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Ειζαγωγή 
 

Ο ζχγρξνλνο αξαβηθφο θφζκνο μεθηλάεη φηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα νη Μεγάιεο Γπλάκεηο 

κνίξαζαλ, κεηαμχ ηνπο, δψλεο επηξξνήο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ αθφκα ππφ 

νζσκαληθή απηνθξαηνξία κε ραξαθηεξηζηηθή ηε ζπκθσλία άηθο-Πηθφ(1916). Έηζη κεηά ην 

ηέινο ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ νη Αγγινγάιινη, δηνηθνχλ, ππφ κνξθή εληνιψλ, ηα 

ηκήκαηα ηεο παιηάο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο ζχκβαζεο 

ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. Ωζηφζν ν θαζνξηζκφο ησλ «νξίσλ» απφ ηηο Μ. Γπλάκεηο, δελ 

βαζηδφηαλ ζε εζληθνχο ή ζξεζθεπηηθνχο παξάγνληεο, αιιά ζε ζπκθέξνληα πνπ 

εμππεξεηνχζαλ δηθνχο ηνπο ζθνπνχο. Ο αγψλαο ησλ Αξάβσλ γηα ηελ απναπνηθηνπνίεζε θαη 

ηε δεκηνπξγία έζλνπο-θξάηνπο ηθαλνπνηήζεθε κεηά ην ηέινο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

φπνπ φκσο ηα ζχλνξα δελ κπνξνχζαλ λα είλαη άιια, απφ απηά πνπ είραλ ήδε ραξαρζεί απφ 

ηηο Μ. Γπλάκεηο. Σα «ηερλεηά ζχλνξα» έδηλαλ κηα γξήγνξε επθαηξία γηα αλεμαξηεηνπνίεζε 

θαη δεκηνπξγία θξάηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ, θάηη πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη, ζε δεχηεξν ρξφλν, δηελέμεηο κεηαμχ θξαηψλ εμαηηίαο ηεο αβάζηκεο θαηαλνκήο 

ζπλφξσλ
1,2

. Δπηπιένλ ην θάζε λενζχζηαην θξάηνο πεξηέρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ εζληθέο 

κεηνλφηεηεο φπσο Κνχξδνπο, Σνπξθκέλνπο, Βέξβεξνπο αιιά θαη ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο
3
 

φπσο Κφπηεο, Μαξσλίηεο, ηίηεο, νπλίηεο, Αιεβίηεο,νη νπνίεο δπζθνιεχνληαη λα 

ζπλππάξμνπλ εθφζνλ πεξηνξίδνληαη, γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο απφ ην θαζεζηψο
4
 κε απνηέιεζκα 

ηελ έληνλε δπζαξέζθεηά ηνπο.Σα λέα θξάηε θπβεξλήζεθαλ απφ πξφζσπα πνπ ζπλέβαιιαλ 

ζεκαληηθά ζηνλ αγψλα ηεο απναπνηθηνπνίεζεο
5
. Παξφια απηά ε δηαθπβέξλεζή ηνπο 

κεηαηξάπεθε ζε απηαξρηθή δηφηη εδξαίσζαλ ηελ εγεζία ηνπο ζπγθεληξψλνληαο φιε ηελ 

εμνπζία ζην πξφζσπφ ηνπο, πξνβάιινληαο έλα θαηλνκεληθά «δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα» κέζα 

απφ δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο πνπ φκσο δελ ιεηηνπξγνχζαλ. Σα θαζεζηψηα είλαη δηεθζαξκέλα 

επεηδή παξαπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ
6
 επίζεο είλαη απηαξρηθά  εθφζνλ 

πεξηνξίδνπλ ηελ αληηπνιίηεπζε, θπιαθίδνληάο ηελ, αιιά θαη αζθψληαο βίαηε θαηαζηνιή ησλ 

πνιηηψλ ζε πεξίπησζε αλαηαξαρήο, πξνθαιψληαο κηα ζεηξά απφ θνηλσληθά θαη θαη‟ 

επέθηαζε νηθνλνκηθά  πξνβιήκαηα. 

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξνζηέζεθε ζηε δηακφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο 

είλαη ε ίδξπζε ηνπ ηζξαειηλνχ θξάηνπο εληφο ησλ παιαηζηηληαθψλ εδαθψλ, ην 1948. 

Πξφθεηηαη γηα ην Παιαηζηηληαθφ δήηεκα, πνπ δελ έρεη επηιπζεί κέρξη ζήκεξα, θαη έρεη 

πξνθαιέζεη κηα ζεηξά απφ πνιέκνπο κεηαμχ Αξάβσλ θαη Ηζξαειηηψλ, εθφζνλ νη Άξαβεο 

έρνπλ ζηφρν ηελ πξνάζπηζε ηνπ «θνηλνχ δεηήκαηνο» σο ζπλεθηηθφ ζηνηρείν ή κάιινλ 

ξεηνξεία ηεο θνηλήο αξαβηθήο ηαπηφηεηαο. Παξφια απηά ην Παιαηζηηληαθφ απνηέιεζε 

πξφζρεκα ψζηε λα λνκηκνπνηεί ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο ησλ θαζεζηψησλ, πξνθαιψληαο 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηνπο παιαηζηίληνπο. Σέινο ηα πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή δελ 

επεξεάδνπλ κφλν ηα ίδηα ηα ππνζπζηήκαηα, θαζψο κεηά ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ ηνπ 2001 ν 

ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο θηάλεη ζην απνθνξχθσκα. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο 

                                                           

1Βιβι Κεφαλά, Βόρεια Αφρικι, Εκδόςεισ Παπαηιςθ, 2015, ς.104-105 
2Μαρόκο-Αλγερία ςυνοριακζσ διαφορζσ, ηιτθμα δυτικισ αχάρασ. 
3Ειρινθ Χριςτοδοφλου, Θρθςκευτικζσ μειονότθτεσ, Κζντρο Ανατολικϊν πουδϊν, 2016 
4Επίςθσ μπορεί και μειονότθτα να κατακτά τθν εξουςία, καταπιζηοντασ το ςφνολο, όπωσ ςυμβαίνει 
ςτθ υρία (Αλεβίτεσ) και το Μπαχρζιν (ουνίτεσ). 
5όπωσ ο Αμπελαηίη Μπουτεφλίκα που πολζμθςε το 1954-1962 για τθν ανεξαρτθτοποίθςθ τθσ 
Αλγερίασ, Μουαμάρ Καντάφι κ.α. 
6Election Guide, Democracy Assistance & Elections News, Syria, 2007. 
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δεκηνπξγήζεθε έλα λέν είδνο πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, απφ ηηο ΖΠΑ πνπ απνθάζηζαλ 

ηε δηεμαγσγή πνιέκσλ ζην Ηξάθ (2003) θαη ην Αθγαληζηάλ (2002). Πξφθεηηαη γηα 

αηειείσηνπο πνιέκνπο, θαζψο ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο ζηελ πεξηνρή, 

απνδεηθλχνληαο ηε ξεπζηφηεηα πνπ επηθξαηεί ζην παγθφζκην ζχζηεκα. Όπσο πξνθχπηεη ε 

αζηάζεηα, ε αληζφηεηα θαη ε ξεπζηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ Μάγθξεκπ, 

Μάζξεθ, θαη ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, θαηαδεηθλχνπλ ηηο ξίδεο ηνπ βαζχηεξνπ πξνβιήκαηνο 

ησλ αξαβηθψλ εμεγέξζεσλ ηνπ 2011
7
. 

Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηηο αξαβηθέο εμεγέξζεηο νη νπνίεο μεθίλεζαλ ζηελ Σπλεζία ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2010. Οη εμεγέξζεηο εθηπιίρζεζαλ σο ληφκηλν ζηνλ αξαβηθφ θφζκν κε θνηλά 

αηηήκαηα αιιά δηαθνξεηηθή έθβαζε. θνπφο είλαη λα θαηαιάβνπκε πψο ην θαηλφκελν έρεη 

επηδξάζεη ζηα ππνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. Παξάιιεια Θα επηρεηξήζνπκε λα απαληήζνπκε 

πσο ηα θνζκηθά αηηήκαηα εμειίρζεθαλ ζε έληνλε πφισζε.  

 

Τα αίηια ηων απαβικών εξεγέπζεων 
 

Οη αξαβηθέο εμεγέξζεηο, μεθίλεζαλ, αξρηθά, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηηκψλ ζε βαζηθά είδε 

δηαηξνθήο (ςσκί, ιάδη θ.α.), πνπ πξνθαινχλ έληνλεο δηακαξηπξίεο ησλ πνιηηψλ, πνπ 

αλαθέξνληαη σο ηαξαρέο ςσκηνχ
8,9

. Οη πνιίηεο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο 

αλάγθεο  δηφηη δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, ελψ ηα επίπεδα αλεξγίαο είλαη πςειά. Δπηπιένλ νη 

θιηκαηηθέο αιιαγέο πξνθαινχλ αδπλακία θαιιηέξγεηαο θαη απψιεηα δψσλ κε απνηέιεζκα ηελ 

εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ζηα αζηηθά θέληξα
10

 πνπ ζπλδπαζηηθά κε ηε δεκνγξαθηθή πίεζε 

απμάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Ωζηφζν ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα δελ είλαη αλεμάξηεην 

κε ηε πνιηηηθή δηαθπβέξλεζε, είλαη απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο ησλ θαζεζηψησλ. 

Σα θαζεζηψηα, φπσο είδακε, είλαη δηεθζαξκέλα θαη εμππεξεηνχλ δηθά ηνπο ζπκθέξνληα κε 

απνηέιεζκα ηε κε ηζνκεξή θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ψζηε ηα νηθνλνκηθά πξνλφκηα λα ηα 

απνιακβάλεη ε ειίη πνπ είλαη θηιηθά πξνζθείκελε ζην θαζεζηψο. Δπηπιένλ ε απηαξρηθφηεηα 

ηεο δηαθπβέξλεζεο, έρνληαο πεξηζσξηνπνηήζεη ηελ αληηπνιίηεπζε θαη αζθψληαο θαηαζηνιή 

αθφκα θαη ζε πεξίπησζε εηξεληθήο δηακαξηπξίαο ησλ πνιηηψλ, έρεη πξνθαιέζεη ηελ 

εθηεηακέλε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δπζαξέζθεηα ηνπ ιανχ, ν νπνίνο δεηά ηελ αλαηξνπή 

ησλ θαζεζηψησλ θαη ηελ εθ λένπ δφκεζή ηνπ ψζηε λα βαζίδεηαη ζηηο αμίεο ηνπ 

αλζξψπνπ.  

 

Η αθοπμή και οι λόγοι διάδοζηρ 

 

Ο θνηλσληθφο αλαβξαζκφο θαη ε ιατθή δπζαξέζθεηα πξνυπήξραλ, φκσο φζεο θνξέο είραλ 

επηρεηξήζεη λα εθθξαζηνχλ ζε πξνεγνχκελεο ηαξαρέο ςσκηνχ, θαηαπλίρζεθαλ. Ζ αθνξκή γηα 

                                                           

7Γιοφτηθν Ρόγκαν, Οι Άραβεσ ηουν με το αίςκθμα ταπείνωςθσ, Κακθμερινι. 
8Βιβι Κεφαλά, Ζθτιματα διεκνοφσ πολιτικισ ςτθ Μζςθ Ανατολι ΙΙ, 2011, ςελ. 60. 
9ε βιβλιογραφίεσ ζχει ςυναντθκεί και με τον όρο «ιντιφάντα του ψωμιοφ», όπου ιντιφάντα= 
ταραχι, ωςτόςο ο όροσ αυτόσ αποφεφγεται να χρθςιμοποιείται εξαιτίασ τθσ ςφγχυςθσ  με τθν 
ιντιφάντα των Παλαιςτινίων. 
10Thomas L. Friedman, The Other Arab Spring, New York Times, 2012. 
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λα κεηαηξαπνχλ νη ηαξαρέο ζε εμέγεξζε ήηαλ ν Μνράκελη Μπνπαδίδη, έλαο Σπλήζηνο, 

πιαλφδηνο έκπνξνο θξνχησλ, πνπ δνπιεχεη γηα λα ζηεξίμεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ήηαλ έλα 

αθφκα ζχκα ηεο αζηπλνκηθήο βίαο, θαζψο μπινθνπήζεθε θαη απνδνθηκάζηεθε απφ ηνπο 

αζηπλνκηθνχο. ε ζπλέρεηα απηνχ ν Μπνπαδίδη απηνππξπνιήζεθε σο έλδεημε δηακαξηπξίαο. 

Σν γεγνλφο απηφ έθαλε ηνπο πνιίηεο λα ηαπηηζηνχλ απφιπηα καδί ηνπ, κε απνηέιεζκα νη 

έληνλεο δηαδειψζεηο λα κεηαηξαπνχλ ζε εμέγεξζε γηα ηε πηψζε ησλ δηεθζαξκέλσλ 

θαζεζηψησλ. Σα γεγνλφηα εμαπιψζεθαλ ηφζν γξήγνξα ζηελ Σπλεζία αιιά θαη ζηα ππφινηπα 

αξαβηθά θξάηε ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθά δηφηη απφ ηε κηα κπνξνχζαλ, κέζσ απηψλ, λα ζπληνληζηνχλ 

νη εμεγεξκέλνη πνιίηεο θαη απφ ηελ άιιε λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ
11

. 

Ζ αξρή έγηλε ζηε Σπλεζία, κε ηε πηψζε ηνπ πξνέδξνπ Μπέλ Αιί πξάγκα πνπ ελζαξξχλεη 

ηνπο εμεγεξκέλνπο ησλ ππνινίπσλ αξαβηθψλ θξαηψλ.     

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ππνζηήξημε ησλ θαζεζηψησλ απφ ην δηεζλέο ζχζηεκα θξαηψλ δελ 

είλαη εχθνιε, εθφζνλ ε Δ.Δ. απνηειεί, ζεσξεηηθά, ππνζηεξηθηή ησλ δεκνθξαηηθψλ ελλνηψλ, 

θαη παξφιν πνπ έρεη ζηεξίμεη δηεθζαξκέλα θαζεζηψηα, ζηνλ βσκφ ηεο εμππεξέηεζεο 

ζπκθεξφλησλ ηεο (θαη δηαηήξεζεο ηεο αζθάιεηαο), ηα δεκνθξαηηθά αηηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πνιίηεο δελ κπνξεί απξνθάιππηα λα κελ ηα ζεβαζηεί. Έλαο επηπιένλ 

παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιιε ζηελ εμέιημε ησλ εμεγέξζεσλ, νθείιεηαη ζηελ «πεξηνξηζκέλε 

πνιππνιηθφηεηα » πνπ επηθξαηεί ζην δηεζλέο ζχζηεκα
12

 θαη ζηε ξεπζηή θαη απξφβιεπηε 

παγθφζκηα ηάμε
13

, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ 

Ζ.Π.Α απφ ην 2009, ππφ ηε πξνεδξία ηνπ Οκπάκα, θαζψο επηζπκείηαη πεξηζζφηεξν ε 

απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ Αθγαληζηάλ θαη ηνπ Ηξάθ παξά ε εκπινθή
14

 ζηα 

εζσηεξηθά ζέκαηα ηεο πεξηνρήο. Σέινο ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ζηηο ΖΠΑ 

ην 2008 θαη επεθηάζεθε ζε φια ηα θξάηε, εμαηηίαο ησλ αλνηρηψλ νηθνλνκηψλ, δελ επλνεί ηε 

ζηξαηησηηθή εκπινθή ησλ θξαηψλ. Αληίζεηα παξαηεξείηαη κηα πιηθνηερληθή εκπινθή απφ ηηο 

πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο ηεο πεξηνρήο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. Έηζη ε γεληθφηεξε δηεζλή 

ζηάζε ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμέιημε θαη θαη επέθηαζε  ηελ έθβαζε ησλ αξαβηθψλ 

εμεγέξζεσλ. 

 

 

 

Ο σαπακηήπαρ ηων αιηημάηων 

 

Πξέπεη ινηπφλ ζε απηφ ην ζεκείν λα εζηηάζνπκε ζην ραξαθηήξα ησλ αηηεκάησλ, θαζψο δελ 

βαζίδνληαη ζε ζξεζθεπηηθά θαη εζληθηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Μπνξνχκε αθφκα λα πνχκε φηη 

δελ είλαη ακηγψο νηθνλνκηθνί νη ιφγνη, αιιά θαη θνηλσληθνπνιηηηθνί, θαζψο νη πνιίηεο ηνπ 

Μάγθξεκπ, Μάζξεθ θαη ηνπ Κφιπνπ επηζπκνχλ λα απεγθισβηζηνχλ απφ ηε θαηαπίεζε ησλ 

                                                           

11Thomas L. Friedman, Social Media: Destroyer or Creator, New York Times, 2016. 
12ωτιρθσ Ντάλθσ, Από τον Μπουσ ςτον Ομπάμα, 2010, εκδόςεισ Παπαηιςθ, 133-145. 
13Harvey Starr, The Institutional Maintenance of 21

st
 Century World Order, The Global Agenda, New 

York: McGraw Hill, 2001, 216-229. 
14GeorgeFriedman, Η Αμερικανικι «τρατθγικι» ςτο Αφγανιςτάν και ςτο Ιράκ, Από τον Μπουσ ςτον 
Ομπάμα, 2010, κ. 4, ς.592-600. 
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ηζφβησλ θπβεξλήζεσλ. Σα αηηήκαηα είλαη θνζκηθά δειαδή πεξηιακβάλνπλ έλλνηεο φπσο 

αμηνπξέπεηα, δεκνθξαηία, ηζφηεηα θαη γεληθά ηε δηαθπβέξλεζε κε ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Ζ εμέγεξζε ησλ Αξάβσλ ελάληηα ζην θαζεζηψο δελ έρεη ζθνπφ ηελ δηεθδίθεζε 

ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο ίδηνπο, αιιά ηε κεηαξξχζκηζή ηεο ψζηε λα εμππεξεηεί ηηο αμίεο ησλ 

πνιηηψλ
15

. Δπηπιένλ πξφθεηηαη γηα εμέγεξζε θαη φρη γηα επαλάζηαζε εθφζνλ ε αληίδξαζε ησλ 

θαηαπηεζκέλσλ ιαψλ δελ έρεη απαξαίηεηα σο απνηέιεζκα  θάπνηα ξηδηθή αιιαγή ζηελ 

εμνπζία φπσο πξνθχπηεη ζε κηα επαλάζηαζε
16

. Σέινο νη αξαβηθέο εμεγέξζεηο έρνπλ ηηκεζεί κε 

ην βξαβείν Εαράξσθ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ, 

θαζψο ην 2011 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην βξάβεπζε πέληε αθηηβηζηέο πνπ πξναζπίζηεθαλ 

ηελ ειεπζεξία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη έδσζαλ ζεκαληηθφ αγψλα γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ εμεγέξζεσλ
17

.  

 

 

Φώπερ πος έγινε η εξέγεπζη 

 

Οη εμεγέξζεηο εμαπιψζεθαλ  ζηα ππνζπζηήκαηα ηνπ Μαγξέκπ, Μάζξεθ θαη ηνπ Κφιπνπ, 

ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2011. Ζ απαξρή έγηλε ζηελ Σπλεζία ην Γεθέκβξε 2010 κε 

απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηνπ Μπέλ Αιί. 

Οη εμεγέξζεηο έιαβαλ ρψξα ζηε Ληβχε, Αίγππην, Τεκέλε θαη ζηε πξία. Οη εμεγέξζεηο πνπ 

έγηλαλ ζην Μπαρξέηλ θαηεζηάιεζαλ εμαηηίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αλακείμεσλ ηνπ 

πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ. Δπίζεο έγηλε απαξρή ηεο εμέγεξζεο ζην Οκάλ ε νπνία 

απνθιηκαθψζεθε απφ ηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ νπιηάλνπ. Οη ππφινηπεο ρψξεο 

πεξηνξίζηεθαλ ζε κηθξνχ βειελεθνχο δηακαξηπξίεο είηε εμαηηίαο ηνπ πξφζθαηνπ εκθπιίνπ 

(πρ Αιγεξία) είηε εμαηηίαο ριηαξψλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.  Βέβαηα ε έληαζε, ε 

δηάξθεηα θαη ε έθβαζε ησλ εμεγέξζεσλ δηαθνξνπνηήζεθε ζε θάζε ρψξα. ηε Ληβχε, ηελ 

Τεκέλε θαη ηε πξία δηεμάγεηαη κέρξη ζήκεξα εκθχιηνο πφιεκνο. 

Οη δηαθνξεηηθέο εθβάζεηο πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ θξαηψλ ζε ζρέζε κε 

ηα ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά δειαδή ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν απναπνθηνπνίεζεο, ηνπο 

πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο θ.α. Έηζη παξάγνληεο φπσο ν ζηξαηφο, ην πνιηηηθφ Ηζιάκ θαη ε 

εκπινθή δηεζλψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δξψλησλ κπφξεζαλ λα θαζνξίζνπλ ηελ έθβαζε, 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ θάζε θξάηνπο. 

 

Οι απαβικέρ εξεγέπζειρ ζε Τςνηζία, Μπασπέιν, Ομάν, Υεμένη 
 

Τςνηζία 

Οη ηαξαρέο ςσκηνχ μεθίλεζαλ ζηελ Σπλεζία, Γεθέκβξην ηνπ 2010, εμαηηίαο ηεο αλφδνπ 

ηηκψλ ζε βαζηθά είδε δηαηξνθήο. Μεηά ηελ απηνππξπφιεζε ηνπ εκπφξνπ θξνχησλ, 

                                                           

15Κϊςτασ Ράπτθσ, Σι ιταν εντζλει αυτό που αποκλικθκε Αραβικι Άνοιξθ, Capital.gr, 2013. 
16Theda Skocpol, States and Resolutions: The Implications and Limits of Skocpol’s Structual Model, 
New York: Cambridge University Press, Vol 86, 1145.  

17europarl.europa.eu, Sakharov, Prize for Freedom of Thought 2011. 
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Μνράκελη Μπνπαδίδη (17 Γεθέκβξηνο 2010), σο έλδεημε δηακαξηπξίαο, χζηεξα απφ 

θαθνκεηαρείξηζε ησλ αζηπλνκηθψλ γηα πνιινζηή θνξά, νη ηαξαρέο εμειίρζεθαλ ζε εμέγεξζε. 

Καζνξηζηηθή σζηφζν ήηαλ ε ζηάζε ηνπ ζηξαηνχ θαζψο αξλήζεθε λα αληηηαρζεί ζηνπο 

εμεγεξκέλνπο, πξνθαιψληαο ηνλ Μπέλ Αιί λα ηξαπεί ζε θπγή ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ ζηε 

ανπδηθή Αξαβία
18

. Ζ κεηαβαηηθή πεξίνδνο ζπλερίζηεθε απφ εληάζεηο, ελψ ζηηο 23 

Οθησβξίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο εθινγέο πνπ αλαδείρηεθε ην ηζιακηθφ θφκκα 

Δλλάρληα θαη πηνζεηείηαη ην λέν ζχληαγκα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014. Αθνινχζεζαλ 

δηαδειψζεηο θνζκηθψλ ελάληηα ππνζηεξηθηψλ ηνπ ηζιακηθνχ θαζεζηψηνο κε απνηέιεζκα ηελ 

παξαίηεζε ηνπ Δλλάρληα.  Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 πξαγκαηνπνηνχληαη εθινγέο κε λίθε ηνπ 

θνζκηθνχ Νίληαα Σνχλεο. Δπεηδή φκσο δελ είρε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, ζρεκαηίδεη 

θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ γηα λα πξνσζήζεη κηα ζηαζεξή θπβέξλεζε, φκσο ην 2015 χζηεξα 

απφ εμηξεκηζηηθέο πξάμεηο
19

 ε Σπλεζία, κπήθε ζε «θαζεζηψο έθηαθηεο αλάγθεο» θαη ηέζεθαλ 

πεξηνξηζκνί ζηελ ειεπζεξία
20,21

. Δπηπιένλ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ επηθξαηνχλ, 

πξνθάιεζαλ λέεο δηαδειψζεηο, κε απνηέιεζκα λα θαηεγνξείηαη ε εγεζία, απφ ηνπο πνιίηεο 

γηα δηαθζνξά. Ωζηφζν ε Σπλεζία ζεσξείηαη φηη απνηειεί «εμαίξεζε» ζηηο αξαβηθέο 

εμεγέξζεηο εθφζνλ δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηα ππφινηπα αξαβηθά θξάηε σο πξνο ηελ 

πινπνίεζε ηεο δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ, ρσξίο λα αθνινπζήζεη ε βία θαη 

λνζεία
22

 

 

Μπασπέιν 

Σν λεζί ηνπ Μπαρξέηλ είλαη έλα βαζίιεην πνπ θπβεξλάηαη απφ ηνλ εΐρε Υαιίθα, ζπλδέεηαη 

κε ηε ανπδηθή Αξαβία κέζσ ηνπ πδαηνδξφκνπ θαη είλαη πινχζην ζε πεηξέιαην. Πξφθεηηαη 

γηα θξάηνο φπνπ πιεηνςεθνχλ νη ηίηεο αιιά δηνηθείηαη απφ νπληηηθή κεηνςεθία. Ζ 

δηαθπβέξλεζή ηνπ βαζηιηά Υακάλη Μπίλ Ηζα αι- Υαιίθα θαηαπαηά ηηο ειεπζεξίεο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ ιανχ. ηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2011, ζηε πξσηεχνπζα Μαλάκα, έγηλαλ 

δηακαξηπξίεο εμαηηίαο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ πθίζηαηαη ε πιεηνςεθία ηνπ ιανχ. Σα 

αηηήκαηα ήηαλ, δεκνθξαηηθή αληηκεηψπηζε, εθιεγκέλν θνηλνβνχιην, δεκηνπξγία λένπ 

ζπληάγκαηνο θαη παχζε θαηαπίεζεο ησλ ζηηηψλ, πνπ φκσο εμειίρζεζαλ ζε επεηζφδηα κε σκή 

θαηαζηνιή απφ ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο. Σαπηφρξνλα ε θξαηηθή ηειεφξαζε απνθάιεζε ηνπο 

δηαδεισηέο πξνδφηεο θαη πξάθηνξεο ηνπ Ηξάλ, απηή ε αβάζηκε ζεσξία ηξαληθήο 

ζπλνκσζίαο
23

 ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βία πνπ επηθξαηνχζε, έθεξε ηελ θαηάζηαζε ζε έθηαθηε 

αλάγθε. Σν θαζεζηψο Υαιίθα θαηέθπγε ζε αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ ην πκβνχιην 

πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ
24

, φπνπ ήηαλ κέινο. Έηζη θαηέθζαζαλ ζηξαηεχκαηα απφ ηα 

Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαη ηε ανπδηθή Αξαβία γηα λα βνεζήζνπλ ην ζνπληηηθφ 

θαζεζηψο αζθψληαο πην βίαηε θαηαζηνιή ζηνλ ιαφ. 

                                                           

18Sharan Grewal, A quiet revolution: The Tunisian Military after Ben Ali, Carnegie endowment for 
international peace, 2016.  
193/2015 ειςζβαλαν ςτο Εκνικό Μουςείο Bardo,  ςκοτϊνοντασ 21 άτομα, Νοζμβριοσ βομβιςτικι 
επίκεςθ. 
20Α. εντουκίδθ, Συνθςία: εγκακιδρυμζνθ δθμοκρατία μετά τθν Αραβικι Άνοιξθ,  Odeth. eu, 2020.  
21Σο «κακεςτϊσ ζκτακτθσ ανάγκθσ» χρθςιμοποιικθκε και ςτθ πανδθμία του 2020. 
22ΝΤΣ, Kamel Daoud, Tunisia is the exception, Not the Model, 2015. 
23Djamel Belayachi, How the Bahrain monarchy crushed the country’s Arab Sping, france24, 2016. 
24Οργανιςμόσ με μζλθ, αουδικι Αραβία, Ηνωμζνα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρζιν, Ομάν, Κουβζιτ, 
Κατάρ. Πολιτικι, οικονομικι, ςτρατιωτικι ζνωςθ 
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Ζ αλάκεημε ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο πξνθχπηεη αλαινγηδφκελε ηηο πξνεθηάζεηο πνπ ζα είρε 

έλαο αληίζηνηρνο μεζεθσκφο ζηε πεξηνρή ηνπ Νηακκάκ/Νηαρξάλ επεηδή ζπλνξεχεη 

αλαηνιηθά κε ην Μπαρξέηλ φπνπ θαη εθεί επηθξαηνχλ ζηίηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νπνηαδήπνηε 

αλαηξνπή ζα άιιαδε ηηο ηζνξξνπίεο θαη ζα έδηλε ζην Ηξάλ παξαπάλσ ηζρχ, θάηη πνπ δελ ήζειε 

ε ανπδηθή Αξαβία. Δπηπιένλ ε γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ Μπαρξέηλ είλαη πνιχηηκε γηα ηε 

Γχζε εθφζνλ δηαηεξνχλ νη ΖΠΑ λαπηηθέο βάζεηο ηνπ 5
νπ

 Ακεξηθαληθνχ ηφινπ
25

. Ζ εκπινθή 

ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ έρεη ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ 

απνηξνπή επέθηαζεο ηεο εμέγεξζεο ζηα ππφινηπα θξάηε ηνπ Κφιπνπ
26

. Ο ζεΐρεο Υαιίθα 

δαηκνλνπνίεζε ην ζηηηηθφ ξεχκα θαη κεηέηξεςε ην πξφβιεκα ζε πεξηθεξεηαθφ γηα λα 

δηαηεξήζεη ηελ εμνπζία ηνπ . Σν απνηέιεζκα ήηαλ θιηκάθσζε ηεο βηαηνπξαγίαο θαη 

θπιάθηζε πνιηηηθψλ θξαηνχκελσλ. Αλ θαη πξνζπάζεζαλ λα γίλνπλ δηάινγνη ρσξίο 

απνηέιεζκα. Σα γεγνλφηα επαλαιακβάλνληαη θάζε ρξφλν ρσξίο θάπνηα πνιηηηθή αιιαγή 

εθφζνλ ε δηαθζνξά θαη ε θαηαπάηεζε δηθαησκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ ζπλερίδεηαη. 

 

Ομάν 

Σν Οκάλ είλαη έλα ζνπιηαλάην πινχζην ζε πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην. Πξφθεηηαη γηα έλα 

θξάηνο πνπ είλαη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ην 

ζηηηηθφ Ηξάλ. Γεληθψο δειαδή πξνζπαζεί λα θξαηά ηηο ηζνξξνπίεο ζηε πεξηνρή έρνληαο 

πνιηηηθή θαηεπλαζκνχ. Καλείο δελ πεξίκελε φηη ηα γεγνλφηα ηεο αξαβηθήο εμέγεξζεο ζα 

έθζαλαλ θαη ζηε πεξηνρή, πξφθεηηαη γηα έλα μεραζκέλν κέξνο
27

.  Οη πξψηεο δηαδειψζεηο 

μεθίλεζαλ εηξεληθά ζην Μνπζθάη (Ηαλνπάξην 2011) θαζψο ηα αηηήκαηα ήηαλ νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά. Δλψ ζην νράξ, ιίγν αξγφηεξα, έγηλαλ πην βίαηεο δηαδειψζεηο. Όηαλ 

ηα γεγνλφηα θιηκαθψζεθαλ, νη δπλάκεηο αζθαιείαο απάληεζαλ κε δαθξπγφλα θαη ιαζηηρέληεο 

ζθαίξεο. Σα αηηήκαηα ησλ εμεγεξκέλσλ αθνξνχζαλ κηζζνχο, επηδφκαηα, πξνζιήςεηο, 

δεηήκαηα εθπαίδεπζεο, ειεπζεξία έθθξαζεο θαη απφιπζε ησλ δηεθζαξκέλσλ πνιηηηθψλ. 

Βιέπνπκε φηη δελ επηζπκείηαη ε πηψζε ηνπ ζνπιηάλνπ Κακπνχο αιιά ε πινπνίεζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ
28

.  Φαίλεηαη φηη πέξα απφ ηα αίηηα, ππήξρε κηα αλεζπρία ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηνπ δηαδφρνπ ηνπ ζνπιηάλνπ, νπφηε πξνζπάζεζαλ λα δηαζθαιίζνπλ 

πεξηζζφηεξα πξνλφκηα θαηά ηελ εθπλνή ηεο εγεζίαο ηνπ. Πξάγκαηη ναγέλη Κακπνχο Μπίλ 

αΐλη είρε πξνζθέξεη 40 ρξφληα ζηαζεξφηεηαο, φκσο πιεζίαδε ηα 70 ηνπ έηε θαη δελ είρε 

νξίζεη δηάδνρν ηνπ Οκάλ
29

. 

Ο ζνπιηάλνο αλαγθάζηεθε λα πξνρσξήζεη ζε νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα λα ζηακαηήζεη 

ηηο εμεγέξζεηο, αχμεζε ηνλ θαηψηαην κηζζφ, έδσζε επηδφκαηα, άλνημε ζέζεηο εξγαζίαο ελψ 

ζηαδηαθά πξνρψξεζε ζε πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο κε ηελ απφιπζε έμη ππνπξγψλ. Ο 

ζνπιηάλνο Κακπνχο είρε εμαζθαιίζεη γηα πνιιά ρξφληα ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εηξήλε 

άξα δελ ππήξρε ιφγνο λα ξηζθάξεη απηήλ ηελ εθηίκεζε πνπ είραλ, νχηε βέβαηα ην επέηξεπαλ 

ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ είρε ιφγσ ειηθίαο. Σα αηηήκαηα ήηαλ θνηλά θαη δελ αλακείρζεθαλ 

πεξηθεξηθνί δξψληεο ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα ηνπ Οκάλ. Οη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

                                                           

25Μαίρθ  Μπόςθ, Η διεκνισ αςφάλεια ςτον μεταψυχροπολεμικό κόςμο, Εκδόςεισ Ποιότθτα, 2014, ς 
146-150 
26Βιβι Κεφαλά, Ζθτιματα διεκνοφσ πολιτικισ ςτθ Μζςθ Ανατολι ΙΙ, 2011, ς 62-63. 
27James Worrall, Oman: The “Forgotten” Corner of the Arab Spring, Middle East Policy, 2012. 
28Jennifer S. Hunt, That Late Unpleasantness: The Arab Spring in Oman, The silent Revolution,2014, 
151 
29James Worrall, Oman: The “Forgotten” Corner of the Arab Spring, Middle East Policy, 2012. 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο ψζηε λα θαηαιαγηάζνπλ ηηο  δηαδειψζεηο θαη κεηά 

ηνλ ζάλαηφ ηνπ αγέλη Κακπνχο (Ηαλνπάξηνο 2020) πνπ ηνλ δηαδέρζεθε ν μάδεξθφο ηνπ 

Μπίλ Σαξίθ. 

 

Υεμένη 

Ζ Τεκέλε είλαη ε πην θησρή ρψξα. Έσο 1991 ήηαλ ρσξηζκέλε ζε βφξεηα θαη λφηηα. Σν βφξεην 

ηκήκα ηεο Τεκέλεο αλήθε ζηνλ άμνλα ησλ ζπληεξεηηθψλ θξαηψλ κε εγέηε ηνλ Αιί 

Ακπληάια αι άιερ θαη ην λφηην ηκήκα ην ιεγφκελν πξννδεπηηθφ εγείην ππφ ηνλ γεληθφ 

γξακκαηέα Ακπλ αι Ράκπ Μαλζνχξ αι Υαληί
30

. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ δηπνιηζκνχ 

πξνέθπςε βίαηε επαλέλσζε ηεο Τεκέλεο κε πξφεδξν ηνλ Ακπληάια αι άιερ. Έθηνηε ε 

αληζφηεηα θαη ε θαηαπάηεζε δηθαησκάησλ πξνο ηελ λφηηα Τεκέλε ζπλερηδφηαλ θαζ‟ φιε ηελ 

πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ πξνέδξνπ άιερ. Ζ έληνλε δηαθζνξά επέηξεςε ηα γεγνλφηα ηεο 

αξαβηθήο εμέγεξζεο λα θηάζνπλ ζηε αλαά, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011. Ζ θπβέξλεζε 

απάληεζε κε θαηαζηνιή κεηαηξέπνληαο ηηο εηξεληθέο δηακαξηπξίεο ζε πεδίν κάρεο. Μεηά απφ 

βνκβηζηηθή επίζεζε ζην πξνεδξηθφ κέγαξν, ν άιερ κεηαθέξζεθε ηξαπκαηηζκέλνο ζηε 

ανπδηθή Αξαβία, αιιά ζπλέρηζε λα δηνηθεί ηε ρψξα. Σνλ Ηνχλην 2011 ν Μαλζνχξ αι Υαληί 

δηνξίζηεθε πξνζσξηλφο πξφεδξνο, θαη ζηε ζπλέρεηα εθιεγκέλνο, αληηθαζηζηψληαο ηνλ Αιί 

Ακπληάια αι άιερ  φκσο παξαηηήζεθε απφ ην αμίσκα ην 2015, εμαηηίαο ηεο θαηάιεςεο ησλ 

Υνχζη ηεο πξσηεχνπζαο αλάα (dejure). Δλνριεκέλε ε ανπδηθή Αξαβία πξαγκαηνπνίεζε 

ζηξαηησηηθή επηρείξεζε καδί κε άιια θξάηε, κεηαμχ άιισλ θαη ε Αίγππηνο, κε θσδηθή 

νλνκαζία «Απνθαζηζηηθή Καηαηγίδα». Ζ επέκβαζε ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα κε ηελ 

νλνκαζία «Απνθαηάζηαζε ηεο Διπίδαο»
31

.  Ζ θξίζε έθεξε ηνλ εκθχιην θαζψο έρνπκε απφ ηε 

κηα πιεπξά ηνλ Ακπλη Ράκπ Μαλζνχξ αι Υαληί θαη ηνλ εζληθφ ζηξαηφ πνπ ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηε ανπδηθή Αξαβία θαη ηηο ΖΠΑ, νη νπνίεο παξέρνπλ ζηηο ιεγφκελεο ιατθέο επηηξνπέο 

αληίζηαζεο, πιηθνηερληθή ππνζηήξημε.  Απφ ηελ άιιε έρνπκε ηηο δπλάκεηο ησλ Υνχζη κε ηηο 

νπνίεο, ιέγεηαη φηη, είρε ζπληαρζεί ν πξψελ πξφεδξνο Αιί Ακπληνπιάρ αιέρ
32,33,34

. Οη Υνχζη 

είλαη ζηίηεο αληάξηεο νη νπνίνη ππνζηεξίδνληαη απφ ην Ηξάλ ην νπνίν ηνπο παξέρεη φπια, 

ρξήκαηα θαη εθπαίδεπζε. Έλα ηξίην κέησπν πνπ ππάξρεη είλαη ε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε αι 

Κάηληα ηεο αξαβηθήο ρεξζνλήζνπ, ε νπνία έρεη αλαδπζεί ζεκαληηθά ζηελ πεξηνρή εθφζνλ 

δξα αλελφριεηε, επεηδή νη πεξηθεξεηαθνί δξψληεο πνπ πξνζπαζνχλ λα πιήμνπλ ηνπο ερζξνχο 

πεξηνξίδνληαη ζηα δχν πξψηα κέησπα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπο. Ζ αι Κάηληα 

ηεο αξαβηθήο ρεξζνλήζνπ είλαη ππεχζπλε γηα πνιιέο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαηά ην 

παξειζφλ επίζεο αλακέλνληαη εμειίμεηο εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχιιεςε, απφ ηηο ΖΠΑ, 

ηνπ επηθεθαιή ηεο Υάιηλη Μπαηάξη
35

. Σέινο ππάξρνπλ θαη νη αληηθπβεξλεηηθνί νη νπνίνη 

πεξηνξίδνληαη απφ φινπο ηνπο αλσηέξσ.  

Πξφθεηηαη γηα έλαλ εκθχιην πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα, εθφζνλ ηξνθνδνηείηαη απφ ηηο 

πεξηθεξηθέο ζπκκαρίεο. Δίλαη έλαο πφιεκνο δηα αληηπξνζψπσλ ηνπ Ηξάλ θαη ηεο ανπδηθήο 

                                                           

30Κεφαλά, Ζθτιματα διεκνοφσ πολιτικισ ςτθ Μζςθ Ανατολι ΙΙ, 2011, ς64 
31Ανδρζασ Δενεηάκθσ, Σι ςυμβαίνει ςτθν Τεμζνθ, Ημερόδρομοσ, 2015. 
32Η ςυμμαχία με τουσ Χοφκι ζπαψε επειδι προςζγγιςε το Ριάντ, οπότε και οι Χοφκι τον 
δολοφόνθςαν.  
33Capital.gr, Τεμζνθ: Ηρεμία ςτθ άναα αναμζνεται θ κθδεία του άλεχ, 2017. 
34In.gr, Τεμζνθ ςθμείο καμπισ ςτον πόλεμο ο κάνατοσ του άλεχ, 2017. 
35Sofokleousin.gr Τεμζνθ: υνελιφκθ ο επικεφαλισ τθσ αλ Κάιντα ςτθν Αραβικι Χερςόνθςο, 
5/02/2021.  
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Αξαβίαο. Βέβαηα ππάξρεη θαη δηεζλήο εκπινθή εθφζνλ νη ΖΠΑ
36

 ε Γαιιία θαη ε Βξεηαλία 

παξέρνπλ πιηθνηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο θπβεξλεηηθνχο. Όκσο δελ πξνζθέξεηαη θακία 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα πξνο ηνπο πιεγέληεο ηνπ πνιέκνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ αξξψζηηεο 

φπσο ρνιέξα θαη ιηκφ κε απνηέιεζκα ηελ εμέιημε κηαο αλζξσπηζηηθήο θαηαζηξνθήο. 

 

Σςμπεπάζμαηα 
 

Οη εμεγέξζεηο ηνπ 2011, αλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνθάιεζαλ ηελ πηψζε ησλ εγεηψλ 

αιιά φρη ηελ απνδφκεζε ηεο εμνπζίαο, είραλ σο απνηέιεζκα ηε έληνλε πφισζε πνιηηψλ, ηελ 

επηθξάηεζε ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ, ηελ αλάδπζε ησλ θνληακεληαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ή 

επέθεξαλ, ζρεδφλ, κεδεληθέο αιιαγέο. Ωζηφζν ν ιφγνο ησλ αξλεηηθψλ εθβάζεσλ δελ 

βξίζθεηαη ζηηο ίδηεο ηηο εμεγέξζεηο, εθφζνλ ηα αηηήκαηα ήηαλ θνζκηθά. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

εμεγέξζεσλ δηακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ρψξαο, ηελ ζηάζε ηνπ 

ζηξαηνχ θαη γεληθφηεξα ηελ παξαθαηαζήθε πνπ άθεζαλ ηα δηεθζαξκέλα θαζεζηψηα. 

Δπηπιένλ παξάγνληεο πνπ δηακφξθσζαλ ηηο εθβάζεηο ήηαλ ε ξεπζηή θαηάζηαζε ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο, πνπ επέθεξε ηηο δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθέο επεκβάζεηο. Έηζη νη εκθχιηνη 

πφιεκνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε πξία, ηε Ληβχε θαη ηελ Τεκέλε έρνπλ κεηαιιαρηεί ζε 

πφιεκν δηα αληηπξνζψπσλ. Ζ ξεπζηφηεηα θαη ε αζηάζεηα ηεο πεξηνρήο δελ ζα ζηακαηήζεη 

φζν νη πεξηθεξεηαθνί θαη δηεζλείο δξψληεο εμππεξεηνχλ δηθά ηνπο ζπκθέξνληα ζπλερίδνληαο 

λα εληζρχνπλ, κε θάζε κέζν, ηηο αληηπαιφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θξαηψλ. Σέινο φπσο απνδεηθλχεηαη θαη ζηηο λέεο εμεγέξζεηο ηνπ 2019, νη νπνίεο, αλ θαη 

παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε εηνηκφηεηα απφ ηνπο πνιίηεο ηνπ νπδάλ θαη ηεο Αιγεξίαο, θαζψο 

απηνί ζπλέρηζαλ ηελ εμέγεξζε θαη κεηά ηελ πηψζε ησλ εγεηψλ, ε κε παξνρή νπζηαζηηθή 

βνήζεηα, ζηνπο πνιίηεο, απφ ην δηεζλέο ζχζηεκα θαη ηνπο κεραληζκνχο ηνπ, ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δηαηψληζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο φπνπ απηά ζα κεηαπεδνχλ θαη ζηα 

ππφινηπα ππνζπζηήκαηα.  

 

 

Βιβλιογπαθία 
 

Βηβή Κεθαιά, Βφξεηα Αθξηθή: Δζσηεξηθή Πνιηηηθή/ Πεξηθεξεηαθέο θαη Γηεζλείο ρέζεηο, 

Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, 2015. 

σηήξεο Νηάιεο, Απφ ηνλ Μπνχο ζηνλ Οκπάκα: Ζ Γηεζλήο πνιηηηθή ζε έλαλ θφζκν πνπ 

αιιάδεη, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 2010.  

                                                           

36Ο νζοσ Αμερικανόσ πρόεδροσ Σηό Μπάιντεν ανακοίνωςε ότι οι ΗΠΑ κα ςταματιςουν τθ ςτιριξθ 
και πϊλθςθ όπλων ςτουσ κυβερνθτικοφσ ςυμμάχουσ τθσ . Αραβίασ, μζνει να δοφμε αν θ 
ανακοίνωςθ κα αποτελζςει μια ακόμα ρθτορεία ι τθν αρχι του τζλουσ του πολζμου δια 
αντιπροςϊπων.    



 
 

11 
 

Michael Sakbani, The spring that has not flowered: What went wrong with the Arab Spring, 

Contemporary Arab Affairs, 2015, 239-251. 

George Joffe: The Arab Spring in North Africa: origin and prospects, The Journal of North 

African Studies, 2011, 507-532. 

Youssef Mohamed Sawani, The „end of pan-Arabism „ revisited: reflections on the Arab 

Spring, Contemporary Arab Affairs, 2012, 382-397. 

James Worrall, Oman: The “Forgotten” Corner of the Arab Spring, Middle East Policy, 2012.  

Jennifer S. Hunt, That Late Unpleasantness: The Arab Spring in Oman, The Silent 

Revolution, 2014. 

Βηβή Κεθαιά, Εεηήκαηα δηεζλνχο πνιηηηθήο ζηε Μέζε Αλαηνιή ΗΗ, Σκήκα Μεζνγεηαθψλ 

πνπδψλ, 2011. 

Βηβή Κεθαιά, Γηεζλήο πνιηηηθή ζηε Μέζε Αλαηνιή, Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ, 2008. 

 

Άξζξα: 

 

Sharan Grewal, A quiet revolution: The Tunisian Military after Ben Ali, Carnegie endowment 

for international peace, 2016. 

Jacobinmag.com, The long Arab Spring, An interview with Gilbert Achcar by Ashley Smith 

,2019. 

Ησάλλεο Παξίζεο, Ζ «Αξαβηθή Άλνημε» ζηηο ρψξεο ηνπ Μάγθξεκπ, Άκπλα θαη 

δηπισκαηία,2012. 

Βηβή Κεθαιά, Ζ Μ. Αλαηνιή δέθα ρξφληα κεηά ηηο αξαβηθέο εμεγέξζεηο, Ζ Δπνρή, 2020. 

BBC, How Algeria‟s army sacrificed a president to keep power, 2019.  


