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    Η κατάσταση στην Ουκρανία και στην Συρία μπορεί να θεωρηθεί πολύ 
μικρότερη απειλή για την ανθρωπότητα από αυτό που εξελίσσεται στην 
Μέση Ανατολή και πολλοί αγνοούν.  Συγκεκριμένα μια απρόσμενη και 
επικίνδυνη εξέλιξη παρουσιάστηκε πρόσφατα  στην Μέση Ανατολή, που  
στην κυριολεξία αποσιωπήθηκε πλήρως από τα διεθνή ΜΜΕ, με 
αποτέλεσμα να μην αξιολογηθεί η πραγματική απειλή που υποκρύπτεται. 
 Στις 29  Απριλίου 2014, η Σαουδική Αραβία έγινε το πρώτο κράτος στην 
Μέση Ανατολή, που έκανε επίδειξη των πυρηνικών δυνατοτήτων πυραύλων 
που διαθέτει. Το Ισραήλ που επί δεκαετίες διαθέτει πυρηνικά όπλα όχι 
μόνο δεν τα παρουσίασε, αλλά ούτε καν τα υπαινίχθηκε ποτέ. Οι μακράς 
εμβέλειας , υγρών καυσίμων βαλλιστικοί πυρηνικοί πύραυλοι DF-3 ( για το 
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ΝΑΤΟ ονομασία CSS-2), που αγοράστηκαν από την Κίνα πριν 27 χρόνια 
επιδείχτηκαν  για πρώτη φορά δημόσια σε στρατιωτική παρέλαση στην 
πόλη Χαφάρ Αλ Μπατίν, κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ.  Οι  βαλλιστικοί 
πύραυλοι DF-3 έχουν εμβέλεια 2.650ν ΚΜ ,  δύνανται να μεταφέρουν 
 φορτίο 2.150 κιλών  και είναι εξοπλισμένοι με ενιαία πυρηνική κεφαλή 
απόδοσης  1-3 μεγατόνων ! 

 

 

Η πρωτοφανής αυτή  επίδειξη της Σαουδαραβικής ηγεσίας, που 
παρίστατο σύσσωμη στην παρέλαση με επικεφαλής τον  Βασιλιά Αμπντάλα 
, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Σαλμάν  Μπιν  Αμπνουλαζίζ  και λοιπούς 
ανώτατους αξιωματούχους, έλαβε χώρα με το τέλος της  μεγάλης ψηφιακής 
άσκησης  το «Ξίφος του Αμπντουλλάχ» .  Έχει δε ιδιαίτερη σημασία επίσης 
 ποιοι παρευρίσκονταν στην εξέδρα των επισήμων κατά την παρέλαση, 
όπου εκτός της Σαουδαραβικής ηγεσίας παρίσταντο και χαιρετούσαν τα 
παρευλάνοντα Σαουδαραβικά στρατεύματα, ο Α/ΓΕΕΘΑ του Πακιστάν, 
στρατηγός Ραχίιλ Σιαρίφ , ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν Χαμάντ,  ο Σείχης 
 Μουχαμάντ Μπιν Ζαέντ, πρίγκηπας και διάδοχος του Θρόνου του Αμπού 
Ντάμπι και κάποιοι άλλοι σημαντικοί αξιωματούχου των κρατών του 
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Περσικού κόλπου, που δεν ήταν τόσο εμφανής η παρουσία των, όπως 
αναφέρει και ο ισραηλινός ιστότοπος DEBKA, που αναφέρθηκε στο 
πρωτοφανές αυτό γεγονός.   

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πολλών διεθνών αναλυτών της Μέσης 
Ανατολής το όλο σκηνικό ήταν προσχεδιασμένο και αποσκοπούσε στην 
εκπομπή  μηνυμάτων σε πολλούς αποδέκτες και ιδιαιτέρως  να περάσει το 
 μήνυμα  και η πληροφορία ότι η Μέση Ανατολή ευρίσκεται πλέον στο 
στάδιο του πυρηνικού εξοπλισμού, προκειμένου τα αραβικά κράτη να 
αντιμετωπίσουν σε μια μελλοντική κρίση, ένα πυρηνικό Ιράν. Μια πολιτική 
που έρχεται σε αντίθεση με την νέα εφαρμοζόμενη αμερικανική 
διπλωματία  στην περιοχή και την επιτευχθείσα πρόσφατα προσέγγιση 
 ΗΠΑ-Ιράν, όπου ως γνωστόν αντιτίθενται σφόδρα Σαουδική Αραβία και 
Ισραήλ.  

 

 Έτσι λοιπόν εκτιμάται ότι η παρουσίαση των βαλλιστικών αυτών 
πυραύλων, με τις πυρηνικές των δυνατότητες  στέλνει τα παρακάτω 
μηνύματα προς όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα προς τις ΗΠΑ: 

 

1.      Η Σαουδική Αραβία, το Βασίλειο του πετρελαίου διακηρύσσει   
δυνατά και καθαρά ότι ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ 
και είναι αποφασισμένη να τους χρησιμοποιήσει, σε περίπτωση 
πολέμου με το Ιράν.  

 
2.    Το μήνυμα προς την Ουάσιγκτον είναι ότι η Σαουδική Αραβία 

διατηρεί τις αντιρρήσεις  της έντονα προς την προσπάθεια 
εξομάλυνσης των σχέσεων ΗΠΑ-Ιράν, που προχωρά με την 
συγκατάβαση των 6 μεγάλων πυρηνικών  δυνάμεων και ότι η 
Σαουδική  Αραβία θα λάβει  μέρος σε περίπτωση πολεμικής 
αναμέτρησης στην περιοχή. 

 
3.    Η παρουσίαση για πρώτη φορά σε δημόσια θέα των πυρηνικών 

βαλλιστικών πυραύλων DF-3 εκτιμάται ότι αντανακλά την 
πεποίθηση των Σαουδαράβων ότι στην  επόμενη πολεμική 
σύρραξη  στην Μέση  Ανατολή, θα δούμε χρήση πυρηνικών όπλων, 
με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανθρωπότητα!!!! 
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4.    Επιδεικνύοντας την παλαιότερη γενιά πυραύλων σκόπιμα, θέλησε 

να αποκρύψει το γεγονός που οι μυστικές υπηρεσίες ήδη 
γνωρίζουν στην Μέση Ανατολή, ότι η Σαουδική Αραβία έχει ήδη 
προμηθευτεί ή είναι καθ’ οδόν, μετά από μυστική συμφωνία, με 
την Κίνα. Η νέα γενιά των βαλλιστικών πυρηνικών πυραύλων 
Dong-Feng 21 (DF-21) έχει μεν μικρότερο βεληνεκές (1.700ΚΜ), 
αλλά είναι πολύ ακριβής ως προς τον στόχο, λόγω του νέου ραντάρ 
που διαθέτει.  

 
5.     Η παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Πακιστάν 

αναδεικνύει τον ιδιαίτερο  ρόλο  και την στρατιωτική συνεργασία 
των δύο χωρών στην προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας  να 
καταστεί πυρηνική δύναμη. 

 
6.    Τέλος οι Σαουδάραβες  φαίνεται ότι πλέον δεν θέλουν να 

εξαρτώνται  από την αμερικανική προστατευτική πυρηνική 
ομπρέλα. Αναπτύσσουν μόνοι τους την δική τους πυρηνική 
δύναμη, με την βοήθεια της Κίνας και του Πακιστάν. 

 
Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή  θα πρέπει να θεωρούνται ιδιαίτερα 
επικίνδυνες για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Μια ακόμη 
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μουσουλμανική χώρα και μάλιστα όχι και τόσο δημοκρατική, με  σχέσεις 
και διασυνδέσεις με πλείστες όσες ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις 
(υποστήριξη, χρηματοδότηση, καθοδήγηση) που διαθέτει πυρηνικά όπλα 
είναι  ο απόλυτος εκρηκτικός συνδυασμός, η αιτία για την παγκόσμια 
ανάφλεξη. Η Σαουδική Αραβία μαζί με το Ισραήλ είναι οι δύο χώρες που 
αντέδρασαν έντονα στην νέα διπλωματική προσπάθεια και την 
επαναπροσέγγιση ΗΠΑ- Ιράν και όπως φαίνεται ακόμη όχι μόνο δεν 
συμβιβάστηκαν με τις ΗΠΑ, αλλά κάνουν τα πάντα για να την 
«σαμποτάρουν», δείχνουν την αντίθεσή των έμπρακτα και 
προετοιμάζονται για τον επόμενο πόλεμο, που όπως πιστεύει η 
Σαουδαραβική ηγεσία θα γίνει χρήση πυρηνικών όπλων.  

  

Και το παράδοξο και παράξενο στην όλη αυτή υπόθεση είναι η «ανίερη» 
συμμαχία, δύο ορκισμένων εχθρών, της Σαουδικής Αραβίας και του 
Ισραήλ. Αν και επισήμως  η παράξενη αυτή συμμαχία δεν είναι  εμφανής 
και δημοσίως γνωστή, εν τούτοις υπάρχει και λειτουργεί μυστικά και 
αφανώς. Το Ισραήλ επί χρόνια φωνάζει για το πυρηνικό πρόγραμμα του 
Ιράν και κάνει ότι είναι δυνατόν για να το ματαιώσει ή να το καταστρέψει 
και σε ότι αφορά τις πυρηνικές δυνατότητες της Σαουδικής Αραβίας  δεν 
αναφέρεται καθόλου και την αφήνουν να εξοπλιστεί πλήρως.  O tempora o 
mores , που έλεγαν και οι Ρωμαίοι.  

 

*Ο Ιωάννης  Αθ. Μπαλτζώης είναι Αντγος (ε.α.) και ειδικός σε 
θέματα Μέσης Ανατολής.(5/5/14) 
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