδικάτων ή τα 

εξανάγκαζε σε μια φιλοκαθεστωτική στάση, όπως για παράδειγμα την Γενική Ένωση 

Τυνήσιων Εργαζομένων (UGTT)
108

.  

Σε κοινωνικό επίπεδο οι οικονομικές ανισότητες διεύρυναν το κοινωνικό 

χάσμα και οδήγησαν αναπόφευκτα σε κοινωνικές εντάσεις
109

. Η οικονομική κρίση 

στην Τυνησία, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, διεύρυνε το χάσμα ανάμεσα 

στην κυβέρνηση και σε έναν πληθυσμό που προσδοκούσε μεγαλύτερη πολιτική 

συμμετοχή, γεγονός που έγινε αντιληπτό μετά τις ταραχές του 1978 και τις 

«εξεγέρσεις για το ψωμί» του 1984
110

. Η καταστολή εντείνεται τα χρόνια που 

ακολουθούν, καθώς ο μηχανισμός ασφάλειας αναπτύσσεται σημαντικά και καλύπτει 

πλέον το σύνολο της κοινωνίας
111

. 

Και, ενώ στο πολιτικό επίπεδο ο Μπεν Άλι ακολουθεί μια βαθύτατα 

αντιδημοκρατική πολιτική, στον τομέα της οικονομίας επιχειρεί μια πολιτική 

«φιλελευθεροποίησης». Με την εφαρμογή του οικονομικού φιλελευθερισμού «η 

μακροοικονομική κατάσταση της Τυνησίας πράγματι βελτιώθηκε: ο ρυθμός 

ανάπτυξης αυξήθηκε και ο πληθωρισμός και το δημοσιονομικό έλλειμμα 
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μειώθηκε»
112

. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής προσαρμογής δεν ήταν 

ευνοϊκά για όλους, καθώς τα σκληρά μέτρα προκάλεσαν αύξηση του αριθμού των 

ανέργων, ιδιαίτερα ανάμεσα σε αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ το 

τυνησιακό κράτος δεν κατάφερε να εξαλείψει την κερδοσκοπία και τη διαφθορά
113

. Ο 

οικονομικός φιλελευθερισμός που εγκαινιάστηκε στην Τυνησία δε συνοδεύτηκε από 

τον πολιτικό φιλελευθερισμό, καθώς βασικός στόχος του τυνησιακού καθεστώτος 

ήταν η «σταθερότητα», αλλά μέσω της συγκράτησης της ανόδου των ισλαμιστών, 

γεγονός που επιτυγχανόταν με μέτρα κρατικής καταστολής. Υπό το πρίσμα αυτών 

των εξελίξεων η οικονομική απελευθέρωση μέσω της δημοσιονομικής προσαρμογής 

και η πολιτική φιλελευθεροποίηση βρίσκονται σε καθεστώς ευθείας σύγκρουσης, 

καθώς το καθεστώς προσπαθούσε να συγκρατήσει τη δυσαρέσκεια μέσω της 

επιβολής μεγαλύτερου πολιτικού ελέγχου και καταστολής
114

. Το γεγονός ότι η 

οικονομία της χώρας συνεχίζει να υστερεί και ότι τα χρήματα της βοήθειας χάνονται 

εξαιτίας της διαφθοράς ωθούν την Τυνησία να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο. Η απόφαση αυτή δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την οικονομική 

κατάσταση αντί να τη βελτιώσει, καθώς το ήδη χαμηλό βιοτικό επίπεδο των 

Τυνήσιων γίνεται χαμηλότερο από τη στιγμή περικοπής των δημοσίων δαπανών που 

πλήττουν  κοινωνικές παροχές προς τους πολίτες.   

Μέχρι την έναρξη της επανάστασης του Γιασεμιού (Δεκέμβριος 2010), το 

καθεστώς του Μπεν Άλι που στο μεταξύ είχε κερδίσει τον Οκτώβριο του 2009 για 

πέμπτη και τελευταία φορά τις εκλογές με ποσοστό 89% χαρακτηριζόταν ως 

αυταρχικό αλλά σταθερό. Το τυνησιακό πολίτευμα επί διακυβέρνησης Μπεν Άλι 

αποτελούσε χαρακτηριστικό παράδειγμα προεδρικής δημοκρατίας που 

χαρακτηριζόταν από το φαινόμενο του «Προεδρισμού» και που οι εξουσίες του 

Προέδρου υπερκάλυπταν τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, με αποτέλεσμα να μην 

είναι δυνατή η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Το μονοκομματικό καθεστώς 

στην Τυνησία είχε επιλέξει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας εις βάρος των 

δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων.  Κατά συνέπεια, επί διακυβέρνησης Μπεν Άλι, το 

μονοκομματικό προεδρικό σύστημα συνεχίζεται κατά τα πρότυπα των προηγούμενων 

δεκαετιών και η ύπαρξη των αναγνωρισμένων πολιτικών κομμάτων δεν καθιστούν το 

πολίτευμα πλουραλιστικό. 
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 Τέλος, είναι χαρακτηριστικό ότι ο καθ’όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου 

η Τυνησία χαίρει της υποστήριξης των δυτικών συμμάχων, καθώς μαζί με το Μαρόκο 

αποτελούν το αντίβαρο στους συμμάχους της Σοβιετικής Ένωσης στο Μαγκρέμπ, 

δηλαδή την Αλγερία και τη Λιβύη
115

. Επίσης, η Γαλλία διατήρησε τις άριστες 

διπλωματικές της σχέσεις με την Τυνησία του Μπεν Άλι, παρά την αυξημένη 

εσωτερική πολιτική καταστολή που χαρακτήριζε το τυνησιακό καθεστώς και  παρά 

τη γαλλική ρητορική περί προάσπισης και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και ελευθεριών.  Μετά την 11/9 πέρα από κάποιες γενικές και αόριστες πιέσεις από 

τις δυτικές δυνάμεις και, κυρίως, από τις ΗΠΑ για περαιτέρω εκδημοκρατισμό του 

πολιτικού συστήματος της Τυνησίας και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 

πολιτική του εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής υπήρξε αρκετά διστακτική στο 

να αντιταχθεί σθεναρά στο καθεστώς Μπεν Άλι. Το καθεστώς της Τυνησίας 

αντιμετωπιζόταν ως σύμμαχος των δυτικών δυνάμεων και οι αναφορές για 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελλείμματος δημοκρατίας 

παραβλέπονταν συστηματικά, παρά τις αντίθετες διακηρύξεις περί εκδημοκρατισμού 

της Μέσης Ανατολής. Μετά τα γεγονότα, ωστόσο, της «Αραβικής Άνοιξης» 

παρατηρούμε μια αλλαγή πλεύσης και απόσυρση της στήριξης του καθεστώτος Μπεν 

Άλι από τις μεγάλες δυνάμεις, γεγονός που επιτάχυνε την πτώση του καθεστώτος υπό 

την πίεση των λαϊκών αντιδράσεων κατά του καθεστώτος.  

 

11.3.4 Η «Επανάσταση του Γιασεμιού» και η πτώση του καθεστώτος 

Μπεν Άλι  
 

 Στις 17 Δεκεμβρίου 2010, ο Μωχάμεντ Μπουαζίζι, ένας πλανόδιος Τυνήσιος 

πωλητής από την πόλη Σιντί Μπουζίντ, αυτοπυρπολήθηκε διαμαρτυρόμενος για την 

κατάσχεση των προϊόντων του από την αστυνομία
116

. Ο θάνατος του πυροδότησε 

διαδηλώσεις και αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης, οι οποίες εξαπλώθηκαν σε 

ολόκληρη τη χώρα αλλά και στο σύνολο σχεδόν του αραβικού κόσμου. Οι 

διαδηλώσεις στρέφονταν κατά της καταπιεστικής διακυβέρνησης του προέδρου Μπέν 

Άλι και του καθεστώτος διαφθοράς, ανελευθερίας και συνεχιζόμενης φτώχειας. Πολύ 

γρήγορα οι διαδηλωτές συνασπίστηκαν γύρω από την υλοποίηση ενός και μοναδικού 
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αιτήματος, της απομάκρυνσης του Τυνήσιου προέδρου από την εξουσία έπειτα από 

διακυβέρνηση 23 ετών
117

. 

Στις 12 Ιανουαρίου και ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονταν οι ένοπλες δυνάμεις 

έλαβαν διαταγή να αναπτυχθούν στους δρόμους της Τυνησίας για να θέσουν την 

κατάσταση υπό έλεγχο. Ο αρχηγός των τυνησιακών ένοπλων δυνάμεων, στρατηγός 

Ρασίντ Αμμάρ (Rachid Ammar), αρνήθηκε να διατάξει την εκτέλεση των διαδηλωτών 

και η απόφαση αυτή σηματοδότησε την αρχή του τέλους για τον Τυνήσιο ηγέτη, 

Μπεν Άλι. Το καθεστώς αντέδρασε προσπαθώντας να εξασφαλίσει την πολιτική του 

επιβίωση μέσα από την παραχώρηση συγκεκριμένων φιλολαϊκών παραχωρήσεων 

προς την κατεύθυνση της πολιτικής μεταρρύθμισης. Έτσι, ο Μπεν Άλι ανακοίνωσε 

μια σειρά μέτρων όπως: την αναδιάρθρωση του υπουργικού συμβουλίου, την 

αντικατάσταση του περιφερειάρχη της περιοχής Σιντί Μπουζίντ, τη διεξαγωγή 

έρευνας για την αναζήτηση των υπευθύνων για τις ανθρώπινες απώλειες κατά τη 

διάρκεια των αιματηρών διαδηλώσεων και την παραδειγματική τους τιμωρία, την 

αντικατάσταση του Υπουργού Εσωτερικών και την υπόσχεση για 300.000 νέες θέσεις 

εργασίας και άλλες κοινωνικές παροχές. Μαζί με όλα αυτά ο Μπέν Άλι υποσχέθηκε 

ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για τις εκλογές του 2014. Οι υποσχέσεις αυτές, 

ωστόσο, δεν στάθηκαν αρκετές για να κατευναστούν οι διαδηλωτές, οι οποίοι 

ενέμεναν στο αίτημα τους για αποχώρηση του Μπεν Άλι και πραγματικές ελευθερίες. 

Τελικώς, υπό την πίεση των διαδηλωτών στις 14 Ιανουαρίου 2011, ο πρόεδρος της 

Τυνησίας, Μπεν Άλι, που κατείχε την εξουσία από το 1987, αποχώρησε για τη 

Σαουδική Αραβία εγκαταλείποντας την Τυνησία
118

.  
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Όταν ξέσπασε η εξέγερση στην Τυνησία υπήρχαν όλες οι πολιτικές και 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξέγερση 

εναντίον του καθεστώτος. Σύμφωνα με την Transparency International η Τυνησία 

κατατασσόταν το 2010 στην 59
η
 θέση ως προς τη διαφθορά μεταξύ 178 χωρών

119
. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το 2009 η ανάπτυξη της οικονομίας 

κυμάνθηκε περίπου στο 3% και το 2010 προσέγγισε το 3,6%
120

. Ωστόσο, το επίσημο 

ποσοστό ανεργίας είχε ανέλθει το 2010 στο 13,3%
121

, αλλά ανεπίσημα υπολογιζόταν 

σε πολύ υψηλότερο πράγμα το οποίο ως ένα βαθμό λειτούργησε ως αφορμή των 

μαζικών διαδηλώσεων στα τέλη Δεκεμβρίου του 2010.   

Το καθεστώς στην Τυνησία, αν και είχε εξασφαλίσει την ηγεμονία του με την 

δημιουργία των κατάλληλων κοινωνικών συμμαχιών, είχε ωστόσο περιθωριοποιήσει 

τον στρατό, προκειμένου να μην αποτελεί απειλή. Οι αξιωματικοί δεν εμφανίζονταν 

πολιτικοποιημένοι και η τελευταία επέμβαση του στρατού στην πολιτική ζωή της 

χώρας χρονολογούνταν το 1984, όταν ο Πρόεδρος Μπουργκίμπα είχε καλέσει τον 

στρατό, για να καταπνίξει τις «εξεγέρσεις του ψωμιού». Τα ζητήματα εσωτερικής 

ασφάλειας είχαν ανατεθεί στην αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες. Ο στρατός 

στην Τυνησία υποχρηματοδοτούμενος από την οικονομική βοήθεια που κατέληγε στη 

χώρα από εξωτερικές δυνάμεις και αποδυναμωμένος με μόλις 50.000 στρατιώτες σε 

θητεία αποτελούσε έναν από τους μικρότερους στρατούς σε μέγεθος στον αραβικό 

κόσμο
122

.  

Ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαετία, μετά την 11/9, την εκπαίδευση του 

στρατού ανέλαβαν οι ΗΠΑ με τη σύμφωνη γνώμη του Μπεν Άλι, ο οποίος θεωρούσε 

ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποδυνάμωνε την γαλλική επιρροή στις δυνάμεις ασφαλείας 

της Τυνησίας
123

. Η εκπαίδευση που παρείχαν οι ΗΠΑ στον στρατό τον κατέστησαν 

τη μόνη αξιόπιστη και επαγγελματική δύναμη του καθεστώτος, με αποτέλεσμα να 

αυτονομηθεί κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων από το καθεστώς, καθώς ούτως ή 

άλλως τα οικονομικά συμφέροντα του στρατού δεν ταυτίζονταν με τη διατήρηση του 

Μπεν Άλι στην εξουσία που δεν έχαιρε και νομιμοποίησης στο στράτευμα
124

. Όταν ο 
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στρατός αρνήθηκε να ανοίξει πυρ κατά των διαδηλωτών έπειτα από διαταγή του 

καθεστώτος και όταν οι μυστικές υπηρεσίες και η αστυνομία δεν μπόρεσαν να 

ελέγξουν και να καταπνίξουν την εξέγερση είχε έρθει και το τέλος της διακυβέρνησης 

Μπεν Άλι. Αμέσως μετά, το μοναδικό πολιτικό κόμμα, το RCD, διαλύθηκε και 

ξεκίνησε η διαδικασία για τη σύνταξη νέου Συντάγματος
125

. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το UGTT, το μεγαλύτερο συνδικάτο της Τυνησίας, 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση των διαδηλώσεων, παρά το γεγονός 

ότι τα προηγούμενα χρόνια τόσο επί της προεδρίας του Χαμπίμπ Μπουργκίμπα, αλλά 

και επί του Μπεν Άλι, είχε γίνει προσπάθεια περιορισμού της δράσης του από την 

κυβέρνηση. Τελικώς, η UGTT κατάφερε να διατηρήσει μια αυτονομία δράσης και 

μαζί με τις οργανώσεις της Τυνησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα-την Ligue 

Tunisienne des Droits de l’ Homme και αργότερα την Comite National des Libertes 

en Tunisie- οργάνωσαν μια σειρά μαζικών διαδηλώσεων εναντίον του καθεστώτος.  

Εκτός όμως από τον ρόλο των εσωτερικών παραγόντων, κοινωνικών και 

οικονομικών, που πυροδότησαν τις εξελίξεις προς μια πολιτειακή μετάβαση στην 

Τυνησία, σημαντικό ρόλο στην έξωση του καθεστώτος Μπεν Άλι διαδραμάτισε και η 

στάση των μεγάλων δυνάμεων. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν εμφανίστηκαν διατεθειμένες 

να συνεχίσουν να προσφέρουν την πολιτική τους στήριξη στο καθεστώς ή να 

επέμβουν για να αποτρέψουν την ανατροπή του
126

. Η εξήγηση για αυτό βρίσκεται στο 

γεγονός ότι η Τυνησία δεν διαθέτει το γεωπολιτικό βάρος άλλων κρατών της Μέσης 

Ανατολής, αν και υπήρξε στενή σύμμαχος κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και 

του Πολέμου εναντίον της Τρομοκρατίας. Η Τυνησία δεν εμπλεκόταν στην 

αραβοϊσραηλινή σύγκρουση, δεν διαθέτει πετρέλαιο,
127

 ο πληθυσμός της είναι 

σχετικά εκδυτικισμένος, ενώ η οικονομική της ανάπτυξη μπορούσε να λειτουργήσει 

ως μοντέλο για τα υπόλοιπα αραβικά κράτη.  

Μάλιστα, παρά τις παραβιάσεις του καθεστώτος που σχετίζονταν με τα 

πολιτικά δικαιώματα και την ελευθερία του Τύπου, οι ΗΠΑ συνέχισαν να 

προσφέρουν την οικονομική και στρατιωτική τους βοήθεια στο καθεστώς Μπεν Άλι. 
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Η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το καθεστώς διαφάνηκε, όταν επισκέφθηκε τη χώρα ο 

τότε Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Κόλιν Πάουελ, χωρίς να γίνει καμιά 

αναφορά στο ζήτημα του εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής. Απλώς, δόθηκε 

έμφαση στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας και επιβεβαιώθηκε η 

συνεργασία των δύο κρατών σε επίπεδο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας
128

. Επίσης, 

στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για τη Συνεργασία στη Μέση Ανατολή (Middle East 

Partnership Initiative- MEPI), τον Αύγουστο του 2004, το Υπουργείο Εξωτερικών 

των ΗΠΑ είχε προχωρήσει στην ίδρυση γραφείου στην Τύνιδα για την προώθηση 

των πολιτικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων
129

. Παράλληλα, οι 

ΗΠΑ εξασφάλιζαν στην Τυνησία στρατιωτική εκπαίδευση και στρατιωτικό 

εξοπλισμό εκατομμυρίων.  

Η Τυνησία, επίσης, διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας και με την ΕΕ. Το 

1995 είχε υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΕ και το μεγαλύτερο μέρος του 

εμπορίου της διεξάγεται με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Ευρω-

Μεσογειακής Συνεργασίας λαμβάνει οικονομική υποστήριξη και χαμηλότοκα δάνεια 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η συνεργασία αυτή είχε ως στόχο την 

προώθηση της δημοκρατίας, την εξάλειψη της παράνομης μετανάστευσης και την 

καταπολέμηση του ισλαμικού φονταμενταλισμού
130

. Στις αρχές της δεκαετίας του 

2000, η Τυνησία του Μπεν Άλι αντιμετωπιζόταν από τις ευρωπαϊκές δυτικές 

δυνάμεις ως «όαση σταθερότητας» για την Ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η Ιταλία, η 

Ισπανία και η Γερμανία διατηρούσαν καλές σχέσεις με το καθεστώς, όπως και η ΕΕ 

ως διεθνής οργανισμός.  

Ωστόσο, όταν ξέσπασε η εξέγερση στην Τυνησία, οι παλαιοί σύμμαχοι του 

Μπεν Άλι αποστασιοποιήθηκαν από το καθεστώς. Η Ουάσιγκτον άσκησε κριτική στο 

καθεστώς, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών «εξέφρασε την 

ανησυχία του για τη βίαιη αντιμετώπιση των διαδηλωτών, για το δικαίωμα των 

Τυνήσιων πολιτών να εκφράζονται ελεύθερα και για την παρακολούθηση του 

διαδικτύου από την κυβέρνηση» ενώ «συνέστησε αυτοσυγκράτηση προς τις δύο 
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πλευρές»
131

. Με μια σειρά δηλώσεων η αμερικανική κυβέρνηση φάνηκε ότι 

υποστήριζε τη δημοκρατική μετάβαση της Τυνησίας, ενώ απέσυρε την εμπιστοσύνη 

της στον έως τότε σύμμαχο της Μπεν Άλι. Την ίδια στάση κράτησαν και οι 

ευρωπαϊκές δυνάμεις.  

 Η αιτία για αυτή την αλλαγή πλεύσης των δυτικών δυνάμεων απέναντι στην 

έως τότε σύμμαχο τους Τυνησία βρίσκεται στο ότι το διακύβευμα της δημοκρατικής 

μετάβασης δεν ήταν μεγάλο για τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Το κόστος 

του εκδημοκρατισμού της Τυνησίας ήταν μικρότερο από το όφελος της διατήρησης 

ενός αυταρχικού καθεστώτος. Στην αλλαγή πλεύσης των μεγάλων δυνάμεων και 

ιδίως των ΗΠΑ συνέβαλε βέβαια και η διακήρυξη του νέου δόγματος Ομπάμα, ο 

οποίος με την ομιλία του στο Κάιρο, το 2009, είχε ταχθεί υπέρ των δημοκρατικών 

αλλαγών στη Μέση Ανατολή, χωρίς να αποκλείει τη συνεργασία και με το 

μετριοπαθές Ισλάμ. Έτσι, οι πολιτικές αλλαγές ενθαρρύνονταν ακόμα και αν την 

εξουσία καταλάμβαναν τα ισλαμικά κόμματα, μια σημαντική διαφοροποίηση σε 

σχέση με τη διακυβέρνηση Μπους.   

Μετά την απομάκρυνση του Μπεν Άλι από την εξουσία τόσο οι ΗΠΑ όσο και 

η Γαλλία χαιρέτισαν τη μετάβαση στη Δημοκρατία και διακήρυξαν την υποστήριξη 

τους προς την Τυνησία. Στις 14 Ιανουαρίου 2011, μετά την απομάκρυνση του Μπεν 

Άλι, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Μπάρακ Ομπάμα δήλωσε: «Καταδικάζω τη χρήση 

βίας κατά των πολιτών που εκφράζουν ειρηνικά την άποψη τους στη Τυνησία και 

επιδοκιμάζω το θάρρος και την αξιοπρέπεια των Τυνήσιων πολιτών». Επίσης, 

καλούσε το καθεστώς «να διεξάγει δίκαιες και ελεύθερες εκλογές, που θα 

απεικόνιζαν την ελεύθερη βούληση και τις φιλοδοξίες του τυνησιακού λαού»
132

. 

Μάλιστα η Χίλαρυ Κλίντον, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,  επικοινώνησε με τους 

ηγέτες της μεταβατικής κυβέρνησης ζητώντας να ικανοποιηθούν τα λαϊκά αιτήματα 

για περισσότερες πολιτικές ελευθερίες και διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών
133

.  Την 

ίδια μέρα ανακλήθηκαν οι διπλωματικές βίζες του πρώην Τυνήσιου μονάρχη και των 

μελών της οικογένειας τους, ενώ λίγες ημέρες αργότερα το FBI ξεκίνησε 

προκαταρκτική έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του πρώην προέδρου της 
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Τυνησίας και των υποστηρικτών του
134

. Πάντως, αμέσως μετά την απομάκρυνση του 

Μπεν Άλι από την εξουσία οι ΗΠΑ φάνηκαν διατεθειμένες να συνεχίσουν τη 

συνεργασία τους με την Τύνιδα παρά την αλλαγή κυβέρνησης χωρίς να διακόψουν 

την παροχή οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας.  

 Τελικώς, η Τυνησία αντιμετώπισε με επιτυχία την πρώτη δημοκρατική 

πρόκληση, τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών. Στις 23 Οκτωβρίου 2011 οι Τυνήσιοι 

εξέλεξαν νέα κυβέρνηση από το πρώην απαγορευμένο μετριοπαθές ισλαμικό κόμμα 

Αλ-Ναχντά, το κόμμα της Αναγέννησης
135

. Οι βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 

χαρακτηρίσθηκαν ως δίκαιες και διαφανείς, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή δεν 

ξεπέρασε το 54% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Η Εθνική 

Εκλογική Συνέλευση των 217 εδρών ήταν επιφορτισμένη με την κατάρτιση του νέου 

Συντάγματος, αλλά και την προετοιμασία για τις μελλοντικές κοινοβουλευτικές και 

προεδρικές εκλογές, που θα σηματοδοτούσαν το επόμενο βήμα της μεταβατικής 

διαδικασίας εκδημοκρατισμού. Η ψηφοφορία, η νομιμοποίηση των πολιτικών 

κομμάτων, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία των 

μειονοτήτων, η ελευθερία της πίστης, όπως αυτά κατοχυρώθηκαν μέσα από το 

Σύνταγμα που προτάθηκε από τα πολιτικά κόμματα, αντικατοπτρίζουν τα δείγματα 

μια πραγματικής δημοκρατικής μετάβασης. Ο στρατός δεν παρενέβη στην πολιτική 

διαδικασία.   

Ωστόσο, μετά την ανατροπή του Μπεν Άλι και την εγκαθίδρυση 

δημοκρατικού πολιτεύματος, η Τυνησία παραμένει σε κατάσταση πολιτικής 

αστάθειας. Αν και τα τρία πολιτικά κόμματα που είναι Σαλαφί αποδέχονται την 

ειρηνική συνύπαρξη με τις διαφορετικές πολιτικές τάσεις της χώρας, ωστόσο η 

εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση, Ansar al Sharia, πραγματοποιεί τρομοκρατικές 
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επιθέσεις και εισάγει οπλισμό από τις αντίστοιχες εξτρεμιστικές οργανώσεις της 

Λιβύης και της Αλγερίας επιτείνοντας την ανασφάλεια. Τη στιγμή συγγραφής της 

διατριβής οι διαδηλώσεις συνεχίζονται εξαιτίας της λαϊκής δυσαρέσκειας που 

προκύπτει από την οικονομική κατάσταση, τις κυβερνητικές πολιτικές, την 

καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών, τον ρόλο του Ισλάμ και την πολιτική 

καταπίεση. Ιδιαίτερα ο ρόλος του Ισλάμ στην πολιτική σκηνή της Τυνησίας ανησυχεί 

τους κοσμικούς Τυνήσιους. Η πολιτική ένταση στην Τυνησία ενισχύεται και εξαιτίας 

της οικονομικής κρίσης η οποία επήλθε έπειτα από την κρίση της Ευρωζώνης, καθώς 

περιορίστηκε η ζήτηση των τυνησιακών αγαθών στην ευρωπαϊκή αγορά. Σημαντική, 

επίσης, πτώση σημείωσαν οι ξένες επενδύσεις και ο τομέας του τουρισμού. Επιπλέον, 

η ανεργία βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από ότι πριν την Επανάσταση του 

Γιασεμιού, φτάνοντας το 19% του πληθυσμού με την ανεργία στους νέους να 

αυξάνεται στο 40%.  

Παρά την πτώση του καθεστώτος Μπέν Άλι και τον εκδημοκρατισμό του 

τυνησιακού καθεστώτος μεγάλο παραμένει και το πρόβλημα της πολιτικής 

διαφθοράς. Ελάχιστοι από τους στενούς συνεργάτες του Μπεν Άλι που εμπλέκονταν 

σε υποθέσεις διαφθοράς οδηγήθηκαν σε δίκη, ενώ η νέα κυβέρνηση δεν διαθέτει την 

πολιτική βούληση να υποβοηθήσει το έργο της δικαιοσύνης. Παράλληλα, οι 

περιορισμοί στην ελευθερία του λόγου και οι επεμβάσεις της κυβέρνησης στην 

δημόσια ζωή συνεχίζονται, ενώ αρκετοί ακτιβιστές και διαδηλωτές συλλαμβάνονται 

και φυλακίζονται σε μια προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να ελέγξει την ελευθερία 

του λόγου.  

Αν και οι πολιτικές διαδικασίες στην Τυνησία προχώρησαν και 

ολοκληρώθηκαν αυτό δεν σήμανε το τέλος της πολιτικής κρίσης στη χώρα. Η 

κυβέρνηση συνασπισμού στην Τυνησία που σχηματίστηκε από τρία κόμματα, το 

«Αλ-Ναχντά», το Ettakatol και το Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσσο υπήρξε εύθραυστη, 

καθώς το «Αλ-Ναχντά» ήταν συγκεντρωτικό στον τρόπο διακυβέρνησης, ενώ 

υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες
136

 στους κόλπους της κυβέρνησης για το εάν θα ισχύσει 

ή όχι ο ισλαμικός νόμος. Το γεγονός ότι εμφανίστηκαν στην πολιτική σκηνή 
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ριζοσπαστικά ισλαμικά κόμματα, όπως τα σαλαφιστικά, δημιούργησε ανησυχίες 

μήπως οι ακραίοι ισλαμιστές επιβάλλουν ένα ανελεύθερο, αυταρχικό καθεστώς. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι σαλαφιστές της Τυνησίας πιέζουν την κυβέρνηση για την 

πλήρη εφαρμογή του ισλαμικού νόμου. Συχνά, η απαίτηση αυτή συνοδεύεται από τη 

χρήση βίας εξτρεμιστικών σαλαφιστικών οργανώσεων εναντίον άλλων θρησκευτικών 

ομάδων, όπως Εβραίων και σούφι μουσουλμάνων. Πάντως, η υιοθέτηση του νέου 

Συντάγματος
137

 στις 26 Ιανουαρίου 2014 συνέβαλε στην αποκατάσταση του 

πολιτικού κλίματος και βοήθησε στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών στην Τυνησία 

στις 24 Οκτωβρίου 2014. Στις εκλογές αυτές πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο 

συνασπισμος πολιτικών δυνάμεων Νιντάα Τούνες (Nidaa Tounes), ενώ δεύτερο 

κόμμα ανδείχθηκε το Αλ-Ναχντά
138

. 

Το γεγονός της διεξαγωγής εκλογών χωρίς βία και νοθεία και η αποδοχή των 

εκλογικών αποτελεσμάτων αποτελούν ένα θετικό σημάδι ότι η Τυνησία οδεύει από τη 

μετάβαση προς την κατεύθυνση της εγγκαθίδρυσης και παγίωσης των δημοκρατικών 

θεσμών. Παρόλα αυτά, το μέλλον του εκδημοκρατισμού στην Τυνησία παραμένει 

αβέβαιο και εύθραυστό. Η Τυνησία βρίσκεται ακόμα σε μια δύσκολη μεταβατική 

φάση αναφορικά με τον εκδημοκρατισμό του πολιτικού της συστήματος. Παρά την 

Επανάσταση που επέφερε την πτώση του αυταρχικού καθεστώτος του Μπέν Άλι και 

τη διενέργεια εκλογών οι εσωτερικοί πολιτικοί παράγοντες που οδήγησαν στην 

εξέγερση του 2010 παραμένουν στο προσκήνιο. Οι υψηλοί ρυθμοί ανεργίας, η 

διαφθορά και η καταπίεση του πολιτικού συστήματος και η δράση των σαλαφιστών 

δυναμιτίζουν το πολιτικό κλίμα και οδηγούν σε συχνές διαδηλώσεις κατά της νέας 

κυβέρνησης, η οποία φαίνεται ανίκανη να αντιμετωπίσει τα παραπάνω ζητήματα 
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αποτελεσματικά. Όπως και στα υπόλοιπα αραβικά κράτη η αδυναμία της Τυνησίας να 

διαχειριστεί τα εσωτερικά της προβλήματα και τις πιέσεις προς την κατεύθυνση 

βιώσιμων λύσεων μετέτρεψαν την αρχική αισιοδοξία της εξέγερσης σε 

προβληματισμό για το μέλλον της δημοκρατικής μετάβασης.  

 

11.4. Αίγυπτος 

 

11.4.1 Νασερισμός και πολιτικός εκδημοκρατισμός 
 

Οι «Ελεύθεροι Aξιωματικοί» ήρθαν στην εξουσία της Αιγύπτου μετά την 

Επανάσταση του 1952. Αρχικά, οι Αιγύπτιοι στρατιωτικοί αξιωματικοί που 

κατέλαβαν την εξουσία με αδιαφιλονίκητο ηγέτη τον Νάσερ δε διέθεταν κοινή 

ιδεολογία, αλλά βασίζονταν στον ισχυρισμό ότι εκπροσωπούσαν το εθνικό συμφέρον 

ως ανώτερο των κομματικών συμφερόντων και των φατριών και παράλληλα 

επιδείκνυαν ένα αίσθημα σύμπνοιας προς τις μάζες των χωρικών από τις οποίες 

προέρχονταν οι περισσότεροι
139
. Αργότερα, όμως, απέκτησαν μια ιδεολογία που 

ταυτίστηκε με την ισχυρή προσωπικότητα του Νάσερ, τα παναραβικά ιδανικά του και 

το ενδιαφέρον του για τις αριστερές ιδεολογικές θέσεις, θέσεις που μετεξελίχθηκαν 

σε ένα πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό δόγμα, το οποίο έμεινε γνωστό ως 

«νασερισμός».  

Ο νασερισμός υιοθετούσε τη γλώσσα του Ισλάμ, για να απευθυνθεί στις 

μάζες, αλλά υποστήριζε μια εκσυγχρονιστική εκδοχή του Ισλάμ που δεν 

εναντιωνόταν στις μεταρρυθμίσεις
140
. Γενικά, ωστόσο, ο νασερισμός εμπνεόταν 

περισσότερο από την αραβική ενότητα και τον αραβικό εθνικισμό και λιγότερο από 

τη θρησκεία. Ο Νάσερ αντιμετώπιζε την Αίγυπτο ως κομμάτι του αραβικού έθνους 

και θεωρούσε ότι η Αίγυπτος μπορούσε να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο προς την 

κατεύθυνση της αραβικής ενότητας και της μεγιστοποίησης της εθνικής ισχύος. Έτσι, 

η εξασφάλιση μαζικής υποστήριξης προς το καθεστώς που ήταν κρίσιμης σημασίας 

για την επίτευξη των παραπάνω στόχων συνδεόταν με μια κοινωνική επανάσταση 

που θα αξιοποιούσε την κρατική ιδεολογία, τον έλεγχο των μέσων παραγωγής και την 

ανακατανομή του εισοδήματος προς όφελος του αραβικού έθνους
141

. 
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Όπως επισημαίνει και ο Albert Hourani, «το πρόγραμμα της κοινωνικής 

μεταρρύθμισης ήταν θεμελιωμένο στην ιδέα ενός αποκλειστικά “αραβικού 

σοσιαλισμού”, ενός συστήματος που συνδύαζε το μαρξισμό, ο οποίος αντιπροσώπευε 

την πάλη των τάξεων, και τον καπιταλισμό, που πρέσβευε την υπεροχή των ατομικών 

συμφερόντων και την κυριαρχία των τάξεων που είχαν στα χέρια τους τα μέσα 

παραγωγής. Στον «αραβικό σοσιαλισμό», ολόκληρη η κοινωνία συσπειρώνονταν 

γύρω από μια κυβέρνηση που προωθούσε τα συμφέροντα όλων»
142

. 

Η στροφή του νασερικού καθεστώτος προς τον «σοσιαλισμό» αποδίδεται από 

τη μία στους διεθνείς παράγοντες και τις ανησυχίες της Αιγύπτου για την εξωτερική 

της πολιτική, και συγκεκριμένα στη διαμάχη με τη Βρετανία, τις δυσκολίες με τις 

ΗΠΑ και την ανάγκη για πολιτική στήριξη και οικονομική βοήθεια από την Ε.Σ.Σ.Δ 

κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου
143

. Ο δεύτερος λόγος για την υιοθέτηση 

σοσιαλιστικών πρακτικών ήταν η απόπειρα του καθεστώτος να αποκτήσει λαϊκή 

βάση μέσα από τον προσεταιρισμό διάφορων κοινωνικών ομάδων
144

.  

 Ο Νάσερ υποστήριζε ότι ο σοσιαλισμός θα έπρεπε να ακολουθήσει τις 

συγκεκριμένες ανάγκες της Αιγύπτου αντί να εφαρμοστεί ο αντιθρησκευτικός 

μαρξισμός των ευρωπαϊκών κρατών
145

. Κυρίως ως απάντηση στην κριτική που του 

ασκούσε η «Μουσουλμανική Αδελφότητα», ο Νάσερ επιχείρησε να βασίσει την 

οικονομική του προσέγγιση στο ισλαμικό ιδεώδες της δίκαιης οικονομικής διανομής 

του πλούτου. Το Ισλάμ θεωρήθηκε από το καθεστώς ως θρησκεία της ελευθερίας, της 

ισότητας και της προόδου και δεδομένου ότι δεν υπήρχε θεσμικός διαχωρισμός της 

πολιτικής από τη θρησκεία αλλά, μάλλον, μια επέκταση του ελέγχου του κράτους επί 

των θρησκευτικών θεσμών, το «Ισλάμ» κατέστη στην πραγματικότητα ένα 

δημιούργημα του κράτους
146
. Έτσι, όπως σημειώνει και η Κατερίνα Δαλακούρα, «το 

Ισλάμ έγινε ένα από τα πολλά- αλλά όχι το πρωτεύον- συστατικό της αιγυπτιακής 

ταυτότητας, εφόσον θεωρούνταν ότι ο αραβικός εθνικισμός ένωνε μουσουλμάνους 

και χριστιανούς εντός του πλαισίου εθνικότητας και γλώσσας, που υπερέβαινε τα 

αιγυπτιακά σύνορα»
147

. 

 Η μεταρρύθμιση που εισήγαγε το καθεστώς Νάσερ έφτασε στο 

αποκορύφωμα του με τα Διατάγματα του Ιουλίου του 1961 και την επίσημη 
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υιοθέτηση του σοσιαλισμού, όρος που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει μια σειρά 

πολιτικών «κρατικού καπιταλισμού»
148

. Έτσι, ο Νάσερ επιχειρεί ένα πείραμα 

αραβικού σοσιαλισμού υπό την σκέπη ενός αυταρχικού κράτους. Έτσι, σε 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια της νασερικής περιόδου, το 

αιγυπτιακό κράτος διογκώθηκε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια «κρατική αστική 

τάξη», η οποία ήταν απόλυτα εξαρτημένη από το καθεστώς. Ακόμα και η αστική 

μεσαία τάξη, η εργατική τάξη και οι αγρότες συνδέθηκαν βαθμιαία με το καθεστώς 

μέσα από τη ρύθμιση των τιμών, τις επιχορηγήσεις και τους μισθούς
149

. Επί Νάσερ, ο 

εθνικός αιγυπτιακός καπιταλισμός θα απολέσει την εξωστρέφεια του και τεράστια 

κεφάλαια θα αποσυρθούν στο εξωτερικό. Η έλλειψη παραγωγικότητας θα συνδυαστεί 

με την πολιτική των μαζικών πελατειακών προσλήψεων στον δημόσιο τομέα.  Όπως 

χαρακτηριστικά επισημαίνει ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Γ. Σπυρόπουλος, «ο 

δημόσιος τομέας, που δημιουργήθηκε μετά την κρίση του Σουέζ με τα μέτρα 

αιγυπτικοποίησης της οικονομίας, διογκώνεται με τις εθνικοποιήσεις. Ο 

«νασερισμός» δημιούργησε ένα σύστημα γραφειοκρατικής διαχείρισης της 

οικονομίας, που έχει τη φυσική τάση να εξαπλώνεται. Μια τεχνοκρατική ελίτ 

διαμορφώνει δομές που ελέγχουν την οικονομία και στηρίζουν το καθεστώς. Ο 

αξιωματικός και ο μηχανικός γίνονται σύμβολα στη νασερική κοινωνία»
150

. 

Ο πολιτικός εκδημοκρατισμός της Αιγύπτου επί Νάσερ ήταν άμεσα 

συνδεδεμένος με τον κοινωνικό εκδημοκρατισμό, και αυτό συνεπαγόταν 

κρατικοποίηση των επικοινωνιών, των δημόσιων υπηρεσιών, των τραπεζών, των 

ασφαλιστικών εταιρειών, της βαριάς και μεσαίας βιομηχανίας και του εξωτερικού 

εμπορίου, παροχή δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης και παιδείας. Παράλληλα, 

εφαρμόζεται μια σειρά κοινωνικών μέτρων που έχουν στόχο την εξάλειψη των 

ταξικών διακρίσεων, όπως λιγότερες ώρες εργασίας, κατοχύρωση βασικού μισθού, 

διεύρυνση των δημόσιων υγειονομικών υπηρεσιών, ποσοστό των κερδών από τη 

βιομηχανία που διοχετεύεται σε υπηρεσίες ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας
151
. Η 

λήψη αυτών των μέτρων υποβοηθήθηκε από την οικονομική ανάπτυξη της Αιγύπτου 
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στις αρχές του 1960, αλλά το 1964 η ανάπτυξη φτάνει σε ένα τέλμα και το ίδιο και η 

κατά κεφαλήν ιδιωτική κατανάλωση
152

. 

Σε πολιτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια του 1953, το Επαναστατικό Συμβούλιο 

υπό την ηγεσία του Νάσερ κατάργησε όλα τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα και 

ανέστειλε τις εκλογές και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου επ’ αόριστον
153

. Για να 

καλύψει το πολιτικό κενό της λαϊκής εκπροσώπησης, το νασερικό καθεστώς 

προχώρησε στην αντικατάσταση των κομμάτων με την ίδρυση μιας σειράς εθνικών 

κινημάτων υπό τη μορφή μαζικών οργανώσεων, όπως ήταν ο «Συναγερμός για την 

Απελευθέρωση» (1953), η «Εθνική Ένωση» (1956) και η «Αραβική Σοσιαλιστική 

Ένωση» (1961)
154

. Αυτές ήταν μαζικές οργανώσεις μέσα από τις οποίες το καθεστώς 

επιδίωκε να κινητοποιήσει τον λαό υπέρ της πολιτικής του, ενώ ταυτόχρονα οι 

παραπάνω οργανώσεις ενίσχυαν την πολιτική κυριαρχία του Νάσερ, καθώς 

μονοπωλούσαν την πολιτική δραστηριότητα στην Αίγυπτο. Ουσιαστικά, η Αίγυπτος 

μετατράπηκε σε μονοκομματικό κράτος με ένα ισχυρό προεδρικό σύστημα. Ο 

πρόεδρος της Αιγύπτου εκλεγόταν κάθε έξι χρόνια και στη συνέχεια διόριζε το 

υπουργικό συμβούλιο με την υποστήριξη του κυβερνώντος «Εθνικού Δημοκρατικού 

Κόμματος» (National Democratic Party-NDP).  

Η πιο σημαντική από αυτές τις μαζικές οργανώσεις του καθεστώτος ήταν η 

«Αραβική Σοσιαλιστική Ένωση» με πυραμιδοειδή δομή. Στην κορυφή της ιεραρχίας 

βρισκόταν μια εκτελεστική επιτροπή σύμφωνα με το πρότυπο της κεντρικής 

επιτροπής των κομμουνιστικών κομμάτων της Ανατολικής Ευρώπης. Ακολουθούσαν 

οι περιφερειακές επιτροπές οι οποίες προήδρευαν επί των τοπικών επιτροπών. 

Επιπλέον, σε αυτό το οργανωτικό σύστημα της «Αραβικής Σοσιαλιστικής Ένωσης» 

ενυπήρχε και η «βασική μονάδα» οργάνωσης, όπως αποκαλούνταν, η οποία 

αφορούσε στην πολιτική οργάνωση στο πλαίσιο της κοινότητας ή της εργασίας
155

. 

Μια επιτροπή είκοσι μελών διοικούσε κάθε «βασική μονάδα», με αποτέλεσμα η 

οργανωτική αυτή δομή να καλύπτει σχεδόν το σύνολο των Αιγύπτιων ψηφοφόρων. Η 

«Αραβική Σοσιαλιστική Ένωση» δεν αποτελούσε μια αυτόνομη πολιτική οργάνωση, 

αλλά τις περισσότερες φορές ένα πολιτικό πρόσωπο είχε αλληλεπικαλυπτόμενους 

ρόλους τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στην «Αραβική Σοσιαλιστική Ένωση». Η 
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συμμετοχή πάντως ενός υποψηφίου πολιτικού στην Ένωση επηρέαζε σε σημαντικό 

βαθμό την πολιτική του άνοδο στον υπουργικό θώκο ή ακόμα και την εκλογή του σε 

εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο
156

.    

Ο Νάσερ αντιμετώπιζε την κοινωνία ως μια ενιαία οντότητα υπεράνω 

τάξεων
157

. Στον Χάρτη Εθνικής Δράσης του 1962, η φιλελεύθερη δημοκρατία 

καταδικαζόταν ως «μπουρζουαζική», ενώ η «αληθινή δημοκρατία» του Νάσερ 

διεκήρυσσε τον οικονομικοκοινωνικό της προσανατολισμό. Το καθεστώς έδινε 

έμφαση στην αραβική ενότητα και στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι ατομικές 

ελευθερίες θυσιάζονταν, προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω. Ωστόσο, η 

πλειοψηφία των Αιγυπτίων υποστήριζε, έστω και παθητικά, το καθεστώς εξαιτίας της 

χαρισματικής προσωπικότητας του Νάσερ και της έμφασης της πολιτικής του στην 

εξασφάλιση κοινωνικής πρόνοιας για τους πολίτες.  

Παράλληλα με αυτές τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, η γνήσια 

πολιτική συμμετοχή αποθαρρυνόταν, ενώ τα συνδικάτα και οι επαγγελματικές 

οργανώσεις ενσωματώθηκαν στο καθεστώς. Ταυτόχρονα, οι επιχειρηματικές και 

θρησκευτικές ομάδες βρίσκονταν υπό καταστολή. Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων 

ήταν η ανάδυση ενός αυταρχικού κράτους με λαϊκιστικό χαρακτήρα, το οποίο έδινε 

μεγαλύτερη έμφαση στην πρόνοια και την ανάπτυξη από ότι στις πολιτικές 

ελευθερίες. Το κράτος επί Νάσερ έλαβε κεντρική θέση στην αιγυπτιακή πολιτική ως 

κυρίαρχος και ημιαυτόνομος πολιτικός δρών
158

. 

 

11.4.2 Οι μεταρρυθμίσεις του Ανουάρ Σαντάτ και το «άνοιγμα στη Δύση» 

(Ινφιτάχ) 
 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, η Αίγυπτος βίωσε μια αναγέννηση του 

Ισλάμ. Το φαινόμενο εκδηλώθηκε με την άνοδο της θρησκευτικής προσήλωσης του 

πληθυσμού, αλλά και με την ανανέωση της συζήτησης για τον πολιτικό ρόλο του 

Ισλάμ στην αιγυπτιακή κοινωνική και πολιτική σκηνή. Ο αιγυπτιακός ισλαμισμός 

βρήκε ερείσματα ανάμεσα στους απογοητευμένους του εθνικισμού, του μαρξισμού 

και στην πλειοψηφία των δυσαρεστημένων, εξαιτίας της στάσης μιας εξουσίας που 

δεν ανεχόταν την αντιπολίτευση.  
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Το 1970, αμέσως μετά το θάνατο του Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ, πρόεδρος της 

Αιγυπτιακής Δημοκρατίας αναδείχθηκε ο Ανουάρ Σαντάτ. Η έμφαση στις 

θρησκευτικές αξίες ήταν ζωτικής σημασίας για το πολιτικό του προφίλ. Ο νέος 

πρόεδρος της Αιγύπτου εκμεταλλεύθηκε πολιτικά το έντονο θρησκευτικό 

συναίσθημα στη χώρα του και αναγνώρισε ως ισλαμική την ταυτότητα της Αιγύπτου.  

Έτσι, το Σύνταγμα του 1971 όριζε ότι το Ισλάμ ήταν η θρησκεία του κράτους και ο 

ισλαμικός νόμος η πηγή της νομοθεσίας. Άμεσο αποτέλεσμα αυτής της απόφασης 

ήταν να ξεσπάσουν ταραχές ανάμεσα σε ισλαμιστές και κόπτες, χριστιανούς της 

Αιγύπτου.   

Η ερμηνεία πίσω από αυτή τη στροφή στη θρησκευτική παράδοση βρίσκεται 

στο ότι, έπειτα από την οικονομική αποτυχία και τη στρατιωτική ήττα στα τέλη της 

δεκαετίας του 1960, το Ισλάμ μπορούσε να λειτουργήσει καταπραϋντικά σε μια 

κοινωνία υπό καθεστώς κρίσης
159

. Κατά δεύτερον, μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα 

αντιστάθμισμα στην ευρύτερη αριστερά- νασερικούς, σοσιαλιστές και τους 

κομμουνιστές. Το καθεστώς ενθάρρυνε τον σχηματισμό ισλαμιστικών ομάδων, σε 

διάφορους κοινωνικούς χώρους, στους σπουδαστές, στους αποφοίτους και στους 

κατοίκους της αιγυπτιακής υπαίθρου που είχαν πρόσφατα μεταναστεύσει στις πόλεις. 

Εντούτοις, σύντομα κάποιες από αυτές τις κοινωνικές ομάδες στράφηκαν εναντίον 

του καθεστώτος καθώς απογοητεύτηκαν
160

. 

Κατά συνέπεια, το ρεύμα της εκκοσμίκευσης που είχε επικρατήσει κατά τη 

διάρκεια της νασερικής περιόδου οπισθοχωρούσε
161

. Με την άνοδο του Σαντάτ στην 

εξουσία, τα ισλαμικά κινήματα αναδύθηκαν ή επανεμφανίστηκαν στην πολιτική 

σκηνή της Αιγύπτου, υιοθετώντας άλλοτε χαρακτήρα μετριοπαθή, όπως η 

«Μουσουλμανική Αδελφότητα», είτε ριζοσπαστικό, όπως ο χαρακτήρας των ομάδων, 

που τελικώς δολοφόνησαν τον ίδιο τον Σαντάτ και πυροδότησαν στις αρχές της 

δεκαετίας του ΄90 μια βίαιη εξέγερση εναντίον του καθεστώτος. Επομένως, ο Σαντάτ 

προήγαγε και ενίσχυσε τον ρόλο του Ισλάμ για τις δικές του σκοπιμότητες και έτσι 

συνέβαλε και αυτός με τη σειρά του στην αναβίωση του
162

. 

 Με το τέλος της νασερικής εποχής, οι δημοκρατικές ελευθερίες και τα 

πολιτικά δικαιώματα στην Αίγυπτο τέθηκαν και πάλι στο επίκεντρο των πολιτικών 

συζητήσεων. Το καθεστώς Σαντάτ διακήρυσσε, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, 

                                                 
159

 Στο ίδιο, σ. 169 
160

 Στο ίδιο, σ. 163 
161

 Balencie Jean Marc & Arnaud de la Grange (eds.), ό.π., σ. 305 
162

 Στο ίδιο, σ. 305 



 

[490] 

 

ότι θα αποκαθιστούσε την κοινοβουλευτική δημοκρατία και το κράτος δικαίου και 

εγκαινίασε μια σειρά φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενδυνάμωση των 

αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, αν και υπήρχε απόσταση από την κατάκτηση 

μιας πλήρως ανεπτυγμένης φιλελεύθερης πολιτείας. Ως εκ τούτου, επί Σαντάτ η 

φιλελευθεροποίηση
163

 του καθεστώτος, τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και η 

θρησκεία έγιναν τα ζητούμενα της μετανασερικής εποχής, αντικαθιστώντας την 

παναραβική ενότητα και τον σοσιαλισμό.  

Μια από τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες του καθεστώτος Σαντάτ 

αφορούσε στην απελευθέρωση της οικονομίας της Αιγύπτου, πολιτική που έμεινε 

γνωστή ως «infitah» (πολιτική της ανοιχτής πόρτας) και υιοθετήθηκε το 1974. Οι 

φιλελεύθερες οικονομικές μεταρρυθμίσεις κρίνονταν απαραίτητες, διότι οι 

προηγούμενες οικονομικές πολιτικές του Νάσερ, της ελεγχόμενης και 

συγκεντρωτικής κρατικής οικονομίας, είχαν οδηγήσει το αιγυπτιακό κράτος σε 

δημοσιονομικό αδιέξοδο. Η αποτυχία της ανάπτυξης βαριάς βιομηχανίας και αύξησης 

των εσόδων του κράτους είχαν οδηγήσει σε εκτεταμένο κυβερνητικό δανεισμό, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας. Το μοντέλο του κρατισμού στην 

οικονομία εγκαταλείφθηκε επί της Προεδρίας του Σαντάτ και από τα μέσα της 

δεκαετίας του ’70 ψηφίστηκε μια σειρά νόμων με στόχο την απελευθέρωση της 

οικονομίας και το άνοιγμα της αγοράς που αποσκοπούσαν στην προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων και την παροχή κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα.  

Αυτού του τύπου οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στην 

Αίγυπτο, κατά τη δεκαετία του 1970, υιοθετήθηκαν και σε πολλές άλλες αραβικές 

χώρες με την εξαίρεση της περίπτωσης του Λιβάνου, το οποίο στην ουσία δεν διέθετε 

δημόσιο τομέα. Εξάλλου, η «ινφιτάχ» αποτελούσε ταυτόχρονα και μια αλλαγή στην 

εξωτερική ή στρατιωτική πολιτική των περισσότερων αραβικών κυβερνήσεων 

απέναντι στη Δύση. Τα περισσότερα αραβικά κράτη υιοθέτησαν μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων με στόχο την ανάδειξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον τομέα της 

γεωργίας, του εμπορίου και της βιομηχανίας. Στην Τυνησία ο κρατικός έλεγχος επί 

των εισαγωγών και των εξαγωγών περιορίστηκε σημαντικά και παρόμοιες αλλαγές 

έλαβαν χώρα στη Συρία και στο Ιράκ παρά τον έλεγχο του κόμματος Μπάαθ. Οι 

περισσότερες κυβερνήσεις του αραβικού κόσμου επιδίωκαν ένα «άνοιγμα» σε ξένες 

επενδύσεις και επιχειρήσεις, κυρίως δυτικής προέλευσης. Παρά τη συσσώρευση 
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κεφαλαίου από το πετρέλαιο τα περισσότερα πετρελαιοπαραγωγά κράτη δε διέθεταν 

τα αναγκαία κεφάλαια για μεταρρυθμίσεις ευρείας κλίμακας. Οι επενδύσεις από τις 

ΗΠΑ και την Ευρώπη, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς, ενισχύθηκαν, ενώ 

μειώθηκαν οι περιορισμοί στις εισαγωγές. Παρόλα αυτά, τα ασταθή καθεστώτα της 

Μέσης Ανατολής δεν κατάφεραν να προσελκύσουν τις αναμενόμενες ιδιωτικές 

επενδύσεις και το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής βοήθειας προήλθε από 

κυβερνήσεις ή διεθνείς οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ. Τα οικονομικά προγράμματα 

βοήθειας συνοδεύτηκαν από ισχυρές πιέσεις για διαρθρωτικές αλλαγές, προκειμένου 

να μειωθεί το έλλειμμα. Στην Αίγυπτο η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της τιμής των τροφίμων και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των 

πολιτών προκαλώντας αντιδράσεις και εξεγέρσεις το 1977
164

.  

Σε γενικές γραμμές, οι πολιτικές της infitah δεν απέδωσαν. Η απελευθέρωση 

των εισαγωγών οδήγησε στην εισροή πολυτελών καταναλωτικών αγαθών στα οποία 

δεν διέθετε πρόσβαση η πλειονότητα του πληθυσμού, τα επίπεδα των επενδύσεων σε 

παραγωγικούς τομείς δεν σημείωσαν αύξηση, ενώ απέτυχε και η προσέλκυση νέων 

επενδύσεων. Τα αποτελέσματα της παραπάνω οικονομικής πολιτικής ήταν να 

διευρυνθούν οι εισοδηματικές ανισότητες στην κοινωνία της Αιγύπτου.   

Στον τομέα της πολιτικής φιλελευθεροποίησης η πρόοδος καθυστερούσε 

σημαντικά. Ο φιλελευθερισμός παρείχε στον Σαντάτ μια νομιμοποιητική ιδεολογία, 

προκειμένου να διαφοροποιηθεί από τον προκάτοχο του. Παράλληλα, οι 

μεταρρυθμίσεις υπήρξαν αποτέλεσμα των διεθνών πιέσεων και, ιδιαίτερα, των ΗΠΑ 

έπειτα από τη στροφή της αιγυπτιακής εξωτερικής πολιτικής προς τη Δύση
165
. Το 

πλαίσιο για τον εκδημοκρατισμό της Αιγύπτου επί Σαντάτ τέθηκε με το πρόγραμμα 

της 30
ης

 Μαρτίου του 1968, το Σύνταγμα του 1971 και το Κείμενο του Οκτωβρίου 

1974, που δημιουργούσαν κάποια από τα θεσμικά προαπαιτούμενα για ένα 

δημοκρατικό πολίτευμα
166

. Ωστόσο, η διαδικασία πολιτικής φιλελευθεροποίησης 
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διεκόπη με τις ταραχές του 1977 και επανεκκινήθηκε εκ νέου επί της προεδρίας 

Μουμπάρακ. Σε αυτό το διάστημα, οι ισλαμικές προκλήσεις οδήγησαν σε μια νέα 

αναστολή του εκδημοκρατισμού και σε μια σειρά παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων από την πλευρά του καθεστώτος από το 1992 και εξής.  

Το Μάιο του 1971 η Αίγυπτος είχε υπογράψει μια συνθήκη φιλίας και 

συνεργασίας με τη Σοβιετική Ένωση, αλλά το 1972 ο Πρόεδρος Σαντάτ διέταξε τους 

σοβιετικούς συμβούλους να εγκταλείψουν την Αίγυπτο. Η αποχώρηση των 

Σοβιετικών έδωσε το έναυσμα για την είσοδο του αμερικανικού παράγοντα στην 

πολιτική σκηνή της Αιγύπτου. Οι ΗΠΑ κατόρθωσαν να συνάψουν από εκείνη την 

εποχή μακροχρόνιες σχέσεις με την Αίγυπτο και κατόπιν αμερικανικής μεσολάβησης, 

το 1979, ο Σαντάτ υπέγραψε την Ισραηλινο-Αιγυπτιακή Συμφωνία Ειρήνης και έτσι 

έστρεψε την Αίγυπτο στην αμερικανική σφαίρα επιρροής, εξασφαλίζοντας στην 

αιγυπτιακή κυβέρνηση οικονομική βοήθεια της τάξεως των δύο δισεκατομμυρίων 

δολαρίων ετησίως, ενώ εξασφάλισε και την ειρήνη με το ισραηλινό κράτος
167
. Αν και 

το παλαιστινιακό ζήτημα παρέμενε άλυτο και οι Παλαιστίνιοι αρνούνταν την 

αναγνώριση του Ισραήλ, η Αίγυπτος αναγνώριζε την αμερικανική επικράτηση έναντι 

των Σοβιετικών στη Μέση Ανατολή μέσω της αποδοχής της αμερικανικής 

επικυριαρχίας  στη στήριξη των Ισραηλινών. Η στάση αυτή κατέστη πρόδηλη στη 

συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ το 1978. Αποτέλεσμα της ανεκτικής συμπεριφοράς του 

Σαντάτ προς το Ισραήλ ήταν η δολοφονία του αιγύπτιου ηγέτη από έναν φανατικό 

ισλαμιστή, το 1981, γεγονός που καταδείκνυε τις οξύτατες αντιδράσεις που είχε 

προκαλέσει αυτή η κίνηση σε μια ομάδα πολιτών που εμπνεόταν από τον ισλαμισμό 

και αντιδρούσε έναντι της υιοθέτησης φιλοαμερικανικής πολιτικής. 

Αμέσως μετά το θάνατο του Σαντάτ, την ηγεσία της Αιγύπτου ανέλαβε ο 

αντιπρόεδρος και πρώην αρχηγός της αιγυπτιακής πολεμικής αεροπορίας, Χόσνι 

Μουμπάρακ. Μια από τις πρώτες κινήσεις του Μουμπάρακ ήταν να θέσει την 

Αίγυπτο σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις της 
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αντιπολίτευσης. Επίσης, ο Μουμπάρακ διατήρησε την ειρήνη με το Ισραήλ και 

επιχείρησε αρκετές φορές να διαμεσολαβήσει για την προώθηση της ισραηλινο-

παλαιστινιακής ειρηνευτικής διαδικασίας.  

 

11.4.3 Ο ελεγχόμενος εκδημοκρατισμός επί προεδρίας Χόσνι Μουμπάρακ 
 

Επί Μουμπάρακ, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, η οικονομική 

πολιτική των μεταρρυθμίσεων εναντίον του κρατισμού συνεχίστηκε, αν και με 

μικρότερη ένταση. Ήδη, από τη δεκαετία του 1980, τα δημόσια έσοδα υπό την μορφή 

ενοικίου (υπενοικίαση διάφορων οικονομικών πηγών όπως το πετρέλαιο, τα έσοδα 

από τη διώρυγα του Σουέζ, τα δάνεια και οι χορηγίες που προσφέρθηκαν στην 

Αίγυπτο σε αντάλλαγμα για τη Συμφωνία Ειρήνης με το Ισραήλ) άρχισαν να 

παρουσιάζουν πτώση, με αποτέλεσμα το αιγυπτιακό κράτος να αντιμετωπίζει σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα
168

, τα οποία ο Μουμπάρακ αντιμετώπιζε με βραχυπρόθεσμες 

λύσεις εκμεταλλευόμενος κυρίως την γεωπολιτική θέση της Αιγύπτου. Η κυβέρνηση, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, δεν προχώρησε με 

αποφασιστικότητα προς τη μείωση του δημόσιου τομέα, με αποτέλεσμα τα 

συμφέροντα της μεσαίας τάξης που στην πλειοψηφία της αποτελούνταν από 

δημοσίους υπαλλήλους αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου που είχε αναπτύξει 

πελατειακές σχέσεις με το κράτος να ταυτίζονται με το καθεστώς
169

. Ωστόσο, αμέσως 

μετά τον πόλεμο στον Κόλπο, κατά τη δεκαετία του 1990, όταν η κυβέρνηση της 

Αιγύπτου ήλπιζε να αποσπάσει κάποια μορφή εξωτερικής βοήθειας εξαιτίας της 

προνομιακής γεωπολιτικής της θέσης, η χώρα εντάχθηκε στο ΔΝΤ γεγονός που την 

ανάγκασε να προχωρήσει σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις που περιλάμβαναν μείωση 

των κυβερνητικών δαπανών και αύξηση της φορολογίας
170

.  

Έτσι, όταν η οικονομική απελευθέρωση εφαρμόστηκε με μεγαλύτερη ένταση 

μετά το 1991 αυτό ήταν αποτέλεσμα όχι τόσο πολιτικής βούλησης του καθεστώτος 

για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, όσο απόρροια εξωτερικών πιέσεων για 

δημοσιονομική προσαρμογή της αιγυπτιακής οικονομίας σύμφωνα με τις επιταγές 

του ΔΝΤ. Έτσι, η επέμβαση του ΔΝΤ μετά το 1991 συνέβαλε αποφασιστικά στην 
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επιτάχυνση των φιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών και η αιγυπτιακή κυβέρνηση 

ανέλαβε μια σειρά δεσμεύσεων για μείωση των δημοσίων δαπανών με περικοπή των 

προγραμμάτων κοινωνικής παροχής. Παράλληλα, η αιγυπτιακή κυβέρνηση 

προχώρησε σε μια σειρά φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων, όπως στην απελευθέρωση 

του εμπορίου, τις ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, ενώ περιόρισε τις 

επιχορηγήσεις για διάφορα αγαθά. Επιπλέον, η αιγυπτιακή κυβέρνηση περιόρισε τους 

διορισμούς των αποφοίτων πανεπιστημίου στις δημόσιες υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, η 

«κρατική αστική τάξη», η οποία δημιουργήθηκε επί Νάσερ, είχε ιδιαίτερο συμφέρον 

να διατηρηθεί ισχυρός ο ρόλος του δημόσιου τομέα, του οποίου το μερίδιο στην 

απασχόληση και στο ακαθάριστο εισόδημα ήταν από τα μεγαλύτερα στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο. Ακόμη και ο βιομηχανικός και εμπορικός ιδιωτικός τομέας 

στην Αίγυπτο ήταν άμεσα εξαρτημένος από τον δημόσιο τομέα χρησιμοποιώντας τις 

σχέσεις του με τη γραφειοκρατία προς όφελος του. Η διαφθορά που προέκυπτε από 

αυτή τη σχέση αφορούσε περιπτώσεις δωροδοκίας για επιτάχυνση της νομικής 

διαδικασίας και κατάχρηση δημοσίου χρήματος για ίδιον όφελος των κρατικών 

λειτουργών
171

. Άλλα τμήματα της μεσαίας τάξης όπως οι μέτοχοι σε ισλαμικές 

τράπεζες, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνταν στην παραδοσιακή οικονομία 

αλλά και εκείνοι που εμπλέκονταν στην μαύρη αγορά δεν ενδιαφέρονταν για τις 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις από φόβο μήπως οι μεταρρυθμίσεις θίξουν τα προνόμια 

τους
172

. 

 Τελικώς, η εφαρμογή των διαρθρωτικών προσαρμογών είχε ως αποτέλεσμα 

τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών της Αιγύπτου αλλά με κόστος τη διεύρυνση 

των κοινωνικών ανισοτήτων
173

. Επιπλέον, η μείωση των δημοσίων δαπανών σε 

κοινωνικές παροχές, όπως η υγεία, η παιδεία, η στέγαση και οι δημόσιες 

συγκοινωνίες, είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της ποιότητας των υπηρεσιών προς 

τους πολίτες. Οι κοινωνικές τάξεις που υπέφεραν περισσότερο από τις προωθούμενες 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις ήταν οι αγρότες και οι κυβερνητικοί υπάλληλοι. 

Ταυτόχρονα, μια νέα επιχειρηματική ελίτ που επωφελήθηκε από την απελευθέρωση 

της οικονομίας χάρη στις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις αναδύθηκε και ήρθε σε 

συνεννόηση με την κυβερνώσα ελίτ του «Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος», που 
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της εξασφάλιζε προνόμια στην αγορά κρατικής γης και στις αποκρατικοποιήσεις
174

. 

Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής 

προσαρμογής της Αιγύπτου σε συνδυασμό με την αυταρχική διακυβέρνηση της 

χώρας οδήγησαν στην άνοδο του ισλαμιστικού κινήματος το οποίο αντιτάχθηκε 

έντονα στο καθεστώς Μουμπάρακ.  

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η αιγυπτιακή οικονομία σημείωσε 

σχετική βελτίωση, η οποία πρόσκαιρα ικανοποίησε τον αιγυπτιακό λαό και έτσι οι 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις τέθηκαν σε δεύτερη μοίρα. Έτσι, κατά τη δεκαετία του 

1990, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις προχωρούσαν χωρίς να συνοδεύονται από 

σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση του πολιτικού 

εκδημοκρατισμού. Η αδυναμία εκδημοκρατισμού του πολιτικού συστήματος της 

Αιγύπτου κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες ερμηνεύεται και βάση δύο κυρίαρχων 

στοιχείων που συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση: από τη μια, εξαιτίας της 

στάσης που κράτησε απέναντι στο καθεστώς το στρατιωτικό κατεστημένο της 

Αιγύπτου και από την άλλη εξαιτίας της προτίμησης της αστικής τάξης για 

ελεγχόμενη δημοκρατία. 

 Όσον αφορά στο πρώτο, ο στρατός κατέχει μια αρκετά σημαντική θέση στην 

πολιτική δομή της Αιγύπτου, καθώς μέσα από τις τάξεις του συνήθως προέρχεται ο 

Πρόεδρος της Αιγύπτου, ο οποίος με τη σειρά του ελέγχει το κράτος. Ο στρατός 

απολαμβάνει τα προνόμια ενός ξεχωριστού προϋπολογισμού και ελέγχει ένα μεγάλο 

μέρος της αιγυπτιακής οικονομίας: στρατιωτικά δάνεια και χορηγίες από το 

εξωτερικό, έσοδα από στρατιωτικές επιχειρήσεις τα οποία δεν καταγράφονται στον 

κεντρικό κυβερνητικό προϋπολογισμό και μεταφορά χρημάτων από τον κυβερνητικό 

προϋπολογισμό στον στρατιωτικό, που δικαιολογούνται ως στρατιωτικά έξοδα
175

. 

Επίσης, το προσωπικό του αιγυπτιακού στρατού ελέγχει τον τομέα της πολεμικής 

βιομηχανίας και εμφανίζει επιχειρηματική δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους, 

όπως του φυσικού αερίου, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των κατασκευών, των 

τηλεπικοινωνιών, της εμπορίας νερού και των τροφίμων
176

.  Επιπλέον, περίπου 12% 

των νέων Αιγυπτίων διαπαιδαγωγούνται από το στρατό, ενώ η αμυντική βιομηχανία 
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απασχολεί συνολικά περισσότερους από 100.000 πολίτες
177

. Μάλιστα, η υπακοή στο 

καθεστώς εξασφαλίζεται από την παροχή υψηλών μισθών στους αξιωματικούς και 

άλλων παροχών, όπως ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και κατοικίας. Κατά συνέπεια, 

ο στρατός της Αιγύπτου που έχαιρε αυτών των προνομιών επί Μουμπάρακ είχε 

ιδιαίτερο συμφέρον στη διατήρηση του καθεστώτος και ήταν αντίθετος στον 

εκδημοκρατισμό.  

Από την άλλη, την ίδια περίοδο, η αστική τάξη αντιμετώπιζε με καχυποψία τις 

μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση μιας αυθεντικής λαϊκής συμμετοχής στην 

πολιτική ζωή της Αιγύπτου από φόβο μήπως επιστρέψει ο λαϊκισμός της εποχής 

Νάσερ και με αυτόν τον τρόπο απειληθούν τα συμφέροντα των επιχειρηματιών. 

Επιπλέον, οι κεφαλαιούχοι της Αιγύπτου είχαν από-εθνικοποιηθεί, με αποτέλεσμα να 

κατευθύνουν τα κεφάλαια τους προς επενδύσεις στο εξωτερικό εξαιτίας της ασταθούς 

οικονομίας της Αιγύπτου
178

. Αντίθετα, οι λαϊκές μάζες της Αιγύπτου, εξαθλιωμένες 

οικονομικά δεν ήταν σε θέση να στηρίξουν τις δημοσιονομικές ανάγκες του κράτους 

και στη βάση αυτή υποστήριζαν την ανάγκη για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.  

Κατά συνέπεια, τις τελευταίες δεκαετίες ο στρατός και η τάξη των 

επιχειρηματιών της Αιγύπτου σχημάτισαν μια συμμαχία που αποτέλεσε την 

καθεστωτική ελίτ με στόχο την στήριξη του καθεστώτος Μουμπάρακ, ώστε να μην 

απειληθούν τα συμφέροντα τους από μια ενδεχόμενη πολιτική αλλαγή προς την 

κατεύθυνση της δημοκρατίας. Κατά τη δεκαετία του 1990, ως ισχυρότερος κίνδυνος 

σε περίπτωση δημοκρατικών αλλαγών προβαλλόταν η περίπτωση κατάληψης της 

εξουσίας από τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους» και η ισλαμοποίηση του 

καθεστώτος. Παράλληλα, το καθεστώς στηριζόταν από μια μεγάλη πλειοψηφία της 

αιγυπτιακής αστικής τάξης, η οποία ήταν εξαρτημένη από το καθεστώς Μουμπάρακ 

για την εξεύρεση εργασίας. Το καθεστώς παρείχε προστασία και υποστήριξη στην 

αστική τάξη, η οποία συμφωνούσε με τις ήπιες οικονομικές και πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις και τη διατήρηση ενός συστήματος όπου οι εργάτες και οι αγρότες 

υποεκπροσωπούνταν μέσα στο πολιτικό σύστημα της Αιγύπτου. Από την άλλη, η 

μεσαία τάξη δεν κινητοποιούνταν για να απαιτήσει μεταρρυθμίσεις εξαιτίας της 

άμεσης ή έμμεσης εξάρτησής της από το πελατειακό κράτος, το οποίο με την 

υποστήριξη του στρατού διατηρούσε την πολιτική και ιδεολογική κυριαρχία του 
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ελέγχοντας τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς. Το συμπέρασμα που προκύπτει από 

αυτές τις κοινωνικοοικονομικές παρατηρήσεις είναι ότι η μεσαία τάξη στην Αίγυπτο 

είχε ανατραφεί στη σκιά του κράτους, με αποτέλεσμα τα προηγούμενα χρόνια 

τμήματα της να είναι υπερβολικά αδύναμα και εξαρτημένα ή και διεφθαρμένα, ώστε 

να αμφισβητήσουν ευθέως το καθεστώς και να απαιτήσουν ευρείας έκτασης 

δημοκρατικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις. 

Τελικώς, η ανάγκη για μετάβαση σε ένα ελεγχόμενο πλουραλιστικό μοντέλο 

διακυβέρνησης, κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990, πρόεκυψε εξαιτίας της 

πρόθεσης του καθεστώτος Μουμπάρακ να προωθήσει ένα σύνθετο πρόγραμμα 

οικονομικής φιλελευθεροποίησης. Η ανάγκη να αντιμετωπιστούν πολύ συγκεκριμένα 

δομικά προβλήματα της αιγυπτιακής οικονομίας αποτέλεσε την αφορμή πάνω στην 

οποία βασίστηκαν όλες οι μεταρρυθμίσεις πολιτικού τύπου, ώστε το καθεστώς να 

επιτύχει την απαραίτητη κοινωνική συναίνεση και να αποφύγει τις κοινωνικές 

εντάσεις που αναπόφευκτα θα δημιουργούσαν οι προσπάθειες για την εφαρμογή νέο-

φιλελεύθερων πολιτικών στην οικονομία.  

Επιπλέον, ο εκδημοκρατισμός υπό τη μορφή πολιτικής φιλελευθεροποίησης 

προσέφερε στο καθεστώς μια νομιμοποίηση διαφορετική από αυτήν των προκατόχων 

του Μουμπάρακ, Νάσερ και Σαντάτ, τόσο στην εσωτερική πολιτική σκηνή όσο όμως 

και στην εξωτερική. Συγκεκριμένα, στο εξωτερικό επίπεδο οι πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις στην Αίγυπτο διευκόλυναν τόσο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο και το 

Κογκρέσο στην απόφαση τους για παροχή οικονομικής βοήθειας, ενώ περιορίστηκαν 

και οι επικρίσεις εκ μέρους της αμερικανικής πλευράς σχετικά με την παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Από την άλλη, στο εσωτερικό μέτωπο η 

διενέργεια εκλογών εκτόνωσε τις κοινωνικές εντάσεις, με αποτέλεσμα να περιοριστεί 

ο κατασταλτικός ρόλος του στρατού και της αστυνομίας. Επίσης, η απόφαση για 

πολιτική φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος περιόρισε τον κυρίαρχο έως τότε 

εξωθεσμικό ρόλο που διαδραμάτιζε ο στρατός στα πολιτικά πράγματα της Αιγύπτου, 

ενώ η απόφαση για τη διεξαγωγή εκλογών ενίσχυσε την απόφαση του πολιτικού 

Ισλάμ να λειτουργήσει εντός του πολιτικού πλαισίου και όχι εξωθεσμικά. 

Έτσι, οι εκλογές του 1984 βασίστηκαν σε ένα νομικό πλαίσιο που 

αποτελούνταν από τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο ήταν το Σύνταγμα του 1971, το 

οποίο έδινε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις εκλογικές διαδικασίες και 

περιελάμβανε ρυθμίσεις για την εγκαθίδρυση ενός συνταγματικού δικαστηρίου, το 

οποίο, τελικώς, εγκαθιδρύθηκε το 1979 με αόριστες εξουσίες,  που αφορούσαν την 
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ερμηνεία του ίδιου του Συντάγματος. Το δεύτερο στοιχείο του νομικού πλαισίου 

αφορούσε τη νομοθεσία του 1977 σχετικά με τη λειτουργία των κομμάτων και το 

τρίτο στοιχείο τον εκλογικό νόμο
179

 του 1984, που ψηφίστηκε από το ίδιο το 

καθεστώς Μουμπάρακ
180

. 

Παρά την προσπάθεια εκδημοκρατισμού, το έλλειμμα δημοκρατίας που 

χαρακτήριζε την πολιτική ζωή της Αιγύπτου ήταν εμφανές και εξαιτίας των 

περιορισμών στη νομιμοποίηση των κομμάτων και των παραμέτρων που έθετε το 

καθεστώς για την είσοδο τους στην αιγυπτιακή βουλή. Για παράδειγμα, τα κόμματα 

της αντιπολίτευσης έπρεπε να ξεπεράσουν το εκλογικό όριο του 8% για να 

εξασφαλίσουν την είσοδο τους στην αιγυπτιακή βουλή με τις ψήφους τους σε 

αντίθετη περίπτωση να μεταφέρονται στα κόμματα της πλειοψηφίας. Επίσης, 

απαγορευόταν η συνένωση-συμμαχία κομμάτων που δυνητικά θα επέτρεπε την 

συγκέντρωση του απαραίτητου εκλογικού ποσοστού για είσοδο στη Βουλή. Ανάμεσα 

στα μέτρα παρεμπόδισης της εισόδου των αντιπολιτευτικών δυνάμεων στο 

Κοινοβούλιο υπήρξε και η απαγόρευση των ανεξάρτητων υποψηφίων στις εκλογές
181

. 

Η νομιμοποίηση των πολιτικών κομμάτων απαιτούσε την έγκριση της κυβέρνησης 

και της Επιτροπής Πολιτικών Κομμάτων (Political Parties Committee-PPC)
182

. Έτσι, 

στην αιγυπτιακή πολιτική σκηνή κυριαρχούσε το «Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα» το 

οποίο εκπροσωπούσε την πολιτική και στρατιωτική ελίτ και τους αιγύπτιους 

επιχειρηματίες.  

Σε γενικές γραμμές, τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος της 

Αιγύπτου μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: μη δημοκρατική διεξαγωγή των 

εκλογών, η κυβερνητική πλειοψηφία είχε κερδίσει τις περισσότερες εκλογικές 

αναμετρήσεις με πλειοψηφία 2/3 ενώ, ταυτόχρονα, το κυβερνών κόμμα διέθετε τον 

απόλυτο έλεγχο του πολιτικού συστήματος μέσω της Βουλής και του Προέδρου. Οι 
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εκλογικές αναμετρήσεις έπρεπε να μεθοδεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να πείθονται 

τόσο οι Αιγύπτιοι όσο και οι εξωτερικοί παρατηρητές για τη δυνατότητα ελεύθερης 

επιλογής. Όταν το καθεστώς κάποιες φορές επέτρεπε τη συμμετοχή στις εκλογές 

παρατάξεων που θεωρούνταν «εκτός νόμου» (New Wafd και Αδελφοί 

Μουσουλμάνοι το 1984) ή ανεχόταν τον σχηματισμό συνασπισμών (συμμαχία 

σοσιαλιστών/φιλελεύθερων και Αδελφών Μουσουλμάνων το 1987)
183
, τα κόμματα 

της αντιπολίτευσης δεν κατάφερναν να εξασφαλίσουν τη δίκαιη διεξαγωγή των 

εκλογών. Επίσης, ενώ το κυβερνών κόμμα είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη των 

κρατικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης 

παρεμποδίζονταν στην προσπάθεια τους να έρθουν σε επαφή με πολύ σημαντικές 

ομάδες συμφερόντων της κοινωνίας. Έτσι, ομάδες, όπως οι «Αδελφοί 

Μουσουλμάνοι» και οι νασερικοί, οι οποίες παραδοσιακά είχαν εξαιρετικά 

σημαντικούς δεσμούς με τις ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις τέθηκαν εκτός νόμου 

μέχρι να διασπαστούν.  Το καθεστώς διαμόρφωσε ένα σύστημα εξουσίας το οποίο 

οδηγούσε στον έλεγχο του κοινοβουλίου και ταυτόχρονα περιόριζε τις πιθανότητες 

τις αντιπολίτευσης να αντικρούσει το καθεστώς. Οι πολιτικές διαμάχες για 

σημαντικές προτάσεις νόμου, όπως για παράδειγμα την αναδιάρθρωση του δημόσιου 

τομέα ή την εισαγωγή τροποποιήσεων στο κράτος έκτακτης ανάγκης 

ολοκληρώνονταν με συνοπτικές διαδικασίες.  

Κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες, ο Μουμπάρακ απέκτησε ουσιαστικές 

υπερεξουσίες και οι πολιτικοί του αντίπαλοι οδηγήθηκαν στο στρατοδικείο όπου και 

καταδικάστηκαν, περιορίστηκε η ελευθερία του τύπου και η δράση των 

επαγγελματικών σωματείων και οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

φυλακίστηκαν
184

. Συνολικά, ο πλουραλισμός περιορίστηκε σημαντικά κατά τη 

διάρκεια της θητείας του
185

. Επί Μουμπάρακ, ο μηχανισμός κρατικής καταστολής 

στράφηκε εναντίον των εχθρών του καθεστώτος, κυρίως, των ισλαμιστών
186

. Τα 

βασανιστήρια και οι κρατήσεις σε απομόνωση επανήλθαν
187

. Το Νοέμβριο του 1995 

οι εκλογές καταδικάσθηκαν ως νοθευμένες από τους περισσότερους παρατηρητές
188

. 
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Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ρυθμίστηκε από το Νόμο 32 του 1964, ο οποίος ορίζει 

ότι όλοι οι σύλλογοι θα πρέπει να καταγράφονται στο Υπουργείο Εσωτερικών 

Υποθέσεων και προβλέπει ρητά ότι προϋπόθεση για μια τέτοια καταγραφή είναι η 

ένωση να μην εμπλέκεται σε «πολιτική δραστηριότητα»
189

. Το καθεστώς είχε, επίσης, 

στη διάθεση του μια σειρά από νόμους, προκειμένου να περιορίσει ή να 

εκμεταλλευτεί συλλόγους κάθε είδους, περιλαμβανομένων των επαγγελματικών 

οργανώσεων, των συνδικάτων και των θρησκευτικών ομάδων
190

.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το καθεστώς άρχισε την από-

φιλελευθεροποίηση του κράτους, εγκαινιάζοντας μια νέα σειρά περιοριστικών 

μέτρων εναντίον της κοινωνίας των πολιτών, της ελευθερίας του τύπου, των 

ισλαμιστών, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και, γενικά, της αντιπολίτευσης. 

Το 2000 αποφασίστηκε η επέκταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τρία 

ακόμα χρόνια. Ο ελεγχόμενος εκδημοκρατισμός επέτρεπε τη λειτουργία οργανισμών 

που δεν αποτελούσαν απειλή για το καθεστώς, αλλά τα μέλη της «Μουσουλμανικής 

Αδελφότητας» διώκονταν συστηματικά και η διεξαγωγή εκλογών συνήθως 

χαρακτηριζόταν από συγκρούσεις και βία. Το καθεστώς Μουμπάρακ στρεφόταν και 

εναντίον ακτιβιστών
191

 που διεκδικούσαν περισσότερες ελευθερίες για την 

αιγυπτιακή κοινωνία και την κατοχύρωση  δημοκρατικών δικαιωμάτων.  

Κατά συνέπεια, στις αρχές του 21
ου

 αιώνα, το καθεστώς Μουμπάρακ 

αποτελούσε μια μονοκομματική δημοκρατία με ημιαυταρχικά-ημιδημοκρατικά 

χαρακτηριστικά. Έτσι, εκτός από τους περιορισμούς που έθετε το καθεστώς στις 

ομάδες της αντιπολίτευσης, το έλλειμμα της δημοκρατίας συμπληρωνόταν και από 

μια σειρά άλλων περιορισμών. Η δικαστική εξουσία ήταν υποκείμενη σε υπερβολικό 

βαθμό στον έλεγχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται η 

ανεξαρτησία της. Ο νόμος έκτακτης ανάγκης του 1981, αν και τροποποιήθηκε, δεν 

αντικαταστάθηκε από μια ειδική αντιτρομοκρατική νομοθεσία σύμφωνα με τις 

εξαγγελίες Μουμπάρακ του 2005
192

. Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης είχε ως 

αποτέλεσμα πολλοί πολιτικοί ακτιβιστές να συλλαμβάνονται και να δικάζονται από 
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στρατοδικεία, των οποίων η σύνθεση, δηλαδή οι στρατιωτικοί δικαστές, ήταν 

φιλοκυβερνητικοί και διορισμένοι από την κυβέρνηση της Αιγύπτου
193

.  

Σε γενικές γραμμές η Αίγυπτος την περίοδο της διακυβέρνησης του Χόσνι 

Μουμπάρακ συνδύαζε τον πολιτικό αυταρχισμό με τη δεινή κατάσταση της 

οικονομίας, γεγονός που διόγκωνε την κοινωνική δυσαρέσκεια. Έτσι, το πρόγραμμα 

οικονομικής απελευθέρωσης της Αιγύπτου απέτυχε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής 

της αιγυπτιακής κοινωνίας και η ανεργία των νέων εκτοξεύθηκε στα ύψη. Παρά την 

ενίσχυση των ξένων επενδύσεων μέσα από προγράμματα αποκρατικοποιήσεων 

δημοσίων επιχειρήσεων στο Δέλτα του Νείλου, η αιγυπτιακή οικονομία παρέμεινε 

ασθμαίνουσα με σημαντικές επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των Αιγυπτίων
194

. Η 

οικονομική κρίση συνοδεύτηκε και από μια κατακόρυφη αύξηση της τιμής των 

τροφίμων
195

. Η κατάσταση αυτή απεικόνιζε παραστατικά τον κίνδυνο έναρξης 

αναταραχών με απρόβλεπτες συνέπειες. Μια σειρά διαδηλώσεων κατά της 

κυβέρνησης ξεκίνησαν με αφορμή την ψήφιση νέων νόμων για την επιβολή φόρων 

και την αύξηση των τιμών, με αποτέλεσμα να προκληθεί η αντίδραση διαφόρων 

κοινωνικών στρωμάτων της αιγυπτιακής κοινωνίας τα οποία αντέδρασαν στα 

κυβερνητικά μέτρα με απεργίες και συλλαλητήρια.  

Ταυτόχρονα, σε πολιτικό επίπεδο η διακυβέρνηση Μουμπάρακ, συνέτεινε στη 

διαμόρφωση ενός «κλειστού» πολιτικού μονοκομματικού συστήματος, με ένα 

κυρίαρχο κόμμα, με παγιωμένες δομές εξουσίας που παρήγαγε πελατειακά δίκτυα, 

χωρίς να παράγεται πολιτική ιδεολογία, με συνδετικό ιστό το πρόσωπο του 
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Προέδρου. Το «κλειστό» αυτό σύστημα εξουσίας χρησιμοποιούσε ως 

σταθεροποιητικό παράγοντα τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας για τη διατήρηση του 

πολιτικού και κοινωνικού status quo. Η διατήρηση του καθεστώτος συντηρούνταν και 

από την υποστήριξη που απολάμβανε από μία ελίτ ανώτατων δημόσιων λειτουργών, 

πολιτικών στελεχών και επιχειρηματιών, η οποία νεμόταν το κράτος άμεσα και 

έμμεσα.  

Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 οι αντιδράσεις για το έλλειμμα 

εκδημοκρατισμού της Αιγύπτου εντάθηκαν, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι πιέσεις 

προς το καθεστώς Μουμπάρακ τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό για 

παραχώρηση περισσότερων ελευθεριών προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας.  Πιο 

συγκεκριμένα, η «ατζέντα για την ελευθερία» της Μέσης Ανατολής του Προέδρου 

Μπους θεωρούσε τον εκδημοκρατισμό της Αιγύπτου κλειδί για τον ιδεολογικό 

αντίκτυπο μιας τέτοιας εξέλιξης και στα υπόλοιπα καθεστώτα της περιοχής και πίεζε 

τον πρόεδρο Μουμπάρακ προς την κατεύθυνση ήπιων πολιτικών μεταρρυθμίσεων. 

Πράγματι, το 2004 ο Μουμπάρακ διόρισε ένα νέο υπουργικό συμβούλιο που 

αποτελούνταν από τεχνοκράτες και προώθησε μια σειρά οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων. Οι εξωτερικές αυτές πιέσεις συνοδεύτηκαν και από εσωτερικές 

πιέσεις δύο νέων αντιπολιτευτικών ομάδων που δεν εμπνέονταν από την πολιτική 

φιλοσοφία του ισλαμισμού και που ήρθαν να προστεθούν στις αντιπολιτευτικές 

φωνές των νασερικών, των ισλαμιστών και των φιλελεύθερων. 

Έτσι, κατά τη διάρκεια του 2004, ιδρύεται το νέο φιλελεύθερο πολιτικό 

κόμμα Hizb al- Ghad (Αύριο), του Αϊμάν Νουρ, πρώην μέλους του κόμματος Wafd. 

Το Al-Ghad (Αύριο), κατάφερε να νομιμοποιηθεί έπειτα από δικαστική διαμάχη, 

καθώς η κυβέρνηση Μουμπάρακ αρνούνταν την αναγνώρισή του ως νόμιμου 

πολιτικού κόμματος. Ωστόσο, το καθεστώς Μουμπάρακ απάντησε στη νομιμοποίηση 

του κόμματος συλλαμβάνοντας τον ηγέτη του κόμματος, Αϊμάν Νουρ, με την 

κατηγορία της πλαστογραφίας, ο οποίος τελικά φυλακίστηκε μετά τις βουλευτικές 

εκλογές του 2005.   

Την ίδια εποχή, η κατάχρηση εξουσίας του καθεστώτος Μουμπάρακ οδήγησε 

μια μερίδα της μεσαίας τάξης που περιελάμβανε ένα ευρύ φάσμα κοσμικών και 

ισλαμιστών ακτιβιστών να οργανωθεί υπό την αιγίδα ενός νέου πολιτικού 
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σχηματισμού με την ονομασία “Kefiya” (Αρκετά)
196

. Το κίνημα “Kefiya” έκανε την 

εμφάνιση του στους δρόμους του Καΐρου προς το τέλος του 2004
197

  και ζητούσε την 

παραίτηση του Μουμπάρακ από τον προεδρικό αξίωμα
198

. Αποτελούνταν από 

μικρότερους πολιτικούς σχηματισμούς της αντιπολίτευσης και διαμαρτυρόταν κατά 

των παραβιάσεων της εκλογικής διαδικασίας, ενώ τα μέλη του κινήματος 

χρησιμοποιούσαν τις νέες τεχνολογίες για την οργάνωση των κινητοποίησεων
199

. Σε 

μια διακήρυξη του προς το αιγυπτιακό έθνος τον Αύγουστο του 2004 το κίνημα 

απαιτούσε τη λήψη μέτρων για την εγκαθίδρυση ενός νέου πολιτικού συστήματος
200

. 

Ο Μουμπάρακ ανταποκρινόμενος στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις αλλά 

και στις εξωτερικές πιέσεις των ΗΠΑ για εκδημοκρατισμό των πολιτικών 

καθεστώτων της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής στα πλαίσια της «ατζέντας για την 

ελευθερία» πρότεινε την τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε τυπικά να επιτραπούν 

οι πολλαπλές υποψηφιότητες στις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, απαίτησε 

οι υποψήφιοι να προτείνονται από κόμματα, τα οποία προηγουμένως είχαν 

νομιμοποιηθεί. Παρόλα αυτά, αν και ο Μουμπάρακ ικανοποίησε κάποιες από τις 

απαιτήσεις του κινήματος “Kefiya” στις εκλογές του 2005, το κίνημα εν τούτοις 

αποφάσισε να μποϋκοτάρει την εκλογική διαδικασία χαρακτηρίζοντας την 

παράνομη
201

. Αν και το κίνημα “Kefiya” δεν είχε την αναμενόμενη απήχηση στις 

μάζες από τη μια εξαιτίας της αντίθεσης του καθεστώτος προς αυτό και από την άλλη 

εξαιτίας της επίθεσης που δεχόταν από την «Μουσουλμανική Αδελφότητα» 

αποτέλεσε παρόλα αυτά την πρώτη οργανωμένη μη ισλαμική αντίδραση στο 

καθεστώς.  

Πάντως, ήδη από το 2004, το σύνολο της αντιπολίτευσης καλούσε τον 

αιγυπτιακό λαό σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον του καθεστώτος Μουμπάρακ, 
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καθώς εναντιωνόταν με το ενδεχόμενο διαδοχής στην εξουσία του υιού του 

Μουμπάρακ, Γκαμάλ
202

. Ταυτόχρονα, ανάμεσα στα αιτήματα των διαδηλωτών ήταν 

η διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών υπό την παρουσία διεθνών 

παρατηρητών. Στις εκλογές που τελικώς διεξήχθησαν το 2005, παρά την παρουσία 

κοσμικών δυνάμεων στην πολιτική ζωή της Αιγύπτου, το «Εθνικό Δημοκρατικό 

Κόμμα» του Χόσνι Μουμπάρακ επικράτησε, αλλά οι μεγάλοι νικητές των εκλογών 

υπήρξαν οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι», οι οποίοι συμμετείχαν ως ανεξάρτητοι 

υποψήφιοι, καταλαμβάνοντας 88 έδρες
203

. Ο Μουμπάρακ κέρδισε τις εκλογές με 88% 

των ψήφων, ενώ ο αντίπαλος του, Αϊμάν Νουρ, έλαβε μόνο το 8%.  

Μετά τις εκλογές ξεκίνησε ένα νέο κύμα διαδηλώσεων
204

 που κατηγορούσε 

την κυβέρνηση για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. Η κυβέρνηση αντέδρασε 

κηρύσσοντας παράνομες τις διαδηλώσεις και εφαρμόζοντας μια σειρά μέτρων 

καταστολής εναντίον όσων δραστηριοποιούνταν κατά της κυβέρνησης Μουμπάρακ 

κυρίως των μελών του κινήματος “Kefiya” και των μελών της ισλαμικής 

«Μουσουλμανικής Αδελφότητας», η οποία αν και συμμετείχε με ανεξάρτητους 

υποψήφιους στις εκλογές, παρέμενε ως κόμμα εκτός νόμου.  

Το 2010 η αντίδραση κατά του καθεστώτος Μουμπάρακ κορυφώθηκε έπειτα 

από την δολοφονία του Χαλέντ Μοχάμετ Σαϊντ (Khaled Mohamed Saeed) στην 

Αλεξάνδρεια τον Ιούνιο του 2010 και την έλευση του Μοχάμεντ Ελ Μπαραντέι 

(Mohamed El-Barade’i) στην πολιτική σκηνή της Αιγύπτου, έπειτα από την 

ολοκλήρωση της θητείας του, τον Νοέμβριο του 2009, στον Οργανισμό Ατομικής 

Ενέργειας
205

. Αν και η εξέλιξη των γεγονότων υπήρξε διαφορετική για την Αίγυπτο, 

                                                 
202

 Joffe George, ό.π., σ. 520 
203

 Jones Jeremy, ό.π., σ. 17 
204

 Τον Δεκέμβριο του 2006, μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στο εργοστάσιο υφασμάτων της 

Mahalla al-Kubra, μιας βιομηχανικής πόλης στο δέλτα του Νείλου, κλόνισε το καθεστώς. Οι απεργίες 

απαγορεύονταν στην Αίγυπτο καθώς τα συνδικάτα ελέγχονταν από την κυβέρνηση αλλά η 

συγκεκριμένη απεργία οργανώθηκε από έναν ανεπίσημο φορέα, την Independet Textile Worker’s 

League, μια ανεξάρτητη ένωση εργατών στον τομέα της υφαντουργίας. Το καθεστώς Μουμπάρακ σε 

αντίθεση με προηγούμενες πρακτικές δεν κατέστειλε την απεργία αλλά αποδέχτηκε τα αιτήματα των 

απεργών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένα απεργιακό κύμα στα αμέσως επόμενα χρόνια έως τις 6 

Απριλίου του 2008, οπότε και το καθεστώς κατέστειλε τις απεργίες των υφαντουργών με βιαιότητα 

προκαλώντας έτσι μια σειρά εξεγέρσεων. Από τα γεγονότα αυτά δημιουργήθηκε το «κίνημα της 6
ης

 

Απριλίου» αποτελούμενο από εργάτες και νέους, οι οποίοι χρησιμοποιώντας της τεχνολογία της 

κοινωνικής δικτύωσης καλούσαν σε εξεγέρσεις και αντίσταση κατά του καθεστώτος σε ολόκληρη της 

επικράτεια της Αιγύπτου. Το καθεστώς αδυνατούσε να καταπνίξει το νέο κίνημα εξαιτίας της άμορφης 

φύσης του και της μορφής οργάνωσης των μελών του μέσω των κινητών τηλεφώνων και του 

διαδικτύου. Βλ. Joffe George, ό.π., σ. 520 
205

 Το περιστατικό της δολοφονίας του Khaled Mohamed Saeed, ο οποίος σύρθηκε από δυο μυστικούς 

πράκτορες έξω από ένα διαδικτυακό καφέ και χτυπήθηκε μέχρι θανάτου έλαβε τεράστιες διαστάσεις 

και μερικές μέρες αργότερα ο Mohamed El- Barade’i ηγήθηκε προσωπικώς μιας πορείας στην 
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οι συνθήκες που οδήγησαν στην εξέγερση του 2011 και, τελικώς, στην απομάκρυνση 

του Χόσνι Μουμπάρακ από την εξουσία υπήρξαν παρόμοιες με αυτές της Τυνησίας. 

Οι κύριοι παράγοντες της εξέγερσης ήταν η οικονομική κρίση, τα κοινωνικά 

προβλήματα, η αύξηση της ανεργίας των νέων, η διαφθορά στο δημόσιο βίο, η 

ακρίβεια, οι συνεχιζόμενες αποτυχίες των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τη 

φτώχεια, η πολιτική καταπίεση, η έλλειψη δημοκρατικών δικαιωμάτων και τα 

σκληρά μέτρα καταστολής που εφάρμοζαν τα σώματα ασφαλείας του καθεστώτος 

Μουμπάρακ εναντίον της αντιπολίτευσης.  

Σημαντικό ρόλο και σε αυτή την περίπτωση για την πτώση του καθεστώτος 

Μουμπάρακ διαδραμάτισε η στάση που τήρησε ο διεθνής παράγοντας ενώπιον της 

κρίσης νομιμοποίησης που συγκλόνιζε το αιγυπτιακό καθεστώς εξαιτίας των 

συνεχιζόμενων διαδηλώσεων. Συγκεκριμένα οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις 

απέσυραν την υποστήριξη τους προς το καθεστώς. Αρχικώς, η ανάγκη διατήρησης 

της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας στο εσωτερικό της Αιγύπτου 

αναγορεύεται σε βασικό στόχο των σύμμαχων κρατών της Αιγύπτου τις πρώτες 

ημέρες των διαδηλώσεων. Ωστόσο, σύντομα μεταστρέφουν τη στάση τους και 

αποσύρουν τη στήριξη τους εξαιτίας του παρατεταμένου κενού εξουσίας. Η 

παρατεταμένη πολιτική κρίση στο εσωτερικό της Αιγύπτου θα μπορούσε να αναδείξει 

τις εξτρεμιστικές δυνάμεις στο υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό της Αιγύπτου. 

Αυτό που γίνεται τελικώς αντιληπτό από τις περιφερειακές δυνάμεις, όπως το Ισραήλ, 

αλλά και από τις ΗΠΑ είναι ότι η ομαλή και ελεγχόμενη μετάβαση του αιγυπτιακού 

πολιτικού συστήματος αποτελεί μια αναγκαία ασφαλιστική δικλείδα για τη 

διατήρηση του ίδιου του κράτους της Αιγύπτου.       

 

11.4.4 Τα γεγονότα της πτώσης του καθεστώτος Μουμπάρακ και η στάση 

των εξωτερικών δυνάμεων 

  

Στις αρχές του 2011 τα γεγονότα στην Τυνησία λειτούργησαν ως καταλύτης 

για τις πολιτικές εξελίξεις της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής,  ειδικά έπειτα από την 

έξωση του προέδρου Μπεν Άλι. Αλυσιδωτά οι πρώτες διαδηλώσεις στην Αίγυπτο 

οργανώθηκαν στην πλατεία Ταχρίρ
206

 από το «Κίνημα της 6
ης

 Απριλίου» με την 

                                                                                                                                            
Αλεξάνδρεια, για να τιμήσει την μνήμη του δολοφονηθέντος, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να 

συγκεντρώνονται και οι πρώτοι διαδηλωτές στην Πλατεία Ταχρίρ του Καΐρου. 
206

 Στις 25 Ιανουαρίου του 2011 οργανώθηκε μια μαζική διαδήλωση, που έμεινε γνωστή ως πρώτη 

«ημέρα οργής», στην Πλατεία Ταχρίρ του Καΐρου, ημέρα συμβολική καθώς ήταν αφιερωμένη στην 
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υποστήριξη του κινήματος “Kefiya”, του κόμματος El-Ghad και του κινήματος 

“Khaled Mohamed Said”. Όπως και στην Τυνησία, η εξέγερση της Αιγύπτου προήλθε 

από ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων αλλά κυρίως από τους νέους 

άνεργους
207
, μουσουλμάνους και κόπτες χριστιανούς, οι οποίοι επιθυμούσαν αλλαγή 

της πολιτικής κατάστασης και εκδημοκρατισμό της Αιγύπτου. 

Σημαντικό ρόλο στην ανατροπή του καθεστώτος Μουμπάρακ προς την 

κατεύθυνση μιας δημοκρατικής μετάβασης στην Αίγυπτο διαδραμάτισε η στάση του 

διεθνούς παράγοντα. Σε αυτές τις πρώτες ημέρες της εξέγερσης, η Ουάσιγκτον 

αντιλαμβανόμενη ότι η ανατροπή του Μουμπάρακ θα μπορούσε να απειλήσει τα 

αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή υποστήριξε τον Αιγύπτιο ηγέτη, καθώς η 

έκβαση της κατάστασης ήταν αβέβαιη
208

 και κατά συνέπεια οι δηλώσεις του Λευκού 

Οίκου δεν υπήρξαν επικριτικές για το καθεστώς Μουμπάρακ
209

. Σε γενικές γραμμές, 

οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αντέδρασαν αμήχανα στις διαδηλώσεις των 

Αιγυπτίων εναντίον του καθεστώτος Μουμπάρακ και προσπάθησαν να πείσουν ότι 

δεν υπάρχουν αναλογίες ανάμεσα στις εξεγέρσεις της Τυνησίας και της Αιγύπτου
210

. 

Ωστόσο, στις 27 Ιανουαρίου σημειώθηκε μια μικρή μεταστροφή στη στάση της 

                                                                                                                                            
μνήμη της σφαγής 50 Αιγύπτιων αστυνομικών από τις βρετανικές δυνάμεις κατοχής στην Ισμαήλια το 

1952. Ταυτόχρονα, παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες αιγυπτιακές πόλεις 

(Αλεξάνδρεια, Σουέζ, Mansura, Tanta, Ασουάν κ.τ.λ). βλ.  Joffe George, ό.π., σ. 511 και στο 

Γιαννακόπουλος Βασίλης, ό.π., σ. 101 και Al Jazeera, “Timeline: Egypt’s revolution-January 2011” 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html 
207

 Η νεολαία της Αιγύπτου, όταν εισέρχονταν στην αγορά εργασίας κατευθύνονταν κατά βάση προς 

την παραοικονομία, καθώς τα στενά πλαίσια της καθεστωτικής ελίτ και οι πελατειακές σχέσεις, όπως 

αυτές διαμορφώθηκαν από το καθεστώς Μουμπάρακ, της στερούσαν οποιασδήποτε δυνατότητας 

άμεσης και αξιοκρατικής επαγγελματικής αποκατάστασης. Κάποιοι από αυτούς ήταν μορφωμένοι στα 

δυτικά πανεπιστήμια και οι περισσότεροι ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και 

την κοινωνική δικτύωση γεγονός που τους επέτρεψε να οργανωθούν μαζικά εναντίον του καθεστώτος 

παρά τις απαγορεύσεις. 
208

 Γιαννακόπουλος Βασίλης, ό.π., σ.101 
209

 Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Robert Gibbs, δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ προσδοκούν 

από τις αιγυπτιακές αρχές να ανταποκριθούν με ειρηνικά μέσα». Την ίδια μέρα η Hilary Clinton, 

Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωνε ότι «οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η κυβέρνηση Μουμπάρακ είναι 

σταθερή και αναζητά τρόπους, για να καλύψει τις ανάγκες του λαού. Υποστηρίζουμε το θεμελιώδες 

δικαίωμα της έκφρασης και της συνάθροισης για όλους τους ανθρώπους και ζητάμε από όλες τις 

πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από τη βία». βλ. Al Jazeera, “Timeline: Egypt’s 

revolution-January2011” 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html και Protests in Egypt-

Wednesday 26 January, www.guardian.com 

http://www.theguardian.com/world/blog/2011/jan/26/egypt-protests  
210

 Βλ. δήλωση της Υπουργού της Γαλλίας Michele Alliot-Marie «Οι καταστάσεις είναι διαφορετικές 

σε καθεμιά από τις χώρες. Υπάρχει σίγουρα μια διπλή προσδοκία, για περισσότερη ευημερία και για 

ελευθερία σε διάφορους τομείς». Γιαννακόπουλος Βασίλης, ό.π., σ. 102  

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html
http://www.theguardian.com/world/blog/2011/jan/26/egypt-protests
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Ουάσιγκτον απέναντι στο καθεστώς, διότι πιθανότατα το αμερικανικό υπουργείο 

Εξωτερικών αξιολόγησε την κατάσταση στην Αίγυπτο ως μη αναστρέψιμη
211

.  

Οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος κορυφώθηκαν στις 28 Ιανουαρίου και 

από τις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις τραυματίστηκαν χιλιάδες ενώ 

δεκάδες έχασαν τη ζωή τους
212

. Τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν τις έντονες 

αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι 

Μουν, δήλωσε ότι «παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και 

τη Βόρεια Αφρική» και απευθυνόμενος προς το καθεστώς δήλωσε ότι «μία από τις 

θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας είναι η προστασία της ελευθερίας του λόγου»
213

. 

Ταυτόχρονα, η αμερικανική αντίδραση διαμορφωνόταν αναλόγως των εξελίξεων. 

Όσο οι διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος εντείνονταν και η πιθανότητα 

ανατροπής του Μουμπάρακ αυξανόταν τόσο περισσότερο η αμερικανική πολιτική 

υιοθετούσε μια φιλοαντικαθεστωτική στάση. Μάλιστα, οι αμερικανική πηγές 

συζητούσαν το θέμα μιας επανεξέτασης της παροχής βοήθειας προς την Αίγυπτο
214

. 

Η αμερικανική διπλωματία είχε να επιλέξει ανάμεσα στους αντικαθεστωτικούς που 

επιζητούσαν ριζικές μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού της 

Αιγύπτου, προοπτική την οποία στήριζε σε επίπεδο ρητορικής η αμερικανική 

κυβέρνηση, και στην πολιτική επιβίωση του σημαντικότερου συμμάχου των ΗΠΑ 

στην περιοχή, του προέδρου Μουμπάρακ. Τελικά, οι ΗΠΑ επέλεξαν να αποσύρουν 

τη στήριξη τους προς το καθεστώς Μουμπάρακ, διότι ακόμα και έπειτα από την 

παραίτηση του υπουργικού συμβουλίου 
215

, οι διαδηλώσεις συνεχίζονταν με την ίδια 

ένταση και στους δρόμους του Καΐρου επικρατούσε μια χαοτική κατάσταση
216

. 

                                                 
211

 Σε νέες δηλώσεις η Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προέβη σε μια στάση ήπιας υποστήριξης των 

διαδηλωτών επισημαίνοντας ότι «η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει μια σημαντική ευκαιρία να 

ανταποκριθεί στις θεμιτές ανάγκες και στα συμφέροντα του αιγυπτιακού λαού» και κάλεσε τις 

αιγυπτιακές αρχές «να μην εμποδίζουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις και την επικοινωνία μέσω του 

Facebook και του Twitter». Al Jazeera, “Timeline: Egypt’s revolution-January 2011” 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html 
212

 Στο ίδιο 
213

 Στο ίδιο 
214

 Arshad Mohammed and Matt Spetalnich, “Obama keeps pressure on Mubarak as U.S protests 

grow”, Reauters, January 29, 2011 http://www.reuters.com/article/2011/01/29/uk-egypt-usa-

idUKTRE70S2WP20110129  
215

 Στις 29 Ιανουαρίου ο πρόεδρος Μουμπάρακ προχώρησε στη διάλυση του υπουργικού συμβουλίου 

και της κυβέρνησης και διόρισε τον συνεργάτη του και πρώην αρχηγό της υπηρεσίας στρατιωτικών 

πληροφοριών, Ομάρ Σουλεϊμάν, ως αντιπρόεδρο κα τον Αχμέτ Σαφίκ, ως πρωθυπουργό. Για πρώτη 

φορά στη διάρκεια της διακυβέρνησης Μουμπάρακ, η Αίγυπτος αποκτούσε αντιπρόεδρο. Βλ. 

Κουσκουβέλης Ηλίας (επιμ.), Η Αραβική Άνοιξη, ό.π., σ. 25  
216

 Οι διαδηλώσεις συνεχίζονταν αμείωτες, η αστυνομία στους δρόμους της Αιγύπτου είχε 

αντικατασταθεί από τις δυνάμεις του στρατού, χιλιάδες κρατούμενοι δραπέτευαν από τις φυλακές, 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html
http://www.reuters.com/article/2011/01/29/uk-egypt-usa-idUKTRE70S2WP20110129
http://www.reuters.com/article/2011/01/29/uk-egypt-usa-idUKTRE70S2WP20110129
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 Την 1
η
 Φεβρουαρίου 2011, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Αιγύπτιοι 

κατέκλυσαν και πάλι την πλατεία Ταχρίρ
217

. Οι ένοπλες δυνάμεις της Αιγύπτου 

τάσσονταν πλέον ανοικτά υπέρ του λαού και αρνούνταν να ανοίξουν πυρ εναντίον 

των διαδηλωτών. Όλα έδειχναν ότι επέκειτο η πτώση του καθεστώτος. Μέσα σε αυτό 

το κλίμα συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, ώστε να 

υιοθετήσουν μια κοινή στάση απέναντι στις αραβικές εξεγέρσεις. Σε μια κοινή 

διακήρυξη καταδίκασαν τα βίαια επεισόδια και ζήτησαν από τον Αιγύπτιο πρόεδρο 

να προχωρήσει σε ουσιαστικές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ενώ τάχθηκαν υπέρ της 

ομαλής μεταβίβασης της εξουσίας, μέσω μιας κυβέρνησης συνασπισμού, που θα 

οδηγούσε σε μια πραγματική διαδικασία ουσιαστικών δημοκρατικών 

μεταρρυθμίσεων
218

. Την υποστήριξη της προς τους διαδηλωτές εξέφρασε και η 

Τεχεράνη, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου
219

.  Παράλληλα, 

ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ερντογάν ανέβαλε την προγραμματισμένη επίσκεψή του 

στην Αίγυπτο και προέτρεψε το καθεστώς να διενεργήσει ελεύθερες εκλογές
220

. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα διεθνούς απομόνωσης και εσωτερικούς χάους, ο 

Μουμπάρακ προέβη σε διάγγελμα προς τον αιγυπτιακό λαό με το οποίο ανακοίνωνε 

την απόφαση του να μην ξαναθέσει υποψηφιότητα για έκτη φορά στις προεδρικές 

εκλογές, ενώ δήλωνε ότι η Αίγυπτος θα προχωρούσε σε μια σειρά συνταγματικών 

μεταρρυθμίσεων με σκοπό την άρση των αυστηρών περιορισμών για την εκλογή ενός 

προσώπου στην προεδρία και την επιβολή ανώτατου ορίου προεδρικής θητείας
221

. 

Παράλληλα ζητούσε την παρέμβαση της δικαιοσύνης για να καταπολεμηθεί η 

διαφθορά. Αμέσως, μετά το διάγγελμα Μουμπάρακ οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και 

οι αντικαθεστωτικοί απέρριψαν τις προτάσεις του.  

Η αντίδραση της Ουάσιγκτον υπήρξε πλέον σκληρή και συναινούσε με το 

βασικό αίτημα των αιγύπτιων αντικαθεστωτικών που επέμεναν στην απομάκρυνση 

                                                                                                                                            
σημειώνονταν λεηλασίες και μέχρι την 30

η
 Ιανουαρίου οι ανθρώπινες απώλειες από τις συγκρούσεις 

ανέρχονταν σε 100 νεκρούς και 2000 τραυματίες. βλ. Γιαννακόπουλος Βασίλης, ό.π., σ.105 
217

 Η μαζική αυτή συγκέντρωση διευκολύνθηκε από μια νέα υπηρεσία της Google διαθέσιμη για τους 

Αιγύπτιους πολίτες μέσω της οποίας ήταν εφικτή η αποστολή μηνυμάτων από το twitter χωρίς να 

απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η επικοινωνία και ο 
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του Μουμπάρακ από την εξουσία. Οι ΗΠΑ σε αυτή τη φάση υιοθετούσαν τη στάση 

της ειρηνικής πολιτικής μετάβασης
222

. Στις 6 Φεβρουαρίου, η Υπουργός Εξωτερικών 

των ΗΠΑ με νέες δηλώσεις και καθώς η ένταση στην Αίγυπτο δεν αποκλιμακωνόταν 

επικοινώνησε με τον Αιγύπτιο Πρωθυπουργό, Αχμέτ Σαφίκ, επιμένοντας στην 

ανάγκη πολιτικού ανοίγματος στην Αίγυπτο, προκειμένου να συμπεριληφθούν και 

νέοι πολιτικοί παίκτες
223

. 

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Φεβρουαρίου του 2011, ο Αντιπρόεδρος της 

Αιγύπτου, Ομάρ Σουλεϊμάν, ανακοίνωσε την απόφαση του Αιγύπτιου Προέδρου να 

παραιτηθεί. Την εξουσία στην Αίγυπτο αναλάμβανε το Ανώτατο Συμβούλιο των 

Ενόπλων Δυνάμεων
224

. Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο των Ενόπλων 

δυνάμεων, ρυθμιστής της πολιτικής ζωής της Αιγύπτου, ανέλαβε τη διάλυση της 

βουλής και την αναστολή του Συντάγματος μέχρι να πραγματοποιηθούν οι νέες 

τροποποιήσεις και να διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές.  Οι ΗΠΑ άμεσα ανακοίνωσαν 

την απόφαση τους να συνεργαστούν με οποιονδήποτε εκλέξει ο αιγυπτιακός λαός και 

χαιρέτισαν τη διαδικασία εκδημοκρατισμού της Αιγύπτου
225

. Ο Ομάρ Σουλεϊμάν, 

αντιπρόεδρος και αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, παραδοσιακός 

σύμμαχος των ΗΠΑ, καθαιρέθηκε από τη θέση του λόγω της αντίθεσης του στρατού 

στη συμμετοχή του στη νέα μεταβατική φάση. Έτσι, την ηγεσία της Αιγύπτου και την 

πορεία της μετάβασης ανέλαβε ο παντοδύναμος αιγυπτιακός στρατός.   

Η εξέλιξη των γεγονότων στην Αίγυπτο καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει το στρατιωτικό κατεστημένο στον εκδημοκρατισμό. Ειδικά ο στρατός 

της Αιγύπτου διατηρεί κεντρική θέση στο πολιτικό σύστημα της χώρας και είναι 

σεβαστός μεταξύ των αιγύπτιων πολιτών. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων της 

αιγυπτιακής εξέγερσης ο στρατός στην Αίγυπτο προσπάθησε να εξασφαλίσει για 

αυτόν έναν ρόλο ανάλογο με αυτόν που είχε εξασφαλίσει ο τουρκικός στρατός μετά 

το πραξικόπημα του 1980, δηλαδή αυτόν του εγγυητή του πολιτικού και κοινωνικού 

status quo
226

. Ταυτόχρονα, ο στρατός της Αιγύπτου έδειξε την πρόθεση του να 
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πρωτοστατήσει στη συνταγματική διαδικασία. Μετά την αποχώρηση του Μουμπάρακ 

από την εξουσία, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο της Αιγύπτου προχώρησε στη 

διάλυση των δυο κοινοβουλευτικών σωμάτων και συνέταξε μια επιτροπή με στόχο 

την αναθεώρηση του Συντάγματος. Διακήρυξε, επίσης, ότι η διακυβέρνηση θα 

μεταβιβαζόταν σε εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού έπειτα από διάστημα έξι 

μηνών. Η τελευταία κυβέρνηση του Μουμπάρακ διαλύθηκε και ορίστηκε ως 

πρωθυπουργός ο Dr. Isam Sharaf με την συγκατάθεση των επαναστατών. Η νέα 

κυβέρνηση προχώρησε στην αντικατάσταση των υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών 

και Δικαιοσύνης και την αναδιάταξη της Υπηρεσίας Κρατικής Ασφαλείας. Τελικώς, 

το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο προώθησε 62 άρθρα σε ένα συνταγματικό 

πακέτο συμπεριλαμβανομένων και των 9 που περιέχονταν στο δημοψήφισμα. Το 

πακέτο αφορούσε στη μετάβαση της εξουσίας από το Ανώτατο Στρατιωτικό 

Συμβούλιο, τη διεξαγωγή των εκλογών και την πολιτική οργάνωση. 

Στις 19 Μαρτίου του 2011 διεξήχθησαν εκλογές στην Αίγυπτο και 25 

εκατομμύρια ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες, για να αποφασίσουν σχετικά με την 

αναθεώρηση του Συντάγματος. Η αναθεώρηση αφορούσε στον περιορισμό της 

προεδρικής θητείας στην Αίγυπτο από έξι σε τέσσερα χρόνια με δικαίωμα 

υποψηφιότητας για δύο προεδρικές θητείες. Οι νεοεκλεγέντες πρόεδροι της Αιγύπτου 

ήταν υποχρεωμένοι να διορίσουν σε λιγότερο από εξήντα μέρες θέση Αντιπροέδρου, 

ενώ περιορίστηκε η δυνατότητα του προέδρου να κηρύσσει καθεστώς έκτακτης 

ανάγκης. Το νέο Σύνταγμα κατάργησε ένα άρθρο του προηγούμενου Συντάγματος 

που αφορούσε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, διότι πολλές φορές στο 

παρελθόν είχε γίνει κατάχρηση του άρθρου από το καθεστώς Μουμπάρακ, για να 

νομιμοποιηθούν διώξεις εναντίον της αντιπολίτευσης.  

Η αναθεώρηση του Συντάγματος άνοιξε το δρόμο για τη διεξαγωγή των 

κοινοβουλευτικών εκλογών του Ιουνίου και στη συνέχεια για τις προεδρικές εκλογές 

του Αυγούστου. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα της διεξαγωγής εκλογών για την 

ανάδειξη νέας κυβέρνησης ήταν σχετικά σύντομο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο 
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κατάλληλος χρόνος ώστε να προετοιμαστούν νέα πολιτικά κόμματα. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα τα ήδη οργανωμένα κόμματα να διαθέτουν πλεονέκτημα κατά τη 

διεξαγωγή εκλογών, όπως η «Μουσουλμανική Αδελφότητα» και το «Εθνικό Κόμμα». 

Το νέο Σύνταγμα υιοθετήθηκε με ποσοστό 77%, ενώ η συμμετοχή ανήλθε περίπου 

στο 41%
227

. Επί της διαδικασία του δημοψηφίσματος οι ψηφοφόροι μπορούσαν να 

αποφασίσουν επί του συνόλου των προτάσεων για την αναθεώρηση του Συντάγματος 

και όχι για κάθε άρθρο ξεχωριστά. Δεν έγιναν αλλαγές στις ρυθμίσεις για την 

οργάνωση των πολιτικών κομμάτων που απαγόρευαν την συμμετοχή νέων πολιτικών 

δυνάμεων στις εκλογές ούτε έγιναν αλλαγές σε άρθρα που αφορούσαν στην 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελάχιστοι περιορισμοί τέθηκαν στην 

προεδρική εξουσία, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Αιγύπτου να συνεχίσει να 

διαθέτει υπερβολικές εξουσίες αν και οι νόμοι έκτακτης ανάγκης του καθεστώτος 

Μουμπάρακ καταργήθηκαν
228

.  

Πάντως, προς μεγάλη απογοήτευση των ριζοσπαστών της εξέγερσης στην 

Αίγυπτο που επιθυμούσαν ευρείας κλίμακας αλλαγές, η μετά Μουμπάρακ εποχή είχε 

τα χαρακτηριστικά μιας ανεπίσημης συμμαχίας μεταξύ του στρατού και των 

«Αδελφών Μουσουλμάνων», προκειμένου να προωθηθούν μικρής κλίμακας αλλαγές 

στο πολιτικό σύστημα της Αιγύπτου με την αναθεώρηση του Συντάγματος. 

Επομένως, παρά το γεγονός ότι είχαν δημιουργηθεί διάφορα κοινωνικά κινήματα πριν 

το ξέσπασμα των διαδηλώσεων, αυτά δεν κατάφεραν να περάσουν τις προτάσεις 

τους. 

Οι εκλογές στην Κάτω Βουλή (Maglis Al- Sha’ab) διεξήχθησαν μεταξύ 28 

Νοεμβρίου 2011 και 11 Ιανουαρίου 2012 αναδεικνύοντας νικητή της εκλογικής 

διαδικασίας το «Κόμμα της Δικαιοσύνης και Ελευθερίας» ( Hizb Al- Hurriya wa Al-

’Adala), επικεφαλής του κεντροδεξιού σχηματισμού «Δημοκρατική Συμμαχία για την 

Αίγυπτο» που ελεγχοταν από τη «Μουσουλμανική Αδελφότητα». Η συμμαχία 

κατέλαβε το 37,5% των ψήφων ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε το κόμμα των 
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σαλαφιστών Al-Nour, επικεφαλής του συνασπισμού «Συμμαχία για την Αίγυπτο» με 

ποσοστό 27,8%
229

.  

 Επομένως, αν και οι εξεγέρσεις στην Πλατεία Ταχρίρ είχαν αυθόρμητο 

χαρακτήρα και οργανώθηκαν από τη μορφωμένη νεολαία, που ήταν εξοικειωμένη με 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών και της κοινωνικής δικτύωσης, η οριζόντια φύση 

αυτών των οργανώσεων δεν επέτρεψε την ανάπτυξη ηγεσίας και αποτελεσματικής 

πολιτικής οργάνωσης των κινημάτων που συμμετείχαν στην Πλατεία Ταχρίρ. Έτσι, 

τα κοινωνικά κινήματα της Ταχρίρ δεν κατάφεραν να διαδραματίσουν τον ίδιο 

σημαντικό ρόλο στη μετά Μουμπάρακ εποχή κατά το στάδιο της μετάβασης, το 

οποίο καθοδηγήθηκε από τον στρατό και τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους». 

Γεγονός είναι ότι ο Χόσνι Μουμπάρακ μπορεί να απομακρύνθηκε από την εξουσία 

αλλά όχι και οι καθεστωτικές ελίτ που τον στήριζαν. Η καθεστωτική αυτή ελίτ-μια 

ελίτ στρατιωτικών, πολιτικών στελεχών, ανώτατων δημόσιων λειτουργών και 

επιχειρηματιών που ωφελούνταν από το διαπλεκόμενο κράτος του Μουμπάρακ 

άμεσα και έμμεσα-ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τον Μουμπάρακ, όχι για 

προχωρήσουν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις και ο εκδημοκρατισμός, αλλά για να 

διασωθεί η ίδια και να συνεχίσει να λειτουργεί ως ο προνομιακός συνομιλητής της 

Δύσης.  

Αυτή η ανάγνωση των γεγονότων εξηγεί και τον καταλυτικό ρόλο που 

διαδραματίζει ο στρατός στη μετά Μουμπάρακ εποχή. Η καθεστωτική ελίτ 

επιθυμούσε τον έλεγχο του κράτους από ένα πολιτικό σχήμα ανάλογο με αυτό της 

κεμαλικής Τουρκίας, όπου σε συνεργασία με ένα συμβούλιο εθνικής ασφαλείας ο 

στρατός θα λειτουργούσε ως ο θεματοφύλακας μιας «διαδικασίας εκδημοκρατισμού». 

Η λύση που δόθηκε, ώστε οι διαδηλωτές να αποχωρήσουν από την πλατεία Ταχρίρ, 

και η ανάληψη της ηγεσίας του κράτους από το στρατιωτικό κατεστημένο υπήρξε η 

πιο συμφέρουσα για κάποιες από τις δυτικές δυνάμεις και το Ισραήλ, αφού 

διατηρούσε τη σταθερότητα των γεωπολιτικών δεδομένων και διευκολυνόταν η ήπια 

και ειρηνική μετάβαση της εξουσίας στον αιγυπτιακό λαό απομακρύνοντας το 

ενδεχόμενο οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι» να αποκτήσουν ηγετικό ρόλο σε αυτή τη 

διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία. Η επιλογή του στρατού ως ρυθμιστή των 
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δημοκρατικών εξελίξεων αποδείκνυε ότι ο χαρακτήρας της μεταρρύθμισης στην 

Αίγυπτο δεν είχε σκοπό να θέσει σε κίνδυνο τον πυρήνα του καθεστώτος.  

Ρόλο κλειδί στις εξελίξεις της Αιγύπτου διαδραμάτισε και ο διεθνής 

παράγοντας, του οποίου η στάση υπήρξε πιο περίπλοκη σε σχέση με τα γεγονότα της 

Τυνησίας. Η περίπτωση εκδημοκρατισμού της Αιγύπτου αντιμετωπίστηκε 

διαφορετικά από τις μεγάλες δυνάμεις εξαιτίας του γεωστρατηγικού της βάρους
230

. 

Συγκεκριμένα, η ρητορική των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην 

Αίγυπτο περιορίστηκε σε δηλώσεις για αλλαγή και όχι πλήρη εκδημοκρατισμό. 

Εξάλλου, ο πρόεδρος Μουμπάρακ ήταν χρήσιμος στη διατήρηση της περιφερειακής 

τάξης, καθώς εξασφάλιζε τα συμφέροντα των ΗΠΑ διευκολύνοντας τη ροή του 

πετρελαίου στη Δύση. Ταυτόχρονα, το καθεστώς Μουμπάρακ δεν αμφισβητούσε την 

ειρήνη με το Ισραήλ και αποτελούσε εγγύηση ότι καμιά άλλη χώρα στην περιοχή δεν 

θα αναδεικνυόταν σε ηγεμονική δύναμη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αντάλλαγμα 

για τη φιλοδυτική αυτή στάση του το καθεστώς Μουμπάρακ είχε λάβει γύρω στα 70 

δισεκατομμύρια δολάρια για στρατιωτική και οικονομική βοήθεια σε διάστημα 30 

ετών
231

. Με την έναρξη των εξεγέρσεων της «Αραβικής Άνοιξης» η υπουργός 

Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, διαβεβαίωνε τον αιγυπτιακό στρατό ότι θα 

συνεχιζόταν η ετήσια αμερικανική στρατιωτική βοήθεια ύψους 1.2 δις δολαρίων
232

. 

Ωστόσο, όταν τα γεγονότα της αιγυπτιακής εξέγερσης κατέδειξαν ότι η πτώση του 

καθεστώτος Μουμπάρακ ήταν αναπόφευκτη, οι ΗΠΑ υποστήριξαν τους 

εξεγερμένους της Πλατείας Ταχρίρ στην Αίγυπτο και την απομάκρυνση από την 

εξουσία του πρώην συμμάχου τους Προέδρου Μουμπάρακ, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν τα συμφέροντα ασφαλείας τους. Η στρατηγική των ΗΠΑ βασίστηκε 

στη βεβαιότητα ότι το αιγυπτιακό στρατιωτικό κατεστημένο θα διατηρούσε τους 

δεσμούς που είχε αναπτύξει με τις ΗΠΑ, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, και θα 

αποτελούσε τον ισχυρότερο πολιτικό παίκτη στην περίπτωση κατάρρευσης του 
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από τα σημαντικότερα γεωστρατηγικά σημεία στον κόσμο και αποτελεί ίσως τον πιο σημαντικό 

θαλάσσιο δρόμο για τη μεταφορά του πετρελαίου, αποτελεί κομβικό κράτος και ισχυρή και ηγέτιδα 

δύναμη στο περιφερειακό σύστημα της Μέσης Ανατολής. Η χώρα συνδέει την Ασία με την Αφρική, 

διαθέτει το μεγαλύτερο πληθυσμό στον αραβικό κόσμο και διαθέτει μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και 

φυσικού αερίου. 
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καθεστώτος Μουμπάρακ
233

. Πράγματι, όταν ο αιγυπτιακός στρατός κατέλαβε την 

εξουσία, οι ΗΠΑ χαιρέτισαν αυτή την πρωτοβουλία. Ο εκδημοκρατισμός της 

Αιγύπτου πλέον ήταν στα χέρια του φιλικά προσκείμενου στη Δύση στρατιωτικού 

κατεστημένου που μπορούσε να ελέγξει το εύρος  και τον χρόνο των δημοκρατικών 

μεταρρυθμίσεων. Μετά την εκλογή Μόρσι η αμερικανική κυβέρνηση, παρά τις 

αντιδράσεις που συνάντησε από την αντιπολίτευση, αποφάσισε να στηρίξει με 1.5 

δεσεκατομμύρια δολάρια τη νέα κυβέρνηση, ενώ πραγματοποίησε σειρά επαφών με 

τη νέα αιγυπτιακή κυβέρνηση για να διασαφηνίσει τις προθέσεις της και ανακοίνωσε 

την πρόθεση οι δύο χώρες να εξακολουθήσουν να διατηρούν στενές σχέσεις
234

. 

Όσον αφορά στη στάση της Ρωσίας απέναντι στην Αίγυπτο αυτή 

διαμορφώθηκε αναλόγως των εξελίξεων. Αρχικά, όταν ακόμα η εξέγερση στην 

Αίγυπτο ήταν υπό έλεγχο, η Ρωσία υιοθέτησε μια υποστηρικτική στάση προς το 

καθεστώς Μουμπάρακ υπερτονίζοντας με τις πολιτικές της δηλώσεις τη 

«σταθερότητα» και «την επίλυση της κρίσης με νομικά μέσα»
235

. Έπειτα όμως από 

την πτώση του καθεστώτος, η Ρωσία δήλωσε την πρόθεση της να συνεργαστεί με τη 

νέα ηγεσία στο «πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για την ενίσχυση της 

δημοκρατικής μετάβασης»
236

.  

Το Ισραήλ ανησυχούσε για τη μεταβίβαση της εξουσίας, μετά την πτώση 

Μουμπάρακ, καθώς έχανε έναν πολύτιμο σύμμαχο στην πιο σημαντική αραβική 

χώρα, την Αίγυπτο. Οι φόβοι του Ισραήλ αφορούσαν την περίπτωση διακοπής της 

ροής του φυσικού αερίου προς το Ισραήλ. Όμως ο πιο σοβαρός λόγος ανησυχίας 

αφορούσε τη συμφωνία ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ 
237

 του 1979 και τον φόβο για τη 

μη τήρηση της από την πλευρά των «Αδελφών Μουσουλμάνων»
238

. Η πτώση του 
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καθεστώτος Μουμπάρακ σήμαινε για το Ισραήλ την απώλεια σημαντικού 

γεωστρατηγικού βάθους.  

Επιπλέον, σε γενικές γραμμές το Ισραήλ αντιμετώπιζε με μεγάλο δισταγμό τις 

προσπάθειες εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής του προέδρου Τζορτζ Μπους 

και υποστήριζε τα αυταρχικά καθεστώτα της περιοχής, τα οποία εξυπηρετούσαν τα 

συμφέροντα και την ασφάλεια του. Το Ισραήλ αντιμετώπιζε με καχυποψία τις 

προσπάθειες για στήριξη της δημοκρατικής μετάβασης στη Μέση Ανατολή, από 

φόβο για την αυξανόμενη ισλαμική επιρροή στο εσωτερικό των αραβικών πολιτικών 

συστημάτων, αλλά και διότι θεωρούσε ότι τα κράτη που μετεξελίσσονται πολιτικά με 

στόχο να φτάσουν κάποτε στη δημοκρατία είναι περισσότερο ευάλωτα στη 

διεξαγωγή ενός πολέμου από όσο οι αυταρχικές κυβερνήσεις του αραβικού 

κόσμου
239

. Κατά συνέπεια, για το Ισραήλ οι εσωτερικές ανατροπές θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε πιθανές ανατροπές στις περιφερειακές και γενικότερες διεθνείς σχέσεις 

των αραβικών κρατών.  

 Όταν ξέσπασε η εξέγερση στην Αίγυπτο, οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ 

ήταν απροετοίμαστες, καθώς σε γενικές γραμμές το καθεστώς Μουμπάρακ κρινόταν 

σταθερό. Τελικώς, όταν η πραγματικότητα κατέδειξε την πτώση του καθεστώτος 

Μουμπάρακ, το Ισραήλ ζήτησε από τις ΗΠΑ να στηρίξουν τον Μουμπάρακ
240

, ο 

οποίος αντιμετωπιζόταν από το Ισραήλ ως σημαντικός σύμμαχος. Μετά την εκλογή 

του Μόρσι το Ισραήλ αντιμετώπισε με δυσπιστία την ανάδειξη στην εξουσία των 

Αδελφών Μουσουλμάνων, διότι οι θέσεις της Αδελφότητας υπήρξαν ανέκαθεν 

εναντίον του κράτους του Ισραήλ και υπέρ της Χαμάς. Η πολιτική εξέλιξη της 

εκλογής των Αδελφών Μουσουλμάνων αντιμετωπίστηκε από το Ισραήλ ως απειλή 

για τις θέσεις και τα εθνικά συμφέροντά του. Για το Ισραήλ η διασάλευση της 

σταθερότητας στο εσωτερικό ενός φιλικού αραβικού κράτους διασάλευε και την 

περιφερειακή σταθερότητα. Ακόμη περισσότερο όμως η ισραηλινή αντίδραση 

εκδηλώθηκε εναντίον της στάσης των ΗΠΑ. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική 

απέναντι στις αραβικές εξεγέρσεις κατακρίθηκε έντονα για την αδυναμία της και την 

ασάφεια της
241

.  
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Πάντως, η νέα Αίγυπτος τήρησε μια στάση λιγότερο συγκαταβατική απέναντι 

στις ΗΠΑ και καλλιέργησε θερμότερες σχέσεις με το Ιράν. Ο πρώην Πρόεδρος Χόσνι 

Μουμπάρακ ήταν στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και διατηρούσε καλές σχέσεις με το 

Ισραήλ και αυτό τον έκανε εχθρικό απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του- τη 

Χεζμπολάχ, τη Χαμάς και τη Συρία
242

. Αν και κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στην 

πλατεία Ταχρίρ δεν επικράτησαν αντιαμερικανικά συνθήματα, στη μετά Μουμπάρακ 

εποχή, κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μόρσι, τέθηκε επιτακτικά το ζήτημα της 

αιγυπτιακής εξωτερικής πολιτικής και η στροφή προς μια φιλομουσουλμανική, 

φιλοαραβική εξωτερική πολιτική μακριά από τις ΗΠΑ και γενικότερα την 

εξυπηρέτηση των δυτικών συμφερόντων. Η Αίγυπτος του Μόρσι αναθέρμανε τις 

σχέσεις της με το Ιράν και τους συμμάχους του και επιχείρησε να αυξήσει την 

επιρροή της στην περιφερειακή της πολιτική. Μάλιστα, η Αίγυπτος ξεκίνησε 

συνομιλίες με τη Συρία σε μια προσπάθεια στήριξης του Άσαντ
243

. Αν και η 

«Μουσουλμανική Αδελφότητα» δεσμεύτηκε να διατηρήσει τις φιλικές σχέσεις της με 

το Ισραήλ, ωστόσο οι φιλικές σχέσεις και η σύνδεση με το Ιράν δημιούργησαν 

καχυποψία στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Το νέο καθεστώς στην Αίγυπτο επιδίωξε 

μεγαλύτερη αυτονομία στην εξωτερική του πολιτική και πήρε αποστάσεις από τις 

επιλογές των ΗΠΑ και του Ισραήλ
244

. Οι πολιτικές του Μόρσι αντιμετωπίστηκαν από 

τον διεθνή παράγοντα ως επικίνδυνες κινήσεις μιας χώρας με σημαντική επιρροή 

στον αραβικό κόσμο που θα επέφεραν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική 

γεωπολιτική ισορροπία ισχύος. 

 

11.4.5 Η Αίγυπτος στην «γκρίζα ζώνη» μετάβασης 
 

Αν και η εξέγερση στην Αίγυπτο απομάκρυνε τον Μουμπάρακ από την 

εξουσία, ωστόσο η μεταρρύθμιση των εθιμικών πολιτικών προτύπων που είχαν 

προκύψει από δεκαετίες πρακτικής εφαρμογής αποδείχθηκε μια δύσκολη υπόθεση. 
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Επίσης, παρά την πολιτική αλλαγή στην Αίγυπτο, οι άνθρωποι που συναγωνίζονται 

για την ηγεσία είναι τα ίδια πρόσωπα και αρκετοί από τους περιοριστικούς νόμους 

που ίσχυαν για τη δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και τον Τύπο δεν 

καταργήθηκαν. Στην πραγματικότητα, η επανάσταση στην Αίγυπτο και η μετάβαση 

προς τη δημοκρατία έμεινε ατελής. Η πολιτική ελίτ στην Αίγυπτο δε θίχθηκε
245

 με 

την «Αραβική Άνοιξη», καθώς τα θεσμικά όργανα του κράτους συνέχισαν να την 

υπηρετούν. Από την άλλη, το κίνημα της πλατείας Ταχρίρ βρέθηκε σε οργανωτική 

και πολιτική αμηχανία και τελικά περιθωριοποιήθηκε, ενώ η αιγυπτιακή πολιτική 

σκηνή οργανώθηκε γύρω από δύο γνωστούς παίκτες, τον στρατό και τη 

Μουσουλμανική Αδελφότητα
246

.  

Τα γεγονότα απέδειξαν, επίσης, ότι η Αίγυπτος δε διέθετε τα οικονομικά μέσα 

για την οικοδόμηση μιας επιτυχούς σύγχρονης ισλαμικής τάξης. Έτσι, ενώ η 

Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στηρίζεται στο πετρέλαιο και η άνοδος του 

«Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης» του AKP στην Τουρκία είναι 

εξασφαλισμένη από την ευημερία της αστικής τουρκικής τάξης, η Αίγυπτος δε 

διαθέτει πετρελαϊκά αποθέματα, αλλά αντιθέτως η οικονομία της βασίζεται στον 

τουρισμό, στα έσοδα από τη Διώρυγα του Σουέζ, στην εξωτερική οικονομική βοήθεια 

και στα εμβάσματα από τους Αιγύπτιους του εξωτερικού. Κατά συνέπεια, μετά την 

πτώση του καθεστώτος Μουμπάρακ η λαϊκή οργή παρέμεινε αμείωτη, διότι η 

Αίγυπτος εξακολουθούσε να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά προβληματική 

οικονομία, η οποία έπασχε από υψηλή ανεργία, υψηλές τιμές στα βασικά είδη 

διατροφής και έλλειψη πετρελαίου κίνησης.   

Τελικώς, η σταθερότητα της διακυβέρνησης Μόρσι που διήρκεσε περίπου 

έναν χρόνο κλονίστηκε έπειτα από τις αλλαγές που πρότεινε στο Σύνταγμα και οι 

οποίες αφορούσαν στις αυξημένες εξουσίες του νέου Προέδρου, με αποτέλεσμα την 

εκδήλωση νέων διαδηλώσεων. Επιπλέον, η «Μουσουλμανική Αδελφότητα», έπειτα 

από την κατάληψη της εξουσίας στην Αίγυπτο, επιχείρησε να ελέγξει τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, ώστε να πάψουν να εμφανίζονται επικριτικά απέναντι στο νέο 
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καθεστώς
247

. Παράλληλα, το κόμμα της «Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης» της Αιγύπτου 

επιχείρησε να ελέγξει και τη δικαστική εξουσία. Ο πρόεδρος Μόρσι εξέδωσε ένα 

διάταγμα με το οποίο του παραχωρούνταν διευρυμένες εξουσίες πάνω σε κάθε 

δικαστική αρχή με αποτέλεσμα να ξεσπάσει κύμα μαζικών διαδηλώσεων ενάντια 

στην παραπάνω ενέργεια που χαρακτηρίσθηκε ως πολιτικό και συνταγματικό 

πραξικόπημα. Με το ίδιο διάταγμα  αφαιρούσε από τη δικαιοσύνη ή οποιαδήποτε 

άλλη αρχή την ικανότητα να προσβάλλουν τις αποφάσεις του από την στιγμή της 

ορκωμοσίας του ως προέδρου μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Συντάγματος. Η 

αντιπολίτευση οργάνωσε διαμαρτυρίες στο Κάιρο, κατηγορώντας τον Μόρσι για 

δικτατορικές υπερεξουσίες. Αν και ο Μόρσι απέσυρε το διάταγμα τις επόμενες 

ημέρες, η ένταση συνεχίστηκε με αφορμή το δημοψήφισμα για το νέο Σύνταγμα, με 

βίαιες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Το νέο 

Σύνταγμα παραμελούσε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως την ελευθερία της 

έκφρασης, τα δικαιώματα των γυναικών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.  

Τελικώς, σχεδόν ένα χρόνο μετά την εκλογή Μόρσι, στις 3 Ιουλίου του 2013, 

έπειτα από εντάσεις, διαδηλώσεις και νέα επεισόδια ο Πρόεδρος Μόρσι ανατράπηκε 

έπειτα από παρέμβαση των ενόπλων δυνάμεων. Η ανατροπή μιας δημοκρατικά 

εκλεγμένης κυβέρνησης στην Αίγυπτο από το στρατό δεν προκάλεσε την αντίδραση 

των ΗΠΑ, καθώς παραδοσιακά διατηρούν στενές σχέσεις με τις ένοπλες δυνάμεις. Η 

επέμβαση του στρατού στην πολιτική ζωή της Αιγύπτου έθεσε τέρμα στη 

δημοκρατική μετάβαση στην Αίγυπτο επαναφέροντας την καθιερωμένη πρακτική του 

ελέγχου της πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας από τις ένοπλες δυνάμεις, οι 

οποίες ελέγχουν με την ισχυρή τους παρουσία τον βαθμό και το χρόνο 

εκδημοκρατισμού του καθεστώτος αποκλείοντας τους Αδελφούς Μουσουλμάνους. 

Ωστόσο, η απομάκρυνση από την εξουσία των Αδελφών Μουσουλμάνων δε σημαίνει 

αυτόματα και την καταστολή των ισλαμικών ιδεών σε μεγάλη μερίδα του 

αιγυπτιακού πληθυσμού. Αν και ο στρατός στην Αίγυπτο παραμένει ο ισχυρότερος 

εσωτερικός πολιτικός παράγων, η «Μουσουλμανική Αδελφότητα» διατηρεί ισχυρά 
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ερείσματα στην αιγυπτιακή κοινωνία. Η κατηγοριοποίηση των Αδελφών 

Μουσουλμάνων στις τρομοκρατικές ομάδες σε συνδυασμό με τις δίκες και τις 

καταδίκες εκατοντάδων ατόμων που κατατάσσονται στις τάξεις των ισλαμιστών 

αναμοχλεύει τις εντάσεις και την ανασφάλεια των προηγούμενων δεκαετιών και 

υποβαθμίζει τον εκδημοκρατισμό της Αιγύπτου. 

Συνεπώς, μετά την «Αραβική Άνοιξη» η Αίγυπτος βρίσκεται σε μια μακρά και 

ρευστή πολιτική μετάβαση, με την αρχιτεκτονική του πολιτικού της συστήματος να 

βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Το βέβαιο είναι ότι το πολιτικά νέο απουσιάζει και για 

άλλη μια φορά ο στρατός καθοδηγεί τον τρόπο και το χρόνο εκδημοκρατισμού 

εξασφαλίζοντας την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα στο εσωτερικό της 

Αιγύπτου. Ταυτόχρονα, οι πολιτικές πιέσεις των εξωτερικών δρώντων για 

εκδημοκρατισμό της Αιγύπτου έχουν εγκαταλειφθεί υπό το φόβο της ανόδου των 

ριζοσπαστών ισλαμιστών. Η σταθερότητα που παρέχει η παρούσα τάξη πραγμάτων 

στο εσωτερικό των πολιτικών συστημάτων είναι προτιμότερη για την περιφερειακή 

ασφάλεια από έναν αβέβαιο εκδημοκρατισμό.  

 

11.5 Λιβύη  

 

11.5.1 Το καθεστώς Καντάφι 
 

Η Λιβύη τοποθετείται γεωγραφικά ανάμεσα στο Μασρέκ και στο Μαγκρέμπ, 

καθώς και ανάμεσα στη Μεσόγειο και την υποσαχάρια Αφρική. Βρίσκεται, 

επομένως, σε μια πολύ σημαντική θέση τόσο γεωπολιτικά όσο και γεωστρατηγικά, 

αφού λειτουργεί ως πολιτική και οικονομική γέφυρα ανάμεσα στις παραπάνω 

περιοχές. Ο πληθυσμός της Λιβύης αποτελείται από φυλές που στην πλειοψηφία τους 

είναι μουσουλμάνοι σουνιτικού δόγματος. Η Λιβύη αποτελείται από τρία μεγάλα 

τμήματα, τα οποία ενοποιήθηκαν το 1936 από την Ιταλία που είχε τον έλεγχο της 

περιοχής. Στα ανατολικά εκτείνεται η Τριπολίτιδα, που συνορεύει με την Αίγυπτο, 

και στα δυτικά η Κυρηναϊκή, που συνορεύει με την Τυνησία, ενώ στα νοτιο-δυτικά 

εκτείνεται η περιοχή του Φεζάν.  

Η Λιβύη έγινε αποικία της Ιταλίας από το 1912 ως αποτέλεσμα διενέξεων της 

τελευταίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, οπότε η Λιβύη μετατρέπεται σε θέρετρο σύγκρουσης των δυνάμεων του 

Άξονα και των Συμμάχων, η Ισλαμική Αδελφότητα των Σενούσι τάσσεται στο 

πλευρό των Συμμάχων. Αμέσως μετά τον πόλεμο και αφού η Λιβύη τέθηκε υπό τον 
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τετραμερή έλεγχο των Συμμάχων (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και ΕΣΣΔ), η 

Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε αποφασίζει την ανεξαρτησία της Λιβύης. Στις 24 

Δεκεμβρίου του 1951 η Λιβύη γίνεται ανεξάρτητο κράτος και βασιλιάς της χώρας 

ανακηρύσσεται ο ηγέτης της Ισλαμικής Αδελφότητας των Σενούσι, Ίντρις Α΄
248

. Με 

την ανεξαρτησία της Λιβύης ο βασιλιάς Ίντρις Α΄ προχωρά σε μια σειρά 

παραχωρήσεων στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο που αφορούσαν στην ίδρυση 

στρατιωτικών βάσεων, ενώ το 1958 η British Petroleum ανακαλύπτει νότια της 

Κυρηναϊκής μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου. Ωστόσο, οι χαριστικές συμβάσεις που 

υπέγραψε ο βασιλιάς Ίντρις Α΄ δε βελτίωσαν την οικονομική κατάσταση της χώρας 

ούτε συνέβαλαν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Η θέση του 

βασιλιά Ίντρις Α΄ επιδεινώνεται σταδιακά και λόγω των διεθνών και περιφερειακών 

συγκυριών με την επικράτηση του ριζοσπαστικού κοσμικού εθνικισμού και του 

παναραβισμού.  

Την πολιτική κατάσταση εκμεταλλεύθηκε ο νεαρός τότε συνταγματάρχης 

Μουαμάρ Καντάφι
249

, ο οποίος ηγήθηκε στρατιωτικού πραξικοπήματος κατά του 

βασιλιά Ίντρις Α΄ την 1
η
 Σεπτεμβρίου 1969. Η Λιβύη μετονομάζεται από Αραβική 

Δημοκρατία της Λιβύης σε Λαϊκή Αραβική Λιβυκή και Σοσιαλιστική Τζαμαχιρία 

και διοικείται από τον ίδιο τον Καντάφι, ηγέτη της λαϊκής επανάστασης και από τις 

λεγόμενες Επαναστατικές Επιτροπές, που αντικαθιστούν σταδιακά τις διοικητικές 

δομές της χώρας και στελεχώνονται από τον ίδιο το λαό στη βάση μιας 

αυτοδιαχειριζόμενης κοινωνίας. 

 Ο Καντάφι κυβέρνησε τη Λιβύη με βάση το δόγμα της «Πράσινης Βίβλου», 

ενός πονήματός του τριών τόμων με στοχασμούς για την πολιτική, την οικονομία, την 

κοινωνική οργάνωση και παρόμοια θέματα. Ο πρώτος τόμος με τίτλο «Η λύση για τα 

προβλήματα της Δημοκρατίας» αποτελούσε, σύμφωνα με τον Καντάφι, ένα προσχέδιο 

για τη διάσωση των καπιταλιστικών και κομμουνιστικών συστημάτων του κόσμου 

από την αποτυχία. Ο Καντάφι στη διάρκεια της ψυχροπολεμικής περιόδου πρότεινε 

τον αποκαλούμενο «τρίτο δρόμο», δηλαδή  μια εποχή μαζικής δημοκρατίας, πολιτικό 

σύστημα που βασιζόταν στην αυτοοργάνωση των πολιτών και η Λιβύη εντάχθηκε 
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στο κίνημα των Αδέσμευτων Κρατών
250

. Με την κήρυξη της «Λαϊκής Πολιτιστικής 

Επανάστασης», το 1972, το κανταφικό δόγμα κατάργησε την εκτελεστική εξουσία. 

Στόχος του κανταφικού καθεστώτος ήταν η κατάργηση του Κράτους μέσω της 

διάλυσης των αντιπροσωπευτικών θεσμών και των πολιτικών κομμάτων. Σύμφωνα 

εξάλλου με το κανταφικό δόγμα, πάσα εξουσία θα πρέπει να βασίζεται στη 

συγγένεια, αφού οι κοινωνικοί δεσμοί πρέπει να υπερισχύουν των πολιτικών 

δεσμών
251

. Για να κάνει πράξη τις θεωρίες του παραιτήθηκε το 1977 από όλες τις 

επίσημες θέσεις του και ανακήρυξε τον εαυτό του «Οδηγό προς την Εποχή των 

Μαζών». Η κεντρική κυβέρνηση αντικαταστάθηκε από τις «λαϊκές επιτροπές» και τα 

«λαϊκά συνέδρια». Ωστόσο, τα «λαϊκά συνέδρια» όποτε συγκαλούνταν είχαν ως 

στόχο να επιβεβαιώσουν τις επιθυμίες του ηγέτη τους. Οι δράσεις των επαναστατικών 

επιτροπών που συνδυάζονταν με τα άρθρα 71 του 1972 εξασφάλιζαν ότι καμιά 

αντιπολίτευση δεν θα προκαλούσε την εξουσία του Καντάφι. 

Το καθεστώς Καντάφι προσπάθησε κατά τη δεκαετία του 1970 να περιορίσει 

τη δύναμη των φυλών χωρίς επιτυχία. Η αποδόμηση του φυλετικού συστήματος της 

Λιβύης επιχειρήθηκε με τη δημιουργία των λαϊκών επιτροπών, αλλά ο φυλετισμός 

δεν έχασε ποτέ τη σημασία του στην κοινωνία. Οι φυλές που κατοικούσαν τις τρεις 

περιοχές της χώρας δεν απέκτησαν ποτέ εθνική συνείδηση, διότι αφ’ ενός οι θεσμοί 

μετά το πραξικόπημα του Καντάφι επιβλήθηκαν ταχύτατα και αφ’ετέρου ήταν 

αποτέλεσμα της επιβολής κυβερνητικών αποφάσεων. Κοινωνικά, οικονομικά, 

στρατιωτικά και πολιτικά, οι περίπου 140 λιβυκές φυλές και οι μεγάλες οικογένειες 

διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο. Ειδικά, οι προερχόμενοι από την φυλή Qadhafa 

κατείχαν υψηλόβαθμες κυβερνητικές θέσεις. Υπό μια έννοια, η επανάσταση του 1969 

στη Λιβύη μπορεί να ειδωθεί υπό το πρίσμα της εκδίκησης των κεντρικών φυλών της 

Λιβύης οι οποίες παραδοσιακά τελούσαν υπό καθεστώς υποτέλειας στις φυλές Sa’adi 

της Κυρηναϊκής από τις οποίες η μοναρχία αντλούσε την ισχύ της
252

. Μετά την 

επανάσταση του Καντάφι, οι πολιτικές δομές του κράτους στελεχώθηκαν από τις 

φυλές Qadhadhfa, Maghraha και Warfalla, κυρίως οι επαναστατικές επιτροπές και οι 

δυνάμεις ασφαλείας. Ωστόσο, οι φυλές της Δυτικής Λιβύης είχαν δυσαρεστηθεί μετά 

την επανάσταση του 1969 και την απώλεια της πολιτικής τους επιρροής. Ο Καντάφι 

παραμέλησε και απομόνωσε ακόμα περισσότερο της φυλές της Κυρηναϊκής κατά τα 
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χρόνια της διακυβέρνησης του, εντείνοντας ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ της 

Ανατολικής και της Δυτικής Λιβύης. Επιπλέον, το καθεστώς εκδήλωσε τη 

δυσαρέσκεια του και απέναντι στους Βερβέρους της επαρχίας Jabal Nafusa, διότι ο 

Καντάφι δεν αποδεχόταν την πολιτισμική ετερότητα
253

. 

Στη Λιβύη του καθεστώτος Καντάφι από την εποχή της επανάστασης του 

1969 η ανεξάρτητη πολιτική δραστηριότητα απαγορευόταν και θεωρούνταν 

επικίνδυνη για την εθνική ενότητα. Ο Καντάφι χωρίς να φέρει κάποιο επίσημο τίτλο 

κατείχε την απόλυτη εξουσία. Οποιαδήποτε εναντίωση με τις αρχές της Επανάστασης 

του 1969, όπως αυτές καθορίζονταν στην «Πράσινη Βίβλο», θεωρούνταν παράνομη 

πράξη. Η σύσταση και η λειτουργία των πολιτικών κόμματων απαγορευόταν βάσει 

του Νόμου 71 του 1972
254

. Η λειτουργία των επαγγελματικών ενώσεων στη Λιβύη 

επιτρεπόταν, αλλά μόνο υπό τον αποκλειστικό έλεγχο των κρατικών υπηρεσιών, 

όπως της «Αραβικής Σοσιαλιστικής Ένωσης» και των «Επαναστατικών 

Επιτροπών»
255

. Ο στρατός ήταν, επίσης, απομονωμένος από το καθεστώς από φόβο 

στρατιωτικού πραξικοπήματος
256

. Το θρησκευτικό κατεστημένο των ουλεμά στη 

Λιβύη του Καντάφι είχε επίσης περιθωριοποιηθεί έπειτα από τη λήψη μέτρων που 

αφορούσαν στην εθνικοποίηση των θρησκευτικών κτημάτων waaf και την 

κατάργηση της δικαστικής δικαιοδοσίας των καδήδων στα θρησκευτικά 

δικαστήρια
257

. Επί Καντάφι οι ουλεμά «είχαν μετατραπεί σε κρατικούς υπαλλήλους 

και είχαν απολέσει την πολιτική και θρησκευτική τους αυτονομία»
258

. 

Αυτή η συστηματική αποδόμηση της κοινωνίας των πολιτών είχε ως 

αποτέλεσμα τη διάλυση εκείνων των θεσμών και οργανώσεων που θα μπορούσαν να 

οργανώσουν μια μαζική πολιτική κινητοποίηση εναντίον του καθεστώτος. Το μόνο 

παράδειγμα κοινωνικής ή πολιτικής αντίστασης στο καθεστώς ήταν η δημιουργία 

ενός ριζοσπαστικού ισλαμιστικού κινήματος στη Βεγγάζη και στη Δάρνα στο τέλος 

της δεκαετίας του 1990, του LIFG (Libyan Islamic Fighting Group-Jam’at Islamiyyah 

al- Mutaqatilah), το οποίο όμως είχε διαλυθεί από το καθεστώς και τα μέλη του είχαν 

φυλακιστεί
259

. Ακόμα και η «Μουσουλμανική Αδελφότητα» είχε αποδεκατιστεί από 
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τις συνεχείς συλλήψεις των μελών της. Επιπλέον, η οργανωμένη αντιπολίτευση στο 

καθεστώς Καντάφι λειτουργούσε εξόριστη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980
260

. 

Η δράση της αντιπολίτευσης στο εξωτερικό αφορούσε στην τεκμηρίωση των 

περιπτώσεων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταστολής της 

αντιπολίτευσης στο εσωτερικό του καθεστώτος Καντάφι
261

. Επίσης, η εξόριστη 

αντιπολίτευση συμμετείχε ενεργά σε μια σειρά από απόπειρες πραξικοπημάτων 

εναντίον του Καντάφι το 1984 και το 1993. Η δράση της εξόριστης αντιπολίτευσης 

υπήρξε πιο οργανωμένη από την αντιπολίτευση στο εσωτερικό της Λιβύης εξαιτίας 

της ελευθερίας κινήσεων που παρείχε η παρουσία τους στο εξωτερικό.  

Η δικαστική εξουσία υπήρξε υπάκουη στις επιταγές του καθεστώτος. Το 

Λαϊκό Δικαστήριο καταργήθηκε το 2005, αλλά αντικαταστάθηκε από το Δικαστήριο 

Κρατικής Ασφαλείας
262

. Ο Τύπος στη Λιβύη δεν ήταν ανεξάρτητος και όποιοι 

δημοσιογράφοι κατέκριναν το καθεστώς φυλακίζονταν. Το καθεστώς ασκούσε 

αυστηρή επιτήρηση και στο διαδίκτυο απαγορεύοντας την πρόσβαση σε ιστοσελίδες 

της ανεξάρτητης ειδησεογραφίας
263

. Οι συγκεντρώσεις απαγορεύονταν, ενώ τόσο οι 

ΜΚΟ όσο και τα εργατικά συνδικάτα ελέγχονταν από την κυβέρνηση. Τέλος, το 

καθεστώς παραβίαζε συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με συλλήψεις χωρίς 

δίκες και εξαφανίσεις πολιτικά αντιφρονούντων
264

. 

Σε οικονομικό επίπεδο, στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του Καντάφι, η 

Λιβύη γνώρισε μια έκρηξη οικονομικής ευμάρειας. Κατασκευάστηκαν σχολεία, 

νοσοκομεία, δρόμοι ενώ κατοχυρώθηκε η δωρεάν παιδεία και η δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με μια παραγωγή πετρελαίου διπλάσια από εκείνη 

της Αλγερίας και πληθυσμό γύρω στα 5 εκατομμύρια κατοίκους η οικονομία της 

Λιβύης γνώριζε άνθηση και οι προνομιούχες ομάδες επωφελήθηκαν. Ο Μουαμάρ 

Καντάφι χρησιμοποιούσε τα πετρελαϊκά έσοδα της χώρας για κοινωνικές παροχές και 

αυτό βοηθούσε την ισχυροποίηση της θέσης τους ως ηγέτη της Επανάστασης αλλά 

και του κράτους
265

. Η κατάσταση αυτή άλλαξε λίγα χρόνια αργότερα εξαιτίας της 

κακοδιαχείρισης και των μεγαλεπήβολων σχεδίων. Μεγάλο μέρος του εθνικού 

πλούτου της Λιβύης κατασπαταλήθηκε από τον Καντάφι και τους ακόλουθούς του, 
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ενώ σύντομα ακολουθήθηκε μια αυταρχική συγκεντρωτική διακυβέρνηση, όπου κάθε 

αντιπολίτευση εκκαθαριζόταν με λαϊκές δίκες, βασανισμούς και εκτελέσεις
266

. Στα 

μέσα της δεκαετίας του ’70, άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα στη Λιβύη, που συνοδεύθηκαν από ένα κύμα δυσαρέσκειας και 

αμφισβήτησης του Μουαμάρ Καντάφι εξαιτίας του προσωποκεντρικού χαρακτήρα 

του καθεστώτος.  

Η δυσαρέσκεια προς το καθεστώς κλιμακώθηκε και εξαιτίας των 

αλλεπάλληλων αποτυχιών της εξωτερικής του πολιτικής. Έτσι, ο Καντάφι ξεκίνησε 

μια καταστροφική σύγκρουση με τον νότιο γείτονα του, το Τσαντ. Κατά τις δεκαετίες 

του 1970 και του 1980, υποστήριξε τρομοκρατικές ομάδες όπως τον ιρλανδικό IRA, 

την γερμανική Φράξια Κόκκινος Στρατός αλλά και μεμονωμένα άτομα όπως τον 

Αμπού Νιντάλ και τον Κάρλος το Τσακάλι
267

. Μετά την εμπλοκή Λίβυων πρακτόρων 

στην έκρηξη της πτήσης 103 της Pan Am πάνω από το Λόκερμπι
268

 της Σκωτίας, το 

1988, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη Λιβύη και ο Καντάφι περιθωριοποιήθηκε 

διεθνώς
269

. Η κρίση στις σχέσεις της Τρίπολης με τις δυτικές δυνάμεις, καθ’ όλη τη 

δεκαετία του 1980, είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων στο καθεστώς 

Καντάφι το 1992, γεγονός που σήμαινε τη διακοπή στις πωλήσεις όπλων, τη διακοπή 

των αεροπορικών συνδέσεων, την έξοδο λιβυκών κεφαλαίων στο εξωτερικό και την 

εισαγωγή ορισμένων μόνο εξοπλισμών που προορίζονταν για τις πετρελαϊκές 

υποδομές
270

. Το εμπάργκο είχε αρνητικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας με πτώση των εισαγωγών, άνοδο του πληθωρισμού, αύξηση των τιμών 

των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και γενικά υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου 

στη Λιβύη
271

. Καθώς η επιβολή οικονομικού και διπλωματικού αποκλεισμού στη 

Λιβύη συνεχιζόταν, το καθεστώς αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις 

φιλελεύθερου τύπου και να κάνει ανοίγματα στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στον τομέα 
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του εμπορίου, ενώ το 1993 επιτράπηκε και η ίδρυση ιδιωτικών τραπεζών
272

. Οι 

κοινωνικές δομές στη Λιβύη κλονίσθηκαν σοβαρά εξαιτίας της ιδιωτικής 

δραστηριότητας και της ανάγκης για μείωση του δημόσιου τομέα, ενώ η μεσαία τάξη 

στην οποία κατατάσσονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι οδηγήθηκε στην οικονομική 

εξαθλίωση. Η ανεργία αυξήθηκε πάνω από το 30% για έναν πληθυσμό που 

αποτελείται κατά 60% από νέους κάτω των 20 ετών. Μπροστά σε αυτή την 

κατάσταση το κανταφικό δόγμα του παναραβισμού άρχισε να υπαναχωρεί, ενώ 

κέρδιζαν έδαφος οι ισλαμικές θέσεις
273

.  

Έτσι, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 παρατηρείται μια ανάπτυξη των 

πολιτικών δυνάμεων του πολιτικού Ισλάμ, κυρίως, των «Αδελφών Μουσουλμάνων» 

και της «Γκαμα’α Ισλαμιγιά». Η απαρχή της εχθρότητας ανάμεσα στο κανταφικό 

καθεστώς και τους ισλαμιστές εντοπίζεται ήδη από την εποχή της «Λαϊκής 

Πολιτιστικής Επανάστασης» του 1972, καθώς η πρωτότυπη ιδεολογία που 

διακήρυσσε το κανταφικό καθεστώς στεκόταν ανταγωνιστικά στον ισλαμικό λόγο
274

. 

Οι ισλαμιστές ασκούν κριτική στην «Πράσινη Βίβλο», όπου εκτίθενται οι βασικές 

γραμμές της κανταφικής σκέψης, γιατί θεωρούν ότι παραποιεί το πραγματικό μήνυμα 

του Κορανίου
275

. Ο Καντάφι στρέφεται ενάντια στους ισλαμιστές και τους κατηγορεί 

ως «στηρίγματα των ιμπεριαλιστών» και απαγορεύει την Αδελφότητα των Σενούσι, 

φονταμενταλιστικού προσανατολισμού. Σύμφωνα με τον Καντάφι, η διάδοση του 

ισλαμισμού ήταν έργο ξένων ταραξιών
276

 που διέμεναν στη Λιβύη.  

Η επιδείνωση της οικονομικής κρίσης, κατά τη δεκαετία του ’90, αλλά και το 

πολιτικό αδιέξοδο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο οδήγησαν σε μια έκρηξη της 

αμφισβήτησης του καθεστώτος Καντάφι
277

. Οι ισλαμιστικές οργανώσεις και οι 
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διαφυλετικές συγκρούσεις αλλά ακόμη και ο ίδιος ο στρατός ήταν ανάμεσα στους 

σοβαρούς αμφισβητίες του καθεστώτος που προκαλούσαν προβλήματα στο 

εσωτερικό της χώρας
278

. Αποτέλεσμα της πολιτικής και οικονομικής κρίσης υπήρξε η 

εκδήλωση μια σειράς εξεγέρσεων
279

, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, 

εναντίον του καθεστώτος Καντάφι. 

Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι 

σχέσεις της Λιβύης με τη Δύση είναι τεταμένες. Οι σχέσεις επιδεινώνονται μετά το 

1973 ακόμα περισσότερο, ιδίως μετά την απόφαση του καθεστώτος να εθνικοποιήσει 

εταιρίες αμερικανικών και βρετανικών συμφερόντων στη Λιβύη και έπειτα από την 

υπογραφή το 1975 του συμφώνου συνεργασίας με τη Σοβιετική Ένωση, η οποία 

ενισχύει τον Καντάφι διπλωματικά και από την οποία προμηθεύεται όπλα. 

Παράλληλα, την ίδια περίοδο οι σχέσεις ΗΠΑ-Λιβύης έχουν οδηγηθεί σε όξυνση 

εξαιτίας της άρνησης της Λιβύης να συμφωνήσει στην επίλυση της αραβο-ισραηλινής 

σύγκρουσης
280
. Η Λιβύη κατηγορείται από τις ΗΠΑ ως κράτος που ενισχύει τη 

διεθνή τρομοκρατία, ενώ μέσα στο κλίμα όξυνσης στις σχέσεις των δύο 

υπερδυνάμεων, κατά τη δεκαετία του 1980, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρέηγκαν, 

κατηγορεί το καθεστώς Καντάφι ότι σύρεται από τη Σοβιετική Ένωση, και η Λιβύη 

στοχοθετείται συνολικά από τη Δύση
281

. Μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου οι 

αμερικανικές πιέσεις εναντίον του καθεστώτος εντάθηκαν και οι ΗΠΑ κατηγορούν τη 

Λιβύη ότι επιχειρεί να αποκτήσει Όπλα Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ). Στα τέλη του 

1990, η πίεση προς το καθεστώς Καντάφι συνεχίστηκε, με την επιβολή ενός 

στενότατου οικονομικού αποκλεισμού, γεγονός που είχε σοβαρές οικονομικές και 

κατ’ επέκτασιν κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες στο εσωτερικό της Λιβύης.  

Η αδιέξοδη κατάσταση ανάγκασε τον Καντάφι σε αλλαγή πολιτικής, 

προκειμένου να αρθούν οι κυρώσεις εναντίον του καθεστώτος του. Πράγματι, τον 
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Απρίλιο του 1999, έπειτα από την έκδοση από τη Λιβύη των δύο υπόπτων για την 

υπόθεση Λόκερμπι, ο Ο.Η.Ε διέκοψε τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στο καθεστώς, 

έπειτα και από τη σαφή και οριστική καταδίκη της διεθνούς τρομοκρατίας από το 

κανταφικό καθεστώς. Έκτοτε, και κυρίως μετά την ετυμηγορία του Ιανουαρίου του 

2001 του Διεθνούς Δικαστηρίου, η Λιβύη επέστρεψε δριμύτερη στη διεθνή σκηνή. 

Εξάλλου, οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11
ης

 Σεπτεμβρίου αλλάζουν την κατάσταση 

που επικρατεί στο διεθνές σύστημα και τους διεθνείς συσχετισμούς. Η ισλαμική 

τρομοκρατία αποτελεί τη νέα απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ και η άνοδος της 

εξελίσσεται σε απειλή για το λιβυκό καθεστώς, διότι η πολιτική του προληπτικού 

πολέμου του Πρόεδρου Μπους στον «Πόλεμο κατά τη Τρομοκρατίας» επηρεάζει τη 

στάση του καθεστώτος Καντάφι, ο οποίος τελικώς αποφασίζει να συνεργαστεί με τις 

δυτικές δυνάμεις και, κυρίως, με τις ΗΠΑ στην αντιμετώπιση της διεθνούς 

τρομοκρατίας
282

. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνεται από μια σειρά ενεργειών σε 

επίπεδο εξωτερικής πολιτικής που καταδεικνύουν τη μεταστροφή του καθεστώτος. 

Έτσι, το 2003 ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης ανέλαβε την ευθύνη για την 

υπόθεση «Λόκερμπι» και η Λιβύη κατέβαλε τις αποζημιώσεις που είχαν επιδικαστεί 

στις οικογένειες των θυμάτων, το ίδιο έτος το καθεστώς αποκήρυξε τη χρήση Όπλων 

Μαζικής Καταστροφής και άνοιξε το οπλοστάσιο του σε διεθνή έλεγχο, ενώ 

παρέδωσε τα χημικά του όπλα
283
. Επίσης, το 2004 το καθεστώς Καντάφι παραχώρησε 

δικαιώματα εκμετάλλευσης των πετρελαιοπηγών σε εταιρείες δυτικών συμφερόντων, 

ενώ την ίδια χρονιά η ΕΕ αποφάσισε την άρση του αποκλεισμού της Λιβύης στον 

εμπορικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων όπλων και οι ΗΠΑ ήραν τις 

κυρώσεις και αποκατέστησαν τις διπλωματικές τους σχέσεις με τη Λιβύη
284

.   

Η στροφή του καθεστώτος εκφράστηκε και στην εσωτερική πολιτική σκηνή. 

Από τον Ιανουάριο του 2000, ο Καντάφι είχε εξαγγείλει μια σειρά από 

μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αναδιαμόρφωση του λιβυκού πολιτικού συστήματος. 

Συγκεκριμένα, προχώρησε στη μείωση του ρόλου της κυβέρνησης και αποκήρυξε τις 

Επαναστατικές Επιτροπές. Επιπλέον, περιόρισε τον αριθμό των υπουργείων σε 6 από 

19, που ήταν πριν, μεταβιβάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις εξουσίες και τις 

αρμοδιότητες της κεντρικής εξουσίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Παρά τις μεταρρυθμίσεις όμως ο αυταρχισμός του λιβυκού καθεστώτος παρέμεινε, αν 
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και αυτή τη φορά αποσιωπήθηκε από τις δυτικές δυνάμεις, καθώς πλέον ο Καντάφι 

αντιμετωπιζόταν ως αναγκαίος εταίρος για την αντιμετώπιση της ισλαμικής 

τρομοκρατίας στο Μαγκρέμπ.   

Ωστόσο, οι εσωτερικές πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις του 

Καντάφι και η δυτικόστροφη εξωτερική πολιτική δεν στάθηκαν αρκετές για να 

ανακόψουν την επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικοπολιτικής κατάστασης στο 

εσωτερικό της Λιβύης κατά τη δεκαετία του 2000. H ανάπτυξη του κράτους-

εισοδηματία μέσω των πετρελαϊκών αποθεμάτων αποδυνάμωσε τους υπόλοιπους 

τομείς της οικονομίας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έντονη αστικοποίηση 

οδήγησε στην αύξηση της ανεργίας των νέων και στην κοινωνική τους 

περιθωριοποίηση. Τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα σε συνδυασμό με την 

προσπάθεια του Καντάφι να κληροδοτήσει την εξουσία του στους υιούς του και η 

δυσαρέσκεια μεγάλων φυλών, όπως η Ουαρφάλα (αριθμεί περίπου ένα εκατομμύριο 

μέλη) για τη νομή των πετρελαϊκών προσόδων είναι μερικοί από τους παράγοντες της 

δημιουργίας μιας ετερόκλητης συμμαχίας για την απομάκρυνση του Καντάφι από την 

εξουσία στην οποία προσήλθαν αργότερα και οι ισλαμιστές.  

 

11.5.2 Η πτώση του καθεστώτος Καντάφι και η εμπλοκή των Μεγάλων 
Δυνάμεων στο λιβυκό εμφύλιο 

 

Όπως και στις υπόλοιπες χώρες του αραβικού κόσμου, το υπόβαθρο για την 

εξέγερση στη Λιβύη προϋπήρχε  σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, 

αυταρχικό πολιτικό σύστημα, αποτυχημένες πολιτικές και οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις και άνοδος του ριζοσπαστικού ισλαμισμού.  

Οι διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος Καντάφι ξεκίνησαν από τον 

Ιανουάριο του 2011. Όταν ξέσπασαν οι εξεγέρσεις στην Τυνησία και στη συνέχεια 

την Αίγυπτο, το καθεστώς προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχόταν παρόμοιες 

διαδηλώσεις παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Καντάφι υποστήριζε δημόσια την 

απομάκρυνση από την εξουσία του Μπεν Άλι και του Χόσνι Μουμπάρακ
285

. Για να 

αντιμετωπίσει τις εξεγέρσεις, το καθεστώς προσπάθησε να καθησυχάσει τους 

διαδηλωτές εξαγγέλλοντας φιλολαϊκά μέτρα, που περιελάμβαναν την επαναφορά των 

επιδοτήσεων στα είδη πρώτης ανάγκης και τη χορήγηση άτοκων δανείων χωρίς 
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εγγυήσεις
286

. Μάλιστα ο Καντάφι προχώρησε στην απελευθέρωση των 

εναπομεινάντων κρατουμένων μελών του ισλαμιστικού κινήματος LIFG
287

. 

Παρά τις προσπάθειες όμως του καθεστώτος να αποτρέψει τη μετάδοση της 

«Αραβικής Άνοιξης», από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2011, οι Λίβυοι 

αντικαθεστωτικοί καλούσαν το λιβυκό λαό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

σε εξέγερση κατά του καθεστώτος, προκειμένου να αναγκασθεί ο συνταγματάρχης 

Καντάφι και η οικογένεια του να εγκαταλείψουν την εξουσία
288

. Το ντόμινο των 

αραβικών εξεγέρσεων είχε φτάσει και στη Λιβύη, ενώ ήδη οι αντικαθεστωτικοί 

αντάρτες μάχονταν στην Κυρηναϊκή κατά του λιβυκού στρατού. Έως τις 19 

Φεβρουαρίου οι διαδηλωτές ήλεγχαν τη Βεγγάζη ενώ την επομένη επεκτάθηκαν στην 

Τρίπολη. Μια μερίδα του λιβυκού στρατού αποστάτησε και ένωσε τις δυνάμεις του 

με τους διαδηλωτές. Έπειτα από τα γεγονότα αυτά το ηθικό του καθεστώτος στην 

Βεγγάζη κατέρρευσε. Στις 27 Φεβρουαρίου ο υπουργός Δικαιοσύνης, Mustapha 

Abdeljalil, και ο υπουργός Εσωτερικών, Abdulfattah al-Obidi, που προέρχονταν και 

οι δύο από την Κυρηναϊκή, προφανώς με φυλετική υποστήριξη, σχημάτισαν μια 

προσωρινή κυβέρνηση, το «Προσωρινό Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο» (Interim 

National Transitional Council)
289

.Η προσωρινή αυτή κυβέρνηση με έδρα την 

Κυρηναϊκή αποτελούνταν από διανοούμενους, αντάρτες ισλαμιστές, επαγγελματίες 

κοσμικής προέλευσης και φυλετικούς ηγέτες.  

Σε αντίθεση με την Τυνησία και την Αίγυπτο, η μετάδοση της «Αραβικής 

Άνοιξης» στη Λιβύη και η εξέγερση εναντίον του καθεστώτος Καντάφι πολύ 

γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα σε καθεστωτικές και 

αντικαθεστωτικές δυνάμεις. Ήδη, από τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου, αεροσκάφη 

της λιβυκής πολεμικής αεροπορίας βομβάρδιζαν αεροδρόμια και θέσεις των 

αντικαθεστωτικών στην ανατολική Λιβύη, ενώ οι χερσαίες δυνάμεις αναπτύσσονταν 

στις θέσεις των αντικαθεστωτικών.  

Η διεθνής πίεση εναντίον του λιβυκού καθεστώτος και η απόσυρση της 

υποστήριξης των μεγάλων δυνάμεων προς το πρόσωπο του Καντάφι συνέβαλαν 

σημαντικά στην ανατροπή του. Επειδή η Λιβύη ανήκε στις πλούσιες 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες του αραβικού κόσμου και εμφάνιζε μεγάλη κινητικότητα 

ξένων επενδύσεων, δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για την εμπλοκή εξωτερικών 
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δρώντων, προκειμένου να ελεγχθούν οι μελλοντικές εξελίξεις και η αναδιαμόρφωση 

του status quo με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη διαταραχθούν τα δυτικά στρατηγικά 

συμφέροντα. Το ΝΑΤΟ δήλωνε ότι προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, ενώ στην 

Ανατολική Μεσόγειο είχε ξεκινήσει η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων. Η 

Γαλλία και η Βρετανία εμφανίζονταν ως οι πλέον σημαντικοί υποστηρικτές των 

αντικαθεστωτικών δυνάμεων και μαζί με την υποστήριξη των Κρατών του Κόλπου 

ήταν από τους πιο θερμούς υποστηρικτές της εφαρμογής «ζώνης απαγόρευσης 

πτήσεων»
290

. Κατά συνέπεια, από κοινού η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία ζήτησαν 

τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 25 Φεβρουαρίου του 2011. 

Μετά από δυο μέρες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε ομόφωνα την 

απόφαση 1970, η οποία επέβαλε κυρώσεις κατά του καθεστώτος Καντάφι, που 

προέβλεπαν εμπάργκο όπλων, πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του Καντάφι, 

των συγγενών του και των στελεχών της κυβέρνησης, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις στα 

ίδια πρόσωπα και την παραπομπή του Λίβυου ηγέτη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 

της Χάγης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πέραν της ηθικής υποστήριξης 

που παρείχαν οι παραπάνω ενέργειες προς τους αντικαθεστωτικούς, οι πιέσεις 

λειτούργησαν καταλυτικά στην οικειοθελή απομάκρυνση αρκετών στελεχών του 

κανταφικού καθεστώτος από την κυβέρνηση.  

Όπως καταδείχτηκε και προηγουμένως, η ΕΕ βάσιζε τη στρατηγική της σε 

διεθνές επίπεδο στην ήπια ισχύ. Χρησιμοποιούσε τους θεσμούς της περιφερειακής 

συνεργασίας, την ελεύθερη αγορά, τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

προκειμένου να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 

μέσω ενός δικτύου διμερών συμφωνιών με τα γειτονικά μεσογειακά κράτη, μέσω 

πολυμερών συνεργασιών, όπως η Ευρωμεσογειακή Συνεργασία και, τελευταίως, δια 

μέσου της Μεσογειακής Ένωσης. Η ΕΕ απέκλειε την απειλή ή άσκηση βίας, δηλαδή 

τη σκληρή ισχύ. Ωστόσο, μετά την ανάμειξη των ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Λιβύη η 

Ευρώπη εισήλθε στο πεδίο της οικοδόμησης κράτους από τη στιγμή που στη 

μετακανταφική Λιβύη απουσίαζαν οι πολιτικές εκείνες δομές ή τα πολιτικά κόμματα, 

όπου θα μπορούσε να βασιστεί η επανασύσταση και ανασυγκρότηση του κράτους. Οι 

φυλές και οι ισλαμιστές αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές της μετακανταφικής Λιβύης 

εξαιτίας της ανυπαρξίας άλλων πολιτικών δρώντων. Από την αρχή της κρίσης στη 

Λιβύη, η ΕΕ διέθεσε παραπάνω από 156.5 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική 
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βοήθεια, με τα 80 περίπου από αυτά να προκύπτουν από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης
291

. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε την Εθνική Μεταβατική 

Κυβέρνηση της Λιβύης, ώστε να επανεκκινήσει τα προγράμματα μετανάστευσης, 

όπως το πρόγραμμα AENEAS και το Θεματικό Πρόγραμμα για τη Συνεργασία με 

τρίτες χώρες σε ζητήματα Μετανάστευσης και Ασύλου
292

. Τα προγράμματα αυτά 

ήταν μείζονος σημασίας για την ΕΕ, διότι τα ευρωπαϊκά κράτη, εξαιτίας της 

γεωγραφικής τους εγγύτητας με τις χώρες της Β. Αφρικής, δέχτηκαν πρώτα τις 

πιέσεις της παράνομης μετανάστευσης εξαιτίας της πολιτικής αναταραχής.   

Στην περίπτωση της Λιβύης πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισε η Γαλλία. Η 

Γαλλία του Νικολά Σαρκοζί ήταν η πρώτη μεγάλη δύναμη η οποία καταδίκασε τη βία 

του καθεστώτος Καντάφι και ζήτησε την υιοθέτηση πολιτικών και οικονομικών 

κυρώσεων από την ΕΕ. Τα κίνητρα της Γαλλίας για επέμβαση στη λιβυκή εξέγερση 

δεν προέρχονταν μόνο από ανθρωπιστικό ενδιαφέρον ή αντιπαλότητα στο καθεστώς 

Καντάφι
293

. Τα συμφέροντα της Γαλλίας για την επέμβαση στη Λιβύη τη δεδομένη 

χρονική στιγμή κινούνταν γύρω από δύο άξονες: την εσωτερική πολιτική και τις 

διευρωπαϊκές σχέσεις. Αρχικά, η Γαλλία καθυστέρησε να εκφράσει την υποστήριξη 

της προς τους εξεγερμένους λαούς της «Αραβικής Άνοιξης» και μάλιστα προσέφερε 

υποστήριξη στην τυνησιακή κυβέρνηση εναντίον των διαδηλωτών. Μετά την πτώση 

του καθεστώτος Μπεν Άλι στην Τυνησία, η Γαλλία μετέστρεψε τη στάση της. 

Οπωσδήποτε, η στάση που θα κρατούσε η υπολογίσιμη σε μέγεθος τυνησιακή και η 

αλγερινή κοινή γνώμη που διαβιεί στη Γαλλία βάρυνε στη στάση που θα τηρούσε ο 

Γάλλος Πρόεδρος, Σαρκοζί, απέναντι στα γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης»
294

. 

Επιπλέον, η δημοτικότητα του Γάλλου Προέδρου ήταν πολύ σημαντική για τις 

επικείμενες εκλογές που πλησίαζαν και ο χειρισμός της κρίσης στη Μέση Ανατολή 

θα διαμόρφωνε το ηγετικό πολιτικό προφίλ του υποψήφιου Σαρκοζί στους δεξιούς 

ψηφοφόρους της Γαλλίας.  
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Η επέμβαση επέτρεπε στη Γαλλία να αποκτήσει την πρωτοβουλία των 

κινήσεων και να ασκήσει επιρροή στον χώρο της Βορείου Αφρικής μετά την 

αποτυχία της να αναλάβει κυρίαρχο ρόλο έπειτα από την εξέγερση στην Τυνησία, 

όπου την πρωτοβουλία των κινήσεων στην ανατροπή του Μπεν Άλι ανέλαβαν οι 

ΗΠΑ. Επιπλέον, σε μια εποχή που η γερμανική οικονομική παντοδυναμία έδινε το 

στίγμα στην ευρωζώνη, η κυβέρνηση του Νικολά Σαρκοζί στη Γαλλία αναζητούσε το 

χαμένο της κύρος στην άσκηση στρατιωτικής ισχύος σε διεθνές επίπεδο. Η 

στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη και ο ρόλος της Γαλλίας σε αυτήν θα αποτελούσε 

μια επιβεβαίωση ότι η Γαλλία μπορεί να επιβάλλει την ισχύ της στρατιωτικά και 

πολιτικά σε διεθνές επίπεδο και ότι θα πρέπει να θεωρείται υπολογίσιμη δύναμη. 

Παράλληλα, η στενή συνεργασία της Γαλλίας με την Αγγλία θα ισχυροποιούσε την 

στρατιωτική συμμαχία του Λονδίνου με το Παρίσι σε μια προσπάθεια να 

αναχαιτιστεί η εντύπωση της οικονομικής και πολιτικής ισχύος της Γερμανίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση
295

. 

Πάντως στην επέμβαση στη Λιβύη πρωτοστάτησαν η Γαλλία και η Βρετανία 

ως μέλη του ΝΑΤΟ, ενώ η Γερμανία εναντιώθηκε στην πρωτοβουλία με άλλα κράτη-

μέλη που διαφώνησαν με τη στρατιωτική εμπλοκή
296

. Αυτή η διαφωνία ή η αποχή 

ορισμένων κρατών-μελών της ΕΕ από τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του 

καθεστώτος Καντάφι κατέδειξε την έλλειψη συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 

ανάληψη κοινής δράσης. Για άλλη μια φορά η ΕΕ εμφανίστηκε αδύναμη ως διεθνής 

παίκτης να αναλάβει δράση ενεργοποιώντας μια κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας 

και άμυνας, καθώς τα ισχυρότερα κράτη-μέλη προωθούσαν τη δική τους πολιτική 

ατζέντα με βάση το ιστορικό τους παρελθόν σε σχέση με τα κράτη της Μέσης 

Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. 

Από την άλλη, η Ρωσία κράτησε μια πιο διακριτική στάση απέναντι στο 

ζήτημα της επέμβασης στη Λιβύη παρά το γεγονός ότι διακυβεύονταν σε μεγαλύτερο 

βαθμό τα συμφέροντα της από ότι στην Αίγυπτο. Τον Φεβρουάριο του 2011, η Ρωσία 

συμμετείχε στην ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 

Εθνών, η οποία επέβαλε κυρώσεις και εμπάργκο όπλων στην Τρίπολη, αλλά απείχε 

από την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τη Λιβύη, παρέχοντας έτσι 

με έμμεσο τρόπο τη συγκατάθεση της για αυτό και πιθανώς για μια νατοϊκή 
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επέμβαση
297

. Έτσι, η θέση της Ρωσίας εναρμονίστηκε με αυτή των Δυτικών 

Δυνάμεων και ο Μεντβέντεφ κάλεσε τον Καντάφι να παραιτηθεί από την εξουσία στη 

σύνοδο των G-8 στο Deauville, τον Μάιο του 2011. Η αλλαγή πλεύσης της Ρωσίας 

καθορίστηκε από το γεγονός ότι επέκειτο η πτώση του καθεστώτος Καντάφι, μια 

εξέλιξη μη αναστρέψιμη. Επομένως, η Μόσχα αναγνώρισε την αναγκαιότητα να 

εγκαθιδρύσει διπλωματικές σχέσεις με το διάδοχο καθεστώς, προκειμένου να 

εξισορροπηθεί το κόστος από την αναθεώρηση των οικονομικών συμφωνιών και 

επενδύσεων που είχε υπογράψει με το καθεστώς Καντάφι
298

. Επιπλέον, η ρωσική 

μεταστροφή στο ζήτημα της Λιβύης υποβοηθήθηκε από την υπόσχεση των δυτικών 

κρατών να της παραχωρηθούν ειδικά προνόμια, προκειμένου να αποζημιωθεί για το 

κόστος αυτής της απόφασης. 

Επομένως, αυτή η υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων προς μια καθεστωτική 

αλλαγή στη Λιβύη υποβοήθησε τον σχηματισμό του Εθνικού Μεταβατικού 

Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2011, το οποίο αναγνωρίστηκε από τη Γαλλία ως 

νόμιμος εκπρόσωπος του λιβυκού λαού. Ακολούθησε η αναγνώριση από τη Μεγάλη 

Βρετανία. Στις 17 Μαρτίου του 2011 με πρωτοβουλία της Γαλλίας, της Μεγάλης 

Βρετανίας, του Λιβάνου και των ΗΠΑ και με αποχή της Κίνας, της Ρωσίας, της 

Βραζιλίας, της Γερμανίας και της Ινδίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 

υιοθέτησε την Απόφαση 1973
299

. Με την Απόφαση αυτή προωθήθηκε η επιβολή μίας 

«ζώνης απαγόρευσης πτήσεων» υπεράνω της Λιβύης, η οποία επέτρεπε στα μέλη  του 

Αραβικού Συνδέσμου και στα μέλη του ΟΗΕ να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για να την εφαρμόσουν. Επίσης, επέτρεπε τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 

για την προστασία των πολιτών και των περιοχών που απειλούνταν από τις δυνάμεις 

του Καντάφι, ενώ ενίσχυε τις κυρώσεις κατά του καθεστώτος
300

. Μέχρι τις 17 

Μαρτίου, οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί έως τη Βεγγάζη και ήταν θέμα 

μερικών εικοσιτετραώρων να ελέγξουν πλήρως την ανατολική Λιβύη. Στις 28 

Μαρτίου, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία ηγήθηκαν μιας συμμαχίας που 

προοδευτικά έφτασε τα 27 κράτη και επιτέθηκαν από αέρος στις δυνάμεις του 

Καντάφι
301

. Τη διοίκηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ανέλαβαν οι ΗΠΑ και στη 

συνέχεια το ΝΑΤΟ. Με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, έπειτα από την απόφαση του 
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Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να προστατεύσει τον λαό της Λιβύης, το Εθνικό 

Μεταβατικό Συμβούλιο κατάφερε να κρατήσει μακριά τις δυνάμεις του Καντάφι, ενώ 

ξέσπασαν επαναστάσεις και σε άλλες περιοχές της Τυνησίας όπως στην Misurata και 

στην Jabal Nafusa. Με την υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων στις 20 Αυγούστου 

2011 η Τρίπολη κατέρρευσε και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα το Εθνικό 

Μεταβατικό Συμβούλιο αντιμετωπιζόταν ως η νέα, νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης. Ο 

Καντάφι και οι δυνάμεις του υποχώρησαν στη Σύρτη, αλλά η πόλη κατελήφθη στις 

20 Μαρτίου 2011 και ο Καντάφι εκτελέσθηκε. Στις 31 Οκτωβρίου 2011, μετά την 

απόφαση 2016 του Συμβουλίου Ασφαλείας οι επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ τερματίστηκαν 

και το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης ανακήρυξε την απελευθέρωση της.  

 

11.5.3 Η μετα-κανταφική Λιβύη 
 

Μετά την πτώση του Καντάφι, το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο 

αναγνωρίστηκε από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας ως ο νόμιμος εκπρόσωπος 

της Λιβύης. Αποτελούνταν κατά βάση από πρώην αποστάτες του καθεστώτος 

Καντάφι και απογόνους των κυρίαρχων οικογενειών της εποχής της μοναρχίας (1951-

1969),  έπειτα από την ανεξαρτησία της Λιβύης από την ιταλική κατοχή
302

. Το Εθνικό 

Μεταβατικό Συμβούλιο προετοίμασε τον εκλογικό νόμο για τη διεξαγωγή 

βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου 2011. Η μικρή εμπειρία της Λιβύης με τους 

κοινοβουλευτικούς θεσμούς εμπόδισε τη μεταβατική φάση του εκδημοκρατισμού. Η 

κυβέρνηση έπρεπε σε σύντομο χρονικό διάστημα να φροντίσει για την αποκατάσταση 

της τάξης και τον αφοπλισμό διάφορων ανταγωνιστικών αντάρτικων ομάδων. 

Παράλληλα, μετά την πτώση του καθεστώτος Καντάφι η επιρροή των ισλαμιστών 

αυξήθηκε και η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων εμπνεόταν από τις ιδέες του 

πολιτικού ισλαμισμού
303

. Το καθεστώς Καντάφι είχε αποπολιτικοποιήσει το κράτος 

μέσω μιας ιδιόρρυθμης ιδεολογίας, της συνεχούς αντικατάστασης του προσωπικού 

                                                 
302

 Zochiou Spyridoula-Ioanna, ό.π. 
303

 Η επιρροή των ισλαμιστών αυξάνεται και ανάμεσα στους πιο επιφανείς της ισλαμικής διανόησης 

ξεχωρίζει ο Ali Sallabi, στενά συνδεδεμένος με τη «Μουσουλμανική Αδελφότητα», και ο Hakim 

Belhaj, ο οποίος ηγείτο μιας ισχυρής αντάρτικης ομάδας στη Λιβύη (Libyan Islamic Fighting Group) 

που έχει αναπτύξει δεσμούς με την Al- Qaeda. Ο Belhaj υπήρξε ο αρχηγός του Στρατιωτικού 

Συμβουλίου της Τρίπολης και έχει την υποστήριξη του Qatar, το οποίο κατηγορήθηκε για ανάμειξη 

στα εσωτερικά της Λιβύης με την προμήθεια όπλων και οικονομικής βοήθειας στους αντάρτες 

ισλαμιστές. Επίσης, οι Λίβυοι Σαλαφιστές – οι σκληροπυρηνικοί ισλαμιστές- αυξάνουν την επιρροή 

τους και απειλούν την πορεία του εκδημοκρατισμού στη χώρα. Βλ. Zochiou, Spyridoula-Ioanna, 

“Libya and the International Community: What next?”, Middle East Flashpoint, no.24, 20 February 

2012, Centre for Mediterranean, Middle East and Islamic Studies www.cemmis.edu.gr   

http://www.cemmis.edu.gr/


 

[535] 

 

της κεντρικής διοίκησης, της διάλυσης των υπουργείων, της αποκέντρωσης και της 

διάλυσης της κεντρικής γραφειοκρατίας και της αποδυνάμωσης της στρατιωτικής 

ιεραρχίας, όταν εμφάνιζαν στοιχεία πολιτικής συγκρότησης
304

. Ο τρόπος διοίκησης 

της χώρας από το καθεστώς Καντάφι της στέρησε οποιαδήποτε κρατική δομή που θα 

μπορούσε να επιζήσει της κατάρρευσης του καθεστώτος. Συμπερασματικά, μετά την 

εξέγερση στη Λιβύη και την πτώση του καθεστώτος Καντάφι δεν υπάρχουν θεσμοί, 

δομές, κέντρα εξουσίας ή πολιτικές δυνάμεις που θα αναλάβουν την ανασυγκρότηση 

του κράτους, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η πολιτική επιρροή των ισλαμιστών.   

Η Λιβύη, όπως και η Υεμένη, μαστίζονται από φυλετικές διαμάχες και δεν 

αποκλείεται να ξεσπάσει ένα δεύτερος εμφύλιος πόλεμος. Οι συμπλοκές ανάμεσα σε 

πρώην αντικαθεστωτικούς με στόχο τη νομή της εξουσίας δεν έχουν σταματήσει
305

. 

Παράλληλα, η διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών μπορεί να αναδείξει στην εξουσία το 

ριζοσπαστικό, εξτρεμιστικό Ισλάμ. Στη Λιβύη, αν και οι πρώτες αποφάσεις του 

Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου αφορούσαν στην εφαρμογή του Ιερού Ισλαμικού 

Νόμου, δύσκολα, ωστόσο, μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα τη δεδομένη στιγμή 

συγγραφής της διατριβής για την πορεία του εκδημοκρατισμού στη χώρα, καθώς 

ακόμα η Λιβύη βρίσκεται σε μια διαρκή συγκρουσιακή κατάσταση. Μετά την πτώση 

του Καντάφι οι ένοπλες ομάδες συγκρούονται μεταξύ τους αλλά και με τις δυνάμεις 

του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου. Η Λιβύη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια 

κατάσταση πολιτικής αναταραχής και η χώρα δεν έχει εμπειρία δημοκρατικών 

διαδικασιών. Επί Καντάφι η σαρία ήταν επίσημα η βάση του νόμου και εφαρμοζόταν 

ακόμα και σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου. Παρόλα αυτά το σχέδιο 

συνταγματικής Χάρτας της Λιβύης, το οποίο η κυβέρνηση των ανταρτών συνέγραψε 

στις αρχές Αυγούστου 2011 αποτελεί ένα ενθαρρυντικό βήμα για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλής, 

θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων και εγγυάται στις γυναίκες ίσες ευκαιρίες 

συμμετοχής στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα
306

.  

Ωστόσο, η διασπορά οπλισμού
307
, η φυλετική οργάνωση και η επανάκαμψη 

των τζιχαντιστικών οργανώσεων οδηγεί τη Λιβύη σε μια κατάσταση αδύναμου 
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κράτους, δηλαδή ενός κράτους που αδυνατεί να επιβάλλει την κυριαρχία και την ισχύ 

του στο εσωτερικό. Ταυτόχρονα, οι φυλές σε συνδυασμό με τους ένοπλους μαχητές 

που προήλθαν από διάφορες χώρες μαζί με εξτρεμιστές ισλαμιστές του δικτύου της 

Αλ- Κάιντα που πολέμησαν στο πλευρό των δυνάμεων του ΝΑΤΟ για την ανατροπή 

του Καντάφι, έχουν εισέλθει στη Λιβύη και καθορίζουν το πλαίσιο της εμφύλιας 

σύρραξης που μαίνεται στη χώρα
308

.  

Επομένως, στην περίπτωση της Λιβύης η επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων 

και η ανατροπή του Καντάφι δεν οδήγησε στον τερματισμό της κρίσης και προς 

κάποια φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος, αλλά αντίθετα αποσταθεροποίησε 

πλήρως τη χώρα. Η Λιβύη μετατράπηκε από αποτυχημένο κράτος σε διαλυμένο 

κράτος
309
αντιμέτωπο με τη διάσπαση σε αυτόνομες οντότητες, καθώς οι τρεις 

γεωγραφικές περιοχές της χώρας (η Κυρηναϊκή, η Φεζάν και η Τριπολιτανία) 

κινούνται προς την κατεύθυνση της αυτονόμησης. Η προσωρινή κυβέρνηση στη 

Λιβύη αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα επείγοντα ζητήματα ασφαλείας αλλά φαίνεται 

και ανίκανη να διαχειριστεί τον πετρελαϊκό πλούτο της χώρας. Η διαχείριση των 

πετρελαιοπηγών βρίσκεται στα χέρια των φυλών και των ένοπλων παρακρατικών 

οργανώσεων. Σε γενικές γραμμές, η αδυναμία της προσωρινής κυβέρνησης να 

λειτουργήσει και να κυβερνήσει τη χώρα, καθώς δε διαθέτει την απαραίτητη 

νομιμοποίηση στην πλειοψηφία των πολιτών, οδηγεί τη χώρα της Λιβύης στη 

διάσπαση της. Σε μια ύστατη προσπάθεια να ελέγξει τη χώρα από τη δράση των 

ενόπλων η προσωρινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεση της να δημιουργήσει μια 

στρατιωτική δύναμη με συμμετοχή στρατιωτικών και παραστρατιωτικών
310

. Ωστόσο, 

και η ίδια η προσωρινή κυβέρνηση βασίζει την παραμονή της στην εξουσία σε 

παραστρατιωτικές ομάδες και όχι στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις της χώρας οι οποίες 

έχουν διαλυθεί
311

. Επομένως, μετά την ανατροπή Καντάφι η επιστροφή της Λιβύης 

στην ομαλότητα φαντάζει δύσκολη, λόγω παντελούς απουσίας τάξης, έλλειψης 

διακυβέρνησης και ασφάλειας. Μάλιστα, η κυβέρνηση της Λιβύης έχει απολέσει 

ακόμα και τον έλεγχο των συνόρων της με την Αλγερία, τον Νίγηρα, το Τσαντ και το 

Σουδάν. 

                                                                                                                                            
εξτρεμιστικών οργανώσεων, τρομοκρατικών ομάδων του ισλαμικού εξτρεμισμού και φυλάρχων που 
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308

 Μπόση Μαίρη, ό.π., σ. 153-154 και Κεφαλά Βιβή, ό.π., σ. 297 
309

 Στο ίδιο, σ. 153-155 
310

 Μπόση Μαίρη, ό.π., σ. 164 
311

 Στο ίδιο, σ. 164 



 

[537] 

 

Τον Ιούνιο του 2012 διεξήχθησαν στη Λιβύη οι πρώτες πολυκομματικές 

εκλογές με τα περισσότερα κόμματα που συμμετείχαν στις εκλογές να ανήκουν στο 

ισλαμικό πολιτικό φάσμα είτε από την πλευρά της μετριοπαθούς είτε από την πλευρά 

της ριζοσπαστικής πτέρυγας
312
. Στο κοινοβούλιο που αναδείχθηκε από τις εκλογές οι 

ισλαμιστές είχαν σημαντική εκπροσώπηση, αλλά δεν κατάφεραν να σχηματίσουν 

κυβέρνηση την οποία ανέλαβαν τελικώς κοσμικές δυνάμεις. Η νέα κυβέρνηση είχε 

μεταβατικό χαρακτήρα με στόχο τη σύνταξη του Συντάγματος της Λιβύης το οποίο 

θα καθόριζε το πολίτευμα της Λιβύης, το χαρακτήρα των θεσμών και τη θέση της 

θρησκείας στον πολιτικό βίο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012 οι ένοπλες ομάδες 

συνέχιζαν τη δράση τους στη Λιβύη συμβάλλοντας στην αποσταθεροποίηση και την 

πολιτική κρίση η οποία συνεχίστηκε και το 2014. Η κυβέρνηση που σχηματίστηκε 

μετά τις εκλογές του 2014 υπό τον Πρωθυπουργό Αμπντάλλα Αλ Θένι είχε τη διεθνή 

στήριξη, αλλά όχι και την αναγνώριση των ισλαμιστών στο εσωτερικό της Λιβύης, με 

αποτέλεσμα να συνεχιστούν οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των κοσμικών 

φιλοκυβερνητικών δυνάμεων και των ενόπλων που αμφισβητούσαν τη νομιμότητα 

της
313

. 

Συμπερασματικά, η διάλυση της Λιβύης και η ανατροπή του κανταφικού 

καθεστώτος δημιούργησε μια χαοτική κατάσταση στην περιοχή. Η αντικατάσταση 

του αυταρχικού καθεστώτος όχι μόνο δεν οδήγησε στον εκδημοκρατισμό της Λιβύης, 

αλλά δημιούργησε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση για το εσωτερικό της χώρας αλλά και 

για τις περιφερειακές εξελίξεις αναπτύσσοντας παράλληλα υπέρμετρα την πολιτική 

και θρησκευτική βία. Η δυτική επέμβαση στην περίπτωση της Λιβύης απέδειξε την 

παντελή έλλειψη σχεδίου για τη διάδοχη κατάσταση στη χώρα παρά τις απρόβλεπτες 

συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η αποσταθεροποίηση της περιοχής για το σύνολο 

του μεσογειακού κόσμου. Μέχρι αυτή τη στιγμή η Λιβύη συνεχίζει να σπαράσσεται 

από αιματηρές συγκρούσεις και έχει μετατραπεί σε «αποτυχημένο κράτος», 

διατρέχοντας ταυτόχρονα κίνδυνο διάσπασης. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει σοβαρές 

συνέπειες για τις περιφερειακές ισορροπίες και την περιφερειακή ασφάλεια, καθώς 

θα επιδεινώσει την κατάσταση ασφαλείας της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.   

 

                                                 
312

 Κεφαλά Βιβή, ό.π., σ. 297 
313

 Στο ίδιο, σ. 300-301 



 

[538] 

 

11.6 Συρία 

 

11.6.1 Η διακυβέρνηση της Συρίας από τον Χαφέζ Αλ-Άσαντ 
 

Ο υπολοχαγός Χαφέζ Αλ-Άσαντ, γενικός γραμματέας του κόμματος Μπαάθ 

(Ανάσταση), κατέλαβε την εξουσία έπειτα από ένα αιματηρό στρατιωτικό 

πραξικόπημα  και κυβέρνησε τη Συρία
314

  από τις 13 Νοεμβρίου 1970 έως το 2000. Η 

ανάληψη της προεδρικής εξουσίας επικυρώθηκε αμέσως με την προκήρυξη 

δημοψηφίσματος στη Συρία στις 12 Μαρτίου 1971. Από τότε ουσιαστικά το 

καθεστώς της χώρας είναι μονοκομματικό και συγκεντρωτικό. Όλες οι εξουσίες, 

κρατικές, κομματικές και στρατιωτικές είναι συγκεντρωμένες στα χέρια του 

προέδρου του κόμματος Μπάαθ και, ουσιαστικά, στα χέρια των αλαουΐτων, μια 

θρησκευτικής ομάδας, η οποία έχει ως επίκεντρο τη Συρία και ακολουθεί έναν κλάδο 

του σιιτικού Ισλάμ.  

Αν και σε γενικές γραμμές η διακυβέρνηση του Χαφέζ Αλ-Άσαντ 

χαρακτηρίζεται ως συγκεντρωτική, ωστόσο, μετά την κατάληψη της εξουσίας 

εισήγαγε μια σειρά πολιτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τον εκδημοκρατισμό του 

πολιτικού συστήματος. Με την ψήφιση του Συντάγματος του 1973 επιχείρησε  να 

διασφαλίσει τη σταθερή λειτουργία των θεσμών στη Συρία. Το άρθρο 157 του 

Συντάγματος καθόριζε το πολίτευμα της Συρίας ως «σοσιαλιστική λαϊκή 

δημοκρατία». Ο Πρόεδρος Άσαντ είχε δικαίωμα να διορίζει τον αντιπρόεδρο και τους 

αρμόδιους υπουργούς. Η νομοθετική εξουσία ασκούνταν από μια βουλή 250 μελών 

εκλεγμένη από το λαό δια μέσου καθολικής ψηφοφορίας για θητεία τεσσάρων ετών, 

ενώ η άσκηση του δικαιώματου ψήφου ήταν υποχρεωτική για όλους τους ενήλικους 

πολίτες.  

Ωστόσο, ένα ιδιαίτερο πολιτικό χαρακτηριστικό της Συρίας σε σχέση με τα 

υπόλοιπα αραβικά κράτη ήταν η ίδρυση το 1972 του «Εθνικού Προοδευτικού 

Μετώπου» (National Progressive Front). Το «Εθνικό Προοδευτικό Μέτωπο» 

αποτελούσε μια συνένωση κομμάτων διαφορετικής πολιτικής τοποθέτησης, εθνικής, 

κομμουνιστικής αλλά και ανεξάρτητης τάσης υπό τον έλεγχο του κόμματος 
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Μπαάθ
315

. Αυτού του είδους το πολυκομματικό σύστημα όπου τα κόμματα 

λειτουργούσαν υπό τη μορφή ενός λαϊκού μετώπου δεν ήταν εντελώς άγνωστο στις 

φιλελεύθερες δημοκρατίες, στις οποίες μέσω της συνένωσης προκύπτει ένας 

λειτουργικός συνασπισμός δυνάμεων. Ωστόσο, στο σύστημα της Συρίας απουσίαζε η 

πολιτική ισοτιμία μεταξύ των μελών του Μετώπου, αφού σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

Συντάγματος το κόμμα Μπάαθ
316

 εμφανιζόταν ως «το ηγετικό κόμμα της κοινωνίας 

και του κράτους». Επομένως, το κόμμα Μπάαθ κατείχε ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα 

υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, γεγονός που επιβεβαίωνε την πολιτική του 

παντοδυναμία.    

Η μπααθική ιδεολογία είχε ως πηγή έμπνευσης την ιστορία, τη θρησκεία, τον 

εθνικισμό, την ανάπτυξη, την ελευθερία και τον ευρωπαϊκό σοσιαλισμό. Ο 

μπααθισμός προέβαλε την ανάγκη κοινωνικής αλλαγής και οικονομικής δικαιοσύνης, 

η οποία θα επιτυγχανόταν εντός των πλαισίων του αραβικού σοσιαλισμού. Η 

ιδεολογία του μπααθικού κόμματος δεν βασιζόταν αποκλειστικά στους ευρωπαίους 

σοσιαλιστές θεωρητικούς που έδιναν έμφαση στην ταξική πάλη
317

. Αντίθετα, οι 

μπααθιστές υποστήριζαν ότι το οικονομικό μοντέλο της μπααθικής ιδεολογίας δεν 

ήταν ούτε καπιταλιστικό ούτε κομμουνιστικό αλλά συνδύαζε χαρακτηριστικά από τις 

δυο ιδεολογίες και ήταν αποτέλεσμα της μοναδικής ιστορίας του αραβικού κόσμου.  

Επιπλέον, ο μπααθισμός ως ιδεολογία έδινε έμφαση στην παναραβική 

ενότητα
318

 επιδιώκοντας την ενοποίηση όλων των αραβικών κρατών σε μια πολιτική 
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οντότητα και οραματιζόταν την αποκατάσταση της παλαιάς δόξας των 

Αράβων
319

.Ταυτόχρονα, αναγνώριζε τη σχέση μεταξύ του Ισλάμ και της αραβικής 

ταυτότητας. Το Μπάαθ υποστήριζε, επίσης, ότι ο διαχωρισμός των εθνικών συνόρων 

της Συρίας αντανακλούσε τα γαλλικά και βρετανικά συμφέροντα και δεν 

ανταποκρινόταν σε φυσικούς και ιστορικούς διαχωρισμούς. Έτσι, σύμφωνα με το 

κόμμα Μπάαθ η λύση στα προβλήματα εθνικής ταυτότητας που προέκυπταν εξαιτίας 

του τεχνητού διαχωρισμού των «ξένων» δυνάμεων ήταν η υιοθέτηση του αραβικού 

εθνικισμού
320

. Η δημιουργία της «Ενωμένης Αραβικής Δημοκρατίας» και η ένωση
321

 

ανάμεσα σε Αίγυπτο και Συρία έδωσε σάρκα και οστά στην ιδεολογία του 

παναραβισμού. Επίσης, ο μπααθισμός ως ιδεολογία ήταν αντιιμπεριαλιστικός και 

αντισιωνιστικός και επιδίωκε την αληθινή αραβική ανεξαρτησία από κάθε είδους 

αποικιοκρατία. Μάλιστα,  η μπααθική ιδεολογία διακήρυττε  τον σεβασμό απέναντι 

στις θρησκευτικές μειονότητες μέσα σε ένα αραβοισλαμικό πολιτικό πλαίσιο που 

περιλάμβανε αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση και πολιτικά δικαιώματα.  

Υπό αυτές τις συνθήκες γίνεται κατανοητό ότι το μπααθικό κόμμα είχε την 

πρωτοκαθεδρία στο πολιτικό σύστημα της Συρίας. Ο Πρόεδρος Χαφέζ Αλ-Άσαντ 

κυβερνά απολυταρχικά μέσω του εντυπωσιακού αριθμού υπηρεσιών πληροφοριών 

και ασφάλειας
322

 και θέτει μια ολόκληρη κοινωνία υπό ασφυκτική επιτήρηση. Την 

εποχή αυτή οποιαδήποτε αντίδραση, μέσα ή έξω από το Μέτωπο, καταστέλλεται 

άμεσα από το καθεστώς για λόγους ασφαλείας
323

.  

Η πιο ισχυρή αντίδραση απέναντι στην πολιτική κυριαρχία του μπααθικού 

κόμματος προήλθε από τον σουνιτικό ισλαμικό φονταμενταλισμό
324

. Στις αρχές της 

                                                                                                                                            
ιμπεριαλισμού που ήταν αντίθετο στην εθνική συνείδηση των Αράβων, όπως αυτή προέκυπτε από τη 

γλώσσα και τη θρησκεία.  
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δεκαετίας του ’70 οι σχέσεις των δύο στρατοπέδων, ισλαμιστών και καθεστώτος 

Άσαντ, επιδεινώθηκαν με την εκδήλωση ενός κύματος βίαιης αντίδρασης από την 

πλευρά των ισλαμιστών η οποία αντιμετωπίστηκε κατασταλτκά από το καθεστώς. 

Όπως και στα υπόλοιπα κράτη του αραβικού κόσμου, το ισλαμικό κίνημα αύξησε την 

επιρροή του και στη Συρία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, όταν το 

«Πατριωτικό Μέτωπο», στο οποίο συμμετείχε και η «Μουσουλμανική Αδελφότητα» 

διακήρυττε την ανατροπή του Άσαντ μέσω ένοπλου αγώνα και την εγκαθίδρυση 

πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος. Η ισλαμική αντιπολίτευση από την 

εποχή του Χαφέζ αλ-Άσαντ αντιλαμβάνεται το καθεστώς των αλαουιτών
325

 ως ένα 

κοσμικό, αντι-ισλαμικό, σεκταριστικό καθεστώς των Αλαουί, το οποίο πρέπει να 

ανατραπεί. Η κυριαρχία της μειονότητας των Αλαουί την οποία εκπροσωπεί η 

οικογένεια Άσαντ επί μιας πλειοψηφίας σουνιτών μουσουλμάνων αποτελεί 

παράγοντα δημιουργίας εντάσεων στη Συρία.  

Ωστόσο, παρά τις αντιδράσεις, το καθεστώς Άσαντ διατηρείται ακλόνητο 

στην εξουσία. Η επιτυχία του Άσαντ να ελέγχει τις εσωτερικές αντιδράσεις της 

αντιπολίτευσης βασιζόταν από τη μια στους μαζικούς κατασταλτικούς μηχανισμούς 

της κυβέρνησης και από την άλλη στη φιλοσοβιετική στάση
326

. Ωστόσο, κατά τη 

δεκαετία του 1990, η κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.Δ και ο μετασχηματισμός του διεθνούς 

συστήματος από διπολικό σε μονοπολικό υπό την κυριαρχία των ΗΠΑ οδήγησε και 

στην αλλαγή των συσχετισμών στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα της Συρίας. Οι 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης λειτούργησαν ως ο 

καταλύτης για την εισαγωγή φιλελεύθερων πολιτικών μεταρρυθμίσεων και στη 

Συρία, όπως είχε συμβεί και με άλλα καθεστώτα του «Τρίτου Κόσμου». Έτσι, το 

1990, αμέσως μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην 
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Ανατολική Ευρώπη, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά οικονομικών και πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων με στόχο την φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος
327

.  

Ως εκ τούτου, η φιλελευθεροποίηση του πολιτικού συστήματος της Συρίας 

εγκαινιάστηκε, όταν το 1990 το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε  την πρόθεση του 

να καταργήσει τον στρατιωτικό νόμο που είχε τεθεί σε εφαρμογή από την περίοδο της 

Ενωμένης Αραβικής Δημοκρατίας (1958-1961). Ταυτόχρονα, ελήφθησαν μέτρα κατά 

της διαφθοράς με τη σύσταση ειδικών δικαστηρίων, ώστε να εξεταστούν οι 

περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας εκ μέρους κυβερνητικών υπαλλήλων. Οι θέσεις 

του Κοινοβουλίου αυξήθηκαν, ενώ στις εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάιο του 1990 

εκλέχθηκαν αρκετοί ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Το Νοέμβριο του 1991, η προεδρική 

θητεία του Άσαντ ανανεώθηκε. Παρόλο που το μπααθικό κόμμα διατήρησε την 

δύναμη του στο Κοινοβούλιο, ωστόσο το ποσοστό των εδρών του έπεσε από το 66%, 

που ήταν το 1986, στο 54%, το 1990
328

.  Πάνω από 9700 υποψήφιοι συναγωνίστηκαν 

για μια θέση στο Κοινοβούλιο και η προσέλευση στις κάλπες άγγιξε το 60% περίπου. 

Ο αριθμός των γυναικών στο Κοινοβούλιο αυξήθηκε από 18 σε 21. Η νέα αυτή 

θητεία εμπεριείχε μια σειρά προτάσεων σχετικά με τους στόχους, τους σκοπούς και 

την κατεύθυνση της Συρίας για τα επόμενα χρόνια. Το καθεστώς παρουσίαζε ως 

βασική του προτεραιότητα τον εκδημοκρατισμό με την εγκαθίδρυση δημοκρατικών 

θεσμών και με τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα ευνοούσαν τον πολιτικό 

πλουραλισμό και τη δημιουργία επαγγελματικών ενώσεων. Ο εκδημοκρατισμός 

κρινόταν ως το κλειδί που θα οδηγούσε στην οικονομική ανάπτυξη της Συρίας.  

Τα αποτελέσματα των εκλογών επισκιάστηκαν, όμως, από την επίδραση του 

Πολέμου στον Κόλπο το 1991, διότι η στάση του συριακού καθεστώτος προκάλεσε 

εσωτερικές αντιδράσεις. Ωστόσο, οι σχέσεις της Συρίας με τις Δυτικές Δυνάμεις 

βελτιώθηκαν σημαντικά μετά την απόφαση του καθεστώτος να συνταχθεί εναντίον 

του Σαντάμ Χουσεϊν και στο πλευρό του «διεθνούς συνασπισμού». Η απόφαση αυτή 

του συριακού καθεστώτος ερμηνεύθηκε ως μια κίνηση καλής θέλησης προς την 

κατεύθυνση της ειρήνευσης με το Ισραήλ, που θα οδηγούσε στην επιστροφή στη 

Συρία των Υψιπέδων του Γκολάν
329

. Έτσι, η Συρία αποκόμισε αρκετά πολιτικά και 

οικονομικά οφέλη από την κρίση στον Περσικό Κόλπο. Η απόφαση του Προέδρου 
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Άσαντ να στηρίξει την καθοδηγούμενη από τις ΗΠΑ συμμαχία εναντίον του Ιράκ 

συνέβαλε στην έξοδο της Συρίας από τη διεθνή απομόνωση, σε μια επανεκτίμηση του 

καθεστώτος από της Δυτικές Δυνάμεις και στη σταδιακή αναμόρφωση της χώρας.  

 

11.6.2 Ανάληψη της εξουσίας από τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και η «Άνοιξη 

της Δαμασκού»  

  

Μετά τον θάνατο του Χαφέζ Αλ-Άσαντ το 2000 την Προεδρία στη Συρία 

αναλαμβάνει ο υιός του, Μπασάρ
330

. Όταν ο Μπασάρ αλ-Άσαντ ανέλαβε τη εξουσία 

στη Συρία, έδινε την εντύπωση ενός νεωτεριστή ηγέτη. Είχε μάλιστα υποσχεθεί μια 

σειρά δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών απελευθέρωσης της οικονομίας. 

Ο ίδιος ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ στον εναρκτήριο λόγο του 
331
, τον Ιούλιο του 2001, 

αναφέρθηκε στον εκδημοκρατισμό της Συρίας συνδέοντας τον με την ανάπτυξη των 

θεσμών.  

Πράγματι, η πρώτη περίοδος του Μπασάρ Αλ Ασάντ στην εξουσία της Συρίας 

συνδέθηκε με την προσπάθειά του για πάταξη της διαφθοράς, εκσυγχρονισμό του 

κράτους και της κοινωνίας και προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη.  Κάποιες από 

τις μεταρρυθμίσεις του καθεστώτος περιελάμβαναν την τοποθέτηση νέων υπουργών 

στην κυβέρνηση, την χορήγηση αμνηστίας σε χιλιάδες πολιτικούς κρατούμενους και 

το κλείσιμο της φυλακής Mazzeh. Ταυτόχρονα, η Συρία εισήλθε στη διαδικτυακή 

εποχή, ενώ σε επίπεδο οικονομίας προχώρησε σε ιδιωτικοποιήσεις κρατικών 

τραπεζών και έκανε προσπάθειες για την απελευθέρωση της οικονομίας με 

καπιταλιστικούς όρους. Η περίοδος αυτή, της αρχής της διακυβέρνησης του Μπασάρ 

Αλ Άσαντ, έμεινε γνωστή ως η «Άνοιξη της Δαμασκού», διότι ο Άσαντ επέτρεψε την 
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το νεότερο αδελφό του Χαφέζ, Ριφαάτ αλ- Ασάντ, ο οποίος ζούσε εξόριστος, συνήλθε εσπευσμένα και 

ψήφισε ομόφωνα την αλλαγή του ορίου ηλικίας εκλογής προέδρου από τα 40 στα 34, που ήταν τη 

δεδομένη στιγμή και η ακριβής ηλικία του Μπασάρ αλ-Άσαντ.  Βλ. Hourani Albert, ό.π., σ. 627 
331

 Συγκριμένα είχε δηλώσει: «Σε ποιο βαθμό είμαστε δημοκράτες; Και ποια είναι τα κριτήρια για τη 

δημοκρατία; Είναι οι εκλογές; Ή η ελευθερία στις εκδόσεις; Ή η ελευθερία της έκφρασης; Ή είναι 

κάποια άλλη ελευθερία ή δικαίωμα; Λέω, κανένα από αυτά[…]τα δικαιώματα αυτά δεν είναι 
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συνέπεια δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την δημοκρατία των άλλων σε εμάς[…]Θα πρέπει να 

στηριχτούμε στη δική μας δημοκρατική εμπειρία, όπως αυτή θα προκύψει μέσα από την ιστορία μας, 

την κουλτούρα μας και τον πολιτισμό μας[…]θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας 

μας και να προσαρμοστεί στους περιορισμούς της πραγματικότητας μας[…]Τότε το αποτέλεσμα από 

το χτίσιμο των δημοκρατικών θεσμών θα είναι στέρεο, ικανό να αντέχει τους κλυδωνισμούς, όσο 

ισχυροί και αν είναι αυτοί[…]οι καταστροφικές εμπειρίες αποτελούν απόδειξη σε γειτονικές και σε 

μακρινές χώρες». βλ. Aita, Samir, ό.π., σ. 65 
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ελεύθερη διακίνηση των ιδεών  και έκαναν την εμφάνισή τους στη χώρα τα 

λεγόμενα muntadāt (σαλόνια), μικρές ομάδες ατόμων οι οποίες συζητούσαν γύρω 

από πολιτικά και κοινωνικά θέματα.
 
Ανάμεσά στους συνομιλητές υπήρχαν αρκετοί 

διανοούμενοι, μέλη του κόμματος Μπάαθ αλλά και της αντιπολίτευσης. 

Επιπλέον, έπειτα από την άνοδο στην προεδρία της Συρίας του Μπασάρ Αλ-

Άσαντ, η ισλαμική αντιπολίτευση και ιδιαίτερα οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι» 

αύξησαν τις εκκλήσεις τους για διάλογο προς τον νέο Πρόεδρο. Στις αρχές της 

διακυβέρνησης του, του πρότειναν την έναρξη διαβουλεύσεων με σκοπό την 

εγκαθίδρυση στη Συρία ενός σύγχρονου και δημοκρατικού κράτους
332

. Επίσης, τον 

Σεπτέμβριο του 2000 Σύριοι διανοούμενοι και ακτιβιστές πρότειναν στον Άσαντ την 

άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του 1963, την απελευθέρωση των πολιτικών 

κρατουμένων, την επιστροφή των πολιτικών εξορίστων, την κατοχύρωση του 

δικαιώματος της ελευθερία του τύπου και του δικαιώματος δημόσιων συναθροίσεων.   

Όμως, σύντομα η κυβέρνηση Άσαντ σταμάτησε τις προσπάθειες 

εκδημοκρατισμού του πολιτικού συστήματος στη Συρία και η «Άνοιξη της 

Δαμασκού» τερματίστηκε άδοξα
333

. Σύντομα εφαρμόστηκαν ακόμα πιο αυταρχικές 

πολιτικές διακυβέρνησης της χώρας. Αρκετοί από τους απελευθερωμένους 

πολιτικούς κρατούμενους συνελήφθησαν ξανά, όπως και αρκετά μέλη των muntadāt, 

κατηγορούμενοι για σχέσεις με τη «Μουσουλμανική Αδελφότητα».  Η κατάσταση 

επιδεινώθηκε ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2001 και την έναρξη 

του «Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας» των ΗΠΑ και τη συνακόλουθη εισβολή στο 

Ιράκ. Παρά την αποτυχία της «Άνοιξης της Δαμασκού» το αίτημα για 

εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστήματος διατηρήθηκε σε μερίδα της συριακής 

κοινωνίας. Η ελευθερία της έκφρασης και η κριτική κατά της κυβέρνησης 

αναπτύχθηκαν ακόμα περισσότερο ακόμα και σε φιλοκυβερνητικές εφημερίδες
334

. 

Επιπλέον, έκαναν την εμφάνιση τους νέες εφημερίδες και περιοδικά, ενώ κάποιες 

δίκες πολιτικών κρατουμένων διεξήχθησαν δημοσίως υπό την παρουσία 

αντιπροσώπων ξένων κυβερνήσεων και ΜΚΟ.  
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 Balencie Jean Marc & Arnaud de la Grange (eds.), ό.π., σ. 383 
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Η  πολιτική κατάσταση στη Συρία οξύνθηκε στα μέσα του 2005 εξαιτίας της 

πολιτικής της
335

 απέναντι στο Λίβανο. Μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου στο 

Λίβανο, το 1992, ο σουνίτης Άραβας επιχειρηματίας Ραφίκ Χαρίρι αναδείχτηκε ως 

ηγετική φυσιογνωμία στην λιβανέζικη πολιτική σκηνή απολαμβάνοντας την 

υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας και ως ένα βαθμό και της Συρίας σχετικά με την 

υλοποίηση ενός μεταρρυθμιστικού οικονομικού προγράμματος ανασυγκρότησης του 

καταστραμμένου Λιβάνου και ως επί το πλείστον της πόλης της Βυρηττού
336

. 

Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2004 ο Χαρίρι απογοητευμένος από τη διαρκή συριακή 

παρουσία στην πολιτική σκηνή του Λιβάνου παραιτήθηκε. Η αξίωση της Συρίας για 

αντισυνταγματική επέκταση της προεδρικής θητείας του Εμίλ Λαχούντ οδήγησε σε 

όξυνση της πολιτικής κατάστασης στο Λίβανο
337

. Στις 15 Φεβρουαρίου του 2005, ο 

Χαρίρι δολοφονήθηκε, όταν το αυτοκίνητο του μέρος μιας αυτοκινητοπομπής με 

κατεύθυνση την Βυρηττό ανατινάχθηκε
338

. Στις εκθέσεις που ακολούθησαν τη 

δολοφονία γινόταν λόγος για πιθανή ανάμιξη των μυστικών υπηρεσιών της Συρίας 

στη δολοφονία του Λιβανέζου πρωθυπουργού
339

. Ο θάνατος του Χαρίρι είχε ως 

συνέπεια δραματικές πολιτικές αλλαγές στο Λίβανο, που οδήγησαν στη λεγόμενη 

«Επανάσταση των Κέδρων» (Cedar Revolution). Βασικό αίτημα των Λιβανέζων 

διαδηλωτών ήταν η απόσυρση των 14.000 στρατιωτών και μυστικών πρακτόρων που 

διατηρούσε η Συρία στη χώρα
340

 και η διάλυση της κυβέρνησης του Ομάρ Καράμι, 

που ήταν φίλα προσκείμενη στη Συρία. 
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 Η Συρία ποτέ δεν απεδέχθη τη νομιμότητα της Δημοκρατίας του Λιβάνου που δημιούργησαν οι 

γαλλικές αποικιακές αρχές το 1920. Το πρόβλημα αυτό έλαβε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, όταν οι 

Άραβες Μουσουλμάνοι του Λιβάνου διαχώρισαν την θέση τους από τους Μαρονίτες Χριστιανούς, 

διότι αισθάνονταν μεγαλύτερη ιστορική και πολιτιστική συγγένεια με τους υπόλοιπους Άραβες της 
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Συρία. Παρόλα αυτά, η Συρία εξακολούθησε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εσωτερική 

πολιτική σκηνή του Λιβάνου, ενώ μετά τον εμφύλιο πόλεμο στο Λίβανο το 1975 και τη συριακή 

στρατιωτική επέμβαση είχε υπό την κατοχή της κάποια εδάφη του Λιβάνου. Επιπλέον, η Συρία 

εξόπλιζε και χρηματοδοτούσε την σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, την οποία χρησιμοποιούσε τόσο ως 

ανάχωμα στην ισραηλινή κατοχή στο Νότιο Λίβανο, όσο και ως εργαλείο στην επιβολή της συριακής 

ηγεμονίας. Βλ. Jones Jeremy, ό.π., σ. 89 
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  Μετά την δολοφονία του Χαρίρι, το καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ 

δέχθηκε ισχυρές πιέσεις από τις μεγάλες δυνάμεις να συμμορφωθεί με το ψήφισμα 

1559 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με το οποίο η Συρία όφειλε να 

αποσύρει πλήρως τα στρατεύματά της από τον Λίβανο ενώ απαιτούσε και τον 

αφοπλισμό της Χεζμπολάχ
341

. Ο Άσαντ δήλωσε (στις 2 Μαρτίου 2005) πως ήταν 

πρόθυμος να αποσύρει τα στρατεύματα της Συρίας από τον Λίβανο
342

. Τελικώς, τα 

συριακά στρατεύματα ξεκίνησαν να αποσύρονται από τον Λίβανο στις 9 με 10 

Απριλίου 2005, τερματίζοντας μια παρουσία 29 χρόνων στη χώρα. Μέχρι τις 26 

Απριλίου όλα τα Συριακά στρατεύματα είχαν αποσυρθεί από τη χώρα
343

.  

Την ίδια στιγμή στη Συρία, πρόσωπα που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο την 

περίοδο της «Άνοιξης της Δαμασκού» και των muntadāt έκαναν ξανά την εμφάνισή 

τους στο προσκήνιο ζητώντας μεταρρυθμίσεις. Tον Οκτώβριο του 2005 

διαμορφώθηκε ένα κίνημα αντιπολίτευσης εναντίον του Μπασάρ Αλ-Άσαντ με 

αιτήματα δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην Διακήρυξη 

της Δαμασκού και, την οποία υπέγραφαν μέλη της ηγεσίας της «Μουσουλμανικής 

Αδελφότητας», αλλά και υποστηρικτές του φιλελεύθερου και κοσμικού κράτους. 

Βασικός στόχος της αντιπολίτευσης ήταν η αντικατάσταση του καθεστώτος Άσαντ 

από μια δημοκρατική εναλλακτική
344

.  

Επομένως, παρά τις αρχικές διακηρύξεις του Μπασάρ Αλ- Άσαντ για 

φιλελευθεροποίηση του πολιτικού συστήματος, συνολικά η πολιτική ζωή της Συρίας 

συνέχισε να ελέγχεται από το μπααθικό κόμμα. Το πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης 

διατήρησε τα χαρακτηριστικά της περιόδου του Χαφέζ Αλ-Άσαντ και λειτουργούσε 

στη βάση του Συντάγματος του 1973. Με βάση το Σύνταγμα ο Πρόεδρος διοριζόταν 

για επτά έτη από το κυβερνών κόμμα Μπάαθ και εγκρινόταν από το λαό με 

δημοψήφισμα. Το συριακό Σύνταγμα καθόριζε ότι το κόμμα Μπάαθ ηγούνταν και 

παρείχε στο καθεστώς την απαιτούμενη πολιτική νομιμοποίηση. Έτσι, στο συριακό 

Κοινοβούλιο, οι 134 από τις 250 έδρες ανήκαν στο κυβερνόν κόμμα, ενώ κανένα 

κόμμα της αντιπολίτευσης δεν κατείχε περισσότερες από 8 έδρες
345

. Η ανεξαρτησία 

της δικαιοσύνης κατοχυρωνόταν από το Σύνταγμα αλλά οι πολιτικές υποθέσεις 
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εκδικάζονταν από το Ανώτατο Δικαστήριο Κρατικής Ασφαλείας, το οποίο συστάθηκε 

εξαιτίας του νόμου έκτακτης ανάγκης που ίσχυε από το 1963
346

. Οι πολίτες δεν είχαν 

δικαίωμα άσκησης προσφυγής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνεδρίαζε 

κεκλεισμένων των θυρών. Οι δικαστές διορίζονταν από την εκτελεστική εξουσία και 

πολλές φορές οι ομολογίες αποσπόνταν με βίαια βασανιστήρια από τις υπηρεσίες 

ασφαλείας. Η ελευθερία της έκφρασης ουσιαστικά δεν υφίστατο, οι συγκεντρώσεις 

και οι διαδηλώσεις χρειάζονταν την έγκριση της κυβέρνησης και τα εργατικά 

συνδικάτα ελέγχονταν από το μπααθικό κόμμα. Σε κοινωνικό επίπεδο το κόμμα 

Μπάαθ είχε δημιουργήσει ένα πελατειακό δίκτυο, μέσω του οποίου κυρίως νέοι 

ταπεινής καταγωγής είχαν τη δυνατότητα για υποτροφίες, εισαγωγή σε πανεπιστήμια 

της επιλογής τους και εξασφάλιση εργασίας στο δημόσιο ή ακόμα και στον ιδιωτικό 

τομέα στη Συρία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την άλλη είχαν αποδυναμωθεί 

έπειτα από δεκαετίες συλλήψεων και εκφοβισμού από την πλευρά του καθεστώτος 

Άσαντ. Για πολλά χρόνια τα κόμματα αυτά λειτουργούσαν εξόριστα, όπως το 

«Εθνικό Δημοκρατικό Μέτωπο», αλλά χωρίς να έχουν δυνατότητα άσκησης 

σημαντικής επιρροής
347

 στο πολιτικό γίγνεσθαι της Συρίας.  Τον Μάιο του 2005 το 

Κομμουνιστικό Κόμμα μετονομάστηκε σε «Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα» της Συρίας. 

Η «Μουσουλμανική Αδελφότητα» υπήρξε εξόριστη από τις αρχές της δεκαετίας του 

1980 και τα μέλη της είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. Από την εξορία τα μέλη της 

«Μουσουλμανικής Αδελφότητας» ανέπτυξαν σχέσεις με άλλες αντιπολιτευτικές 

δυνάμεις της Συρίας και δεσμεύτηκαν σε ένα διάλογο στη βάση δημοκρατικών 

αρχών.  

Αναφορικά με τη στάση των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στο καθεστώς του 

Μπασάρ Αλ- Άσαντ αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ δεν άσκησαν 

ισχυρές πιέσεις προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού του πολιτικού 

συστήματος στη Συρία, αλλά περιορίστηκαν σε απλές δηλώσεις για εσωτερικές 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το 2003 το αμερικανικό Κογκρέσο εξέδωσε τη Συριακή Πράξη 

Ευθύνης σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ καλούσαν τη Συρία να απέχει από πράξεις 

υποστήριξης της τρομοκρατίας, να σταματήσει την κατοχή του Λιβάνου, να θέσει 
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τέλος στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής και να τερματίσει την παράνομη 

εισαγωγή ιρακινού πετρελαίου, ενώ έθετε τη Συρία προ των ευθυνών της για το ρόλο 

της στη Μέση Ανατολή
348

. Παρά τις παραπάνω αμερικανικές πιέσεις  προς το 

συριακό καθεστώς δεν γινόταν καμιά αναφορά σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Το 

2004, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, εξέδωσε διάταγμα για την κυβέρνηση 

της Συρίας ανακηρύσσοντας την σε μείζονα απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ, 

εξαιτίας της υποστήριξης της τρομοκρατίας, της συνεχιζόμενης κατοχής του Λιβάνου 

και της κατοχής όπλων μαζικής καταστροφής, ενεργειών που υποβάθμιζαν τις 

προσπάθειες των ΗΠΑ για τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση του Ιράκ
349

. 

Ωστόσο και πάλι δεν γινόταν καμία αναφορά στο ζήτημα του εκδημοκρατισμού της 

Συρίας. 

Η ΕΕ από την άλλη επιτάχυνε τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της 

Ευρωσυριακής συνεργασίας στα πλαίσια της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης», αν και 

κάποια ευρωπαϊκά κράτη που συντάσσονταν με τη θέση των ΗΠΑ μπλόκαραν τις 

διαπραγματεύσεις για αρκετούς μήνες, προκειμένου να εισαχθούν πιο αυστηροί όροι 

σε σχέση με τα όπλα μαζικής καταστροφής
350

. Μετά την υπογραφή της Ευρω-

συριακής συνεργασίας το 2004, η Συρία συμφώνησε να οργανώσει εκλογές για τους 

ιρακινούς πολίτες που διαβιούσαν στα εδάφη της και να προχωρήσει σε 

διακανονισμούς ασφαλείας με τις ΗΠΑ για τα σύνορα με το Ιράκ. Παράλληλα, το 

ίδιο διάστημα η Συρία αποκατέστησε τη στρατηγική της σχέση με τη Ρωσία και η 

τελευταία διέγραψε τα παλαιά χρέη του καθεστώτος που είχε συνάψει με τη 

Σοβιετική Ένωση.  

Σε όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και κατά την περίοδο της «ατζέντας για την 

ελευθερία» στη Μέση Ανατολή, οι εξωτερικές δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεν 

υπήρξαν αρκετά υποστηρικτικές προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού στη 

Συρία σε σχέση με άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής. Η εξήγηση βρίσκεται στο ότι η 

αντιπολίτευση στη Συρία που αποτελούνταν, κυρίως, από αριστερά κόμματα δεν 

έχαιρε της υποστήριξης των ΗΠΑ. Μάλιστα, οι επίσημες αναφορές του Υπουργείου 

Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωναν ότι δεν υπάρχει οργανωμένη αντιπολίτευση στη 

Συρία, ενώ επισήμαιναν ότι οι αντικαθεστωτικές δράσεις ήταν ελάχιστες
351

. Το 2002, 

στην έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις πρακτικές απέναντι στα 
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ανθρώπινα δικαιώματα αναφερόταν η καταστολή που χρησιμοποιούσε το καθεστώς 

απέναντι στην αντιπολίτευση παρουσιάζοντας μεμονωμένα περιστατικά, 

αποσιωπήθηκε όμως η έκταση του πολιτικού κινήματος της «Άνοιξης της 

Δαμασκού», ενώ και πάλι οι ΗΠΑ απέφυγαν να προβούν σε επίσημες δηλώσεις
352

. 

Από την άλλη, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις φιλοξενούσαν αρκετούς από τους 

πολιτικούς εξορίστους της συριακής αντιπολίτευσης τόσο από την αριστερά όσο και 

από το ισλαμικό κίνημα που είχαν βρει άσυλο στη Γαλλία και στη Γερμανία. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προβεί σε μια σειρά δημόσιων δηλώσεων προκρίνοντας 

την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων χωρίς, ωστόσο, οι δράσεις αυτές να 

μετεξελιχθούν σε έναν επίσημο διάλογο με τη συριακή αντιπολίτευση ή σε μια 

επίσημη υποστήριξη. 

 Σε γενικές γραμμές, πριν την «Αραβική Άνοιξη», οι εξωτερικές δυνάμεις δεν 

συνεργάστηκαν με τις αντιπολιτευόμενες πολιτικές δυνάμεις της Συρίας, ώστε να 

ενισχυθούν πολιτικά έναντι του κόμματος Μπάαθ, όπως και δεν άσκησαν καμία 

πίεση στο καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ για ενίσχυση των δημοκρατικών 

πρακτικών, όπως για παράδειγμα είχε συμβεί με το καθεστώς Μουμπάρακ στην 

Αίγυπτο. Η στάση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι μια πιθανή 

δημοκρατική μετάβαση στη Συρία θα μπορούσε να ανατρέψει ολοκληρωτικά την 

ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή και να απειλήσει σοβαρά τη σταθερότητα στη 

Μέση Ανατολή. Η «Αραβική Άνοιξη» στη Συρία και η αρνητική στάση των μεγάλων 

δυνάμεων προς την κατεύθυνση μιας στρατιωτικής επέμβασης με στόχο την 

ανατροπή Άσαντ συνηγορούν, όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια, υπέρ της παραπάνω 

άποψης.  

 

11.6.3 Η εξέγερση κατά του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ- Άσαντ και η 

στάση των Μεγάλων Δυνάμεων 

 

Οι μαζικές διαδηλώσεις εναντίον των μονοκομματικών καθεστώτων του 

αραβικού κόσμου δεν άφησαν ανεπηρέαστη τη Συρία. Στη Συρία οι πρώτες 

διαδηλώσεις
353

 εναντίον του καθεστώτος ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2011 και οι 
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διαδηλωτές απαιτούσαν την παραχώρηση περισσότερων ελευθεριών και την 

ακύρωση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, το οποίο είχε τεθεί σε εφαρμογή  από 

το 1963, έπειτα από το πραξικόπημα που είχε φέρει στην εξουσία το κόμμα Μπάαθ. 

Στο επόμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε μια σειρά διαδηλώσεων στη Συρία αλλά οι 

πιο μαζικές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος Άσαντ ξεκίνησαν από τη πόλη της 

νοτιοδυτικής Συρίας, Νταραά (Daraa)
354

, μιας απομακρυσμένης επαρχιακής πόλης, 

στις 18 Μαρτίου 2011
355

. Οι διαδηλωτές αντιμετωπίστηκαν βίαια και αρκετοί από 

αυτούς σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας. Μετά τη Νταραά διαδηλώσεις 

ξέσπασαν και στις πόλεις Δαμασκό, Λατάκια, Χομς, Χαμά και Καμισλύ 

προσπερνώντας περιοχές Κούρδων και Δρούζων καθώς και τα ορεινά χωριά και τις 

παραλιακές πόλεις που αποτελούν προπύργια των Αλαουιτών. Η βία στην εξέγερση 

της Συρίας ήταν ιδιαίτερα έντονη στην πόλη Χομς, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της 

χώρας, λόγω της εκρηκτικής δημογραφίας: τα δύο τρίτα αποτελούνταν από Σουνίτες, 

το ένα τέταρτο από Αλαουίτες και το ένα δέκατο από Χριστιανούς. Επομένως, οι 

σεχταριστικές τάσεις σε αυτή την πόλη υπήρξαν ιδιαίτερα έντονες.  

Ως απάντηση στη διάδοση των εξεγέρσεων, η κυβέρνηση υποσχέθηκε σειρά 

μέτρων, μεταξύ των οποίων την άρση του στρατιωτικού νόμου και τη νομιμοποίηση 

των πολιτικών κομμάτων πέρα από το κυβερνόν. Παράλληλα, ο Άσαντ υποσχέθηκε 

την ανάπτυξη μηχανισμών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την παροχή 

περισσότερων πολιτικών ελευθεριών και την αύξηση των μισθών των δημοσίων 

υπαλλήλων
356

. Στις 29 Μαρτίου ο Άσαντ δέχθηκε την παραίτηση της κυβέρνησής 

του, αλλά ο πρωθυπουργός Μουχάμαντ Νατζί αλ Οταρί συνέχισε να ασκεί τα 

υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στις 16 Απριλίου, ο Άσαντ ανακοίνωσε πως προχωρά 

στην άρση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στη Συρία. Αν και η απόφαση αυτή 

υλοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά, ωστόσο αυτή δεν στάθηκε ικανή να σταματήσει τις 

διαδηλώσεις. 
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 Τελικώς, η συριακή κυβέρνηση χρησιμοποίησε το συριακό στρατό, για να 

καταστείλει την εξέγερση, και αρκετές πόλεις πολιορκήθηκαν. Ο στρατός παρέμεινε 

σε γενικές γραμμές πιστός στο καθεστώς του Άσαντ περιπλέκοντας την πτώση του 

καθεστώτος. Η Χεζμπολάχ, επίσης, στήριξε ανοιχτά το καθεστώς Άσαντ. Αν και 

υποστήριξε φανερά όλες τις εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης» σε Τυνησία, 

Αίγυπτο, Λιβύη, Υεμένη και στο Μπαχρέιν, τήρησε μια εχθρική στάση στην 

εξέγερση της Συρίας. Η στάση αυτή ερμηνεύθηκε από πολλούς αναλυτές ως 

απορρέουσα από το σιιτικό δόγμα της οργάνωσης και της στήριξης που της παρέχεται 

από το Ιράν σε μια προσπάθεια να επικρατήσει στην περιοχή ως θρησκευτικός και 

πολιτικός ηγέτης των σιιτών μουσουλμάνων, με σύμμαχο το καθεστώς Άσαντ.  

Την ίδια στιγμή, το Εθνικό Συριακό Συμβουλιό και του ο Ελεύθερος Συριακός 

Στρατός ανασυνέταξαν τις δυνάμεις των αντικαθεστωτικών οι οποίοι, ωστόσο, δεν 

διέθεταν την απαιτούμενη οργάνωση και τους απαιτούμενους πόρους, προκείμενου 

να προκαλέσουν από μόνοι τους την πτώση του καθεστώτος χωρίς εξωτερική 

βοήθεια. Η εξέγερση στη Συρία έχει θρησκευτική υπόσταση καθώς η αντιπολίτευση 

κυριαρχείται από σουνίτες μουσουλμάνους, ενώ τα κορυφαία στελέχη της 

κυβέρνησης είναι αλαουίτες μουσουλμάνοι. Πάντως, η «Αραβική Άνοιξη» στη Συρία 

έλαβε τη μορφή ενός εμφυλίου πολέμου.  

Η κρίση στη Συρία και το σθένος του καθεστώτος Άσαντ απέναντι στους 

αντικαθεστωτικούς έχει φέρει σε αντιπαράθεση τόσο τις μεγάλες δυνάμεις όσο και τις 

περιφερειακές αναφορικά με την ανάγκη προσφυγής ή μη στη λύση της διεθνούς 

παρέμβασης για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Με αφορμή την κρίση στη Συρία 

μεγάλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία, η Κίνα, οι ΗΠΑ αλλά και περιφερειακές δυνάμεις, 

όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, επιδιώκουν  να αποκτήσουν ρόλο και 

να επεκτείνουν την επιρροή τους στο περιφερειακό και διεθνές γίγνεσθαι. Η Συρία, 

εξάλλου, είναι ένα κράτος σημαντικής διεθνοπολιτικής σημασίας. Η στρατηγική θέση 

της Συρίας στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου και η γεωγραφική της γειτνίαση με 

μια σειρά κρατών υψίστης πολιτικής και οικονομικής σημασίας, όπως το Ιράκ, μέρος 

του οποίου είναι και η Αυτόνομη Κουρδική Περιοχή, την καθιστούν άκρως 

σημαντική για τα συμφέροντα τόσο των μεγάλων δυνάμεων όσο και των 

περιφερειακών δυνάμεων στην περιοχής της Μέσης Ανατολής.  

Ως εκ τούτου οι προσπάθειες για την ειρήνευση και τον εκδημοκρατισμό στη 

Συρία έρχονται αντιμέτωπες με τον έντονο ανταγωνισμό των διεθνών παικτών και με 

την προσπάθεια των περιφερειακών και των μεγάλων δυνάμεων του διεθνούς 
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συστήματος να διατηρήσουν τα ερείσματα τους στην περιοχή ή να δημιουργήσουν 

νέα.  Στη διεθνή σκηνή μετά τη συριακή κρίση διακρίνουμε τη διαμόρφωση δύο 

συνασπισμών κρατών, οι οποίοι τάσσονται είτε υπέρ, είτε κατά της διεθνούς 

στρατιωτικής επέμβασης με σκοπό την απομάκρυνση του καθεστώτος Άσαντ. Στην 

πρώτη κατηγορία κρατών εντάσσονται οι δυνάμεις αυτές, οι οποίες στηρίζουν με τη 

στάση τους το καθεστώς Άσαντ εναντίον των αντικαθεστωτικών, προκειμένου να μην 

απειληθούν τα συμφέροντα τους εξαιτίας μια πιθανής αλλαγής του status quo στην 

περιοχή, ενώ στη δεύτερη κατηγορία κρατών ανήκουν εκείνες που επιθυμούν την 

στρατιωτική επέμβαση επικαλούμενες ανθρωπιστικούς λόγους και την απομάκρυνση 

του καθεστώτος Άσαντ, κάθως μια πιθανή αλλαγή θα ήταν ευνοϊκή για τα 

συμφέροντά τους. Ο διεθνής ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών εκδηλώθηκε σε 

πρώτη φάση κυρίως σε διπλωματικό επίπεδο στα πλαίσια διεθνών οργανισμών και, 

συγκεκριμένα, του ΟΗΕ. 

 Οι μεγάλες δυνάμεις που υποστήριζαν την απομάκρυνση του Άσαντ από την 

εξουσία αντέδρασαν αρχικώς με την επιβολή κυρώσεων. Η πρώτη αντίδραση 

απέναντι στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από το καθεστώς Άσαντ ήρθε από 

την κυβέρνηση των ΗΠΑ.  Στις 18 Μαΐου 2011, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ 

Ομπάμα, υπέγραψε μια εκτελεστική απόφαση με την οποία έθετε σε ισχύ κυρώσεις 

κατά του Μπασάρ αλ-Άσαντ, σε μια προσπάθεια να πιέσει το καθεστώς του «...να 

τερματιστεί η χρήση βίας εναντίον του λαού του και να αρχίσει τη μετάβαση σε ένα 

δημοκρατικό σύστημα που προστατεύει τα δικαιώματα των Σύριων...»
357

. Οι 

κυρώσεις αφορούσαν στο πάγωμα των τυχόν περιουσιακών στοιχείων του Σύριου 

Προέδρου, είτε στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε εντός της δικαιοδοσίας των 

ΗΠΑ
358

. Στη συνέχεια, την 23η Μαΐου του 2011, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ 

συμφώνησαν, σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, να καταχωρήσουν τον Μπασάρ αλ 

Άσαντ και εννέα άλλους αξιωματούχους του σε λίστα απαγόρευσης επίσκεψης στην 

ΕΕ, καθώς και σε πάγωμα τυχόν περιουσιακών στοιχείων τους
359

. Στις 24 Μαΐου 

2011 κυρώσεις επέβαλε και ο Καναδάς
360

. 
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Στις 20 Ιουνίου 2011, σε μια ομιλία διάρκειας περίπου μιας ώρας ως 

απάντηση στα αιτήματα των διαδηλωτών και τις ξένες πιέσεις, ο Μπασάρ αλ-Άσαντ 

υποσχέθηκε «εθνικό διάλογο», που θα περιλάμβανε κινήσεις προς τη μεταρρύθμιση, 

νέες κοινοβουλευτικές εκλογές και μεγαλύτερες ελευθερίες. Προέτρεψε, επίσης, τους 

πρόσφυγες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από την Τουρκία στην οποία είχαν 

διαφύγει, ενώ διαβεβαίωσε πως θα παραχωρούσε αμνηστία και κατηγόρησε «ένα 

μικρό αριθμό σαμποτέρ» για την όλη αναταραχή που προκλήθηκε
361

. 

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2011 και ενώ η κρίση στη Συρία συνεχιζόταν, η 

Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Πορτογαλία αποφάσισαν την προώθηση στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενός σχεδίου για απόφαση κατά της Συρίας, το οποίο 

θα καταδίκαζε το συριακό καθεστώς για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων χωρίς 

όμως να προχωρά σε κυρώσεις
362

. Η Κίνα και η Ρωσία, όμως, άσκησαν βέτο στο 

σχέδιο, καθώς υποστήριξαν ότι μία απόφαση του ΟΗΕ θα άνοιγε το δρόμο σε 

στρατιωτική επέμβαση στη Συρία
363

.  

Σημαντική δράση ανέπτυξαν και περιφερειακοί θεσμοί, όπως ο Αραβικός 

Σύνδεσμος, ο οποίος άσκησε πίεση στο καθεστώς Άσαντ υπέρ του τερματισμού των 

βιαιοπραγιών κατά των άμαχων πληθυσμών. Τελικώς, στις 12 Νοεμβρίου 2011 ο 

Αραβικός Σύνδεσμος ανέστειλε τη συμμετοχή της Συρίας 
364

 και έδωσε διορία στην 

κυβέρνηση της χώρας να αποδεχθεί αποστολή παρατηρητών, για να μην βρεθεί 

αντιμέτωπη με οικονομικές κυρώσεις. Αρχικά, το τελεσίγραφο δεν έγινε δεκτό και ο 

Σύνδεσμος προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων
365

 στο καθεστώς του Μπασάρ αλ-

Άσαντ, ύστερα από έκτακτη σύνοδο στο Κάιρο. Η κυβέρνηση του Άσαντ κατηγόρησε 

τον Αραβικό Σύνδεσμο για οικονομικό πόλεμο. Λίγες μέρες αργότερα οικονομικές 
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κυρώσεις σε βάρος του καθεστώτος ανακοίνωσε και η κυβέρνηση της Τουρκίας ενώ 

σε νέες κυρώσεις προέβησαν και οι ΗΠΑ με την ΕΕ. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους 

τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι η κρίση στη Συρία είχε μετεξελιχθεί σε εμφύλιο 

πόλεμο
366

. 

Τελικά, στα μέσα Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση Άσαντ δέχθηκε την αποστολή 

παρατηρητών του Αραβικού Συνδέσμου
367

, με σκοπό την παρακολούθηση του 

σχεδίου για τον τερματισμό της κρίσης, που περιελάμβανε την απόσυρση των 

στρατιωτών από τους δρόμους των πόλεων όπου πραγματοποιούνται οι διαδηλώσεις, 

την απελευθέρωση κρατουμένων και την έναρξη του διαλόγου της κυβέρνησης με 

την αντιπολίτευση, ενώ σε γενικές γραμμές η κυβέρνηση Άσαντ δεσμεύτηκε σε μια 

σειρά πολιτικών μεταρρυθμίσεων
368

. Η άρνηση του Άσαντ όμως στην πρόταση του 

Αραβικού Συνδέσμου «...να μεταβιβάσει εξουσίες στον αντιπρόεδρο...» και, μέσα σε 

δύο μήνες, να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή και της 

αντιπολίτευσης, οδήγησε σε νέες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εναντίον 22 

στελεχών των δυνάμεων ασφαλείας και εναντίον οκτώ οργανισμών), σε νέα 

κλιμάκωση της βίας και, τελικά, στην αναστολή της αποστολής των παρατηρητών 

του Αραβικού Συνδέσμου, αν και η Συρία είχε αποδεχθεί την παράταση της 

αποστολής μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου
369

. 

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2012, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι 

Λαβρόφ συναντήθηκε
370
με τον Μπασάρ αλ Άσαντ στη Δαμασκό. Η συνάντηση αυτή 
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έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά την εκ νέου άσκηση βέτο από την Κίνα και τη Ρωσία 

στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για ψήφισμα που καταδικάζει τη βίαιη 

καταστολή στη Σύρια, σε μία συνεδρίαση όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ 

Ομπάμα, κάλεσε τον Άσαντ «...να σταματήσει αμέσως τις δολοφονίες και τα 

εγκλήματα εναντίον του λαού του...να εγκαταλείψει την εξουσία και να επιτρέψει την 

άμεση δημιουργία μιας δημοκρατικής μετάβασης...», κατηγορώντας τον ότι 

«δολοφονεί αθώους»
371

.  

Μετά την αποτυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας να καταλήξει σε ένα ψήφισμα 

κοινά αποδεκτό, τελικώς, ο ΟΗΕ και ο Αραβικός Σύνδεσμος κατέληξαν στον ορισμό 

του πρώην Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν ως ειδικού απεσταλμένου του 

Οργανισμού και του Αραβικού Συνδέσμου για την ανάληψη διαμεσολαβητικών 

προσπαθειών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση της Συρίας
372

. Παρά τις 

προσπάθειες για ειρήνευση στην Συρία στη βάση ενός σχεδίου έξι σημείων οι 

διαμεσολαβητικές προσπάθειες του ΟΗΕ απέτυχαν
373

. Τον Ιούνιο κλιμακώθηκε 

ακόμα περισσότερο η βία μεταξύ αντικαθεστωτικών και δυνάμεων του Άσαντ, ενώ η 

Ρωσία άσκησε βέτο σε ένα ακόμα ψήφισμα των Δυτικών σχετικά με την επιβολή 

οικονομικών κυρώσεων
374

. Η σθεναρή αντίσταση της Ρωσίας απέναντι σε 

οποιαδήποτε επέμβαση στη Συρία και η ανεξέλεγκτη κατάσταση στην οποία είχε 

περιέλθει η χώρα ανάγκασαν τον Κόφι Ανάν σε παραίτηση στις 2 Αυγούστου 2012.  

Η εξέταση των συμφερόντων και των φιλοδοξιών της Ρωσίας, τουλάχιστον 

όπως αποτυπώθηκαν στη συριακή κρίση, αποτελεί ζήτημα μείζονος ενδιαφέροντος 

σχετικά με την υπό διαμόρφωση νέα τάξη πραγμάτων στη μεταψυχροπολεμική 
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συναντήθηκε ο Λαβρόφ», Έθνος, 7-2-2012 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63613499 και  «Συρία: «Ετοιμος για 

διάλογο» ο Ασαντ λέει ο Σεργκέι Λαβρόφ», Το Βήμα, 7-2-2012 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=442359 
371

 «Βέτο από Ρωσία και Κίνα στον ΟΗΕ για την Συρία», Έθνος, 4-2-2012 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63612332 
372

 Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, A/RES/66/253 της 16
ης

 Φεβρουαρίου 2012. Κοινό 

Ανακοινωθέν του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου της 23
ης

 Φεβρουαρίου 2012 
373

 Τον Μάρτιο του 2012, ο Κόφι Ανάν συναντήθηκε με τον Μπασάρ αλ Άσαντ στα πλαίσια 

ειρηνευτικής αποστολής στη Συρία. Ο Αλ Άσαντ, στη συνάντησή τους, απέδωσε ξανά τις ευθύνες σε 

«ένοπλες ομάδες τρομοκρατών», αλλά τελικά αποδέχτηκε ένα σχέδιο έξι σημείων που πρότεινε ο Ανάν 

για τον τερματισμό της κρίσης, χωρίς όμως αυτό να τηρείται στην πράξη, με τις συγκρούσεις να 

συνεχίζονται και μετά την συμφωνία. Ο Γ.Γ του ΟΗΕ φάνηκε να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση των 

Μπασάρ αλ-Άσαντ για μια συμφωνία διεξόδου από την κρίση στη βάση έξι σημείων. Αν και αρχικώς 

συμφωνήθηκε κατάπαυση των πυρός στη Συρία και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές τελικά το 

καθεστώς Άσαντ αθέτησε τις υποσχέσεις του και παραβίασε την ανακωχή με αποτέλεσμα να ακυρωθεί 

η ειρηνευτική διαδικασία. Βλ. Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, S/RES/2042, 14 Απριλίου 

2012 
374

 Ραπτόπουλος Νικόλαος, ό.π., σ. 79 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63613499
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=442359
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63612332


 

[556] 

 

εποχή. Για τη Ρωσία, η εμπλοκή των ΗΠΑ στο συριακό ζήτημα προσβάλλει την 

παραδοσιακή σφαίρα επιρροής της και της ζώνης απομόνωσης μεταξύ της Ρωσίας και 

του ΝΑΤΟ. Μέσω των στρατιωτικών δεσμών με το καθεστώς της Δαμασκού η Ρωσία 

καταφέρνει να προβάλλει την ισχύ της στη Μέση Ανατολή αλλά και πέραν αυτής. 

Στο πλαίσιο της αναθέρμανσης ενός νέου ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού μεταξύ 

ΗΠΑ και Ρωσίας, «για τα στρατηγικά σημεία του πλανήτη, η Μόσχα φαίνεται 

αποφασισμένη να καταβάλει κάθε αναγκαία προσπάθεια έτσι ώστε να μην 

εγκαταλείψει τους συμμάχους της στον Αραβικό Κόσμο, όπως η Συρία, πράγμα που 

θα σήμαινε τον αποκλεισμό της από την Ανατολική Μεσόγειο»
375

. Με άλλα λόγια, οι 

στόχοι της Ρωσίας προσανατολίζονται στην ανάκτηση του κυρίαρχου ρόλου και της 

επιρροής που διαδραμάτιζε κατά το  παρελθόν έτσι ώστε να ανταγωνιστεί τις 

ΗΠΑ
376

. Επομένως, η Ρωσία επιχειρεί να εμποδίσει την αύξηση της αμερικανικής 

επιρροής στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που στη «μετά-Άσαντ» Συρία είναι 

πιθανό να ανέλθουν στην εξουσία «φιλοδυτικές» και «φιλοαμερικανικές» πολιτικές 

δυνάμεις.  

Κατά δεύτερον, η υποστήριξη των επαναστάσεων της «Αραβικής Άνοιξης» 

ενισχύει τις επαναστατικές δυνάμεις που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους 

τσετσένους αντάρτες
377

. Για τη Ρωσία η πολιτική εκδημοκρατισμού που ακολουθεί η 

Δύση και η υποστήριξη των επαναστάσεων μέσω επεμβάσεων στα εσωτερικά τρίτων 

χωρών προκαλούν τη διάλυση του κράτους και αποσταθεροποιούν το διεθνές 

σύστημα χωρίς να υπάρχουν βιώσιμες μεταβατικές λύσεις. Σε γενικές γραμμές, η 

Ρωσία τηρεί αρνητική στάση απέναντι στις εξωτερικές επεμβάσεις με στόχο την 

αλλαγή καθεστώτων
378

. Η θέση αυτή της Ρωσίας αναβαθμίστηκε ειδικά μετά την 

επέμβαση στη Λιβύη και το χάος που αυτή προκάλεσε. Επομένως, εάν η Συρία 

καταλήξει ένα αδύναμο κράτος και ενισχυθούν οι επαναστατικές δυνάμεις, η Ρωσία 

φοβάται διάχυση των εντάσεων σε ευάλωτες περιοχές του Βορείου Καυκάσου κάτι 

που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ρωσίας. Επιπλέον, είναι προς το 

συμφέρον της Ρωσίας ως ίσως της μοναδικής δύναμης που δεν εξαρτάται από τα 

ενεργειακά αποθέματα της Μέσης Ανατολής να συνάψει οικονομικές σχέσεις με τα 

κράτη εκείνα που έχουν υποστεί οικονομικές κυρώσεις από τη Δύση, καθώς και με 
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εκείνες που ο ανταγωνισμός είναι μικρός για τις ρωσικές εξαγωγές, όπως με το 

Ισραήλ και την Τουρκία
379

.  

Επιπλέον, η Συρία θεωρείται η τελευταία εναπομείνασα σύμμαχος
380

 της 

Ρωσίας στη Μέση Ανατολή από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.  Η σχέση αυτή 

μεταξύ Ρωσίας και Συρίας συνεχίζεται
381

 και στη μετασοβιετική εποχή. Κατά 

συνέπεια, η Ρωσία προσφέρει αφειδώς την υποστήριξη της στο καθεστώς Άσαντ
382

 

και αντιτίθεται σε μια πολιτική ξένης στρατιωτικής επέμβασης στη συριακή κρίση, 

που θα επέφερε την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, επειδή φοβάται μήπως 

επαναληφθεί το σενάριο της Λιβύης
383

 και αναγκαστεί να χάσει άλλον έναν ισχυρό 

σύμμαχο στην περιοχή, από τη στιγμή μάλιστα που το τέλος του πολέμου στη Λιβύη 
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προσωπικές επαφές μεταξύ ρώσων στρατιωτικών, διπλωματών, εμπόρων όπλων και στελεχών του 

καθεστώτος Άσαντ. Βλ. Μπόση Μαίρη, ό.π., σ. 224 και Trenin Dmitri, «Το ρωσικό «όχι» για τη Συρία. 

Γιατί η Μόσχα θέλει να σταματήσει την Αραβική Άνοιξη», Foreign Affairs, The Hellenic Edition, 08-

02-2012 
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πόλεμο εναντίον του καθεστώτος Καντάφι, σε αεροπορική επίθεση του ΝΑΤΟ με στόχο την 

εκκαθάριση των στρατευμάτων του Καντάφι με αποτέλεσμα και εξαιτίας της σκληρότητας που 

επέδειξε το καθεστώς Καντάφι να υπάρξει ένας υπολογίσιμος αριθμός θυμάτων μεταξύ των αμάχων, 

κυρίως στην Τρίπολη και στη Σύρτη. Παράλληλα, το νέο καθεστώς στη Λιβύη είναι λιγότερο κοσμικό 

και μερικοί από τους ηγέτες του είναι ύποπτοι για διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα. Η Ρωσία θεωρεί ότι 

αυτό που αξιολογήθηκε από πολλούς ως μια επανάσταση εναντίον του καθεστώτος είναι στην 

πραγματικότητα ένας εμφύλιος πόλεμος που αντικατέστησε τη δικτατορία του Καντάφι με το χάος. 

Τέλος, η ανατροπή του Καντάφι απέφερε άμεσες οικονομικές και εμπορικές υπογραφές προνομιακών 

συμβολαίων με τα δυτικά κράτη, ενώ δεν ανανεώθηκαν οι σχέσεις με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα η 

τελευταία να αισθάνεται ότι αποκλείστηκε από τη διανομή. Βλ. Kampfer John, “John Kampfer: For 

Russia and China, the Arab Spring only offers a warning,” The Independent, 6-2-2012 

http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/john-kampfer-for-russia-and-china-the-arab-

spring-only-offers-a-warning-6579542.html και Trenin Dmitri, «Το ρωσικό «όχι» για τη Συρία. Γιατί η 

Μόσχα θέλει να σταματήσει την Αραβική Άνοιξη», Foreign Affairs, The Hellenic Edition, 08-02-2012 

και Μπόση Μαίρη, ό.π., σ. 222 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/08/2011828943035319.html
http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/john-kampfer-for-russia-and-china-the-arab-spring-only-offers-a-warning-6579542.html
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επέτρεψε στις ΗΠΑ και στις υπόλοιπες δυτικές δυνάμεις να επεκτείνουν τη σφαίρα 

επιρροής τους στη Βόρεια Αφρική και να παγιώσουν τη θέση τους
384

. Παρόλα αυτά 

για τη ρωσική στρατηγική η Λιβύη ήταν πάντα στο περιθώριο της γεωπολιτικής της 

Μέσης Ανατολής. Η Συρία, ωστόσο, αξιολογείται διαφορετικά, καθώς ο εμφύλιος 

που μαίνεται ήδη θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία ολόκληρης της 

περιοχής
385

 και, κυρίως, του Λιβάνου, της Ιορδανίας και του Ιράκ. Επομένως, η 

Ρωσία ενδιαφέρεται να διαφυλάξει τα συμφέροντα της και την επιρροή της στη Συρία 

και στην προσπάθεια της αυτή επιχειρεί να πάρει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στη 

Δύση και στον Άσαντ και να εξασφαλίσει για αυτόν μια ασφαλή διέξοδο από την 

κρίση. Ωστόσο, παρά την υποστήριξη που προσφέρει στο καθεστώς, η Ρωσία έχει 

προσεγγίσει και τις αντικυβερνητικές δυνάμεις σε μια προσπάθεια να χειριστεί 

επιδέξια την περίπτωση μια συριακής καθεστωτικής αλλαγής
386

.  

Επίσης, το Ιράν είναι παραδοσιακά στρατηγικός σύμμαχος του καθεστώτος 

Άσαντ από την εποχή της ισλαμικής επανάστασης του 1979 και στηρίζει τη Δαμασκό 

σε διπλωματικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο. Η Συρία χρησιμεύει ως 

προγεφύρωμα του Ιράν στην Ανατολική Μεσόγειο και ως βασική γραμμή 

ανεφοδιασμού της οργάνωσης Χεζμπολάχ. Η δογματική συγγένεια μεταξύ σιιτών και 

αλαουιτών βοηθάει στην ανάπτυξη καλών σχέσεων ανάμεσα στη Συρία και στο 

Ιράν
387

. Η υποστήριξη που παρέχει το Ιράν προς τη Συρία οφείλεται, ωστόσο, 

περισσότερο στην προσπάθεια της να εξισορροπήσει την πίεση που δέχεται από τις 

δυτικές δυνάμεις. Το Ιράν βρήκε έναν φυσικό σύμμαχο στη Μέση Ανατολή με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική συμμαχία προς αυτήν του Ισραήλ 

και των ΗΠΑ. Για το Ιράν η κατάρρευση του συριακού καθεστώτος σημαίνει την 

κατάρρευση της ιρανικής στρατηγικής στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν 

επιδιώκει να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην περιοχή και να αποκτήσει status 
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περιφερειακής υπερδύναμης εκμεταλλευόμενο τη συμμαχία του με τη Συρία και τη 

σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου.  

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, από την πλευρά της, παρέχει στήριξη στο 

καθεστώς Άσαντ εξαιτίας των οικονομικών δεσμών που διατηρεί με τη Συρία
388

. Σε 

γενικές γραμμές,  η Κίνα επέλεξε να διαφοροποιηθεί από το δυτικό κόσμο και να 

ταχθεί υπέρ εκείνων των κρατών που υφίστανται πιέσεις από τη Δύση.  

Το καθεστώς Άσαντ διατηρείται, επομένως, στην εξουσία βασιζόμενο στους 

συμμάχους του, Ιράν και Ρωσία, και με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει να εμποδίσει την 

εναντίον του διεθνή στρατιωτική επέμβαση κερδίζοντας χρόνο για την καθυπόταξη 

των ανταρτών. 

Ο δεύτερος συνασπισμός κρατών αποτελείται από εκείνα που τάσσονται υπέρ 

μιας λύσης που θα περιορίσει τον Άσαντ και τις δυνάμεις καταστολής στη Συρία, ενώ 

θα ευνοήσει τη συμμετοχή στην εξουσία των αντικαθεστωτικών. Ο συνασπισμός 

αυτός αποτελείται από τις ΗΠΑ και τις δυτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις. Από τις 

περιφερειακές δυνάμεις που επιθυμούν την έξωση του Άσαντ από τη Συρία στο 

μεσανατολικό υποσύστημα εντάσσονται η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η 

Τουρκία
389

. 

Η αντίδραση των ΗΠΑ στη συριακή κρίση υπήρξε εξαιρετικά 

καθυστερημένη. Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Μαρτίου στη Συρία δεν 

προκάλεσαν την αντίδραση της Ουάσιγκτον παρά μόνο αφού το αντικαθεστωτικό 

ρεύμα κατά του καθεστώτος Άσαντ άρχισε να ενδυναμώνεται και μόνο τότε η 

κυβέρνηση Ομπάμα άρχισε να συζητά την ανάγκη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Η 

αρχική αντίδραση των ΗΠΑ περιορίστηκε σε διπλωματικές πιέσεις προς το καθεστώς 

σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και σε δημόσιες δηλώσεις που καταδίκαζαν τη βία του 

καθεστώτος εναντίον των πολιτών. Ακολούθησε εμπάργκο στην αγορά συριακού 

πετρελαίου από τις ΗΠΑ
390

. Η πολιτική του προέδρου Ομπάμα χαρακτηρίστηκε ως η 
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πολιτική της «αριστοτεχνικής αδράνειας»
391

, καθώς σε γενικές γραμμές η 

αμερικανική στάση απέναντι στη συριακή κρίση απέφευγε την ενεργό εμπλοκή
392

. Οι 

αρχικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ αφορούσαν στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων 

στη Συρία σε συνδυασμό με τη διπλωματική απομόνωση. Εξάλλου, η προοπτική μιας 

στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία κρίθηκε ως άκρως επικίνδυνη για την 

αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής, ενώ η υποστήριξη των 

αντικαθεστωτικών σουνιτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμφύλιο πόλεμο με τους 

Αλαούιτες, Δρούζους και Χριστιανούς της περιοχής.  

Από την άλλη η ΕΕ, έναντι της κρίσης στη Συρία, τοποθετήθηκε με 

διακηρύξεις για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μετάβαση στη 

δημοκρατία έπειτα από την απομάκρυνση του Μπασάρ Αλ Άσαντ. Στο πλαίσιο αυτό 

πάρθηκε μια σειρά μέτρων, όπως παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, απαγορεύσεις σε 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο
393

  

και επιβλήθηκε εμπάργκο όπλων.  Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Λιβύης, τα 

κράτη-μέλη της ΕΕ διαφώνησαν για τον τρόπο αντίδρασης, με τη Γαλλία και τη 

Βρετανία να τάσσονται υπέρ μιας στρατιωτικής επέμβασης και τη Γερμανία να τηρεί 

αποστάσεις
394

. 

Υπέρ της εμπλοκής στη συριακή κρίση τοποθετήθηκε και η Τουρκία. Η 

αρχική αντίδραση της Τουρκίας ήταν η αποφυγή οποιασδήποτε εμπλοκής, σύμφωνη 

με το δόγμα Νταβούτογλου της δημιουργίας μιας ζώνης ειρήνης, προκειμένου να 

επιτευχθεί το «στρατηγικό βάθος»
395

. Γρήγορα, η πολιτική αυτή εγκαταλείφθηκε 

μπροστά στο ρεύμα των Σύριων προσφύγων που περνούσαν τα τουρκικά σύνορα και 

στις οικονομικές επιπτώσεις που είχε για την Τουρκία η συριακή κρίση. Έτσι, η 

κρίση στη Συρία ανέτρεψε τις παραδοσιακές ισορροπίες στην περιοχή που είχαν 

διαμορφωθεί μετά από πολυετείς διεργασίες. Οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Συρία 
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οξύνθηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει επιτακτική ανάγκη αναδίπλωσης της 

τουρκικής διπλωματίας στο νέο διεθνές περιβάλλον
396

. Πριν τη συριακή κρίση, η 

τουρκική κυβέρνηση επιθυμούσε να εμφανιστεί ως ένα δημοκρατικό πρότυπο 

μουσουλμανικής χώρας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ειδικά στη Συρία 

εξαιτίας των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ιστορικών δεσμών που 

συνδέουν τις δυο χώρες. Η Τουρκία επιδεικνύει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη Συρία 

σε σχέση με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως την Αίγυπτο, την Τυνησία, την 

Υεμένη ή τη Λιβύη και αρχικώς δεν υποστήριζε την καθεστωτική αλλαγή ούτε και 

την  επιδίωκε, διότι μια πιθανή δημοκρατική μετάβαση στη Συρία θα οδηγούσε 

δυνητικά σε αποσταθεροποίηση της περιοχής, ικανής να απειλήσει την εθνική 

ασφάλεια της Τουρκίας, δεδομένων και των δύο εκατομμυρίων Κούρδων που 

κατοικούν εκεί
397

.  

Παρά την καθυστέρηση την οποία επέδειξε η Τουρκία στην έγκριση μιας 

πολιτικής αλλαγής του καθεστώτος της Συρίας και της υποστήριξης των διαδηλωτών, 

τελικώς η κυβέρνηση Ερντογάν συνέπλευσε με αρκετές από τις κυρώσεις που 

επέβαλε ο Αραβικός Σύνδεσμος και προσέφερε καταφύγιο στο διοικητή και αρκετά 

στελέχη του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, δηλαδή την ομάδα των αποστατών από 

τις δυνάμεις του Άσαντ
398

. Ωστόσο, ο συνεχιζόμενος πόλεμος της τουρκικής 

κυβέρνησης εναντίον του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK) και η απροθυμία 

της να έλθει σε σύγκρουση με το Ιράν εμποδίζουν την Τουρκία από μια ενεργό 

παρέμβαση κατά του καθεστώτος Άσαντ
399

. Ο Άσαντ αποκαθιστά σχέσεις με το 

PKK, επιτρέποντας του να δημιουργήσει βάσεις σε συριακό έδαφος, κάτι που έχει 
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της νότιας Τουρκίας και του βορειοδυτικού Ιράκ. Αν το καθεστώς Άσαντ κατέρρεε, τότε 

μεσοπρόθεσμα η συριακή κουρδική κοινότητα ήταν πιθανόν να αποκτήσει κάποιου είδους αυτονομία, 

που θα ενίσχυε τις παγκουρδικές φιλοδοξίες για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους. 

Έτσι, αρχικώς, οι Τούρκοι αξιωματούχοι βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Άσαντ ενώ του 

πρότειναν και ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση με την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων. Από την άλλη, η 

τουρκική κυβέρνηση επέτρεψε την είσοδο και τη συνάντηση στην Τουρκία εξόριστων μελών της 

συριακής αντιπολίτευσης συμπεριλαμβανομένης και της ομάδας των «Αδελφών Μουσουλμάνων», η 

οποία βρίσκεται σε αντιπαλότητα με το καθεστώς Άσαντ από την εποχή της καταστροφής της πόλης 

Χαμά το 1982.  Βλ. Γιαννακόπουλος Βασίλης, ό.π., σ. 275 
398

 Badran Tony, «Πώς επιβιώνει ένας δικτάτορας: η Τουρκία, η Ρωσία, το Ιράν και η Άνοιξη της 

Συρίας», Foreign Affairs, The Hellenic Edition, 02/12/2011 
399

 Στο ίδιο 
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απαγορευθεί από το 1988 ως μέρος μιας συμφωνίας ειρήνης με την Τουρκία. Η 

Τουρκία θα αποφασίσει μια περισσότερο επιθετική πολιτική εναντίον της Συρίας 

μόνο αν εξασφαλίσει την ισχυρή υποστήριξη του ΝΑΤΟ, διότι η Άγκυρα δεν θα 

διακινδύνευε την αντιμετώπιση από μόνη της των αντιποίνων του Ιράν ή της Συρίας. 

Η Σαουδική Αραβία ως μια άλλη περιφερειακή δύναμη στην περιοχή της 

Μέσης Ανατολής στηρίζει τους αντικαθεστωτικούς, προκειμένου να ενισχύσει το 

σουνιτικό δόγμα, καθώς θεωρεί ότι μέσω της επικράτησης του θα μπορέσει να 

ασκήσει περιφερειακή ισχύ. Κράτη όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ που δεν 

απειλήθηκαν σοβαρά από τις αραβικές εξεγέρσεις στο εσωτερικό τους διαθέτουν τους 

οικονομικούς πόρους, ώστε να στηρίξουν πολέμους δια αντιπροσώπων για να 

ενισχύσουν την επιρροή τους στην περιοχή
400

. Ειδικά, το βασίλειο της Σαουδικής 

Αραβίας επιθυμεί να αναδειχθεί σε περιφερειακό ηγεμόνα του αραβικού κόσμου 

ενισχύοντας την πολιτική επιρροή του στον μουσουλμανικό κόσμο μέσω της 

θρησκείας του Ισλάμ. 

Πάντως, από την αρχή της κρίσης στη Συρία, οι διαμάχες αφορούσαν τις 

κυβερνητικές δυνάμεις και τους «αντιφρονούντες μαχητές» με ισχυρά φυλετικά και 

θρησκευτικά διαχωριστικά κριτήρια, ενώ διάφορες ριζοσπαστικές ισλαμιστικές 

οργανώσεις κατέφθαναν στο συριακό έδαφος και ασκούσαν επιρροή επί των 

ετερόκλητων δυνάμεων που μάχονταν τον Άσαντ
401

. Για κάποιο χρονικό διάστημα 

δεν είχε γίνει σαφής η σύνθεση των «αντικαθεστωτικών» στη Συρία που μάχονταν 

εναντίον του Άσαντ
402

. Η παρουσία διάφορων εξτρεμιστικών οργανώσεων στο 

έδαφος της Συρίας ανάμεσα τους της Αλ- Κάιντα, της Αλ Νούσρα
403
, του ισλαμικού 

κράτους του Ιράκ και του Λεβάντε στο πλευρό των «αντικαθεστωτικών» που 

αποτελείται από παραστρατιωτικές ομάδες, αποστάτες του συριακού στρατού και από 

πολίτες που ανήκουν σε εξτρεμιστικές ισλαμικές ομάδες ανέτρεψε τελικώς τα αρχικά 

σχέδια των ΗΠΑ και των δυτικών ευρωπαϊκών κρατών υπέρ μιας δυτικής επέμβασης 

                                                 
400

 Μπόση Μαίρη, ό.π., σ. 202 
401

 Στο ίδιο, σ. 171 
402

 Το 2012 ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Leon Panetta, ανέφερε για πρώτη φορά ότι πρόκειται για 

«μαχητές» της τρομοκρατικής ομάδας Αλ Κάιντα. Η διαπίστωση αυτή ανέκοψε τις προσπάθειες των 

δυτικών δυνάμεων για ανατροπή του Άσαντ, καθώς η «αντιπολίτευση» στηρίχθηκε τελικώς από 

«μαχητές» αμφιβόλου προέλευσης και κινήτρων οι οποίοι εμφανίζονται σήμερα να πολεμούν ο ένας 

τον άλλο. Βλ. στο ίδιο, σ. 172 
403

 Το Μέτωπο Αλ Νούσρα δημιουργήθηκε στη Συρία τον Ιανουάριο του 2012, εν μέσω εμφυλίου, με 

στόχο να ανατρέψει τον Άσαντ και να εγκαθιδρύσει ένα ισλαμικό κράτους, όπου θα ισχύει ο νόμος της 

σαρία. Τον Δεκέμβριο του 2012 οι ΗΠΑ το συμπεριέλαβαν στη λίστα με τις τρομοκρατικές 

οργανώσεις.  
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στη Συρία
404

. Επομένως, οι δυτικές δυνάμεις αντιλαμβάνονται ότι η ανατροπή του 

καθεστώτος Άσαντ δεν μπορεί να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση σε ένα διάδοχο 

σχήμα που θα αποτρέψει τη διάλυση της χώρας και τη διολίσθηση στη βία και την 

αστάθεια. Επομένως, το καθεστώς Άσαντ δεν δέχεται αυτή τη στιγμή ισχυρές πιέσεις, 

διότι η διάδοχη κατάσταση είναι ασαφής και χωρίς προέλευση με μη ξεκάθαρο 

πολιτικό στίγμα. 

Τη στιγμή συγγραφής αυτής της διατριβής οι συγκρούσεις των στασιαστών με 

το καθεστώς Άσαντ μαίνονται. Οι «αντικαθεστωτικοί» αποτελούνται από ετερόκλητα 

στοιχεία
405

 και η σύγκρουση στο έδαφος της Συρίας δεν έχει ξεκάθαρη ταυτότητα, 

αλλά η χώρα έχει μετατραπεί σε πεδίο συγκρούσεων πολλών και διαφορετικών 

τάσεων (Σούνι εναντίον Σία, Άραβες εναντίον Κούρδων, Μουσουλμάνων εναντίον 

Χριστιανών).  

Η πολυπλοκότητα του ζητήματος της συριακής κρίσης και τα συγκρουόμενα 

και πολλές φορές αντιφατικά συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή 

αναδεικνύουν τη Συρία σε μια ξεχωριστή υπόθεση σε σχέση με τη Λιβύη. Το 

ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επέμβασης των μεγάλων δυνάμεων προς υποστήριξη 

των αντικαθεστωτικών θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την 

κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής ακόμα και να 

προκαλέσει μια γενικευμένη σύρραξη. Όσο το κόστος της επέμβασης είναι 

μεγαλύτερο από το όφελος, το ενδεχόμενο μια διεθνούς επέμβασης δεν είναι πιθανό. 

Στην περίπτωση της Συρίας, επομένως, η πιθανότητα ανατροπής του Άσαντ και 

δημοκρατικής μετάβασης απομακρύνεται, διότι ο αγώνας των αντικαθεστωτικών δεν 

ενισχύεται παρά μόνο από μια φραστική υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων, με 

                                                 
404

 Στο ίδιο, σ. 173-174 
405

 Ο πολιτικο-στρατιωτικός συνασπισμός που αποκαλείται συριακή «αντιπολίτευση» απαρτίζεται από: 

α) το «Εθνικό Συριακό Συμβούλιο» (National Syrian Council), ένα συνασπισμό επτά κομμάτων που 

εναντιώνονται στο καθεστώς Άσαντ. Το Συμβούλιο ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τους Αδελφούς 

Μουσουλμάνους της Συρίας και τα περισσότερα μέλη του διαβιούν εκτός Συρίας στις ΗΠΑ, στη 

Βρετανία, στην Τουρκία, στη Γαλλία και σε αραβικές χώρες. Στόχος του Συμβουλίου είναι η ανατροπή 

του καθεστώτος Άσαντ και η δημοκρατική μετάβαση της Συρίας έπειτα από τη διενέργεια εκλογών. β) 

ο «Ελεύθερος Συριακό Στρατός» που αποτελεί τη βασική στρατιωτική συνιστώσα της συριακής 

αντιπολίτευσης και απαρτίζεται από ένοπλους πολίτες, λιποτάκτες του τακτικού συριακού στρατού και 

ξένα στοιχεία ανάμεσα τους Λίβυους που είχαν λάβει μέρος στην εξέγερση εναντίον του Καντάφι, 

Άραβες ισλαμιστές από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής και ομάδες τζιχαντιστών που 

συνδέονται με την Αλ-Κάιντα γ) η «Επιτροπή Εθνικού Συντονισμού», ένας συνασπισμός αριστερών 

πολιτικών δυνάμεων και κουρδικών οργανώσεων που σε αντίθεση με το «Συριακό Εθνικό Συμβούλιο» 

τάσσεται εναντίον της ξένης στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία. Βλ. «Ποιος είναι ποιος στη συριακή 

αντιπολίτευση», Το Βήμα Online, 07-08-2012 http://www.tovima.gr/world/article/?aid=470050 και 

Λιναίος Μαρκέλλος, «Πως η εξέγερση στη Συρία μετατρέπεται σε εμφύλιο πόλεμο: εσωτερικοί και 

εξωτερικοί δρώντες σε ένα πολυσύνθετο σκηνικό», 05-10-2012, www.foreignaffairs.gr/articles  

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=470050
http://www.foreignaffairs.gr/articles
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αποτέλεσμα το καθεστώς Άσαντ να παραμένει αλώβητο κερδίζοντας χρόνο για την 

καταστολή των αντικαθεστωτικών δυνάμεων. Η συριακή κρίση αποδεικνύει 

περίτρανα ότι οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις ρυθμίζονται από τη στάση του 

διεθνούς παράγοντα και των αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων των μεγάλων 

δυνάμεων, οι οποίες επενεργούν στις πολιτειακές μεταβάσεις στο εσωτερικό των 

κρατών, καθώς η Συρία μετατρέπεται σε «θέατρο» γεωπολιτικών ανταγωνισμών και 

συγκρούσεων. 

 

11.7 Η περίπτωση της Υεμένης 

 

11.7.1 Η Υεμένη επί εποχής Αλί Αμπντάλαχ Σάλεχ (Ali Abdullah Saleh) 

 

Η Υεμένη κατέχει στρατηγική θέση στο νοτιοδυτικό άκρο της αραβικής 

χερσονήσου και αποτελεί σημαντικό γεωστρατηγικό σημείο διέλευσης των 

πετρελαιοφόρων πλοίων από τις χώρες του Κόλπου προς τις δυτικές αγορές 

ενέργειας. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο συσχετισμός ισχύος του 

διπολικού διεθνούς συστήματος και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις 

εκφράζεται μέσα από τη σύγκρουση της Βόρειας και της Νότιας Υεμένης
406

. Με την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, επήλθε η 

ενοποίηση των δύο κρατών, καπιταλιστικής Βόρειας και μαρξιστικής Νότιας 

Υεμένης. Έτσι, η «Δημοκρατία της Υεμένης» ιδρύθηκε το 1990, όταν οι ηγέτες της 

«Αραβικής Δημοκρατίας της Υεμένης» ( Βόρεια Υεμένη) και η «Λαϊκή Δημοκρατία 

της Υεμένης» (Νότια Υεμένη) -το μοναδικό μαρξιστικό κράτος του αραβικού 

κόσμου- συμφώνησαν στην ένωση των δύο χωρών. Το γεγονός αυτό σηματοδοτούσε 

μια νέα εποχή για την πορεία του εκδημοκρατισμού στην αραβική χερσόνησο.  

Οι απαρχές αυτής της ενοποίησης ανάγονται στο 1988 με την προσπάθεια 

κοινής εκμετάλλευσης των πετρελαϊκών πόρων. Έτσι, κυρίως λόγω της ανεύρεσης 

σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, το κράτος της Υεμένης άρχισε να 

ανοίγεται στο δυτικό κόσμο και να προσελκύει το ενδιαφέρον των διεθνών 

                                                 
406

 Η Υεμένη κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1918 από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στη δεκαετία 

του 1960 στη νοτιοδυτική Υεμένη, στην περιοχή του Άντεν, ο σχηματισμός ενός μαρξιστικού 

αντάρτικου κινήματος είχε ως στόχο να αντιταχθεί στην βρετανική κατοχή. Έπειτα από την 

αποχώρηση των Βρετανών, το 1967, οι αντάρτες του νότου σχημάτισαν το σοσιαλιστικό κράτος της 

Λαϊκής Δημοκρατίας της Νότιας Υεμένης (People’s Democratic Republic of Yemen-PDRY) το οποίο 

σύναψε στενές σχέσεις με την Σοβιετική Ένωση. Αντίθετα, η φιλοδυτική Βόρεια Υεμένη πέρασε στη 

σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ και συνεργάσθηκε με τη Σαουδική Αραβία. 
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πετρελαϊκών εταιρειών
407

. Παρόλα αυτά, ο φυλετικός χαρακτήρας της Υεμένης 

διατηρήθηκε. Επίσης, ο Νότος, μετά τη διακοπή της σοβιετικής βοήθειας, και παρά 

τις σχέσεις συνεργασίας που σύναψε με τις ΗΠΑ, αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές 

δυσχέρειες εξαιτίας της αύξησης του πληθωρισμού, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε 

μετά την άρνηση της Υεμένης να συμμετάσχει στον Πόλεμο του Κόλπου, το 1991
408

.  

Με την ένωση του Νοεμβρίου του 1989, έπειτα από τη συμφωνία ενοποίησης 

της χώρας από τους ηγέτες των δύο πλευρών του Αλί Αμπντάλλα Σάλεχ της 

φιλοδυτικής Βόρειας Υεμένης και του Αλ Σαλίμ Αλ Μπιντχ της σοσιαλιστικής 

Νότιας Υεμένης,  καθένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θεωρούσε ότι θα μπορέσει 

να διατηρήσει την ισχύ του στις εκλογές, κερδίζοντας την υποστήριξη των πολιτών 

στην περιοχή του άλλου. Συμφωνήθηκε ότι η κυβέρνηση θα είχε την έδρα της για 6 

μήνες στη Σάνα (την πρωτεύουσα του βορρά) και για τους επόμενους 6 μήνες του 

χρόνου στο Άντεν (την πρωτεύουσα του νότου)
409

. Στο τέλος μιας μεταβατικής 

περιόδου δύο ετών θα εκλεγόταν ένα νέο κοινοβούλιο έπειτα από τη διεξαγωγή 

ελεύθερων, δημοκρατικών και πολυκομματικών εκλογών
410

. Συμφωνήθηκε, επίσης, 

ανεπίσημα ανάμεσα στους δύο προέδρους ότι θα συγκροτούνταν ένα πενταμελές 

μεταβατικό Προεδρικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις βορείους και δύο νοτίους, 

ενώ το μεταβατικό κοινοβούλιο θα συνδύαζε τις προηγούμενες υπάρχουσες 

συνελεύσεις. Ο Σάλεχ θα ήταν ο πρώτος πρόεδρος και ο Αλ-Μπιντχ ο αντιπρόεδρος. 

Μέχρι να οικοδομούνταν σχέσεις εμπιστοσύνης θα διατηρούνταν το σύστημα το δύο 

στρατών και οι δύο θα εγκαθίδρυαν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Σχηματίστηκαν 

δύο κόμματα, το «Γενικό Λαϊκό Κογκρέσο» (General Popular Congress, GPC) 

προερχόμενο από το βορρά και το «Σοσιαλιστικό κόμμα της Υεμένης» (Yemeni 

Socialist Party, YSP) προερχόμενο από το νότο.  

Τη χρονιά των εκλογών, το 1993, η Υεμένη διέθετε μια αρκετά δυναμική 

κοινωνία πολιτών. Λίγους μήνες μετά την ανακήρυξη της ενοποίησης, ιδρύθηκαν ή 

νομιμοποιήθηκαν περί τα σαράντα πολιτικά κόμματα όλων των τάσεων. Ταυτόχρονα, 

ιδρύθηκαν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

φεμινιστικές οργανώσεις, ενώ ξεκίνησαν τη λειτουργία τους περίπου 20 

                                                 
407

 Γιαννακόπουλος Βασίλης, ό.π., σ. 196 
408

 Η άρνηση αυτή είχε ιδιαίτερα σοβαρές οικονομικές συνέπειες, διότι τα κράτη της αραβικής 

χερσονήσου, που υποστήριξαν τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράκ, εκδίωξαν γύρω στους 

800.000 Υεμενίτες, οι οποίοι απασχολούνταν ως οικονομικοί μετανάστες στα παραπάνω κράτη. 

Επίσης, οι ΗΠΑ διέκοψαν προσωρινά τις σχέσεις τους με τη Σαναά. Στο ίδιο, σ. 196 
409

 Balencie Jean Marc & Arnaud de la Grange (eds), ό.π., σ. 478 
410

 Στο ίδιο, σ. 478 
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εφημερίδες
411

. Οι ελεύθερες εκλογές του Απριλίου του 1993 είχαν ως αποτέλεσμα 

τον σχηματισμό μιας πολυκομματικής βουλής. Το GPC κέρδισε 123 από τις 301 

έδρες και το YSP 56. To νέο κόμμα της Υεμένης, το Ισλάχ, ένας συνασπισμός φυλών 

και ισλαμιστών που ιδρύθηκε το 1990, πήρε 62 ψήφους
412

. 

Παρά το γεγονός ότι προεκλογικά το GPC και το YSP είχαν συμφωνήσει στο 

διακανονισμό της νομής της εξουσίας από τη στιγμή που το ισλαμικό κόμμα Islah 

υπερίσχυσε του YSP σε ψήφους, δόθηκαν σε αυτό πολύ σημαντικά υπουργεία για το 

σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Έτσι, το κόμμα Ισλάχ ανέλαβε το 

χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Παιδείας, τον έλεγχο του οποίου οι ισλαμιστές 

θεωρούσαν απαραίτητο, προκειμένου να προχωρήσουν στις μεταρρυθμίσεις
413

 

εκείνες που θα ενίσχυαν την οικοδόμηση μιας ισλαμικής κοινωνίας. Ωστόσο, οι 

υπουργοί του κόμματος Ισλάχ παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους, καθώς δέχθηκαν 

επίθεση από ένα σύστημα διαφθοράς και πατρωνίας που είχε ως στόχο να διατηρήσει 

στην εξουσία τον Πρόεδρο Σάλεχ. Έτσι, στις εκλογές που διεξήχθησαν το 1997 

επικράτησαν οι υποψήφιοι του GPC, με αποτέλεσμα να χαθεί ακόμα και αυτή η 

επίφαση πλουραλισμού στην Υεμένη.  

Στις αρχές του 2000, μια σειρά από κινήματα πολιτών και Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις καθώς και ισλαμικές ομάδες συχνά κατήγγειλαν τη διαφθορά στο 

δημόσιο τομέα και τόνιζαν την ανάγκη πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Πράγματι, η 

πραγματική εξουσία βρισκόταν στα χέρια του Προέδρου Σάλεχ και του GPC, ο 

οποίος κυβερνούσε τη Βόρεια Υεμένη από το 1978 και από το 1999 την ενοποιημένη 

Υεμένη, έπειτα από τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις οποίες υπερίσχυσε με 

ποσοστό 96% των ψήφων
414

. Ο Πρόεδρος Σάλεχ εκλεγόταν κάθε επτά χρόνια και 

διόριζε τα 111 μέλη της Άνω Βουλής. Τα 301 μέλη της Κάτω Βουλής εκλέγονταν 

κάθε έξι χρόνια. Παράλληλα, η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του κυβερνώντος 

κόμματος GPC και των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπήρξε αρκετά περιορισμένη. 
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Πέρα από την καθεστωτική διακυβέρνηση του Προέδρου Σάλεχ, το κράτος της 

Υεμένης αντιμετώπιζε τεράστιο πρόβλημα διαφθοράς.  Όλες οι θέσεις κλειδιά του 

κράτους καταλαμβάνονταν από ανθρώπους του περιβάλλοντος του Προέδρου Σάλεχ 

που εφάρμοζε σε ολόκληρη τη χώρα ένα σύστημα λειτουργίας βασισμένο στο 

νεποτισμό και τις φατρίες.  

Από την άλλη, ο οικονομικός τομέας ήταν υπό τον έλεγχο μιας ομάδας 

επιχειρηματιών προσκείμενων στον Πρόεδρο, ενώ τα όρια ανάμεσα στον ιδιωτικό και 

τον δημόσιο τομέα δεν ήταν σαφή
415

. Η απουσία ισχυρών κρατικών θεσμών 

συνέβαλε στην ενθάρρυνση των καθεστωτικών ελίτ για ιδιωτικοποίηση μέρους των 

κρατικών πόρων. Οι κατηγορίες για διαφθορά
416
αφορούσαν δωροδοκίες για 

διευκολύνσεις σε συναλλαγές με τις κρατικές υπηρεσίες, στρέβλωση της φορολογίας 

και νεποτισμό
417

. Παράλληλα, οι πολιτικές ελίτ επωφελούνταν από τα πελατειακά 

δίκτυα, ενώ η πλειοψηφία των εσόδων από το πετρέλαιο κατέληγε σε αυτές. Από την 

άλλη, οι στρατιωτικές ελίτ επωφελούνταν από τον έλεγχο μιας σειράς εμπορικών 

δραστηριοτήτων
418

.  

Επισήμως το Σύνταγμα κατοχύρωνε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αλλά 

στην πράξη υπήρχαν παρεμβάσεις στη δικαστική εξουσία από την εκτελεστική. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα οι πολίτες συχνά να παρακάμπτουν τη δικαστική εξουσία και να 

απευθύνονται στην εκτελεστική εξουσία υπό τη μορφή πολιτικών εξυπηρετήσεων. Σε 

επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι δυνάμεις καταστολής συχνά προέβαιναν σε μια 

σειρά κακοποιήσεων και βασανισμών των κρατουμένων. Επίσης, το καθεστώς Σάλεχ 

είχε υπό τον έλεγχο του τα ΜΜΕ ενώ βάση του άρθρου 103 του Νόμου περί του 

Τύπου απαγορευόταν η κριτική του Προέδρου ή τα σχόλια που υπονόμευαν τον 

χαρακτήρα των Υεμενιτών ή των Αράβων και της ισλαμικής κληρονομιάς
419

. Η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν ήταν ελεύθερη σε όλους τους ιστοτόπους, καθώς 

απαγορευόταν η πρόσβαση σε ιστοσελίδες που επέκριναν το καθεστώς
420

.  

Εκτός από την καθεστωτική διακυβέρνηση του Σάλεχ δύο ακόμη παράγοντες 

που ευθύνονται για το έλλειμμα δημοκρατίας στην Υεμένη και που εμπόδιζαν την 
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ουσιαστική δημοκρατική αλλαγή υπήρξαν και η πολιτική δύναμη των φυλών και η 

παρουσία των ριζοσπαστών ισλαμιστών. Περίπου το 20% του πληθυσμού της 

Υεμένης είναι φυλετικός. Οι ηγέτες των φυλών, κατά την περίοδο της 

φιλελευθεροποίησης της δεκαετίας του 1990, ενδιαφέρονταν περισσότερο για τη 

διατήρηση των οικονομικών τους προνομίων-αγροτικής ιδιοκτησίας, φυσικών πόρων, 

πρόσβασης στις πετρελαιοπηγές και, κυρίως, για τον έλεγχο των αγορών- παρά για 

την προώθηση της δημοκρατίας. Οι φυλές μπορούν να κατανοηθούν καλύτερα, αν 

γίνουν αντιληπτές ως δίκτυα ατόμων που ελέγχουν το εμπόριο και την ακίνητη 

περιουσία στην Υεμένη
421

. Σε περίπτωση που εγκαθιδρυθεί ουσιαστικό δημοκρατικό 

πολίτευμα στην Υεμένη δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι ηγέτες των φυλών θα 

προσπαθήσουν να συμμετέχουν, για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα τους και για να 

προωθήσουν τους σκοπούς τους. Τα φυλετικά δίκτυα στην Υεμένη έχουν επιβιώσει 

των πολιτικών αναστατώσεων όχι εξαιτίας της προσκόλλησης τους σε ένα 

προνεωτεριστικό παρελθόν, αλλά επειδή διαθέτουν την ικανότητα της ταχείας 

προσαρμογής στο νέο περιβάλλον
422

. Παρά το γεγονός ότι το κόμμα Ισλάχ έφερε 

κοντά τους ηγέτες των φυλών, οι τελευταίοι έχουν στην πραγματικότητα πολύ 

διαφορετικούς στόχους με τους ισλαμιστές και μάλιστα εφόσον οι ισλαμιστές σε 

γενικές γραμμές αντιτίθενται στην επικράτηση του φυλετισμού στην κοινωνία
423

.  

Επιπλέον, οι παραδοσιακές φυλετικές δυνάμεις στην Υεμένη εκμεταλλεύονται 

την απουσία ισχυρών κρατικών θεσμών και κρατικού ελέγχου, με αποτέλεσμα η 

χώρα να μαστίζεται από τη βία των φυλών, οι οποίες προσπαθούν να αποσπάσουν 

κρατικές παροχές με αθέμιτα μέσα, όπως απαγωγές και επιθέσεις σε αγωγούς 

πετρελαίου και φυσικού αερίου στις περιοχές Marib και Shabwa
424

. Η ανεξέλεγκτη 

δράση των φυλών στις απομακρυσμένες περιοχές της Υεμένης οδήγησε σε μια 

αύξηση της εγκληματικότητας που επέτρεψε στους ριζοσπάστες ισλαμιστές να τις 

χρησιμοποιήσουν για τη διέλευση ατόμων και όπλων. Τα προηγούμενα χρόνια η Αλ-

Κάιντα έβρισκε γόνιμο έδαφος συνεργασίας με τις παραδοσιακές φυλετικές δυνάμεις 

που δραστηριοποιούνται στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μακριά από τις 

αστικές περιοχές
425

 που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της κυβέρνησης.    
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Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά στην επικράτηση των ριζοσπαστών ισλαμιστών 

στην πολιτική σκηνή της Υεμένης και την άνοδο της τρομοκρατίας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι ισλαμιστές δεν διαθέτουν ομοιογένεια στην Υεμένη, καθώς 

ακολουθούν διάφορες σχολές του Ισλάμ. Για παράδειγμα, η «Μουσουλμανική 

Αδελφότητα» της Υεμένης υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις μέσω μιας εκπαίδευσης 

προσανατολισμένης στην υπηρεσία της θρησκείας. Η Αδελφότητα είναι μια 

καθοριστική συνιστώσα του κόμματος Ισλάχ και επιδιώκει την πραγματοποίηση 

μεταρρυθμίσεων σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο ευθυγραμμισμένων 

με τη διδασκαλία του Κορανίου μέσα από δημοκρατικές  και νόμιμες διαδικασίες
426

. 

Για την ομάδα αυτή το δημοκρατικό πολίτευμα αποτελεί μια μορφή διακυβέρνησης 

που δεν αντίκειται στις ισλαμικές διδαχές
427

. Ωστόσο, το κόμμα Ισλάχ περιλαμβάνει 

στις τάξεις του και την αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του σεΐχη Abdel Meguid al- 

Zindani, πνευματικού ηγέτη του κόμματος, που διακρίνεται για τις ριζοσπαστικές 

ισλαμικές του ιδέες και που αποξενώθηκε από το κόμμα, μετά τις επιθέσεις της 11
ης

 

Σεπτεμβρίου, καθώς ο Σάλεχ συνεργαζόταν με τις ΗΠΑ για την εξάρθρωση του 

δικτύου της Αλ-Κάιντα
428

. 

Οι ισλαμιστές με τη μεγαλύτερη επιρροή που δεν εντάσσονται στο κόμμα του 

Ισλάχ είναι οι υπερσυντηρητικοί σαλαφιστές, φονταμενταλιστές που επιθυμούν την 

εφαρμογή στην πράξη των λόγων του Κορανίου. Οι σαλαφιστές είναι γνωστοί και ως 

oυαχαμπιστές εξαιτίας των ισχυρών δεσμών τους με τη Σαουδική Αραβία. Οι 

σαλαφιστές είναι πολύ πιο συντηρητικοί από την Αδελφότητα, κυρίως αναφορικά με 

τον πλουραλισμό και τον ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία. Και ενώ τα μέλη της 

«Μουσουλμανικής Αδελφότητας» αποδέχονται τη λειτουργία των σοσιαλιστικών και 

κομμουνιστικών κομμάτων, αρκεί τα μέλη της να μην διακηρύσσουν ανοιχτά τον 

αθεϊσμό, οι σαλαφιστές αντιτίθενται γενικότερα στον πλουραλισμό. Η επιρροή των 

σαλαφιστών στην Υεμένη σχετίζεται με τους δεσμούς που αναπτύχθηκαν με τη 

γειτονική Σαουδική Αραβία, κυρίως κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων 

ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι σαλαφιστές προωθούν το θρησκευτικό τους δόγμα στην 

Υεμένη επιθετικά με την οικονομική υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας
429

.  

Στην Υεμένη υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός «Αφγανών Αράβων», 

ισλαμιστών στρατιωτών της Αλ-Κάιντα που εκπαιδεύτηκαν στο Αφγανιστάν για να 
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πολεμήσουν εναντίον της σοβιετικής κατοχής
430

. Αρκετοί από αυτούς εντάχθηκαν 

στις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι περισσότεροι από τους 

«Αφγανούς Άραβες» ενώθηκαν με τους εξτρεμιστές σαλαφιστές στην περιοχή νότια 

της Άμπια, ανατολικά του Άντεν και δημιούργησαν τον ισλαμικό στρατό ΑΑΙΑ 

(Aden- Abyan Islamic Army)
431

.  Μετά τις επιθέσεις της 11
ης

 Σεπτεμβρίου του 2001, 

το καθεστώς της Υεμένης άλλαξε στάση απέναντι στην τρομοκρατία και 

συνεργάσθηκε στενά με τους Αμερικανούς για την εξάλειψη της. Για τις ΗΠΑ η 

αστάθεια στην Υεμένη συνιστά απειλή για την περιφερειακή και παγκόσμια 

σταθερότητα. Τα τελευταία χρόνια, μέλη της Αλ-Κάιντα δραστηριοποιούνται στην 

Υεμένη και αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση και ανατροπή του καθεστώτος, 

καθώς και στην προσβολή στόχων αμερικανικών και δυτικών συμφερόντων. Η Αλ-

Κάιντα διεισδύει με ευκολία στο εσωτερικό της Υεμένης εκμεταλλευόμενη την 

έλλειψη οικονομικών πόρων, την έλλειψη νομοθεσίας και το γενικότερο έλλειμμα 

εσωτερικής ασφάλειας, με αποτέλεσμα τα μέλη της να βρίσκουν καταφύγιο στη 

χώρα. Οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις της κυβέρνησης Σάλεχ στο νότο όπου 

δραστηριοποιείται η Αλ-Κάιντα υποστηρίχθηκαν από τις ΗΠΑ μέσω της παροχής 

εξοπλισμού και εκπαίδευσης προς τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας της 

Υεμένης
432

.  

Συμπερασματικά, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, ο εκδημοκρατισμός της 

Υεμένης δεν εμποδιζόταν αξιωματικά από τα κινήματα των ισλαμιστών. Η 

πλειοψηφία των ισλαμιστών στο κόμμα Ισλάχ ήταν εκσυγχρονιστές και αρκετοί από 

αυτούς είχαν εκφράσει δημόσια τη θέση τους σχετικά με τη συμβατότητα του Ισλάμ 

με τη δημοκρατία. Επίσης, το κόμμα Ισλάχ συμμετείχε και συνεργάστηκε με κόμματα 

διαφορετικής ιδεολογικής τοποθέτησης, γεγονός που απέδειξε στην πράξη τον 

πλουραλιστικό του προσανατολισμό. Οι συναντήσεις του με τα υπόλοιπα κόμματα 

της αντιπολίτευσης είχαν ως στόχο την άσκηση πολιτικής πίεσης στην κυβέρνηση και 

στο GPC, ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες για καλύτερη αντιπροσώπευση και 

περισσότερη δημοκρατία μέσα από έναν ανοιχτό πολιτικό διάλογο και τη μερική 

εφαρμογή ενός αναλογικού εκλογικού συστήματος. Από την άλλη οι εξτρεμιστές, 

όπως οι σαλαφιστές, απορρίπτουν το δημοκρατικό πολίτευμα και τον πολιτικό 
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φιλελευθερισμό ως ξένο και ιμπεριαλιστικό ενώ είναι επικριτικοί στην εμπλοκή της 

Ουάσιγκτον στα εσωτερικά της Υεμένης με αφορμή την καταδίωξη των μελών της 

Αλ-Κάιντα στην περιοχή
433

.  

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας αποσταθεροποίησης στην περιοχή είναι 

και η εξέγερση των σιιτών ανταρτών Χούτι
434
στη βορειοδυτική ορεινή σιιτική 

επαρχία Σαάντα. Ο επικεφαλής της οικογένειας Σεϊκχ Χουσεϊν Μπαντρ Αλ Ντιν Αλ 

Χούτι (Shaykh Hussein Badr ad din al Houthi) θεωρούσε ότι η σιιτική κοινότητα των 

Zaydi περιθωριοποιούνταν από το καθεστώς της Υεμένης και κατήγγειλε τον 

προσηλυτισμό των σιιτών από τους σουνίτες Σαουδάραβες
435

. Επίσης, κατά τη 

διάρκεια των αμερικανικών επιθέσεων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ το αίσθημα 

αντιαμερικανισμού των Χούτι στράφηκε κατά της κυβέρνησης του Προέδρου της 

Υεμένης, ο οποίος συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στον «Πόλεμο κατά της 

Τρομοκρατίας». Στο νότο της χώρας, το αποσχιστικό κίνημα αναβίωσε στο Άντεν το 

2007 και επεκτάθηκε στη Μουκάλα, τη Μαρίμπ και την Αμπιάν. Οι επαρχίες αυτές 

πάσχουν από την οικονομική περιθωριοποίηση και την έλλειψη υποδομών, με 

αποτέλεσμα να καταδικάζονται σε χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης. Οι συνεχόμενες 

συγκρούσεις έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο παραοικονομίας όπου ανθεί το 

λαθρεμπόριο όπλων και άλλων αγαθών, στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία και στην 

ακτογραμμή της Ερυθράς Θάλασσας, κατάσταση την οποία εκμεταλλεύονται οι 

τοπικοί φύλαρχοι.  

Τον Φεβρουάριο του 2010, υπογράφτηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός 

ανάμεσα στην κυβέρνηση Σάλεχ και στους αντάρτες Χούτι και ξεκίνησε μια 

προσπάθεια προσέγγισης των δύο πλευρών με ανταλλαγή κρατουμένων. Από την 

πλευρά τους οι Χούτι απέσυραν τα οδοφράγματα που εμπόδιζαν τη διέλευση από 

κεντρικές οδικές αρτηρίες και παρέδωσαν στην κεντρική κυβέρνηση της Υεμένης 

κάποιες από τις περιοχές που είχαν υπό τον έλεγχο τους. Πάντως, η περιοχή 

δραστηριοποίησης των ανταρτών Χούτι, Σαάντα, είναι μια από τις φτωχότερες της 
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 Schwedler Jillian, ό.π., σ. 97 
434

 Το όνομα «Χούτι» προέρχεται από την οικογένεια Χούτι της σιιτικής σέκτας Zaydi. Η δυσαρέσκεια 
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αντάρτες Χούτι για συνεργασία με το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης και θεωρούσε την 
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435
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Υεμένης και το αίσθημα πολιτιστικής, θρησκευτικής, οικονομικής και πολιτικής 

περιθωριοποίησης της παραπάνω σιιτικής σέκτας εμποδίζει σημαντικά την πολιτική 

ανάπτυξη της Υεμένης.  

Παρόμοια προβλήματα για την πολιτική ανάπτυξη της Υεμένης προκαλούσε 

και το αίσθημα υποβάθμισης και περιθωριοποίησης της νότιας Υεμένης, η οποία μετά 

την ενοποίηση με τη βόρεια Υεμένη το 1990, δεν κατάφερε να ενσωματωθεί πλήρως 

με το νέο καθεστώς. Η πολιτική και οικονομική περιθωριοποίηση των νότιων 

Υεμενιτών παρουσίαζε αυξητικές τάσεις και προκαλούσε αντιδράσεις
436

. Κάποια από 

τα βασικά αιτήματα των νότιων Υεμενιτών σχετίζονταν με την ισότητα, την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, την αποκέντρωση και τις κοινωνικές παροχές προς το 

νότο. Συγκεκριμένα, κατηγορούσαν το καθεστώς Σάλεχ για δυσανάλογη κατανομή 

των κρατικών εσόδων υπέρ του βορρά και υποβάθμιση του λιμανιού του Άντεν, διότι 

πολλές επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες είχαν μεταφερθεί στην πρωτεύουσα.   

 

11.7.2 Η «Αραβική Άνοιξη» στην Υεμένη 
 

Επομένως, πολύ πριν ξεσπάσουν οι εξεγέρσεις της Τυνησίας και της 

Αιγύπτου, το καθεστώς Σάλεχ στην Υεμένη αντιμετώπιζε μια σειρά μειζόνων 

προκλήσεων που αφορούσαν στην εσωτερική του ασφάλεια. Οι προκλήσεις αυτές 

μπορούν να συνοψισθούν στην εξέγερση των σιιτών ανταρτών στη βορειοδυτική 

Υεμένη, στις αποσχιστικές τάσεις της νότιας Υεμένης και στην απειλή της Αλ-

Κάιντα. Η κατάσταση αυτή έθεσε υπό αμφισβήτηση την ικανότητα της κεντρικής 

κυβέρνησης του Προέδρου Αλί Αμπντουλάχ Σάλεχ να διατηρήσει τον έλεγχο στις 

επαρχίες του κράτους και να αποτρέψει τη δημιουργία εξτρεμιστικών πυρήνων στο 

εσωτερικό του. 

Πέρα από τις προκλήσεις εσωτερικής ασφάλειας το καθεστώς ήρθε 

αντιμέτωπο με τη δυσαρέσκεια των πολιτών εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων, 

της κακοδιαχείρισης και της διαφθοράς. Η Υεμένη είναι η φτωχότερη χώρα της 

Αραβικής Χερσονήσου και μια από τις φτωχότερες του κόσμου. Οι συνθήκες 
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 Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 2007, δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί της νότιας Υεμένης 
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φτώχειας σε συνδυασμό με τις δημογραφικές πιέσεις
437

 δημιούργησαν μια έκρυθμη 

κατάσταση στην Υεμένη. Οι προοπτικές διεξόδου από την οικονομική κρίση 

εξαρτώνται από τον ρυθμό υλοποίησης μιας σειράς μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να 

απεξαρτηθεί το εισόδημα της Υεμένης από τα έσοδα που προέρχονται αποκλειστικώς 

από τις εξαγωγές πετρελαίου. Η εξάρτηση της χώρας από την παραγωγή πετρελαίου 

καθιστούν την Υεμένη ένα κράτος- εισοδηματία με όλα τα προβλήματα που αυτό 

συνεπάγεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οικονομία της χώρας εξαρτάται από την 

παραγωγή υδρογονανθράκων που αποτελεί το 85% του ετήσιου κρατικού 

εισοδήματος και το 33% του ΑΕΠ
438

. Παράλληλα, σημαντικό μέρος των εσόδων 

βασίζεται στην εξωτερική οικονομική βοήθεια των κρατών του Κόλπου, των ΗΠΑ 

και της ΕΕ
439

.   Ταυτόχρονα, η εξάρτηση της Υεμένης από τις εισαγωγές τροφίμων-η 

Υεμένη εισάγει το 70% των τροφίμων της- καθιστούν την χώρα ευάλωτη στις 

εκρήξεις των τιμών διεθνώς.  Στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της 

Υεμένης θα πρέπει να προστεθεί και η συνεχής μείωση της παραγωγής πετρελαίου 

και η έλλειψη πόσιμου νερού.  

Η εσωτερική ανασφάλεια, η ανεργία, οι κακές οικονομικές συνθήκες και η 

διαφθορά υπήρξαν, επομένως, μερικές από τις αιτίες για τη μετάδοση της «Αραβικής 

Άνοιξης» στην Υεμένη
440

. Στα τέλη Ιανουαρίου 2011, η αντιπολίτευση που 

αποτελούνταν από ένα συνασπισμό πολιτικών κομμάτων με την ονομασία 

«Συνασπισμός της Αντιπολίτευσης» (Joint Meeting Party-JMP) και στην οποία 

συμμετείχαν το κόμμα των Ισλαμιστών (Islah Party), το Κόμμα των Κοσμικών 

Σοσιαλιστών (Secular Socialists Party), η Οργάνωση των Λαϊκών Ενωτικών 

(Νάσερite Unionist Popular Organisation), το αραβικό κόμμα Μπάαθ (Arab Baath 

Party), η Ένωση των Λαϊκών Δυνάμεων (Union of Popular Forces) και το κόμμα Haq 
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 Σύμφωνα με υπολογισμούς το ένα τρίτο του πληθυσμού της Υεμένης ζει κάτω από τα όρια της 

φτώχειας και το επίπεδο της ανεργίας αγγίζει το 35% του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός 

της Υεμένης αγγίζει τα 23 εκατομμύρια και αναμένεται να διπλασιαστεί σε διάστημα 25 ετών από 

τώρα. Το ποσοστό της πληθυσμιακής ανάπτυξης της Υεμένης ξεπερνά το 3% και είναι από τα 

υψηλότερα παγκοσμίως. 
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 Στο ίδιο, σ. 201 
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 Η αμερικανική εξωτερική βοήθεια κυμαινόταν μεταξύ 20 και 25 εκατ.δολαρίων ανά έτος. Το 2010 

η κυβέρνηση της Υεμένης έλαβε οικονομική βοήθεια από τις ΗΠΑ ύψους 58,4 εκατ. δολαρίων για την 

ενίσχυση της οικονομίας και επιπλέον 150 εκατ. από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για τον 
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Βασίλης, ό.π., σ. 202 
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(Haq Party) προετοίμαζαν υπό την επίδραση των εξελίξεων της «Αραβικής Άνοιξης» 

τις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος Σάλεχ 
441

. 

 Στην Υεμένη οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 16 Ιανουαρίου του 2011 και η 

αντιπολίτευση ενωμένη πλέον απαιτούσε πολιτικές ελευθερίες και την παραίτηση του 

Προέδρου Σάλεχ. Η πλειοψηφία των διαδηλωτών ήταν νέοι από το πανεπιστήμιο 

Σανάα
442

.  Επίσης, στις τάξεις του «Συνασπισμού της Αντιπολίτευσης» προστέθηκαν 

και νέα μέλη άλλων αντιπολιτευόμενων κομμάτων, φύλαρχοι και  κληρικοί. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην Υεμένη το Κοινοβούλιο 

μετά από πρόταση του κυβερνώντος κόμματος «Γενικό Λαϊκό Κογκρέσο» σχεδίαζε 

τροπολογία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, με σκοπό την παραχώρηση 

ισόβιας προεδρικής θητείας στον Πρόεδρο Σάλεχ , ο οποίος σκόπευε να μεταβιβάσει 

την εξουσία στο μεγαλύτερο υιό του, Αχμέντ Σάλεχ
443

. 

Τον Φεβρουάριο υπό την πίεση των διαδηλώσεων και την έκρυθμη 

κατάσταση που είχε δημιουργηθεί το καθεστώς Σάλεχ αντέδρασε με υποσχέσεις που 

θα οδηγούσαν σε μια ήπια πολιτική φιλελευθεροποίησης της Υεμένης. Ο Πρόεδρος 

Σάλεχ υποσχέθηκε τη μη παραμονή του στην εξουσία μετά τη λήξη της προεδρικής 

θητείας το 2013, τη μη μεταβίβαση της εξουσίας στον υιό του, την αναβολή των 

προγραμματισμένων βουλευτικών εκλογών του Απριλίου του 2011 και τον 

σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας
444

. Επίσης, το καθεστώς της Υεμένης 

ανακοίνωσε και μια σειρά φιλολαϊκών οικονομικών μέτρων, όπως την αύξηση των 

μισθών, την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

μέσω της δημιουργίας ενός ταμείου για την απασχόληση, τη μείωση της φορολογίας 

και την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης για 500.000 Υεμενίτες 
445

. Παρά τις 

προτάσεις Σάλεχ, στα μέσα Φεβρουαρίου, οι συγκρούσεις των διαδηλωτών με το 

καθεστώς εντάθηκαν, με αποτέλεσμα η κατάσταση  να βρίσκεται εκτός ελέγχου ενώ 

σημειώθηκαν και οι πρώτες ανθρώπινες απώλειες. Η Ουάσιγκτον παρακολουθούσε 

στενά τα γεγονότα και δήλωνε την ανησυχία της για την κατάσταση στην Υεμένη, το 

Μπαχρείν και τη Λιβύη 
446

. 

Στα τέλη Μαρτίου 2011 το κύμα των διαδηλώσεων επεκτάθηκε ανεξέλεγκτα 

και κάτω από την ισχυρή λαϊκή πίεση ο Πρόεδρος Σάλεχ κήρυξε την Υεμένη σε 
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κατάσταση έκτακτης ανάγκης
447

, ειδικότερα έπειτα από τις αντικυβερνητικές 

διαδηλώσεις
448

 που οργανώθηκαν στη Σαναά. Στα τέλη του 2011, ο Πρόεδρος της 

Υεμένης τελικώς υποχώρησε προτείνοντας συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και 

μετατροπή του πολιτεύματος σε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Επίσης, απηύθυνε 

πρόσκληση στην αντιπολίτευση να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας 

ενώ πρότεινε την αποκέντρωση τριών περιφερειών της Υεμένης
449

. Ωστόσο, οι 

διαδηλωτές αρνήθηκαν το πακέτο μεταρρυθμίσεων του Προέδρου Σάλεχ και 

συνέχισαν να απαιτούν την αποχώρηση
450

 του από την Προεδρία.  

 Η εξέλιξη των γεγονότων στην Υεμένη προκάλεσε την επέμβαση του 

Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council-GGC) και ειδικά 

της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ που πρότειναν στην αντιπολίτευση την 

ειρηνική μετάβαση της εξουσίας με την παραχώρηση ασυλίας στον Σάλεχ. Έτσι, η 

πολιτική λύση που προτάθηκε ήταν αυτή μιας συμφωνημένης μετάβασης με τη 

μορφή «πολιτικού συμφώνου». Έπειτα από πρόταση του Συμβουλίου Συνεργασίας 

του Κόλπου ο Σάλεχ ήταν υποχρεωμένος να παραδώσει την εξουσία της χώρας στον 

Αντιπρόεδρο του, ένα μηνά μετά την υπογραφή σχετικής συμφωνίας με την 

αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση της Υεμένης εξέφρασε την ικανοποίηση της από 

αυτή την επέμβαση και το σχέδιο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. 

Παράλληλα, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι «η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας στην Υεμένη 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού της»
451

. Ωστόσο, λίγο πριν την τελετή 

υπογραφής ο Σάλεχ αρνήθηκε να υπογράψει τη συμφωνία. Μετά την αθέτηση της 

συμφωνίας οι συγκρούσεις των αντικαθεστωτικών με το καθεστώς εντάθηκαν και 

επεκτάθηκαν σε όλη τη κεντρική και δυτική Υεμένη (Σαναά, Άντεν, Taizz, 

Hudaydah, Ibb, Beit el- Fakih, κτλ). Παράλληλα, η έλλειψη εσωτερικής ασφαλείας 
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και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις έδωσαν την ευκαιρία στην Αλ-Κάιντα να ελέγξει 

μεγάλες εκτάσεις της νότιας Υεμένης
452

.  

Τελικώς, ο Πρόεδρος Σάλεχ εγκατέλειψε την Υεμένη για τη Σαουδική 

Αραβία, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του που προκλήθηκε έπειτα από την 

έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα τέμενος μέσα στο προεδρικό μέγαρο στη Σαναά, 

όπου μέλη της προεδρικής φρουράς και κυβερητικοί αξιωματούχοι έχασαν τη ζωή 

τους. Το κενό εξουσίας που δημιουργήθηκε στην Υεμένη και ο κίνδυνος εμφυλίου 

πολέμου ανησύχησαν ιδιαίτερα τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες 

ανέλαβαν διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες. Τελικώς, μετά από απουσία τεσσάρων 

μηνών ο Σάλεχ επέστρεψε στη Σαναά (23 Σεπτεμβρίου 2011) και έπειτα από έντονες 

πιέσεις από το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, την Ουάσιγκτον, τον ΟΗΕ και 

την ΕΕ συμφώνησε να μεταβεί στη Ριάντ και να υπογράψει τη συμφωνία για την 

ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας την οποία είχε αρνηθεί λίγους μήνες νωρίτερα. 

Έτσι, στις 10 Δεκεμβρίου του 2011 ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση εθνικής ενότητας με 

τη συμμετοχή του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης
453

. Αμέσως μετά η 

κυβέρνηση ανακοίνωσε την απελευθέρωση των συλληφθέντων κατά τη διάρκεια των 

αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων. Παρά τη συμφωνία, ωστόσο, οι διαδηλώσεις 

συνεχίστηκαν και ο Σάλεχ μετέβη στις 29 Ιανουαρίου του 2012 στις ΗΠΑ για 

ιατρικούς λόγους.  

 

11.7.3 Η κατάσταση στην Υεμένη μετά την «Αραβική Άνοιξη» 
 

Σε αυτή τη μεταβατική φάση η νέα κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με μια 

σειρά προκλήσεων που αφορούν στην τεράστια οικονομική κρίση που πλήττει τη 

χώρα, την ανασύνταξη των ενόπλων δυνάμεων και την αποκατάσταση των 

εκτοπισμένων Υεμενιτών. Κυρίως όμως η κατάσταση στην Υεμένη μετά την 

«Αραβική Άνοιξη» φαίνεται να εξελίσσεται σε μια διαμάχη για την εξουσία μεταξύ 

κυβέρνησης και φυλάρχων. Η βία συνεχίζεται αμείωτη και οι ένοπλες δυνάμεις 

αδυνατούν να ελέγξουν τις απομακρυσμένες περιοχές που έχουν καταληφθεί από 

ένοπλους διάφορων ομάδων, φυλών και οργανώσεων
454
. Παράλληλα, η λαϊκή 

δυσαρέσκεια συνεχίζεται αμείωτη εξαιτίας και της συμφωνίας που προέβλεπε την 
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 Γιαννακόπουλος Βασίλης, ό.π., σ. 213 
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 Στο ίδιο, σ. 215 
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 Μπόση Μαίρη, ό.π., σ. 150-151 
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παραχώρηση ασυλίας στο Σάλεχ, με αποτέλεσμα τη μη τιμωρία του για τα εγκλήματα 

που διεπράχθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2011.  

 Επομένως, το πιο σημαντικό ζήτημα προς διευθέτηση που εμποδίζει τις 

δυνατότητες δημοκρατικής μετάβασης στην Υεμένη αφορά στο έλλειμμα εσωτερικής 

ασφαλείας που απειλεί την Υεμένη αλλά και την υπόλοιπη αραβική χερσόνησο. Η 

αποσταθεροποίηση της Υεμένης ανησυχεί τις ΗΠΑ και την Σαουδική Αραβία, καθώς 

ενισχύονται οι δραστηριότητες της Αλ Κάιντα της Αραβικής Χερσονήσου (Al Qaeda 

of the Arab Peninsula, AQAP) στην περιοχή, γεγονός που δημιουργεί εύλογες 

ανησυχίες για τη σταθερότητα της περιοχής. Μάλιστα, οι ΗΠΑ έχουν 

επανειλημμένως επιχειρήσει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) 

εναντίον στόχων της Αλ Κάιντα. Μάλιστα, οι ΗΠΑ και η Υεμένη συνεργάζονται 

στενά για το ζήτημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας από το 2001, όταν ο 

πρόεδρος Σάλεχ και ο τότε αμερικανός πρόεδρος Μπους συμφώνησαν στη 

δημιουργία ενός αντιτρομοκρατικού στρατοπέδου στο οποίο θα λειτουργούσαν οι 

αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τις αμερικανικές ένοπλες 

δυνάμεις με στόχο την αντιμετώπιση των μελών της Αλ Κάιντα στην περιοχή (400 

εκατ. δολάρια δόθηκαν στην κυβέρνηση Σάλεχ ως οικονομική βοήθεια έπειτα από 

την υπογραφή της συμφωνίας)
455

. Πάντως, η δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 

σε συνδυασμό με το γενικότερο κλίμα βίας και ανασφάλειας παράλληλα με τα 

αντιαμερικανικά και αντιδυτικά αισθήματα στην περιοχή ενισχύουν την αβεβαιότητα 

για το μέλλον της Υεμένης. 

Η αποχώρηση του Σαλέχ από την εξουσία και το ενδεχόμενο κενό εξουσίας 

κάνει τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία να αντιμετωπίζουν με ανησυχία την 

προοπτική μια αβέβαιης και κατά πάσα πιθανότητα βίαιης μεταβατικής περιόδου σε 

μια ασταθή και εξαθλιωμένη Υεμένη. Κατά συνέπεια, η αμερικανική εξωτερική 

πολιτική στην Υεμένη κινείται προς δυο κατευθύνσεις. Από τη μια προσπαθεί να 

αποτρέψει την ανάπτυξη των τρομοκρατικών οργανώσεων τύπου Αλ-Κάιντα και από 

την άλλη προσπαθεί να εξασφαλίσει τα ενεργειακά αμερικανικά συμφέροντα στον 

ευρύτερο Ινδικό Ωκεανό, από τη στιγμή μάλιστα που η Υεμένη κατέχει στρατηγική 

σημασία στον πλαίσιο του περιφερειακού ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ, Ινδίας και 

Κίνας 
456

 για τον έλεγχο των ενεργειακών θαλάσσιων διαδρομών 
457

 στον Ινδικό 
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 Μπόση Μαίρη, ό.π., σ. 151 
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 Η Κίνα κατέχει την τρίτη θέση στις παγκόσμιες εισαγωγές πετρελαίου μετά τις ΗΠΑ και την 

Ιαπωνία. Σε ποσοστό 50% η Κίνα εξαρτάται για τις εισαγωγές της από τη Μέση Ανατολή, κυρίως, από 



 

[578] 

 

Ωκεανό. Η στρατηγική των ΗΠΑ έχει ως στόχο να αποτρέψει νέες ανερχόμενες 

δυνάμεις από το να προκαλέσουν την δεσπόζουσα θέση τους στην περιοχή και η 

πολιτική σταθερότητα της Υεμένης είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη του 

παραπάνω στόχου.   

 

11.8 Το Ιράκ  

 

11.8.1 Η πορεία του «εκδημοκρατισμού» στο Ιράκ επί Σαντάμ Χουσεΐν  
 

Ο Σαντάμ Χουσεΐν έγινε Πρόεδρος του Ιράκ το 1979 έπειτα από ένα αιματηρό 

πραξικόπημα. Μετά την κατάληψη της εξουσίας το καθεστώς Χουσεΐν ανέλαβε 

πολιτικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού του πολιτικού 

συστήματος του Ιράκ. Μια από τις πρώτες κινήσεις του καθεστώτος προς την 

παραπάνω κατεύθυνση υπήρξε η προκήρυξη εθνικών εκλογών μετά από 22 χρόνια. 

Επίσης, προβλέφθηκε η δημιουργία Εθνοσυνελεύσεως με 250 μέλη, τα οποία θα 

εκλέγονταν μετά από ελεύθερη, άμεση και καθολική ψηφοφορία κάθε τέσσερα 

χρόνια. Τα μέλη του Επαναστατικού Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελούνταν 

απαραίτητα από μέλη της Εθνοσυνελεύσεως. Επιπλέον στις τρεις κουρδικές περιοχές 

της Arbil, Dihok και Sulaymaniyah,  50 μέλη θα εκλέγονταν στο Κουρδικό 

Νομοθετικό Συμβούλιο για μια θητεία τριών ετών. Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν 

για ανοικτή διαβούλευση και επικυρώθηκαν από το Επαναστατικό Συμβούλιο τον 

Μάρτιο του 1980. Η Εθνοσυνέλευση σε συνεργασία με το Επαναστατικό Συμβούλιο 

θα διέθετε νομοθετικές αρμοδιότητες και θα επόπτευε τη λειτουργία των θεσμών. 

Επίσης, θα επικύρωνε τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς και τις διεθνείς συνθήκες 

και συμφωνίες. Θα είχε λόγο στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική του κράτους, 

ενώ θα μπορούσε να ελέγχει και το έργο των υπουργών.  

                                                                                                                                            
τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν, ενώ λαμβάνει το 25% των εισαγωγών της από την Αφρική, κυρίως 

από την Αγκόλα και το Σουδάν. Οι θαλάσσιες ζώνες είναι πολύ σημαντικές για τις πετρελαϊκές της 

εισαγωγές. Η στρατηγική του Πεκίνου στον Ινδικό Ωκεανό έχει ως στόχο την δημιουργία ενός 

ασφαλούς δικτύου διαμετακόμισης επενδύοντας στην κατασκευή ναυτιλιακών εγκαταστάσεων που 

εκτείνονται από την περιοχή της νότιας Κινεζικής Θάλασσας προς τη Μιανμάρ, το Μπαγκλαντές, τη 

Σρι Λάνκα και το Πακιστάν. Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι μακροπρόθεσμα η Κίνα ενδέχεται να 

προβάλει την ισχύ της στον Ινδικό Ωκεανό απειλώντας της δεσπόζουσα ναυτική υπεροχή των ΗΠΑ 

στην περιοχή. Η αμερικανική στρατηγική της ανάσχεσης της Κίνας στον Ινδικό Ωκεανό περιλαμβάνει 

τον έλεγχο του λιμανιού του Άντεν στην Υεμένη. 
457

 Η Υεμένη τοποθετημένη στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου, αποτελεί ζωτικό σημείο για 

την ασφάλεια των ενεργειακών ροών από και προς τον Ινδικό Ωκεανό. Τα στενά του Μπαμπ ελ 

Μαντάμ μεταξύ Υεμένης, Τζιμπουτί και Ερυθραίας συγκαταλέγονται στις έξι σημαντικότερες 

στρατηγικές διόδους διακομιδής πετρελαίου. Συνδέουν τη Μεσόγειο Θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό 

καθώς και την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και την Αραβική Θάλασσα. 
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 Οι εκλογές διεξήχθησαν τελικώς τον Ιούνιο του 1980 με 840 υποψηφίους να 

συναγωνίζονται για 250 έδρες. Οι περισσότεροι υποψήφιοι ήταν υποστηρικτές του 

μπααθικού κόμματος. Οι παραπάνω κινήσεις έδειχναν μια στροφή προς τις 

δημοκρατικές διαδικασίες. Ωστόσο, στις 22 Σεπτεμβρίου του 1980 οι Ιρακινές 

ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στο Ιράν και η διαδικασία εκδημοκρατισμού διακόπηκε 

εξαιτίας του πολέμου. Σε λιγότερο από δύο μήνες, στις 12 Νοεμβρίου, σχηματίστηκε 

στη Συρία μια συμμαχία αντιπολιτευτικών δυνάμεων που ονομάστηκε «Δημοκρατικό 

Πατριωτικό και Εθνικό Μέτωπο»
458

 (Democratic Patriotic and National Front) με 

στόχο την ανατροπή του καθεστώτος Χουσεΐν και την εγκαθίδρυση δημοκρατίας.  

Κατά τη διάρκεια του οκταετούς πολέμου ανάμεσα στο Ιράκ και στο Ιράν 

κάποιες θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες  θεωρήθηκαν ύποπτες για συνωμοσία 

εναντίον του καθεστώτος. Υπήρχαν υποψίες ότι ομάδες σιιτών του Ιράκ-ο πληθυσμός 

της Βαγδάτης ανέρχονταν σε 2,5 εκατομμύρια σιιτών 
459

- και Κούρδων 

υποστηριζόμενες από τις ένοπλες επαναστατικές ομάδες του Ιράν σχεδίαζαν 

συνωμοσία για την ανατροπή του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν
460

. Οι φόβοι 

αυτοί οδήγησαν στην ισλαμοποίηση του μπααθικού κόμματος στο Ιράκ. Το μπααθικό 

κόμμα υποστήριζε ότι η Ιρανική Επανάσταση είχε χαρακτήρα περισσότερο περσικό, 

δηλαδή επρόκειτο για μια εθνική εξέγερση και όχι για αραβική ισλαμική εξέγερση. Ο 

Σαντάμ Χουσεΐν συνέδεε εσκεμμένα το μουσουλμανικό θρήσκευμα με την αραβική 

εθνική ταυτότητα επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να μειώσει τους Ιρανούς 

μουσουλμάνους, ενώ ταυτόχρονα υποστήριζε ότι οι διακηρύξεις του μπααθικού 

ιρακινού κόμματος ταυτίζονταν περισσότερο με το πνεύμα του Ισλάμ. Αποτέλεσμα 

αυτών των διακηρύξεων ήταν η εκδίωξη χιλιάδων σιιτών από το Ιράκ, η απαγόρευση 

των σιιτικών οργανώσεων και η εκτέλεση του ηγέτη των σιιτών, Αλ-Σαντρ. Η σιιτική 

                                                 
458

 Το DPNF αποτελούνταν από το ιρακινό κομμουνιστικό κόμμα, από την «Αραβική Σοσιαλιστική 

Κίνηση» και από το «Σοσιαλιστικό κόμμα» και την φιλοσυριακή πτέρυγα του μπααθικού κόμματος. 

Το Μέτωπο υποστήριζε τις αξιώσεις της «Πατριωτικής Ένωσης» του Κουρδιστάν (Patriotic Union of 

Kurdistan) και ήταν υπέρμαχος της ανατροπής του δικτατορικού καθεστώτος και της εγκαθίδρυσης 

μιας πατριωτικής συμμαχικής κυβέρνησης, η οποία θα είχε ως στόχο τη δημοκρατία στο Ιράκ και την 

αυτονομία του Ιρακινού Κουρδιστάν. Ωστόσο, το Μέτωπο διασπάστηκε το 1983.  
459

 Κατά την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αν και αριθμητικά μεγαλύτερη η σιιτική 

κοινότητα στις τότε επαρχίες της Βαγδάτης και της Βασόρας, δεν είχε σοβαρή εκπροσώπηση στις 

κρατικές υπηρεσίες, όπου τα ανώτατα αξιώματα βρισκόταν στα χέρια των σουνιτών. Το ίδιο θα συμβεί 

και μετά την διάλυση της οθωμανικής αυτοκρατορίας και την εγκαθίδρυση της λεγόμενης από τους 

Βρετανούς Χασεμιτικής μοναρχίας (1921-1958), όπως και κατά την περίοδο των διαφόρων 

στρατιωτικών καθεστώτων (1958-1968) και ακόμη κατά την επικράτηση του κόμματος Μπάαθ, από το 

1968 ως την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ τον Μάρτιο του 2003 και την κατάλυση του Μπααθικού 

καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν.   
460

 Deegan Heather, Issues in Third World Politics: The Middle East and Problems of Democracy, ό.π., 

σ. 76 



 

[580] 

 

ηγεσία αντιδρούσε με παθητικότητα απέναντι στην επίθεση που δεχόταν η σιιτική 

κοινότητα, κυρίως, επειδή η κυβέρνηση προχωρούσε σε συντονισμένες προσπάθειες, 

ώστε να βελτιώσει τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στον Νότο.  

Η αλήθεια είναι ότι ο Σαντάμ δεν υπήρξε ποτέ υπέρμαχος της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας με την αιτιολογία ότι η δημοκρατία βασιζόταν στον καπιταλιστικό 

τρόπο παραγωγής και ανάπτυξης, κάτι το οποίο θεωρούσε ότι ήταν ασυμβίβαστο με 

την ιδεολογία του. Στις εκλογές που διεξήχθησαν το 1984 το μπααθικό κόμμα 

αναδείχτηκε νικητής με ποσοστό 73% και κατέλαβε 183 από τις 250 έδρες. Κατά 

συνέπεια, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν 

παρέμενε ισχυρό, ενώ η αντιπολίτευση δεν μπορούσε να απειλήσει σοβαρά την 

εξουσία του καθεστώτος.  

Κατά τη δεκαετία του ’80 οι απαιτήσεις για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στο 

Ιράκ σίγησαν. Ο Σαντάμ Χουσεΐν είχε αναμφίβολα ισχυροποιήσει τη θέση του κατά 

τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται περισσότερο 

συγκεντρωτικός μέσα στους κόλπους του μπααθικού κόμματος. Μόνο προς το τέλος 

της δεκαετίας του 1980, ο Σαντάμ ανακοίνωσε την πρόθεση του για το σχεδιασμό 

νέου Συντάγματος, το οποίο θα επέτρεπε τον σχηματισμό και τη λειτουργία 

κομμάτων. Οι εκλογές που αναβάλλονταν διαρκώς από την εποχή της ανακωχής του 

1988 διεξήχθησαν τελικά τον Απρίλιο του 1989. Όλοι οι υποψήφιοι έπρεπε να 

εγκριθούν πρώτα από ένα εκλογικό συμβούλιο υπό την καθοδήγηση του 

αντιπροέδρου
461

.  

Ως αιτία για τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες αναγκάστηκε να προβεί 

το καθεστώς μπορεί να θεωρηθεί η πίεση που ασκήθηκε στον Σαντάμ Χουσεΐν να 

αναγνωρίσει τις θυσίες του ιρακινού λαού κατά τη διάρκεια του πολέμου, γεγονός 

που είχε ως αποτέλεσμα την παραχώρηση μιας σειράς πολιτικών και οικονομικών 

ελευθεριών. Ένα νέο Σύνταγμα εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση τον Ιούλιο του 

1990. Με βάση το Σύνταγμα ο Πρόεδρος εκλεγόταν για θητεία οκτώ ετών, ενώ το 

Επαναστατικό Συμβούλιο (RCC) αντικαταστάθηκε από ένα συμβουλευτικό σώμα 50 

μελών, οι μισοί εκ των οποίων θα τοποθετούνταν από τον Πρόεδρο, ενώ οι υπόλοιποι 

θα εκλέγονταν μέσω μυστικής ψηφοφορίας. Επίσης, το Σύνταγμα προέβλεπε τον 

σχηματισμό νέων κομμάτων. Παρόλα αυτά, μόνο στο μπααθικό κόμμα επιτρεπόταν η 

                                                 
461

 Το ¼ από τους 953 υποψηφίους ήταν μέλη του μπααθικού κόμματος εκ των οποίων οι 63 ήταν 

γυναίκες ενώ οι υπόλοιποι υποψήφιοι συμμετείχαν στις εκλογές είτε ως ανεξάρτητοι είτε ως μέλη 

ομαδοποιήσεων συνδεδεμένων με το «Εθνικό Προοδευτικό Μέτωπο» (National Progressive Front) και 

το «Επαναστατικό Κόμμα του Κουρδιστάν» (Kurdistan Revolutionary Party). Βλ. στο ίδιο, σ. 78 
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ύπαρξη διακλαδώσεων στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Από 

πολλές απόψεις, οι παραπάνω εξελίξεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μια στροφή 

του καθεστώτος Χουσεΐν προς τον εκδημοκρατισμό. 

Ωστόσο, στις 2 Αυγούστου του 1990, το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ και 

ξεκίνησε ο πρώτος πόλεμος στον Περσικό Κόλπο ανάμεσα στις ΗΠΑ και τις 

συνασπισμένες με αυτές συμμαχικές δυνάμεις και στο Ιράκ. Η εισβολή στο Κουβέιτ 

πολλαπλασίασε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Τον Δεκέμβριο του 1990, 

συγκεντρώθηκαν στην Δαμασκό 17 αντιπολιτευτικές ομάδες, οι οποίες ανήκαν στην 

«Ιρακινή Εθνική Επιτροπή Κοινής Δράσης» (Iraqi National Joint Action Committee, 

INJAC) και συμφώνησαν για την ανάληψη κοινής δράσης με στόχο την ανατροπή 

του καθεστώτος Χουσεΐν και την εγκαθίδρυση δημοκρατικού πολιτεύματος. Η  

INJAC πρότεινε ένα οργανωμένο πλαίσιο δράσης με την εγκαθίδρυση μιας 

προσωρινής κυβέρνησης,  η οποία θα προετοίμαζε, μετά την πτώση του Σαντάμ 

Χουσεΐν, τη διεξαγωγή άμεσων και ελεύθερων εκλογών με σκοπό την εκλογή ενός 

συνταγματικού συμβουλίου, που θα προετοίμαζε τον σχεδιασμό ενός νέου 

Συντάγματος.  Τον Ιούνιο του 1991, ο ραδιοφωνικός σταθμός «Φωνή της Ιρακινής 

Αντιπολίτευσης» ανήγγειλε τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, του κόμματος του 

«Πυρήνα Ιρακινού Ισλαμικού Da’wa». Ο κύριος στόχος του κόμματος ήταν η 

ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν και η εγκαθίδρυση ενός δημοκρατικού καθεστώτος 

που θα έδινε στο Ιράκ τα χαρακτηριστικά της αραβικής και ισλαμικής ταυτότητας 

που είχε απολέσει. Ωστόσο, η οργάνωση ξεκαθάριζε ότι δεν είχε στόχο την 

ιρανοποίηση του καθεστώτος μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν.  

Αμέσως μετά το τέλος του πολέμου στον Κόλπο, του 1991, το καθεστώς 

Χουσεΐν είχε γίνει ασταθές και διάφορες στρατιωτικές πτέρυγες οργάνωναν 

πραξικοπήματα εναντίον του δικτάτορα χωρίς όμως επιτυχία. Το πολιτικό κλίμα ήταν 

τεταμένο, ενώ οι ηγέτες της «Ανώτατης Αρχής της Ισλαμικής Επανάστασης στο 

Ιράκ» (Supreme Assembly of the Islamic Revolution in Iraq, SAIRI) παρακινούσαν 

με προκηρύξεις το προσωπικό του στρατού στο βόρειο Ιράκ να στρέψουν τα όπλα 

τους εναντίον του καθεστώτος του Σαντάμ. H SAIRI δήλωνε, επίσης, ότι σε 

περίπτωση ανατροπής του καθεστώτος, η μελλοντική κυβέρνηση θα αναδεικνυόταν 

μέσα από μυστικές εκλογές και βασική της αρχή θα ήταν ο σεβασμός των 

θρησκευτικών πεποιθήσεων και των δικαιωμάτων όλων των Ιρακινών. Επιπλέον, η 

μελλοντική κυβέρνηση θα φρόντιζε για την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας με τα 
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γειτονικά κράτη και θα τιμούσε όλες τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς 

συμφωνίες
462

.  

 

11.8.2 Η κατάσταση στο μετασανταμικό Ιράκ 

 

Στο μετασανταμικό Ιράκ, η πλειοψηφία των Ιρακινών βρίσκεται σε χειρότερη 

κατάσταση
463

 σε σχέση με την εποχή πριν την αμερικανική εισβολή το 2003. Σχεδόν 

τέσσερα χρόνια μετά τη στρατιωτική νίκη επί των δυνάμεων του Σαντάμ Χουσεΐν, 

μεγάλα τμήματα της χώρας βρίσκονταν σε κατάσταση αναρχίας ή και εμφύλιας 

σύγκρουσης. Επιπλέον, το πρόβλημα του επισιτισμού συνεχίζει να απειλεί την 

ασφάλεια των Ιρακινών, καθώς εκατομμύρια βασίζονται στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα 

Επισιτισμού (World Food Programme) ή στην ιρακινή κυβέρνηση. Η ύπαρξη μιας 

μεσαίας τάξης, η οποία αναγνωρίζεται ως μια δύναμη σταθερότητας από πολλούς 

ακαδημαϊκούς, απουσιάζει αυτή τη στιγμή από το  Ιράκ. Σχεδόν το 40% της μεσαίας 

τάξης έχει εγκαταλείψει το Ιράκ με καμία επιθυμία να επιστρέψει. Δύο εκατομμύρια 

άνθρωποι είναι πρόσφυγες, με κατεύθυνση κυρίως τη Συρία και την Ιορδανία, 

μετατρέποντας την καταστροφή στο Ιράκ σε μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές 

κρίσεις στον κόσμο. 

Η κλιμάκωση της θρησκευτικής βίας, μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν, 

έχει λάβει τη μορφή ενός εμφυλίου πολέμου ανάμεσα σε σουνίτες και σιίτες 

αντάρτες. Πολλοί αναλυτές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων φοβούνται ότι 

η ταχεία και επιφανειακή διαδικασία εκδημοκρατισμού θα οδηγήσει στην κατάληψη 

της εξουσίας από μια πλειοψηφική κυβέρνηση
464

 με κανένα σεβασμό για τις 

μειονότητες και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
465

.  

Προκειμένου να είναι επιτυχής η διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία είναι 

απαραίτητο να εγκαινιαστεί ο διάλογος ανάμεσα σε αντίπαλα στρατόπεδα. Η 

βούληση σιιτών, σουνιτών και Κούρδων για συμβίωση στο πλαίσιο ενός 

ομοσπονδιακού Ιράκ δεν θεωρούνταν δεδομένη. Ωστόσο, από την αρχή του πολέμου 

                                                 
462

 Στο ίδιο, σ. 80 
463

 Τα ποσοστά του υποσιτισμού έφτασαν το 28% ενώ 68% των Ιρακινών δεν είχαν πρόσβαση σε 

πόσιμο νερό με αποτέλεσμα να ξεσπάσει επιδημία χολέρας το 2007 στο βόρειο Ιράκ. Βλ. “Hunger, 

disease spread in Iraq-Oxfam report”, Reuters.com, 30-7-2007, 

http://in.reuters.com/article/2007/07/30/idINIndia-28727320070730  
464

 Από το Μάρτιο του 2003 έως τον Ιούνιο του 2004, η χώρα κυβερνήθηκε από την Προσωρινή 

Κυβέρνηση Συνασπισμού υπό αμερικανική καθοδήγηση. Η μεταβατική ιρακινή κυβέρνηση είχε ως 

στόχο την δημιουργία Συντάγματος. 
465

 Carothers Thomas, “How Democracies Emerge: the sequencing fallacy”, Journal of Democracy 

18:1, 2007, σ.12-27 
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στο Ιράκ, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και των συμμάχων της είχαν βασιστεί στη 

βοήθεια των Κούρδων ανταρτών στο βόρειο μέτωπο του Ιράκ. Παράλληλα, οι 

εξόριστοι σιίτες ανέλαβαν τη διακυβέρνηση εξαιρώντας τους σουνίτες, οι οποίοι 

κατέφυγαν στην αντιστασιακή δράση. 

Στις 7 Μαρτίου του 2010 το Ιράκ προχώρησε στη διεξαγωγή των τρίτων κατά 

σειρά εκλογών μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν. Οι εκλογές αυτές θεωρήθηκαν 

οι πιο δημοκρατικές των τελευταίων χρόνων και το κόμμα Al- Iraqiyya κέρδισε τις 

εκλογές στη βάση ενός εθνικού πολιτικού προγράμματος αποφεύγοντας τη 

σεχταριστική λογική. Αρχηγός του κόμματος ήταν ο κοσμικός σιίτης πολιτικός Ιγιάντ 

Αλαουί. Ωστόσο, στις συγκεκριμένες εκλογές η Επιτροπή για τις ιρακινές εκλογές 

απέρριψε 500 υποψηφίους εξαιτίας των δεσμών τους με το κόμμα Μπάαθ. Επομένως, 

το πολιτικό μέλλον του Ιράκ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή ή μη 

των σουνιτών στην πολιτική και οικονομική ζωή του Ιράκ.  

Ο εθνικισμός είναι ένας ακόμη παράγοντας που παρεμποδίζει την πορεία προς 

τον εκδημοκρατισμό του Ιράκ, καθώς η κουρδική μειονότητα στο βόρειο Ιράκ 

διεκδικεί την αυτονομία της από το υπόλοιπο ιρακινό κράτος. Η σύγκρουση 

επικεντρώνεται στην περιοχή του Κιρκούκ το οποίο όχι μόνο διαθέτει πληθυσμό που 

χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια -Άραβες, Κούρδους, Τουρκμένους-αλλά διαθέτει 

και πλούσια ενεργειακά κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου.  

Επιπλέον, η οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράκ προχωρά με εξαιρετικά 

αργούς ρυθμούς. Η ανοικοδόμηση του Ιράκ παρεμποδίζεται εξαιτίας των επιθέσεων 

εναντίον κυβερνητικών στόχων, εξαιτίας της διαφθοράς και της έλλειψης 

συντονισμού μεταξύ των διεθνών οργανισμών και των τοπικών κοινοτήτων. Η 

χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης ξεκίνησε με τη δημιουργία του Ταμείου για την 

Ανακούφιση και Ανοικοδόμηση του Ιράκ (Iraq Relief and Reconstruction Fund), τον 

Απρίλιο του 2013, με πρωτοβουλία των ΗΠΑ. Ωστόσο, τα κεφάλαια για την 

ανοικοδόμηση του Ιράκ διαμοιράστηκαν ανάμεσα σε αμερικανικές εταιρίες με 

διασυνδέσεις στο Πεντάγωνο και την αμερικανική κυβέρνηση
466

. Το συνολικό ποσό 

κακοδιαχείρισης των χρημάτων για την ανοικοδόμηση του Ιράκ ανέρχεται με 

                                                 
466

 Πολλά από τα αναπτυξιακά προγράμματα ανελήφθησαν από αμερικανούς εργολάβους, οι οποίοι 

προσέλαβαν ξένο φθηνό εργατικό δυναμικό, κυρίως, από την ανατολική Ασία. Το γεγονός αυτό 

προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς παρόλο που η ανεργία στο Ιράκ ξεπερνούσε το 65% οι ιδιωτικές 

εταιρίες προσελάμβαναν ξένους εργάτες, προκειμένου να μειώσουν το εργατικό κόστος τους. Βλ. 

“Audit: US lost track of 9$ billion in Iraq funds”, CNN.com, Jan 30, 2005  
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πρόχειρους υπολογισμούς στα 8.8 δισεκατομμύρια δολάρια
467

. Επομένως, η 

ανοικοδόμηση στο Ιράκ αύξησε την ανεργία
468

 αντί να την μειώσει.  

Επιπλέον, μια κρατικοδίαιτη οικονομία κλήθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα να μετατραπεί σε νεοφιλελεύθερη. Όπως αναφέρει η Ναόμι Κλάιν, οι 

ιρακινοί έπειτα από το σοκ του πολέμου δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το 

οικονομικό σοκ και θα ήταν έτοιμοι να αποδεχτούν την ιδιωτικοποίηση των 

δημόσιων επιχειρήσεων και την απώλεια των θέσεων εργασίας
469

. Οι πολιτικές 

απελευθέρωσης της οικονομίας πραγματοποιήθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς και κατά 

τη διάρκεια των πρώτων χρόνων του πολέμου απολύθηκαν 500.000 κρατικοί 

υπάλληλοι, η πλειοψηφία εξ’ αυτών στρατιώτες, γιατροί, εκπαιδευτικοί και εκδότες. 

Στη συνέχεια, εισήχθησαν απεριόριστα προϊόντα χωρίς δασμούς, με αποτέλεσμα 

αρκετές τοπικές ιρακινές εταιρίες να αδυνατούν να συναγωνιστούν τα φθηνά 

εισαγόμενα προϊόντα και να αναγκαστούν να κλείσουν. Η ανεργία ανήλθε στο 67% 

και πολλοί από τους ανέργους εντάχθηκαν στην ιρακινή αντίσταση. Ο Μπρέμερ, 

διευθυντής της ανοικοδόμησης και της ανθρωπιστικής βοήθειας για το μεταπολεμικό 

Ιράκ, προχώρησε και σε αλλαγή της νομοθεσίας στο Ιράκ, κάτι που ρητώς παραβιάζει 

τις διεθνείς συνθήκες της Χάγης και της Γενεύης, σύμφωνα με τις οποίες 

απαγορεύεται σε κατοχική δύναμη να προχωρήσει σε αλλαγή των νόμων ενός 

κράτους. Οι μεταρρυθμίσεις Μπρέμερ επέτρεψαν τη μεταβίβαση της ιρακινής 

δημόσιας περιουσίας σε ξένες πολυεθνικές εταιρίες, με αποτέλεσμα τη φυγή όλων 

των κερδών από το Ιράκ στο εξωτερικό.  

Οι πολιτικές αυτές εφαρμόστηκαν στο Ιράκ με την συνεργασία του ΔΝΤ και 

της Παγκόσμιας Τράπεζας οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το ιρακινό δημόσιο χρέος το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα συμβόλαια για την 

εκμετάλλευση του ιρακινού πετρελαίου. Οι αμερικανοί επιθυμούσαν να 

εξασφαλίσουν τη ροή του πετρελαίου σε αναδυόμενες μεγάλες δυνάμεις όπως την 

                                                 
467

 David Phinney, “Blood, Sweat and Tears: Asia’s Poor Build US Bases in Iraq”, Corpwatch, 3-10-

2005  http://www.corpwatch.org/article.php?id=12675  
468

 Η εφημερίδα Washington Post ανέφερε ότι η ανοικοδόμηση στο Ιράκ θα ήταν πολύ πιο 
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Κίνα
470

 και την Ινδία.  Επιπλέον, η Ρωσία χρησιμοποιεί το ιρακινό χρέος που είχε 

δημιουργήσει το καθεστώς Σαντάμ στη Σοβιετική Ένωση, προκειμένου να 

εξασφαλίσει τις ενεργειακές τις ανάγκες
471

. Μια άλλη χώρα που έχει επενδυτικό 

ενδιαφέρον για το Ιράκ είναι το Ιράν, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στους σημαντικούς 

εμπορικούς εταίρους με τις εξαγωγές προς το Ιράκ να φτάνουν τα 1.8 δισεκατομμύρια 

δολάρια.  

Επομένως, η ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν το 2003 και ο βίαιος 

εκδημοκρατισμός του πολιτικού συστήματος του Ιράκ μετά την εισβολή των ΗΠΑ 

δεν δημιούργησαν πολιτικές και οικονομικές συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας 

στο μετασανταμικό Ιράκ. Αντιθέτως, οι συνθήκες υπήρξαν κατάλληλες για τη 

μετάδοση της «Αραβικής Άνοιξης» στη Βαγδάτη. Τον Φεβρουάριο του 2011 

ξέσπασαν διαδηλώσεις με βασικά αιτήματα τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και την καταπολέμηση της διαφθοράς
472

 στη χώρα. Στις 25 Φεβρουαρίου οι 

διαδηλώσεις κατέληξαν στη βίαιη εκδήλωση μιας «ημέρας οργής» σε διάφορες 

πόλεις του Ιράκ και ανάμεσα τους και στη Βαγδάτη
473

. Οι διαδηλώσεις στο Ιράκ, 

ωστόσο, δεν έλαβαν έκταση, όπως σε άλλες αραβικές χώρες, και οι διαδηλωτές δεν 

απαιτούσαν αναγκαία την αλλαγή καθεστώτος.   

Η κυβέρνηση Μαλίκι αντέδρασε στις διαδηλώσεις από τις αρχές Φεβρουαρίου 

ανακοινώνοντας μια σειρά μεταρρυθμίσεων και παραχωρήσεων, όπως για 

παράδειγμα περικοπές στους μισθούς των βουλευτών, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός 

δήλωσε ότι δεν θα έθετε υποψηφιότητα για τρίτη θητεία, αν και πολύ σύντομα η 

παραπάνω δήλωση διαψεύστηκε
474

. Έτσι, η κυβέρνηση στο Ιράκ κατάφερε να 

αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις χρησιμοποιώντας τα έσοδα από το πετρέλαιο, ώστε να 
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αυξήσει τις κοινωνικές παροχές προς τους πολίτες
475

 διατηρώντας με τον τρόπο αυτό 

τα πελατειακά της δίκτυα, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την συντήρηση του 

status quo στο Ιράκ. 

11.9 Το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας  

11.9.1 Πρώτες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και ο ρόλος της Βρετανίας 
 

Το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας εγκαθιδρύθηκε στο πρώτο μισό του 

20
ου

 αιώνα, έπειτα από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η επιλογή της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να συνταχθεί με την Γερμανία στον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, την έφερε αντιμέτωπη με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Έτσι, με τη 

συμφωνία Σάικς Πικό, τον Μάιο του 1916 η σημερινή Ιορδανία μαζί με την 

Παλαιστίνη θα περιέρχονταν στην βρετανική ζώνη επιρροής, ενώ η Συρία και ο 

Λίβανος θα περιέρχονταν στην γαλλική.  

Μετά την ήττα των Οθωμανών στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο βασιλιάς 

Φεϊζάλ κατέστη κυρίαρχος της περιοχής, έχοντας υπό τον έλεγχο του τη Συρία και 

την Ιορδανία, ενώ ο αδελφός του Αμπντάλα ήλεγχε το Ιράκ. Η εξέλιξη αυτή, αν και 

δεν ήταν αντίθετη με τις διαθέσεις της Βρετανίας και της Γαλλίας, που επιθυμούσαν 

την ιδέα της επικράτησης τοπικών αρχόντων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, 

δυσχέραινε, ωστόσο, την υλοποίηση της εγκαθίδρυσης ζωνών επιρροής, όπως είχε 

συμφωνηθεί μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών δυνάμεων με τη συμφωνία Σάικς Πικό. 

Έτσι, αν και στη Διάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού, τον Ιανουάριο του 1919, οι 

Φειζάλ και Αμπντάλλα ζήτησαν τη δημιουργία ανεξάρτητου και ενιαίου κράτους, η 

Γαλλία και Βρετανία αντέδρασαν έντονα, με αποτέλεσμα στη Διάσκεψη του Σαν 

Ρέμο, που πραγματοποιήθηκε ένα μήνα αργότερα, να αποφασισθεί «καθεστώς 

εντολής» από τη Βρετανία για την Παλαιστίνη και την Ιορδανία και αντίστοιχα 

«καθεστώς εντολής» από τη Γαλλία για τη Συρία και το Λίβανο
476

. Επίσης, με τη 

Διάσκεψη του Σαν Ρέμο ιορδανική περιοχή αποσπάστηκε από αυτήν της Συρίας και η 

Ιορδανία συνδέθηκε διοικητικά με την Παλαιστίνη.  
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Το 1923 η Μεγάλη Βρετανία παραχώρησε αυτονομία στην Υπεριορδανία
477

 

με ηγέτη τον Εμίρη Αμπντάλα υπό βρετανική εποπτεία. Οι Βρετανοί μέσω των 

συμβούλων τους είχαν τον έλεγχο της δημόσιας ζωής, της οικονομίας, του στρατού 

και γενικότερα της δημόσιας διοίκησης της Υπεριορδανίας. Τον Φεβρουάριο του 

1928, η Βρετανία και ο εμίρης Αμπντάλα υπέγραψαν συνθήκη με την οποία 

παραχωρούνταν περισσότερες εξουσίες στο εσωτερικό. Ωστόσο, η βρετανική 

κυβέρνηση δια του επιτετραμμένου της στο Αμμάν είχε καίριο λόγο στα οικονομικά 

ζητήματα και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ιορδανίας
478

.  

Το 1928, επίσης, επιχειρήθηκε η πρώτη προσπάθεια εγκαθίδρυσης 

συνταγματικής μοναρχίας με τον «Οργανικό Νόμο» με τον οποίο ουσιαστικά τέθηκαν 

τα θεμέλια του σημερινού πολιτειακού καθεστώτος της Ιορδανίας. Ο κυριότερος 

θεσμός που εισήγαγε ο βρετανικής εμπνεύσεως «Οργανικός Νόμος» στο πολιτικό 

σύστημα ήταν το Νομοθετικό Συμβούλιο με συμβουλευτικές κατά βάση 

αρμοδιότητες. Με τον «Οργανικό Νόμο» του 1928 το πολίτευμα ήταν φαινομενικά 

δημοκρατικό, ωστόσο στη μορφή και στο περιεχόμενο παραχωρούσε υπερεξουσίες 

στον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας έναντι της κυβέρνησης. Ο βασιλιάς είχε το 

δικαίωμα να διορίζει και να αποπέμπει και τα έξι μέλη του Εκτελεστικού, είχε τη 

δυνατότητα παρέμβασης στη νομοθετική εξουσία, ενώ μπορούσε να διαλύει το 

Κοινοβούλιο μέσω της κήρυξης στρατιωτικού νόμου. Ταυτόχρονα, η Βρετανία παρά 

την παραχώρηση του «Οργανικού Νόμου» εξακολουθούσε να έχει τον τελευταίο 

λόγο  στα οικονομικά ζητήματα και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.  Οι κύκλοι που 

ήταν αντίθετοι στον βασιλιά και τους Βρετανούς συγκάλεσαν στο Αμμάν Εθνική 

Συνέλευση και υιοθέτησαν ένα εθνικό ψήφισμα το οποίο διακήρυσσε την 

ανεξαρτησία και κυριαρχία της Υπεριορδανίας ως συνταγματικού αραβικού κράτους. 

Στη συνέχεια, οι εθνικιστές εμπόδισαν τη διεξαγωγή των εκλογών του Σεπτεμβρίου 

του 1928 με αποτέλεσμα ο βασιλιάς να κηρύξει στρατιωτικό νόμο. 

11.9.2 Η κατάληψη της Δυτικής Όχθης και η επίδραση του 

παλαιστινιακού στοιχείου στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα της Ιορδανίας 
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Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βρετανία αναγνώρισε την ανεξαρτησία 

του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (Συνθήκη του Λονδίνου, 22-03-1946) και 

ο Εμίρης Αμπντάλα αναγορεύθηκε Βασιλιάς, την 25
η
 Μαΐου 1946. Ωστόσο, οι 

ισχυροί δεσμοί αλληλεξάρτησης του βασιλείου με την Βρετανία διατηρήθηκαν. Το 

δεύτερο Σύνταγμα του 1946, όταν πλέον η Ιορδανία είχε αποκτήσει την ανεξαρτησία 

της, διαχώριζε την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας ανάμεσα σε δύο σώματα, τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, ωστόσο και πάλι δεν περιορίζονταν οι 

εξουσίες του Βασιλιά
479

. Στο μεταξύ, οι εθνικιστές θεωρούσαν ότι ο βασιλιάς 

διατηρούσε στενές σχέσεις με τους Βρετανούς και ότι το κράτος ήταν οικονομικά και 

στρατιωτικά εξαρτημένο από τη Βρετανία. Η εμπλοκή της Βρετανίας στα εσωτερικά 

της μοναρχίας επηρέαζε την πολιτική κατάσταση στην Υπεριορδανία, η οποία και 

περιπλέχθηκε ακόμα περισσότερο εξαιτίας του Παλαιστινιακού ζητήματος. 

Οι Παλαιστίνιοι και οι Εβραίοι επιδίδονταν από καιρό σε ένοπλες 

συγκρούσεις και οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις αδυνατούσαν να ελέγξουν την 

κατάσταση. Η συνειδητοποίηση εκ μέρους της Βρετανίας του αδιεξόδου στο οποίο 

είχε περιέλθει η περιοχή και η αδυναμία της να ελέγξει το προτεκτοράτο της 

Παλαιστίνης το 1947 την οδήγησε στην προσφυγή της στα Ηνωμένα Έθνη, με 

αποτέλεσμα ο νεοσύστατος οργανισμός να ψηφίσει υπέρ του διαμελισμού της 

Παλαιστίνης σε δύο κράτη, το ένα αραβικό και το άλλο εβραϊκό. Η Βρετανία 

αποχώρησε στρατιωτικά από την Παλαιστίνη στις 14 Μαΐου του 1948 δηλώνοντας 

ότι δεν θα εμπλεκόταν στην εφαρμογή του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών. Στις 

15 Μαΐου ξεκίνησε ο πρώτος αραβο-ισραηλινός πόλεμος. 

Το Χασεμιτικό βασίλειο της Υπεριορδανίας κήρυξε τον πόλεμο εναντίον του 

ισραηλινού κράτους μαζί με τα υπόλοιπα αραβικά κράτη και οι ένοπλες δυνάμεις του 

κατέλαβαν τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η 

Υπεριορδανία ήλπιζε σε εδαφικά οφέλη εξαιτίας της σύγκρουσης, ώστε να αυξήσει 

την επικράτεια της με την προσάρτηση του τμήματος εκείνου της Παλαιστίνης, το 

οποίο είχε προσδιοριστεί ως το προτεινόμενο παλαιστινιακό κράτος. Ωστόσο, τα 

γεγονότα εξελίχθηκαν διαφορετικά, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις αποδείχθηκαν 

ισχυρότερες από το αναμενόμενο, ενώ ταυτόχρονα οι αξιώσεις των περισσότερων 

κρατών του Αραβικού Συνδέσμου αφορούσαν στο σύνολο της μη διαμελισμένης γης 
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της Παλαιστίνης. Παρόλα αυτά, η Ιορδανία ωφελήθηκε με την προσάρτηση της 

κεντρικής Παλαιστίνης, δηλαδή την περιοχή της Δυτικής Όχθης του ποταμού 

Ιορδάνη καθώς και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία και προσάρτησε οριστικά 

το 1950.  

Αν και οι παραπάνω προσαρτήσεις επέφεραν την επέκταση των συνόρων της 

Ιορδανίας, ωστόσο της δημιούργησαν σοβαρά δημογραφικά προβλήματα εξαιτίας της 

εκτόπισης των Παλαιστινίων Αράβων μετά τον πόλεμο. Οι Παλαιστίνιοι Άραβες, 

ανεπιθύμητοι από το κράτος του Ισραήλ και στερημένοι από τη δυνατότητα 

δημιουργίας δικού τους κράτους μετά την ολοκληρωτική απόρριψη του σχεδίου των 

Ηνωμένων Εθνών, κατέφυγαν ως πρόσφυγες στα γειτονικά κράτη. Μετά το 1948, οι 

Παλαιστίνιοι βρέθηκαν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση, καθώς όχι μόνο είχαν χάσει την 

περιοχή που είχε καταμεριστεί αναλογικά βάση σχεδίου στους ισραηλινούς αλλά, 

επιπλέον, το ισραηλινό κράτος επέκτεινε τα σύνορα του, για να περιλάβει και τη γη 

που προορίζονταν να είναι κομμάτι του παλαιστινιακού αραβικού κράτους. Η 

εκτίμηση του αριθμού των εκτοπισμένων Παλαιστινίων ανέρχεται σε 700.000.  Ένας 

σημαντικός αριθμός αυτών εγκαταστάθηκε στην κατειλημμένη Δυτική Όχθη της 

Ιορδανίας, αλλά ακόμη και στο ίδιο το κράτος της Ιορδανίας, κυρίως στην 

πρωτεύουσα Αμμάν, όπου ο πληθυσμός ανήλθε από 60.000 το 1945 σε περίπου 

200.000 στα τέλη της δεκαετίας του 1950
480

. Με λίγα λόγια, ο πληθυσμός της 

Ιορδανίας αυξήθηκε περίπου κατά 2/3 αλλάζοντας δραστικά τον τύπο πολιτικής 

διοίκησης και, κυρίως, ανατρέποντας σταδιακά τη δημογραφική ισορροπία. Ήταν 

επόμενο αυτές οι δημογραφικές αλλαγές να επηρεάσουν τις ήδη εύθραυστες 

πολιτικές δομές της Ιορδανίας. Η εγκατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων στην 

Ιορδανία έθετε άμεσα το ζήτημα της πολιτικής τους αντιπροσώπευσης, ζήτημα το 

οποίο λύθηκε, όταν οι Παλαιστίνιοι κλήθηκαν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές του 

1950.  

Οι εκλογές του 1950 είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργίας μιας 11μελούς 

κυβέρνησης στην οποία συμμετείχαν και Παλαιστίνιοι. Στις εκλογές που διεξήχθησαν 

για την ανάδειξη των μελών του Νομοθετικού Συμβουλίου παραχωρήθηκε δικαίωμα 

ψήφου στους κατοίκους της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη και πολλά από τα μέλη του 

Νομοθετικού Συμβουλίου προέρχονταν από τις προσαρτημένες περιοχές, με 

αποτέλεσμα να δίνεται η αίσθηση αποδοχής του ιορδανού μονάρχη εκ μέρους των 
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Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης
481

. Μάλιστα, αυτή η τάση ενσωμάτωσης των 

Παλαιστινίων στον ιορδανικό εθνικό κορμό ενισχύθηκε με την εκλογή παλαιστινίου 

αντιπροέδρου στο Νομοθετικό Συμβούλιο
482

.  

Παρόλα αυτά, οι σχέσεις Παλαιστινίων-Ιορδανών παρέμεναν οξυμένες. 

Ειδικότερα, οι παλαιστίνιοι εθνικιστές αντιπαθούσαν τη μοναρχία εξαιτίας της 

εχθρικής στάσης του Αμπντάλα απέναντι στους αρχηγούς των εξεγερμένων κατά τη 

διάρκεια της παλαιστινιακής εξέγερσης, κατά την περίοδο 1936-1939, και της στενής 

του σχέσης με τους Βρετανούς. Η παραχώρηση εκ μέρους του βασιλιά Αμπντάλα 

ιορδανικής υπηκοότητας στους Παλαιστινίους απορρίφθηκε, καθώς θεωρήθηκε ως 

μια ευκαιριακή πρόταση με κύριο στόχο την υποταγή των Παλαιστινίων στην 

κυριαρχία του βασιλιά
483

. Τελικώς, τον Ιούλιο του 1951 ο βασιλιάς Αμπντάλα 

δολοφονήθηκε στην Ιερουσαλήμ από τους υποστηρικτές του Μufti, του Παλαιστίνιου 

ηγέτη.  

Ο διάδοχος του Αμπντάλα, ο υιός του, πρίγκιπας Ταλάλ, κατηύθυνε τις 

εργασίες για την ψήφιση νέου Συντάγματος το 1952, πιο φιλελεύθερου στις διατάξεις 

του από το προηγούμενο, κυρίως σε σχέση με τις αυξημένες εξουσίες, τις οποίες 

παραχωρούσε στο Κοινοβούλιο. Στο άρθρο 1 του Συντάγματος του 1952
484

 ορίζεται 

ότι «το σύστημα διακυβέρνησης είναι κοινοβουλευτικό με κληρονομική μοναρχία». 

Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ιορδανικού Συντάγματος καθορίζουν κατά 

λεπτομερή τρόπο τους κανόνες διαδοχής, ούτως ώστε πάντοτε το θρόνο να κατέχει 

αρσενικό μέλος του Οίκου. Ο ιορδανικός λαός με βάση το Σύνταγμα αποτελεί μέρος 

του ευρύτερου αραβικού έθνους και το Ισλάμ αναγνωρίζεται ως «κρατική θρησκεία» 

(άρθρο 2). Ωστόσο, το μουσουλμανικό δίκαιο δεν αποτελεί πηγή δικαίου. Τα όργανα 

του πολιτεύματος είναι ο Βασιλιάς και η Εθνική Συνέλευση που αποτελείται από δύο 

σώματα, τη Γερουσία και το Κοινοβούλιο. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει τη διάκριση 

των εξουσιών σε νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική. Η νομοθετική ασκείται από 

το Βασιλιά και την Εθνική Συνέλευση, η εκτελεστική ασκείται από το Βασιλιά, την 

Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς. Οι δικαστικές αρχές αποφασίζουν στο 

όνομα του Βασιλιά. Ουσιαστικά ο Βασιλιάς είναι το κυρίαρχο όργανο του 

πολιτεύματος. Τα μέλη της Γερουσίας επιλέγονται αποκλειστικά από το Βασιλιά, ο 
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οποίος και καθορίζει τις αρμοδιότητες του παραπάνω πολιτειακού οργάνου. Η θητεία 

της Γερουσίας είναι τετραετής και ο Βασιλιάς δύναται να διορίζει τα μέλη της εκ 

νέου και χωρίς χρονικό περιορισμό. Τα μέλη του Κοινοβουλίου εκλέγονται απευθείας 

από το λαό έπειτα από μυστική καθολική ψηφοφορία κάθε τέσσερα χρόνια. Επίσης, ο 

Βασιλιάς σύμφωνα με το Σύνταγμα κυρώνει τα νομοσχέδια, εφόσον αυτά εγκριθούν 

από το Κοινοβούλιο και τη Γερουσία. Μετά την αναθεώρηση ορισμένων άρθρων του 

Συντάγματος κατά τα έτη 1954, 1955 και 1958 οι εξουσίες της μοναρχίας 

ενισχύθηκαν περαιτέρω, καθώς ο Βασιλιάς είχε πλέον την αποκλειστική αρμοδιότητα 

να κηρύσσει πόλεμο, να υπογράφει συνθήκες ειρήνης και να κυρώνει διεθνείς 

συμφωνίες αφαιρώντας με τον τρόπο αυτό την αντίστοιχη συναρμοδιότητα της 

Κυβέρνησης. Με το άρθρο 78 του Συντάγματος ο Βασιλιάς έχει το δικαίωμα να 

διαλύει το Κοινοβούλιο και τη Γερουσία καθώς και να παρατείνει χρονικά τη θητεία 

τους.  

Το Σύνταγμα του 1952 επιτρέπει τον ελεύθερο σχηματισμό πολιτικών 

κομμάτων (άρθρο 16.παρ.3) και κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 

15), τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα (αρθρο 23), ενώ 

εξασφαλίζει και την υποχρεωτική και δωρεάν βασική εκπαίδευση (άρθρο 20). 

Επίσης, το Σύνταγμα διαχώριζε ισομερώς τις κοινοβουλευτικές έδρες ανάμεσα σε 

Παλαιστίνιους και Ιορδανούς, ενώ το ίδιο συνέβαινε και με τους υπουργικούς 

θώκους. Βέβαια, καθώς οι Παλαιστίνιοι ήταν περισσότεροι από τους Ιορδανούς οι 

παραχωρήσεις κοινωνικών και οικονομικών προνομίων σήμαιναν ότι οι Παλαιστίνιοι 

έπρεπε να θυσιάσουν κάποια από τα πολιτικά τους δικαιώματα
485

. 

 Οι εκλογές του Οκτωβρίου του 1956 θα φέρουν στην εξουσία μια αριστερή 

κυβέρνηση που θα θέσει υπό αμφισβήτηση την εξουσία του Βασιλιά Χουσεΐν, που 

είχε αναλάβει τον θρόνο μετά την παραίτηση του πατέρα του Ταλάλ, και ο οποίος θα 

αντιδράσει κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο
486

. Τα πολιτικά κόμματα τίθενται εκτός 

νόμου και οι δημόσιες συγκεντρώσεις απαγορεύονται παρόλο που δεν καταργείται η 

διεξαγωγή εκλογών
487

. Το 1963 αποφασίσθηκε η επ’ αόριστον αναστολή της 

λειτουργίας όλων των πολιτικών κομμάτων στη χώρα και η Ιορδανία αντιμετώπισε 

σοβαρές επιπλοκές στις σχέσεις της με τις υπόλοιπες αραβικές χώρες, εξαιτίας της 
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στάσης που τηρούσε απέναντι στο ζήτημα της Δυτικής Όχθης έναντι των 

Παλαιστινίων. 

Το 1967, μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών με το Ισραήλ και την ισραηλινή 

κατοχή της Δυτικής Όχθης που έφερε αντιμέτωπη την ιορδανική μοναρχία με τις 

ένοπλες ομάδες της Φατάχ και άλλες ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, ο Βασιλιάς 

Χουσεΐν διέλυσε το κοινοβούλιο
488

. Το αποτέλεσμα του πολέμου ήταν ότι η Ιορδανία 

έχασε μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα της, ενώ και το προσφυγικό 

της πρόβλημα επιδεινώθηκε. Κατά συνέπεια, οι δύο αυτοί παράγοντες δημιούργησαν 

οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αλλά η πιο σοβαρή πρόκληση προήλθε από 

τις δραστηριότητες των παλαιστινιακών ομάδων οι οποίες αποκτούσαν τον έλεγχο 

των προσφυγικών καταυλισμών. Στο τέλος  του πολέμου των έξι ημερών του 1967 

ολόκληρη η περιοχή δυτικά του ποταμού Ιορδάνη είχε καταληφθεί από ισραηλινά 

στρατεύματα και η Ιορδανία δέχτηκε και πάλι ένα τεράστιο κύμα προσφύγων που 

υπολογίζονται πρόχειρα σε 150.000 με 250.000 άτομα. Το νέο κύμα παλαιστίνιων 

προσφύγων και ιορδανών πολιτών παλαιστινιακής καταγωγής το οποίο κατέφυγε 

στην Ιορδανία άλλαξε την πληθυσμιακή αναλογία  υπέρ του παλαιστινιακού 

στοιχείου. Ταυτόχρονα, η ήττα στο πεδίο των μαχών οδήγησε σε πολιτική αστάθεια, 

καθώς οι ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες στόχευαν στην απελευθέρωση της 

Παλαιστίνης από τους Ισραηλινούς και προσπαθούσαν να ανατρέψουν την πολιτική 

του Αμάν. Η σημαντικότερη από αυτές τις ομάδες, η «Φατάχ» του Γιασέρ Αραφάτ, 

διέθετε την υποστήριξη των Παλαιστινίων που ζούσαν στην Ιορδανία και οι βάσεις 

της οργάνωσης αποτελούσαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των παλαιστινίων 

προσφύγων διάσπαρτα στην ιορδανική επικράτεια. Το 1970 η χώρα βρισκόταν σε 

κατάσταση εσωτερικού πολέμου με διάφορες συγκρούσεις να εκτυλίσσονται μεταξύ 

των παλαιστίνιων μαχητών και του τακτικού ιορδανικού στρατού, με αποτέλεσμα το 

ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας της Ιορδανίας να διαιωνίζεται.  

Κατά τη διάρκεια του πολέμου του Γιομ Κιπούρ, το 1973, η Ιορδανία 

αποφάσισε να τηρήσει ουδέτερη στάση απέχοντας από το να στείλει στρατό εναντίον 

του Ισραήλ. Μετά και από αυτή την αραβική ήττα διαφάνηκε η ανάγκη 

ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ του Αραβικού Συνδέσμου και της Ιορδανίας. 

Έτσι, στη διάσκεψη του Αραβικού Συνδέσμου που έλαβε χώρα στο Ραμπάτ του 

Μαρόκου, το 1974, όλες οι αραβικές χώρες αναγνώρισαν την «Οργάνωση για την 
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Απελευθέρωση της Παλαιστίνης» (PLO) ως το μόνο εκπρόσωπο του παλαιστινιακού 

λαού. Η Ιορδανία παρά την αντίδραση του μονάρχη της αναγκάσθηκε να 

ακολουθήσει ίδια στάση με τις υπόλοιπες αραβικές χώρες και ως αντάλλαγμα για 

αυτή της τη στάση έλαβε γενναία οικονομική βοήθεια από τα Κράτη του Κόλπου 

προς αποκατάσταση των ζημιών που είχαν προκληθεί από τις εσωτερικές ένοπλες 

συγκρούσεις
489

. Αντίστοιχα, η PLO δέχθηκε να περιορίσει τις δραστηριότητες των 

ένοπλων ομάδων στο εσωτερικό της Ιορδανίας και να εγκαταλείψει την 

αντιμοναρχική της στάση. 

Μετά την ομαλοποίηση των σχέσεων της ιορδανικής μοναρχίας με τις χώρες 

του Αραβικού Συνδέσμου και τους Παλαιστινίους το ιορδανικό πολίτευμα έγινε 

ακόμα πιο συγκεντρωτικό, όπως προκύπτει από τη συνταγματική αναθεώρηση του 

1974. Ο Βασιλιάς απέκτησε το δικαίωμα να παύει τόσο τη Γερουσία όσο και κάθε 

γερουσιαστή ατομικά και να αναστέλλει επ’ αόριστο την διεξαγωγή εκλογών σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας. Με τη συνταγματική αναθεώρηση του 1976 ο Βασιλιάς 

παρέμεινε πολιτικά κυρίαρχος, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 73 οποτεδήποτε 

επιθυμεί ο Βασιλιάς δύναται να αναβιώσει ή να διαλύσει το Κοινοβούλιο
490

. Κατά 

συνέπεια, το ιορδανικό πολίτευμα χαρακτηρίζεται από την υπερσυγκέντρωση των 

εξουσιών στο πρόσωπο του Βασιλιά, αφού οι εκτελεστικές αρμοδιότητες, ο διορισμός 

των μελών της Γερουσίας και της Κυβέρνησης, η εξωτερική πολιτική της χώρας και η 

διοίκηση του στρατού άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Το Σύνταγμα νομιμοποιεί 

ουσιαστικά την παντοδυναμία της μοναρχίας και προσδίδει στο πολίτευμα μια 

επίφαση δημοκρατικής διακυβέρνησης και κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η ερμηνεία 

για αυτές τις πολιτικές επιλογές εκ μέρους της μοναρχίας βρίσκεται στην προσπάθεια 

ελέγχου του ισχυρού παλαιστινιακού στοιχείου ως αποτέλεσμα της εσωτερικής 

πληθυσμιακής σύνθεσης.  

Σε γενικές γραμμές το παλαιστινιακό στοιχείο στο εσωτερικό της Ιορδανίας 

αποτελούσε παράγοντα τον οποίο η ιορδανική ηγεσία δεν ήταν δυνατόν να αγνοήσει. 

Η Ιορδανία, τόσο μετά τον πόλεμο του 1948 όσο και μετά την ήττα του 1967 

απορρόφησε τους περισσότερους παλαιστίνιους πρόσφυγες από κάθε άλλη 

περιοχή
491
. Ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και Ιορδανούς υπήρχαν σημαντικές διαφορές 

που προέκυπταν από το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές διέθεταν ισχυρή συνείδηση 
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της εθνικής τους ταυτότητας. Σε διαφορετική περίπτωση το γεγονός ότι οι 

Παλαιστίνιοι αποτελούσαν την πλειοψηφία στο κράτος της Ιορδανίας μπορεί να 

θεωρούνταν ως μια εξέλιξη άνευ ουσίας και θα παραχωρούνταν στους Παλαιστίνιους 

δικαιωματικά τα ανάλογα προνόμια. Ωστόσο, υπό τις παρούσες αναλογίες 

πλειοψηφίας-μειοψηφίας ανάμεσα σε Παλαιστινίους και Ιορδανούς και της 

δεδομένης αναντιστοιχίας της πολιτικής τους ευπείθειας στο κράτος της Ιορδανίας το 

θέμα της πολιτικής αντιπροσώπευσης των Παλαιστινίων είχε αναχθεί σε μείζον 

ζήτημα. Η τεράστια δημογραφική μεταβολή που επήλθε στο κράτος της Ιορδανίας 

μετά την μετεγκατάσταση των εκτοπισμένων Παλαιστινίων προσφύγων άλλαξε 

δραστικά την ίδια την πολιτική του οντότητα και δομή του ιορδανικού κράτους
492
. Η 

Ιορδανία είχε σχεδόν μετατραπεί σε παλαιστινιακό κράτος˙ οι παλαιστίνιοι Άραβες 

αποτελούσαν την πλειοψηφία του πληθυσμού και δικαιούνταν συνταγματικά ισότιμη 

αντιπροσώπευση στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η Ιορδανία δεν ήταν η πατρίδα των 

Παλαιστινίων και οι Παλαιστίνιοι είχαν αποχωριστεί την πατρική τους γη, την οποία 

και ήλπιζαν να επανακτήσουν μέσω της πλεονεκτικής θέσης που τους παρείχε η 

Ιορδανία. Οι Παλαιστίνιοι, επομένως, δεν επιθυμούσαν να μετατραπούν 

μακροπρόθεσμα σε ιορδανούς πολίτες, καθώς ο κύριος στόχος τους ήταν η ανάκτηση 

των παλαιστινιακών εδαφών και θεωρούσαν ότι η αποδοχή εθνικότητας ενός άλλου 

κράτους θα εξασθενούσε τις δικές τους διεκδικήσεις
493

. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δεκαετία του 1970, οι παλαιστινιακές 

οργανώσεις στράφηκαν εναντίον της μοναρχίας στην Ιορδανία κατηγορώντας την για 

αυταρχικές δομές, συντηρητισμό και φιλοδυτική στάση. Πράγματι, η λειτουργία των 

πολιτικών κομμάτων είχε απαγορευθεί για παραπάνω από μια δεκαετία, ο 

στρατιωτικός νόμος ήταν σε ισχύ από το 1967, ενώ το Σεπτέμβριο του 1971 ο 

Βασιλιάς Χουσεΐν είχε ιδρύσει την «Ιορδανική Εθνική Ένωση» (μετονομάστηκε σε 

Αραβική Εθνική Ένωση το 1972), η οποία είχε ως στόχο να πάρει τη θέση των 

πολιτικών κομμάτων, ενώ οι υποστηρικτές κομμουνιστικών, μπααθικών, νασερικών 

και εθνικιστικών αντιλήψεων αρνούνταν να συμμετάσχουν. Η Ένωση αυτή θα 

αποτελούσε το μοναδικό πολιτικό οργανισμό της Ιορδανίας και ο βασιλιάς θα διόριζε 

τον εαυτό του Πρόεδρο και τον αδερφό του, Πρίγκιπα του στέμματος, αντιπρόεδρο, 

ενώ θα διάλεγε και τα μέλη του Ανώτατου Εκτελεστικού Συμβουλίου.  
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Οι πολιτικές εξελίξεις της εποχής σαφέστατα απηχούν τους περιορισμούς του 

Ψυχρού Πολέμου. Η εκλογική επιτυχία των εθνικιστών σοσιαλιστών και η 

φιλοσοβιετική προσέγγιση του κόμματος του Ναμπούλσι, το οποίο κέρδισε 13 από τις 

20 κοινοβουλευτικές έδρες ήταν ο λόγος που οι ΗΠΑ μέσα στο πλαίσιο του δόγματος 

Αϊζενχάουερ αποφάσισαν να προσφέρουν στρατιωτική και οικονομική βοήθεια σε 

χώρες που απειλούνταν από τον «διεθνή κομμουνισμό». Ο Ναμπούλσι κατηγορήθηκε 

για αντιμοναρχικές ιδέες και αποπέμφθηκε, η παρουσία των πολιτικών κομμάτων 

περιορίστηκε, ενώ οι ΗΠΑ επιχορηγούσαν την Ιορδανία με δάνεια της τάξης των 50 

εκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων τον χρόνο. Η Ιορδανία με αυτόν τον τρόπο 

πέρασε στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε διαρκή 

διαμάχη με τις χώρες εκείνες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες ήταν στενά 

συνδεδεμένες με τα φιλοσοβιετικά συμφέροντα όπως τη Συρία, το Ιράκ και την 

Αίγυπτο. Τα πολιτικά κόμματα, επομένως, από την οπτική του Ψυχρού Πολέμου, 

θεωρούνταν αποσταθεροποιητικός παράγοντας και όπως διαφαίνεται και από την 

περίπτωση της Ιορδανίας οι εσωτερικές πολιτικές αλλαγές μέσα στα πλαίσια του 

διπολικού ανταγωνισμού λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπ’ όψιν από τις μεγάλες 

δυνάμεις, οι οποίες και λειτουργούν επεμβατικά στην εσωτερική πολιτική ζωή των 

πολιτικών καθεστώτων.  

Όταν ξέσπασε η πρώτη παλαιστινιακή Ιντιφάντα το 1987 (η λαϊκή 

παλαιστινιακή εξέγερση) εναντίον του ισραηλινού στρατού κατοχής στα όρια του 

Ιορδάνη ποταμού και της Δυτικής Όχθης, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Χουσεΐν 

αποφάσισε να προχωρήσει με τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στο βασίλειο του, 

καθώς η λαϊκή οργή μεγεθυνόταν και η οικονομική κατάσταση της χώρας 

χειροτέρευε. Ο βασιλιάς Χουσεΐν μάλιστα αιφνιδίασε τις χώρες-μέλη του Αραβικού 

Συνδέσμου, όταν στη Διάσκεψη του Αλγερίου του ίδιου έτους δήλωσε ότι υποστήριζε 

την Ιντιφάντα και εκχώρησε στην PLO κάθε δικαίωμα ή αξίωση κυριαρχίας του 

ιορδανικού κράτους επί της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη. Επιπλέον, αναγνώρισε και 

επίσημα την PLO ως νόμιμο εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού. Είχε γίνει πλέον 

κατανοητό από τη μοναρχία ότι η συνεχιζόμενη εσωτερική αστάθεια, η προκύπτουσα 

από το παλαιστινιακό πρόβλημα, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και στην 

κατάλυση της ιορδανικής μοναρχίας. Έτσι, η ιορδανική μοναρχία εγκατέλειψε τις 

φιλοδοξίες της στη Δυτική Όχθη εξασφαλίζοντας την ομαλοποίηση με το 

παλαιστινιακό στοιχείο στο εσωτερικό της. Επιπλέον, έθεσε τέλος στην καταπίεση, 

ανήγγειλε τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέας βουλής και προχώρησε σε 
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ένα πακέτο μέτρων που είχαν ως στόχο τον φιλελευθερισμό. Τελικώς, το 1984 μια 

τροπολογία στο Σύνταγμα επέτρεψε εκ νέου τη σύσταση του κοινοβουλίου.  

11.9.3 Ο εκδημοκρατισμός του πολιτικού συστήματος της Ιορδανίας κατά 

τη δεκαετία του 1990 και η ανάδειξη του ισλαμιστικού παράγοντα 
 

Κατά τη δεκαετία του 1990, δύο ζητήματα απασχολούν την Ιορδανία: η 

οικονομική κρίση και η πολιτική άνοδος των ισλαμιστών. Το διάστημα αυτό η 

κυβέρνηση υιοθέτησε τη λήψη οικονομικών μέτρων για την αναδιάρθρωση της 

οικονομίας, έπειτα από την επέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς 

αντιμετώπιση της εσωτερικής οικονομικής κρίσης. Τα σκληρά οικονομικά μέτρα με 

στόχο να αποτρέψουν το κατρακύλισμα του ιορδανικού δηναρίου οδήγησαν σε μια 

σειρά λαϊκών εξεγέρσεων και βίαιων διαδηλώσεων, τον Απρίλιο του 1989, που 

εκπορεύονταν από τις παραδοσιακά φιλομοναρχικές φτωχές επαρχίες και ο βασιλιάς 

Χουσεΐν αποφάσισε την εκ νέου φιλελευθεροποίηση του πολιτικού συστήματος 

επιτρέποντας τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών το 1989 για την ανάδειξη των μελών 

του Κοινοβουλίου, τις πρώτες που διενεργήθηκαν έπειτα από δύο δεκαετίες
494

. 

Ωστόσο, δεδομένου του συγκεντρωτικού και αντιδημοκρατικού πολιτειακού 

πλαισίου που είχαν δημιουργήσει οι συνταγματικές αναθεωρήσεις, οι εκλογές του 

1989 δεν αποτέλεσαν υπόδειγμα δημοκρατικών διαδικασιών από τη στιγμή μάλιστα 

που ο ιορδανός μονάρχης δεν απώλεσε καμιά από τις υπερεξουσίες του. Παρόλα 

αυτά, στις εκλογές του 1989 η συμμετοχή του εκλογικού σώματος ήταν μαζική και 

κυμάνθηκε σε ποσοστό 63%
495
. Στις εκλογές δεν συμμετείχαν πολιτικά κόμματα 

αλλά ανεξάρτητοι υποψήφιοι, διότι από το 1963 συνέχιζε να ισχύει η αναστολή της 

λειτουργίας πολιτικών κομμάτων. Το αποτέλεσμα των εκλογών
496

 υπήρξε 

εντυπωσιακό για το ισλαμιστικό κίνημα των «Αδελφών Μουσουλμάνων» που 

συμμετείχε στις εκλογές με ανεξάρτητους υποψήφιους και όχι ως πολιτικό κόμμα.  

Η ανάδειξη του ισλαμιστικού παράγοντα στην εσωτερική πολιτική σκηνή της 

Ιορδανίας δημιούργησε νέα δεδομένα για τις πολιτειακές εξελίξεις στη χώρα. Αν και 

ο Βασιλιάς δεν διόρισε εκπροσώπους των ισλαμιστών στη νέα κυβέρνηση, η 

ιορδανική ηγεσία δεν μπόρεσε να αγνοήσει το αποτέλεσμα των εκλογών και τη 

μαζική συμμετοχή και έτσι ο Βασιλιάς ανέθεσε σε μια 60μελή επιτροπή τη σύσταση 
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του «Εθνικού Χάρτη» με στόχο τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό του ιορδανικού 

πολιτικού συστήματος. Τον Ιούλιο του 1991 κυρώθηκε ο Νέος Εθνικός Χάρτης για 

την Ιορδανία σύμφωνα με τον οποίο τα πολιτικά κόμματα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν πλέον ελεύθερα και καταργήθηκε ο νόμος έκτακτης ανάγκης που είχε 

επιβληθεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Επιπλέον, ο Εθνικός Χάρτης αποτελούσε 

ένα κείμενο που έθετε τις βάσεις για την οικονομική ανάπτυξη, τον εκδημοκρατισμό, 

την κοινωνική ειρήνη στην Ιορδανία, ενώ καθόριζε και τη στάση που θα τηρούσε η 

χώρα έναντι του Παλαιστινιακού Ζητήματος καθώς και τις σχέσεις της με τον 

υπόλοιπο αραβικό κόσμο. Ο Εθνικός Χάρτης είχε θετικό αντίκτυπο τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και ενίσχυσε το κύρος της μοναρχίας, ενώ 

ικανοποίησε και τους μετριοπαθείς ισλαμιστές, αφού ο μουσουλμανικός νόμος 

αναγνωριζόταν πλέον ως πηγή του ιορδανικού δικαίου, αν και όχι ως μοναδική πηγή 

δικαίου όπως επιθυμούσαν οι ριζοσπάστες ισλαμιστές. Παράλληλα, για πρώτη φορά 

διορίστηκαν τέσσερις ισλαμιστές βουλευτές σε καίρια Υπουργεία ανάμεσα στα οποία 

ήταν το Υπουργείο Παιδείας, Δικαιοσύνης, Κοινωνικής Ανάπτυξης και Υγείας
497

. Η 

πολιτική αυτή επιλογή ενσωμάτωσε τους ισλαμιστές στο πολιτικό παιχνίδι αντί να 

τους απομονώσει.  

Σε γενικές γραμμές οι εκλογές του 1989 και ο Εθνικός Χάρτης που 

επακολούθησε αφενός έθεσαν τις βάσεις για τον εκδημοκρατισμό του πολιτικού 

συστήματος της Ιορδανίας και αφετέρου ανέδειξαν έναν νέο πολιτικό παράγοντα, το 

ιορδανικό μετριοπαθές πολιτικό Ισλάμ. Οι διπλωματικοί ελιγμοί της μοναρχίας 

ευνόησαν την πολυκομματική συμμετοχή στο κοινοβούλιο και απέτρεψαν την 

επικράτηση των ριζοσπαστών ισλαμιστών στη χώρα. Έτσι, ο Εθνικός Χάρτης του 

1991 υπήρξε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού του 

πολιτικού συστήματος της Ιορδανίας, διότι έθεσε τα θεμέλια για ένα νέο, 

περισσότερο φιλελεύθερο, πολιτικό πλαίσιο.  

Κατά συνέπεια, μετά το τέλος του Πολέμου στον Κόλπο, το 1991, το βασίλειο 

της Ιορδανίας εμφανιζόταν προσηλωμένο στη δέσμευση του για την εγκαθίδρυση 

μιας πλουραλιστικής δημοκρατίας. Ανάμεσα στις προτεραιότητες της Ιορδανίας ήταν 

ο εκδημοκρατισμός, η ελευθερία έκφρασης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εφαρμογή 

του πολιτικού πλουραλισμού. Η δημοκρατία δεν αντιμετωπιζόταν ως απλά το 

πολίτευμα μιας χώρας, αλλά ως μια γενικότερη προσέγγιση και ως ένας τρόπος 
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ζωής
498

.  Οι δηλώσεις αυτές αναμφίβολα έδιναν την εντύπωση ότι η Ιορδανία έμπαινε 

σε τροχιά πολιτικών μεταρρυθμίσεων και φιλελευθεροποίησης.  

Ωστόσο, η ισχυροποίηση του πολιτικού Ισλάμ ήταν ένας παράγοντας που δεν 

μπορούσε να αγνοηθεί. Έτσι, στις εκλογές του 1993 η ιορδανική ηγεσία που δεν 

επιθυμούσε την επανάληψη των πολιτικών συσχετισμών των προηγούμενων εκλογών 

του 1989, όταν είχαν επικρατήσει οι ισλαμιστές έναντι των φιλομοναρχικών, 

επιχείρησε να ελέγξει τα αποτελέσματα των εκλογών με την αλλαγή του εκλογικού 

νόμου. Ο νέος εκλογικός νόμος διαίρεσε τις μεγαλύτερες φιλομοναρχικές εκλογικές 

περιφέρειες σε μικρότερες, ενώ άφησε ανέγγιχτες τις εκλογικές περιφέρειες όπου 

εκλέγονταν ισλαμιστές. Παράλληλα, αντικατέστησε το προηγούμενο σύστημα 

σύμφωνα με το οποίο ο ψηφοφόρος επέλεγε υποψήφιους ίσους με τον αριθμό των 

βουλευτών της περιφέρειας με το σύστημα ένας ψηφοφόρος μια προτίμηση. Έτσι, με 

βάση το νέο εκλογικό σύστημα ο ψηφοφόρος μιας εκλογικής περιφέρειας είχε το 

δικαίωμα να επιλέξει έναν από τους υποψηφίους της περιφέρειας του. Το σύστημα 

αυτό μείωνε τις πιθανότητες εκλογής υποψηφίων που προέρχονταν από απρόσωπα 

πολιτικά κόμματα, όπως για παράδειγμα το «Ισλαμικό Μέτωπο Δράσης», το κόμμα 

που εκπροσωπούσε τις θέσεις των Αδελφών Μουσουλμάνων στην Ιορδανία, καθώς οι 

οικογενειακές σχέσεις στην Ιορδανία και οι εξυπηρετήσεις που αυτές συνεπάγονταν 

βάραιναν περισσότερο στη συνείδηση των ψηφοφόρων
499

. Τέλος, οι θέσεις στη 

βουλή περιορίζονταν σημαντικά από την πρόβλεψη για κατάληψη συγκεκριμένου 

αριθμού βουλευτικών εδρών από μειονοτικές ομάδες, οι οποίες τηρούσαν 

παραδοσιακά φιλομοναρχική στάση (έξι έδρες για τους βεδουίνους, εννέα έδρες για 

τη χριστιανική θρησκευτική κοινότητα, τρεις έδρες για τις κοινότητες των Τσερκέζων 

και των Τσετσένων)
500

.  

Στις εκλογές του 1993, όπως ήταν αναμενόμενο, μειώθηκε σημαντικά η 

κοινοβουλευτική δύναμη του «Ισλαμικού Μετώπου Δράσης» με την κατάληψη 16 

εδρών, ενώ εκλέχθηκαν 49 ανεξάρτητοι φιλομοναρχικοί βουλευτές. Ωστόσο, παρά τις 

κοινοβουλευτικές μεταβολές το «Ισλαμικό Μέτωπο Δράσης» παρέμενε το 

μεγαλύτερο οργανωμένο πολιτικό κόμμα, ενώ η ισλαμιστική κοινοβουλευτική 

παρουσία παρέμενε ενισχυμένη, καθώς εκλέχθηκαν και άλλοι 5 ανεξάρτητοι 
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υποψήφιοι ισλαμιστές
501

. Παρόλα αυτά, ο βασιλιάς δεν υπουργοποίησε κανέναν 

ισλαμιστή.  

Τα δημοκρατικά πειράματα στην Ιορδανία συνεχίστηκαν και το 1994, όταν 

διεξήχθησαν για πρώτη φορά εκλογές για την ανάδειξη των 2/3 των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Αμμάν με το υπόλοιπο 1/3 των δημοτικών συμβούλων 

και τον Δήμαρχο να διορίζονται από την Κυβέρνηση. Οι φιλομοναρχικοί υποψήφιοι 

βγήκαν κερδισμένοι από τις παραπάνω εκλογές και το 1995 διενεργήθηκαν δημοτικές 

εκλογές σε όλη την επικράτεια. Το πολιτικό πλαίσιο του εκδημοκρατισμού της 

Ιορδανίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήρθε να συμπληρωθεί από μια ακόμα 

πιο σημαντική εξέλιξη σε επίπεδο Διεθνών Σχέσεων. Το 1994 η Ιορδανία υπέγραψε 

συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ. Το παραπάνω γεγονός και ο εκλογικός νόμος που 

εφαρμοζόταν στην Ιορδανία προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των ισλαμιστών στα 

επόμενα χρόνια.  

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι αντιδράσεις των ισλαμιστών 

απέναντι στον εκλογικό νόμο που ουσιαστικά περιόριζε την εκπροσώπηση τους 

άρχισαν να πληθαίνουν. Έτσι, το 1997 το «Ισλαμικό Μέτωπο Δράσης» αποφάσισε να 

μποϋκοτάρει τις εκλογές του Νοεμβρίου. Η μοναρχία αντέδρασε με την αναθεώρηση 

άρθρων που αφορούσαν στην ελευθερία του Τύπου, όπως αυτά είχαν θεσπιστεί από 

τον Εθνικό Χάρτη
502

, με αποτέλεσμα οι ισλαμιστές να κατηγορούν την μοναρχία για 

αντισυνταγματική συμπεριφορά. Μέσα σε αυτό το κλίμα οι εκλογές του 1997 

χαρακτηρίστηκαν από μειωμένη συμμετοχή των εκλογέων που άγγιξε μόλις το 

52%
503

.   

11.9.4 Οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις της Ιορδανικής Μοναρχίας μετά την 

11/9 
 

 Με τον θάνατο του Βασιλιά Χουσεΐν, στις 7 Φεβρουαρίου 1999, η Ιορδανία 

κλυδωνίστηκε από μια εσωτερική πολιτική κρίση. Στον θρόνο ανεβαίνει ο υιός του 

Αμπντάλα ο Β΄, ο οποίος υπόσχεται ριζικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων 

και προοδευτικών βημάτων προς τη δημοκρατία. Ο νέος βασιλιάς προσπάθησε να 

αντιμετωπίσει την εσωτερική πολιτική κρίση προσεταιριζόμενος την παλαιστινιακή 

κοινότητα, προβάλλοντας ιδιαίτερα την παλαιστινιακή καταγωγή της συζύγου του και 

βασίλισσας της χώρας, Ράνιας, ενώ προέβη σε διακηρύξεις για συνέχιση του 
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εκδημοκρατισμού. Υπό αυτό το πρίσμα ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄, ξεκίνησε 

διαπραγματεύσεις με τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους» και το «Ισλαμικό Μέτωπο 

Δράσης», που συνέχισαν να διεκδικούν την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Ο νόμος 

που περιόριζε την ελευθερία του Τύπου και τα μέτρα λογοκρισίας που είχαν ληφθεί 

κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα περιορίσθηκαν. Ωστόσο, τη στιγμή που οι 

σχέσεις ανάμεσα στη μοναρχία και το ισλαμιστικό στοιχείο φαίνονταν να 

ομαλοποιούνται αποφασίστηκε το κλείσιμο των γραφείων της παλαιστινιακής Χαμάς, 

το 1999, έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν τη σχέση της με τρομοκρατικές 

οργανώσεις. Το 2000 και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η μοναρχία προχώρησε σε 

συλλήψεις μελών της οργάνωσης στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ισλαμιστικής 

τρομοκρατίας
504

. 

 Μετά τα γεγονότα της νέας παλαιστινιακής εξέγερσης (Ιντιφάντα) που 

ξέσπασε το 2000 στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα με αφορμή την επίσκεψη του τότε 

αρχηγού της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Αριέλ Σαρόν, στο τέμενος Αλ-Ακσά στα 

Ιεροσόλυμα, ο βασιλιάς της Ιορδανίας δέχθηκε πιέσεις από την κοινή γνώμη να 

εγκαταλείψει τη μετριοπαθή πολιτική του απέναντι στο Ισραήλ. Μάλιστα, κάποια 

μέλη του ιορδανικού κοινοβουλίου ζητούσαν να ανακληθεί η αναγνώριση του Ισραήλ 

εκ μέρους της Ιορδανίας. Οι λαϊκές διαδηλώσεις στην Ιορδανία αμέσως μετά το 

ξέσπασμα της παλαιστινιακής εξέγερσης εκτός από τον αντιισραηλινό και αντιδυτικό 

χαρακτήρα τους εξέφραζαν και την απαίτηση για βελτίωση της οικονομικής 

κατάστασης της Ιορδανίας και την αποδέσμευση της από τον ξένο παράγοντα. Η 

μοναρχία αντέδρασε στις εντεινόμενες λαϊκές πιέσεις με μια σειρά αντιδημοκρατικών 

μέτρων, όπως απαγόρευση των διαδηλώσεων
505

. Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2001 ο 

βασιλιάς παρέτεινε τη θητεία του Κοινοβουλίου για δυο χρόνια αναστέλλοντας επ’ 

αόριστον τη διενέργεια εκλογών, όπως προέβλεπε το Σύνταγμα, επικαλούμενος 

λόγους εθνικής ασφαλείας εξαιτίας της συνέχισης των συγκρούσεων στα 

παλαιστινιακά εδάφη και της απειλής για ανάληψη δράσης εναντίον του Ιράκ από 

τους Αμερικανούς. Στην πραγματικότητα, ο νέος και πολιτικά άπειρος βασιλιάς 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει την εσωτερική πολιτική κρίση στην Ιορδανία εξαιτίας της 

παλαιστινιακής Ιντιφάντα αλλά και της ολοένα αυξανόμενης ανάπτυξης των 

ισλαμιστικών οργανώσεων. Η απόφαση της ιορδανικής μοναρχίας για αναστολή των 

εκλογών αποτελούσε μια προσπάθεια να ανακοπεί η κοινοβουλευτική άνοδος του 
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ισλαμιστικού στοιχείου που σε βάθος χρόνου, όπως εκτιμούσε η μοναρχία θα 

μπορούσε να βλάψει την πολιτική ισχύ του βασιλιά. Έτσι, από το 2000 και έπειτα, η 

πορεία εκδημοκρατισμού της Ιορδανίας ανακόπηκε από το μοναρχικό καθεστώς, το 

οποίο εγκατέλειψε τα δημοκρατικά ανοίγματα καθιστώντας τον ιορδανό μονάρχη 

κυρίαρχο της πολιτικής ζωής και θέτοντας υπό έλεγχο το πολιτικό Ισλάμ.  

 Ενώ, λοιπόν, μετά την 11/9 οι υπόλοιπες αραβικές μοναρχίες του Κόλπου 

έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον εκδημοκρατισμό του πολιτικού τους συστήματος 

σύμφωνα με τις επιταγές της «ατζέντας για την ελευθερία» των ΗΠΑ, στην Ιορδανία 

που οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί και τα πολιτικά κόμματα αποτελούσαν από καιρό μια 

πολιτική πραγματικότητα, η λειτουργία τους είχε στην πραγματικότητα διακοπεί. Με 

άλλα λόγια ο εκδημοκρατισμός της προηγμένης κοινοβουλευτικά Ιορδανίας 

βρισκόταν υπό αίρεση, όταν η νέα αμερικανική μεσανατολική πολιτική προωθούσε 

τον εκδημοκρατισμό ακόμα πιο συντηρητικών καθεστώτων στην περιοχή. Κατά 

συνέπεια, για την αμερικανική εξωτερική πολιτική το γεγονός αυτό αποτελούσε μια 

ισχυρή αντίφαση. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β΄, αν και 

προηγουμένως είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της 

Ιορδανίας, αναγκάστηκε να εξαγγείλει τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών για τον 

Ιούνιο του 2003, στις οποίες θα συμμετείχε και το «Ισλαμικό Μέτωπο Δράσης». 

Παρά το γεγονός ότι η μοναρχία φάνηκε πρόθυμη να συμμετάσχει στο σχέδιο για τον 

εκδημοκρατισμό της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής του Προέδρου Μπους, ωστόσο, 

δεν ήταν διατεθειμένη να διαταράξει τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες. 

 Η μοναρχία αποφάσισε μια σειρά πολιτικών μεταρρυθμίσεων που 

σχετίζονταν με την αύξηση των εδρών του Κοινοβουλίου (από 80 σε 110) και τη 

δέσμευση για την ύπαρξη γυναικών υποψηφίων
506

. Παράλληλα, ο Βασιλιάς 

παραμονές των εκλογών εξήγγειλε νέες μεταρρυθμίσεις που σχετίζονταν με τη 

θεσμοθέτηση περιφερειακών συμβουλίων, των οποίων τα μέλη θα εκλέγονταν άμεσα 

και οι αρμοδιότητες τους θα περιελάμβαναν ζητήματα εκπαίδευσης, υγείας και 

τεχνικών υποδομών. Ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις δεν άγγιξαν το ακανθώδες ζήτημα 

του εκλογικού νόμου και δεν ικανοποίησαν τις απαιτήσεις της αντιπολίτευσης για 

έναν εκλογικό νόμο με αναλογικότερη αντιπροσώπευση του εκλογικού σώματος. 

Παράλληλα, το 2004 ο σχηματισμός ενός ευρύτατου πολιτικού συνασπισμού 11 

φιλοκυβερνητικών κομμάτων υπό την ονομασία «Εθνικό Ιορδανικό Κίνημα» είχε ως 
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στόχο την αποδυνάμωση της πολιτικής δύναμης των ισλαμιστών, όπως αυτή 

εκφραζόταν από το «Ισλαμικό Μέτωπο Δράσης». Αμέσως μετά το σχηματισμό του 

πολιτικού αυτού συνασπισμού ο βασιλιάς έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης 

στον αρχηγό του νέου αυτού κόμματος
507

. 

 Έτσι, η Ιορδανία φάνηκε να ακολουθεί την πολιτική για τον εκδημοκρατισμό 

της Μέσης Ανατολής και να ευθυγραμμίζεται σε θεσμικό επίπεδο με τα υπόλοιπα 

μοναρχικά κράτη που επιχειρούσαν το δημοκρατικό άνοιγμα του πολιτικού τους 

συστήματος υιοθετώντας τον Αραβικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 

2004 και αναλαμβάνοντας να αναβαθμίσει τις δημοκρατικές διαδικασίες και να 

εξασφαλίσει την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Επομένως, στο πλαίσιο της 

αναθεωρημένης εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ μετά την 11/9 για την προώθηση της 

δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, η μοναρχία ανέπτυξε τις πολιτειακές εκείνες δομές 

που θα ικανοποιούσαν τον χαρακτηρισμό των δημοκρατικών πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, η σταθερή πολιτική επιλογή της μοναρχίας υπήρξε η 

συνέχιση της πολιτικής της κυριαρχίας στην πολιτική ζωή της χώρας, καθώς δεν 

φαινόταν διατεθειμένη να απολέσει τις υπερεξουσίες της. Ο στόχος αυτός 

συνοδευόταν από την παράλληλη αποδυνάμωση της ισχύος της αντιπολίτευσης, 

κυριότερο φορέα της οποίας αποτελούσε το πολιτικό Ισλάμ.  

 

11.9.5 Η επίδραση της «Αραβικής Άνοιξης» στην Ιορδανία 
 

Το ντόμινο των εξεγέρσεων της «Αραβικής Άνοιξης» επηρέασε και το 

Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας τον Ιανουάριο του 2011. Η επίδραση της 

«Αραβικής Άνοιξης» διαφάνηκε τόσο στα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα όσο και στις 

σχέσεις της Ιορδανίας με άλλα κράτη.  

Οι διαδηλωτές στην Ιορδανία αποτελούνταν από διάφορες ηλικιακές ομάδες, 

από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και από διαφορετικές ιδεολογικές αποχρώσεις. 

Οι διαδηλώσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη διέφεραν ως προς το γεγονός ότι δεν 

στρέφονταν εναντίον του καθεστώτος, όπως στην Αίγυπτο ή στη Λιβύη και, επίσης, 

δεν επιθυμούσαν την πτώση της ιορδανικής μοναρχίας αλλά σχετίζονταν 

περισσότερο με την απαίτηση για μια σειρά συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, ενώ σε 

γενικές γραμμές χαρακτηρίστηκαν από μετριοπάθεια.  Τα αιτήματα των διαδηλωτών 

αφορούσαν στην εφαρμογή οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην 
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Ιορδανία με στόχο τη μείωση της ανεργίας, τη μείωση των φόρων και των τιμών και, 

κυρίως, την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επίσης, ένα από τα βασικά αιτήματα των 

διαδηλωτών ήταν η παραίτηση του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, 

η αναθεώρηση του εκλογικού νόμου και η διεξαγωγή δίκαιων και ελεύθερων 

εκλογών
508

.  

Η πολιτική αστάθεια στην Ιορδανία κινητοποίησε τις ΗΠΑ, οι οποίες 

διατηρούν στενές διπλωματικές σχέσεις με το βασίλειο, και παρείχαν στήριξη στην 

οικονομία της χώρας. Η πολιτική σταθερότητα στο βασίλειο της Ιορδανίας είναι 

σημαντική για τις ΗΠΑ, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτη η συνεργασία της χώρας με 

το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία αλλά και με τις υπηρεσίες ασφαλείας του Κατάρ 

και της Αιγύπτου. Η στήριξη από πλευράς ΗΠΑ εκδηλώθηκε με την παρότρυνση για 

ένταξη της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα της Ιορδανίας και να αντέξει το 

βασίλειο τις εσωτερικές αναταράξεις
509

. Επιπλέον, οι ΗΠΑ πρότειναν στο βασιλιά 

Αμπντάλα τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διαφθοράς και μέτρα 

φιλελευθεροποίησης του βασιλείου, όπως το σεβασμό της ελευθερίας των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης και την αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση του λαού μέσω 

της εκλογής περισσότερων βουλευτών
510
. Όμως, το σημαντικότερο για τις ΗΠΑ ήταν 

η ασφάλεια του καθεστώτος έναντι της εισόδου εξτρεμιστών μαχητών που κινούνται 

σε ευρεία κλίμακα στην περιοχή, γεγονός που αν συνέβαινε θα ενίσχυε το 

εξτρεμιστικό Ισλάμ στη χώρα. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι στην περίπτωση της 

Ιορδανίας η αμερικανική εξωτερική πολιτική κινείται προς την κατεύθυνση των 

ήπιων πολιτικών μεταρρυθμίσεων και όχι ενός πλήρους εκδημοκρατισμού ή έστω 

αλλαγής του πολιτικού συστήματος της χώρας. Η ερμηνεία για αυτό βρίσκεται στο 

ότι μια πολιτειακή αλλαγή στην περίπτωση της Ιορδανίας που θα διατάρασσε το 

παρόν status quo κρίνεται ανεπιθύμητη, ώστε να μην διαταραχτεί η πολιτική επιρροή 

των ΗΠΑ και των συμμάχων της. Στήριξη προς το καθεστώς της Ιορδανίας παρείχαν 

και οι μοναρχίες του Κόλπου οι οποίες κάλεσαν τον Αμπντάλα να εντάξει την 

Ιορδανία ως μέλος στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation 

Council, GCC), ώστε η Ιορδανία να αντιμετωπίσει τις εξεγέρσεις
511
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Η αντίδραση του βασιλιά Αμπντάλα Β΄ στις εξεγέρσεις της «Αραβικής 

Άνοιξης» υπήρξε άμεση. Την 1
η
 Φεβρουαρίου ο βασιλιάς διέλυσε το Υπουργικό 

Συμβούλιο και μέσα σε μια εβδομάδα σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση
512

. Κάτω από 

την πίεση των διαδηλώσεων που συνεχίστηκαν και τον Αύγουστο, ο Βασιλιάς 

ενέκρινε μια σειρά συνταγματικών μεταρρυθμίσεων που αφορούσαν στη δημιουργία 

ενός συνταγματικού δικαστηρίου και μιας σειράς ανεξάρτητων αρχών για την 

επίβλεψη των εκλογικών διαδικασιών. Η μοναρχία επέτρεψε τις διαδηλώσεις και δεν 

προχώρησε στη βίαιη καταστολή τους, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση 

χωρίς, ωστόσο, να ανέχεται την κριτική έναντι του θεσμού της ίδιας της μοναρχίας.  

Ιδιαίτερα ενισχυμένο από την «Αραβική Άνοιξη» στην Ιορδανία βγήκε το 

ισλαμικό κίνημα τόσο πολιτικά όσο και κοινωνικά. Το Ισλαμικό Μέτωπο Δράσης 

(Islamic Action Front), που εκπροσωπεί τον σύνδεσμο της «Μουσουλμανικής 

Αδελφότητας» στην Ιορδανία, συμμετείχε στις διαδηλώσεις απαιτώντας 

μεταρρυθμίσεις και την αλλαγή των εκλογικών νόμων. Το Ισλαμικό Μέτωπο 

διακήρυσσε ότι δεν αποτελεί απειλή για το καθεστώς αλλά ότι αντίθετα επιθυμούσε 

μόνο να συμμετάσχει στη δημόσια ζωή της Ιορδανίας και να συνεργαστεί με 

κοσμικές παρατάξεις. Η μοναρχία από την άλλη αποφάσισε να μην ακολουθήσει το 

παράδειγμα της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και των μικρότερων κρατών του 

Κόλπου που κατέταξαν τη Μουσουλμανική Αδελφότητα στις τρομοκρατικές 

οργανώσεις. Ωστόσο, πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί αντι-ισλαμικά αισθήματα ανάμεσα 

στις φυλές της Ιορδανίας, οι οποίες φοβούνται ότι η ισχυροποίηση των ισλαμιστών 

στην Ιορδανία απειλεί να τη μετατρέψει σε ισλαμική δημοκρατία. Επομένως, οι 

ισλαμιστές στην Ιορδανία έχουν να αντιμετωπίσουν την καχυποψία των φυλών αλλά 

και τις εσωτερικές αντιθέσεις που αναπτύσσονται στο ίδιο το κίνημα ανάμεσα σε 

μετριοπαθείς και εξτρεμιστές
513

.  

Ακόμη είναι σχετικά νωρίς για να ερμηνεύσουμε με ασφάλεια τις εξελίξεις 

στην Ιορδανία. Αν και η Μοναρχία κατάφερε έστω και προσωρινά να πετύχει την 

εκτόνωση της έντασης με τη στήριξη των ΗΠΑ και των μοναρχιών του Κόλπου δεν 

αποκλείεται να αντιμετωπίσει στο σύντομο μέλλον ένα δεύτερο κύμα διαδηλώσεων 

                                                 
512

 «Jordan News”, NY Times, January 3, 2012 

http://topics.nytimes.com/news/international/countriesandterritories/jordan/index.html  
513

 Οι Σαλαφίδες, μια μικρή εξτρεμιστική πτέρυγα των Αδελφών Μουσουλμάνων, διαχώρισε τη θέση 

της κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και συγκρούστηκε με την αστυνομία. Βλ. Helfont Samuel and 

Helfont Tally, “Jordan’s Protests: Arab Spring Life?”, Foreign Policy Research Institute, July 2011, 

htpp://fpri.org/enotes/2011/201107.hellfont_hellfont.jordan.html    

http://topics.nytimes.com/news/international/countriesandterritories/jordan/index.html


 

[605] 

 

ικανό να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς, όπως ακριβώς συνέβη και στον υπόλοιπο 

αραβικό κόσμο.     

 

11.10 Η περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας 

 

11.10.1 Το πολιτικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας 
 

Η Σαουδική Αραβία από την ίδρυση της το 1932 έως σήμερα έχει μοναρχία 

και διοικείται από τον οίκο Σαούντ (Sa‘ud). Αποτελείται στην πλειοψηφία της από 

σουνίτες μουσουλμάνους, οι οποίοι ακολουθούν την ουαχαμπιτική ερμηνεία του 

Ισλάμ και ασπάζονται τον ισλαμικό νόμο, τη σαρία (shari’a). Ο οίκος των Αλ-Σαούντ 

(Al- Saud) βρίσκεται στην εξουσία της κεντρικής Αραβίας από το 1744. Σε σχέση με 

άλλες κυρίαρχες οικογένειες βεδουίνων πέτυχε, ώστε η μεταβίβαση της εξουσίας να 

γίνεται ειρηνικά με αποτέλεσμα ο οίκος να παραμένει ενωμένος. Η βασιλική 

οικογένεια διατηρεί στενούς δεσμούς και με άλλες μεγάλες οικογένειες στο βασίλειο. 

Από το 1744 διατηρεί δεσμούς κυρίως μέσω επιγαμιών με την οικογένεια Αλ Σεΐχ (Al 

Sheikh), τους απογόνους του Αμπντέλ Ουαχάμπ (Abdel Wahab), του ριζοσπάστη 

ισλαμιστή που ίδρυσε το κίνημα του Ουαχαμπισμού στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής
514

.  

 Είναι ένα κράτος που διαθέτει πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου
515

 και ελέγχει 

τους Ιερούς Τόπους προσκυνήσεως του Ισλάμ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 

μια τεράστια έρημο, υποκατοικημένη. Το πετρέλαιο αποτελεί την πρωταρχική πηγή 

πλούτου της χώρας και είναι κατά κύριο λόγο, ιδιωτική, οικογενειακή περιουσία. Τα 

πετρελαϊκά έσοδα καταβάλλονται στο βασιλιά πριν καταγραφούν ως εθνικά έσοδα
516

. 

Η βασιλική οικογένεια είναι αυτή που αποφασίζει για τις ανάγκες της και οι 6.000 

πρίγκιπες και πριγκίπισσες της δυναστείας Αλ-Σαούντ λαμβάνουν τακτικούς μισθούς 

πέρα από τις αποδοχές «εργασίας» που εισπράττουν ως κυβερνητικοί αξιωματούχοι ή 

τις προμήθειες από επαγγελματικές συμφωνίες.  

Η βασιλική οικογένεια και συγκεκριμένα ο ίδιος ο βασιλιάς είναι αυτοί που 

ασκούν τη διακυβέρνηση, παράδοση που έχει τις ρίζες της στην κοινωνία των 

Βεδουίνων, η οποία στηριζόταν στην αρχή της ισότητας. Σύμφωνα με την παράδοση, 
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οι ηγέτες των φυλών εκλέγονταν χάρη στην σοφία τους και την ανδρεία τους. 

Σήμερα, ο βασιλιάς ορίζεται βάση μιας διαδικασίας που καθορίζεται από τον Βασικό 

Νόμο του 1992, ο οποίος αποτελεί στην πραγματικότητα μια κωδικοποίηση της 

παράδοσης των Βεδουίνων, όπως αυτή εφαρμοζόταν από τον Οίκο των Σαούντ: αν 

και η διαδοχή είναι κληρονομική, ο βασιλιάς πρέπει να εγκριθεί και από την 

υπόλοιπη οικογένεια και να αποδείξει τις ικανότητες του στη διαπραγμάτευση, την 

ευελιξία και τη διοίκηση του κράτους και του Οίκου. Επομένως, ο βασιλιάς εκλέγεται 

από τα μέλη της οικογενείας του και αφού η οικογένεια αποτελείται από 15.000 

πρίγκιπες ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι 

ακόμα και αν η δομή του κράτους της Σαουδικής Αραβίας είναι αυταρχική, ωστόσο, 

η ίδια η κυρίαρχη τάξη εσωτερικά διέπεται από δημοκρατικές διαδικασίες
517

.  

Παρόλα αυτά, ο περιορισμένος βαθμός πολιτικού ανταγωνισμού που 

ενυπάρχει μέσα στις τάξεις της βασιλικής οικογένειας δεν μεταφράζεται σε 

δημοκρατία για την υπόλοιπη κοινωνία. Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν μεγάλη 

δύναμη, οι περισσότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις και επαγγελματικές ενώσεις 

απαγορεύονται. Ο τύπος είναι ελεγχόμενος και τα περισσότερα πρακτορεία τύπου 

ανήκουν σε μέλη της βασιλικής οικογένειας. Δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα, 

γίνονται συλλήψεις με τρόπο αυθαίρετο, η δικαιοσύνη είναι πολιτικά εξαρτημένη, 

ενώ το καθεστώς υποστηρίζει ενεργά μια συντηρητική εκδοχή του Ισλάμ εξαιρετικά 

καταπιεστική όσον αφορά στα δικαιώματα και την ελευθερία των γυναικών.  

Από το 1975, η οικονομική αλλαγή και η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 

διαμόρφωσαν έναν πληθυσμό πού έχει το θάρρος της γνώμης και είναι περισσότερο 

σκεπτόμενος. Παρά τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές ο βασιλιάς προτίμησε να 

κρατήσει κλειστό το πολιτικό σύστημα, ώστε να μην χρειαστεί να μοιραστεί την 

εξουσία με τα ετερογενή στοιχεία που αποκτούσαν οικονομική και κοινωνική δύναμη 

στη Σαουδική Αραβία. Αντίθετα, προτίμησε να μοιραστεί τα προνόμια από τα έσοδα 

του πετρελαίου με τους κοινούς ανθρώπους, προκειμένου να μην αμφισβητηθεί η 

νομιμότητα της εξουσίας του.  

Ιστορικά οι πρώτες αντιδράσεις για το έλλειμμα δημοκρατίας στη Σαουδική 

Αραβία εκφράστηκαν από δυο ομάδες Σαουδαράβων, στις αρχές της δεκαετίας του 

1990,  όταν ο Βασιλιάς Fahd έλαβε δυο υπομνήματα, ένα από τη φιλελεύθερη ομάδα 

και ένα από τη συντηρητική. Παρόλο που δήλωναν την υποστήριξη τους στη 
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μοναρχία και οι δύο εντόπιζαν την ανάγκη ύπαρξης διαβούλευσης με το λαό. 

Διαμαρτύρονταν για τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και τη διαφθορά, καθώς και 

για τη μη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και για το γεγονός ότι οι δικαστές δεν 

απένεμαν δικαιοσύνη σύμφωνα με τη shari’a , δηλαδή τον ισλαμικό νόμο. Αν και 

επιφανειακά τέτοιου είδους κινήσεις φαίνονταν μετριοπαθείς στην πραγματικότητα 

υπέκρυπταν σοβαρές εντάσεις. Ο βασιλιάς αντέδρασε άμεσα την περίοδο αυτή με την 

έκδοση βασιλικού διατάγματος και ικανοποίησε τα αιτήματα των παραπάνω ομάδων 

παραχωρώντας τον Βασικό νόμο του 1992, ο οποίος εγκαθίδρυε ένα σώμα 

αποτελούμενο από 60 μέλη που ονομαζόταν Συμβούλιο Σούρα (Shura)
518

. 

Το Συμβούλιο είναι ένα συμβουλευτικό σώμα αλλά δεν διαθέτει νομοθετική 

εξουσία. Έχει συμβουλευτικό ρόλο παρά μόνο, αν η κυβέρνηση το ζητήσει. Με την 

πάροδο του χρόνου το Συμβούλιο έχει αποκτήσει έναν πιο ενεργό ρόλο. Το 2001 τα 

μέλη του, κυρίως τεχνοκράτες, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκοί, διπλασιάστηκαν
519

. 

Η ίδια η ίδρυση του Συμβουλίου κρίνεται ως θετική εξέλιξη προς την κατεύθυνση του 

εκδημοκρατισμού
520
. Μάλιστα, ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται το γεγονός ότι στις 

τάξεις του Συμβουλίου συμπεριλήφθησαν και δύο σιίτες. Από τα πρώιμα χρόνια του 

βασιλείου οι σιίτες αντιμετωπίζονταν εχθρικά από το ουαχαμπικό Ισλάμ θεωρώντας 

το σιιτισμό μια εχθρική αίρεση. Ωστόσο, σχετικώς πρόσφατα το σαουδαραβικό 

βασίλειο κατέβαλε προσπάθειες να σταματήσουν οι επιθέσεις και οι διακρίσεις σε 

βάρος των σιιτών παρέχοντας οικονομική βοήθεια στα σχολεία των σιιτών και 

περιλαμβάνοντας τους στην οικονομική ανάπτυξη του βασιλείου.  

Από το 1998, όταν η υγεία του βασιλιά Fahd άρχισε να επιδεινώνεται, 

ολόκληρη η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας έγινε διπολική
521

. Οποιαδήποτε 

οικονομική δραστηριότητα σχετιζόταν με το πετρέλαιο, τη βιομηχανία και σε γενικές 

γραμμές με το εμπόριο ανατέθηκε στα χέρια των κοινών ανθρώπων, ενώ αντίθετα οι 

δραστηριότητες οι σχετιζόμενες με τον στρατό, την εσωτερική πολιτική σκηνή και 

την αγροτική οικονομία παρέμεναν στη δικαιοδοσία της βασιλικής οικογένειας
522
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Κάθε μια από αυτές τις ομάδες μοιράζονται δια του ήμισυ τα έσοδα από το πετρέλαιο 

δια μέσου των κρατικών συμβολαίων και των βιομηχανικών επενδύσεων και των 

στρατιωτικών συμβολαίων στη βασιλική οικογένεια. Η κοινωνική ειρήνη βασιζόταν 

επομένως σε αυτή την άτυπη συμφωνία μεταξύ κοινών ανθρώπων και βασιλικών.  

Τα τελευταία χρόνια, το σαουδικό καθεστώς έρχεται αντιμέτωπο με δύο πολύ 

πιεστικά προβλήματα: τα αυξανόμενα δημογραφικά δεδομένα και την αρνητική 

πορεία των οικονομικών, με αποτέλεσμα οι πιέσεις για αλλαγές στο καθεστώς της 

Σαουδικής Αραβίας να εντείνονται.  Η δημογραφική έκρηξη
523

 της χώρας αποτελεί τη 

μεγαλύτερη πρόκληση για το καθεστώς. Παράλληλα, από το 1983 ο προϋπολογισμός 

του κράτους εμφανίζεται ελλειμματικός, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη 

περικοπής των παροχών του κοινωνικού κράτους. Επίσης, το χρέος του δημοσίου 

αυξάνεται και το εισόδημα του μέσου πολίτη μειώνεται διαρκώς. Η αρνητική πορεία 

της οικονομίας εκτρέφει ένα αίσθημα αδικίας και οργής στους πολίτες της Σαουδικής 

Αραβίας εναντίον της βασιλικής οικογένειας, με αποτέλεσμα να ενδυναμώνεται η 

αντιπολίτευση που προέρχεται τόσο από τους συντηρητικούς που απαιτούν 

μεγαλύτερη προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς όσο και από τους 

εκσυγχρονιστές φιλελεύθερους που επιζητούν μεταρρύθμιση του κρατικού 

μηχανισμού. Επιπλέον, παρά την ανάγκη για κεφάλαια δεν έχουν γίνει ιδιωτικές 

επενδύσεις στη Σαουδική Αραβία. Η γραφειοκρατία δυσκολεύει ιδιαίτερα τη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια η δυναστεία ανέλαβε μια δέσμη 

μέτρων λιτότητας που στόχο έχουν να περιορίσουν και να καταργήσουν τη σπατάλη 

της ζωής των πριγκίπων σε βάρος του κράτους και τη σαουδοποίηση των 

οικονομικών δικτύων της χώρας. Οι νέες κοινωνικές συνθήκες και η 

παγκοσμιοποίηση επιβάλλουν το άνοιγμα της οικονομίας έναντι των μέχρι τώρα 
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 Περισσότερο από το 50% των νέων στην Σαουδική Αραβία είναι νέοι κάτω των 15 ετών ενώ το ¼ 

των μεταναστών εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι Παλαιστίνιοι και Ινδοί κατέχουν το 50% των 

θέσεων εργασίας. Επομένως, ένα μεγάλο ποσοστό νέων είναι άνεργοι ενώ ετησίως εισέρχονται στην 

αγορά εργασίας 100.000 νέοι γεγονός που μειώνει βίαια το ποσοστό εργασίας των μεταναστών και 

αυξάνει το κόστος εργασίας. Με πληθυσμιακή ανάπτυξη που υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο 3.5% 

κάθε χρόνο, το κράτος πρέπει να δημιουργεί 260.000 με 500.000 περίπου θέσεις εργασίας.  

Θεωρητικά, η νέα γενιά των αποφοίτων της Σαουδικής Αραβίας που αναζητούν δουλειά μπορούν να 

αντικαταστήσουν τους έξι εκατομμύρια ξένους εργάτες. Σε ένα μικρό βαθμό αυτό συμβαίνει σε 

κάποιες υπηρεσίες, όπως στις τράπεζες και στον ξενοδοχειακό τομέα. Συνολικά όμως ο αριθμός των 

ξένων εργατών έχει αυξηθεί αυξάνοντας ταυτόχρονα την ανεργία των ντόπιων. Μερικώς το πρόβλημα 

επιδεινώνεται από την ίδια την πολιτική της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δεν πιέζει τους εμπόρους, ώστε 

να προσλάβουν Σαουδάραβες από φόβο μήπως απολέσουν την πολιτική υποστήριξη των εμπόρων. Οι 

έμποροι και οι βιομήχανοι με τη σειρά τους επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στις 

παγκόσμιες αγορές και προσπαθούν να  κρατήσουν χαμηλά το εργατικό κόστος. Στη θέση λοιπόν των 

Σαουδαράβων προσλαμβάνονται μορφωμένοι Ινδοί και Πακιστανοί, οι οποίοι δέχονται να εργάζονται 

με ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς. Βλ. στο ίδιο, σ. 79 
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παραδοσιακών δομών, μιας κοινωνίας φυλών του Σαουδαραβικού βασιλείου, γεγονός 

που, ωστόσο, ανησυχεί ιδιαιτέρως τη δυναστεία για τις πιθανές συνέπειες σε πολιτικό 

επίπεδο.   

 Ταυτόχρονα, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής η συμμαχία με τις ΗΠΑ
524

 

είναι απολύτως απαραίτητη για την επιβίωση του σαουδικού καθεστώτος. Η 

Σαουδική Αραβία διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στο περιφερειακό 

όσο και στο διεθνές επίπεδο και απολαμβάνει την εύνοια των ΗΠΑ, οι οποίες την 

προστατεύουν τόσο από τον αραβικό εθνικισμό τύπου Νάσερ όσο και από τις 

ηγεμονικές αξιώσεις της ισλαμικής δημοκρατίας του σιιτικού Ιράν. Όσον αφορά στον 

εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστήματος της Σαουδικής Αραβίας υπό το πλαίσιο 

της «ατζέντας για την ελευθερία» των ΗΠΑ, μετά την 11
η
 Σεπτεμβρίου, η Σαουδική 

Αραβία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αντίφασης: όλες οι έρευνες που σχετίζονται με 

τα κυκλώματα τρομοκρατών και τη χρηματοδότηση τους οδηγούν στη Σαουδική 

Αραβία, τη στιγμή που αυτή κατέχει κεντρικό ρόλο στην εκστρατεία των ΗΠΑ και 

είναι σύμμαχος τους στον «Πόλεμο εναντίον της Τρομοκρατίας». Ωστόσο, παρά τη 

συμμαχία των ΗΠΑ με το σαουδαραβικό καθεστώς, η αμερικανική εξωτερική 

πολιτική ανησυχεί για την παρουσία και τις επιθέσεις ισλαμιστών στο έδαφος της 

Σαουδικής Αραβίας εναντίον στόχων αμερικανικών συμφερόντων. Οι ριζοσπάστες 

ισλαμιστές προέρχονται από τη Σαουδική Αραβία και είναι δημιούργημα του Ισλάμ 

wahhabi, δηλαδή της επίσημης θρησκευτικό-πολιτικής ιδεολογίας του καθεστώτος. Η 

φονταμενταλιστική αυτή εκδοχή του Ισλάμ στη Σαουδική Αραβία, μέλος της οποίας 

υπήρξε ο ίδιος ο Μπιν Λάντεν, θεωρεί τη σαουδική δυναστεία διεφθαρμένη, επειδή 

συνεργάζεται με τις ΗΠΑ και επιδιώκει την ανατροπή της και αντικατάσταση της από 
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 Η συμμαχία αυτή των ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία έχει τις καταβολές της στις δεκαετίες μετά το 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  Έπειτα από την υπογραφή του Συμφώνου Quincy, το 1945, μεταξύ του 

βασιλέα και γενάρχη της δυναστείας Abd-al-Aziz Saud και του προέδρου των ΗΠΑ Franklin D. 

Roosevelt, οι ΗΠΑ προσφέρουν στρατιωτική και διπλωματική προστασία στο σαουδαραβικό 

καθεστώς εξασφαλίζοντας για τις ΗΠΑ την απρόσκοπτη τροφοδότηση με πετρέλαιο κατέχοντας το 

μονοπώλιο της εκμετάλλευσης του διά του προνομίου που παραχωρήθηκε στην αμερικανική εταιρεία 

Aramco που σήμερα φέρει το όνομα «Saudi Aramco».  Κατά συνέπεια, η σταθερότητα όλης της 

αραβικής χερσονήσου, με επίκεντρο τη Σαουδική Αραβία, αποτελεί μέρος των «ζωτικών 

συμφερόντων» των ΗΠΑ. Επιπλέον, μετά τον πόλεμο του Κόλπου το 1991 η Σαουδική Αραβία 

υπέγραψε εξοπλιστικά συμβόλαια με τις ΗΠΑ ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 40.000 

αμερικανοί στρατιώτες παρέμειναν σταθμευμένοι στο έδαφος της. Το Σύμφωνο Quincy 

συμπληρώνεται από μια σιωπηρή συμφωνία μη ανάμειξης των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις της 

Σαουδικής Αραβίας. Κάθε χρόνο οι ΗΠΑ μεριμνούν, ώστε να μην συμπεριλαμβάνεται η Σαουδική 

Αραβία στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών 

στη Γενεύη παρά τις παραβιάσεις που καταγράφει η «Διεθνής Αμνηστία». Βλ. Πάτελος Κωνσταντίνος, 

Το σύγχρονο Ισλάμ: η συνάντηση με τη Δύση, Μια ιστορική και πολιτική προσέγγιση, ό.π., 304-307 



 

[610] 

 

ένα ισλαμικό κράτος
525

. Η παραπάνω αντίφαση και οι εντάσεις που δημιουργούνται 

μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, μετά την 11/9, οδήγησαν τις ΗΠΑ στην 

αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων που της εξασφάλιζαν την απρόσκοπτη ροή του 

πετρελαίου και τον έλεγχο των γεωστρατηγικών οδών. Για το πετρέλαιο οι ΗΠΑ 

επέλεξαν το Ιράκ και τις υπόλοιπες αραβικές χώρες του Κόλπου, ενώ για τη 

γεωστρατηγική θέση επέλεξαν το Κατάρ ως έδρα-βάση των στρατιωτικών τους 

δυνάμεων στον Κόλπο.    

 

11.10.2 Η επίδραση της «Αραβικής Άνοιξης» στη Σαουδική Αραβία και ο 

«Ψυχρός Πόλεμος» με το Ιράν 
  

Οι εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης» ανησύχησαν ιδιαιτέρως τη Σαουδική 

Αραβία αλλά και τις χώρες του Κόλπου, διότι ενέτειναν τον φόβο των μοναρχιών για 

μια σιιτική επανάσταση εναντίον των αυταρχικών καθεστώτων με την υποστήριξη 

του αναθεωρητικού Ιράν. Το Ιράν αντιμετώπισε το κύμα των αραβικών εξεγέρσεων 

ως μια ευκαιρία εδραίωσης της περιφερειακής του ηγεμονίας, αν και τήρησε 

διαφορετική στάση απέναντι στο φιλικά προσκείμενο καθεστώς του Άσαντ στη 

Συρία.  

Η Σαουδική Αραβία και το Ιράν των οποίων οι εχθρικές σχέσεις έχουν τις 

καταβολές τους στην εποχή της Ιρανικής Επανάστασης του 1979, έχουν αναπτύξει 

έναν περίπλοκο ψυχρό πόλεμο και οι σχέσεις τους έχουν οξυνθεί ιδιαίτερα μετά την 

«Αραβική Άνοιξη», εξαιτίας του περιφερειακού ανταγωνισμού τους για έλεγχο των 

παγκόσμιων ενεργειακών αγορών, για την απόκτηση πυρηνικής τεχνολογίας και, 

κυρίως, για την άσκηση πολιτικής επιρροής στον Περσικό Κόλπο και την Ανατολική 

Μεσόγειο
526

. Η σύγκρουση του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας έχει και 

θρησκευτικές διαστάσεις, καθώς εμφανίζονται ως υπερασπιστές του σιιτικού και 

σουνιτικού Ισλάμ αντίστοιχα.  

Η αντιπαλότητα των δύο κρατών είναι έκδηλη και από τον ενεργειακό 

ανταγωνισμό τους. Αν και τα επίπεδα πετρελαϊκών αποθεμάτων των δύο κρατών 

είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο, ωστόσο, το Ιράν διαθέτει  στρατηγικό πλεονέκτημα, 

καθώς βρίσκεται μεταξύ της Κασπίας Θάλασσας και του Περσικού Κόλπου, ενώ 

ελέγχει το Στενό του Ορμούζ από το οποίο διακινείται το 40% του πετρελαίου 
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 Στο ίδιο, σελ. 291 
526

 Milani Mohsen M., «Το Ιράν και η Σαουδική Αραβία ετοιμάζονται για μάχη: ο Ψυχρός Πόλεμος 

στον Κόλπο μετατρέπεται σε θερμό», Foreign Affairs, The Hellenic Edition, 12/10/2011 
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παγκοσμίως. Οι αμερικανικές κυρώσεις
527

 κατά του Ιράν περιόρισαν σημαντικά την 

ιρανική παραγωγή πετρελαίου και τις ξένες επενδύσεις, με αποτέλεσμα η Σαουδική 

Αραβία να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
528

 στην παγκόσμια ενεργειακή 

αγορά. Η Σαουδική Αραβία δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην ιρανική 

οικονομία αυξομειώνοντας τις πετρελαϊκές τιμές και την παραγωγή της
529
. Η 

αντιστάθμιση της μείωσης των πετρελαϊκών τιμών στα έσοδα του Σαουδαραβικού 

Βασιλείου επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης της παραγωγής πετρελαίου. Παρόλα 

αυτά, η αυξημένη ζήτηση για ενέργεια των αναπτυσσόμενων χωρών διατήρησαν την 

τιμή του πετρελαίου σε ικανοποιητικά επίπεδα και έτσι η Σαουδική Αραβία δεν 

μπόρεσε να πλήξει οικονομικά το Ιράν, αν και προσπάθησε να μειώσει την εμπλοκή 

της Κίνας και της Ινδίας στον ιρανικό ενεργειακό τομέα.  Όλα τα παραπάνω οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι η Σαουδική Αραβία απολαμβάνει ένα σημαντικό επίπεδο ισχύος 

σε σχέση με το Ιράν. 

Το Ιράν σημειώνει περισσότερες επιτυχίες στο πολιτικό επίπεδο, καθώς 

κατάφερε να εντάξει στην σφαίρα επιρροής του το Ιράκ έπειτα από την κατάκτηση 

της εξουσίας από τους σιίτες. Η Σαουδική Αραβία στην προσπάθεια της να 

εξασθενήσει την ιρακινή κυβέρνηση αρνήθηκε να στείλει πρεσβευτή στη Βαγδάτη ή 

να διευκολύνει οικονομικά την νέα κυβέρνηση διαγράφοντας το δάνειο που παρείχε 

στο Σαντάμ Χουσεΐν, προκειμένου αυτός να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά του 

Ιράν στη διάρκεια της δεκαετίας του ’80
530

. 

Τα δυο κράτη τήρησαν εντελώς διαφορετική στάση και απέναντι στις 

εξεγέρσεις που ξέσπασαν στον αραβικό κόσμο το 2011. Το Ιράν υποστήριξε τις 

εξεγέρσεις που ξέσπασαν στην Τυνησία και την Αίγυπτο και τις ερμήνευσε υπό το 
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 Οι ΗΠΑ έως το 1979 διαχειρίζονταν την αντιπαλότητα των δυο κρατών. Ωστόσο, μετά την πτώση 

του Σάχη στο Ιράν και την άνοδο των ισλαμιστών στην εξουσία, το Ιράν μετατράπηκε σε αδυσώπητο 

εχθρό τόσο των ΗΠΑ όσο και της Σαουδικής Αραβίας εξαιτίας της φιλοδοξίας του Αγιατολάχ Χομεϊνί 

να εξάγει την ισλαμική επανάσταση και στον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. Προκειμένου να αποτραπεί το 

Ιράν, η νέα στρατηγική των ΗΠΑ επίτασσε την συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία. Το Ιράν 

αντιμετωπίζονταν έκτοτε ως πηγή αποσταθεροποίησης στην περιοχή το οποίο επιδίωκε να κυριαρχήσει 

επί των σουνιτών Αράβων εγκαθιδρύοντας την αποκαλούμενη Σιιτική Ημισέληνο. Βλ. Milani Mohsen 

M., «Το Ιράν και η Σαουδική Αραβία ετοιμάζονται για μάχη: ο Ψυχρός Πόλεμος στον Κόλπο 

μετατρέπεται σε θερμό», Foreign Affairs, The Hellenic Edition, 12/10/2011 
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 Η Σαουδική Αραβία κατέχει τον ηγετικό ρόλο στον ΟΠΕΚ (Οργανισμός Πετρελαϊκών Εξαγωγικών 

Κρατών), ελέγχει συναλλαγματικά αποθέματα 567 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με τα 

μόλις 105 δις δολάρια του Ιράν και το ονομαστικό ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας με 567 δις δολάρια 

ξεπερνά τα 475 δις του Ιράν παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διαθέτει τριπλάσιο σχεδόν πληθυσμό. 

Βλ. Milani Mohsen M., «Το Ιράν και η Σαουδική Αραβία ετοιμάζονται για μάχη: ο Ψυχρός Πόλεμος 

στον Κόλπο μετατρέπεται σε θερμό», Foreign Affairs, The Hellenic Edition, 12/10/2011 
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πλαίσιο της ισλαμικής αφύπνισης των λαών του αραβικού κόσμου με σκοπό την 

αντικατάσταση των παλαιών καθεστώτων με ισλαμικά
531

. Αντίθετα, η Σαουδική 

Αραβία κατέκρινε την υποστήριξη των ΗΠΑ προς τους εξεγερμένους και την πίεση 

που ασκήθηκε στον Πρόεδρο της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ να παραιτηθεί, ο 

οποίος στο παρελθόν είχε ηγηθεί του αντι-ιρανικού μετώπου στις αραβικές χώρες
532

. 

Σε γενικές γραμμές η Σαουδική Αραβία αντιμετώπισε εχθρικά τις εξεγέρσεις στον 

αραβικό κόσμο και την απαίτηση για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, διότι οι 

δημοκρατικές μεταβάσεις των κρατών του αραβικού κόσμου θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε παρατεταμένη αστάθεια το μεσανατολικό περιβάλλον ή ακόμα να 

οδηγήσουν και στην ανατροπή της ίδιας της δυναστείας των Σαούντ.  

Ο ιδιότυπος «Ψυχρός Πόλεμος» μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν 

εκδηλώθηκε εμφανέστερα στην κρίση στο Μπαχρέιν ως αποτέλεσμα των εξεγέρσεων 

της «Αραβικής Άνοιξης». Τα γεγονότα στο Μπαχρέιν, το οποίο είναι συνδεδεμένο με 

ένα δρόμο μήκους 16 μιλίων με την πλούσια σε πετρέλαιο ανατολική περιφέρεια της 

Σαουδικής Αραβίας,  όπου το 15% του πληθυσμού είναι σιίτες, προκάλεσαν την 

ανησυχία της Ριάντ. Το Μπαχρέιν κυβερνάται από σουνίτες, αν και η πλειοψηφία του 

πληθυσμού είναι σιίτες μουσουλμάνοι. Η εξέγερση κατά της σουνιτικής δυναστείας 

οργανώθηκε από σιίτες μουσουλμάνους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία 

του Μαργαριταριού απαιτώντας μεταρρυθμίσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του 

περιφερειακού ανταγωνισμού μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, η Σαουδική 

Αραβία απαίτησε την καταστολή της εξέγερσης στο Μπαχρέιν και απέστειλε στρατό, 

προκειμένου να στηρίξει τη δυναστεία φοβούμενη ότι σε αντίθετη περίπτωση μια 

κατάληψη της εξουσίας από σιίτες θα μπορούσε να αυξήσει την ιρανική επιρροή στη 

Μέση Ανατολή
533

. Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση των 

σχέσεων Ιράν-Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα η Σαουδική Αραβία δικαιολόγησε την 

επέμβαση κατηγορώντας την σιιτική κοινότητα ότι ενεργεί για λογαριασμό του Ιράν 

ενώ από τη μεριά του το Ιράν κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία για γενοκτονία εις 

βάρος του λαού του Μπαχρέιν
534

.  Οι σιίτες του Μπαχρέιν που αποτελούν τις κύριες 

δυνάμεις της αντιπολίτευσης κατά του καθεστώτος στηρίζονται από το Ιράν ενώ 

αντίθετα η σουνιτική δυναστεία στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Η επέμβαση 
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των δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας στο Μπαχρέιν εμπόδισε τις σιιτικές δυνάμεις 

από την ανατροπή του καθεστώτος. Η επέμβαση προκάλεσε αναστάτωση και στις 

σιιτικές κοινότητες του Ιράκ, του Λιβάνου, του Ιράν και στην περιοχή Κτέιγ στο 

ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας κοντά στις πετρελαιοπαραγωγές 

εγκαταστάσεις. Με την έγκριση της Ουάσιγκτον το Σαουδαραβικό βασίλειο είναι 

αποφασισμένο να καταστείλει κάθε μορφή εξέγερσης στα κράτη του Κόλπου, τα 

οποία στρέφονται όλο και περισσότερο κοντά στην κύρια δύναμη της Αραβικής 

Χερσονήσου, τη Σαουδική Αραβία, καθώς εντείνονται οι ιρανικές επεμβάσεις στα 

εσωτερικά τους ζητήματα
535

.  

Στην Ανατολική Μεσόγειο, η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί 

την αδυναμία της Συρίας, στενής συμμάχου του Ιράν. Το Ιράν βασίζεται στην 

υποστήριξη της Δαμασκού, προκειμένου να αποφύγει μια ισραηλινή επίθεση στις 

πυρηνικές της εγκαταστάσεις και χρησιμοποιεί τη Συρία για τη χρηματοδότηση της 

Χαμάς και της Χεζμπολάχ
536

. Όταν ξέσπασε η εξέγερση κατά του καθεστώτος Άσαντ 

στη Συρία, το Ιράν αν και υποστήριξε τις προηγούμενες εξεγέρσεις στα υπόλοιπα 

κράτη της περιοχής, στην περίπτωση της Συρίας προσέφερε τη στήριξη της στο 

καθεστώς
537

. Σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει τη συμμαχία Ιράν-Συρίας, η 

Σαουδική Αραβία υποστήριξε τους εξεγερμένους Σύριους και τοποθετήθηκε υπέρ της 

δημοκρατίας, ενώ ήταν το πρώτο αραβικό κράτος που ανακάλεσε τον πρεσβευτή της 

από τη Δαμασκό.  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερός ο προεξάρχων ρόλο της Σαουδικής 

Αραβίας στα περιφερειακά ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Η Σαουδική Αραβία 

επιχειρεί να διαφυλάξει την πολιτική σταθερότητα της άρχουσας σουνιτικής τάξης 

στο Μπαχρέιν, ώστε να διατηρήσει τους συμμάχους της και για να αποφύγει την 

κατάρρευση της παλαιάς ισορροπίας δυνάμεων. Προς αυτό το σκοπό η Σαουδική 

Αραβία αντιμετωπίζει τις εξεγέρσεις των σύμμαχων κρατών με αίτημα τον 

εκδημοκρατισμό ως προκλήσεις για την ασφάλεια της και προσπαθεί να αποτρέψει τη 

μετάδοση αυτών των εξεγέρσεων. Ουσιαστικά, η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να 

κατοχυρώσει τον ρόλο της ως περιφερειακής δύναμης και επιδιώκει να διαδραματίσει 
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σημαντικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις της Μέσης Ανατολής και της περιοχής 

του Κόλπου. Ταυτόχρονα, διεκδικεί έναν ρόλο συνομιλητή με τις ΗΠΑ που ενισχύει 

το κύρος της σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο αναλαμβάνοντας το ρόλο του 

«αντίπαλου δέους» σε αυτό που οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται ως ιρανική «απειλή». 

Από την άλλη πλευρά το Ιράν διαθέτει ιστορικούς δεσμούς με τους σιίτες του 

Μπαχρέιν γεγονός που δημιουργεί εντάσεις στις σχέσεις των δυο κρατών. Όπως 

αναφέρει και η Ζιάκα Αγγελική, «οι σχέσεις αυτές κατά καιρούς επιτείνονται λόγω 

των βλέψεων των Ιρανών προς τα νησιά του Κόλπου, τα οποία από την σαφαβιδική 

εποχή (16
ος 
αι.) είχαν προσαρτηθεί από το Ιράν. Αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος 

της πιθανής επιρροής των Ιρανών σιιτών στους ομόθρησκους τους του Μπαχρέιν και 

ένας φόβος ανατροπής των πολιτικών ισορροπιών»
538

. Όταν τα στρατεύματα του 

Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου αποβιβάστηκαν στο Μπαχρέιν, η Τεχεράνη 

χαρακτήρισε την επέμβαση ως «μη αποδεκτή», διότι το Ιράν αντιλαμβάνεται τα 

γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης» ως μια συνέχεια της «Ισλαμικής Αφύπνισης» που 

ξεκίνησε με την Ιρανική Επανάσταση του 1979 με στόχο την ανατροπή των 

«διεφθαρμένων» καθεστώτων
539

. Το Ιράν διεκδικεί και αυτό την περιφερειακή 

ηγεμονία στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και επιδιώκει να «οικειοποιηθεί» τα 

γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης», ώστε να εδραιώσει την περιφερειακή του ισχύ, 

γεγονός που ανησυχεί τη Σαουδική Αραβία. Σε αυτή την προσπάθεια της Τεχεράνης, 

εδραίωσης της περιφερειακής ισχύος της, σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει η πυρηνική 

τεχνολογία. Στην περίπτωση που το Ιράν μετατραπεί σε πυρηνική δύναμη θα 

αποκτήσει τη δυνατότητα να ηγεμονεύσει σε ολόκληρο τον αραβο-ισλαμικό κόσμο 

και θα αποτελεί απειλή για τις διεθνείς και περιφερειακές δυνάμεις. Όλα τα 

παραπάνω συνθέτουν τους λόγους ανησυχίας του καθεστώτος Σαούντ στη Σαουδική 

Αραβία, παραδοσιακό αντίπαλο του Ιράν.  

Ο Ψυχρός Πόλεμος πάντως που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο 

περιφερειακών δυνάμεων, Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, στην προσπάθεια τους να 

συντηρήσουν ή και να επεκτείνουν την ισχύ τους δυναμιτίζει τις προσπάθειες 

εκδημοκρατισμού της περιοχής της Μέσης Ανατολής.  
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11.11 Τα κράτη του Κόλπου   

 

11.11.1 Κουβέιτ 
 

Το κράτος του Κουβέιτ, βρετανικό προτεκτοράτο ήδη από το 1899, απέκτησε 

την ανεξαρτησία του το 1961
540

. Το Κουβέιτ έχει 2 εκατομμύρια περίπου πληθυσμό, 

εκ των οποίων σχεδόν το ένα εκατομμύριο είναι αλλοδαποί εργαζόμενοι. Οι 

πλειοψηφία των κατοίκων ακολουθεί το σουνιτικό Ισλάμ, ενώ ένα 30% περίπου του 

πληθυσμού είναι σιίτες, ιρανικής κυρίως καταγωγής. Η μορφή του πολιτεύματος είναι 

η συνταγματική μοναρχία και τα μέλη του κοινοβουλίου-σιίτες και σουνίτες 

μουσουλμάνοι στην πλειοψηφία τους- είναι αιρετά. 

 Ωστόσο, στην πραγματικότητα η πραγματική εξουσία ασκείται από τη 

βασιλική οικογένεια Αλ-Σαμπάχ (Al- Sabah), η οποία διαχειρίζεται και τους 

φυσικούς πόρους του Κουβέιτ, που είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες εξαγωγής 

κοιτασμάτων αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Η βασιλική 

οικογένεια του Κουβέιτ όσο και η ισχυρή ισλαμική τάξη του Κουβέιτ διατηρούν 

στενούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, τους εταίρους τους και τις διεθνείς πετρελαϊκές 

εταιρείες και η σημασία της χώρας είναι σημαντική όχι μόνο για το δυτικό κόσμο, 

αλλά και για τα κράτη που την περιστοιχίζουν. Αυτό εξηγεί και τον προβληματισμό 

που δημιουργεί στην άρχουσα τάξη του Κουβέιτ και τις μεγάλες δυνάμεις η παρουσία 

μιας ισχυρής σιιτικής κοινότητας στη χώρα, με έντονα φιλοϊρανικά αισθήματα, που 

θεωρείται ως πιθανός αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή. Οι σιίτες του 

Κουβέιτ αγωνίζονται για την απόκτηση περισσότερων δικαιωμάτων, καθώς η 

πολιτική τους αντιπροσώπευση στο κοινοβούλιο είναι μικρότερη από την αντίστοιχη 

των σουνιτών. Η πολιτική των σιιτών μουσουλμάνων έχει χαρακτηριστεί ως 

φιλελεύθερη, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις αντιφατική όσον αφορά κάποια 

φλέγοντα ζητήματα,  όπως για παράδειγμα την υποστήριξη για το δικαίωμα ψήφου 

των γυναικών και την κατάληψη του βουλευτικού αξιώματος
541

.  

 Για πρώτη φορά στην ιστορία του Κουβέιτ διεξήχθησαν εκλογές τον 

Δεκέμβριο του 1961, ώστε να εκλεγούν τα μέλη της Συντακτικής Συνέλευσης. Η 

Συνέλευση σχεδίασε ένα Σύνταγμα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 1962 και το οποίο 
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προέβλεπε την εγκαθίδρυση ενός νομοθετικού σώματος (Εθνική Συνέλευση) και ενός 

εκτελεστικού σώματος (Συμβούλιο Υπουργών). Ωστόσο, η πραγματική εξουσία 

ασκούνταν από τον Amir και γενικά το σύστημα εξουσίας στο Κουβέιτ θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ως ένας συνδυασμός αυταρχικής εξουσίας, αντιπροσωπευτικών 

δομών και εθνικής ιδεολογίας
542

.  

Σε γενικές γραμμές, η δυναστεία Αλ-Σαμπά αισθανόταν ιδιαίτερα άβολα με 

τις εξουσίες που είχε παραχωρήσει μέσω του Συντάγματος και το θεωρούσε ως μια 

απειλή στην εξουσία της επιδιώκοντας διαρκώς την υποβάθμιση του. Η ουσιαστική 

αδυναμία του Συντάγματος του 1962 έγκειται στο γεγονός, ότι μολονότι διέθετε τις 

απαραίτητες συμμετοχικές δομές, δεν εμπεριείχε το απαιτούμενο δημοκρατικό 

περιεχόμενο και σίγουρα δεν αντιπροσώπευε τη δημογραφική κατάσταση της χώρας. 

Το δημογραφικό ζήτημα του Κουβέιτ και οι προεκτάσεις που αυτό δημιουργεί στην 

πολιτική αντιπροσώπευση των μεταναστών είναι ένα από τα πιο βασικά προβλήματα 

που δημιουργούνται στο δρόμο προς μια ουσιαστική αντιπροσώπευση του 

πληθυσμού.  

Επίσης, η πορεία προς μια πραγματική δημοκρατική μετάβαση στο Κουβέιτ 

εμποδίζεται από το μοντέλο του «κράτους-εισοδηματία». Μετά τις εκλογές του 1985 

η Συνέλευση μετατράπηκε από συμβουλευτικό σώμα σε ρυθμιστή των πολιτικών 

εξελίξεων
543

 στο Κουβέιτ κάτι το οποίο οδήγησε στην διάλυση της, γεγονός που 

αποδεικνύει τη φύση του καθεστώτος ως «κράτους εισοδηματία». Ο Amir είχε γίνει 

πιο ευαίσθητος σε ζητήματα πολιτικού φιλελευθερισμού ειδικά τη στιγμή που το 

Κοινοβούλιο στο Κουβέιτ είχε αυξήσει την πολιτική του δύναμη και απαιτούσε την 

διερεύνηση ζητημάτων οικονομικής διαφθοράς εκ μέρους της δυναστείας Αλ-

Σαμπάχ. 

Μετά τη διάλυση του μοναδικού εκλεγμένου Κοινοβουλίου στην περιοχή των 

κρατών του Περσικού Κόλπου, ο Amir επέβαλε λογοκρισία στον Τύπο, επανέφερε 

στην πρωθυπουργία τον Πρίγκιπα του Στέμματος και κατήργησε το άρθρο 107 του 

Συντάγματος το οποίο καθόριζε τη διεξαγωγή εκλογών μέσα σε δυο μήνες από τη 
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διάλυση της Εθνικής Συνέλευσης. Ο Amir είχε μεταλλάξει ολόκληρο το πολιτικό 

σκηνικό της χώρας σε μια επίδειξη της ισχύος του. Ο Amir αντιλαμβανόταν το ρόλο 

του Κοινοβουλίου ως συμβουλευτικού σώματος προς την εξουσία του και δεν 

αποδεχόταν τη λειτουργία του ελέγχου της διακυβέρνησης του από αυτό. Ο έλεγχος 

της ευθύνης και η κριτική προς το καθεστώς αποκλειόταν ενώ η Βουλή περιοριζόταν 

στο ρόλο ενός συμβουλευτικού οργάνου ακολουθώντας την κλασσική εκδοχή της 

σούρα
544

.  

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 το μοναρχικό καθεστώς στο Κουβέιτ 

δέχθηκε ισχυρές πιέσεις για φιλελευθεροποίηση. Το 1989, τρία χρόνια μετά τη 

διάλυση του Κοινοβουλίου, ανώτεροι αξιωματούχοι του Κουβέιτ κυκλοφόρησαν 

μυστικές προκηρύξεις με τις οποίες καλούσαν σε επιστροφή στον κοινοβουλευτισμό. 

Κατά συνέπεια, μεταξύ του Δεκεμβρίου του 1989 και του Ιανουαρίου του 1990 οι 

πορείες διαμαρτυρίας υπέρ της επιστροφής σε δημοκρατικό πολίτευμα εξανάγκασαν 

την κυβέρνηση να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών τον Ιούνιο του 1990. Ωστόσο, 

διατυπώθηκαν αρκετές κατηγορίες για νοθεία στις εκλογές και για εκβιασμό των 

ψηφοφόρων, ενώ η αντιπολίτευση καλούσε για μη συμμετοχή στην εκλογική 

διαδικασία με το επιχείρημα ότι οι εκλογές που διεξαγόταν ήταν αντισυνταγματικές, 

αφού το Κοινοβούλιο που θα προέκυπτε θα είχε και πάλι περιορισμένες εξουσίες.  

Ο Πόλεμος του Κόλπου το 1991, έπειτα από την εισβολή του Ιράκ στο 

Κουβέιτ, οδήγησε στην ουσιαστική αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού στο 

Κουβέιτ προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού. Κατά τη διάρκεια της κρίσης 

ακόμα και οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις συσπειρώθηκαν γύρω από τον Amir με την 

προσδοκία ότι μετά τον πόλεμο θα υπήρχε επιστροφή στη συνταγματική μοναρχία. 

Τον Απρίλιο του 1991 τα έξι βασικά αντιπολιτευτικά κόμματα, τόσο τα κοσμικά όσο 

και τα ισλαμικά, υπέγραψαν μια διακήρυξη με τα οποία απαιτούσαν ελευθερία του 

τύπου, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, πλουραλισμό και ψήφιση νόμων κατά της διαφθοράς. 

Ο ίδιος ο Amir στην πρώτη του μεγάλη ομιλία μετά την επιστροφή του από την αυτό-

εξορία κατά τη διάρκεια του πολέμου ανακοίνωσε ότι θα διεξαγόταν εκλογές που θα 

οδηγούσαν στη σύσταση νέου κοινοβουλίου το 1992. Ανάμεσα στις προγραμματικές 

του θέσεις ήταν και το ζήτημα της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή του 

Κουβέιτ, ενώ θα εξεταζόταν και το ζήτημα των αιτούντων υπηκοότητα, οι οποίοι 

στερούνταν δικαίωμα ψήφου. 
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Καταλυτικό ρόλο, ωστόσο, στην πορεία του εκδημοκρατισμού στο Κουβέιτ 

διαδραμάτισαν οι πιέσεις για φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος από τις ΗΠΑ μετά 

τα γεγονότα της 11/9. Το 2003, αν και δεν άλλαξε το συνταγματικό πλαίσιο, 

πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Κοινοβουλίου, που 

διέθετε περιορισμένες νομοθετικές δραστηριότητες. Στις εκλογές αυτές την 

πλειοψηφία των εδρών κατέλαβαν οι φιλομοναρχικοί υποψήφιοι και οι μετριοπαθείς 

ισλαμιστές. Το 2005 εγκρίθηκε από τον Εμίρη νόμος που επέτρεπε το δικαίωμα 

ψήφου στις γυναίκες και για πρώτη φορά στην ιστορία του Κουβέιτ ορίσθηκε 

γυναίκα υπουργός
545

.  

Το κοινοβούλιο στο Κουβέιτ προσφέρει στους φιλελεύθερους και σε άλλους 

μη ισλαμιστές τη δημόσια πλατφόρμα, ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους, ενώ 

δίνει μια αίσθηση μετριοπάθειας στους ισλαμιστές, καθώς επωφελούνται από τις 

πολιτικές ελευθερίες που προσφέρει το πολιτικό σύστημα. Το Κουβέιτ έχει μια 

ασυνήθιστη πρόβλεψη στο Σύνταγμα που δίνει σε όλα τα μέλη του υπουργικού 

συμβουλίου κοινοβουλευτικές θέσεις με δικαίωμα να ψηφίζουν στα περισσότερα 

ζητήματα. Και ενώ το Κοινοβούλιο διαθέτει 50 εκλεγμένα μέλη το Υπουργικό 

Συμβούλιο απαρτίζεται από 16. Επομένως η κυβέρνηση διαθέτει μια ισχυρή 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ τα περισσότερα μέλη του υπουργικού συμβουλίου 

ανήκουν στην βασιλική οικογένεια, Αλ-Σαμπάχ. Επιπλέον, οι ψήφοι του υπουργικού 

συμβουλίου ενισχύονται από τις ψήφους ενός μπλοκ μέσα στο κοινοβούλιο που 

στηρίζει σημαντικά την κυβέρνηση με αντάλλαγμα διευκολύνσεις. 

Σήμερα, ο εμίρης του Κουβέιτ επιλέγει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κατά 

κανόνα είναι ο διάδοχος του θρόνου, και ο Πρωθυπουργός με τη σειρά του επιλέγει 

τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Ο βασιλικός οίκος διαμοιράζει τα σημαντικά 

υπουργεία στα μέλη της οικογενείας, ενώ η διάθεση των υπολοίπων γίνεται 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε ισχυρά μέλη της κοινωνίας του Κουβέιτ. 

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ψήφο εμπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση αλλά μόνο προς 

το πρόσωπο των Υπουργών, προβλέπεται η πρόταση μομφής που ακολουθεί έπειτα 

από επερωτήσεις των μελών του Κοινοβουλίου. Πρόταση μομφής κατατίθεται αν 10 

μέλη του κοινοβουλίου το απαιτήσουν και αν ο Υπουργός δεν κερδίσει ψήφο 
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εμπιστοσύνης τότε απαλλάσσεται των καθηκόντων του
546

. Από τα παραπάνω 

συνάγεται ότι η κυβέρνηση σε  γενικές γραμμές δεν είναι υπόλογη στο Κοινοβούλιο. 

Πρώτα από όλα η βασιλική οικογένεια δεν επιθυμεί να απεμπολήσει τον έλεγχο που 

ασκεί στα σημαντικά υπουργεία, ενώ είναι απίθανο να επιτρέψει στο κοινοβούλιο την 

επιλογή κυβερνητικών θέσεων. Δεύτερον, ενώ υπάρχει ισχυρή θέληση για 

περισσότερη δημοκρατία και μεταρρυθμίσεις, η νομιμότητα της βασιλικής 

οικογένειας σε γενικές γραμμές δεν αμφισβητείται
547

. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη 

συνέχεια του εκδημοκρατισμού στο Κουβέιτ αποτελεί αναμφίβολα η έλλειψη 

πολιτικού προσανατολισμού της αντιπολίτευσης. Οι ισλαμιστές και οι φιλελεύθεροι 

δεν έχουν συνεργαστεί αρκετά τα τελευταία χρόνια ώστε να αμφισβητήσουν καίρια 

την εξουσία της οικογένειας Αλ Σαμπάχ. 

Το κράτος του Κουβέιτ χωρίς τον πετρελαϊκό του πλούτο πιθανότατα θα 

θεωρούνταν άλλο ένα από τα φτωχά αυταρχικά καθεστώτα του Τρίτου Κόσμου που 

κέρδισε όπως και αυτά την ανεξαρτησία του στη δεκαετία του 1960. Το Κουβέιτ 

εμφανίζει το παράδοξο της οικονομικής ανάπτυξης αλλά των αυταρχικών δομών 

εξουσίας. Την πιο πειστική και ολοκληρωμένη ερμηνεία για αυτό το φαινόμενο 

φαίνεται να την προσφέρει η κοινωνικοοικονομική ανάλυση της θεωρίας του 

«κράτους-εισοδηματία», αφού εξηγεί τη σχέση ανάμεσα στις οικονομικές δυνάμεις 

και τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Το πολιτικό σύστημα του Κουβέιτ βασίζεται στην 

πατερναλιστική εξουσία του ηγέτη του, ο οποίος εξαγοράζει τις απαιτήσεις για 

πολιτικό φιλελευθερισμό μέσα από τη διανομή του πλούτου υπό τη μορφή προνομίων 

και κράτους πρόνοιας προς τους πολίτες του.  

 Επιπλέον, τα συμπεράσματα από την έρευνα των πολιτικών συστημάτων της 

Ιορδανίας και του Κουβέιτ αποδεικνύουν ότι ενυπάρχει μια ανάλογη σχέση μεταξύ 

των μορφών εξουσίας και των ζητημάτων που σχετίζονται με την υπηκοότητα. Η 

σχέση αυτή είναι ικανή να αποτρέψει τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές ανεξάρτητα 

από την οικονομική κατάσταση ενός κράτους. Η πολιτική πίεση αυξάνεται τόσο από 

τον εγχώριο πληθυσμό όσο και από τις μειονότητες, οι οποίες διεκδικούν μεγαλύτερη 

συμμετοχή στο πολιτικό σκηνικό. Υπό αυτές τις συνθήκες τόσο ο βασιλιάς της 

Ιορδανίας όσο και ο Amir στο Κουβέιτ πιέζονται, ώστε να προχωρήσουν στη 

φιλελευθεροποίηση των καθεστώτων τους.  
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11.11.2 Μπαχρέιν 
 

 Το Μπαχρέιν υπήρξε βρετανικό προτεκτοράτο από το 1914 και απέκτησε την 

ανεξαρτησία του το 1971. Κατά το παρελθόν, τον έλεγχο της περιοχής κατείχε το 

Ιράν
548

. Η οικογένεια Αλ-Χαλίφα (Al Khalifa), σουνιτικού θρησκεύματος, κατέλαβε 

την εξουσία στο Μπαχρέιν το 1783. Έκτοτε χαρακτηριστικό του βασιλείου είναι η 

θρησκευτική ετερότητα, η διαίρεση σουνιτών και σιιτών μουσουλμάνων, η οποία 

προσλαμβάνει κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα.  

Επομένως, εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού οι πολιτικές αντιπαλότητες 

στο Μπαχρέιν εκφράζονται μέσω της θρησκευτικής ετερότητας. Η εξουσία της χώρας 

και η βασιλεία βρίσκεται στα χέρια της σουνιτικής κοινότητας, παρόλο που η 

πλειοψηφία των κατοίκων ακολουθεί το σιιτικό Ισλάμ
549

 (25% του εθνικού 

πληθυσμού έναντι 75% των αραβόφωνων σιιτών που ονομάζονται «μπαχάρνας»)
550

. 

Οι σιίτες μουσουλμάνοι αποτελούν την εργατική τάξη της χώρας και είναι ιρανικής 

καταγωγής, γεγονός που επηρεάζει τις εξωτερικές σχέσεις Ιράν-Μπαχρέιν, καθώς 

πολλοί σιίτες
551
, που υποστηρίζονται παραδοσιακά από το Ιράν, θεωρούνται 

αντίπαλοι της άρχουσας σουνιτικής τάξης. Η παραπάνω αντιπαλότητα ενισχύει τους 

φόβους ανατροπής των πολιτικών ισορροπιών στο Μπαχρέιν. Το γεγονός της 

ύπαρξης μιας ισχυρής σιιτικής μειονότητας στο κράτος του Μπαχρέιν, το κάνει να 

διαφέρει από τα υπόλοιπα κράτη του Κόλπου, Κουβέιτ, Κατάρ και Σαουδική Αραβία, 

όπου οι σουνιτικές βασιλικές οικογένειες κυριαρχούν επί σουνιτικών πληθυσμών.  

Έτσι, στο Μπαχρέιν η πλειοψηφία του πληθυσμού ασπάζεται το σιιτικό δόγμα του 

Ισλάμ, σε αντίθεση με την άρχουσα σουνιτική τάξη, που ασκεί την εξουσία.  

Ο θρησκευτικός αυτός διαχωρισμός θέτει εμπόδια στον εκδημοκρατισμό του 

Μπαχρέιν. Κυρίως, διότι, μετά την ιρανική επανάσταση του 1979, ο σιιτικός 

πληθυσμός περιθωριοποιείται όλο και περισσότερο πολιτικά και οικονομικά. Η 

δυναστεία Αλ-Χαλίφα (Al-Khalifa) ενισχύει τη φυλετική διαίρεση ως μια στρατηγική 
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νομιμοποίησής της στην εξουσία
552

, παρέχοντας προνόμια σε συγκεκριμένες ομάδες 

και άτομα του πληθυσμού εις βάρος άλλων. Η δυναστεία στο Μπαχρέιν μάλιστα 

συστηματικά εφαρμόζει μια πολιτική διακρίσεων των σιιτών, καθώς αν και 

αποτελούν τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας δε συμμετέχουν στην πολιτική εξουσία, 

τον στρατό και έχουν περιορισμένες ευκαιρίες στον εργασιακό τομέα.  

Τη δεκαετία του ’90 η αντιπολίτευση στο Μπαχρέιν είχε ανεβάσει τους 

τόνους με μια σειρά συλλαλητηρίων για το ζήτημα των δικαιωμάτων της σιιτικής 

μειονότητας. Η δυναστεία απάντησε με μέτρα καταστολής και φυλάκισης των 

αντιφρονούντων. Ωστόσο το 1999, όταν ο βασιλιάς Χαμάντ Μπιν Ισά Αλ Χαλίφα 

(Hamad Bin Isa Bin Sulman Al Khalifah) διαδέχθηκε τον πατέρα του Ισά Μπιν 

Σαλμάν Αλ Χαλίφα (Isa Bin Sulman Al-Khalifah) και προχώρησε σε φιλελεύθερες 

δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, παραχώρησε αμνηστία στους πολιτικούς του 

αντιπάλους και με το Εθνικό Σύμφωνο του 2001 εγκαινιάστηκε ένα παράθυρο 

δημοκρατικών αλλαγών
553

, με την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, με 

την επιστροφή της εξορισμένης αντιπολίτευσης, με την αναδιοργάνωση των 

δυνάμεων ασφαλείας και με την υπόσχεση για ελεύθερες εκλογές
554

. Τα μέτρα αυτά 

σηματοδότησαν μια αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι,  το 2002 το Μπαχρέιν 

μετατράπηκε σε κοινοβουλευτική μοναρχία και οι πρώτες εκλογές για κοινοβούλιο 

διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του 2002, οπότε και ο εμίρης προήχθη σε βασιλιά 

(malik)»
555

.  

Ωστόσο, παρά την εγκαθίδρυση κοινοβουλευτικής μοναρχίας και παρά την 

παραχώρηση Συντάγματος το 2002, το Μπαχρέιν χαρακτηρίζεται από έλλειμμα 

δημοκρατίας. Η εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία συγκεντρώνονται 

στο πρόσωπο του βασιλιά Χαμάντ Μπιν Ίσα Αλ-Χαλίφα. Ο βασιλιάς διορίζει το 

υπουργικό Συμβούλιο και τους δικαστές. Η λειτουργία των πολιτικών κομμάτων είναι 

περιορισμένη.  Οι μεταρρυθμίσεις εγκαθίδρυσαν μια διορισμένη Άνω Βουλή, ενώ 

καταργήθηκε και η ρύθμιση που όριζε ότι το κοινοβούλιο στο σύνολο του θα 

συμμετείχε στην εκλεγμένη Κάτω βουλή
556
. Σε γενικές γραμμές η βασιλική 
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οικογένεια του Μπαχρέιν αποφασίζει για την πορεία των μεταρρυθμίσεων και τη 

μορφή του πολιτεύματος, ενώ η αντιπολίτευση αναγκάζεται σε συμβιβασμούς. Για 

την πραγματοποίηση διαδηλώσεων απαιτείται ειδική άδεια, ενώ η ελευθερία της 

έκφρασης είναι περιορισμένη και οι αρχές συλλαμβάνουν όσους επικρίνουν δημόσια 

την κυβέρνηση. Τα ΜΜΕ είναι κρατικά και οι μεγαλύτερες ιδιωτικές εφημερίδες στο 

Μπαχρέιν είναι φιλοκαθεστωτικές. Οι απεργίες απαγορεύονται, ιδίως αν αφορούν 

στις μεταφορές, την ασφάλεια, την πολιτική άμυνα, την υγεία και τις επικοινωνίες. 

Στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας η βασιλική οικογένεια ελέγχει όλες τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. Η αντιτρομοκρατική νομοθεσία προβλέπει τη θανατική ποινή 

για τα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων και ποινές φυλάκισης για όσους 

χρησιμοποιούν τη θρησκεία για εξτρεμιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, η 

αντιτρομοκρατική νομοθεσία έχει χρησιμοποιηθεί για τη στοχοποίηση πολιτών που 

αντιτίθενται στην μοναρχία.  

Όσον αφορά στις παρεμβάσεις των εξωτερικών δρώντων στον 

εκδημοκρατισμό του Μπαχρέιν, η συνεργασία των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν 

αναβαθμίστηκε με αφορμή το ζήτημα του εκδημοκρατισμού και την προτεραιότητα 

που έδινε σε αυτό η κυβέρνηση Μπους με την «ατζέντα για την ελευθερία». Κατά 

συνέπεια, το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε το 2001 για την αναθεώρηση του 

Συντάγματος του Μπαχρέιν, με υψηλά ποσοστά συμμετοχής του εκλογικού σώματος, 

παρά το μποϊκοτάζ των ισλαμιστικών κινημάτων
557

,
 
 δεν θα πρέπει να θεωρείται 

αποκομμένο από τις πρωτοβουλίες και τις πιέσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη Μέση 

Ανατολή. Επιπλέον, το 2002 εγκαθιδρύθηκε στο Μπαχρέιν το Εθνικό Δημοκρατικό 

Ινστιτούτο (National Democratic Institute)
558

, με σκοπό την «πολιτική» επιμόρφωση 

των κοινωνιών σε ζητήματα δημοκρατίας
559

. Ωστόσο, λίγο πριν τις κοινοβουλευτικές 

εκλογές του  Νοεμβρίου 2006 το NDI εκδιώχθηκε από τη χώρα και οι προσπάθειες 

των ΗΠΑ για την προώθηση της δημοκρατίας έμειναν άκαρπες, κυρίως έπειτα από 

την αποκάλυψη ενός μυστικού σχεδίου της κυβέρνησης που είχε ως στόχο να θέσει 

στο πολιτικό περιθώριο τους σιίτες του Μπαχρέιν, μέσω της δημογραφικής 
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αλλοίωσης
560

 της πληθυσμιακής σύστασης της χώρας. Στις εκλογές του Νοεμβρίου 

2006 το σιιτικό al-Wefaq κέρδισε 17 από τις 40 έδρες- λιγότερες από τις 

αναμενόμενες-, ενώ η κυβέρνηση κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε ως ψηφοφόρους 

τους στρατιώτες σε συγκεκριμένες περιφέρειες, προκειμένου να αλλοιώσει το 

εκλογικό αποτέλεσμα
561

. 

Η «Αραβική Άνοιξη» έφτασε στο Μπαχρέιν το Φεβρουάριο του 2011, όταν 

ξεκίνησαν μαζικές διαδηλώσεις
562

 σιιτών που διαμαρτύρονταν για κακομεταχείριση 

από τη σουνιτική μοναρχία. Οι διαδηλώσεις στο Μπαχρέιν επηρεάστηκαν από τις 

διαδηλώσεις στην Αίγυπτο και την Τυνησία και τα αιτήματα των διαδηλωτών είχαν 

και εδώ πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές ρίζες. Τα πολιτικά αίτια της εξέγερσης 

μπορούν να συνοψιστούν στο ότι η σουνιτική μοναρχία εφάρμοσε μια στρατηγική 

κοινωνικής και πολιτικής περιθωριοποίησης της σιιτικής πλειοψηφίας με πολιτικές 

αποκλεισμού από τη διοίκηση και την εξουσία. Αν και οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις 

άμβλυναν αυτή την πολιτική περιθωριοποίηση των σιιτών, στην πραγματικότητα οι 

τελευταίοι παρέμειναν αποκλεισμένοι από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

υποαντιπροσωπεύονταν. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην ανάδυση μιας 

προϋπάρχουσας κρίσης απονομιμοποίησης της εξουσίας της σουνιτικής άρχουσας 

τάξης. Η πολιτική αυτή κατάσταση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το Μπαχρέιν δεν 

κατατάσσεται στα πλούσια πετρελαιοπαραγωγά κράτη του Κόλπου, οξύνθηκε 

περισσότερο εξαιτίας των υψηλών ποσοστών ανεργίας ανάμεσα στους νέους ηλικίας 

15-24 ετών
563

. Επομένως, ο κοινωνικός και πολιτικός αποκλεισμός, η αύξηση της 

ανεργίας και η θρησκευτική διαίρεση δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μείγμα στο 

εσωτερικό του Μπαχρέιν με αποτέλεσμα τις διαδηλώσεις του 2011.   

Η μοναρχία του Μπαχρέιν αντέδρασε με τη βίαιη καταστολή των 

διαδηλωτών, ενώ η αντιπολίτευση εξέφρασε την απαίτηση για δημοκρατικές 
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μεταρρυθμίσεις, που θα εξέφραζαν πολιτικά την πληθυσμιακή σύνθεση της χώρας 

από τη στιγμή που οι σιίτες αποτελούσαν την συντριπτική πλειοψηφία. Έτσι, το 

σιιτικό κόμμα Al- Wefaq απαιτούσε την ανατροπή της σουνιτικής μοναρχίας και 

συνέχισε να οργανώνει διαδηλώσεις έως τα τέλη του 2011 αυξάνοντας προοδευτικά 

τις απαιτήσεις της απέναντι στη μοναρχία. Από την πλευρά της η μοναρχία 

κατηγορούσε τους διαδηλωτές ότι υποκινούνταν από την Τεχεράνη και κατηγόρησε 

το Ιράν για εμπλοκή στα εσωτερικά του Μπαχρέιν. Ωστόσο, οι διαδηλωτές 

υποστήριζαν ότι η σιιτική εξέγερση έχει την αιτία της στη χαμηλή 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση των σιιτών του Μπαχρέιν, την περιθωριοποίηση 

τους από τη μοναρχία και τη στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων
564

. 

Η σιιτική εξέγερση στο Μπαχρέιν προκάλεσε την έντονη ανησυχία της 

Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ θεωρούσε ότι μια σιιτική εξέγερση στο Μπαχρέιν 

εναντίον της δυναστείας Αλ- Χαλίφα θα τύχει οπωσδήποτε υποστήριξης από το Ιράν. 

Το γεγονός αυτό αύξανε την πιθανότητα να προκληθούν αλυσιδωτές αντιδράσεις και 

στις σαουδαραβικές σιιτικές κοινότητες, οι οποίες αποτελούν περίπου το 15% του 

πληθυσμού της Σαουδικής Αραβίας και, όπως και στο Μπαχρέιν, έχουν 

περιθωριοποιηθεί από τη δυναστεία Αλ-Σαούντ. Μια μεγάλη πλειοψηφία εξ αυτών με 

στενούς πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς με το γειτονικό Μπαχρέιν ζουν στην 

Ανατολική Επαρχία της Σαουδικής Αραβίας, περιφέρεια με τη μεγαλύτερη παραγωγή 

πετρελαίου της χώρας
565

. 

Η πορεία των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος του Μπαχρέιν είναι 

άμεσα εξαρτημένη από την πολιτική στάση της Σαουδικής Αραβίας. Καθώς τα 

πετρελαϊκά αποθέματα του Μπαχρέιν έχουν σχεδόν εξαντληθεί, το μικρό αυτό 

εμιράτο ζει κυρίως από τη γενναιοδωρία της Σαουδικής Αραβίας που του έχει 

παραχωρήσει το σύνολο των εσόδων από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων 

πετρελαίου που βρίσκονται στα μεταξύ τους σύνορα
566

. Έτσι, το Μπαχρέιν τελεί υπό 

μια μορφή πολιτικής και οικονομικής εξάρτησης από τη Σαουδική Αραβία για την 

επιβίωση του. Ωστόσο, το Μπαχρέιν πέτυχε εν μέρει τη διαφοροποίηση της 

οικονομίας του με τη μετατροπή του σε τραπεζικό κέντρο της περιοχής και την 

ανάπτυξη της βιομηχανίας του. 
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Οι παραπάνω παράγοντες εξηγούν την αιτία που οι διαδηλώσεις της 

«Αραβικής Άνοιξης» στο Μπαχρέιν αντιμετωπίστηκαν άμεσα με την αποστολή 

στρατού των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation 

Council), προεξαρχούσης της Σαουδικής Αραβίας, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι 

διαδηλωτές στο Μπαχρέιν περιέγραφαν την εξέγερση τους ως μη φυλετική και παρά 

το γεγονός ότι το σιιτικό κόμμα Al-Wefaq δήλωνε ανοιχτό στο διάλογο. Οι 

διαδηλωτές απαιτούσαν την παραίτηση της κυβέρνησης, την απελευθέρωση των 

πολιτικών κρατουμένων και την έρευνα γύρω από το θάνατο των διαδηλωτών, 

ωστόσο  η καταστολή της εξέγερσης υπήρξε άμεση. Έτσι, στα μέσα Μαρτίου 2011, η 

Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέστειλαν περίπου 1000 

στρατιώτες για την υποστήριξη των δυνάμεων καταστολής εναντίον των 

αντικυβερνητικών διαδηλωτών. Έτσι, για πρώτη φορά στη διπλωματική τους ιστορία 

τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, 

Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ομάν) μετουσίωσαν σε 

στρατιωτική συνεργασία τη μέχρι πρότινος οικονομική που είχε ως κύριο σημείο 

αναφοράς το πετρέλαιο. Αν και οι στρατιωτικές δυνάμεις ξεκίνησαν την απόσυρση 

τους στις αρχές Ιουλίου 2011, ωστόσο ο μονάρχης του Μπαχρέιν ενίσχυσε τις 

δυνάμεις καταστολής με επιπλέον 2000 σουνίτες στρατιώτες από γειτονικές χώρες, 

όπως το Ιράκ, τη Συρία και την Υεμένη
567

. 

Στη μοναρχία του Μπαχρέιν παρείχαν στήριξη και οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η 

Γαλλία. Μάλιστα, την ίδια στιγμή που η ρητορική των δυτικών κυβερνήσεων 

καταδίκαζε το καθεστώς Άσαντ στη Συρία για ανελευθερία, παρέχοντας στήριξη στις 

αντικαθεστωτικές δυνάμεις, στην περίπτωση του Μπαχρέιν δεν εμπόδισαν τους 

συμμάχους τους από τη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών με τη βοήθεια 

στρατιωτικών δυνάμεων από άλλα κράτη
568

. Οι ΗΠΑ και στην περίπτωση του 

Μπαχρέιν, παρά τη ρητορική της για την προώθηση της δημοκρατίας στη Μέση 

Ανατολή, επειδή διακυβεύονταν σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα, αποφάσισε να 

παρέχει τη στήριξη της στη δυναστεία και να επιτρέψει την επέμβαση κατά των 

διαδηλωτών, εφαρμόζοντας την τακτική των δυο μέτρων και δύο σταθμών. 

Επομένως, διαπιστώνεται ότι τα γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης» στο Μπαχρέιν, 

καθώς και η αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Μπαχρέιν εκτυλίχθηκαν 

υπό τη διπλωματική εποπτεία των ΗΠΑ, οι οποίες και λόγω της γεωπολιτικής 
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σημασίας του Μπαχρέιν διατηρούν στρατιωτικές-ναυτικές βάσεις στην περιοχή
569

. 

Κατά συνέπεια,  η περίπτωση του Μπαχρέιν και της Λιβύης καταδεικνύουν τους 

αντιτιθέμενους στόχους των δυτικών δυνάμεων αναφορικά με τις πολιτικές 

μετάβασης των κρατών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής:  στη μεν Λιβύη 

η νατοϊκή στρατιωτική επέμβαση αποσκοπούσε στην ανατροπή του Καντάφι, στο δε 

Μπαχρέιν επεδίωκε τη στήριξη της δυναστείας.  

Συμπερασματικά, η περίπτωση του Μπαχρέιν καταδεικνύει ότι οι 

παρεμβάσεις των διεθνών και περιφερειακών δυνάμεων στο εσωτερικό των κρατών 

επηρεάζουν σημαντικά τις καθεστωτικές μεταβάσεις μέσω διαδικασιών 

απονομιμοποίησης των καθεστώτων. Στην περίπτωση του Μπαχρέιν το καθεστώς 

διατηρήθηκε στην εξουσία μέσω στρατιωτικής επέμβασης ξένων δυνάμεων, γεγονός 

που επηρέασε δραστικά τους ίδιους τους όρους της εξέγερσης. Επομένως, η πολιτική 

νομιμοποίηση της δυναστείας στηρίχθηκε από τους εξωτερικούς δρώντες, εξαιτίας 

των γεωπολιτικών συσχετισμών και των περιφερειακών συσχετισμών ισχύος, 

αποτρέποντας στην περίπτωση αυτή τη μετάβαση σε ένα πιο δημοκρατικό σύστημα 

εξουσίας.  

Μπορεί η στρατιωτική επέμβαση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου 

με προεξάρχουσα τη Σαουδική Αραβία και η στήριξη της δυναστείας Αλ-Χαλίφα από 

τις διεθνείς δυνάμεις να απέτρεψαν την κατάρρευση του καθεστώτος και να 

συνέβαλαν στη διατήρηση της σταθερότητας, ωστόσο η κοινωνική και πολιτική 

κρίση που προκύπτει από τη διαίρεση της σουνιτικής άρχουσας τάξης και της σιιτικής 

πλειοψηφίας του πληθυσμού παραμένει, με αποτέλεσμα το πολιτικό μέλλον του 

Μπαχρέιν να θεωρείται αβέβαιο και ρευστό.  
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11.11.3 Κατάρ  
 

Το Κατάρ είναι ένα έντονα θρησκευόμενο, συντηρητικό, παραδοσιακό 

εμιράτο το οποίο βασίζεται στους πόρους του από τα τεράστια κοιτάσματα φυσικού 

αερίου και τα πολύ σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου. Εξαιτίας της ενεργειακής του 

σημασίας έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 

Κατάρ κινείται προς την κατεύθυνση του φιλελευθερισμού αργά και σταθερά με 

πρωτοβουλία του εμίρη, ο οποίος εκθρόνισε τον πατέρα του το 1995 και φαίνεται να 

θεωρεί ότι ο εκδημοκρατισμός θα σταθεροποιήσει την εξουσία του
570

. Ωστόσο, ο 

παραδοσιακός χαρακτήρας της φατριαρχικής κοινωνίας του Κατάρ, η έλλειψη 

πολιτικής συνείδησης
571

 και οργάνωσης των πολιτών δεν επιτρέπουν τον γρήγορο και 

ριζικό μετασχηματισμό της χώρας.  

Μετά από τις πιέσεις των ΗΠΑ για τον εκδημοκρατισμό της Ευρύτερης 

Μέσης Ανατολής, το 2003 ο εμίρης προχώρησε στον πολιτικό εκσυγχρονισμό της 

ζωής του εμιράτου, ενώ στον οικονομικό τομέα εγκαινίασε μια πολιτική συμμετοχής 

του Κατάρ στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης
572

. Έτσι, το 2003 αναθεωρήθηκε το 

Σύνταγμα του Κατάρ, ύστερα από έγκριση του 97% των ψηφοφόρων σε σχετικό 

δημοψήφισμα. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι τα πολιτικά κόμματα δεν 

αναγνωρίζονται στο Κατάρ και το Κοινοβούλιο έχει μόνο συμβουλευτικές 

αρμοδιότητες προς τον φορέα της εκτελεστικής εξουσία, τον Εμίρη.  

Οι σιιτικές κοινότητες και εδώ είναι οικονομικά και κοινωνικά υποδεέστερες 

των σουνιτών. Μετά την ιρανική επανάσταση και την αναθάρρηση των σιιτών, 

δημιουργήθηκαν φόβοι πολιτικής αποσταθεροποίησης της περιοχής και κατ’ 

επέκταση αλλαγής της κυριότητας στον έλεγχο των πετρελαίων. Οι περισσότεροι 

βέβαια από τους σιίτες της περιοχής είναι αραβικής καταγωγής και, επομένως, η 

ιρανική επιρροή είναι έμμεση και όχι άμεση. Η κρίση ταυτότητας, ωστόσο, δεν 

περιορίζεται μόνο στο θρησκευτικό επίπεδο σε αυτές τις χώρες, αλλά επεκτείνεται 

και στις κοινωνικές και οικονομικές σφαίρες, καθώς δημιουργείται ένα αίτημα 

ένταξης και εξίσωσης των σιιτικών μειονοτήτων αυτών των περιοχών με τις 

σουνιτικές.  
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11.11.4 Ομάν 
 

Το σύγχρονο κράτος του Ομάν δημιουργήθηκε το 1970, όταν ο σουλτάνος 

Καμπούς (Qabus) εκθρόνισε τον πατέρα του. Το Ομάν, αν και πετρελαϊκή χώρα, 

συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο φτωχών της αραβικής χερσονήσου μετά την Υεμένη. 

Η ανώτερη αρχή της κυβέρνησης είναι ο σουλτάνος, ο οποίος κυβερνά με ένα 

συμβούλιο προκρίτων (majlis al –shura) και με ένα κρατικό συμβούλιο (majlis al-

dawla) που διορίζει ο ίδιος. Η πολιτική του Ομάν χαρακτηρίζεται φιλοδυτική και 

υποστήριξε τις Ηνωμένες Πολιτείες στις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στο Ιράκ. Το 

Ομάν θεωρείται χώρα στρατηγικής σημασίας για τα δυτικά συμφέροντα και 

προπάντων για τα αμερικανικά, καθώς ελέγχει την είσοδο στον Περσικό Κόλπο και 

την έξοδο προς τον Ινδικό Ωκεανό. 

Το Ομάν κινείται και αυτό προς την κατεύθυνση της συνταγματικής 

διακυβέρνησης και της περιορισμένης λαϊκής συμμετοχής. Τον Σεπτέμβριο του 2000, 

διεξήχθησαν στο Ομάν εθνικές εκλογές για την εκλογή ενός Γνωμοδοτικού 

Συμβουλίου αποτελούμενου από 82 πρόσωπα. Εκλογικό δικαίωμα αναγνωρίστηκε 

τόσο στους άρρενες υπηκόους όσο και στις γυναίκες
573

. Παλαιότερα τα μέλη του 

Συμβουλίου επιλέγονταν απευθείας από τον Σουλτάνο Qaboos, ο οποίος διατηρεί το 

δικαίωμα να επιλέγει τους υποψηφίους. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί στην κυβέρνηση, 

αναθεωρεί τη νομοθεσία και αποτελεί το δίαυλο επικοινωνίας των ηγετών της 

κοινότητας με την κυβέρνηση. Το 2001 στα πλαίσια των πολιτικών μεταρρυθμίσεων 

της «ατζέντας για την ελευθερία» των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές 

στην ιστορία της χώρας για την ανάδειξη των μελών του Νομοθετικού Συμβουλίου. 

Παρόλα αυτά, πολιτικά κόμματα και δικαίωμα ψήφου των γυναικών δεν 

αναγνωρίζονται, ενώ το μοναρχικό Σύνταγμα του 1996 δεν αναθεωρήθηκε
574

.  

 

11.12 Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα 
 

Οι εξεγέρσεις της «Αραβικής Άνοιξης» σηματοδότησαν την απαρχή μιας 

διαδικασίας μετάβασης για τα αραβικά κράτη. Στην Αίγυπτο, την Τυνησία, τη Λιβύη, 

το Μπαχρέιν, την Ιορδανία, το Μαρόκο, την Υεμένη, τη Συρία ακόμα και τη 

Σαουδική Αραβία οι πολίτες συμμετείχαν στο κύμα διαμαρτυρίας κατά των 

αυταρχικών καθεστώτων του αραβικού κόσμου. Σε ορισμένα κράτη κατόρθωσαν να 

                                                 
573
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ανατρέψουν τα καθεστώτα και σε άλλα οι αρχές κινητοποίησαν τον κρατικό 

μηχανισμό, με αποτέλεσμα την καταστολή και αναχαίτιση των διαδηλωτών, είτε διά 

της βίας, είτε με την παραχώρηση οικονομικών παροχών και προνομίων.  

Οπωσδήποτε, η μετάβαση στη δημοκρατία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια αργή 

και επίπονη διαδικασία, ενώ οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και η εμπέδωση του 

δημοκρατικού πολιτεύματος μπορεί να διαρκέσουν δεκαετίες. 

Αν και η διάδοση της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή συναντά το εμπόδιο 

ιδεολογικών ρευμάτων που ταυτίζονται με τον ισλαμικό φονταμενταλισμό, παρόλα 

αυτά το ρεύμα των αλλαγών είναι δύσκολο να ανακοπεί. Εξάλλου, οι εξεγερμένοι της 

«Αραβικής Άνοιξης» ήταν σε μεγάλο βαθμό νέοι μορφωμένοι, οι οποίοι δεν 

εμπνέονταν από την ισλαμική ιδεολογία, αλλά στόχευαν στην επανίδρυση των 

διεφθαρμένων κρατών όπου διαβιούσαν και στην αναδιάρθρωση των κοινωνιών μέσα 

από ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Ορισμένα από τα συνθήματα των εξεγερμένων έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς και στις δυτικές δημοκρατίες και οι πιέσεις των 

πολιτών προς τα καθεστώτα επικεντρώθηκαν σε μια αντιπροσωπευτικότερη 

διακυβέρνηση. Τα ζητούμενα επικεντρώνονταν στην οικονομική ανάπτυξη, την 

κοινωνική δικαιοσύνη και την απαίτηση για εκδημοκρατισμό των πολιτικών 

συστημάτων της Μέσης Ανατολής.  

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στον τεχνολογικό τομέα και γενικότερα στο 

χώρο της τεχνολογίας συνέβαλαν στην απονομιμοποιήση των αυταρχικών 

καθεστώτων του αραβικού κόσμου, διότι έδωσαν στους εξεγερμένους τη δυνατότητα 

να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο και να μεταδίδουν τα γεγονότα σε εθνικό, 

περιφερειακό, αλλά και διεθνές επίπεδο γνωστοποιώντας τα αιτήματα τους και 

ξεπερνώντας τη λογοκρισία που επέβαλλαν τα καθεστώτα και τον έλεγχο των 

πληροφοριών.  

Τα αίτια των αραβικών εξεγέρσεων οφείλονται κατά βάση στις στρεβλώσεις 

που χαρακτηρίζουν το αραβικό κράτος. Οι περισσότερες από τις κυβερνήσεις των 

κρατών αυτών χαρακτηρίζονται από διαφθορά, ενώ λειτουργούν καταπιεστικά 

απέναντι στην αντιπολίτευση από όπου και αν εκφράζεται, απαγορεύοντας την 

ελευθερία της έκφρασης και των συναθροίσεων. Η εξόντωση του συνόλου των 

πολιτικών αντιπάλων από τα αυταρχικά καθεστώτα είχε ως αποτέλεσμα η 

αντιπολίτευση να είναι σχεδόν ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα το πολιτικό κενό να 

καλυφθεί από μια στροφή της κοινωνίας προς τη θρησκεία και τον ισλαμισμό. 

Παράλληλα, η οικονομική στασιμότητα δημιούργησε ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τους 
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νέους μορφωμένους, οι οποίοι δεν μπορούσαν παρά να απορροφηθούν στο δημόσιο 

τομέα μέσω της εκμετάλλευσης των πελατειακών σχέσεων τους με το κομματικό 

κράτος. Οι διαρθρωτικές αλλαγές νεοφιλελεύθερου τύπου που εφαρμόστηκαν σε μια 

σειρά κρατών του αραβικού κόσμου έπειτα από την οικονομική βοήθεια που 

δέχτηκαν από το ΔΝΤ περιόρισε τη δυνατότητα προσλήψεων στο δημόσιο, ενώ 

ταυτόχρονα ο ιδιωτικός τομέας χαρακτηριζόταν από υπανάπτυξη, με αποτέλεσμα να 

μην καλύπτει τις ανάγκες νέων προσλήψεων. Οι συνθήκες αυτές είχαν ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας, η οποία σε συνδυασμό με τη ραγδαία 

πληθυσμιακή αύξηση δημιούργησε μια εκρηκτική κατάσταση.  Από την άλλη, οι 

μοναρχίες της περιοχής, αν και προχώρησαν σε περιορισμένες πολιτικές 

φιλελευθεροποίησης των πολιτικών τους συστημάτων, στην πραγματικότητα 

διατήρησαν κλειστά τα πολιτικά τους συστήματα και δεν διατάραξαν τις πολιτικές 

και οικονομικές δομές, από φόβο απονομιμοποίησης και τελικώς απώλειας της 

εξουσίας τους.  

 Παράλληλα, οι προκλήσεις που προέκυψαν από τις αραβικές εξεγέρσεις κατά 

το διάστημα 2010-2013 είχαν επιπτώσεις τόσο στο άμεσο περιφερειακό γεωγραφικό 

περιβάλλον όσο και στην ευρύτερη διεθνή σκηνή. Ο εκδημοκρατισμός της Μέσης 

Ανατολής δεν αποτελεί μια εύκολη υπόθεση και συνοδεύεται από μια σειρά 

αρνητικών συνεπειών που αφορούν στην αποσταθεροποίηση και την επιδείνωση της 

κατάστασης ασφαλείας τόσο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όσο και σε διεθνές 

εξαιτίας της ανάδυσης νέων απειλών και νέων ισορροπιών που με τη σειρά τους 

οδηγούν σε νέες συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. 

Επομένως, ο εκδημοκρατισμός στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής δεν μπορεί να 

είναι μια εσωτερική διαδικασία και όπως απέδειξε και η εξέταση της 

περιπτωσιολογικής μελέτης των μεσανατολικών κρατών εξαρτάται τελικώς σε 

μεγάλο βαθμό από την επέμβαση και τη δράση των εξωτερικών κρατικών δρώντων 

και την αλληλεπίδραση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων.  
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Ενότητα Ε΄: Συμπεράσματα και Επίλογος 
 

Κεφάλαιο 12: Συμπερασματικά σχόλια και η Θέση της Ακαδημαϊκής 

Εργασίας 

 

12.1 Εισαγωγική Σύνοψη   
 

 Στο παρόν κεφάλαιο, που αποτελεί και τον επίλογο της παρούσας διατριβής, 

επιχειρείται μια σύνοψη των όσων έχουν συζητηθεί. Στόχος αυτής της σύνοψης είναι 

να επαναπροβληθούν και να αναπτυχθούν τα βασικά υποστηρικτικά επιχειρήματα 

που συζητήθηκαν εκτενώς στα προηγούμενα κεφάλαια. Κατά συνέπεια, ο κορμός 

υλοποίησης της διατριβής στηρίχθηκε σε πέντε ενότητες. 

 Στην εισαγωγική ενότητα παρουσιάσθηκε το αντικείμενο που θα 

απασχολούσε τη διατριβή, η μεθοδολογική πορεία που θα ακολουθούσε η διατριβή 

και οι υποθέσεις εργασίας. Σε γενικές γραμμές η εισαγωγική ενότητα επιχείρησε να 

διευκρινίσει σε τι θα αποσκοπούσε η διατριβή με τίτλο «Ο εκδημοκρατισμός στη 

Μέση Ανατολή».  

Στη δεύτερη ενότητα κρίθηκε σκόπιμο να διευκρινιστούν μια σειρά από 

εννοιολογικά ζητήματα, προκειμένου να αποφευχθούν διάφορες εννοιολογικές 

συγχύσεις που προκύπτουν από τη χρήση όρων όπως: «Μέση Ανατολή», 

«Δημοκρατία» και «Εκδημοκρατισμός». Σε πρώτη φάση, η διατριβή επιχείρησε να 

δώσει το γεωγραφικό περίγραμμα του όρου Μέση Ανατολή και στη συνέχεια 

προσπάθησε να προσδιορίσει την έννοια του «εκδημοκρατισμού» και της 

«δημοκρατίας» χρησιμοποιώντας όρους της Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης και 

της Πολιτικής Επιστήμης. Σε δεύτερη φάση, η παρουσίαση των συστατικών 

στοιχείων της δημοκρατίας με βάση κάποια θεσμικά, φιλοσοφικά, πολιτικά και 

ηθικά προαπαιτούμενα επέτρεψε την ταξινόμηση των πολιτικών καθεστώτων σε 

δημοκρατικά και αυταρχικά, ενώ διαπιστώθηκε και η ύπαρξη μιας ιδιαίτερης 

κατηγορίας, στην οποία εμπίπτουν τα περισσότερα από τα μεσανατολικά 

καθεστώτα, της ανολοκλήρωτης ή ατελούς δημοκρατίας, όπου ενυπάρχει μια μίξη 

δημοκρατικών και αυταρχικών στοιχείων για τη συγκρότηση ενός μικτού, τελικώς, 

πολιτικού συστήματος. Η έρευνα διαπίστωσε μια δυσκολία προσδιορισμού της 

έννοιας του εκδημοκρατισμού και της δημοκρατίας εξαιτίας της πληθώρας των 

θεωρητικών μοντέλων και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές 
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κλίμακες εκδημοκρατισμού της συγκριτικής έρευνας, προκειμένου να καταδειχθεί ο 

βαθμός εκδημοκρατισμού ή αυταρχισμού των πολιτικών καθεστώτων της Μέσης 

Ανατολής κατά το διάστημα 2006-2012.  

Αυτό που διαπιστώθηκε μέσα από την ανάλυση των δεικτών ήταν ένα 

σημαντικό δημοκρατικό έλλειμμα σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη, με 

αποτέλεσμα να αναγνωρίζεται πράγματι μια «μεσανατολική εξαίρεση» από αυτό που 

περιέγραψε ο Huntington ως «τρίτο κύμα δημοκρατίας»
1
, δηλαδή μια παγκόσμια 

τάση εκδημοκρατισμού από το 1974 και έπειτα. Στην ανάλυση του, τα κράτη της 

Μέσης Ανατολής εξαιρούνται από τα «κύματα δημοκρατίας» στη βάση 

πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και συγκεκριμένα εξαιτίας της θρησκείας του Ισλάμ
2
, 

παράγοντας που εξηγεί σύμφωνα με τον Huntington την αιτία που τα μεσανατολικά 

καθεστώτα επιλέγουν έναν αυταρχικό τύπο διακυβέρνησης αντί για τη δημοκρατία. 

Η παρούσα ενότητα της διατριβής επιχείρησε να καταδείξει ότι οι «πολιτικές 

φιλελευθεροποίησης» διαφέρουν από τις «πολιτικές εκδημοκρατισμού» και μέσω 

αυτής της διάκρισης διαπιστώνονται αντίστοιχα κύματα εκδημοκρατισμού και 

παλινδρόμησης που έλαβαν χώρα στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους που 

περιγράφει ο Huntington. Όλες αυτές οι προσπάθειες εκδημοκρατισμού των κρατών 

της Μέσης Ανατολής δεν μπορούν να ερμηνευτούν ως αποτέλεσμα μιας κοινής 

ανεξάρτητης μεταβλητής, αλλά πολλών και διαφορετικών μεταβλητών που 

λειτουργούν συνδυαστικά σε μια αιτιώδη σχέση. Μέσα από μια πρώτη ιστορική 

προσέγγιση διαπιστώθηκε ότι οι φάσεις «φιλελευθεροποίησης» των πολιτικών 

καθεστώτων της Μέσης Ανατολής, με την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων που είχαν ως 

στόχο τη χαλάρωση του αυταρχισμού, οφείλονται σε μια σειρά κατά βάση 

εσωτερικών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων που 

αλληλοπλέκονται σε μια αιτιώδη σχέση με το διεθνή παράγοντα και την ιστορική 

συγκυρία.  

Ακολούθως, στην επόμενη ενότητα, η μελέτη αναζήτησε τις εσωτερικές και 

εξωτερικές μεταβλητές που επιδρούν στην πορεία και εξέλιξη της δημοκρατικής 

μετάβασης στην υπό μελέτη περίπτωση των κρατών της Μέσης Ανατολής, 

                                                 
1
 Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century, Norman, OK: 

University of Oklahoma Press, 1991 
2
 Huntington, Samuel P., “Democracy’s Third Wave”, Journal of Democracy, Vol.2., No.2., Spring 

1991, σ. 28 
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προκειμένου να ερμηνευθούν στη συνέχεια τα αίτια που οδήγησαν στο φαινόμενο 

των αραβικών εξεγέρσεων που έμεινε γνωστό ως «Αραβική Άνοιξη».  Επομένως, η 

τρίτη αυτή ενότητα της διατριβής αποσκοπούσε στον εντοπισμό εκείνων των 

μεταβλητών από το εσωτερικό των κοινωνιών που αλληλεπιδρούν με τον ρόλο των 

Μεγάλων Δυνάμεων και του διεθνούς συστήματος γενικότερα, ώστε να αναπτυχθεί 

η βασική θεωρητική προσέγγιση της διατριβής, ότι δηλαδή με την προβολή της 

κουλτούρας και της θρησκείας του Ισλάμ ως βασικού ερμηνευτικού εργαλείου για 

την πορεία του εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή υποβαθμίζονται άλλες 

σημαντικότερες μεταβλητές, όπως πολιτικοί παράγοντες, που αφορούν στη 

διατήρηση ή μη των καθεστωτικών ελίτ στην εξουσία και της επίδρασης της στάσης 

των Μεγάλων Δυνάμεων στο εσωτερικό πολιτικών καθεστώτων κρίσιμης 

γεωστρατηγικής σημασίας για το Διεθνές Σύστημα. Μέσα από μια σειρά ιστορικών 

παραδειγμάτων και εφαρμόζοντας ως μελέτη περίπτωσης κυρίως την εξωτερική 

πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στα κράτη της Μέσης Ανατολής, η παρούσα ενότητα 

αποδεικνύει ότι ο εκδημοκρατισμός στη Μέση Ανατολή δεν υποβοηθήθηκε από το 

διεθνές περιβάλλον, όπως σε άλλες περιοχές του πλανήτη, αλλά αντιθέτως οι 

πολιτικές των εξωτερικών παρεμβάσεων των Μεγάλων Δυνάμεων κατά την περίοδο 

της αποικιοκρατίας συνεχίστηκαν και κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, με 

αποτέλεσμα να εμποδιστεί ο εκδημοκρατισμός των κρατών της περιοχής. Όπως 

αποδείχτηκε οι υπολογισμοί των Μεγάλων Δυνάμεων μεταβάλλονται αναλόγως των 

μεταβολών του διεθνούς συστήματος, με αποτέλεσμα να προβαίνουν σε 

προσαρμογές των πολιτικών τους που αφορούν στους δρώντες της εσωτερικής 

πολιτικής σκηνής των κρατών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο εκδημοκρατισμός των 

κρατών να εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες και τη στάση που τηρούν οι 

Μεγάλες Δυνάμεις, οι οποίες και ενδιαφέρονται για οποιαδήποτε πολιτειακή 

μεταβολή καθεστώτων κρίσιμων για την ασφάλεια τους στο διεθνές σύστημα ή για 

την εξυπηρέτηση των πολιτικοοικονομικών τους συμφερόντων γεγονός που 

εξασφαλίζει τη διαιώνιση της ισχύος τους. Στην τέταρτη ενότητα επιχειρήθηκε ο 

έλεγχος της παραπάνω υπόθεσης με την περιπτωσιολογική μελέτη συγκεκριμένων 

πολιτικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής τόσο από τα κράτη του Μαγκρέμπ όσο 

και του Μασρέκ. Στην ενότητα αυτή εξετάστηκαν σε διαφορετικά πολιτικά 

συστήματα οι μεταβλητές που επηρεάζουν τον εκδημοκρατισμό των κρατών ενώ 
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διαπιστώθηκε και ο αλληλοπλεκόμενος  ρόλος της εμπλοκής των Μεγάλων 

Δυνάμεων σε διαφορετικά ιστορικά πλαίσια αλλά και κατά τη διάρκεια των 

εξεγέρσεων της Αραβικής Άνοιξης. Κατακλείδα της πιο πάνω πορείας αποτελεί το 

παρόν και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας.  

 

12.2 Συνολική Αποτίμηση και κρίση βασικών υποθέσεων εργασίας 
 

 Σκοπός της εργασίας, όπως αναφέρθηκε και στα αρχικά της στάδια, τόσο 

στην εισαγωγή όσο και στα κεφάλαια περί μεθοδολογίας, ήταν αφενός η 

παρουσίαση του προβληματισμού περί του ζητήματος του εκδημοκρατισμού στη 

Μέση Ανατολή και αφετέρου η εξέταση των προοπτικών φιλελευθεροποίησης των 

καθεστώτων στην περιοχή, των μεταβλητών που επηρεάζουν την πορεία 

εκδημοκρατισμού των κρατών στη Μέση Ανατολή και των μηχανισμών που 

επιτρέπουν την παρατεταμένη επιβίωση μη δημοκρατικών μορφών διακυβέρνησης. 

Ο βασικός όμως σκοπός της συγκεκριμένης θεωρητικής προσέγγισης υπήρξε η 

αναζήτηση των σχέσεων για την αντοχή των αυταρχικών καθεστώτων στην περιοχή, 

με την εγκατάλειψη θεωριών που προκρίνουν τον παράγοντα της θρησκείας ως 

καθοριστικό και την υιοθέτηση ενός θεωρητικού μοντέλου που προκρίνει ως 

ερμηνευτικό εργαλείο τις δομικές θεωρητικές προσεγγίσεις που δρουν αργόσυρτα 

και οδηγούν μακροπρόθεσμα σε εκδημοκρατισμό. Μέσα από το συνδυασμό της 

Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης με τη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων και 

συγκεκριμένα της θεωρητικής παράδοσης του Νεοκλασικού Ρεαλισμού η παρούσα 

διατριβή επιχείρησε τον συγκερασμό Διεθνών Σχέσεων, θεωριών εκδημοκρατισμού 

και μεσανατολικών σπουδών, προκειμένου να προσεγγίσει το ζήτημα του 

εκδημοκρατισμού αποφεύγοντας οριενταλιστικές ερμηνείες που εντοπίζουν την 

απουσία δημοκρατικών πολιτικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή στη θρησκεία 

του Ισλάμ.  
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12.2.1  «Ψευδής πλουραλισμός» στη Μέση Ανατολή και ελεγχόμενος 

εκδημοκρατισμός 
   

Ο εκδημοκρατισμός ορίστηκε από την παρούσα διατριβή ως μια πολιτική 

διαδικασία που περιλαμβάνει τρία στάδια (μετάβαση, σταθεροποίηση, παγίωση)
3
. Ο 

ορισμός του εκδημοκρατισμού των κρατών της Μέσης Ανατολής δεν στηρίχθηκε 

μόνο στο κριτήριο διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, αν και η παραπάνω 

εξέλιξη θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για το πρώτο στάδιο εκδημοκρατισμού, 

αυτού της μετάβασης, αλλά ο ορισμός έλαβε υπόψη του και μια σειρά από άλλα 

προαπαιτούμενα, όπως για παράδειγμα το σεβασμό των ατομικών και πολιτικών 

δικαιωμάτων και την εξασφάλιση μιας σειράς ελευθεριών. Για την παρούσα 

διατριβή η δημοκρατία δεν νοείται μόνο ως πολιτική συμμετοχή, αλλά 

συμπεριλαμβάνονται και άλλοι θεσμοί και διαδικασίες, καθώς οι εκλογές είναι 

απλώς μια όψη της δημοκρατίας και η ανάλυση των εκλογών δεν συνδέεται άμεσα 

με ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα ενός δημοκρατικού πολιτεύματος.  

Από τη στιγμή της κατάρρευσης ενός αυταρχικού καθεστώτος, που σηματοδοτεί την 

πρώτη φάση της μετάβασης έως τη στιγμή της παγίωσης της δημοκρατίας, ο 

εκδημοκρατισμός είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη. Παράλληλα, η δημοκρατία 

αντιμετωπίζεται από την παρούσα διατριβή ως πολιτικό σύστημα ή πιο 

συγκεκριμένα ως μια μορφή πολιτικού καθεστώτος στο οποίο η εξουσία πηγάζει 

άμεσα ή έμμεσα από το λαό, στη βάση της πολιτικής ελευθερίας και της ισότητας.  

Μια πρώτη διαπίστωση στην οποία κατέληξε η διατριβή είναι ότι η 

πλειοψηφία των μεσανατολικών καθεστώτων είτε πρόκειται για μοναρχίες είτε για 

δημοκρατίες χαρακτηρίζονται από αυταρχικότητα ή βρίσκονται σε μια «γκρίζα ζώνη 

μετάβασης»
4
. Ο βαθμός εκδημοκρατισμού των πολιτικών τους συστημάτων, όπως 

                                                 
3
 Για τα στάδια μετάβασης στη δημοκρατία βλ. Schedler Andreas, “What is Democratic 

Consolidation?”, Journal of Democracy, Volume 9, number 2, April 1998, σ. 39-55, Linz Juan J., and 

Alfred C. Stepan, Towards Consolidated Democracies: Five Arenas and Three Surmountable 

Obstacles, Taipei:Institute for National Policy Research, 1995, Bratton Michael και Van de Walle 

Nicolas, Democratic Experiments in Africa. Regime Transitions in Comparative Perspective, 

Cambridge University Press, UK, 1997, σ. 278, Dahl Robert, Περί Δημοκρατίας, μτφρ: Βασίλης 

Κόρκας, Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα 2001, Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratization 

in the Late 20th Century, Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1991, σ. 35, O'Donnell, 

Guillermo A. and Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule, Johns Hopkins 

University Press, Baltimore, 1986 και Dahl Robert, A., Polyarchy: Participation and Opposition, ό.π., 

σ. 34 
4
 Βλ. Carothers, Thomas, “The end of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy, ό.π., σ. 9 και 

Boix Carles, “Democracy, Development, and the International System”, ό.π., σ. 815 
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αποτυπώνεται και από τις μετρήσεις των δεικτών δημοκρατίας
5
, είναι εξαιρετικά 

χαμηλός σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη, με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται 

μια σημαντική καθυστέρηση στην πολιτική ανάπτυξη της περιοχής σε σχέση με 

άλλες, γεγονός που την καθιστά μια μοναδική περίπτωση πολιτικής υπανάπτυξης.  

 Επιπλέον, η έρευνα διαπίστωσε ότι τα πολιτικά συστήματα των 

μεσανατολικών κρατών ταξινομούνται σε μια ιδιαίτερη κατηγορία «ατελών ή 

ανολοκλήρωτων» δημοκρατιών με «ημι-αυταρχικού/ημί-δημοκρατικού» τύπου 

πολιτικά χαρακτηριστικά. Η πολιτική μετάβασης σε αυτά τα καθεστώτα λαμβάνει 

περισσότερο τη μορφή μιας «πολιτικής φιλελευθεροποίησης» παρά ενός 

ολοκληρωμένου «εκδημοκρατισμού». Οι δημοκρατικές μεταβάσεις εφαρμόζονται 

στην πλειοψηφία των κρατών μόνο κατά τα πρώτα στάδια, με αποτέλεσμα τα 

πολιτικά καθεστώτα της περιοχής να εκδημοκρατίζονται «μερικώς» και να 

μετατρέπονται σε «ψευδείς δημοκρατίες», σε «υβριδικά καθεστώτα», που 

αναμειγνύουν πολιτικά χαρακτηριστικά τόσο του αυταρχισμού όσο και της 

δημοκρατίας. Τα κράτη με «ψευδή πλουραλισμό»
6
 πετυχαίνουν μια πολιτική 

σταθερότητα με την εναλλαγή στην εξουσία των κυρίαρχων ανταγωνιστικών για την 

εξουσία ελίτ και καταφέρνουν να εκτονώσουν τις λαϊκές πιέσεις για περισσότερη 

δημοκρατία με μικρά «δημοκρατικά ανοίγματα», με αποτέλεσμα ο 

«εκδημοκρατισμός» να είναι ελεγχόμενος και εξαρτημένος από την πολιτική 

βούληση των κυρίαρχων πολιτικών ελίτ.    

 Τα κράτη της Μέσης Ανατολής εφαρμόζουν μια πολιτική ελεγχόμενου 

εκδημοκρατισμού και στα τρία στάδια-χρονικές περιόδους που περιγράφει ο 

Huntington στα «κύματα εκδημοκρατισμού»: α) κατά τη διάρκεια του 18
ου

 και 19
ου

 

αιώνα β) κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου γ) στα τέλη του 20
ου

 και 21
ου

 αιώνα. 

Όπως καταδείχθηκε, η αυταρχικότητα των μεσανατολικών πολιτικών συστημάτων 

και η εξαίρεση του μεσανατολικού συστήματος από το «τρίτο κύμα δημοκρατίας» 

οφείλεται σε ένα συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που 

                                                 
5
 Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των πολιτικών καθεστώτων παγκοσμίως 
και τις μεταβάσεις των πολιτικών καθεστώτων βλ. http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm, 

www.freedomhouse.org, The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008, The 

Economist http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf, The Economist 

Intelligence Unit’s Index of Democracy 2011, The Economist 

http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202011.pdf, The Middle East Forum, 

www.meforum.org  
6
  Carothers Thomas, “The end of the Transition Paradigm”, ό.π., σ. 10 

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
http://www.freedomhouse.org/
http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf
http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202011.pdf
http://www.meforum.org/
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συνδέονται περισσότερο με κοινωνικοπολιτικά αίτια και τη στάση των Μεγάλων 

Δυνάμεων παρά σε αίτια που σχετίζονται με την πολιτισμική ιδιαιτερότητα της 

περιοχής, θέση που αναπτύσσει ο Huntington, για να ερμηνεύσει την πολιτική 

στασιμότητα των κρατών.  

 

12.2.2 Ισλαμική κουλτούρα, πολιτικός ισλαμισμός και εκδημοκρατισμός 
 

Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι ένα 

σημαντικό κομμάτι της βιβλιογραφίας των θεωριών εκδημοκρατισμού 

επικεντρώνεται για την περίπτωση της Μέσης Ανατολής στην κυρίαρχη θρησκεία 

της περιοχής, στο Ισλάμ, το οποίο αναγνωρίζεται ως καθοριστικός παράγοντας 

καθυστέρησης της μετάβασης στην δημοκρατία. Η αντίληψη αυτή οδηγεί τις 

περισσότερες μελέτες θεωριών μετάβασης να εξαιρούν τη Μέση Ανατολή στη βάση 

μιας πολιτισμικής ασυμβατότητας
7
 με το πολίτευμα της δημοκρατίας. Όπως 

διαπιστώθηκε η εχθρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η δημοκρατία στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελεί απόδειξη της αντιδημοκρατικής φύσης της 

αραβικής κουλτούρας ενώ οι πολιτικές παραδόσεις των Αράβων, και γενικότερα των 

μουσουλμάνων, θεωρούνται ασύμβατες με την δυτική αντίληψη περί δημοκρατίας. 

Παράλληλα, ένα από τα σημαντικότερα επιχειρήματα για το έλλειμμα δημοκρατίας 

στον αραβικό κόσμο επικεντρώνεται στην πατριαρχική και φυλετική κουλτούρα
8
, η 

οποία θεωρείται υπεύθυνη για τη μη ανάπτυξη πλουραλιστικών αξιών στη Μέση 

Ανατολή. Σύμφωνα με το παραπάνω επιχείρημα ο λόγος για την επικράτηση των 

απολυταρχικών δομών εξουσίας αποδίδεται στην πατριαρχική μορφή των σχέσεων 

που συνάπτονται μέσα στην οικογένεια και έχουν παράγει μια αντίστοιχη 

πατριαρχική μορφή πολιτικής εξουσίας στον αραβικό κόσμο. Παράλληλα, στο 

επίπεδο των Διεθνών Σχέσεων κυριάρχησαν οι πολιτισμικές ερμηνείες για την 

                                                 
7
 Sadiki, Larbi., The search for Arab democracy: Discourses and counter-discourses, Columbia 

University Press, 2004, Waterbury John, “Democracy without Democrats?: the potential for political 

liberalization in the Middle East”, ό.π., σελ. 31, Weber Max, Sociology of Religion, Beacon Press, 

Boston, 1969, σ. 263-65, Patai Raphael. The Arab Mind, Scribner, New York 1983, σ. Ix, Kedourie 

Elie, Democracy and Arab Political Culture, Washington Institute for Near East Policy, Washington, 

D.C, 1992, Lewis Bernard, What went wrong? Western Impact and Middle Eastern Response, Oxford 

University Press, New York, 2002, Huntington, Samuel, “The Clash of Civilizations?”, Foreign 

Affairs 72, αρ. 3, καλοκαίρι 1993  
8
 Hinnebusch R., “Authoritarian persistence, democratization theory and the Middle East”, ό.π., σ. 376 

και Βατικιώτης Π.Γ, Ισλάμ και κράτος, ό.π., σ.53 
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ανάλυση των συγκρούσεων και η 11
η
 Σεπτεμβρίου αντιμετωπίστηκε ως αποτέλεσμα 

μιας βαθιάς ριζωμένης σύγκρουσης δύο πολιτισμών
9
, του Ισλαμικού και του 

Χριστιανικού, με αποτέλεσμα η θρησκεία να προσλάβει πολιτικά χαρακτηριστικά. Η 

επικράτηση αυτής της αντίληψης στους ακαδημαϊκούς κύκλους αλλά και στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων, κυρίως των ΗΠΑ, επηρέασε αρνητικά τις θεωρίες σχετικά με την 

πορεία εκδημοκρατισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και οι 

«θεωρίες κουλτούρας» αναβίωσαν και πρωτοστάτησαν στην ερμηνεία μετάβασης 

στη δημοκρατία.   

Η παρούσα διατριβή κατέληξε ότι η χρησιμοποίηση της κουλτούρας ως 

αναλυτικού εργαλείου στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων είναι εξαιρετικά αόριστη και 

προβληματική ενώ ενέχει τον κίνδυνο επιστροφής στα στερεότυπα. Αντίθετα, ο 

«πολιτισμός» γίνεται αντιληπτός ως έννοια ιστορική και λιγότερο στενά τοπική ενώ 

είναι δύσκολο να αναγνωριστούν συνοριακές γραμμές μεταξύ των πολιτισμών και 

επομένως οι πολιτισμοί δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως συνεκτικές οντότητες και 

ως πεδίο συγκρούσεων.  

Επιπλέον, η προβληματική για τη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή 

επικεντρώνεται στο ζήτημα του ριζοσπαστικού ισλαμισμού ως αποτέλεσμα 

παραγόντων συνδεδεμένων με τη θρησκευτική κουλτούρα της Μέσης Ανατολής. 

Ωστόσο, όπως καταδείχτηκε οι ρίζες του ριζοσπαστικού ισλαμισμού δεν είναι 

πολιτισμικές, αλλά το φαινόμενο αυτό γίνεται αντιληπτό υπό το πρίσμα του 

σχηματισμού ταυτότητας
10

 στο πλαίσιο της νεωτερικότητας παρά ως αποτέλεσμα 

της παραδοσιακής μουσουλμανικής κουλτούρας. Εξάλλου, όπως καταδείχθηκε ο 

ριζοσπαστικός ισλαμισμός είναι κατά βάση ευρωπαϊκό φαινόμενο. Ως εκ τούτου, για 

την παρούσα διατριβή η έννοια της σύγκρουσης στη συζήτηση για το ριζοσπαστικό 

ισλαμισμό είναι η απόρροια μιας εσωτερικής διαδικασίας, μιας σύγκρουσης που 

συμβαίνει περισσότερο εντός των πολιτισμών παρά ανάμεσα τους. Επιπλέον, η 

μήτρα του ριζοσπαστικού ισλαμισμού ή ισλαμικού φονταμενταλισμού εντοπίζεται 

όχι στη θρησκεία ή στον πολιτισμό αλλά στις πολιτικές και ιστορικές εξελίξεις του 

20
ου

 αιώνα. Η ενίσχυση του ριζοσπαστικού ισλαμισμού προέκυψε ως αποτέλεσμα 

τον πολιτικών επιλογών των ΗΠΑ υπό το πλαίσιο του διπολικού ανταγωνισμού με 

                                                 
9
 Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & 

Schuster, New York, 1996 
10

 Roy Oliver, Το παγκοσμιοποιημένο Ισλάμ, ό.π., σ. 20 
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τη Σοβιετική Ένωση, με στόχο την ανατροπή των κοσμικών εθνικιστικών 

κυβερνήσεων σοσιαλιστικού προσανατολισμού στη Μέση Ανατολή
11
. Η αποτυχία 

της νασερικής και μπααθικής ιδεολογίας δημιούργησε ένα πολιτικό κενό, με 

αποτέλεσμα την πολιτική άνοδο του ισλαμικού φονταμενταλισμού που αποτέλεσε τη 

μοναδική εναλλακτική των λαϊκών στρωμάτων στα αυταρχικά καθεστώτα της 

Μέσης Ανατολής και στα αδιέξοδα που αυτά δημιουργούσαν. Όπως κατέδειξε η 

διατριβή η καθυστέρηση του εκδημοκρατισμού των πολιτικών συστημάτων στη 

Μέση Ανατολή δεν είναι «η εγγενώς αντιδημοκρατική ισλαμική κουτλτούρα», αλλά 

οι γεωστρατηγικοί υπολογισμοί των ισχυρών κρατικών δρώντων, στην προκειμένη 

περίπτωση των ΗΠΑ, που υπολόγιζαν στον πολιτικό ισλαμισμό ως ανάχωμα στη 

σοσιαλίζουσα ιδεολογία του αραβικού εθνικισμού. Το αποτέλεσμα των πολιτικών 

αυτών υπήρξε η υποστήριξη και ενίσχυση του πολιτικού ισλαμισμού και ιδίως της 

ριζοσπαστικής του τάσης.  

Επιπλέον, η διατριβή ανέλυσε το φαινόμενο του πολιτικού ισλαμισμού, 

καθώς η πολιτική του άνοδος θεωρείται ότι υπονομεύει τις δυνατότητες μετάβασης 

των αυταρχικών καθεστώτων στη δημοκρατία, εξαιτίας του φόβου κατάληψης της 

εξουσίας σε περίπτωση ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών. Θέση της διατριβής 

υπήρξε ότι το πολιτικό ισλάμ δεν είναι κάτι στατικό και ενιαίο, αλλά διαθέτει πολλές 

εκφάνσεις που κινούνται σε ένα ευρύ πολιτικό φάσμα ανάμεσα στην μετριοπάθεια, 

τον πολιτικό πραγματισμό και τον ριζοσπαστισμό. Έτσι, η διατριβή προχώρησε σε 

μια διάκριση ανάμεσα σε «μετριοπαθείς» ισλαμιστές, «ριζοσπάστες» ισλαμιστές και 

κοσμικούς μουσουλμάνους, για να καταλήξει ότι το πολιτικό Ισλάμ δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως αδιαίρετο, ακραίο και ριζοσπαστικό στις απόψεις του περί 

οργάνωσης της κρατικής εξουσίας και εγγενώς ασύμβατο με το δημοκρατικό 

πολίτευμα, θέση που χαρακτηρίζει κατά βάση το ριζοσπαστικό τμήμα του, το οποίο 

και επηρεάζει αρνητικά την πορεία του εκδημοκρατισμού των κρατών.  

                                                 
11

 Neep, Daniel, ‘Dilemmas of Democratization in the Middle East: the “forward strategy of 

Freedom”, ό.π., σ.2, Michael C. Hudson, “The United States in the Middle East”, ό.π., σ. 285, 

Σπυρόπουλος Μ. Γεώργιος, ό.π., σ. 245-246, 
11

 Nathan J. Brown and Amy Hawthorne, “New Wine in 

Old Bottles? American efforts to promote democracy in the Arab World”, ό.π., σ. 15 και 

Κωνσταντίνος Πάτελος, Το Σύγχρονο Ισλάμ: η συνάντηση με τη Δύση, Σιδέρης, Αθήνα 2006 
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Συνοψίζοντας, η παρούσα διατριβή κατέληξε ότι το πλαίσιο ανάλυσης που 

πολιτικοποιεί τη θρησκεία υποβαθμίζει άλλα σημαντικότερα πλαίσια ανάλυσης, 

όπως για παράδειγμα το ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων του Διεθνούς Συστήματος 

στην υποστήριξη των κυρίαρχων ελίτ τη στιγμή απονομιμοποίησης της εξουσίας 

τους, τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές προϋποθέσεις που συνδέονται με τον 

εκδημοκρατισμό των κρατών και το χαρακτήρα του μεσανατολικού κράτους, όπως 

αυτό διαμορφώθηκε μετά την αποαποικιοποίηση και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου υπό τις άμεσες ή έμμεσες επεμβάσεις και επιρροές των ισχυρών κρατικών 

δρώντων του διεθνούς συστήματος. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η διατριβή 

επέλεξε μια ιστορική, δομική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη της τον ρόλο του 

κράτους και της κοινωνίας και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που 

οδηγούν στον εκδημοκρατισμό των κρατών, διότι το πλαίσιο αυτό προσφέρει μια 

πληρέστερη και αντικειμενικότερη ανάλυση.  

 

12.2.3 Οικονομική ανάπτυξη και εκδημοκρατισμός 
 

Η παρούσα διατριβή προχώρησε και στον έλεγχο της θεωρίας 

εκδημοκρατισμού της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των κρατών 

(socioeconomic development theory)
12
, το ηγεμονικό θεωρητικό υπόδειγμα 

συγκριτικής πολιτικής κατά την πρώιμη μεταπολεμική περίοδο. Η βασική υπόθεση 

της κοινωνικοοικονομικής θεωρίας, σε ό,τι αφορά τον εκδημοκρατισμό, υποστηρίζει 

ότι, πέρα από κάποια επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης, οι κοινωνίες χαρακτηρίζονται 

από περιπλοκότητα και δυναμισμό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κυβερνηθούν 

από αυταρχικά καθεστώτα. Οι υποστηρικτές της θεωρίας, βασιζόμενοι στην 

ιστορική εμπειρία των δυτικών κρατών, υπέθεταν ότι υπάρχει μια γραμμική σχέση 

                                                 
12

 Walt Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non- Communist Manifesto (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1962) και Gabriel A. Almond & James S. Coleman, eds., The Politics of 

the Developing Area, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1960) και Vicky Randall & Robin 

Theobald, Political Change and Underdevelopment: A Critical Introduction to Third World Politics, 

2
nd

 Edition, (Durham, NC: Duke University Press, 1998), Diamond, Larry, “Economic Development 

and Democracy Reconsidered” στο Reexamining Democracy: Essays in Honor of Seymour Martin 

Lipset, (eds) Marks, Gary and Larry Diamond, Newbury Park: Sage Publications και Bukhart, Ross 
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μεταξύ της δημιουργίας καπιταλιστικών οικονομικών δομών, οικονομικού 

εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού
13

. Σε πρώτο στάδιο η αιτιακή σχέση 

συγκροτείται από τη δημιουργία φαινομένων όπως άνοδο του μορφωτικού επιπέδου 

των πολιτών, αστικοποίηση, εκβιομηχάνιση και διεύρυνση της μεσαίας τάξης ενώ σε 

ένα δεύτερο στάδιο επιτυγχάνεται έντονη κοινωνική κινητικότητα που οδηγεί 

βαθμιαία σε μεταλλάξεις της πολιτικής κουλτούρας με εξατομίκευση και διάβρωση 

των παραδοσιακών ταυτοτήτων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι απαιτήσεις για 

μαζική συμμετοχή στο πολιτικό σύστημα.  

Ωστόσο, όπως κατέδειξε ο έλεγχος της θεωρίας, η κεντρική της υπόθεση δεν 

επαληθεύεται σε διάφορα μέρη του κόσμου (Λατινική Αμερική, κράτη της Ευρώπης 

και της Ασίας) και ειδικότερα στον αραβικό κόσμο (π.χ κράτη του Κόλπου, 

Σαουδική Αραβία) παρά το γεγονός ότι αρκετά κράτη είχαν αρχίσει να επιδεικνύουν 

σχετικά υψηλούς δείκτες οικονομικής ανάπτυξης
14

. Παράλληλα, τα οικονομικά 

αναπτυγμένα πετρελαιοπαραγωγά κράτη της Μέσης Ανατολής (κράτη-εισοδηματίες) 

αποτυγχάνουν να εκδημοκρατιστούν, διότι τα κρατικά έσοδα προέρχονται από μια 

στρεβλή οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στην εκμετάλλευση του πετρελαϊκού 

πλούτου τον οποίο διανέμουν στους πολίτες προς ανταλλαγή πολιτικής αφοσίωσης 

και υποταγής
15
. Από την άλλη, η εξωτερική οικονομική βοήθεια των Μεγάλων 

Δυνάμεων προς σύμμαχα κράτη συμβάλλει στη διατήρηση της δημοσιονομικής 
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σταθερότητας και ενισχύει τη νομιμοποίηση των πολιτικών ελίτ που αδιαφορούν για 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού.  

 Η παρούσα διατριβή διαπίστωσε μέσα από τον έλεγχο της θεωρίας μια 

παραδοξότητα η οποία σχετίζεται με τη διατήρηση αυταρχικών δομών εξουσίας στα 

εύρωστα κράτη της Μέσης Ανατολής και αντίθετα ογκούμενες απαιτήσεις για 

δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στα οικονομικά υπανάπτυκτα (π.χ Αίγυπτος, Τυνησία, 

Συρία). Πιο συγκεκριμένα,  διαπιστώθηκε ότι τα οικονομικά προβλήματα και όχι η 

οικονομική πρόοδος των κρατών της Μέσης Ανατολής ήταν αυτά που εξανάγκαζαν 

τους ηγέτες των αυταρχικών καθεστώτων να προχωρήσουν σε περιορισμένες 

πολιτικές φιλελευθεροποίησης, διότι υπό το βάρος των διαρθρωτικών οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων που έπλητταν το κράτος πρόνοιας καλούνταν να αντιμετωπίσουν 

την ογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια και την προκύπτουσα από τα παραπάνω 

απονομιμοποίηση της εξουσίας τους. Επομένως, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και 

οι διαρθρωτικές προσαρμογές στα κράτη της Μέσης Ανατολής συνοδεύτηκαν από 

μικρές πολιτικές παραχωρήσεις σε επίπεδο ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, 

προκειμένου να εκτονωθούν οι κοινωνικές εντάσεις που προέκυπταν από την 

περικοπή των κοινωνικών δαπανών και τη μετάλλαξη της φύσης των οικονομικών 

συστημάτων προς την κατεύθυνση της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς.  

Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η πολιτική ανάπτυξη ενός κράτους 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες εξωγενείς με την οικονομική ανάπτυξη. 

Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι, αν και η αύξηση του εισοδήματος ασκεί μια 

σημαντική επίδραση στον εκδημοκρατισμό των κρατών, τα αποτελέσματα της 

ανάπτυξης ρυθμίζονται από την δομή του διεθνούς συστήματος. Η υποστήριξη των 

Μεγάλων Δυνάμεων, των οποίων οι στρατηγικές αλλάζουν ανάλογα με τις αλλαγές 

της δομής του διεθνούς συστήματος, προς τους δρώντες της εσωτερικής πολιτικής 

σκηνής των κρατών διαμορφώνει τη βούληση των τελευταίων να προχωρήσουν με 

τον εκδημοκρατισμό
16
. Έτσι, οι Μεγάλες Δυνάμεις επηρεάζουν και εμπλέκονται 
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στην εσωτερική πολιτική σκηνή άλλων σύμμαχων κρατών ως μέσο για την 

προαγωγή των συμφερόντων τους στη διεθνή πολιτική σκηνή. 

 Κατά συνέπεια, όπως αποδείχτηκε, η οικονομική ανάπτυξη των κρατών με 

αποικιακό παρελθόν χαρακτηρίστηκε από στρεβλώσεις και αδυναμίες ως απόρροια 

των πολιτικών των ευρωπαϊκών δυνάμεων την εποχή της αποικιοκρατίας. Οι 

ασυνέχειες της αποικιακής εποχής υπήρξαν καθοριστικές για τη μετέπειτα πολιτική 

και οικονομική ανάπτυξη των κρατών του «Τρίτου Κόσμου», κατάσταση που δεν 

άφησε ανεπηρέαστη τη Μέση Ανατολή. Έτσι, η ανάπτυξη των κοινωνικών τάξεων 

(εμπορικής και βιομηχανικής) και η αυτόνομη οικονομική ανάπτυξη δεν 

υποβοηθήθηκε από τις αποικιακές δυνάμεις οι οποίες επικεντρώθηκαν στον έλεγχο 

των πλουτοπαραγωγικών πηγών των κρατών του «Τρίτου Κόσμου». Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη του κρατισμού και των πελατειακών σχέσεων, κατάσταση 

που δεν διευκόλυνε τον εκδημοκρατισμό. Αυτό που διαπιστώθηκε, επομένως, είναι 

ότι το διεθνές περιβάλλον όχι μόνο δεν υποβοήθησε την κοινωνικοικονομική 

ανάπτυξη και τον εκδημοκρατισμό των κρατών, όπως σε άλλες περιοχές του 

πλανήτη, αλλά εφάρμοσε μια πολιτική εξωτερικών παρεμβάσεων τόσο υπό το 

πλαίσιο της αποικιοκρατίας, όσο και του Ψυχρού Πολέμου.  

 

12.2.4 Ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων στον Εκδημοκρατισμό των 

κρατών 
 

 Ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων, ως κεντρικών δρώντων του διεθνούς 

συστήματος, επηρεάζει την πορεία του εκδημοκρατισμού στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής, με αποτέλεσμα οι βασικές παραδοχές της ρεαλιστικής διεθνολογικής 

θεωρίας που συνδέονται με την ασφάλεια, την ισχύ και τα διλήμματα ασφαλείας να 

λειτουργούν ως καταλύτης σε μια σειρά μεταβλητών από το εσωτερικό των κρατών 

που ενεργοποιούν τη διαδικασία εκδημοκρατισμού των κρατών. Χρησιμοποιώντας 

το παράδειγμα του νεοκλασικού ρεαλισμού
17

, η βασική θέση της διατριβής 
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στοιχειοθετήθηκε γύρω από το επιχείρημα ότι οι αλλαγές πολιτευμάτων και οι 

πολιτικές μετάβασης που έως τώρα αφορούσαν αποκλειστικώς το πεδίο των 

Πολιτικών Επιστημών είναι ανάγκη να συμπληρωθούν από το πεδίο των Διεθνών 

Σχέσεων, διότι το «εσωτερικό» συνδέεται με το «εξωτερικό» και το ένα επηρεάζει το 

άλλο.  

Οι ισχυροί κρατικοί δρώντες του Διεθνούς Συστήματος ενδιαφέρονται για τις 

πολιτειακές εξελίξεις στο εσωτερικό άλλων κρατών, διότι μια από τις βασικές 

επιδιώξεις των μονάδων αυτών αποτελεί η δημιουργία σφαιρών επιρροής με τη 

δημιουργία συμμαχιών με κράτη που κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικώς, 

διαθέτουν συγκεκριμένα πολιτειακά χαρακτηριστικά, προκειμένου να δημιουργείται 

μια ευνοϊκή διεθνής τάξη για τα συμφέροντα τους και να αποφεύγονται οι 

ανακατατάξεις στο διεθνές σύστημα των κρατών που μπορεί να επιφέρουν με τη 

σειρά τους αλλαγές στην ισορροπία ισχύος. Έτσι, η κατάληξη του εκδημοκρατισμού 

των κρατών με ιδιαίτερα κρίσιμο γεωστρατηγικό χαρακτήρα εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την επιρροή που ασκούν στο διεθνές σύστημα ισχυρά κράτη στην 

προσπάθεια μεγιστοποίησης ή διατήρησης της ισχύος τους
18
. Καθώς οι Μεγάλες 

Δυνάμεις ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στον καθορισμό της διεθνούς πολιτικής 

πραγματικότητας αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εξέλιξη του 

εκδημοκρατισμού άλλων κρατών τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα 

μέσα από την αύξηση των οικονομικών, πολιτικών και διπλωματικών πιέσεων ή και 

των έμμεσων ή άμεσων επεμβάσεων στα εσωτερικά άλλων κρατών κατά τη διάρκεια 

πολιτικών ταραχών και καθεστωτικής μεταβολής σε τρίτες χώρες. Βασικό κίνητρο 
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δράσης των κρατών σε ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται από αναρχία είναι ο φόβος 

και η ανασφάλεια. Έτσι, καθώς ο στόχος των κρατών είναι η μεγιστοποίηση της 

ασφάλειας τους μέσω της αναζήτησης ισχύος εξαναγκάζονται σε διαρκή 

εξισορρόπηση των αντιπάλων και αυτό πολλές φορές περιλαμβάνει και την εμπλοκή 

σε ζητήματα που αφορούν το εσωτερικό έτερων πολιτικών καθεστώτων. Ο άναρχος 

χαρακτήρας του διεθνούς συστήματος δημιουργεί στα κράτη ένα δίλλημα ασφαλείας 

και τα εξαναγκάζει σε υπολογισμούς βασισμένους στον καταμερισμό ισχύος 

ανεξάρτητα από το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς θεσμούς
19
. Μια μεταβολή στο 

εσωτερικό πολιτικών συστημάτων κρίσιμων για την ασφάλεια των ισχυρών 

κρατικών δρώντων μπορεί να μεταβάλλει το συσχετισμό ισχύος και για το λόγο αυτό 

οι δρώντες που έχουν την ισχύ επιδιώκουν τη μεταβολή εκείνη που θα εξυπηρετεί 

καλύτερα τα συμφέροντα τους. Επομένως, ο εκδημοκρατισμός των κρατών 

εξαρτάται από τη στάση των ισχυρών δρώντων του διεθνούς συστήματος, καθώς ο 

στόχος των κρατών αυτών είναι η δημιουργία ενός διεθνοπολιτικού περιβάλλοντος 

που θα υποβοηθά τα πολιτικά, οικονομικά και ιδεολογικά συμφέροντα τους. Τα 

κράτη, επομένως, αποκρίνονται στην αβεβαιότητα που προκύπτει εξαιτίας της 

διεθνούς αναρχίας και προσπαθούν να διαμορφώσουν το εξωτερικό τους περιβάλλον 

και να το θέσουν υπό τον έλεγχο τους.  

Κατά συνέπεια, η παρούσα διατριβή προκρίνει στη μελέτη των 

δημοκρατικών μεταβάσεων μια ανάλυση που σχετίζεται με το ρόλο που 

διαδραματίζουν οι ΗΠΑ, η Ε.Ε και άλλες μεγάλες δυνάμεις κατά την προώθηση του 

εκδημοκρατισμού στη Μέση Ανατολή, καθώς, όπως αποδείχτηκε, οι εξωτερικοί 

παράγοντες διεισδύουν σε ένα εσωτερικό πολιτικό σύστημα και επηρεάζουν τις 

συνθήκες που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την πολιτειακή μετάβαση. Οι 

επεμβάσεις αυτές κατευθύνονται από το φόβο ότι η τυχόν πολιτειακή μεταβολή 

μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από μια ανταγωνιστική μονάδα του 

διεθνούς συστήματος, η οποία θα επιχειρήσει να αυξήσει την επιρροή της 

εκμεταλλευόμενη την εσωτερική αστάθεια του καθεστώτος υπό μετάβαση. Στην 
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περίπτωση της Μέσης Ανατολής οι ισχυροί κρατικοί δρώντες του διεθνούς 

συστήματος επεμβαίνουν συστηματικά από την εποχή της αποικιοκρατίας έως 

σήμερα προσπαθώντας να ελέγξουν το εύρος, το μέγεθος και τον χρόνο των 

μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα κράτη δεν θα περιέλθουν υπό 

τον έλεγχο μιας αντίπαλης Μεγάλης Δύναμης. Μάλιστα, η άνοδος του ρόλου του 

πετρελαίου στα πλαίσια της οικονομικοπολιτικής και γεωστρατηγικής 

αντιπαράθεσης ισχύος το μετέτρεψε σε μια από τις βασικότερες παραμέτρους των 

Διεθνών Σχέσεων, με αποτέλεσμα τα πετρελαϊκά αποθέματα της περιοχής να ασκούν 

επίδραση στη στρατηγική συγκρότηση της περιοχής και στο πώς τοποθετούνται οι 

διεθνείς δρώντες, ιδίως οι Μεγάλες Δυνάμεις, στη συγκρότηση αυτή. Το παραπάνω 

γεγονός και η ενεργειακή εξάρτηση της Δύσης από τα πετρελαϊκά αποθέματα της 

περιοχής καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό ιστορικά τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. 

Κατά συνέπεια, όπως απέδειξε και η μελέτη της εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α 

και των κρατών της Ε.Ε, καθώς οι Μεγάλες Δυνάμεις έρχονται αντιμέτωπες με 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό των μεσανατολικών καθεστώτων 

βρίσκονται ενώπιον προκλήσεων που αφορούν στη διατήρηση των συμφερόντων 

τους μέσω της αναζήτησης μιας νέας τάξης πραγμάτων που θα εξυπηρετεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα τους και με το λιγότερο κόστος και έτσι ο 

εκδημοκρατισμός ή η διατήρηση των αυταρχικών καθεστώτων αντιμετωπίζεται ως 

στρατηγική ασφαλείας. Η ανάλυση των συμφερόντων των κρατών-παικτών οδηγεί 

αναπόφευκτα την ανάλυση στη μελέτη των εσωτερικών εξελίξεων και, επομένως, 

στην προσέγγιση των διεθνών σχέσεων μέσα από την ανάλυση της συγκριτικής 

πολιτικής. Η κοινωνική αλλαγή και οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις επηρεάζονται από 

τους παράγοντες αυτούς που οδηγούν στην απονομιμοποίηση των ελίτ από το 

εσωτερικό των κοινωνιών, αλλά ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων και τα διλλήματα 

ασφαλείας τους συνδέονται με τους υπόλοιπους κοινωνικούς, οικονομικούς και 

πολιτικούς παράγοντες εκδημοκρατισμού σε μια αιτιώδη σχέση, ώστε άλλοτε 

αναλόγων ων συνθηκών να προωθείται η εγκαθίδρυση δημοκρατικών πολιτικών 

καθεστώτων και άλλοτε να ευνοείται ο αυταρχισμός.    
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12.2.5 «Αραβική Άνοιξη» και Εκδημοκρατισμός 
 

Η περιπτωσιολογική μελέτη των πολιτικών καθεστώτων της Μέσης 

Ανατολής κατέδειξε τον βαθμό επίδρασης του διεθνούς παράγοντα σε ένα εσωτερικό 

πολιτικό φαινόμενο, όπως είναι ο εκδημοκρατισμός των κρατών. Η ανάλυση των 

πολιτικών καθεστώτων κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, κατά την περίοδο του 

Ψυχρού Πολέμου αλλά και ψυχροπολεμικά μετά την 11/9 κατέδειξε ότι ο 

εκδημοκρατισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επέμβαση και τη δράση των 

εξωτερικών κρατικών δρώντων. Ομοίως και κατά τη διάρκεια του φαινομένου της 

«Αραβικής Άνοιξης», που για την παρούσα διατριβή αποτελεί ένα εσωτερικό 

πολιτικό φαινόμενο το οποίο συνδέεται με τον εκδημοκρατισμό των κρατών και που 

αποτελεί μια καθοριστική ιστορική στιγμή μετάβασης στη δημοκρατία, η ανάλυση 

κατέδειξε τη σχέση ανάμεσα στους εσωτερικούς παράγοντες εκδημοκρατισμού και 

στους υπολογισμούς των διεθνών δρώντων.  

Η μελέτη ακολούθησε μια ιστορική προσέγγιση, ώστε να αποκαλυφθεί η 

διαμόρφωση των πολιτικών συστημάτων της περιοχής υπό την επίδραση διάφορων 

παραγόντων. Επομένως, μελετήθηκε η πορεία εκδημοκρατισμού των κρατών της 

περιοχής από την εποχή της αποικιοκρατίας έως και μετά την «Αραβική Άνοιξη». 

Εξάλλου, η περιοχή της Μέσης Ανατολής δέχθηκε τις επιδράσεις της αποικιοκρατίας 

και του Ψυχρού Πολέμου, με αποτέλεσμα το διεθνές σύστημα να επηρεάσει 

καταλυτικά την ιστορική και πολιτική φυσιογνωμία των κρατών της περιοχής
20

. 

Αυτό που διαπιστώνεται μέσα από τη συγκριτική μελέτη διαφορετικών πολιτικών 

συστημάτων της περιοχής είναι ότι ο χαρακτήρας των κρατικών δρώντων του 

μεσανατολικού υποσυστήματος υπήρξε αποτέλεσμα όχι μόνο εσωτερικών πολιτικών 

διαδικασιών αλλά και της εμπλοκής των εξωτερικών δρώντων στις εσωτερικές 

πολιτικές δομές στην προσπάθεια προβολής της στρατιωτικής και οικονομικής τους 

επιρροής. Αύτη η εμπλοκή των εξωτερικών παραγόντων στη διαδικασία 

σχηματισμού των πολιτικών δομών του μεσανατολικού κράτους δεν άφησε 

ανεπηρέαστη την πορεία εκδημοκρατισμού των κρατών.  

Η περιπτωσιολογική μελέτη της πορείας εκδημοκρατισμού των κρατών της 

Τυνησίας, της Αιγύπτου, της Λιβύης, της Συρίας, της Υεμένης, του Ιράκ, της 
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 Martinussen, John, Κοινωνία, Κράτος, Αγορά, Θεωρίες της Ανάπτυξης, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 

2007, σ. 294 
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Ιορδανίας, της Σαουδικής Αραβίας και των κρατών του Κόλπου κατέδειξε ότι τα 

παραπάνω κράτη εμφανίζουν ένα παρόμοιο πλαίσιο πολιτικής λειτουργίας, 

αποτέλεσμα τόσο των κοινών ιστορικών καταβολών που διαμόρφωσαν τις 

εσωτερικές συνθήκες, όσο και τις ανάμειξης των εξωτερικών κρατικών δρώντων στο 

εσωτερικό αυτών των κρατών τόσο κατά τη διαδικασία σχηματισμού των κρατικών 

οντοτήτων όσο και αργότερα. Σε γενικές γραμμές, αυτό που καταδεικνύεται από την 

περιπτωσιολογική μελέτη είναι ότι τα κράτη στο μεσανατολικό περιφερειακό 

υποσύστημα χαρακτηρίζονται από περιορισμένη εθνική κυριαρχία, κατάσταση που 

επηρεάζει την πορεία εκδημοκρατισμού των κρατών, αφού η αυτονομία τελικώς των 

κρατών να προχωρήσουν σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις επηρεάζεται από το 

διεθνές πλαίσιο και από τους περιορισμούς που θέτει κατά καιρούς το άναρχο και 

ασύμμετρο διεθνές σύστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πλαίσιο του Ψυχρού 

Πολέμου δεν επέτρεπε την αποσταθεροποίηση των αυταρχικών καθεστώτων του 

Αραβικού Κόσμου, διότι οι καθεστωτικές αλλαγές τη δεδομένη περίοδο 

αντιμετωπίζονταν από τις Μεγάλες Δυνάμεις ως μια κατάσταση επικίνδυνη για την 

εύθραυστη ισορροπία του διεθνούς συστήματος και τους συσχετισμούς ισχύος. 

Ειδικά για την αμερικανική εξωτερική πολιτική η σταθερότητα των 

καθεστώτων της Μέσης Ανατολής κρίνονταν σημαντικότερη από μια αβέβαιη 

διαδικασία εκδημοκρατισμού. Ωστόσο, μεταψυχροπολεμικά οι αλλαγές στο διεθνές 

σύστημα υποβοήθησαν τον εκδημοκρατισμό των κρατών της περιοχής, καθώς η 

παγκόσμια οικονομική ύφεση από το 1990 και μετά και η μείωση της εξωτερικής 

βοήθειας οδήγησαν τα καθεστώτα σε μια οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση 

την οποία αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν με δημοκρατικά μέσα. Η κατάρρευση 

της διπολικής δομής του διεθνούς συστήματος οδήγησε τις Μεγάλες Δυνάμεις στην 

εγκατάλειψη της λογικής που βασιζόταν στην πολιτική στήριξη των παραδοσιακών 

συμμάχων τους στην περιοχή ανεξαρτήτως της ποιότητας των πολιτικών τους 

καθεστώτων
21

. Έτσι, έπειτα από την κατάρρευση του κοινωνικοοικονομικού 

μοντέλου που εκπροσωπούσε η Ε.Σ.Σ.Δ, οι δυτικές πιέσεις για εκδημοκρατισμό των 

πολιτικών καθεστώτων του αραβικού κόσμου αυξήθηκαν, προκειμένου τα τελευταία 

να εναρμονιστούν με αυτό που χαρακτηριζόταν ως παγκόσμια τάση επικράτησης 

του οικονομικού και πολιτικού φιλελευθερισμού. Μια δεκαετία αργότερα, μετά τις 
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τρομοκρατικές επιθέσεις της 11/9 η αμερικανική εξωτερική πολιτική υιοθέτησε για 

την περιοχή το δόγμα της εμπλοκής και της καθοδήγησης του εκδημοκρατισμού ως 

μιας νέας στρατηγικής ασφαλείας που έμεινε γνωστή ως «ατζέντα για την ελευθερία 

στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή», με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα οι 

διπλωματικές πιέσεις και παρεμβάσεις στα φιλικά προσκείμενα μονοκομματικά 

καθεστώτα και στις μοναρχίες της Μέσης Ανατολής προς την κατεύθυνση του 

εκδημοκρατισμού.  

Παρόμοιες παρεμβάσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής 

διαπιστώθηκαν  και κατά τη διάρκεια των αραβικών εξεγέρσεων της αποκαλούμενης 

«Αραβικής Άνοιξης» με τη συμβολή των ΗΠΑ στη διαχείριση της πολιτικής κρίσης 

να κρίνεται καθοριστική για τις πολιτειακές μεταβάσεις σε Αίγυπτο, Τυνησία και 

Λιβύη, διότι η υποστήριξη που προσέφεραν στις αντιπολιτευτικές δυνάμεις δεν 

άφησε περιθώριο για την παραμονή στην εξουσία των αυταρχικών ηγετών και 

οδήγησε στην πτώση των καθεστωτικών ελίτ και στην απονομιμοποίηση τους. Με 

τη σειρά της η συριακή κρίση απέδειξε ότι οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις 

εξαρτώνται από τις παρεμβάσεις και τα αλληλοσυγκρουόμενα και πολλές φορές 

αντιφατικά συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων του διεθνούς συστήματος, οι 

οποίες επενεργούν και ρυθμίζουν τις πολιτειακές μεταβάσεις στο εσωτερικό άλλων 

κρατών.  

Τελικώς, η μελέτη περίπτωσης των κρατών κατά τη διάρκεια του φαινομένου 

της «Αραβικής Άνοιξης» κατέδειξε ότι επιβεβαιώνεται η βασική υπόθεση της 

διατριβής ότι δηλαδή οι μεταβλητές από το εσωτερικό των κρατών ασκούν μια σειρά 

πολιτικών πιέσεων που απονομιμοποιούν την εξουσία των πολιτικών ελίτ που 

κατέχουν την εξουσία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι συνθήκες εκείνες που 

ευνοούν τις μεταρρυθμιστικές κινήσεις. Την ίδια στιγμή η μεταβλητή που επιδρά 

πολλαπλασιαστικά στην πολιτειακή μετάβαση ενός καθεστώτος είναι η στάση των 

Μεγάλων Δυνάμεων που λαμβάνουν υπόψη τους τα αλληλοσυγκρουόμενα 

συμφέροντα τους σε περίπτωση αλλαγής του πολιτικού status quo, διότι τα κράτη 

προβαίνουν σε διαρκείς υπολογισμούς ισχύος που συνδέονται με την ασφάλεια τους. 

Έτσι, όπως καταδείχτηκε από την παρούσα διατριβή, οι παράγοντες εκείνοι που 

οδήγησαν στην απονομιμοποίηση των πολιτικών ελίτ σχετίζονται κυρίως με τις 

στρεβλώσεις των μεσανατολικών κρατών σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό 
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επίπεδο και την ύπαρξη φαινομένων όπως διαφθορά, ανελευθερία, διώξεις των 

πολιτικών αντιπάλων, οικονομική στασιμότητα, αύξηση της ανεργίας, αλλαγές στον 

τεχνολογικό τομέα, ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση, άνοδος του πολιτικού 

ισλαμισμού. Οι παραπάνω παράγοντες πυροδότησαν τις αραβικές εξεγέρσεις του 

2010-2013, οι οποίες είχαν επιπτώσεις στο άμεσο γεωγραφικό περιβάλλον και στην 

ευρύτερη διεθνή σκηνή, καθώς επιδείνωσαν την κατάσταση ασφαλείας τόσο σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όσο και σε διεθνές, διότι αναδύθηκαν νέες απειλές 

και νέες ισορροπίες στην περιοχή, που με τη σειρά τους προκάλεσαν νέες 

συγκρούσεις μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων για τον διεθνή καταμερισμό ισχύος. 

Επιπλέον, οι εξεγέρσεις στα αραβικά κράτη έχουν ανατρέψει την 

περιφερειακή δυναμική και ως προς τις αντιλήψεις σχετικά με την αναγνώριση των 

εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων, αλλά και όσον αφορά στο ρόλο των 

διαφορετικών πολιτικών παικτών. Άρα, τα εσωτερικά πολιτικά φαινόμενα 

επηρεάζουν το διεθνές σύστημα. Στην περίπτωση του εκδημοκρατισμού της Μέσης 

Ανατολής, η έναρξη της «Αραβικής Άνοιξης» προκάλεσε έντονο προβληματισμό 

στις Μεγάλες Δυνάμεις για τη διαμόρφωση του διάδοχου status quo και της νέας 

ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή, καθώς η ανατροπή των φιλοδυτικών 

καθεστώτων θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια της επιρροής τους ή ακόμα και να 

ανατρέψει παραδοσιακές συμμαχίες που εξασφάλιζαν πολιτική σταθερότητα και 

ειρήνη στη Μέση Ανατολή, συνθήκες απαραίτητες για τη σταθερή ροή των 

ενεργειακών πόρων προς τη Δύση και την εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας 

παγκοσμίως. Ένα κοινό στοιχείο επομένως της δημοκρατικής μετάβασης των 

πολιτικών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής είναι η άμεση ή έμμεση εμπλοκή του 

ξένου παράγοντα και ο ρυθμιστικός του ρόλος στην πορεία και στην εξέλιξη της 

πολιτικής μετάβασης από τη στιγμή της έναρξης των διαδηλώσεων έως τη στιγμή 

της ανατροπής του αυταρχικού καθεστώτος.   

Τελικώς, όπως καταδείχτηκε από την περιπτωσιολογική μελέτη των 

πολιτικών καθεστώτων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής οι εξωτερικοί 

δρώντες, μέσω των πολιτικών πιέσεων, έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τους 

εσωτερικούς σχηματισμούς ή την εσωτερική συμπεριφορά των κρατών. Έτσι, το 

διεθνές σύστημα χαρακτηρίζεται από αναρχία, με αποτέλεσμα τα κράτη να 

συμπεριφέρονται ανάλογα με τις πιέσεις που ασκεί πάνω τους το σύστημα. Από την 
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άλλη, στο εσωτερικό των κρατών και στις αποφάσεις των ηγετών σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζουν οι διακυμάνσεις των διεθνών συγκυριών. Όπως διαπιστώθηκε από 

την παρούσα διατριβή, κατά τη διάρκεια των αραβικών εξεγέρσεων οι μεγάλες και 

περιφερειακές δυνάμεις του διεθνούς συστήματος κινητοποιήθηκαν για να 

διασφαλίσουν ότι οι εσωτερικές ανακατατάξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής 

θα λειτουργούσαν προς όφελος τους ή τουλάχιστον δεν θα διατάρασσαν ριζικά την 

καθεστηκυία τάξη πραγμάτων. 

Καταλήγοντας, οι ισχυρές δυνάμεις του διεθνούς συστήματος στον 21
ο
 αιώνα 

θα συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για τις αλλαγές και τις ανακατατάξεις που 

συντελούνται σε σημαντικές για την ισχύ και την ασφάλειά τους περιοχές όπως 

αυτές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, ακόμα και ζητήματα που άπτονται της 

φιλελεύθερης παράδοσης των διεθνών σχέσεων, όπως ο εκδημοκρατισμός των 

κρατών, αντιμετωπίζονται από τα κράτη ως ευκαιρίες για την ανάδειξη της ισχύος 

τους, καθώς οι αλλαγές πολιτευμάτων μπορούν να μεταβάλουν τις συμμαχίες σε 

διεθνές επίπεδο και να οδηγήσουν στην απόκτηση ισχύος των αντιπάλων. Το τέλος 

του διπολισμού στις διεθνείς σχέσεις εντείνει τις συγκρούσεις και τους 

ανταγωνισμούς σε διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα να κλιμακώνεται η ανασφάλεια. 

 

12.2.6 Συνολική αποτίμηση και κρίση βασικών υποθέσεων εργασίας 
 

 Στο παρόν και τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα ευρήματα της μελέτης 

σύμφωνα με τους σκοπούς που τέθηκαν στο εισαγωγικό κεφάλαιο της διατριβής. 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου υπήρξε η επαναφορά βασικών θέσεων και εννοιών 

που απασχόλησαν την διατριβή, προκειμένου να εκπληρωθεί ο μεθοδολογικός 

στόχος που σχετίζεται με τον έλεγχο των υποθέσεων εργασίας. Η όλη ερευνητική 

πορεία ολοκληρώνεται με την επαλήθευση των παρακάτω θέσεων και η διατριβή 

καταλήξει στα κάτωθι γενικά συμπεράσματα: 

 

 Το κράτος είναι ο βασικός θεσμός γύρω από τον οποίο στοιχειοθετείται η 

αντίληψη της πολιτικής και των διεθνών σχέσεων. Αυτό διαθέτει την 

ικανότητα να ελέγχει και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που παρουσιάζονται 

εντός και εκτός της χώρας και ικανοποιεί τις προσδοκίες των πολιτών. Με την 

έννοια κράτος η παρούσα διατριβή εννοεί τόσο την «εδαφική-εθνική» 
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διάσταση όσο και την οργανωτική-θεσμική διάσταση, δηλαδή τους θεσμούς 

που ασκούν εξουσία, την κυβέρνηση και αυτούς που την αποτελούν. 

  Ο εκδημοκρατισμός των κρατών της Μέσης Ανατολής εξαρτάται από μια 

σειρά παραγόντων που συνδέονται με το εσωτερικό των κρατών και που 

προετοιμάζουν το έδαφος για τη μετάβαση των αυταρχικών καθεστώτων στη 

δημοκρατία. Οι παράγοντες αυτοί προετοιμάζουν το έδαφος για τη μετάβαση 

των αυταρχικών καθεστώτων στη δημοκρατία και ασκούν πίεση στα 

αυταρχικά καθεστώτα με τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα 

ευνοήσουν τελικώς τις μεταρρυθμιστικές κινήσεις. Οι παράγοντες αυτοί 

(άτομα και δομές) διαδραματίζουν αλληλοσχετιζόμενους ρόλους κατά τη 

διαδικασία μετάβασης, αν και σε διαφορετικούς συνδυασμούς, σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές και σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. 

Οι παράγοντες που οδηγούν προς τον εκδημοκρατισμό από το εσωτερικό των 

κοινωνιών δεν είναι πάντοτε οι ίδιοι και σε όλες τις φάσεις της μετάβασης, 

αλλά διαφορετικοί παράγοντες μπορεί να επενεργούν κατά τη διάρκεια 

διαφορετικών σταδίων. Ωστόσο, θέση της παρούσας διατριβής είναι ότι μια 

ολοκληρωμένη ερμηνεία για τον εκδημοκρατισμό των κρατών δεν θα πρέπει 

να αγνοεί τη στάση των μεγάλων δυνάμεων και τους συσχετισμούς ισχύος του 

διεθνούς συστήματος, ζητήματα που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν την πορεία 

και τα αποτελέσματα μετάβασης ενός καθεστώτος στη δημοκρατία.  

 Οι μεταβλητές από το εσωτερικό των κρατών ασκούν μια σειρά πολιτικών 

πιέσεων που απονομιμοποιούν την εξουσία των πολιτικών ελίτ που κατέχουν 

την εξουσία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι συνθήκες εκείνες που 

ευνοούν τις μεταρρυθμιστικές κινήσεις. Η πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό 

των κρατών εξαναγκάζει τις πολιτικές ελίτ να λειτουργήσουν ως ορθολογικοί 

δρώντες, προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση νομιμοποίησης η οποία απειλεί 

την εξουσία τους ακόμα και την ίδια την επιβίωση τους. Αν το κόστος της 

διατήρησης του αυταρχισμού είναι μεγαλύτερο από αυτό ενός πιθανό 

εκδημοκρατισμού, τότε οι πολιτικές ελίτ θα προχωρήσουν σε μια 

συμφωνημένη μετάβαση για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο νέο πολιτικό 

σύστημα.  
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 Η ανησυχία από τυχόν κατάρρευση των εύθραυστων καθεστώτων του 

μεσανατολικού συστήματος και διατάραξη των περιφερειακών ισορροπιών 

εξαναγκάζει τις Μεγάλες Δυνάμεις να προσφέρουν την πολιτική και 

οικονομική τους στήριξη στις πολιτικές ελίτ και στο στρατιωτικό 

κατεστημένο, με άμεσο αποτέλεσμα να μην κλυδωνίζεται η πολιτική τάξη στη 

Μέση Ανατολή και να μην ενθαρρύνεται ο εκδημοκρατισμός. Κυρίως, 

μάλιστα, όταν το διακύβευμα είναι η δημοκρατική κατάληψη της εξουσίας από 

πολιτικές παρατάξεις που αντιτίθενται στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων στην 

περιοχή, όπως για παράδειγμα οι ριζοσπάστες ισλαμιστές.  

 Η μεταβλητή που επιδρά πολλαπλασιαστικά στην πολιτειακή μετάβαση ενός 

καθεστώτος τη δεδομένη χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα ο 

εκδημοκρατισμός ενός κράτους είναι η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων του 

διεθνούς συστήματος που λαμβάνουν υπόψη τους τα αλληλοσυγκρουόμενα 

συμφέροντα τους σε περίπτωση αλλαγής του πολιτικού status quo, διότι τα 

κράτη προβαίνουν σε διαρκείς υπολογισμούς ισχύος που συνδέονται με την 

ασφάλεια τους. Ανάμεσα στα ζητήματα ασφαλείας που απασχολούν τους 

ισχυρότερους δρώντες του διεθνούς συστήματος είναι η πρόσβαση στο 

πετρέλαιο, ο έλεγχος της μετανάστευσης, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

και κυρίως η διατήρηση μιας τέτοιου είδους περιφερειακής ισορροπίας 

δυνάμεων που να λειτουργεί ευνοϊκά προς τα σύμμαχα πολιτικά καθεστώτα.   

 Η αυτονομία των κρατών περιορίζεται τόσο από εσωτερικές, όσο και από 

εξωτερικές δυνάμεις. Παρά τη φαινομενική ανεξαρτησία των κρατών και της 

ηγεσίας τους στο να λαμβάνουν αποφάσεις, οι επιλογές τους τελικώς 

καθορίζονται από το εσωτερικό και διεθνές περιβάλλον. Η παραπάνω θέση 

ισχύει κυρίως στα κράτη εκείνα με αποικιακό παρελθόν που δεν διαθέτουν 

κοινωνική συνοχή, χαρακτηρίζονται από χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και 

διαθέτουν αυταρχική διακυβέρνηση. Η πολιτική ζωή των κρατών αυτών 

εξαρτάται από την επιρροή και τις επεμβάσεις των εξωτερικών δυνάμεων και 

είναι σχεδόν αδύνατο να αποσυνδεθούν οι εσωτερικές μεταβλητές του 

εκδημοκρατισμού των κρατών από το ρόλο που διαδραματίζουν οι Μεγάλες 

Δυνάμεις και το διεθνές σύστημα γενικότερα. 
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 Η 11/9 σηματοδότησε μια αλλαγή πλεύσης στη στρατηγική ασφαλείας των 

ΗΠΑ η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία 

εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής. Πριν την 11/9 έμφαση δίνονταν στην 

σταθερότητα των σύμμαχων κρατών, με αποτέλεσμα να μην ασκούνται πιέσεις 

για το μετριασμό της ισχύος των πολιτικών ελίτ και παραχώρησης 

δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, διότι η αποσταθεροποίηση των πολιτικών 

συστημάτων στην περιοχή κρίνονταν ως ιδιαίτερα επικίνδυνες και 

αποσταθεροποιητικές. Άρα, η πολιτική της προώθησης της δημοκρατίας 

υιοθετείται όταν τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των ισχυρών δρώντων του 

διεθνούς συστήματος εξυπηρετούνται, ενώ αντίθετα υποβαθμίζεται ή ακόμα 

και αγνοείται όταν συγκρούεται με άλλα ισχυρότερα συμφέροντα, όπως την 

οικονομική και πολιτική ισχύ.  

 Η μελέτη του πολιτικού, κοινωνικοοικονομικού και διεθνούς πλαισίου εντός 

του οποίου αναπαράγονται και λειτουργούν οι κρατικές οντότητες στη Μέση 

Ανατολή είναι καθοριστικό για την κατανόηση του ζητήματος του 

εκδημοκρατισμού στην περιοχή. Αντίθετα, οι αναλύσεις που υπερτονίζουν το 

ρόλο της κουλτούρας και της θρησκείας και αποδίδουν το έλλειμμα 

εκδημοκρατισμού της περιοχής στην πολιτισμική ιδιαιτερότητα τείνουν σε 

υπεραπλουστεύσεις σύνθετων πολιτικών φαινομένων.  
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