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Εισαγωγή

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος «Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική» του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
Σκοπός της υποφαινόμενης είναι να αναδείξει το ρόλο και τη δράση κάποιων μη
κρατικών δρώντων στο εύθραυστο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής. Τα τελευταία
χρόνια, γίνεται συχνή αναφορά σε ορισμένους αναπτυσσόμενους μη κρατικούς
δρώντες, όπως είναι οι τρομοκρατικές οργανώσεις, τα αποσχιστικά κινήματα και οι
περιφερειακοί διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι ασκούν πολλές φορές σημαντική επιρροή
στο διεθνές σύστημα. Είτε πρόκειται για εθνοτικές ομάδες που στοχεύουν στη
δημιουργία κράτους, όπως ο κουρδικός λαός, έχοντας την υποστήριξη των δυτικών
δυνάμεων, είτε πρόκειται για τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες στο όνομα του
Θεού προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες, οι μη κρατικοί δρώντες αποτελούν ένα
ξεχωριστό κεφάλαιο στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων.
Το Διεθνές σύστημα αποτελείται από κράτη και μη κρατικούς δρώντες. Το κράτος υπό
το πρίσμα του ρεαλισμού είναι ο βασικότερος παράγοντας του Διεθνούς Συστήματος.
Ωστόσο, η αυξανόμενη δύναμη των διεθνικών τρομοκρατικών οργανώσεων μετά την
11η Σεπτεμβρίου αποδυνάμωσε το κρατικό κεντρικό πλαίσιο του διεθνούς συστήματος.
Η 11η Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεύει μια ιστορική καμπή στην οποία οι συγκρούσεις
μεταξύ κρατικών και μη κρατικών φορέων αύξησαν την ευπάθεια του κράτους και
αμφισβήτησαν την εσωτερική του κυριαρχία. Τα χρόνια που ακολούθησαν μετά την
επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου ανέδειξαν μια νέα απειλή για την παγκόσμια
κοινότητα η οποία στηρίζει τη δράση της στο Κοράνι και στο όνομα του Θεού
προβαίνει σε εγκληματικές ενέργειες.
Πέραν όμως των ισλαμιστικών κινημάτων στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής,
δραστηριοποιούνται και κάποιοι άλλοι παίκτες οι οποίοι προσπάθησαν να
δημιουργήσουν δικό τους κράτος όπως είναι οι Εβραίοι και οι Παλαιστίνιοι ή
προσπαθούν εδώ και πολλά χρόνια όπως είναι ο Κουρδικός λαός. Ο εβραϊκός λαός
κατάφερε τη δημιουργία δικού του κράτους, το Ισραήλ το 1948, έπειτα από έναν
δύσκολο αγώνα. Ο εθνικιστικός παράγοντας συνετέλεσε στη δημιουργία του εβραϊκού
κράτους μέσω κινημάτων που δρούσαν σε διεθνές επίπεδο και στόχος των οποίων ήταν
η κινητοποίηση των απανταχού εβραίων για εθνική αφύπνιση. Ωστόσο, η κατάσταση
στη Μέση Ανατολή μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ συνεχίζει να
κλονίζεται από τις συχνές συγκρούσεις που ξεσπούν μεταξύ των Παλαιστινίων και των
Εβραίων.
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Επιπρόσθετα, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, η αδυναμία κρατών που οδηγεί στη
γέννηση και δράση βίαιων ισλαμιστικών κινημάτων καθώς επίσης η παρουσία του
Κουρδικού πληθυσμού θέτουν το συγκεκριμένο υποσύστημα στο επίκεντρο των
διεθνών εξελίξεων.
Όλα αυτά θα παρουσιαστούν εκτενώς στην παρούσα εργασία, η οποία αποτελείται από
πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά στη Θεωρεία Περιφερειακών
Υποσυστημάτων και στον τρόπο σύστασης ενός υποσυστήματος καθώς και στα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του υποσυστήματος της Μέσης Ανατολής. Όπως
επισημάνει ο Fred Halliday στο βιβλίο του με τίτλο Middle East in International
Relations «Δεν είναι το μέλλον της Μέσης Ανατολής, αλλά το παρελθόν της που θέτει
τη μεγαλύτερη πρόκληση». Πράγματι, το υποσύστημα της Μέσης Ανατολής
απασχολούσε και εξακολουθεί να απασχολεί τη διεθνή κοινότητα κυρίως λόγω των
διαρκών συγκρούσεων που ξεσπούν στο εσωτερικό των χωρών που το απαρτίζουν,
καθώς και των μεγάλων μεταναστευτικών ροών ως αποτέλεσμα των ένοπλων αυτών
συγκρούσεων. Η περιοχή υπήρξε από αρχαιοτάτων χρόνων πεδίο συγκρούσεων των
τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών, του Χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού και του
Ισλάμ, οι οποίοι στο όνομα του Θεού προέβαιναν στις πολλαπλές κατακτήσεις τους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε εν συντομία στις τρεις βασικότερες θεωρήσεις
των Διεθνών Σχέσεων καθώς και στην άσκηση κριτικής κάποιων θεωρητικών των
Διεθνών Σχέσεων στη θεώρηση του Ρεαλισμού. Επιπλέον, θα εξετασθεί το πώς ο
εθνικισμός, ιδίως ο αραβικός και ο εβραϊκός, οδήγησαν κάποια εθνικιστικά κινήματα,
τα οποία ήταν είτε αυτόνομα είτε βρέθηκαν εν τέλει υπό κρατικό έλεγχο, να ασκήσουν
σημαντική επιρροή και να διαμορφώσουν τη σύγχρονη Μέση Ανατολή.
Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα βίαια ισλαμιστικά κινήματα, τη γέννησή τους,
την ιδεολογία τους καθώς και τη δράση τους σε διεθνές επίπεδο. Θα αναφερθούμε στις
τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες δρουν αιφνιδιαστικά τόσο στη Μέση Ανατολή
αλλά και στο δυτικό κόσμο σκορπίζοντας το θάνατο σε πολίτες. Ωστόσο για να
κατανοήσουμε την ιδεολογία τους, κρίνεται σκόπιμο να ανατρέξουμε βαθιά μέσα στο
χρόνο. Για το λόγο αυτό, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνονται αναφορές στο γράμμα του
νόμου, το Κοράνι.
Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στους Κούρδους, έναν μη κρατικό
δρώντα, όραμα του οποίου εδώ και πολλά χρόνια είναι η δημιουργία δικού του
κράτους.
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Κεφάλαιο 1. Θεωρεία Περιφερειακών Υποσυστημάτων – Υποσύστημα
Μέσης Ανατολής
Η κατάσταση που επικρατεί στο διεθνές σύστημα επηρεάζει όλα τα υποσυστήματα και
το θέμα της ασφάλειας σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Έχουν
δοθεί πολλές ονομασίες αναφορικά με τον προσδιορισμό ενός υποσυστήματος, μεταξύ
των οποίων, «Υφιστάμενα Συστήματα Κρατών», «Διεθνή Υποσυστήματα» και
«Περιφερειακά Συμπλέγματα Ασφάλειας».1

1.1 Σύσταση ενός Υποσυστήματος
Ένα υποσύστημα δημιουργείται μέσω μιας τοπικής-περιφερειακής ισορροπίας
δυνάμεων. Τα κράτη μέλη του υποσυστήματος αναγνωρίζουν τα γεγονότα που
συμβαίνουν μέσα σε αυτό, και ότι αντιμετωπίζουν ένα κοινό μέλλον. Κατά τον Γεώργιο
Σπυρόπουλο, η έμμεση διεθνής ισορροπία, εξαρτώμενη από μια άλλη τοπική ή
περιφερειακή ισορροπία, οδηγεί στο λεγόμενο υποσύστημα ή ακόμα στο υπαγόμενο
σύστημα. Ένα υποσύστημα θεωρείται υπαγόμενο όταν οι σχέσεις του βρίσκονται σε
εξάρτηση απέναντι σε ένα διεθνές κυρίαρχο ή κεντρικό σύστημα.2
Τρεις είναι οι βασικότεροι θεωρητικοί των Διεθνών σχέσεων, οι οποίοι έχουν αναλύσει
τα διεθνή υποσυστήματα.3

Barry Buzan
Σύμφωνα με τον Barry Buzan, το υποσύστημα είναι ένα σύστημα κρατών με παρόμοια
αντίληψη ασφάλειας και προτείνει τρείς Αρχές για τον προσδιορισμό του. Η πρώτη
αρχή αφορά τα όρια ενός υποσυστήματος, δηλαδή την γεωγραφική οριοθέτηση που
χωρίζουν τα υποσυστήματα με βάση πολιτισμικά και ιδεολογικά κριτήρια. Τα κράτη
ενός υποσυστήματος αποτελούν μια γεωγραφική ενότητα, η οποία ενδεχομένως να
παρουσιάζει μια ασυνέχεια ως προς τη γεωγραφική της μορφή. Ως προς τη
μορφολογία, ο Buzan επισημαίνει ότι δεν παρατηρείται μια ολοκληρωμένη μορφή,
καθώς αν είναι άναρχο ή όχι θα εξαρτηθεί από τις ισορροπίες μεταξύ των κρατών.
Τέλος, η δομή του υποσυστήματος αλλάζει.

1

Σημειώσεις από το μάθημα Διεθνές Σύστημα και Διεθνή Υποσυστήματα, Γεώργιος Σπυρόπουλος
Γ. Σπυρόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις, Ρεαλιστική προσέγγιση. Θεωρία και πράξη, Εκδ. Ποιότητα σελ.
234
3
Στο ίδιο
2
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Ως προς τη δομή, ένα υποσύστημα είναι ευμετάβλητο, καθώς δυνάμεις ανακτούν ή
χάνουν την ισχύ τους. Για παράδειγμα, η Συρία και το Ιράν θεωρούνταν περιφερειακές
δυνάμεις, σήμερα ωστόσο έχουν υποβαθμισμένο ρόλο.

Raymond Aaron
Κατά τον Raymond Aron, ένα υποσύστημα συγκροτείται γύρω από μια τοπική
ισορροπία δυνάμεων που παραπέμπει σε μια σχέση τοπικής έκτασης. Τα κράτη- μέλη
ενός υποσυστήματος, διακρίνουν τα συμβάντα που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό
του υποσυστήματος από αυτά που πραγματοποιούνται εκτός της συγκεκριμένης
γεωγραφικής τους ζώνης.4 Τέλος, στη σχέση τους με το κυρίαρχο σύστημα, ένα
υπαγόμενο ή εξαρτώμενο υποσύστημα αντιπροσωπεύει μια διακύβευση για τα κράτη
του κυρίαρχου συστήματος και αυτό επιβεβαιώνεται από τον τρόπο με τον οποίο
διαμορφώνεται η μεταξύ τους αντιπαλότητα στην περιοχή του υποσυστήματος.5

M. Brecher
Κατά τον M. Brecher, ένα υπαγόμενο ή εξαρτημένο υποσύστημα χαρακτηρίζεται από
το εύρος, την αντίληψη και τη σχέση υπαγωγής στο κυρίαρχο σύστημα. Το εύρος
αφορά μία έκταση, τα όρια της οποίας προσδιορίζονται σε σχέση με ένα γεωγραφικό
κριτήριο και έναν αριθμό παικτών, τριών το λιγότερο. Η αντίληψη, σημαίνει
αναγνώριση από τους άλλους δρώντες ότι το υποσύστημα αντιστοιχεί σε μια
περιφέρεια, αποτελεί δηλαδή ξεχωριστό τμήμα του κεντρικού συστήματος. Περαιτέρω,
υπάρχει η συνείδηση στα κράτη μέλη του υποσυστήματος ότι συνθέτουν μια ξεχωριστή
οντότητα. Η μορφολογία της σχέσης υπαγωγής στο κυρίαρχο σύστημα προκύπτει,
τέλος, από το γεγονός ότι οι μονάδες του υποσυστήματος είναι συγκριτικά
υποδεέστερες, με όρους ισχύος σε σχέση με τις αντίστοιχες του κυρίαρχου συστήματος.
Επομένως οι μεταβολές στο κεντρικό σύστημα έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση στο
υπαγόμενο σύστημα από ότι το αντίθετο.6

4

βλ στο ίδιο σελ. 234
R. Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calman –Levy, 1962, σ. 383
6
M. Brecher, The New States of Asia. A Political Analysis, Oxford, Oxford University Press, 1963, σελ.
65
5
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1.2 Έννοια της ασυνέχειας

Η έννοια της ασυνέχειας, διασαφηνίζει τη σχέση του υποσυστήματος με το κεντρικό
σύστημα.7Η ασυνέχεια των διπλωματικών επιλογών χαρακτηρίζει τις σχέσεις ανάμεσα
σε ένα συγκεκριμένο περιφερειακό σύστημα και στο κεντρικό σύστημα ισορροπίας.
Με τον όρο αυτό εξηγούνται οι αντιφάσεις των διπλωματικών συμπεριφορών των
κρατών ανάλογα με τις περιφέρειες στις οποίες δραστηριοποιούνται.
Ένα παράδειγμα ασυνέχειας, μπορεί να θεωρηθεί η συμπεριφορά της Ινδίας στην
περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, η οποία ανήκε στο Κίνημα των Αδέσμευτων Κρατών
αλλά ταυτόχρονα ήταν και σύμμαχος της ΕΣΣΔ από το 1971. Η συμμαχία με την ΕΣΣΔ
αφορούσε μια περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Μόσχας, Πεκίνου, Νέου
Δελχί και Ισλαμαμπάντ. Με την ίδια λογική εξηγείται και η συμμαχία στη Μέση
Ανατολή μεταξύ ΕΣΣΔ και Αιγύπτου, επίσης αδέσμευτης χώρας.8
Η ασυνέχεια μπορεί να χαρακτηρίζει επίσης και τις σχέσεις μεταξύ δύο
υποσυστημάτων, όπως για παράδειγμα με τη συμμετοχή μιας περιφερειακής δύναμης
ταυτόχρονα σε δυο περιφερειακούς οργανισμούς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα
της Αιγύπτου, η οποία αποτελεί μέλος του Αραβικού Συνδέσμου καθώς και της
Αφρικανικής Ένωσης.9
Επίσης, η ασυνέχεια των διπλωματικών επιλογών μπορεί να έχει άμεση συνάρτηση με
τα παγκόσμια συμφέροντα μια μεγάλης δύναμης. Επί παραδείγματι, ο Kennedy τη
δεκαετία του 1960, αναγκάστηκε να αναγνωρίσει τη δράση του Κινήματος των
Αδέσμευτων Κρατών στην Ασία αλλά φρόντισε να αποφευχθεί η εξάπλωσή του στη
Λατινική Αμερική.10
Όπως αναφέρει ο Σπυρόπουλος, «οι σχέσεις μεταξύ των διάφορων υποσυστημάτων και
του κεντρικού συστήματος τείνουν να προσλάβουν έναν οργανικό χαρακτήρα». 11 Ως
παράδειγμα αναφέρεται η επίσκεψη του Νίξον στο Κάιρο στις αρχές της δεκαετίας του
1970, πριν ακόμα επισκεφτεί τη Μόσχα, μια επίσκεψη που σηματοδοτούσε την
επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αίγυπτο έπειτα από μακροχρόνια απουσία.
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Η σύνδεση δυο υποσυστημάτων ή μεταξύ ενός υποσυστήματος και του κυρίαρχου
συστήματος, που συγκροτείται από τις μεγάλες δυνάμεις μπορεί να συμβεί με
διάφορους τρόπους. Κάτι τέτοιο παρατηρείται όταν ένα υποσύστημα είναι στραμμένο
προς το κυρίαρχο σύστημα ή προς ένα άλλο υποσύστημα στο οποίο προσπαθεί να
προσαρμοστεί ή όταν για παράδειγμα η ισορροπία του κυρίαρχου συστήματος είναι
εξαρτημένη από ένα άλλο τοπικό ή περιφερειακό υποσύστημα στο οποίο οι μεγάλες
δυνάμεις έχουν συμφέρον να διεισδύσουν.
Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, τα υποσυστήματα της Ευρώπης, της Μέσης
Ανατολής και της Ασίας αποτέλεσαν υποσυστήματα δεκτικά διείσδυσης τόσο από τις
ΗΠΑ όσο και από την ΕΣΣΔ, ενώ η Λατινική Αμερική (εκτός της Κούβας) αποτέλεσε
ένα υποσύστημα δεκτικό διείσδυσης από τις ΗΠΑ.12
Τέλος, όταν δεν διακυβεύονται ισχυρά συμφέροντα για τις μεγάλες δυνάμεις, ορισμένα
υποσυστήματα μπορεί να βρίσκονται σε ένα είδος απομονωτισμού ή ουδετερότητας.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αφρικής, η οποία άφηνε τις μεγάλες δυνάμεις
αδιάφορες έως την κρίση του Κονγκό το 1960 και τη σοβιετο-κουβανική στρατιωτική
επέμβαση στην Αγκόλα το 1975.13
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1.3 Περιφερειακό Υποσύστημα Μέσης Ανατολής

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η σύσταση ενός υποσυστήματος πραγματοποιείται
γύρω από μια συγκεκριμένη γεωγραφική έκταση με βάση πολιτισμικά, εθνικά και
γλωσσικά κριτήρια, ενώ η έννοια της ασυνέχειας διασαφηνίζει τη σχέση του
υποσυστήματος με το κεντρικό σύστημα. Μεταξύ των κρατών που απαρτίζουν ένα
υποσύστημα υπάρχει μια κοινή αντίληψη ασφάλειας ενώ ως προς τη μορφολογία του,
εάν είναι άναρχο ή όχι, θα κριθεί από τις περιφερειακές ισορροπίες δυνάμεων. Τέλος,
ως προς τη δομή του, ένα υποσύστημα μπορεί να είναι ευμετάβλητο καθώς δυνάμεις
ανακτούν ή χάνουν την ισχύ τους.
Όσον αφορά το περιφερειακό υποσύστημα της Μέσης Ανατολής, αυτό χαρακτηρίζεται
από πολλαπλές και πολλές φορές μακροχρόνιες συγκρούσεις. Η περιοχή υπήρξε από
αρχαιοτάτων χρόνων πεδίο συγκρούσεων των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών
θρησκειών, του Χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού και τους Ισλάμ όπου εν ονόματι του
θεού χρησιμοποιούσαν το θρησκευτικό εγχείρημα για τις πολλαπλές κατακτήσεις τους.
Οι μεγάλες δυνάμεις παρενέβησαν πολλές φορές στο υποσύστημα αυτό καθώς
αποτελεί στρατηγικό σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη την Ασία και την Αφρική.
Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι χώρισαν την περιοχή
σε μικρά κράτη υπήρξε έλλειψη δίκαιης κατανομής των φυσικών πόρων. Επιπλέον,
εμφανίστηκαν δικτατορίες σε χώρες όπως τη Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, την Αίγυπτος,
τον Λίβανο και την Υεμένη.
Πρόκειται για ένα ετερόκλητο ανομοιογενές υποσύστημα, στο οποίο υπάρχουν
θρησκευτικές, εθνικές, γλωσσικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις. Σημαντική είναι
επίσης η παρουσία του Κουρδικού πληθυσμού, ενός μη κρατικού δρώντα, ο οποίος
διαμοιράζεται σε τέσσερα κράτη. Παράλληλα εντοπίζονται διαφορές και μεταξύ των
πολιτευμάτων της περιοχής με μοναρχικά και δημοκρατικά πολιτεύματα ενώ υπάρχει
και ένα θεοκρατικό, αυτό του Ιράν. Λόγω της βαρύνουσας στρατηγικής και
οικονομικής σημασίας του, το υποσύστημα αυτό βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο των
εξελίξεων, και οι εξελίξεις αυτές δεν επηρεάζουν μόνο τα κράτη της περιοχής αλλά και
τον ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο.
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ αύξησε το
επίπεδο δυσαρέσκειας των Μουσουλμάνων στην περιοχή, ειδικά εκείνων με αραβική
καταγωγή. Το Ισραήλ δημιουργήθηκε μετά τη σύσταση των Ηνωμένων Εθνών, με
αποτέλεσμα την προσάρτηση των εδαφών που αρχικά καταλάμβαναν ο Λίβανος, η
Παλαιστίνη και η Ιορδανία.14

14

Mazhar, Muhammad Saleem, Samee Uzair Khan, and Naheed S. Goraya, “Understanding Terrorism
and the Ways to Root Out: Perceptions and Realities,” Journal of Political Studies 20, no. 1 (2013): 72.

[11]

Η συνέπεια μιας τέτοιας ενέργειας οδήγησε τα αραβικά έθνη να ενώσουν τις δυνάμεις
τους και να πολεμήσουν έναν κοινό τους εχθρό, το Ισραήλ. Από τη δεκαετία του 1960
δημιουργήθηκαν συνασπισμοί υπό την ηγεσία των αραβικών κρατών ενάντια στις
εβραϊκές εισβολές, ενώ οι δυτικές δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) και
τα ευρωπαϊκά έθνη υποστήριζαν τους Εβραίους. Κατά συνέπεια, οι αραβικές χώρες
έχουν ιστορικά αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής(ΗΠΑ) και τις
χώρες της Δύσης με περιφρόνηση ακόμα κι αν η κατάσταση μεταβάλλεται επί του
παρόντος.
Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, μια εποχή κατά την οποία υπήρξε έντονος
ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων, η Μέση Ανατολή διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στις φιλοδοξίες των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) και της Σοβιετικής Ένωσης
(ΕΣΣΔ) και έγιναν προσπάθειες να την ελέγξουν με σκοπό να κερδίσει την υποστήριξη
των ντόπιων και να επωφεληθούν από τους υπάρχοντες φυσικούς πόρους.15
Όταν η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε στο Αφγανιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες
παρενέβησαν για να μειώσουν το επιρροή του κομμουνισμού στην περιοχή. Για την
επίτευξη αυτού του στόχου, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάστηκαν με τοπικούς ηγέτες
όπου τους παρείχαν την υλικοτεχνική στήριξη και πολιτική υποστήριξη ισλαμιστών
ηγετών στην περιοχή. Ενώ οι κομμουνιστές έλεγχαν με επιτυχία ορισμένα τμήματα της
δυτικής Ασίας, δεν κατάφεραν το ίδιο στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες της
Μέσης Ανατολής λόγω της παρέμβασης των ΗΠΑ.
Ως αποτέλεσμα αυτών των δραστηριοτήτων, ήταν η εμφάνιση μη κρατικών φορέων οι
οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει τρόμο, απειλές και εκφοβισμό για την επίτευξη των
στόχων τους. Η αποτυχία της ηγεσίας σε πολλές από αυτές τις χώρες αύξησαν τη
δυσαρέσκεια και οδήγησαν στη δημιουργία σεκταριστικών ομάδων για την
καταπολέμηση της κυβέρνησης. Ωστόσο, η εμφάνιση κάποιων μη κρατικών φορέων,
όπως ορισμένων τρομοκρατικών κινημάτων με ισχυρούς χρηματοοικονομικούς πόρους
και οργανωτική ικανότητα έχει κατά κάποιο τρόπο, διαμορφώσει την πολιτική της
περιοχής και την τύχη των ντόπιων. Οι πιο ισχυρές τρομοκρατικές οργανώσεις στην
περιοχή περιλαμβάνουν την Αλ Κάιντα, τους Αδελφούς Μουσουλμάνους στην
Αίγυπτο, τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, τους Ταλιμπάν και, πιο πρόσφατα, το
αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος. Οι οργανώσεις αυτές παραβιάζουν τους κανόνες
του πολέμου, χρησιμοποιώντας τακτικές στις οποίες περιλαμβάνονται οι
αεροπειρατείες, δολοφονίες, βομβαρδισμοί αμάχων και απαγωγές.
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Η σημασία του υποσυστήματος της Μέσης Ανατολής συνεχίστηκε και μετά το τέλος
του διπολισμού. Η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 1991 καθώς και τα τραγικά
γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 έστρεψαν περισσότερο το ενδιαφέρον των
Ηνωμένων Πολιτειών στο υποσύστημα αυτό.

1.4 Η Μέση Ανατολή μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο τότε Πρόεδρος Μπους στον αγώνα των Ηνωμένων
Πολιτειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, εισήγαγε έναν καινούριο όρο ο
οποίος και υιοθετήθηκε από τη Σύνοδο των 8 πιο ανεπτυγμένων κρατών στο Ση Άιλαντ
των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2004. Πρόκειται για την «Ευρύτερη Μέση Ανατολή και
Βόρεια Αφρική» η οποία αγκαλιάζει γεωγραφικά της Εγγύς Ανατολή, στην οποία
περιλαμβάνονται το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, η Ιορδανία, η Συρία, ο Λίβανος και εν μέρει
η Τουρκία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Ιράν και ο Αραβο- Περσικός
Κόλπος, στον οποία ανήκουν η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και η Υεμένη. Επιπρόσθετα, στην Ευρύτερη Μέση
Ανατολή συγκαταλέγεται και το κομμάτι της Βορείου Αφρικής στην οποία ανήκουν η
Αλγερία, η Λιβύη, η Τυνησία, το Μαρόκο και η Μαυριτανία.16
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1.5 Το υποσύστημα της Μέσης Ανατολής μετά τις Αραβικές εξεγέρσεις

Στον αραβικό κόσμο, οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που ακολούθησαν οι
εξεγέρσεις του 2011 έδωσαν το εφαλτήριο για την εμφάνιση μιας σειράς ένοπλων μη
κρατικών φορέων σε διάφορα κράτη. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2011, ο αραβικός
κόσμος κλονίζεται από τις λαϊκές εξεγέρσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από την Τυνησία και
εξαπλώθηκαν στην Αίγυπτο ανατρέποντας δυο καθεστώτα, στο Μπαχρείν, στο Ομάν,
την Υεμένη, την Συρία και τη Λιβύη. Στην Αίγυπτο, οι εντάσεις μεταξύ του στρατού
και του πρώτου δημοκρατικά εκλεγμένου πρόεδρου, Μοχάμεντ Μόρσι, οδήγησαν στην
απομάκρυνση του τελευταίου και την επαναφορά του στρατού στην εξουσία το 2013.
Οι λόγοι που πυροδότησαν την εξέγερση αφορούσαν στις ολοκληρωτικές μεθόδους
διεφθαρμένων και μη νομιμοποιημένων καθεστώτων σε συνδυασμό με τη
δημογραφική έκρηξη, την οικονομική ανέχεια και την αύξηση των τιμών σε βασικά
είδη διατροφής με αποτέλεσμα οι πολίτες να οδηγηθούν σε εξέγερση και να ξεσπάσουν
βίαιες συγκρούσεις.
Η ανάδυση βίαιων μη κρατικών δρώντων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής τα
τελευταία χρόνια συσχετίζεται με την αυξανόμενη αδυναμία πολλών κρατών της
περιοχής. Το κενό ισχύος που δημιουργείται σε πολλά κράτη του υποσυστήματος λόγω
των εμφύλιων συρράξεων έχει οδηγήσει τις τρομοκρατικές αυτές οργανώσεις στην
κατάχρηση της εξουσίας. Όταν το κράτος δεν παρέχει ασφάλεια ή άλλες βασικές
υπηρεσίες, οι βίαιοι μη κρατικοί φορείς μπορούν να προχωρήσουν στην παροχή
εναλλακτικών λύσεων διακυβέρνησης αυξάνοντας τη δική τους νομιμότητα στη
διαδικασία. Για παράδειγμα στη Λιβύη, η πτώση του Καντάφι από την εξουσία
ανέδειξε έναν μεγάλο αριθμό παραστρατιωτικών ομάδων.
Η ανάδειξη του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ τον Δεκέμβριο του
2013 με την κατοχή δυο μεγάλων πόλεων στην επαρχία του Ανμπάρ στα δυτικά της
χώρας της Φαλούτζα και του Ραμάντι ενέγειρε τον προβληματισμό στην περιφερειακή
κοινότητα. Παρόμοια η κατάσταση στη Συρία, όπου το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό
Κράτος κέρδισε μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής επικράτειας της Συρίας.
Πέραν όμως των τρομοκρατικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Μέση
Ανατολή υπάρχουν και άλλοι μη κρατικοί δρώντες όπως τα θρησκευτικά κινήματα, οι
εθνοτικές ομάδες, οι περιφερειακοί διεθνείς οργανισμοί καθώς και οι πολυεθνικές
εταιρείες που παίζουν πολλές φορές καίριο ρόλο στα γεγονότα και στις εξελίξεις του
εύθραυστου αυτού υποσυστήματος.

[14]

Κεφάλαιο 2- Μη κρατικοί δρώντες στη Διεθνή Πολιτική – Μια θεωρητική
προσέγγιση
Το κράτος, υπό όρους ρεαλισμού, αποτελεί την πιο σημαντική μονάδα πολιτικής
δράσης. Τα κράτη στην προσπάθεια τους να επιβιώσουν στο άναρχο και ανταγωνιστικό
διεθνές σύστημα αναζητούν την ισχύ, κυρίως την στρατιωτική με σκοπό την ασφάλεια
τους. Τα κράτη, βρίσκονται σε μόνιμη κατάσταση αμοιβαίας ανασφάλειας και
πρωταρχικό τους μέλημα είναι και πρέπει να είναι η αυτοσυντήρησή τους, την οποία
επιζητούν, στο βαθμό που μπορούν μέσω αυτάρκειας στην άμυνα και τα όπλα.17 Ο
πλουραλισμός, αποδέχεται το κράτος ως έναν πολύ σημαντικό παράγοντα του διεθνούς
συστήματος, ωστόσο δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στους Διεθνείς Οργανισμούς καθώς
και στα Διεθνή Καθεστώτα. Τέλος, ο μαρξισμός, πραγματεύεται την έννοια της τάξης
ως μονάδα πολιτικής ανάλυσης. Δεν αποδέχεται ότι το διεθνές σύστημα είναι άναρχο
και ανταγωνιστικό καθώς δεσπόζει σε αυτό η καπιταλιστική τάξη. Σύμφωνα με τον
Θεόδωρο Κουλουμπή, η μαρξιστική θεώρηση έχει στο επίκεντρό της ανάλυσής της
έναν μη κρατικό δρώντα, την έννοια της τάξης. Για το λόγο αυτό το μαρξιστικό
σύνθημα «προλετάριοι, όλου του κόσμου ενωθείτε» ήταν το κάλεσμα για την ανάπτυξη
μιας υπερεθνικής πολιτικής μεταξύ μη κρατικών δρώντων.18

2.1 Άσκηση κριτικής στην ρεαλιστική θεώρηση

Ωστόσο η πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανάλυση των Διεθνών Σχέσεων που έχει στο
επίκεντρό της μια προσέγγιση με γνώμονα το κράτος είναι ότι στο Διεθνές Σύστημα
δραστηριοποιούνται δυνάμεις υπερεθνικού χαρακτήρα όπως αντιπολιτευόμενα
πολιτικά κινήματα, κινήματα εθνικής εξέγερσης, ομάδες που εμπλέκονται στην
τρομοκρατία. Όσον αφορά στη Μέση Ανατολή η ανάπτυξη των Αδελφών
Μουσουλμάνων το 1928, η ανάδυση του παλαιστινιακού κινήματος αντίστασης στα
τέλη της δεκαετίας του 1960 και τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου έδειξαν με τον
πλέον φανερό τρόπο ότι τα κράτη της Μέσης Ανατολής δεν είναι οι μοναδικοί
παράγοντες πολιτικής αλλαγής στη Μέση Ανατολή.
Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές ωστόσο, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αμφισβητούν την
υπεροχή του κράτους και υποστηρίζουν ότι το ενδιαφέρον των αναλυτών θα πρέπει να
εστιάζει σε νέες μονάδες ανάλυσης, τους γρήγορα αναπτυσσόμενους μη κρατικούς
δρώντες όπως είναι οι τρομοκρατικές οργανώσεις, τα αποσχιστικά κινήματα και οι
περιφερειακοί διεθνείς οργανισμοί.
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Δυο σημαντικοί αναλυτές των Διεθνών Σχέσεων, ο Robert O. Keohane και ο Joseph S.
Nye Jr. στο βιβλίο τους Translational Relations and World Politics ασκούν κριτική
στον ρεαλιστική σχολή και στον νεορεαλισμό του Keneth Walltz υποστηρίζοντας ότι
οι σχέσεις μη κρατικών δρώντων αρχίζουν να γίνονται εξίσου σημαντικές με τις
σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων.19Το βιβλίο στηρίζεται στον πολλαπλασιασμό των
άτυπων και τυπικών σχέσεων ανάμεσα στα κράτη, ανάμεσα στις κοινωνίες και στις
οικονομίες. Μέσα σε αυτό το κλίμα αλληλεξάρτησης οι διεθνείς θεσμοί αυξάνουν την
επίδρασή τους στα προνόμια του έθνους- κράτους. Ενώ λοιπόν οι Διεθνείς Σχέσεις
αφορούν τα κράτη, οι υπερεθνικές σχέσεις περιλαμβάνουν τα υπό-κρατικά ή εξωκρατικά υποκείμενα. Οι Kohane και Nye καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι
αναγκαία η υπέρβαση της νεορεαλιστικής θεωρίας που είναι υπερβολικά
κρατοκεντρική.20Το συγκεκριμένο πεδίο έρευνας έχει ονομαστεί Διεθνική Πολιτική
και ασχολείται με τη μη κυβερνητική και παρακυβερνητική δραστηριότητα.
Ειδικότερα σε μια μελέτη που πραγματοποίησε ο Richard W. Mansbach με την ομάδα
του υπολόγισαν ότι το 1/3 της διεθνούς δραστηριότητας διεξάγεται αποκλειστικά
μεταξύ των μη κρατικών δρώντων και πάνω από το 50% τις διεθνούς δραστηριότητας
αφορά δια δράσεις μεταξύ μη κρατικών δρώντων και κρατών. Οι αναλυτές κατέληξαν
ότι μια ανάλυση των διεθνών σχέσεων η οποία δεν συμπεριλαμβάνει τους μη κρατικούς
δρώντες παρουσιάζει κενά καθώς παραβλέπει σημαντικές διεθνικές δραστηριότητες
και δεν παρουσιάζει την πραγματικότητα.21
Επιπλέον, ένας άλλος θεωρητικός των Διεθνών Σχέσεων, ο John Burton έχει συνοψίσει
τις εννοιολογικές διαστάσεις αυτού του προβλήματος.22Σύμφωνα με τον John Burton,
το διεθνές σύστημα είναι σαν ένα παιχνίδι μπιλιάρδου όπου η προσοχή μας στρέφεται
στις μπάλες – κράτη που κινούνται και καταγράφονται οι κινήσεις, οι ελιγμοί, οι
συγκρούσεις των κρατών χωρίς να μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι εσωτερικές τους
διεργασίες και συνιστώσες. Επομένως, οι δια δράσεις ανάμεσα σε μη κρατικούς
δρώντες όπως είναι τα πολιτικά κόμματα, οι εθνοτικές ομάδες, οι πολυεθνικές εταιρίες
που αρκετές φορές ξεφεύγουν από τον έλεγχο των κυβερνήσεων, τείνουν να
αγνοούνται. Ο Burton κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καλύτερο μοντέλο για την
εξήγηση της διεθνούς πραγματικότητας είναι ο ιστός αράχνης, όπου θα μπορούσε να
λάβει υπόψιν τους όλες τις δραστηριότητες των γιγάντιων πολυεθνικών εταιρειών, των
χωριστικών εθνοτικών κινημάτων, των τρομοκρατικών οργανώσεων καθώς και άλλων
δρώντων. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο του ιστού της αράχνης, τα έθνη κράτη
εξακολουθούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις αλλά δε θα είναι
πια οι σημαντικότεροι καθώς θα παρατηρούνται και οι κινήσεις των μη κρατικών
δρώντων.
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2.2 Εθνικιστικά κινήματα – Ο δρόμος προς τη δημιουργία κράτους

Αναμφίβολα ο εθνικισμός υπήρξε το ισχυρότερο από όλα τα κοινωνικά και ιδεολογικά
κινήματα που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Μέση Ανατολή. Είτε πρόκειται για κινήματα
διαμαρτυρίας που οδήγησαν σε εξέγερση πλήττοντας την κρατική νομιμότητα όχι
μόνο εντός των συνόρων αλλά και έξω από αυτά είτε για αποσχιστικά κινήματα. Στην
σύγχρονη ιστορία της Μέσης Ανατολής πολλά εθνικιστικά κινήματα τα οποία εκ
πρώτης φάσεως ήταν αυτόνομα εν τέλει βρέθηκαν υπό κρατικό έλεγχο. Στο παρών
κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα εθνικιστικά κινήματα των οποίων τα αποτελέσματα
απασχολούν και εγείρουν προβληματισμούς στη διεθνή κοινότητα έως σήμερα.

2.2.1 Εβραϊκός εθνικισμός – Ο δρόμος για τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ

Η αρχή του Πολιτικού Σιωνισμού

Το κίνημα του πολιτικού σιωνισμού επεδίωξε από το 1897 μέχρι και το 1948 τη
δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Ιδρυτής του κινήματος υπήρξε ο Τεοντόρ
Χερτσλ(1860-1904) ο οποίος υποστήριζε ότι «Το εβραϊκό δεν είναι ένα απλό ζήτημα,
ούτε ένα θέμα θρησκευτικό. Πρόκειται για ένα εθνικό ζήτημα και για να λυθεί πρέπει
να μετατραπεί σε παγκόσμιο πολιτικό ζήτημα». 23 Για να πετύχει τους στόχους, ο
Τέοντορ Χέρτς το 1896 έγραψε το Der Judenstaat (Το εβραϊκό Κράτος) και ίδρυσε ένα
σιωνιστικό κίνημα σε παγκόσμια κλίμακα ενώ παράλληλα αναζήτησε συμμάχους έτσι
ώστε να πείσει τις μεγάλες δυνάμεις για τις δράσεις του. Στο βιβλίο του διατυπώνει ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο για την οργάνωση της μετανάστευσης, την οικονομική
οργάνωση του μετακινούμενου πληθυσμού καθώς και το πολίτευμα του υπό σύσταση
κράτους. Έτσι παρουσιάζει μια καθαρά πολιτική προσέγγιση η οποία κατορθώνει να
συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Η βρετανική κυβέρνηση
έκανε μια προσφορά στον Χέρτσλ για τη δημιουργία εβραϊκού κράτους στην τοποθεσία
Λευκά Υψίπεδα της Κένυας αλλά οι περισσότεροι οπαδοί του Χέρτσλ και ειδικότερα
οι Ρωσοεβραίοι αρνήθηκαν να σχηματίσουν ένα κράτος έξω από τα εδάφη του Ισραήλ
λέγοντας ότι « Δε μπορεί να υπάρξει Σιωνισμός χωρίς τη Σιών».24 Ο Χερτσλ ωστόσο
πέθανε το 1905 χωρίς να προλάβει να δει το όραμα του να γίνεται πραγματικότητα,
άφησε όμως πίσω του μια σιωνιστική οργάνωση.
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Ένας άλλος γνωστός Εβραίος, ο Μορντεχάι Νόαχ, προσπάθησε να αφυπνίσει τους
Εβραίους και να αναδείξει τον εβραϊκό εθνικισμό, προτείνοντας στους Ευρωπαίους
Εβραίους να εγκατασταθούν στο Μπούφαλο των ΗΠΑ ώστε να εξασκηθούν στην
τέχνη της διακυβέρνησης πριν την ίδρυση του δικού τους κράτους.25Η παραπάνω
πρόταση τύγχανε και της έγκρισης του τότε προέδρου των ΗΠΑ ο οποίος το 1884
τασσόταν ευνοϊκά υπέρ της δημιουργίας εβραϊκού κράτους. Ωστόσο η πρωτοβουλία
αυτή του Νόαχ δεν θα επηρεάσει καθοριστικά τους Εβραίους της Ευρώπης και δε θα
συναντήσει την προσδοκώμενη απήχηση. Αφορμή για στροφή στον εβραϊκό εθνικισμό
αποτέλεσε η κατηγορία της δολοφονίας ενός χριστιανού καλόγερου και του
μουσουλμάνου υπηρέτη του από Εβραίους το 1840 των οποίων η δίκη θα προκαλέσει
αντιδράσεις και επεισόδια σε βάρος του εβραϊκού πληθυσμού της Δαμασκού και θα
οδηγήσει στη συσπείρωση των Εβραίων που κατοικούν στην Αγγλία, τη Γαλλία και
την Αμερική υπέρ της υπεράσπισης των ομοεθνών τους.26
Οι αντιδράσεις στη Δαμασκό κατέληξαν σε σφαγές Εβραίων και δρομολόγησαν
εξελίξεις. Διάφορες προσωπικότητες ανέλαβαν πρωτοβουλίες όπως ο Μόζες
Μοντεφιόρε, ένας Βρετανός Εβραίος τραπεζίτης, που απέκτησε εδάφη στην
Ιερουσαλήμ, τη Γιάφα και άλλες περιοχές της Παλαιστίνης και πρωτοστάτησε στην
παροχή διευκολύνσεων για την εγκατάσταση εβραϊκού πληθυσμού στην Παλαιστίνη
επιτυγχάνοντας το δικαίωμα αγοράς γης από Εβραίους με διάταγμα του
Σουλτάνου.27Επιπλέον ο Χιρς Κάλισερ ίδρυσε την «Εταιρία για τον αποικισμό της γης
του Ισραήλ» με σκοπό την εκπαίδευση νέων μεταναστών στον αγροτικό τομέα ενώ ο
Μόζες Χες με το βιβλίο του «Ρώμη και Ιερουσαλήμ» το 1862 σημειώνει την ανάγκη
ανεξαρτητοποίησης του εβραϊκού λαού και τάσσεται υπέρ της απόκτησης δικής του
γης με κεφάλαια εύπορων Εβραίων, καθώς υποστηρίζει πως η πλήρης αφομοίωση στη
Δύση είναι αδύνατη λόγω φυλετικού μίσους.28
Ο Λέον Πίνσκερ, Ρώσος Εβραίος γιατρός, κυκλοφόρησε ένα εγχειρίδιο με τίτλο
«Αυτοχειραφέτηση» το 1882, στο οποίο αναπτύχθηκαν οι αρχές του πολιτικού
σιωνισμού. Διατείνεται υπέρ της εθνικής υπόστασης και υποστηρίζει πως η αφομοίωση
στις δυτικές κοινωνίες είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Θα βρει απήχηση στις τάξεις
των φοιτητών στη Ρωσία και από εκεί σε φοιτητές σε άλλες χώρες που θα οδηγήσουν
στην ίδρυση οργανώσεων υπό το όνομα «Εραστές της Σιών» με δράσεις στην
κατεύθυνση μετανάστευσης στην Παλαιστίνη.29 Οργάνωσε το πρώτο συνέδριο των
«Εραστών της Σιών» το 1884 όπου θα αποφασιστεί η ίδρυση ενός κεντρικού γραφείου
συντονισμού με έδρα την Οδησσό και πρόεδρο τον ίδιο.30
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Κύριος σκοπός του γραφείου ήταν οι δραστηριότητες αποικισμού της Παλαιστίνης. Οι
προοπτικές του γραφείου ήταν περιορισμένες λόγω της ισχνής οικονομικής ενίσχυσης,
αποτέλεσε όμως τον σπόρο για την εμφάνιση της παγκόσμιας σιωνιστικής οργάνωσης
με επικεφαλής τον Τεοντόρ Χερτσλ ο οποίος θα οργανώσει στη Βασιλεία το 1897 το
πρώτο παγκόσμιο σιωνιστικό συνέδριο.
Ένας άλλος παράγοντας διάσωσης του πολιτικού σιωνισμού πέραν της ζωής και της
διδασκαλίας του Χέρτσλ ήταν η εκτεταμένη μετανάστευση των Εβραίων από τη Ρωσία
προς την Παλαιστίνη.31 Οι εβραίοι άποικοι εγκαθίδρυσαν τους πρώτους θεσμούς την
κοινότητας τους στην Παλαιστίνη και κανένας Άραβας δεν είχε το δικαίωμα να γίνει
μέλος σε αυτούς τους θεσμούς και κανένας άλλωστε δεν το προσπάθησε. Παράλληλα,
λόγω της πληθώρας γλωσσών των εβραίων ανάλογα με τη χώρα καταγωγής τους, έγινε
μια συντονισμένη προσπάθεια των ολίμ για την επαναφορά της εβραϊκής ως κοινής
γραπτής και προφορικής γλώσσας.32
Οι Άραβες όπως και οι Οθωμανοί έβλεπαν με καχυποψία τα σχέδια των εβραίων
αποίκων για την ίδρυση ενός εβραϊκού κράτους και η οθωμανική κυβέρνηση τόσο πριν
όσο και μετά την Επανάσταση των Νεότουρκων το 1908, έθετε εμπόδια στον εβραϊκό
αποικισμό φοβούμενη μην προκληθούν νέες εντάσεις στα ήδη εθνικά προβλήματα που
είχε να αντιμετωπίσει στα Βαλκάνια και στα αραβικά εδάφη που ήδη διέλυαν την
αυτοκρατορία.33
Ένα άλλο γεγονός που διαφύλαξε τον πολιτικό σιωνισμό ήταν αναμφίβολα ο Α’
Παγκόσμιος Πόλεμος.34Το Βερολίνο αποτελούσε ίσως το σημαντικότερο κέντρο του
σιωνισμού και οι αντιμαχόμενες πλευρές του πολέμου θεωρούσαν ότι η εβραϊκή
υποστήριξη ήταν πολύτιμη καθώς πολλοί Εβραίοι ζούσαν στις χώρες που απάρτιζαν
τις Κεντρικές Δυνάμεις, τη Γερμανία, την Αυστροουγγαρία και την Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν στον Πόλεμο, το 1917, πολλοί
εβραίοι τάχθηκαν υπέρ των Κεντρικών Δυνάμεων καθώς οι μνήμες από την τυραννία
που υπέστησαν από την τσαρική Ρωσία ήταν νωπές. Όπως ειπώθηκε προηγουμένως οι
περισσότερες δυνάμεις επιθυμούσαν την εβραϊκή υποστήριξη όπως και η Βρετανία η
οποία παρόλο που είχε λίγους σχετικά εβραίους υπηκόους ήταν ένθερμη υποστηρίχτρια
του Σιωνισμού.
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Ο Χάιμ Βάισμαν, ένας χημικός που αναγνωρίστηκε διεθνώς λόγω των ανακαλύψεών
του υπήρξε κορυφαίος συνήγορος του Σιωνισμού όπως και ο τότε βρετανός
πρωθυπουργός Ντέιβιντ Λόυντ Τζόρτζ καθώς και ο Υπουργός εξωτερικών Λόρδος
Μπάλφουρ, ο οποίος μάλιστα ενημέρωσε τους Βρετανούς Σιωνιστές για την απόφαση
της Κυβέρνησης να υποστηρίξει τον σκοπό τους μέσω μιας επιστολής, γνωστής ως
Διακήρυξη Μπάλφουρ, που αποτελεί το ιδρυτικό έγγραφο του Πολιτικού Σιωνισμού.
Η επιστολή έλεγε:

«Η Κυβέρνηση της Μεγαλειότητάς του αντιμετωπίζει θετικά την ίδρυση μιας πατρίδας
στην Παλαιστίνη για τον εβραϊκό λαό, και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
να διευκολύνει την επίτευξη αυτού του στόχου, γίνεται απολύτως κατανοητό ότι καμία
πράξη πιθανής υπονόμευσης των δημόσιων και θρησκευτικών δικαιωμάτων των
υπαρχουσών μη εβραϊκών κοινοτήτων της Παλαιστίνης, ή των δικαιωμάτων και της
πολιτικής θέσης που απολαμβάνουν οι Εβραίοι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα δε θα
συμβεί».35

Ωστόσο, δεν αναφέρει πουθενά ότι η Βρετανία θα μετατρέψει την Παλαιστίνη σε ένα
εβραϊκό κράτος. Η βρετανική κυβέρνηση υποσχέθηκε μόνο να εργαστεί για τη
δημιουργία μιας εβραϊκής πατρίδας στην Παλαιστίνη. Επιπρόσθετα υποσχέθηκε την
εξασφάλιση των δημόσιων και θρησκευτικών(όχι όμως πολιτικών) δικαιωμάτων «των
υπαρχουσών μη εβραϊκών κοινοτήτων» της Παλαιστίνης, δηλαδή το 93% των
κατοίκων της. Παράλληλα, έπρεπε να ληφθεί υπόψιν και ο φόβος των Εβραίων για
απώλεια των δικαιωμάτων που είχαν αποκτήσει σε ελεύθερες δημοκρατικές χώρες,
όπως στη Γαλλία, στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.36
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Με τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Βρετανία και ο αραβικός στρατός του
Φειζάλ κατέλαβαν από κοινού τη χώρα που θα λεγόταν Παλαιστίνη και ο βρετανικός
στρατός εγκατέστησε μια προσωρινή κυβέρνηση στην Ιερουσαλήμ που ενεπλάκη σε
διαμάχη μεταξύ των εβραίων αποίκων, οι οποίοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν το
κράτος τους και των Αράβων, οι οποίοι αντιστέκονταν στις προσπάθειες των
Εβραίων.37
Οι Παλαιστίνιοι αντέδρασαν σχετικά γρήγορα όταν το 1920 ξεκίνησαν τις επιθέσεις
τους κατά της εβραϊκής κοινότητας, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το πρώτο ξέσπασμα
της αραβικής εθνικιστικής εξέγερσης στην Παλαιστίνη. Τα επόμενα χρόνια η
Παλαιστίνη βρισκόταν υπό Βρετανική Εντολή χωρίς ωστόσο η Βρετανία να ακολουθεί
μια ενιαία διαδρομή. Ενώ σε διεθνές επίπεδο υποστήριζε σθεναρά τους Σιωνιστές
κυρίως λόγω του εβραϊκού λόμπι στο Λονδίνο και στην Κοινωνία των Εθνών, στην
Παλαιστίνη οι Βρετανοί αξιωματούχοι ευνοούσαν περισσότερο τους Άραβες καθώς
θεωρούσαν ενδεχόμενη αντίδραση από τις υπόλοιπες μουσουλμανικές χώρες και την
Ινδία. Η ρήξη των αγγλο-σιωνιστικών σχέσεων δεν άργησε να έρθει όταν ο Ουίστον
Τσόρτσιλ, υπουργός αποικιών δημοσιοποίησε το 1922 μια Λευκή Βίβλο, αρνούμενος
ότι η βρετανική κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να κάνει την Παλαιστίνη τόσο εβραϊκή όσο
αγγλική ή να δώσει προτεραιότητα στους Εβραίους έναντι των
Αράβων.38Επιπρόσθετα, μια ακόμα βρετανική ενέργεια ήταν η δημιουργία του
εμιράτου της Υπεριορδανίας ανατολικά του ποταμού Ιορδάνη, μια απόφαση που
αφαιρούσε τα δύο τρίτα της Παλαιστίνης. Η απόφαση των Βρετανών να προσφέρουν
ένα βασίλειο στον Αμπντάλα, ο οποίος εγκατέστησε μια κυβέρνηση και ένα στρατό
στελεχωμένο από Βρετανούς αξιωματικούς, τη λεγόμενη Αραβική Λεγεώνα, θορύβησε
ιδιαίτερα τους Εβραίους. Επιπρόσθετα, οι Βρετανοί θεωρούσαν ότι αυτός ο
διαμελισμός της Παλαιστίνης θα διαρκούσε ως ότου οι Γάλλοι θα εγκατέλειπαν τη
Συρία και θα μετατρεπόταν σε ένα ανεξάρτητο αραβικό βασίλειο, κάτι το οποίο δε
φαινόταν εφικτό στο εγγύς μέλλον. Η αντίδραση των Εβραίων πολιτικών ήταν αρκετές
φορές ακραία. Ο Βλαντιμίρ Γιαμποτίνσκι, ιδρυτής ενός ρεβιζιονιστικού κινήματος και
εμπνευστής σύγχρονων Ισραηλινών ηγετών όπως του Γιτζάκ Σαμίρ, Αριέλ Σαρόν και
Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριζε την ίδρυση ενός εβραϊκού κράτους που θα
περιλαμβάνει όχι μόνο την Παλαιστίνη αλλά και την Υπεριορδανία.39
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Ενώ λοιπόν, ο ίδιος ο σιωνισμός θεωρεί ότι το εν λόγω κίνημα ήταν ανεξάρτητο από
κράτη το οποίο ωστόσο στόχευε στην ίδρυση κράτους όπως θέλουν άλλωστε όλα τα
εθνικιστικά κινήματα, χρησιμοποιώντας εθνικιστικές προκλήσεις όπως έκανε σε
πρώτη φάση με τη μετανάστευση μεγάλου αριθμού εβραίων στη Παλαιστίνη από τη
δεκαετία του 1880 και μετά καθώς και την προώθηση στο εσωτερικό αυτής της
κοινότητας των εβραϊκών. Κατά τους Άραβες εθνικιστές, ο σιωνισμός είναι
δημιούργημα των αποικιοκρατικών δυνάμεων ως «πράκτορας» στο υποσύστημα της
Μέσης Ανατολής με σκοπό την αποδυνάμωση των Αράβων. Η αλήθεια ενδεχομένως
να βρίσκεται κάπου στη μέση όσον αφορά το σιωνιστικό αυτό κίνημα. Η δημιουργία
του ήρθε ως απάντηση στον αντισημιτισμό και ήταν αποτέλεσμα δραστηριοποίησης,
κινητοποίησης, συγγραφής και γενικής πολιτικής δράσης.
Οι οργανωτές του σιωνιστικού κινήματος κατάλαβαν από νωρίς ότι για να επιτευχθούν
οι δικοί του αυτόνομα καθορισμένοι στόχοι έπρεπε να δημιουργήσουν συμμαχίες με
κράτη. Έτσι πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τον ρόλο αυτό τον είχε η Οθωμανική
Αυτοκρατορία, μετά η Βρετανία και στα μέσα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οι
Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση. Από την ίδρυσή του και μετά το νέο
κράτος του Ισραήλ συνέχισε να αναζητά ασφάλεια μέσω της εξωτερικής
εξισορρόπησης προσεγγίζοντας τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και από το 1980 και μετά την
Κίνα. Η συμμαχία με τις ΗΠΑ είναι κομβικής συμμαχίας για το Ισραήλ καθώς χάρη σε
αυτήν το εβραϊκό κράτος έλαβε σημαντική οικονομική, πολιτική και διπλωματική
υποστήριξη.
Επομένως, οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη δημιουργία του κράτους τους Ισραήλ
ήταν αναμφίβολα ο εθνικισμός. Η πίστη στο έθνος η οποία σημαδεύει την πορεία των
Εβραίων στη διάρκεια της ιστορίας και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ενός λαού που
είναι διασπαρμένος σε διάφορα σημεία της γης. Καταλύτης σε αυτή τη διεργασία
αποτελεί το θρησκευτικό στοιχείο που διαχωρίζει τον Εβραίο από τον πληθυσμό του
κράτους που κατοικεί, δίνοντας του μια ξεχωριστή ταυτότητα η οποία τον ενώνει με
όλους τους υπόλοιπους ομόθρησκους του, ασχέτως με το που βρίσκεται ο καθένας.
Ο εθνικισμός μαζί με το θρησκευτικό στοιχείο διαμορφώνουν μια παράδοση η οποία
διατηρεί άσβεστη την ελπίδα και τη θέληση για δημιουργία εθνικής εστίας. Μετά τις
πρώτες επιτυχημένες απόπειρες σταδιακής εγκαθίδρυσης του κράτους, σημαντικό
ρόλο διαδραματίζει και ο πατριωτισμός των Εβραίων ο οποίος οδηγεί σημαντικό
κομμάτι του πληθυσμού να αποστραφεί την αφομοίωση στα κράτη καταγωγής και να
επιστρέψει στη Βιβλική γη για να αγωνισθεί για τη θεμελίωση του νέου κράτους.
Επίσης, καθοριστικό παράγοντα αποτελεί και ο οικονομικός, ο οποίος παρόλο που
συχνά δεν αναφέρεται βρίσκεται στο παρασκήνιο όλων των ενεργειών. Είναι βέβαιο
ότι χωρίς τη χρηματοδότηση από τους εύπορους Εβραίους της διασποράς και κυρίως
από την πανίσχυρη οικογένεια των τραπεζιτών Ρόθτσιλντ, η εξέλιξη του ζητήματος θα
ήταν τελείως διαφορετική.
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2.2.2 Η ανάδυση του αραβικού εθνικισμού και ο αγώνας κατά της αποικιοκρατίας

Αν μπορούσε να αποδώσει κανείς έναν ορισμό για τον αραβικό εθνικισμό θα έλεγε
απλά ότι πρόκειται για την πίστη ότι όλοι οι Άραβες αποτελούν μια πολιτική
κοινότητα(ή έθνος) και πρέπει να έχουν μια κοινή κυβέρνηση. Ωστόσο αυτός ο ορισμός
δεν είναι απόλυτα ορθός καθώς υπάρχουν αραβόφωνοι, οι οποίοι δε θεωρούν τους
εαυτούς τους Άραβες, ενώ δεν αντιμετωπίζονται και ως τέτοιοι από άλλους Άραβες,
όπως για παράδειγμα οι Λιβανέζοι Μαρωνίτες, οι Αιγύπτιοι Κόπτες. Πριν χρόνια σε
μια συνδιάσκεψη Αράβων ηγετών υιοθετήθηκε ένας άλλος ορισμός αναφορικά με τον
αραβικό εθνικισμό. Οι ηγέτες συμφώνησαν στο ότι «οποιοσδήποτε ζει στη χώρα μας,
μιλάει τη γλώσσα μας, ανατρέφεται με τον πολιτισμό μας και υπερηφανεύεται για τη
δόξα μας είναι ένας από εμάς».40
Από τον 16ο ως τον 20ο αιώνα, οι περισσότεροι Άραβες, υπάγονταν στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία και οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι η αραβική ταυτότητα δεν
διαδραμάτισε κάποιο σπουδαίο ρόλο στα πολιτικά πράγματα της Μέσης Ανατολής
μέχρι τον 20ο αιώνα. Οι περισσότεροι Άραβες μουσουλμάνοι φοβούνταν ότι
οποιαδήποτε προσπάθεια για αποδυνάμωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα
έπληττε το Ισλάμ. Ενίοτε, επαναστατούσαν κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
όπως κατά τη ουαχαμπιτική επανάσταση στην Αραβία τον 18ο αιώνα. Ωστόσο, η
συγκεκριμένη ομάδα επιθυμούσε να εξαγνίσει το Ισλάμ και όχι να δημιουργήσει ένα
αραβικό κράτος. Επομένως επιθυμούσαν τη διατήρηση του υπάρχοντος status quo και
δεν επεδίωκαν την οποιαδήποτε επανάσταση κατά των Τούρκων.
Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι Άραβες Μουσουλμάνοι. Τον 19ο αιώνα περίπου το ¼ των
Αράβων που βρίσκονταν υπό Οθωμανική κατοχή ανήκε σε προστατευόμενες
μειονότητες με πολλούς από αυτούς να είναι Χριστιανοί και οι οποίοι ήταν λιγότερο
πιθανό να ένιωθαν ένα αίσθημα αφοσίωσης για την Αυτοκρατορία σε σχέση με τους
Μουσουλμάνους. Πιθανότατα, ο αραβικός εθνικισμός δε θα είχε κερδίσει τη
μουσουλμανική αποδοχή εάν όλοι του οι οπαδοί ήταν εκδυτικοποιημένοι Χριστιανοί.
Το πρώτο αμιγώς μουσουλμανικό περιστατικό του αραβικού εθνικισμού ήταν μια
εκστρατεία τη δεκαετία του 1890 η οποία επεδίωκε την αναβίωση του αραβικού
χαλιφάτου, με προτιμώμενη έδρα τη Μέκκα. Ο πανισλαμισμός, ιδιαίτερα ισχυρός στις
τάξεις των μουσουλμάνων από τη δεκαετία του 1860 ,τους είχε παροτρύνει να ενωθούν
υπό τους Οθωμανούς Σουλτάνους.41
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2.2.3 Αραβικός εθνικισμός και Ισλαμισμός
Ο αραβικός εθνικισμός, όπως ο ισλαμισμός, αποσκοπούσε στη συνένωση ετερογενών
κοινωνικών τάξεων. Ο πρώτος διαλύοντας τες στο πλαίσιο μιας εξαγνισμένης «εθνικής
ενότητας», ο δεύτερος στηρίζοντάς τες σε μια εικονική Κοινότητα των Πιστών.
Ωστόσο, ο εθνικισμός στην πορεία διχάστηκε στο προοδευτικό «στρατόπεδο» με την
Αίγυπτο του Νάσερ, τη Συρία και το Ιράκ του κόμματος Μπάαθ και στο συντηρητικό
«στρατόπεδο» με τις μοναρχίες της Χερσονήσου και της Ιορδανίας. Η αντιπαράθεση
με το Ισραήλ αποτελούσε τον μοναδικό ίσως συναιτικό παράγοντα των δυο
αντιμαχόμενων πλευρών και ο οποίος επλήγη συνολικά από την ήττα στον Πόλεμο των
Έξι Ημερών το 1967.42 Η ήττα, υπονόμευσε τον εθνικισμό και οι νέες ισλαμιστικές
ιδέες που προέρχονταν από το έργο του Κοτμπ άρχισαν να διαδίδονται αρχικά από
φοιτητές στην Αίγυπτο, πολλοί από τους οποίους συνδέονταν με τους Αδελφούς
Μουσουλμάνους, και οι οποίοι τάσσονταν κατά της εξουσίας.

2.2.4 Η επανάσταση των Νεότουρκων

Η πρώτη σημαντική εξέλιξη για τον αραβικό εθνικισμό ήταν η επανάσταση των
Νεότουρκων το 1908, η οποία επανάφερε το από καιρό ανακληθέν οθωμανικό
σύνταγμα. Άνθρωποι που ζούσαν σε διάφορες αραβικές πόλεις ,όπως τη Βηρυτό, την
Ιερουσαλήμ, το Χαλέπι κλήθηκαν ξαφνικά να επιλέξουν αντιπροσώπους για μια βουλή
στην Κωνσταντινούπολη. Κάτι τέτοιο πυροδότησε ελπίδες για μια πιθανή
αραβοτουρκική φιλία και προώθηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας στο οθωμανικό
κράτος. Ωστόσο, οι ελπίδες σύντομα διαψεύστηκαν καθώς η αντιπροσώπευση στο
Κοινοβούλιο ευνοούσε ιδιαίτερα τους Τούρκους έναντι άλλων γλωσσικών, εθνικών και
θρησκευτικών μειονοτήτων της Αυτοκρατορίας.43
Επιπλέον παρουσιάστηκε περιστατικό νοθείας στα αποτελέσματα των εκλογών για να
εξασφαλιστεί τη μέγιστη δυνατή παρουσία του Κομιτάτου στη Βουλή. Συνεπώς, οι
Άραβες άρχισαν να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και τις απειλές για την ελευθερία
τους ιδιαίτερα όταν επιβλήθηκε η τουρκική ως γλώσσα διοίκησης και εκπαίδευσης.
Οι περισσότεροι Άραβες πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρέμειναν πιστοί στο
Κομιτάτο, στο οθωμανικό σύνταγμα που τους προσέφερε κοινοβουλευτική
εκπροσώπηση και σε μια κυβέρνηση στην οποία υπηρετούσαν λίγοι Άραβες ως
υπουργοί, πρέσβεις, αξιωματούχοι ή στρατιωτικά στελέχη. Ωστόσο έγιναν
διαβουλεύσεις μεταξύ μορφωμένων Αράβων για τη δημιουργία ενός κινήματος, το
οποίο στόχευε όχι στην απόσχιση από την Αυτοκρατορία αλλά σε μια ευρύτερη τοπική
αυτονομία και περιλάμβανε τρεις ομάδες.

42
43

Ιστορία της Μέσης Ανατολής, Arthur Goldschmidt Jr, εκδ. Επίκεντρο 304
Τζιχάντ, Ο ιερός Πόλεμος, Kepel Gilles, εκδ. Καστανιώτης, σελ 110

[24]

Η πρώτη επονομαζόμενη «Το Οθωμανικό Κόμμα Αποκέντρωσης», ιδρύθηκε το 1912
από Σύριους που ζούσαν στην Αίγυπτο και αναζητούσαν την αραβική υποστήριξη για
περισσότερη τοπική αυτονομία αντί του ισχυρού κεντρικού ελέγχου της οθωμανικής
αυτοκρατορίας.44Η δεύτερη «Αλ-Φατάτ» ήταν μια μυστική εταιρία νεαρών Αράβων
που σπούδαζαν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και οι οποίοι συγκάλεσαν ένα αραβικό
συνέδριο το 1913 στο Παρίσι με κύριο αίτημα την απόδοση ίσων δικαιωμάτων και
πολιτιστικής αυτονομίας στους Άραβες υπήκοούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.45Η
Τρίτη ομάδα, το «Αλ – Αχντ» (Συμβόλαιο) ήταν μια μυστική εταιρία Αράβων
αξιωματικών του οθωμανικού στρατού, η οποία πρότεινε τη μετατροπή της
οθωμανικής αυτοκρατορίας σε μια τουρκοαραβική δυαρχική μοναρχία, στα πρότυπα
της Αυστροουγγαρίας.46
Το επόμενο στάδιο καμπής στην άνοδο του αραβικού εθνικισμού, ήταν όταν η
οθωμανική αυτοκρατορία αποφάσισε τον Αύγουστο του 1914 να συμμετάσχει στον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο, τασσόμενη στο γερμανικό στρατόπεδο.47Η Γερμανία την εποχή
εκείνη ήταν μια υπολογίσιμη οικονομικά και στρατιωτικά δύναμη. Οι Γερμανοί
κατασκεύαζαν έναν σιδηρόδρομο από την Κωνσταντινούπολη έως τη Βαγδάτη, ο
οποίος θα κρατούσε ενωμένα τα εναπομείναντα οθωμανικά εδάφη. Επιπλέον, δύο
γερμανικά πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στη μεσόγειο και καταδιώκονταν από τον
βρετανικό στόλο, βρήκαν καταφύγιο στα Στενά τα οποία και παραδόθηκαν ως δώρα
μαζί με ολόκληρα τα γερμανικά πληρώματα στην οθωμανική κυβέρνηση. Η οθωμανική
κυβέρνηση και ο οθωμανικό λαός υποστήριζαν με τόσο θέρμη τον γερμανικό αγώνα
που, όταν τα νέα «τουρκικά» πλοία έβαλαν στον πόλεμο την Αυτοκρατορία
βομβαρδίζοντας το λιμάνι της Οδησσού, ο σουλτάνος κήρυξε τζιχάντ κατά της
Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. Αυτές οι τρείς χώρες είχαν μεγάλο ποσοστό
μουσουλμάνων υπηκόων οι οποίοι αν είχαν ακούσει το μήνυμα θα έπρεπε να είχαν
επαναστατήσει για λογαριασμό του Οθωμανού σουλτάνου-χαλίφη τους.48
Το 1916, ο Χουσεΐν, ηγέτης μιας από τις ανταγωνιζόμενες φατρίες, την οποία
αποκαλούσε Χασεμίτες και ήταν του ίδιου του Μωάμεθ, μισούσε τις συγκεντρωτικές
πολιτικές του Κομιτάτου και κήρυξε την ανεξαρτησία των Αράβων κατά του
Οθωμανικού ζυγού. Πολυάριθμοι Άραβες στη Χετζάζη καθώς και στη Παλαιστίνη και
στη Συρία άρχισαν να πολεμούν κατά των Τούρκων. Στα τέλη Οκτωβρίου του 1918
και ενώ η Αραβική Επανάσταση μαινόταν, η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπέγραψε μια
συνθηκολόγηση με τους Συμμάχους στο Μούδρο. Οι Άραβες που είχαν στο πλευρό
τους τη δέσμευση των Γάλλων και των Βρετανών για την αυτοδιάθεση τους φάνηκαν
ικανοποιημένοι. Η ανεξαρτησία τους ωστόσο φάνταζε ακόμα μακρινό όνειρο.49
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Κατά τη διάρκεια του πολέμου η Βρετανία είχε υποσχεθεί τα οθωμανοκρατούμενα
αραβικά εδάφη σε άλλους ενδιαφερόμενους. Έτσι η Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία
υπέγραψαν μια μυστική συνθήκη, τη λεγόμενη Συμφωνία Σάικς- Πίκο, η οποία
υπογράφτηκε το Μάιο του 1916 και προέβλεπε ότι η Γαλλία θα αναλάμβανε μεγάλο
μέρος της βορειοδυτικής Συρίας καθώς και μια σφαίρα επιρροής στη συριακή
ενδοχώρα, συμπεριλαμβανομένων της Δαμασκού, του Χαλεπίου και της Μοσούλης.50
Η Βρετανία θα διοικούσε το νότιο Ιράκ καθώς επίσης θα ήλεγχε μια εδαφική
επικράτεια από τα αιγυπτιακά σύνορα μέχρι την ανατολική Αραβία, καλύπτοντας έτσι
βρετανικό έλεγχο μεταξύ της Μεσογείου και του Περσικού Κόλπου. Επιπλέον ένας
θύλακας γύρω από τη Τζάφα και την Ιερουσαλήμ θα τίθονταν υπό διεθνή έλεγχο
καθώς η Ρωσία επιθυμούσε ένα μέρος από τη διαχείριση των χριστιανικών άγιων
Τόπων. Ουσιαστικά, η μόνη περιοχή που παρέμεινε στους Άραβες για να κυβερνήσουν
χωρίς ξένους κυβερνήτες ή συμβούλους ήταν η αραβική έρημος. Ο Χουσεΐν, γνώριζε
για τη μυστική αυτή συμφωνία καθώς είχε πληροφορηθεί τόσο από Τούρκους
πράκτορες όσο και από μυστικές συμμαχικές συνθήκες, τις οποίες είχαν δημοσιεύσει
κομμουνιστές όταν αυτοί ανέλαβαν την εξουσία στη Ρωσία το 1917.Ο Χουσεΐν ωστόσο
θεωρούσε σημαντικότερα τα πλεονεκτήματα μιας αραβικής επανάστασης κατά των
Τούρκων από τους κινδύνους που ελλόχευε η εν λόγω Συνθήκη. Ωστόσο, η
αγγλογαλλική συμφωνία αποτέλεσε προδοσία για τους υπόλοιπους Άραβες
εθνικιστές.51
Η απόφαση της Βρετανίας που ανακοινώθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1917 να συμβάλει
στην ίδρυση εβραίικού κράτους στην Παλαιστίνη, θορύβησε ιδιαίτερα τους Άραβες. Η
απόφαση, γνωστή ως Διακήρυξη Μπάλφουρ προέβλεπε τη δημιουργία ενός εβραϊκού
κράτους στη γη της Παλαιστίνης. Με το πέρας του πολέμου, το Νοέμβριο του 1918, η
επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Γούντροου Ουίλσον ο οποίος είχε προτείνει μια
σειρά αρχών, γνωστά ως Δεκατέσσερα Σημεία, με βάση τα οποία ήθελε οι Σύμμαχοι
να οικοδομήσουν την ειρήνη, μόλις θα έληγε ο πόλεμος. Ωστόσο, η Βρετανία και η
Γαλλία, οι Σύμμαχοι που είχαν υποστεί τις περισσότερες απώλειες από τον πόλεμο,
ήταν αποφασισμένες να υπαγορεύσουν τους όρους της Συνθήκης.
Οι ηττημένες δυνάμεις- Γερμανία, Αυστρία-Ουγγαρία και Οθωμανική Αυτοκρατορία
δε μπορούσαν να παραστούν στη διάσκεψη ειρήνης έως ότου υπέγραφαν τους όρους.
Τα Δεκατέσσερα Σημεία προέβλεπαν την κατάργηση των μυστικών συνθηκών,
προωθούσε την αυτοδυναμία των λαών καθώς πρότεινε και τη σύσταση της Κοινωνίας
των Εθνών για αποτροπή μελλοντικών πολέμων. Η Ρωσία, ως πλέον κομμουνιστική
δύναμη, είχε υπογράψει μια ξεχωριστή συνθήκη ειρήνης με τη Γερμανία ήταν επίσης
αποκλεισμένη από τη Συνδιάσκεψη ειρήνη. Όλα αυτά είχαν ως συνέπεια οι νικητές
σύμμαχοι να εγκαταστήσουν εντολές στα αραβικά εδάφη αψηφώντας τα όνειρα των
Αράβων για δημιουργία ανεξάρτητων κρατών.
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2.2.5 Δημιουργία Κράτους Ισραήλ και ανάδυση αραβικού εθνικισμού

Καμπή στην ανάπτυξη του αραβικού εθνικισμού αποτέλεσε η αραβοϊσραηλινή
διαμάχη για την Παλαιστίνη. Η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1948, καθώς και ο πόλεμος μεταξύ του νέου κράτους και των
Αράβων γειτόνων του ήταν ένα επαναστατικό γεγονός που ενεργοποίησε πολλές
δραστικές αλλαγές στο χώρο της Μέσης Ανατολής. Για τους Ισραηλινούς, αυτός ο
πόλεμος ήταν μια πάλη για την εβραϊκή ανεξαρτησία κατά των αυτοχθόνων
Παλαιστινίων αρχικά, του βρετανικού ιμπεριαλισμού καθώς και των στρατών των
αραβικών χωρών.
Πολλοί Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι από την έως τότε εστία τους αναζήτησαν καταφύγιο
στην Λωρίδα της Γάζας, η οποία τότε βρισκόταν υπό αιγυπτιακή κατοχή καθώς επίσης
στην Ιορδανία, τη Συρία και τον Λίβανο. Κάποιοι μάλιστα από αυτούς τους πρόσφυγες
έγιναν ένθερμοι Άραβες εθνικιστές. Όσον αφορά τους Εβραίους μαχητές, αυτοί δεν
ανήκαν όλοι στην ίδια στρατιωτική δύναμη.52 Σημαντικό στρατιωτικό παρακλάδι της
Εβραϊκής Υπηρεσίας ήταν η Χαγκάνα. Μια άλλη στρατιωτική δύναμη που επεδίωκε
να ιδρύσει ένα εβραϊκό κράτος και στις δύο πλευρές του ποταμού Ιορδάνη ήταν η
Ιρκούν Τζβάι Λεούμι, η οποία μάλιστα διέπραξε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις με
κυριότερη ίσως τη σφαγή στο Ντέιρ Γιασίν το 1948 καθώς και τη τοποθέτηση βομβών
στο ξενοδοχείο του Βασιλιά Δαβίδ της Ιερουσαλήμ το 1946. Η Χαγκάνα λίγο μετά την
ανεξαρτησία, μετονομάστηκε σε Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και οι Ισραηλινοί
χωρίστηκαν για πρώτη φορά καθώς η Ιρκούν και η ακόμα πιο ακραία συμμορία Στερν
αντιστάθηκαν στην ενσωμάτωση τους με τη Χαγκάνα. Η αραβική ήττα στο πόλεμο του
1948, οφείλεται κυρίως στην άρτια προετοιμασία του εβραϊκού στρατού για επικείμενη
επίθεση των Αράβων καθώς επίσης και στο φτωχό ηθικό των Αράβων, οι οποίοι
υπερεκτίμησαν την εβραϊκή δύναμη. Από τις Μεγάλες Δυνάμεις, πρώτες που έσπευσαν
να αναγνωρίσουν το Ισραήλ, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση.53
Η κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία προμήθευσε τεράστιες ποσότητες οπλισμού στο
Ισραήλ και πολλές κομμουνιστικές χώρες τάχθηκαν με το μέρος των Εβραίων κυρίως
γιατί ήθελαν να ελαττώσουν τη βρετανική επιρροή στη Μέση Ανατολή καθώς επίσης
ήλπιζαν ότι το νέο ισραηλίτικο κράτος θα υιοθετούσε το σοσιαλισμό ή ακόμη και τον
κομμουνισμό. Όσον αφορά τη στάση των ευρωπαϊκών κρατών στη δημιουργία του
νέου κράτους, οι μνήμες του ολοκαυτώματος ήταν ακόμη νωπές καθώς και η
ανάρρωση από τον Πόλεμο, τις έκαναν να δουν θετικά την ίδρυση του νέου κράτους.

52
53

Ιστορία της Μέσης Ανατολής, Arthur Goldschmidt Jr, εκδ. Επίκεντρο 322
στο ίδιο

[27]

Μεσολαβητικές προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών

Τα Ηνωμένα Έθνη, προσπάθησαν να μεσολαβήσουν και να διευθετήσουν την
αραβοϊσραηλινή διαμάχη. Όλα τα αραβικά κράτη ήταν αντίθετα με το σχέδιο
διαμελισμού του 1947 και τη δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη.
Από τον Μάιο του 1967, η ιστορία της Μέσης Ανατολής επηρεάστηκε βαθιά από την
αραβοισραηλινή διαμάχη. Στις 5 Ιουνίου του ίδιου έτους, το Ισραήλ εξαπόλυσε
αεροπορικά χτυπήματα κατά των Αράβων γειτόνων του με αποτέλεσμα η Αίγυπτος, η
Συρία και η Ιορδανία να ηττηθούν.54
Ο λεγόμενος πόλεμος των 6 Ημερών, αφού τόσες μέρες χρειάστηκε το Ισραήλ να
νικήσει τον πόλεμο, αντίκρουσε την μέχρι τότε κοινή αντίληψη ότι το εβραϊκό κράτος
δε μπορούσε να νικήσει τους Άραβες χωρίς τη δυτική συνδρομή των συμμάχων του.
Ο μύθος ότι το Ισραήλ ήταν ανίκητο καταρρίφθηκε στη συνέχεια όταν τον Οκτώβριο
του 1973 ένας άλλος πόλεμος που ξεκίνησε από την Αίγυπτο και τη Συρία απέδειξε
ότι ένας αραβικός στρατός μπορούσε να επιδείξει επιτυχία έναντι της στρατιωτικής
ισχύος του Ισραήλ. Ο πόλεμος αυτός, γνωστός ως «Ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ»
ήταν πιο σφοδρός από τον «Πόλεμο των 6 Ημερών» και πιο μεγάλος σε ανθρώπινες
ζωές και εξοπλισμό. Επιπρόσθετα, είχε ως συνέπεια τον τετραπλασιασμό της τιμής
του πετρελαίου. Ως συνέπεια τα Ηνωμένα Έθνη προσπάθησαν να επιλύσουν τη
διαμάχη ωθώντας το Ισραήλ και τους Άραβες σε μία συμφωνία. Ο πρόεδρος της
Αιγύπτου φάνηκε πιο διαλλακτικός με αποτέλεσμα να ταξιδέψει το Νοέμβριο του
1977 στην Ιερουσαλήμ και να συμμετάσχει σε διάφορες συνδιασκέψεις ειρήνης με
άλλα υψηλόβαθμα στελέχη. Ως αποτέλεσμα των συνομιλιών, υπογράφτηκαν οι
Συμφωνίες του Κάμπ Ντέιβιντ που ακολουθήθηκαν το Μάρτιο του 1977 από μια
αιγυπτιο-ισραηλινή συνθήκη. Ωστόσο δεν υπήρχε γενική ειρήνευση.55
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2.2.7 Οργανισμός για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης

Ο Οργανισμός για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης από την άλλη, είχε ως σκοπό
τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους για τους Παλαιστίνιους . Δημιουργήθηκε
το 1964 από τον Αραβικό Σύνδεσμο όπου κατά την κρίση των αραβικών κρατών
προσπάθησε να ενισχύσει τα περιθώρια αυτονομίας του τόσο απέναντι στον
Σύνδεσμο αλλά και απέναντι στα υπόλοιπα κράτη- μέλη χωρίς ωστόσο να καταφέρει
να απελευθερωθεί από τους πολιτικούς περιορισμούς που έθετε το αραβικό
διακρατικό σύστημα.56
Ο 21ος αιώνας και η ανάδειξη της τρομοκρατίας σε διεθνές πλέον επίπεδο, έδωσε στο
Ισραήλ το πάτημα έτσι ώστε το Παλαιστινιακό να χαρακτηριστεί από
εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας σε μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του
Ισραήλ, το οποίο προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και κατά συνέπεια τη
θέση του στο διεθνές σύστημα έχει κάθε δικαίωμα να πράξει τα «δέοντα»
χρησιμοποιώντας θεμιτά και αθέμιτα μέσα.57Επιπρόσθετα, η υποστήριξη που
παρείχαν τα υπόλοιπα αραβικά κράτη στον παλαιστινιακό λαό κλονίστηκε λόγω των
περιφερειακών πολέμων που ξέσπασαν, δηλαδή εναντίον του καθεστώτος των
Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, εναντίον του Ιράκ αλλά και ο Πόλεμος των 34 Ημερών
εναντίον του Λιβάνου το 2006 καθώς και οι ένοπλες επιθέσεις σε Ιράν και Συρία.
Όσον αφορά σε τοπικό επίπεδο, ο θάνατος του Γιασέρ Αραφάτ, ιστορικού ηγέτη της
παλαιστινιακής ενότητας καθώς και η φθορά της Φατάχ και η άνοδος στην πολιτική
σκηνή της ισλαμικής Χαμάς αποδυνάμωσε περισσότερο τον παλαιστινιακό λαό.58
Η άνοδος της ισλαμικής Χαμάς στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2006 είχε ως
αποτέλεσμα την απόλυτη αντίρρηση της για οποιαδήποτε συνεργασία και επίλυση
των διαφορών με το Ισραήλ με ειρηνικά μέσα καθώς αρνείται να το αναγνωρίσει. Ο
ένοπλος αγώνας συνεχίζεται μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και οι Ηνωμένες
Πολιτείες πιέζουν για εκδημοκρατισμό της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης, ο οποίος έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ, μάταια όμως καθώς ο
ένοπλος αγώνας συνεχίζεται. Παράλληλα το Ιούνιο του 2007 ξεσπά ακήρυκτος
εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των δυνάμεων της Χαμάς και της Φάταχ.59
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Το έναυσμα στάθηκε από τις δηλώσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών ότι
προτίθενται να ενισχύσουν τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής που
βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Φάταχ. Με τη σειρά της η ισλαμική Χαμάς προχώρησε
σε έλεγχο ολόκληρης της Γάζας και ακολούθησε μια σειρά από αιματηρές
συγκρούσεις και λεηλατήσεις κτιρίων . Ο Μαχμούντ Αμπάς, Πρόεδρος της
Παλαιστινιακής Αρχής που βρισκόταν στη Δυτική όχθη, κατηγόρησε την Χαμάς για
πραξικόπημα , κήρυξε τα παλαιστινιακά εδάφη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και
προχώρηση στην εξαγγελία εκλογών. Την υποστήριξή τους στο ηγέτη της
Παλαιστινιακής Αρχής εξέφρασαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες
καθώς και τα Ηνωμένα έθνη, ενώ σε αντίθεση με τα υπόλοιπα αραβικά κράτη που
τήρησαν σιωπή, το Ισραήλ δήλωσε πρόθυμο να προχωρήσει σε διάλογο με τον
Μαχμούντ Αμπάς. 60 Ο αποκλεισμός που επέβαλε το Ισραήλ έπειτα τη νίκη της
Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας με σκοπό να την αναγκάσει να σταματήσει τις
επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον της εδαφικής του επικράτειας, είχε ως αποτέλεσμα τη
στέρηση των κατοίκων σε είδη πρώτης ανάγκης. Ωστόσο ο κίνδυνος αυξάνεται
εναντίον του ίδιου του Ισραήλ καθώς πλέον τα μέτωπα είναι ανοιχτά τόσο στη Γάζα
όσο και στο Νότιο Λίβανο με τη δράση της Χεζμπολλάχ.
Πολλοί διεθνείς δρώντες, μεταξύ των οποίων και ο ΟΗΕ, καταδίκασαν τον
αποκλεισμό ενώ αντίθετα η ισραηλινή πολιτική στηρίχθηκε τόσο από τις Ηνωμένες
Πολιτείες όσο και από της Ευρωπαϊκή ένωση οι οποίες απέδωσαν τον χαρακτηρισμό
τρομοκρατικής οργάνωσης στην Χαμάς και πίστευαν ότι ο αποκλεισμός αποτελούσε
τη λύση για πιθανή ανατροπή της.61 Τον Δεκέμβριο του 2008, το Ισραήλ εξαπέλυσε
επίθεση εναντίον της αποκλεισμένης Γάζας με την κωδική ονομασία «Σκληρό
Μολύβι» , η οποία ήταν σαρωτική καθώς καταστράφηκαν ολοσχερώς σπίτια,
υποδομές και κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από χίλιους άμαχους ανθρώπους. Ο
στόχος για το Ισραήλ ωστόσο επετεύχθη καθώς η Χαμάς αποδυναμώθηκε αλλά η
λύση φαινόταν να απομακρύνεται καθώς η Φατάχ και η Παλαιστινιακή αρχή
αποδυναμώθηκαν περισσότερο.62
Οι αραβικές εξεγέρσεις του 2011 με την πτώση των καθεστώτων της Τυνησίας, της
Αιγύπτου και της Λιβύης επανάφεραν το Παλαιστινιακό στον απόηχο κυρίως λόγω
της σχέσης συγκοινωνούντων δοχείων της Μέσης Ανατολής με την Βόρεια Αφρική.
Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής και ο ηγέτης της Χαμάς, Χαλέντ Μεσάαλ
υπέγραψαν σύμφωνο εθνικής συμφιλίωσης. Όπως είναι φυσικό λόγο αφενός της
γεωγραφικής τους θέσης αλλά και λόγω της τότε θέσης τους ως περιφερειακές
δυνάμεις, η Αίγυπτος και η Συρία έπαιζαν δια δραματικό ρόλο στη διαμόρφωση του
Παλαιστινιακού.
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Η Αίγυπτος συνόρευε με τη Λωρίδα της Γάζας και επιπλέον φαινόταν πιστή στις
συμφωνίες του Κάμπ Νταιηβιντ που είχε υπογράψει και προσδιόριζαν ειρήνη με το
Ισραήλ.63
Ωστόσο η ανερχόμενη Κυβέρνηση του Καίρο δε φαινόταν διατεθειμένη να συνεχίσει
την απαθή για το Παλαιστινιακό πολιτική Μουμπάρακ, ο οποίος ήταν ένθερμος
υποστηριχτής του Αμπάς και έδειξε διατεθειμένη να εξομαλύνει την κατάσταση και
τη γεφύρωση του χάσματος που άνοιξε ο παλαιστινιακός εμφύλιος το 2007. Με βάση
αυτές τις συνθήκες, οι ηγέτες της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Αρχής προχώρησαν
σε συμφωνία, μια απόφαση κοινή καθώς αντιλήφθηκαν ότι λόγω του αιματηρού
εμφυλίου είχαν χάσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του Ισραήλ, την ενότητα
τους.
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Κεφάλαιο 3. Γέννηση και εξέλιξη Ισλαμιστικών κινημάτων

3.1 Θεωρητική Προσέγγιση Ισλαμιστικών Φονταμενταλιστικών Κινημάτων

Με τον όρο «ισλαμιστικό κίνημα» (ή ισλαμικό κίνημα) ή αλλιώς πολιτικό Ισλάμ,
περιλαμβάνονται «όλα τα κινήματα του σύγχρονου μουσουλμανικού κόσμου που
χαρακτηρίζονται από πολιτική ιδεολογία, κοινωνικο-πολιτική δράση, πολιτικούς –και
όχι θρησκευτικούς- στόχους αλλαγής της υφιστάμενης κοινωνίας και πολιτείας».64
Ο Youssef Choueiri, στο πλαίσιο του ισλαμικού φονταμενταλισμού, διακρίνει το
αναβιωτικό κίνημα («revivalism») μεταξύ 1744-1885, το μεταρρυθμιστικό κίνημα
(«reformism») μεταξύ 1839-1954 και το ριζοσπαστικό κίνημα («radicalism») από το
1945 μέχρι σήμερα.65
Το αναβιωτικό κίνημα έκανε την αρχή των θρησκευτικο- πολιτικών κινημάτων που
ασχολήθηκαν με την κοινωνική και ηθική μεταρρύθμιση το 1744. Οι ακόλουθοί του
συνέθεσαν μια ολιστική ερμηνεία του Ισλάμ και απαιτούσαν την καθαρότητα του,
καλώντας για μια κοινωνική τάξη που θα βασίζεται σε μια αυτάρκη ισλαμική
εναλλακτική. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις του αναβιωτικού ισλαμιστικού κινήματος
είναι ο ουαχαμπισμός (wahhabism) και ο μαχντισμός.66
Ο ουαχαμπισμός ιδρύθηκε από τον Μουχάμαντ Ίμπν Αμπντέλ Ουάχαμπ τον 11ο αιώνα
και χαρακτηρίζεται από την τάση επιστροφής στις ισλαμικές παραδόσεις. Ο
Μαχντισμός ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα από τον Μουχάμαντ Άχμαντ μπεν Αμπντάλλα, ο
οποίος αυτοονομάστηκε Mahdi, δηλαδή Μεσσίας, και προέτρεψε τους πιστούς του σε
τζιχάντ.67
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Ο John L. Esposito στο βιβλίο του “Islam: The Straight Path” παρουσιάζει το γενικό
ιδεολογικό πλαίσιο του αναβιωτικού κινήματος, όπου το Ισλάμ είναι ο απόλυτος και
περιεκτικός τρόπο ζωής, ενώ η θρησκεία συνδέεται με την πολιτική, τον νόμο και την
κοινωνία. Η απομάκρυνση από τον σωστό δρόμο του Ισλάμ και η υιοθέτηση του
δυτικού τρόπου ζωής είχε ως αποτέλεσμα οι μουσουλμανικές κοινωνίες να αποτύχουν.
Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να γίνει αποκατάσταση του νόμου του Θεού
μέσω της αντικατάστασης του δυτικού τρόπου ζωής από τους ισλαμικούς νόμους. Η
επιστροφή στο Ισλάμ μια θρησκευτικο-πολιτική και κοινωνική μεταρρύθμιση ή
επανάσταση, η οποία είναι εμπνευσμένη από το Κοράνι και από το πρώτο μεγάλο
ισλαμικό κίνημα οδηγούμενο από τον Προφήτη, η οποία θα ανανεώσει την κοινωνία.
Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι αποδεκτές, αλλά με την προϋπόθεση ότι
διασφαλίζεται η ισλαμική πίστη και οι ισλαμικές αξίες. Τέλος, το αναβιωτικό κίνημα
θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία του εξισλαμισμού, απαιτεί οργανώσεις αφοσιωμένων και
εκπαιδευμένων μουσουλμάνων, που με τις ενέργειες τους, θα καλούν τους υπόλοιπους
μουσουλμάνους να αγωνιστούν μέσω της τζιχάντ πρόθυμα ενάντια στην διαφθορά και
στην κοινωνική αδικία.68
Όσον αφορά το μεταρρυθμιστικό κίνημα, στόχος των δημόσιων λειτουργών, των
νομοδιδάσκαλων και των διανοούμενων ήταν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και ο
εκσυγχρονισμός σε όλα τα επίπεδα καθώς υπήρχε υπεροχή της Ευρώπης μέσω των
ισλαμιστικών κειμένων.69
Οι μεταρρυθμίσεις ξεκίνησαν την περίοδο του Τανζιμάτ (1839-1871) όπου το κέντρο
εξουσίας μεταφέρθηκε από το παλάτι στην Υψηλή Πύλη. Το Τανζιμάτ παρείχε ένα
σύνολο μεταρρυθμίσεων που αφορούσαν τις σχέσεις ατόμου- κράτους. Για
παράδειγμα, οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις είχαν ως σκοπό την απόκτηση
ευρωπαϊκού εξοπλισμού και την αύξηση του στρατού. Δημιουργήθηκαν υπουργεία και
επιτροπές σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ενώ παράλληλα έγιναν μεταρρυθμίσεις
στην εκπαίδευση, στη φορολογία καθώς δόθηκε έμφαση σε νομοθετικές και δικαστικές
λειτουργίες.70
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Οι Νέο Οθωμανοί ήταν οι πρώτοι που αντιτάχθηκαν στο Τανζιμάτ. Ήταν η πρώτη
Οθωμανική ομάδα, που προσπάθησε να συνδυάσει τις δυτικές ιδέες με το Ισλάμ, όπως
ελευθερία και ισότητα, χρησιμοποιώντας ακόμα τα μέσα επικοινωνίας.71
Εκτός των Νέο Οθωμανών, κριτική στο μεταρρυθμιστικό κίνημα άσκησαν και οι
σαλαφιστές, το όνομα των οποίων προέρχεται από τη λέξη salaf που σημαίνει
προκάτοχος ή πρόγονος. Οι σαλαφιστές, ήθελαν την επιστροφή στο πρώιμο Ισλάμ του
Κορανίου και της Σούνα.72 Ιδιαίτερη επιρροή, μεταξύ άλλων, άσκησε και ο Χασάν Αλ
Μπάνα, ιδρυτής της οργάνωσης των Αδελφών Μουσουλμάνων.
Τέλος, το ριζοσπαστικό κίνημα αποτελεί το σύγχρονο ισλαμικό φονταμενταλισμό. Η
τζιχάντ για τους ριζοσπάστες ισλαμιστές αποτελεί ενδεδειγμένη και αποτελεσματική
μέθοδο έτσι ώστε να κυριαρχήσει ο Λόγος του Θεού. Για αυτούς, κρίνεται απαραίτητο
να δημιουργηθεί ένα ισλαμικό σύστημα διακυβέρνησης που να βασίζεται στη θέληση
του Θεού. Όσον αφορά τη νομιμότητα των ισλαμικών κυβερνήσεων κρίνεται στο κατά
πόσο βασίζεται στη σαρία και όσες κυβερνήσεις δεν την ακολουθούν είναι παράνομες
και όσοι δεν την εφαρμόζουν είναι άπιστοι, και ο ιερός πόλεμος είναι απαραίτητος προς
τους απίστους. Επομένως το τζιχάντ, για τους ριζοσπάστες ισλαμιστές είναι
θρησκευτικό καθήκον απέναντι στους απίστους. Οι εβραίοι και οι χριστιανοί
θεωρούνται γενικά άπιστοι λόγω της σύνδεσής τους με την αποικιοκρατία και
θεωρούνται συνεργάτες μιας συνωμοσίας κατά του Ισλάμ και του μουσουλμανικού
κόσμου.
Ο John L.Esposito, διαχωρίζει τους ριζοσπάστες ή όπως τους αποκαλεί νέο- αναβιωτές
(neo-reviavalist) από τους εκσυγχρονιστές ισλαμιστές και τους σεκουλαριστές. Οι
εκσυγχρονιστές ισλαμιστές προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα δυτικοποιημένο
Ισλάμ και ο εκσυγχρονισμός αυτός πλησίασε το επίπεδο της εκκοσμίκευσης, δηλαδή
του διαχωρισμού της θρησκείας από την κοινωνία.
Οι ριζοσπάστες υποστήριζαν την αυτάρκεια του Ισλάμ και την επιστροφή σε αυτό, με
σκοπό την δημιουργία ενός ισλαμικού κράτους, με βάση την ολιστική θεώρηση του
Ισλάμ και την πρώτη ισλαμική κοινωνία.73 Ωστόσο, η αποτυχημένη προσπάθεια για
εκσυγχρονισμό σε πολιτικό, εκπαιδευτικό και κρατικό επίπεδο είναι αποτέλεσμα της
σύγχρονης πολιτικο-ιδεολογικής μορφής του ισλαμισμού.
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Ο 19ος αιώνας έφερε στη Μέση Ανατολή τις ευρωπαϊκές αποικιακές δυνάμεις και τη
δυτική επιστήμη και τεχνολογία, καθώς και την παρακμή του Ισλάμ. Αποτέλεσμα ήταν
η ανάπτυξη του ισλαμικού μοντερνισμού, η εκ νέου ερμηνεία του κλασσικού Ισλάμ,
για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου74 και τα ισλαμιστικά
κινήματα ως αντίδραση αυτού.
Η οργάνωση των Αδελφών Μουσουλμάνων της Αιγύπτου αποτέλεσε μεγάλη επιρροή
στα ισλαμιστικά κινήματα και λειτούργησε ως πρότυπο ισλαμιστικής οργάνωσης. Τα
ιερά τεμένη και τα πανεπιστήμια ήταν οι χώροι στρατολόγησης των μελών της
οργάνωσης. Οι νεοεισερχόμενοι έπρεπε να περάσουν κάποια στάδια μαθητείας και
εκπαίδευσης, η οποία συνίστατο σε μαθήματα τοπογραφίας, χρήσης όπλων και
εκρηκτικών καθώς και πρακτική εφαρμογή των παραπάνω.75
Ωστόσο, εκτός από του Αδελφούς Μουσουλμάνους της Αιγύπτου, τα τελευταία χρόνια
έκαναν την εμφάνιση τους διάφορα άλλα ισλαμιστικά κινήματα σκορπίζοντας το
θάνατο σε χιλιάδες πολίτες και εγείροντας ανησυχία στις παγκόσμιες κυβερνήσεις. Τα
σημαντικότερα από αυτά τα κινήματα θα αναφερθούν παρακάτω.

3.2 Ανάδυση ισλαμιστικών κινημάτων

Στο πλαίσιο της ευρύτερης κατηγορίας των μη κρατικών δρώντων, η εμφάνιση μιας
σειράς ένοπλων ομάδων στη Μέση Ανατολή έχει προσελκύσει μεγάλη ανησυχία και
διεθνές ενδιαφέρον καθώς η δράση τους δεν περιορίζεται μόνο στον αραβικό κόσμο.
Ένοπλες ομάδες οι οποίες δε συνδέονται άμεσα με το κράτος δρουν αιφνιδιαστικά σε
όλο τον κόσμο σκορπίζοντας τον θάνατο σε απλούς πολίτες. Ωστόσο η τρομοκρατία
και οι ψυχολογικές επιχειρήσεις που σκοπό έχουν το φόβο δεν είναι καινούριο
φαινόμενο στην ανθρώπινη ιστορία.
Τη δεκαετία του 1970 έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες ισλαμιστικές οργανώσεις
οι οποίες αψηφούν το κράτος και διακρίνονται για τον υπερεθνικό χαρακτήρα της
ιδεολογίας και της οργάνωσής τους. Σύμφωνα με έναν από τους συνηθέστερους
ισχυρισμούς τους, τα ισλαμιστικά κινήματα απορρίπτουν τη διαίρεση του
μουσουλμανικού κόσμου σε κράτη και λαούς καθώς θεωρούν ότι το κράτος στη
σύγχρονη μορφή του είναι μια δυτική δημιουργία και όλοι οι μουσουλμάνοι
μοιράζονται μια κοινή ταυτότητα ως μέλη της ούμα ή της Κοινότητας των Πιστών.
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Σύμφωνα με το Κοράνι, όλοι οι πιστοί είναι αδέρφια (49:10) ο διχασμός μεταξύ των
λαών καταδικάζεται (49:13) και ο θεός αναγνωρίζεται ως ο μοναδικός κυρίαρχος πάνω
στη γη (38:65-6). Οι ισλαμιστικές οργανώσεις δρουν σε υπερεθνικό επίπεδο, εμπνέουν
η μια την άλλη μέσω της ιδεολογίας ενώ οι «αγωνιστές» τζιχαντιστές μουσουλμάνοι
μετακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη με σκοπό να συμμετέχουν στον αγώνα.
Η ξαφνική άνοδος πολιτικών ομάδων που επεδίωκαν την ανακήρυξη του ισλαμικού
κράτους, ορκίζονταν μόνο στο Κοράνι, επικαλούνταν τον τζιχάντ, τον ιερό αγώνα για
τον Θεό και στρατολογούσαν τα μέλη τους ενέγειρε ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα.
Ορισμένα ισλαμιστικά κινήματα κατάφεραν να καταλάβουν την εξουσία ενώ άλλα
απέτυχαν. Όπως θα αναφερθεί εκτενώς παρακάτω ο Χομεϊνί στο Ιράν πέτυχε να
μετατρέψει το Ιράν σε θεοκρατικό κράτος ενώ αντίθετα η ομάδα Αλ Τζιχάντ δεν πέτυχε
το ίδιο με τη δολοφονία του προέδρου Σαντάτ στην Αίγυπτο, το 1981. Η θεαματική
τρομοκρατική πράξη της 11ης Σεπτεμβρίου στην καρδιά των ΗΠΑ ήταν ένα έγκλημα
που διέπραξαν ισλαμιστές.
Ως απαρχή αυτής της αναπτυσσόμενης καμπύλης ήταν το 1979, όταν ο Χομεϊνί, όπως
θα αναφερθεί παρακάτω, επέστρεψε θριαμβευτής στο Ιράν και τα σοβιετικά
στρατεύματα εισέβαλλαν στο Αφγανιστάν. Τα δυο αυτά γεγονότα είχαν ως συνέπεια
τη σεισπείρωση φονταμενταλιστικών κινημάτων και τη διάδοση της ιδεολογίας τους.

3.3 Ιρανική Επανάσταση
Η Ιρανική Επανάσταση ή αλλιώς γνωστή ως Ισλαμική Επανάσταση ξεκίνησε τον
Ιανουάριο του 1978, με τις πρώτες μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στην εξουσία του
Σάχη. Ο Σάχης εγκατέλειψε την χώρα τον Ιανουάριο 1979, έπειτα από τις συνεχόμενες
απεργίες που κατέλυσαν την οικονομία της χώρας, και τη θέση του ανέλαβε ο
Αγιατολάχ Χομεϊνί που επέστρεψε από την εξορία. Η ισλαμιστική περίοδος αρχίζει την
επαύριον του αραβοϊσραηλινού πολέμου, τον Οκτώβριο του 1973, τον οποίο κέρδισε
η Σαουδική Αραβία και τα άλλα κράτη που εξάγουν πετρέλαιο- η τιμή του οποίου
εκτινάχθηκε σε υψηλά επίπεδα. Η ισλαμική επανάσταση του 1979, σφραγίζει εκείνη
την ανατροπή. Το Ιράν του Χομεϊνί, ενσαρκώνοντας το ριζοσπαστικό ισλάμ ανέτρεψε
το κράτος του σάχη και οικοδόμησε πάνω στα ερείπια του μια ισλαμική δημοκρατία
καθώς και η Σαουδική Αραβία, η οποία εξυμνεί την ηθική αυστηρότητα και στους
κόλπους των τάξεων της ανήκουν όλα τα κοινωνικά στρώματα θα αναμετρηθούν άγρια
για τον έλεγχο της έννοιας του ίδιου του ισλαμισμού.76
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Έτσι από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, οι βασικοί παράγοντες του ισλαμιστικού
κινήματος βρίσκονται στην πολιτική σκηνή των περισσότερων μουσουλμανικών
χωρών. Ο ισλαμισμός έχει εξαπλωθεί παντού στον μουσουλμανικό κόσμο, δίνοντας
την υπόσχεση ότι θα εγκαθιδρύσει την κοινωνία της δικαιοσύνης των πρώτων χρόνων
του Ισλάμ, του κράτους που ίδρυσε ο Προφήτης στη Μεδίνα.77
Η ιρανική επανάσταση προβλημάτισε τους κυβερνώντες καθώς ο Χομεϊνί κατάφερε να
ενώσει τους εμπόρους, τους φτωχούς ακόμη και τις μη θρησκευόμενες μεσαίες τάξεις.
Στην επανάσταση του 1979, το νέο καθεστώς του Ιράν εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του
προς τη Δύση, καταλαμβάνοντας την αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη όπου
πήραν όμηρους περισσότερους από εξήντα Αμερικανούς, απαιτώντας την επιστροφή
του Σάχη, των συγγενών τους και της περιουσίας του στο Ιράν. Οι αμερικανικές και
ιρανικές δυνάμεις είχαν υπάρξει, για πολλά χρόνια διπλωματικοί, οικονομικοί και
στρατιωτικοί σύμμαχοι.
Με την κρίση ωστόσο του 1979, η κατάσταση αυτή άλλαξε ριζικά. Το εξαγριωμένο
πλήθος με το σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική» έθετε σε κίνδυνο τους Αμερικανούς
υπήκοούς, οι οποίοι παρέμεναν ανενημέρωτοι για την προγενέστερη ιρανική πολιτική
της χώρας τους. 78 Η αλλαγή προεδρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια περίοδο από
τον Ρόναλντ Ρίγκαν, είχε ως συνέπεια την λήξη της ομηρίας των Αμερικανών πολιτών
στην Τεχεράνη, αλλά γρήγορα αντιμετώπισε μια σειρά νέων προβλημάτων όσον αφορά
το Ιράν και άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής.
Οι Τούρκοι παρέμειναν στην Κύπρο και οι Σύριοι στον Λίβανο, οι Σοβιετικοί
σκλήραναν τη στάση τους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ εισέβαλε στο Ιράν. Ο πόλεμος
κατά του επαναστατικού Ιράν από τον Σαντάμ Χουσεΐν το 1980, είχε την υποστήριξη
τόσο των μοναρχιών του Κόλπου όσο και την εύνοια της Δύσης. Με τη σειρά της η
Τεχεράνη, χρησιμοποιεί την τρομοκρατία και δυτικούς ομήρους μέσω της λιβανέζικης
Χεζμπολάχ για να ανατρέψει υπέρ αυτής το συσχετισμό δυνάμεων και διαταράσσει το
προσκύνημα στη Μέκκα. Ο πόλεμος μεταξύ Ιράκ και Ιράν έληξε το 1988, επιφέροντας
υλικές ζημιές και απώλεια ενός εκατομμυρίου ζωών.
Ωστόσο το κύριο πεδίο αυτής της διαμάχης εκτυλίσσεται στο Αφγανιστάν, όπου ο
αφγανικός τζιχάντ έχει κεφαλαιώδη σημασία στην εξέλιξη του ισλαμιστικού κινήματος
σε όλο τον κόσμο, γίνεται ο κατεξοχήν αγώνας του, με τον οποίο ταυτίζονται όλοι οι
οπαδοί του, μετριοπαθείς και ριζοσπάστες.79 Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, Αφγανοί
επαναστάτες έδιωξαν τους Σοβιετικούς.
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Πέραν των μουτζαχεντίν, στο Αφγανιστάν αγωνίζονται «ιεροί πολεμιστές» που
προέρχονται από την Αίγυπτο, την Αλγερία, την Αραβική Χερσόνησο και από την
νότια και νοτιοανατολική Ασία, οι οποίοι συνιστούν τα «διεθνή τάγματα». Παράλληλα,
η άνοδος άλλων ακραίων ισλαμιστικών κινημάτων στην εξουσία όπως του Ισλαμικού
Μετώπου Σωτηρίας στην Αλγερία, το οποίο κερδίζει τις πρώτες εκλογές μετά την
ανεξαρτησία καθώς και το στρατιωτικό πραξικόπημα στο Σουδάν όπου κάνει τον
ιδεολόγο Χάσαν ελ Τουράμπι κυρίαρχο της χώρας. Την ίδια περίοδο, ο Χομεϊνί
αναγκάζεται να υπογράψει εκεχειρία με το Ιράκ.
Η τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα σημαδεύτηκε από την πτώση του κομμουνισμού,
στην ανάδυση εξτρεμιστικών ομάδων όπως η Αλγερινή Ένοπλη Ισλαμική Ομάδα
(ΕΙΟ), η δράση σε διεθνές επίπεδο των Αφγανών ταλιμπάν καθώς η εμφάνιση του
Οσάμα Μπιν Λάντεν.

3.4 Η επίθεση της 11η Σεπτεμβρίου και οι συνέπειες για τη Μέση Ανατολή

Ο Ψυχρός Πόλεμος μπορεί να έληξε το 1991, αλλά οι συνεχείς αλλαγές και οι
συνεχόμενες συγκρούσεις τόσο μεταξύ των εθνών όσο και εντός των κρατών
εξακολουθούν να υφίστανται, ειδικότερα στο εύθραυστο υποσύστημα της Μέσης
Ανατολής. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 πολλοί πολιτικοί της Δύσης καθώς
και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούσαν για την απειλή της τρομοκρατίας και του
ισλαμικού φονταμενταλισμού.
Στη σύγχρονη εποχή έχουν υπάρξει πολύνεκρες επιθέσεις από μέλη τρομοκρατικών
οργανώσεων με κυριότερο ίσως το πλήγμα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στο
παγκόσμιο κέντρο εμπορίου στη Νέα Υόρκη με χιλιάδες νεκρούς πλήττοντας το
σύμβολο κύρους και ισχύος της μοναδικής μέχρι τότε υπερδύναμης. Η αντίδραση των
Ηνωμένων Πολιτειών και η εσφαλμένη ταύτιση της τρομοκρατίας με το Ισλάμ ήταν
άμεση με τις ΗΠΑ να διεξάγουν πόλεμο εναντίον του θεοκρατικού ταλιμπανικού
καθεστώτος του Αφγανιστάν, στο έδαφος του οποίου βρισκόταν ο Οσάμα Μπιν
Λάντεν, ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ Κάιντα και υπεύθυνης του
τρομοκρατικού χτυπήματος. Κύριος στόχος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής
ήταν η πάταξη της τρομοκρατίας και η ρητορική που ακολουθήθηκε από τον τότε
Αμερικανό πρόεδρο George Bush Jr. είναι χαρακτηριστική της οργανωμένης αυτής
προσπάθειας «εάν δεν είστε μαζί μας, είστε εναντίον μας».80
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Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέδειξε τους κύριους υπεύθυνους της
τρομοκρατίας που για τις ΗΠΑ αποτελούσαν τον «άξονα του κακού», δηλαδή το Ιράκ,
το Ιράν, τη Συρία και τη Βόρεια Κορέα, οι οποίες προ 11ης Σεπτεμβρίου θεωρούνταν
από τις Ηνωμένες Πολιτείες εχθρικές προς τα συμφέροντά τους και απειλητικές προς
την ειρήνη και τη διεθνή σταθερότητα. Έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθέτησαν έναν
νέο δόγμα εξωτερικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών της
διεθνούς τρομοκρατίας, αυτό του προληπτικού πολέμου.
Οι ΗΠΑ με τη σύμπραξη του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνουν σε μια μονομερή
ενέργεια ανατροπής του καθεστώτος του Ιράκ με την κατηγορία ότι διαθέτει όπλα
μαζικής καταστροφής και υποθάλπει την τρομοκρατία χωρίς την έγκριση του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ως απόρροια του πολέμου ήταν χιλιάδες νεκροί και
τεράστια κύματα προσφύγων στις γειτονικές χώρες. Η επέμβαση έφερε μια
ολοκληρωτική αλλαγή στο περιφερειακό υποσύστημα της Μέσης Ανατολής,
αποδυναμώνοντας βασικούς περιφερειακούς δρώντες όπως το Ιράν αλλά και τη
γειτονική Συρία.

3.5 Χαρτογράφηση της τρομοκρατίας
Η τρομοκρατία ως φαινόμενο καταγράφεται στα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων
εδώ και πολλούς αιώνες. Εμφανίζεται σε διάφορες ιστορικές περιόδους με
διαφορετικές μορφές που ως στόχο έχουν την πρόκληση φόβου μέσω απειλών ή
πραγματοποίηση θεαματικών πράξεων βίας όπως βομβιστικών ενεργειών, ομηριών,
δολοφονιών.
Την επαύριον του τρομοκρατικού χτυπήματος στη Νέα Υόρκη, όλοι οι εκπρόσωποι
των κυβερνήσεων του κόσμου συναντήθηκαν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών και σχεδόν άπαντες συμφώνησαν για την ομώνυμη καταδίκη της τρομοκρατίας.
Ωστόσο δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε έναν ορισμό για αυτή.
Αν μπορούσαμε να αποδώσουμε έναν ορισμό στην τρομοκρατία τότε θα μιλούσαμε για
ένα εργαλείο βίαιης και με ανορθόδοξα μέσα πολιτικής έκφρασης από μη κρατικούς
δρώντες. Ωστόσο οι τρομοκράτες δεν είναι πάντοτε μη κρατικοί δρώντες. Η
τρομοκρατία ασκείται από άτομα ή από μυστικές οργανώσεις ως αντίδραση σε μια
εδραιωμένη κυβέρνηση, είτε εκλεγμένη είτε δικτατορική.81 Πολλά κράτη σε όλο τον
κόσμο χρησιμοποιούν ή ενθαρρύνουν τις τρομοκρατικές οργανώσεις για να κρατηθούν
στην εξουσία.
Σήμερα στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής δραστηριοποιούνται πολλές ομάδες
που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από Κυβερνήσεις διαφόρων χωρών. Από τις
πιο γνωστές είναι το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFPSC), η Χεζμπολάχ, η Οργάνωση του Αμπού Νιντάλ (ANO) και η Κουρδική
αυτονομιστική οργάνωση PKK που αναπτύχθηκε στην Τουρκία.
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Φυσικά οι ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις όπως αυτή της Αλ Κάιντα και του
αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους έχουν μονοπωλήσει το διεθνές ενδιαφέρον
αφενός λόγω των καταστροφικών τους ενεργειών και αφετέρου λόγω των
αιφνιδιαστικών επιθέσεων. Τα γεγονότα της 11η Σεπτεμβρίου του 2001 τόνισαν με
εμφατικό τρόπο το τέλος μιας εποχής και τη χαραυγή μιας νέας. Η λεγόμενη
«μονωπολική» στιγμή των Ηνωμένων Πολιτειών χάθηκε μετά τα τραγικά γεγονότα και
το αναδυόμενο παράδειγμα της Al Qaida, του ISIS και άλλων τρομοκρατικών
οργανώσεων καταδεικνύοντας την ανάγκη χάραξης μιας κοινής παγκόσμιας
στρατηγικής η οποία να βασίζεται στις σημερινές προκλήσεις για την ασφάλεια.
Μάλιστα σε μια μελέτη του ο Joseph Nye υποστηρίζει ότι για την αντιμετώπιση της
τρομοκρατικής απειλής χρειάζεται παγκόσμια συνδρομή.82

Η CIA ορίζει την τρομοκρατία ως:
«την απειλή ή χρήση βίας για πολιτικούς σκοπούς από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, οι
οποίες δρουν είτε υπέρ είτε κατά κάποιας αναγνωρισμένης κυβερνητικής εξουσίας, όταν
τέτοιες πράξεις έχουν στόχο να συγκλονίσουν ή να εκφοβίσουν μια ομάδα μεγαλύτερη
από εκείνη των άμεσων θυμάτων».83

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει αρκετές οργανώσεις παγκόσμια
τρομοκρατικές. Στη Μέση Ανατολή δραστηριοποιούνται αρκετές οι οποίες έχουν
προκαλέσει πλήγματα τόσο στο εσωτερικό των χωρών που δραστηριοποιούνται όσο
και παγκόσμια. Μεταξύ των οποίων, φονικότερες είναι η Χεζμπολάχ, η Αλ Κάιντα,
το ISIS.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί πολλά για τις τρομοκρατικές επιθέσεις αναλύοντας
την ψυχολογία καθώς και το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο αυτών που γίνονται
«μάρτυρες» για χάριν της τζιχάντ.
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Ο David Ignatius, αρθρογράφος της Washington Post αναφέρει για την τρομοκρατία:

Όταν διαβάζεις ότι οι μουσουλμάνοι τρομοκράτες, που ανατίναξαν τον υπόγειο του
Λονδίνου, μπορεί να συναντήθηκαν, πριν από την επίθεση, σε ταξίδι για να κάνουν
ράφτινγκ στην Ουαλία, συνειδητοποιείς ότι πρόκειται για έναν πολύ ιδιαίτερο εχθρόκαι έναν που είναι αναγνωρίσιμος στους φοιτητές ιστορίας: είναι η ισλαμική εκδοχή της
επανάστασης των προνομιούχων. Ανέβηκαν τόσο ψηλά και τόσο γρήγορα στην
ιλιγγιώδη κλίμακα του δυτικού πολιτισμού, ώστε εξοργίστηκαν, αποπροσανατολίστηκαν
και έγιναν ευάλωτοι στην χειραγώγηση. Ο πνευματικός τους ηγέτης είναι ο γιός ενός
Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχου που ανατράφηκε με μεγάλες ιδέες και πάρα πολύ
χρήμα. Δημιούργησε μια νέα ταυτότητα για τον εαυτό του ως ηγέτη της τζιχάντ,
κραδαίνοντας τη σημαία ενός πρωτόγονου Ισλάμ από τις ημέρες του προφήτη Μωάμεθ.
Το αποκορύφωμα αυτού του στρεβλού συνδυασμού αρχαίων και σύγχρονων στοιχείων
ήταν να οδηγήσουν «ιεροί πολεμιστές» τα αεροπλάνα τους πάνω σε ουρανοξύστες.
(εφημερίδα η Καθημερινή, 31 – 7- 2005)

Στο άρθρο Μάρτυρες και δολοφόνοι αναφέρονται τα εξής:
Οι ισλαμοτρομοκράτες δεν αισθάνονται ότι επιτίθενται, αλλά ότι αμύνονται στα
«χτυπήματα» της Δύσης. Ένα μυθικό ισλαμικό παρελθόν κατασκευάζεται για να
αντιπαρατεθεί στην αθλιότητα του παρόντος. Ο πολιτισμός τους Ισλάμ είναι τέλειος και
πρέπει να αποκτήσει την αλλοτινή του δόξα. Σε τέτοια συμφραζόμενα η σκέψη γίνεται
χοντοειδής και ανιστορική, οι αποχρώσεις χάνονται. Ο κόσμος διαιρείται μανιχαιστικά
στους καλούς και τους κακούς, σε θύτες και θύματα.
Στη βάση της τρομοκρατικής λογικής λειτουργεί η συμβολική αφαίρεση: τα άτομαακόμη και οι απλοί, ανυποψίαστοι άνθρωποι- δεν υπάρχουν ως πλήρεις υπάρξεις αλλά
ως σύμβολα- συμβολίζουν τον «εχθρό». Η Σούχα Μπεσάρα, καταδικασθείσα για
απόπειρα δολοφονίας του Αντουάν Λαχάντ, αρχηγού του στρατού του νότιου Λιβάνου,
λέει σχετικά: «Σε μια στρατιωτική επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένας στόχος, ο εχθρός.
Στον Αντουάν Λαχάντ έβλεπα(όχι έναν άνθρωπο αλλά) μόνο αυτό που συμβόλιζε»
(Ελευθεροτυπία,18-6-2005). Όσο πιο έντονα τα συναισθήματα απόγνωσης και
εκδίκησης των τρομοκρατών, τόσο πιο μεγάλη είναι η συμβολική αφαίρεση. Σε τελική
ανάλυση, όλοι συμβολίζουμε τον «εχθρό».
(…)
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Η ισλαμική τρομοκρατία δε θα καταπολεμηθεί με χοντροειδείς απλουστεύσεις του τύπου
«ή με εμάς ή με αυτούς» (Μπούς) ή «ο αγώνας του πολιτισμού κατά της βαρβαρότητας»
(Μπλέρ). Αυτού του είδους η σκέψη είναι τόσο μανιχαιστική όσο η σκέψη των
τρομοκρατών. Η απλή απάντηση στην τρομοκρατία είναι: καλύτερη αστυνόμευση. Η
σύνθετη απάντηση, όμως, περιλαμβάνει και των αγώνα για το μυαλό και την καρδιά
των 1,3 δισεκατομμυρίων μουσουλμάνων σε όλον των κόσμο – είναι η θάλασσα στην
οποία κινούνται οι τρομοκράτες. Μόνο αν κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα θα μπορέσουμε
να ξαναβρούμε την ανέμελη ρουτίνα μας.
Για να συμβεί αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε την ευθύνη μας για τα όσα εγκληματικά
διαπράξαμε στη Μέση Ανατολή. (Χ.Κ. Τσούκα, εφημερίδα Το Βήμα 17-7-2005)

3.6 Αλ Κάιντα
Αμέσως μετά τις τρομοκρατικές επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και το
Πεντάγωνο από την τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα, η αμερικανική κυβέρνηση
άρχισε προετοιμασίες για την εισβολή στο Αφγανιστάν, την αιχμαλώτιση του Οσάμα
Μπιν Λάντεν, ηγέτη της Αλ Κάιντα και καταστροφή των στρατοπέδων εκπαίδευσης
της Αλ Κάιντα. Πολλές ήταν οι χώρες που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν την
κυβέρνηση Μπους κατά της τρομοκρατικής απειλής, μεταξύ των οποίων και το
Πακιστάν. Η κυβέρνηση Μπους σε αυτόν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας
συμμάχησε με πολλές ασιατικές και αφρικανικές κυβερνήσεις κατά των ανταρτικών
ομάδων που συνδέονταν με ή εμπνέονταν από την Αλ Κάιντα.
Στόχος της Αλ Κάιντα, η οποία ξεκίνησε από το Αφγανιστάν και τώρα ο βασικός της
πυρήνας βρίσκεται στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του
Πακιστάν, είναι να εξαλείψει την επιρροή και την παρουσία της Δύσης από τον
μουσουλμανικό κόσμο, να ανατρέψει τις κυβερνήσεις των μουσουλμανικών χωρών
που έχουν «αποστατήσει» από τον δρόμο του Ισλάμ και να δημιουργήσει ένα
πανισλαμικό χαλιφάτο που θα διέπεται από το νόμο της σαρία.84
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3.7 Η Χεζμπολάχ και ο Πόλεμος των «33 Ημερών»
Η Χεζμπολάχ δημιουργήθηκε για να εξαλείψει τους Ισραηλίτες και να βελτιώσει την
κατάσταση των Αράβων στην περιοχή. Η οργάνωση προσέλαβε τους Εβραίους σε
μάχες και τρομοκρατικές επιθέσεις με την πάροδο των χρόνων σημαντική επιτυχία.
Στη δεκαετία του '80, η Χεζμπολάχ έγινε σεβαστή στους Άραβες λόγω των δικών τους
ικανότητα να συγκρατεί τους Ισραηλίτες.85 Η Χεζμπολάχ που δρα στο νότιο Λίβανο,
στη μεθόριο με το Ισραήλ κατάφερε να κυριαρχήσει πολιτικά στο νότιο Λίβανο αφενός
χάρη στο κοινωνικό έργο που προσφέρει και αφετέρου χάρη στην αμετακίνητη στάση
της έναντι του Ισραήλ. Στις 25 Ιουνίου του 2006 συλλαμβάνεται ένας Ισραηλινός
στρατιώτης στη Λωρίδα της Γάζας και στη συνέχεια συλλαμβάνονται δύο άλλοι
Ισραηλινοί στρατιώτες στο νότιο Λίβανο από τη φιλοιρανική σιιτική οργάνωση
Χεζμπολάχ. Η αντίδραση του Ισραήλ ήταν και στις δύο περιπτώσεις άμεση. Έναρξη
ευρείας κλίμακας στρατιωτικών επιθέσεων, τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στον
Λίβανο, ο οποίος βρέθηκε σε πολεμικό κλοιό, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις τον
απομόνωσαν από στεριάς και από θαλάσσης, και οι υποδομές του βομβαρδίζονταν με
στόχο να αποκοπεί η Χεζμπολάχ από τις πηγές ανεφοδιασμού της. Στο νέο αυτό
πόλεμο, περιοχές του Ισραήλ δέχονταν για πρώτη φορά καταιγισμό πυρός από τη
Χεζμπολάχ με πυραύλους αυξημένου βεληνεκούς, πλήττοντας ως και τη Χάιφα. Το
Ισραήλ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να αφεθούν ελεύθεροι οι
κρατούμενοι, να τιμωρηθούν οι τρομοκράτες και να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος που
αντιπροσωπεύουν για την ασφάλεια του Ισραήλ.
Τα αποτελέσματα του νέου πολέμου στον Λίβανο, του πολέμου των «33 Ημερών» ήταν
απολύτως αρνητικά για το Ισραήλ, αφού δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους του και
αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Αντίθετα, ηττήθηκε από τη Χεζμπολλάχ η οποία πέτυχε
το μέχρι τότε ακατόρθωτο, αυξάνοντας έτσι το γόητρο και το κύρος της. Η Χεζμπολάχ
καθοδηγούμενη από τον Hassan Nassrallah απέδειξε ότι διαθέτει έναν αριθμό
στρατιωτικών δυνατοτήτων μεταξύ των οποίων μικρών και μέσου βεληνεκούς
ρουκέτες και πυραύλους. Αυτή η περίπτωση αποδεικνύει την ικανότητα ενός μη
κρατικού δρώντα να μελετήσει και να αποδημήσει τα ευάλωτα σημεία του δυτικού
στρατιωτικού μοντέλου.

85

Thomas F. Lynch III, “The Impact of ISIS on Global Salafism and South Asian Jihad.” Current Trends
in Islamist Ideology 19 (August 2015): 91)

[43]

Οι δύο βασικές ισλαμιστικές οργανώσεις στην Συρία και το Ιράκ, που χρησιμοποιούν
και την τρομοκρατία στις δραστηριότητές τους, είτε εγχώρια είτε και παγκόσμια, και
στις οποίες θα επικεντρωθεί η προσοχή μας είναι η Jabhad alNusra ή Al-Nusra Front
(:Μέτωπο Αλ Νούσρα) και το DAESH [ακρωνύμιο που στα αραβικά σημαίνει adDawlah al-Islāmiyah fī 'l-ʿIrāq wa-sh-Shām, ενώ στα αγγλικά The Islamic State of Iraq
and al-Sham (:Το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του αλ- Σαμ, όπου αλ-Σαμ
μεταφράζεται ως «Το Λεβάντες», «Η Μεγάλη Συρία» -Συρία, Λίβανος, Ισραήλ,
Ιορδανία, Παλαιστίνη και τμήμα της νοτιοανατολικής Τουρκίας-, «Συρία» ή
«Δαμασκός»] ή ISIS (:Islamic State of Iraq and Syria) ή ISIL (:Islamic State of Iraq
and the Levant) ή IS (:Islamic State).86

3.8 Μέτωπο Αλ Νούσρα

Η Συρία αποτέλεσε λόγω της ανεκτικής στάσης της προς άλλες εξτρεμιστικές ομάδες,
όπως την Αλ Κάιντα, τη Χεζμπολλάχ, πεδίο δράσης για ανάδειξη κι άλλων
εξτρεμιστικών οργανώσεων. Το 2012, δημιουργήθηκε η Jabhad al-Nusra, μια
ισλαμιστική σουνιτική πολιτικοφυλακή που αποτελούσε αρχικά παρακλάδι της Αλ
Κάιντα στη Συρία. Ηγέτης της είναι ο Abu Mohammad al-Jawlani ή al-Golani, ένας
Σύριος τζιχαντιστής και μέλος του Ελεύθερου Συριακού Στρατού. Στόχος της
οργάνωσης είναι η ανατροπή του καθεστώτος του σιίτη Άσαντ και να εγκαθιδρύσει ένα
ισλαμικό κράτος στην Συρία. Το κίνημα έχει ενεργή δράση στον συριακό εμφύλιο,
προκαλώντας διάφορες βομβιστικές επιθέσεις όπως στο Χαλέπι και στη Δαμασκό και
έχει προχωρήσει σε απαγωγές, οι οποίες αποτελούν και τον κύριο τρόπο
χρηματοδότησης της οργάνωσης μέσω των λύτρων.87
Ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ, Abu Bakr al-Baghdadi, τον Απρίλιο του
2013, προσπάθησε να συγχωνεύσει την Αλ Νούσρα και το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ
σε μια ομάδα με το όνομα: “The Islamic State of Iraq and al-Sham” (ISIL). Ωστόσο, δε
συνέβη κάτι τέτοιο και από τότε οι δυο ομάδες λειτουργούν ξεχωριστά. Τον
Φεβρουάριο του 2014, η Al-Qaeda αποκηρύσσει κάθε δεσμό με το Ισλαμικό Κράτος
του Ιράκ, με αποτέλεσμα να μην έχει επίσημη εκπροσώπηση στο Ιράκ και ταυτόχρονα
αφήνει την Jabhad al-Nusra ως μοναδικό της εκπρόσωπο στην Συρία.88
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Οι σχέσεις των δυο ομάδων φτάνουν στα άκρα με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν
συγκρούσεις μεταξύ τους. Μάλιστα ο ηγέτης της Al-Nusra Front, ο Abu Mohammad
al-Jawlani, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera δήλωσε ότι «Δεν υπάρχει λύση ανάμεσα
σε εμάς και αυτούς (το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ) στο μεσοδιάστημα ή στο εγγύς
μέλλον».89

Τον Ιούλιο του 2016, η Αλ Νούσρα ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις σχέσεις της με την
Αλ Κάιντα και ότι αλλάζει το όνομά της σε “Jabhat Fatah al-Sham” [:Μέτωπο για την
απελευθέρωση του αλ-Σαμ (Συρία)], προκειμένου να μην συγχέεται από την διεθνή
κοινότητα με την Αλ Κάιντα και να μην θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση αλλά ένα
επαναστατικό κίνημα.90

3.9 Η ανάδυση και η πτώση του αυτοαποκαλούμενου ισλαμικού κράτους

Η ίδρυση του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους ξεκίνησε μετά την εισβολή των
Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ το 2003. Τότε ένας Ιορδανός σαλαφιστής τζιχαντιστής,
επικεφαλής της ομάδας «Το Κόμμα του μονοθεισμού του Τζιχάντ» προκάλεσε τον
θαυμασμό του Οσάμα Μπίν Λαντεν, ηγέτη της Αλ Κάιντα και τον ενέταξε στην ομάδα
του, μετονομάζοντας παράλληλα τη δική του ομάδα σε «Αλ Κάιντα του
Ιράκ».91Πρωταρχικό μέλημα της ομάδας ήταν σε πρώτη φάση η εκδίωξη των
αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ. Στην συνέχεια ήταν η ίδρυση μιας ισλαμικής
αρχής ως χαλιφάτου και την επέκταση του τζιχάντ σε γειτονικές χώρες και τέλος η
σύγκρουση με το Ισραήλ.92Στο πλαίσιο των επεκτατικών φιλοδοξιών και της ίδρυσης
ενός χαλιφάτου, το ISIL αλλάζει το όνομά του και αυτοαποκαλείται, από τον Ιούνιο
του 2014 μέχρι σήμερα, Islamic State (:Ισλαμικό Κράτος) ή αλλιώς αναφέρεται με την
συντομογραφία IS.93
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Το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος, μετά την ανακοίνωσή του για χαλιφάτο το
2013, δεν περιορίζει την δράση του σε Συρία και Ιράκ. Έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις
σε όλο τον πλανήτη, σκορπίζοντας τον θάνατο και τον τρόμο. Έχουν γίνει
περισσότερες από 140 τρομοκρατικές επιθέσεις σε 29 χώρες, εκτός από την Συρία και
Ιράκ, και έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.043 άνθρωποι, ενώ ο αριθμός των τραυματιών
ανέρχεται σε πολλούς περισσότερους.94
Το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος, που υποστηρίζει τη δημιουργία του
ισλαμικού χαλιφάτου, άλλαξε την κατάσταση και έφερε μια νέα προοπτική στη θέση
των μη κρατικών φορέων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Απαρτίζεται κυρίως από
Σουνίτες εξτρεμιστές μαχητές και είναι στελεχωμένο από Ιρακινούς αξιωματικούς που
υποστήριζαν παλαιότερα τον Σαντάμ Χουσεΐν.
Η στρατιωτική ήττα της Συρίας από το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος ειδικά
όταν το τελευταίο αιχμαλώτισε στρατιωτικές βάσεις και κυβερνητικούς στρατιώτες,
αύξησε το φόβο στις τάξεις των Αλεβιτών. Ως συνέπεια, το ισλαμικό κράτος εισέβαλλε
στο Ιράκ υπό την ηγεσία του χαλίφη τους Αμπού Μπακρ αλ- Μπαγκντάντι και
κατάφερε να κυριαρχήσει τη Μοσούλη και άλλες ιρακινές περιοχές.
Το ισλαμικό κράτος, ως φράξια της Αλ Κάιντα στο Ιράκ, έγινε βασικός παράγοντας
στο Συριακό εμφύλιο πόλεμο όταν μαχητές από το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και λίγοι
υποστηριζόμενοι από την Αλ-Καιντα εξτρεμιστές της Συρίας, γνωστοί ως Μέτωπο ΑλΝούσρα, ένωσαν τις δυνάμεις τους τον Απρίλιο του 2013. Τον επόμενο χρόνο, το
Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε τη Μοσούλη και το Τικρίτ, ενώ συνέχισε τον πολιτικό
έλεγχο στην πλειοψηφία του σουνιτικού Ιράκ. Στις 29 Ιουνίου του 2014, ο ΑλΜπαγκντάντι ανακοίνωσε την ίδρυση ενός χαλιφάτου υπό την εξουσία του, με το ISIL
να μετονομάζεται σε Ισλαμικό Κράτος.
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Τακτικές
Οι μαχητές του αυτοαποκαλούμενου ισλαμικού κράτους χρησιμοποιούν βίαιες
τακτικές προκειμένου να προκαλούν φόβο στους διάφορους πληθυσμούς. Οι τακτικές
αυτές βασίζονται στη θρησκευτική εκκαθάριση, τις δημόσιες εκτελέσεις και τη
σεξουαλική βία κατά των γυναικόπαιδων. Αναγκάζουν χριστιανούς, εβραίους και τους
Γιαζίντι να μεταστρέφονται στη δική τους εκδοχή για το Ισλάμ, εγκαταλείποντας τα
σπίτια τους και τις περιουσίες τους πληρώνοντας υψηλότατους φόρους και αν
αντισταθούν στις πρακτικές αυτές η ενναλακτική λύση είναι η δολοφονία τους.
Οι Χριστιανοί στην πόλη Μοσούλη, μετά την κατάληψή της από το IS, είχαν να
επιλέξουν μεταξύ του ασπασμού τους στο Ισλάμ, των φόρων ή του θανάτου τους.95 Με
βάση έκθεση του ΟΗΕ, το Ισλαμικό Κράτος κατηγορείται ότι διαπράττει γενοκτονία
εις βάρος της μειονότητας Yazidis στην Συρία και το Ιράκ και προσπαθεί να τους
αφανίσει θεωρώντας τους άπιστους. Κατά την αιχμαλώτισή τους, το IS λαμβάνει μέτρα
ώστε να παρεμποδίζονται οι γεννήσεις μεταξύ των Yezidis, χωρίζοντας τους άντρες
από τις γυναίκες. Τους άντρες τους δολοφονούν ή τους βασανίζουν. Τις γυναίκες και
τα ανήλικα κορίτσια, τα πουλούν ως λάφυρα πολέμου, τα υποδουλώνουν και τα
υποβάλουν σε σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση ή και σε σεξουαλική δουλεία. Τα
ανήλικα αγόρια τα εκπαιδεύουν ώστε να γίνουν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους.96
Οικονομικά, το Ισλαμικό Κράτος στηρίχθηκε, στην αρχή, σε ιδιώτες από το Κουβέιτ
και την Σαουδική Αραβία97 και έπειτα στον εδαφικό του έλεγχο, που του παρέχει
οικονομική αυτάρκεια και διαφοροποιημένους πόρους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των
εσόδων του είναι το πετρέλαιο και το φυσικό υγραέριο, καθώς στηρίζεται σε περιοχές
με πετρελαιοπηγές που ελέγχει στην Συρία, όπως το Ομάρ, και το Ιράκ.
Το Ισλαμικό Κράτος βασίζει την ιδεολογία του στην αυστηρή και κατά γράμμα
ερμηνεία του Ισλάμ, απορρίπτοντας τις υπόλοιπες ισλαμικές αντιλήψεις ως αποκλίσεις
από το αγνό Ισλάμ. Απώτερος σκοπός των βίαιων τακτικών που χρησιμοποιούν έναντι
άλλων είναι η επαναφορά του πρώτου ισλαμικού χαλιφάτου και των θρησκευτικών
θεμελίων του. Χιλιάδες ξένοι μαχητές τόσο από τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο όσο και
από τις υπόλοιπες χώρες συνεχίζουν να πυκνώνουν τις τάξεις του.

Ωστόσο, το αυτοαποκαλούμενο ισλαμικό κράτος σήμερα έχει χάσει μεγάλο μέρος των
εδαφών που κατείχε στο Ιράκ και στη Συρία. Στον χάρτη φαίνεται η δραστηριότητα
95

“Christians at the mercy of jihadi”, The Financial Times, 25/7/2014,
http://www.ft.com/cms/s/0/15f99066-13f6-11e4-8485-00144feabdc0.html#axzz4ID5P2wvi
96
Βλ. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Ιούνιος 15,
2016, “''They came to destroy'': ISIS Crimes Against the Yazidis”, βλ.
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf
97
“Syria Iraq: The Islamic State militant group”, BBC, 2/8/2014, http://www.bbc.co.uk/news/worldmiddle-east-24179084

[47]

του από το 2013, όποτε και κατέλαβε τη Ράκα, το 2017 που έχασε τον έλεγχο της
Μοσούλη στο Ιράκ και τέλος το 2018 με την απώλεια της Ράκα. Πλέον το
αυτοαποκαλούμενο ισλαμικό κράτος ελέγχει το Deir al-Zour της Συρίας και την
επαρχία Anbar του Ιράκ καθώς και μερικές διάσπαρτες περιοχές.98Η πτώση του
Ισλαμικού Κράτους μπορεί να καθησύχασε τις παγκόσμιες κυβερνήσεις, ωστόσο ο
ηγέτης τους, Mohammed Baqr al-Baghdadi, εξακολουθεί να βρίσκεται εν ζωή.
Επιπλέον, το αυτοαποκαλούμενο ισλαμικό κράτος βασίζεται πάνω σε μια ιδεολογία
την οποία εξακολουθούν να υποστηρίζουν πολλοί οπαδοί του.

Ιούνιος 2014

Αύγουστος 2015

Ιούλιος 2016

Ιούνιος 2017

Φεβρουάριος
2018

Για να κατανοήσουμε ωστόσο πως λειτουργεί αυτή η ιδεολογία, θα πρέπει να
ανατρέξουμε στο γράμμα του Νόμου – δηλαδή το Κοράνι - το οποίο επικαλούνται και
στο όνομα του Αλλάχ προβαίνουν σε τρομοκρατικές επιθέσεις σκορπίζοντας το θάνατο
σε εκατοντάδες πολίτες.
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Κεφάλαιο 4. Θεωρητική Προσέγγιση του Ισλάμ
4.1 Η θρησκεία του Ισλάμ
Μια νεότερη αλλά εξίσου δογματική θρησκεία με το Χριστιανισμό είναι το Ισλάμ.
Ιδρυτής της υπήρξε ο Μωάμεθ( 570-632 μ.Χ) και οι κυριότεροι κλάδοι της είναι οι
Σουνίτες και οι Σιίτες Ισλαμιστές, όπου και οι σιίτες με την σειρά τους διαχωρίζονται
στους δωδεκαδιστές, στους ζαϊντίτες και στους ισμαηλίτες ή εβδομιστές.99 Η λέξη
Ισλάμ σημαίνει υποταγή στο θέλημα του θεού και οι πιστοί καλούνται να αποδέχονται
την πίστη τους προς τον Αλλάχ και τον προφήτη του, Μωάμεθ ο οποίος υπήρξε ο
τελευταίος για τους μουσουλμάνους προφήτης. Γεννήθηκε γύρω στο 570 μ.Χ στη
Μέκκα, σημαντικό πόλο προσκυνητών χάρη στον ιερό βράχο Καάμπα αλλά
αναγκάστηκε λόγω της εχθρότητας των τοπικών αυτοκρατόρων να εγκατασταθεί στη
Μεδίνα και να συνεχίσει εκεί τη διδασκαλία του. Η εσωτερική αυτή μετανάστευση του
622, γνωστή ως «εγίρα» αποτελεί αφετηρία του μουσουλμανικού ημερολογίου και της
διάδοσης του Ισλάμ. Ο Μωάμεθ οργάνωσε την κοινότητα των Μουσουλμάνων στη
Μεδίνα με την βοήθεια των τοπικών αρχών. Επιστρέφοντας στη γενέτειρά του το 630,
γκρέμισε τα είδωλα του Καάμπα και μετέτρεψε το ιερό σε κέντρο της νέας θρησκείας.
Ο προσηλυτισμός δεν ήταν αρχικά σημαντικός στόχος τους Ισλάμ, αλλά καθιερώθηκε
εκτενώς από τη δυναστεία των Αμπασιδών.
Κυριότεροι κλάδοι του Ισλάμ είναι οι λιγότεροι αριθμητικά Σιίτες Ισλαμιστές και οι
Σουνίτες, οι οποίοι αποδέχονται ευκολότερα τις μεταρρυθμίσεις και τις κοινωνικές
εξελίξεις. Οι Σιίτες υποστηρίζουν ότι νόμιμος διάδοχος ήταν ο Αλή, ξάδερφος του
Μωάμεθ και οι απόγονοί του, ενώ οι Σουνίτες που το όνομά τους το έχουν πάρει από
τη Σούνα, δηλαδή τους λόγους και τα κηρύγματα του προφήτη πιστεύουν ότι πέρασε
στους χαλίφηδες, διαδόχους του Μωάμεθ που συγκεντρώνουν την εξουσία και
αντιπροσωπεύουν την κυβέρνηση. Οι Σιίτες είναι λιγότεροι αριθμητικά από τους
Σουνίτες και υπερτερούν στο Ιράν, το Ιράκ, τον Λίβανο και το Μπαχρέιν. Το Ισλάμ
αποτελεί την επίσημη θρησκεία του αραβο- μουσουλμανικού κόσμου με εξαίρεση
κάποιες θρησκευτικές μειονότητες όπως οι Χριστιανοί του Λιβάνου, οι κόπτες στην
Αίγυπτο, οι Χαλδαίοι στο Ιράκ και κάποιοι ελληνορθόδοξοι στη Συρία.100
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Ο όρος Ισλάμ συναντάται πρώτη φορά στον καιρό εξάπλωσης του Λόγου του Μωάμεθ,
όταν οι νομοδιδάσκαλοι χώρισαν τον πλανήτη σε δύο στρατόπεδα: το Dar al- Harb
[:περιοχή της σύγκρουσης] και το Dar al- Islam [:περιοχή του Ισλάμ]. Όσον αφορά το
Dar al- Islam, πρόκειται για μια περιοχή στην οποία έχει εξαπλωθεί το μουσουλμανικό
στοιχείο, κυβερνάται από το ισλαμικό σύστημα διακυβέρνησης που διατηρούνται τα
ήθη και τα έθιμα του τόπου.
Στη στρατηγική διάσταση του Ισλάμ στην οποία περιλαμβάνονται η γεωγραφία, η
οικονομία και η πολιτική γίνεται αντιληπτό η ολοένα και μεγάλη εξάπλωσή του σε
πολλά κράτη. Η έκταση του Ισλαμικού στοιχείου γεωγραφικά είναι τεράστια
καλύπτοντας από το δυτικό άκρο της Αφρικής έως τα σύνορα της Μογγολίας και την
Ινδονησία. Ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό περικλείοντας τη Μεσόγειο,
την Ερυθρά θάλασσα, τον Περσικό Κόλπο και τον Ινδικό Ωκεανό.
Όσον αφορά την οικονομική διάσταση του Ισλάμ, οι πρώτες ύλες που κατέχουν πολλές
από τις χώρες που τον απαρτίζουν καθώς και η αυξανόμενη δημογραφική αύξηση του
πληθυσμού συνθέτουν την ευρύτερη περιοχή. Από δημογραφική άποψη, ο
μουσουλμανικός κόσμος αποτελεί την πιο πυκνή περιοχή με βάση τις γεννήσεις και
αυξάνεται διαρκώς. Σε επίπεδο πρώτων υλών ο ισλαμικός κόσμος διαθέτει τεράστια
αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου καθώς και σημαντικά κοιτάσματα
μεταλλευμάτων όπως επίσης διαθέτει ισχυρή αλιευτική δύναμη, μεγάλη δασική
παραγωγή, παραγωγή διαμαντιών.
Σε πολιτικό επίπεδο, η αραβοϊσραηλινή διένεξη δημιούργησε ρήγμα στις σχέσεις
χωρών του ισλαμικού κόσμου με αποτέλεσμα πολλά ισλαμικά κράτη να διαχωρίσουν
τις θέσεις τους από τα αραβικά. Μερικά τέτοια παραδείγματα αφορούν στην στάση των
κρατών απέναντι σε διαμάχες όπως στον πόλεμο του Κόλπου, στον πόλεμο μεταξύ
Ιράν- Ιράκ. Παρόλα αυτά, συνδετικός κρίκος των ισλαμικών χωρών αποτελεί το
Κοράνι, η αραβική γλώσσα καθώς και οι ιστορικές αναμνήσεις τις αποικιοκρατίας.
Όπως ο Χριστιανισμός, έτσι και το Ισλάμ έχει συνδεθεί με την πολιτική από τις αρχές
της ιστορίας του, όταν ο Μωάμεθ δημιούργησε μια πολιτική αρχή αντί να κηρύξει απλά
ένα θρησκευτικό μήνυμα. Όπως αναφέρει η Katerina Dalacoura στο βιβλίο της Islamist
Movements as Non-state Actors and their Relevance to International Relations, αυτό
που διαφοροποιεί το Ισλάμ είναι ο βαθμός στον οποίο παραμένει ένα πολιτικό εργαλείο
και μια πολιτικοποιημένη θρησκεία στη σύγχρονη εποχή, η οποία έχει γίνει μάρτυρας
μιας εκτεταμένης εκκοσμίκευσης της πολιτικής.101Οι όροι «Ισλαμισμός» ή «Πολιτικό
Ισλάμ» περιγράφουν αυτό το φαινόμενο και διαχωρίζουν το Ισλάμ ως ιδεολογία
παρέχοντας ένα σύνολο πολιτικής και κοινωνικής καθοδήγησης, από το Ισλάμ ως
θρησκεία που ασκείται από εκατομμύρια ανθρώπους με απολιτικό τρόπο.
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Εάν το Ισλάμ έχει προσληφθεί από τις καθιερωμένες αρχές για να νομιμοποιήσει και
να επιβάλει τη διακυβέρνησή τους από την ίδρυσή του, έχει χρησιμοποιηθεί συχνά για
τους αντίθετους σκοπούς με την προσέλκυση από τις αντίπαλες δυνάμεις που έχουν
σκοπό να αμφισβητήσουν και να ανατρέψουν τις καθιερωμένες κυβερνήσεις.
Το Ισλάμ αλλά και ο Ισλαμικός νόμος (Sharia) εξακολουθούν να αποτελούν θέματα
διαμάχης και εντατικής συζήτησης μεταξύ των κυβερνήσεων. Την επαύριον της 11ης
Σεπτεμβρίου και την επακόλουθη στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών
και των συμμάχων τους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, το Ισλάμ και οι Ισλαμικές αρχές
Δικαίου (Islamic legal principles) αποτέλεσαν το επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.102
Οι επικριτές του Ισλάμ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός Silvio
Berlusconi, μίλησε για το χάσμα που χωρίζει τον μουσουλμανικό πολιτισμό από τον
δυτικό χωρίς να διστάσει να χαρακτηρίσει τον δυτικό πολιτισμό ανώτερο καθώς
πρεσβεύει αξίες και σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.103Επιπρόσθετα, οι επικριτές
του Ισλάμ, τονίζουν με εμφατικό τρόπο ότι το Ισλάμ είμαι μια επιθετική θρησκεία που
υποστηρίζει τη βία και την τρομοκρατία.104Με σκοπό να ενισχύσουν τις
προκαταλήψεις τους σχετικά με το Ισλάμ, συμπληρώνουν ότι αυτό οφείλεται στην
έλλειψη συνταγματισμού (constitutionalism), κατάχρησης της εξουσίας, πολιτικής
χειραγώγησης και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλές ισλαμικές
χώρες. Επιπλέον, έχουν εκφρασθεί αμφιβολίες στο κατά πόσο η Sharia είναι σε θέση
να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες οικονομικές πολιτικές και να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τις προκλήσεις του εκσυγχρονισμού. Τα ισλαμικά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα έχουν συνδεθεί από την 11η Σεπτεμβρίου με την τρομοκρατία. Πιο
ουσιαστικά το Ισλάμ ως θρησκεία έχει εξομοιωθεί με τους πολέμους της
επιθετικότητας, του φανατισμού, της μισαλλοδοξίας και της βίας.105 Το Ισλάμ έχει
επισημανθεί ως η θρησκεία όπου το «σπαθί» (δοξάζει) στρατιωτικές αρετές.106 Η
«βίαιη προέλευση του Ισλάμ», σύμφωνα με έναν σχολιαστή, οφείλεται στα θεμέλια
του Ισλάμ.107
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Ο ισλαμικός πολιτισμός έχει χαρακτηρισθεί ως οπισθοδρομικός, στάσιμος, ανίκανος
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.108Η 11η Σεπτεμβρίου φάνηκε να
επιβεβαίωσε του ισχυρισμούς των επικριτών του Ισλάμ.

4.2 Οι Πέντε Πυλώνες της Θρησκείας του Ισλάμ

Το ισλάμ αρχικά σημαίνει «υποταγή» στον Παντοδύναμο και αυτός που υποτάσσεται
ονομάζεται μουσουλμάνος.109Ο Bassiouni αναφέρει ότι το Ισλάμ προέρχεται από τη
λέξη Selm ή ειρήνη και για αυτό το λόγο ο παραδοσιακός αραβικός χαιρετισμός είναι
As Salam Aleikum [:Ειρήνη σε εσάς].110 Ο Ισλαμικός Νόμος αναφέρεται συχνά ως η
Sharia που στα αραβικά σημαίνει «the road to the watering place».111 Η Sharia, δεν
αντιπροσωπεύει απλά χριστιανικούς νόμους αλλά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
κοσμικών νόμων και διαταγμάτων. Οι πτυχές της Sharia που ρυθμίζουν το διεθνές
δίκαιο και τη συμπεριφορά των κρατών μεταξύ τους ονομάζονται Siyar, η οποία έχει
βασιστεί σε πηγές ταυτόσημες με τη Sharia.
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Το Κοράνι, σύμφωνα με τη μουσουλμανική πίστη, αντιπροσωπεύει τη συσσώρευση
των στίχων που αποκάλυψε στον Προφήτη Μωάμεθ, ο Θεός. Κάθε στίχος για τους
μουσουλμάνους αποτελεί το λόγο του Θεού και κανείς δε μπορεί να το αμφισβητήσει
αυτό. Το Κοράνι αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση βασικών αρχών για τις
μουσουλμανικές κοινωνίες και να τις κατευθύνει με δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Στις αρχές της αποκάλυψής του, παρείχε κάποιες προοδευτικές αρχές όπως συμπόνια,
καλή πίστη, δικαιοσύνη και θρησκευτική ηθική. Για το λόγο αυτό κάθε
μουσουλμάνος έχει πέντε υποχρεώσεις στη ζωή του, τους Πέντε Στύλους της
Τηρήσεως, που αποτελούν την έμπρακτη απόδειξη της αφοσίωσης στο νόμο του
Θεού.
Η πρώτη υποχρέωση κάθε μουσουλμάνου είναι Η ομολογία της Πίστης (Shahada)
ότι δηλαδή «δεν υπάρχει άλλος Θεός, εκτός από τον Θεό» και ότι «ο Μωάμεθ είναι ο
προφήτης του Θεού». (Σούρα 33:40)Η ομολογία της Πίστης εντοπίζεται δυο φορές
στο Κοράνιο και όποιος την εκφέρει γίνεται πιστός και μέλος της umma.112 Η
δεύτερη υποχρέωση είναι η προσευχή (salat), τελετουργία δοξασμού του Θεού και
υποταγής στον Θεό η οποία πρέπει να γίνεται πέντε φορές την ημέρα κατά προτίμηση
στο τζαμί κοιτάζοντας προς τη Μέκκα.
Η τρίτη υποχρέωση είναι η ελεημοσύνη, ζακάτ, υποχρέωση δηλαδή να δίνει κανείς ένα
ποσοστό του εισοδήματός του και της αξίας κάποιας ιδιοκτησίας στους φτωχούς.
Δίνοντάς το, συμβάλλει στον εξαγνισμό της υπόλοιπης περιουσίας του, ή συνιστά
εξιλέωση για διάφορες αμαρτίες ή παραβάσεις άλλων καθηκόντων. 113 Σε όσες χώρες
έχει καταργηθεί, η ελεημοσύνη γίνεται όπως και στις Χριστιανικές χώρες, δηλαδή σαν
εθελοντισμό. (Σούρα 24:56)
Η τέταρτη υποχρέωση είναι η νηστεία, σάουμ. Κατά τη διάρκεια του Ραμαντάν
(Ραμαζανιού), του 9ου μήνα του ισλαμικού ημερολογίου, απαγορεύεται το φαγητό, το
ποτό (ακόμα και νερό), το κάπνισμα και οι σαρκικές σχέσεις από την ανατολή μέχρι τη
δύση του ηλίου. (Σούρα 2:180-182). Βάση αυτών των απαγορεύσεων είναι να μην μπει
τίποτε εντός του σώματος.
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Η νηστεία αφορά άνδρες και γυναίκες άνω των 14 ετών και όσων είναι σωματικώς και
ψυχικώς υγιείς. Εξαιρούνται από τη νηστεία οι γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης.
Εκ των υστέρων όμως είναι υποχρεωμένοι να νηστέψουν. Η νηστεία έχει αξία σε
συνδυασμό με την τήρηση και άλλων εντολών: κατά τον Abu Haira ο Προφήτης είπε
πως αν κάποιος κατά τον μήνα Ραμαντάν λέει ψέματα ή πράττει πονηρές πράξεις δεν
έχει σημασία αν νηστεύει. Αν κάποιος μουσουλμάνος παραβιάσει την νηστεία
τιμωρείται και για να εξιλεωθεί πραγματοποιεί ελεημοσύνες. Η νηστεία λειτουργεί
εξιλεωτικά για τη διάπραξη αμαρτιών αλλά δεν πρέπει να γίνεται την Παρασκευή, το
Σάββατο ή την Κυριακή.
Η πέμπτη υποχρέωση είναι η ιερή αποδημία ή προσκύνημα, Χατζ, στη Μέκκα, και
στον τάφο του προφήτη στην Μεδίνα.114 Κάθε πιστός τουλάχιστον μια φορά στη ζωή
του θα πρέπει να επισκεφθεί τους ιερούς τόπους του Ισλάμ «αν μπορεί να ανταπεξέλθει
στα έξοδα», τον 12ο μήνα του ισλαμικού ημερολογίου και αν μπορεί να εξασφαλίσει
τη διαβίωση της οικογένειάς του κατά την απουσία του. (Σούρα 3:87) Το προσκύνημα
ενισχύει την ταυτότητα των μουσουλμάνων και την αίσθηση ότι ανήκουν στην umma,
συνιστώντας ένα μέσο για την διεθνή ενότητά της.
H δεύτερη κύρια πηγή του Ισλάμ, η Sunna, αφορά τα λόγια και τις πράξεις του
Μωάμεθ, ο οποίος θεωρείται για τους μουσουλμάνους υπόδειγμα συμπεριφοράς και ο
τρόπος ζωής του παράδειγμα προς μίμηση. Για το λόγο αυτό, η σούνα βασίζεται στο
χαντίθ, δηλαδή στις διηγήσεις που αφορούν σε διάφορα θέματα, μικρά ή μεγάλα, της
ζωής του Προφήτη του Ισλάμ και των συντρόφων του.

4.3 Οι Ουαχαμπίτες και η Σούνα

Κύριος σκοπός του Ουαχαμπιτισμού είναι η κάθαρση της θρησκείας και ως κοινωνίας.
Καθιερώθηκε από τον Μουχάμαντ Ιμπν Αμπντ αλ-Ουαχάμπ (1703-1792) έναν
μεταρρυθμιστή της χαμπαλιτικής σχολής. Καθιέρωσε μια πουριτανική θεωρεία
σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται η επιστροφή στις καθαρότερες πηγές του Ισλάμ.
Σύμφωνα με τους Ουαχαμπίτες, η Ούμμα των Πιστών, είναι η Ούμμα του Προφήτη.
Πρέπει να επιδιώκεται επιμονή στην πρώτη διδασκαλία του Ισλάμ και η ερμηνεία του
Κορανίου, το οποίο είναι αδημιούργητο, δε μπορεί παρά να είναι ερμηνεία κατά
γράμμα. Τέλος, σύμφωνα με τον ουαχαμπιτισμό, δε χρειάζεται η προσέλευση στους
τάφους των «αγίων» του Ισλάμ καθώς μπορεί να θυμίζει πολυθεϊσμό και ένα
μουσουλμανικό κράτος πρέπει να βασίζεται μόνο στη σαρία.
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Η Σαουδική Αραβία την έκανε επίσημη ιδεολογία του κράτους το 1932. Η μοναρχία
της Σαουδικής Αραβίας είναι ο κύριος χρηματοδότης τζαμιών , κορανικών σχολείων
και ισλαμικών οργανώσεων σε όλον τον κόσμο, δαπανώντας ετησίως περίπου 11
δισεκατομμύρια ευρώ με σκοπό τη διάδοση του Ισλάμ. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός
πώς ο αρχηγός της Αλ- Κάιντα, που ανατράφηκε σε τέτοιο περιβάλλον, αναζήτησε της
κάθαρση των καθεστώτων που σύμφωνα με αυτόν δε σέβονται και δε βασίζονται στον
ισλαμικό νόμο.
Το πρώτο ισλαμικό κίνημα από τα σύγχρονα είναι το Κίνημα των Αδελφών
Μουσουλμάνων. Πρόκειται για ένα σουνιτικό κίνημα μεγάλης σημασίας το οποίο
ιδρύθηκε το 1928 στην Αίγυπτο από τον Χασάν ελ- Μπανά. Οι θέσεις του κινήματος
είναι ενάντια στην αποικιοκρατία, ενάντια στον κοσμικό αραβικό εθνικισμό καθώς και
εναντίον του παναραβισμού και του κομμουνισμού. Τα μέλη του κινήματος τάχθηκαν
κατά της βρετανικής εξουσίας και το 1948, το κίνημα αριθμούσε δύο εκατομμύρια
μέλη, κάτι που θορύβησε την εξουσία.115

4.4 Τζιχάντ - Ο Ιερός Πόλεμος

Αντίστοιχο του ιερού πολέμου στη «χριστιανική δυτική Ευρώπη» είναι οι
σταυροφορίες.116Ωστόσο, η λέξη «σταυροφορία» δεν έχει ετυμολογικά καμία σχέση
με τη λέξη «πόλεμος».117Οι σταυροφόροι έφεραν σταυρό όπως και όπλα ως
στρατιώτες. Έτσι, η λέξη τζιχάντ, είναι πόλεμος, ενώ δε σημαίνει
πόλεμος.118Ειδικότερα τζιχάντ είναι ο ιερός πόλεμος των μουσουλμάνων εναντίων των
θεωρούμενων απίστων ή – ορθότερα- υπέρ της αφοσίωσης στην ούμμα ολοένα και
περισσότερων ανθρώπων. Παράδειγμα αυτού του πολέμου δόθηκε από των Μωάμεθ ο
οποίος προέτρεψε τους οπαδούς του να επιτεθούν, προκειμένου να επιβιώσουν, όταν
εγκαταστάθηκαν στην Μεδίνα- και μάλιστα την περίοδο της ιερής ανακωχής- και
αργότερα εναντίον των Εβραίων της Μεδίνας που στάθηκαν με ειρωνεία μπροστά στην
ομάδα των οπαδών του Μωάμεθ.119 Η λέξη τζιχάντ είναι ο αγώνας υπέρ της
εγκαθίδρυσης του νόμου του Αλλάχ που ο ίδιος ο Θεός επέβαλε ως μοναδικό δρόμο
για τους ανθρώπους μέσω του Κορανίου.
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο κόσμος σύμφωνα με το Ισλάμ χωρίζεται στα δύο:
στον Οίκο του Ισλάμ και στον Οίκο του Πολέμου. Η βάση αυτού του διαχωρισμού
βρίσκεται στο λεγόμενο Σύνταγμα της Μεδίνας, όπου αναφέρεται από τον ίδιο των
Μωάμεθ πως η Ούμμα είναι ξεχωριστή, χωρίς τους άλλους ανθρώπους. Επομένως, το
Ισλάμ, δηλαδή η ειρήνη και η ασφάλεια που χαρίζει ο Θεός μετά την υποταγή του σε
αυτόν, επιτυγχάνεται με εξισλαμισμό ή με υποταγή.120
Υποστηρίζεται μάλιστα από ομάδες εξτρεμιστών μουσουλμάνων ότι οι στύλοι του
Ισλάμ δεν είναι πέντε άλλα έξι καθώς θεωρούν την τζιχάντ ως έναν από τους στύλους
του Ισλάμ. Ο πόλεμος στα αραβικά και μάλιστα στο Κοράνι αναφέρεται ως χαρμπ,
κιτάλ και τζιχάντ. Η αναφορά όμως στο όνομα του Θεού, δηλαδή στον Αλλάχ («στη
δίοδο του Αλλάχ» γίνεται με τις δύο λέξεις, τζιχάντ και κιτάλ.121

Η λέξη τζιχάντ προέρχεται από τη ρίζα «αγώνας, προσπάθεια» και η λέξη κιτάλ από τη
ρίζα «σκοτώνω».
Η λέξη τζιχάντ αναφέρεται στο Κοράνι σε δύο σημεία:

Όσοι όμως πίστεψαν, κι όσοι ξενιτεύτηκαν και πολέμησαν για την πίστη του Αλλάχ,
αυτοί ας ελπίζουν στη φιλευσπλαχνία του Αλλάχ. Γιατί ο Αλλάχ είναι Πολ επιεικής,
Φιλεύσπλαχνος (Κοράνι 2,18)

Ή μήπως έχετε αντίληψη ότι θα μπείτε στον Παράδεισο χωρίς να δοκιμάζει ο Αλλάχ
εκείνους που αγωνίστηκαν σκληρά για το έργο Του, και παρέμειναν σταθεροί;
(Κοράνι 3,142)
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Η λέξη Τζιχάντ, αναφέρεται ως η προσπάθεια των υποταγμένων στο Θεό, των
μουσουλμάνων, να τηρήσουν ή να υπακούσουν στις εντολές του Θεού με έντονο
αγώνα. Ο αγώνας αυτός ήταν εξωτερικός , όταν το επέτασσε η Ούμμα και η διαφύλαξή
της, όσο και προς το εσωτερικό του ίδιου του πιστού, ώστε να γίνει καλύτερος.122 Η
προσπάθεια της εξόδου (Εγίρα) από το πολυθειστικό αμαρτωλό περιβάλλον προς την
υποταγή του ανθρώπου στο Θεό αποτελεί μια έννοια της λέξης αυτής. Επομένως η
ένταξη του ατόμου στην κοινότητα των πιστών και στην υποταγή στον Αλλάχ σημαίνει
ότι η ούμμα δεν έχει σύνορα, οδηγεί στην σύλληψη της έννοιας της τζιχάντ/ιερού
πολέμου 123 ως συλλογικού και ατομικού καθήκοντος.
Συμπερασματικά, τζιχάντ σημαίνει πόλεμος που φέρνει τους ανθρώπους στο «δρόμο
του Θεού» (φι σαμπίλ Αλλάχ) και τους συγκαταλέγει στην Ούμμα. Όπως αναφέρεται,
ο Μωάμεθ είχε αποστείλει επιστολές στο Βυζαντινό αυτοκράτορα, στον Πέρση
βασιλιά, στον Πατριάρχη Αλεξάνδρειας καθώς και σε άλλους, όπου τους καλούσε να
εξισλαμισθούν ή να δηλώσουν υποταγή.124 Έτσι πριν από κάθε σύγκρουση, η
πρόσκληση στον εξισλαμισμό, δηλαδή στην υποταγή, υπάρχει. Εφόσον αυτό δε
συμβεί, υπάρχουν εχθροπραξίες.

Ο Ιμπν Χαλνούν αναφέρει για τη τζιχάντ:
Σύμφωνα με τη θρησκευτική ισλαμική δομή, ο ιερός πόλεμος είναι μια θρησκευτική
επιταγή εξαιτίας της οικουμενικότητας της κλήσης ώστε το σύνολο των αναθρώπων να
ασπαστεί το Ισλάμ με τη θέλησή του ή με τη βία. Για το λόγο αυτό, το χαλιφάτο και η
πολιτική εξουσία(μουλκ) ιδρύθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτοί που έχουν αυτή τη
δικαιοδοσία να ασκούν αυτή την εξουσία και στους δυο τομείς μαζί. Οι άλλες
θρησκευτικές δομές δεν έχουν παγκόσμια αποστολή, ούτε έχουν ως καθήκον τον ιερό
πόλεμο, παρά μόνο για να αμύνονται. 125
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Αυτοί που συμμετέχουν στην τζιχάντ και πεθαίνουν για αυτή, καλούνται μάρτυρες και
έχουν εξασφαλίσει μια σίγουρη θέση στον παράδεισο, χωρίς να κριθούν για τα
υπόλοιπα έργα τους. Μάλιστα πολλοί μελετητές θεωρούν ότι η σχέση μεταξύ
νομαδικότητας των ασιατικών πληθυσμών και εξάπλωσης του Ισλάμ ήταν ιδιαίτερα
στενή, καθώς η τζιχάντ παρείχε οικονομικό και θεωρητικό κίνητρο για την εξάπλωση
του Ισλάμ.
Η τζιχάντ στο Κοράνι αναφέρεται ως θεία εντολή ανάμεσα στην περιγραφή των
Στύλων του Ισλάμ:
Η προσευχή υπέρ των κεκοιμημένων μουσουλμάνων είναι θεία επιταγή που φέρεται
από κάποιους προς το λαό, όπως και ο ενταφιασμός τους. Η πλύση των νεκρών είναι
υποχρεωτική παράδοση.
Όπως και η αναζήτηση της επιστήμης είναι θεία επιταγή γενική, ενώ για τον κάθε
άνθρωπο ξεχωριστά είναι υποχρεωτική(η γνώση μόνο) σε ό,τι αφορά την ψυχή του
Και η θεία επιταγή της τζιχάντ είναι γενική που φέρεται από κάποιους προς το λαό,
εκτός κι αν ο εχθρός έρθει μέσα στον τόπο κατοικίας του(το μαχαλά του), οπότε όλοι
οι μουσουλμάνοι έχουν το καθήκον να πολεμήσουν τον εχθρό, εάν ο αριθμός των
εχθρών δεν ξεπερνά το διπλάσιο των μουσουλμανικών δυνάμεων.126
Στο κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο ειδικά στη τζιχάντ, λέει τα εξής:
30. Περί τζιχάντ.
Η τζιχάντ είναι θεία επιταγή υποχρεωτική μόνο για ένα μέρος του πληθυσμού. Είναι
προτιμότερο να μην πολεμήσουμε τον εχθρό πριν τον καλέσουμε να ασπαστεί τη
θρησκεία του Θεού, εκτός και αν αυτός μας επιτεθεί. Ή θα εξισλαμισθεί ή θα πληρώσει
το φόρο της τζίζια. Αλλιώς θα τον πολεμήσουμε. Δεχόμαστε την τζίζια μόνο σε εδάφη
όπου επιβάλλονται οι νόμοι μας. Δεν δεχόμαστε την τζίζια παρά μόνο εάν ο εχθρός
έρθει να την φέρει στη χώρα μας. Αλλιώς τον πολεμάμε.
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Η ιδέα των επιθέσεων αυτοκτονίας είναι ένα φαινόμενο που προέκυψε τα τελευταία
χρόνια. Δεν έχει αντίστοιχό του στην προηγούμενη χιλιετή και πλέον ιστορία του
Ισλάμ.127

Αντίθετα, η λέξη Κιτάλ αναφέρεται σε περισσότερα σημεία. Ενδεικτικά:
Και να πολεμάτε για χάρη του Αλλάχ όσους σας πολεμούν, αλλά μην ξεπερνάτε τα όρια,
γιατί ο Αλλάχ δεν αγαπά τους παραβάτες. (Κοράνι 2,190)
Φονεύετέ τους όπου τους βρίσκετε και διώξτε τους, από εκεί που σας έδιωξαν. Η
καταδίωξη στην ειδωλολατρία είναι χειρότερα απ’ το φόνο. Και μην τους πολεμάτε
δίπλα στο απαράβατο Τέμενος, εκτός κι αν αυτοί πρώτοι σας πολεμήσουν εκεί. Αν όμως
σας πολεμήσουν, σκοτώστε τους, τέτοια είναι η τιμωρία των απίστων. (Κοράνι 2,191)

Πολεμάτε αυτούς που δεν πιστεύουν στον Αλλάχ και ούτε στην Έσχατη Ημέρα , και δεν
απαγορεύουν αυτό που απαγόρευσε ο Αλλάχ κι ο Απόστολός του (Μουχάμεντ), κι ούτε
αναγνωρίζουν την αληθινή θρησκεία(ακόμη κι αν είναι) απ’ το Λαό που του δόθηκε η
Βίβλος [δηλαδή τους Εβραίους] μέχρις ότου δώσουν το φόρο υποτέλειας (τζίζγια) με
εκούσια υποταγή, κι (αισθανθούν) τον εαυτό τους ταπεινωμένο. (Κοράνι 9,29)

Όσον αφορά τη φράση «για τον Αλλάχ» (φι σαμπίλ Αλλάχ) μαζί με το ρήμα
«σκοτώνω» παρουσιάζει τους κάφιρ, τους χαρακτηριζόμενους «απίστους» αυτούς
δηλαδή που δεν εφαρμόζουν τη βούληση του Θεού και είναι αντίθετοι προς την Ούμμα.
Η λεγομένη «τζιχάντ» απευθύνεται τόσο προς αυτούς που δεν αποδέχονται το
Ισλάμ(Κοράνι 9,29) όσο και στους μουσουλμάνους που δε σέβονται τις επιταγές του
Αλλάχ.128
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Κεφάλαιο 5. Η παρουσία των Κούρδων στη Μέση Ανατολή
5.1
Ιστορική αναδρομή – Από την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως
σήμερα

Από την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο κουρδικός πληθυσμός συνυπάρχει
με τους κατοίκους των χωρών της Τουρκίας, της Συρίας του Ιράκ και του Ιράν και η
ιστορία του λαού αυτού χαρακτηρίζεται από περιθωριοποίηση και δίωξη. Πρόκειται
για έναν ιρανικό λαό, απόγονοι των Μήδων που αριθμεί μεταξύ 25 και 37
εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν κυρίως στην Τουρκία, το Ιράν, το Ιράκ και τη
Συρία. Υπάρχουν επίσης κουρδικές μειονότητες και σε άλλα κράτη όπως την Αρμενία,
το Ναγκόρνο- Καραμπάχ, το Αζερμπαιτσάν, τον Λίβανο, το Κουβέιτ, το Ισραήλ, την
Ελλάδα, την Αλγερία και τη Ρωσία. Πολυπόθητος στόχος του Κουρδικού λαού είναι η
δημιουργία δικού τους κράτους, του Κουρδιστάν για το οποίο μάχονται εδώ και έναν
αιώνα. Όσον αφορά τη γλώσσα του λαού αυτού, είναι η κουρδική, μια ινδοευρωπαϊκή
γλώσσα του ιρανικού κλάδου με διάφορες διαλέκτους ενώ η θρησκεία τους είναι το
Ισλάμ και οι περισσότεροι είναι Σουνίτες (περίπου το 80%) αλλά υπάρχουν και άλλες
κοινότητες όπως Αλεβίτες, εβραίοι(κυρίως στο Ισραήλ), Σιίτες, και Χριστιανοί στο
Ιράκ και στο Ιράν. 129 Η Συνθήκη των Σεβρών το 1920, που προέβλεπε τη διαίρεση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συζητούσε την πιθανή αυτονομία των κουρδικών
επαρχιών με δυνατότητα την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους. Το 1923,
ο κουρδικός λαός τέθηκε υπό την εξουσία των τεσσάρων χωρών. Στα χρόνια που
ακολούθησαν οι Κούρδοι έκανα ατέρμονες προσπάθειες για τη δημιουργία δικού τους
κράτους, δημιουργώντας αντάρτικα κινήματα με σκοπό την αυτονομία στα κράτη που
διαβιούσαν, όπως το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) που δραστηριοποιείται
στην Τουρκία, το Κόμμα της Δημοκρατικής Λύσης στο Κουρδιστάν (PCDK) και το
Πατριωτικό Δημοκρατικό Κόμμα (PWK) στο Ιράκ, το Κόμμα της Δημοκρατικής
Ένωσης(PYD) στη Συρία και το Κόμμα της Ελεύθερης Ζώνης για το
Κουρδιστάν(PJAK) στο Ιράν. Στο Βόρειο Ιράκ, η συμμαχία των Κούρδων με τις
Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο του 2003 στο Ιράκ, έδωσε τη δυνατότητα μετά την
πτώση του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν, να δημιουργηθεί μια κατ’ όνομα
ομοσπονδία στην οποία οι κούρδοι του Βορείου Ιράκ είχαν αποκτήσει μια de facto
ανεξαρτησία.
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Όσον αφορά την κατάσταση στη Συρία και ενώ ο συριακός εμφύλιος μαίνεται, το
κουρδικό στοιχείο έχει καταφέρει να ελέγχει αρκετές απελευθερωμένες περιοχές, οι
οποίες διοικούνται από τοπικά συμβούλια και Κούρδοι εκπρόσωποι ανακοίνωσαν ότι
θα δημιουργήσουν μια κουρδική προσωρινή Κυβέρνηση έως ότου λήξει ο εμφύλιος
πόλεμος, λόγω της απουσίας οποιασδήποτε κεντρικής αρχής.
Στις περιοχές αυτές, οι Κούρδοι έχουν δημιουργήσει τις δικές τους αστυνομικές
δυνάμεις καθώς επίσης απαλλάχτηκαν και από τους περιορισμούς που υπήρχαν για τη
γλώσσα και τον πολιτισμό τους από το καθεστώς του Άσαντ. Η κινητοποίηση αυτή των
Κούρδων, προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο της Τουρκίας όσο και των
ισλαμιστών φονταμενταλιστών που μάχονται εναντίον του καθεστώτος της
Δαμασκού.130 Οι τζιχαντιστές στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον έλεγχο των
συνοριακών περιοχών της Συρίας, της Τουρκίας και το Ιράκ από όπου επιτρέπουν την
εισαγωγή όπλων που προορίζονται γι’ αυτούς, συναντούν τους Κούρδους αντάρτες με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται σφοδρές εντάσεις μεταξύ τους, στις οποίες πολλοί
άμαχοι Κούρδοι μεταξύ των οποίων και παιδιά βρήκαν τραγικό θάνατο. Ως αντίδραση,
οι Κούρδοι είναι αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όσα μέσα έχουν στη διάθεσή
τους με σκοπό την προστασία του λαού τους.131
Όσον αφορά τη σχέση της Περιφερειακής Διοίκησης του Ιρακινού Κουρδιστάν και της
αυτόνομης περιοχής της Συρίας, έχει οικοδομηθεί μια σχέση αλληλεξάρτησης. Η
Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν χρειάζεται τους Κούρδους της Συρίας με
σκοπό να γίνει το εθνικό κέντρο όλων των Κούρδων και να έχουν μια έξοδο προς τη
θάλασσα, ενώ οι Κούρδοι της Συρίας χρειάζονται την KRG (Περιφερειακή Κυβέρνηση
του Κουρδιστάν) ως μεσολαβητή και στρατηγικό βάθος.132 Επομένως, οι Κούρδοι στην
προσπάθεια τους για εθνική ολοκλήρωση, έχουν αποκτήσει ένα είδος αυτονομίας σε
μεγαλύτερο βαθμό στο Ιράκ και σε μικρότερο βαθμό στη Συρία.

130

Des Infos, Marc Brzustowski Πρώτος Σύμμαχος του Ισράηλ στη Μέση Ανατολή, το ανεξάρτητο
Κουρδιστάν; 18/8/13
131
Ημερήσια, Γιώργος Παυλόπουλος, Με βάση το μοντέλο του Ιρακινού Κουρδιστάν. Δυνατές
«πινελιές» κουρδικής αυτονομίας στον εμφύλιο της Συρίας, 18/8/13
132
Des Infos, Marc Brzustowski, Πρώτος Σύμμαχος του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, το ανεξάρτητο
Κουρδιστάν

[61]

Οι Κούρδοι στοχεύουν σταδιακά στην δημιουργία ενός ανεξάρτητου κουρδικού
κράτους για την υλοποίηση του οποίου απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες. Όπως
επισημαίνει ο πρώην αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων Ilker Basbug, στο
βιβλίο του Teror Orgutlerinin που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2011, οι Κούρδοι
επιδιώκουν αρχικά την αναγνώριση των Κούρδων σε όλες τις περιοχές που διαβιούν.
Δεύτερη ενέργεια είναι η δημιουργία μιας αυτόνομης διοίκησης σε κάθε μια από αυτές
τις περιοχές με στόχο την δημιουργία πολλών μικρών κρατιδίων στις προαναφερθείσες
περιοχές και με τελικό στόχο την ενοποίησή τους και τη δημιουργία του μεγάλου
Κουρδιστάν.133
Στο Ιράκ και στη Συρία, οι Κούρδοι έχουν καταφέρει ως ένα σημείο την αυτονομία
τους. Στο Ιράν και στην Τουρκία η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη και τίθενται
ερωτήματα κατά πόσο είναι δυνατή η κινητοποίηση των Κούρδων αυτών των χωρών
για την επίτευξη του τελικού τους στόχου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Κουρδικού
κράτους.
Αρχικά, η συνδρομή τρίτων χωρών, όπως των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στα υπάρχοντα
κινήματα με απώτερο στόχο τη δημιουργία αυτόνομων κουρδικών οντοτήτων υπό τη
μορφή ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας στις χώρες αυτές. Επόμενο βήμα, είναι η χρήση
της κουρδικής μειονότητας του Ιράν ως «Πέμπτη Φάλαγγα» σε μια επιθετική ενέργεια
εναντίον του, κατά τα πρότυπα του Πολέμου του Ιράκ το 2003. Όπως παρουσίασε ο
Κινέζος στρατηγός Sun Tzu στο βιβλίο του «Η τέχνη του Πολέμου» για την επίτευξη
μιας ταχείας νίκης η οποία ωστόσο θα ελέγχει το κόστος του πολέμου κατά την εξέλιξή
του, οδηγεί τα κράτη στο να εφευρίσκουν τρόπους που θα ευνοούν μια τέτοια
προοπτική.
Επομένως η σύγχυση στο εσωτερικό του αντιπάλου και η πρόκληση διασπαστικών
τάσεων μεταξύ της ηγεσίας του αντιπάλου τόσο κατά τη φάση του σχεδιασμού όσο και
κατά τη φάση της επίθεσης οδηγούν σε μια ταχεία νίκη.134Για την επίτευξη τέτοιων
στόχων χρησιμοποιείται και η λεγόμενη Πέμπτη Φάλαγγα. Σύμφωνα με τον ορισμό ως
Πέμπτη Φάλαγγα ορίζεται «η εντός πολιορκημένης πόλης, ή και εμπόλεμης χώρας
γενικότερα, εκδειλωθείσα προπαγάνδα επ’ ωφελείας του εχθρού». Αυτή η προπαγάνδα
μπορεί να είναι εγχώριος(εσωτερική), ή να προέρχεται απευθείας εκ του εχθρού(
εξωτερική). Επίσης, εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως, με οτιδήποτε μέσο μπορεί να
υπονομεύσει το φρόνημα ή και την ικανότητα των αμυνομένων, ήτοι από δολιοφθορά,
μέχρι απλή διασπορά ψευδών ειδήσεων, π.χ ραδιοφωνικές ανακοινώσεις ή έντυπες
προτροπές (φέιγ - βολάν).135
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Οι Κούρδοι, του Βορείου Ιράκ, υποβοήθησαν τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων
Πολιτειών και των συμμάχων κατά τον Δεύτερο και Τρίτο Πόλεμο του Κόλπου,
προκαλώντας φθορές στις δυνάμεις του Σαντάμ Χουσεΐν, λειτουργώντας κατά τα
πρότυπα της Πέμπτης Φάλαγγας.

5.2 Κουρδικές οργανώσεις

Μια ιδιαιτερότητα των Κούρδων έγκειται στο γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ποτέ κάτω από
μια κεντρική εξουσία. Η απουσία κοινωνικής συνοχής, οι διαφορές σε επίπεδο
ιδεολογίας και θρησκείας, δυσκόλευαν τη δημιουργία ενός ενιαίου κινήματος. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δεκάδων κουρδικών κομμάτων και κινημάτων
οργανωμένου ακτιβισμού, διαφορετικών ανά τις τέσσερις χώρες στις οποίες
απλώνονται, τα οποία δεν διαμόρφωναν μια κοινή πολιτική. Αντίθετα, πολλές φορές
ανέπτυσσαν μεταξύ τους άκρως εχθρικές σχέσεις.136Τα περισσότερα κουρδικά
κινήματα και κόμματα επικεντρώνονται στις ανησυχίες και στην ανεξαρτησία ή
αυτονομία των Κούρδων στις συγκεκριμένες χώρες.
Σε όλη την περιοχή του Κουρδιστάν, κουρδικές ομάδες έχουν επιδιώξει σθεναρά τους
στόχους τους είτε δημιουργώντας νόμιμα πολιτικά κόμματα και οργανώσεις στις
προσπάθειες προώθησης δικαιωμάτων των Κούρδων είτε πραγματοποιώντας ένοπλους
αγώνες. Οι περιφερειακές εξελίξεις στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής ωστόσο δε
φαίνεται να συντελούν στη δημιουργία ενός αυτόνομου κουρδικού κράτους λόγω του
σπασμωδικού εμφυλίου στη Συρία, του αποσταθεροποιημένου Ιράκ, της μέχρι
πρόσφατα σύγκρουσης με το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος καθώς και της
σθεναρής αντίστασης που προβάλλει η Τουρκία. Μάλιστα υπολογίζεται ότι
περισσότεροι από 14 εκ. Κούρδοι διαμένουν στην Τουρκία. Οι κουρδικές οργανώσεις
απέβλεπαν και αποβλέπουν είτε στη δημιουργία ξεχωριστών κρατών είτε τις
περισσότερες φορές την διεκδίκηση μέρους από την εξουσία κρατών εντός των οποίων
δραστηριοποιούνταν.
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Το 1975, κατά τη διάρκεια μιας διακοπής σε ένα πόλεμο με τους Κούρδους, η ιρακινή
κυβέρνηση ξεκίνησε μια πολιτική καταστροφής κουρδικών χωριών κοντά στα σύνορα
της Τουρκίας και του Ιράν με αποτέλεσμα πολλά χωριά να καταστραφούν και χιλιάδες
κούρδοι να εκτοπιστούν. Η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε σε μεγαλύτερη κλίμακα ξανά
το 1987 λόγω της υποστήριξης που παρείχαν οι Κούρδοι στο Ιράν στα τελευταία χρόνια
του πολέμου με το Ιράκ. Η σύγκρουση μεταξύ των Κούρδων και της κυβέρνησης του
Ιράκ αναζωπυρώθηκε μετά τον Πόλεμο του Κόλπου το 1990-91, όταν ο Αμερικανός
Πρόεδρος George Bush κάλεσε τους Κούρδους να αντισταθούν στο καθεστώς του
Ιρακινού Προέδρου Σαντάμ Χουσεΐν. Οι Κούρδοι ηγέτες αποδέχτηκαν αυτό το αίτημα
ως υπόσχεση της αμερικανικής υποστήριξης προς αυτούς και τον Μάρτιο του 1991
οργάνωσαν μια ευρεία εξέγερση , η οποία διαλύθηκε από τις ιρακινές δυνάμεις μέσα
σε ένα μήνα προκαλώντας περισσότερο από ένα εκατομμύριο κούρδους πρόσφυγες
που διέφυγαν σε γειτονικές χώρες όπως την Τουρκία και το Ιράν.137
Στις αρχές του 21ου αιώνα, η συμβολή των Κούρδων για την αμερικανική επέμβαση
το Ιράκ το 2003 ήταν μεγάλη, συνδράμοντας αποτελεσματικά στην κατάρρευση του
Καθεστώτος Χουσεΐν, ο οποίος μάλιστα είχε προκαλέσει στα μέσα της δεκαετίας του
’80 στυγερά εγκλήματα στον Κουρδικό πληθυσμό του Βορείου Ιράκ. Ακόμα και αν
διεκδικούν την αυτονομία τους, οι Κούρδοι θεωρούνται από πολλούς υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής ως o συνδετικός κρίκος που συγκρατεί τη χώρα μεταξύ των
εντάσεων Σουνιτών και Σιιτών Αράβων.
Στο Ιράκ, οι Κούρδοι κατοικούν κατά κύριο λόγο σε τρεις περιφέρειες που αποτελούν
την περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν (KRG). Οι Ιρακινοί Κούρδοι είχαν τη
de facto αυτονομία τους από το 1991 όταν ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ
καθιέρωσε μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων προφυλάσσοντας τους με αυτό τον τρόπο
από τις επιθέσεις του Σαντάμ Χουσεΐν. Επίσημα, η Περιφερειακή Κυβέρνηση του
Κουρδιστάν αναγνωρίστηκε το 2005 ως ημιαυτόνομη περιοχή μετά την εισβολή των
Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ και την πτώση του καθεστώτος. Όσον αφορά την
περιοχή του Κιρκούρ, η διαμάχη μεταξύ των Κούρδων του Ιράκ και της ιρακινής
κυβέρνησης τον Νοέμβριο του 2012 οδήγησε σε τριβή τις σχέσεις του πρωθυπουργού
του Ιράκ Νούρι Αλ Μαλίκι με τις κουρδικές αρχές, καθώς στο υπέδαφος της περιοχής
βρίσκεται σημαντικό μέρος των αποθεμάτων υδρογονανθράκων της χώρας. Το 2014,
ο ιρακινός στρατός διέφυγε από την περιοχή λόγω διέλευσης μαχητών του Ισλαμικού
Κράτους και οι Κούρδοι μαχητές πεσμεργά κινήθηκαν κατά των ισλαμιστών
παίρνοντας τον έλεγχο του Κιρκούρ.138
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Όσον αφορά τη Συρία, οι Κούρδοι κατοικούν σε τρείς μη συνορεύουσες περιοχές κοντά
στα σύνορα με Τουρκία και Ιράκ και διαθέτουν επίσης μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου.
Το 2012, εν μέσω της πολιτικής αστάθειας στη Συρία, οι Κούρδοι δήλωσαν μονομερώς
αυτοδιοίκηση σε αυτές τις περιοχές προστατεύοντάς τες από τις ισλαμικές
τρομοκρατικές δυνάμεις.
Ωστόσο, το ευρύ φάσμα κουρδικών πολιτικών κομμάτων και ομάδων αντικατοπτρίζει
τις εσωτερικές διαιρέσεις μεταξύ των Κούρδων οι οποίες ακολουθούν συχνά πολιτικές,
φυλετικές και γλωσσικές διαφωνίες. Οι εντάσεις μεταξύ των δυο κυρίαρχων
Κουρδικών κομμάτων του Ιράκ, του Δημοκρατικού Κόμματος του Κουρδιστάν( KDP)
και της Πατριωτικής ένωσης του Κουρδιστάν (PUK) οδήγησαν στο ξέσπασμα ενός
εμφύλιου πολέμου που κόστισε τη ζωή σε περίπου δυο χιλιάδες Κούρδους στα μέσα
της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο σήμερα, η απειλή που έθεσε το αυτοαποκαλούμενο
ισλαμικό κράτος έχει οδηγήσει τους Κούρδους σε συνεργασία.139

5.3 Ο ρόλος των Κούρδων στον Εμφύλιο Πόλεμο στη Συρία και ο αγώνας κατά του
αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους

Όσον αφορά την σύγκρουση με το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος, οι Ιρακινοί
Κούρδοι μαχητές πεσμεργκά καθώς και οι Σύριοι Κούρδοι μαχητές έχουν συμβάλει
αποτελεσματικά στον περιορισμό του. Άλλοι Κούρδοι μαχητές που έχουν συμβάλλει
στην αποτροπή της επέκτασης του Ισλαμικού Κράτους, είναι οι Τούρκοι αντάρτες του
Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν –PKK, μιας οργάνωσης η οποία έχει
χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις ΗΠΑ.140
Ο ρόλος των Κούρδων αγωνιστών έναντι της τρομοκρατίας του Ισλαμικού Κράτους,
έχει αναδείξει το διεθνές τους προφίλ. Πολλές χώρες μάλιστα, μεταξύ των οποίων και
η Γερμανία, έχει εξοπλίσει και εκπαιδεύσει Κούρδους μαχητές στο Ιράκ όπως και η
υποστήριξη που παρείχε ο συνασπισμός για την καταπολέμηση του Ισλαμικού
Κράτους υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.
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Αναμφίβολα, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία άλλαξε τις ισορροπίες. Στα μέσα του
2013, το βλέμμα του αυτοαποκαλούμενου ισλαμικού κράτους έστρεψε προς τρείς
κουρδικούς θύλακες που περιόριζαν την δράση τους στη βόρεια Συρία. Έτσι,
ξεκίνησαν επιθέσεις εναντίον των Κούρδων, οι οποίες μέχρι τα μέσα του 2014
απωθήθηκαν από τις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), την ένοπλη πτέρυγα του
Συριακού Κουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος.141
Μια πρόοδος του αυτοαποκαλούμενου ισλαμικού κράτους στο βόρειο Ιράκ τον Ιούνιο
του 2014 επέσυρε επίσης τους Κούρδους της χώρας αυτής στη σύγκρουση. Η
κυβέρνηση της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν του Ιράκ έστειλε τις δυνάμεις
της πεσμεργκά σε περιοχές που εγκαταλείφθηκαν από τον ιρακινό στρατό. Τον
Αύγουστο του 2014, οι τζιχαντιστές με μια αιφνιδιαστική επίθεση και οι πεσμεργκά
αποσύρθηκαν από διάφορες περιοχές. Ως απάντηση, ένας πολυεθνικός συνασπισμός
υπό την ηγεσία των ΗΠΑ προκάλεσε αεροπορικές επιθέσεις στο βόρειο Ιράκ και
έστειλε στρατιωτικούς συμβούλους για να βοηθήσει τους Πεσμέργκα. Το υπουργικό
κόμμα YPG και το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK), το οποίο έχει αγωνιστεί για την
κουρδική αυτονομία στην Τουρκία εδώ και τρεις δεκαετίες και έχει βάσεις στο Ιράκ,
βοήθησε επίσης.
Τον Σεπτέμβριο του 2014, το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος ξεκίνησε μια
επίθεση στο θύλακα γύρω από τη βόρεια συριακή κουρδική πόλη Κομπάνι,
αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να διαφύγουν στα κοντινά τουρκικά
σύνορα. Παρά την εγγύτητα των αγώνων, η Τουρκία αρνήθηκε να επιτεθεί σε θέσεις
του Ισλαμικού Κράτους ή να επιτρέψει στους Τούρκους Κούρδους να περάσουν για να
την υπερασπιστούν.142
Η νίκη και η μαχητικότητα των Κούρδων σε περιοχές όπως στο Κομπάνι, τους
ανέδειξαν ως μια υπολογίσιμη δύναμη ενάντια στους τζιχαντιστές. Οι Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) σε αντίθεση με άλλα δυτικά κράτη, τους παρείχαν
εξοπλισμό όπως όπλα και πυρομαχικά. Η Τουρκία φοβούμενη πως μια εδραίωση της
κυριαρχίας των Κούρδων στη Συρία θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των
Κούρδων στα Νότια της Τουρκίας και ενδυνάμωση του PKK, προχώρησε στον
εξοπλισμό αντικαθεστωτικών και ισλαμιστικών δυνάμεων στη Συρία καθώς και σε
αεροπορικούς βομβαρδισμούς με σκοπό να βλάψει τους Κούρδους.143
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Έπειτα από συνεχόμενες συγκρούεις και μεγάλο αριθμό νεκρών, το Κομπάνι επανήλθε
τον Ιανουάριο του 2015 στα χέρια των Κούρδων. Έκτοτε, οι Κούρδοι - που
αγωνίστηκαν υπό την αιγίδα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), μαζί με
αρκετές τοπικές αραβικές πολιτοφυλακές, και βοηθήθηκαν από την αμερικανική
αεροπορία συνασπισμού - συνέβαλαν στην απομάκρυνση του αυτοαποκαλούμενου
ισλαμικού κράτους έξω από τη Συρία και καθιέρωσαν τον έλεγχο εκατοντάδων
χιλιόμετρα κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία.144
Τον Οκτώβριο του 2017, οι μαχητές της SDF κατέλαβαν την de facto πρωτεύουσα του
IS τη Ράκα και προχώρησαν νοτιοανατολικά στη γειτονική επαρχία Deir al-Zour, την
τελευταία σημαντική πτέρυγα του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία. Οι νίκες αυτές
ωστόσο, έχουν φέρει τους Κούρδους και του συμμάχους τους σε άμεση επαφή με τις
δυνάμεις της Συριακής Κυβέρνησης που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, προκαλώντας
συγκρούσεις.145
Πρόσφατα, η κατάληψη της Αφρίν από τουρκικά στρατεύματα ενέγειρε ανησυχίες με
τις Ηνωμένες Πολιτείες να προειδοποιούν ότι η αποσταθεροποίηση της περιοχής
μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή του Ισλαμικού Κράτους.146 Η Τουρκία ωστόσο, δε
φαίνεται διατεθειμένη να εγκαταλείψει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία στην
προσπάθειά της να μειώσει τη δυναμική των Κούρδων.
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5.4 Ο δρόμος προς τη δημιουργία Κουρδικού Κράτους

Η αποτυχία του Ιράκ, η καταστροφή της Συρίας και οι αλλαγές στην Τουρκία έχουν
δημιουργήσει ευκαιρίες για τους Κούρδους και στις τρεις χώρες. Η κουρδική πολιτική
και η στρατιωτική εξουσία είναι πλέον ένας αυξανόμενος παράγοντας στη γεωπολιτική
της Μέσης Ανατολής. Αυτό έχει προκαλέσει όχι μόνο μοναδικές προκλήσεις, αλλά και
νέες δυνατότητες για την πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή. Είναι απίθανο ότι το
Δημοκρατικό Κόμμα της Συρίας (PYD) ή η πολεμική του δύναμη, οι Μονάδες
Προστασίας του Λαού (YPG) ή το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK) της Τουρκίας θα
επιτύχουν τους στόχους για τη δημιουργία κράτους, αλλά οι Κούρδοι του Ιράκ μπορεί
να είναι σε πολύ πιο συμφέρουσα θέση να πιέσουν για ανεξαρτησία. Σημαντικά
εμπόδια παραμένουν για τους Ιρακινούς Κούρδους, αλλά ο συνδυασμός της
περιφερειακής αστάθειας, η απελευθέρωση της Μοσούλη και το κράτος του Ιράκ
μπορεί να συμβάλουν στην προώθηση των ιστορικών στόχων των κουρδικών
ηγετών.147
Κατά τη διάρκεια της κατάληψης της Μοσούλης από το αυτοαποκαλούμενο ισλαμικό
κράτος, οι Ιρακινοί Κούρδοι ηγέτες, ειδικά ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης
του Κουρδιστάν, Masoud Barzani, μίλησαν ανοιχτά για την «αποτυχία του Ιράκ» και
σημείωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν προς την ανεξάρτητα στις τρεις
επαρχίες τους, οι οποίες θα κυβερνώνται από την πρωτεύουσα του KRG, Ερμπίλ.148
Τον Φεβρουάριο του 2016 ο Barzani είχε δηλώσει: «Η ύπαρξη του κουρδικού λαού
στη Μέση Ανατολή είναι πραγματικότητα και οι Κούρδοι μπορούν, όπως και όλα τα
άλλα έθνη, να επιτύχουν τα δικαιώματά τους και να επωφεληθούν από αυτά. Αυτά είναι
φυσικά και θεμελιωμένα δικαιώματα και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν».149
Ωστόσο, η δημιουργία ενός αυτόνομου Κουρδικού έθνους στο βόρειο Ιράκ θα φέρει
πολλές προκλήσεις. Οι ίδιοι οι Κούρδοι είναι χωρισμένοι. Το πιο συντηρητικό
Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα (KDP), το οποίο έχει σχετικά καλούς δεσμούς με την
Τουρκία, έρχεται σε αντίθεση με την Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν (PUK). Οι
δυο πολέμησαν στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ 1994 και 1998 και ελέγχουν διαφορετικά
μέρη του βόρειου Ιράκ.150
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Επίσης, δεν είναι καθόλου σαφές ότι το βόρειο Ιρακινό Κουρδιστάν είναι ικανό να γίνει
βιώσιμο κράτος. Δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα και παγιδεύεται μεταξύ του Ιράκ,
της Τουρκίας και του Ιράν, τρία έθνη που αντιτίθενται στη δημιουργία του.151
Επίσης, πολλοί Κούρδοι που ζουν στην Τουρκία αναζητούν ισότητα και αναγνώριση
ως εθνοτική μειονότητα εκεί και θεωρούν τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κουρδικού
κράτους ως δυνητικό κίνδυνο για την αναζήτηση αυτή.152
Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, με συντριπτική πλειοψηφία, οι Κούρδοι του Ιράκ
τάχθηκαν με ποσοστό 93,7% υπέρ της απόσχισης από τη Βαγδάτη. Από την ψηφοφορία
υπέρ της ανεξαρτησίας, όμως, έως την ίδρυση κουρδικού κράτους τα εμπόδια είναι
πολλά.153 Το δημοψήφισμα χρησιμοποιήθηκε περισσότερο ως μοχλός διεθνούς
ανάδειξης του κουρδικού ζητήματος και ενίσχυσης της πολιτικής επιρροής του Barzani
ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου και λιγότερο ως βήμα για μελλοντική απόσχιση.
Ωστόσο, πριν λίγους μήνες, ο Barzani δήλωσε απρόθυμος να συμμετάσχει στις
επικείμενες εκλογές Νοεμβρίου.154
Όσον αφορά την κατάσταση στο Κιρκούρ, παραμένει υπό κουρδικό έλεγχο και είναι
μία από τις λίγες πόλεις της χώρας στις οποίες συνυπάρχουν διαφορετικές εθνοτικές
και θρησκευτικές ομάδες: Κούρδοι, σιίτες, Τουρκμένιοι, χριστιανοί. Οι Κούρδοι ήταν
η μοναδική από τις ομάδες αυτές που επιθυμούσε το δημοψήφισμα.
Στο ασταθές υποσύστημα της Μέσης Ανατολής, το ιρακινό κουρδικό δημοψήφισμα
αποτέλεσε την αφορμή για μια μελλοντική σειρά εξελίξεων που πρόκειται να επέλθουν
στην Μέση Ανατολή. Οι Κούρδοι είναι αποφασισμένοι να δημιουργήσουν δικό τους
κράτος έχοντας στο πλευρό τους τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και του
Ισραήλ, το οποίο είχε ανέκαθεν καλές σχέσεις με του Κούρδους καθώς αποτελεί επίσης
μια ασπίδα προστασίας από τους Άραβες. Η Ρωσία από την άλλη, αποβλέπει
μελλοντικά να γίνει ο βασικός χρηματοδότης των Κούρδων, καθώς η ρωσική εταιρεία
Rosneft έσπευσε να ανακοινώσει ένα πρόγραμμα επενδύσεων για την εκμετάλλευση
του κουρδικού φυσικού αερίου.155
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Επίλογος

Το υποσύστημα της Μέσης Ανατολής βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο των εξελίξεων
κυρίως λόγω των διαρκών συγκρούσεων αλλά και λόγω την ύπαρξης ακραίων
φονταμενταλιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό κάνοντας
κατάχρηση πολλές φορές της εξουσίας σκορπίζοντας το θάνατο και προκαλώντας
περισσότερη βία. Η εμφάνιση βίαιων μη κρατικών δρώντων στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής τα τελευταία χρόνια συσχετίζεται με την αυξανόμενη αδυναμία πολλών
κρατών στην περιοχή. Οι λαοί της δε βρίσκονται σε ειρήνη ούτε ο ένας με τον άλλον
ούτε στο εσωτερικό τους. Η θρησκεία συνδέεται άμεσα με την πολιτική και κάθε
σωστός μουσουλμάνος πρέπει να τηρεί πιστά τις πέντε στήλες του Ισλάμ. Ωστόσο,
ομάδες εξτρεμιστών, όπως είναι οι βίαιες ισλαμιστικές οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στο υποσύστημα, υποστηρίζουν ότι οι στήλες του Ισλάμ δεν είναι
πέντε άλλα έξι καθώς θεωρούν την τζιχάντ, τον ιερό πόλεμο, ως έναν από τους στύλους
του Ισλάμ. Η ανάδυση βίαιων μη κρατικών δρώντων στο υποσύστημα της Μέσης
Ανατολής σχετίζεται αφενός με τη Θρησκεία, στο όνομα της οποίας προβαίνουν σε
τρομοκρατικά χτυπήματα σκορπίζοντας τον θάνατο σε χιλιάδες ανθρώπους και
αφετέρου στην αδυναμία πολλών κρατών του υποσυστήματος όπου η έλλειψη
νομιμότητας σε συνδυασμό με τη σαθρή πολιτική κρατών της Μέσης Ανατολής
δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη γέννηση βίαιων μη κρατικών
δρώντων, οι περισσότεροι εκ των οποίων βασίζουν την ιδεολογία και τη δράση τους
στο Κοράνι. Η αποδυνάμωση του αυτοαποκαλούμενου ισλαμικού κράτους μπορέι να
αποτέλεσε μια νίκη, ωστόσο η ιδεολογία στην οποία βασίζεται εξακολουθεί και
υπάρχει.
Όπως αναφέρθηκε, οι πρώτες ισλαμιστικές οργανώσεις εμφανίστηκαν τη δεκαετία του
1970, οι οποίες αψηφώντας το κράτος διακρίνονται για τον υπερεθνικό χαρακτήρα της
ιδεολογίας και της οργάνωσής τους. Τα ισλαμιστικά κινήματα απορρίπτουν τη
διαίρεση του μουσουλμανικού κόσμου σε κράτη και λαούς καθώς θεωρούν ότι το
κράτος στη σύγχρονη μορφή του είναι μια δυτική δημιουργία και όλοι οι μουσουλμάνοι
μοιράζονται μια κοινή ταυτότητα ως μέλη της ούμα ή της Κοινότητας των Πιστών.
Ορισμένα ισλαμιστικά κινήματα κατάφεραν να καταλάβουν την εξουσία ενώ άλλα
απέτυχαν. Το Ιράν του Χομεϊνί, ενσαρκώνοντας το ριζοσπαστικό Ισλάμ ανέτρεψε το
κράτος του σάχη και οικοδόμησε πάνω στα ερείπια του μια ισλαμική δημοκρατία,
πετυχαίνοντας έτσι τη μετατροπή του Ιράν σε θεοκρατικό κράτος.
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Ο εθνικισμός, τόσο ο αραβικός όσο και ο εβραϊκός, υπήρξε αδιαμφισβήτητα το
ισχυρότερο από όλα τα ιδεολογικά και κοινωνικά κινήματα που διαμόρφωσαν τη
σύγχρονη Μέση Ανατολή. Ο εβραϊκός εθνικισμός σε συνδυασμό με τη θρησκευτική
πίστη συνετέλεσε στη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ συσπειρώνοντας τους
απανταχού εβραίους προς τη δημιουργία δικού τους κράτους.
Όσον αφορά τον αραβικό εθνικισμό, η Επανάσταση των Νεότουρκων αποτέλεσε την
πρώτη σημαντική εξέλιξη για την ανάδειξή του, ενώ καμπή του αραβικού εθνικισμού
στάθηκε η διαμάχη για την Παλαιστίνη, μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ,
μια διαμάχη που συνεχίζεται έως σήμερα.
Η παρουσία του κουρδικού λαού, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια έχει ως όραμα τη
δημιουργία δικού του κράτους στη Μέση Ανατολή, περιπλέκει ακόμα περισσότερο το
υποσύστημα. Όπως προαναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια, το αίτημα των Κούρδων για
τη δημιουργία ανεξάρτητου και αυτόνομου κράτους έχει αναζωπυρωθεί και έχει λάβει
νέες διαστάσεις. Η ισχυρή παρουσία των Κούρδων στο τουρκικό κοινοβούλιο, ο
συνεχής ανταρτοπόλεμος με τις τουρκικές δυνάμεις στα Νοτιοανατολικά της Τουρκίας
καθώς και οι επιχειρήσεις σε Συρία και Ιράκ κατά των δυνάμεων του αυτό
αποκαλούμενου ισλαμικού κράτους τους έχουν κατατάξει σε υπολογίσιμη δύναμη
κερδίζοντας τη συμπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και άλλων δυτικών χωρών.
Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που θεωρούν ότι η δημιουργία ενός κουρδικού κράτους που
θα αποτελείται -όπως οραματίζονται οι Κούρδοι – από εδάφη της Συρίας, του Ιράκ,
του Ιράν και της Τουρκίας, είναι προ των πυλών. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε το νέο
κράτος θα αποκτήσει μια νέα δυναμική καθώς θα ελέγχει τα πλούσια πετρελαϊκά
αποθέματα της Μοσούλης (Ιράκ) καθώς και της ΒΑ Συρίας. Επιπρόσθετα, θα
εξασφαλίζει τη δυνατότητα ύδρευσης και άρδευσης των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη.
Θα έχει έναν άρτια εξοπλισμένο και εκπαιδευμένο στρατό έπειτα από τόσα χρόνια
πολεμικής εμπειρίας και στρατιωτικών αναμετρήσεων καθώς επίσης και ισχυρούς
συμμάχους, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Παράλληλα, θα αποκτήσει μια
καλή στρατηγική θέση γεωγραφικά με έξοδο προς τη Μεσόγειο. Κατά πόσο δυνατή
είναι όμως η δημιουργία ενός Κουρδικού κράτους; Όπως αναφέρθηκε, εξετάζοντας την
παρούσα κατάσταση και ενώ ο συριακός εμφύλιος μαίνεται κάτι τέτοιο φαντάζει
δύσκολο, αλλά όχι όμως ακατόρθωτο.
Συνοψίζοντας, η πολυπλοκότητα του υποσυστήματος της Μέσης Ανατολής θέτει
προκλήσεις όχι μόνο για τα κράτη που την απαρτίζουν, αλλά και παγκόσμια. Η δράση
των βίαιων ισλαμιστικών κινημάτων που ως στόχο έχουν την ανατροπή καθεστώτων
και μέσω της ιδεολογίας τους προβαίνουν σε τρομοκρατικές ενέργειες, εγείρει
προβληματισμούς στις κυβερνήσεις των κρατών. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη
αντιπαλότητα μεταξύ του εβραϊκού και του παλαιστινιακού λαού, η οποία ξεκίνησε
ουσιαστικά με την ίδρυση του εβραϊκού κράτους το 1948, θέτει προκλήσεις για την
ασφάλεια στην περιοχή. Οι αραβικές εξεγέρσεις τέλος, καθώς και ο επακόλουθος
πόλεμος στη Συρία, όπως και ο συνεχιζόμενος αγώνας των Κούρδων για τη δημιουργία
δικού τους κράτους, είχαν ως αποτέλεσμα την αναζωπύρωση της κατάστασης στο ήδη
τεταμένο κλήμα που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.
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