
Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών
Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υwww.cemmis.edu.gr

C e n t r e  f o r  M e d i t e r r a n e a n ,  M i d d l e  E a s t  &  I s l a m i c  S t u d i e s

w w w . c e m m i s . e d u . g r

24      Νοεμβρίου   2014    

   

*   Υποψήφιος διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Ερευνητής Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

No   31

Επίκαιρη Ανάλυση

Εισαγωγή στη Μέση Ανατολή του σήμερα: 

έννοιες, παίκτες και συμφέροντα

Σταύρος Δρακουλαράκος*

Ζούμε σήμερα σε ένα μεταψυχροπολεμικό κόσμο – μια νέα τάξη πραγμάτων – ο οποί-

ος δεν είναι πλέον δυνατόν να προσεγγίζεται απλά με έννοιες διακρατικών σχέσεων ή αντι-

παράθεσης υπερδυνάμεων. Η Μέση Ανατολή έχει αποκτήσει μια δική της ιδιαίτερη δυναμι-

κή. Η δυναμική αυτή δεν έχει σύνορα – τουλάχιστον όπως τα γνωρίζαμε τον 20ο αιώνα. Θα

μπορούσαμε να την αντιπαραβάλουμε με τα εθνικιστικά κινήματα του 19ου αιώνα (1815-

1878). Οι δυνάμεις και οι παίκτες της Μέσης Ανατολής προσπαθούν να οριοθετήσουν το

ζωτικό τους χώρο, ένα χώρο απαγκιστρωμένο από τους περιορισμούς και τα σύνορα που

έθεσαν οι τότε μεγάλες δυνάμεις. Ακριβώς όπως συνέβη το 19ο αιώνα, μετά το συνέδριο

της Βιέννης του 1815 και την ίδρυση της Ιεράς Συμμαχίας (με μέλη τότε τη Μεγάλη Βρετα-

νία, τη Ρωσία και την Αυστρία). Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι ομοιότητες με αυτήν την περίο-

δο της ευρωπαϊκής ιστορίας σταματούν εδώ. Κάθε προσπάθεια περαιτέρω ανάλυσης συνα-

ντά την ακόμη νέα και πρόσκαιρη κατάσταση πραγμάτων καθώς και τον εφήμερο χαρακτή-

ρα της. Υπό το πρίσμα των τωρινών συνθηκών, ο καλύτερος τρόπος μελέτης της αποτελεί

η ανάλυση των παραγόντων και μεταβλητών που παράγουν τα ερείσματα στις γεωπολιτι-

κές εξελίξεις στην περιοχή. Κράτη και συμφέροντα προφανώς εμπλέκονται άμεσα, εντού-

τοις, η ιστορία, οι παίκτες και τα διάφορα διακυβεύματα δεν περιορίζονται σε αυτά. 

Σιίτες και Σουνίτες

Οι Σιίτες και οι Σουνίτες αποτελούν τους δύο βασικούς κλάδους του ισλαμικού κόσμου.

Οι μουσουλμάνοι αριθμούν 1,6 δισ. παγκοσμίως. Οι Σιίτες αντιπροσωπεύουν το 15%, ενώ
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οι Σουνίτες έχουν την πλειοψηφία στον κόσμο αλλά και στις περισσότερες αραβικές χώρες,

με εξαίρεση το Ιράν (85% Σιίτες) και το Ιράκ (60% Σιίτες). Οι Σιίτες είναι μειοψηφία στη

Σαουδική Αραβία (15%), στη Συρία (10%), στην Υεμένη(35%) και στο Πακιστάν (25%).

Ωστόσο, στη Συρία, στο Ιράν και στο Ιράκ - μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ και ανατροπή

των Σουνιτών το 2003 - βρίσκονται στην εξουσία. Στη Σαουδική Αραβία κατοικούν στις

πλέον πετρελαιοφόρες περιοχές της χώρας, ενώ στη Συρία η κυβέρνηση του Μπαθ ανήκει

στο Σιιτικό παρακλάδι των Αλαουιτών. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας είναι ωστόσο

Σουνιτική.1

Επιγραμματικά, θα σημειώσουμε μερικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών κλάδων του

Ισλάμ. Η διαφωνία τους εντοπίζεται στον τρόπο και στα άτομα ως προς τη διαδοχή του

Μωάμεθ. Εκφράζεται επίσης και στον τρόπο εφαρμογής του Κορανίου και του Νόμου της

Σαρία (”ο δρόμος προς την πηγή” – είναι ο ισλαμικός θρησκευτικός κώδικας που βασίζεται

στο Κοράνι). Οι Σιίτες αφήνουν περιθώρια ερμηνείας αλλά και έρευνας σε αυτά.

Σε αυτό το σημείο της ανάλυσής μας οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τη διαφορά μετα-

ξύ των ενεργά θρησκευόμενων Σουνιτών και αυτών που απλά δηλώνουν μουσουλμάνοι

Σουνίτες. Εξάλλου, υπάρχει διαφορά μεταξύ των Σουνιτών και των ακραίων Σουνιτών. Στην

Αλ Κάιντα ανήκουν ακραίοι Σουνίτες. Ακόμη πιο ακραίοι είναι αυτοί που έχουν ενταχθεί στο

Ισλαμικό Κράτος και τους οποίους εξάλλου η αλ-Κάιντα αρχικά είχε προσπαθήσει να στιγ-

ματίσει ως υπερβολικούς. Αντίστοιχη τρομοκρατική Σιιτική οργάνωση είναι η Χεζμπολάχ. Η

απλούστευση που προηγήθηκε αποτελεί μόνο μια εικόνα της σημερινής πραγματικότητας,

καθώς δεν έγινε αναφορά στους αιώνες διαμάχης μεταξύ των δύο κλάδων. Ήταν απαραί-

τητη όμως, ώστε να ξεκαθαρίσει το “ποιός πολεμά πού και ποιόν” στη συνέχεια της ανάλυ-

σής μας.

Αλ-Κάιντα και Ισλαμικό Κράτος

Σε γενικές γραμμές η θεωρητική αντίθεση μεταξύ της αλ-Κάιντα και του Ισλαμικού Κρά-

τους εντοπίζεται στη μέθοδο εδραίωσης της εξουσίας στον ισλαμικό κόσμο. Η αλ-Κάιντα

προωθεί τη θεωρία των μικρών και πολλών εξεγέρσεων και επιθέσεων σε πολυάριθμα

σημεία του κόσμου, οι οποίες θα καταλήξουν μακροπρόθεσμα στη δημιουργία ενός μεγά-

λου ισλαμικού κράτους. Αντιθέτως, το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στη Συρία στηρίζει την

κατάκτηση ενός μικρού έστω χώρου, την εδραίωση μιας ισλαμικής κρατικής εξουσίας σε

αυτόν και την σταδιακή εξάπλωσή του σε άλλες περιοχές, εξάπλωση η οποία θα καταλήξει

τελικά στη δημιουργία ενός μεγάλου ισλαμικού κράτους. Γι'αυτό το λόγο, μέχρι στιγμής δρα

μόνο στο εσωτερικό της Συρίας και του Ιράκ. Τρομοκρατικές επιθέσεις προς τα έξω αποτε-

λούν απειλή αλλά όχι αναγκαιότητα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο δυτικός κόσμος δεν κιν-

δυνεύει. Η αλ-Κάιντα μπορεί να επιστρέψει εκ νέου σε αυτές σε μια ύστατη προσπάθεια να

ανακτήσει το - προς το παρόν - χαμένο γόητρό της.

Ηγέτης της αλ-Κάιντα είναι ο αλ-Ζαουάχρι, δεύτερος στην εξουσία ως την εκτέλεση του

Μπιν Λάντεν το 2011. Το κύρος του έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα λόγω της ανταρσίας και

της ίδρυσης του Ισλαμικού Κράτους. Ηγέτης του τελευταίου είναι ο αλ-Μπαγκντάντι. Τοπο-

θετημένος στον κλάδο της αλ-Κάιντα στο Ιράκ, αποφάσισε αυτόνομα να εντοπίσει τις προ-

σπάθειές του στη Συρία παρά τις αντιρρήσεις του αλ-Ζαουάχρι. Οι ενέργειές του τον κατέ-

στησαν τον de facto αντίπαλο και ανταγωνιστή στην ηγεσία της αλ-Κάιντα. Σε μια προσπά-

θεια ανάκτησης του κύρους της, η αλ-Κάιντα προχώρησε στην ίδρυση του δικού της Χαλι-

φάτου στην Υεμένη τον Ιούλιο του 2014, ενέργεια όμως που δεν έτυχε της ίδιας απήχησης.2

Ο αλ-Μπαγκντάντι προχώρησε μόνος του, και ανεκήρυξε εαυτόν Χαλίφη του Ισλαμι-

κού Κράτους τον Ιούλιο του 2014. Η πράξη αυτή είχε άμεση συνέπεια. Στις 14 Σεπτεμβρί-

ου του 2014 ιδρύθηκαν οι Στρατιώτες του Χαλιφάτου στην Αλγερία. Πρώτη τους πράξη ήταν

να ασπαστούν τις βίαιες μεθόδους του Ισλαμικού Κράτους: μια βδομάδα αργότερα απήγα-



γαν και αποκεφάλισαν τον γάλλο ταξιδιώτη Hervé Gourdel στο Αλγέρι (εφόσον η Γαλλική

κυβέρνηση δεν απάντησε στο αίτημά τους να απέχουν από κάθε ανάμιξη στο Συριακό). Τον

τελευταίο καιρό, η αλ-Κάιντα, μετά από αρχικές δηλώσεις καταδικαστικές του Ισλαμικού

Κράτους, προσπαθεί να επανέλθει στο προσκήνιο. Ζητά την από κοινού συνεργασία και

αλληλεγγύη μεταξύ των παρατάξεων. Καθίσταται σαφές ότι για την αλ-Κάιντα δεν τίθεται

πλέον θέμα ηγεσίας αλλά θέμα επιβίωσης μετά την ανάδειξη του Ισλαμικού Κράτους.

Τουρκία, Ισραήλ και Κούρδοι

Η Τουρκία από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ιδιαίτερα με την άνοδο του Πρω-

θυπουργού Ερντογάν στην εξουσία έχει εγκαινιάσει μια γεωπολιτική στρατηγική προσέγγι-

σης με τη Μέση Ανατολή. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία: την ανα-

βίωση στενών οικονομικών, θρησκευτικών και πολιτικών σχέσεων με τις αραβικές χώρες

και την υπονόμευση της τουρκο-ισραηλινής συνεργασίας της δεκαετίας του 1990. Το πρώτο

μέρος της στρατηγικής προωθήθηκε μέσω της αναζωπύρωσης των κοινών θρησκευτικών

Σουνιτικών δεσμών και την παρουσίαση της Τουρκίας ως μουσουλμανικού κράτους με

δημοκρατικούς θεσμούς προς μίμηση. Το δεύτερο υλοποιήθηκε το 2009/2010 με το συνέ-

δριο στο Νταβός (όπου αναμετρήθηκαν ο Πρόεδρος Περές και ο Πρωθυπουργός Ερντογάν

για το Παλαιστινιακό) και το επεισόδιο Μαρμαρά (το οποίο επέφερε το θάνατο εννέα Τούρ-

κων μετά από επέμβαση ισραηλινών ειδικών δυνάμεων). Οι διπλωματικές και στρατηγικές

σχέσεις με το Ισραήλ πάγωσαν και βρίσκονται σε ουσιαστική αδράνεια μέχρι σήμερα.3 Με

εξαίρεση βέβαια τις οικονομικές τους σχέσεις που ανθίζουν και τη συνεχιζόμενη συνεργα-

σία των μυστικών τους υπηρεσιών.4

Η πολιτική αυτή είχε αρχικά θετικά αποτελέσματα και έφερε την Τουρκία αντιμέτωπη

με τη Σαουδική Αραβία για την ηγεσία του Σουνιτικού Ισλάμ και συγχρόνως επέφερε πλήγ-

μα στις σχέσεις με το Σιιτικό Ιράν. Η δυναμική αυτή, ωστόσο, δεν έτυχε μακροζωίας: σειρά

λανθασμένων και βεβιασμένων κινήσεων (όπως η στήριξη της Μουσουλμανικής Αδελφότη-

τας στην Αίγυπτο) μείωσαν το γόητρο της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή. Επανερχόμενοι στη

σημερινή κατάσταση με τον Συριακό εμφύλιο και την παρουσία Κούρδων στα σύνορα με τη

Συρία και του αυτόνομου Κουρδιστάν στο Ιράκ, η Τουρκία αντιμετωπίζει ένα δίλημμα το

οποίο πηγάζει άμεσα από την έλλειψη νηφάλιου χειριστή εξωτερικής πολιτικής. Από τη μία

πλευρά δέχεται πίεση να συμμετάσχει στην αμερικανική εμπλοκή στο Συριακό (και κατά

συνέπεια να βοηθήσει τους Κούρδους), ενώ από την άλλη με το να μη βοηθήσει τους Κούρ-

δους, προσθέτει στις αλυτρωτικές τους βλέψεις εντός του κεμαλικού κράτους. Βρίσκεται σε

μια κατάσταση στην οποία πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο διαμετρικά αντίθετες πιθα-

νότητες, οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον της ως περιφερειακή δύναμη. Σε τέτοιου είδους

διλήμματα η Τουρκία έχει την τάση να απαντά κυκλοθυμικά και απρόβλεπτα.     

Σαουδική Αραβία και Ιράν

Η πλειοψηφία του πληθυσμού της Σαουδικής Αραβίας είναι Σουνιτική και βρίσκεται

στην εξουσία. Ωστόσο, η μειοψηφία των Σιιτών διαμένει στις πετρελαιοφόρες περιοχές της

χώρας και γι'αυτό το λόγο αποτελεί μια δύναμη μη αμελητέα. Από χρόνια και εθιμικά πλέον

σύμμαχος των ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του Σουνιτικού

Ισλάμ στη Μέση Ανατολή με κύριο αντίπαλο το Ιράν, το οποίο είναι κατ'απόλυτη πλειοψη-

φία Σιιτικό. Η αντιπαλότητα αυτή εκφράζεται σε σχέσεις επιρροής και ισχύος στην περιοχή,

οι οποίες εξωτερικεύονται με την έννοια “proxy wars” (πόλεμοι μέσω παρένθετων προσώ-

πων) σε χώρες όπως η Υεμένη, το Ιράκ, το Μπαχρέιν, το Λίβανο και η Συρία.5 Η Σαουδική

Αραβία στηρίζει Σουνιτικά καθεστώτα (όπως του Μπαχρέιν) και Σουνιτικά κινήματα που
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έχουν ως στόχο την ανατροπή Σιιτικών (όπως της Υεμένης ή της Συρίας). Το ίδιο συμβαίνει

- αντιστρόφως - από την πλευρά του Ιράν. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι Σαουδάραβες στη-

ρίζουν τη Σουνιτική αντίσταση κατά του Αλαουιτικού καθεστώτος του Προέδρου Άσαντ (οι

Αλαουίτες είναι παρακλάδι των Σιιτών). Ωστόσο, έχουν κατηγοριοποιήσει το Ισλαμικό Κρά-

τος, αλλά και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα ως τρομοκρατικές οργανώσεις. Γι'αυτό το

λόγο, εξάλλου, έχουν προχωρήσει σε κινήσεις που εμποδίζουν την παροχή χρηματικής

βοηθείας και αποστολής στρατιωτικών εξοπλισμών στο Ισλαμικό Κράτος.

Στην απέναντι όχθη βρίσκεται το Ιράν, το μοναδικό αραβικό κράτος με πλειοψηφία Σιι-

τών της τάξης των 85% και με Σιιτική κυβέρνηση από την εποχή της επανάστασης του

1979. Αποτελεί ηγέτιδα δύναμη του Σιιτικού Ισλάμ και στηρίζει τα καθεστώτα του Ιράκ, της

Συρίας αλλά και την Χεσμπολάχ. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Υεμένη όπου κατέλαβαν

την εξουσία οι εξεγερθέντες Χούθι (παρακλάδι των Σιιτών), παρατηρείται μια στενότερη

σχέση μεταξύ των καθεστώτων και της Χεζμπολάχ, ενώ φημολογείται ότι οι εξεγερθέντες

εκπαιδεύτηκαν στα στρατόπεδά της. Η σχέση αυτή δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Η στήριξη

αυτή δύναται να ερμηνευθεί υπό το πρίσμα της γενικότερης στρατηγικής της Τεχεράνης

στην περιοχή, ως αντίβαρο δηλαδή στην ανάμιξη της Σαουδικής Αραβίας στο Συριακό. Η

Υεμένη βρίσκεται στα νότια σύνορα της Σαουδικής Αραβίας και μια μόνιμη κατάληψη της

εξουσίας από φιλο-σιιτική κυβέρνηση θα αποτελέσει ένα στρατηγικό όπλο το οποίο η Σαου-

δική Αραβία δεν θέλει και δεν μπορεί να αγνοήσει.6 Υπό αυτή τη λογική, μόνιμη κατάληψη

της εξουσίας στη Συρία και στο Ιράκ θα είχε αντίστοιχα δυσμενή αποτελέσματα για τα σύνο-

ρα του Ιράν. Το τελευταίο έχει, κατά συνέπεια, άμεσο συμφέρον στη στήριξη Σιιτικών καθε-

στώτων στις χώρες αυτές και, ενδεχομένως, ευελπιστεί στη χαλάρωση της εμπλοκής της

Σαουδικής Αραβίας στις περιοχές αυτές. Παράλληλα, το 2014, η προσέγγιση με τις ΗΠΑ

στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

μπορεί μόνο να αποτελέσει άλλο ένα πλήγμα στην πατροπαράδοτη πλέον συνεργασία

μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας.

ΗΠΑ

Η πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή μέχρι πρότινος θα μπορούσε να χαρακτηρι-

στεί ως το αντίθετο άκρο της ρεπουμπλικανικής πολιτικής της περιόδου 2000-2008. Σταδια-

κά, τα αμερικανικά στρατεύματα αποχώρησαν από το Αφγανιστάν και το Ιράκ, ενώ κάθε

κρίση τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίστηκε υπό το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας αλλά

και υπό συνθήκες συνεργασίας και συναίνεσης με άλλα κράτη. Αυτή η αντίληψη συνεργα-

σίας και κοινής διαχείρισης χαρακτηρίζει την πολιτική του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα,

τόσο στα διεθνή όσο και στα εσωτερικά θέματα. Είναι μια πολιτική αποκλιμάκωσης κρίσε-

ων, με την προσφυγή στα όπλα ως ύστατη επιλογή. Γι'αυτό το λόγο, η εμπλοκή των ΗΠΑ

αλλά και το μέγεθός της στο Συριακό είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται έντονα τον τελευ-

ταίο χρόνο. Ωστόσο, η συμμετοχή των ΗΠΑ μέσω αεροπορικών επιθέσεων καθίσταται

παρωχημένη και δεν λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες ανταρτοπόλεμου που επικρατούν στη

Συρία. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας αριθμός ειδικών την χαρακτηρίζει – ίσως υπερβολικά απαι-

σιόδοξα  – ως ένα νέο Βιετνάμ, υπό την έννοια ότι θα κρατήσει τις ΗΠΑ στην περιοχή για

ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς άμεσα και ουσιαστικά αποτελέσματα, ενώ μια τέτοια

κατάσταση πραγμάτων δεν φαίνεται να κατευθύνει πλέον την αμερικανική εξωτερική πολι-

τική στη Μέση Ανατολή.7

Το Μαγκρέμπ

Την περιοχή του Μαγκρέμπ συνιστούν το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τυνησία και η Λιβύη.
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Σε ορισμένες αναλύσεις συμπεριλαμβάνεται και η Αίγυπτος, ωστόσο η τοποθέτηση αυτή

είναι λανθασμένη. Η περιοχή του Μαγκρέμπ μας ενδιαφέρει σήμερα για δύο λόγους: ο

πρώτος είναι η παρουσία της “αλ-Κάιντα για το Ισλαμικό Μαγκρέμπ”, ενώ ο δεύτερος

αφορά τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη από το 2011. Η αναφορά σε αυτό το

χώρο γίνεται διότι οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο αραβικός κόσμος δεν σταματά ανατολικά

της Ευρώπης, όπως άλλωστε αποδεικνύουν και οι πρόσφατες εξελίξεις.

Η θυγατρική της αλ-Κάιντα στο Μαγκρέμπ υπολειτουργούσε τα τελευταία χρόνια -

συγκριτικά με άλλες, όπως αυτή της αλ-Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο) – και έδινε έμφα-

ση σε απαγωγές και παραλαβή λύτρων για πλούσιους επιχειρηματίες και ξένους διπλωμά-

τες. Η δραστηριότητα αυτή την έχει καταστήσει την πλουσιότερη θυγατρική της αλ-Κάιντα.

Η δράση της δεν αποσκοπούσε στη δημιουργία θυμάτων. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2014

αποσπάστηκαν από την οργάνωση οι Στρατιώτες του Χαλιφάτου – όπως αναφέραμε ανω-

τέρω – και παράλληλα με την πρώτη τους επίσημη ενέργεια δήλωσαν την υποταγή τους στο

Ισλαμικό Κράτος του αλ-Μπαγκντάντι. Εγκαινίασαν έτσι την πρώτη απαγωγή μετά από

δεκαετίες στο Αλγέρι που είχε ως συνέπεια την εκτέλεση του απαχθέντα. Οι Στρατιώτες του

Χαλιφάτου προσεταιρίστηκαν δηλαδή τις βίαιες μεθόδους του Ισλαμικού Κράτους. Συγχρό-

νως, είναι σαφές πως με τέτοιες ενέργειες γίνεται συνειδητή προσπάθεια ώστε το Μαγκρέ-

μπ να γίνει εκ νέου περιοχή προσέλκυσης εθελοντών για το Ισλαμικό Κράτος.

Η περίπτωση της Λιβύης δεν αφορά την αλ-Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος άμεσα. Το

κράτος έχει ουσιαστικά διαλυθεί και η χώρα μαστίζεται από τον πόλεμο μεταξύ δύο παρα-

τάξεων: των κυβερνητικών και των αντι-επαναστατών. Η παράταξη των τελευταίων ονομά-

ζεται η “Αυγή της Λιβύης”, της οποίας ηγούνται οι τζιχαντιστές της περιοχής του Μισράτα.

Ο χαρακτήρας αυτός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον χωρών όπως της Αιγύπτου, η οποία

μόλις πρόσφατα ανέτρεψε τη Μουσουλμανική Αδελφότητα του πρώην Προέδρου Μόρσι

από την εξουσία. Οι δύο παρατάξεις στηρίζονται παρασκηνιακά από κράτη - όπως η Αίγυ-

πτος, το Κατάρ και το Σουδάν -που αντιστοίχως τροφοδοτούν (χρηματικά και με πολεμοφό-

δια) τη νόμιμη κυβέρνηση στρατιωτικών ή την ανεπίσημη κυβέρνηση μουσουλμάνων. Ανα-

μένεται η περαιτέρω ανάμιξη άλλων κρατών ή και η αύξηση της επιρροής των ήδη εμπλε-

κομένων.

Η παραπάνω ανάλυση είχε ως στόχο να παρουσιάσει μια σφαιρική εικόνα της τωρι-

νής κατάστασης στη Μέση Ανατολή αλλά και τις συνθήκες που διέπουν τις αποφάσεις των

πολλαπλών παικτών της. Σκοπός της είναι να ανοίξει το δρόμο σε νέες συζητήσεις, οι οποί-

ες θα επιτρέψουν στο ελληνικό κοινό να έρθει σε επαφή με το χώρο της Μέσης Ανατολής,

πέραν του στενού πρίσματος των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
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