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ΑΤΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ
ΘΕΜΑ: Σχέσεις Τουρκίας – Σαουδικής Αραβίας µετά την ρήξη µε
ΚΑΤΑΡ και δολοφονία Κασόγκι.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.

Γενικά

Για αιώνες η Μέση Ανατολή βρισκόταν κάτω από τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο
είτε αυτοκρατορικών δυνάµεων (Οθωµανική αυτοκρατορία, Βρετανική αυτοκρατορία
κ.ο.κ) είτε τον δύο µεγάλων δυνάµεων του 20ου Αιώνα (ΗΠΑ, Σοβιετική Ένωση).
Κάτω από αυτό τον ασφυκτικό έλεγχο δύσκολα εµφανίζονται εθνικιστικά ή
αποσχιστικά κινήµατα ή ακόµα και αν υπάρξουν εύκολα ελέγχονται ή και
καταπνίγονται. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέµου αρχικά η Ρωσία και σταδιακά οι
ΗΠΑ χάνουν την επιρροή τους στην περιοχή και έτσι σιγά σιγά αναδύονται τοπικές
ηγεµονικές δυνάµεις που προσπαθούν να συµπληρώσουν το χώρο µε κυριότερες
την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν1.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει
υποστεί µια σειρά από στρατιωτικές συγκρούσεις, κατάρρευσης οικονοµιών αλλά και
ολόκληρων κρατικών δοµών, έλλειψη ικανής διακυβέρνησης, επαναστάσεις και
κοινωνικές εντάσεις, φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, εµφάνιση και άνοδο
εξτρεµιστικών οργανώσεων µε αποκορύφωµα την κατοχή εδαφών, απειλή ή/ και
χρήση χηµικών όπλων αλλά και απειλή απόκτησης πυρηνικών και τέλος η
µαζικότερη εδώ και δεκαετίες µετανάστευση ανθρώπων κυρίως προς την Ευρώπη.
Οι τροµοκρατικές επιθέσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καθώς και το τεράστιο
προσφυγικό κύµα µας έδειξαν ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται πολύ πιο κοντά από
ότι θέλαµε, ίσως να πιστεύουµε και απέδειξαν ότι η αστάθεια στην περιοχή έχει
άµεσο αντίκτυπο στην εσωτερική ασφάλεια της Ευρώπης.
Όπως θα δούµε ο Μουσουλµανικός κόσµος έχει πολλές ιδιαιτερότητες οι
οποίες καθορίζονται από την κυρίαρχη Ισλαµική θρησκεία της οποίας το κανονιστικό
πλαίσιο επηρεάζει βαθιά την ζωή του πιστού ακόµα και στην καθηµερινότητά του
ειδικά αν διαβιεί σε µια µουσουλµανική χώρα. Για αυτό πολλές φορές οι δυτικοί
1

Robert Kaplan: The Return of Marco Polo's World
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αναλυτές πολλές φορές αποτυγχάνουν να κατανοήσουν τα τεκταινόµενα στην
περιοχή καθώς τα προσεγγίζουν µε µια δυτική µατιά η οποία όµως απέχει
παρασάγγας από την Ισλαµική πραγµατικότητα.
Η Αραβική ‘Άνοιξη και οι πολιτικοοικονοµικές αλλαγές που επέφερε
επηρέασαν τις µουσουλµανικές κοινωνίες αλλά και τις σχέσεις πολών κρατών
µεταξύ τους. Η Τουρκία και το Κατάρ αντιµετώπισαν µάλλον θετικά τις εξεγέρσεις,
ενώ προσέφεραν και βοήθεια στην Μουσουλµανική Αδελφότητα, τόσο κατά την
διάρκεια της άσκησης της εξουσίας στην Αίγυπτο αλλά κυρίως µετά την απώλειά
της. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την εχθρική στάση απέναντί τους από πολλές
Αραβικές χώρες που θεώρησαν την Άνοιξη ως απειλή µε προεξάρχουσα την
Σαουδική Αραβία.
Οι δύο κυρίαρχες Μουσουλµανικές χώρες της Μέσης Ανατολής, η Τουρκία
και η Σαουδική Αραβία, οι σχέσεις των οποίων θα απασχολήσουν την παρούσα
εργασία, θεωρούν, η κάθε µια για τους δικούς της λόγους, ότι τους αξίζει και
οφείλουν να ηγηθούν του Μουσουλµανικού κόσµου προωθώντας την δική τους
εκδοχή του Ισλάµ τόσο θρησκευτικά αλλά κυρίως πολιτικά και αυτή είναι µια από τις
σηµαντικότερες αιτίες τριβής µεταξύ τους
Η Σαουδική Αραβία η οποία δεσπόζει στην Αραβική χερσόνησο και
συµπεριφέρεται σαν Μοναρχία και εκτός συνόρων, δύσκολα θα αποδεχόταν την
προσπάθεια αυτονόµησης του Κατάρ και περίµενε την ευκαιρία για να αντιδράσει,
χωρίς όπως θα δούµε, να µπορέσει να αναγνώσει ορθά το διεθνές περιβάλλον και
τελικά να µην µπορέσει να πετύχει τον σκοπό της, δηλαδή την αποµόνωση του
Κατάρ (µάλλον το αντίθετο).
Η υπόθεση Κασόγκι τέλος έφερε σε δύσκολη θέση την Σαουδική Αραβία, και
έδωσε την ευκαιρία στον Ερντογάν να περάσει στην επίθεση στοχεύοντας κυρίως
στον Πρίγκιπα διάδοχο Μοχάµαντ Μπιν Σαλµάν αφήνοντας υπονοούµενα για την
εµπλοκή του. Οι στενές σχέσεις ΗΠΑ Σαουδικής Αραβίας καθιστούν το εγχείρηµα
πολύ δύσκολο και µένει να φανεί τι επιπτώσεις θα έχει για τον Πρίγκιπα στο
εσωτερικό της χώρας.

2.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να αναλυθούν οι σχέσεις της Τουρκίας
µε την Σαουδικής Αραβίας µέσα στο γεωπολιτικό περιβάλλον της Μέσης Ανατολής
αλλά και ευρύτερα του Μουσουλµανικού κόσµου, υπό το πρίσµα αφ ενός της ρήξης
της Σαουδικής Αραβίας µε το Κατάρ αλλά και της δολοφονίας του δηµοσιογράφου
Τζαµάλ Κασόγκι η οποία πυροδότησε εξελίξεις στις σχέσεις των δύο χωρών, καθώς
και µια προσπάθεια προσέγγισης στο πως θα εξελιχθούν οι σχέσεις αυτές.
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Α. Ανάλυση των τοπικών δρώντων
1.

Ισλαµική Κοινωνία

Θα ήταν παράλειψη, αν θέλουµε να ασχοληθούµε και να αναλύσουµε τα
τεκταινόµενα στην Μέση Ανατολή, να µην κάνουµε µια µικρή αναφορά στα θέµατα
θρησκείας και οργάνωσης της Αραβικής – Ισλαµικής κοινωνίας καθώς παίζουν
σηµαντικό ρόλο στον τρόπο που λειτουργούν, ενώ πολύ συχνά αυτά αναλύονται
µόνο από την οπτική του ∆υτικού κόσµου χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι
ιδιαιτερότητες και οι διαφορές του µε τον Ισλαµικό.
Το Ισλάµ είναι µονοθεϊστική θρησκεία, µε πολύ αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο,
η οποία διαµορφώθηκε µε το κήρυγµα και τη δράση του Προφήτη Μωάµεθ
(Μουχάµαντ) στις αρχές του 7ου αιώνα και εκτιµάται ότι σήµερα αριθµεί περί τα 1,6
δισεκατοµµύρια πιστούς. Σύµφωνα µε site Ελλήνων µουσουλµάνων:
«Η αραβική λέξη «Ισλάµ» σηµαίνει υποταγή και υπακοή (προς τις θεϊκές
εντολές). Ο τρόπος ζωής που λέγεται Ισλάµ είναι η ολοκληρωτική αποδοχή των
διδαγµάτων και της καθοδήγησης του Θεού όπως αποκαλύφθηκε στον τελευταίο
του Προφήτη, τον Μουχάµαντ.
Ο Μουσουλµάνος είναι αυτός που πιστεύει στον Θεό και αγωνίζεται για µια
ολική αναδιοργάνωση της ζωής του σύµφωνα µε τη καθοδήγηση και τα λεγόµενα
του Προφήτη Μουχάµαντ (Σούννα) η οποία είναι θεόπνευστη. Επίσης, ένας
Μουσουλµάνος εργάζεται για την οικοδόµηση µιας κοινωνίας ίδιου επιπέδου.»2
Είναι άµεσα κατανοητό από τις δύο µόνο αυτές παραγράφους ότι το Ισλάµ για τον
πραγµατικά πιστό δεν είναι απλά µια θρησκεία αλλά ένα πλήρες κοινωνικοπολιτικό
σύστηµα που καθορίζει απόλυτα τον τρόπο ζωής του.
Κατά τις αρχές του, το Ισλάµ αποτελεί µια ενιαία θρησκευτική και πολιτική
κοινότητα (ούµµα), η οποία συνενώνει θρησκευτική και πολιτική εξουσία. Το
Κοράνιο αναφέρει ρητώς ότι «οι πιστοί είναι αδέλφια» και ότι χρέος του πιστού
µουσουλµάνου είναι να συµφιλιώνει τους διαιρεµένους µουσουλµάνους και να καλεί
σε αλληλεγγύη τους αδελφούς µουσουλµάνους µεταξύ τους. Αυτή είναι και η
περίφηµη πολεµική κραυγή των Αδελφών Μουσουλµάνων «Αλ Ισλάµ ντίν ουά
ντάουλα», δηλαδή «το Ισλάµ είναι θρησκεία και πολιτεία», ρήση µε την οποία
ταυτίστηκε η ιδεολογία των Αδελφών Μουσουλµάνων, αρχικά της Αιγύπτου (1928
και έπειτα), οι οποίοι κατανοούν το µουσουλµανικό κράτος ως ενιαία και αδιαίρετη
θρησκευτικοπολιτική οντότητα.3
Μετά τον θάνατο του προφήτη Μωάµεθ ακολούθησε η ίδρυση του πρώτου
χαλιφάτου και η σταδιακή µετατροπή του Ισλάµ σε πολιτικό καθεστώς. Η θρησκεία
χρησιµοποιήθηκε ως όπλο στο πλαίσιο του αγώνα για την εξουσία µεταξύ των
2
3

https://islamforgreeks.org/islam/ Το ορθόδοξο Ισλάµ µε ορθόδοξη κατανόηση «Τι είναι το Ισλάµ;»
Πρακτικά συνεδρίου «Θρησκεία και πολιτική» επιµέλεια Σταύρος Ζουµπουκλάκης εκδόσεις Άρτος ζωής Αθήνα 2016 σελ 75
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συνεχιστών του προφήτη. Μεταξύ του ενιαίου αρχικά συνόλου των πιστών
ξέσπασαν έριδες και βίαιες συγκρούσεις µε στόχο την εξουσία. οι οποίες
συναντώνται µέχρι και σήµερα στον ανταγωνισµό µεταξύ των κυρίαρχων κρατών
των σιιτών και σουνιτών, Ιράν και Σαουδικής Αραβίας. Παρ όλες τις διαιρέσεις και τις
συγκρούσεις εντός του µουσουλµανικού κόσµου, στην Ισλαµική παράδοση
παραµένει ισχυρή η ιδέα της ούµµα, της κοινωνίας των πιστών ως ενιαία έκφραση
της θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας. Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι η
θρησκεία στο Ισλάµ βιώνεται ως ο πυρήνας της πολιτικά οργανωµένης κοινότητας
όλων των Μουσουλµάνων. Το Κοράνιο, ο νόµος του Θεού, αποτελεί τόσο τον
θρησκευτικό όσο και τον πολιτικό κανόνα που καθορίζει την ζωή του κάθε πιστού.4
Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι ο Μωάµεθ δεν είναι µόνο ο προφήτης του Θεού
αλλά και ο πολιτικός αρχηγός της κοινότητας των µουσουλµάνων. Το Ισλάµ
απέκτησε έτσι ιδεολογική αλλά επίσης και συγκρουσιακή διάσταση (εσωτερική
αρχικά που στην συνέχεια επεκτάθηκε και στον υπόλοιπο κόσµο) και το Κοράνιο
άρχισε να ερµηνεύεται µε βάση τα συµφέροντα των αλληλοσυγκρουόµενων οµάδων
και φατριών. Έτσι κάπως γεννήθηκε η κουλτούρα των Χαντίθ (µεταγενέστερα
κείµενα µε λόγους που αποδίδονται στον προφήτη) και της αλ- ίτζµα (συναίνεση της
κοινότητας).
Σύµφωνα µε τον Σύριο ποιητή και µελετητή του Ισλάµ Άδωνι5 τρείς είναι οι
κυρίαρχες αντιλήψεις στο αραβικό Ισλάµ όσον αφορά τον Άνθρωπο και τον κόσµο:
«Ο Προφήτης του Ισλάµ είναι ο τελευταίος από τους προφήτες, το
επιστέγασµά τους. Ο ίδιος ο Μωάµεθ έλεγε: µετά από εµένα ουδείς προφήτης»
«Οι αλήθειες που εµπεριέχονται στον λόγο και στο έργο του προφήτη,
αναφορικά µε το επέκεινα αλλά και µε τη ζωή στη γη, είναι οι έσχατες αλήθειες.
Καµιά άλλη αλήθεια δεν θα µπορούσε να τις αµφισβητήσει. Μόνον ότι δεν
αντιφάσκει µε αυτές τις αλήθειες και δεν τις αµφισβητεί µπορεί να γίνει δεκτό».
«Ο άνθρωπος δεν µπορεί να τροποποιήσει ή να αλλάξει την εξ
αποκαλύψεως αλήθεια. Καθήκον του είναι µόνον να πιστεύει, Να υπακούει και να
εφαρµόζει όσα αναγράφονται στα ιερά κείµενα. Αν προεκτείνουµε ακόµα
περισσότερο αυτή την λογική, µπορούµε να πούµε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να
αποκαλυφθεί από τον θεό. Την «τελευταία λέξη» Του την είπε στον τελευταίο
προφήτη του: «Το Ισλάµ είναι η θρησκεία»6.

2.

Αραβική Άνοιξη

Όταν στις 17 ∆εκεµβρίου του 2010, στην πόλη Σίντι Μπουζίντ της Τυνησίας,
ένας υπαίθριος πωλητής φρούτων και λαχανικών αυτοπυρπολούταν σε ένδειξη
διαµαρτυρίας γιατί η αστυνοµία του είχε κατάσχει το εµπόρευµα που πουλούσε
χωρίς άδεια, κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί την µετέπειτα εξέλιξη των
γεγονότων που ξεκίνησαν ως διαµαρτυρία εναντίον του Τυνησιακού καθεστώτος και
4

ibid σελ. 78-79.
Ψευδώνυµο του Αλί Άχµαντ Σαίντ Εσµπέρ που γεννήθηκε στην Συρία και από το 1985 ζει και εργάζεται στο Παρίσι
6
Άδωνις «Βία και Ισλάµ» Συζητήσεις µε τη Χουρία Αµπντελουάχεντ Αθήνα 2016 εκδόσεις Πατάκη σελ.243
5
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κατέληξαν στην ανατροπή του, αλλά και σε τεράστιες κοινωνικές και γεωπολιτικές
αλλαγές σε όλο τον Αραβικό κόσµο7 µε τις επιπτώσεις της να γίνονται ιδιαίτερα
αισθητές και στην Ευρώπη (τροµοκρατία- µεταναστευτικό). Ο όρος Αραβική Άνοιξη
αναφέρεται σε ένα κύµα πολιτικοοικονοµικών αλλαγών, οι οποίες αναδύθηκαν σαν
αποτέλεσµα ενεργοποίησης εσωτερικών κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων που
επιζητούσαν απόκτηση ή αναδιανοµή της εξουσίας. Οι όροι εµπλοκής σε αυτήν την
πολύπλευρη αλληλεπίδραση πολλαπλών εµπλεκοµένων, καθορίζεται µεταξύ άλλων
και από τον βαθµό οµογενοποίησης του Αραβικού κόσµου και το επίπεδο
διαχωρισµού σε ένα υποθετικά συµπαγές, από άποψη συµπεριφορών και
αντιλήψεων, περιβάλλον8. Τα αιτήµατα δεν ήταν αντιδυτικά ή θρησκευτικά αλλά
είχαν να κάνουν µε την απαίτηση για µια καλύτερη ζωή µε ισότητα, χωρίς καταπίεση
και περισσότερες ευκαιρίες. Προέρχονταν κυρίως από νέους µορφωµένους
ανθρώπους ενώ η χρήση της νέας τεχνολογίας (διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα) ήταν
µαζική και καταλυτική. ∆εν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι τα καθεστώτα
που κυβέρνησαν τις χώρες αυτές για δεκαετίες άφησαν µια βαριά κληρονοµιά
στρεβλώσεων της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, προκειµένου να
διατηρήσουν την εξουσία τους επενδύοντας τεράστια ποσά στις δυνάµεις ελέγχου
και ασφάλειας και όχι σε υποδοµές και ανάπτυξη για τους πολίτες.9 Όταν λοιπόν η
πτώση των τιµών του πετρελαίου και η οικονοµική κρίση έπληξε τις οικονοµίες της
περιοχής σε συνδυασµό µε την δυσκολία ανεύρεσης εργασίας κυρίως στους νέους
το αποτέλεσµα ήταν µάλλον αναπόφευκτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1990
έως το 2011 ο πληθυσµός των νέων από 15 έως 29 ετών έχει αυξηθεί κατά 50%
στην Λιβύη, 65% στην Αίγυπτο και 125% στην Υεµένη ενώ ταυτόχρονα η ανεργία
ανάµεσα στους νέους παραµένει διπλάσια από τον παγκόσµιο µέσο όρο στο 23% το
2009. Στο σύνολο του Αραβικού κόσµου υπολογίζεται ότι µέχρι το 2020 θα
απαιτηθούν 50 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας για να απορροφήσουν τους
νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας10 και τα καθεστώτα της περιοχής δεν
φαινόταν να κάνουν και πολλά γι αυτό. Η διαφορετική αντιµετώπιση του φαινοµένου
από τα κράτη τις ευρύτερης περιοχής επηρέασε, όπως θα δούµε, και τις µεταξύ τους
σχέσεις.
Ένα από τα αποτελέσµατα του φαινοµένου ήταν και η επανεµφάνιση στο
προσκήνιο του πολιτικού Ισλάµ, το οποίο είναι ένα πολιτικό σύστηµα που
εκφράζεται µέσω κοµµάτων (AKP Τουρκία, Ενάχντα Τυνησία, Μουσουλµανική
Αδελφότητα) που πρεσβεύουν την επιστροφή στην αρχική αγνή µορφή της
θρησκείας και ανάλογα µε τον βαθµό αποδοχής των δηµοκρατικών θεσµών, τον
αλλόθρησκων και γενικά του ξένου µπορεί να χωριστεί σε µετριοπαθές ή
7

Με τον όρο Αραβικός κόσµος εννοείται η περιοχή που περιλαµβάνει τις χώρες της Βορείου Αφρικής –Αλγερία, Αίγυπτος,
Λιβύη, Μαρόκο και Τυνησία), τις Αραβικές χώρες του Λεβάντε (Ιορδανία, Λίβανος, Συρία, και οι Παλαιστινιακές περιοχές), οι
χώρες της Αραβικής χερσονήσου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Οµάν, Κατάρ, Σ. Αραβία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και Υεµένη) και το
Ιράκ. «After the Arab Spring» Economic Transitions in the Arab World Oxford University Press Magdi Amin κ.α New York
2012 σελ. 1
8
George Voskopoulos The Arab World in a transition process through the Arab Spring phenomenon Researchgate Dec. 2015
9
Yezid Sayigh «Who made the Arab spring into Arab crisis» http://carnegie-mec.org/2016/11/20/who-made-arab-spring-intoarab-crisis-pub-66207 προσπέλαση 1/12/216
10
«Beyond the Arab Spring» The Evolving Ruling Bargain in the Middle East Oxford University Press, Mehran Kamrava Editor,
New York 2014 σελ.24
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ριζοσπαστικό. Το πολιτικό Ισλάµ, κατά κύριο λόγο, δεν πήρε µέρος στις εξεγέρσεις
για δύο κυρίως λόγους: πρώτον από φόβο καθώς στις περισσότερες χώρες
βρισκόταν για δεκαετίες υπό διωγµό από τα κοσµικά αυταρχικά καθεστώτα και
δεύτερον και µάλλον πιο σηµαντικό, η εξέγερση προς τον ηγεµόνα, όσο αυταρχικός
και αν είναι, δεν είναι συµβατή µε την Μουσουλµανική θρησκεία.11 Η υπακοή προς
τον Μουσουλµάνο Κυβερνήτη αποτελεί υποχρέωση για ένα Μουσουλµάνο: «Ω! Σεις
που πιστεύετε! Υπακούτε στον Αλλάχ κι υπακούετε τον Απεσταλµένο, και σε όσους
ανάµεσά σας, έχουν εξουσία πάνω σας. Αν διαφωνήσετε σε κάτι, αναφέρετέ το στον
Αλλάχ Z.»12 Το πολιτικό Ισλάµ παρόλο που δεν παίρνει µέρος στις εξεγέρσεις
βγαίνει κερδισµένο (εκλογική νίκη σε Αίγυπτο και Τυνησία) και αυτό γιατί οι
εξεγέρσεις είχαν ως κύριο στόχο την ανατροπή των αυταρχικών καθεστώτων αλλά
καθώς δεν ήταν οργανωµένες κεντρικά και δε υπήρχε µια ενιαία ηγεσία, δεν είχαν
και κάποιο συγκεκριµένο πολιτικό στόχο για την επόµενη ηµέρα.
Η Μουσουλµανική Αδελφότητα, το Ισλαµιστικό κίνηµα µε την µεγαλύτερη
επιρροή και διάδοση στον µουσουλµανικό κόσµο δηµιουργήθηκε το 1928 στην
Αίγυπτο και γρήγορα διαδόθηκε σε πολλές µουσουλµανικές χώρες αλλά και στην
Ευρώπη. Το πολιτικό Ισλάµ και οι ιδέες του, τις οποίες πρέσβευε, γρήγορα το
έφεραν σε ρήξη µε τα κοσµικά µουσουλµανικά καθεστώτα µε αποτέλεσµα τα µέλη
του να βρίσκονται υπό διωγµό. Η Αραβική Άνοιξη έδωσε την ευκαιρία στην
Αδελφότητα να έρθει πάλι στο προσκήνιο µε αποκορύφωµα την νικη στις εκλογές
στην Αίγυπτο, η οποία όµως δεν διήρκησε πολύ, καθώς η Κυβέρνηση ανατράπηκε
από τις αιγυπτιακές ένοπλες δυνάµεις.
Με την άνοδο των Αδελφών Μουσουλµάνων στην εξουσία στην Αίγυπτο οι
σχέσεις της χώρας µε την Τουρκία του ΑΚΡ αναβαθµίζονται άµεσα και οι εξωτερικές
τους πολιτικές ταυτίζονται σε πολλά θέµατα, όχι µόνο λόγω κοινών συµφερόντων
και υψηλής στρατηγικής αλλά κυρίως λόγω των κοινών τους ισλαµιστικών
καταβολών. Η συµπόρευση των δύο πολυπληθέστερων κρατών του
Μουσουλµανικού κόσµου δηµιούργησε πρόβληµα ασφαλείας στις υπόλοιπες χώρες
της περιοχής και δεν είναι παράδοξο που η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά
Εµιράτα και το Κουβέιτ ήταν οι κύριοι υποστηρικτές του πραξικοπήµατος στην
Αίγυπτο που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μόρσυ13. Έκτοτε οι σχέσεις Τουρκίας Αιγύπτου
βρίσκονται στο χειρότερο σηµείο τους µέχρι και σήµερα
Οι σχέσεις του Κατάρ µε την Μουσουλµανική αδελφότητα ξεκινούν από την
δεκαετία του 1930 καθώς τα µέλη της Αδελφότητας που ήταν υπό διωγµό έψαχνα
ένα ασφαλή τόπο καταφυγής ενώ ταυτόχρονα το Κατάρ µετά την ανακάλυψη
11

Κ. Κυριακίδης Το πολιτικό Ισλάµ και η Αραβική Άνοιξη στο «Η Αραβική ‘Άνοιξη» Μελέτες διεθνών σχέσεων, επιµέλεια Ηλίας
Κουσκουβέλης εκδόσεις ΠΑΜΑΚ Θεσσαλονίκη 2012 σελ 50.
12
Κοράνιο 4:59 «Το Ιερό Κοράνιο και µετάφραση των εννοιών Του στην Ελληνική γλώσσα» συγκρότηµα του βασιλιά Φαχντ
για την εκτύπωση του Ιερού Κορανίου Μεδίνα Σαουδική Αραβία https://tikaras.files.wordpress.com/2008/05/korani-greek1.pdf
προσπέλαση 10 Οκτωβρίου 2016
13
Birol Başkan Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of the Middle East σελ 140
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κοιτασµάτων πετρελαίου χρειάζονταν άµεσα εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό
στην προσπάθειά του να δηµιουργήσει ένα µοντέρνο εκπαιδευτικό σύστηµα και ένα
κράτος ικανό να διαχειριστεί τον πλούτο που θα έφερνε το πετρέλαιο. Τα µέλη της
αδελφότητας έπαιξαν σηµαντικό ρόλο σε αυτό και οι καλές σχέσεις µε το κράτος του
Κατάρ δεν διαταράχθηκαν ποτέ. Από την άλλη αυτός ήταν και ένας από τους λόγους
για την δηµιουργία έντασης µεταξύ του Κατάρ της Αιγύπτου και της Σαουδικής
Αραβίας. Ταυτόχρονα το Κατάρ έδωσε βήµα στην Μουσουλµανική Αδελφότητα µε
εκποµπές στο Al Jazzera µέσω των οποίων µπορούσαν να διαδώσουν τα µηνύµατα
τους σε ολόκληρο τον Μουσουλµανικό κόσµο κάτι που εξόργιζε ακόµα περισσότερο
τα δύο κράτη, και για αυτό µια από τις απαιτήσεις, όπως θα δούµε, από το Κατάρ
κατά την ρήξη το 2017 ήταν και το κλείσιµο του Al Jazzera14.
Το Al Jazzera προσέφερε ανάλογη προβολή και στήριξη και την Τουρκία,
παρουσιάζοντάς την µέσα από τις εκποµπές τους ως την ιδανική ∆ηµοκρατία που
ενσωµατώνει τις µουσουλµανικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το δίκτυο πρόβαλε
ντοκιµαντέρ για την ζωή του Ερντογάν, ενώ εξέδωσε και στα Αραβικά το βιβλίο του
πρώην Υπουργού εξωτερικών Αχµέτ Νταβούτογλου «Στρατηγικό Βάθος»15.

3.

Κατάρ

Το Κατάρ, είναι µια µικρή χώρα της Αραβικής χερσονήσου έκτασης 11.000
τετραγωνικών χιλιοµέτρων και µόλις 47.000 κατοίκους το 1960 και 2,7 εκατοµµύρια
σήµερα16, εκ των οποίων λιγότερο από το 15% αποτελούν πολίτες της χώρας ενώ
το µεγαλύτερο ποσοστό αποτελείται από ξένους εργάτες από 100 διαφορετικές
εθνικότητες, φτωχή σε υπόγεια ύδατα και καλλιεργήσιµες εκτάσεις αλλά πολύ
πλούσια σε κοιτάσµατα υδρογονανθράκων17. Όπως τα περισσότερα µικρά κράτη
της Αραβικής χερσονήσου ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετώπιζε
ήταν η προσπάθεια καθορισµού εξωτερικής πολιτικής ανεξάρτητης από την
Σαουδική Αραβία η οποία δεσπόζει την περιοχή. Μέσω πολιτικών κατευνασµού και
εξισορρόπησης αλλά κυρίως µέσω της προσκόλλησης σε µια µεγάλη δύναµη το
Κατάρ προσπάθησε να προφυλάξει την ανεξαρτησία του απέναντι σε µια
«επιθετική» Σαουδική Αραβία. Ένας επιπλέον στόχος που τέθηκε τα τελευταία είκοσι
χρόνια είναι και η σταδιακή ανάπτυξη και άλλων πηγών εσόδων πλην του
πετρελαίου. Για το λόγω αυτό το 2005 δηµιούργησε την Αρχή Επενδύσεων του
Κατάρ ένα κρατικό επενδυτικό ταµείο το οποίο διαχειρίζεται ποσό της τάξης των 320

14

Qatar crisis: Why the Saudis want Al Jazeera gone https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/qatar-crisis-why-saudis-want-al-jazeera-gone
15

ALJAZEERA PUBLICATIONS Strategic Depth
http://studies.aljazeera.net/en/publications/2012/01/2012123105355265230.html
16

Qatar population Sources include: World Bank, United Nations
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81+%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8
%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82&oq=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81+%CF%80%CE%BB%
CF%85%CE%B8%CF%85%CF%83&aqs=chrome.1.69i57j0.6037j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
17
Qatar Population and Expat Nationalities https://www.onlineqatar.com/visiting/tourist-information/qatar-population-and-expatnationalities
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δισεκατοµµυρίων δολαρίων και επενδύει στο Κατάρ αλλά κυρίως στο εξωτερικό σε
διάφορους τοµείς πλην του τοµέα ενέργειας της ίδιας της χώρας18.
Βρετανικό προτεκτοράτο µέχρι το 1971, ισχυρά εξαρτηµένο από την
Σαουδική Αραβία στην συνέχεια, µέχρι και την δεκαετία του 90 όπου οι ΗΠΑ
εµπλέκονται πιο ενεργά στην περιοχή µετά τον πρώτο πόλεµο του κόλπου και η
χώρα υπογράφει µαζί τους αµυντική συνεργασία προσφέροντας πλήθος
διευκολύνσεων σε µια προσπάθεια να βρουν εκ νέου διεθνή προστάτη.
Η δεκαετία του 90 µοιάζει καθοριστική για την µετέπειτα πορεία της χώρας
καθώς από την µια προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις της µε το Ιράν, µέσα από
αλλεπάλληλες συµφωνίες και εκατέρωθεν επισκέψεις, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί
να δηµιουργήσει δίαυλο επικοινωνίας µε το Ισραήλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο
Πρόεδρος του Ιράν Μοχάµαντ Χαταµί (Mohammad Khatami) επισκέφθηκε το Κατάρ
στην ιστορική περιοδεία του στις Αραβικές χώρες το 1999 (περιοδεία η οποία
συµπεριελάµβανε επίσης την Σαουδική Αραβία και την Συρία)19 ενώ και ο Σιµόν
Πέρες (Shimon Peres) επισκέφτηκε επίσηµα την χώρα το 1996 ως πρόεδρος και το
2007 ως αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Ισραήλ20.
Στο ίδιο διάστηµα, το 1995 ξεσπά πραξικόπηµα του Σεΐχη Χαµάντ (Hamad)
εναντίον του πατέρα του Σεΐχη Καλιφά (Khalifa), ο οποίος ανταπαντά µε
αποτυχηµένο πραξικόπηµα το 199621. Μετά την επικράτησή του, ο Σείχης Χαµάντ
συνεχίζει την πολιτική πολύπλευρης προσέγγισης µε τα κράτη της περιοχής και της
ΗΠΑ, ενώ το 1996 προχωράει ίσως στην σηµαντικότερη ενέργειά προς την
προσπάθειά του για διεθνοποήση της χώρας, την δηµιουργία του τηλεοπτικού
δικτύου Al Jazeera22. Το κανάλι είχε ως στόχο την παροχή πληροφόρησης σε όλο
των Αραβικό κόσµο, κάτι που µε την πάροδο του χρόνου κατάφερε, αυξάνοντας
κατά πολύ την ακροαµατικότητά του σε παγκόσµιο επίπεδο. Αν και πολλές φορές
δηµιούργησε προβλήµατα στη χώρα καθώς παρουσίαζε απόψεις που απείχαν πολύ
από τις αποδεκτές από τους Άραβες θέσεις, αύξησε κατά πολύ την ήπια ισχύ (soft
power) της χώρας καθώς και το διεθνές της αποτύπωµα23.
Ο νέος Σεΐχης προσπαθεί να χαράξει µια αυτόνοµη εξωτερική πολιτική που
να του επιτρέπει να αποφύγει τον σφιχτό εναγκαλισµό της Σαουδικής Αραβίας η
οποία παραδοσιακά ενεργεί ως ο απόλυτος άρχων της περιοχής. Σε όλη την
δεκαετία του 2000 το Κατάρ επενδύει στην βελτίωση των σχέσεων του και µε το
18

Qatar Investment Authority https://www.swfinstitute.org/profile/598cdaa60124e9fd2d05bc5a
Bloomberg Company Overview of Qatar Investment Authority
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=27869250
19
Middle East Khatami concludes historic Gulf tour http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/349033.stm
20
Vice Premier Peres Arrives in Qatar for First Visit Since 1996 https://www.haaretz.com/1.4955776,
Israeli deputy premier begins rare Qatar visit https://www.reuters.com/article/us-israel-qatar-peres/israeli-deputy-premierbegins-rare-qatar-visit-idUSL2975296720070129
21
Emir of Qatar deposed by his son https://www.independent.co.uk/news/world/emir-of-qatar-deposed-by-his-son1588698.html.
New details revealed on 1996 coup attempt against Qatar https://www.aljazeera.com/news/2018/03/al-jazeera-revealsdetails-1996-coup-attempt-qatar-180304200532130.html
22
Al Jazeera Middle Eastern news network https://www.britannica.com/topic/Al-Jazeera,
Our Story is Telling https://network.aljazeera.com/about-us/timeline
23
Birol Başkan Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of the Middle East, σελ. 42
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Ιράν, όχι µόνο γιατί µοιράζονται από κοινού ένα από τα µεγαλύτερα κοιτάσµατα
φυσικού αερίου στον κόσµο, αλλά γιατί και σε πολλά σηµεία οι πολιτικές τους προς
τον αραβικό κόσµο ταυτίζονται (ενίσχυση παλαιστινίων, προβληµατικές σχέσεις µε
την Σαουδική Αραβία). Έτσι έχουµε πολλές εκατέρωθεν επισκέψεις σε υψηλό
επίπεδο που συνοδεύονται από δηλώσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης και φιλίας24.
Στα πλαίσια της αναµόρφωσης και της ίδιας της κοινωνίας δόθηκε ιδιαίτερη
σηµασία στον εκδηµοκρατισµό των κρατικών δοµών (οι πρώτες δηµοτικές εκλογές
διεξήχθησαν το 1999)25 αλλά και στη θέση της γυναίκας στην Καταριανή κοινωνία,
και έτσι οι γυναίκες απέκτησαν την δυνατότητα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι καθώς
και την δυνατότητα της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Έτσι το Κατάρ έγινε
η πρώτη Αραβική χώρα που απέκτησε γυναίκα Υπουργό και γυναίκα Πρύτανη
πανεπιστηµίου26. Όταν λοιπόν µετά τα χτυπήµατα της 11ης Σεπτεµβρίου οι ΗΠΑ
προώθησαν µια πολιτική εκδηµοκρατισµού της Μέσης Ανατολής το Κατάρ
βρισκόταν ήδη στην πρωτοπορία του εγχειρήµατος σε αντίθεση µε άλλες ισλαµικές
µοναρχίες που έδειχναν να ενοχλούνται.
Με αφορµή τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε Αφγανιστάν και Ιράκ µετά την 11η
Σεπτεµβρίου, το Κατάρ βρήκε να ευκαιρία να συσφίξει ακόµα περισσότερο τη
στρατιωτική τους συνεργασία προσφέροντας βάσεις στο έδαφος του, από τις οποίες
διεξήχθησαν οι επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό το Κατάρ ενίσχυε την ασφάλειά του
εναντίον πιθανών εχθρικών ενεργειών από γειτονικές χώρες, ενώ µέχρι σήµερα
έχουν εξελιχθεί στην µεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή27.
Άλλος ένας τοµέας µέσω του οποίου το Κατάρ προσπάθησε να αναµορφώσει
την κοινωνία αλλά και να αυξήσει την αλληλεξάρτηση µε τις ΗΠΑ είναι η εκπαίδευση.
Έτσι πολλά αµερικανικά πανεπιστήµια άνοιξαν παραρτήµατα ή εκτέλεσαν
εκπαιδευτικά προγράµµατα στο Κατάρ συµβάλλοντας έτσι στην αναµόρφωση όλου
του εκπαιδευτικού συστήµατος28.
Το Κατάρ σε µια προσπάθεια να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων της αλλά
και να αποφύγει την εξάρτηση από τις γειτονικές χώρες στην µεταφορά φυσικού
αερίου προς τις καταναλώτριες χώρες επένδυσε µεγάλα ποσά ήδη από την δεκαετία
του 90 στις τεχνολογίες και υποδοµές παραγωγής υγροποιηµένου φυσικού αερίου
LNG. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα, από τα µέσα της δεκαετίας του 2000 τα Κατάρ να
γίνει ο µεγαλύτερος παραγωγός LNG στον κόσµο µε εξαγωγές που καλύπτουν το
30% της παγκόσµιας παραγωγής. Το Κατάρ έχει καταφέρει να εξάγει σε 23
διαφορετικές χώρες (το 2001 το 47% του αερίου κατευθυνόταν στην Ασία και στις
24

Qatar-Iran Foreign Relations https://www.criticalthreats.org/analysis/qatar-iran-foreign-relations
Louay Bahry Elections in Qatar: A Window of Democracy Opens in the Gulf https://www.mepc.org/journal/elections-qatarwindow-democracy-opens-gulf
26
Louay Bahry, Phebe Marr, Qatari Women: A New Generation Of Leaders? https://mepc.org/journal/qatari-women-newgeneration-leaders
27
D.O.D: U.S. and Qatar Sign MOU Reaffirming Qatar’s Commitment to Supporting U.S. Military Activities at Al Udeid Air Base
https://dod.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/1731648/us-and-qatar-sign-mou-reaffirming-qatarscommitment-to-supporting-us-military-a/
28
List of 25 best universities in Qatar https://www.edarabia.com/universities/qatar/,
Universities Directory https://www.onlineqatar.com/directory/universities-432
25
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χώρες του Ειρηνικού και το 42% στην Ευρώπη) µε στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι
πιθανότητες οικονοµικών απωλειών λόγω προβληµάτων σε κάποιον αγοραστή29. Η
κατεύθυνση των εξαγωγών της χώρας προς το LNG είχε τεράστια επίδραση στα
οικονοµικά της χώρας που οδήγησε σε ραγδαία αύξηση του κατακεφαλήν ΑΕΠ αλλά
έδωσε και µεγάλα χρηµατικά αποθέµατα στο κράτος το οποίο µε αυτό τον τρόπο
χρηµατοδότησε πλήθος προγραµµάτων που αφορούσαν την εκπαίδευση, την υγεία
και τον πολιτισµό και ταυτόχρονα µετέτρεψαν το Κατάρ σε έναν από τους
µεγαλύτερους επενδυτές παγκοσµίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1995, χρονιά
ανάληψης της εξουσίας από τον Σεΐχη Χαµάντ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας
ήταν 15.850 USD (ΑΕΠ ΗΠΑ την ίδια χρονιά 28.780 USD) και το 2017 εκτοξεύτηκε
στα 63.505 USD (ΑΕΠ ΗΠΑ την ίδια χρονιά 59.531 USD)30.
Αγοραστής επίσης είναι η Τουρκία, η οποία έχει συνάψει από το 2014
συµφωνία µε το Κατάρ για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάµεων της µιας χώρας στο
έδαφος της άλλης, αλλά – κυρίως – µακροχρόνια Σύµβαση προµήθειας LNG. Αυτή η
σύµβαση υπεγράφη το ∆εκέµβριο του 2015, διάστηµα που οι σχέσεις Τουρκίας –
Ρωσίας ήταν στη χειρότερη καµπή τους λόγω της κατάρριψης του ρωσικού Μινγκ. Η
Τουρκία, προσβλέπει στη σταθερή φιλία µε το Κατάρ για την εξασφάλιση
εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας της εξαρτηµένης από φυσικό αέριο οικονοµίας
της31.

4.

Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία, η οποία εκτείνεται σε όλη τη βόρεια και κεντρική Αραβική
Χερσόνησο, είναι µια σχετικά νέα χώρα που είναι όµως κληρονόµος µιας πλούσιας
ιστορίας ως το λίκνο του Ισλάµ και ο τόπος των πιο λατρευτικών πόλεων του, της
Μέκκας και της Μεδίνας. Στα ανατολικά, κατά µήκος του Περσικού Κόλπου,
βρίσκονται τα άφθονα πετρελαϊκά πεδία της χώρας, που από τη δεκαετία του 1960
έχουν καταστήσει τη Σαουδική Αραβία συνώνυµη µε τον πετρελαϊκό πλούτο. Αυτά
τα τρία στοιχεία, η θρησκεία, ο φυλετισµός και ο άφθονος πλούτος, τροφοδότησαν
τη σύγχρονη ιστορία της χώρας.32 Η ανάδειξη της δυναστείας των Σαούντ, ξεκίνησε
στην κεντρική Αραβία το 1744. Εκείνη τη χρονιά ο Μοχάµεντ Ιµπν Σαούντ, ηγεµόνας
της πόλης Αντ Ντιριγιάχ κοντά στο Ριάντ, ένωσε τις δυνάµεις του µε έναν διάσηµο
µουσουλµάνο λόγιο και ιµάµη, τον Μοχάµεντ Ιµπν Αµπντ Αλ Γουαχάµπ, ώστε να
δηµιουργήσουν µαζί, µία νέα πολιτική οντότητα. Και οι δύο βρήκαν κοινά
ενδιαφέροντα, και ενώθηκαν µε την επιθυµία να επαναφέρουν όλους τους
αραβικούς πληθυσµούς της χερσονήσου, στην άσκηση του ορθόδοξου ισλαµισµού.
Αυτή η συµµαχία του 18ου αιώνα, αποτελεί και τη βάση της σηµερινής δυναστείας
της Σαουδικής Αραβίας.
29

Qatar LNG Boom “Phenomenal” https://www.lngworldnews.com/qnb-group-qatar-lng-boom-phenomenal/
World Bank
https://www.google.com/search?q=qatar+gdp+per+capita&oq=qataq+gdp&aqs=chrome.2.69i57j0l5.8649j0j8&sourceid=chrom
e&ie=UTF-8
31
Turkey, Qatar sign liquefied natural gas agreement https://www.dailysabah.com/energy/2015/12/02/turkey-qatar-signliquefied-natural-gas-agreement
32 Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα www.britannica.com/place/Saudi-Arabia
30
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Μόνο µε την άνοδο της οικογένειας Αλ Σαούντ, από την οποία πήρε το όνοµά
της η χώρα και την εδραίωση της εξουσίας της στις αρχές του 20ου αιώνα, η
Σαουδική Αραβία άρχισε να διαµορφώνει τα χαρακτηριστικά µιας σύγχρονης χώρας.
Η επιτυχία των Σαούντ δεν ήταν καθόλου µικρή, λόγω της παρακινητικής ιδεολογίας
του Ουαχαµπισµού33, αυτής της αυστηρής µορφής του Ισλάµ που υιοθετήθηκε από
τους πρώτους οικογενειακούς ηγέτες και που έγινε η κρατική πίστη. Αυτός ο βαθύς
θρησκευτικός συντηρητισµός, συνοδεύεται από έναν διαδεδοµένο φυλετισµό, στον
οποίο οι ανταγωνιστικές οικογενειακές οµάδες αγωνίζονται για πλούτο και εξουσία.
Ο τεράστιος πλούτος του πετρελαίου πυροδότησε γρήγορα µεγάλες επενδύσεις
στην υποδοµή της Σαουδικής Αραβίας. Πολλοί κάτοικοι έχουν επωφεληθεί από αυτή
την ανάπτυξη, αλλά ιδιαίτερα οι γενάρχες της κυρίαρχης οικογένειας οι οποίοι έχουν
δηµιουργήσει ένα κατεστηµένο πολυτελούς τρόπου ζωής, που οδηγεί τους
συντηρητικούς και φιλελεύθερους δηµοκράτες να διατυπώνουν τη δυσαρέσκειά τους
για σπατάλη και κακή διαχείριση του πλούτου της χώρας. Επιπλέον, µετά τον
Πόλεµο του Περσικού Κόλπου (1990-91), αυξήθηκε η πολιτική δυσαρέσκεια για τους
στενούς δεσµούς της χώρας µε τη ∆ύση, που συµβολίζουν κυρίως τα στρατεύµατα
των Η.Π.Α. που στάθµευαν στη Σαουδική Αραβία.34
Τα κράτη της Αραβικής χερσονήσου αν και συγκεντρώνουν µεγάλη
οικονοµική δύναµη λόγω των κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν
έχουν καταφέρει να αναπτύξουν, σε ανάλογο ποσοστό, την διπλωµατική και
πολιτική τους δύναµη στο διεθνές σύστηµα, είτε γιατί δεν αφέθηκαν είτε γιατί δεν το
επεδίωξαν είτε, µάλλον, και για τους δύο λόγους µαζί. Στον αντίποδα από
γεωγραφική, δηµογραφική και στρατιωτική άποψη τα ίδια κράτη µπορούν να
χωριστούν σε τρείς κατηγορίες: µικρά (Μπαχρέιν, Κατάρ, Κουβέιτ), µεσαία (Οµάν,
ΗΑΕ) και µεγάλα (Σαουδική Αραβία). Λόγω µεγέθους και στρατιωτικής ισχύος τα
µικρά και µεσαία κράτη αδυνατούν να αντιπαραθέσουν υπολογίσιµη στρατιωτική
ισχύ κύρια απέναντι στην Σαουδική Αραβία αλλά και στους υπόλοιπους τοπικούς ή
διεθνείς δρώντες πράγµα που υποχρεωτικά τις κατευθείαν προς την δηµιουργία
συµµαχιών. Ακόµα και η δυνατή της περιοχής Σαουδική Αραβία υπολείπεται κατά
πολύ σε αριθµούς έναντι των άλλων δυνάµεων της περιοχής (Ιράν, Ιράκ, Συρία,
Αίγυπτος, Τουρκία) και προσπαθεί να ισοσκελίσει την ανισορροπία ισχύος
επιδιδόµενη σε µια υπέρ επένδυση σε στρατιωτικούς εξοπλισµούς. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το 2017 η Σαουδική Αραβία ήταν τρίτη στον κόσµο σε απόλυτους
αριθµούς σε αµυντικές δαπάνες πίσω από την Κίνα και µπροστά από την Ρωσία35.
Παρ’ όλες τις υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες άλλοι παράγοντες όπως οι
προσωπικές στοχεύσεις και αντιπαλότητες αξιωµατούχων, ο νεποτισµός, η
διαφθορά, ο φυλετισµός αλλά κυρίως ο τρόπος ελέγχου των ενόπλων δυνάµεων
από την βασιλική οικογένεια µε στόχο την αποτροπή της µετατροπής τους σε
33

ποικιλοτρόπως ως υπερσυντηρητικό, φονταµενταλιστικό, πουριτανικό, ισλαµικό µεταρρυθµιστικό κίνηµα, µε σκοπό την
αποκατάσταση της καθαρής µονοθεϊστικής λατρείας (ταουχίντ) από µελετητές και υποστηρικτές, αλλά και ως εξτρεµιστικό
ψευδοσουνιτικό κίνηµα, από τους αντιπάλους του. Οι υποστηρικτές του κινήµατος συχνά αντιτίθενται στον όρο
«Ουαχαµπισµός» θεωρώντας τον υποτιµητικό και προτιµούν να αποκαλούνται Σαλαφιστές ή µουαχίντ
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC
%CF%8C%CF%82
34 Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα, (https://www.britannica.com/place/Saudi-Arabia/The-Kingdom- of-Saudi-Arabia n.d.
35
Έκθεση του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη (SIPRI) https://gr.euronews.com/2018/05/02/amyntikes-dapanes-posaksodeuoun-oi-xwres-stous-eksoplismous-tous-sirpi
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απειλή, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη αξιόπιστων ενόπλων δυνάµεων και αυξάνουν
την εξάρτηση από ξένες δυνάµεις και κυρίως τις ΗΠΑ36.
Η πολιτική της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή εστιάζεται κυρίως στους
εξής άξονες: αντιµετώπιση του Ιράν και του Σιιτισµού γενικότερα, διατήρηση της
Μοναρχίας στην χώρα και αντιµετώπιση κάθε σκέψης η προσπάθειας, ακόµα και µε
την χρήση βίας, για δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις, διατήρηση καλών σχέσεων µε τις
ΗΠΑ, αντιµετώπιση της τροµοκρατίας που θα µπορούσε να πλήξει την χώρα αν και
ταυτόχρονα υπάρχουν και σηµάδια υποστήριξης όπου θεωρούν ότι επιβάλλεται και
τέλος αντιµετώπιση, µακροπρόθεσµα, του Ισραήλ καθώς στην παρούσα φάση
προέχουν άλλα µέτωπα37.

5.

Τουρκία

Το Τουρκικό κράτος µετά το 1923, αρχικά µε την καθοδήγηση του Κεµάλ αλλά
και των Κυβερνήσεων που ακολούθησαν υπήρξε ένα αυστηρά κοσµικό κράτος µε
εγγυητή της κοσµικότητας αυτής τις ένοπλες δυνάµεις οι οποίες όποτε θεωρούσαν
ότι χρειάστηκε έπαιρναν την εξουσία στα χέρια τους. Βασική πολιτική όλων των
κυβερνήσεων αποτελούσε η περιθωριοποίηση από την πολιτική του Ισλάµ. Από τις
αρχές της δεκαετίας του 1970 εµφανίζεται δειλά δειλά στο προσκήνιο ο Νεσµετίν
Ερµπακάν (Necmettin Erbakan) εκφραστής του πολιτικού Ισλάµ στην Τουρκία, ο
οποίος παρά την µεγάλη πίεση και τις συνεχείς απαγορεύσεις των κοµµάτων που
δηµιουργούσε από το Τουρκικό κράτος κατάφερε, το 1994 να κερδίσει τους ∆ήµους
της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης (δήµαρχος εξελέγη ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν) ενώ στις εθνικές εκλογές του 1995 κατέλαβε την πρώτη θέση και η
Τουρκία απέκτησε Πρωθυπουργό για τον οποίο το κοσµικό κράτος δεν ήταν
µονόδροµος. Ο Ερµπακάν παρέµεινε στην Πρωθυπουργία για ένα χρόνο ενώ στην
συνέχεια το κόµµα το τέθηκε εκτός νόµου από το Συνταγµατικό δικαστήριο για
ακόµα µια φορά. Το 2001 µετά τη διάσπαση του χώρου του πολιτικού Ισλάµ, η
«ανανεωτική πτέρυγα» (µε πιο κοσµικό και φιλοδυτικό προσανατολισµό) συνέστησε
το κυβερνών σήµερα Κόµµα ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚP) µε αρχηγό τον
Ερντογάν, ενώ οι πιστοί στον Ερµπακάν ίδρυσαν το Κόµµα της Ευτυχίας (Saadet
Partisi). Το ΑΚΡ κέρδισε τις εκλογές του 2002 και λόγω εκλογικού κωλύµατος του
Ερντογάν Πρωθυπουργός έγινε ο στενός συνεργάτης του Αµπντουλάχ Γκιούλ. Στις
14 Μαρτίου 2003 ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγινε ο 57ος πρωθυπουργός της
Τουρκίας και έκτοτε αργά αλλά σταθερά µέσα από συνεχείς εκλογικές νίκες και ένα
αποτυχηµένο πραξικόπηµα εναντίον του, κατάφερε να περιθωριοποιήσει την
δύναµη των Ενόπλων ∆υνάµεων και να καταστήσει το πολιτικό Ισλάµ βασικό και
µάλλον µοναδικό πολιτικό παράγοντα στην Τουρκία.

36 Birol Başkan Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of the Middle East, σελ. 25
37
Τhe new geopolitics of the middle east: america’s role in a changing region A BROOKINGS INTERVIEW
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/01/FP_20190107_new_geopolitics_of_mena_final.pdf σελ. 10
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Τίποτα από όλα αυτά ίσως να µην είχε συµβεί, τουλάχιστον στον ίδιο
χρόνο, αν δεν είχε προϋπάρξει στην πολιτική σκηνή ο Τουργκούτ Οζάλ. Ο Οζάλ
είναι ο πρώτος νέο Οθωµανός ηγέτης της Τουρκίας ο οποίος για πρώτη φορά µετά
τον Κεµάλ εισαγάγει τον Ισλαµισµό στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας και
επαναφέρει στο προσκήνιο την Οθωµανική αυτοκρατορική παράδοση χωρίς όµως
να διακατέχεται από αυταρχικές τάσεις όπως η σηµερινή τουρκική ηγεσία. Η
πολιτική που ο Οζάλ ξεκίνησε την δεκαετία του 80 επέτρεψαν στον Ερµπακάν αλλά
κυρίως στον Ερντογάν να βρεθούν στο προσκήνιο της Τουρκικής πολιτικής. Η
Οθωµανική Αυτοκρατορία ήταν µια πολυεθνική και πολυπολιτισµική Αυτοκρατορία
και µέσω αυτής της οπτικής θα ήταν δυνατή τόσο η συνεννόηση µε τους επίσης
Μουσουλµάνους Κούρδους όσο και µε τους µουσουλµανικούς πληθυσµούς της
Μέσης και της εγγύς Ανατολής τουρκογενείς ή µη38. O Οζάλ, Πρωθυπουργός και
Πρόεδρος της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας (1983-89 & 1989-1993 αντίστοιχα), είναι µια
ιδιαίτερη περίπτωση στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας καθώς στην περίοδο
διακυβέρνησής του σηµειώνεται η πρώτη αποµάκρυνση από το κεµαλικό
παράδειγµα εξωτερικής και όχι µόνο πολιτικής. O Οζάλ, φέρνοντας στο προσκήνιο
στην οθωµανική παράδοση, προσπάθησε να αναβιώσει το σύστηµα των «µιλλέτ»
αναπροσδιορίζοντας την έδρα της τουρκικής εθνικής ταυτότητας από πολιτική σε
πολιτιστική και εθνοτική, άρα και µεγαλύτερη των γεωγραφικών συνόρων του
τουρκικού κράτους. Αυτός ο νέο-οθωµανισµός, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής,
έλαβε µία ενεργητική και πολυδιάστατη έκφραση: θεωρώντας πως η Τουρκία θα
πρέπει να αναδειχθεί σε µία Ευρω-ασιατική δύναµη (και όχι µία αποµονωµένη
ευρωπαϊκή δύναµη αποξενωµένη από τους ανατολικούς γείτονες) και προσπάθησε
επίσης να αναβαθµίσει τη θέση της στα υποσυστήµατα της Ανατολικής Μεσογείου,
Μέσης Ανατολής και Καυκάσου. Με την εµπλοκή της στο πόλεµο του Κόλπου, η
Τουρκία πήρε για πρώτη φορά θέση στο µεσανατολικό ζήτηµα ενώ παράλληλα
ανέπτυξε σχέσεις τόσο µε τα τουρκόφωνα κράτη που προέκυψαν από τη διάλυση
της ΕΣΣ∆, όσο µε τους βαλκανικούς της γείτονες39.
Από την αρχή της διακυβέρνησης του ΑΚΡ οι πολιτικές της Τουρκίας έχουν
αλλάξει πολλές φορές πορεία αλλά παρέµεναν σε ένα ευρύ ∆υτικό
προσανατολισµό. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι και αυτό αλλάζει καθώς η
προσέγγιση µε την Ρωσία και η αγορά ρωσικών όπλων έχει δηµιουργήσει αν όχι
ακόµα ρήξη τουλάχιστον σκεπτικισµό. Ο υπηρεσιακός υπουργός άµυνας των ΗΠΑ
απέστειλε πρόσφατα επιστολή στον Τούρκο οµόλογό του, ο οποίος δήλωσε ότι η
επιστολή δεν διαπνέεται από το πνεύµα συµµάχων χωρών40, ενώ είναι
χαρακτηριστική η αµηχανία που υπάρχει στην Άγκυρα καθώς η συγκεκριµένη
δήλωση έγινε έξι ηµέρες µετά την επίδοση της επιστολής.

38

Robert Kaplan: The Return of Marco Polo's World σελ.12-13
USAK (2009). Turgut Özal Period in Turkish Foreign Policy: Özalism. USAK Yearbook of International Politics and Law, Vol.
2 , pp. 153-205. https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=247969
40
Turkish Defense Minister Akar says language of letter from US Defense Minister Shanahan on S-400s not in spirit of alliance
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-defense-minister-akar-says-language-of-letter-from-us-defense-minister-shanahanon-s-400s-not-in-spirit-of-alliance-144123
39
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Σύµφωνα µε τουρκικές πηγές η επιστολή είναι πιο επιθετική από την
επιστολή που είχε στείλει η Ουάσινγκτον στην Άγκυρα το 1964 και µε την οποία την
απέτρεψε από το να εισβάλλει στην Κύπρο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι
κυρώσεις στις οποίες θα υποβληθεί η Τουρκία σε περίπτωση αγοράς των S-400
περιλαµβάνουν ακύρωση του προγράµµατος εκπαίδευσης Τούρκων χειριστών στα
αεροσκάφη F-35, απαγόρευση πρόσβασης σε Τούρκους αξιωµατούχους στα
γραφεία του προγράµµατος από τις 31 Ιουλίου και διακοπή αγορών από τουρκικές
εταιρίες από το 2020.
Από το ύφος της επιστολής φαίνεται ότι η ΗΠΑ δεν θα δεχθούν ηµίµετρα όπως
οι S-400 να αγοραστούν και να µην αναπτυχθούν ή να αναπτυχθούν σε τρίτη χώρα
(Κατάρ) και απαιτούν την ακύρωση της αγοράς. Η Άγκυρα δεν αναµένεται να
αντιδράσει πριν τις επαναληπτικές εκλογές για τον δήµο Κωνσταντινούπολης στις
23 Ιουνίου ενώ ελπίζει σε µια συνάντηση Τράµπ- Ερντογάν στο συνέδριο των G-20
στις 28-29 Ιουνίου στην Ιαπωνία. Το σίγουρο είναι ότι αν δεν βρεθεί µια κοινά
αποδεκτή λύση και η άγκυρα εµµείνει στην αγορά υπάρχει σοβαρή πιθανότητα
περαιτέρω ρήξης των σχέσεων της Τουρκίας µε τις ΗΠΑ αλλά και τον δυτικό κόσµο
γενικότερα κάτι που θα έχει σίγουρα επιπτώσεις και στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής41.
Οι σχέσεις Τουρκίας Ρωσίας δεν µπορούν επίσης να χαρακτηριστούν κάτι
λιγότερο από περιπλοκές. Το Νοέµβριο του 2015 φτάνουν στο χειρότερό τους
σηµείο, µετά την κατάρριψη του ρωσικού µαχητικού από την Τουρκία. Επτά µήνες
µετά ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε επίσηµα συγνώµη από τον Πούτιν τόσο λόγω των
οικονοµικών κυρώσεων που επέβαλε η Ρωσία όσο και γιατί χρειάζεται την
συναίνεσή της για να αντιµετωπίσει δυναµικά τους Κούρδους στη Βόρεια Συρία.
Έκτοτε οι σχέσεις τους γίνονται ακόµα στενότερες προκαλώντας αντιδράσεις στις
ΗΠΑ αλλά και στο ΝΑΤΟ γενικότερα. Παραµένει βέβαια ως αξιοσηµείωτο ότι παρ
όλες τις συµφωνίες µεταξύ τους, στο θέµα της Συρίας έχουν εκ διαµέτρου αντίθετες
απόψεις αφού η Ρωσία υποστηρίζει των Άσσαντ ενώ η Τουρκία την αντιπολίτευση.
Σύµφωνα µε το Καθηγητή Κεµάλ Κιρίσι (KEMAL KIRIŞCI) του Ινστιτούτου
Brookings των ΗΠΑ, η στρατηγική του Ερντογάν (και όχι της Τουρκίας) κινείται
µεταξύ δύο χειρονοµιών που συνηθίζει να κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος όταν µιλάει σε
πλήθη. Από το 2012 και µέχρι το 2018 σήκωνε τα τέσσερα δάχτυλα του ενός χεριού
στον αποκαλούµενου χαιρετισµό της Ράµπια (Rabia salute) που συµβόλιζε την
αλληλεγγύη µε την Μουσουλµανική Αδελφότητα και το πολιτικό Ισλάµ γενικότερα,
κάτι που τον έφερε πολύ κοντά µε το Κατάρ, επίσης υποστηριχτή της Αδελφότητας,
αλλά και σε τροχιά σύγκρουσης µε χώρες όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η
Σαουδική Αραβία. Κατά την διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2018 και έχοντας
την ανάγκη για ψήφους από την πλευρά των Τούρκων εθνικιστών ύψωσε στο άλλο
χέρι τα τέσσερα δάχτυλα συµβολίζοντας τη φράση «ένα κράτος, ένα έθνος, µία
41

Metin Gurcan Al-Monitor G-20 summit could be last exit before all-out US-Turkey crisis: https://www.almonitor.com/pulse/originals/2019/06/turkey-united-states-russia-s400-crisis-three-scenarios.html#ixzz5r3UHlc7v
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σηµαία, µία γλώσσα». Η προσέγγιση προς τους Τούρκους εθνικιστές µπορεί να
βοήθησε στην εκλογή του Ερντογαν στην προεδρία ταυτόχρονα όµως περιέπλεξε τις
εσωτερικές ισορροπίες και στον σχεδιασµό της εξωτερικής πολιτικής. Σύµφωνα µε
την εθνικιστική προσέγγιση τα συµφέροντα της Τουρκίας συνοψίζονται στην
επαναπροσέγγιση µε το καθεστώς Άσσαντ στην Συρία µε στόχο την αποτροπή
δηµιουργίας αυτόνοµης κουρδικής οντότητας στα Βόρια της χώρας και η ανάγκη για
επιστροφή µέρους των 3,5 εκατοµµυρίων Σύριων προσφύγων που διαβιούν στην
Τουρκία. Επίσης προκρίνουν την επαναπροσέγγιση µε το Ισραήλ αλλά κυρίως τις
ΗΠΑ, ενώ θεωρούν ότι µια µεγάλη οικονοµία όπως η Αίγυπτος δεν µπορεί να µένει
αποκλεισµένη42. Η ανωτέρω ανάλυση αντικατοπτρίζει σε µεγάλο βαθµό την
εσωτερική τουρκική πραγµατικότητα, ενώ η ισορροπία ανάµεσα στο πολιτικό Ισλάµ
και στις εθνικιστικές βλέψεις είναι λεπτή και µένει να φανεί πιο δρόµο θα επιλέξει να
ακολουθήσει ο Τούρκος Πρόεδρος.

42

Τhe new geopolitics of the middle east: america’s role in a changing region A BROOKINGS INTERVIEW
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/01/FP_20190107_new_geopolitics_of_mena_final.pdf σελ 11
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Β. ∆ιµερείς σχέσεις και ιστορικό ρήξης µε Κατάρ και
∆ολοφονία Κασόγκι
1.

Το ∆όγµα Νταβούτογλου: Βασικές Κατευθύνσεις

Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε καλύτερα την πολιτική της Τουρκίας τα
τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια στην περιοχή θα πρέπει να κατανοήσουµε τις
βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε. Το δόγµα του Στρατηγικού Βάθους,
αντλώντας βαθιά από τον «νέο-οθωµανισµό» που θεµελιώθηκε επί εποχής Οζάλ,
είναι ένα νέο στρατηγικό όραµα για τη θέση της Τουρκίας στο διεθνές σύστηµα.
Αρχιτέκτονας αυτού είναι ο Αχµέτ Νταβούτογλου (Ahmet Davutoglu), ακαδηµαϊκός,
επικεφαλής σύµβουλος του Ερντογάν από το 2002, Υπουργός Εξωτερικών της
Τουρκίας από το 2009 έως το 2014 και Πρωθυπουργός της χώρας από το 2014 έως
το 2016. Η προσέγγιση εξωτερικής πολιτικής που υιοθετεί το AKP υπό την
καθοδήγησή του, αποµακρύνει εξ ολοκλήρου την Τουρκία από τις κεµαλικές αρχές.
Στο βιβλίο του «Στρατηγικό Βάθος» (Stratejik Derinlik)43 παρουσιάζει αναλυτικά το
στρατηγικό του όραµα για το τουρκικό κράτος. Θεωρεί πως η Τουρκία κατέχει
«στρατηγικό βάθος» λόγω της ιστορίας της και της γεωγραφικής της θέσης και πως
ανήκει σε µία µικρή οµάδα κρατών που αποκαλεί «κεντρικές δυνάµεις». Εξαιτίας
αυτού υποστηρίζει πως η Τουρκία δεν θα πρέπει να είναι ικανοποιηµένη µε το
περιφερειακό ρόλο που κατέχει στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή και πως θα
πρέπει να επιδιώξει να παίξει ηγετικό ρόλο σε διάφορες περιοχές (Μέση Ανατολή,
Βαλκάνια, Καύκασος, Κεντρική Ασία, Κασπία, Μεσόγειος, Κόλπος, Μαύρη
Θάλασσα), ασκώντας επιρροή και διεκδικώντας έναν παγκόσµιο στρατηγικό ρόλο.
Για τον Νταβούτογλου, η Τουρκία δεν είναι η γέφυρα ανάµεσα στο Ισλάµ και
την ∆ύση, αφού κάτι τέτοιο την υποβιβάζει σε ένα όργανο προώθησης των
συµφερόντων άλλων κρατών. Αντί λοιπόν να αφήνει άλλες χώρες να προωθούν δια
αυτής τα συµφέροντά τους, η Τουρκία θα πρέπει να αναπτύξει µία ενεργητική
πολιτική, ανάλογη µε το ιστορικό και γεωγραφικό της βάθος, το οποίο ενισχύεται και
από την Οθωµανική κληρονοµία. Ο τρόπος για να επιτύχει αυτό τη στόχευση, για
τον Νταβούτογλου, είναι να κεφαλαιοποιήσει πλήρως το δυναµικό ήπιας ισχύος που
µπορεί να προβάλει: βασισµένη στις ιστορικές και πολιτισµικές συνδέσεις µε όλες τις
περιφέρειες που ανήκει, όπως επίσης στους δηµοκρατικούς θεσµούς και στην
αναπτυσσόµενη οικονοµία της. Η Τουρκία θα πρέπει να αποµακρυνθεί από τη
εικόνα µίας στρατοκρατούµενης χώρας και να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την
επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων και την οικονοµική συνεργασία, πράγµα που
θα καταστήσει αχρείαστη την παρέµβαση των µεγάλων δυνάµεων.

43
Νταβούτογλου, Α. (2010). Το Στρατηγικό Βάθος, Η ∆ιεθνής Θέση της Τουρκίας. (Ν. Σαρρής, Επιµ., & Ν. Ραπτόπουλος,
Μεταφρ.) Αθήνα: Ποιότητα.
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Αναλυτικότερα τώρα, η επιτυχηµένη άσκηση της εξωτερικής πολιτικής στα
πλαίσια του οράµατος του «στρατηγικού βάθους», οφείλει -κατά τον Νταβούτογλουνα κινηθεί στην εφαρµογή των ακόλουθων αρχών44:
α. Ισορροπία ανάµεσα σε δηµοκρατία και ασφάλεια εντός της Τουρκίας: Η
δηµοκρατική σταθερότητα στο εσωτερικό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η
Τουρκία να επιτύχει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη γειτονιά της.
β. Πολιτική µηδενικών προβληµάτων απέναντι στους γείτονες της Τουρκίας:
Ο Νταβούτογλου θεωρεί ότι η Τουρκία τις πρόσφατες δεκαετίες σπατάλησε
πολύτιµους πόρους και χρόνο στις συγκρούσεις της µε τους γείτονες. Έτσι κρίνει
πως προκειµένου να µπορέσει να παίξει τον παγκόσµιο στρατηγικό ρόλο που
οραµατίζεται, χρειάζεται να υπερβεί τα φοβικά της σύνδροµα και να εδραιώσει
εγκάρδιες σχέσεις µε όλα τα γειτονικά κράτη. Σε αυτό το πλαίσιο η εξωτερική
πολιτική θα πρέπει να στοχεύσει στο να επιλύσει όλες τις εκκρεµείς διαφορές που η
αδράνεια της τουρκικής διπλωµατίας έχει συσσωρεύσει στο παρελθόν επιτρέποντας
κατά αυτόν τον τρόπο στο τουρκικό κράτος να αναζητήσει τον στρατηγικό του ρόλο.
Τέτοιες πολιτικές θα µειώσουν όποιους σοβαρούς κινδύνους αντιµετωπίζει η
Τουρκία από τις γείτονες χώρες.
γ. Ανάπτυξη σχέσεων µε τις γειτονικές περιφέρειες: Η εξωτερική πολιτική θα
πρέπει να έχει µία περισσότερο περιφερειακή προσέγγιση, η οποία θα επιτρέψει
στην Τουρκία να επηρεάζει όχι µόνο τις διµερείς της σχέσεις, αλλά τις περιφερειακές
εξελίξεις ως περιφερειακή δύναµη.
δ. Πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική: Προτείνει να
αποφεύγονται οι αποκλειστικές συµπλεύσεις, αφού οι Τουρκία θα πρέπει να
καλλιεργεί ίσες αποστάσεις και σχέσεις µε όλους τους δρώντες (ΗΠΑ, Ρωσία, Μ,
Ανατολή, Καύκασο, Κεντρική Ασία, Αφρική).
ε. Ρυθµική διπλωµατία: Μία παράλληλη αύξηση της πυκνότητας των
διπλωµατικών προσπαθειών τόσο σε διµερές όσο και σε πολυµερές επίπεδο.
Η ανάπτυξη σχέσεων µε τις ανερχόµενες δυνάµεις (Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Βραζιλία) θα
είναι κλειδί σε αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα, κατά τον Νταβούτογλου, η αναζήτηση
ενός ηγετικού ρόλου στον διαπολιτισµικό και διαθρησκευτικό διάλογο, θα πρέπει να
είναι µία από τις προτεραιότητες τις εξωτερικής πολιτικής της Τουρκία, επιτρέποντας
της να κεφαλαιοποιήσει την ιστορική και πολιτισµική της κληρονοµιά.
Στο Στρατηγικό Βάθος αποτυπώνονται οι ηγεµονικοί σχεδιασµοί του
τουρκικού κράτους τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στη Μέση Ανατολή., η
εξωτερική πολιτική της Τουρκίας διαµορφώνεται προς ένα ξεκάθαρο στόχο: την
44

Ahmet Sözen A Paradigm Shift in Turkish Foreign Policy: Transition and Challenges.
https://www.researchgate.net/publication/233211160_A_Paradigm_Shift_in_Turkish_Foreign_Policy_Transition_and_Challeng
es
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περιφερειακή ηγεµονία και δια αυτής τη διεκδίκηση ενός παγκόσµιου ρόλου. Το αν
και κατά πόσο αυτό θα ευοδωθεί µένει να φανεί. Το σίγουρο είναι ότι η αρχή των
µηδενικών προβληµάτων δύσκολα συνδυάζεται µε αναθεωρητικές και ηγεµονικές
βλέψεις και για αυτό σήµερα η Τουρκία αντιµετωπίζει προβλήµατα σχεδόν µε το
σύνολο των γειτονικών Κρατών45.

2.

Σχέσεις Τουρκίας Σαουδικής Αραβίας

Στην ιστοσελίδα του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και κάτω από τον
τίτλο «∆ιµερείς πολιτικές σχέσεις µεταξύ Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας»
αναγράφεται: «Η Τουρκία διατηρεί στενούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσµούς µε
την Σαουδική Αραβία. Το Τουρκο-Σαουδαραβικό συµβούλιο συνεργασίας ιδρύθηκε
κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Βασιλιά Σαλµάν της Σαουδικής Αραβίας, στην
Τουρκία τον Απρίλιο του 2016 και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του
2017 στην ΆγκυραZ.» Οι αναφορές σταµατούν τον Ιούλιο του 2018 µε την
επίσκεψη Αξιωµατούχων από την Σαουδική Αραβία στην τελετή ορκωµοσίας του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως Προέδρου της Τουρκίας. Με αυτές τις λίγες γραµµές
περιγράφονται οι σχέσεις της Τουρκίας µε ένα από τα µεγαλύτερα Αραβικά κράτη
και ταυτόχρονα την περιοχή σηµείο αναφοράς για τους Μουσουλµάνους ανά τον
κόσµο46.
Οι σχέσεις των δύο κρατών έχουν περάσει πολλές διακυµάνσεις και µέχρι και
την δεκαετία του 90 µπορούν να χαρακτηριστούν από αµοιβαία καχυποψία. Η
ανάγκη της Τουρκίας για κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών και εισόδου στην
Σαουδαραβική αγορά σε συνδυασµό µε τις σαουδαραβικές επενδύσεις στην
Τουρκία και την διείσδυση των Τουρκικών κατασκευαστικών στην Σαουδική Αραβία
Ταυτόχρονα η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να προσαρτήσει την Τουρκία στην
συµµαχία εναντίον του Ιράν που δηµιουργεί ενώ η Τουρκία προσπαθεί να
εκµεταλλευτεί τη θέση της ανάµεσα στους δυο αντιπάλους όσο περισσότερο
µπορεί47. Το 2006 ο Σαουδάραβας Βασιλείας επισκέπτεται την Τουρκία για πρώτη
φορά µετά από 40 χρόνια, ενώ το 2009 ο Τούρκος Πρόεδρος επισκέπτεται την Σ.
Αραβία για πρώτη φορά µετά από 25 χρόνια. Οι εµπορικές σχέσεις των δυο χωρών
βελτιώνονται σηµαντικά, ενώ και σε αρκετά θέµατα πολιτικής, όπως η υποστήριξη
ίδιων πολιτικών σε Ιράκ και Συρία, οι απόψεις τους ταυτίζονται. Το 2010 οι σχέσεις
των δυο χωρών φτάνουν στο απόγειό τους ενώ την ίδια χρονιά η Σαουδική Αραβία
απονέµει στον Ερντογάν το «∆ιεθνές Βραβείο του Βασιλιά Faisal για τις υπηρεσίες
του προς το Ισλάµ». Στην δελτίο τύπου της απονοµής του βραβείου αναφερόταν ότι
ο Ερντογάν «Έθετε ένα παράδειγµα δίκαιης διακυβέρνησης στον Ισλαµικό κόσµοZ
και χάρη στην ανένδοτη στάση του σε πολλά θέµατα Ισλαµικού αλλά και
45

Γ. Τσιµογιάννης Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία: «Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο και τη
Μέση Ανατολή υπό το ∆όγµα Νταβούτογλου» Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 2014
46
Bilateral political relations between Turkey and Saudi Arabia http://www.mfa.gov.tr/turkey-saudi-arabia-relations.en.mfa
47
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- 19 -

παγκόσµιου ενδιαφέροντος κέρδισε τον σεβασµό του συνόλου του Ισλαµικού
έθνους αλλά και ολόκληρου του κόσµου»48 Οι σχέσεις των δυο χωρών βρίσκονταν
ακόµα στην ανέφελη περίοδο.

3.

Τουρκία Ισραήλ

Το Ισραήλ αποτελεί µια χώρα βαρόµετρο τόσο για την Μέση Ανατολή όσο και
για τις διεθνείς σχέσεις γενικότερα, καθώς πέρα από την δύναµη που το ίδιο διαθέτει
και του επιτρέπει να επιβιώνει σε ένα πλήρως εχθρικό περιβάλλον, αποτελεί και τον
βασικό σύµµαχο και τοποτηρητή των ΗΠΑ στην περιοχή. Είναι λοιπόν δεδοµένο για
οποιαδήποτε χώρα τις περιοχής ότι οι καλές σχέσεις µε τις ΗΠΑ περνούν µέσα από
τις σχέσεις µε το Ισραήλ. Στο ξεκίνηµα της διακυβέρνησης Ερντογάν οι σχέσεις της
Τουρκίας µε το Ισραήλ βρίσκονταν σε πολύ καλό σηµείο και οι δύο χώρες έδειχναν
να προσπαθούν αρκετά γι΄αυτό. Το 2005 ο Τούρκος Πρωθυπουργός επισκέφθηκε
το Ισραήλ δηλώνοντας ότι ο αντισηµιτισµός είναι έγκληµα κατά της ανθρωπότητας
και εξέφρασε την υπερηφάνεια του γιατί οι Εβραίοι δεν διώχθηκαν στην Τουρκία49.
Την περίοδο αυτή φαίνεται ότι η Τουρκία προσπαθεί να χρησιµοποιήσει το Ισραήλ
για να επαναπροσεγγίσει τις ΗΠΑ καθώς γνωρίζει ότι οι καλές σχέσεις µε τις ΗΠΑ
περνούν µέσα από την προσέγγιση µε το Ισραήλ50.
Σταδιακά όµως η Τουρκία αλλάζει εκ νέου την στρατηγική της και επιλέγει να
επαναπροσεγγίσει τον Αραβικό κόσµο, θεωρώντας ότι µπορεί έτσι να εκπληρώσει
την επιθυµία της να µετατραπεί σε µια µεγάλη περιφερειακή δύναµη. Η Τουρκία
ξεκίνησε σταδιακά την κριτική προς την πολιτική του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή µε
αποκορύφωµα το ξέσπασµα του Ερντογάν µπροστά στις κάµερες στο Οικονοµικού
φόρουµ του Νταβός το 2009 όπου συµµετέχοντας σε πάνελ, κατηγόρησε τον
πρόεδρο του Ισραήλ Σιµόν Πέρες για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και δολοφονίες στην Γάζα εναντίων των παλαιστινίων51.
Η οριστική ρήξη έρχεται ένα χρόνο µετά όταν Ισραηλινοί κοµάντο
επιβιβάζονται στο πλοίο Mavi Marmara Το οποίο µε έναν στολίσκο κινείται προς την
Γάζα µεταφέροντας εφόδια στους Παλαιστινίους. Στο πλοίο ξεκινούν εχθροπραξίες
µε αποτέλεσµα τον θάνατο δέκα Τούρκων ακτιβιστών. Σαν αποτέλεσµα οι δυο
χώρες υποβάθµισαν τις διπλωµατικές τους σχέσεις µε την Τουρκία να αποσύρει τον
Πρέσβη της από το Τελ Αβίβ ενώ µετά την έκδοση της έρευνας από τα Ηνωµένα
Έθνη απέλασε και τον Ισραηλινό πρέσβη από την Άγκυρα52. Αν και σε πρώτο χρόνο
48
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η Τουρκία µαταίωσε όλες τις συµφωνίες για αµυντικό υλικό µε το Ισραήλ, αξίας
εκατοµµυρίων δολαρίων, οι οικονοµικές σχέσεις των δύο χωρών µακροπρόθεσµα
δεν έδειξαν να επηρεάζονται, αποδεικνύοντας για άλλη µια φορά ότι η οικονοµική
πολιτική µιας χώρας µένει ανεπηρέαστη από την εξωτερική της πολιτική. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το 2017 οι εξαγωγές της Τουρκίας προς το Ισραήλ έφτασαν τα
2,8 δισεκατοµµύρια δολάρια και οι εισαγωγές άγγιξαν τα 1,41 δισεκατοµµύρια53.
Η πολιτική αυτή επέφερε ρήξη µε το Ισραήλ αλλά ταυτόχρονα εκτόξευσε την
δηµοφιλία της Τουρκίας και του ίδιου του Ερντογάν στον Αραβικό κόσµο54. Είναι
χαρακτηριστικό ότι σε έρευνα που γίνεται σε έξι Αραβικές χώρες (Αίγυπτο, Σαουδική
Αραβία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ιορδανία, Λίβανο και Μαρόκο) υπό την
επίβλεψη του Πανεπιστηµίου του Maryland στην ερώτηση για το ποιον ηγέτη
θαυµάζετε περισσότερο, ο Ερντογάν δεν υπάρχει στην λίστα το 2008, είναι
προτελευταίος (µαζί µε τον Σαντάµ Χουσείν) το 2009 και περνά στην πρώτη θέση το
201055.

4.

Τουρκία Κατάρ

Η Τουρκία και το Κατάρ µοιράζονται αρκετά κοινά συµφέροντα που έφεραν
τις δυο χώρες πολύ κοντά. Η υποστήριξη που και οι δυο παρείχαν προς την
µουσουλµανική αδελφότητα ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, τους
οδήγησε σε αποµόνωση από τους άλλους δρώντες της περιοχής οι οποίοι κατά
κύριο λόγω αντιµετώπισαν εχθρικά την προσπάθεια αλλαγών που προσδοκούσε η
Άνοιξη, µε αποτέλεσµα να υποχρεωθούν σε µια ακόµα στενότερη συνεργασία. Στο
διάστηµα αυτό οι δύο χώρες ευθυγραµµίζουν την πολιτική τους σε πολλά
στρατηγικά θέµατα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής όπως
η υποστήριξή τους στην συριακή αντιπολίτευση, η σύσφιξη των σχέσεων µε το Ιράν,
η υποστήριξη αλλά και η αναγνώριση της Χαµάς (Hamas) ως της νόµιµης
εκπροσώπου των Παλαιστινίων καθώς και η οικονοµική και διπλωµατική
υποστήριξη προς την µουσουλµανική αδελφότητα κατά την διάρκεια της άσκησης
της εξουσίας στην Αίγυπτο. Τον ∆εκέµβριο του 2014 η Τουρκία και το Κατάρ
υπέγραψαν αµυντική συµφωνία που µεταξύ άλλων επιτρέπει και την ανάπτυξη
τουρκικών δυνάµεων στο έδαφος του Κατάρ για σκοπούς συνεκπαίδευσης και
ασκήσεων, ενώ οι πρώτοι Τούρκοι στρατιώτες έφτασαν στο Κατάρ τον Οκτώβριο
του 2015. Η ύπαρξη των δυνάµεων αυτών λειτουργεί αποτρεπτικά για κάθε επίδοξο
εχθρό και αυξάνει τις αµυντικές δυνατότητες του Κατάρ56.
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5.

Τουρκία Ιράν

Την ∆εκαετία του 2000 η Τουρκία προσπάθησε να µην εµπλακεί στην
διαµάχη µεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν και να διατηρήσει ισορροπηµένη στάση
µεταξύ των δύο µεγάλων αντιπάλων του µουσουλµανικού κόσµου. Την ίδια περίοδο
το Ιράν χρειαζόταν στηρίγµατα για να ανταπεξέλθει στον αποµονωτισµό που
επέβαλλαν οι ΗΠΑ αλλά και στην εχθρότητα της Σαουδικής Αραβίας και για αυτό
έδωσε ιδιαίτερη σηµασία στις σχέσεις του µε την Τουρκία αλλά και µε το Κατάρ που
έδειχναν πρόθυµα. Η Τουρκία επιθυµούσε την συνεργασία µε το Ιράν για τους εξής
λόγους:
α. το Ιράν αποτελεί µια πολυπληθή και ελεγχόµενη αγορά
καταναλωτικών αγαθών και η Τουρκία ήθελε να διεισδύσει στην Ιρανική αγορά
β. Η Τουρκία επιθυµούσε (και ακόµα επιθυµεί) να µετατραπεί σε
διαµετακοµιστικό ενεργειακό κόµβο και το Ιράν αποτελεί σηµαντικό παράγοντα προς
αυτή την κατεύθυνση
γ. τέλος η Τουρκία αποτελεί σηµαντικό καταναλωτή και εισαγωγέα
πετρελαίου και το Ιράν έναν σηµαντικό εξαγωγέα57.
Το Μάιο του 2010 η Τουρκία προχώρησε ένα βήµα παραπέρα, θέτοντας σε
κίνδυνο τις σχέσεις της µε τις ΗΠΑ την ΕΕ αλλά και τον Αραβικό κόσµο καθώς
προχώρησε σε συµφωνία µε το Ιράν και την Βραζιλία για την ανταλλαγή πυρηνικών
καυσίµων και την παράδοση στην Τεχεράνη εµπλουτισµένου ουρανίου γα χρήση σε
ερευνητικό πυρηνικό αντιδραστήρα.58 Επιπρόσθετα ένα µήνα αργότερα η Τουρκία,
ως µη µόνιµο µέλος του συµβουλίου ασφαλείας των Ηνωµένων εθνών, θα
καταψήφιζε τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν59.
Στην µετά το πραξικόπηµα του 2016 εποχή οι τριβές που δηµιουργούνται
µεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας και αφορούν στις αιτιάσεις της Τουρκίας για
υποκίνηση του πραξικοπήµατος από τον ευρισκόµενο στην Αµερική Γκιουλέν, στην
συνεχιζόµενη φυλάκιση αµερικανών πολιτών από τους Τούρκους αλλά και στην
αυξηµένη αµυντική και πολιτική συνεργασία της Τουρκίας µε την Ρωσία
δηµιούργησαν επιπρόσθετα και χώρο για την σύσφιξη των σχέσεων και Ιράν
Τουρκίας σε πολιτικοοικονοµικά αλλά και στρατιωτικά θέµατα60.
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η Τουρκία, και το Ιράν αποτελούν πρώην
αυτοκρατορίες και στο συλλογικό υποσυνείδητο τόσο του λαού αλλά κυρίως των ελίτ
που διαµορφώνουν τις πολιτικές αυτή η αίσθηση υφίσταται ακόµα και πολλές φορές
τις καθοδηγεί. Από την άλλη πλευρά οι Άραβες δεν δηµιούργησαν αυτοκρατορία µε
την στενή έννοια του όρου, κατάφεραν όµως µέσα σε εκατό χρόνια υπό την
57
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καθοδήγηση της Μουσουλµανικής θρησκείας να µετατραπούν από νοµάδες της
Αραβικής χερσονήσου σε κυρίαρχους της Μέσης Ανατολής Βορίου Αφρικής µέχρι
και την νότια σπανία. Επιπρόσθετα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι Ιρανοί δεν
είναι Άραβες, περιτριγυρίζονται όµως από αραβικά κράτη, ενώ ταυτόχρονα φέρουν
µια µακρά παράδοση ενός από τους παλαιότερους πολιτισµούς του κόσµου τον
περσικό. Επίσης η Ιρανική-Περσική αυτοκρατορική παράδοση, σε αντίθεση µε την
Οθωµανική, προϋπήρχε του Ισλάµ και ξεκινάει 2500 χρόνια πριν. Οι Ιρανοί νιώθουν
πολύ περήφανοι γι αυτό και θεωρούν ότι είναι κάτι που τους διαχωρίζει από τους
υπόλοιπους Μουσουλµάνους και ίσως κατά κάποιους ερευνητές να είναι και µια από
τις αιτίες για τον διαχωρισµό τους ως Σιίτες από τον υπόλοιπο Σουνιτικό κόσµο.
Επιπρόσθετα το Ιράν µετά την επανάσταση του 1979 νιώθει, και µάλλον είναι,
περιτριγυρισµένο από εχθρούς οι οποίοι µε αρχηγό τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και
τοπικό εκφραστή την Σαουδική Αραβία θα επιθυµούσαν την εξαφάνισή του. Με αυτή
την προοπτική οι πολιτικές της Χώρας εστιάζουν στην διατήρηση του ισλαµικού
καθεστώτος στην εξουσία ενάντια στις επιθυµίες εσωτερικών και εξωτερικών
εχθρών αλλά και η εξαγωγή της Ισλαµικής Επανάστασης και σε άλλες χώρες της
περιοχής µέσω της πολιτικής, οικονοµικής και στρατιωτικής υποστήριξης και
παροχής βοήθειας σε Κυβερνήσεις ή/και οργανώσεις µε τις οποίες µοιράζονται
κοινώς στόχους και συµφέροντα όπως το καθεστώς Μπασάρ Αλ Άσσαντ (Bashar alAssad) στην Συρία και η Χεσµπολάχ (Hezbollah) στην Παλαιστίνη61.

6.

Το χρονικό της ρήξης µε Κατάρ

Στις 5 Ιουνίου 2017, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα
και Μπαχρέιν επέβαλαν εµπάργκο και διέκοψαν τις διπλωµατικές και οικονοµικές
σχέσεις τους µε το Κατάρ, κατηγορώντας το ότι υποθάλπει και χρηµατοδοτεί την
τροµοκρατία. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε θετικά στην εξέλιξη αυτή
δηµιουργώντας µεγάλα προβλήµατα στο επιτελείο του, το οποίο µάλλον πιάστηκε εξ
απήνης, καθώς η σχέση µε το Κατάρ είναι µεγάλης στρατηγικής αξίας. Την
κατάσταση προσπάθησαν να εξισορροπήσουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άµυνας
των ΗΠΑ µε δηλώσεις για διαµεσολάβηση αλλά και δεσµεύσεις ότι η µάχη εναντίον
του Ισλαµικού Κράτους που διενεργείται κυρίως µέσω Κατάρ δεν θα επηρεαστεί.
Λίγες ηµέρες µετά και ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ µιλούσε για την ανάγκη ενότητας
µεταξύ των Κρατών του Κόλπου η οποία είναι κρίσιµη στην µάχη κατά της
τροµοκρατίας και της σταθερότητας στην περιοχή62.
Αφορµή για τη ρήξη στάθηκαν δύο αµφιλεγόµενα περιστατικά. Τον ∆εκέµβριο
του 2015 µια οµάδα 28 πολιτών του Κατάρ, µεταξύ των οποίων και µέλη της
βασιλικής οικογένειας, απαγάγονται ενώ βρίσκονται στο Ιράκ σε κυνήγι µε γεράκια.
Τον Απρίλιο του 2017, µετά από 16 µήνες σε οµηρία αφήνονται ελεύθεροι και
61
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επιστρέφουν στο Κατάρ. Η Σαουδική Αραβία κατηγορεί το Κατάρ ότι πλήρωσε πάνω
από 1 δισεκατοµµύριο δολάρια σε λύτρα σε τροµοκρατικές οργανώσεις στο Ιράκ και
στη Συρία αλλά και στους Ιρανούς φρουρούς της επανάστασης µεταξύ άλλων. Το
Κατάρ αντέτεινε ότι χρήµατα πληρώθηκαν όχι σε τροµοκρατικές οργανώσεις αλλά
στο Ιρακινό κράτος, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οµήρων και αυτά
βρίσκονται κατατεθειµένα στην κεντρική τράπεζα του Ιράκ όπως έχει επιβεβαιώσει
και ο Πρωθυπουργός της χώρας63.
Ηχητικά και γραπτά µηνύµατα µεταξύ του Υπουργού εξωτερικών και του
πρέσβη του Κατάρ στο Ιράκ δόθηκαν στην δηµοσιότητα από τους Financial Times
και το BBC τα οποία όπως αναφέρει το δίκτυο δόθηκαν από Κυβέρνηση εχθρική στο
Κατάρ, την οποία δεν κατονοµάζει64. Αν και δεν αποκαλύφθηκε ποτέ ποιοι είχαν
εκτελέσει την απαγωγή µάλλον, σύµφωνα µε τα στοιχεία και τα λεγόµενα των
οµήρων επρόκειτο για Σιίτες. Εκτός από την απελευθέρωση των οµήρων η
συµφωνία προέβλεπε την µεσολάβηση του Κατάρ για κατάπαυση πυρός µεταξύ
σουνιτών και σιιτών στη Συρία για να επιτραπεί η διακίνηση ανθρωπιστικής
βοήθειας και η ασφαλής εκκένωση των αµάχων (συµφωνία των τεσσάρων πόλεων)
σε δύο σιιτικές (Fua και Kefraya), και δύο σουνιτικές (Madaya και Zabadani) πόλεις
που βρίσκονταν αποκλεισµένες από τα αντίπαλα στρατόπεδα. Η πραγµατικότητα
είναι ότι είτε τα λεφτά έφτασαν στους δράστες, είτε παραµένουν στην ιρακινή
τράπεζα, από τις τέσσερις πόλεις εκκενώθηκαν πάνω από 5000 άµαχοι.
Στα τέλη Μαΐου του 2017, στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ
εµφανίστηκαν άρθρα που εµφάνιζαν ως φίλους του Κατάρ, το Ιράν, το Ισραήλ, τη
Μουσουλµανική Αδελφότητα και τη Χαµάς και δηλώσεις του ηγέτη του Κατάρ που
περιέγραφε µε θετικά λόγια το Ιράν και την πολιτική του. Το Κατάρ αντέδρασε
αµέσως καταγγέλλοντας ότι έγινε δέκτης µίας µεγάλων διαστάσεων
κυβερνοεπίθεσης. Αν και το Κατάρ αρνήθηκε την αυθεντικότητα δηλώσεων και
άρθρων αυτά προκάλεσαν την οργή της Σαουδικής Αραβίας και των περιφερειακών
συµµάχων της65. Τον Ιούλιο του 2017 νεώτερα δηµοσιεύµατα στο αµερικανικό NBC
ανέφεραν ότι σύµφωνα µε αµερικανούς αξιωµατούχους η όλη ιστορία της πληρωµής
1 δισεκατοµµυρίου δολαρίων από το Κατάρ σε τροµοκράτες καθώς και οι
αναρτήσεις στο πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ, αποτελούσαν fake news που
µάλλον είχε ενορχηστρωθεί από τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα66.
Σε µια εποχή που το διαδίκτυο αποτελεί όπλο για την εκτέλεση µη
συµβατικών – ασύµµετρων επιθέσεων µεταξύ κρατών πρέπει να είµαστε πολύ
προσεκτικοί µε κάθε πληροφορία που διακινείται στο διαδίκτυο, και όχι µόνο, και να
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ελέγχουµε πριν αποδεχθούµε ή αναπαράγουµε από πού προέρχεται η πληροφορία,
ποίον αφορά και κυρίως ποιος επωφελείται.
Ο Ερντογάν δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαµένη και δήλωσε ότι είναι
έτοιµος να µεσολαβήσει για να βρεθεί µια λύση στην διαφωνία µεταξύ φίλων και
αδελφών κρατών. Στην συνέχεια δήλωσε ότι είχε αρχικές συνοµιλίες για το θέµα µε
τους ηγέτες του Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας, Κουβέιτ, Λιβάνου, Ιορδανίας, Ρωσίας
και Γαλλίας για το θέµα και ότι θα έκανε ότι ήταν δυνατό για να λύσει την κρίση στον
Κόλπο το συντοµότερο δυνατόν. Ήταν άλλη µια προσπάθεια της Τουρκίας να
αναβαθµίσει τον ρόλο της στην περιοχή ως περιφερειακής δύναµης και ηγέτιδας του
Μουσουλµανικού κόσµου. Παρόλη την πρόθεση της Τουρκίας, η διαµεσολαβητική
προσπάθεια δεν φάνηκε να ευδοκιµεί καθώς η Τουρκία έχει αναπτύξει πολύ στενές
σχέσεις µε το Κατάρ εδώ και πολλά χρόνια ενώ στην περίπτωση των κυρώσεων
στάθηκε αρωγός και µε πράξεις, ενώ και η απρόσµενη επίσκεψη του Υπουργού
Εξωτερικών του Ιράν στην Άγκυρα στις 7 Ιουνίου δεν βοήθησε προς την κατεύθυνση
αυτή67. Το ταξίδι µάλλον γέµισε ανησυχία τις Αραβικές Κυβερνήσεις που επέβαλλαν
τις κυρώσεις στο Κατάρ, για τους στόχους που έχουν αυτά τα δύο Μη Αραβικά
κράτη που επιπρόσθετα διατηρούν και συνεργασία και κοινούς στόχους στην Συρία.
Στις επόµενες ηµέρες ο Τούρκος Πρόεδρος έγινε ακόµα πιο υποστηρικτικός
προς το Κατάρ εξαίροντας τον τρόπο µε τον οποίο χειρίστηκε την κατάσταση,
αποκρούοντας πρακτικά τις κατηγορίες και µιλώντας για συνοµωσία εναντίον του
Κατάρ χωρίς όµως άλλα στοιχεία. Απαντώντας δε στην πρόταση για αποχώρηση
των τουρκικών στρατευµάτων από το Κατάρ, αντιπρότεινε στις χώρες που
ενοχλούνται από την παρουσία της τουρκικής βάσης στο Κατάρ και ζητούν το
κλείσιµο της, αλλά ταυτόχρονα δεν ενοχλούνται από την παρουσία της αµερικανικής
βάσης στην ίδια χώρα, να δηµιουργήσει η Τουρκία βάσεις και στο δικό τους έδαφος.
Ο Ερντογάν θέλοντας να διεγείρει τα αντανακλαστικά της µουσουλµανικής κοινής
γνώµης χαρακτήρισε τον αποκλεισµό ενός λαού από δικαιώµατα όπως, η τροφή, η
µετακίνηση το εµπόριο και η θρησκεία (µε το κλείσιµο των συνόρων µε την Σαουδική
Αραβία οι πολίτες του Κατάρ αποκλείονταν από την επίσκεψη στις ιερές πόλεις των
Μουσουλµάνων Μέκκα και Μεδίνα), όχι µόνο απάνθρωπο αλλά και εκτός από κάθε
Ισλαµική λογική. Επιπρόσθετα βρήκε την ευκαιρία να υπενθυµίσει ότι χωρίς την
συµπαράσταση της Τουρκίας και του Κατάρ δεν θα ήταν δυνατό για την Συριακή
αντιπολίτευση να αντισταθεί σθεναρά απέναντι στο Ισλαµικό Κράτος και στο
καθεστώς Άσσαντ, ξεχνώντας βέβαια να επισηµάνει ότι αυτό εξυπηρετούσε
πρωτίστως τα τουρκικά συµφέροντα στην περιοχή.
Παρόλη την στήριξη στο Κατάρ ο Ερντογάν επίσης εξέφρασε την προσήλωση
της χώρας στις πολύπλευρες και στενές σχέσεις της Τουρκίας µε τις χώρες του
Κόλπου και ιδιαίτερα την Σαουδική Αραβία, καθησύχασε τους πολίτες των χωρών
του κόλπου που διατηρούν επενδύσεις στην Τουρκία ότι αυτές δεν πρόκειται να
67
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επηρεαστούν και τέλος φάνηκε σίγουρος ότι η Σαουδική Αραβία ως η «πρεσβύτερη»
των χωρών του Κόλπου θα µπορέσει να λύσει το πρόβληµα µέχρι το τέλος του
Ραµαζανιού. Ο Τούρκος Πρόεδρος προσπάθησε µε τις δηλώσεις του να κρατήσει
κάποιες ισορροπίες καθώς η ρήξη µε την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωµένα Αραβικά
Εµιράτα κυρίως (οι σχέσεις µε την Αίγυπτο είναι ούτος ή άλλως κακές), στην
παρούσα φάση δεν ήταν καν επιλογή. Βλέποντας πάντως ότι δεν υπήρχε διάθεση
υποχώρησης από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας και δεν φαινόταν λύση στον
ορίζοντα επανέλαβε την δέσµευση για παροχή κάθε βοήθειας από την Τουρκία
προς το Κατάρ και υπενθύµισε µε έµφαση ότι η Τουρκία δεν είναι µια οποιαδήποτε
χώρα και το να ζητείται να αποσύρει τα στρατεύµατα της είναι µια µη αποδεκτή
πράξη ασέβειας προς την Χώρα. Η παροχή στήριξης από την Τουρκία προς το
Κατάρ ήταν µάλλον µονόδροµος για τον Ερντογάν. Οι δύο χώρες έχουν χτίσει πολύ
στενές πολιτικές, οικονοµικές και αµυντικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Κατά την
διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης υποστήριξαν τους ίδιους δρώντες, ενώ µοιράζονται
και τις ίδιες απόψεις όσον αφορά το πολιτικό Ισλάµ. Τέλος ο ίδιος ο Πρόεδρος
Ερντογάν έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις µε τον Εµίρη του Κατάρ Με τον οποίο
είχε συναντηθεί τουλάχιστον 15 φορές πριν την εκδήλωση της ρήξης ενώ όπως
δήλωσε, ο Εµίρης επικοινώνησε µαζί του πολλές φορές το βράδυ της απόπειρας
πραξικοπήµατος εναντίον , ενώ έστειλε και 150 άνδρες των ειδικών δυνάµεων του
Κατάρ για την προστασία του. Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η στάση αυτή ήταν σε
πλήρη αντίθεση µε άλλους ηγέτες του Κόλπου που µάλλον χάρηκαν από την
προσπάθεια πραξικοπήµατος, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός εξωτερικών
Τσαβούσογλου άφησαν υπονοούµενα για χρηµατοδότηση του πραξικοπήµατος
χωρίς όµως άλλα στοιχεία68.
Σε πρώτο στάδιο οι τέσσερις χώρες δεν αξίωσαν κάτι συγκεκριµένο και µόνο
µετά από πίεση του Υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον ο οποίος είχε
ζητήσει οι αξιώσεις των Σαουδαράβων να είναι «λογικές και υλοποιήσιµες ώστε να
ανοίξουν δρόµο συµφιλίωσης ανάµεσα στους δύο συµµάχους των ΗΠΑ στον
Κόλπο». Αντ΄ αυτού επιδόθηκε στη Ντόχα από το Κουβέιτ που ενεργούσε ως
διαµεσολαβητής, ένα κείµενο 13 σηµείων που περιελάµβανε απαιτήσεις όπως το
κλείσιµο της τουρκικής στρατιωτικής βάσης που φιλοξενείται από το εµιράτο,
διακοπή των διπλωµατικών σχέσεων µε το Ιράν (µε το οποίο το Κατάρ κατέχει από
κοινού ένα από τα µεγαλύτερα παγκοσµίως κοιτάσµατα φυσικού αερίου), κλείσιµο
του τηλεοπτικού σταθµού Al Jazeera, διακοπή κάθε είδους σχέσεων µε τους
Αδελφούς Μουσουλµάνους, όπως και µε άλλες ριζοσπαστικές ισλαµικές
οργανώσεις, την διακοπή της οικονοµικής ενίσχυσης σε οποιαδήποτε οργάνωση ή
φορέα τα τέσσερα κράτη είχαν καθορίσει ως τροµοκρατική, καθώς και τον
τερµατισµό της απόδοσης υπηκοότητας σε πολίτες άλλων αραβικών κρατών που
φιλοξενούνται από το εµιράτο69. Επιπρόσθετα τα τέσσερα κράτη αξίωσαν χρηµατική
68
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αποζηµίωση για τις «συνέπειες από τις πολιτικές που ακολούθησε το Κατάρ τα
προηγούµενα χρόνια», χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίζεται για τι είδους συνέπειες
γίνεται λόγος. Τέλος ζητήθηκε η συµφωνία µε τους όρους εντός δέκα ηµερών καθώς
και η διενέργεια ελέγχων για την συµµόρφωση του Κατάρ µε µηνιαίες αξιολογήσεις
τον πρώτο χρόνο, τριµηνιαίες τον δεύτερο και ετήσιες για τα επόµενα δέκα χρόνια.
Είναι δεδοµένο ότι το τελεσίγραφο κατασκευάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
αδύνατον να γίνει αποδεκτό καθώς κάτι τέτοιο θα ισοδυναµούσε µε άνευ όρων
παράδοση χωρίς καν την απειλή χρήσης όπλων70.
Η αποχώρηση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάµεων από το Κατάρ ήταν
όπως είδαµε, µέσα στις 13 προϋποθέσεις που έθεσαν οι Αραβικές χώρες για
διακοπή του εµπάργκο, γνωρίζοντας βέβαια ότι αυτό δεν θα µπορούσε να γίνει
αποδεκτό ούτε από το Κατάρ αλλά ούτε από την Τουρκία. Όπως δήλωσε ο Τούρκος
Υπουργός εξωτερικών οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις βρίσκονται στο Κατάρ πριν
την έναρξη της κρίσης και δεν συνδέονται µε αυτήν για να πρέπει να αποχωρήσουν
και συνέχισε δηλώνοντας: «Η Τουρκία πάντα έβλεπε τις χώρες του κόλπου ως
οικογένεια και τα προβλήµατα στις οικογένειες λύνονται µε τον διάλογο. Η Τουρκία
θα συνεχίσει να στηρίζει το Κατάρ για όσο καιρό διατηρείται το εµπάργκο» µην
αφήνοντας περιθώρια για αλλαγή πολιτικής71.
Η Τουρκία και το Κατάρ στην προσπάθειά τους να συσφίξουν ακόµα
περισσότερο τις στρατιωτικές και οικονοµικές τους σχέσεις ως αντίβαρο στις πιέσεις
από τις χώρες του κόλπου, υπέγραψαν τον Μάρτιο του 2018 αµυντική συµφωνία
που περιλαµβάνει πωλήσεις όπλων, παροχή εκπαίδευσης αλλά και την δηµιουργία
τουρκικής ναυτικής βάσης στο Κατάρ72.

7.

Η ∆ολοφονία Κασόγκι

Στις 2 Οκτωβρίου 2018 ο Σαουδάραβας δηµοσιογράφος Τζαµάλ Κασόγκι
(Jamal Khashoggi) εισήλθε στο Σαουδαραβικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη
για µια γραφειοκρατική υπόθεση και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν. Ο Κασόγκι ζούσε
τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ και αρθρογραφούσε στην εφηµερίδα Washington Post
εκφράζοντας πολλές φορές αρνητικές απόψεις για το καθεστώς της Σαουδικής
Αραβίας και κυρίως για τον Πρίγκιπα διάδοχο Μοχάµεντ µπιν Σαλµάν (Mohammad
Bin Salman). Μετά την εξαφάνιση του Κασόγκι η Τουρκία κατηγόρησε την Σαουδική
Αραβία για την δολοφονία και την εξαφάνιση του πτώµατος, αφήνοντας εντέχνως
εκτός κατηγοριών τον Βασιλιά, υπονοώντας όµως έµµεσα ότι η ευθύνη βαραίνει
στον Πρίγκιπα διάδοχο. Στόχος, καθώς η Άγκυρα υστερεί σηµαντικής επιρροής στο
Βασίλειο, να πιεστεί η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα η Αµερικανική Κυβέρνηση να
70
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αναθεωρήσει την στάση της απέναντι στον Πρίγκιπα. Η συνεχής πίεση της άγκυρας
για το θέµα ανάγκασε την Σαουδική Αραβία να αλλάξει αρκετές φορές το αφήγηµα.
Από την αρχική δήλωση ότι ο Κασόγκι έφυγε ζωντανός από το προξενείο, περάσαµε
στη δήλωση ότι σκοτώθηκε σε επιχείρηση εντός προξενείου η οποία δεν είχε
εγκριθεί από κάποια Σαουδαραβική Αρχή ενώ τελικά παραδέχτηκε και ότι ήταν
προµελετηµένη, απαγγέλλοντας ταυτόχρονα κατηγορίες σε 21 άτοµα µεταξύ των
οποίων και η 15 µελής οµάδα που εκτέλεσε το χτύπηµα73. Η Τουρκία αργά και
σταθερά άρχισε να παρουσιάζει στοιχεία που περιελάµβαναν εικόνες από άνδρες
των µυστικών υπηρεσιών να κινούνται περίεργα στο χώρο του προξενείου ενώ
εµφάνισαν και ηχητικό αρχείο µέσα από το προξενείο κατά την διάρκεια της
δολοφονίας. Η δολοφονία Κασόγκι έδωσε επίσης την ευκαιρία στον Ερντογάν να
εµφανιστεί σαν τον ηγέτη που υπερασπίζεται το δίκαιο της ελευθερίας του τύπου και
απαιτεί δικαιοσύνη για τον θάνατο ενός δηµοσιογράφου καµουφλάροντας
παράλληλα τις κατηγορίες για υποβάθµιση της ίδιας ελευθερίας εντός Τουρκίας.
Επιπρόσθετα έθεσε σε λειτουργία το µάλλον µαξιµαλιστικό στόχο να αποµακρύνει
τον Πρίγκιπα από την Σαουδαραβική Κυβέρνηση και την σειρά διαδοχής καθώς από
τότε που ανάλαβε την θέση οι σχέσεις τους δεν βρίσκονταν και στο καλύτερο
σηµείο. Αν και οι αντιδράσεις ήταν έντονες από πολλούς, κυρίως µη κυβερνητικούς
φορείς, σε όλο τον κόσµο οι περισσότερες Κυβερνήσεις και κυρίως οι ΗΠΑ δεν
συνέχισαν την πίεση και µένει να φανεί πως θα αντιδράσει η εσωτερική
Σαουδαραβική ελίτ στην υπόθεση74.
Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάστηκε η δολοφονία, η αρραβωνιαστικιά που
περίµενε έξω από το Προξενείο και δεν τον ξαναείδε ποτέ, τα µακάβρια στοιχεία που
σταδιακά και επιλεκτικά διέρρεε στην δηµοσιότητα η Τουρκία για βασανιστήρια
καθώς και του τρόπου µε τον οποίο το πτώµα εξήλθε του προξενείου, η ιδιότητα του
Κασόγκι ως δηµοσιογράφου που αρθρογραφούσε σε αµερικανική εφηµερίδα,
δηµιούργησαν ένα κύµα συµπαράστασης σε όλο τον κόσµο το οποίο η Τουρκία
έσπευσε να εκµεταλλευτεί ενώ ταυτόχρονα, σε πρώτο τουλάχιστον χρόνο, η
Σαουδική Αραβία δεν µπόρεσε να αντιµετωπίσει. Η οµόφωνη γραµµή που
κυριαρχούσε στα µέσα ενηµέρωσης που ασχολήθηκαν µε το θέµα ήταν ότι η
Σαουδική Αραβία θα πρέπει να λογοδοτήσει γα τον φόνο. Είναι επίσης
χαρακτηριστικό για τον τρόπο που λειτουργούν τα µέσα και η κοινή γνώµη ότι δεν
έχει υπάρξει µια ανάλογη εκστρατεία εναντίον της Τουρκίας όπου τα τελευταία
χρόνια έχουν διωχθεί ή/και φυλακιστεί περίπου 100 χιλιάδες κυβερνητικοί
αξιωµατούχοι (συµπεριλαµβανοµένων πολλών στρατιωτικών και καθηγητών
πανεπιστήµιο) και 500 δηµοσιογράφοι.
Η Τουρκία είναι σίγουρο ότι θα χρησιµοποιήσει την περίπτωση Κασόγκι προς
όφελός της. Οι αναφορές για επιδίωξη οικονοµικού οφέλους από την Σαουδική
73
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Αραβία µάλλον δεν ευσταθούν καθώς τα συµφέροντα που διακυβεύονται είναι πολύ
µεγαλύτερα. Μία υποβάθµιση όµως του ρόλου της Σαουδικής Αραβίας θα ωφελούσε
άµεσα την Τουρκία η οποία θα εµφανιζόταν ως ο σταθεροποιητικός παράγοντας
στην περιοχή αλλά κυρίως, ως ο ηγέτης του Μουσουλµανικού κόσµου κάτι που
βρίσκεται πάντα στο κέντρο της υπό τον Ερντογάν τουρκικής πολιτικής75.
Παρά τις επισταµένες προσπάθειες της Τουρκίας να επιτύχει την αλλαγή
στάσης της Κυβέρνησης των ΗΠΑ στο θέµα, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Στις 2
Νοεµβρίου 2017 ο αµερικανός Υπουργός εξωτερικών δήλωνε: «διατηρούµε
σηµαντικές εµπορικές και στρατηγικές σχέσεις καθώς και σχέσεις που άπτονται
θεµάτων εθνικής ασφαλείας µε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και προτιθέµεθα
να διασφαλίσουµε ότι οι σχέσεις αυτές θα παραµείνουν άθικτες». Ακόµα και µετά την
αναφορά στην εφηµερίδα Washington Post ότι η CIA είχε καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι ο Πρίγκιπας ∆ιάδοχος Μοχάµαντ Μπιν Σαλµάν είχε διατάξει την
δολοφονία ο Αµερικανός Πρόεδρος επανεπιβεβαίωσε την στήριξη του στον
Πρίγκιπα και µε τον µοναδικά προσωπικό του στυλ δήλωσε: «Ο Βασιλιάς Σαλµάν
και ο Πρίγκιπας διάδοχος έχουν εντόνως αρνηθεί κάθε γνώση της οργάνωσης και
της εκτέλεσης της δολοφονίας του Κου Κασόγκι. Οι υπηρεσίες πληροφοριών
επεξεργάζονται όλες τις πληροφορίεςZ..ο Πρίγκιπας διάδοχος µπορεί να είχε
γνώση του τραγικού γεγονότος µπορεί και όχιZ..η Σαουδική Αραβία είναι ένας
σοβαρός σύµµαχος στον αγώνα µας εναντίον του Ιράν. Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να
παραµείνουν ένας ακλόνητος σύµµαχος της Σαουδικής Αραβίας, έτσι ώστε να
διασφαλίσει τα συµφέροντα της χώρας µας, του Ισραήλ και των άλλων συµµάχων
στην περιοχή»76. Είναι δεδοµένο ότι η Κυβέρνηση Τραµπ θεωρεί πολύ σηµαντικές
τις σχέσεις µε την Σαουδική Αραβία για να αφήσει την δολοφονία ενός
δηµοσιογράφου να τις επηρεάσει. Στο επίπεδο της Γερουσίας όµως τα πράγµατα
είναι διαφορετικά. Το ∆εκέµβριο του 2018 η Γερουσία ενέκρινε ψήφισµα µε το οποίο
ζητούσε να διακοπεί η εµπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεµο στην Υεµένη και ταυτόχρονα
οµόφωνο ψήφισµα µε το οποίο κατονόµαζε ως υπεύθυνο της δολοφονίας Κασόγκι
τον Πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας77.
Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος µάλλον πρέπει να νιώθει ότι πλέον τα
δύσκολα πέρασαν καθώς πρόσφατα, πέρασε στην αντεπίθεση δηλώνοντας στην
σαουδαραβική εφηµερίδα Asharq al-Awsat «Ο θάνατος του Τζαµάλ Κασόγκι είναι
ένα πολύ οδυνηρό έγκληµα, οι κατηγορούµενοι για την δολοφονία είναι κυβερνητικοί
αξιωµατούχοι και το Βασίλειο προσπαθεί να επιφέρει πλήρη δικαιοσύνη χωρίς να
επηρεάζεται από θέσεις που λαµβάνονται από κάποιους για τα δικά τους εσωτερικά
συµφέροντα οι οποίοι είναι γνωστοί σε όλους» και συνέχισε δηλώνοντας
«οποιοσδήποτε εκµεταλλεύεται πολιτικά την υπόθεση πρέπει να σταµατήσει να το
75
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πράττει και να προσκοµίσει αποδείξεις στο δικαστήριο, γεγονός που θα συµβάλει
στην απόδοση δικαιοσύνης», χωρίς να αναφερθεί ονοµαστικά στην Τουρκία αλλά
υπονοώντας την και συµπλήρωσε ότι ελπίζει σε στενές σχέσεις µε «όλες τις
ισλαµικές χώρες συµπεριλαµβανοµένης της Τουρκίας»78.
Στις 19 Ιουνίου ανακοινώθηκε το πόρισµα της ανεξάρτητης έρευνας που
διέταξε ο ΟΗΕ και σύµφωνα µε αυτό πρόκειται περί «εσκεµµένης, προσχεδιασµένης
εκτέλεσης» στην οποία εµπλέκεται το κράτος της Σαουδικής Αραβίας. Η ειδική
απεσταλµένη του ΟΗΕ δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση για το αν στη δολοφονία του
Κασόγκι εµπλέκονται ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάµεντ Μπιν Σαλµάν ή ο βασιλιάς
Σαλµάν. Όµως τονίζει πως «υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που αξίζουν περαιτέρω
έρευνας από µία αρµόδια αρχή προκειµένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποδοθεί
όλες οι ποινικές ευθύνες. Η έρευνα κλείνει µε σειρά συστάσεων προς πολλούς
αποδέκτες, όπως των Γενικό Γραµµατέα, τα κράτη µέλη, τα µέλη του Συµβουλίου
Ασφαλείας αλλά κυρίως την Σαουδική Αραβία από την οποία ζητά να λάβει
έµπρακτα την ευθύνη για το έγκληµα και να φροντίσει να αποδοθούν ευθύνες για
αυτό79.
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Γ. Ευρύτερες ισορροπίες και τάσεις
1. Κατάρ Σαουδική Αραβία µετά την ρήξη
Τον Απρίλιο του 2018, λιγότερο από ένα χρόνο από τα µέτρα που πάρθηκαν
εναντίον του Κατάρ, ο Εµίρης της χώρας έγινε δεκτός στην Ουάσιγκτον για
συνοµιλίες που περιελάµβαναν έγκριση αγοράς όπλων από τη χώρα και θερµούς
χαρακτηρισµούς όπως «πολύτιµος εταίρος και µακροχρόνιος φίλος». Αν και η
αρχική στάση του Προέδρου Τράµπ απέναντι στα µέτρα ήταν θετική (µε αναφορές
και δηλώσεις κυρίως στο twitter: «During my recent trip to the Middle East I stated
that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar look!» ) σταδιακά αυτό άλλαξε καθώς τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο
Υπουργός Άµυνας θεωρούσαν ότι λίγο ως πολύ, ελάχιστα από τα κράτη του κόλπου
µπορούσαν να αποδείξουν ότι δεν είχαν εµπλακεί ποτέ στο παρελθόν µε υποθέσεις
οικονοµικής στήριξης τροµοκρατικών οργανώσεων. Επιπρόσθετα υπενθύµισαν ότι
στο Κατάρ βρίσκεται το προκεχωρηµένο αρχηγείο της κεντρικής αµερικανικής
διοίκησης στην περιοχή σε µια βάση που υπηρετούν 10.000 στελέχη και από την
οποία διευθύνονται και εκτελούνται οι αεροπορικές επιχειρήσεις σε Συρία, Ιράκ και
Αφγανιστάν. Ήδη από τον Σεπτέµβριο του 2017 τα µηνύµατα από τις ΗΠΑ προς την
Σαουδική Αραβία και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα µιλούσαν για άρση των µέτρων
και προσπάθεια εξεύρεσης συµβιβασµού80.
Παρόλα τα µέτρα εναντίον του Κατάρ και τις κατηγορίες από τους γείτονες για
συνεργασία µε τροµοκρατικές οργανώσεις, το Κατάρ τον Ιούνιο υπέγραψε συµφωνία
µε τις ΗΠΑ για την αγορά 36 αεροσκαφών F-15 για 12 δισεκατοµµύρια δολάρια81, τα
πρώτα έξι από τα οποία, αναµένεται να παραδοθούν στη χώρα το Μάρτιο του
202182
Με την αγορά αυτή το Κατάρ πέρα από την αύξηση της αµυντικής του ισχύος
εισέρχεται και σε ένα κλειστό κλαµπ χωρών που χρησιµοποιούν το αεροσκάφος
(πλην των ΗΠΑ, Ισραήλ, Ν. Κορέα, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη και Σαουδική Αραβία)
καθώς θεωρείται στο σύνολό του ειδικό όπλο αεροπορικής υπεροχής και δεν
προσφέρεται για µαζικές πωλήσεις στον οποιονδήποτε83.
Αν και στόχος του εµπάργκο ήταν να προκληθεί ασφυξία και στο τραπεζικό
σύστηµα το Κατάρ αυτό µάλλον δεν κατέστη δυνατό. Η κυβέρνηση του Κατάρ δεν
προχώρησε σε κρατικό σχέδιο διάσωσης, αλλά δηµόσιο και κρατικά ελεγχόµενες
80
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επιχειρήσεις αύξησαν από το Μάιο του 2017 τις καταθέσεις τους στις τράπεζες του
εµιράτου κατά 26 δισ. δολάρια. Οι καταθέσεις αυτές αντιστάθµισαν τη φυγή
κεφαλαίων ξένων επιχειρήσεων, που πυροδότησε το εµπάργκο, ενώ πρέπει να
σηµειωθεί ότι τα ξένα κεφάλαια είναι πολύ σηµαντικά, καθώς καλύπτουν το 25% των
τραπεζικών καταθέσεων στο Κατάρ. Η διατήρηση των καταθέσεων, σε συνδυασµό
µε τη διατήρηση σταθερών επιτοκίων σε χορηγήσεις δανείων, που συνδέονται µε τις
υποδοµές του Παγκόσµιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022, είχαν ως αποτέλεσµα να
αυξηθούν τα κέρδη των τραπεζών του Κατάρ κατά 12,5% το πρώτο τρίµηνο του
2018 την ώρα που οι τράπεζες της Σαουδικής Αραβίας είδαν τα κέρδη τους να
αυξάνονται µόνο κατά 7,4%.84
Τα µέτρα εναντίον του Κατάρ περιελάµβαναν όπως είδαµε, αποκλεισµό των
µοναδικών χερσαίων συνόρων τα οποία διαθέτει µε την Σαουδική Αραβία καθώς και
αεροπορικό και θαλάσσιο αποκλεισµό από τις υπόλοιπες χώρες. Τα κεφάλαια που
διέθετε το Κατάρ, οι συµφωνίες και η υποστήριξη από την Τουρκία και το Ιράν, η
χρήση της νέας τεχνολογίας, αλλά κυρίως οι προσπάθειες και οι καινοτοµίες που
ανέπτυξαν οι ίδιοι οι κάτοικοι του Κατάρ, βοήθησαν την χώρα όχι απλά να
ανταπεξέλθει αλλά να βρίσκεται µάλλον σε καλύτερη οικονοµική κατάσταση. Η χώρα
µετά τον αποκλεισµό εισήγαγε µεγάλο αριθµό αγελάδων και αυτή την στιγµή διαθέτει
µια ακµάζουσα γαλακτοβιοµηχανία στην περιοχή η οποία είναι εξάγει ήδη στο
Αφγανιστάν, στην Υεµένη, στο Οµάν και σύντοµα στην Λιβύη. Ταυτόχρονα παρά το
κλίµα της περιοχής ξεκίνησε φιλόδοξα σχέδια αγροτικής παραγωγής σε εµπορική
κλίµακα, τα οποία µε την βοήθεια της τεχνολογίας έχουν αποδώσει (ειδικά
κατασκευασµένα ψυχόµµενα «θερµοκήπια» και υδροπονικές καλλιέργειες) Όπως
και οι ίδιοι δηλώνουν τα µέτρα εναντίον της χώρας ήταν µάλλον ευλογία παρά
κατάρα αφού τους ανάγκασαν να δηµιουργήσουν νέες δυνατότητες παραγωγής,
νέες αγορές και να αναπτύξουν καινοτόµες ιδέες. Σύµφωνα µε µελέτη του ∆ΝΤ η
οικονοµία του Κατάρ κατάφερε να απορροφήσει επιτυχώς το σοκ από τις κυρώσεις
του 2017 ενώ το χρηµατιστήριο του Κατάρ ήταν το επικερδέστερο της Μέση
Ανατολής για το 2018 πράγµα που αποδεικνύει ότι η οικονοµία του Κατάρ ήταν
πολύ πιο σθεναρή από τι πίστευαν οι Σαουδάραβες και οι σύµµαχοί τους85.
Παρά λοιπόν τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας το εµπάργκο στο
Κατάρ δεν φαίνεται να έχει αποδώσει τα αναµενόµενα ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο
Εµίρης του Κατάρ θα επισκεφθεί της ΗΠΑ στις 9 Ιουλίου για συνοµιλίες µε τον
Πρόεδρο Τράµπ. Όπως αναφέρει η επίσηµη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου οι
συνοµιλίες «θα συµβάλλουν στην µακρόχρονη συµµαχία µεταξύ των ΗΠΑ και του
Κατάρ και θα καταστήσουν δυνατότερους τους ήδη ουσιώδεις οικονοµικούς δεσµούς
και δεσµούς ασφαλείας µεταξύ των δύο χωρών86.
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Η Σαουδική Αραβία αποτελεί οπωσδήποτε έναν σηµαντικό εταίρο για τις ΗΠΑ
στην περιοχή, το ίδιο όµως συµβαίνει και µε το Κατάρ το οποίο, όπως είδαµε, έχει
φροντίσει ήδη από την δεκαετία του 90 να επενδύσει στις διµερείς σχέσεις µε τις
ΗΠΑ. Ενδεχοµένως η κίνηση του Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας να προσκαλέσει
τον Εµίρη του Κατάρ να παρευρεθεί σε συνέδριο των Αραβικών χωρών στη Μέκκα
για να συζητηθούν θέµατα ασφαλείας µε το Ιράν που αφορούν επιθέσεις που έγιναν
σε τάνκερ στις ακτές των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων και σε επιθέσεις µε Drone
σε σταθµούς άντλησης πετρελαίου στην Σαουδική Αραβία και αποδίδονται, από την
Σαουδική Αραβία, στο Ιράν. Το Κατάρ θα εκπροσωπηθεί στην διάσκεψη από τον
Πρωθυπουργό της χώρας87. Φαίνεται ότι το εµπάργκο που επιβλήθηκε στο Κατάρ
µάλλον ωφέλησε τη χώρα καθώς µετά τον αποκλεισµό δηµιούργησε νέους
διπλωµατικούς, οικονοµικούς και πολιτικούς δεσµούς µε χώρες όπως η Τουρκία και
το Ιράν στην προσπάθειά του να συνεχίσει απρόσκοπτα την τροφοδοσία της χώρας
κυρίως σε τρόφιµα και τελικά κατάφερε να ενισχύσει την διεθνή του θέση και να
καταστεί οικονοµικά πιο βιώσιµο88. Μάλλον αυτός είναι και ο λόγος της αλλαγής της
στάσης του Σαουδάραβα Βασιλιά και της πρόσκλησης του Κατάρ στο συνέδριο.
Έτσι, αντί, η Σαουδική Αραβία και οι φίλοι της να πείσουν τους σχολιαστές και
τους πολιτικούς της ∆ύσης ότι το Κατάρ είχε σοβαρά προβλήµατα που έπρεπε να
αντιµετωπίσει, το αποτέλεσµα ήταν σε µεγάλο βαθµό το αντίθετο. Κυρίως, αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν κατάφεραν να προβλέψουν ότι το Κατάρ θα
οργανώσει µια δική του, αποτελεσµατική εκστρατεία δηµοσίων σχέσεων στη ∆ύση.
Σύµφωνα µε πηγές που επικαλείται το περιοδικό Foreign Policy, εκτιµάται ότι το
Κατάρ έχει δαπανήσει περίπου 1,5 δισεκατοµµύρια δολάρια σε µια εκστρατεία
δηµοσίων σχέσεων από την πρώτη στιγµή που ξέσπασε η κρίση αυτή στον Κόλπο.
Παρόµοια ποσά δαπανήθηκαν για τον ίδιο λόγο και από τη Σαουδική Αραβία, σε µια
υπογράµµιση της τεράστιας σηµασίας που δίνει το Ριάντ αλλά και η Ντόχα στις
προπαγανδιστικές «επιθέσεις γοητείας». Είναι χαρακτηριστικό της κλίµακας και των
όρων αυτού του επικοινωνιακού πολέµου, ότι υπήρχαν διαφηµιστικές καµπάνιες σε
κανάλια όπως το CNN οι οποίες ακυρώθηκαν από αντίθετες διαφηµίσεις, στα ίδια
κανάλια. Το αποτέλεσµα είναι ότι οι τέσσερις χώρες, και όχι το Κατάρ, να έχουν
υποστεί τις σηµαντικότερες αρνητικές συνέπειες στη φήµη τους και την καλή έξωθεν
µαρτυρία τους. Οι µακρόχρονες προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να
εµφανίσουν ως «εξτρεµισµό» την παρέµβαση της Ντόχα σε µέρη όπως η Συρία και
η Λιβύη έχουν υπονοµευθεί από την ίδια την πραγµατικότητα στις χώρες αυτές89.
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Τουρκία Σαουδική Αραβία µια πορεία σύγκρουσης

Αν και οι περισσότεροι ειδικοί και αναλυτές σε θέµατα Μέσης Ανατολής
εστιάζουν στην αντιπαλότητα µεταξύ σιιτικού Ιράν και Σουνιτικής Σαουδικής Αραβίας
κατά άλλους είναι η αναδυόµενη αντιπαλότητα µεταξύ Τουρκίας και Σαουδικής
Αραβίας που θα καθορίσει τις µελλοντικές εξελίξεις στην περιοχή.
Από πού όµως πηγάζει αυτή η αντιπαλότητα; Συγκρίνοντας την Τουρκία µε
τις ∆υτικές- Ευρωπαϊκές ∆ηµοκρατίες που εµείς γνωρίζουµε σε µια εκ των οποίων
και διαβιούµε, εύκολα καταλήγουµε ότι πρόκειται για ένα αυταρχικό αναθεωρητικό
κράτος µε το οποίο δύσκολα θα έρθουµε σε συνεννόηση. Αν όµως συγκρίνουµε την
Τουρκία µε τα υπόλοιπα κράτη της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα µε την Σαουδική
Αραβία τότε έχουµε να κάνουµε µε ένα µοντέρνο, ορθολογικό Κράτος που έχει
αναπτύξει θεσµούς και λειτουργεί µέσα σε δηµοκρατικά πλαίσια ακόµα και αν υπό
τον Ερντογάν τα τελευταία χρόνια έχει µάλλον αναθεωρηθεί το τι ακριβώς θεωρείται
αποδεκτό στα όρια της τουρκικής ∆ηµοκρατίας. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο
Ερντογάν έχει κερδίσει συνεχείς εκλογές µε ποσοστά που δεν µπορούν να
αµφισβητηθούν ακόµα και αν οι πρακτικές που ακολουθεί εναντίον των αντιπάλων
του δεν είναι πάντα αυτό που στην Ευρώπη θα αποκαλούσαµε θεµιτό. Στην Τουρκία
υφίσταται εκλογικό σώµα, ποσοστό του οποίου είναι πλήρως δυτικοποιηµένο ενώ η
προηγµένη οικονοµία, η θέση της γυναίκας, τα επίπεδα εκπαίδευσης και οι πολιτικοί
και κοινωνικοί θεσµοί την διαφοροποιούν υπερβολικά από την Σαουδική Αραβία.
∆υστυχώς µάλλον ο Ερντογάν έχει µείνει στην εξουσία περισσότερο από ότι
χρειάζεται και για αυτό τα τελευταία χρόνια εµφανίζονται πολλά προβλήµατα
διαφθοράς και αυταρχισµού.
Από την άλλη η Σαουδική Αραβία είναι µια απόλυτη µοναρχία και θεσµοί
όπως οι εκλογές, το Σύνταγµα, τα πολιτικά κόµµατα και το κοινοβούλιο την
τροµάζουν και τα αντιµετωπίζει ως τον απόλυτο εχθρό για την µακροηµέρευση της
Μοναρχίας. Επιπρόσθετα το ΑΚΡ που κυβερνάει την Τουρκία εκπροσωπεί µια
µετριοπαθή Ισλαµική προοπτική για την περιοχή σε αντίθεση µε το στενόµυαλο,
ξενοφοβικό και µη ανεκτικό Γουαχαµπικό Ισλάµ που εκπροσωπεί η Σαουδική
Αραβία. Η οπτική του Ερντογάν προσεγγίζει αυτή της Μουσουλµανικής
Αδελφότητας (αυτό φάνηκε και από την υποστήριξη που προσέφερε όταν η
Αδελφότητα κέρδισε τις εκλογές στην Αίγυπτο) η οποία προωθεί τις δηµοκρατικές
διαδικασίες και τις εκλογές καθώς και την ύπαρξη µεγάλου εκλογικού σώµατος που
θα περιλαµβάνει και µη Μουσουλµάνους. Η Σαουδική Αραβία απεχθάνεται τους
Αδελφούς Μουσουλµάνους τους θεωρεί εχθρούς της Μοναρχίας και προσπαθεί να
πείσει ότι αποτελούν τροµοκρατική οργάνωση. Σε αυτό που έχει δίκιο είναι ότι όντος
το πολιτικό Ισλάµ έχει σε µικρή εκτίµηση την Μοναρχία καθώς θεωρεί (ορθά) ότι δεν
συνάδει µε την Ισλαµική ορθότητα. Αν κάποιο Κράτος εκπροσωπεί σήµερα, µια πιο
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προηγµένη Ισλαµική πολιτική αυτό είναι µάλλον η Τουρκία αλλά σίγουρα όχι η
Σαουδική Αραβία.
Άλλη µια απόδειξη ότι τα στερεότυπα δεν είναι πάντα ο ασφαλέστερος
τρόπος να αντιµετωπίζεις τουλάχιστον τις διεθνείς σχέσεις, αν όχι όλων των ειδών
τις σχέσεις, είναι το Κατάρ. Το µικρό αυτό κρατίδιο δίπλα στην Σαουδική Αραβία
είναι επίσης Μοναρχία και ασπάζεται, τουλάχιστον θεωρητικά, το Γουαχαµπικό
Ισλάµ, αλλά µε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, πιο ανοιχτό και ανεκτικό τρόπο από
την Σαουδαραβική εκδοχή. Το Κατάρ επίσης, παρότι Μοναρχία, αντιµετωπίζει την
Μουσουλµανική Αδελφότητα ως ουσιαστικά, το πρόσωπο ενός πιο σύγχρονου
µελλοντικού πολιτικού Ισλάµ. Το Κατάρ επίσης δηµιούργησε και χρηµατοδοτεί µέχρι
και σήµερα την παν Αραβική τηλεόραση του Αl-Jazeera το οποίο έφερε επανάσταση
στο δηµόσιο πολιτικό, και όχι µόνο, διάλογο, στον αραβικό κόσµο αλλά και
παγκόσµια. Όλοι αυτοί οι νεωτερισµοί αντιµετωπίζονται από την Σαουδική Αραβία
ως απειλή. Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να τεθεί στην ηγεσία του Μουσουλµανικού
κόσµου, αλλά εκτός από τον µεγάλο της πλούτο και τον έλεγχο των ιερών χώρων
των µουσουλµάνων η αποστειρωµένη και οπισθοδροµική κουλτούρα της δεν
προσφέρει κάτι σε κανέναν. Η επιθετική πολιτική απέναντι στο Κατάρ από την
Σαουδική Αραβία, κάτω από την καθοδήγηση του Πρίγκιπα διαδόχου, έχει ενισχύσει
στον υπέρτατο βαθµό της σχέσεις του µε την Τουρκία. Η Σαουδική Αραβία και η
Τουρκία εκπροσωπούν αντίπαλες δυνάµεις που προσπαθούν να πάρουν θέση για
την µετά το τέλος του Συριακό πολέµου εποχή. Μέσω της υπόθεσης της δολοφονίας
του Τζαµάλ Κασόγκι η Τουρκία προσπαθεί να πιέσει την Σαουδική Αραβία και ίσως
και να την αποσταθεροποιήσει αν αυτό είναι δυνατόν. Το Ιράν εµφανίζεται από την
Σαουδική Αραβία αλλά και το Ισραήλ (εδώ οι δύο εχθροί ταυτίζονται) ως ο
σηµαντικότερος εχθρός στην περιοχή σε µια προσπάθεια και των δύο να
διατηρήσουν και τις ΗΠΑ σε σύγκρουση µε το Ιράν. Η πραγµατικότητα είναι ότι το
Ριάντ φοβάται περισσότερο το Ιράν ως µια εξελισσόµενη µουσουλµανική
δηµοκρατία, το απόλυτο κακό στα µάτια της Σαουδαραβικής ελίτ. Η Σαουδική
Αραβία δεν διαθέτει ούτε στο ελάχιστο τέτοιου είδους θεσµούς και είναι απίθανο να
εξελιχθεί οµαλά σε ένα δηµοκρατικό κράτος. Επιπρόσθετα οι Σαουδάραβες
φοβούνται την δικιά τους, καταπιεσµένη σιιτική µειονότητα και τα προβλήµατα που
µπορεί να δηµιουργήσει υποκινούµενη από το Ιράν. Έτσι, το Ιράν αποτελεί για το
Ριάντ τον ιδανικό στόχο που διαφωνούν για θρησκευτικούς και ιδεολογικούς λόγους,
αποφεύγοντας τις καταγγελίες για ιρανικές δηµοκρατικές δοµές, εκλογές ή ανάλυση
της καταπίεσης των σιιτών Σαουδαραβών.
Η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία έχουν περισσότερα να τους χωρίζουν και
λιγότερα να τους ενώνουν, ένα από τα οποία, η οικονοµική δύναµη της Σαουδικής
Αραβίας είναι ίσως και ο σηµαντικότερος λόγος που η Άγκυρα δεν θα φτάσει την
κόντρα στα άκρα, τουλάχιστον όσο η οικονοµία της είναι ακόµα ασταθής. Καθώς
αλλάζει η γεωπολιτική της περιοχής, ιδιαίτερα µε την εµφάνιση νέων κέντρων
εξουσίας όπως η Κίνα και η Ινδία, την επιστροφή της Ρωσίας, την αυξανόµενη
ανεξαρτησία της Τουρκίας, την αντίσταση του Ιράν στην κυριαρχία των ΗΠΑ στον
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Κόλπο, αλλά και πολλών άλλων µικρότερων παικτών η εµφάνιση µιας πιο
επιθετικής Σαουδικής Αραβίας δεν προκαλεί έκπληξη καθώς ο νέος κόσµος που
αναδύεται δεν ταιριάζει µε τα απαρχαιωµένα αντανακλαστικά του Βασιλείου90.
Οι κυρώσεις στο Κατάρ και η υπόθεση Κασόγκι τροποποιήσαν τα δεδοµένα
µεταξύ των δύο χωρών και δηµιούργησαν ευκαιρίες που η Τουρκία κυρίως δεν
άφησε ανεκµετάλλευτες. Στο 14ο συνέδριο του Οργανισµού Ισλαµικής Συνεργασίας
(IOC) που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2019 στην Μέκκα η Τουρκία υποβάθµισε την
παρουσία της καθώς εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου (Mevlut Cavusoglu) και όχι από τον Πρόεδρο Ερντογάν. Πόσο
µάλλον που στο συγκεκριµένο συνέδριο έγινε και η µεταβίβαση της προεδρίας του
οργανισµού από την Τουρκία στην Σαουδική Αραβία σε µια µάλλον αµοιβαία «κρύα»
διαδικασία. Εκτός από την δολοφονία Κασόγκι τον προηγούµενο Οκτώβριο στην
Κωνσταντινούπολη, άλλα θέµατα που λειτουργούν αρνητικά στις σχέσεις των δύο
χωρών είναι η βοήθεια που προσφέρει η Τουρκία προς το Κατάρ σε αντιδιαστολή µε
το εµπάργκο που έχει επιβάλλει η Σαουδική Αραβία από το 2017 αλλά και η
παθητική αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας στην αναγνώριση από τις ΗΠΑ της
Ιερουσαλήµ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ. Παρόλη την εµφανή ψυχρότητα ο
Υπουργός δεν αναφέρθηκε στην υπόθεση Κασόγκι σε µια προσπάθεια από
πλευράς Τουρκίας να αποκλιµακώσει το θέµα καθώς η Τουρκία διανύει µια δύσκολη
οικονοµικά περίοδο και η Σαουδική Αραβία αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους
επενδυτής στην Τουρκική οικονοµία91.
Είναι όµως η υπόθεση Κασόγκι ικανή να επιφέρει µακροπρόθεσµα ρήξη στις
σχέσεις Τουρκίας Σαουδικής Αραβίας; Οι αναφορές του Προέδρου Ερντογάν στο
θέµα γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή ειδικά όταν αναφέρεται σε µέλη της Βασιλικής
οικογένειας ενώ επιλέγει να µην αναφερθεί άµεσα στον Πρίγκιπα διάδοχο του
θρόνου Μοχάµεντ Μπιν Σαλµάν, ο οποίος θεωρείται ευρέως πως έπαιξε ρόλο στη
δολοφονία92.
Η σταθερή διαρροή πληροφοριών από τις τουρκικές αρχές δείχνει ότι ο
Ερντογάν προσπαθεί προσεκτικά να πιέσει τη Σαουδική Αραβία, η κοσµοθεωρία και
οι πολιτικές της οποίας έρχονται σε αντίθεση µε αυτές της Τουρκίας στην περιοχή
και όχι µόνο. Ο Ερντογάν δεν αναµένεται να φτάσει την κατάσταση στα άκρα τόσο
ώστε να διακινδυνεύσει την ρήξη µε τη Σαουδική Αραβία, ειδικά µε δεδοµένη τη
προοπτική/πιθανότητα ο Πρίγκιπας να βγει από το σκάνδαλο αλώβητος. Αν από την
άλλη πλευρά οι διεθνείς πιέσεις κατά του Πρίγκιπα ενταθούν, τότε ο Ερντογάν
βρίσκεται σε καλή θέση ώστε να συµµετέχει στην «εκστρατεία». Για την ώρα, η
Τουρκία επιδιώκει να αλλάξει τις ισορροπίες µε τη βασιλική οικογένεια της
90
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Σαουδικής Αραβίας, δίνοντας έµφαση στο ότι ο βασιλιάς είναι ένας αξιόπιστος
εταίρος, θέτοντας ταυτόχρονα ερωτήµατα για το ποιος υποκίνησε τη δολοφονία.
Ο ανταγωνισµός µεταξύ του πρίγκιπα και του προέδρου είναι αµοιβαίος. Σε
σχόλιά του τον Μάρτιο του στον αιγυπτιακό Τύπο, ο πρίγκιπας αποκάλεσε την
Τουρκία, το Ιράν και το πολιτικό Ισλάµ «τρίγωνο του κακού» και κατηγόρησε την
Τουρκία ότι προσπαθεί να επανασυστήσει το Χαλιφάτο το οποίο έσβησε µε την
κατάρρευση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας93.
Βασικά, οι δύο ηγέτες επανέρχονται στη γνώριµη ιστορία της αντιπαλότητας
Σαουδικής Αραβίας-Τουρκίας, που µετρά δεκαετίες. Στον πυρήνα της, η διένεξη
αυτή έχει τα διαφορετικά πολιτικά οράµατα για τον Σουνιτικό κόσµο, καθώς και το
ποιος θα κυριαρχήσει σε αυτόν. Για τη Σαουδική Αραβία, που είναι ο φύλακας των
δύο ιερότερων πόλεων του Ισλάµ, η πρόκληση της Τουρκίας θεωρείται ως επίθεση
στη νοµιµοποίηση της Βασιλικής οικογένειας ως ηγέτιδας. Για την Τουρκία του
Ερντογάν, οι Σουλτάνοι της οποίας κάποτε κατείχαν τις ίδιες πόλεις ως χαλίφηδες
του Σουνιτικού κόσµου, είναι µια ευκαιρία για να διασφαλίσει την ήπια ισχύ της στον
Μουσουλµανικό κόσµο για τις επόµενες δεκαετίες.
Το ερώτηµα της ηγεσίας στον Σουνιτικό κόσµο παραµένει ρευστό από τότε
που η νεοϊδρυθείσα Τουρκική ∆ηµοκρατία κατήργησε το χαλιφάτο το 1924. Κατά την
άποψη της ρεπουµπλικανικής Τουρκίας, η αυθεντική έκφραση της ισλαµικής
σκέψης, όπως την ενστερνίζονται οι ηθικά ορθοί µουσουλµάνοι πολίτες, είναι αυτή
που θα πρέπει να καθοδηγεί και να κυβερνά τον Σουνιτικό κόσµο. Οι Σαουδάραβες,
αντιθέτως, πιστεύουν πως οι παραδοσιακές και ξεκάθαρες ιεραρχίες, µε την εξουσία
να δίνεται στα µέλη των ουλεµάδων κληρικών που διορίζονται από το Ριάντ, θα
πρέπει να καθοδηγούν τον Σουνιτικό κόσµο. Στην ουσία, η Τουρκία θεωρεί πως η
νοµιµοποίηση της ηγεσίας έρχεται από τη λαϊκή αυθεντικότητα των απλών
µουσουλµάνων, ενώ η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει πως βασίζεται στην ιεραρχία
της παράδοσης.
Αυτή η κοσµοθεωρία εξηγεί την απέχθεια του Ριάντ προς κινήµατα όπως η
Μουσουλµανική Αδελφότητα, η οποία έχει παρόµοιες απόψεις µε την Τουρκία και η
οποία βρίσκεται υπό την πολιτική προστασία της Άγκυρας. Μέλη της
Μουσουλµανικής Αδελφότητας της Αιγύπτου, για παράδειγµα, βρήκαν καταφύγιο
στην Τουρκία από τότε που ο Αµπντέλ Φατάχ αλ Σίσι ανέτρεψε µε πραξικόπηµα τον
Μοχάµεντ Μόρσι, µέλος της οργάνωσης και εκλεγµένο Πρόεδρο, το 2013.
Η κοσµοθεωρία της Τουρκίας είναι ελκυστική για τους µουσουλµάνους που
πιστεύουν πως δεν είναι η παράδοση ή η κοινωνική υποταγή που θα πρέπει να
καθορίζουν την ηγεσία, αλλά η προσήλωση στην ισλαµική πίστη. Αυτή είναι µια
άµεση πολιτική απειλή για τη νοµιµότητα της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής
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Αραβίας, όσο περισσότεροι Σαουδάραβες «εκτίθενται» σε τέτοιον τρόπο σκέψης,
τόσο περισσότερο µπορεί να αµφισβητήσουν την καθεστηκυία τάξη της χώρας.
Ενώ η σαουδάραβική ηγεσία υποστηρίζει πως και αυτοί επιδιώκουν την
αληθινή και αυθεντική εκπροσώπηση του Ισλάµ, η επιµονή τους στα Βασιλικά
προνόµια, τους αφήνει εκτεθειµένους σε επικρίσεις για το κατά πόσο οι
θρησκευτικές-ηθικές αναστολές τους συνάδουν µε τις πράξεις τους. Αυτό δηµιουργεί
έναν ανταγωνισµό ήπιας δύναµης µεταξύ των δυο, και το Ριάντ ευελπιστεί πως θα
κρατήσει την τουρκική επιρροή όσο πιο µακριά γίνεται από τους Σαουδάραβες94.
Οι οικονοµικές προτεραιότητες από την άλλη πλευρά, µπορεί να αποτρέπουν
την κάθε πλευρά από το να βλάψει µια κατά τα άλλα παραγωγική συνεργασία, όµως
αυτό δεν σηµαίνει πως δεν θα προσπαθήσουν να εκµεταλλευτούν τις στιγµές
αδυναµίας ο ένας του άλλου και τα λάθη τακτικής στις δηµόσιες σχέσεις -ιδιαίτερα µε
τον τρόπο που η Τουρκία φαίνεται να δηµιουργεί πλεονέκτηµα έναντι της Σαουδικής
Αραβίας στην υπόθεση της δολοφονίας του Κασόγκι. Στο πρώτα στάδια της έντασης
υπήρχαν αρκετές αναφορές από Σαουδάραβες επίσηµους και όχι µόνο, για
µποϋκοτάζ σε τουρκικά προϊόντα και υπηρεσίες (τουρισµός) ενώ ταυτόχρονα
εµφανίστηκε και µια µεγάλη µείωση στις επενδύσεις από τους Σαουδάραβες στην
αγορά ακινήτων της Τουρκίας95.
Σίγουρα η Τουρκία βρίσκεται όπως είδαµε σε πιο δυσχερή θέση λόγω
εσωτερικών οικονοµικών προβληµάτων από την άλλη όµως η Σαουδική Αραβία
εισαγάγει το 80% της τροφής που καταναλώνει ετησίως και πάντα αναζητά περιοχές
και χώρες για να διασφαλίσει ότι θα µπορεί να έχει αυτές τις ποσότητες χωρίς
προβλήµατα. Η Τουρκία αποτελεί ήδη ένα τέτοιο προορισµό ενώ Σαουδαραβικές
εταιρίες ετοιµάζονται να επενδύσουν ακόµα περισσότερο στην Τουρκία στο τοµέα
της γεωργίας και όχι µόνο96.
Τα πρώτα οικονοµικά στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές τις Τουρκίας προς
την Σαουδική Αραβία µάλλον αυξήθηκαν το πρώτο τρίµηνο µετά την δολοφονία
Κασόγκι καθώς η υποτίµηση της Τουρκικής Λίρας κάνει τα προϊόντα περισσότερο
ανταγωνιστικά. Φαίνεται λοιπόν ότι η οικονοµία ακολουθεί πάντα τους δικούς της
κανόνες που τις περισσότερες περιπτώσεις δεν συµβαδίζουν µε την πολιτική
κατάσταση µεταξύ των χωρών και εξαρτάται και από άλλους παράγοντας. Σίγουρα
όµως η χρήση της οικονοµίας ως όπλο παραµένει στην φαρέτρα των δύο χωρών και
µένει να φανεί αν και κατά πόσο θα χρησιµοποιηθεί.
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3. Άξονας Τουρκίας Κατάρ Ιράν;
Το ελεγχόµενο από την Ρωσία think tank Katehon δηµοσίευσε στα τέλη του
2018 ένα άρθρο στο οποίο αναφέρει την δηµιουργία ενός νέου άξονα στην περιοχή
µεταξύ Τουρκίας Κατάρ και Ιράν σε αντιδιαστολή µε τον άξονα ΗΠΑ, Ισραήλ και
Σαουδική Αραβία. Σύµφωνα µε το άρθρο οι τρείς χώρες ενισχύουν τη συνεργασία
τους και µένει να φανεί σε πιο βαθµό θα γίνει αυτό. Το άρθρο ορθά αναγνωρίζει ότι
σε επίπεδο γεωπολιτικής η Τουρκία και το Ιράν έχουν πολλά αντικρουόµενα
συµφέροντα: η Τουρκία µακροπρόθεσµα επιθυµεί να ανακτήσει τον έλεγχο σε όσο
περισσότερα εδάφη της πρώην Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µπορεί, ενώ το Ιράν
επιθυµεί την δηµιουργία µια σιιτικής «αυτοκρατορίας» στην περιοχή που ιδανικά θα
περιλαµβάνει την Συρία, το Ιράκ, την Υεµένη και τον Λίβανο. Το µόνο σηµείο στο
οποίο, σύµφωνα µε το άρθρο, οι απόψεις τους συγκλίνουν είναι στο ότι καµία δεν θα
αποδεχθεί την δηµιουργία αυτόνοµου Κουρδικού Κράτους στα σύνορά τους. Και το
Κατάρ; Σύµφωνα µε το άρθρο το µικρό Κατάρ διαθέτει τεράστια οικονοµική
δυνατότητα και γεωγραφική θέση που του επιτρέπει να αντιστέκεται σθεναρά στις
πιέσεις της Σαουδικής Αραβίας και των υπολοίπων Αραβικών χωρών που την
ακολουθούν. Αυτή η συµµαχία έδωσε την δυνατότητα στην Ντόχα να ανταπεξέλθει
του εµπάργκο αλλά και να αυξήσει την επιρροή της στην περιοχή ταυτόχρονα µε την
βελτίωση της θέσης της και σε παγκόσµιο επίπεδο. Το άρθρο καταλήγει στο ότι αν
οι χώρες καταφέρουν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους έχουν την δυνατότητα να
ελέγχουν Ασία, ∆υτική Ινδία και Πακιστάν97. Το άρθρο αναπαρήγαγαν πολλές
ιστοσελίδες κυρίως ισραηλινές (memri.org, israelnationalnews.com κλπ) ενώ πολλές
ήταν και οι αναλύσεις του θέµατος σε ιστοσελίδες που ασχολούνται µε θέµατα του
Κόλπου. Το ίδιο το site, η αξιοπιστία του οποίου αµφισβητείται διεθνώς, συνήθως
παρουσιάζει θέσεις και απόψεις που πρόσκεινται στην πλευρά της Ρωσίας και
παρακολουθώντας το µπορεί κάποιος προς τα πού θα ήθελε να κατευθύνει τα
πράγµατα η Ρωσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το θέµα της δολοφονίας Κασόγκι
έχει αναρτήσει άρθρα που εµπλέκουν το Ηνωµένο Βασίλειο98 και το Ισραήλ99 χωρίς
κανένα από τα δύο να παρουσιάζει απτά στοιχεία παρά µόνο εικασίες.
Όσον αφορά τη γεωπολιτική ανάλυση το άρθρο σωστά αναφέρει ότι οι τρείς
χώρες λόγω των συνθηκών έχουν έρθει ιδιαίτερα κοντά αυτό όµως ισχύει για το
Κατάρ και την Τουρκία εδώ και 15 χρόνια και δεν είναι απότοκο της σηµερινής
συγκυρίας. Είναι επίσης σίγουρο ότι οι τρείς χώρες θα συνεργαστούν για να
ανταπεξέλθουν στις πιέσεις των άλλων δρώντων της περιοχής αυτό µάλλον απέχει
πολύ από το να χαρακτηριστεί άξονας και µάλιστα άξονας που να µπορεί να
αντιπαρατεθεί στην συνεργασία του άξονα του κακού, όπως το άρθρο τον
χαρακτηρίζει, ΗΠΑ, Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας.
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H γεωστρατηγικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, όπως είδαµε, έχουν φέρει
πολύ κοντά Τουρκία, Ιράν και Κατάρ σε µια προσπάθεια να αντιπαρατεθούν στο
άξονα ΗΠΑ, Σαουδικής Αραβίας και δευτερεύοντος του Ισραήλ. Οι τρείς χώρες
συνεργάζονται ήδη στενά ενώ αναµένουν χώρες όπως το Ιράκ, η Συρία, ο Λίβανος
και η Ιορδανία να ακολουθήσουν εφόσον βέβαια όλα κυλήσουν σύµφωνα µε τον
σχεδιασµό τους. Τα µέτρα που πήραν οι χώρες του κόλπου µε ηγέτες την Σαουδική
Αραβία και τα ΗΑΕ εναντίον του Κατάρ το 2017 ήταν το έναυσµα για να
αναπτυχθούν η ήδη στενές σχέσεις µε την Τουρκία και για να γίνει µέρος τον
συζητήσεων και το Ιράν καθώς το Κατάρ έψαχνε παντού για στήριξη (το Κατάρ
αποκατέστησε πλήρεις διπλωµατικές σχέσεις µε το Ιράν το καλοκαίρι του 2017)100.
Το Νοέµβριο του 2017 οι τρείς χώρες υπέγραψαν συµφωνία για την προώθηση
περαιτέρω των εµπορικών τους δεσµών µε την δηµιουργία κοινής οµάδας εργασίας
µε στόχο την διευκόλυνση της διακίνησης αγαθών µεταξύ των τριών χωρών101. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι εξαγωγές του Ιράν προς το Κατάρ σε µη πετρελαιοειδή
αυξήθηκαν τον Οκτώβριο του 2017 116% σε σχέση µε τον προηγούµενο
Οκτώβριο102. Οι συζητήσεις κα οι διαβουλεύσεις µεταξύ των τριών συνεχίζονται σε
όλη την διάρκεια του 2019 ενώ έχει αυξηθεί και η συνεργασία σε όλους τους
εµπορικούς τοµείς αλλά και στον στρατιωτικό τοµέα µεταξύ Τουρκίας και Ιράν µε
συντονισµένες επιχειρήσεις στην Συρία103.
Είναι ικανή όλη αυτή η κινητοποίηση να αλλάξει τα γεωπολιτικά δεδοµένα της
περιοχής; Είναι σίγουρο ότι όλοι οι παράγοντες τοπικοί, διεθνείς και εκκολαπτόµενοι
διεθνείς (Τουρκία) προετοιµάζονται για την εποχή µετά τον πόλεµο της Συρίας και
την διάλυση του Ισλαµικού Κράτους, που θα δηµιουργήσει νέα δεδοµένα και νέες
προοπτικές. Είναι επίσης σίγουρο ότι το νέο περιβάλλον στην Μέση Ανατολή δεν
είναι δυνατόν να διαµορφωθεί χωρίς την εµπλοκή των ΗΠΑ είτε µε του υπάρχοντες
συµµάχους που διατηρεί στην περιοχή (Σαουδική Αραβία) είτε όχι.
To Κατάρ µπορεί να αναπτύσσει νέες στρατηγικές και συµµαχίες, από την
άλλη όµως διατηρεί στο έδαφός του την µεγαλύτερη αµερικανική βάση της Μέσης
Ανατολής και γνωρίζει ότι αυτός είναι ίσως ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο τα
µέτρα εναντίον της από την Σαουδική Αραβία δεν πήραν πιο επιθετικό χαρακτήρα,
ενώ σε όλο αυτό το διάστηµα ουδέποτε οι σχέσεις του µε τις ΗΠΑ µπήκαν σε
αµφισβήτηση ακόµα και όταν ο Πρόεδρος Τράµπ µίλησε υπέρ των µέτρων στην
αρχή της ρήξης. Σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον προφανώς και θα πρέπει
κάθε χώρα, και κυρίως κάθε µικρή ή µεσαία χώρα, να βρίσκει ή και να δηµιουργεί
εναλλακτικές στρατηγικές, αλλά για να φτάσει το Κατάρ σε ρήξη µε τις ΗΠΑ µένουν
ακόµα πολλά να συµβούν.
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4. ΗΠΑ Ιράν
H διακυβέρνηση Οµπάµα θεωρούσε ότι ένας σταδιακός συµβιβασµός µε το
Ιράν εξυπηρετούσε καλύτερα τα συµφέροντα της ΗΠΑ στην περιοχή, στην
προσπάθειά της να ελέγξει το Ισλαµικό Κράτος. Έτσι οδηγήθηκε στην συµφωνία για
το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, µε προοπτική να αρθεί σταδιακά το εµπάργκο
κατά του Ιράν, και να επιστρέψει η χώρα στη διεθνή οικονοµία. Αυτή η προοπτική
δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα στην Σαουδική Αραβία για την οποία κάθε
ενέργεια που πιθανόν θα ενισχύσει το Ιράν θεωρείται µη αποδεκτή. Η αλλαγή στην
ηγεσία των ΗΠΑ επέφερε και αλλαγή στην πολιτική της, καθώς η αντίληψη της
διακυβέρνησης Τραµπ απέναντι στο Ιράν είναι εκ διαµέτρου αντίθετη και ταυτίζεται
µε την οπτική της Σαουδικής Αραβίας, η οποία στο πρόσωπο του Αµερικανού
Προέδρου βλέπει έναν σύµµαχο στον αγώνα ενάντια στην επέκταση της επιρροής
του Ιράν στην Μέση Ανατολή104. Τον Μάιο του 2018 η ΗΠΑ αποχώρησαν από την
συµφωνία µε το Ιράν, ενώ τον Νοέµβριο του ίδιου χρόνου επέβαλαν εκ νέου
κυρώσεις τόσο στο Ιράν τόσο και στις χώρες που θα συνεργαστούν µαζί του,
ερχόµενος σε σύγκρουση µε τις υπόλοιπες χώρες της συµφωνίας που δεν
επιθυµούσαν κυρώσεις (Γερµανία, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο) και οι οποίες
δηµιούργησαν εναλλακτικό τρόπο πληρωµής προς το Ιράν ώστε οι ευρωπαϊκές
εταιρίες να µην κινδυνεύουν από τις αµερικανικές κυρώσεις105.
Η απόφαση του Προέδρου Τράµπ αποτελεί άλλο ένα πλήγµα στο διεθνές
σύστηµα και µια µάλλον άσκοπη ανατροπή των ισορροπιών στην περιοχή, µε
δεδοµένο ότι η ∆ιεθνής Ατοµική Υπηρεσία είχε αποφανθεί ότι το Ιράν έχει πλήρως
συµµορφωθεί µε τους κανόνες της διεθνούς πυρηνικής συµφωνίας.

5. Η Κινεζική προσέγγιση
Όσο η Κίνα επεκτείνεται τόσο µεγαλώνει και η ανάγκη της για ενέργεια. Μη
διαθέτοντας η ίδια ικανοποιητικά αποθέµατα, αναγκαστικά εξαρτάται από αυτά της
Μέσης Ανατολής. Καθώς η οµοιογένεια των χωρών της περιοχής είναι µικρή και η
Κίνα χρειάζεται διαφορετικά πράγµατα από κάθε χώρα προτιµά να συνάπτει
συµφωνίες µε κάθε χώρα ξεχωριστά παρά συνολικά µε όλους. Η συνολική πολιτική
της από την άλλη πλευρά σαν στόχο έχει την αντιπαράθεση µε την αµερικανική
οπτική στην περιοχή. Η Κίνα έχει πέντε κύριους συνεργάτες στην περιοχή:
την Σαουδική Αραβία η οποία είναι ο µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος στην
∆υτική Ασία, ενώ η Κίνα αποτελεί τον µεγαλύτερο εµπορικό εταίρο της Σαουδικής
Αραβίας παγκοσµίως106. Κινέζικες κατασκευαστικές εταιρίες δραστηριοποιούνται
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έντονα στην Σαουδική Αραβία, ενώ η ίδια επιθυµεί την κατασκευή διυληστηρίων
στην Κίνα µε προδιαγραφές για χρήση Σαουδαραβικού πετρελαίου. Η Σαουδική
Αραβία από την πλευρά της φαίνεται να χρησιµοποιεί την Κίνα σαν αντίβαρο στην
συνεχιζόµενη µείωση κατανάλωση πετρελαίου από την ∆ύση αλλά και στην
αυξηµένη δυσφορία των δυτικών µε αυταρχικά καθεστώτα αυτού του τύπου, καθώς
η Κίνα δεν αντιµετωπίζει τέτοια θέµατα στο εσωτερικό της.
Τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα τον οποίων είναι επίσης ο µεγαλύτερος
εµπορικός εταίρος107 ενώ το λιµάνι του Ντουµπάι αποτελεί σηµαντικό ναυτιλιακό και
εφοδιαστικό κόµβο για τα Κινέζικα προϊόντα. Περισσότεροι από 200.000 κινέζοι ζουν
και εργάζονται στα ΗΑΕ τα οποία λειτουργούν σαν αποθηκευτικός χώρος που
φέρνει πιο κοντά τις αγορές της ∆ύσης. Τα ΗΑΕ προσπαθούν να αναπτύξουν έναν
ηγετικό ρόλο στο κινέζικο σχέδιο one Belt one Road (µια ζώνη, ένας δρόµος)
χτίζοντας πάνω σε µια ήδη εύρωστη εµπορική σχέση. Η Κίνα έχει διακηρύξει ότι
προσβλέπει
στην
στρατηγική
συνεργασία
µε
τις
δύο
µεγαλύτερες
πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου που τυγχάνει να είναι και οι κοντινότεροι
σύµµαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή.
Τα τελευταία πέντε χρόνια η Κίνα, λόγω της αύξησης των µεταφορών
προϊόντων της µέσω Σουέζ, έχει αυξήσει σηµαντικά τις επενδύσεις της στην
Αίγυπτο. Κινέζικες κατασκευαστικές δραστηριοποιούνται στην κατασκευή του νέου
διοικητικού κέντρου έξω από το Κάιρο καθώς και στην κατασκευή λιµανιού στην
Ερυθρά θάλασσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πρόεδρος Σίσσι έχει κάνει 6 ταξίδια
στην Κίνα, έναντι 2 στην Ουάσινγκτον από το 2014.
Η τέταρτη χώρα είναι το Ισραήλ. Μετά την απαγόρευση των ΗΠΑ στην
συνεργασία της χώρας µε την Κίνα στον τοµέα της αµυντικής τεχνολογίας µε
αµερικανική προέλευση, το Ισραήλ έχτισε την στρατηγική του σχέση µε την Κίνα
µέσω αυξηµένων εµπορικών σχέσεων και διακυβερνητικής συνεργασίας στον τοµέα
της ασφάλειας και της αντιµετώπισης της τροµοκρατίας. Οι Κινέζικες
κατασκευαστικές δραστηριοποιούνται επίσης στο Ισραήλ ενώ και οι κινέζικες
επενδύσεις στη χώρα έχουν εκτοξευθεί.
Τέλος η Κίνα έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις και µε το Ιράν που παίζει και
τον ρόλο αντισταθµιστικού του κινδύνου. Το Ιράν είναι µια ενεργοπαραγωγός χώρα
εχθρική προς τις ΗΠΑ σε µια περιοχή γεµάτη από συµµάχους της υπερδύναµης.
Επίσης είναι µια χερσαία δύναµη στην απέναντι πλευρά της Ασίας από την Κίνα και
δίνει την δυνατότητα στην Κίνα να δηµιουργήσει χερσαίους δρόµους τους οποίους
το Αµερικανικό Ναυτικό δεν µπορεί να παρενοχλήσει. Το Ιράν είναι σχετικά
αποµονωµένο στην περιοχή και η σχέση µε την Κίνα δίνει µια διέξοδο ενώ και οι δύο
µαζί µπορούν να αντιµετωπίσουν δυναµικότερα τις αµερικανικές πιέσεις. Η
κυριότερη χρησιµότητα του Ιράν για την Κίνα είναι ότι υποχρεώνει τις ΗΠΑ να
107
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διατηρούν δυνάµεις στον ∆υτικό Ινδικό ωκεανό υπονοµεύοντας την παρουσία της
στον ∆υτικό Ειρηνικό. Η ιδιαίτερη εµµονή του Προέδρου Τράµπ µε το Ιράν έχει
αποµακρύνει τις ΗΠΑ από τις συµµαχικές χώρες και διευκολύνει την δηµιουργία
ενός διπολικού διεθνούς συστήµατος στο οποίο η Κίνα υπερέχει από όλες τις
χώρες, εκτός από µία. Η πολιτική της Κίνας στην περιοχή λοιπόν βασίζεται σε µια
σειρά από επενδύσεις και αύξηση των οικονοµικών δεσµών µε τιε προαναφερθείσες
χώρες, κυρίως µε την ενεργοποίηση κρατικών εταιριών που ακολουθούν την
κυβερνητική γραµµή, σε αντίθεση µε τις ΗΠΑ στην ελεύθερη αγορά της οποίας οι
εταιρίες ακολουθούν το κέρδος σε όποιο µέρος του κόσµου µπορούν να το
επιδιώξουν.
Το Ιράν των 80 εκατοµµυρίων κατοίκων έχει πρόσβαση στις δύο από τις
σηµαντικότερες περιοχές ύπαρξης υδρογονανθράκων στον κόσµο, στην Κασπία
θάλασσα και στον περσικό κόλπο. Αυτός είναι και ο λόγος που η Κίνα επιδιώκει την
πολιτική και οικονοµική συνεργασία µε το Ιράν και επενδύει σηµαντικά ποσά στις
υποδοµές της χώρας108.
Η µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ των δύο προσεγγίσεων είναι αυτό που
υπόσχονται. Η Κίνα υπόσχεται ευρεία οικονοµική ανάπτυξη χωρίς κοινωνικές
αναταραχές. Οι Ηνωµένες Πολιτείες υπόσχονται µια πληρέστερη µεταρρύθµιση της
κοινωνίας, παρέχοντας τόσο ανάπτυξη όσο και ανθεκτικότητα. Η προσέγγιση των
Η.Π.Α. έδωσε αποτελέσµατα σε χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Ταϊβάν, η
Γερµανία και αλλού, αλλά στο περιβάλλον του Ψυχρού Πολέµου της δεκαετίας του
1950 και του 1960. Πιο πρόσφατα παραδείγµατα είναι πιο δύσκολο να βρεθούν.
∆εκάδες δισεκατοµµύρια δολάρια και δεκαετίες προσπάθειας δεν έχουν καταστήσει
την Αίγυπτο πλούσια, για παράδειγµα, και ο κόσµος είναι γεµάτος περιπτώσεις
όπου οι αναπτυξιακές προσπάθειες των ΗΠΑ δεν πέτυχαν τους στόχους τους. Το
διακύβευµα για τις ΗΠΑ είναι να πείσουν τις χώρες για την ανωτερότητα της
ολιστικής προσέγγισής τους στην ανάπτυξη. Ένα µέρος της κινεζικής προσέγγισης
που αξίζει τον κόπο, όµως, είναι ο συνδυασµός της συγκέντρωσης και της
σοβαρότητας µε τις οποίες προσεγγίζει τους στόχους της. Οι Ηνωµένες Πολιτείες
συχνά φαίνονται συνδεδεµένες µε µια βασική γραµµή δραστηριοτήτων που
αντικατοπτρίζουν αυτό που έχει κάνει και όχι τι πρέπει να κάνει. Μια επανεξέταση
των προτεραιοτήτων, των στόχων και των µέσων πολιτικής των ΗΠΑ στη Μέση
Ανατολή πρέπει να υπάρξει άµεσα109.
Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα για την Κίνα
είναι η υποµονή από την οποία διακατέχεται όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις της
χώρας και την χρονική απόσταση µεταξύ δράσης και αποτελέσµατος (ίδιον ενός
αρχαίου πολιτισµού) στην προσπάθειά της να πετύχει τους στρατηγικούς της
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στόχους. Αυτό που µπορεί να συµπεράνει κανείς λοιπόν είναι ότι η Κίνα ήρθε στην
περιοχή για να µείνει.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την εξέταση των σχέσεων µεταξύ Τουρκίας Σαουδικής Αραβίας όπως
αυτές διαµορφώθηκαν µε επίκεντρο την ρήξη µε το Κατάρ και την δολοφονία
Κασόγκι καθώς επίσης και το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της περιοχής,
εξάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
1. Στο ασταθές, και στην παρούσα φάση συγχρόνως και µεταβατικό, διεθνές
περιβάλλον της Μέσης Ανατολής ήταν πάντοτε δύσκολο να γίνουν προβλέψεις
καθώς είναι µια περιοχή στην οποία εµπλέκεται άµεσα ή έµµεσα πλήθος διεθνών
δρώντων µε προσωπικά συµφέροντα και επιδιώξεις, µεταξύ των οποίων και οι
µεγαλύτερες παγκόσµιες δυνάµεις. Επιπρόσθετα όπως είδαµε ο Μουσουλµανικός
κόσµος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και βλέψεις και δεν είναι πάντοτε εύκολο για
την ∆ύση να τον κατανοήσει. Από την άλλη το θέµα το οποίο έγινε προσπάθεια να
αναλυθεί είναι πολύ επίκαιρο, και ιδιαίτερα δύσκολο, για δύο λόγους: αφενός, τα
γεγονότα εξελίσσονται διαρκώς και είναι να δύσκολο να διαµορφωθούν ακόµα
απόψεις και αφετέρου δεν υπάρχει επαρκής και αξιόπιστη ακαδηµαϊκή/επιστηµονική
βιβλιογραφία ακόµα.
2. Το εµπάργκο στο Κατάρ από την Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά
Εµιράτα, την Αίγυπτο και το Μπαχρέιν δεν φαίνεται να λειτούργησε και µάλλον είχε
τα αντίθετα αποτελέσµατα από τα αναµενόµενα. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι η θέση
του Κατάρ ενισχύθηκε από αυτή την διαδικασία και θα πρέπει η Σαουδική Αραβία
και τα υπόλοιπα κράτη να βρουν ένα άλλο τρόπο προσέγγισης προς το Κατάρ πριν
αναπτύξει τέτοια δυναµική ώστε πλέον να µην τους χρειάζεται ούτε το ίδιο.
3. Οι εξελίξεις στην περιοχή έδειξαν ότι το θεωρητικά αλλά και πρακτικά
ισχυρό Κράτος δεν µπορεί πάντα να επιβάλλει τις απόψεις του. Το Κατάρ θέλοντας
εδώ και χρόνια να απεξαρτηθεί από τον σφιχτό εναγκαλισµό της Σαουδικής
Αραβίας, δηµιούργησε αργά και σταθερά τις προϋποθέσεις για να το επιτύχει. Μέσω
συµµαχιών µε µεγάλες και µεσαίες δυνάµεις, µέσω της ανάπτυξης πολύπλευρης και
αυτόνοµης από τα ενεργειακά αποθέµατα οικονοµίας, µέσω της αντιµετώπισης της
θρησκείας και της σχέσης της µε την κοινωνία µε έναν αρκετά πρωτοποριακό τρόπο
για Αραβικό Κράτος αλλά και µέσω της σκληρής δουλείας και της ανάπτυξης της
καινοτοµίας µετά το εµπάργκο, κατάφερε να ανταπεξέλθει στις κυρώσεις που της
επιβλήθηκαν από τα κράτη της περιοχής και να βγει µάλλον κερδισµένη.
4. Στο γεωπολιτικό περιβάλλον που δηµιουργήθηκε στην Μέση Ανατολή
µετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου, η Τουρκία και το Κατάρ άρχισαν να
αναπτύσσουν µια πιο ενεργή και αυτόνοµη εξωτερική πολιτική. Τα δύο κράτη
κατάφεραν να κινηθούν ανάµεσα στο δίπολο Σαουδική Αραβία-Ιράν προσφέροντας
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µια δύναµη εξισορρόπησης στην άνοδο του Ιράν στην πρώτη και µια διέξοδο στην
διεθνή αποµόνωση που βίωνε η δεύτερη.
5. Η εµπλοκή σε συρράξεις και στα εσωτερικά κρατών δια αντιπροσώπων,
πέραν της αστάθειας που δηµιουργούν εµπεριέχουν και τον κίνδυνο οι
αντιπρόσωποι να αναπτύξουν προσωπική πολιτική και αυτό είναι κάτι από το οποίο
ούτε οι µεγάλες δυνάµεις (ΗΠΑ, Ρωσία) δεν µπορούν να αποφύγουν όπως
αποδεικνύεται από την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στην Συρία.
6. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει µπορέσει να κρατήσει το Ιράν µακριά από
την Συρία, έχει ξεκινήσει µια διαµάχη στην Υεµένη την οποία επίσης δεν µπορεί να
κερδίσει και επέβαλε εµπάργκο στο Κατάρ χωρίς, σχεδόν δύο χρόνια µετά, να έχει
κάποια απτά αποτελέσµατα. Θα πρέπει εφόσον θέλει να διατηρήσει την ηγετική της
θέση στην περιοχή, να αναδιαµορφώσει τις πολιτικές της και να προσεγγίσει κυρίως
τους γείτονες χωρίς την υπεροψία του ηγεµόνα του Μουσουλµανικού κόσµου.
7. Παρόλη την πίεση που ασκούν στην αµερικανική κυβέρνηση η Τουρκία,
πρώην συνεργάτες του Κασόγκι, η αρραβωνιαστικιά του µε διάφορες δράσεις εντός
ΗΠΑ110 αλλά και το ίδιο το Αµερικανικό Κογκρέσο, λίγα πράγµατα έχουν γίνει από
πλευράς της για την διαλεύκανση της υπόθεσης Αν περιστατικά όπως η 11η
Σεπτεµβρίου δεν κατάφεραν να κλονίσουν τις σχέσεις ΗΠΑ Σαουδικής Αραβίας, δεν
φαίνεται πιθανό αυτό να γίνει για την δολοφονία ενός δηµοσιογράφου ακόµα και αν
αυτός αρθρογραφούσε στην «επίσηµη» εφηµερίδα της αµερικανικής πρωτεύουσας.
Η Στρατηγική σηµασία της Σαουδικής Αραβίας, όσον αφορά τον έλεγχο της
περιοχής, είναι πολύ µεγάλη για τις ΗΠΑ και αυτό δεν προβλέπεται να αλλάξει
σύντοµα ιδιαίτερα όσο για την αµερικανική κυβέρνηση υφίσταται το Ιράν ως απειλή.
8. Σύµφωνα µε την ανάλυση της Dr Ira Straus (Συντονίστρια της επιτροπής
για την ανατολική Ευρώπη και την Ρωσία στο ΝΑΤΟ και πρόεδρο του Center for
War/Peace Studies των ΗΠΑ) στο The National Interest, έναν ιστοχώρο που
παρουσιάζει και προωθεί τα συµφέροντα των ΗΠΑ µέσα από το πρίσµα του
πολιτικού ρεαλισµού, οι ΗΠΑ έχουν αποµακρυνθεί από τον ρόλο του ηγέτη του
διεθνούς συστήµατος ήδη από την εποχή της πρώτης διακυβέρνησης του George
W. Bush jr και αναρωτιέται αν ο νυν πρόεδρος θα τα καταφέρει καλύτερα.
Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι συντηρητικοί κύκλοι των ΗΠΑ θεωρούν ότι οι
χώρα θα πρέπει να εµπλακεί πιο ενεργά στο διεθνές σύστηµα και να ξαναπάρει στα
χέρια της τα ηνία της ηγέτιδας παγκόσµιας δύναµης τα οποία θεωρούν ότι έχει
χάσει. Είναι σίγουρο ότι οι πολιτικές και ιδεολογικές εξελίξεις εντός ΗΠΑ καθώς και
οι επόµενες αµερικανικές εκλογές θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην πορεία της
Μέσης Ανατολής γενικότερα. Μια επανεκλογή Τράµπ µάλλον θα λειτουργήσει ως
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Intel: How Jamal Khashoggi’s fiancee is keeping the pressure on Saudi Arabia https://www.almonitor.com/pulse/originals/2019/05/intel-jamal-khashoggi-fiancee-pressure-saudi-arabia.html#ixzz5qN8j60nr
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µοχλός µετακίνησης της αµερικανικής πολιτικής σε ακόµα πιο συντηρητικούς
δρόµους πράγµα που µένει να φανεί111.
9. Τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και η Τουρκία αποτελούν σηµαντικούς
συµµάχους για τις ΗΠΑ µε τις οποίες θέλουν να διατηρήσουν σχέσεις καλή
συνεργασίας. Στη δεδοµένη στιγµή η Σαουδική Αραβία επενδύει σε αυτές τις σχέσεις
σε αντίθεση µε την Τουρκία της οποίας η πολιτική στην Συρία και στην Μέση
Ανατολή αλλά κυρίως όσον αφορά την Ρωσία, την αποµακρύνει όλο και
περισσότερο από τις ΗΠΑ112.
Σύµφωνα µε την ίδια, ανάλυση, η αποµάκρυνση της Τουρκίας από τις ΗΠΑ
και την ∆ύση γενικότερα είναι σε εξέλιξη εδώ και 15 χρόνια από την ανάληψη της
εξουσίας από τον Ερντογάν. Σύµφωνα µε την ίδια ανάλυση η Τουρκία θα πρέπει να
µπει σε µια διαδικασία επιτήρησης ελέγχου µε ταυτόχρονη µείωση της συνεργασίας
– εξάρτησης σε θέµατα ανταλλαγής πληροφοριών και παροχής στρατευµάτων ή/και
στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Σίγουρα µια έξοδο από το ΝΑΤΟ δεν είναι πιθανή
(τουλάχιστον όχι από την πλευρά της συµµαχίας) αλλά σίγουρα απαιτείται µια
αυξηµένη προσπάθεια ελέγχου. Επίσης προτείνεται η χρήση οικονοµικών
κυρώσεων καθώς η Τουρκική Οικονοµία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη όπως έδειξε και η
περίπτωση της απελευθέρωσης του Πάστορα Branson µετά τις οικονοµικές
κυρώσεις που επέβαλλαν οι ΗΠΑ.
10. Στο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον της περιοχής πολλές φορές οι
ηγέτες παρασύρονται από µαξιµαλιστικές ιδέες (Τουρκία- Ερντογάν) ενώ η «σκληρή
ισχύς» γίνεται αυτοσκοπός και αποκτά ιδιότητες που µάλλον δεν µπορεί να
αποδώσει.
11. Η πολιτική µηδενικών προβληµάτων µε τους γείτονες που εγκαινίασε ο
Καθηγητής διεθνών σχέσεων και µετέπειτα Υπουργός Εξωτερικών και
Πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχµέτ Νταβούτογλου και αφορούσε κυρίως την
προσέγγιση µε τους Άραβες, ναυάγησε µετά τα γεγονότα της Αραβικής άνοιξης και
την θέση που πήρε η Τουρκία σε αντίθεση µε τα περισσότερα αραβικά καθεστώτα.
12. Τουρκία Ιράν Κατάρ έχουν έρθει πολύ κοντά τα τελευταία χρόνια και
συνεργάζονται σε πολλούς τοµείς ενώ η επιθετική πολιτική των χωρών του Κόλπου
προς το Κατάρ διευκόλυνε ακόµα περισσότερο την προσέγγιση. Θεωρείται ότι οι
τρείς χώρες θα συνεχίσουν την στενή συνεργασία καθώς στην παρούσα φάση είναι
επωφελής και για τις τρείς. Το πώς θα εξελιχθεί η σχέση αυτή θα εξαρτηθεί από
πολλούς παράγοντες µε κυριότερο τις ΗΠΑ και το πως θα εξελιχθούν οι σχέσεις
τους µε Τουρκία Ιράν. Το Κατάρ από την άλλη διατηρεί µια πολύ στενή και επίσης
επωφελή σχέση µε τις ΗΠΑ την οποία δεν προβλέπεται να διαταράξει. Η στενή
συνεργασία µεταξύ των δύο Κρατών και η ύπαρξη των Αµερικανικών βάσεων στο
111
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Κατάρ ήταν και ένας από τους λόγους που η ρήξη µε τις χώρες του κόλπου
παρέµεινε στις κυρώσεις και δεν συνοδεύτηκε από επιθετικές ενέργειες.
13. Είναι γνωστό ότι στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν µόνιµοι εχθροί ή
µόνιµοι φίλοι αλλά συνήθως µόνιµα συµφέροντα. Οι σχέσεις της Τουρκίας µε την
Σαουδική Αραβία όπως είδαµε είναι πολύπλευρες και περιλαµβάνουν θέµατα στα
οποία έχουν κοινά συµφέροντα αλλά και θέµατα στα οποία διατηρούν τελείως
διαφορετικές απόψεις. Είναι σίγουρο ότι η επιθυµία και των δύο να αναδειχθούν σε
ισχυρές περιφερειακές δυνάµεις και ταυτόχρονα ηγέτιδες στον Μουσουλµανικό
κόσµο αργά ή γρήγορα θα τις φέρει αντιµέτωπες. Το πόσο έντονη θα γίνει η
αντιπαράθεση µεταξύ τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες µε κυριότερους την
εµπλοκή άλλων διεθνών δρώντων (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα) αλλά και τις µελλοντικές
ηγεσίες των ίδιων των Κρατών.
Τόσο η Τουρκία όσο και η Σαουδική Αραβία (∆ηµοκρατία και Μοναρχία
αντίστοιχα) διοικούνται από έντονα προσωποµετρικές εξουσίες και µια αλλαγή στα
πρόσωπα πιθανώς να επιφέρει και µεγάλη αλλαγή στις πολιτικές. Ένας επίσης
καθοριστικός παράγοντας στις µεταξύ τους σχέσεις θα είναι η έκβαση των
Αµερικανικών Προεδρικών εκλογών το 2020 καθώς πιθανή αλλαγή ηγεσίας του
πληθωρικού Ντόναλντ Τράµπ µε ένα πιο ορθολογικό Πρόεδρο θα αλλάξει άρδην τα
δεδοµένα, αλλά όπως αναφέρει και ο Π. Κονδύλης «η ιστορική και πολιτική ανάλυση
µπορεί, στην καλύτερη περίπτωση να διαπιστώνει ρεύµατα και κινητήριες δυνάµεις,
δεν είναι σε θέση να προβλέπει γεγονότα»113
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