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ύμςξμξ Βιξγοατικό 

Ξ Άοετ Αλξμπέιμς είμαι Διδάκςχο ςξσ μήμαςξπ Οξλιςικήπ Δπιρςήμηπ και Θρςξοίαπ, Οάμςειξ 

Οαμεπιρςήμιξ (2008). ξ θέμα ςηπ διδακςξοικήπ ςξσ διαςοιβήπ είμαι: «Ξι Θρςξοικέπ και 

Ιξιμχμικξπξλιςικέπ Ιαςαβξλέπ ςχμ Ρυέρεχμ Ρσοίαπ & ξσοκίαπ». Δίμαι πςσυιξϋυξπ ςηπ Ρυξλήπ 

Μξμικόμ Ξικξμξμικόμ και Οξλιςικόμ Δπιρςημόμ ςξσ Οαμεπιρςήμιξσ Αθημόμ, μήμαςξπ Οξλιςικήπ 

Δπιρςήμηπ και Δημϊριαπ Διξίκηρηπ, με Ιαςεϋθσμρη Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ρπξσδόμ (1995). Δπίρηπ 

είμαι πςσυιξϋυξπ ςξσ Δμπξοικξϋ Θμρςιςξϋςξσ, μήμαςξπ Διξίκηρηπ Δπιυειοήρεχμ, Οαμεπιρςημίξσ 

Δαμαρκξϋ, Ρσοίαπ (1990). Διδάρκει ςξ μάθημα «Γεχρςοαςηγική ςηπ Λέρηπ Αμαςξλήπ» χπ 

ρσμβαριξϋυξπ Ο.Δ. 407/80 ρςη Ρςοαςιχςική Ρυξλή Δσελπίδχμ (ΡΡΔ), καθόπ και ςξ μάθημα «Δθμικά 

Ηέμαςα ρςξ Δγγϋπ Γεχπξλιςικϊ Οεοιβάλλξμ»  ρςημ Ρυξλή Δθμικήπ Άμσμαπ (ΡΔΗΑ) και ρσμμεςέυει ρςη 

διαδικςσακή εκπαίδεσρη ςηπ ρυξλήπ. Αοθοξγοατεί ρςξ Οεοιξδικϊ «Ρςοαςηγική». Δίμαι μέλξπ ςηπ 

Έμχρηπ ςχμ Αοάβχμ Θρςξοικόμ, ςξσ Middle East Institution of School of Oriental and African Studies 

(SOAS). Απϊ ςξ 2009 είμαι ςακςικϊ μέλξπ ςξσ Ρσλλϊγξσ Διδακςικξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Οοξρχπικξϋ ςξσ 

ΑΡΔΘ – ΡΡΔ. Έυει μεςατοάρει ςξ βιβλίξ «Διραγχγή ρςημ Οξλιςική Θρλαμική Θρςξοία» ςξ ξπξίξ είμαι σπϊ 

έκδξρη. Δίμαι ρσμεογάςηπ ρςξ Ιέμςοξ Λελεςόμ και Δοεσμόμ ςξσ γμχρςξϋ αοαβικξϋ δικςϋξσ Al 

Jazeera και ενχςεοικϊπ ρσμεογάςηπ ςξσ Ιέμςοξσ Λερξγειακόμ, Λεραμαςξλικόμ και Θρλαμικόμ 

Ρπξσδόμ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Οελξπξμμήρξσ.   

 
Πεοίληψη 
Σε ασςό ςξ άοθοξ γίμεςαι μια ποξρπάθεια μα απξδξθεί μια ρσμξπςική μα και ρσμάμα ρατή εικόμα ςηπ 

ενέγεορηπ ρςημ Υεμέμη. Η μελέςη ςηπ ενέγεορηπ ασςήπ έυει ιδιαίςεοη ρημαρία, επειδή η Υεμέμη αμήκει 

ρςη ζώμη ςωμ πεςοελαιξπαοαγωγικώμ αοαβικώμ υωοώμ με ςιπ τιλξδσςικέπ παοαδξριακέπ 

ξικξγεμειακέπ μξμαουίεπ. Όπωπ είμαι γμωρςό, η αοαβική υεορόμηρξπ καςέυει ςξ 66 % ςωμ παγκξρμίωμ 

απξθεμάςωμ πεςοελαίξσ, γι’ ασςό ςα κοάςη ςηπ πεοιξυήπ ρε ρσμεογαρία με ςημ κσβέομηρη ςωμ Η.Π.Α. 

καςαβάλλξσμ κάθε πξλιςική ποξρπάθεια για μα είμαι ξι ενελίνειπ ςηπ ενέγεορηπ σπό έλεγυξ και εμςόπ 

ςηπ υώοαπ, μέυοι μα βοεθεί μια απξδεκςή λύρη, πξσ θα ικαμξπξιξύρε ςιπ αμςιμαυόμεμεπ πλεσοέπ.  

Αουικά γίμεςαι μια αμαρκόπηρη ςηπ ιρςξοίαπ ςηπ υώοαπ για μα καςαμξήρξσμε πώπ καςέληναμ ξι 

βαρικέπ ενξσρίεπ ρςα υέοια ςξσ ποξέδοξσ Σάλευ από ςξ 1978. Σςη μελέςη ασςή παοξσριάζξμςαι ςα 

κύοια θοηρκεσςικά δόγμαςα ςηπ υώοαπ, ξ θερμόπ ςηπ τσλήπ και ξ οόλξπ ςξσ ρςημ πξοεία ςωμ 

ενελίνεωμ και ξι κύοιεπ τσλέπ πξσ ρσμθέςξσμ ςημ κξιμωμία ςηπ υώοαπ. Γίμεςαι μια αματξοά ρςιπ 

ξικξμξμικέπ και κξιμωμικέπ ρσμθήκεπ ςξσ λαξύ ςηπ υώοαπ πξσ ςξμ ώθηραμ ποξπ ςημ ενέγεορη. Επίρηπ 

γίμεςαι μια λεπςξμεοή καςαγοατή ςωμ κσοίωμ μελώμ ςηπ αμςιπξλίςεσρη πξσ επιδιώκξσμ ςημ αλλαγή 

ςξσ πξλιςικξύ ρσρςήμαςξπ με ςημ πςώρη ςξσ καθερςώςξπ. Η εογαρία ασςή μελεςάει ςα ρςάδια ςηπ 

ενέγεορηπ και ςα αδύμαμα ρημεία ςξσ καθερςώςξπ ρςημ αμςιμεςώπιρη ςηπ, καθώπ και ςημ αοαβική 

ποωςξβξσλία ςξσ Σσμβξσλίξσ Σσμεογαρίαπ ςωμ υωοώμ ςξσ κόλπξσ για ςημ επίλσρη ςηπ κοίρηπ και 

ςασςόυοξμα ςη ρςάρη ςξσ καθερςώςξπ και ςηπ αμςιπξλίςεσρηπ ρ’ ασςήμ. 

Σςξ άοθοξ ασςό επιυειοείςαι μια ρύμςξμη αμάλσρη ςξσ κιμήμαςξπ ςωμ Χξσθί και ςξσ εμτσλίξσ 

μεςανύ ςωμ ξπαδώμ ςξσ και ςξσ ρςοαςξύ ςξσ Σάλευ. Επίρηπ αμαλύει ςξ Κίμημα ςξσ Νόςξσ και ςιπ 

ποξρπάθειέπ ςξσπ για ςημ απόρυιρη από ςξ καθερςώπ ςξσ Σάλευ. Σημαμςική αματξοά γίμεςαι ρςημ 

ξογάμωρη «Αδελτξί Μξσρξσλμάμξι» και ρςξμ οόλξ ςηπ ρςημ πξλιςική ζωή ςηπ Υεμέμηπ. Τέλξπ ρςα 

ρσμπεοάρμαςα αμαπςύρρξμςαι κάπξιεπ ποξρωπικέπ εκςιμήρειπ και ποξξπςικέπ για ςξ μέλλξμ ςηπ 

ενέγεορηπ, ςιπ πιθαμόςηςεπ ςηπ επικοάςηρηπ ςηπ ΑλΚάιμςα και ςξμ καθξοιρςικό οόλξ ςωμ Η.Π.Α ρςημ  

επίλσρη ςηπ κοίρηπ. 
 
Λένειπ Κλειδιά 
Υεμέμη, Σάλευ, Θερμόπ, Φσλή, Χάρρεμς, Δόγμα, Σξσμηςικό, Σιιςικό , Ζαϊμςί,  Ιρμαηλίςεπ, Αδελτξί 

Μξσρξσλμάμξι, Σαλατί, Οσαυαμπίςεπ, Αλκάιμςα, Σσμβξύλιξ Σσμεογαρίαπ, Χξσθί, Κίμημα Νόςξσ, 

Νςόυα, Ιοάμ, Η.Π.Α, Τοξμξκοαςία, Μέρη Αμαςξλή.
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Η Κοίρη ςηπ Υεμέμηπ: Αιςίεπ και Ποξξπςικέπ  

Ζ ρσγκέμςοχρη ςηπ ενξσρίαπ ρςα υέοια ςξσ ποξέδοξσ Ράλευ και ςηπ τσλήπ ςξσ «Υάρρεμς» είμαι 

ςξ κϋοιξ ποϊβλημα ςηπ Σεμέμηπ. Ζ άρκηρη ελέγυξσ ρςημ εκςελερςική ενξσρία απϊ ςξ καθερςόπ 

απξδσμάμχρε, ρςαδιακά, ςη μξμξθεςική και ςη δικαρςική ενξσρία και κλϊμιρε ςα θεμέλια ςηπ 

κξιμχμίαπ και ςηπ έμχρηπ εναιςίαπ ςηπ δσρλειςξσογίαπ ςξσ πξλιςικξϋ ρσρςήμαςξπ. Ζ καςάληφη 

ςξσ μϊςιξσ ςμήμαςξπ ςηπ υόοαπ απϊ ςημ Λ. Βοεςαμία ςξ 1841 εναιςίαπ ςηπ γεχρςοαςηγικήπ θέρηπ 

ςξσ ρςημ αοαβική, ςημ εοσθοά θάλαρρα και ςξμ κϊλπξ ςξσ Άμςεμ και ςξσ βξοείξσ ςμήμαςξπ απϊ 

ςιπ ξθχμαμικέπ δσμάμειπ ςξ 1848 ρήμαμε ςξμ καςακεομαςιρμϊ ςηπ Σεμέμηπ ρε δϋξ ςμήμαςα. Ζ 

απξυόοηρη ςηπ Λ. Βοεςαμίαπ ςξ 1967, η άμξδξπ ςξσ Μαρεοιρμξϋ ρςημ Αίγσπςξ και η πςόρη ςξσ 

καθερςόςξπ ςξσ «Θμάμη»1 απϊ ςημ επαμάρςαρη ςξσ Ρεπςεμβοίξσ 1962 αμαζχξγϊμηραμ ςιπ 

ελπίδεπ ςηπ εμξπξίηρηπ ςχμ δϋξ ςμημάςχμ ςηπ ίδιαπ υόοαπ, πξσ ξλξκληοόθηκε ςξ 1990. 

  α κϋοια θοηρκεσςικά δϊγμαςα ςηπ Σεμέμηπ είμαι δϋξ, ςξ ρξσμιςικϊ και ςξ δϊγμα ςχμ 

Εαψμςί. Ξι ξπαδξί ςξσ ρξσμιςικξϋ δϊγμαςξπ απξςελξϋμ ςξ 70% ςξσ πληθσρμξϋ και καςξικξϋμ ρςιπ 

κεμςοικέπ, μϊςιεπ και παοαλιακέπ πεοιξυέπ, εμό ξι ξπαδξί ςξσ δϊγμαςξπ Εαψμςί απξςελξϋμ 

πεοίπξσ ςξ 30% και είμαι εγκαςερςημέμξι ρςιπ βϊοειεπ πεοιξυέπ2. Σπάουει μια μικοή θοηρκεσςική 

μειξμϊςηςα με ςξ ϊμξμα «Θρμαηλίςεπ» πξσ ρυεςίζεςαι με ςξ ριιςικϊ δϊγμα και μια άλλη μικοή 

εβοαψκή μειξμϊςηςα μεοικόμ εκαςξμςάδχμ πξλιςόμ. Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ μελόμ ςηπ ςελεσςαίαπ 

είυε μεςαμαρςεϋρει ρςξ Θροαήλ μεςά ςημ ίδοσρή ςξσ. Ρσμήθχπ ϊλξι ξι ξπαδξί ςχμ δξγμάςχμ και 

ςχμ τσλόμ ςηπ κξιμχμίαπ ρσμβιόμξσμ ειοημικά και ςα ποξβλήμαςα ξνϋμξμςαι ϊςαμ σπάουξσμ 

πξλιςικέπ και ξικξμξμικέπ κοίρειπ.  

 Ξ θερμϊπ ςχμ τσλόμ απξςελεί έμα βαρικϊ ρσρςαςικϊ ςηπ κξιμχμίαπ. Ρςημ Σεμέμη 

σπάουξσμ 200 τσλέπ. Ξι 168 ζξσμ ρςξ βϊοειξ ςμήμα και ξι σπϊλξιπεπ ρςξ μϊςιξ ςμήμα, κσοίχπ 

ρςιπ ξοειμέπ πεοιξυέπ. Ξι τσλέπ ασςέπ εμςάυθηκαμ ρε εμόρειπ, ξι κσοιϊςεοεπ ςχμ ξπξίχμ είμαι 

ξι: Υάρρεμς, Λπκέιλ, Λεδυέςζ, Υξσμέιο και Ιεμςά3. Ξ ποϊεδοξπ και ξι πεοιρρϊςεοξι αμόςαςξι 

ανιχςξϋυξι ςξσ καςάγξμςαι απϊ ςη τσλή Υάρρεμς.4 Ξι πξλιςικέπ απξτάρειπ ςξσ κοάςξσπ 

επηοεάζξμςαι απϊ ςιπ ξικξμξμικέπ δσμαςϊςηςεπ και ςξμ πληθσρμϊ ςηπ κάθε τσλήπ. Ζ καςξυή 

ϊπλχμ απϊ ςα μέλη ςχμ τσλόμ θεχοείςαι έμαπ ρημαμςικϊπ παοάγξμςαπ πξσ μπξοεί μα επηοεάζει 

ςημ πξοεία ςχμ ενελίνεχμ επειδή ςξ ταιμϊμεμξ ασςϊ χθεί ρςημ ϋπαονη υιλιάδχμ έμξπλχμ 

ξμάδχμ. Όμχπ, ξι τσλεςικέπ ρσγκοξϋρειπ ρε ξοιρμέμεπ πεοιξυέπ απξςελξϋμ ςοξυξπέδη ρςημ 

ξλξκλήοχρη ςχμ επεμδσςικόμ, αμαπςσνιακόμ κσβεομηςικόμ ρυεδίχμ και ςηπ κξιμήπ χτέλειαπ.  

 Ζ υειοξςέοεσρη ςχμ πξλιςικόμ και ςχμ κξιμχμικόμ ρσμθηκόμ αμάγκαρε ςα κϊμμαςα 

ςηπ αμςιπξλίςεσρηπ μα δημιξσογήρξσμ, απϊ κξιμξϋ, ςη γμχρςή « Ιξιμή Ρσμάμςηρη» με ρκξπϊ ςημ 

αμαςοξπή ςξσ καθερςόςξπ ςξσ Ράλευ, πξσ βοίρκεςαι ρςημ ενξσρία απϊ ςξ 1978. Ζ Ιξιμή 

Ρσμάμςηρη πεοιλαμβάμει ςα ενήπ 7 απϊ ςα κϊμμαςα ςηπ αμςιπξλίςεσρηπ: ςξ Ρξριαλιρςικϊ κϊμμα, 

                                                 
1Σν θαζεζηώο ηνπ «Ικάκε» ζπγθεληξώλεη ηελ πνιηηηθή εμνπζία ζην ζξεζθεπηηθό εγέηε θαη κνηάδεη θαηά πνιύ 
κε ην θαζεζηώο ηνπ Ιγηαηνπιάρ Υνπκέηλί ζην Ιξάλ . Σν ζηηηηθό δόγκα δηαθέξεη από ην ζνπληηηθό ζην εμήο: ην 
ηζιακηθό ραιηθάην έπξεπε λα παξακείλεη πεξηνξηζκέλν ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πξνθήηε Μνπρακέλη, 
δει. ζην παηδηά ηνπ εμάδειθνπ ηνπ Αιί (Υαζάλ θαη Υνπζέηλ). Οη ζνπλίηεο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεηεία ηνπ Αιί, 
αιιά ππνζηεξίδνπλ όηη ην Υαιηθάην αλήθεη ζηνπο άμηνπο ηεο ηζιακηθήο θνηλσλίαο θαη όρη ζε ζπγγελείο, γηαηί 
δελ απνηειεί θιεξνλνκηθό δηθαίσκα .Η αιιαγή απηή ζπληειέζηεθε πεξίπνπ 40 ρξόληα κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ 
Ιζιάκ. 
2 Φνπάλη Αι αιαρί, «νη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Τεκέλε θαηά ηελ πεξίνδν (2006-2015)», 
Δθεκεξίδα Alquds Al Arabi, Λνλδίλν, 25 Οθησβξίνπ 2006. 
3 Aljazeera.net, «Οη θπιέο ζηε Τεκέλε», (01/03/11),(Ηκ/λία πξόζβαζεο: 14 Απξηιίνπ 2011), 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/148B2E18-1099-46E2-9E38-A63225486015.htm 
4 Φνπάλη Αι αιαρί, «Οη αλεπίζεκνη θνξείο, ε θνηλσλία θαη ην πνιηηηθό ζύζηεκα ζηε Τεκέλε», (27/03/11),( 
Ηκ/λία πξόζβαζεο: 28 Μαξηίνπ 2011), http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8213D050-2AF9-4689-9522-
2BC7514AF572.htm?GoogleStatID=27 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8213D050-2AF9-4689-9522-2BC7514AF572.htm?GoogleStatID=27
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8213D050-2AF9-4689-9522-2BC7514AF572.htm?GoogleStatID=27
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ςξ κϊμμα ςηπ Λεςαοοσθμιρςικήπ Ρσγκέμςοχρηπ ςηπ Σεμέμηπ, πξσ ελέγυεςαι απϊ ςημ ξογάμχρη 

«Αδελτξί Λξσρξσλμάμξι», ςξ κϊμμα ςηπ Μαρεοιρςικήπ Καψκήπ Δμχςικήπ Ξογάμχρηπ5, ςξ κϊμμα 

Λπαάθ, ςξ Ιϊμμα ςηπ Ρεπςεμβοιαμήπ Ρσγκέμςοχρηπ, ςημ Έμχρη ςχμ Καψκόμ Δσμάμεχμ ςηπ 

Σεμέμηπ και ςξ κϊμμα ςηπ Δικαιξρϋμηπ.6  

 Ξι κϋοιξι παοάγξμςεπ ςηπ ενέγεορηπ ρςημ Σεμέμη είμαι ξι ενήπ: Ζ απξσρία 

αμαπςσνιακξϋ και ξικξμξμικξϋ ρυεδίξσ, ξι ρσμέπειεπ ςξσ πξλέμξσ ςηπ κσβέομηρηπ με ςξ κίμημα 

ςχμ Υξσθί, ςα ξλέθοια ταιμϊμεμα ςηπ τςόυειαπ, ςηπ διατθξοάπ και ςηπ σπξβάθμιρηπ ςξσ 

επιπέδξσ διαβίχρηπ παοά ςημ ϋπαονη ειρξδημάςχμ ςξσ πεςοελαίξσ, ςξ κίμημα ςξσ Μϊςξσ 

(αλυιοάκ αλ Tζεμξϋμπι) και ςα αιςήμαςά ςξσ για απϊρυιρη, ξ μξμξκξμμαςιρμϊπ, η 

πεοιθχοιξπξίηρη ςχμ άλλχμ πξλιςικόμ δσμάμεχμ, η καςαπάςηρη ςχμ ρςξιυειχδόμ αμθοχπίμχμ 

δικαιχμάςχμ, ϊπχπ ςηπ ελεσθεοίαπ ςηπ έκτοαρηπ και ςηπ εμημέοχρηπ, ςξ σφηλϊ πξρξρςϊ ςχμ 

αμαλτάβηςχμ, η αϋνηρη ςξσ τϊβξσ πξσ ποξκαλεί η Αλ Ιάιμςα και η εκμεςάλλεσρή ςξσ με ςημ 

εταομξγή καςαρςαλςικόμ μέςοχμ εμαμςίξμ ςηπ ξπξιαρδήπξςε ποξρπάθειαπ αλλαγήπ ςξσ 

πξλιςικξϋ καςερςημέμξσ, η παοαβίαρη ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ εθμικήπ κσοιαουίαπ με ςημ 

παοαυόοηρη, ρςιπ αμεοικαμικέπ δσμάμειπ ςξσ δικαιόμαςξπ επέμβαρηπ με ςημ αιςιξλξγία ςηπ 

πάςανηπ ςηπ Αλ Ιάιμςα7 και ξι ποξρπάθειεπ ςξσ Ράλευ μα κληοξδξςήρει ςημ ενξσρία ρςξ γιξ ςξσ.  

 Ξι επιςσυίεπ ςχμ ενεγέορεχμ ρςημ Αίγσπςξ και ρςημ σμηρία έδχραμ πμξή αιριξδξνίαπ και 

δημιξϋογηραμ ςιπ ποξωπξθέρειπ για ςημ ξοιρςική απξυόοηρη ςξσ ποξέδοξσ Ράλευ και ςξσ 

κϊμμαςξπ ςξσ. Ζ ρημεοιμή δσρμεμήπ θέρη ςξσ καθερςόςξπ τάμηκε απϊ ςιπ διατξοεςικέπ ρςάρειπ 

ςξσ κσβεομόμςξπ κϊμμαςξπ ςξσ «Καψκξϋ Ρσμεδοίξσ» ςξσ Ράλευ ρςξμ καςαλξγιρμϊ ςχμ λϊγχμ ςηπ 

ενέγεορηπ. Αουικά, καςηγϊοηρε ςιπ νέμεπ σπηοερίεπ, έπειςα ςξσπ ιρλαμιρςέπ ςοξμξκοάςεπ ςηπ Αλ 

Ιάιμςα και μεςά ςξ κϊμμα ςηπ Λεςαοοσθμιρςικήπ Ρσγκέμςοχρηπ ςηπ Σεμέμηπ (ςχμ Αδελτόμ 

Λξσρξσλμάμχμ)8. Ζ έλλειφη εμπιρςξρϋμηπ μεςανϋ ςηπ αμςιπξλίςεσρηπ και ςξσ Ράλευ και η 

αποξθσμία ςξσ ςελεσςαίξσ μα απξυχοήρει απϊ ςημ ηγερία ςηπ υόοαπ έκαμε ςξ καθερςόπ μα 

απειλήρει με εμτϋλιξ πϊλεμξ, γεγξμϊπ πξσ επιβεβαιόθηκε απϊ ςξμ Ξ.Ζ.Δ.9 

 Ξι διαδηλόρειπ νέρπαραμ ρςιπ 29 Δεκεμβοίξσ 2010, εναιςίαπ ςηπ ςοξπξπξίηρηπ ςξσ 

ρσμςάγμαςξπ απϊ ςξ κσβεομόμ Καψκϊ Ρσμεδοιακϊ κϊμμα, με ρκξπϊ μα επιςοαπεί ρςξμ ποϊεδοξ 

μα είμαι σπξφήτιξπ για ςξ ποξεδοικϊ ανίχμα. Ξι διαδηλόρειπ, πξσ ρσμευίζξμςαι μέυοι ρήμεοα 

εναπλόθηκαμ ρε ϊλα ςα μέοη ςηπ υόοαπ και ςη γεμέςειοα ςξσ ίδιξσ ςξσ ποξέδοξσ. Ξ Αμπξϋ 

Λπακέο Αλ Ιαομπί, σπξσογϊπ ςχμ ενχςεοικόμ ςηπ Σεμέμηπ, καςαλϊγιρε ςιπ εσθϋμεπ ςηπ 

πξλιςικήπ κοίρηπ ρςιπ άρυημεπ ξικξμξμικέπ ρσμθήκεπ ςηπ υόοαπ. Ρϋμτχμα με ςξμ ίδιξ, η 

τςόυεια πλήςςει ςξ 40% ςχμ 23 εκαςξμμσοίχμ πξλιςόμ ςηπ υόοαπ, πξσ ζξσμ με ημεοξμίρθιξ 

κάςχ ςχμ δϋξ δξλαοίχμ. Ρσγκεκοιμέμα, ςα δϋξ ςοίςα ςξσ πληθσρμξϋ αμςιμεςχπίζξσμ 

επιριςιρςικά ποξβλήμαςα10. Αουικά, ςξ κίμημα ςηπ Μεξλαίαπ ςηπ Σεμέμηπ, πξσ ηγείςαι ςηπ 

                                                 
5 Οη νπαδνί ηνπ θόκκαηνο απηνύ πηνζεηνύλ ηελ παλαξαβηθή ηδενινγία ηνπ Σδακάι Ακπληνύι Ναζζέξ ηεο 

Αηγύπηνπ. 
6 Aljazeera.net, «Η αληηπνιίηεπζε ηεο Τεκέλεο», (01/03/11),( Ηκ/λία πξόζβαζεο: 11 Απξηιίνπ 2011) 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D9ABD38F-CFC6-4C5F-BB10-D9407BFB96D2.htm 
7 Σν θαζεζηώο άιερ είλαη από ηνπο θύξηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ πόιεκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο ζην ρώξν 
ηεο Μέζεο Αλαηνιήο . ζθνπόο ηνπ είλαη λα θεξδίδεη ηε ζπκπάζεηα θαη ρξεκαηνδόηεζε ησλ Η.Π.Α σο κέζν γηα 
λα θξαηεζεί ζηελ εμνπζία. 
8 Alarabiya.net, «Μάρε κέρξη εζράησλ κεηαμύ ηνπ άιερ θαη ησλ Αδειθώλ Μνπζνπικάλσλ», (27/03/11), (28 
Μαξηίνπ 2011), http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/27/143234.html . Η νξγάλσζε «Αδειθνί 
Μνπζνπικάλνη» ζηήξημε ηνλ πξόεδξν άιερ από ην 1978, γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν ηεο «Μαξμηζηηθήο 
ηδενινγίαο», πνπ πξνεξρόηαλ από ηνλ Νόην . Σν ηειηθό «δηαδύγην» κεηαμύ ησλ πιεπξώλ έιαβε ρώξα κεηά ηηο 
επηζέζεηο ηεο 11 επηεκβξίνπ, όηαλ ν άιερ πήξε ην κέξνο ησλ Η.Π.Α, γηα λα ζπγθεληξώζεη ηελ εμνπζία 
εθδηώθνληαο ηνπο ηζιακηζηέο. 
9 Aljazeera.net, «ν Ο.Η.Δ πξνεηδνπνηεί γηα εκθύιην πόιεκν ζηελ Τεκέλε», (03/12/10), (Ηκ/λία πξόζβαζεο: 
10 Απξηιίνπ 2010), http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A731ED0C-F0B8-4A12-9D6E-4D2054D6AB2E.htm 
 
10 Alarabiya.net, «νη δηαδειώζεηο θηάλνπλ ζηελ γελλήηξηα ηνπ άιερ»,(08/03/11), (Ηκ/λία πξόζβαζεο: 08 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/27/143234.html
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A731ED0C-F0B8-4A12-9D6E-4D2054D6AB2E.htm
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ενέγεορηπ, ρε ρσμεογαρία με ςα κϊμμαςα ςηπ αμςιπξλίςεσρηπ ζήςηρε ςημ παοαίςηρη 30 

ρσγγεμόμ ςξσ Ράλευ απϊ ςιπ θέρειπ-κλειδιά ςξσ κοάςξσπ. όοα ςξ κϋοιξ αίςημα είμαι η άμερη 

απξυόοηρη ςξσ Ράλευ άμεσ ϊοχμ εναιςίαπ ςχμ αιμαςηοόμ ρσγκοξϋρεχμ πξσ ποξκάλεραμ ξι 

δσμάμειπ ςξσ καθερςόςξπ ειπ βάοξπ ςχμ διαδηλχςόμ και ξδήγηραμ ρςξ θάμαςξ δεκάδχμ και ςξμ 

ςοασμαςιρμϊ εκαςξμςάδχμ. 

 ξ καθερςόπ Ράλευ δέυςηκε ρξβαοά πλήγμαςα μεςά ςημ παοαίςηρη πξλιςικόμ, 

διπλχμαςόμ και μιαπ ξμάδαπ αμόςαςχμ ρςοαςιχςικόμ με ρημαμςικϊςεοξ ςξμ αουηγϊ ςηπ 

βξοειξδσςικήπ ρςοαςιχςικήπ πεοιξυήπ, ρςοαςηγϊ Αλί Λξσυρέμ Αλ Αυμέο, πξσ πήοε ςξ μέοξπ ςχμ 

ενεγεομέμχμ, καθόπ και ςξμ ποόημ σπξσογϊ εθμικήπ αμϋμηπ Αμπμςξσλάυ Ξσΐλε.11 ξ Ρσμβξϋλιξ 

ςχμ Ξσλεμάδχμ ςηπ Σεμέμηπ, πξσ καςέυει μια διακεκοιμέμη θέρη ρςη ρσμςηοηςική κξιμχμία ςηπ 

υόοαπ, δια ςξσ Ρεΐυη Αμπμςξϋλ Λαςζίμς Αλ Εεμςαμςί σπξρςήοινε ςη θέρη ςχμ διαδηλχςόμ και 

ζήςηρε ςημ ειοημική μεςάβαρη ςηπ ενξσρίαπ με ςημ απξυόοηρη ςξσ Ράλευ μέυοι ςξ ςέλξπ ςξσ 

2011 12. Δπίρηπ, ςξ «Ρσμβξϋλιξ ςηπ Ρσμπαοάρςαρηπ», σπϊ ςημ ηγερία ςξσ τσλάουξσ Υξσρέιμ Αλ 

Αυμέο, πξσ είμαι πξλιςικϊπ ρσμαρπιρμϊπ ςχμ Τσλόμ ςηπ Σεμέμηπ, ςάυθηκε με ςξ μέοξπ ςχμ 

διαδηλχςόμ, σιξθεςόμςαπ ςα αιςήμαςά ςξσπ13.α πλήγμαςα ασςά θα επιρπεϋρξσμ ςη διαδικαρία 

ςηπ πςόρηπ ςξσ καθερςόςξπ. 

 Ζ ρσμευήπ ποξρυόοηρη μέχμ τσλόμ ρςημ ενέγεορη ϊπχπ ςηπ τσλήπ Αλ Υιμέ, ςηπ 

ξπξίαπ αοκεςά μέλη αμήκξσμ ρςιπ έμξπλεπ δσμάμειπ, καθόπ επίρηπ και ςξσ ρημαμςικϊςεοξσ 

τϋλαουξσ ςηπ υόοαπ, Ράμςικ Αλ Αυμέο, ηγέςη ςηπ τσλήπ Υάρρεμς και βαρικξϋ σπξρςηοικςή ςξσ 

καθερςόςξπ, δσρυέοαμαμ ςη θέρη ςξσ Ράλευ. Ξι ρπαρμχδικέπ κιμήρειπ ςξσ ςελεσςαίξσ δε 

βοήκαμ αμςαπϊκοιρη ρςα κϊμμαςα ςηπ Ιξιμήπ Ρσμάμςηρηπ ςηπ αμςιπξλίςεσρηπ, πξσ απαιςξϋμ 

απϊ ςξμ ίδιξ οιζικέπ και άμερεπ πξλιςικέπ και ξικξμξμικέπ μεςαοοσθμίρειπ. 

 ξ μέλλξμ ςξσ καθερςόςξπ Ραλέυ δεμ εναοςάςαι μϊμξ απϊ ςξμ ίδιξ, αλλά και απϊ ςη 

ρςάρη ςχμ γειςξμικόμ αοαβικόμ υχοόμ ςξσ Ιϊλπξσ, καθόπ και απϊ ςη ρςάρη ςχμ μεγάλχμ 

δσμάμεχμ, κσοίχπ, ςχμ Ζ.Ο.Α. Ζ Ραξσδική Αοαβία, πξσ αρκεί soft diplomacy για ςημ επίλσρη 

ςηπ κοίρηπ, θα παίνει καθξοιρςικϊ οϊλξ ρςημ πξοεία ςξσ Ράλευ, διϊςι είμαι η κϋοια πηγή ςηπ 

ξικξμξμικήπ ρςήοινηπ ςξσ καθερςόςξπ ςξσ. Σπάουει μια μειξμϊςηςα Θρμαηλιςόμ, πξσ είμαι πιξ 

κξμςά ρςξ ριιςικϊ δϊγμα, μέρα ρςη Ραξσδική Αοαβία ςχμ Ξσαυαμπιςόμ. Ζ ιρυσοή κεμςοική 

κσβέομηρη ςηπ Ραξσδικήπ Αοαβίαπ και η ρυεςική ξικξμξμική εσημεοία εμπξδίζξσμ ςα μέλη ςηπ 

μειξμϊςηςαπ ασςήπ μα ποξυχοήρξσμ ρε πξλιςικά αιςήμαςα. Ξ τϊβξπ ςηπ αλλαγήπ ςξσ status quo 

ρςημ Σεμέμη αμηρσυεί ςξσπ Ραξσδάοαβεπ ρυεςικά με ςη ρϋγκλιρη μεςανϋ ςχμ Θρμαηλιςόμ και 

ςχμ Υξσθί. Ζ πιθαμή επικοάςηρη ςηπ αμαουίαπ ρςη υόοα θα απειλήρει ςημ αρτάλεια ςχμ 

αοαβικόμ υχοόμ ςξσ κϊλπξσ δίμξμςαπ ποϊρτξοξ έδατξπ ρςιπ ακοαίεπ ξογαμόρειπ για ςημ 

ποαγμαςξπξίηρη ςχμ ρυεδίχμ ςξσπ. 

 Αμ και η ποχςξβξσλία για ςημ ειοήμη απϊ ςξ Ρσμβξϋλιξ Ρσμεογαρίαπ ςχμ αοαβικόμ υχοόμ ςξσ 

Ιϊλπξσ έγιμε απξδεκςή απϊ ςξμ Ράλευ14, με κϋοιξ ρκξπϊ ςημ παοαυόοηρη ςηπ ενξσρίαπ ρςξμ 

                                                                                                                                                  

Μαξηίνπ 2011), http://www.alarabiya.net/mob/ar/140702.html 
11 Ικπξαρίκ Αι Καληίκη, «Η απόζρηζε ζηξαηησηηθώλ επηζπεύζεη ηελ πηώζε ηνπ αιέρ», (22/03/11),( Ηκ/λία 
πξόζβαζεο: 22 Μαξηίνπ 2011), http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A5357AA0-9203-4DD6-8AAF-
594D49235467.htm?GoogleStatID=21. 
12 αρέξ Αι Αρκέλη, «Η ζέζε ησλ Οπιεκάδσλ ηεο Τεκέλεο από ηηο δηαδειώζεηο»,(05/03/11), ( Ηκ/λία 
πξόζβαζεο: 08 Μαξηίνπ 2011), http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8941C2BD-F655-4FB9-9F2B-
958F72177326.htm?GoogleStatID=22 
13 Ακπληέ Αηζέ, «ην πκβνύιην ηεο πκπαξάζηαζεο»,(23/02/11), (Ηκ/λία πξόζβαζεο: 23 Φεβξνπαξίνπ 
2011), http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0CE8854A-6DFE-4A09-BDDF-E530E575CD09.htm 
14 bbc.co.uk, «ν άιερ είλαη έηνηκνο γηα κεηαβίβαζε ηεο εμνπζίαο», (11/04/11),( Ηκ/λία πξόζβαζεο 11 
Απξηιίνπ 2011), http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110411_yemen_new_latest.shtml. Ο 
άιερ αξρηθά απέξξηςε ην ζρέδην απηό θαη ην ζεώξεζε επέκβαζε ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηεο ρώξαο 
θαηεγνξώληαο ην Καηάξ σο ππεύζπλν . Η πξαγκαηηθόηεηα δείρλεη όηη ηα πεξηζώξηά ηνπ ζηελεύνπλ θαη νη 
επηινγέο ηνπ είλαη ειάρηζηεο. 

http://www.alarabiya.net/mob/ar/140702.html
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A5357AA0-9203-4DD6-8AAF-594D49235467.htm?GoogleStatID=21
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A5357AA0-9203-4DD6-8AAF-594D49235467.htm?GoogleStatID=21
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8941C2BD-F655-4FB9-9F2B-958F72177326.htm?GoogleStatID=22
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8941C2BD-F655-4FB9-9F2B-958F72177326.htm?GoogleStatID=22
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0CE8854A-6DFE-4A09-BDDF-E530E575CD09.htm
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110411_yemen_new_latest.shtml
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αμςιποϊεδοξ ςξσ Αμπεμςοαμπξϋ Λαμρξϋο Υαμςί και ςξ ρυημαςιρμϊ κσβέομηρηπ εθμικήπ εμϊςηςαπ 

, απξοοίτθηκε απϊ αοκεςά μέλη ςηπ αμςιπξλίςεσρηπ,15επειδή δεμ πεοιλαμβάμει ϊοξσπ 

παοαπξμπήπ ςξσ Ράλευ και ςχμ ρςελευόμ ςηπ κσβέομηρήπ ςξσ ρςη δικαιξρϋμη για ςα εγκλήμαςά 

ςξσπ.  

 

Το κίνημα του Νότου : 

 Ζ ποξρπάθεια ςξσ ηγέςη ςξσ ρξριαλιρςικξϋ κϊμμαςξπ ςξσ Μϊςξσ Αλί Ραλέμ Αλ Λπίδ16 μα 

απξρυιρςεί απέςσυε μεςά ςη ρςοαςιχςική ήςςα ςξσ απϊ ςιπ δσμάμειπ ςξσ Ράλευ ςξ 1994. Ξ λαϊπ 

ρςξ μϊςιξ και βϊοειξ ςμήμα σπξρςήοινε ςιπ ποξρπάθειεπ ςξσ Ράλευ ρςη ρσμέυιρη ςηπ ϋπαονηπ ςηπ 

έμχρηπ. Όμχπ, ςα μέςοα πξσ επιβλήθηκαμ αμέρχπ μεςά ςημ επικοάςηρη ςξσ καθερςόςξπ 

ξδήγηραμ ρε κοίρη, διϊςι εμίρυσραμ ςιπ αομξδιϊςηςεπ ςξσ Ράλευ ειπ βάοξπ ςχμ Μξςίχμ.  

  ξ Ιίμημα ςξσ Μϊςξσ ιδοϋθηκε ςξ 2007 με ρκξπϊ ςημ απϊρυιρη ςηπ Ρξριαλιρςικήπ Καψκήπ 

Δημξκοαςίαπ ςηπ Σεμέμηπ ςξσ Μϊςξσ απϊ ςξ καθερςόπ Ράλευ εναιςίαπ ςηπ διαςήοηρηπ ςχμ 

ξικξμξμικόμ αμιρξςήςχμ17 μεςανϋ ςξσ μϊςξσ και ςξσ βξοοά και ςηπ ρσγκέμςοχρηπ ςηπ ενξσρίαπ 

ρςα ποϊρχπα ςξσ καθερςόςξπ. ξ Ιίμημα ασςϊ απξςελείςαι απϊ ςξ Αμόςαςξ Ρσμβξϋλιξ ςηπ 

Διοημικήπ Ιιμηςξπξίηρηπ σπϊ ςξμ Υαράμ Λπαξϋμ, ςημ Αμόςαςη Δθμική Δπιςοξπή Αμεναοςηρίαπ 

ςξσ Μϊςξσ, ςξ Αμόςαςξ Δθμικϊ Ρσμβξϋλιξ ςηπ Απελεσθέοχρηπ, ςη Δημξκοαςική Ρσγκέμςοχρη 

ςχμ Μϊςιχμ και ςημ Έμχρη ςηπ Μεξλαίαπ και Τξιςηςόμ ςξσ Μϊςξσ. Ξι ξπαδξί ςξσ κιμήμαςξπ 

ποξκειμέμξσ μα μη δόρξσμ ρςξ Ράλευ ςξ έοειρμα μα απξποξραμαςξλίρει ςξσπ ενεγεομέμξσπ ςξ 

επιυείοημα ϊςι ξι μϊςιξι κοϋβξμςαι πίρχ απϊ ςημ ενέγεορη ρςαμάςηραμ, ποξρχοιμά, ςξ αίςημα 

ςηπ απϊρυιρηπ και η πλειξμϊςηςά ςξσπ σπξρςήοινε ςημ ενέγεορη. Δίμαι γεγξμϊπ ϊςι ποξςιμξϋμ μα 

σλξπξιήρει η ενέγεορη ςξμ ρςϊυξ απξμάκοσμρηπ ςξσ καθερςόςξπ, για μα διαποαγμαςεσςξϋμ με 

ςη μέα ηγερία ςα αιςήμαςά ςξσπ αογϊςεοα. 

 

Το σύγχρονο κίνημα των Χουθί:  

 Θδοϋθηκε ςξ 2000 απϊ ςξμ Υξσρέιμ Λπαμςέο Αλ Μςίμ Αλ Υξσθί ρςημ πεοιξυή Ραάμςα ρςξ 

βξοειξδσςικϊ μέοξπ ςηπ υόοαπ, κξμςά ρςα ρϋμξοα με ςη Ραξσδική Αοαβία, χπ πμεσμαςικϊ 

κίμημα. Ξι ξπαδξί ςξσ ακξλξσθξϋμ ςξ δϊγμα ςχμ Εαψμςί, πξσ είμαι παοακλάδι ςξσ ριιςικξϋ 

δϊγμαςξπ, πξσ ποερβεϋει ςημ ποχςξκαθεδοία ςξσ Θμάμη ρςημ πξλιςική ηγερία ςηπ υόοαπ. Όπχπ 

είμαι γμχρςϊ, ςξ ριιςικϊ δϊγμα υχοίζεςαι ρε διάτξοεπ ρυξλέπ ρκέφηπ. Ζ ριιςική ρυξλή ρκέφηπ 

ςχμ Εαψμςί είμαι η πιξ κξμςιμή ρςξσπ ρξσμίςεπ μξσρξσλμάμξσπ. ξ κίμημα ςχμ Υξσθί δεμ πιρςεϋει 

ρςξ ποξεδοικϊ ρϋρςημα ςηπ υόοαπ ξϋςε ρςξ ρϋμςαγμά ςηπ, αλλά είμαι αμαγκαρμέμξ μα ςα 

αμέυεςαι, διϊςι δεμ μπξοεί εκ ςχμ ποαγμάςχμ μα αλλάνει ςξ πξλιςικϊ καςερςημέμξ.  

  Ζ εδοαίχρη ςξσ κιμήμαςξπ ςχμ Ραλατί (Ξσαυαμπίςεπ), σπϊ ςημ ηγερία ςξσ Λακμπέλ Αλ 

Ξσαμςιγί, ρςιπ πεοιξυέπ ςχμ ξπαδόμ ςξσ δϊγμαςξπ Εαψμςί, με ςημ αμξυή ςξσ καθερςόςξπ, και ςξ 

                                                 
15 bbc.co.uk, «Η πξσηνβνπιία ηνπ Κόιπνπ πξνηείλεη ζην άιερ ηελ παξάδνζε ηεο εμνπζίαο ζηνλ 
αληηπξόεδξό ηνπ», (11/04/11),( Ηκ/λία πξόζβαζεο 11 Απξηιίνπ 2011) 
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110410_yemen_mediation.shtml?print=1 
16 Ο πξώελ πξόεδξνο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Τεκέλεο βξίζθεηαη ζηελ Δπξώπε θαη ππνθηλεί ηηο 
δηαδειώζεηο ζην Νόην, αιιά δελ επηδηώθεη ηε δεκόζηα εκθάληζή ηνπ θαηόπηλ επηζπκίαο ησλ παξαγόλησλ ηεο 
αληηπνιίηεπζεο ζην εζσηεξηθό θαη ζην εμσηεξηθό, γηα λα κε δώζεη ηελ επθαηξία ζην άιερ λα αιιάμεη ηελ 
πνξεία ησλ εμειίμεσλ ππέξ ηνπ. Alarabiya.net, « ε Αληηπνιίηεπζε δεηάεη από ηνλ Αιί αιέκ Αι Μπίδ λα κε 
εκθαληζηεί,(22/03/11),(23 Μαξηίνπ 2011), http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/22/142633.html 
17 Η πξνζπάζεηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζνζηαιηζηηθήο θξαηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ Ννηίνπ ηκήκαηνο, κεηά ηελ 
έλσζε, ζηελ νηθνλνκία ηεο ειεύζεξεο αγνξάο απέηπρε θαη πξνθάιεζε έλα νηθνλνκηθό ράζκα κεηαμύ Βνξξά –
Νόηνπ εμαηηίαο ησλ ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκώλ ηεο θπβέξλεζεο. 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110410_yemen_mediation.shtml?print=1
http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/22/142633.html


Η Κρίση της Υεμένης: Αιτίες και Προοπτικές | Aref al-Obeid 

 

 8 

μεγάλξ κξιμχμικϊ υάρμα αμάγκαραμ ςξμ ηγέςη Υαράμ Αλ Υξσθί μα αλλάνει ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ 

κιμήμαςξπ απϊ πμεσμαςικϊ ρε πξλιςικϊ και μα ακξλξσθεί ςξ ρςοαςιχςικϊ αγόμα, για μα 

αμςιμεςχπίρει ςιπ μέεπ ποξκλήρειπ (Ξσαυαμπίςεπ και καθερςόπ). Ρσμακϊλξσθα, ςξ κίμημα ασςϊ 

καςηγξοήθηκε απϊ ςιπ αουέπ ϊςι ρσμδέεςαι με ςξ Θοάμ. Ξι Θοαμξί και ξι ριίςεπ γεμικά διάκειμςαι 

εσμεμόπ ρςξσπ ξπαδξϋπ ςχμ Υξσθί για πξλιςικξϋπ και θοηρκεσςικξϋπ λϊγξσπ. Ξι Υξσθί με ςη 

ρειοά ςξσπ θεχοξϋμ ςξμ εασςϊ ςξσπ αμενάοςηςη ξμςϊςηςα απϊ ςξ κοάςξπ ςηπ Σεμέμηπ και για 

ασςϊ δεμ ςξσπ εμξυλεί η ρσμεογαρία με ςημ ευεοάμη αμ ενσπηοεςεί ςξσπ ρκξπξϋπ ςηπ ξμςϊςηςαπ 

ασςήπ και ϊυι ςξσ κοάςξσπ ςξσπ18. Οαοά ςημ αμακάλσφη ϊπλχμ ιοαμικήπ καςαρκεσήπ απϊ ςξ 

ρςοαςϊ ςηπ Σεμέμηπ ρςξμ πϊλεμξ καςά ςχμ Υξσθί, ςξ Θοάμ, επίρημα, αομήθηκε ςημ αμάμεινή ςξσ 

και επιβεβαίχρε ςημ αουή μη επέμβαρηπ ρςιπ ερχςεοικέπ σπξθέρειπ ςχμ άλλχμ υχοόμ και 

θεχοεί ςξ ζήςημα ςχμ Υξσθί ερχςεοικϊ θέμα ςηπ Σεμέμηπ και ϊςι ποέπει μα λσθεί με πξλιςικά 

μέρα19.  

  Ξι ρσγκοξϋρειπ αμάμερα ρςιπ δσμάμειπ ςχμ Υξϋθι και ςξσ ρςοαςξϋ καςά ςημ πεοίξδξ 

2004-2009, ρϋμτχμα με ςιπ εκςιμήρειπ ςχμ αμθοχπιρςικόμ ξογαμόρεχμ ςξσ Ξ.Ζ.Δ, ποξκάλεραμ 

ςξ θάμαςξ ςξσλάυιρςξμ 10.000 αμθοόπχμ και ςημ αμαγκαρςική μεςακίμηρη 100.000 - 120.000 ρε 

άλλεπ πεοιξυέπ, εναιςίαπ ςηπ ρκληοήπ αμςιμεςόπιρηπ ςχμ Υξϋθι απϊ ςξ ρςοαςϊ, αδιατξοόμςαπ 

ςιπ δσμαςϊςηςεπ για πξλιςική λϋρη20. Ζ «ρσμτχμία ςηπ Μςϊυα» -ρςξ Ιαςάο- μεςανϋ ςχμ δϋξ 

πλεσοόμ για ςη διεσθέςηρη ςξσ ζηςήμαςξπ δεμ εταομϊρςηκε εναιςίαπ ςηπ αποξθσμίαπ ςξσ 

καθερςόςξπ21. ξ κίμημα ςχμ Υξσθί υοηριμξπξιήθηκε απϊ ςξ καθερςόπ ςημ ποόςη τξοά για μα 

πεοιξοίρει ςημ ασνημέμη επιοοξή ςξσ κϊμμαςξπ ςηπ Λεςαοοσθμιρςικήπ Ρσγκέμςοχρηπ, «ςηπ 

ξογάμχρηπ Αδελτξί Λξσρξσλμάμξι», ςη δεϋςεοη τξοά για μα πεοιξοίρει ςημ επέκςαρη ςχμ 

Ξσαυαμπιςόμ, ϊςαμ σπήουε διατχμία μεςανϋ Σεμέμηπ και Ραξσδικήπ Αοαβίαπ, και ςημ ςοίςη, 

ϊςαμ ποξέκσφε ςξ θέμα ςηπ κληοξδϊςηρηπ ςηπ ενξσρίαπ απϊ ςξ Ράλευ ρςξ γιξ ςξσ. ϊςε ξι 

ρςοαςιχςικξί ρσγγεμείπ ςξσ ποξέδοξσ διατόμηραμ και εκμεςαλλεϋθηκαμ ςξσπ Υξσθί για μα 

ενξσδεςεοόρξσμ ςξ Ράλευ. Απϊ ςημ άλλη, ξ ίδιξπ ξ ποϊεδοξπ έρςελμε ςξσπ ρσγγεμείπ 

ρςοαςιχςικξϋπ αμςιπάλξσπ ςξσ ρςξ μέςχπξ ςηπ ρϋγκοξσρηπ με ςξσπ Υξσθί, για μα ςξσπ 

απξδσμαμόρει. Έςρι ξι δσμάμειπ ςηπ ποξεδοικήπ τοξσοάπ σπϊ ςη ηγερία ςξσ γιξσ ςξσ ποξέδοξσ 

δεμ πξλέμηραμ ςξσπ Υξσθί. Λπξοεί εϋκξλα μα παοαςηοήρει καμείπ πχπ ςξ κίμημα ασςϊ 

ανιξπξίηρε ςιπ ερχςεοικέπ διαμάυεπ εμςϊπ ςξσ καθερςόςξπ, για μα αμαπςσυθεί ξικξμξμικά και 

ρςοαςιχςικά, με ρκξπϊ μα διεκδικήρει ςημ ενξσρία απϊ ςξ γιξ ςξσ ποξέδοξσ22. 

 

                                                 
18 Μνπρακέλη Αδάλ Ακπνπ Ράο «ηζηνξηθή αλαζθόπεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θηλήκαηνο Υνπζί, ηνπο ζθνπνύο 
θαη ην κέιινλ ηνπ», Aljazeera.net, (16/11/09),(Ηκ/λία πξόζβαζεο: 28 Μαξηίνπ 2011), 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/02828B2F-EB20-42C6-BBB0-A04E30CD91D6.htm 
19 Γειώζεηο Υαζάλ Καζθάνπη , εθπξνζώπνπ ηνπ ηξαληθνύ ππνπξγείνπ ησλ εμσηεξηθώλ, «Ο Υνπζί θαη ην Ιξάλ 
απαληάλε ζηε αλά», (24/08/09),(Ηκ/λία πξόζβαζεο: 22 Φεβξνπαξίνπ 11), 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/76A783AD-3769-4C15-B8FA-68BF92608176.htm 
 
20 Ακπληνύι Καξίκ Αι Υάηνπαλί, Σα ιάζε πνπ δηέπξαμε ην θαζεζηώο άιερ ζηελ πηνζέηεζε ζηξαηησηηθώλ 
κέζσλ σο κνλαδηθή ιύζε ελίζρπζε ηε ζέζε ησλ Υνπζί, «ην Κίλεκα ησλ Υνπζί- Γεκηνπξγία θαη 
Ίδξπζε»,(28/03/11),) (Ηκ/λία πξόζβαζεο: 28 Μαξηίνπ 2011), 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/016B2643-F314-4725-8845-499C73810C78.htm?GoogleStatID=9  
21 Γηαρηά Αι Υνύζη , βνπιεπηήο ηνπ θνηλνβνπιίνπ ηεο Τεκέλεο ζηε ζπλέληεπμε ηνπ ζην aljazeera channel κε 
ζέκα « Οη δηαηάζεηο ηεο δηέλεμεο ζηε αάληα θαη νη νξίδνληεο ηεο ιύζεο», (24/08/09), (Ηκ/λία πξόζβαζεο: 
22 Φεβξνπαξίνπ 2011),  
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/80AD03B2-E4AB-4394-AB4A-86F4144F4373.htm 
22 Νάζζεξ Μνπρακέλη Νάζζεξ, «ε δηακάρε κε ηνπο Υνπζί, νη ξίδεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη νη νξίδνληεο ηεο 
ιύζεο», Κέληξν κειεηώλ Aljazeera (15/11/09),( Ηκ/λία πξόζβαζεο: 28 Μαξηίνπ 2011), 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A0081F3F-000F-48B4-AC7D-3FDD9F4F9670.htm 
  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/76A783AD-3769-4C15-B8FA-68BF92608176.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/016B2643-F314-4725-8845-499C73810C78.htm?GoogleStatID=9
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/80AD03B2-E4AB-4394-AB4A-86F4144F4373.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A0081F3F-000F-48B4-AC7D-3FDD9F4F9670.htm
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σμπέοαρμα  

 ξ κίμημα Υξσθί δε θα καςατέοει μα πεςϋυει ςη μεςαςοξπή ςξσ καθερςόςξπ απϊ πξλιςικϊ ρε 

θοηρκεσςικϊ, εναιςίαπ ςηπ επικοάςηρηπ ςχμ ρξσμιςόμ και η μξμαδική ςξσ ελπίδα είμαι η 

εμρχμάςχρή ςξσ ρςημ κξιμχμία χπ βαρικξϋ μέοξσπ ςξσ υάοςη ςηπ Σεμέμηπ. Οαοάλληλα η 

κσβέομηρη ξτείλει μα ρέβεςαι ςα δικαιόμαςά ςξσπ, διϊςι απξςελξϋμ πεοίπξσ ςξ έμα ςοίςξ ςξσ 

πληθσρμξϋ. 

 α ρυέδια διάλσρηπ ςηπ υόοαπ και ςηπ βϋθιρηπ ςηπ πεοιξυήπ ρςξμ πσοεςϊ ςξσ υάξσπ και 

ςηπ βίαπ είμαι ετικςά, αμ δεμ απξδευςεί ξ Ράλευ ςημ απξυόοηρή ςξσ απϊ ςημ ενξσρία. Ξι 

ενεγεομέμξι αμέςοεφαμ ςξ κλίμα τϊβξσ και ςοϊμξσ πξσ είυαμ επιβάλει ξι σπηοερίεπ αρταλείαπ 

και ξι δσμάμειπ ςηπ ενέγεορηπ ρςα δϋξ ςμήμαςα ςηπ υόοαπ εμόθηκαμ. Έςρι, ςα αιςήμαςα ςχμ 

Υξσθί και ςξσ κιμήμαςξπ ςξσ Μϊςξσ ςασςίρςηκαμ με ςα πξλιςικά και ξικξμξμικά αιςήμαςα ςξσ 

λαξϋ. 

Ζ οιζική επίλσρη ςηπ κοίρηπ εμςξπίζεςαι ρςημ πςόρη ςξσ καθερςόςξπ Ραλέυ, πξσ είμαι 

αμαγκαία για ςημ εθμική ρσμεμμϊηρη ϊλχμ ςχμ παοαγϊμςχμ ςηπ υόοαπ. Ζ θεχοία ςξσ πξλιςικξϋ 

κεμξϋ πξσ θα ποξέκσπςε ρε πεοίπςχρη πςόρηπ ςξσ καθερςόςξπ επειδή ςα πξλιςικά κϊμμαςα ςηπ 

υόοαπ ρςηοίζξμςαι ρςιπ δσμάμειπ ςχμ τσλάουχμ είμαι αβάριμη, καθόπ ξι εμπειοίεπ ςηπ Αιγϋπςξσ 

και ςηπ σμηρίαπ απέδειναμ ςξ αμςίθεςξ. Ξ Λξσυαμέμς Υαράμ μπιμ Ταοίμςι, ηγέςηπ ςξσ κϊμμαςξπ 

«Ρϋμδερμξπ ςχμ Οξλιςόμ ςηπ Σεμέμηπ», επιβεβαιόμει ϊςι η Αλ Ιάιμςα και η ςοξμξκοαςία θα 

εναταμιρςξϋμ μεςά ςημ απξμάκοσμρη ςξσ Ράλευ, γιαςί ξ λαϊπ ςηπ Σεμέμηπ ζηςάει ελεσθεοία, 

δημξκοαςία και ϊυι ίδοσρη ςξσ ιρλαμικξϋ υαλιτάςξσ, πξσ επιδιόκει η ξογάμχρη Αλ Ιάιμςα μα 

εγκαθιδοϋρει ρςη Λέρη Αμαςξλή23. Ξ κξρμικϊπ υαοακςήοαπ κσοιαουεί ρςξ κίμημα ςχμ 

διαδηλόρεχμ ρςη Σεμέμη. 

 Ξ ποϊεδοξπ Ράλευ μπξοεί μα εκμεςαλλεϋεςαι ςημ ξογάμχρη Αλ Ιάιμςα, για μα 

διαςηοήρει ςημ, σπϊ καςάοοεσρη, ενξσρία ςξσ δείυμξμςαπ ϊςι είμαι πιρςϊπ ρϋμμαυξπ ςηπ Δϋρηπ 

και ςχμ Ζ.Ο.Α. ρςξμ πϊλεμξ καςά ςηπ διεθμξϋπ ςοξμξκοαςίαπ, με ρκξπϊ ςξμ απξποξραμαςξλιρμϊ 

ςξσ λαξϋ απϊ ςημ ενέγεορη. Ζ καθσρςέοηρη ςηπ πςόρηπ ςξσ καθερςόςξπ ξτείλεςαι ρςξ 

διρςαγμϊ ςηπ αμεοικαμικήπ ηγερίαπ και ςχμ εσοχπαψκόμ υχοόμ και ρςη γεχγοατική θέρη ςηπ 

Σεμέμηπ ρςημ αοαβική υεορϊμηρξ. Ξ κίμδσμξπ ςηπ επέκςαρηπ ςχμ ςαοαυόμ ρςιπ σπϊλξιπεπ 

υόοεπ ςξσ Ιϊλπξσ θα επηοέαζε ςημ παγκϊρμια αγξοά πεςοελαίξσ. ασςϊυοξμα, η πεοίπςχρη 

αμςικαςάρςαρηπ ςξσ Ράλευ απϊ έμα μέξ δημξκοαςικϊ καθερςόπ αμηρσυεί ιδιαιςέοα ςιπ αοαβικέπ 

μξμαουίεπ ςηπ πεοιξυήπ μήπχπ επαμαρςαςήρξσμ ξι λαξί ςξσπ, για μα γλιςόρξσμ και ασςξί απϊ ςα 

ασςαουικά καθερςόςα ςξσπ.  

 α ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζει η Σεμέμη είμαι πξλλά και ρξβαοά. Ζ επιθσμία 

απξμάκοσμρηπ ςξσ Ράλευ, πξσ έμχρε ςξσπ αμςικαθερςχςικξϋπ, θα νευαρςεί μεςά ςημ πςόρη ςξσ. 

Ξ λαϊπ θα είμαι αμςιμέςχπξπ με ςημ ποαγμαςικϊςηςα ςηπ κξιμχμικήπ εναθλίχρηπ και ςχμ 

πξλιςικόμ διυαρμόμ ςχμ διατϊοχμ τσλόμ και πξλιςικόμ κξμμάςχμ. Έςρι για ςημ ίδοσρη ςξσ 

ρϋγυοξμξσ και εμχμέμξσ κοάςξσπ επιβάλλεςαι η αμαδιξογάμχρη ςξσ πξλιςικξϋ ρσρςήμαςξπ και 

η αμαδιάοθοχρη ςχμ δσμάμεχμ ςξσ ρςοαςξϋ και ρχμάςχμ αρταλείαπ με εθμικά και ϊυι 

τσλεςικά κοιςήοια. 

 Ξι Ζ.Ο.Α δεμ ποέπει μα θεχοξϋμ ςημ Σεμέμη μϊμξ ρϋμμαυξ για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ 

ςοξμξκοαςίαπ, αλλά θα ήςαμ υοήριμξ αμ αλλάνξσμ ςακςική με ςξ μα ρσμβάλξσμ ρςημ αμάπςσνη 

ςηπ υόοαπ μέρχ ςχμ ξικξμξμικόμ επεμδϋρεχμ, πξσ θα έυξσμ θεςικϊ αμςίκςσπξ ρςξ λαϊ. Ξ 

κϋοιξπ ρςϊυξπ είμαι η αμάδεινη εμϊπ ρϋγυοξμξσ κξιμχμικξϋ κοάςξσπ δικαίξσ. Ζ ξικξμξμική 

                                                 
23Aljazeera.net, «Πνηά είλαη ε Σύρε ηεο ΑιΚάηληα;», (20/02/11), (Ηκ/λία πξόζβαζεο: 20 Φεβξνπαξίνπ 2011), 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/58FEB1EE-5EDD-4C7A-9020-C61CD64D0AAA.htm 
 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/58FEB1EE-5EDD-4C7A-9020-C61CD64D0AAA.htm
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εσημεοία ςξσ λαξϋ θα εναλείφει ϊλα ςα ταιμϊμεμα ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, γιαςί ξ λαϊπ ςηπ Σεμέμηπ 

έυει ςαλαιπχοηθεί εδό και υοϊμια και η αμάγκη μα αιρθάμεςαι ϊςι δικαιξϋςαι μια πξλιςιρμέμη 

θέρη αμάμερα ρςξσπ ποξυχοημέμξσπ λαξϋπ ςξσ κϊρμξσ είμαι εναιοεςικά ρημαμςική. Ασςή θα 

είμαι η ςελεσςαία εσκαιοία ςηπ Δϋρηπ ρςη Σεμέμη, μεςά ςημ πςόρη ςξσ Ραλέυ, διϊςι ρε 

πεοίπςχρη απξςσυίαπ, ςα τξμςαμεμςαλιρςικά κιμήμαςα θα αμθήρξσμ και ασςή η υόοα θα 

απξςελέρει πηγή εναγχγήπ αρςάθειαπ και ςοξμξκοαςίαπ ποξπ ςιπ υόοεπ ςηπ Λέρηπ Αμαςξλήπ και 

ςηπ Δϋρηπ. 
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