
Το Ιράκ στο στόχαστρο 

Το θέµα του Ιράκ κυριαρχεί στο εξωτερικό δελτίο των τελευταίων µηνών. Οι πληροφορίες, που άρχισαν να 
καταφθάνουν µετά την 11η Σεπτεµβρίου, για επαφές και συνεννοήσεις µεταξύ ιρακινών αξιωµατούχων και 
ανθρώπων του Μπιν Λάντεν, καθώς και η αµφιλεγόµενη στάση του Σαντάµ Χουσεΐν απέναντι στο συγκεκριµένο 
θέµα, έβαλαν την χώρα στο στόχαστρο της διεθνούς κοινότητας. Οι υπόνοιες ότι υποθάλπει -αν όχι βοηθά 
ενεργά- την τροµοκρατία, δηλαδή τον υπ' αριθµόν ένα εχθρό των ΗΠΑ και των συµµάχων τους, δείχνουν 
καθηµερινώς να επιβεβαιώνονται. Το Ιράκ κατέχει, σήµερα,  
περίοπτη θέση στον αντιδυτικό "Αξονα του Κακού". 

Τα πράγµατα δεν ήταν πάντα έτσι, ωστόσο. Η ιστορία δείχνει πως το Ιράκ, το οποίο συµπληρώνει φέτος (2002) 
τα 70 χρόνια της ανεξαρτησίας του, έπαιζε κατά βάση φιλοδυτικό ρόλο -αν και όχι χωρίς αντιδράσεις στο 
εσωτερικό του. 
Το σύγχρονο Ιράκ, ένα κρατικό µόρφωµα που προέκυψε από την λίγο πολύ αυθαίρετη συνένωση τριών 
καθυστερηµένων πολιτιστικά βιλαετιών από τις οθωµανικές αρχές στα τέλη του 19ου αιώνα, χαρακτηρίζεται -
όπως και πολλές άλλες αραβικές χώρες, άλλωστε- από µια σηµαντικότατη εσωτερική αντίφαση, η οποία εξηγεί, 
εν πολλοίς, την πορεία του µέχρι σήµερα, καθώς και τις µεταπτώσεις της στάσης των δυτικών απέναντί του. 
Πρόκειται για την αντίφαση µεταξύ ενός όψιµου ισλαµικού παναραβισµού (όψιµου σε σύγκριση µε τη 
µακραίωνη ιστορία των πληθυσµών που συναπαρτίζουν τη χώρα) και µιας δυτικότροπης κρατικής δοµής. 

Το Ιράκ δεν υπήρχε ανέκαθεν. Στην αρχή το όνοµά του ήταν ένας απλός γεωγραφικός χαρακτηρισµός. Από το 
1932 που απέκτησε την ανεξαρτησία του, προσπάθησε να διαµορφώσει µια ενιαία εθνική ταυτότητα 
στηριζόµενο στο δεδοµένο της κοινής, επί το πλείστον, γλώσσας και θρησκείας, η οποία θα έπαιζε δικαιοδοτικό 
ρόλο για την ύπαρξη ενός κοσµικού κράτους φτιαγµένου κατά τα δυτικά πρότυπα. Οι πολιτικές διαµάχες στο 
εσωτερικό της χώρας ήταν ανταγωνισµοί δυνάµεων που ενδιαφέρονταν για τη νοµή της εξουσίας, χωρίς να 
αµφισβητούν τη δοµή της. Παρ΄ όλα αυτά, ο κίνδυνος της θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης του πληθυσµού, 
όχι µόνο του ιρακινού αλλά της Αραβικής χερσονήσου γενικότερα, ήταν ανέκαθεν ορατός σε όποιον τύχαινε να 
βρίσκεται στην εξουσία, καθώς και στη Δύση, η οποία ήθελε από την αρχή να διασφαλίσει τα συµφέροντά της 
στην περιοχή. 

Το Ιράκ βρέθηκε, εκόν άκον, να παίζει το ρόλο του τοποτηρητή των συµφερόντων αυτών και κατά την περίοδο 
του Μεσοπολέµου και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, αλλά και κατά τις επόµενες δεκαετίες. Η 
τελευταία φορά που έκανε κάτι τέτοιο ήταν κατά τον ιρανο-ιρακινό πόλεµο. Η Δύση είχε κάθε συµφέρον να 
αποτρέψει την εξαγωγή της ισλαµικής επανάστασης προς άλλες χώρες και βοήθησε αφειδώς το καθεστώς του 
Σαντάµ Χουσεΐν, παραβλέποντας πρόσκαιρα τις µεθόδους που εκείνο χρησιµοποιούσε. 
Το "πρόβληµα" της περίπτωσης του Ιράκ, ωστόσο, είναι ότι ο Χουσεΐν δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για τα 
συµφέροντα των δυτικών, όσο για την ενδυνάµωση της χώρας αλλά και της δικής του εξουσίας. Αυτή είναι 
άλλωστε και η ιδιαιτερότητά του: Ο Χουσεΐν είναι πλέον ένας αδίστακτος δικτάτορας που θα µετέλθει 
οποιουδήποτε µέσου, προκειµένου να µην αµφισβητηθούν η θέση και ο ρόλος του. Στα µάτια της Δύσης θα 
ήταν ικανός να συµµαχήσει ακόµα και µε το χειρότερό του εχθρό, προκειµένου να πετύχει τα σχέδιά του. Πόσο 
µάλλον που στην περίπτωση του Μπιν Λάντεν και της παρέας του, δεν έχουµε καν να κάνουµε µε εχθρό. 

Δεν έχουµε, ωστόσο, να κάνουµε ούτε µε φίλο. Το καθεστώς των Ταλιµπάν ήταν το άκρο αντίθετο του 
καθεστώτος του Ιράκ· τα όνειρα του Μπιν Λάντεν για µια εξέγερση των µουσουλµάνων κατά της δυτικής 
κυριαρχίας και την επιβολή της σαρία δεν έχουν καµία σχέση µε το όνειρο του Χουσεΐν να καταστήσει το Ιράκ 
τη µεγάλη δύναµη της περιοχής. Η συµµαχία µεταξύ των δύο -αν και εφόσον υπάρχει- είναι, λοιπόν, προϊόν 
συγκυριών και σχεδιασµού, και όχι αυτονόητη. 

Όλα αυτά δεν έχουν σήµερα µεγάλη σηµασία. Μέσα στη συνολική τροµο-φοβία που έχει καταλάβει τη Δύση 
µετά την 11η Σεπτεµβρίου, το Ιράκ είναι ένας εύλογος επόµενος, µετά το Αφγανιστάν, στόχος. Οι γενικότερες 
βλέψεις του Χουσεΐν δηµιουργούν, δεδοµένου του παρελθόντος του, δικαιολογηµένες ανησυχίες, ακόµα και αν 
δεν τίθεται πραγµατικά θέµα συνεργασίας του µε την Αλ Κάιντα και τον ισλαµικό φονταµενταλισµό. 

Κάθε προσπάθεια να πέσει το καθεστώς του εκ των έσω έχει µέχρι σήµερα αποτύχει. "Αναγκαστικά" θα πρέπει 
να γίνει κάτι από έξω. Τη στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές (µέσα Σεπτεµβρίου) δεν είναι σαφές αν θα 
τηρηθεί κάποια επίφαση, έστω, διεθνούς νοµιµότητας (µέσω δικαιοδοτικών αποφάσεων του ΟΗΕ, για 
παράδειγµα) ή αν οι ΗΠΑ και οι σύµµαχοί τους θα δράσουν αυτοβούλως. Ο Χουσεΐν αφαίρεσε πάντως ένα 
επιχείρηµα από τους επικριτές του, δεχόµενος -απρόσµενα- την επιστροφή των επιθεωρητών του ΟΗΕ που 
είχαν εκδιωχθεί από το 1998. 

Μπορεί οι προθέσεις του να είναι ειλικρινείς. Μπορεί και να προσπαθεί, απλώς, να θολώσει τα νερά. Το σίγουρο 
είναι, ωστόσο, ότι η χώρα του βρίσκεται σήµερα στο στόχαστρο όλων. Μοιάζει λοιπόν µέρα µε τη µέρα 
πιθανότερο ότι οι ηµέρες του καθεστώτος Χουσεΐν, υπό τη σηµερινή του µορφή έστω, είναι µετρηµένες. 
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