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IV. Οἱ ἐξελίξεις στὸ γεωστρατηγικὸ περιβάλλον του Ἰσραὴλ
καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς: Προοπτικὲς σταθεροποιήσεως

μετὰ τὴν ἐκλογὴ Μπάρακ Ὀμπάμα

[Πρακτικὰ Ἐπιστημονικῆς ∆ιημερίδος, Ἀνωτάτη ∆ιακλαδικὴ Σχολὴ Πολέμου, 
Θέμα ∆ιημερίδος: Ἡ νέα Γεωπολιτικὴ Πραγματικότητα στὰ Ὑποσυστήματα ΝΑ 
Εὐρώπης-Καυκάσου καὶ Εὐρύτερης Μέσης Ἀνατολῆς. Ὁ ρόλος τῆς Ἑλλάδας, Θεσ-
σαλονίκη, 26-27 Νοεμβρίου 2008, Θεσσαλονίκη 2009, 17-31. Ἐδημοσιεύθη ἐπίσης: 
Ἰνστιτοῦτο Ἀμυντικῶν Ἀναλύσεων, "Γεωστρατηγικὴ" 15-16 (9/2008-4/2009)]

Περίληψις

Τὸ παρὸν κείμενον, χρησιμοποιῶντας τὴν μεθοδολογία τῆς Συστημικῆς 
Γεωπολιτικῆς Ἀναλύσεως (Systemic Geopolitical Analysis), προσεγγίζει τὸ 
ζήτημα τῶν δυνατοτήτων σταθεροποιήσεως τοῦ γεωστρατηγικοῦ περιβάλλο-
ντος τοῦ Ἰσραὴλ θεωρῶντας ὅτι ἡ διανυομένη συγκυρία παρουσιάζει ἰδι-
αίτερη εὐπάθεια ἀναφορικῶς πρὸς τὴν βελτίωση τῆς σταθερότητος στὸ κομ-
βικὸ αὐτὸ σημεῖο γιὰ τὶς γεωστρατηγικὲς ἰσορροπίες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. 

Στὸ παρὸν κείμενο ὁρίζονται τὰ κατωτέρω τρία, γεωστρατηγικῆς φύσεως 
καὶ μέσου Συστημικοῦ ἐπιπέδου1 δεδομένα, ἀλλὰ μὲ τὰ ποιοτικὰ χαρακτηρι-
στικὰ τῆς προ-Ὀμπάμα ἐποχῆς:

i) τοῦ διατηρουμένου συγκρουσιακοῦ κλίματος μεταξὺ PKK καὶ τουρ-
κικῶν στρατευμάτων στὴν Ν/Α Τουρκία καὶ στὸ βόρειο Ἰρὰκ μὲ τὶς 
ἐπακόλουθες τουρκικὲς ἐπιθέσεις,

ii) τῆς διαφαινομένης ἀσταθείας στὸν νότιο Λίβανο, ὅπου ἡ ἀνάμιξις τῆς 
∆αμασκοῦ προκαλεῖ ἀντιδράσεις ἀπὸ πλευρᾶς της χειραφετημένης πλέον, 
καὶ μὲ ὑψηλὸν κῦρος στοὺς σηιτικοὺς πληθυσμοὺς τῆς χώρας, Χεζμπαλᾶ. 
Τὰ γεγονότα αὐτὰ δὲν ἐπιτρέπουν τὴν σταθεροποίηση τῶν ὅποιων θετικῶν 
ὑπερσυστημικῶν καὶ ἐνδοσυστημικῶν πολιτικο-οἰκονομικῶν συντελεστῶν 
τῆς παρούσης συγκυρίας καὶ

iii) τῆς ὑπαρχούσης στασιμότητος στὴν δυναμικὴ τῆς Ἀναπόλεως (26-28 
Νοεμβρίου 2007), λόγῳ τῆς ἀμφισήμου στάσεως τῆς ∆αμασκοῦ.

Λέξεις-Κλειδιά: Συρο-ἰσραηλινὲς συνομιλίες καὶ σχέσεις, ἰσραηλο-παλαισ-
τινιακὲς σχέσεις, ἰσραηλο-ἑλληνικὲς σχέσεις, ἰσραηλο-ἰρανικὲς σχέσεις, Finul 
II, Συστημικὴ Ἀνάλυσις τῶν Μεσανατολικῶν Στρατηγικῶν Ἰσορροπιῶν.

1. ∆ηλαδὴ ἐπιπέδου Συστήματος/system level. 
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Α΄ Μέρος

Συστημικὴ Συγκρότησις τοῦ Γεωπολιτικοῦ Συμπλόκου
(Geopolitical Complex)

Ἀπὸ πλευρᾶς μεθοδολογικῆς, ἡ περιγραφὴ τῆς συστημικῆς συγκροτήσεως 
τοῦ ὑπὸ ἐξέτασιν γεωπολιτικοῦ Συμπλόκου ἀποδεικνύει ὅτι οἱ θετικὲς δυνα-
μικὲς ποὺ διαμορφώνονται σὲ ἐπίπεδο Συστήματος, κατὰ τοὺς τελευταίους 
μῆνες εἶναι αὐτὲς ποὺ ὀφείλονται:

i) Στὴν ἑλληνο-ἀμερικανο-ἰσραηλινὴ ἀμυντικὴ συνεργασία, γεγονὸς ποὺ 
ἐνισχύει τοὺς δεσμοὺς ἐμπιστοσύνης μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ Ἰερουσαλήμ. Oἱ δεσμοὶ 
αὐτοὶ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν ὡς θετικοὶ συντελεστὲς ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς καὶ 
ἑλληνοκυπριακῆς πλευρᾶς γιὰ τὴν ἐπίτευξη μιᾶς ἀξιοπρεποῦς λύσεως στὸ κυπρι-
ακό, τὸ ὁποῖον στὴν περίπτωση αὐτὴν πρέπει νὰ ἀναλυθεῖ καὶ στὴν πτυχή του 
ἡ ὁποία ἔχει νὰ κάμει μὲ τὸν ρόλο τῆς Μεγαλονήσου γιὰ τὴν ἰσραηλινὴ ἐθνικὴ 
ἀσφάλεια. Ὁ παράγων αὐτὸς συνήθως δὲν λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἀπὸ τὴν ἑλλαδικὴ 
καὶ ἑλληνοκυπριακὴ πλευρὰ ἐνῷ ἀξιοποιεῖται τὰ μέγιστα ἀπὸ τὴν τουρκοκυπρι-
ακὴ πλευρά. Τὸ ζητούμενο εἶναι οἱ συντελεστὲς αὐτοὶ νὰ τύχουν ἐκμεταλλεύσε-
ως καὶ νὰ μὴ ἀπολεσθοῦν ἄνευ ἀξιοποιήσεως ἀπὸ τὴν ἑλληνοκυπριακὴ πλευρά.*

ii) Ἡ θετικὴ πορεία τῆς ὁμαλοποιήσεως στὸ Ἰρὰκ συμβάλλει πρὸς τὴν γενικω-
τέραν διευθέτηση τῶν ἀνταγωνισμῶν στὴν περιοχή. Ὁ ρόλος της Τεχεράνης στὴν 
περίπτωση τῶν σηιτῶν τοῦ νοτίου Ἰρὰκ δὲν εἶναι ἀμελητέος καὶ καταδεικνύει, 
παρὰ τὴν ὑπάρχουσα ἔνταση τῶν ἰρανο-ἀμερικανικῶν σχέσεων, τὴν ὑπάρχουσα 
πρόθεση ὡρισμένων ἰσχυρῶν, ὅσον καὶ ὁρθολογικῶν κύκλων τῆς Τεχεράνης, οἱ 
ὁποῖοι δὲν ἀνήκουν στὴν σφαῖρα ἐπιρροῆς τοῦ προέδρου Ἀχμαντινεζάντ, γιὰ μιὰ 
ἐξομάλυνση** εἰς τὸ μέλλον τῶν ἀμερικανο-ἰρανικῶν σχέσεων2 καὶ

iii) οἱ διεξαγόμενες συρο-ἰσραηλινὲς συνομιλίες ὡς Ὑπερσυστημικοῦ ἐπιπέδου 
(Supersystemic level) μεταβλητὲς τῆς ἐν λόγῳ διαδικασίας θεωροῦνται ἀφ’ ἑνός:

i) ἡ διαφαινομένη ἀμερικανικὴ ἀντίθεσις τῆς ἀπερχομένης διακυβερνήσεως 
Μποὺς στὴν δυναμικὴ τῶν συρο-ἰσραηλινῶν συνομιλιῶν εἰρήνευσεως, τάσις ἡ ὁποία 
ἐλπίζεται νὰ ἀναστραφεῖ μὲ τὴν διακυβέρνηση Ὀμπάμα, ἀλλὰ καὶ ἀφ’ ἑτέρου: 

ii) ἡ ρωσσικὴ στρατηγικὴ προοπτικὴ στὸ εὐρωπαϊκὸ πολιτικο-οἰκονομικὸ σύ-
μπλοκο, τὸ ὁποῖον μὲ τὴν σειρά του δύναται νὰ ἐπιδρᾷ θετικῶς στὰ ζητήματα:
ii.1)  τῆς ἐπιλύσεως τοῦ ἰσραηλο-παλαιστινιακοῦ προβλήματος, ὅπως καὶ
ii.2)  ἐπὶ τῶν σύρο-ἰσραηλινῶν σχέσεων, καὶ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς «ἐδάφη ἔναντι εἰρήνης».

Στὸ ἀνωτέρω Ὑπερσύστημα/Supersystem δημιουργοῦνται ὡρισμένες ἀρνη -
τικὲς δυναμικὲς, λόγῳ:

*     Τὸ σημεῖον αὐτό, ἀποτελεῖ πλέον (Ἰούλιος 2017) κεντρικὸν ἄξονα τῆς ἑλληνικῆς καὶ 
κυπριακῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ὅταν ὅμως ἐγράφετο, ἐκόστισε εἰς τὸν συγγραφέα 
σκληρὲς ἐπιθέσεις καὶ προσπάθειες "ἡθικῆς" ἐξοντώσεως. ∆ὲν πειράζει. Σημασία ἔχει 
ὅτι πλέον ἀποτελεῖ «κοινὸν τόπον».

** Βλ. συμφωνία γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ πηρυνικοῦ προγράμματος τῆς Τεχεράνης (2016).
2.  Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ πλευρά, πρᾶγμα ποὺ ἔγινε 

αἰσθητὸ καὶ στὴν περίπτωση τῆς ἐκτελέσεως τῆς θανατικῆς ποινῆς τοῦ Σαντὰμ Χουσέ-
ϊν ἀλλὰ καὶ στὴν διαρροὴ τῆς NIE's στὸν ἀμερικανικὸ καὶ διεθνῆ τύπο στὶς 3/XII/2008.
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i)  τῆς μονομεροῦς ἀποσχίσεως τοῦ Κοσόβου μακρὰν καὶ πέρᾳ τῆς νομίμου 
διεθνοδικαϊκῆς βάσεως καὶ

ii)  τῆς προξενηθείσης ἐξ αὐτοῦ τοῦ προηγουμένου ἀποσχίσεως τῆς Νοτίου Ὀσετίας 
καὶ Ἀμπχαζίας, ἐπίσης μακρὰν καὶ πέρᾳ τῆς νομίμου διεθνοδικαϊκῆς βάσεως καὶ 
τὴν ἐγγραφήν των στὴν σφαῖρα τῆς γεωστρατηγικῆς ἐπιρροῆς τῆς Μόσχας3.

Προσδιορισμὸς τοῦ Γεωπολιτικοῦ Παράγοντος (Geopolitical factor): Στὴν 
ὑπὸ ἐξέτασιν περίπτωση ὡς γεωπολιτικὸς παράγων θεωρεῖται ἡ ἐνδοσυστημικὴ 
συμπεριφορὰ τοῦ ἰσραηλινοῦ ἐθνικοκρατικοῦ δρῶντος ἐν συσχετισμῷ πρὸς 
τοὺς ἀνταγωνιστικοὺς ἐνδοσυστημικοὺς ἐθνοτικοὺς (παλαιστίνιοι) καὶ ἐθνικο-
κρατικοὺς (Ἰρὰν, Συρία, Λίβανος) δρῶντας καὶ τὸν μὴ ἀνταγωνιστικὸ συστη-
μικὸ ἐθνικο-κρατικὸ δρῶντα τῆς Ἑλλάδος.

Στὸν σχηματισμὸ πλήρους εἰκόνος τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ γεωπολιτικοῦ 
παράγοντος στὸ ὑπὸ ἐξέτασιν γεωπολιτικὸ Σύμπλοκο θὰ ληθοῦν ὑπ’ ὄψιν καὶ 
οἱ ἐπ’ αὐτοῦ ἐπιρροὲς ἰσχύος τῶν ὑπερσυστημικῶν ἐθνικοκρατικῶν διεθνῶν 
δρώντων, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν σὲ ὑπερσυστημικὸ ἐπίπεδο. Oἱ δρῶντες αὐτοὶ 
ὀνομάζονται «ὑπερδρῶντες» καὶ εἶναι οἱ ΗΠΑ, ἡ Ρωσσία, ἡ Κίνα καὶ ἡ ΕΕ (ἡ 
ΕΕ συμπεριλαμβάνεται λόγῳ τῆς ἐμπλοκῆς της στὴν Finul II, στὸν νότιο Λίβανο, 
μετὰ τὰ γεγονότα τοῦ θέρους του 2006). Ἀμέσως μετὰ τὸν ἀνωτέρω προσδιορι-
σμόν, προκύπτει ἀβιάστως καὶ ὁ προσδιορισμὸς τῆς Συστημικῆς Συγκροτήσεως 
τοῦ Γεωπολιτικοῦ μας Συμπλόκου, ὡς ἑξῆς:

Προσδιορισμὸς Γεωπολιτικοῦ Ὑπερσυστήματος (Geopolitical Supersystem): 
Πρόκειται γιὰ τὸ τετράγωνο συσχετισμοῦ μεσανατολικῶν ἐπιρροῶν ἰσχύος 
ΗΠΑ-Ρωσσίας-Κίνας-ΕΕ στὴν περιοχὴ τῆς εὐρύτερης Μέσης Ἀνατολῆς.

Προσδιορισμὸς Γεωπολιτικῶν Συστημάτων (Geopolitical Systems): Πρόκει-
ται γιὰ τὰ συστημικὰ δίπολα: i) Ἰσραὴλ-παλαιστίνιοι, ii) Ἰσραὴλ-Συρία, iii) 
Ἰσραὴλ-Ἰράν, iv) Ἰσραὴλ-Λίβανος καὶ v) Ἰσραὴλ-Ἑλλάδος.

Β΄ Μέρος:

Ἀνάλυσις

I.   Ἀνάλυσις τοῦ Συστημικοῦ ∆ιπόλου (Systemic Dipole): Ἰσραὴλ-Παλαιστίνιοι

Ἱστορικὸ προηγούμενο. — Ἡ συνάντησις τῆς Τάμπα τὸν Ἰανουάριο τοῦ 
2001, κατέγραψε μία σημαντικὴ δέσμη προτάσεων τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ τοῦ 
Ἰσραὴλ Γιεχοὺντ Μπάρακ πρὸς τὸν Γιάσερ Ἁραφὰτ κάμνοντας τὴν τελευταία 
προσπάθεια ἄρσεως τοῦ ἀδιεξόδου ἀπὸ πλευρᾶς Τὲλ Ἀβίβ. Ο Ἁραφὰτ ἐξετίμη-
σε ἐσφαλμένως τὶς δυνατότητες ἐνισχύσεως τῆς διαπραγματευτικῆς του θέσε-
ως λόγῳ τῆς ἐκρήξεως τῆς δευτέρας Ἰντιφάντα καὶ τοῦ ὅτι ἡ ἄνοδος τῶν Ρεπου-

3.  Ὁ γράφων εἶχε προβλέψει τὸ ἐνδεχόμενο ἀπὸ τὸν Ἰανουάριον τοῦ 2008, σὲ συνέντευξή του 
στὴν Ἑλένη Τσερεζόλε, ποὺ ἐδημοσιεύθη ὡς ἄρθρο στὴν "Κυριακάτικη Αὐγὴ" (5 /I/2008), 
μὲ τίτλον: «Τὸ γεωπολιτικὸν τοπίον στὴν εὐρύτερη Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὰ Βαλκάνια». 
Βλ. σχετ: Τόμος ΙΙ, Ἐνότητα: Ἄρθρα Τύπου.



662 

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΑΖΗΣ         ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

μπλικανῶν στὴν ἐξουσία τοῦ Λευκοῦ Οἴκου θὰ ἀπετέλει ἕναν ἐπὶ πλέον εὐνο-
ϊκὸν παράγοντα γιὰ τὴν παλαιστινιακὴν πλευρά. Τὰ λάθη του αὐτὰ συνέβαλαν, 
παρὰ τὴν θέλησή του, στὴν θριαμβευτικὴ ἐπιστροφὴ τοῦ Σαρὸν στὶς πρόωρες 
ἐκλογὲς (6-02-2001) ποὺ ἠκολούθησαν στὸ Ἰσραήλ. 

Ὑπαρχουσα Συγκυρία. —Σήμερα, ὁ ἀπερχόμενος πρωθυπουργὸς καὶ 
διάδοχος τοῦ Σαρὸν στὸ "Καντίμα", Γιεχοὺντ Ὀλμὲρτ στὴν ἀποχαιρετιστήρια 
συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα Γιεντὸθ Ἀχρονὸτ ἐπιστρέφει στὴν δέσμη 
προτάσεων τῆς Τάμπα: Θεωρεῖ ἀναγκαία τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ 93% τῆς δυτικῆς 
Ὄχθης στὴν παλαιστινικὴ πλευρὰ καί, τὸ κυριώτερον, συμπεριλαμβάνει στὴν 
δέσμη αὐτὴν καὶ τὸ ἤδη προταθὲν στὴν Τάμπα τμῆμα τῆς ἀνατολικῆς Ἱερου-
σαλὴμ ἐνῷ γιὰ τὸ ὑπόλοιπον 7% ποὺ ἀφορᾷ περιοχὲς οἰκισμῶν προτείνει ἰσό-
ποση ἐδαφικὴ ἀποζημίωση γιὰ τοὺς παλαιστινίους.

Στὴν κατανόηση ἀπὸ πλευρᾶς Τὲλ Ἀβὶβ τῆς νέας πραγματικότητος καὶ τῆς 
ρεαλιστικῆς της ἀντιμετωπίσεως, συνέβαλαν διαπιστώσεις ὅπως ὅτι: 

i) Ὅπως ἐρρυθμίσθησαν οἱ σχέσεις Ἰσραὴλ-Αἰγύπτου καὶ Ἰσραὴλ-Ἰορδανίας, 
δηλαδὴ οἱ σχέσεις μὲ τὶς δύο ἐκ τῶν τριῶν χωρῶν μὲ τὶς ὁποῖες τὸ Ἰσραὴλ 
ἐπολέμησε τὸ 1967, ἔτσι πρέπει νὰ συμβεῖ καὶ μὲ τὴν τρίτη, δηλαδὴ τὴν Συρία, 
ὥστε τὸ Τὲλ Ἀβὶβ νὰ ἀπολαύσει τοὺς καρποὺς τῆς συνεργασίας μὲ τὰ τρία αὐτὰ 
μέρη, στὸ φλέγον ζήτημα τοῦ παλαιστινιακοῦ.

ii) Ἡ τεσσαρακονταετὴς κατοχὴ τῶν ἐδαφῶν τῆς δυτικῆς Ὄχθης καὶ τῆς 
Γάζης μὲ ἀραβικὸ πληθυσμὸ ὡδήγησε στὴν διαμόρφωση καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς 
παλαιστινιακῆς ἐθνικῆς ταὐτότητος τοῦ πληθυσμοῦ αὐτοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Ἰε-
ρουσαλὴμ νὰ «παίξει τὸ παιγνίδι τῶν ἐχθρῶν του», δηλαδὴ νὰ ἀναγάγει τὸ 
παλαιστινιακὸ θέμα ἀπὸ ἁπλοῦν «παίγνιο ἀντιπερισπασμοῦ» τῶν ἀραβικῶν 
χωρῶν εἰς βάρος του, σὲ πραγματικὸ ὑψηλῆς προτεραιότητος ζήτημα ἐθνικῆς 
ἀσφαλείας, μὲ τὶς σημερινὲς διαστάσεις.

Ἡ νέα διακυβέρνησις Ὀμπάμα ἀναφορικῶς πρὸς τὴν λύση του ἰσραηλο-
παλαιστινιακοῦ προβλήματος, χαρακτηρίζεται ἀπὸ προσεγγίσεις ὅπως αὐτὴ τοῦ 
Z. Brzezinski, πρῴην συμβούλου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ Προέδρου Κάρτερ, τοῦ 
Rob Malley4 καὶ  τῆς Samantha Power5 οἱ ὁποῖες δὲν θεωροῦνται ἐποικοδομητικὲς 

4.  Ἡ ὁποία συνίσταται στὸ νὰ ἀνοίξει ἕνας διάλογος στὸ τραπέζι τῶν διαπραγμα-
τεύσεων μὲ τὴν Χαμᾶς. Ὁ Robert Malley (γεννηθεὶς τῷ 1963) εἶναι δικηγόρος καὶ 
πολιτικὸς ἐπιστήμων εἰδικὸς σὲ θέματα ἐπιλύσεως κρίσεων, στενὸς συνεργάτης τοῦ 
Μπάρακ Ὀμπάμα ποὺ ἐξηναγκάσθη εἰς παραίτησιν λόγῳ τοῦ ὅτι εἶχε συναντήσεις 
μὲ ἐκπροσώπους τῆς Χαμᾶς, ὡς ἐρευνητὴς τοῦ ICG. Εἶναι τώρα διευθυντὴς τοῦ 
προγράμματος γιὰ τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Βόρειον Ἀφρικὴ τοῦ International Crisis 
Group (ICG) στὴν Washington, D.C., καὶ ὑπῆρξε πρῴην βοηθὸς τοῦ προέδρου Κλῖντον 
γιὰ ζητήματα Ἀραβο-ἰσραηλινῶν σχέσεων. Ὑπῆρξε ἐπίσης βοηθὸς τοῦ πρῴην Συμ-
βούλου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Sandy Berger (1996-1998). Ὁ Malley θεωρεῖται εἰδικὸς 
στὰ ζητήματα ἰσραηλο-παλαιστινιακῆς διενέξεως μὲ μεγάλο συγγραφικὸν ἔργον 
ἐπ’ αὐτῶν. Τὴν περίοδο ποὺ ἦταν βοηθὸς τοῦ Κλῖντον συνεισέφερε σημαντικὰ στὴν 
ὀργάνωση τῆς διασκέψεως κορυφῆς τοῦ Κὰμπ Νταίηβιντ, τὸ 2000. Ὑπῆρξε συμμα-
θητὴς τοῦ Ὀμπάμα στὴν νομικὴ σχολὴ τοῦ Χάρβαρτ.

5.   Ἡ Samantha Power ἐγεννήθη εἰς τὴν Ἰρλανδία τῷ 1970. Τώρα ζῇ καὶ ἐργάζεται ὡς δη-



663 

IV. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ἀπὸ τὸ Λικοὺντ καὶ τὰ ὑπερορθόδοξα ἰσραηλινὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀπα-
ραίτητα, ἀπὸ ὅ,τι ἀποδεικνύει ἡ ἀδυναμία τῆς Τζίπυ Λίβνυ, γιὰ τὸν σχηματισμὸ 
κυβερνητικοῦ σχήματος. Ἀπ’ ἐναντίας, μιὰ συνεργασία τοῦ Νετανιάχου μὲ τόν 
Μπάρακ θὰ μποροῦσε νὰ καταστήσει ἀποδεκτὸ τὸν κ. Νετανιάχου στὴν παροῦσα 
Democrats Administration τῶν ΗΠΑ καὶ συνεπῶς νὰ δημιουργήσει τὶς βάσεις γιὰ 
μιὰ καρποφόρα συνεργασία μεταξὺ Ἰερουσαλὴμ καὶ Οὐάσιγκτων. 

II. Ἀνάλυσις διαδραστικῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν συστημικῶν διπόλων:
i) Ἰσραὴλ-Συρία, ii) Ἰσραὴλ-Λίβανος, iii) Συρία-Ἰράν, iv) Συρία-Χεζμπαλᾶ

II.1. Συστημικὰ δεδομένα (Systemic Data) πολιτικῆς φύσεως

Πρῶτον: Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἔχει ἐνισχυθεῖ στὸ σημερινὸ Ἰσραὴλ ἡ προσέγγι-
σις ἐκείνη ἡ ὁποία προωθεῖ τὴν πολιτικὴ ἐξοικείωση μὲ τὴν πιθανότητα ἀπο-
χωρήσεως μεγάλου μέρους τῶν ἰσραηλινῶν ἐποίκων ἀπὸ τὴν δυτικὴ Ὄχθη, 
ἀπὸ τμῆμα τῆς ἀνατολικῆς Ἱερουσαλὴμ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ὑψίπεδα τοῦ Γκολὰν6 
ἐκτάσεως 1.200 m2 μὲ 18.000 ἰσραηλινοὺς ἐποίκους καὶ χώρου ἐλέγχου τῶν 
πηγῶν τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, τὰ ὁποῖα καὶ ἀπετελοῦσαν συριακὰ ἐδάφη, 
καταληφθέντα τὸ 1967 καὶ προσαρτηθέντα ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ τὸ 1981.

∆εύτερον: Ὑπάρχει πολιτικὴ ἀποδοχὴ τῶν θέσεων αὐτῶν ἀπὸ τοὺς δύο 
ἑταίρους τοῦ σημερινοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ, τὸ Κόμμα Καντίμα καὶ 
τὸ Ἐργατικὸν Κόμμα, γεγονὸς ποὺ θὰ προσφέρει διηυρυμένον περιθώριον 
ἑλιγμῶν στὴν νεοεκλεγεῖσαν ἀπὸ τὸ Καντίμα ἀρχηγό, τὴν Τζίπυ Λίβνυ, ἐὰν 
στὶς ἐρχόμενες πρόωρες ἐκλογὲς ὑπερισχύσει κάποιος κεντροαριστερὸς συνα-
σπισμὸς ὑπὸ τὴν Λίβνυ ἢ ὄχι, καὶ ὄχι τὸ Λικοὺντ τοῦ Νετανιάχου. Πάντως ἡ 
προοπτικὴ ὑπερισχύσεως τοῦ  Νετανιάχου εἶναι σημαντικὴ* καὶ ἐμφανίζεται 
περισσότερον πιθανή, μετὰ τὴν ἐκλογὴ Ὀμπάμα στὶς ΗΠΑ, ἡ ὁποία προβλη-
ματίζει πρὸς στιγμήν, ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ ἰσραηλινοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, 
παρὰ τὴν τοποθέτηση τῆς Χίλαρυ Κλῖντον στὸν θῶκο τοῦ ὑπουργοῦ ἐξωτε-
ρικῶν τῶν ΗΠΑ. 

II.2.  Αἰτίες κατανοήσεως τῶν ἀνωτέρω συστημικῶν δεδομένων ἀπὸ τὴν κυ-
βερνῶσα ἰσραηλινὴ κέντρο-ἀριστερά

μοσιογράφος, συγγραφεὺς καὶ πανεπιστημιακὸς στὸ Carr Center for Human Rights 
Policy στὸ Harvard University's Kennedy School of Government. Ἐτιμήθη μὲ τὸ Βρα-
βεῖον Πούλιτζερ καὶ ἦταν σύμβουλος ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Ὀμπάμα μέχρι τὸν 
Μάρτιο τοῦ 2008, ὁπότε καὶ ἐξηναγκάσθη εἰς παραίτησιν ὅταν ἀπεκάλεσε «τέρας» τὴν 
ἀνθυποψήφια τοῦ Ὀμπάμα, Xίλλαρυ Kλῖντον. Θεωρεῖται ὡς φιλο-παλαιστινιακῶν 
ἐπόψεων. Πάντως σήμερα ἡ Powers ἐτοποθετήθη ἀπὸ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα στὸ Συμ-
βούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῶν HΠA.   

6.  Τὴν ἀκριβῆ πρόβλεψη εἶχε διατυπώσει ὁ γράφων στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο: «Γεωστρα-
τηγικὴ ἀνάλυση τῆς παρούσης συγκυρίας στὴν νοτιοανατολικὴ Μεσόγειο. Η περίπτω-
σις τῆς ἑλληνικῆς γεω- στρατηγικῆς θέσεως καὶ τὸ ζήτημα τοῦ διπλωματικοῦ χρόνου», 
Γεωστρατηγική 6 (Σεπτέμβριος-∆εκέμβριος 2004), Ι.A.A., σ.σ. 14-17.

*  Πρᾶγμα ποὺ ἔγινε τελικῶς, καὶ ἡ πρόβλεψίς μου αὐτὴ ἐπηληθεύθη. 
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 Ἱστορικὲς διαπιστώσεις. — Γιὰ τὴν κατανόηση αὐτῶν τῶν ἀναγκαιοτήτων, 
συνέβαλαν καὶ οἱ ἑξῆς διαπιστώσεις ἀπὸ πλευρᾶς τῆς κεντροαριστερᾶς:

i) Ἡ μονομερὴς ἀπεμπλοκὴ τοῦ Ἰσραήλ, τὸν Ἰούνιο τοῦ 2001, ἀπὸ τὴν ζώνη 
τοῦ νοτίου Λιβάνου, ἐπὶ πρωθυπουργίας Μπάρακ, χωρὶς προηγουμένως νὰ 
ἐπιλυθεῖ τὸ θέμα τοῦ Γκολὰν7 μὲ τὴν Συρία ὡδήγησε στὴν ἐπανεγκατάσταση 
τῆς Χεζμπαλᾶ στὴν περιοχὴ καὶ τὴν ἐπανέναρξη τῶν βολῶν Κατιοῦτσα ἀπὸ 
τὴν ἰσλαμιστικὴν αὐτὴν σηιτικὴν ὀργάνωση στὰ ἐδάφη τοῦ βορείου Ἰσραὴλ 
μέχρι τὸ θέρος τοῦ 20068, ὅπου διεξήχθη καὶ ἡ αἱματηρὰ θερμὴ ρῆξις μεταξὺ 
τῶν ἰσραηλινῶν Ε∆ καὶ τῆς Χεζμπαλᾶ στὸν νότιο Λίβανο.

Ἡ περιπέτεια αὐτὴ τῆς Ἰερουσαλὴμ ἡ ὁποία ὑπῆρξε τραυματικὴ γιὰ τὴν 
κυβέρνηση Ὄλμερτ καὶ γιὰ τὶς ἰσραηλινὲς Ἔνοπλες ∆υνάμεις (ΙΕ∆/IDF), ἀπέδει-
ξε ὅτι ἡ στρατηγικὴ κίνησις ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσει θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι 
ἡ ἐπαναπροσέγγισις Ἰσραὴλ-Συρίας ἐπὶ τῇ βάσει «ἐδάφη ἔναντι εἰρήνης» καὶ μὲ 
συγκεκριμένο ἀντικείμενο τὸ Γκολάν. Πάντως, ἀπὸ διπλωματικῆς ἐπόψεως τὸ 
Ἰσραὴλ κατώρθωσε νὰ ἐπιτύχει ἕνα θετικὸ διπλωματικὸ ἀποτέλεσμα, ἐμπλέκο-
ντας ἀποκλειστικῶς στρατιωτικὲς δυνάμεις χωρῶν-μελῶν τῆς ΕΕ στὰ σώματα 
τῆς UNIFIL II (διεθνὴς δύναμις μὲ ἔντονη εὐρωπαϊκὴ συμμετοχή). Κἄτι ἀνάλο-
γον οὐδέποτε συνέβη στὴν μέχρι σήμερον ἱστορία τῆς περιοχῆς9. Ἡ Ἱερουσαλὴμ 
κατώρθωσε ἐπὶ πλέον νὰ ἐπιτύχει τὴν ἀπόφαση 1701 τοῦ Συμβουλίου Ἀσφα-
λείας τοῦ ΟΗΕ σχετικῶς μὲ τὴν κατάπαυση τοῦ πυρὸς στὴ ζώνη τοῦ νοτίου Λι-

7.  Ὑπάρχουν πολυάριθμες ἰσραηλινὲς στρατιωτικὲς βάσεις καὶ ἡ παρουσία της Τσαχάλ, 
σὲ ἀπόσταση μόνο 60km μακρυὰ ἀπὸ τὴν ∆αμασκό, ἀποτελεῖ σημαντικὴ δύναμη 
ἀντεπιθέσεως σὲ περίπτωση συριακῆς ἐπιθέσεως. Τὸ Γκολὰν ἐλέγχει ἐπίσης τὸ 33% 
τῶν ὑδατίνων ἀποθεμάτων τοῦ Ἰσραήλ. Τὰ ὕδατα τῆς Λίμνης Τιβεριάδος προέρχο-
νται ἀπὸ τὸν Ἰορδάνη καὶ ἀπὸ τοὺς ποταμοὺς τῶν πηγῶν του (Xαζμπανύ, Μπανιᾶς 
καὶ Ντὰν) τὰ ὁποῖα κατέρχονται ἀπὸ τὰ ὑψίπεδα τοῦ Γκολάν.

8.  Ἦταν γνωστὸ ὅτι στὰ πρόθυρα τοῦ «θερμοῦ ἰσραηλο-λιβανικοῦ θέρους» τοῦ 2006, ἡ 
Xεζμπαλᾶ διέθετε ἄνω τῶν 12.000 ρουκεττῶν. Ἐξ αὐτῶν, περίπου 7-8.000 ρουκέττες 
εἶναι τύπου "Κατιοῦσα" τῶν 107 καὶ 122mm. Εἶναι παλαιᾶς τεχνολογίας, ἀνακριβεῖς 
καὶ κατάλληλες μόνον γιὰ νὰ πλήττουν «στόχους περιοχῆς». Aὐτὲς τῶν 107mm εἶναι 
δύο τύπων, βαλλόμενες ἀπὸ σταθεροὺς καὶ κινητοὺς ἐκτοξευτὲς (τύπου HASEB, ἰρα-
νικῆς κατασκευῆς) καὶ ὅλες μὲ βεληνεκὲς πέντε (5) μιλίων. Οἱ τῶν 122mm ἔχουν βελη-
νεκὲς 20 μιλίων καὶ ἐκρηκτικὴ κεφαλὴ 45 κιλῶν. Ὑπῆρχαν 70 αὐτοκινούμενοι ἐκτο-
ξευτὲς τύπου NOOR, HADID καὶ AWASH. Τὸ 2000, μὲ συγκατάθεση τοῦ Μπασσὰρ 
ἀλ-Ἄσαντ, ἀρχίζει ἡ διοχέτευσις ἀπὸ τὸ Ἰράν, μέσῳ Συρίας, νέας τεχνολογίας ρου-
κεττῶν ἰρανικῆς κατασκευῆς, μὲ κινεζικὴ καὶ βορειοκορεατικὴ τεχνογνωσία. Τὸ ἴδιο 
ἔτος δίδονται στὴν Χεζμπαλᾶ οἱ Fajr 3 καὶ τὸ 2002 οἱ Fajr 5, τῶν ὁποίων ἡ παράδοσις 
ἐτελείωσε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2006. Οἱ ρουκέττες αὐτές, μέσῳ Συρίας ἢ διὰ θαλάσσης, 
ἔφθασαν στὸν Λίβανο καὶ στὴν Χεζμπαλᾶ. Βλ. I.TH. MAZIS, «A Geopolitical Analysis 
in the recent Lebanon Crisis and the Broader Implications (Summer 2006)», Schriften-
reihe der Landesverteidigungsakademie (8/2007), Wien, σελ. 153.

9.  I.TH. MAZIS, «The Geostrategic Lessons Learned from a Conflict: Israel-Hezbollah», 
Defensor Pacis, D.A.I., τόμ. 20, Μάρτιος 2007, σελ. 24. 
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βάνου καὶ στὴν ἀπομάκρυνση κάθε ἐνόπλου στοιχείου ἀπὸ τὴν ζώνη αὐτή, πλὴν 
τῶν στρατευμάτων τῆς Unifil II καὶ τοῦ λιβανικοῦ στρατοῦ10.

ii) Ἡ δημογραφικὴ αὔξησις τῶν ἀραβικῶν πληθυσμῶν στὰ παλαιστινιακὰ 
ἐδάφη θέτει ἐν κινδύνῳ τὸν πολιτισμικὸ χαρακτῆρα τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ 
καὶ ὅπως εἶναι φυσικὸ θέτει σὲ προβληματισμὸ τοὺς ὑπευθύνους γιὰ τὴν ἰσρα-
ηλινὴ ἐθνικὴ ἀσφάλεια, λόγῳ τῆς ὁλονένα καὶ αὐξανομένης ἰρανικῆς ἐπιρροῆς 
ἐπὶ τῶν πληθυσμῶν αὐτῶν. Ἄρα, ὅσο συντομώτερα ὁδηγηθεῖ τὸ Τὲλ Ἀβὶβ στὴν 
ἀποδοχὴ τῆς δημιουργίας ἐνὸς παλαιστινιακοῦ κράτους μὲ συγκεκριμένη ἐδα-
φικὴ κυριαρχία καὶ σύνορα, τόσον περισσότερον ἀπομακρύνεται, μέχρις ἀπα-
λοιφῆς, αὐτὸς ὁ κίνδυνος. 

∆ὲν εἶναι ὅμως ἐφικτὸ νὰ μειώθεῖ ἡ ἐπιρροὴ τῆς Τεχεράνης ἐπὶ τῶν παλαι-
στινιακῶν καὶ λιβανικῶν πληθυσμῶν ἐὰν δὲν προχωρήσουν οἱ ἐπαφὲς μεταξὺ 
Ἰερουσαλὴμ καὶ ∆αμασκοῦ. Μία τέτοια προοπτικὴ θὰ μποροῦσε νὰ προταθεῖ 
ἀπὸ τὴν διακυβέρνηση Ὀμπάμα πρὸς τὸ Τὲλ Ἀβὶβ χωρὶς πάντως τὴν φυσικὴ πα-
ρουσία τῶν ΗΠΑ στὶς διαδικασίες διαπραγματεύσεων ἀλλὰ μὲ τὴν προσθήκη 
τῆς Ἀθήνας ὡς εὐρωπαῖο διαμεσολαβητὴ στὴ διπλωματικὴν αὐτὴν διαδικασία 
προσεγγίσεως.

ΙΙ.3. Ὑπάρχουσα συγκυρία: συρο-ἰσραηλινὴ διαβούλευσις εἰρήνης

Βάσει τῶν ἀνωτέρω λοιπόν, δὲν θὰ ἒπρεπε νὰ ἐκληφθεῖ ὡς κεραυνὸς ἐν 
αἰθρίᾳ ἡ ἀνακοίνωσις τῆς Τετάρτης 21ης Μαΐου 2008, ὅτι ἡ Ἱερουσαλὴμ καὶ 
ἡ ∆αμασκὸς ἤρχισαν εἰρηνευτικὲς συνομιλίες μὲ διαμεσολαβητὴ τὴν Ἄγκυρα. 
Στὴν διαδικασία αὐτὴν φαίνεται νὰ ἐπενδύει μὲ ἀρκετὴ σοβαρότητα ἡ πλευρὰ 
τῆς ∆αμασκοῦ, ἐφ' ὅσον «ὁ πρόεδρος τῆς Συρίας Μπασσὰρ ἀλ-Ἄσαντ ἀπεκά-
λυψε στὶς 5 Σεπτεμβρίου 2008, [: στὸ πλαίσιον τῆς Συνόδου Κορυφῆς ποὺ δι-
εξήχθη στὴν ∆αμασκό, μὲ συμμετοχὴ τῶν Ἐρντογὰν καὶ Σαρκοζύ], ὅτι ἡ χώρα 
του ἔχει παραδώσει γραπτῶς στοὺς τούρκους μεσολαβητὲς προτάσεις γιὰ 
εἰρήνη μὲ τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀναμένει τὴν ἀπάντηση τῶν ἰσραηλινῶν πρὶν ἀπὸ τὴν 
ἐνδεχομένη πραγματοποίηση ἀπ' εὐθείας διαπραγματεύσεων. Κατὰ τὸν Ἄσαντ 
οἱ προτάσεις αὐτὲς κατετέθησαν προκειμένου νὰ χρησιμεύσουν ὡς βάση γιὰ 
ἀπ’ εὐθείας εἰρηνευτικὲς συνομιλίες καὶ ἡ ∆αμασκὸς ἀναμένει νὰ λάβει ἀνά-
λογον ἔγγραφον ἀπὸ τὴν ἰσραηλινὴ πλευρά. Ἐξετίμησε μάλιστα ὅτι ἡ τύχη της 
εἰρηνευτικῆς αὐτῆς προσπάθειας θὰ κριθεῖ, ἐν πολλοῖς, ἀπὸ τὸν νέο ἰσραη-
λινὸ πρωθυπουργὸ ποὺ ἀναμένεται νὰ ἀντικαταστήσει ἐντὸς τοῦ μηνὸς τὸν 
Ἐοὺντ Ὄλμερτ, τοῦ ὁποίου ἐρευνᾶται ἡ συμμετοχὴ σὲ σκάνδαλα διαφθορᾶς»11. 

10.  Security Council Calls For End To Hostilities Between Hizbollah, Israel,Unanimously 
Adopting Resolution 1701 (2006), Permanent Ceasefire to Be Based on Creation Of 
Buffer Zone Free of Armed Personnel Other than UN, Lebanese Forces (11/08/2006).

11.  Βλ. Τὸ Βῆμα Online, Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2008, ἄρθρο μὲ τίτλο: «Προτάσεις 
τῆς Συρίας γιὰ Εἰρήνη μὲ τὸ Ἰσραήλ» ὅπου ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω ἀναφέρεται στὸ ὅτι: 
«... ὁ κ. Ἄσαντ εἶπε ὅτι δὲν διακόπτει τὶς σχέσεις τῆς χώρας μὲ τὴν Χεζμπαλᾶ καὶ τοὺς 
Παλαιστινίους τῆς Χαμᾶς, ὅπως ἀπαιτεῖ τὸ Ἰσραήλ. Καὶ ἐτόνισε ὅτι ἕνας ‘‘κρίσιμος’’ 
γῦρος ἔμμεσων συνομιλιῶν ἀνάμεσα στὸ Ἰσραὴλ καὶ στὴν Συρία ἀναβλήθηκε μόλις 
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Πάντως, ἐφ’ ὅσον ἡ προσπάθεια τῆς Τζίπυ Λίβνυ γιὰ σχηματισμὸ κυβερνήσε-
ως συνεργασίας δὲν ἐκαρποφόρησε προσκρούοντας στὴν ἀδιαλλαξία τοῦ ὑπε-
ρορθοδόξου Shas12 οἱ πρόωρες ἐκλογὲς τῆς 10ης Φεβρουαρίου 2009 θὰ δείξουν 
τὶς προοπτικὲς συνεργασίας μὲ τὴν κυβέρνηση τῶν ∆ημοκρατικῶν στὶς ΗΠΑ ἡ 
ὁποία θὰ ἀναλάβει 20 ἡμέρες πρὶν, στὴν Οὐάσιγκτων.

II.4.  Ζητούμενα τῶν συρο-ἰσραηλινῶν διαβουλεύσεων ἀπὸ ἰσραηλινῆς, συρι-
ακῆς καὶ τουρκικῆς πλευρᾶς.

Οἱ συνομιλίες αὐτὲς ἔχουν δύο εἴδη ζητουμένων. Ἕνα τακτικῆς φύσεως καὶ 
ἕνα στρατηγικῆς φύσεως:
a. Ἀπὸ πλευρᾶς Ἰσραήλ: 
a.i. Τὸ τακτικῆς φύσεως ζητούμενο:

Εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ Ἱερουσαλὴμ στοχεύει στὸν ἐξευμενισμὸ τῆς ∆αμασκοῦ μετὰ 
ἀπὸ τὸ θερινὸ (2007) ἰσραηλινὸ ἀεροπορικὸ πλῆγμα σὲ μυστικὲς πυρηνικὲς ἐγκα-
ταστάσεις στὸ Β/∆ τμῆμα τῆς Συρίας, στὴν περιοχὴ τοῦ ἀλ-Κημπάρ. Ἐπίσης προ-
σπαθεῖ νὰ βελτιώσει γενικῶς τὸ κλῖμα, μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Ἰμὰντ Μουγκνίε, 
(γνωστοῦ καὶ μὲ τὸ ἱεροπολεμικό του ὄνομα ὡς Hajj Radwan) στὶς 12 Φεβρου-
αρίου 2008, ἰδρυτικοῦ μέλους τῆς Χεζμπολᾶ καὶ ἐκτελεστοῦ πολλῶν πολυνέκρων 
τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων ἐναντίον ἀμερικανικῶν καὶ ἰσραλινῶν στόχων. Ὁ 
Ἰμὰντ Μουγκνίε ἐδολοφονήθη μέσα στὸ παγιδευμένο μὲ ἐκρηκτικὰ αὐτοκίνητό 
του στὶς 11:00 μ.μ. τοπικὴ ὥρα, στὴν γειτονιὰ Κφὰρ Σουσὲχ τῆς ∆αμασκοῦ.

Στὸ πρῶτο μέρος τῶν δύο προαναφερθέντων συμβάντων, ἀναμιγνύεται καὶ 
πάλιν ἡ Ἄγκυρα ἡ ὁποία στὴν περίπτωση τοῦ ἰσραηλινοῦ πλήγματος στὸ Al-Kibar 
ἐδήλωσε «ὀδυνηρὰν ἔκπληξιν», «πλήρη ἄγνοιαν» καὶ «κατήγγειλε τὴν ἐνέργεια», 
τὴν ὁποίαν «ἀνεκάλυψε» ἀπὸ ἀπορριφθεῑσες κενὲς δεξαμενὲς καυσίμων τῶν 
ἰσραηλινῶν F-16 στὰ τουρκικὰ ἐδάφη, πλησίον τῶν τουρκοσυριακῶν συνόρων. 
Μεσανατολικὲς πηγὲς πιθανολογοῦν τὴν συνεργασία τοῦ κεμαλιστικοῦ στρατι-
ωτικοῦ πόλου στὴν Ἄγκυρα, μὲ τὶς ΙΕ∆ γιὰ τὸ πλῆγμα εἰς βάρος τῆς Συρίας. Συ-
νεπῶς ἡ Ἄγκυρα ἔπρεπε νὰ κάμει καὶ αὐτὴ κάτι γιὰ νὰ διασκεδάσει τὶς ὑποψίες 
ἀλλὰ καὶ τὴν ὀργὴ τῆς ∆αμασκοῦ, γιὰ δικό της λογαριασμό. Ἡ κατάστασις ὅμως 
αὐτὴ δὲν ἐχαρακτήριζε τὶς συρο-ἰσραηλινὲς σχέσεις πρὸ τοῦ 2004.

a. ii) Τὸ στρατηγικῆς φύσεως ζητούμενο:
Πρὸ τοῦ 2004, οἱ Ἰσραηλινοὶ καὶ οἱ Σῦροι ἐλειτουργοῦσαν βάσει διακανονι-

σμοῦ ἀναφορικῶς πρὸς τὸν Λίβανο, ἰδιαιτέρως μετὰ τὴν ἀποχώρηση Μπάρακ, 
ἀπὸ τὸν νότιο Λίβανο, τὸν Ἰούνιο τοῦ 2000. Στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς συνεννοήσε-

τὴν Τετάρτη, ἐξ αἰτίας τῆς παραίτησης τοῦ βασικοῦ ἰσραηλινοῦ διαπραγματευτοῦ».
12.  Βλ. «Israels sets February 10 as date for general elections», Haaretz (30 October 2008): Ἡ 

Τζίπη Λίβνη δὲν κατώρθωσε νὰ σχηματίσει κυβέρνηση ἐφ’ ὅσον τὸ "Shas" ἀπῃτοῦσε προ-
ηγουμένως ρητή της δέσμευση ὅτι δὲν θὰ προχωρήσει σὲ καμμία παραχώρηση ἐδαφῶν 
τῆς ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ. Kάτι τὸ ὁποῖον ἡ Λίβνη δὲν ἔκαμε δεκτὸ καὶ τελικῶς οἱ 
ἐκλογὲς ἀπεφασίσθη νὰ διεξαχθοῦν προώρως, δηλαδὴ στὶς 10 Φεβρουαρίου 2009.
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ως, ἐπεφυλάσσετο θέσις κυριάρχου δυνάμεως γιὰ τοὺς Σύρους στὸν Λίβανο. Τὸ 
γεγονὸς αὐτὸ θὰ ἐπέτρεπε στὴν ∆αμασκὸ ἀφ' ἑνὸς νὰ διασφαλίζει τὸ μέγιστο 
οἰκονομικὸν ὄφελος ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τοῦ Λιβάνου καὶ θὰ ἐδημι-
ουργοῦσε, ἀφ’ ετέρου, καὶ ἕνα πλαίσιο ἐσωτερικῆς σταθερότητος. Σὲ ἀντάλλαγ-
μα γι’ αὐτὰ τὰ προνόμιά της, ἡ Συρία θὰ ἠμπόδιζε τὴν Χεζμπολᾶ νὰ ἐπιτεθεῖ 
τόσον στὸ Ἰσραὴλ ὅσον καὶ σὲ συμμάχους της στὸν Λίβανο — οἱ ὁποῖοι περιε-
λάμβαναν πολλὲς ὁμάδες ποὺ ἀντεμάχοντο τὴν Χεζμπαλᾶ.

Ἦταν λοιπὸν φυσικὸ ὅτι ἡ ἀπόσυρσις τῆς Συρίας13 ἔθεσε στὴν Ἱερουσαλὴμ 
ἕνα δίλημμα ἀσφαλείας. Καὶ αὐτὸ διότι οἱ Ἰσραηλινοὶ εἶχαν συμβιβασθεῖ μὲ τὸν 
ἀνωτέρω διακανονισμὸ ἐφ’ ὅσον διησφάλιζε τὰ σύνορά τους μὲ τὸν Λίβανο καὶ 
ἦταν φυσικὸ νὰ ἀντιμετωπίζουν μὲ ἀρκετὸ σκεπτικισμὸ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ κα-
θεστῶτος ἀλ-Ἄσαντ. Κυρίως, ἐὰν οἱ ἀντικαταστάτες τοῦ Ἄσαντ μπορεῖ νὰ ἦσαν 
ἐξτρεμιστὲς σονῖτες σαλαφηιστὲς καὶ πάντως εὐαίσθητοι στὰ κελεύσματα τοῦ 
διεθνιστικοῦ ἰσλαμιστικοῦ κινήματος14. Τὸ Ἰσραὴλ, ἐπίσης, ἐφοβεῖτο ἀφ’ ἑνὸς 
τὸν ἔλεγχο τῆς Τεχεράνης ἐπὶ τῆς λιβανικῆς Χεζμπαλᾶ, καὶ ἀφ’ ἑτέρου τὶς ἐπιρ-
ροὲς τῆς Χεζμπαλᾶ στὴν κυβέρνηση τῆς Βηρυτοῦ, κάτι ποὺ τελικῶς δὲν ἀπέφυ-
γε ἐξ ὁλοκλήρου. Ἀκόμη, ἡ Ἱερουσαλὴμ θὰ προτιμοῦσε νὰ μὴ ὑφίσταται φθορὰ 
τὸ ἴδιο, ἀγωνιζόμενο νὰ ἐλέγξει τὴν Χεζμπαλᾶ, τὴν στιγμὴ ποὺ αὐτὸ ἦταν κάτι 
ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τοῦ τὸ ἐξασφαλίσει ἡ ∆αμασκός.

a.iii) Ἀντιτιθέμενα στρατηγικὰ συμφέροντα μεταξὺ Ἰερουσαλὴμ καὶ Οὐάσιν-
γκτων στὸ ζήτημα τῶν σύρο-ἰσραηλινῶν διαβουλεύσεων:

Εὐνοήτως στὴν Οὐάσινγκτων, ἡ διοίκησις Μποὺς ἠνοχλεῖτο μὲ τὶς «συρι-
ακὲς ἀνοχὲς» τῆς Ἰερουσαλὴμ καὶ ὡρισμένα κέντρα στὴν ἀπερχομένη ἀμερικα-
νικὴ κυβέρνηση ἦσαν ἕτοιμα νὰ «τιμωρήσουν» τοὺς ἀλ-Ἄσαντ γιὰ τὴν ἀναμιξή 
τους στὸ Ἰρὰκ ἀκόμη καὶ ἂν τὸ διάδοχο σονιτικὸ καθεστὼς θὰ ἀπετελεῖτο ἀπὸ 
τοὺς σονῖτες φονταμενταλιστὲς τοὺς ὁποίους εἶχαν βοηθήσει οἱ Σῦροι. Πάντως, ἡ 
Ἀννάπολις ἔδειξε ὅτι οἱ φιλοπόλεμες αὐτὲς τάσεις εἶναι δυνατὸν νὰ ξεπερασθοῦν. 
Ἀπὸ τὴν πλευρὰ Ὀμπάμα πάντως ἀπορρίπτονται ὁποιεσδήποτε συνομιλίες μὲ τὴν 
Χαμᾶς καὶ τὴν Χεζμπαλᾶ μέχρι νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ νὰ 
ἀποκηρύξουν τὴν τρομοκρατία. Συνεπῶς ἔχει κάθε λόγο ἡ πλευρὰ αὐτὴ νὰ προ-
ωθήσει τὶς συρο-ἰσραηλινὲς συνομιλίες, διότι μόνον μέσῳ τῆς προσεγγίσεως τῶν 

13.  Ἡ στρατιωτικὴ ἀνάμιξις τῆς Συρίας ξεκινεῖ τὸ 1976, 30.000 στρατιῶτες στὸν Λίβα-
νο στὴν δεκαετία τοῦ 80, 15.000 χιλιάδες μέχρι τὸ 2005. Σημαντικὸς ρόλος τῆς ∆α-
μασκοῦ στὸν τερματισμὸ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου (1975-1990). Μὲ τὴν ἀποχώρηση 
τῶν ἰσραηλινῶν στρατευμάτων τὸ 2000 ἐντείνονται οἱ πιέσεις γιὰ τὴν ἀποχώρηση 
τῶν συριακῶν. Ψήφισμα OHE γιὰ τὴν ἀποχώρηση ἐγκρίνεται τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 
2004 (1559). Ἡ ἀπόσυρσις τῶν συριακῶν στρατευμάτων ἀποτελεῖ ὑλοποίηση τοῦ 
συμφώνου τῆς Τάεφ τοῦ 1989, δηλαδὴ περὶ τὰ τέλη τοῦ ἐμφυλίου πολέμου στὸν Λίβα-
νο. Ὡστόσο, ὑλοποιήθη μὲ 13 χρόνια καθυστέρηση καὶ δὲν ἱκανοποίησε τὸ ψήφισμα 
1559 τοῦ OHE ποὺ ἀπῃτοῦσε τὴν πλήρη ἀπόσυρση ὅλων τῶν ξένων στρατευμάτων.

14.  Ὅπως παραδείγματος χάριν τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων. Πρᾶγμα ποὺ σήμερα 
(Αὐγουστος 2012) ἐπιδιώκεται ἀπὸ τὴν συνεργασία Tουρκίας-Kάταρ-HΠA. Καὶ στὸ 
σημείον αὐτό, λοιπόν, οἱ φόβοι μου ἐπαληθεύονται. Ἂν καὶ εὐχομαι τελικῶς, νὰ δι-
αψευσθῶ.
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δύο αὐτῶν πλευρῶν ὑπάρχει περίπτωσις ἀπομονώσεως τῶν δύο ἀνωτέρω ἐξτρε-
μιστικῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων ποὺ εὑρίσκονται ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τοῦ Ἰράν.

Τὸ μέλλον πάντως τῶν συρο-ἰσραηλινῶν συνομιλιῶν δὲν προοιωνίζεται 
λαμπρό, διότι μία πιθανὴ κυβέρνησις Λικούντ, δὲν φαίνεται ὅτι θὰ ἔχει ἰδιαίτε-
ρα καλὴ συνεργασία μὲ τὴν νέα ἀμερικανικὴ διοίκηση τῶν ∆ημοκρατικῶν, ἐφ’ 
ὅσον ὁ νέος πρόεδρος εἶχε καὶ ἔχει θέσεις ποὺ στηρίζουν τὴν διπλωματικὴ δια-
δικασία καὶ ὄχι τὰ «θερμὰ πλήγματα». Ἐπίσης, ὁ νέος ἀμερικανὸς ἀντιπρόεδρος 
Joe Biden ἔχει δηλώσει ὅτι «ἡ AIPAC δὲν μπορεῖ νὰ ὁρίζει τί εἶναι φιλοϊσραη-
λινὸ καὶ τί ὄχι». Ὑπενθυμίζεται ἀκόμη ὅτι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ὀμπάμα εἶχε διαφορο-
ποιηθεῖ στὸ παρελθὸν ἀπὸ τὸν πρόεδρο Κλῖντον, ὅταν ἐκεῖνος ὠνόμαζε τὴν 2αν 
Ἰντιφάντα ὡς «κύκλο βίας/ cycle of violence». Οἱ δηλώσεις αὐτὲς εἶναι ἀντιδια-
μετρικὲς ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Λικούντ. Συνεπῶς, μιὰ κυβέρνησις Νετανιάχου δὲν 
φαίνεται πιθανὸν νὰ συνεχίσει τὶς συνομιλίες, οὕτως ἢ ἄλλως.

b) Ἀπὸ πλευρᾶς Τουρκίας:
b. i) Τὸ τακτικῆς φύσεως ζητούμενον:
Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι, ἡ ἀνάμιξις τῆς Ἀγκύρας σὲ αὐτὸν τὸν 

κύκλο τῶν εἰρηνευτικῶν συνομιλιῶν ἀποτελεῖ προσπάθεια ἰσοσταθμίσεως τῆς 
καταστάσεως, πάντα κατὰ τὶς ἐλπίδες (καὶ τὰς ἐπιθυμίας) τῆς ἰσλαμικῆς κυ-
βερνήσεως τοῦ κ. Ἐρντογάν. Τὸ ζήτημα εἶναι μέχρι πότε θὰ μπορεῖ ἡ Τουρ-
κία νὰ διατηρεῖ τὰ δύο πρόσωπά της μεταξὺ τοῦ Τὲλ Ἀβὶβ καὶ τοῦ ἄξονος ∆α-
μασκοῦ-Τεχεράνης, τὴν στιγμὴ ποὺ ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, οἱ ψυχροπολεμικοί, 
μετακεμαλιστικοὶ στρατιωτικοὶ παρακρατικοὶ μηχανισμοὶ τοῦ H.D. («Τμῆμα 
Εἰδικῶν Πολεμικῶν Ἐπιχειρήσεων») καὶ τῆς Ergenekon, ἐν ὀλίγοις τοῦ «τουρκι-
κοῦ βαθέος κράτους»15 ἀποσυντίθενται ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ, ἀπὸ τὴν κυβέρνη-
ση Ἐρντογὰν.

b. ii) Τὸ στρατηγικὸ ζητούμενο. Ἡ Τουρκία παίζει τὸν ρόλο τοῦ μεσολαβητοῦ 

15.  Στὶς 4 Ἀπριλίου 1952, ὁ Τουρκὲς εἶχε στήσει ἤδη τὸν τουρκικὸ μυστικὸ στρατὸ μὲ τὴν 
ὀνομασία «Τακτικὴ Ὁμάδα Kινητοποιήσεως/Seferberlik Taktik Kurulu» μὲ ἕδρα τὰ γρα-
φεῖα τῆς Ὀργανώσεως Ἀμερικανικῆς Ἀποστολῆς Βοήθειας (JUSMAG/CIA) στὴν περι-
οχὴ Μπαχτσελίεβλερ τῆς Ἀγκύρας. Τὸ 1965 ἡ ὁμὰς ἀναδιωργανώθη καὶ μετωνομάσθη εἰς 
«Τμῆμα Εἰδικῶν Πολεμικῶν Ἐπιχειρήσεων/ÖHD» ὄνομα μὲ τὸ ὁποῖον ἔγινε γνωστὸ τὸ 
κέντρον διοίκήσεως τοῦ μυστικοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ 1990, γιὰ 
τὴν Gladio. Ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν ἀποκαλύψεων τὸ τμῆμα αὐτὸ ἔπρεπε νὰ μετονομασθεῖ 
καὶ πάλι. Ἔτσι μετωνομάσθη σὲ ∆ιοίκηση Εἰδικῶν ∆υνάμεων (zel Kuvvetler Komutanliği, 
βλ. Selahattin Çelik, Türkishe Kontrguerilla. Die Todesmachinerie, Mesopotamien Verlag, 
Köln 1999, σελ. 44 στὸ D. Ganser, Οἱ μυστικοὶ στρατοὶ τοῦ ΝΑΤΟ, πρόλογος-ἐπιμέλεια 
Κλεάνθης Γρίβας, Antilogos, Ἀθήνα, 2007). Σχετικὲς πληροφορίες γιὰ τὸ δυτικο- εὐρωπα-
ϊκὸ δίκτυο «Stay Behind» alias «Gladio» ἀντλοῦμε ἀπὸ τὸ διαρρεῦσαν ἀπόρρητον ἔγγρα-
φο τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῶν ΗΠΑ ὑπὸ τὸν τίτλον Overall Strategic Concepts (Γενικὲς 
Ἔννοιες Στρατηγικῆς) καὶ ἡμερομηνία 28 Μαρτίου 1949. Στὸ συνημμένον σὲ αὐτὸ ἔγγρα-
φο JSPC 891/6. Section «Tab B», γίνεται συγκεκριμένη ἀναφορὰ στὸ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ 
ἀξιοποιηθεῖ ἀπὸ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ τὸ κίνημα τοῦ Παντουρκισμοῦ («The 
Origines of ‘‘Gladio’’ in Turkey», Intelligence Newsletter, 19 December 1990, ἐν D. Ganser, 
ἔνθ' ἀν., σελ. 315).
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σὲ αὐτὲς τὶς συζητήσεις, ὠθουμένη ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία της νὰ δεῖ μία Συρία ἡ ὁποία 
δὲν θὰ χειραγωγεῖ τὸ κουρδικὸ στοιχεῖο κατὰ μῆκος τῶν συνόρων της. Ἐπὶ πλέον, 
ἐπιθυμεῖ νὰ ἀναδειχθεῖ ὡς ὑψηλοῦ κύρους καὶ ἰσχύος μεσολαβητὴς στὴν περι-
οχή. Ἡ Ἄγκυρα, ἐπιδιώκει νὰ αὐξήσει ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ τὴν δύναμη καὶ τὴν 
ἐπιρροή της μὲ τὴν προσδοκία ὅτι, ἐν καιρῷ, καθὼς οἱ ΗΠΑ ἀποσύρονται ἀπὸ 
τὸ Ἰράκ, θὰ προκύψει ἕνα κενὸ ἰσχύος τὸ ὁποῖον ἡ Τουρκία ἐλπίζει νὰ καλύψει. 
Ἡ ἐμπλοκὴ τῆς Ἀγκύρας στὶς συρο-ἰσραηλινὲς συνομιλίες ἀντιπροσωπεύει ἕνα 
πρῶτο βῆμα στὴν ἄσκηση διπλωματικῆς ἐπιρροῆς στὰ νότια τῆς Τουρκίας.

c) Ἀπὸ πλευρᾶς Συρίας: 
c.i) Ὁ στρατηγικὸς στόχος τῆς Συρίας. Μιὰ συμφωνία μὲ τὸ Ἰσραὴλ συμφέρει 

τὴν Συρία. Τὴν κυβέρνηση τοῦ ἀλ-Ἄσαντ συνθέτει μία ἐθνικὴ μειονότης οἱ Ἁλα-
ουηῖτες, ἕνα ἑτερόδοξο παρακλάδι τοῦ σηιτικοῦ Ἰσλάμ.* Εἶναι μία κοσμικὴ 
κυβέρνησις μὲ ἰδεολογικὲς ρῖζες ποὺ πλησιάζει πολὺ περισσότερο τὴν Φατὰχ 
παρὰ τὴν Χαμᾶς (ἡ ὁποία εἶναι ὄχι μόνον θρησκευτική, ἀλλὰ καὶ σονιτικὴ)16 
ἢ τὴν Χεζμπαλᾶ (σηιτικὴ μέν, ἀλλὰ θρησκευτική). Ὁ ἁλαουηίτης Ἄσαντ προ-
εδρεύει μιᾶς χώρας μὲ σονιτικὴ πλειοψηφία καὶ ἔχει στὸ παρελθὸν καταπιέσει 
βαναύσως τὸ σονιτικὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα. 

Καὶ μάλιστα σὲ μιὰ περίοδο ἐξαιρετικὰ χρυσοφόρο γιὰ τοὺς Σαουδάραβες, 
οἱ ὁποῖοι δὲν συμπαθοῦν τὴν Συρία, καὶ προκαλοῦν ὁλοένα καὶ περισσότερον 
αὐξανομένην ἀνησυχία στὸ καθεστὼς τοῦ Ἄσαντ λόγῳ τῆς ἐπίσης αὐξανομένης 
δυσαρεσκείας τῶν σονιτῶν. 

Ἡ Συρία ἀναμιγνύεται σὲ ὅλες τὶς διαμορφούμενες ἰσλαμιστικὲς (σονιτικὲς ἡ 
σηιτικὲς) ἑστίες ἰσχύος στὴν περιοχή, γιὰ τὶς ὁποῖες κρίνει ὅτι δύναται νὰ χρησι-
μοποιήσει ὡς ὅπλα ὥστε νὰ ἐκπληρώσει τὶς στρατηγικές της ἐπιθυμίες σχετικῶς: 
μὲ τὸν ἐφοδιασμόν της μὲ νερὸ ἀπὸ τὸν Εὐφράτη, καὶ τὶς πηγὲς τοῦ Ἰορδάνου 
στὸ Γκολάν, τὴν ἐπαναπόκτηση τῶν ὁμώνυμων ὑψιπέδων καὶ τὴν ἐπαναλει-
τουργία τοῦ πετρελαιαγωγοῦ Μοσούλη-Κιρκοὺκ-Χάϋφα, μέσῳ τῶν ἐδαφῶν 
της. Ἔχει στείλει ὅπλα στοὺς σονῖτες σαλαφηιστὲς μὲ σκοπὸ νὰ κατευνάσει τὴν 
δυσαρέσκειά τους ἡ ὁποία τροφοδοτεῖται ἀπὸ τὸ Ρυάντ. Φιλοξενεῖ τὴν ἐξόριστη 
κεντρικὴ στρατιωτικὴ ἐξουσία τῆς Χαμᾶς στὸ πρόσωπο τοῦ Χάλεντ Μεσάαλ 
καὶ τῶν ἀνθρώπων του, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται στὴν ∆αμασκὸ17. Προσπαθεῖ νὰ 
ἐπηρεάζει πάντοτε, ὅσον αὐτὸ εἶναι πλέον δυνατόν, τὴν Χεζμπαλᾶ στὸν Λίβα-
νο. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ Συρία παίζει πολλαπλᾶ καὶ ἀσύμβατα μεταξύ τους 
παιγνίδια, στὸ πλαίσιο μιᾶς ἀτέρμονης ἐξισορροπητικῆς δράσεως ποὺ στοχεύει 
στὴν διατήρηση τῆς ἁλαουηιτικῆς κυβερνήσεως τοῦ Ἄσαντ.
ΙΙ.5.  Ὁ ἀμερικανικὸς ὑπερσυστημικὸς παράγων (Supersystemic Factor) στὴν 

σύρο-ἰσραηλινὴ διαβούλευση

*       Ἡ διαφορά των μὲ τοὺς ἐπιλοίπους σηίτας ἔγκειται εἰς τὴν ὑπ’ αὐτῶν θεώρησιν ὅτι ὁ 
ἀναμενόμενος μάχντη κατὰ τὴν βασιλείαν πρὸ τῆς ὥρας τῆς κρίσεως εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Ἅλη 
— γαμβρὸς καὶ ἐξάδελφος τοῦ προφήτου — καὶ οὐχὶ ἕτερός τις κεκρυμμένος ἰμάμης. 

16. Θυγατρικὴ τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων. 
17.  Βλ. Ἰ. Θ. Μάζης, Ἡ Γεωπολιτικὴ στὴν Εὐρύτερη Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἡ Τουρκία, Ἔκδ. 

Λιβάνη, Ἀθήνα, 2008, σ.σ. 95-109.
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 Ἡ νεοσυντηρητικὴ Οὐάσινγκτων μετὰ τὴν ἐπέμβαση τῶν ἀμερικανικῶν δυ-
νάμεων, τὸ 2003 στὸ Ἰρὰκ, ἀντιμετώπισε μὲ μεγάλη δυσαρέσκεια τὴν συριακὴ 
πολιτικὴ ὑποστηρίξεως τοῦ σονιτικοῦ ἰσλαμιστικοῦ κινήματος καὶ ἰδιαιτέρως 
τὶς διευκολύνσεις ποὺ τὸ κίνημα αὐτὸ ἔλαβε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς ∆αμασκοῦ 
γιὰ νὰ εἰσχωρήσει στὸ Ἰράκ.

Ἡ Συρία ἠκολούθησε τὴν πολιτικὴν αὐτήν, θέλουσα νὰ ἐξευμενίσει τὸ σονι-
τικὸ ἰσλαμιστικὸ κίνημα ὥστε νὰ μὴ κινδυνεύσει ἡ κυβέρνησίς της ἀπὸ τὴν ἀνά-
φλεξη τοῦ ἐγχώριου σονιτικοῦ στοιχείου18. 

Τὸ συριακὸ σονιτικὸ στοιχεῖο θεωρεῖται εὐάλωτο στὶς ἐπιρροὲς τοῦ διεθνι-
στικοῦ σονιτικοῦ ἰσλαμιστικοῦ κινήματος, λόγῳ τῶν πιέσεων ποὺ ὑφίσταται 
ἀπὸ τὴν ἁλαουηιτικὴ κυβέρνηση τῆς ∆αμασκοῦ καὶ τὶς παλαιότερες αἱμοστα-
γεῖς ἐπεμβάσεις τοῦ πατρὸς Ἄσαντ, εἰς βάρος του (Σφαγὴ τῆς Χάμα, 1982)19. Ἡ 
τότε ἀπαντήσις τῆς Οὐάσινγκτων στὴν συριακὴν αὐτὴν ὑπονόμευση τῶν ἀμερι-
κανικῶν στρατηγικῶν συμφερόντων στὸ Ἰράκ, μέσῳ τοῦ σονιτικοῦ ἰσλαμιστι-
κοῦ κινήματος, ἦταν ὁ καταναγκασμὸς τῆς ∆αμασκοῦ νὰ ἀποσύρει ὁριστικῶς 
τὰ στρατεύματά της καὶ τὸ προσωπικὸ τῶν μυστικῶν της ὑπηρεσιῶν ἀπὸ τὸν 
Λίβανο, στὶς 26 Ἀπριλίου 2005.

∆ύο δίπολα ἐθνικο-κρατικῶν δρώντων λοιπὸν ἀντιτίθενται σαφῶς στὴν συ-
ρο-ἰσραηλινὴ συμφωνία. Τὸ πρῶτο εἶναι τὸ δίπολο τῆς νεοσυντηρητικῆς δι-
οικήσεως τῶν ΗΠΑ μὲ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ δεύτερο εἶναι τὸ δίπολο 
Χεζμπαλᾶ-Ἰράν.

α) Τὸ δίπολο ΗΠΑ-Σαουδικὴ Ἀραβία ἔχει ἰδιαίτερο γεωπολιτικὸ καὶ γεω-
στρατηγικὸ βάρος. Καὶ ἡ Οὐάσινγκτων — ἀνεξαρτήτως ἰδεολογικοῦ προσανατο-
λισμοῦ — ἔχει κάθε λόγο νὰ ὑπολογίζει τὴν δυσφορία τοῦ σονιτικοῦ Ρυὰντ λόγῳ:

i) τῆς ἐπιθυμίας διατηρήσεως καὶ ἐνισχύσεως τῆς σημαντικῆς βελτιώσεως τῶν 
σχέσεων ἡ ὁποία ἔχει σημειωθεῖ μεταξὺ τῶν ἰρακινῶν σονιτῶν καὶ τῆς ἀμερικα-
νικῆς πολιτικο-στρατιωτικῆς παρουσίας στὸ Ἰράκ,

ii) τῆς παρούσης συγκυρίας τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς κρίσεως. Τὰ σαουδα-
ραβικὰ κεφάλαια ἀλλὰ καὶ ἡ σαουδαραβικὴ συναίνεσις στὴν μείωση τῶν τιμῶν 
τοῦ πετρελαίου περὶ τὰ $USA 60 (ἀπὸ τὴν προηγούμενη τιμὴ τῶν $USA 150) 
ἀποτελοῦν σημαντικώτατα κριτήρια ὥστε οἱ ΗΠΑ νὰ λαμβάνουν ὑπ’ ὄψει σο-

18.  Ι.Θ. Μάζης, Γεωγραφία τοῦ ἰσλαμιστικοῦ κινήματος στὴ Μέση Ἀνατολή, Ἑλλη-
νικὲς Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις, Ἀθήνα, 11992, σελ. 230 καὶ Ἐκδόσεις Παπαζήση, 
Ἀθήνα, 22002, σελ. 167.

19.  Ἡ σφαγὴ τῆς Χάμα ἔλαβε χώρα τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1982 (ἤρχισε στὶς 2/II/1982 
καὶ τελείωσε στὶς 25/II/1982) ὅταν οἱ συριακὲς ἔνοπλες δυνάμεις ἐβομβάρδισαν 
τὴν ἐξεγερθεῖσα ἀπὸ τὴν Μουσουλμανικὴ Ἀδελφότητα πόλη τῆς Χάμα. Σύμφωνα 
μὲ ἐκτιμήσεις τῆς ∆ιεθνοῦς Ἀμνηστείας ὁ ἀριθμὸς τῶν δολοφονηθέντων κυμαίνεται 
μεταξὺ 10.000 καὶ 25.000 ἀτόμων. Οἱ ἐπίσημες συριακὲς ἀρχὲς οὐδέποτε ἐδήλωσαν 
ἀριθμὸ νεκρῶν ἀλλὰ καὶ κανεὶς ἀπὸ πλευρᾶς τῆς «εὐαισθήτου» συνήθως σὲ τέτοια 
φαινόμενα λεγομένης «διεθνοῦς κοινότητος» δὲν ἐδημοσιοποίησε τὸ γεγονός, οὔτε 
φυσικὰ τὸ κατήγγειλε. Τὸ Ἰρὰν μάλιστα προετίμησε νὰ καταγγείλει τοὺς... σφαγι-
ασθέντας (!) ὡς πράκτορας τοῦ Ἰσραήλ, τῶν ΗΠΑ κτλ., διότι ἐθεωροῦσε ὅτι «ἔπαι-
ζαν τὸ παιγνίδι τῆς Βαγδάτης».
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βαρώτατα τὶς ἐπιθυμίες τοῦ οὐαχαβιτικοῦ βασιλείου. Καὶ ἡ οὐαχαβιτικὴ δυνα-
στεία ἔχει κάκιστες σχέσεις μὲ τὴν Συρία, ἤδη ἀπὸ τῆς δεκαετίας τοῦ 1970.

iii) τοῦ ὅτι οἱ σαουδάραβες θεωροῦν τὴν «αἱρετικὴ» καὶ «ἀσεβῆ» ἁλαουη-
ιτικὴ κυριαρχία ἐπὶ τῶν πιστῶν σύρων σονιτῶν ὡς βαρύτατα προσβλητικὴ καὶ 
μάλιστα εἰς βάθος χρόνου. 

iv) τοῦ ὅτι ἡ οὐαχαβιτικὴ δυναστεία ἀνησυχεῖ ἐντόνως σχετικῶς μὲ τὴν μα-
κροπρόθεσμη ἰσχὺ τῆς Χεζμπαλᾶ (καὶ τοῦ Ἰρᾶν) καὶ δὲν ἐμπιστεύεται τοὺς 
σύρους ὅσον ἀφορᾷ τὸν ἔλεγχο τοῦ σηιτικοῦ ἰσλαμιστικοῦ κινήματος. Οἱ σα-
ουδάραβες εἶναι βέβαιοι ὅτι οἱ σῦροι θὰ προστατεύσουν τὸ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὴν 
Χεζμπαλᾶ, ἀλλὰ δὲν θὰ τὴν ἐμποδίσουν νὰ ἐπιτεθεῖ κατὰ τῶν σαουδαραβικῶν 
καὶ ἄλλων σονιτικῶν συμφερόντων.

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες συνεπῶς εὑρίσκονται ἐγκλωβισμένες σὲ ἕνα σοβαρὸ 
δίλημμα: ἀφ’ ἑνὸς εἶναι τὸ ἰσραηλινὸ συμφέρον γιὰ μία ἐπίσημη συμφωνία μὲ 
τὴν ∆αμασκὸ καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἡ διακινδυνευόμενη σαουδαραβικὴ ἐχθρότης. Ἐὰν 
σὲ αὐτὴν τὴν ζυγαριὰ βαρύνει τελικῶς ἡ δυσπιστία καὶ ὁ φόβος τους πρὸς τὴν 
ὅμορη μὲ τὸ Ἰρὰκ, Συρία εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ ἐλπίζουν στὸ ναυάγιο αὐτῆς 
τῆς συμφωνίας.

Ἀπὸ πλευρᾶς, πάντως, τῆς νέας ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως ὑπὸ τὸν πρόε-
δρον Ὀμπάμα, ἡ ἀντιμετώπισις τῶν συρο-ἰσραηλινῶν συνομιλιῶν φαίνεται 
νὰ ἀντιμετωπίζεται θετικῶς καὶ μὲ διάθεση ἐνισχύσεως, παρὰ τερματισμοῦ. Ὁ 
Denis Ross, σύμβουλος τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα γιὰ θέματα Μέσης Ἀνατολῆς λέγει 
χαρακτηριστικῶς ὅτι: «... The fact that Israel is negotiating indirectly with Syria 
through Turkey is a sign that Israel believes it's worth trying this approach, and I 
believe we should try it, too. I think it's a mistake not to. Too often when you don't 
talk — as I said before — you create a self-fulfilling prophecy. Just because you 
make the effort doesn't mean you'll succeed. But at least you ought to see if you can 
do it, you ought to do it with your eyes open, without illusions, without naivete, but 
it's worth probing and testing»20. 

Εἶναι ὅμως σημαντικὸ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι τὸ Ἰράν, ὡς πρὸς τὴν ἀνατρεπτι-
κή του δραστηριότητα στὸ Ἰράκ, ἐθεωρεῖτο, τοὐλάχιστον ἀπὸ τὴν διοίκησιν 
Μπούς, ὀλιγώτερον ἐπικίνδυνον συγκρινόμενον πρὸς τὴν Συρία, διότι δὲν ἐπη-
ρεάζει, σὲ καιρὸ σχετικῆς ὁμαλότητος πάντως, παρὰ μόνον τὶς πολιτοφυλακὲς 
τοῦ Σὰντρ καὶ ὄχι τοὺς ἰρακινοὺς σονῖτες οἱ ὁποῖοι διεκδικοῦν ἐπίσης καὶ τὸ ση-
μαντικώτατον, πετρελαιοφόρο, Κιρκούκ.

Γιὰ τὴν διοίκησιν Μποὺς λόγου χάριν, εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ Τεχεράνη θὰ 
ἡδύνατο νὰ ἐπηρεάσει σημαντικὰ τοὺς ἰρακινοὺς ἄραβες σηῖτες, μόνο σὲ πολὺ 
σοβαρὲς περιπτώσεις ὅπου θὰ ἐτίθετο θέμα πλήγματος τοῦ σηιτικοῦ κέντρου 
(Ἰρὰν) ἀπὸ δυτικὲς (ἰσραηλινὲς ἢ ἀγγλοαμερικανικὲς) δυνάμεις. Ἡ μέχρι σήμε-
ρα ὅμως τοποθέτησις τῆς διοικήσεως Μποὺς παρήγαγε ἕνα ἐξαιρετικῶς στρε-
βλωμένο γεωστρατηγικὸ ἀποτέλεσμα ποὺ ὁδηγεῖ στὴν πλήρη σύγχυση τὸ ἤδη 
θολὸ περιβάλλον τῆς Μέσης Ἀνατολῆς: Ἡ νεο-συντηρητικὴ Οὐάσινγκτων 
ἐμποδίζοντας τὴν προσέγγιση τῆς Συρίας μὲ τὸ Ἰσραήλ, δὲν ἐπέτρεπε τὴν στα-

20. http://www.haaretz.com/hasen/spages/1030931 .html



672 

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΑΖΗΣ         ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

διακὴ ἀπομόνωση τῶν «ἱεράκων» τῆς Τεχεράνης. Καὶ συνεπῶς, ἐνίσχυε μὲ τὴν 
πολιτική της — χωρὶς ὁπωσδήποτε νὰ τὸ ἐπιδιώκει — τὰ συμφέροντά της Χεζ-
μπαλᾶ καὶ τῶν ἀδιαλλάκτων κύκλων περὶ τὸν Ἀχμαντινεζάντ!

Στὴν νέα κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ ἐπίσης, τὸ ζήτημα τῆς διευθετήσεως τοῦ ἰρανικοῦ 
ζητήματος δὲν εἶναι ἀκόμη ξεκαθαρισμένο ἀπὸ πλευρᾶς τῆς πολιτικῆς του ἀντιμε-
τωπίσεως. Ὁ Dennis Ross, θεωρεῖ ὅτι μὲ δεδομένη τὴν κατάληψη τῆς Γάζης ἀπὸ τὴν 
Χαμᾶς δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ συζητεῖ γιὰ ἐπίτευξη ὁριστικῆς λύσεως τοῦ παλαιστι-
νιακοῦ σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα. Πιστεύει πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ γίνουν πρῶτα 
κἄποιες βελτιώσεις σὲ ἐπὶ μέρους τομεῖς, ὅπως ἡ συνεργασία σὲ ἐπίπεδα ἀσφαλείας 
καὶ κατόπιν, μελλοντικῶς νὰ προχωρήσει κανεὶς σὲ σημαντικώτερα ζητήματα. Γιὰ 
τους λόγους αὐτούς, ὁ Ross θεωρεῖ τὸ ζήτημα τοῦ Ἰρὰν ὡς πρώτιστο. 

Τί σημαίνει ὅμως «πρώτιστο»; Ὁ Ross πιστεύει στὴν ἔναρξη διαλόγου μὲ τὸ 
Ἰράν. Λέγει χαρακτηριστικῶς: «... γνωρίζομε ὅτι μὲ τὸ νὰ μὴν συνομιλοῦμε μὲ τὸ 
Ἰρὰν δὲν βελτιώνεται ἡ κατάστασις. Σήμερα τὸ Ἰρὰν εἶναι πυρηνικὴ δύναμις δὲν 
ἔχει ἀκόμη πυρηνικὰ ὅπλα, ἀλλὰ τὸ 2001 δὲν ἦταν ἀκόμη ἱκανὸ νὰ παραγάγει 
οὐράνιο [...], δὲν εἶχε οὔτε ἕνα φυγοκεντρικὸ διαχωριστῆρα. Τώρα ἔχει ἀποθέμα-
τα οὐρανίου χαμηλοῦ ἐπιπέδου ἐμπλουτισμοῦ. Ἔτσι, ἡ μέχρι σήμερα μέθοδος τῆς 
μὴ-ἐπικοινωνίας ἀπεδείχθη ἀνεπιτυχής. ∆ὲν εἶναι βέβαιο ὅτι ὅταν συνομιλεῖς ἐπι-
τυγχάνεις ἀλλὰ εἶναι βέβαιο ὅτι ὅταν δὲν συνομιλεῖς, θὰ ἀποτύχεις21».

β) Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰ ἡ Χεζμπαλᾶ μπορεῖ μὲν νὰ ηὐδοκίμησε ὑπὸ τὴν συ-
ριακὴν σκέπη, προστασία καὶ ἔλεγχο, ἀλλὰ πλέον ἔχει ἀποκτήσει αὐτοδυναμία, 
αὐτοσεβασμὸ καὶ κῦρος, πρᾶγμα ποὺ τῆς ἐπιτρέπει νὰ ἐπιδιώκει τὴν αὐτόνομον 
πορεία της ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα.

Ὁ συριακὸς ἔλεγχος δὲν τῆς εἶναι πλέον οὔτε εὐχάριστος ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀπα-
ραίτητος. Μιὰ πιθανὴ λοιπὸν συμφωνία τῆς Ἁλαουηιτικῆς δυναστείας τῆς ∆α-
μασκοῦ μὲ τὴν Ἰερουσαλὴμ θὰ ἐπέτρεπε στὴν Συρία νὰ ἐπανεγκατασταθεῖ στὰ 
ἐδάφη τοῦ νοτίου Λιβάνου, καὶ πιθανώτατα θὰ ὡδηγοῦσε τὴν ∆αμασκὸ στὴν 
ἀποδοχὴ τῶν "ἀγροκτημάτων Σεμπάα".

Τὸ δεύτερο ἐνδεχόμενο, θὰ ἠνάγκαζε τὴν Χεζμπαλᾶ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν 
ἀναγκαιότητα τοῦ ἀφοπλισμοῦ της, ἐφ’ ὅσον δὲν μποροῦσε πλέον νὰ θεωρεῖται 
«δύναμις ἀντιστάσεως» ἡ ὁποία εἶχε σκοπὸ νὰ «ἀπελευθερώσει κατεχόμενες 
ἀπὸ τὸ σιωνιστικὸ κράτος περιοχές», ὑποτασσομένη στὴν συνθήκη τῆς Τάεφ22 
καὶ στὴν ἀπόφαση 1559 τοῦ ΟHE23. Συνεπῶς, ἡ Χεζμπαλᾶ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ εὐο-
δωθοῦν οἱ συρο-ἰσραηλινὲς συνομιλίες καὶ νὰ ὑπογραφεῖ αὐτὴ ἡ συμφωνία.

21. Ἔνθ’ ἀν.
22.  The Taef Agreement 1989: D). [...] Third, liberating Lebanon from the Israeli occupa-

tion: Regaining state authority over the territories extending to the internationally- rec-
ognized Lebanese borders requires the following: A. Efforts to implement resolution 425 
and the other UN Security Council resolutions calling for fully eliminating the Israeli 
occupation.

23.  La Résolution 1559 du Conseil de sécurité, de l'O.N.U. (2/09/2004): Le Conseil de sécuri-
té, [...] (iii). Demande que toutes les milices libanaises et non libanaises soient dissoutes 
et désarmées; (iv). Soutient l'extension du contrôle exercé par le Gouvernement libanais 
sur l'ensemble du territoire du pays;
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Τὸ Ἰράν, ἀπὸ τὴν πλευρά του, εἶναι εὐνόητον ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν εὐόδωση 
τῶν διαβουλεύσεων καὶ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συρο-ἰσραηλινῆς συμφωνίας διότι 
θὰ ἀπομονωθεῖ χωρὶς τὴν Συρία ἀπὸ τοὺς «ἱμάντες μεταφορᾶς τῆς ἰσχύος του» 
στὸν νότιο Λίβανο, στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν λωρίδα τῆς Γάζης.* Οἱ ζῶνες ὅμως αὐτές, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πετρελαϊκό του πλοῦτο, εἶναι ἐκεῖνοι οἱ παράγοντες ποὺ τοῦ 
ἐπιτρέπουν νὰ διαπραγματεύεται μὲ ἰσχυρὰ ὅπλα τὴν ἡγεμονία του στὸ μεσα-
νατολικὸ γεωπολιτικὸ σύμπλοκο.

Γ΄ Μέρος

Συνολικὴ ἐκτίμησις τῆς τάσεως τῆς γεωπολιτικῆς
συστημικῆς συνισταμένης τοῦ ἰσραηλινοῦ γεωστρατηγικοῦ
συστήματος ἰσορροπίας ἰσχύος

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω γίνεται προφανὲς ὅτι τὸ κρίσιμο γεωστρατηγικὸ 
τετράγωνο, τοῦ ὁποίου ἡ συμπεριφορὰ θὰ πρέπει νὰ ἐξετασθεῖ ὡς πρὸς τὶς δυ-
ναμικές της, εἶναι αὐτὸ μὲ κορυφὲς τὸ Ἰράν, τὸ Ἰσραήλ, τὴν Τουρκία καὶ τὴν 
Συρία.

a) Ἡ συρο-ἰσραηλινὴ πλευρά: Ἡ ἀνωτέρω περιγραφεῖσα συρο-ἰσραηλινὴ 
σχέσις παρὰ τὸ ὅτι ἐξυπηρετοῦσε τὰ συμφέροντα καὶ τῶν δύο πλευρῶν ἦταν 
ἀνεπίσημος, ἐν πολλοῖς, ἄγνωστος καὶ σαφῶς «μὴ ἀποδεκτὴ» ἀπὸ ἀμερικανικῆς 
πλευρᾶς. Καὶ μία «μὴ ἀποδεκτὴ» σχέσις δὲν μποροῦσε νὰ ἀντέξει στὴν αὐστη-
ράν, προτεσταντικοῦ τύπου, ἀμερικανικὴ κριτική. Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ «ἐπιση-
μοποιηθεῖ» καὶ νὰ μετατραπεῖ σὲ ἀνάλογη μὲ τὶς σχέσεις Ἰσραὴλ-Αἰγύπτου καὶ 
Ἰσραὴλ-Ἱορδανίας, οἱ ὁποῖες ἐδημιούργησαν πραγματικὲς καταστάσεις ἰσορρο-
πιῶν καὶ σταθερότητος στὴν περιοχή.

Ἐνισχύοντας αὐτὴν τὴν προοπτικὴ ἡ Ἱερουσαλὴμ ἐζήτησε ἀπὸ τὴν Τουρκία 
νὰ μεσολαβήσει σὲ διμερεῖς συρο-ἰσραηλινὲς συνομιλίες ὥστε νὰ ἐπαναφέρει τὰ 
πράγματα στὴν πρὸ τοῦ 2004 κατάσταση.

b) Ἡ τουρκο-συριακὴ πλευρά: Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰ ἡ Ἄγκυρα μὲ τὴν σει-
ρά της ἔδραξε, καὶ ὀρθῶς, τῆς εὐκαιρίας ὥστε νὰ ἐμφανισθεῖ ὡς δύναμις στα-
θερότητος στὴν γεωπολιτική της περίμετρο καὶ μάλιστα στὸν ἀραβομουσουλ-
μανικὸ σονιτικὸ κόσμο. Ἡ περίπτωσις αὐτὴ ταιριάζει ἀπολύτως μὲ τὰ νεο-
ὀθωμανικὰ γεωστρατηγικὰ κελεύσματα τοῦ συμβούλου τοῦ τούρκου πρωθυ-
πουργοῦ  Ἐρντογάν, Καθηγητοῦ  Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, ἀναφορικῶς μὲ τὸν νε-
ο-ὀθωμανικὸν ρόλο ποὺ προτείνει ὡς νέα στρατηγικὴ στὴν Ἄγκυρα24.

  *    Αὐτὸ ποὺ σήμερα ὀνομάζεται «σηιτικὸ τόξο» (Ἰούλιος 2017) καὶ τὸ ὁποῖον περιγρά-
φω ἤδη στὸ παρόν, καὶ σὲ ἄλλα (προηγούμενα καὶ ἑπόμενα) κείμενά μου.

24.  Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2008, ὅταν ἐξεδόθη τὸ βιβλίο μου: βλ. Ἰ. Θ. Μάζης, Ἡ Γεωπολι-
τικὴ στὴν Εὐρύτερη Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἡ Τουρκία, ἔνθ’ ἀν. ἔγραφα στὴν σελ. 89 ὅτι: 
«ἄλλωςτε ἡ σύμπραξις Τουρκίας-Συρίας-Ἰρὰν δὲν εἶναι πλέον μυστικὸ καὶ ἀποτε-
λεῖ ἀντικείμενο ἐκτενοῦς, ἐντόνου ὅσον καὶ ἀποκαλυπτικοῦ διαλόγου στὰ τουρκικὰ 
ΜΜΕ, πάντοτε καὶ μὲ τὶς γεωστρατηγικὲς εὐλογίες τοῦ ἰδίου του Νταβούτογλου. 
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Ἐὰν οἱ συρο-ἰσραηλινὲς συνομιλίες καρποφορήσουν, μεσολαβούντων κά   ποιων 
ἀνταλλαγμάτων ἀμφοτεροπλεύρως, ἡ Τουρκία δὲν θὰ ἀνεχθεῖ τὴν ἀπομόνωση τοῦ 
Ἰράν, ἀλλὰ τοὐναντίον θὰ φροντίσει vα ἀποτελέσει καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴν 
γέφυρα τῆς Τεχεράνης μὲ τὴν Οὐάσιγκτων ἀλλὰ καὶ τὴν ΕΕ.

c) Ἡ τουρκο-ἰρανικὴ πλευρά: Ἡ Ἄγκυρα ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἔχει κοινὰ 
συμφέροντα ἐθνικῆς ἀσφαλείας μὲ τὴν Τεχεράνη:

i) τὸ κοινὸ πρόβλημα τοῦ κουρδικοῦ ζητήματος, 
ii) σημαντικὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα (Ἀγωγὸς φυσικοῦ ἀερίου καὶ πετρε-

λαίου Ταυρῖδος-Ἐρζουρούμ),
iii) οἱ προτάσεις τῆς Ἀγκύρας πρὸς τὴν Τεχεράνη ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ∆ύση 

νὰ ἀναλάβει αὐτὴ νὰ ἐμπλουτίζει τὸ πυρηνικὸ καύσιμο τῶν ἰρανικῶν ἀντι-
δραστήρων σὲ ἐπίπεδο παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας, τῆς προσδίδουν δυ-
νατότητες προσκτήσεως ἀναλόγου πυρηνικῆς τεχνολογίας στὰ ἐδάφη της χωρὶς 
καθόλου, ἢ ἔστω μὲ μειωμένης ἐντάσεως, διεθνεῖς ἀντιδράσεις,

iv) ἐπὶ πλέον, ὅσο ἡ Τεχεράνη διατηρεῖ τὴν ἰσχύν της καὶ λειτουργεῖ ὡς γεω-
στρατηγικὴ ἀπειλὴ γιὰ τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα στὴν περιοχή, ἡ γεωστρα-
τηγικὴ βαρύτης τῆς Τουρκίας ὡς ἀναχωματικὸς παράγων ἐμφανίζεται ηὐξημένη 
γιὰ τὴν Οὐάσινγκτων.

Ἄρα προκύπτει σαφῶς ὅτι τὸ συμφέρον τῆς Τουρκίας δὲν εἶναι ἡ ἀποδυ-
νάμωσις τῆς Τεχεράνης, τοὐναντίον. Αὐτὸ ὅμως τελικῶς, καὶ ἐδῶ εὑρίσκεται ἡ 
ἄκρως ἐνδιαφέρουσα γεωστρατηγικὴ στρέβλωσις, δὲν συνᾴδει πρὸς τὰ ἰσραη-
λινὰ συμφέροντα ἐθνικῆς ἀσφαλείας, παρὰ τὸ ὅτι τὸ Ἰσραὴλ προσπαθεῖ πρὸς 
στιγμὴν νὰ ἀξιοποιήσει τὴν τουρκικὴ διαμεσολάβηση. Ἡ στρέβλωσις αὐτὴ εἶναι 
πολὺ φυσικὸν καὶ ἀναμενόμενον νὰ δημιουργήσει σύντομα ἐξελίξεις στὴν περι-
οχή, οἱ ὁποῖες δὲν μπορεῖ νὰ μὴ ἀναμιγνύουν, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὸ κουρδικὸ 
στοιχεῖον.*

d) Ἡ ἰσραηλο-τουρκικὴ πλευρά: Ἡ ἰσραηλινὴ πλευρὰ δὲν μπορεῖ νὰ 
ἐπιτρέψει ἐξελίξεις οἱ ὁποῖες θὰ ἐνδυναμώσουν τὴν Τεχεράνη μέσῳ τῶν τουρ-
κικῶν χειρισμῶν, διότι ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενον ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν ἰσλα-
μικὴ κυβέρνηση τῆς Ἀγκύρας εἶναι ἀναμενόμενο νὰ δημιουργήσει στὸ μέλλον 
σοβαρὰ προβλήματα συνεργασίας μεταξὺ Ἀγκύρας καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ νὰ 
θέσει σὲ δοκιμασία τὴν ἰσραηλινὴν ἐθνικὴν ἀσφάλεια. Τὴν στρατηγικὴ αὐτὴν 
στρέβλωση εἶναι φυσικὸ νὰ τὴν ἀντιλαμβάνεται ἀπολύτως ἡ Ἱερουσαλήμ. Ὡς 
πρὸς αὐτὸ συνηγορεῖ καὶ ἡ ἐπιλογὴ τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν ἀεροπορικὴν ἄσκηση 
τοῦ Ἰουνίου 2008, μεταξὺ ΗΠΑ-Ἰσραὴλ-Ἑλλάδος.

Ἄσκησις ἡ ὁποία ἀνεξαρτήτως τῶν ὁποιωνδήποτε — εἰκαζομένων ἢ πραγμα-
τικῶν — προθέσεών της, ἀνεγνώσθη ἀπὸ τοὺς ἕλληνες ἀναλυτὲς καὶ ὡς ἀπάντη-
σις στὶς πυραυλικὲς δοκιμὲς τῆς Τεχεράνης ἀλλὰ καὶ ὡς μέσον διπλωματικῆς 
πιέσεως πρὸς τὴν ἰδίαν κατεύθυνση.

Ὅπως φαίνεται ὁ Τοῦρκος γεωπολιτικὸς ἔχει καταφέρει νὰ θέσει ἐξ ὁλοκλήρου τὴν 
σφραγίδα του ἐπὶ τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Τὸ ζήτημα ὅμως παραμένει: 
πόσον συμφωνεῖ ἡ πολιτικὴ αὐτὴ μὲ τὴν ἀντίληψη τῶν ΗΠΑ περὶ σταθερότητος;». 
Βλ. ἐπίσης αὐτόθι καὶ σ.σ. 101-109, 58-85 ἀλλὰ καὶ σ.σ. 89-95.

*    Ἀκόμη μία πρόβλεψίς μου ἡ ὁποία σήμερα (2017) ἐπαληθεύεται σαφῶς.



675 

IV. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Ἡ Ἑλλὰς ἐπελέγη καὶ γιὰ ἕναν ἐπιπρόσθετο λόγο: διότι ἡ τουρκικὴ ἰσλαμικὴ 
κυβέρνησις, μέλος καὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἰσλαμικῆς ∆ιασκέψεως καὶ ὁμοτράπε-
ζος τῆς Τεχεράνης στὰ πλαίσια τοῦ Ὀργανισμοῦ αὐτοῦ, δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ δυ-
σαρεστήσει τοὺς ἀραβο-ἰρανο-μουσουλμάνους γείτονές της ἐπιτρέποντας τὴν 
χρήση τῶν ἰδικῶν της ὑποδομῶν γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῆς ἀσκήσεως αὐτῆς. Πρόκει-
ται γιὰ τὸ γνωστὸ «σύνδρομο τοῦ Ἰρὰκ-2003» τὸ ὁποῖον ἐκόστισε ἀκριβὰ στὴν 
ἐπεμβαίνουσα στὸ Ἰρὰκ Οὐάσινγκτων.

Αὐτὸ τὸ «σύνδρομο» ὅμως θὰ παρατηρεῖται καὶ θὰ διευρύνεται σὲ ὅλον καὶ 
περισσοτέρους τομεῖς ἰσραηλο-τουρκικῆς ἀμυντικῆς συνεργασίας, μὲ ἀπομείω-
ση τῆς γεωστρατηγικῆς σημασίας τῆς τουρκο-ἰσραηλινῆς ἀμυντικῆς συμφωνίας 
τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1996 καὶ μάλιστα εἰς βάρος τῆς ἰσραηλινῆς ἐθνικῆς ἀσφα-
λείας. Ἡ Ἱερουσαλὴμ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀξιολογεῖ ἀρνητικῶς αὐτὴν τὴν στρε-
βλωτικὴ ἐξέλιξη. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν εἶναι ἀναμενόμενον νὰ ἐπιθυμεῖ νὰ δι-
ατηρήσει ἀπὸ τὴν διαβούλευση αὐτὴν τὰ μόνα ὀφέλη ποὺ εἶναι δυνατά: τὴν 
ἐξομάλυνση τῶν ἰσραηλο-παλαιστινιακῶν ζητημάτων καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς Χεζ-
μπαλᾶ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Ἄσαντ. Προσοχή: εἶναι διαφορετικὸ πρᾶγμα ὁ ὅρος 
«ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Ἄσαντ» ἀπὸ τὸν ὅρο «ἀπὸ τὴν Συρία».

Τελικῶς, μποροῦμε νὰ διακρίνομε μίαν τάση ἑλληνο-ἰσραηλινῆς προσεγγίσε-
ως, στρατηγικοῦ χαρακτῆρος στὴν ὁποία ἡ Ἑλλὰς ὡς μὴ ἀναθεωρητικὸς ἐθνικο-
κρατικὸς δρῶν καὶ παράγων εἰρήνης καὶ συνεργασίας στὴν Ν/Α Μεσόγειο, μπο-
ρεῖ νὰ προσφέρει πολλὰ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτήν, ὡς ἐξομαλυντὴς ἐντάσε-
ων καὶ ἐγγυητὴς ἀσφαλείας. Τὰ κέρδη ἀπὸ μία τέτοια συνεργασία θὰ εἶναι ἕνα 
σημαντικὸ καταπίστευμα γιὰ τὴν διαδικασία τελικῆς διευθετήσεως τοῦ κυπρι-
ακοῦ προβλήματος πρὸς ὄφελος τῆς εὐρωπαϊκῆς του λύσεως. Αὐτὸ βέβαια ση-
μαίνει ὅτι καὶ ἡ ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἐλὶτ δὲν θὰ ἀπολέσει τὴν εὐκαιρία νὰ ἀξιο-
ποιήσει αὐτὴν τὴν δυναμική, ἄλλως...*

e) Ἐκτιμήσεις γιὰ τὴν πολιτικὴ στάση τοῦ Ἰσραήλ: Εἶναι μᾶλλον προφανὲς γιὰ 
τὴν Ἱερουσαλὴμ ὅτι ἡ προοπτικὴ διευθετήσεως τῶν συρο-ἰσραηλινῶν ζητημάτων 
θὰ ἀπομειώσει σημαντικῶς τὴν ἐπιρροὴ τῶν σηιτικῶν διαύλων τῆς Τεχεράνης 
στοὺς μηχανισμοὺς ἐξαγωγῆς κρίσεων τῆς ∆αμασκοῦ, τοῦ νοτίου Λιβάνου καὶ τῆς 
λωρίδος τῆς Γάζης βοηθῶντας τὸν Ἰσμαὴλ Χανίγιε τῆς Χαμᾶς νὰ προχωρήσει σὲ 
περισσότερο θαρραλέες προσαρμογὲς στὴν διαμορφουμένη νέα κατάσταση. ∆η-
λαδή, τὴν ἀναγνώριση τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τὴν ἀποκήρυξιν τῆς τρομο-
κρατικῆς δραστηριότητος μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἔναρξη σοβαρῶν διαπραγματεύσε-
ων ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ Κουαρτέτου μὲ στόχο τὴν προοπτικὴ ἐξευρέσεως μιᾶς 
δικαίας λύσεως τοῦ τύπου «δύο ἀνεξαρτήτων κρατῶν/two states solution». 

Τὸ Ἰσραὴλ ἔχει συνεπῶς κάθε συμφέρον νὰ ἐπιλέξει τὴν διπλωματικὴ 
προσέγγιση μὲ τὴν Συρία, καὶ νὰ ὑποδείξει στὴν νέα διακυβέρνηση τῶν ΗΠΑ 
τὴν ἐποικοδομητικὴ φύση αὐτῆς τῆς πολιτικῆς.**

Ἔχει συμφέρον νὰ ἀποδείξει στὴν Οὐάσινγκτων ὅτι ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ἀποτε-
λεῖ τὸν μοναδικὸ τρόπο ἀπομειώσεως τῆς περιφερειακῆς ἰσχύος ἐνὸς ριζοσπαστι-

*      Καὶ αὐτή μου ἡ παρατήρησις ἐπαληθεύεται μετὰ τὴν λήξιν τῶν συνομιλιῶν εἰς τὸ 
Κρὰν-Μοντανὰ (Ἰούλιος 2017).

**  ∆υστυχῶς, μέχρι σήμερα (2017) τὸ Ἰσραὴλ δὲν ἐπεδίωξε μίαν ἀνάλογον προσέγγισιν.
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κοῦ Ἰρὰν καὶ ἰδιαιτέρως στὸν Λίβανο (ἄρα στὴ Χεζμπαλᾶ) καὶ στὴν Γάζα, καὶ συ-
νεπῶς νὰ διευθετήσει μὲ τὸν καλλίτερον δυνατὸν τρόπο τὸ παλαιστινιακὸ ζήτημα.

Ἡ οἰκονομικὴ κρίσις, μὲ τὴν ραγδαία μείωση τῶν τιμῶν του πετρελαίου, βο-
ηθεῖ ἰδιαιτέρως τὴν «ἐξημέρωση» τῶν ἀκραίων τάσεων στὴν Τεχεράνη καὶ ἐνδυ-
ναμώνει τὴν πρόθεσή της νὰ προσεγγίσει τὴν ∆ύση. Ἡ εὐκαιρία αὐτὴ δὲν πρέπει 
νὰ ἀπολεσθεῖ ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ. 

Αὐτὴ ἡ τροπὴ τοῦ ἰρανικοῦ καὶ συριακοῦ ζητήματος θὰ ἔχει τὶς δέουσες 
ἐπιπτώσεις στὴν ἰσραηλο-παλαιστινιακὴ ρήξη. Καὶ αὐτὸ διότι οἱ ἐνδοπαλαιστι-
νιακὲς πολιτικο-ἰδεολογικὲς πιέσεις πρὸς τὸν Ἄμπου Μάζεν*, οἱ ὁποῖες βασίζο-
νται μέχρι σήμερα στοὺς δυὸ αὐτοὺς πόλους προβολῆς ἰσχύος, μὴ εὑρίσκοντας 
ἔδαφος ὑποστηρίξεως θὰ ἀτονοῦν ὅλον καὶ περισσότερο. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ 
σώφρων παλαιστινιακὴ πλευρὰ θὰ καταφέρει νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν ριζοσπα-
στικὴν ἰσλαμιστικὴ ἀντίστοιχη. ∆ηλαδὴ τὴν Χαμᾶς.

f) Οἱ ἑλληνικὲς στρατηγικὲς δυνατότητες: Ἡ Ἀθήνα, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ 
ἀνωτέρω ἐκτεθέντα, πρέπει νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ εἰρήνη στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ 
ἰδιαιτέρως μεταξὺ ΗΠΑ-Ἰράν, Ἰσραὴλ-Συρίας καὶ ἡ δικαία ἐπίλυσις τοῦ παλαι-
στινιακοῦ προβλήματος ἐπὶ τῇ βάσει τῶν two states solution εὐνοεῖ ἀπολύτως τὴν 
γεωστρατηγική της παρουσία ἀπομειώνοντας σημαντικὰ τὸν βαθμὸ ἐκβιαστικῶν 
πιέσεων τῆς Ἀγκύρας πρὸς τὴν Οὐάσινγκτων, πρὸς «πώλησιν εἰρηνευτικῶν ὑπη-
ρεσιῶν» ἢ ἀμφιβόλου ἀξιοπιστίας «στρατιωτικῶν διευκολύνσεων» τύπου «Ἰρὰκ 
2003». Αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸν μέχρι στιγμῆς ἐκτεθέντα γεωστρατηγικὸ συλ-
λογισμὸ ποὺ καθιστᾷ ἐμφανὲς τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ τουρκικὴ γεωστρατηγικὴ δὲν συμ-
βαδίζει πλέον μὲ τὴν ἀμερικανικὴ καὶ ἰσραηλινὴ ἀντίστοιχη.** ∆ηλονότι, ἀργὰ ἢ 
γρήγορα οἱ διαφωνίες αὐτὲς οἱ ὁποῖες ἤδη ἔχουν καταστῆ ἐμφανεῖς, θὰ μετατρα-
ποῦν σὲ σοβαρὲς διπλωματικὲς συγκρούσεις σὲ περιπτώσεις ὅπως παραδείγματος 
χάριν τὸ ἰρακινὸ Κουρδιστάν, ὁ μελλοντικὸς ἀγωγὸς Μοσούλης-Κιρκοὺκ-Συρίας-
Χάϋφας, ἡ βελτίωσις τῶν σχέσεων Συρίας-Ἰσραὴλ (στὴν διαδικασία τῆς ὁποίας ἀφ’ 
ἑνὸς διαφωνεῖ ἡ Οὐάσινγκτων, ἀφ’ ἑτέρου δὲν εὔχεται ἡ Τουρκία, διότι θὰ ἀπομει-
ωθεῖ σημαντικώτατα ὁ ἰδικός της μεσολαβητικὸς καὶ γεωστρατηγικὸς ρόλος πρὸς 
τὴν Ἰερουσαλὴμ καὶ τὴν Οὐάσιγκτων), ἡ ὁμαλοποίησις στὸν Λίβανο, κτλ.

Τοὐναντίον, ἡ Ἑλλὰς θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργήσει ὡς διαμεσολαβητὴς 
διότι εἶναι προφανές, γιὰ ὅλους τοὺς ἀνωτέρω λόγους, ὅτι μιὰ ὁμαλοποίησις 
τῶν ἀνωτέρω διπόλων καὶ ἑστιῶν ἀσταθείας τὴν εὐνοεῖ ἀφάνταστα καὶ ἡ πα-
ροχὴ τῶν καλῶν ὑπηρεσιῶν της συνεπῶς θὰ εἶναι γνησία, ἔντιμος καὶ εἰλικρινής, 
ἁπλούστατα (τῆς ἠθικῆς τάξεως μὴ λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν, ὡς μεταφυσικῆς 
προσεγγίσεως σὲ τοιούτου εἴδους διαδικασίες) λόγῳ σαφοῦς καὶ εὐδιακρίτου 
ἑλληνικοῦ στρατηγικοῦ συμφέροντος.

Γιὰ νὰ συμβεῖ ὅμως αὐτὸ θὰ πρέπει ἡ Ἑλλὰς νὰ ἀναμειχθεῖ στὴν ἀνωτέρω 
εἰρηνευτικὴ διπλωματικὴ διαδικασία καὶ νὰ προσφέρει τὶς εἰλικρινεῖς «καλές 
της ὑπηρεσίες». ∆ιαφορετικὰ θὰ τὸ πράξει, ὅπως τὸ πράττει, ἡ Τουρκία...
 

*        Ἀποτελεῖ τὸ ἐπαναστατικὸν προσωνύμιον τοῦ ἤδη προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς 
Ἀρχῆς Μαχμοὺντ Ἁμπᾶς.

**   Αὐτὸ πλέον ἔχει ἀποδειχθεῖ ὡς"«κοινὸς τόπος».


