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Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Σκοπός των επόμενων σελίδων είναι να εισαγάγουν τον αναγνώστη/την αναγνώστρια στον
αραβικό κόσμο και την ιστορία του. Συνακόλουθα, μετά το πέρας της μελέτης της ενότητας
ο/η εκπαιδευόμενος/η θα έχει μια σαφή εικόνα για το συγκρότημα των σύγχρονων
αραβικών κρατών, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψαν αυτά, καθώς και τη
συλλογική κληρονομιά τους. Επίσης, θα είναι σε θέση να ξεχωρίσει πώς η αραβική ιστορία
συνδέεται και τέμνεται με την ισλαμική παράδοση αποκτώντας μια βασική εικόνα της
δεύτερης. Τέλος, θα έχει αποκτήσει μια ικανοποιητικά ευκρινή εικόνα των καταστάσεων που
καθόρισαν τη σύγχρονη αραβική πολιτική σκέψη και κουλτούρα.

Λέξεις-Κλειδιά

 Αραβική Άνοιξη
 αραβικός εθνικισμός
 αραβική κληρονομιά
 ισλαμική τέχνη
 ιστορία Μέσης Ανατολής
 πολιτικό Ισλάμ

σελίδα
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Εισαγωγή

Για να ξεπεραστούν αποτελεσματικά τα φοβικά σύνδρομα απέναντι στο πρόσφατο
προσφυγικό κύμα από τη Μέση Ανατολή, είναι απαραίτητο να εντρυφήσουμε στο
πολιτισμικό και ιστορικό υπόβαθρο των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνηση. Στο βαθμό
που οι στερεοτυπικές και αρνητικές αναπαραστάσεις της ετερότητας τρέφονται από ό,τι μας
είναι άγνωστο και μη οικείο, η γνωριμία μας με τον αραβικό κόσμο, από τον οποίο κυρίως
προέρχονται όσοι εισήλθαν μαζικά τα τελευταία χρόνια στη Γηραιά Ήπειρο, δεν μπορεί παρά
να αμβλύνει τη διάθεση πολλών από μας να βλέπουμε με καχυποψία και επιφυλακτικότητα
τους πρόσφυγες. Στην παρούσα ενότητα προσπαθούμε να παρουσιάσουμε με όσο το
δυνατόν πιο απλό και σύντομο τρόπο το τι υπάρχει στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων
που εγκαταλείπουν τις πατρογονικές εστίες τους και βάζουν πλώρη για την Ευρώπη. Σε αυτό
το πλαίσιο, πρώτα θα καταγραφούν τα γενικά χαρακτηριστικά των Αράβων, δηλαδή η
καταγωγή, η γλώσσα τους και η κυρίαρχη θρησκεία τους (Ισλάμ). Στη συνέχεια, θα γίνει μια
βασική αναφορά στην πορεία τους από τα μέσα του 7ου αιώνα μ.Χ. μέχρι σήμερα.
Ξεκαθαρίζεται πως θα δοθεί έμφαση στα γεγονότα από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου
πολέμου και εντεύθεν, ώστε να δοθεί μια σαφής εικόνα της αλγεινής πραγματικότητας από
την οποία οι πρόσφυγες προσπαθούν να ξεφύγουν, αλλά και να επιχειρήσουμε να

σελίδα
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εξηγήσουμε πώς διαμορφώθηκε η συγκεκριμένη πραγματικότητα.
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Ι. ΠΡΩΙΜΟΣ ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ
Καταγωγή Αράβων
Τι είναι ακριβώς ο αραβικός κόσμος και ποιοι τον αποτελούν; Ακόμα και αυτό το βασικό
ερώτημα συχνά λαμβάνει παραπλανητικές απαντήσεις, μιας και για πολλούς οι Άραβες
ταυτίζονται με το σύνολο των ισλαμικών λαών που κατοικούν στη Μέση Ανατολή. Αν τα
πράγματα ήταν έτσι, τότε ούτε συμπαγείς αραβικοί πληθυσμοί θα βρίσκονταν εκτός Μέσης
Ανατολής (βλ. Βόρεια Αφρική), ούτε η παρουσία αραβόφωνων χριστιανικών κοινοτήτων στο
Λίβανο, στη Συρία και στο Ιράκ θα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Εξίσου λανθασμένη είναι και
η άποψη που υποστηρίζει πως: «ακόμα και αν όλοι οι Άραβες δεν είναι Μουσουλμάνοι,
εντούτοις όλοι οι Μουσουλμάνοι είναι Άραβες». Είναι χαρακτηριστικό πως η πιο πολυπληθής
ισλαμική χώρα στον κόσμο είναι η μη αραβική Ινδονησία, όπου πλέον του 87% των 258 εκατ.
κατοίκων της δηλώνουν Μουσουλμάνοι.
Η σύγχυση γύρω από την ταυτότητα των Αράβων δεν είναι
τελείως αδικαιολόγητη. Αυτό συμβαίνει διότι η ακμή και
εξάπλωση του αραβικού στοιχείου μετά τον 7ο αιώνα μ.Χ.
ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της εμφάνισης και
διάδοσης του Ισλάμ. Εξαιτίας μάλιστα της συγκεκριμένης
εξάπλωσης οι Άραβες σήμερα, αν και αποτελούν μια εθνική
ομάδα με κοινή γλώσσα και πολιτιστική κληρονομιά, δεν
απαντώνται σε μια μονάχα χώρα. Αντίθετα ο Αραβικός
Σύνδεσμος, μια διακρατική οργάνωση που ιδρύθηκε με
πρωτοβουλία της Αιγύπτου το 1945 και αποσκοπεί στην
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ χωρών με κυρίαρχο
αραβικό πληθυσμό, αριθμεί 22 μέλη, που εκτείνονται από το
Μαρόκο έως το Ιράκ και από τα Νησιά Κομόρος μέχρι τη
Συρία. Οι συνεκτικοί κρίκοι μεταξύ των πολιτών των χωρών
του

Αραβικού

Συνδέσμου,

που

το

2010

αθροιστικά

αριθμούσαν σχεδόν 340 εκατ. άτομα, είναι η κοινή γλώσσα
και το κοινό αλφάβητο καθώς και μια κοινή συλλογική μνήμη
ενός αραβικού μεγαλείου που έλαβε χώρα μετά το θάνατο του
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Προφήτη Μωάμεθ.
σελίδα

Επετειακό αιγυπτιακό γραμματόσημο για την ίδρυση του
Αραβικού Συνδέσμου το 1945.
Πάνω από το λογότυπο διακρίνονται οι σημαίες των 7
ιδρυτικών μελών (Αίγυπτος,
Ιορδανία,
Ιράκ,
Λίβανος,
Σαουδική
Αραβία,
Συρία,
Υεμένη) συν μία με τη λέξη
Παλαιστίνη σε λευκό φόντο.
Μέχρι το 1993 τα μέλη του
Συνδέσμου
είχαν γίνει 22
συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστίνης που εισήλθε τιμητικά
το 1976.
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Αλλά η ιστορία των Αράβων πηγαίνει πολύ πέρα από το
Μωάμεθ και το Ισλάμ. Η πιο παλιά γνωστή αναφορά της λέξης
Άραβας γίνεται στη δεύτερη εκ των δύο λεγόμενων Στηλών του
Κουρχ, που περιγράφει τη βασιλεία του Σαλμανασάρ Γ΄ της
Ασσυρίας και τη μάχη που αυτός έδωσε στο Καρκάρ, το
σημερινό Τελ Καρκάρ της Συρίας, που βρίσκεται στην κοιλάδα
του Ορόντη στα δυτικά της χώρας, το 853 π.Χ. Η στήλη
αναφέρει τους συμμάχους του Σαλμανασάρ Γ΄. Έτσι, ανάμεσα
στους διάφορους πολέμαρχους εμφανίζεται και ο Γκίντιμπου ο
Άραβας μαζί με τις χίλιες καμήλες του. Η εν λόγω αναφορά
είναι ενδεικτική του νομαδικού χαρακτήρα των Αράβων, καθώς
Η Στήλη του Σαλμανασάρ
Γ΄ όπως εκτίθεται στο
Βρετανικό Μουσείο από το
1863.

ο Γκίντιμπου πιθανότατα είχε ως πεδίο δράσης τη συριακή
έρημο και γι’ αυτό ήταν σε θέση να συνάψει μια ευκαιριακή
συμμαχία με το βασιλιά των Ασσυρίων.

Σποραδικές αναφορές στους Άραβες, ως κατοίκους των περιοχών βόρεια της Παλαιστίνης,
γίνονται και στη Βίβλο, κάτι που δείχνει ότι η συγκεκριμένη ομάδα είχε μια διακριτή παρουσία
στην περιοχή από πολύ παλιά. Συγκεκριμένα στην Παλαιά Διαθήκη αναγράφεται πως κατά
τη διάρκεια της βασιλείας του Σολομώντα, Άραβες άρχοντες έστελναν κάθε χρόνο χρυσάφι,
ασήμι και μέρος από τα εμπορεύματά τους στην Ιερουσαλήμ ως φόρο υποτέλειας.
Γενικότερα οι Άραβες στην Αγία Γραφή εμφανίζονται ως νομάδες επιδρομείς και μόνο τον 3 ο
αιώνα π.Χ. μια ομάδα τους, οι Ναβαταίοι, εμφανίζονται να αναπτύσσουν αξιόλογο
πολιτισμό γύρω από την Πέτρα της Ιορδανίας. Αυτό που επέτρεψε στους Ναβαταίους να
αναπτυχθούν ήταν η ενασχόλησή τους με το εμπόριο. Οι Άραβες αναφέρονται και στην
Καινή Διαθήκη όπου μάλιστα φέρεται να επισκέπτεται τα εδάφη τους ο Απόστολος Παύλος.
Οι Ρωμαίοι δε συνάντησαν δυσκολία να υποτάξουν τους Ναβαταίους και να εγκαθιδρύσουν
μια επαρχία στη λεγόμενη Πετραία Αραβία, αλλά η προσπάθειά τους να καταλάβουν την
κατά Στράβωνα Ευδαίμονα Αραβία, δηλαδή τη σημερινή Υεμένη, που φημιζόταν για το
εμπόριο μπαχαρικών, αποδείχτηκε ατελέσφορη. Μάλιστα την εκστρατεία προς την
Ευδαίμονα Αραβία το 26 π.Χ. διεξήγαγε ο έπαρχος της Αλεξάνδρειας Γάιος Αίλιος Γάλλος,
που ήταν προσωπικός φίλος του γεωγράφου Στράβωνα και έτσι σήμερα είμαστε αρκετά
τυχεροί ώστε να έχουμε μια λεπτομερή καταγραφή της επιχείρησης. Η εκστρατεία απέτυχε
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στους Ρωμαίους. Μοιραία οι λεγεωνάριοι του Αίλιου Γάλλου, αφού πρώτα περιπλανήθηκαν
άσκοπα στην έρημο και αποδεκατίστηκαν από αρρώστιες, γύρισαν ταπεινωμένοι στην
Αλεξάνδρεια έξι μήνες μετά την έναρξη της εκστρατείας.
Οι Ρωμαίοι δεν επιχείρησαν άλλη φορά να υποτάξουν την αφιλόξενη Αραβική Χερσόνησο με
αποτέλεσμα η συγκεκριμένη περιοχή να συνεχίσει να αποτελεί προνομιακό πεδίο δράσης
διάφορων αραβικών φυλών. Οι νομάδες της
ερήμου που δεν είχαν μόνιμη κατοικία, αλλά
κουβαλούσαν τα υπάρχοντά τους μαζί με τα είδη
που εμπορεύονταν στα «πλοία της ερήμου»,
δηλαδή

στις

καμήλες,

έγιναν

γνωστοί

ως

Βεδουίνοι, που στα αραβικά θα πει κάτοικοι της
Φανταστική αναπαράσταση Βεδουίνων να κινούνται στις ακτές του κόλπου της Άκαμπα.
Πίνακας του 1839 από τον David Roberts. Το
έργο
βρίσκεται
στο
Κογκρέσο
στην
Ουάσιγκτον.

ερήμου. Μία από αυτές τις εμπορικές φυλές που
τα καραβάνια της όργωναν την έρημο από τον
Περσικό Κόλπο ως την Ερυθρά Θάλασσα ήταν η
ισχυρή φυλή των Κουραΐς με έδρα τη Μέκκα.

Γέννημα θρέμμα των Κουραΐς ήταν και ο Μωάμεθ, που γεννήθηκε περί το 570 μ.Χ. και έμελλε
να γίνει ο Προφήτης του Ισλάμ.
Αραβική γλώσσα
Το κατεξοχήν συνεκτικό στοιχείο μεταξύ των πληθυσμών που
χαρακτηρίζονται ως αραβικοί είναι η φαινομενικά κοινή τους
γλώσσα. Υπολογίζεται ότι τα αραβικά είναι η μητρική γλώσσα
περίπου 300 εκατ. και δεύτερη γλώσσα σχεδόν άλλων 60 εκατ.
ανθρώπων (Owens, 2013: 2). Είναι μακράν η πιο διαδεδομένη
γλώσσα στην Αφρική και μια από τις πιο σημαντικές της Ασίας.
Τα αραβικά είναι η επίσημη γλώσσα όλων των χωρών του
Αραβικού Συνδέσμου σε Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή.
Κλασικό δείγμα αραβικής
γραφής σε οθωμανική
επιγραφή που βρίσκεται
στην Εύβοια. Ο όρος που
διακρίνεται γράφει Αλλάχ
που θα πει Θεός.

Σημαίνει όμως αυτό πως ένας κάτοικος του Μαρόκο έχει την
ίδια λαλιά με κάποιον που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ιράκ ή
την Υεμένη; Όχι. Ωστόσο, παρά την παραπάνω αρνητική
απάντηση, είναι αξιοσημείωτο πως όλες οι τοπικές διάλεκτοι

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

σελίδα

γλώσσα που δεν είναι καθόλου νεκρή. Και αυτό γιατί είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για

6

στον αραβικό κόσμο έχουν κοινή αναφορά σε μια επίσημη

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

τα γραπτά κείμενα και τις προφορικές ανακοινώσεις κάθε συλλογικότητας καθώς και σε όλα
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μορφωτικά κέντρα και υπηρεσίες του αραβικού κόσμου
ανεξαιρέτως.
Άραβες με μέση μόρφωση από την Υεμένη και το Ιράκ μπορούν με χαρακτηριστική ευκολία
να διαβάσουν μια εφημερίδα από το Μαρόκο ή να ακούσουν το διάγγελμα του εκεί βασιλιά.
Για τον ίδιο λόγο δορυφορικά δίκτυα σαν το Αλ Τζαζίρα, που θα πει νησί στα αραβικά,
μπορούν να διεισδύουν με άνεση σε κάθε σπίτι από τη Μαυριτανία ως το Κουβέιτ και από το
Ομάν μέχρι το Λίβανο. Αυτό είναι εφικτό επειδή η γλώσσα των παρουσιαστών του Αλ
Τζαζίρα και των άλλων αραβικών δικτύων είναι η επίσημη γραπτή γλώσσα που κάθε Άραβας
μαθαίνει στο σχολείο, που είναι η βάση κάθε τοπικής διαλέκτου και που, τέλος, είναι μια πιο
απλή εκδοχή της γλώσσας στην οποία είναι γραμμένο το ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων,
δηλαδή το Κοράνι.
Σήμερα είναι γενικά αποδεκτό μεταξύ των γλωσσολόγων να θεωρούνται ως αραβικά η
επίσημη αραβική γλώσσα και όχι οι κατά τόπους ομιλούμενες διάλεκτοι, αν και ένα μέρος
αυτών των διαλέκτων βασίζεται στη γλώσσα που χρησιμοποιούταν την εποχή του Μωάμεθ
στην Αραβική Χερσόνησο (Retsö, 2013: 436). Ο όρος αραβικά με τη γλωσσολογική έννοια
εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Κοράνι, όπου τουλάχιστον σε 11 χωρία γίνεται
διαχωρισμός στους Άραβες, δηλαδή σε όσους μπορούν να καταλάβουν τη γλώσσα του
ιερού κειμένου και στους λεγόμενους άλλους (Retsö, 2013: 434). Λογικά οι «άλλοι» δεν είναι
παρά εκείνοι που μιλούσαν άλλες γλώσσες της περιοχής ή απλώς διαφορετική διάλεκτο από
αυτή του Μωάμεθ. Τα αραβικά προϋπήρχαν του Κορανίου καθώς και αυτά είναι ένας
κλάδος των σημιτικών γλωσσών, όπως τα εβραϊκά, τα αραμαϊκά ή τα συριακά. Μια απλή
ένδειξη

για

την

ύπαρξη

αραβόφωνων

φυλών πολύ πριν την εποχή του Μωάμεθ
είναι η αναφορά στο δεύτερο κεφάλαιο
από

τις

Πράξεις

των

Αποστόλων

ότι

Άραβες, προφανώς Ναβαταίοι, κάτοικοι
της

ρωμαϊκής

Επαρχίας

Αραβίας,

διδάχθηκαν τη χριστιανική πίστη στη δική
τους γλώσσα.

αραβικής γλώσσας είναι ο τρόπος γραφής
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Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό της
σελίδα

Δίπλωμα αραβικής καλλιγραφίας του 1791, που από
μόνο του αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της
αρτιότητας της συγκεκριμένης μορφής τέχνης. Το
έργο φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου
στην Ουάσιγκτον.
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της, που και αυτή προηγείται της εποχής του Προφήτη, καθώς η πιο παλιά επιβεβαιωμένη
επιγραφή στα αραβικά είναι μια τρίγλωσση (ελληνική, συριακή και αραβική) στήλη που
βρέθηκε στη Ζέμπεντ της κεντρικής Συρίας και χρονολογείται από το 512 μ.Χ. Η αραβική
γραφή αποτελείται από 29 γράμματα που γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά και
αποτυπώνονται με έως τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Για την ακρίβεια, μια απομονωμένη
μορφή και τρεις άλλες που σχετίζονται με τη θέση που έχουν στη λέξη (αρχή, μέση ή τέλος).
Επιπρόσθετα, τα αραβικά γράμματα, σε αντίθεση με τα αλφάβητα του δυτικού κόσμου, δεν
έχουν εκδοχές κεφαλαίων και πεζών. Το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, όπου κάθε λέξη
αποτελεί

μείγμα

συνεχούς και

ασυνεχούς καμπυλοειδούς γραφής,

είναι

μοναδικό

καθιστώντας έτσι τα αραβικά κείμενα ριζικά διαφορετικά από τα αντίστοιχά τους σε ελληνική
ή λατινική γραφή. Συνακόλουθα η αραβική από τη φύση της ευνοεί την καλλιγραφία καθώς
το μήκος και η ακριβής θέση που καταλαμβάνει κάθε γράμμα σε κάθε λέξη δεν είναι
προκαθορισμένα. Αντίθετα αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια εκείνου που κρατά τη
γραφίδα, με αποτέλεσμα να μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά η σχεδίαση με τη γραφή. Η
συγκεκριμένη πρακτική γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη όταν η απεικόνιση ανθρώπινων και
άλλων φιγούρων απαγορεύθηκε ως βλάσφημη από την ισλαμική παράδοση.
Εμφάνιση του Ισλάμ
Στα τέλη του 6ου αιώνα μ.Χ. η κατάσταση που
επικρατούσε στην Αραβική Χερσόνησο ήταν εφάμιλλη
με εκείνη της Δυτικής και

* Στην ισλαμική παράδοση
ο
κόσμος
πριν
την
αποκάλυψη του Κορανίου
άλλα λόγια, δεν υπήρχαν
αναφέρεται ως η εποχή της
ούτε γραπτοί νόμοι ούτε Τζαχιλίγια, δηλαδή της
άγνοιας,
όπου
οι
άνθρωποι
λάτρευαν
κεντρικά προσδιορισμένοι
είδωλα και ζούσαν έκλυτα
κανόνες, με συνέπεια ο πιο χωρίς σκοπό και κίνητρο
για
πρόοδο.
Είναι
καθοριστικός παράγοντας χαρακτηριστικό
ότι
για επιβίωση και ανέλιξη να θιασώτες του πολιτικού
Ισλάμ
αρέσκονται
να
είναι οι οικογενειακοί και
παρομοιάζουν τη σημερινή
εποχή ως Τζαχιλίγια η
φυλετικοί δεσμοί (Brown, 2011:οποία
3). οφείλει
Από τις
όχθες της
να ξεπεραστεί
ριζική Κόλπο
ισλαμική η
Ερυθράς Θάλασσας μέχρι με
τον μια
Περσικό
αναγέννηση.

Βόρειας
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ποτάμια και λίμνες. Οι μόνες

Πηγή: (Moubayed, 2015:
65).
περιοχές
που επέτρεπαν

τη μόνιμη εγκατάσταση ήταν μερικές διασκορπισμένες
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Αραβική Χερσόνησος ήταν μια άνυδρη έρημος χωρίς

σελίδα

Οθωμανική μινιατούρα που απεικονίζει
τη γέννηση του Μωάμεθ. Προσοχή στο
γεγονός
ότι
το
πρόσωπο
του
νεογέννητου καλύπτεται ώστε να τηρηθεί
η παράδοση της μη αναπαράστασης
του Μωάμεθ. Από τη συλλογή Siyer-iNabi του 16ου αιώνα που βρίσκεται στο
Τοπ Καπί της Κωνσταντινούπολης.

Ευρώπης.*
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πηγές και οάσεις. Τα απαραίτητα για τη ζωή αγαθά, που κάθε άλλο παρά αφθονούσαν
στην έρημο της Αραβίας, μεταφέρονταν από τον έναν οικισμό στον άλλο με τα καραβάνια
των Βεδουίνων. Επειδή ακριβώς η περιοχή ήταν τόσο αφιλόξενη και φτωχή, οι σχετικά
οργανωμένες αυτοκρατορίες των Βυζαντινών στα βόρεια και των Περσών στα ανατολικά
δεν δελεάστηκαν να επιχειρήσουν τον έλεγχό της. Και ήταν αυτός ο συνδυασμός συνθηκών
που επέτρεψαν στην αραβική γη να αποφύγει την ξένη κυριαρχία. Αλλά αυτή η κατάσταση
είχε και μια σκοτεινή πλευρά καθώς η κίνηση των εμπορικών καραβανιών δεν
προστατευόταν ούτε από κάποιο γραπτό νομικό καθεστώς ούτε από κάποια οιονεί
αστυνομική αρχή. Τα πάντα είχαν να κάνουν και εξαρτούνταν από προφορικές συμφωνίες,
εξού και η σημασία της οικογένειας και της φυλής, καθώς όσο περισσότερο κύρος απέπνεε
η καταγωγή ενός εμπόρου, τόσο λιγότερο πιθανό ήταν να πέσει θύμα απάτης ή ληστείας.
Αυτός ήταν σε γενικές γραμμές ο κόσμος στον οποίο γεννήθηκε ο Μωάμεθ γύρω στο 570
μ.Χ.
Ο Μωάμεθ γεννήθηκε ορφανός από πατέρα, ενώ έχασε τη μητέρα του σε ηλικία έξι ετών. Στη
συνέχεια πέρασε στην κηδεμονία του παππού του που ήταν και ένας από τους φυλάρχους
των Κουραΐς. Δύο χρόνια αργότερα, μετά και το θάνατο του παππού του, αυτός που
ανέλαβε την ανατροφή του Μωάμεθ ήταν ο θείος του που τον έπαιρνε μαζί στα ταξίδια του
καραβανιού του ως τη Συρία (Brown, 2011: 10). Σε αυτά τα ταξίδια ο Μωάμεθ ξεδίπλωσε το
χαρακτήρα και τις αρετές του. Έτσι, μέχρι την ενηλικίωση του
κατάφερε να κερδίσει το προσωνύμιο Αλ Αμίν, που θα πει ο
έμπιστος. Ο Μωάμεθ παντρεύτηκε, όταν ήταν 25 χρονών, την
κατά 15 χρόνια μεγαλύτερή του πλούσια χήρα Χαντίτζα και
ανέλαβε τη διαχείριση των καραβανιών της. Μαζί απέκτησαν
τέσσερις κόρες εκ των οποίων μόνο μία, η Φάτιμα, συνέχισε τη
γραμμή του αίματός του (Brown, 2011: 11).
Η Μέκκα στις αρχές του 7ου αιώνα μ.Χ. ήταν μια πόλη που
ευνοούσε τον πολυθεϊσμό και την ειδωλολατρία. Οι Κουραΐς,
που πάνω απ’ όλα έβαζαν το επιχειρηματικό τους συμφέρον,
δεν ήθελαν να διαταράξουν τις εμπορικές σχέσεις με καμία
άλλη φυλή και έτσι δεν εμπόδιζαν τη θρησκεία καμίας
θεότητας. Ο Μωάμεθ είχε πάρει αποστάσεις από τη συνήθη
θρησκευτική τελετή. Το 610 μ.Χ. ο Μωάμεθ άρχισε να διδάσκει
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πρακτική και έτσι δεν είχε συμμετάσχει ποτέ σε καμία
σελίδα

Οθωμανική μινιατούρα που
απεικονίζει, με καλυμμένο
πρόσωπο, τον Μωάμεθ να
πορεύεται με τους
ακολούθους του προς τη
Μέκκα. Από τη συλλογή Siyeri-Nabi του 16ου αιώνα.
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τη λατρεία του ενός και μοναδικού Θεού, στα αραβικά Αλλάχ. Η ισλαμική παράδοση
υποστηρίζει πως αυτό συνέβη αμέσως μετά από ένα όραμα που είχε ο Μωάμεθ μέσα σε μια
σπηλιά σε ένα από τα βουνά που περικλείουν τη Μέκκα. Εκεί, μπροστά στο Μωάμεθ,
παρουσιάστηκε ο αρχάγγελος Γαβριήλ και τον πρόσταξε να διαβάσει στίχους από το
Κοράνι, δηλαδή την Απαγγελία (Brown, 2011: 12). Ο Μωάμεθ, που στη διάρκεια της ζωής του
θα ξαναβρισκόταν πολλές φορές σε ανάλογη κατάσταση έκστασης, ήταν επιφορτισμένος
με την ιδιότητα του Προφήτη να μεταφέρει στους ανθρώπους τις θεϊκές διδαχές.
Ο Μωάμεθ δίδαξε τη νέα θρησκεία στη γενέτειρά του για 12 χρόνια. Στη Μέκκα οι
περισσότεροι Κουραΐς δεν είδαν θετικά τα κηρύγματα για τη λατρεία ενός και μόνο Θεού,
καθώς κάτι τέτοιο ίσως να έβαζε σε κίνδυνο τα εμπορικά τους συμφέροντα. Μετά από
διώξεις και παραινέσεις, ο Μωάμεθ και οι ακόλουθοί του υποχρεώθηκαν σε εξορία το 622
μ.Χ. Το γεγονός αυτό έμεινε γνωστό ως Εγίρα, παραφθορά της αραβικής λέξης χίτζρα, και
είναι τόσο κομβικό για την ισλαμική παράδοση, που καθιερώθηκε ως η εκκίνηση του
Ισλαμικού Ημερολογίου. Είναι άξιο αναφοράς πως η λέξη χίτζρα σημαίνει μετανάστευση και
χρησιμοποιείται με την ίδια έννοια έως σήμερα.
Συνακόλουθα, ο Μωάμεθ θα μπορούσε να θεωρηθεί
ίσως και ο πρώτος μουχάτζιρ, δηλαδή μετανάστης.
Για καλή τους τύχη, ο Προφήτης και οι ακόλουθοί του
έτυχαν θερμής υποδοχής στην όαση Γιαθρίμπ όπου
κατέφυγαν. Εκεί έχτισαν τη Μεδίνα που θα βρισκόταν
σε πόλεμο με τους Κουραΐς της Μέκκα μέχρι το 630
μ.Χ., οπότε και ο Μωάμεθ επέστρεψε κυρίαρχος στη
γενέτειρά του (Brown, 2011: 53). Στα χρόνια της
εξορίας ο Μωάμεθ δεν δίδαξε μόνο το Ισλάμ
ελεύθερα, αλλά εξελίχθηκε σε ηγέτη της Ούμα, δηλαδή
Οθωμανική μινιατούρα που απεικονίζει
το θάνατο του Μωάμεθ. Από τη συλλογή
Siyer-i-Nabi
του
16ου
αιώνα
της
Κωνσταντινούπολης.

του συνόλου των πιστών, γεγονός που σταδιακά τον
έκανε πιο ισχυρό από τον οποιοδήποτε φύλαρχο. Η
ισλαμική παράδοση υποστηρίζει πως ο Μωάμεθ
ανέτρεψε τις εις βάρος του ισορροπίες όχι μόνο με τη

θεϊκή παρέμβαση, αλλά και με την επίδειξη σπάνιων στρατηγικών και διπλωματικών αρετών
που αδρανοποιούσαν αντιπάλους και πολλαπλασίαζαν συμμάχους. Ο Μωάμεθ, μετά την

σελίδα

να κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρη την Αραβική Χερσόνησο.
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επιστροφή του στη Μέκκα, έζησε άλλα δύο χρόνια και μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερε
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Βασικές αρχές της νέας θρησκείας
Η θρησκεία που εισήγαγε ο Μωάμεθ πήρε το όνομα Ισλάμ, που στα αραβικά σημαίνει
υποταγή. Το Ισλάμ είναι η υποταγή στον έναν και μοναδικό Θεό που προσφέρει ειρήνη και
ασφάλεια στον πιστό. Είναι ενδιαφέρον ότι στα αραβικά οι δύο παραπάνω έννοιες
εκφράζονται με τις συγγενικές στο Ισλάμ λέξεις σαλάμ (ειρήνη) και σαλάμα (ασφάλεια)
αντίστοιχα. Το όνομα της θρησκείας είναι ενδεικτικό του ακρογωνιαίου λίθου της, δηλαδή την
πίστη στη μοναδικότητα του Θεού και του ρόλου του Μωάμεθ ως Προφήτη. Το Ισλάμ, πριν
από οτιδήποτε άλλο, απαιτεί από τους πιστούς την αποδοχή του παραπάνω αξιώματος.
Μάλιστα η συγκεκριμένη ομολογία πίστης είναι ο πρώτος από τους πέντε στύλους του
Ισλάμ. Οι υπόλοιποι είναι η προσευχή, η ελεημοσύνη στους φτωχούς, η νηστεία κατά το
μήνα του Ραμαζανιού και το προσκύνημα στη Μέκκα.*
Μια προσεκτική ματιά στη μουσουλμανική ομολογία
πίστης αρκεί για να γίνει αντιληπτή η σύνδεση του
Ισλάμ με τις λεγόμενες αβρααμικές θρησκείες, δηλαδή
το χριστιανισμό και τον ιουδαϊσμό. Η αναφορά στη
μοναδικότητα του Θεού, ταουχίντ στα αραβικά,
έρχεται

σαν

απάντηση

στη

σχετικά

δυσνόητη

τριαδικότητα του θεϊκού στοιχείου στο χριστιανισμό.
Επιπλέον,

η

επισήμανση

της

προφητικής

πρωτοκαθεδρίας του Μωάμεθ αποσκοπεί σαφώς
στην υποσκέλιση των προφητών που προηγήθηκαν.
Η σύνδεση του Ισλάμ με τις άλλες αβρααμικές
θρησκείες είναι διάχυτη στην ισλαμική διδασκαλία.
Έτσι δεν είναι τυχαίο πως και το Ισλάμ κηρύσσει ότι ο
Θεός είναι ο σοφός δημιουργός του κόσμου και ότι
κρίνει τους ανθρώπους στο τέλος της ζωής τους. Και
αυτή η θρησκεία ισχυρίζεται πως οι ενάρετοι στην
άλλη ζωή θα απολαύσουν τον Παράδεισο, ενώ οι
ανάξιοι θα πληρώσουν αιώνια για τις αμαρτίες τους

* Οι 5 Στύλοι του Ισλάμ.
1. Σαχάντα. Η ομολογία της πίστης:
«Δεν υπάρχει άλλος Θεός από τον
Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο
Προφήτης Του».
2. Σαλάτ. Η προσευχή πέντε φορές την
ημέρα. Η προσευχή γίνεται με το
πρόσωπο στραμμένο στη Μέκκα.
Κάθε Παρασκευή οι ενήλικοι άνδρες
μουσουλμάνοι προσεύχονται σε ένα
τέμενος όπου κηρύττει ο ιμάμης.
3. Ζακάτ. Η προσφορά ελεημοσύνης.
Αυτές οι δωρεές συνήθως στηρίζουν
την εκπαίδευση και τις φιλανθρωπίες.
4. Σάουμ. Νηστεία από το πρωί μέχρι
την δύση του ηλίου σε όλη τη
διάρκεια του Ραμαζανιού, του μήνα
κατά
τον
οποίο
το
Κοράνι
αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στο
Μωάμεθ.
5. Χατζ. Το προσκύνημα στη Μέκκα για
μία τουλάχιστον φορά στη ζωή του
πιστού. Πάντα με την αίρεση ότι τα
έξοδα και η απουσία του δεν βάζουν
σε κίνδυνο την οικογένεια του.
(Πηγή: Brown, 2011: 24).

σελίδα
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στην Κόλαση.
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Περισσότερα κοινά σημεία μεταξύ Ισλάμ και Χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού βρίσκει κανείς
στην ισλαμική παράδοση. Καταρχήν είναι αξιοσημείωτο πως οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν
πως η Μέκκα δημιουργήθηκε από τον Ισμαήλ, δηλαδή το γιο
της κεντρικής φιγούρας της Βίβλου Αβραάμ και της Αγάρ
(Brown, 2011: 4). Από εκεί μάλιστα προέρχεται και ο όρος
Αγαρηνοί που χρησιμοποιείτο για τον προσδιορισμό Αράβων
και Τούρκων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ποίημα του
Ανδρέα Κάλβου «Εις Αγαρηνούς». Επίσης, ένα από τα
σημαντικότερα γεγονότα στην ισλαμική παράδοση αφορά στο
λεγόμενο Νυχτερινό Ταξίδι του Μωάμεθ. Σύμφωνα με το
θρυλικό αφήγημα, ο Μωάμεθ μεταφέρθηκε με ένα φτερωτό
πλάσμα από τη Μέκκα στην Ιερουσαλήμ και από εκεί
Μινιατούρα του Sultan
Muhammad, Πέρση
καλλιτέχνη του 16ου αιώνα,
που απεικονίζει το Νυχτερινό
Ταξίδι του Μωάμεθ.

αναλήφθηκε στους ουρανούς για να συναντήσει και να
αναμετρηθεί με όλους τους προηγούμενους Προφήτες, όπως
τον Αβραάμ, το Μωυσή, τον Ιωάννη το Βαπτιστή και το Χριστό
(Brown, 2011: 22). Η σύνδεση με το Χριστιανισμό και τον

Ιουδαϊσμό σε αυτή την ιστορία είναι παραπάνω από εμφανής. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε
πως αυτός που συναντά το Μωάμεθ και του μεταφέρει τους στίχους του Κορανίου δεν είναι
άλλος από τον αρχάγγελο Γαβριήλ. Συνεπώς το Ισλάμ αποτελεί περισσότερο μια εξέλιξη των
αβρααμικών θρησκειών παρά ένα εντελώς καινούργιο δόγμα. Ο Μωάμεθ έρχεται να
συμπληρώσει τη διδασκαλία του Μωυσή και του Χριστού και γι’ αυτό, σύμφωνα με το
Κοράνι, είναι η «Σφραγίδα των Προφητών», δηλαδή ο τελευταίος και o πιο σημαντικός
Προφήτης του Θεού ( Κοράνι, Κεφ. 33: 40)
Ένας από τους βασικούς λόγους που το κήρυγμα του Μωάμεθ δανείστηκε τόσα στοιχεία
από τις αβρααμικές θρησκείες έχει να κάνει με το ότι
τον καιρό εκείνο αυτές οι θρησκείες ήταν ιδιαίτερα
διαδεδομένες στην Αραβία. Για να μεγαλώσει λοιπόν
ο Μωάμεθ τις τάξεις των ακολούθων του, θα έπρεπε
να

πολλούς

από

τους

κοντινούς

του

Χριστιανούς και Εβραίους να αναθεωρήσουν την
πίστη τους. Για να πετύχει ένα τέτοιο εγχείρημα έπρεπε
ελκυστικά στοιχεία των παλαιών διδασκαλιών. Έτσι και
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το προσφερόμενο νέο δόγμα να διατηρήσει τα
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Περσική μινιατούρα που απεικονίζει τον
Ιησού, τον Αβραάμ και τον Μωυσή να
προσεύχονται υπό το πρόσταγμα του
Μωάμεθ στα δεξιά. Το συγκεκριμένο έργο
είναι από τα λίγα όπου διακρίνεται το
πρόσωπο του Προφήτη.

πείσει
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έγινε, αλλά φυσικά δεν αρκούσε αυτό. Το ότι ο Μωάμεθ κατάφερε να κερδίσει την καρδιά και
το μυαλό τόσων ανθρώπων οφείλεται κυρίως στο ότι με το κήρυγμα και το παράδειγμά του
προσέφερε στους συγχρόνους του έναν εναλλακτικό τρόπο πολιτικής και κοινωνικής
οργάνωσης που υπερτερούσε της πραγματικότητας που μέχρι τότε βίωναν.
Επιτομή του ισλαμικού κηρύγματος είναι το Κοράνι. Το τελευταίο είναι το σύνολο των λόγων
του Θεού που αποκαλύφθηκε στο Μωάμεθ. Και επειδή ακριβώς το Κοράνι θεωρείται
θεόπνευστο δεν επιτρέπεται η αναθεώρησή του. Ενώ όμως η σοφία του Κορανίου δεν
αμφισβητείται, η κατανόησή της κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι. Το Κοράνι είναι ένα
έμμετρο ποίημα αποτελούμενο από 114 κεφάλαια και περισσότερους από 6.000 πυκνούς
στίχους που ενίοτε δεν συνδέονται μεταξύ τους. Συνακόλουθα, παρά την καλλιτεχνική του
αρτιότητα, το Κοράνι παραμένει εξαιρετικά δυσνόητο σε έναν ουδέτερο ακροατή. Η ερμηνεία
του απαιτεί οι στίχοι του να τοποθετηθούν στο σωστό πλαίσιο και αυτό διευκολύνεται από
δύο άλλες σημαντικές πηγές, τη σίρα και τα χαντίθ. Η πρώτη είναι η επίσημη βιογραφία του
Προφήτη και τα δεύτερα είναι μια μεγάλη συλλογή παραβολών από τη ζωή του με διδακτικό
περιεχόμενο. Αυτό το υλικό, καίτοι σαφές και συγκεκριμένο,
υστερεί σε σχέση με το Κοράνι στον τομέα της αυθεντίας.
Έτσι, διαχρονικά μία από τις σπουδαιότερες προκλήσεις για
τους λόγιους του Ισλάμ ήταν να διαπιστώσουν την
αξιοπιστία των αναφορών στις οποίες βασίζονται η σίρα
και τα χαντίθ. Και αυτό κατά κόρον γίνεται με τον έλεγχο του
λεγόμενου ισνάντ, δηλαδή της αλυσίδας των ανθρώπων
που πιστοποιούν μια αναφορά.* Ο συνδυασμός του
Κορανίου, της βιογραφίας και των παραβολών της ζωής
του Μωάμεθ, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνουν και
κάποιες αντιφάσεις, δίνουν μια σαφή εικόνα τόσο για τα

* Για να κατανοήσει κανείς
καλύτερα την έννοια και τη
λειτουργία
του
ισνάντ
είναι
λειτουργικό να το φανταστεί ως
ανάλογο
του
τρόπου
που
εξετάζουμε την αξιοπιστία των
ιστοριών που κατακλύζουν το
διαδίκτυο. Όπως σήμερα για να
δούμε αν μια είδηση είναι αληθινή
ή ψευδής ανατρέχουμε μέσω των
προηγούμενων αναδημοσιεύσεων
στην αρχική πηγή και ελέγχουμε
την εγκυρότητα του συντάκτη, έτσι
και οι λόγιοι του Ισλάμ, με
αναδρομή στην αρχική πηγή,
προσπάθησαν να αξιολογήσουν
τα
χιλιάδες
χαντίθ
που
αποδόθηκαν στο Μωάμεθ.

θρησκευτικά καθήκοντα των Μουσουλμάνων, όσο και το
πώς ο ηγέτης των πιστών, ως γνήσιος συνεχιστής του παραδείγματος του Μωάμεθ, οφείλει
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να διοικεί μια ισλαμική πολιτεία.
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Το Ισλάμ ως όχημα αναβάθμισης της θέσης της γυναίκας
Ένα από τα πιο βασικά επιχειρήματα όσων βλέπουν φοβικά τις μεταναστευτικές ροές από τη
Μέση Ανατολή έχει να κάνει με τη φαινομενικά υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας στην
ισλαμική κουλτούρα. Μία από τις πιο συνηθισμένες
κατηγορίες
συγκεκριμένα

αφορούν
στην

στην

ενδυμασία

τους

και

τάση

να

καλύπτουν

τα

χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Σε αυτό το πλαίσιο
μάλιστα γίνεται και η, ενίοτε κακοπροαίρετη, ταύτιση του
χιτζάμπ με το νικάμπ και την μπούρκα*. Αλλά οι αιτιάσεις

* Το χιτζάμπ είναι η απλή μαντίλα που
καλύπτει τα μαλλιά και το λαιμό και που
απαντάται σε πολλές αποχρώσεις και
σχέδια. Το νικάμπ είναι η μαύρη ολόσωμη
φορεσιά που αφήνει ακάλυπτα μόνο τα
μάτια. Η μπούρκα, που είναι συνήθως
μπλε, καλύπτει όλο το σώμα ενώ τα μάτια
μένουν αθέατα πίσω από ένα δικτυωτό
ύφασμα.

δεν σταματούν εδώ, καθώς οι διάφοροι τιμητές δεν
παραλείπουν

να

αναφερθούν

προγαμιαίων

σχέσεων

για

στην
τις

απαγόρευση

γυναίκες,

στον

καθοριστικό ρόλο του πατέρα στο γάμο των κοριτσιών
της οικογένειας, στα εγκλήματα τιμής και, τέλος, στο

Σύνθεση από τμήματα δύο δημοσίων
φωτογραφιών (Α και Β).

έθιμο της κλειτοριδεκτομής.
Οι παραπάνω κατηγορίες είναι είτε αβάσιμες είτε υπερβολικές, είτε λαμβάνονται a la carte. Η
κλειτοριδεκτομή είναι μια πρακτική που δεν έχει σχέση με το
Ισλάμ. Στην αρχαιότητα αναφέρεται από τον Ηρόδοτο και το
Στράβωνα (Huebner, 2009: 158). Σήμερα το βάρβαρο αυτό
έθιμο απαντάται σε τμήματα της υποσαχάριας Αφρικής
καθώς και σε άλλες λιγότερο αναπτυγμένες κοινότητες.
Ανθρωπολόγοι μάλιστα έχουν εντοπίσει την πρακτική σε φυλές
του Αμαζονίου και στους Αβορίγινες της Αυστραλίας. Τα
ισλαμικά κείμενα δεν κάνουν καμία αναφορά, πόσο μάλλον
σύσταση, για υιοθέτησή της. Χώρες με πολύ αυστηρό
ισλαμικό νόμο, όπως η Σαουδική Αραβία, την απαγορεύουν.
Επίσης, ακόμα και στις περιοχές του λεγόμενου Ισλαμικού
Κράτους, η φήμη ότι η κλειτοριδεκτομή είχε νομοθετηθεί
κεντρικά και εφαρμοζόταν μαζικά στη Μοσούλη αποδείχτηκε
ψεύτικη. Συμπερασματικά, το γεγονός ότι η κλειτοριδεκτομή
απαντάται και σε κάποιες αραβικές χώρες δεν οφείλεται στην
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εκεί κυρίαρχη θρησκεία, αλλά στην ανάμιξη αρχαίων τοπικών
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Οθωμανική μινιατούρα με
θέμα την παραχώρηση της
κόρης του Μωάμεθ Φάτιμα
στον Αλή. Από τη συλλογή
Siyer-i-Nabi του 16ου αιώνα
που
βρίσκεται
στην
Κωνσταντινούπολη.
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εθίμων με αυθαίρετες ερμηνείες του Ισλάμ, κατά βάση από ανθρώπους με ισχυρό
μορφωτικό έλλειμα.
Κάτι ανάλογο ισχύει και για τα λεγόμενα εγκλήματα τιμής που αφορούν κυρίως
απομακρυσμένες περιοχές του αραβικού κόσμου που κατοικούνται από ανθρώπους με
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και όπου το εθιμικό δίκαιο είναι πολύ ισχυρό. Το ότι δεν είναι το
Ισλάμ καταλύτης αυτών των εγκλημάτων αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ανάλογα
περιστατικά ήταν αρκετά συνηθισμένα και στη χριστιανική Ευρώπη μέχρι το 19ο αιώνα.
Ειδικότερα για μας, η ελληνική ύπαιθρος βρίθει από ιστορίες και θρύλους όπου πατέρες
σκότωσαν ή εξώθησαν στην αυτοκτονία κόρες που συνήψαν προγαμιαίες σχέσεις και έτσι
αμαύρωσαν την τιμή της οικογένειάς τους. Επίσης, η κουλτούρα των γάμων με γονική
συναίνεση και σχεδιασμό κάθε άλλο παρά ισλαμική πρωτοτυπία αποτελεί. Για παράδειγμα,
στη χώρα μας ο θεσμός του προξενιού ατόνησε μόλις πριν μερικές δεκαετίες. Μάλιστα η
ισλαμική παράδοση στον τομέα αυτό είναι πιο προοδευτική από τη δική μας, καθώς στις
ισλαμικές κοινωνίες είναι επιτρεπτό ένα συνοικέσιο να μην προχωρά εφόσον η άμεσα
ενδιαφερόμενη εκφράσει αντίρρηση (Ali, 2004: 283). Επιπλέον, πρέπει να μη λησμονείται πως
ο Μωάμεθ έδωσε στις γυναίκες δικαιώματα κληρονομιάς (Κοράνι, Κεφ. 4: 7). Τα τελευταία
ήταν μικρότερα από τα αντίστοιχα των αντρών αλλά, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν πριν, η
θέσπισή τους ήταν μια σαφής πρόοδος. Τέλος, ο Μωάμεθ υιοθέτησε το ευνοϊκό για τις
γυναίκες έθιμο να παίρνουν προίκα από τους συζυγούς τους (Κοράνι, Κεφ. 4: 4).
Όσο δε αφορά την αμφιλεγόμενη τάση της κάλυψης
των χαρακτηριστικών του προσώπου των γυναικών,
είναι απαραίτητο να γίνουν σαφή δύο πράγματα.
Πρώτον, αυτή η συνήθεια δεν είναι αποτέλεσμα
θεμελιώδους

θρησκευτικής

υπόδειξης.

Δεύτερον,

υπάρχει συγκεκριμένη φιλοσοφία που την κάνει
δημοφιλή στον ισλαμικό κόσμο. Και μόνο το γεγονός
ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη κάλυψης υποδηλώνει
πως το θέμα δεν ήταν κομβικό στη διδασκαλία του
Μωάμεθ

και

γι’

αυτό

μάλιστα

προέκυψαν

διαφορετικές πρακτικές. Το Κοράνι λέει ότι άντρες και
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έχει τη σημασία μιας κουρτίνας πίσω από την οποία
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Μωάμεθ, παρουσία της Αΐσα, να
απελευθερώνει μετά τη μάχη γυναίκα που
ανήκει σε εχθρική φυλή. Από τη συλλογή
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πρέπει να στέκεται όποιος επισκέπτεται το σπίτι του Προφήτη και θέλει να απευθυνθεί στις
γυναίκες του (Κοράνι, Κεφ. 33: 53). Από εκεί και πέρα υπάρχουν αντικρουόμενα χαντίθ και
παραδόσεις που αντιτίθενται ή ευνοούν την κάλυψη (Brown, 2011: 102). Το αποτέλεσμα ήταν
να προκύψουν διαφορετικές απόψεις για το τι ενδείκνυται να φορούν οι γυναίκες. Φυσικά δεν
πρέπει να αμφισβητηθεί πως η κάλυψη, με τη μία ή την άλλη μορφή, είναι ευρέως
διαδεδομένη. Αυτό δεν είναι τυχαίο και σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με την αντίληψη ότι η εν
λόγω πρακτική προστατεύει τις γυναίκες με το να εμπνέει σε αυτές σεβασμό στο δρόμο. Ένα
απλό δείγμα αυτού του σεβασμού, που εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς αν βρεθεί σε
αραβική χώρα, είναι η τάση των ανδρών στα λεωφορεία να παραχωρούν τη θέση τους σε
γυναίκες επιβάτες ανεξαρτήτως ηλικίας.
Μπορεί σήμερα οι αραβικές κοινωνίες να δείχνουν περισσότερο πατριαρχικές από τις
αντίστοιχες δυτικές, αλλά είναι γεγονός πως η εμφάνιση και διάδοση του Ισλάμ τον 7ο αιώνα
μ.Χ. άμβλυνε τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων. Το κήρυγμα και το παράδειγμα του
Μωάμεθ συνέβαλαν στην αναβάθμιση της θέσης της γυναίκας
σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ο πρώτος
άνθρωπος

στον

οποίο

ο

Μωάμεθ

εκμυστηρεύτηκε

την

αποκάλυψη του Κορανίου ήταν η σύζυγός του Χαντίτζα. Με
άλλα λόγια, ο πρώτος προσήλυτος της νέας θρησκείας ήταν
γυναίκα (Brown, 2011: 88). Ο Μωάμεθ δεν είδε κανένα από τα
αρσενικά του παιδιά να καταφέρνει να ενηλικιώνεται. Αντίθετα η
γραμμή του αίματος συνεχίστηκε μονάχα από την κόρη του
Φάτιμα, μια από τις πιο σεβάσμιες μορφές του Ισλάμ. Μέχρι το
θάνατο της Χαντίτζα δεν παντρεύτηκε άλλη γυναίκα. Μετά
απέκτησε μεγάλο αριθμό συζύγων, αλλά αυτό σε κάποιο βαθμό
Οθωμανική μινιατούρα που
απεικονίζει τον Μωάμεθ με
τη Χαντίτζα. Από τη συλλογή
Siyer-i-Nabi του 16ου αιώνα
της Κωνσταντινούπολης.

οφειλόταν σε πολιτικούς λόγους. Συγκεκριμένα, με το να
παντρεύεται

γυναίκες

προερχόμενες

είτε

από

οικογένειες

αφοσιωμένων ακολούθων του, είτε από επιφανείς οικογένειες
των Κουραΐς, είτε από φυλές που ήταν σε αντιπαράθεση με την

κοινότητα του στη Μεδίνα, ο Μωάμεθ όχι μόνο ενίσχυσε τη θέση του με χρήσιμες συμμαχίες,
αλλά επιπλέον έφτιαξε το δίκτυο από το οποίο θα προερχόταν η ηγεσία των Μουσουλμάνων

ρητά λέει πως αυτό δεν είναι προς μίμηση για τους απλούς πιστούς (Κοράνι, Κεφ. 33: 50). Για
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τους τελευταίους δεν επιτρέπεται να πάρουν πάνω από τέσσερις γυναίκες και αυτό μονάχα
αν έχουν τη δυνατότητα να τις συντηρήσουν. Μάλιστα ο Μωάμεθ, αν και επέτρεπε, δεν
ενθάρρυνε την πολυγαμία ανάμεσα στους πιστούς και, σε αυτό το πλαίσιο, αποθάρρυνε το
γαμπρό του να πάρει δεύτερη σύζυγο (Ali, 2004: 287). Είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως η
πολυγαμία, όπως μεταξύ άλλων επισημαίνεται στην Ανδρομάχη του Ευριπίδη, χαρακτήριζε
από παλιά πολλούς λαούς της Ανατολής. Ακραίο παράδειγμα η βιβλική αναφορά στις 700
συζύγους και 300 ερωμένες του Σολομώντα (Brown, 2011: 76). Συμπερασματικά, ο Μωάμεθ
δεν εισήγαγε, αλλά υιοθέτησε τον υπάρχοντα θεσμό της πολυγαμίας και μάλιστα τον
περιόρισε. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η πολυγαμία αποδείχτηκε ιδιαίτερα
πρακτική την περίοδο της αραβικής εξάπλωσης, όταν δηλαδή πολλοί άνδρες έπεφταν στα
πεδία των μαχών. Συγκεκριμένα, η δυνατότητα κάθε άνδρα να έχει ως τέσσερις γυναίκες
απέτρεψε πολλές χήρες και ορφανά από το να μείνουν χωρίς οικονομική υποστήριξη και
προστασία.
Με το παράδειγμά του ο Μωάμεθ δημιούργησε ένα πρότυπο συζύγου που έδρασε
ευεργετικά για τη θέση της γυναίκας. Όλες οι μαρτυρίες της ισλαμικής παράδοσης
συγκλίνουν πως ήταν ευγενικός με τις συζύγους του, δεν τις περιόριζε, δεν τις κακοποιούσε
και, τέλος, τις βοηθούσε στις οικιακές εργασίες (Ali, 2004: 288). Είναι δε αξιοσημείωτο πως
στην τελευταία του προσευχή πριν πεθάνει, μεταξύ άλλων, κάλεσε τους άντρες
Μουσουλμάνους να φέρονται στις γυναίκες τους με ευγένεια
(Brown, 2011: 60). Ένα άλλο σημείο της ισλαμικής παράδοσης
που σαφώς αναβάθμισε την αξία της γυναικείας υπόστασης
είναι η κάθετη αντίθεση της νέας θρησκείας στην πρακτική της
απόρριψης των νεογέννητων κοριτσιών.* Τον καιρό του
Προφήτη στην Αραβία υπήρχε η συνήθεια οι γονείς να θάβουν
ζωντανά τα θηλυκά νεογέννητα που θεωρούσαν ανεπιθύμητα.
Το Κοράνι όχι μόνο καταδικάζει τη βάρβαρη αυτή πρακτική
(Κοράνι, Κεφ. 17: 31), αλλά επίσης αποδοκιμάζει την αρνητική
συναισθηματική φόρτιση ενός άντρα που μαθαίνει ότι η γυναικά

* Η πρακτική της απόρριψης
θηλυκών παιδιών δεν είναι
ίδιον
της
προϊσλαμικής
Αραβίας.
Αντίθετα
συναντάται
σε
πολλές
προβιομηχανικές
κοινωνίες. Ενδεικτικό του ότι
κάποτε αφορούσε και τη δική
μας αποτελεί η Φόνισσα του
Παπαδιαμάντη. Η συνήθεια
ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη
στην Κίνα του 19ου αιώνα. Και
όπως δείχνει ένα ντοκιμαντέρ
του BBC, στην Άπω Ανατολή
δεν έχει ακόμα εκλείψει
τελείως.

του γέννησε κορίτσι (Κοράνι, Κεφ. 16: 58-59). Και το παράδειγμα
του Μωάμεθ, με την αγάπη και το σεβασμό που έδειξε σε όλες του τις κόρες του, και ιδίως

απολαμβάνουν οι γυναίκες στις δυτικές κοινωνίες σήμερα. Όμως όταν κανείς βάλει αυτές τις
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διδαχές στο δικό τους κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο και τις συγκρίνει με το τι επικρατούσε
πριν την έλευση του Ισλάμ στην Αραβική Χερσόνησο ή στη χριστιανική Δύση μέχρι πριν λίγες
δεκαετίες, γίνεται κατανοητό πως το κήρυγμα του Μωάμεθ κάθε άλλο παρά στον
περιορισμό και στην περιθωριοποίηση της γυναίκας συνέβαλε. Τέλος, ακόμα και ο γάμος
του με την ανήλικη Αΐσα,** το πιο αμφιλεγόμενο

** Η Αΐσα είναι κεντρική φυσιογνωμία της
ισλαμικής παράδοσης. Εκτός από
γυναικά του Μωάμεθ, ήταν και κόρη του
πιστού του ακολούθου Αμπού Μπακρ.
Είχε ενεργό ρόλο στις διεργασίες για τη
διαδοχή του και ο λόγος της πάντα έφερε
βαρύτητα ανάμεσα στους πιστούς.
Μεταξύ άλλων, είναι ο κεντρικός
χαρακτήρας του χαντίθ που αντιτίθεται
στην κάλυψη των γυναικών. Σύμφωνα με
αυτό, όταν κάποιος της ζήτησε να
καλύψει το πρόσωπο της, εκείνη
απάντησε: «αφού ο Θεός έβαλε στο
πρόσωπο μου τη σφραγίδα της
ομορφιάς, είναι επιθυμία μου ο κόσμος
να τη βλέπει… ».

επεισόδιο στη ζωή του Προφήτη, πρέπει να ιδωθεί στο
κατάλληλο πλαίσιο.
Ο Μωάμεθ παντρεύτηκε την Αΐσα όταν η τελευταία
ήταν εφτά ετών και συνευρέθηκε μαζί της όταν εισήλθε
στην

εφηβεία

(Brown,

2011:

24).

Δεν

υπάρχει

αμφιβολία πως αυτή η ενέργεια είναι τελείως ξένη με
τις αξίες μας σήμερα. Το ερώτημα όμως που απαιτεί
απάντηση είναι κατά πόσο ένας τέτοιος γάμος ήταν
σύμφωνος με τις συνήθειες της εποχής κατά την

οποία έλαβε χώρα. Το ότι οι λόγιοι του Ισλάμ δεν ένιωσαν την ανάγκη να δικαιολογήσουν την
απόφαση του Προφήτη να παντρευτεί μια ανήλικη
δείχνει ότι αυτός ο γάμος δεν ενείχε κάτι το εξαιρετικό.
Αυτή η άποψη ενισχύεται περαιτέρω από το ότι και
χριστιανοί

λόγιοι,

πρόσφατα,

δεν

και

μάλιστα

ενέτασσαν

το

μέχρι

σχετικά

συγκεκριμένο

περιστατικό στην πολεμική τους εναντίον του Ισλάμ.
(Brown, 2011: 76). Συμπερασματικά η νέα θρησκεία,
στο μέτρο του εφικτού, βελτίωσε τη θέση της
γυναίκας και ο γάμος με την Αΐσα αποκαλύπτει
περισσότερα

οπισθοδρομικότητα

του

όχι

για

Ισλάμ,

τη
αλλά

φερόμενη
για

την

αγριότητα και σκληρότητα του προβιομηχανικού
κόσμου εν γένει.

σελίδα
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Οθωμανική μινιατούρα με θέμα την
παρουσία της Αΐσα σε μάχη εναντίον του
Αλή μετά το θάνατο του Οθμάν. Από τη
συλλογή Siyer-i-Nabi του 16ου αιώνα της
Κωνσταντινούπολης.

πράγματα
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Δραστηριότητες Αυτοαξιολόγησης Ι

Ανοικτά Ερωτήματα
1. Βρείτε πόσα και ποια είναι τα κράτη του Αραβικού Συνδέσμου και χωρίστε
τα σε δύο ομάδες, μία γι’ αυτά που βρίσκονται στην Ασία και μία για όσα
είναι στην Αφρική.
2. Παρακάτω

παρατίθεται

ένα

τυπικό

χαντίθ.

Προσπαθήστε

να

αναγνωρίσετε το λεγόμενο ισνάντ στην παραβολή.
Ο Κουτάιμπα μας διηγήθηκε ότι ο Ισμαήλ Μπιν Τζαφάρ μετέφερε από τον
Αμπού Σουχάιλ, τον πατέρα του, από τον Τάλχα Μπιν Αμπντάλα ότι ένας
νομάς ήλθε προς τον Απόστολο του Αλλάχ (ας είναι πάνω σ’ αυτόν η
ευλογία και ειρήνη του Αλλάχ) με αχτένιστο το κεφάλι, λέγοντας: «Ω,
Απόστολε του Αλλάχ, πληροφόρησέ με τι εντολή μου δίνει ο Αλλάχ ως
υποχρεωτικό

καθήκον,

όσον

αφορά

την

προσευχή».

Απάντησε

(ο

Προφήτης): «Τις πέντε καθορισμένες προσευχές, εκτός εάν ήθελες να
προσθέσεις κάτι οικειοθελώς»…
Πηγή: (Sahih al-Bukhari, Book 30, Hadith 1).

3. Επιλέξετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή
Λάθος.
i. Όλοι οι Άραβες είναι Μουσουλμάνοι.
ii. Ένας Μαροκινός και ένας Ιρακινός δεν έχουν κοινή καθομιλουμένη
αλλά έχουν κοινή γραπτή γλώσσα.
iii. Ο πρώτος πιστός του Ισλάμ ήταν γυναίκα.
iv. Ο Ιησούς και οι άλλοι βιβλικοί προφήτες αναγνωρίζονται από το
Ισλάμ.
v. Η κάλυψη των γυναικών προβλέπεται ρητά από το Κοράνι και τα

σελίδα
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άλλα ιερά ισλαμικά κείμενα.
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ΙΙ. ΑΡΑΒΙΚΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ
Από το Μωάμεθ στον 20ό αιώνα
Η ισχύς που αντλούσε ο Μωάμεθ από τους ακολούθους του ξεπερνούσε κατά πολύ την
αφοσίωση που παραδοσιακά έδειχναν οι άνθρωποι σε ένα φύλαρχο ή αρχηγό μιας
μεγάλης οικογένειας. Η Ούμα, δηλαδή το σύνολο των Μουσουλμάνων, όχι μόνο
αποτελούνταν από ανθρώπους γεμάτους αυταπάρνηση, αλλά επιπλέον πολλαπλασιαζόταν
με γεωμετρική πρόοδο. Έτσι, μέχρι τον ξαφνικό του θάνατο, δηλαδή μόλις δύο χρόνια αφού
επέστρεψε στη Μέκκα, ο Μωάμεθ είχε θέσει υπό τον έλεγχό του ουσιαστικά όλες τις φυλές της
Αραβικής Χερσονήσου. Μέσα σε λιγότερο από τρεις δεκαετίες, οι τέσσερις διάδοχοί του είχαν
κατακτήσει την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Παλαιστίνη, τη Μεσοποταμία και την Περσία. Η
αμφίπλευρη αραβική επέκταση συνεχίστηκε αμείωτη μέχρι που σταμάτησε στα τείχη της
Κωνσταντινούπολης, που πολιορκήθηκε για πρώτη φορά τo 674 μ.Χ., και στο Πουατιέ της
σημερινής Γαλλίας, όπου το 732 μ.Χ. ο Κάρολος Μαρτέλος ανέκοψε την ορμή των Αράβων
προς την κεντρική Ευρώπη. Στο μεταξύ οι Άραβες είχαν, στο όνομα του Ισλάμ, γίνει κύριοι
μιας επικράτειας που περιλάμβανε την Ιβηρική Χερσόνησο, τη Βόρεια Αφρική, την Αραβική
Χερσόνησο, τη Μεσοποταμία, τη Μικρά Ασία, τον Καύκασο και τις παρυφές της Ινδίας. Στις
περισσότερες από τις προαναφερθείσες περιοχές η κυριαρχία τους θα κράταγε για αιώνες
επηρεάζοντας έτσι καθοριστικά τόσο την κληρονομιά αυτών των περιοχών, όσο και το πώς
θα αντιλαμβάνονταν μετέπειτα οι Άραβες τους εαυτούς τους.

Επέκταση 622-632 μ. Χ.

Επέκταση 632-661 μ. Χ.

Επέκταση 661-750 μ. Χ.

Επόμενο είναι όταν διακυβεύεται τόσος πλούτος και εξουσία να κάνουν την εμφάνισή τους

Αράβων είναι ένα εγχείρημα που ξεπερνά τους στόχους της παρούσας ενότητας. Ωστόσο,

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

σελίδα

παραπάνω κανόνα ήταν. Η απαρίθμηση των διαφόρων εσωτερικών αντιπαραθέσεων των

20

εσωτερικές έριδες. Η πολιτεία που εγκαινίασε ο Μωάμεθ κάθε άλλο παρά εξαίρεση στον

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

είναι αναγκαίο να αναφερθούμε στην πρώτη και σημαντικότερη εσωτερική σύγκρουση του
Ισλάμ καθώς σε αυτήν ανιχνεύονται οι ρίζες του διαχωρισμού των Μουσουλμάνων σε
Σουνίτες και Σιίτες.
H ηγεσία της Ούμα μετά το θάνατο του Μωάμεθ
πέρασε στον Αμπού Μπακρ, πατέρα της Αΐσα και
από τους πρώτους και πιο πιστούς ακόλουθους του
Προφήτη. Ο τίτλος που πήρε ο Αμπού Μπακρ ήταν
αυτός του Χαλίφη, που στα αραβικά θα πει
Ελαιογραφία του Πέρση καλλιτέχνη Abbas
Al-Musavi με θέμα τη μάχη της Καρμπάλα,
όπου σκοτώθηκε ο χαλίφης Αλή. Το έργο,
που χρονολογείται γύρω στο 1900,
βρίσκεται στο Μουσείο Μπρούκλιν της
Νέας Υόρκης.

διάδοχος,

και

ονομάστηκε

το

κράτος

Χαλιφάτο.

που

Τον

θα

διοικούσε

Αμπού

Μπακρ

διαδέχθηκαν με τη σειρά οι Ομάρ, Οθμάν και Αλή. Οι
τέσσερις

αυτοί

χαλίφηδες

θεωρούνται

Ορθοί

Χαλίφηδες διότι ήταν πολύ κοντά στο Μωάμεθ.
Όταν ο Αλή έγινε χαλίφης, ο κυβερνήτης της Δαμασκού Μουαβίγια δεν τον αναγνώρισε και
ήρθε σε ρήξη μαζί του. Ο Αλή δεν κατάφερε να περιορίσει αποτελεσματικά τον Μουαβίγια και
έτσι όταν ο πρώτος το 661 δολοφονήθηκε από πρώην συμμάχους του, ο δεύτερος
ανακηρύχθηκε χαλίφης. Οι οπαδοί του Αλή, Σίατ Αλή στα αραβικά, είδαν τον Μουαβίγια ως
σφετεριστή καθώς πίστευαν πως μόνο ο Αλή και οι απόγονοί του, δηλαδή οι απόγονοι του
Μωάμεθ μιας και ο Αλή ήταν παντρεμένος με τη Φάτιμα, είχαν δικαίωμα να ηγηθούν του
Χαλιφάτου. Όσοι τάχθηκαν με τον Αλή έγιναν γνωστοί ως Σιίτες, ενώ εκείνοι που
διατράνωναν πως χαλίφης μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε αρκεί να τηρεί σωστά την ισλαμική
παράδοση, Σούνα στα αραβικά, έμειναν γνωστοί ως Σουνίτες. Μπορεί ο Αλή και οι γιοί του
να μην νίκησαν τον Μουαβίγια, αλλά η μνήμη τους δημιούργησε ένα ισλαμικό δόγμα το
οποίο σήμερα ασπάζονται περίπου το 15% των Μουσουλμάνων και το οποίο είναι
πλειοψηφικό σε Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ιράν. Ισχυρές κοινότητες Σιιτών υπάρχουν
επίσης σε Λίβανο και Υεμένη.
Ο Μουαβίγια ίδρυσε τη δυναστεία των Ομεϋαδών με έδρα τη Δαμασκό. Οι Ομεϋάδες
βασίλεψαν για έναν περίπου αιώνα. Σε αυτή την περίοδο το Χαλιφάτο γνώρισε τη μεγαλύτερη
εδαφική μεγέθυνση. Οι περιοχές που ενσωματώθηκαν στο Χαλιφάτο κατά τη διάρκεια της
ταχείας αραβικής κατάκτησης φιλοξένησαν στο διάβα των αιώνων μια σειρά από

καταγραφή τους μάλλον σύγχυση θα επέφερε στον αναγνώστη της τρέχουσας ενότητας.
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Ως εκ τούτου θα γίνει αναφορά μόνο στις δυναστείες που οικειοποιήθηκαν με σχετική
επιτυχία το θεσμό του Χαλιφάτου και είχαν υπό τον έλεγχό τους τον πυρήνα του αραβικού
κόσμου.
Μετά τους Ομεϋάδες τα κλειδιά της εξουσίας πέρασαν το 750 μ.Χ. στους Αββάσιδες, που
κυβέρνησαν από τη Βαγδάτη. Ήδη από το δεύτερο μισό του 9ου αιώνα μ.Χ. οι Αββάσιδες θα
δουν πολλές από τις επαρχίες τους να αυτονομούνται. Το
ουσιαστικό τέλος της δυναστείας τους όμως δεν θα έρθει πριν το
1258, όταν και οι Μογγόλοι εισέβαλαν στην πρωτεύουσά τους και
σκότωσαν τον τελευταίο χαλίφη. Κάποια από τα μέλη της
δυναστείας κατέφυγαν από τη Βαγδάτη στο Κάιρο όπου
κυριαρχούσαν οι Μαμελούκοι, που στο μεταξύ ανέκοψαν τους
Μογγόλους. Οι Μαμελούκοι ήταν απελεύθεροι σκλάβοι που,
επειδή στελέχωναν το στρατό, απέκτησαν αποφασιστική πολιτική
Περσική μινιατούρα με
θέμα την άλωση της
Βαγδάτης
από
τους
Μογγόλους το 1258. Το
έργο είναι του 14ου αιώνα
και
φυλάσσεται
στο
Βερολίνο.

επιρροή. Η παρουσία Αββάσιδων γαλαζοαίματων στο Κάιρο,
που στο μεταξύ τους είχαν αποδοθεί διακοσμητικοί τίτλοι,
προσέδωσε κύρος στην εξουσία των Μαμελούκων. Το κράτος
των Μαμελούκων άντεξε μέχρι το 1517 όταν και κατακτήθηκε από
τους Οθωμανούς. Οι τελευταίοι, μιμούμενοι την επιτυχή πρακτική

των

Μαμελούκων,

ενίσχυσαν

τη

νομιμοποίηση

της

κυριαρχίας

του

οθωμανικού

Σουλτανάτου ισχυριζόμενοι πως αυτό ήταν η φυσική συνέχεια του Χαλιφάτου. Γι’ αυτόν το
λόγο ο θεσμός του Χαλιφάτου συνέχισε να είναι τυπικά σε ισχύ μέχρι και το 1924, οπότε
καταργήθηκε επίσημα από τον Κεμάλ Ατατούρκ.
Το Χαλιφάτο ως διαμορφωτής της αραβικής ταυτότητας
Στη συλλογική μνήμη των περισσότερων λαών υπάρχει μια εποχή μεγαλείου όπου οι
πρόγονοί τους όχι μόνο ήταν εξαιρετικά δυνατοί και υπολογίσιμοι, αλλά επίσης
πρωτοπορούσαν στις τέχνες και τα γράμματα. Στην περίπτωσή των Αράβων αυτή η χρυσή
εποχή αντιστοιχεί στους πρώτους αιώνες μετά το θάνατο του Μωάμεθ, δηλαδή τότε που η
Δαμασκός και μετέπειτα η Βαγδάτη, διοικούσαν τον κόσμο. Παρ’ όλο που ο Μωάμεθ και οι
διάδοχοί του ισχυρίζονταν πως οι εκστρατείες του αποσκοπούσαν στη διάδοση της νέας
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Το Κοράνι διδασκόταν αμετάφραστο, δηλαδή στα αραβικά. Ο χαλίφης, οι στρατηγοί του, οι
στενοί του συνεργάτες, οι διοικητές των επαρχιών και γενικά όλοι οι ανώτεροι αξιωματούχοι
του ήταν Άραβες. Φυσικό επόμενο ήταν τα
αραβικά να γίνουν η επίσημη γλώσσα της
διοίκησης. Μοιραία, σε πολλές περιοχές τα
αραβικά είτε αναμείχθηκαν με, είτε αντικατέστησαν
τελείως τις τοπικές γλώσσες. Επίσης, επειδή το
Κοράνι συνέχισε να διδάσκεται στο πρωτότυπο,
τα επίσημα αραβικά στο διάβα των αιώνων
Δείγμα από το αρχαιότερο σωζόμενο Κοράνι
που φυλάσσεται στο Πανεπιστήμιο του
Μπέρμιγχαμ.

ελάχιστα άλλαξαν. Τέλος, ακόμα και λαοί που
διατήρησαν τη γλώσσα, όπως οι Πέρσες, ή λαοί
που ήρθαν πολύ αργότερα στην περιοχή και

εξισλαμίστηκαν, όπως οι Σελτζούκοι και οι Οθωμανοί, έσπευσαν να υιοθετήσουν το αραβικό
αλφάβητο. Αποτέλεσμα αυτού του εξαραβισμού ήταν το αραβικό στοιχείο να αφομοιώσει
πληθυσμούς από τα δυτικά παράλια της Βόρειας Αφρικής μέχρι τον Περσικό Κόλπο και από
το Άντεν μέχρι την Ανατολία. Γι’ αυτό και σήμερα στον Αραβικό Σύνδεσμο μετέχουν 22 κράτη
που εκτείνονται στους παραπάνω τομείς.
Επιπρόσθετα, είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως ο εξισλαμισμός των κατακτημένων
περιοχών δεν ήταν υποχρεωτικός καθώς, εφόσον Χριστιανοί και Εβραίοι αποδέχονταν να
ζουν υπό ισλαμική διοίκηση και να πληρώνουν έναν ειδικό φόρο υποτέλειας, την τζιζγία, τότε
μπορούσαν να διατηρήσουν την πίστη τους (Brown, 2011: 59). Και χάρη σε αυτή την
πρόβλεψη, που επέτρεψε την ειρηνική συνύπαρξη Χριστιανών, Εβραίων και Μουσουλμάνων,
υπάρχουν ακόμα και σήμερα διάσπαρτες χριστιανικές και, σε μικρότερο βαθμό, εβραϊκές
κοινότητες στον αραβικό κόσμο.
Με μέσο τη διάδοση του Ισλάμ λοιπόν οι Άραβες από αυτόνομες φυλές εμπόρων της
άνυδρης ερήμου εξελίχθηκαν σε κυρίαρχους της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της
Βόρειας Αφρικής. Η εκτεταμένη κυριαρχία μεταφράστηκε σε επιβολή σχετικής τάξης και
ηρεμίας, μιας κατάστασης που με τη σειρά της ευνόησε την άνθηση των επιστημών και των
τεχνών. Όπως έγινε και με όλες τις άλλες μεγάλες αυτοκρατορίες στην Ιστορία, έτσι και το
Χαλιφάτο επέτρεψε και προώθησε μορφές τέχνης που ήταν σε αντιστοιχία με τις πολιτικές και
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τέχνη που στη συνέχεια θα επηρέαζε σημαντικά τη
συνολική ταυτότητα των Αράβων, δεν ήταν άλλος από
το Ισλάμ.
Η πλέον σημαντική επίδραση της ισλαμικής παράδοσης

* Το τέμενος της Κόρδοβα, το
ανάκτορο της Αλάμπρα στη Γρανάδα
και το μαυσωλείο του Ταζ Μαχάλ στην
Ινδία
αποτελούν
χαρακτηριστική
έκφραση
της
ισλαμικής
αρχιτεκτονικής.

στην τέχνη έχει να κάνει με τον ανεικονισμό, δηλαδή την
απαγόρευση απεικόνισης ανθρώπων και ζώων. Στο
Κοράνι δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά και έτσι ο
ανεικονισμός στηρίζεται κυρίως στο χαντίθ που λέει ότι

Σύνθεση
τριών
φωτογραφιών (Α, Β και Γ).

δημοσίων

όλοι οι καλλιτέχνες τη μέρα της Κρίσης θα πρέπει, για να εισέλθουν στον Παράδεισο, να
δώσουν με την πνοή τους ζωή στα έργα τους (Brown, 2011: 76). Το σκεπτικό είναι πως μόνο
ο Θεός μπορεί να δώσει ζωή και επομένως γλύπτες και ζωγράφοι θα πληρώσουν για την
αμαρτία τους να αναπαριστούν, ως ψεύτικοι θεοί, ανθρώπους και ζώα. Ο ανεικονισμός
τηρήθηκε ευλαβικά τους πρώτους αιώνες μετά την Εγίρα αλλά στη συνέχεια ατόνησε,
ιδιαίτερα μετά το 13ο αιώνα και κυρίως στις κοινότητες των Σιιτών (Grabar, 2007: 39). Βέβαια η
τάση να μην αναπαρίστανται ο Μωάμεθ και οι πιστοί του ακόλουθοι επικράτησε σχεδόν
καθολικά. Εξού και οι βίαιες αντιδράσεις στη δημοσίευση σκίτσων του από εφημερίδα της
Δανίας το 2005. Ενδεικτικό της τάσης μη αναπαράστασης του Προφήτη είναι ο τρόπος που
γυρίστηκε η ταινία «Το Μήνυμα» με τους Άντονι Κουίν και Ειρήνη Παπά που θέμα της είχε τη
ζωή του Μωάμεθ. Ο σκηνοθέτης όχι μόνο δεν εμφανίζει τη μορφή του Μωάμεθ, αλλά δεν
επιτρέπει ούτε καν τη φωνή του να ακουστεί.
Στη σκιά του ανεικονισμού η καλλιτεχνική δημιουργία διοχετεύτηκε στην καλλιγραφία και τη
γεωμετρία. Η καλλιέργεια των παραπάνω προσέφερε τη λύση στην πρόκληση της
διακόσμησης των εμβληματικών κτισμάτων του αραβικού κόσμου που, εξαιτίας της
κοινωνικοπολιτικής δομής του Χαλιφάτου, ήταν είτε τεμένη είτε παλάτια είτε μαυσωλεία.* Το
εσωτερικό και το εξωτερικό των κτιρίων διακοσμήθηκαν κατά βάση με δημοφιλείς στίχους
από το Κοράνι γραμμένους ή σκαλισμένους με τεχνοτροπίες που ακολουθούν αυστηρούς
κανόνες αναφορικά με τη θέση και την απόσταση των γραμμάτων στην κάθε λέξη (Grabar,
2007: 49). Οι ισλαμικές καλλιγραφίες συνήθως βρίσκονται μέσα σε πολυγωνικά πλαίσια που
με τη σειρά τους περιβάλλονται από πολύχρωμες και συμμετρικές ταπετσαρίες. Ένα μοτίβο
που, αν αφαιρέσουμε τις αραβικές επιγραφές, συναντάμε συχνά σε χαλιά και κεντήματα. Η

μεγαλείο βρίσκεται στην Ευρώπη, στην Ανδαλουσία της Ισπανίας.
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Ωστόσο τα επιτεύγματα των Αράβων δεν περιορίστηκαν στην αρχιτεκτονική και τη
διακόσμηση. Υπό την προσωπική επίβλεψη είτε του χαλίφη είτε των διαφόρων τοπικών
αρχόντων, λόγιοι επιφορτίστηκαν με τη διάσωση και
μετάφραση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ως
εκ τούτου μορφές σαν αυτές του Πλάτωνα και του
Αριστοτέλη ήταν και παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς
ανάμεσα στους Άραβες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο
επιφανής

φιλόσοφος

Αλ

Φαράμπι

έφερε

το

προσωνύμιο Δεύτερος Δάσκαλος, δηλαδή δεύτερος
μόνο μετά τον ασύγκριτο Αριστοτέλη (Hattstein, 2007:
54). Επίσης, στον αραβικό κόσμο αναπτύχθηκαν
σημαντικά τα μαθηματικά, η αστρονομία, η ιατρική
και η φαρμακευτική. Είναι ενδεικτικό πως όροι όπως
Σχέδιο σε αραβικό χειρόγραφο με θέμα
την ανατομία του ματιού. Το κειμήλιο
φυλάσσεται στο Κάιρο και χρονολογείται
γύρω στο 1200.

άλγεβρα,

αλκοόλη,

ελιξίριο

και

αλχημεία

έχουν

αραβική προέλευση. Τέλος, οι Άραβες εξέλιξαν και
τελειοποίησαν τον αστρολάβο, το όργανο που η
χρήση του διευκόλυνε κατά πολύ τη ναυσιπλοΐα.

Με άλλα λόγια, το Χαλιφάτο στην ακμή του δεν ήταν μόνο κυρίαρχο και ανεξάρτητο, αλλά
είχε επίσης σημειώσει πολύ μεγάλη πολιτιστική πρόοδο σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Για να
γίνει κατανοητή η διαφορά, αρκεί να γίνει μνεία του γεγονότος ότι την περίοδο των
σταυροφοριών ο μέσος Ευρωπαίος ιππότης, σε αντίθεση με τον Άραβα ομόλογό του, δεν
ήξερε γραφή και ανάγνωση (Hattstein, 2007: 54). Μπορεί ο παραπάνω συσχετισμός να έχει
ανατραπεί εδώ και αιώνες, αλλά η ανάμνησή του εξακολουθεί να παίζει κομβικό ρόλο στο
συλλογικό θυμικό των Αράβων σήμερα. Η νοσταλγία του χαμένου αυτού μεγαλείου
ξεδιπλώνεται ανάγλυφα σε μια σκηνή της κλασικής ταινίας «Λόρενς της Αραβίας».
Συγκεκριμένα, στο σημείο όπου ο Φεϊζάλ συζητά με το νεαρό Βρετανό αξιωματικό Λόρενς και
αναπολεί την εποχή που η Κόρδοβα είχε δημόσιο φωτισμό ενώ το Λονδίνο ήταν ένα απλό
χωριό. Όποιος αγνοεί αυτή τη νοσταλγία δύσκολα θα κατανοήσει το αίσθημα αδικίας από
το οποίο διακατέχεται ένα σημαντικό κομμάτι των Αράβων σήμερα και ακόμα πιο δύσκολα
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Ο αραβικός κόσμος στην αυγή του 20ού αιώνα
Μετά την πτώση των Μαμελούκων το 1517 ο πυρήνας του αραβικού κόσμου πέρασε υπό
οθωμανικό έλεγχο. Μιας και όμως οι Οθωμανοί κυβέρνησαν στο όνομα του Ισλάμ, οι
Άραβες, που στην πλειοψηφία τους ήταν Μουσουλμάνοι, δεν καταπιέστηκαν ιδιαίτερα.
Σταδιακά όμως περιθωριοποιήθηκαν διότι αφενός η Υψηλή Πύλη έδειχνε περισσότερο
ενδιαφέρον για τα δυτικά της σύνορα και αφετέρου γιατί η οικονομική σημασία της Μέσης
Ανατολής είχε μειωθεί αισθητά. Η πρόοδος στη ναυσιπλοΐα, που οδήγησε στην ανακάλυψη
νέων χωρών και αναβάθμισε την ασφάλεια της διά θαλάσσης προσέγγισης της Ινδίας,
έθεσε τους χερσαίους εμπορικούς άξονες της Μέσης Ανατολής σε δεύτερη μοίρα. Με απλά
λόγια, η Δαμασκός και η Βαγδάτη δεν ήταν πλέον κρίσιμα εμπορικά σταυροδρόμια. Υπό
αυτές τις συνθήκες, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπήκε σε τροχιά παρακμής και έγινε ο
Μεγάλος Ασθενής της Ανατολής, η αποξένωση μεταξύ Οθωμανών και Αράβων οξύνθηκε.
Η πρώτη σοβαρή αμφισβήτηση της οθωμανικής κυριαρχίας από
πλευράς Αράβων εκδηλώθηκε στην Αίγυπτο (σ.σ. στην εν λόγω
επαρχία περιλαμβανόταν και το Σουδάν στη νότια κοιλάδα του
Νείλου) από τον Μοχάμεντ Αλή, ο οποίος μεταξύ άλλων ήταν ο
πατέρας του Ιμπραήμ που παραλίγο να κατατροπώσει την
ελληνική επανάσταση. Ο Μοχάμεντ Αλή, παρόλο που δικαίως
θεωρείται ιδρυτής της σύγχρονης Αιγύπτου, δεν ήταν Άραβας.
Αντίθετα ήταν αλβανικής καταγωγής και μάλιστα γεννήθηκε στην
Ελαιογραφία του
Μοχάμεντ Αλή. Το έργο,
που σήμερα βρίσκεται
στις Βερσαλλίες,
φιλοτέχνησε ο Auguste
Couder το 1841.

Καβάλα. Στην Αίγυπτο στάλθηκε ως επικεφαλής ενός μικρού
σώματος το 1801 για να συνεισφέρει στην εμπέδωση της τάξης
που είχε διασαλευθεί μετά τη σύντομη κατοχή της περιοχής από το
Ναπολέοντα. Μέσα σε τέσσερα χρόνια ο φιλόδοξος και έξυπνος
στρατιωτικός, επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστη πολιτική μαεστρία,

κατάφερε να γίνει άρχοντας της Αιγύπτου. Αν και από την αρχή της κυριαρχίας του ο
Μοχάμεντ Αλή είχε εξασφαλίσει διευρυμένη αυτονομία από το σουλτάνο, εντούτοις στην
πορεία του χρόνου ήρθε σε σύγκρουση μαζί του. Το 1839, μετά από σειρά νικηφόρων
μαχών

του

Ιμπραήμ

εναντίον

των

Οθωμανών,

η

προέλασή

του

προς

την

Κωνσταντινούπολη σταμάτησε μόνο μετά από ευρωπαϊκές πιέσεις (Hattstein, 2007: 543).

Αιγύπτου, μιας από τις σημαντικότερες αραβικές χώρες, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με τις
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αλλαγές που εισήγαγε σε στρατό, δημόσια διοίκηση, οικονομία και δικαιοσύνη έφερε την
Αίγυπτο

πλησιέστερα

στα

ευρωπαϊκά

πρότυπα.

Ενδεικτικό

του

χαρακτήρα

των

μεταρρυθμίσεών του είναι ότι το 1832 επέτρεψε σε ένα Γάλλο γιατρό να ιδρύσει στο Κάιρο
ιατρική σχολή για γυναίκες. Δεύτερον, επειδή πίστευε πως η Ευρώπη είχε κάνει μεγάλη
πρόοδο στις επιστήμες και την τεχνολογία, αφενός ενθάρρυνε νέους να σπουδάσουν στην
Ευρώπη και αφετέρου παρότρυνε τη μετάφραση ευρείας γκάμας γαλλικών βιβλίων στα
αραβικά. Με αυτές του τις κινήσεις ακούσια δημιούργησε μια γενιά που έμελλε να παίξει
καθοριστικό ρόλο στη Νάχντα, δηλαδή την αναγέννηση της αραβικής λογοτεχνίας (Hassan,
2011: 39).
Οι διάδοχοι του Μοχάμεντ Αλή (σ.σ. ο Ιμπραήμ πέθανε
πριν τον πατέρα του) αποδείχτηκαν πολύ κατώτεροι
του προκατόχου τους. Η χώρα, εξαιτίας της αδυναμίας
της να εξυπηρετήσει τα δάνεια που είχε πάρει για την
κατασκευή μεγάλων έργων όπως η διώρυγα του
Σουέζ, οδηγήθηκε σε πολιτική αναταραχή που έφερε
στην εξουσία τον αξιωματικό Ουράμπι, που ήταν
Σκίτσο με θέμα την παράδοση του
Ουράμπι στο στρατηγό Drury Lowe το
1882. Το σκίτσο βρίσκεται σε βιβλίο του
1895 που φυλάσσεται στη Βρετανική
Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο.

αντίθετος στον ξένο έλεγχο. Οι Βρετανοί απάντησαν
δυναμικά και το 1882, μετά από ένα σύντομο πόλεμο,
η Αίγυπτος έγινε άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα των
αποικιών τους.

Η παρακμή της Αιγύπτου το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα όχι μόνο εξανέμισε τις ελπίδες για
αναβίωση του αραβικού μεγαλείου, αλλά ήταν επίσης ενδεικτική του τι συνέβαινε παντού
στον αραβικό κόσμο. Η Λιβύη έγινε ιταλική αποικία, η
Αλγερία γαλλική και το Μαρόκο μοιράστηκε μεταξύ
Γάλλων και Ισπανών

(Hattstein, 2007: 580). Οι

Βρετανοί ακόμα είχαν μετατρέψει σε αποικίες τους το
Κουβέιτ, το Ομάν και την Υεμένη. Την ίδια στιγμή η
Μεσοποταμία και η Παλαιστίνη εξακολουθούσαν να
είναι

υπό

χαλαρό οθωμανικό

έλεγχο.

Όμως

η

Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν σε βαθιά κρίση
στις τάξεις του στρατού και της διοίκησης. Ο
εθνικισμός των Νεότουρκων προήγαγε την τουρκική
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ταυτότητα σε βάρος της οθωμανικής, μεγαλώνοντας έτσι το χάσμα μεταξύ Τούρκων και
Αράβων. Σε αυτό το σημείο η Υψηλή Πύλη, σε μια απέλπιδα προσπάθεια επιβίωσης, σύνηψε
στρατηγική συμμαχία με τη Γερμανία. Η κάθοδος Γερμανών, δηλαδή χριστιανών και
Ευρωπαίων, συμβούλων στις αραβικές επαρχίες όχι μόνο επιδείνωσε περαιτέρω τις σχέσεις
μεταξύ κατοίκων και αρχών, αλλά επίσης έδειχνε να επιβεβαιώνει όσους υποστήριζαν πως
μία νέα σταυροφορία ήταν σε εξέλιξη. Και αυτή ήταν πάνω κάτω η κατάσταση στην οποία
βρήκε ο 20ός αιώνας τον αραβικό κόσμο.
Οι αλγεινές συνέπειες της αποικιοκρατίας και του τουρκικού εθνικισμού έδωσαν ώθηση σε
ιδεολογικούς κύκλους που, ενώ αποδέχονταν τη στρατιωτική και τεχνολογική υπεροχή της
Δύσης, αρνούνταν στους Ευρωπαίους την όποια ηθική ή πνευματική ανωτερότητα.
Αποτέλεσμα αυτών των ζυμώσεων ήταν ένα κίνημα που αφενός πρόκρινε την υιοθέτηση
των υλικών επιτευγμάτων της Δύσης και αφετέρου καλούσε σε μια επιστροφή στις βασικές
ισλαμικές αξίες και διδαχές. Το συγκεκριμένο κίνημα, που αποτελεί τη ρίζα αυτού που σήμερα
αποκαλούμε ακραίο πολιτικό Ισλάμ, στα τέλη του 19ου αιώνα εκφράστηκε κυρίως με την
εξέγερση του Μάχντι στο Σουδάν εναντίον των Βρετανών και με την ενίσχυση της οικογένειας
των Σαούντ στην Αραβική Χερσόνησο, που ήταν θιασώτες μιας πουριτανικής εκδοχής του
σουνιτικού Ισλάμ. Οι παραπάνω εξελίξεις ήταν ενδεικτικές για το πού μπορούσε να οδηγήσει
η δικαιολογημένη καχυποψία των Αράβων έναντι των Ευρωπαίων. Παρ’ όλ’ αυτά ο 20ός
αιώνας βρήκε τους Ευρωπαίους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον έλεγχο του
αραβικού κόσμου.
Συμφωνία Σάικς Πίκο και Κράτη υπό Εντολή
Όταν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των ισχυρών βιομηχανικών κρατών της Ευρώπης οδήγησαν
στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, η Μέση Ανατολή εξελίχθηκε σε ένα από τα δευτερεύοντα μέτωπα
της ευρύτερης σύρραξης. Αυτό δεν έγινε μόνο επειδή ο πόλεμος ήταν ευκαιρία να λυθεί
ριζικά το Ανατολικό Ζήτημα που εκκρεμούσε, αλλά και επειδή είχε γίνει γνωστό πως το
υπέδαφος της περιοχής ήταν πλούσιο σε πετρέλαιο. Με δεδομένη τη συμμαχία των
Οθωμανών με τους Γερμανούς, οι Βρετανοί ήρθαν σε σύγκρουση με την Υψηλή Πύλη και, με
ορμητήριά τους την Αίγυπτο και το Κουβέιτ, προσπάθησαν να ελέγξουν τα εδάφη ανάμεσα
στη Μεσόγειο και τον ποταμό Τίγρη. Για να διευκολύνουν τα σχέδιά τους ήρθαν σε

Πασά στη Συρία εναντίον Αράβων (Tamari, 2016: 580). Η πιο σημαντική και επιφανής
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υποστήριξη από το ντόπιο στοιχείο ήρθε για τους Βρετανούς από τις δυνάμεις του Φεϊζάλ,
γιου του Εμίρη Χουσεΐν της Μέκκα. Η κλασική ταινία
«Ο Λόρενς της Αραβίας» περιγράφει γλαφυρά πώς οι
Βρετανοί τον προσεταιρίστηκαν και πώς στο τέλος του
αρνήθηκαν αυτό που επεδίωκε, δηλαδή ένα ενιαίο
αραβικό κράτος από το Χαλέπι μέχρι το Άντεν, λόγω
της συμφωνίας που από το 1916 είχαν μυστικά
διαπραγματευτεί

οι

διπλωμάτες

Μαρκ

Σάικς

και

Φρανσουά Ζορζ Πίκο.
Η συμφωνία Σάικς Πίκο μπορεί να μην εφαρμόσθηκε
κατά γράμμα, το πνεύμα της ωστόσο καθόρισε
καταλυτικά τη μορφή που πήρε ο χάρτης της περιοχής
μετά τον πόλεμο. Πρέπει να τονιστεί πως τα αυθαίρετα
σύνορα που οριοθέτησαν Βρετανοί και Γάλλοι για τη

Ο χάρτης της συμφωνίας Σάικς Πίκο με
τις υπογραφές των εμπνευστών του
κάτω δεξιά. Το κειμήλιο συγκαταλέγεται
στα Εθνικά Αρχεία της Βρετανίας.

Μέση Ανατολή συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι και
σήμερα. Ως εκ τούτου οι συγκεκριμένες οριογραμμές αποτελούν μια συνεχή υπενθύμιση της
ιστορικής αδικίας που διέπραξε η Δύση έναντι του αραβικού κόσμου και συνακόλουθα
εξηγούν την καχυποψία με την οποία πολλοί Άραβες αντιμετωπίζουν συχνά τους Δυτικούς.
Λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ευρώπη τα υπουργεία εξωτερικών των χωρών της
Αντάντ, δηλαδή Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ρωσία, ανέθεσαν σε μια ομάδα εξειδικευμένων
διπλωματών να συμφωνήσουν στο μερίδιο που σε περίπτωση νίκης κάθε συμμαχική χώρα
θα αποσπούσε έμμεσα ή άμεσα από τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Υπενθυμίζεται

πως

η

τελευταία

πολεμούσε

στο

πλευρό

της

Γερμανίας

και

της

Αυστροουγγαρίας. Οι μυστικές διαβουλεύσεις διήρκεσαν από το Νοέμβριο του 1915 μέχρι το
Μάιο του 1916, οπότε και υπογράφηκε η τελική συμφωνία. Εκ μέρους της Ρωσίας υπέγραψε
ο επικεφαλής της τσαρικής διπλωματίας Σαζόνοφ, ενώ τις Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία
δέσμευσαν οι υπογραφές των διπλωματών Σάικς και Πίκο αντίστοιχα. Επειδή η τσαρική
Ρωσία έπαψε να υφίσταται πριν το τέλος του πολέμου και επειδή το τελικό κείμενο δεν
προέβλεπε παρουσία της Ρωσίας πέραν του Βοσπόρου, η συμφωνία έμεινε γνωστή ως
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συμφωνία Σάικς Πίκο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

Αντικειμενικός σκοπός της συμφωνίας ήταν η αποτροπή μιας
σύγκρουσης μεταξύ Βρετανών και Γάλλων στη Μέση Ανατολή
μετά τον πόλεμο. Γι’ αυτό τον λόγο οι Σάικς και Πίκο, χαράζοντας
μια νοητή γραμμή από το λιμάνι της Άκρας έως το Κιρκούκ,
χώρισαν με πολύ ξεκάθαρο τρόπο τον βρετανικό από το
γαλλικό τομέα. Ό,τι ήταν κάτω από αυτή τη γραμμή πήγαινε στο
Λονδίνο και ό,τι ήταν πάνω από τη γραμμή πήγαινε στο Παρίσι.
Κάθε τομέας χωριζόταν σε ένα τμήμα όπου ο έλεγχος από την
αποικιακή δύναμη θα ασκούνταν άμεσα και σε ένα δεύτερο, στο
Φωτογραφία του 1917 που
απαθανατίζει την παράδοση της Ιερουσαλήμ στους
Βρετανούς. Η φωτογραφία
βρίσκεται στο Κογκρέσο
στην Ουάσιγκτον.

οποίο ο έλεγχος θα ήταν έμμεσος. Η συμφωνία έκανε λόγο και
για ένα ακόμα τμήμα που αφορούσε στο οθωμανικό Σαντζάκι
της Ιερουσαλήμ. Η παραπάνω περιοχή, λόγω της θρησκευτικής
της σημασίας, θα ετίθετο υπό διεθνή έλεγχο.

Όταν λοιπόν ο Χουσεΐν τον Ιούνιο του 1916 ξεκινούσε την αραβική εξέγερση ενάντια στον
οθωμανικό έλεγχο δεν ήξερε τι είχαν αποφασίσει οι σύμμαχοί του λίγες μέρες πριν. Η μυστική
συμφωνία όμως θα γινόταν γνωστή το Νοέμβριο του 1917. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τη
ρωσική επανάσταση οι μπολσεβίκοι βρήκαν ένα αντίτυπο της συμφωνίας και, κατόπιν
υποδείξεων της νέας ηγεσίας, το μέχρι τότε απόρρητο κείμενο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
Ισβέστια. Ο Χουσεΐν και οι Άραβες εν γένει δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά. Έτσι σε μεγάλο
βαθμό έμειναν να ελπίζουν πως Βρετανοί και Γάλλοι δε θα εφάρμοζαν όσα φαινόταν ότι
είχαν προαποφασίσει. Σε αυτό το πλαίσιο, λίγο πριν το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη ο
Χουσεΐν έστειλε το Φεϊζάλ να δημιουργήσει τετελεσμένο γεγονός καταλαμβάνοντας τη
Δαμασκό. Οι Γάλλοι, που στο μεταξύ είχαν εγκατασταθεί στη Βηρυτό, εκστράτευσαν το 1920
στη Συρία και υποχρέωσαν το Φεϊζάλ σε φυγή. Σε αντιστάθμισμα οι Βρετανοί τοποθέτησαν
το Φεϊζάλ βασιλιά στο γειτονικό Ιράκ, που είχαν καταλάβει πλήρως από το 1917. Οι εξελίξεις
κατέστησαν σαφές στους πάντες πως Βρετανοί και Γάλλοι
έπαιζαν τον πιο καθοριστικό ρόλο στα ζητήματα της
Μέσης Ανατολής και συνεπώς η συμφωνία Σάικς Πίκο
κάθε άλλο παρά νεκρό γράμμα αποτελούσε.
Τελικά αντί των τομέων άμεσου και έμμεσου ελέγχου
χάρτης περιλάμβανε το Λίβανο και τη Συρία υπό γαλλική
εντολή και το Ιράκ, την Υπεριορδανία (μετέπειτα Ιορδανία)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

30

προκρίθηκε η λύση των Κρατών υπό Εντολή. Ο τελικός

σελίδα

Ο Φεϊζάλ στις Βερσαλλίες το 1919.
Πίσω του δεξιά διακρίνεται ο
Λόρενς.

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

και Παλαιστίνη υπό βρετανική εντολή. Η Αίγυπτος έγινε ανεξάρτητη, αλλά το Λονδίνο
συνέχισε να έχει μεγάλη επιρροή στο Κάιρο. Το αποτέλεσμα μπορεί να απέκλεισε τον
ανταγωνισμό μεταξύ Βρετανών και Γάλλων, δεν κατάφερε όμως να επιφέρει σταθερότητα
διότι όχι μόνο οι ντόπιοι πληθυσμοί δεν επιθυμούσαν τον έλεγχο των Ευρωπαίων, αλλά
επίσης τα νεότευκτα κράτη είχαν στο εσωτερικό τους συμπαγείς θρησκευτικές και εθνικές
μειονότητες που συχνά προεκτείνονταν πέραν των τεχνητών συνόρων. Ενδεικτικό της
ελαφρότητας με την οποία αρχικά αντιμετώπισαν οι Βρετανοί την κατάσταση ήταν οι
χειρονομίες καλής θέλησης προς τον οίκο του Χουσεΐν μετά την εκδίωξη του Φεϊζάλ από τη
Δαμασκό, δηλαδή από το γαλλικό τομέα ευθύνης.
Οι Βρετανοί, πιστεύοντας ότι η αποτελεσματική διοίκηση των νέων κρατών ήταν εφικτή
εφόσον στο προσκήνιο υπήρχαν επιφανείς γηγενείς παράγοντες, έκαναν τους γιους του
Χουσεΐν βασιλιάδες σε τρεις χώρες. Ο Φεϊζάλ έγινε μονάρχης στο Ιράκ, ο Αμπντάλα στην
Υπεριορδανία και ο Αλή στη Χετζάζη, περιοχή στα δυτικά παράλια της Αραβικής
Χερσονήσου που περιλαμβάνει τη Μέκκα και τη Μεδίνα. Οι δύο πρώτοι συνάντησαν πολλές
δυσκολίες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενώ ο τρίτος ανατράπηκε σχεδόν
αμέσως από τον Ιμπν Σαούντ που ίδρυσε τη Σαουδική Αραβία. Η μη επέμβαση των
Βρετανών υπέρ του Αλή εξηγείται και από το γεγονός ότι ακόμα δεν ήταν γνωστό πόσο
πλούσιο ήταν το υπέδαφος της περιοχής. Είναι χρήσιμο να τονιστεί πως η πρώτη εξόρυξη
πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία έγινε το 1938. Εν κατακλείδι, το πόσο αυθαίρετο και
πρόχειρο ήταν το μοίρασμα της Μέσης Ανατολής μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο θα
φαινόταν τα επόμενα χρόνια, καθώς όλα σχεδόν τα νέα κράτη βίωσαν εντάσεις που τα
άλλαξαν ριζικά. Ωστόσο, πουθενά αλλού αυτές οι εντάσεις δεν ήταν τόσο ανυπέρβλητες
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όσο στην υπό βρετανική εντολή Παλαιστίνη.
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Η οριοθέτηση των συνόρων της Μέσης Ανατολής όπως την είχε προτείνει ο
συνταγματάρχης Τ. Ε. Λόρενς το Νοέμβριο του 1918. Η πρόταση, που απηχούσε τις
υποσχέσεις που είχαν δοθεί στο Χουσεΐν της Μέκκα, δεν έγινε δεκτή. Ο χάρτης φυλάσσεται
στα Εθνικά Αρχεία της Βρετανίας.
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Δραστηριότητες Αυτοαξιολόγησης ΙΙ
Ανοικτά Ερωτήματα
1. Πολλά σιιτικά τεμένη είναι αφιερωμένα στον Αλή, τη Φατιμά και τον γιο
τους Χουσεΐν. Προσπαθήστε να εξηγήσετε το εν λόγω φαινόμενο με
βάση τη διάσπαση του μουσουλμανικού κόσμου σε Σουνίτες και Σιίτες.
2. Με δεδομένο πως οι ιστορίες που συναντάμε στις «Χίλιες και Μια Νύχτες»,
όπως για παράδειγμα ο «Αλλαντίν και το Μαγικό Λυχνάρι», εκτυλίσσονται
με φόντο τη Βαγδάτη, εντοπίστε σε ποια εποχή και Χαλιφάτο
αναφέρονται.
3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
1. Ο τελευταίος από τους τέσσερις Ορθούς Χαλίφηδες ήταν ο ………..
Α) Μουαβίγια.
Β) Αλή.
Γ) Αμπού Μπακρ.
2. Ο όρος ……….. δεν έχει αραβική προέλευση.
Α) γεωμετρία
Β) άλγεβρα
Γ) ελιξίριο
3. Η πόλη που γεννήθηκε ο θεωρούμενος ιδρυτής της σύγχρονης
Αιγύπτου Μοχάμεντ Αλή είναι ………..
Α) το Κάιρο.
Β) η Αλεξάνδρεια.
Γ) η Καβάλα.
4. Εκείνος που κατήργησε επισήμως το Χαλιφάτο ήταν ο ………..
Α) Μωάμεθ.
Β) Αλή.
Γ) Κεμάλ.
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5. Η συμφωνία Σάικς Πίκο πήρε το όνομα της από τον Βρετανό Σάικς και
το ……….. Πίκο.
Α) Ρώσο
Β) Γάλλο
Γ) Γερμανό

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Όψεις του προσφυγικού φαινομένου
Project PRESS

ΙΙΙ. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Το παλαιστινιακό ζήτημα
Η πρώτη ξεκάθαρη αναφορά στον όρο Παλαιστίνη, που προφανώς είναι συγγενικός των
λέξεων Φιλισταία και Φιλισταίοι, γίνεται από τον Ηρόδοτο. Ο όρος, που συνέχιζε να
χρησιμοποιείται, αντικατέστησε την επίσημη ονομασία της Ιουδαίας μετά την εξέγερση του
Μπαρ Κόχμπα. Συγκεκριμένα, αφού ο Αδριανός το 135 μ.Χ. συνέτριψε την εξέγερση των
Ιουδαίων, ένωσε την επαρχία της Ιουδαίας με τη γειτονική επαρχία της Συρίας σε μια νέα
οντότητα, την επαρχία Συρία-Παλαιστίνη. Έκτοτε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, από τους
εφήμερους άρχοντες της περιοχής αναφέρονταν σε αυτήν ως Παλαιστίνη. Το ίδιο έκανε και
το περίφημο Αραβικό Γραφείο των Βρετανών στο Κάιρο που ιδρύθηκε το 1915 μετά από
υπόδειξη του Σάικς.
Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αραβικές επαρχίες η Παλαιστίνη είχε μια
ιδιαιτερότητα, ήταν η ιστορική κοιτίδα των Εβραίων που από τα τέλη
του 19ου αιώνα είχαν εκδηλώσει την πρόθεση να ιδρύσουν δικό τους
κράτος. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει σαφές πως μετά την
εξέγερση του Μπαρ Κόχμπα πολλοί Εβραίοι αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τις εστίες τους και
έτσι

έγιναν

μειοψηφία

στην

κοιτίδα τους. Στο διάβα των
Φωτογραφία
του
Χερτζλ στη Βασιλεία
της Ελβε-τίας. Η λήψη
της έγινε από τον
Ephraim Moses Lilien
το 1901.

αιώνων, και καθώς η ευρύτερη
περιοχή άλλαζε διαρκώς χέρια,
οι

Εβραίοι

διασκορπίστηκαν

τόσο στην Ασία όσο και στη

Βόρεια Αφρική ή την Ευρώπη. Πολλοί από αυτούς
αφομοιώθηκαν από τις ντόπιες πλειοψηφίες, αλλά
αρκετοί κατάφεραν να κρατήσουν τα έθιμα και κυρίως
τη θρησκεία τους. Στη χριστιανική Δύση οι Εβραίοι για
αιώνες θα ήταν θύματα διακρίσεων ή ακόμα και

Φωτογραφία από το ανάγλυφο
διάκοσμο της Αψίδας του Τίτου στη
Ρώμη που αναπαριστά την άλωση της
Ιερουσαλήμ και του Ναού του
Σολομώντα
από
το
Ρωμαίο
αυτοκράτορα.
Η
λήψη
της
φωτογραφίας έγινε από τον Anthony
Majanlahti στις 29-04-2005.

διωγμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι διώξεις του 1492 στην Ισπανία, που είχαν

παράδοσης να επιδεικνύεται ανεκτικότητα στους λεγόμενους Λαούς της Βίβλου, δηλαδή σε
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χριστιανούς και Εβραίους. Παρ’ όλ’ αυτά οι εβραϊκές κοινότητες παρέμειναν μειοψηφικές σε
όλες τις περιοχές του αραβικού κόσμου και η Παλαιστίνη κάθε άλλο παρά εξαίρεση
αποτελούσε.
Ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζουν το 19ο αιώνα στην Ευρώπη είναι η ώθηση των
διαφόρων εθνικισμών. Η γενικότερη τάση δεν άφησε ανεπηρέαστες τις εβραϊκές κοινότητες
και έτσι ένας ανάλογος εθνικισμός άρχισε να μορφοποιείται. Οι σχετικές ζυμώσεις
ενισχύθηκαν περαιτέρω στη σκιά των τσαρικών πογκρόμ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ουγγρικής
καταγωγής Εβραίος δημοσιογράφος Θεόδωρος Χερτζλ οργάνωσε το 1897 στη Βασίλεια της
Ελβετίας το συνέδριο που δημιούργησε τον Παγκόσμιο Σιωνιστικό Οργανισμό. Σκοπός του
οργανισμού ήταν να ασκήσει πιέσεις στη διεθνή κοινότητα ώστε να δημιουργηθεί ένα
κράτος για τους Εβραίους στη βιβλική τους κοιτίδα, δηλαδή στην Παλαιστίνη.*
Στο πνεύμα ενός παλιού συνθήματος που έλεγε: «μια
χώρα χωρίς λαό για ένα λαό χωρίς πατρίδα»,** οι
θιασώτες του εβραϊκού εθνικισμού στήριξαν ηθικά και
υλικά τη μετανάστευση Εβραίων στους Άγιους Τόπους. Η
λεγόμενη Αλίγια, δηλαδή η ανάβαση των Εβραίων στις
ρίζες τους, όχι μόνο θα διατάραζε τα δεδομένα της

* Αξίζει να σημειωθεί πως πριν
καταλήξουν
στη
λύση
της
Παλαιστίνης,
μεταξύ
των
πρωτοπόρων σιωνιστών γινόταν
σοβαρή
συζήτηση
για
την
εγκατάσταση της νέας χώρας σε
εδάφη
της
Αργεντινής,
της
Ουγκάντας ή της
Ανατολικής
Σιβηρίας.

περιοχής, αλλά και θα εκκινούσε ένα σπιράλ εντάσεων που, όπως είναι γνωστό,
συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
Μετά το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου η αλίγια γνώρισε νέα δυναμική εξαιτίας της
βρετανικής πολιτικής. Το 1917 ο Βρετανός υπουργός εξωτερικών Μπάλφουρ υπέγραψε μια
επιθυμίας του βρετανικού στέμματος να δημιουργηθεί μια

καθώς οι Βρετανοί όχι μόνο είχαν αθετήσει τις υποσχέσεις τους

** Η πρώτη καταγεγραμμένη
αναφορά της φράσης γίνεται
το 1843 από ένα Σκωτσέζο
κληρικό. Πολλοί Βρετανοί θα
την επαναλάβουν τα επόμενα
χρόνια
και
δεν
θα
αναπαραχθεί επίσημα από
τους Εβραίους εθνικιστές μέχρι
το 1901. Μπορεί η φράση να
μην ήταν εβραϊκή επινόηση,
αλλά σίγουρα υιοθετήθηκε
από τους υποστηρικτές της
Αλίγια και αναμφίβολα έπαιξε
ρόλο στις εξελίξεις.

απέναντι στον Χουσεΐν της Μέκκα, αλλά επιπλέον φαίνονταν

(Πηγή: Muir, 2008: 55-62).

εθνική εστία για τους Εβραίους σε τμήμα της Παλαιστίνης. Η
διακήρυξη

έγινε

αμέσως

δημόσια

και

το

κατά

πόσο

εξακολούθησε να αποτελεί πυξίδα της βρετανικής πολιτικής
φάνηκε το 1920. Τότε το Λονδίνο διόρισε ως ύπατο αρμοστή
στην υπό εντολή Παλαιστίνη τον εβραϊκής καταγωγής Βρετανό
πολιτικό Χέρμπερτ Σάμιουελ. Τόσο στην Παλαιστίνη, όσο και

σελίδα

στα γειτονικά κράτη οι Άραβες ένιωσαν διπλά προδομένοι,
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να δρομολογούν την αναβίωση του μεγαλύτερου εφιάλτη στο συλλογικό θυμικό των
Αράβων, αυτή των σταυροφοριών.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει μια σύντομη
αναφορά στο τι ακριβώς ήταν οι σταυροφορίες και τι
αντίκτυπο είχαν στους Άραβες. Από τον 10ο αιώνα το
Χαλιφάτο των Αββάσιδων είχε περιπέσει σε παρακμή
με αποτέλεσμα ο αραβικός κόσμος να μαστίζεται από
εσωτερικές έριδες. Σε αυτό το πλαίσιο, όταν ο Πάπας

Ελαιογραφία με θέμα την κατάκτηση της
Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους.
Το έργο είναι του Émile Signol,
φιλοτεχνήθηκε το 1847 και σήμερα
βρίσκεται στις Βερσαλλίες.

Ουρβάνος Β΄ κάλεσε τους χριστιανούς άρχοντες να
ανακτήσουν

τους

Αγίους

Τόπους

από

τους

μουσουλμάνους, δεν προβλεπόταν μεγάλη αντίσταση
από τους Άραβες. Πράγματι λίγα χρόνια αργότερα,

και συγκεκριμένα το 1099, μια ευρωπαϊκή δύναμη με σύμβολό
της το χριστιανικό σταυρό θα έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Την
είσοδο στην πόλη ακολούθησε εκτεταμένη σφαγή που διήρκεσε
δέκα

ημέρες.

Οι

περιγραφές

που

χρονικογράφους των Σταυροφόρων

σώζονται

από

τους

είναι ενδεικτικές της

αγριότητας και της έκτασης της σφαγής.* Επιπλέον, όταν πια οι
σφαγές

σταμάτησαν

οι

Σταυροφόροι

εκδίωξαν

Μουσουλμάνους και Εβραίους, ενώ παράλληλα κάλεσαν

* Από τις πιο χαρακτηριστικές
περιγραφές είναι αυτή του
Φουλχέριου: «Περίπου δέκα
χιλιάδες καρατομήθηκαν στο
Ναό. Αν ήσασταν εκεί, τα
πόδια σας θα βάφονταν
μέχρι τους αστραγάλους από
το αίμα της σφαγής. Κανείς
τους δεν απέμεινε ζωντανός.
Δεν χαρίστηκαν ούτε στις
γυναίκες και στα παιδιά».
(Πηγή: Fulcher, 1969: 122)

άλλους Ευρωπαίους να έρθουν και να εποικίσουν την
κατακτημένη γη (Riley-Smith, 2014: 83).
Οι κτήσεις των Σταυροφόρων έμοιαζαν με καρφί στο μάτι των Μουσουλμάνων αρχόντων.
Δεν πρέπει να λησμονείται πως η Ιερουσαλήμ είναι ο τρίτος ιερότερος τόπος του Ισλάμ,
καθώς από εκεί υποτίθεται αναλήφθηκε στους ουρανούς ο Μωάμεθ στο Νυχτερινό Ταξίδι. Γι’
αυτό άλλωστε αρχικά οι Μουσουλμάνοι προσεύχονταν στην κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ
(Brown, 2011: 24). Ο συνδυασμός σφαγών, διωγμών και ηθικών προσβολών έκανε τους
Άραβες να ανασυνταχθούν και να βάλουν σκοπό την απελευθέρωση της Παλαιστίνης από
τους Ευρωπαίους εισβολείς. Το 1187, σχεδόν έναν αιώνα μετά την απώλειά της, ένας
στρατός Αράβων υπό την ηγεσία του κουρδικής καταγωγής σουλτάνου Σαλαντίν

μπορούσαν να ασκούν ελεύθερα τη θρησκεία τους.
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Ο Σαλαντίν ανακτώντας την Ιερουσαλήμ αποκατέστησε τη χαμένη τιμή του Ισλάμ, γι’ αυτό
και έγινε ο πιο επιφανής και γνωστός ηγέτης της ισλαμικής και αραβικής παράδοσης, εξού
και η κουρδική καταγωγή του συχνά αποσιωπείται. Η Ιερουσαλήμ θα παρέμενε υπό σχεδόν
συνεχή ισλαμική εποπτεία μέχρι το 1917, όταν και τον έλεγχο της πόλης ανέλαβε βρετανική
φρουρά. Λίγο αργότερα, όταν πια έγιναν γνωστές οι προθέσεις του Λονδίνου για το μέλλον
της Παλαιστίνης, συναισθήματα αγανάκτησης άρχιζαν να πλημμυρίζουν την αραβική ψυχή
όχι μόνο εξαιτίας της συντελούμενης αδικίας στο γηγενή πληθυσμό, αλλά και επειδή
φαινόταν στους Άραβες ότι οι Βρετανοί, με πρόσχημα τη δημιουργία εβραϊκής εστίας,
επεδίωκαν να ξαναστήσουν έναν οιονεί σταυροφορικό προμαχώνα. Η αλήθεια είναι πως η
συγκεκριμένη οπτική δεν ήταν ακριβής. Εφόσον όμως αυτό δεν έγινε άμεσα ξεκάθαρο,
επόμενο ήταν η καχυποψία των περισσότερων Αράβων να μην περιοριστεί και
συνακόλουθα να αυξηθούν οι τριβές μεταξύ των κοινοτήτων στην περιοχή.
Οι αυξημένες εβραϊκές μεταναστευτικές ροές προς την Παλαιστίνη μετά το 1920, αν και δεν
ήταν ικανές να αλλάξουν άμεσα και δραματικά τη δημογραφία της περιοχής, κατάφεραν
εντούτοις
κοινότητα

να
των

επιφέρουν
Εβραίων,

σημαντικές
το

αλλαγές.

λεγόμενο

Η

Γισούβ,

αποτελούνταν στην πλειοψηφία του από ανθρώπους
που συνδύαζαν ιδεολογική αποφασιστικότητα και
οργανωτική αποτελεσματικότητα. Δείγμα του πόσο
ικανοί ήταν αποτελεί η δημιουργία και ανάπτυξη του
Άποψη της Λεωφόρου Ρότσιλντ του Τελ
Αβίβ στα μέσα της δεκαετίας του 1930.

Τελ Αβίβ. Η σημερινή πρωτεύουσα του Ισραήλ άρχισε
να κτίζεται σε ένα ορεινό προάστιο της Γιάφα, σε

εκτάσεις που είχαν αγοραστεί από Βεδουίνους, και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1940 είχε
γίνει μια δυναμική πόλη 200 χιλιάδων κατοίκων. Οι επιτυχίες του Γισούβ σε συνδυασμό με τον
ερχομό και την εγκατάσταση περισσότερων Εβραίων στην Παλαιστίνη αύξησαν τις
ανησυχίες του αραβικού στοιχείου που κατηγορούσαν τις βρετανικές αρχές για συμπαιγνία
με την εβραϊκή κοινότητα. Η αλήθεια είναι πως οι Βρετανοί μάλλον προσπαθούσαν να βρουν
ερείσματα για την εξουσία τους και στις δύο κοινότητες, αλλά οι ενέργειές τους είχαν τα

σελίδα
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Το 1933 απαγορεύθηκε η εγκατάσταση νέων Εβραίων
μεταναστών, αλλά επειδή εκείνοι συνέχιζαν να έρχονται
παράτυπα,

το

1936

ξέσπασε

αραβική

εξέγερση.

Η

τελευταία καταπνίγηκε μετά από τρία χρόνια και στην
καταπολέμησή της πήραν μέρος εβραϊκές πολιτοφυλακές.
Όμως,

η

γενικότερη

πολιτική

των

Βρετανών

δεν

ικανοποιούσε το Γισούβ. Ο βαθμός αποξένωσης και των
δύο

κοινοτήτων

απέναντι

στις

βρετανικές

αρχές

αποτυπώνεται ανάγλυφα στις μετέπειτα προσπάθειες
εκπροσώπων τους να έρθουν σε συνεννόηση με τον
αντίπαλο της Μεγάλης Βρετανίας, δηλαδή τη χιτλερική
Φωτογραφία που απαθανατίζει
άνδρες εβραϊκών πολιτοφυλακών
το 1936 να μάχονται στο πλευρό
των Βρετανών.

Γερμανία. Και μπορεί η συνάντηση μεταξύ Χίτλερ και Αμίν
Αλ Χουσεΐνι, Μουφτή της Ιερουσαλήμ, το 1941 να
μαρτυρά πως η σχετική προσπάθεια της αραβικής
κοινότητας ήταν πιο σοβαρή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι

δεν κινήθηκε αναλόγως και η άλλη πλευρά. Όσο απίστευτο και αν φαντάζει σήμερα, η Λεχί,
δηλαδή η πιο ακραία από τις εβραϊκές ένοπλες ομάδες στην Παλαιστίνη, προσπάθησε μέχρι
το 1941 δύο φορές να έρθει σε επαφή με τη διπλωματική αποστολή της Γερμανίας στο
Λίβανο προτείνοντας κοινό αγώνα εναντίον των Βρετανών (Sofer, 1998: 254). Οι παραπάνω
ατελέσφορες πρωτοβουλίες είναι ενδεικτικές του πόσο είχε διαρραγεί η εμπιστοσύνη μεταξύ
των εμπλεκόμενων μερών.

μετανάστευση απέκτησε νέα δυναμική. Η προσπάθεια των
Βρετανών να εμποδίσουν ανθρώπους που είχαν επιζήσει των
ναζιστικών διώξεων να αποβιβαστούν στην Παλαιστίνη ήταν
ένα

εγγυημένο

επικοινωνιακό

Βατερλό.

Ενδεικτική

της

οξυμένης ατμόσφαιρας ήταν η ανατίναξη του ξενοδοχείου
King David το 1946 από την ακραία εβραϊκή Ιργκούν. Ήταν
πλέον σαφές πως οι Βρετανοί, που στο μεταξύ είχαν
αποδυναμωθεί ιδιαίτερα λόγω του πολέμου, δεν ήταν σε θέση
να ελέγξουν την κατάσταση και γι’ αυτό τον Φεβρουάριο του
1947

δήλωσαν

πως

θα

αποχωρήσουν.

Μάλιστα,

σελίδα

εξουσιοδότησαν το νεοσύστατο τότε ΟΗΕ να σχεδιάσει το

* Το ψήφισμα 181 τέθηκε σε
ψηφοφορία
στη
Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ και πέρασε
με 33 ψήφους υπέρ, 13 κατά και
10 αποχές. Ανάμεσα στις 13
αρνητικές ψήφους ήταν και
αυτή της Ελλάδας. Αυτό έγινε
τόσο λόγω των παραδοσιακών
μας σχέσεων με τον αραβικό
κόσμο, όσο και για να
αποφευχθούν
ενδεχόμενα
αντίποινα εναντίον της τότε
ισχυρής ελληνικής παροικίας
στην Αίγυπτο. Και αυτό εξηγεί
γιατί η de jure αναγνώριση του
Ισραήλ από την Ελλάδα έλαβε
χώρα μόλις το 1990.
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καθεστώς της επόμενης ημέρας. Το Νοέμβριο του 1947 με το ψήφισμα 181* ο ΟΗΕ πρότεινε
τη δημιουργία δύο κρατών, ενός εβραϊκού και ενός αραβικού. Η δε Ιερουσαλήμ, λόγω της
θρησκευτικής της ιδιαιτερότητας, θα ετίθετο υπό διεθνή έλεγχο. Το σχέδιο έγινε συγκρατημένα
αποδεκτό από την εβραϊκή πλευρά αλλά οι Άραβες, που διαφωνούσαν κάθετα με την
παραχώρηση του 56% της Παλαιστίνης στο Γισούβ, το απέρριψαν κατηγορηματικά.
Το τεταμένο κλίμα στην Παλαιστίνη προμήνυε πως το
διπλωματικό αδιέξοδο δεν θα αιρόταν χωρίς προσφυγή
στα όπλα. Έτσι, όταν ο ηγέτης της εβραϊκής κοινότητας
Δαβίδ Μπεν Γκουριόν κήρυξε την ίδρυση του Ισραήλ
στις 14 Μαΐου του 1948, ταυτόχρονα σήμανε την έναρξη
του πρώτου αραβοϊσραηλινού πολέμου. Την αμέσως
επόμενη ημέρα η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Συρία, ο
Λίβανος και το Ιράκ απέστειλαν δυνάμεις για την

Φωτογραφία του Fred Csasznik που
απα-θανατίζει ομάδα Παλαιστινίων να
εγκατα-λείπουν τις εστίες τους το 1948.

υπεράσπιση των Αράβων της Παλαιστίνης. Όμως, σε αντίθεση με τις εβραϊκές
πολιτοφυλακές, οι στρατοί των πρόσφατα ανεξαρτητοποιημένων αραβικών κρατών δεν
ήταν επαρκώς οργανωμένοι και εκπαιδευμένοι. Μοιραία το
τελικό αποτέλεσμα ήταν τραγικό για την αραβική πλευρά
παρά το γεγονός ότι στην αρχή είχαν σημειώσει κάποιες
επιτυχίες. Σύντομα όμως η κατάσταση άλλαξε και έτσι το
τέλος του πολέμου βρήκε το Ισραήλ να ελέγχει το 78% της
Παλαιστίνης, δηλαδή πολύ περισσότερο έδαφος από ό,τι
προέβλεπε το αρχικό σχέδιο του ΟΗΕ.
Από την άλλη πλευρά η Λωρίδα της Γάζας είχε περάσει στην
Αίγυπτο, ενώ η Δυτική Όχθη μαζί με την παλιά πόλη της
Ιερουσαλήμ ήταν στα χέρια των Ιορδανών. Αυτό που όμως
έκανε την ήττα τόσο μεγάλη ώστε να μείνει γνωστή στη
συλλογική

μνήμη

ως

Νάκμπα,

δηλαδή

ως

καταστροφή, ήταν το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Αράβων
κατοίκων των περιοχών που κατέλαβαν οι δυνάμεις του
Γισούβ εγκατέλειψαν τις εστίες τους και προσέφυγαν είτε στη

Ο αριθμός των εκτοπισμένων, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, ήταν πάνω από 700
χιλιάδες. Και καθώς το Ισραήλ αρνήθηκε την επιστροφή τους, οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες
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εβραϊκό κράτος και οι πράσινες
το αραβικό.
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περιήλθαν σε μια μετέωρη κατάσταση. Αντίθετα το Ισραήλ έσπευσε να καλωσορίσει
Εβραίους που για αιώνες ζούσαν διάσπαρτα στον αραβικό κόσμο και εξαναγκάσθηκαν να
εγκαταλείψουν τις εστίες τους ως αντίποινα της εκδίωξης των Αράβων της Παλαιστίνης
(Hinnebusch, 2003: 157). Ο πρώτος αραβοϊσραηλινός πόλεμος μπορεί να δικαίωσε το
όραμα δημιουργίας εβραϊκού κράτους στην αρχαία του κοιτίδα, από την άλλη όμως
δημιούργησε αυτό που συνοπτικά αποκαλούμε παλαιστινιακό ζήτημα. Και το παλαιστινιακό
ζήτημα όχι μόνο θα επέβαλλε την επέκταση της διαμάχης με το νεοσύστατο Ισραήλ, αλλά και
θα επηρέαζε όσο κανένας άλλος παράγοντας την ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση στο
εσωτερικό των αραβικών κρατών.
Από τον αραβικό εθνικισμό στο πολιτικό Ισλάμ
Οι πληθυσμοί των αραβικών κρατών ήταν εξαρχής
αρνητικοί στο σύστημα των εντολών. Και φυσικά οι
εξελίξεις στην Παλαιστίνη διόγκωναν την απογοήτευσή
τους. Παράλληλα, ενώ όλοι έριχναν το ανάθεμα πάνω
στα τεχνητά σύνορα που χώρισαν τη γη τους, δεν
μπορούσαν από την άλλη να προωθήσουν ένα σχέδιο
Ο Γάλλος στρατηγός Henri Gouraud
επιθεωρεί τα στρατεύματά του πριν
πορευθούν προς τη Δαμασκό τον
Ιούλιο
του
1920.
Φωτογραφία
αγνώστου λήπτη.

ένωσης. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι κάθε προσπάθεια
πολιτικής ενοποίησης για να προχωρήσει πρέπει πρώτα
να ξεκαθαρίσει το βασικό ζήτημα του ποιος θα ηγηθεί.
Στη σκιά της αδυναμίας οργάνωσης παναραβικής

δράσης οι πολέμιοι του νέου status quo έδωσαν έμφαση στη δράση στη χώρα τους. Έτσι
προέκυψε το παράδοξο της έμμεσης νομιμοποίησης των νέων συνόρων από αυτούς που
υποτίθεται ότι εργάζονταν για την κατάργησή τους. Μοιραία λοιπόν το αίτημα για
αποδέσμευση των χωρών υπό εντολή από την κυριαρχία των Ευρωπαίων κατέστησε το
αίτημα για ένωση δευτερεύον. Επιπλέον η αντίθεση στον ξένο έλεγχο εκφράστηκε από δύο
ιδεολογικά ρεύματα, αυτό του αραβικού εθνικισμού και εκείνο του πολιτικού Ισλάμ. Αρχικά το
πρώτο θα αποδεικνυόταν πιο δημοφιλές, ενώ το δεύτερο θα ερχόταν στο προσκήνιο μερικές
δεκαετίες αργότερα.
Βρετανοί και Γάλλοι συνάντησαν μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τις

με αποτέλεσμα να υπογραφεί μια συνθήκη ανεξαρτησίας μεταξύ Γαλλίας και Συρίας το 1936.
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Ωστόσο, οι Γάλλοι συνέχισαν να έχουν διακριτή παρουσία στην περιοχή μέχρι το 1946, οπότε
και παραχώρησαν πλήρη ανεξαρτησία σε Συρία και Λίβανο.
Σημαντικά προβλήματα είχαν και οι Βρετανοί σε Ιράκ, Ιορδανία και Αίγυπτο. Οι μοναρχίες που
εγκατέστησαν απέτυχαν να κερδίσουν λαϊκή νομιμοποίηση. Για να αμβλύνουν τις
εντυπώσεις, οι Βρετανοί έκαναν πιο διακριτική την παρουσία τους. Σε αυτό το πλαίσιο,
απένειμαν τυπικές ανεξαρτησίες (Αίγυπτος 1922, Ιορδανία 1923, Ιράκ 1932) και κράτησαν
στην κυριότητά τους κρίσιμες εγκαταστάσεις. Παράλληλα οργάνωσαν μια γραφειοκρατία
για να τρέξει τον κρατικό μηχανισμό και οργάνωσαν τις δυνάμεις ασφαλείας για να
προστατεύσουν το status quo. Το ίδιο είχαν κάνει και οι Γάλλοι σε Συρία και Λίβανο. Το
παράδοξο ήταν ότι από αυτούς ακριβώς τους θεσμούς έμελλε να αναδειχθούν οι
προσωπικότητες που θα αμφισβητούσαν συνολικά τη δυτική κυριαρχία τις επόμενες
δεκαετίες. Οι Βρετανοί θα προχωρούσαν σε μεγαλύτερη υποχώρηση από την περιοχή μετά
το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου∙ συγκεκριμένα το 1947 αφενός ανανέωσαν την
ανεξαρτησία του Ιράκ και της Ιορδανίας και αφετέρου συγκέντρωσαν τις βρετανικές
δυνάμεις που στάθμευαν στην Αίγυπτο γύρω από τη διώρυγα του Σουέζ.
Οι ηγεσίες των νεότευκτων αραβικών κρατών ήταν πολύ αδύναμες. Επομένως, για να
κρατηθούν στην εξουσία έπρεπε να αποφεύγουν αποφάσεις που θα τις έφερνε σε αντίθεση
με το λαϊκό αίσθημα, διότι αυτό θα έδινε το πρόσχημα σε εσωτερικούς πολιτικούς
αντιπάλους να επιδιώξουν την ανατροπή τους. Έτσι, όταν ο αραβικός κόσμος στο σύνολο
του αγανακτούσε με τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη, οι Άραβες ηγέτες θα έβαζαν τη θέση τους
σε κίνδυνο σε περίπτωση που φαίνονταν να μένουν άπραγοι. Με άλλα λόγια, καίτοι ήξεραν
ότι οι δυνάμεις τους δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένες για έναν πόλεμο στην Παλαιστίνη,
έσπευσαν να συμμετάσχουν σε μια σύρραξη που δεν επιθυμούσαν, κυρίως για να
κατευνάσουν την κοινή γνώμη στις επικράτειές τους (Hinnebusch, 2003: 156). Δυστυχώς γι’
αυτούς, όμως, η τελική έκβαση του πολέμου έκανε την εξουσία τους ακόμα πιο εύθραυστη.
Στον αραβικό κόσμο η αγανάκτηση για τις ενέργειες
της εβραϊκής κοινότητας στην Παλαιστίνη σύντομα
εξελίχθηκε σε οργή για τις αραβικές ηγεσίες. Και αυτό
γιατί πολύ γρήγορα έγινε γνωστό όχι μόνο πόσο κακή
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των μαχών, αλλά και πόσο τα αραβικά επιτελεία
απέφευγαν τη συντονισμένη δράση, προκειμένου να
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εξασφαλίσουν περισσότερα οφέλη για τα κράτη τους ξεχωριστά. Η εκτεταμένη λαϊκή οργή
αποδείχτηκε τοξική για τις αραβικές ηγεσίες καθώς μεγάλες αλλαγές συντελέστηκαν στη σκιά
της ήττας στον πόλεμο με το Ισραήλ. To 1949 στη Συρία ο στρατός ανέτρεψε
πραξικοπηματικά την κυβέρνηση. Αυτό θα ήταν το πρώτο από μια αλυσίδα στρατιωτικών
κινημάτων που θα ολοκληρωνόταν το 1970 με την άνοδο στην εξουσία του Χαφέζ Αλ
Άσσαντ. Στην Ιορδανία ο βασιλιάς Αμπντάλα θα δολοφονηθεί το 1951 πηγαίνοντας να
προσευχηθεί στην Ιερουσαλήμ. Το δολοφονημένο μονάρχη διαδέχθηκε ο εγγονός του
Χουσεΐν, που παρά τις προκλήσεις κατάφερε να διατηρήσει την εξουσία του. Αντίθετα ο
Φεϊζάλ του Ιράκ, ξάδελφος του Χουσεΐν της Ιορδανίας, δεν θα καταφέρει να επιβιώσει του
πραξικοπήματος του 1958 που καθαίρεσε τη μοναρχία. Το 1979, και μετά από μια σειρά
άλλων κινημάτων στο Ιράκ, θα ανέβει στην εξουσία ο Σαντάμ Χουσεΐν.
Δίχως αμφιβολία το σημαντικότερο πολιτικό επακόλουθο της ήττας του
1948 σημειώθηκε στην Αίγυπτο και αφορά στην εκεί άνοδο στην
εξουσία του Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ. Ο τελευταίος άνηκε στην ομάδα
των αξιωματικών που το 1952 ανέτρεψαν το βασιλιά Φαρούκ. Λίγο
αργότερα θα γίνει και επίσημα πρόεδρος της Αίγυπτου υιοθετώντας
έντονα αντιδυτική στάση και εφαρμόζοντας σειρά ριζοσπαστικών
Επετειακό
αιγυπτιακό
γραμματόσημο για
το στρατιωτικό
κίνημα που
ανέτρεψε το
Φαρούκ τον Ιούλιο
του 1952.

μεταρρυθμίσεων. Ανέκαθεν στην ιστορία βαρόμετρο για την αξία των
ιδεών και των προσώπων είναι η απόδοσή τους όταν τίθενται σε
δοκιμασία. Για το Νάσερ η κρίσιμη στιγμή ήταν το ρίσκο που πήρε το
1956, όταν αποφάσισε να εθνικοποιήσει τη διώρυγα του Σουέζ.
Το όλο σκηνικό θύμιζε αρκετά τις μέρες του 1882 όταν η αιγυπτιακή

κυβέρνηση αρνιόταν να πληρώσει τα δάνεια για την κατασκευή της διώρυγας. Με δεδομένο
ότι τότε η κρίση τελείωσε με την πειθάρχηση της
Αιγύπτου με στρατιωτικά μέσα, πολλοί περίμεναν να
ξετυλιχθεί πάλι το ίδιο σενάριο στη χώρα. Και πράγματι
όταν Βρετανία και Γαλλία, σε συνεργασία με το Ισραήλ,
πραγματοποίησαν αεροναυτική επιχείρηση εναντίον
της Αιγύπτου οι δυνάμεις της τελευταίας νικήθηκαν

με τέτοιο τρόπο τις ψυχροπολεμικές ισορροπίες που
στο τέλος όχι μόνο Βρετανία, Γαλλία και Ισραήλ
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Πλήθη στο Κάιρο επευφημούν το
Νάσερ τον Αύγουστο του 1956 μετά την
ανακοίνωση της εθνικοποίησης της
διώρυγας του Σουέζ.
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υποχρεώθηκαν να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους, αλλά και η διώρυγα του Σουέζ πέρασε
οριστικά στον έλεγχο της αιγυπτιακής κυβέρνησης.
Μετά την Κρίση του Σουέζ το άστρο του Νάσερ και της ιδεολογίας που πρέσβευε θα
ακτινοβολούσαν έντονα σε όλο τον αραβικό κόσμο, καθώς για πολλούς οι εξελίξεις στο
Σουέζ αποτελούσαν δικαίωση τόσο της τόλμης όσο και των ιδεών του Αιγύπτιου ηγέτη. Οι
αντιλήψεις του Νάσερ ήταν πολύ κοντά με εκείνες του παναραβικού κόμματος Μπάαθ,
αναγέννηση στα αραβικά, και αποτελούν αντανάκλαση του αραβικού εθνικισμού που ήταν
η κυρίαρχη ιδεολογία στον αραβικό κόσμο τις δεκαετίες του 1950 και 1960. Ο Νάσερ
οραματιζόταν την ένωση όλων των Αράβων, φυσικά υπό την ηγεσία του, και την ανάκτηση
έτσι του μεγαλείου του Χαλιφάτου. Στο συνολικό σχεδιασμό η απελευθέρωση της
κατεχόμενης Παλαιστίνης, μιας και κανένα αραβικό κράτος δε δεχόταν να αναγνωρίσει την
κυριαρχία του Ισραήλ, είχε κεντρικό ρόλο.
Αντιλαμβανόμενος ο Νάσερ πως δε θα μπορούσε να
επιβάλει την πρωτοκαθεδρία του στον αραβικό κόσμο
με στρατιωτικά μέσα, προσπάθησε να πετύχει το
σκοπό του κερδίζοντας τις καρδιές των Αράβων. Το
1958 επιτεύχθηκε η ένωση της Αιγύπτου με τη Συρία.
Καθώς όμως έγινε σαφές πως το εγχείρημα ήταν
Ο Νάσερ υπογράφει την ίδρυση της
Ενωμένης Αραβικής Δημοκρατίας από
κοινού με τον Σύριο πρόεδρο Κουάτλι το
Φεβρουάριο του 1958.

περισσότερο ενσωμάτωση της Συρίας στην Αίγυπτο
και

λιγότερο ένωσή τους, η Ενωμένη Αραβική

Δημοκρατία έσπασε στα συστατικά της κομμάτια το
1961. Η άλλη προσπάθεια του Νάσερ για ειρηνική

απορρόφηση των αδελφών αραβικών κρατών στο άρμα του αφορά στην εκμετάλλευση
των ερτζιανών και συγκεκριμένα του σταθμού Σουάτ Αλ Άραμπ, δηλαδή φωνή των Αράβων.
Ο συγκεκριμένος σταθμός όχι μόνο προπαγάνδιζε υπέρ του αραβικού εθνικισμού, αλλά
μετέδιδε ζωντανά ομιλίες και παρεμβάσεις του Νάσερ. Συχνά αυτές ήταν επικριτικές για τις
άλλες αραβικές χώρες, ιδίως την Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, παρά τη
δημοφιλία του σταθμού, η επιρροή της Αιγύπτου στις άλλες χώρες δεν έφτασε σε σημείο
ώστε να

προκληθούν φιλονασερικές λαϊκές εξεγέρσεις. Αντίθετα όξυνε τη δημόσια

αντιπαράθεση μεταξύ των Αράβων ηγετών, που παραδόξως οδήγησε το Νάσερ σε
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τη μοιραία κλιμάκωση με το Ισραήλ, που οδήγησε στον, καταστροφικό για τους Άραβες,
Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967 (Hinnebusch, 2003: 169).
Ο πόλεμος του Ιουνίου του 1967 όχι μόνο επιδείνωσε τη θέση των Παλαιστινίων, αλλά
επιπλέον κατάφερε ένα ισχυρότατο πλήγμα στην ιδεολογία του αραβικού εθνικισμού. Το
τέλος του πολέμου βρήκε όλη την ιστορική Παλαιστίνη και τη χερσόνησο του Σινά υπό
ισραηλινό έλεγχο δικαιώνοντας φαινομενικά όσους έλεγαν πως το Ισραήλ θα εξελισσόταν
σε έναν οιονεί σταυροφορικό προμαχώνα που θα καταπίεζε το γηγενή πληθυσμό. Η νέα
δραματική ήττα έκανε τους Παλαιστίνιους να μην
ελπίζουν στα αραβικά κράτη και τους ώθησε να
πάρουν

περισσότερες

πρωτοβουλίες.

Έτσι

παλαιστινιακές οργανώσεις άρχισαν να εξαπολύουν
βομβιστικές και άλλου είδους επιθέσεις εναντίον
ισραηλινών στόχων. Η αυτονόμηση του αγώνα των
Παλαιστινίων
Φωτογραφία που απαθανατίζει την
επίσκεψη της στρατιωτικής ισραηλινής
ηγεσίας στην Ιερουσαλήμ στις 07-061967.

αντίποινα

και

τα

συνακόλουθα

αποσταθεροποίησαν

ισραηλινά

περαιτέρω

τα

αραβικά κράτη, οι κυβερνήσεις των οποίων συχνά
συγκρούονταν

ανοιχτά

με

τις

παλαιστινιακές

οργανώσεις κάνοντας ακόμα πιο ουτοπικό το στόχο της απελευθέρωσης των κατεχόμενων
εδαφών.
Βλέποντας τις εξελίξεις ο αραβικός κόσμος, και ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές του, άρχιζε να
αντιλαμβάνεται τον αραβικό εθνικισμό ως μια ιδέα που έκανε τον κύκλο της και δεν κατάφερε
να πετύχει τους στόχους της. Οι ηγεσίες της Αιγύπτου, της Συρίας και του Ιράκ που
εξέφραζαν τον αραβικό εθνικισμό φαινόνταν να έχουν μπερδέψει το μέσο, δηλαδή την
εξουσία, με το σκοπό, δηλαδή την πρόοδο, την ενότητα και την επίλυση του παλαιστινιακού
ζητήματος. Ήταν πια φανερό πως προτεραιότητα των Αράβων ηγετών ήταν η παραμονή
τους στην εξουσία και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενίσχυση της μειωμένης λαϊκής τους
νομιμοποίησης. Ακόμα και ο πόλεμος που έκαναν το 1973 Αίγυπτος και Συρία εναντίον του
Ισραήλ σε αυτό το πλαίσιο εντασσόταν. Σαντάτ και Άσσαντ, που πρόσφατα είχαν πάρει την
εξουσία σε Κάιρο και Δαμασκό αντίστοιχα, είδαν τη σύγκρουση με το Ισραήλ ως μέσο
ενίσχυσης του προφίλ τους στο εσωτερικό (Karawan, 1994: 252). Αυτό φάνηκε ανάγλυφα

σελίδα
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Υπό αυτές τις συνθήκες άρχισαν στον αραβικό κόσμο να ενισχύονται οι ισλαμικές ιδέες. Η
Μουσουλμανική Αδελφότητα και άλλες οργανώσεις αύξαναν τη δύναμή τους, καθώς
ολοένα και περισσότεροι πίστευαν πως για τη βελτίωση της καθημερινότητας, την απαλλαγή
από την ξένη εξάρτηση και την ανάκτηση της Παλαιστίνης έπρεπε να απορριφθούν οι
δυτικές ιδέες, όπως του εθνικισμού και της δημοκρατίας, και να γίνει μια στροφή στην
ισλαμική παράδοση που θα παραγάγει αδιάφθορους ηγέτες και άφοβους μαχητές.
Ενδεικτική της αλλαγής ήταν και η αντιδυτική ισλαμική επανάσταση που εκδηλώθηκε στο Ιράν
το 1979. Αλλά το Ιράν, εκτός από περσικό, είναι και σιιτικό. Ως εκ τούτου, η επανάστασή του,
αν και ισλαμική, δεν μπορούσε να δώσει καταλυτική ώθηση στο κατά κανόνα σουνιτικό
πολιτικό Ισλάμ των Αράβων. Ωστόσο, είναι γεγονός πως
εκείνη την εποχή λάμβαναν χώρα σοβαρές ιδεολογικές
μετατοπίσεις και πολιτικές ζυμώσεις στον αραβικό κόσμο.
Αδιαμφισβήτητα σημάδια της σχετικής αλλαγής ήταν η
εξέγερση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στη Συρία
στα τέλη της δεκαετίας του 1970, καθώς και η δολοφονία
του Σαντάτ κατά τη διάρκεια παρέλασης το 1981. Αξίζει
Φωτογραφία από τη Χάμα της
Συρίας μετά την καθυπόταξη της εκεί
ισλαμικής εξέγερσης το 1982 από το
συριακό στρατό. Ενδεικτική της
αντιπαράθεσης μεταξύ πολιτικού
Ισλάμ και αραβικού εθνικισμού είναι
το σύνθημα στη φωτογραφία.
Παραφράζοντας την ομολογία της
ισλαμικής πίστης, οπαδοί του Χαφέζ
Αλ
Άσσαντ
προσβάλλουν
το
θρησκευ-τικό
συναίσθημα
των
αντιπάλων τους γράφοντας: «Δεν
υπάρχει άλλος Θεός από το …Έθνος
και δεν υπάρχει άλλος Προφήτης
εκτός του …Μπάαθ».

να σημειωθεί πως ο Αιγύπτιος πρόεδρος δολοφονήθηκε
από ακραίους ισλαμιστές για την ειρηνευτική συμφωνία
που υπέγραψε με το Ισραήλ το 1979. Τη δολοφονία
ακολούθησε εξέγερση στην Άνω Αίγυπτο που όμως,
όπως και η αντίστοιχη της Συρίας, καταπνίγηκε από τις
δυνάμεις ασφαλείας. Τέλος, η δυναμική του πολιτικού
Ισλάμ

αποτυπώθηκε

και

στις

διεργασίες

του

παλαιστινιακού κινήματος, καθώς τη δεκαετία του 1980
δημιουργήθηκαν η Τζιχάντ και η Χαμάς. Η ενίσχυση των
ισλαμιστικών

ιδεών

δεν

έφερε

την

ανάκτηση

της

Ιερουσαλήμ, έφερε όμως στο προσκήνιο το βίαιο πρόσωπο των αραβικών κυβερνήσεων
δημιουργώντας έτσι ένα εκρηκτικό μείγμα που το 2011 ανεφλέγη.
Η πορεία προς την αραβική άνοιξη και την προσφυγική κρίση

τεχνολογικής προόδου που έμελλε να κάνει την υδρόγειο ένα πλανητικό χωριό. Σε αντίθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

σελίδα
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με τις δραματικές αλλαγές που λάμβαναν χώρα στη Δύση, ο αραβικός κόσμος παρέμενε
στάσιμος. Και επειδή η στασιμότητα, όταν οι άλλοι προχωρούν, είναι επί της ουσίας
οπισθοδρόμηση, το χάσμα μεταξύ πολιτών και εξουσίας στον αραβικό κόσμο οξύνθηκε. Η
στασιμότητα-οπισθοδρόμηση των αραβικών κυβερνήσεων, δηλαδή η ανικανότητά τους να
παράσχουν λύσεις σε κεντρικά ζητήματα και να δώσουν προοπτική στους λαούς τους,
αποτυπωνόταν στις εξελίξεις του παλαιστινιακού και στην εμφανή υποχώρηση της αραβικής
αλληλεγγύης σε διακρατικό επίπεδο.
Η Αίγυπτος, δηλαδή η χώρα που είχε πρωτοστατήσει στην ένοπλη αντιπαράθεση με το
Ισραήλ, υπέγραψε μαζί του ειρήνη το 1979. Αυτό μάλιστα έγινε χωρίς προηγουμένως να
διαβουλευθεί με τις άλλες αραβικές χώρες. Το αντάλλαγμα για την ειρήνη ήταν η επιστροφή
του

Σινά

καθώς

και

η

εξασφάλιση

ετήσιας

οικονομικής βοήθειας από τις ΗΠΑ (Shama, 2014:
165). Με άλλα λόγια, η συμφωνία δεν προέβλεπε
άρση κατοχής παλαιστινιακών εδαφών. Ο Σαντάτ
μπορεί να πλήρωσε αυτή τη συμφωνία με τη ζωή
του και, όπως έλεγε ο μεγάλος ειδικός σε θέματα
Μέσης
Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ μαζί
με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μεναχέμ
Μπέγκιν σε πανηγυρική συνεδρίαση του
Κογκρέσου των ΗΠΑ στις 30-03-1978.

Ανατολής

Φρεντ

Χάλιντεϊ,

να

πέθανε

«έχοντας αποκομίσει τη συλλογική απόρριψη και
απέχθεια του αραβικού κόσμου» (Halliday, 2005:
169), ωστόσο ο Μουμπάρακ που τον διαδέχθηκε

συνέχισε την ίδια πολιτική. Οι Παλαιστίνιοι έμειναν μόνοι τους. Μάλιστα, μετά την εκδίωξη του
Αραφάτ από το Λίβανο το 1982, το παλαιστινιακό ζήτημα έμοιαζε να έχει σχεδόν ξεχαστεί
από τους Άραβες ηγέτες. Αυτό που το υπενθύμισε σε όλους ήταν το ξέσπασμα μιας άοπλης
εξέγερσης σε Δυτική Όχθη και Γάζα το 1987 που έμεινε γνωστή ως Ιντιφάντα, που θα πει
τίναγμα στα αραβικά.
Χάρη στη πρόοδο που είχε συντελεστεί εικόνες από τη βία στα παλαιστινιακά εδάφη έφταναν
καθημερινά στα σπίτια των Αράβων αναδεικνύοντας όχι μόνο την αποκρουστική πλευρά της
ισραηλινής κατοχής, αλλά και τη διαχρονική αποτυχία των αραβικών κυβερνήσεων να
προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στους Παλαιστίνιους. Λίγο αργότερα το Τελ Αβίβ, για να
εκτονώσει την κατάσταση, συμφώνησε με την εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία να

παραχωρήσεις, ούτε και η δρομολογούμενη διευθέτηση ικανοποιούσε όλους τους
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Παλαιστίνιους. Το αποτέλεσμα ήταν να συνεχίζεται τόσο η ένταση όσο και η αναμετάδοσή
της από τα μέσα ενημέρωσης, που με τη σειρά της έφερνε ανά τακτά διαστήματα στο
προσκήνιο την αποτυχία των αραβικών κυβερνήσεων.
Το άλλο θέμα που ψαλίδισε τη νομιμοποίηση των αραβικών κυβερνήσεων, επειδή
αποκάλυψε πόσο επιδερμική ήταν η έννοια της αλληλεγγύης μεταξύ των αραβικών κρατών,
είχε να κάνει με τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας ο
μπααθικός Σαντάμ Χουσεΐν του Ιράκ επιτέθηκε στο Ιράν του ισλαμιστή Αγιατολάχ Χομεϊνί. Ο
πόλεμος, που έληξε μετά από οχτώ χρόνια αιματοχυσίας χωρίς νικητή, ήταν για πολλούς
ένας πόλεμος των ΗΠΑ δι’ αντιπροσώπου εναντίον του Χομεϊνί, που είχε μόλις ανατρέψει το
φιλοδυτικό μονάρχη στην Τεχεράνη. Οι ηγέτες του αραβικού κόσμου, που φοβόντουσαν
οιονεί μετάδοση της ιρανικής επανάστασης στις χώρες τους, στήριξαν τον Σαντάμ αλλά
όταν ο πόλεμος τελείωσε η οικονομία που βρέθηκε πνιγμένη στα χρέη ήταν η ιρακινή
(Hinnebusch, 2003: 197). Μετά τον πόλεμο οι άλλοι ηγέτες αρνήθηκαν να προσφέρουν στο
Σαντάμ έμπρακτη στήριξη. Μπροστά σε αυτή την
άρνηση ο τελευταίος έκανε κάτι τελείως έξω από τα
συνηθισμένα: αποφάσισε να εισβάλει στο γειτονικό
αραβικό Κουβέιτ. Αξίζει να σημειωθεί πως, με
εξαίρεση τη σύγκρουση με το Ισραήλ, αυτή ήταν η
μόνη

προσπάθεια

να

αλλάξουν

τα

τεχνητά

σύνορα που χαράχτηκαν για τη Μέση Ανατολή
Αμερικανικό άρμα μάχης προελαύνει στην
έρημο στο πλαίσιο της επιχείρησης που το
1991 τερμάτισε την ιρακινή κατοχή στο
Κουβέιτ.

μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο.
Όλα τα αραβικά κράτη καταδίκασαν την ενέργεια
του Ιράκ, αλλά η κρίση δεν επιλύθηκε από

αραβικούς θεσμούς ή δυνάμεις. Ο Σαντάμ υποχρεώθηκε να αποσύρει τις δυνάμεις του από
το Κουβέιτ μόνο ύστερα από μια διεθνή στρατιωτική επιχείρηση της οποίας ηγούνταν οι ΗΠΑ.
Ο Σαντάμ παρέμεινε στην εξουσία, αλλά στο Ιράκ επιβλήθηκε ένα αυστηρό εμπάργκο που τα
επόμενα χρόνια θα γονάτιζε την οικονομία και τον λαό του. Η Κρίση του Περσικού Κόλπου
ήταν άκρως διδακτική για τους αραβικούς πληθυσμούς, καθώς έδειξε όχι μόνο πόσο μικρό
αντίκρισμα είχαν οι έννοιες της αραβικής ενότητας και αλληλεγγύης σε επίπεδο ηγεσιών,
αλλά και πόσο αυτή η αδυναμία ενιαίας δράσης έδινε χώρο για την αύξηση της επιρροής

Αράβων ηγετών ήταν τέτοια, που ούτε την άμβλυνση των συνεπειών, πόσω μάλλον την
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άρση του ιρακινού εμπάργκο δεν μπορούσαν να επιτύχουν. Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν
φυσικό να διευρύνεται η αμφισβήτηση τόσο των καθεστώτων τους, όσο και των ιδεών στο
όνομα των οποίων αυτά δημιουργήθηκαν.
Όπως είδαμε, μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο τα περισσότερα αραβικά κράτη ήταν μοναρχίες.
Δύο από αυτές, η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία, παρέμειναν ως είχαν χάρη στη στήριξη
της Δύσης. Η πρώτη στηρίχτηκε αρχικά από τη Βρετανία και ύστερα από τις ΗΠΑ, ενώ η
δεύτερη έκανε από το 1945 μια στρατηγική συμφωνία με την Ουάσιγκτον βάσει της οποίας οι
ΗΠΑ θα εγγυόνταν την ασφάλεια του οίκου των Σαούντ με αντάλλαγμα την προνομιακή
δραστηριοποίηση αμερικάνικων εταιρειών πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία (Bronson, 2006:
36).

Στις

υπόλοιπες

χώρες

οι

μοναρχίες

ανατράπηκαν από φιλόδοξους αξιωματικούς που,
επηρεασμένοι από εθνικιστικές και σοσιαλιστικές
ευρωπαϊκές ιδέες, οικοδόμησαν κοσμικά καθεστώτα
τα οποία είχαν σκοπό να φέρουν τον κοινωνικό
μετασχηματισμό,
Χαρακτηριστικό
δείγμα
της
προσωπολατρίας που καλλιέργησαν οι
Άραβες ηγέτες αποτελεί η συλλογή με τα
ύψους 10 μέτρων μπρούτζινα αγάλματα
του Σαντάμ που κοσμούσαν τους
πύργους του προεδρικού μεγάρου στη
Βαγδάτη. Το 2003, μετά την ανατροπή του,
τα
αγάλματα
μεταφέρθηκαν
στον
περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

την

πρόοδο

ανάκτηση

του

αραβικού

ενότητας

και

της

και

μεγαλείου

ανάσχεσης

τελικά

την

μέσω

της

αυτού

που

αντιλαμβάνονταν ως οιονεί σταυροφορική αποικία
στην Παλαιστίνη. Το 1967, στα συντρίμμια των
υποχωρούντων αραβικών στρατών, τα οράματα του
αραβικού
καταρρεύσει.

εθνικισμού
Ωστόσο,

φαίνονταν
παρά

την

να

έχουν

ιδεολογική

χρεοκοπία δε σημειώθηκε πολιτειακή αλλαγή και τα στρατιωτικά καθεστώτα διατήρησαν την
εξουσία τους ή, στην καλύτερη περίπτωση, αντικαταστάθηκαν από άλλα πραξικοπήματα.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 οι περισσότερες αραβικές κυβερνήσεις είχαν κάθε λόγο
να αισθάνονται ανασφαλείς καθώς στερούνταν λαϊκής νομιμοποίησης. Για να διατηρηθούν
λοιπόν στην εξουσία, πέρα από την αναζήτηση εξωτερικού πάτρωνα, περιχαρακώθηκαν
πίσω από μια στρατιωτική και οικονομική ελίτ που στην κορυφή της πυραμίδας είχε
πρόσωπα με την εξής σειρά: πρώτα άνθρωποι από το κόμμα, μετά από τη σέχτα ή τη φυλή
και τέλος από την οικογένεια του ηγέτη. Φυσικά για τα προσχήματα υπήρχαν διακοσμητικά

των ψήφων. Υπό αυτές τις συνθήκες όχι μόνο ευνοήθηκε ο νεποτισμός και η διαφθορά,
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αλλά επιπλέον υπονομεύθηκε το μέλλον και η προοπτική μεγάλων τμημάτων του
πληθυσμού, ενδεχόμενες αντιδράσεις των οποίων θα τους έφερνε αντιμέτωπους με ισχυρή
κρατική καταστολή.
Σε ένα τοπίο όπου οι δυτικές αξίες της δημοκρατίας και του κοσμικού κράτους είχαν
υιοθετηθεί από διεφθαρμένα αυταρχικά καθεστώτα ήταν λογικό η απογοήτευση πολλών
Αράβων να διοχετευθεί προς το πολιτικό Ισλάμ. Εδώ είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητός ένας
από του βασικούς λόγους που έκαναν δημοφιλείς τις ισλαμιστικές κοσμοθεωρίες. Πυρήνας
του πολιτικού Ισλάμ είναι η εφαρμογή της Σαρία, δηλαδή του ισλαμικού νόμου, που
απονέμεται από δικαστήρια που διευθύνονται από
μορφές που έχουν τη φήμη του δίκαιου στις
κοινότητες τους και άρα, στα πρότυπα του Μωάμεθ,
μπορούν να διευθετούν τις διαφορές μεταξύ των
πιστών (Rehman, 2005: 50). Σε αντίθεση με τα
επίσημα δικαστήρια που είχαν καταστεί αναξιόπιστα
λόγω της διαφθοράς των κρατικών αξιωματούχων,
Στιγμιότυπο από το πραξικόπημα του 1991
στην Αλγερία που οδήγησε σε εμφύλιο
πόλεμο με τους οπαδούς του Ισλαμικού
Μετώπου Σωτηρίας.

οι κάτοικοι, ειδικά σε απομακρυσμένες από τις
πρωτεύουσες περιοχές, άρχισαν να εμπιστεύονται
περισσότερο τα παράτυπα ισλαμικά δικαστήρια
από τα αντίστοιχα κρατικά (Sabry, 2015: 113).

Κάπως έτσι το πολιτικό Ισλάμ άρχισε να κερδίζει έδαφος στις καρδιές των Αράβων, που
αρχικά ήταν πολύ ήπιο μιας και στόχευε στον ειρηνικό μετασχηματισμό της Ούμα από τα
κάτω (Hinnebusch, 2003: 68). Στη σκιά όμως των διώξεων και της καταστολής, που έφτασε
στο απόγειό της με την ακύρωση του εκλογικού αποτελέσματος στην Αλγερία, όπου το
Ισλαμικό Μέτωπο Σωτηρίας το 1991 είχε έρθει
πρώτο, ευνοήθηκε η διολίσθηση στη βία και το
ριζοσπαστισμό. Με άλλα λόγια, ξεκίνησε μια πορεία
όπου οι συλλογικότητες με αναφορές στο πολιτικό
Ισλάμ έδιναν περισσότερη σημασία στην ένοπλη
πάλη παρά στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο πιο
πρόσφατος, και συνάμα πιο ενδεικτικός, σταθμός
αυτής της διολίσθησης είναι η σκληρότητα του

σελίδα
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λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους.

Άποψη της πλατείας Ταχρίρ του Καΐρου το
Φεβρουάριο του 2011, του πιο εμβληματικού
σημείου της Αραβικής Άνοιξης.
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Τα αυταρχικά αραβικά καθεστώτα όχι μόνο δεν μεταρρυθμίστηκαν, αλλά εξελίχθηκαν σε
δυναστείες. Ενδεικτικό του πόσο διακοσμητικοί ήταν οι θεσμοί στους οποίους υποτίθεται ότι
στηρίζονταν είναι η άνοδος του Μπασάρ Αλ Άσσαντ στην εξουσία μετά το θάνατο του
πατέρα του Χαφέζ. Αμέσως μετά την κηδεία του τελευταίου το συριακό κοινοβούλιο
ομόφωνα επικύρωσε συνταγματική αλλαγή που μείωνε το όριο ηλικίας για την ανάληψη της
προεδρίας από τα 40 στα 34 χρόνια, δηλαδή όσο ήταν τότε ο Μπασάρ. Η απογοήτευση των
Αράβων για τις ηγεσίες τους, που διογκώθηκε περαιτέρω μετά την κατοχή του Ιράκ από τις
ΗΠΑ το 2003,

τελικά εκφράστηκε το 2011 όταν και μια σειρά μεταδιδόμενων λαϊκών

εξεγέρσεων, που έμειναν γνωστές με τον όρο Αραβική Άνοιξη, άλλαξε ριζικά τον πολιτικό
χάρτη της Μέσης Ανατολής.
Αφορμή των εξελίξεων έμελλε να είναι η πράξη απελπισίας ενός πλανόδιου μικροπωλητή
στην Τυνησία. Στον απόηχο της προσβλητικής επίπληξης που δέχθηκε από γυναίκα
αστυνομικό ο 25χρονος Μοχάμεντ Μπουαζίζι, πνιγμένος από αισθήματα οργής και
απογοήτευσης, αυτοπυρπολήθηκε. Η είδηση προκάλεσε μεγάλη αναταραχή και ο για 24
χρόνια πρόεδρος της Τυνησίας αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα στις αρχές του 2011. Το
ξέσπασμα, και κυρίως η επιτυχία, της εξέγερσης στην Τυνησία οδήγησε στη μετάδοσή της σε
Αίγυπτο, Μπαχρέιν, Λιβύη, Υεμένη και Συρία. Το μοτίβο και η ταχύτητα με την οποία έτρεχαν οι
εξελίξεις θύμιζαν έντονα τις επαναστάσεις του 1848 στην Ευρώπη, τότε που η προσβολή
ενός πολίτη του Μιλάνου από έναν Αυστριακό στρατιώτη οδήγησε τους πολίτες του
Παρισιού, της Βιέννης, του Βερολίνου και άλλων πόλεων στα οδοφράγματα (Rapport, 2009:
43). Αλλά όπως και το 1848 στη Γηραιά Ήπειρο, έτσι και το 2011 στη Μέση Ανατολή και τη
Βόρεια Αφρική οι επαναστάσεις δεν είχαν ικανή οργάνωση και σαφείς στόχους. Αποτέλεσμα
αυτής της κατάστασης ήταν η επιτυχία ή μη της κάθε εξέγερσης να εξαρτάται από το είδος
της αντίδρασης του υπό αμφισβήτηση ηγέτη.
Ο Μπεν Αλί στην Τυνησία έφυγε. Ο Μουμπάρακ στην
Αίγυπτο υποχρεώθηκε σε παραίτηση όταν οι δυνάμεις
ασφαλείας απέτυχαν να καταστείλουν τις διαδηλώσεις. Ο
Αλ Χαλίφα του Μπαχρέιν κάλεσε το στρατό της Σαουδικής
Αραβίας που διέλυσε επιτυχώς τις διαμαρτυρίες. Ο Σάλεχ
στην Υεμένη απάντησε με αντιδιαδηλώσεις. Ο Καντάφι
ανατολικού τμήματος της χώρας, ανασύνταξε το στρατό
του και αντεπιτέθηκε. Εκείνη τη στιγμή η διεθνής κοινότητα
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κινήθηκε σύσσωμη εναντίον του. Μοιραία, μετά από λίγους μήνες, τόσο ο ίδιος όσο και το
καθεστώς του πέρασαν στην ιστορία. Στη Συρία, τέλος, ξέσπασαν διαδηλώσεις σε
περιφερειακές πόλεις που οι δυνάμεις ασφαλείας, παρά τη δυναμική τους αντίδραση, δεν
κατάφεραν να καταστείλουν αποτελεσματικά. Το αποτέλεσμα ήταν ο κύκλος της βίας να
διαιωνιστεί και να κλιμακωθεί σε εμφύλιο πόλεμο.
Ίσως τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά αν ο Άσσαντ στην αρχή της κρίσης επέλεγε
να έρθει σε συνεννόηση με τους διαδηλωτές, αλλά η ιστορία δεν γράφεται με αν. Αυτό που
τελικά έγινε ήταν ότι ο Άσσαντ, μαζί με την ελίτ και το τμήμα του λαού που τον στήριζε,
επέλεξε να περιφρουρήσει το καθεστώς του. Σε αντίθεση με την περίπτωση του Καντάφι, δεν
υπήρξε διεθνής συνασπισμός εναντίον του. Μάλιστα, Ρωσία και Ιράν στήριξαν ενεργά το
Σύρο πρόεδρο. Από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση στηρίχθηκε έμμεσα (αποστολή
πολεμικού υλικού και στρατιωτικών συμβούλων) από τη Δύση καθώς και την Τουρκία, τη
Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Η στήριξη αυτή όμως δεν αποδείχτηκε αρκετή για να γύρει την
πλάστιγγα υπέρ των ανταρτών. Επιπλέον, όσο το αδιέξοδο στο μέτωπο σταθεροποιούνταν,
τόσο αύξαναν οι ακρότητες εκατέρωθεν και ενισχύονταν οι πιο ακραίες οργανώσεις εντός
της αντιπολίτευσης. Το τέλος αυτής της διαδικασίας ευνόησε τη δημιουργία και ενδυνάμωση
του Ισλαμικού Κράτους που, εκτός όλων των άλλων, μετέφερε τον πόλεμο και στο γειτονικό
Ιράκ.
Η μετεξέλιξη της Αραβικής Άνοιξης σε εφιάλτη έφερε τους κατοίκους, ειδικά της Συρίας και του
Ιράκ, μπροστά σε ένα σταυροδρόμι δύσκολων αποφάσεων. Οι επιλογές τους ήταν είτε να
πολεμήσουν για
αυταρχικό

ένα διεφθαρμένο και

καθεστώς,

είτε

να

προσχωρήσουν στις τάξεις των ανταρτών,
όπου

κυριαρχούσαν

εκφραστές

του

οι

πολιτικού

πιο

ακραίοι

Ισλάμ

στην

Ιστορία, είτε να παραμείνουν ουδέτεροι με
την ελπίδα να επιβιώσουν, είτε τέλος να
φύγουν. Πάρα πολλοί επέλεξαν να κάνουν
το

τελευταίο∙

έτσι

εκατομμύρια

Σύριοι

μετακινήθηκαν στο εσωτερικό της χώρας

Πλωτό σκάφος με πρόσφυγες από τη Συρία και το
Ιράκ φτάνει στην Σκάλα Συκαμιάς της Λέσβου
προερχόμενο από την Τουρκία.
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τους, αρκετοί άλλοι πήγαν στις γειτονικές χώρες (Ιορδανία, Λίβανος και Τουρκία) και κάποιοι
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Είναι πάντως γεγονός πως στο συλλογικό θυμικό των Αράβων που προσφεύγουν τώρα στη
Γηραιά Ήπειρο, η Ευρώπη δεν είναι ένας ουδέτερος ασφαλής προορισμός. Αντίθετα,
αντιπροσωπεύει τη συνέχεια εκείνου του κόσμου που αποίκισε τη Βόρεια Αφρική, ξεγέλασε το
Χουσεΐν της Μέκκα, χάραξε αυθαίρετα σύνορα στη Μέση Ανατολή με κύριο σκοπό να
εκμεταλλευτεί τα λιμάνια και το πλούσιο υπέδαφός της, ευνόησε τη δημιουργία του κράτους
του Ισραήλ σε βάρος των Αράβων της Παλαιστίνης, στήριξε πολλά αυταρχικά καθεστώτα
στην περιοχή και, τέλος, αφού πρώτα καθήλωσε την οικονομία του με ένα αυστηρό
εμπάργκο, εισέβαλε στο Ιράκ και αναζωπύρωσε τη διαμάχη μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών. Με
άλλα λόγια, πολλοί από τους πρόσφυγες που φτάνουν στην Ευρώπη έχουν λόγο να είναι
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Δραστηριότητες Αυτοαξιολόγησης ΙΙI
Ανοικτά ερωτήματα
1. Εξηγήστε τι ήταν το Γισούβ και αναφέρατε τους στρατούς των χωρών με
τους οποίους αντιπαρατέθηκε στον πρώτο αραβοϊσραηλινό πόλεμο.
2. Ο Μαχμούντ Ζαχάρ, ένας εκ των ηγετικών στελεχών της ισλαμικής Χαμάς
που ιδρύθηκε στη Γάζα το 1988, είχε πει πως όταν ήταν φοιτητής στο
Κάιρο «ήταν εντυπωσιασμένος από την προσωπικότητα του Νάσερ»
(Milton-Edwards & Farrell, 2010: 36). Εντοπίστε την αντιστοιχία αυτής της
δήλωσης με την ιδεολογική διελκυστίνδα μεταξύ αραβικού εθνικισμού και
πολιτικού Ισλάμ στον αραβικό κόσμο μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου.
3. Συμπληρώστε τις προτάσεις της αριστερής στήλης με τις λέξεις της
δεξιάς.
1. Το Ισραήλ ιδρύθηκε το …….

Α) 1967

2. Ο Νάσερ εθνικοποίησε τη διώρυγα του Σουέζ το …….

Β) 1993

3. Ο Πόλεμος των Έξι Ημερών έγινε τον Ιούνιο του …….

Γ) 1956

4. Ο Σαντάτ σύνηψε ειρήνη με το Ισραήλ το …….

Δ) 1948

5. Η υπογραφή της συμφωνία του Όσλο έλαβε χώρα το

Ε) 1979
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IV. Σύνοψη Ενότητας

Στις προηγούμενες σελίδες έγινε προσπάθεια να αποδοθεί με απλό και συνοπτικό τρόπο η
βασική ιστορία και τα χαρακτηριστικά του αραβικού κόσμου. Το πρώτο κομμάτι της ενότητας
έκανε τις απαραίτητες διευκρινίσεις για τη γεωγραφία, την καταγωγή και τη γλώσσα των
Αράβων. Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφηκε από πόσο παλιά και σε ποιες περιοχές έχουμε
αναφορές για αραβικές φυλές και αραβική γλώσσα. Στη συνέχεια έγινε λόγος για τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες εμφανίστηκε το Ισλάμ, τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας
θρησκείας και την καθοριστική επίδρασή που είχε αυτή στην αραβική εξάπλωση. Ειδική μνεία
έγινε για το πώς το Ισλάμ τον 7ο αιώνα μ.Χ. συνέβαλε στη σχετική αναβάθμιση της θέσης της
γυναίκας.
Στις επόμενες παραγράφους της ενότητας αποτυπώθηκε με συνοπτικό τρόπο η ιστορία του
αραβικού κόσμου μέχρι τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τον τελευταίο
κληρονόμο του Χαλιφάτου, μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. Επίσης, έγιναν
αναφορές στα επιτεύγματα και την πρόοδο που σημειώθηκαν στην ακμή της αραβικής
ιστορίας, ώστε να αποκρυσταλλωθεί ποιο ακριβώς μεγαλείο αναπολούσαν συλλογικά οι
αραβικοί πληθυσμοί στις αρχές του 20ού αιώνα.
Στο τελευταίο κομμάτι της ενότητας καταγράφηκαν όλα τα σημαντικά γεγονότα από το 1920
και εντεύθεν που αφορούν τον αραβικό κόσμο και κατέληξαν στην πρόσφατη προσφυγική
κρίση. Μια αλυσίδα που ξεκινά από τη δημιουργία του παλαιστινιακού ζητήματος, συνεχίζει
στην ενίσχυση του αραβικού εθνικισμού, την εκθρόνιση ηγεσιών συνδεδεμένων με τη δυτική
επιρροή, τον εκφυλισμό των στρατιωτικών καθεστώτων και τη διολίσθησή τους στη
διαφθορά και τον αυταρχισμό, που αφενός ενίσχυσε και ριζοσπαστικοποίησε το πολιτικό
Ισλάμ και αφετέρου συσσώρευσε λαϊκή αγανάκτηση που εκδηλώθηκε στις εξεγέρσεις του
2011. Τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα η προσφυγική κρίση, που σε μεγάλο βαθμό αποτελεί
αποτέλεσμα των αδιεξόδων που προέκυψαν από την έξαρση της βίας, ειδικά στη Συρία, μετά
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Ο χαρακτηρισμός που αποδιδόταν στο Μωάμεθ και θα πει ο έμπιστος.

Αλλάχ

Ο Θεός στα αραβικά.

Αλ Τζαζίρα

Το Νησί. Όνομα παναραβικού ενημερωτικού δικτύου.

Αλίγια

Μετανάστευση Εβραίων στην Παλαιστίνη.

Βεδουίνοι

Νομάδες της Ερήμου.

Γισούβ

Εβραϊκή κοινότητα Παλαιστίνης πριν την ίδρυση του Ισραήλ.

Εγίρα

Η μετανάστευση του Μωάμεθ στη Μεδίνα το 622 μ.Χ.

Ιντιφάντα

Τίναγμα. Η Παλαιστινιακή εξέγερση ενάντια στην ισραηλινή κατοχή που
ξέσπασε το Δεκέμβριο του 1987.

Ισλάμ

Υποταγή. Το όνομα της θρησκείας που δίδαξε ο Μωάμεθ.

Ισνάντ

Αλυσίδα προσώπων που πιστοποιούν ένα χαντίθ.

Κοράνι

Απαγγελία. Το ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων.

Μπάαθ

Εθνικιστικό κόμμα που πρεσβεύει την παναραβική ένωση που ιδρύθηκε
από το Χριστιανό Μισέλ Αφλάκ.

Μπούρκα

Ολόσωμη ενδυμασία, συνήθως μπλε, που καλύπτει όλο το πρόσωπο
της γυναίκας ακόμα και τα μάτια.

Μουχάτζιρ

Μετανάστης (σ.σ. όπως ο Μωάμεθ στη Μεδίνα).

Κουραΐς

Η φυλή του Μωάμεθ.

Νάκμπα

Καταστροφή. Αναφορά στην ήττα των Αράβων το 1948.

Νάχντα

Αναγέννηση της αραβικής λογοτεχνίας κατά το 19ο αιώνα.

Νικάμπ

Γυναικεία ενδυμασία που αφήνει ακάλυπτα μόνο τα μάτια.

Ούμα

Το σύνολο των πιστών Μουσουλμάνων.

Ραμαζάνι

Ιερός μήνας των Μουσουλμάνων. Τότε, κατά την ισλαμική παράδοση,
αποκαλύφθηκε το Κοράνι στο Μωάμεθ.

Σαλάμ

Ειρήνη στα αραβικά.

Σαλάμα

Ασφάλεια στα αραβικά.
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Ισλαμικός Νόμος. Σειρά εντολών που ρυθμίζουν την κοινωνική ζωή
των Μουσουλμάνων.

Σιίτες

Μειοψηφικό μουσουλμανικό δόγμα που προέρχεται από όσους
υποστήριζαν την παράταξη του Αλή (Σίατ Άλη).

Σίρα

Η βιογραφία του Μωάμεθ.

Σουάτ Αλ
Άραμπ

Φωνή των Αράβων. Αιγυπτιακός ραδιοφωνικός σταθμός.

Σουνίτες

Πλειοψηφικό μουσουλμανικό δόγμα που προέρχεται από όσους
υποστήριζαν πως χαλίφης μπορεί να γίνει ο καθένας αρκεί να τηρεί
την ισλαμική παράδοση (σούνα).

Ταουχίντ

Μονοθεϊσμός.

Τζαχιλίγια

Άγνοια. Όρος που χρησιμοποιείται για την αναφορά στην εποχή πριν
την αποκάλυψη του Κορανίου.

Τζιζγία

Φόρος που πλήρωναν οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι που ζούσαν υπό
ισλαμική διοίκηση.

Χαλίφης

Διάδοχος του Μωάμεθ στην ηγεσία της Ούμα.

Χαντίθ

Παραβολές από τη ζωή του Μωάμεθ.

Χιτζάμπ

Μαντίλα που καλύπτει τα μαλλιά και το λαιμό της γυναίκας.
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