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II. In Lebanon… Veritas

[Ἰνστιτοῦτο Ἀμυντικῶν Ἀναλύσεων, Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς "Γεωστρατηγική" 9 
(5-8/2006)]

 

Εἶναι γνωστὸν ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτον ὅτι οἱ «οἶνοι τῆς Κύπρου, τῆς Σχερίας 
(Κέρκυρα) καὶ τῆς Βαβυλῶνος εἶναι δῶρα ἀντάξια βασιλέων». Εἶναι ἐπίσης 
γνωστὸν ὅτι εἰς τὴν εὐρυτέραν περιοχὴν τῆς «Βαβυλῶνος» καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ 
Λιβάνου παράγονται ἐξαίρετοι οἶνοι, μεθυστικοὶ ὅπως ἐπίσης εἶναι γνωστὸν ὅτι 
«in vino veritas»!

Ὁ Λίβανος ΙΙ θέλει μεγάλην προσοχὴν ἀπὸ τὴν ἑλλαδικὴ καὶ κυπριακὴ ἐξωτε-
ρικὴ πολιτική. Καὶ αὐτὸ διότι ἡ παροῦσα θερμὴ ρῆξις μεταξὺ Ἰσραὴλ καὶ Λιβάνου 
ἐγκυμονεῖ ἐμφανεῖς κινδύνους ἁλυσιδωτῆς ἀναφλέξεως ὅλων τῶν ἐθνικο-κρατικῶν 
ἀλλὰ καὶ ἐθνοτικῶν δρώντων στὴν περιοχή. Ἡ μέθη ἡ προκαλουμένη ἀπὸ τὴ λιβα-
νο-ἰσραηλινὴ αἱματοχυσία ἀποτελεῖ σοβαρότατον λόγον γιὰ τοῦτο καὶ δημιουργεῖ 
γύρω της «λέσχη εὐωχουμένων συμποσιαζομένων». Καὶ ἐξηγοῦμαι:

Ὁ πρῶτος «συμποσιαζόμενος» εἶναι ὁ ἀπόφοιτος τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου τῆς 
ἱερᾶς πόλεως τοῦ «Ρασσὴντ Ἅλη», τῆς Νάγκαφ (Ἰράκ), ὁ «Σάϋεντ» Χάσαν ἀλ-
Νασράλα, ἡγέτης, «Σεΐχ», τῆς Χεζμπαλᾶ [τῇ ἐντολῇ τοῦ Μεγάλου Ἁγιατολᾶ τῆς 
Τεχεράνης Ἁλῆ Χαμενεῆ, ἡ ὁποία τοῦ ἐδόθη στὶς 16 Φεβρουαρίου τοῦ 1992 στὴν 
Τεχεράνη] καὶ συριακῆς καταγωγῆς ἐκ πατρός, θεωρεῖ ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα:

i) νὰ τελειώνει τοὺς λογαριασμούς του μὲ τὴν δυτικόφιλη κυβέρνηση τοῦ 
Φουὰντ Σινιόρα καὶ νὰ ἀναλάβει ἡ Χεζμπαλᾶ τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας 
(κατὰ τὸ πρότυπον τῆς Χαμᾶς),

ii) νὰ ἀπαλλάξει την ὀργάνωσή του ἀπὸ τὶς ἀσκηθησόμενες πιέσεις τῆς διευ-
ρυμένης διεθνοῦς ἀνακριτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ο.Η.Ε τὴν ὁποία ἐζήτησε ὁ λιβάνι-
ος Πρωθυπουργός (12/12/2005) διὰ νὰ ἐξετάσει τὶς πολιτικὲς δολοφονίες μετὰ τὴν 
ἀποτυχῆ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Ὑπουργοῦ Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Λιβάνου 
Μαρουὰν Χαμάντη [ὅπως των: Πρωθυπουργοῦ Ραφὴκ Χαρίρη (14/02/2005), τοῦ 
ἀντισύρου ἀριστεροῦ δημοσιογράφου Σαμὴρ Κασὴρ (2/06/2005), τοῦ πρῴην Γ.Γ. 
τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Λιβάνου Ζὼρζ Χάουη (21/06/2005) καὶ τοῦ δη-
μοσιογράφου-χριστιανοῦ βουλευτοῦ Γκομπρὰν Τουένη (12/12/2005)] ἀλλὰ καὶ 
τὶς ἀπόπειρες δολοφονίας ἐναντίον τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης τοῦ Λιβάνου 
Ἐλιᾶς Μοὺρ (12/07/2005) καὶ τοῦ ἀκρωτηριασθένος [χέρι καὶ πόδι] ἀπὸ βομβι-
στικὴ ἀπόπειρα ἀντισύρου δημοσιογράφου Μέη Σιντιὰκ (25/09/2005),
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iii) νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τὴν συσπείρωση τοῦ λιβανικοῦ λαοῦ ἐναντίον τοῦ ἐπι-
τιθεμένου Ἰσραὴλ ὥστε νὰ θεωρηθεῖ ἡ Χεζμπαλᾶ ὡς ἐθνικὴ ἀντίστασις καὶ ὄχι 
«μιλίτσια» καὶ τελικῶς νὰ μὴ ὑποστεῖ τὸν ἀφοπλισμὸν ποὺ ἀπῃτοῦσε ἀφ’ ἑνὸς 
ἡ Συνθήκη τῆς Ταέφ (23/10/1989) καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἡ 1559 ἀπόφασις τοῦ Σ.Α. τοῦ 
Ο.Η.Ε. (2/09/2004)

Ὁ δεύτερος τῶν «συμποσιαζομένων», ἡ ∆αμασκός, ἐκτιμᾷ ὅτι μὲ τὸν τρόπον 
αὐτὸν γίνεται ἀναπόσπαστον μέρος μιᾶς ἰσχυρᾶς ἰσλαμικῆς συμμαχίας στὴν 
Μέση Ἀνατολὴ ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὸ Ἰρὰν καὶ τοὺς σηιτικοὺς πληθυσμικοὺς 
θύλακες τῆς περιοχῆς (Ἰράν, Ἰράκ, Συρία, Σ. Ἀραβία, Ἐμιρᾶτα) ἀποφεύγοντας 
καὶ ἡ ἰδία τὴν συνέχιση τῶν ἀνακρίσεων τῆς ∆ιεθνοῦς Ἀνακριτικῆς Ἐπιτροπῆς 
«Ντέτλεφ Μέλις» γιὰ τὶς προαναφερθεῖσες δολοφονίες οἱ ὁποῖες ἐγγίζουν ἀνω-
τάτους Σύρους ἀξιωματούχους καὶ πλησιάζουν ἐπικινδύνως τὸ στενότατον πε-
ριβάλλον τοῦ Προέδρου Ἄσαντ.

Ἡ προκλητικὴ σειρὰ τῶν γεγονότων ποὺ ὡδήγησαν στὴν κρίση τῆς 12ης 
Ἰουλίου, ἔχει ὡς ἑξῆς:

i) Ἀμέσως μετὰ τὴν λήψη (2/09/04) τῆς 1559 ἀποφάσεως τοῦ Σ.Α. τοῦ Ο.Η.Ε 
ἡ ὁποία προβλέπει τὴν ἀπόσυρση τῶν συριακῶν στρατευμάτων καὶ μυστικῶν 
ὑπηρεσιῶν ἀπὸ τὸν Λίβανο δολοφονεῖται μὲ παγιδευμένο αὐτοκίνητο ὁ Πρωθυ-
πουργὸς τοῦ Λιβάνου Ραφὴκ Χαρίρη (1/10/06) ὁ ὁποῖος καὶ εἶχε ἀποδεχθεῖ τὴν 
ἀπόφαση. Μάλιστα ἡ ἐνέργεια ἐτελέσθη μὲ 1000kg ἐκρηκτικῶν, γεγονὸς ποὺ δὲν 
ἀφήνει περιθώρια νὰ μὴ ὑποψιασθεῖ κἄποιος τὸ μέγεθος καὶ τοῦ... προμηθευτοῦ.

ii) Στὶς 2 Ἰουνίου 2005 δολοφονεῖται με παγιδευμένο αὐτοκίνητο ὁ συνι-
δρυτὴς τοῦ Κόμματος τῆς ∆ημοκρατικῆς Ἀριστερᾶς, καὶ δημοσιογράφος τῆς 
ἐφημερίδος τῆς Βηρυτοῦ «Ἀλ-Ναχάρ», ὁ Σαμὴρ Κασήρ. Ἐπανειλημμένως εἶχε 
λάβει θέσεις ἐναντίον τῆς Συρίας.

iii) Στὶς 21 Ἰουνίου 2005 δολοφονεῖται μὲ παγιδευμένο αὐτοκίνητο ὁ πρῴην 
Γ.Γ. τοῦ Κομουνιστικοῦ Κόμματος Λιβάνου (Ρ.C.L.) Zὼρζ Χάουη. Ὁ ἀντικα-
ταστάτης του Χάλεντ Χατάτα καταδεικνύει τὴν Συρίαν πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν 
δολοφονία.

iv) Στὶς 12 Ἰουλίου 2005 τραυματίζεται βαρειὰ μὲ παγιδευμένο αὐτοκίνητο 
ὁ Ὑπουργὸς Ἀμύνης Ἑλιᾶς Μούρ.

v) Στὶς 30 Αὐγούστου 2005, ὁ γερμανὸς Γενικὸς Εἰσαγγελεὺς Ντέτλεφ Μέλις 
ἐκδίδει ἔνταλμα συλλήψεως γιὰ τέσσερις φιλο-σύρους στρατηγοὺς τοῦ Λιβανι-
κοῦ Στρατοῦ, ὡς ὑπόπτους γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς δολοφονίας Χαρίρη.

vi) Στὶς 25 Σεπτεμβρίου 2005 μὲ παγιδευμένο αὐτοκίνητο, ἀκρωτηριάζεται 
βαρύτατα (χέρι καὶ πόδι) ὁ δημοσιογράφος τοῦ Λιβανικοῦ διαύλου L.Β.C Μέη 
Σιντιὰκ γνωστὸς γιὰ τὶς ἀντι-συριακές του θέσεις.

vii) Στὶς 20 Ὀκτωβρίου 2005 ὁ Ντ. Μέλις καταθέτει τὸ πόρισμά του στὸν 
Γ.Γ. τοῦ Ο.Η.Ε. Ἀνὰν ὅπου ἐκτιμᾷ ὡς σχεδὸν βεβαία τὴν ἀνάμιξη στὴ δολοφονία 
Χαρίρη τῶν Συριακῶν καὶ Λιβανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Ὁ φιλοσῦρος Πρόε-
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δρος τοῦ Λιβάνου κ. Λαχοὺντ «διαψεύδει ἐντονώτατα» κάθε ἀνάμιξη τῶν ὑπη-
ρεσιῶν τοῦ κράτους στὴν δολοφονία Χαρίρη.

viii) Στὶς 11 Νοεμβρίου 2005 ὁ Σῦρος Πρόεδρος Ἄσαντ, σὲ ὁμιλία του στὸ Πα-
νεπιστήμιο τῆς ∆αμασκοῦ, κατηγορεῖ τὴν κυβέρνηση τοῦ Σινιόρα ὡς «δούλους 
τοῦ υἱοῦ Χαρίρη καὶ τῶν Ἀμερικανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιβουλεύονται τὴν Συρία» καὶ 
δηλώνει ὅτι ἡ Συρία πλέον «εὑρίσκεται σὲ ἐμπόλεμο κατάσταση»! Ἐπίσης δὲν θε-
ωρεῖ ἀμερόληπτη τὴν στάση τοῦ Γερμανοῦ Γ. Εἰσαγγελέως Μέλις καὶ ἀναφέρει 
ὅτι: «Οἱ πιέσεις στὶς ὁποῖες ὑποβάλλεται ἡ Συρία ἀπὸ τὴν ἀνακριτικὴ ἐπιτροπή 
του δὲν ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τὴν ἐξεύρεση τῆς ἀλήθειας ἀλλὰ αὐτοὶ [: Οἱ Ἀμερι-
κανοὶ] μᾶς ἐκδικοῦνται γιὰ τὴν ἀντίθεσή μας στὴν κατοχή τους στὸ Ἰρὰκ καὶ τὴν 
βοήθειά μας στὴν Παλαιστινιακὴ ὑπόθεση καὶ στὴν λιβανικὴ ἀντίσταση. Ἔχομε 
δύο ἐπιλογές: τὴν Ἀντίσταση ἢ τὸ Χάος». Ποιάν ἀντίσταση ὅμως; Ὁ Λίβανος εἶχε 
δημοκρατικὰ ἐκλεγμένη κυβέρνηση καὶ ὅλες οἱ πλευρὲς μετέχουν στὴν κυβέρνη-
ση μὲ ὑπουργούς τους! Εἶναι φανερὸν ὅτι ἐδῶ ἐννοεῖ τὴν Χεζμπαλᾶ ἡ ὁποία θέλει 
νὰ χαρακτηρίζεται ὡς «ἀντίσταση» καὶ ὄχι ὡς «ἔνοπλος πολιτοφυλακὴ» γιὰ νὰ 
μὴ ἐξαναγκασθεῖ σὲ ἀφοπλισμὸ κατὰ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς Συμφωνίας τῆς Τάεφ τοῦ 
1989 καὶ τῆς ἀποφάσεως τοῦ ΟΗΕ 1559 τοῦ 2004. Ὅταν ὁ λόγος τοῦ Ἄσαντ 
εἰσάγεται πρὸς συζήτησιν στὴν λιβανικὴ βουλὴ μὲ πρωτοβουλία τοῦ πρωθυπουρ-
γοῦ Φουὰντ Σινιόρα, ἀποχωροῦν ἀμέσως οἱ πέντε σηῖτες Ὑπουργοὶ μὲ τὴν αἰτιο-
λογία ὅτι «δὲν εἶχε ἐγγραφεῖ τὸ θέμα στὴν ἡμερήσια διάταξη τῆς Βουλῆς»! Λὲς καὶ 
δὲν ὑπάρχουν θέματα ἐκτὸς ἡμερησίας διατάξεως, τῶν ὁποίων ἡ συζήτησις μάλι-
στα προτάσσεται, εἰς ὅλα τὰ κοινοβούλια τοῦ κόσμου!

Οἱ σηῖτες Ὑπουργοὶ ἀπουσίασαν ἀπὸ τὴν Βουλὴ ἑπτὰ ἑβδομάδες καὶ 
ἐπανῆλθαν στὶς 3 Φεβρουαρίου 2006, ὅταν ὁ Σινιόρα εἶπε ὅτι ἡ «Ἡ Ἀντίστα-
σις δὲν ὠνομάσθη ποτέ, οὔτε καὶ θὰ ὀνομασθεῖ ποτὲ παρὰ μὲ τὸ ὄνομά της, δη-
λαδὴ ἐθνικὴ ἀντίστασις». Αὐτὴ ἡ μαγικὴ φράσις ἐπανέφερε τοὺς σηῖτες Ὑπουρ-
γοὺς στὸ Κοινοβούλιο διότι ἄφηνε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἡ Χεζμπαλᾶ ἦταν «ἐθνικὴ 
ἀντίστασις» καὶ ὡς τέτοια δὲν εἶχε ὑποχρέωση νὰ ἀφοπλισθεῖ! Πῶς λοιπὸν νὰ 
ἡσυχάσει ἡ κυβέρνησις Ὁλμέρτ; Καὶ μάλιστα ὅταν δὲν ἐσταμάτησαν οἱ βολὲς μὲ 
"Κατιοῦσα" ἀπὸ τὸν Ν. Λίβανο πρὸς τὸ Β. Ἰσραήλ; Τελικῶς φαίνεται ὅτι ἡ ∆α-
μασκὸς «ἐπέλεξε τὸ χάος»!

ix) ἕνα ἀκριβῶς μῆνα μετά, στὶς 12 ∆εκεμβρίου δολοφονεῖται μὲ παγι-
δευμένο αὐτοκίνητο ὁ ∆ιευθυντὴς τῆς ἐφημερίδος «ἀλ-Ναχάρ», ὁ ἀντι-σῦρος 
δημοσιογράφος καὶ χριστιανὸς βουλευτὴς Γκομπρὰν Τουενῆ, ἐφονεύθησαν 
μαζῇ του ἀκόμη τρία ἄτομα.

x) Τὴν ἰδίαν ἡμέρα, ὀλίγες ὧρες μετὰ τὴν δολοφονία, στὸ ὑπουργικὸ συμ-
βούλιο ὁ Πρωθυπουργὸς Φουὰντ Σινιόρα ἐπικυρώνει ἀπόφαση νὰ ὀργανωθεῖ 
∆ιεθνὲς ∆ικαστήριο γιὰ νὰ δικάσει τοὺς συλληφθέντας ὑπόπτους στρατηγοὺς 
γιὰ τὴν δολοφονία Χαρίρη καὶ νὰ ἐπεκταθοῦν οἱ ἔρευνες, μέσῳ ∆ιεθνοῦς Ἀνα-
κριτικῆς Ἐπιτροπῆς, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ο.Η.Ε., καὶ στὶς ὑπόλοιπες προαναφερ-
θεῖσες δολοφονίες. Οἱ πέντε σηῖτες Ὑπουργοὶ ἀντιδροῦν ἀμέσως καὶ δηλώνουν 
ἀποχώρηση ἀπὸ τὰ καθήκοντά τους στὴν Λιβανικὴ κυβέρνηση. Γιατί;
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Ἐπίσης, ἡ ∆αμασκὸς κρίνει πὼς εἶναι εἰς θέσιν νὰ γίνει ἰσότιμος συνομιλητὴς 
τῶν Η.Π.Α. γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς Εἰρήνης στὴν περιοχὴ εἰσπράττουσα τὰ δέοντα 
ἀνταλλάγματα ἀναφορικῶς πρὸς τὴν παραμονὴ στὴν ἐξουσία τοῦ Μπααθικοῦ 
κομματικοῦ μηχανισμοῦ καὶ τοῦ Μπασσὰρ ἀλ-Ἄσαντ. Ἡ ἀνάμιξις τῆς ∆αμα-
σκοῦ δὲν εἶναι ἀμφισβητήσιμος πλέον. Μόλις στὶς 18 Ἰουλίου 2006, στὴν Συν-
διάσκεψη τῆς Ἀραβικῆς Λίγκας, ὁ Ἄσαντ ἀπείλησε ὅτι θὰ καταψηφίσει πρότα-
ση γιὰ ἔκτακτη συνεδρίαση μὲ θέμα τὸν Λίβανο ἂν οἱ ἀραβικὲς κυβερνήσεις 
δὲν συμπαραταχθοῦν μὲ τὴν Χεζμπαλᾶ καὶ τῆς Χαμᾶς. Ἡ ∆αμασκὸς θεωρεῖ 
ὅτι ἡ σύμπλευσίς της μὲ τὸ Ἰρὰν καὶ τὴν Τουρκία τὴν βοηθεῖ νὰ ξεπεράσει τὸν 
κίνδυνο κουρδικῆς ἀποσχιστικῆς τάσεως στὰ ἐδάφη της. Ἐπίσης, τὰ στοιχεῖα 
γιὰ τὴν προμήθεια ὅπλων ἀπὸ Συρία καὶ Ἰρὰν ποὺ ἔχει στὴν διάθεσή της ἡ δι-
εθνὴς κοινότης βεβαιώνουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές1. Συγκεκριμένως:

Στὰ μέσα τοῦ περασμένου θέρους, ὁ σεΐχης Νασράλα, ἐδήλωσε ὅτι ἡ Χεζ-
μπαλᾶ διαθέτει περισσότερες ἀπὸ 12.000 ρουκέττες, καθόλα ἕτοιμες κατὰ τοῦ 
Ἰσραήλ. Ἀφορμὴ τῆς δηλώσεως ἦσαν τὰ ὅσα ἐπηκολούθησαν τῆς δολοφονίας 
τοῦ Ραφὴκ Χαρίρη, καὶ τῆς ἀποχώρησεως τῆς Συριακῆς στρατιωτικῆς δυνάμε-
ως ἀπὸ τὸν Λίβανο.

Περίπου 7-8000 ἀπὸ τὶς ρουκέττες ἀνήκουν στὴν οἰκογένεια τῶν "Κατιούσα" 
τῶν 107 καὶ 122 χιλιοστῶν. Εἶναι παλαιᾶς τεχνολογίας, ἀνακριβεῖς καὶ κατάλλη-
λες μονὸν γιὰ νὰ κτυπήσουν στόχους περιοχῆς (δηλ. πόλεις, συγκεντρώσεις 
στρατευμάτων, κ.ο.κ.). Οἱ ρουκέττες τῶν 107mm εἶναι δύο τύπων, βαλλόμενες 
ἀπὸ σταθεροὺς καὶ κινητοὺς ἐκτοξευτὲς (τύπου HASEB, ἰρανικῆς κατασκευῆς), 
καὶ ὅλες μὲ βεληνεκὲς 5 μιλίων. Οἱ τῶν 122 ἔχουν βεληνεκὲς 20 μιλίων, καὶ ἐκρη-
κτικὴ κεφαλὴ 45 κιλῶν. Ὑπάρχουν 70 αὐτοκινούμενοι ἐκτοξευτὲς τύπου NOOR, 
HADID, καὶ AWASH.

Τὸ 2000, τῇ συγκαταθέσει τοῦ Μπασσὰρ ἀλ-Ἄσαντ, ἀρχίζει ἡ διοχέτευσις 
ἀπὸ τὸ Ἰράν, μέσῳ Συρίας, νέας τεχνολογίας ρουκεττῶν, ἰρανικῆς κατασκευῆς, 
μὲ Κινεζικὴ καὶ Βόρειο-κορεατική τεχνογνωσία. Τὸ 2000 δίδονται στὴν Χεζ-
μπαλᾶ οἱ FAJR 3, καὶ τὸ 2002 οἱ FAJR 5, τῶν ὁποίων ἡ παράδοσις ἐτελείωσε 
τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2006. Οἱ ρουκέττες αὐτές, μέσῳ τῆς Συρίας ἢ διὰ θαλάσσης, 
ἔφθασαν στὸν Λίβανο καὶ τὴν Χεζμπαλᾶ. Ἔχουν βεληνεκὲς μεταξὺ 40 καὶ 75 
χιλιομέτρων, καὶ εἶναι αὐτὲς οἱ ρουκέτες ποὺ πλήττουν τώρα τὴ Χάϋφα. Οἱ 
κινητοὶ ἐκτοξευτὲς ρυμουλκοῦνται ἀπὸ ἰαπωνικῆς κατασκευῆς φορτηγά. Ἡ 
Συρία παρέδωκε τὸ 2001 καὶ σοβιετικοὺς αὐτοκινουμένους ἐκτοξευτὰς ΒΜ-27, 
οἱ ὁποῖοι ἐκτοξεύουν ρουκέτες διαμετρήματος 220 χιλιοστῶν σὲ βεληνεκῆ ἕως 
70 χιλιόμετρα, φέροντας ἐκρηκτικὴν κεφαλὴ 100 κιλῶν. Ὅλη αὐτὴ ἡ διακίνησις 
γινόταν ἐν γνώσει —ἢ τοὐλάχιστον «ἐσκεμμένῃ ἀγνοίᾳ»— τόσον τῆς κυβερνήσε-
ως τοῦ Λιβάνου, ὅσον καὶ τοῦ Ο.Η.Ε.

Στὶς 31 Ἰανουαρίου 2006, ἡ Λιβανικὴ κυβέρνησις γιὰ πρώτη φορὰ πα-
ραδέχθη ὅτι, κατὰ παράβασιν τῆς ἀποφάσεως 1559 τοῦ Ο.Η.Ε. ποὺ ἐπιτάσσει 
τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν διαφόρων παραστρατιωτικῶν ὀργανώσεων ἐκ μέρους τῆς 

1.  Τὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν ἐξοπλισμὸ τῆς Χεζμπαλᾶ ἀποτελοῦν εὐγενικὴ συμβολὴ τοῦ δρος 
Φ. Ἀποστολοπούλου, π. Ἐρευνητοῦ Ι.Α.Α.
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κυβερνήσεως τῆς χώρας, ἐπέτρεψε ἐπισήμως τὴν μεταφορὰ, ἀπὸ τὴν Συρία 
πρὸς τὴν Χεζμπαλᾶ, ὁπλισμοῦ (κονβόϋ φορτηγῶν). Στὶς 13 Φεβρουαρίου ἔγι-
νε καὶ ἐπίσημος ἀναφορὰ τοῦ Ο.Η.Ε. γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Ἡ ἔρευνα ἐκ μέρους 
τοῦ ὀργανισμοῦ (ἐπὶ κεφαλῆς ἐρευνητὴς Terie Larsen), ἀπεκάλυψε ὅτι ἡ Λιβα-
νικὴ κυβέρνησις ἐπέτρεψε τὴν μεταφορά, διότι ἐθεωροῦσε τὴν ὀργάνωση τοῦ 
Νασράλα «ἀντιστασιακὴ δύναμη».

Μὲ βάση τὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα καὶ τὴν μέχρι σήμερα βλητικὴ πρακτική 
της, ἐντὸς τοῦ βεληνεκοῦς τῶν ρουκετῶν της εἶναι οἱ ἑξῆς πόλεις τοῦ Ἰσραήλ: 
Χάιφα (50 χιλ.), Ἄκκο (30 χιλ.), Ναχαρίγια (10 χιλ.), Σφάτ. Ἡ Χάϋφα ἀποτε-
λεῖ τὸν καλύτερο στόχο διότι: i) εἶναι ἡ βάσις ἐλλιμενισμοῦ τοῦ στόλου τοῦ 
Ἰσραήλ, ii) εἶναι τὸ δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι τῆς χώρας, iii) ἔχει πλειάδα χη-
μικῶν βιομηχανιῶν (ἔμμεσο κτύπημα μαζικῆς καταστροφῆς), καὶ iv) ἐκεῖ εἶναι 
ἐγκατεστημένες ἀρκετὲς βιομηχανίες ὑψηλῆς τεχνολογίας, ζωτικὲς γιὰ τὴν ἄμυνα 
τοῦ Ἰσραὴλ (ἡ μεγαλύτερη καὶ γνωστώτερη εἶναι ἡ Ράφαελ). Οἱ περιοχὲς ἐντὸς 
βεληνεκοῦς ἔχουν συνολικὸ πληθυσμὸ περίπου 2 ἑκατ. πολιτῶν (ἐκ συνόλου 
7.000.000 ὁλοκλήρου τοῦ Ἰσραήλ). Πρὸ ὀλίγων μηνῶν, ὁ δόκτωρ Ephraim Dvir, 
ὑπεύθυνος τῆς Γεωγραφικῆς ∆ιευθύνσεως γιὰ τὶς Καταστραφεῖσες Περιοχές, 
ὑπεγράμμισε ὅτι ἐὰν ἡ περιοχὴ τῆς Χάϋφα κτυπηθεῖ (κυρίως ὁ χημικὸς τομεύς), 
οἱ καταστροφὲς θὰ εἶναι μεγάλες.

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2005 ἡ Shin Bet συνέλαβε ἕνα μουσουλμᾶνο μὲ ∆α-
νικὸ διαβατήριο (Iyad ash-Shua, σχετιζόμενος μὲ τὴ Χεζμπαλᾶ), ὁ ὁποῖος ἐφω-
τογράφιζε στρατιωτικὲς ἐγκαταστάσεις στὴν Χάϋφα. Ἄλλοι πράκτορες συ-
νελήφθησαν νὰ φωτογραφίζουν διυλιστήρια καὶ χημικὲς βιομηχανίες.

Οἱ ἐπιθέσεις τῶν ρουκεττῶν εἶναι κατ’ ἐξοχὴν ἀσύμμετρος ἀπάντησις, 
διότι ἡ οἰκονομικὴ ζημία ποὺ προκαλοῦν στὸ Ἰσραήλ, εἶναι πολὺ μεγαλυτέρα 
ἀπὸ τὴν ἀξία τῶν ὅπλων. Τὸ 1996 περίπου 500 "Κατιούσα" ποὺ ἔπληξαν στὸ 
Βόρειο Ἰσραήλ, προεκάλεσαν ζημίες 100 ἐκ. δολαρίων ΗΠΑ. Αὐτὴν τὴν στιγμὴ 
τὰ συστήματα ποὺ τὸ Ἰσραὴλ ἔχει ἀναπτύξει γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει αὐτὴν τὴν 
ἀπειλὴ (laser THEL καὶ MTHEL), δὲν εἶναι ἕτοιμα, καὶ θὰ εἶναι ἐπιχειρησιακῶς 
ἕτοιμα τὸ ἐνωρίτερον, κατὰ τὸ 2008.

Ἐπὶ πλέον, δὲν εἶναι βέβαιο ἐὰν —γιὰ τὶς ρουκέττες μεγάλου διαμετρήμα-
τος τῶν 220mm— εἶναι διαθέσιμες στὴ Χεζμπαλᾶ καὶ οἱ κεφαλὲς ποὺ ἀνέπτυξε 
ἡ Κίνα, καὶ ἔχει ἀγοράσει τὸ Ἰράν, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦνται στὸν στόχο κατὰ τὴν 
τελικὴ φάση τῆς τροχιᾶς τους μὲ καταδείκτη laser, ὁπότε καὶ ἡ ἀκρίβεια προ-
σβολῆς εἶναι ἀρκετὰ μεγάλη καὶ εἶναι δυνατὸν σὲ ἀπόσταση 60-70 km νὰ πλη-
γεῖ στόχος (ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει χειριστὴς νὰ «καταδείξει» μὲ λέϋζερ τὸ στόχο) δι-
αμέτρου 30 μέτρων. Σὲ ἀνάλογη περίπτωση οἱ δεξαμενὲς πετρελαίου καὶ χη-
μικῶν εἶναι εὐκολότατοι στόχοι. Μὲ βάση τὰ ἕως τώρα τεκταινόμενα, δυὸ εἶναι 
οἱ ἐκδοχές. Ἤ δὲν ἔχουν τέτοιες κεφαλὲς ρουκεττῶν, ἢ τὶς κρατοῦν γιὰ νὰ κλι-
μακώσουν τὰ χτυπήματα στὸν κατάλληλο —πολιτικῶς— χρόνο.

Ὁ τρίτος, εἶναι τὸ Ἰρὰν τὸ ὁποῖο θεωρεῖ ὅτι:
i) ἀπομειώνει τὶς πιέσεις τῆς λεγομένης «διεθνοῦς κοινότητος» τὶς ἀσκούμε-

νες ἐναντίον τοῦ πυρηνικοῦ του προγράμματος,
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ii) μετατρέπεται στὸν ἰσχυρότερον συνομιλητὴ τῶν Η.Π.Α. στὴν περιοχὴν 
ἔναντι τῶν γνωστῶν «πυρηνικῶν» καὶ πολιτικῶν ἀνταλλαγμάτων καὶ

iii) ἐξελίσσεται σὲ ἡγέτιδα δύναμη τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου ἀλλὰ καὶ -κυρίως- τῆς 
περιοχῆς, συσφίγγοντας μάλιστα τὶς σχέσεις του μὲ τὴν Τουρκία, ἐπηρεάζοντας τὸ 
ἐσωτερικὸ τοῦ Ἰράκ, στηρίζοντας τὴν Συρία στὴν περιφερειακή της στρατηγική, 
ἐλπίζοντας στὴν «δημοκρατικὴ» ἐπαναπόκτηση τοῦ Λιβάνου ἀπὸ τὴν τελευταία 
μέσῳ τῆς Χεζμπαλᾶ, συμπλέοντας μὲ τὴν Ἄγκυρα καὶ τὴν ∆αμασκὸ γιὰ τὴν ἀπο-
νεύρωση τοῦ κουρδικοῦ καὶ πιέζοντας στρατηγικῶς, κατόπιν τούτων, τὸ Τὲλ Ἀβίβ. 
Ἐπίσης, δὲν δυσαρεστεῖται καθ’ ὄλου ἡ Τεχεράνη ἀπὸ τὴν ἄνοδο τῶν τιμῶν τοῦ 
πετρελαίου, ἡ ὁποία καὶ τροφοδοτεῖ τὰ ταμεῖά της μὲ δισεκατομμύρια δολλάρια 
χωρὶς τὴν παραμικρὰν αὔξηση παραγωγῆς μαύρου χρυσοῦ ἀπὸ μέρους της.

Ἡ τετάρτη ὁμὰς εἶναι οἱ πετρομοναρχίες τοῦ Κόλπου, διότι:
i) θεωροῦν ὅτι μὲ τὴν ἰσραηλινὴ ἐπίθεση ἐξοντώνεται ὁ βασικὸς ἀντίπαλος 

τῶν μοναρχιῶν τους στὴν περιοχή, τὸ σηιτικὸ δηλαδὴ ζηλωτιστικὸ κίνημα, τὸ 
ὁποῖον καὶ ἀξιολογεῖται ἀπὸ αὐτὲς ὡς ἡ «μακρὰ χεὶρ» τῆς Τεχεράνης στὰ ἐσω-
τερικά των, ἐφ’ ὅσον ἡ βασικὴ δημογραφικὴ σύνθεσις τῶν ἐργαζομένων στὰ πε-
τρελαϊκά των κοιτάσματα εἶναι σηιτικοῦ θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος,

ii) θεωροῦν ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸ μπααθικὸ καθεστὼς τῆς 
Συρίας καὶ βεβαίως,

iii) αὐξάνουν ραγδαίως τὶς ροὲς τῶν πετροδολλαρίων πρὸς τὰ ταμεῖα τους.

Ἡ Ρωσσία, διότι καὶ αὐτὴ ἀπολαμβάνει τὴν ραγδαίαν αὔξηση τῶν συναλ-
λαγματικῶν της ἀποθεμάτων καὶ τοῦ Καθαροῦ Ἐθνικοῦ Προϊόντος της ἄνευ 
ὑπάρξεως τῆς ἀναλόγου πραγματικῆς αὐξήσεως τῆς παραγωγῆς ἢ τῆς διευρύνσε-
ως τοῦ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν εὑρισκομένου πελατολογίου της. Καὶ μὲ τὸν τρόπον 
αὐτὸν ἱκανοποιεῖ τοὺς ὑψηλοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεώς της οἱ ὁποῖοι ἀνέρχονται 
στὸ 7% κατ'ἔτος.

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις, ἡ ὁποία ἐκτιμᾷ ὅτι «δαπάναις Ἰσραὴλ» θὰ ἀπαλλα-
γεῖ ἅπαξ διὰ παντὸς ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τοῦ ἰσλαμιστικοῦ κινήματος καὶ τὴν ἐξα-
γωγὴ τῶν τρομοκρατικῶν δραστηριοτήτων του στὰ ἐδάφη της, ἐπωφελουμένη 
παραλλήλως μιᾶς τεραστίας, ὑπὸ πλήρη ἀνοικοδόμηση, ἀγορᾶς.

Οἱ Η.Π.Α, οἱ ὁποῖες ἀξιολογοῦν τὴν ὅλην ὑπόθεση ὡς ἰδιαιτέρως θετικὴ γιὰ τὴν 
ἐξάπλωση τῆς ἐπιρροῆς των στὴν Εὐρυτέραν Μέσην Ἀνατολὴν «δαπάναις Ἰσραήλ», 
μὲ τὴν ἐξαφάνιση τῶν τελευταίων προπυργίων ἰσλαμιστικῆς ἀντιδράσεως καὶ τρο-
μοκρατίας καὶ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῶν πετρελαϊκῶν ὁδῶν καὶ κοιτασμάτων στὴν πε-
ριοχή, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπομάκρυνση καὶ τῶν τελευταίων πιθανοτήτων ἐνεργειακῶν 
καὶ τεχνολογικῶν συνεργασιὼν τοῦ Ἰρὰν καὶ τῆς Συρίας μὲ τὴν Ρωσσία καὶ τὴν 
Κίνα. Ἐπίσης, θεωροῦν ὅτι ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς γεωστρατηγικῆς αὐτῆς ἀνακατατάξε-
ως στὴν εὐρύτερη Μ. Ἀνατολή, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν ἱστορικὴ φάση τῆς μεταλλάξε-
ως τῶν ἐνεργειακῶν μορφῶν καὶ τῶν ἀντιστοίχων τεχνολογιῶν τους, ποὺ διανύει τὸ 
διεθνὲς οἰκονομικὸ σύστημα, θὰ ἐπιτρέψει τὴν διατήρηση τῆς μονοπολικῆς δομῆς δι-
εθνοῦς ἰσχύος γιὰ πολλὲς ἀκόμη δεκαετίες. Ἡ ἀνάδειξις μάλιστα ἰσχυρῶν συμμάχων 
στὴν περιοχὴ μὲ τὶς διαδικασίες τοῦ nation building ἀποτελεῖ μιὰ σημαντικὴ δυ-
νατότητα, ὄχι καταναγκαστικῶς, ἀλλὰ ἀκολουθουμένης πάντως τῆς οἰασδήποτε θε-
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τικῆς δυναμικῆς γιὰ τὶς γεωστρατηγικὲς βουλήσεις τῆς Οὐάσιγκτων. Ἰδιαιτέρως δὲ 
ἐὰν οἱ «κρατογενέσεις» αὐτὲς ἀποδειχθεῖ ὅτι θὰ λειτουργήσουν ἀποτρεπτικῶς, ὡς 
ἀντιπερισπασμὸς δηλαδή, σὲ οἱαδήποτε θερμὴ ρήξη μεταξὺ τοῦ διπόλου Ἰσραὴλ-
Η.Π.Α. καὶ τοῦ «ἄξονος» Χεζμπαλᾶ-Χαμᾶς-Συρίας- Ἰράν.*

Τὸ Ἰσραήλ, θεωρεῖ ὅτι «ἤγγικεν γὰρ ἡ ὥρα» ὅπου θὰ ὁλοκληρώσει τὶς ὅποιες 
ἐκκρεμότητές του μὲ τὸ ἰσλαμιστικὸν κίνημα ποὺ ἐμπλέκεται στὴν διένεξή του 
μὲ τὴν Παλαιστινιακὴ Ἀρχὴ καὶ βεβαίως τὴν Χαμᾶς, θὰ ἐξουδετερώσει τὸ σηι-
τικὸ ἰσλαμιστικὸ κίνημα καὶ τοὺς ὑποστηρικτές του στοχεύοντας πρωτίστως σὲ 
κἄποια λάθος κίνηση τῆς ∆αμασκοῦ ἡ ὁποία θὰ τὴν ἐμπλέξει ἀμέσως στὴν θερμὴ 
ρήξη τῆς Χεζμπαλᾶ καὶ τῆς Χαμᾶς μὲ τὸ Ἰσραήλ, καὶ βεβαίως, σὲ περίπτωση ποὺ 
τὸ Ἰρὰν ἀκολουθήσει τὴν ὁδὸ τῆς ∆αμασκοῦ τὸ Τὲλ Ἀβὶβ θὰ κατορθώσῃ νὰ ὑπο-
στηριχθεῖ ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτων ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ δίπολον Ε.Ε.-Η.Π.Α., 
τὸ ὁποῖον θὰ στηρίζεται καὶ ἀπὸ τὸν ἄξονα Ἰορδανίας-Αἰγύπτου-Σ.Ἀραβίας καὶ 
Ἐμιράτων ὑπὸ τὸ ἰδεολογικὸν καὶ πολιτικὸν στῖγμα τοῦ «ἀντιτρομοκρατικοῦ 
μετώπου». Τοιουτοτρόπως θὰ μειωθοῦν στὸ ἐλάχιστον δυνατὸν οἱ ἀντιδράσεις 
τῆς «διεθνοῦς», λεγομένης, «κοινότητος». Εἶναι εὐανάγνωστα τὰ μηνύματα τῶν 
δηλώσεων ποὺ ἀποστέλλονται ἀπὸ τὶς Βρυξέλες, τὸ Ριάντ, τὴν Ἰορδανία καὶ τὸ 
Κάϊρον ὡς πρὸς αὐτό. Ἄλλωςτε, οὐδεμία ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω ἀραβικὲς χῶρες θὰ εἶχε 
στρατηγικὰ ὀφέλη ποὺ νὰ συμβάδιζαν μὲ αὐτὰ τῶν ὑφισταμένων κυβερνητικῶν 
ὀντοτήτων τῆς ∆αμασκοῦ καὶ τῆς Τεχεράνης. Καμμία δὲ ἐξ αὐτῶν δὲν θὰ ἤθελε νὰ 
προσφερθεῖ ὁ Λίβανος βορᾶ στὴν Χεζμπαλᾶ καὶ τοὺς συμμάχους της.

Ἡ Γαλλία, διότι μὲ τὴν πλήρη ἐξάλειψιν τῆς στρατιωτικῆς παρουσίας τῆς Χεζ-
μπαλᾶ, θὰ δύναται πλέον νὰ καταστήσει σαφὲς τὸ γεωστρατηγικόν της βάρος 
ἐπὶ τοῦ Λιβάνου καὶ διὰ μέσῳ αὐτοῦ νὰ προβάλει συνιστῶσα ἰσχὺν στὴν Συρία 
καὶ στὸ γενικώτερον ἰσραηλο-ἀμερικανικὸ γεωστρατηγικὸ παίγνιο τῆς Μ. Ἀνα-
τολῆς, μέσῳ τοῦ ἐλέγχου μέρους τῶν ἐνεργειακῶν ὁδῶν τῆς περιοχῆς. Ὑπῆρξε 
μάλιστα καὶ ἡ τελευταία «Ἐντολοδόχος ∆ύναμις» τοῦ Λιβάνου καὶ οὐδέποτε 
ἐλησμόνησε τὶς «λαμπρὲς» ἐκεῖνες περιόδους οἱ ὁποῖες ἀνεζωογονήθησαν ἀπὸ 
τὴν Οὐάσινγκτων διὰ τῆς ἀναθέσεως εἰς τὸ Παρίσι τὴν εὐθύνη διὰ τὸν Νέο 
Λίβανο, μετὰ τὴν «Ἐπανάσταση τῶν Κέδρων» τὸ Φεβρουάριο τοῦ 2004.

Ἕνας, καὶ μόνον ἕνας, εἶναι ὁ δυσηρεστημένος καὶ εὑρισκόμενος εἰς ἰδι-
αιτέρως δεινῆ θέση: Ἡ Τουρκία. Ἡ πρώτη ἡ ὁποία θὰ πληγεῖ ἀπὸ ἕνα nation 
building θὰ εἶναι αὐτή. Καὶ ἂν δὲν συμμορφωθεῖ ἡ Ἄγκυρα πρὸς τὶς ἀμυντικές 
της συμφωνίες μὲ τὸ Τὲλ Ἀβὶβ —ἐν περιπτώσει ἐπιθέσεως τῆς Συρίας κατὰ τοῦ 
Ἰσραὴλ— δύσκολα θὰ ἠδύνατο νὰ ἀποφύγει τὶς συνέπειές του. ∆ιότι δὲν θὰ δυ-
σαρεστήσει θανασίμως μόνον τὸ κράτος τοῦ Βασιλέως ∆αυΐδ. Θὰ δυσαρεστήσει 
σφόδρα καὶ διὰ δευτέραν φορὰν τὴν Οὐάσινγκτων. ∆ηλαδὴ θὰ δυσαρεστήσει 
τοὺς στρατηγικούς της ἑταίρους τρίς! Καὶ ὅλοι γνωρίζομε παιδιόθεν ὅτι ἡ «τρίτη 
εἶναι καὶ φαρμακερή»!**

  *     Καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ὑπονοῶ τὸ Κουρδιστάν. Καὶ σήμερα, φαίνεται πὼς ἡ πρόβλε-
ψίς μου αὐτὴ ἐπαληθεύεται.

**    Μᾶλλον ζοῦμε σήμερα (Ἰούλιος 2017) τὴν ἔναρξη ἐπαληθεύσεως αὐτῆς τῆς προβλέ-
ψεως.


