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Π
αρά τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις 
περί του αντιθέτου, στην πρόσφα-
τη σύγκρουση Ισραήλ-Ισλαμικής 
Τζιχάντ, καμία πλευρά δεν πέτυχε 
τους σκοπούς της. Δίνοντας την 

κωδική ονομασία «Χαραυγή» στη στρατιωτική 
τους επιχείρηση κατά της δεύτερης σε δύναμη 
παλαιστινιακής οργάνωσης στη Γάζα, οι Ισραη-
λινοί φιλοδοξούσαν να απαλλαγούν άπαξ δια 
παντός από αυτήν. Από την άλλη, η Ισλαμική 
Τζιχάντ επέλεξε την ονομασία «Κοινό Μέτωπο» 
για τις επιχειρήσεις της, ελπίζοντας ότι όλες οι 
‘δυνάμεις της αντίστασης’ σε Γάζα και Δυτική 
Όχθη, θα συσπειρωθούν στο πλευρό της. Τίποτε 
από όλα αυτά δεν έγινε. Επίσης, κανέναν δεν 
εξέπληξε η επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός. 
Ακολουθώντας την πεπατημένη, η Αίγυπτος πρό-
τεινε τα αυτονόητα και ύστερα από τρία 24ωρα 
εκτοξεύσεων ρουκετών και αεροπορικών επι-
δρομών, ακόμα ένας γύρος βίας έκλεισε, μέχρι 
ανοίξει κάποτε ο επόμενος. Ωστόσο, δεν έλειψαν 
κάποιες σημαντικές καινοτομίες, που αξίζει να 
επισημανθούν.

Η «αμέτοχη» Χαμάς 
Αιτία της πρόσφατης σύγκρουσης Ισραήλ-Ι-

σλαμικής Τζιχάντ αποτέλεσε η σύλληψη του 
66χρονου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης, 
Μπασάμ Ασάαντι, που συνελήφθη από τους 
Ισραηλινούς στην πόλη Τζιενίν του βόρειου 
τμήματος της Δυτικής Όχθης προ δύο εβδομά-
δων. Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, ο Ασάαντι 
είχε καταφέρει να ανασυντάξει παλαιστινιακές 
ομάδες κρούσης, έτοιμες να πραγματοποιή-

σουν επιθέσεις ανά πάσα 
στιγμή. Εκ των υστέρων, 
ουδείς γνωρίζει εάν οι 
ισραηλινές υποψίες ήταν 
προσχηματικές. Εκ του 
αποτελέσματος όμως, δι-
απιστώνεται ότι η παρου-
σία της Ισλαμικής Τζιχάντ 

στη συγκεκριμένη ‘πόλη-φυτώριο’ ένοπλων πα-
λαιστινιακών ομάδων, ενοχλεί εδώ και καιρό όχι 
μόνο το Ισραήλ και τις (συνεργαζόμενες με αυτό) 
δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής, 
όσο και τους τοπικούς πυρήνες της Χαμάς που 
αναζητούν την πρωτοκαθεδρία. Έτσι, η ένοπλη 
αντίδραση της Ισλαμικής Τζιχάντ στις ισραηλινές 
αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα έλαβε καθαρά 
‘παραταξιακό’ χαρακτήρα, κάτι που δεν προκά-
λεσε τη συμπάθεια της Χαμάς, ώστε να πάρει 
και εκείνη τα όπλα. Όλως επιδεικτικά, η Χαμάς 
αποφάσισε να παρακολουθεί από απόσταση 
τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά στόχων 
της Ισλαμικής Τζιχάντ, εκφράζοντας τη συμπαρά-
στασή της με ανακοινώσεις στα ΜΜΕ. 

Η τήρηση ‘αποστάσεων ασφαλείας’ εκ μέ-
ρους της Χαμάς, εξηγείται. Παραμονές της πρό-
σφατης επίσκεψης Μπάιντεν στην περιοχή, είχε 
καταστεί σαφές προς όλους ότι καμία ουσιώδης 
εξέλιξη στο Παλαιστινιακό δεν θα ανακοινωνό-
ταν. Για να μην εκτεθεί υπέρμετρα ούτε η αμε-
ρικανική ηγεσία, ούτε η ηθικά φθαρμένη Πα-
λαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς και της 
παράταξης Φατάχ στην Ραμάλα, αποφασίστηκε 
ότι η Χαμάς έπρεπε να μην ανεβάσει τους πατρι-
ωτικούς της τόνους. Το κίνητρο για αυτό κρίθηκε 
η θέσπιση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με 
αποδέκτη την Χαμάς. Έτσι, Αίγυπτος και Κατάρ 
μεσολάβησαν ώστε να πραγματοποιηθούν παρα-

σκηνιακές επαφές μεταξύ Φατάχ και Χαμάς, για 
να λειάνουν το έδαφος των ΜΟΕ της ισραηλινής 
κυβέρνησης κατόπιν συνεννόησης με τις ΗΠΑ. 
Την επαύριον της αναχώρησης Μπάιντεν από το 
Τελ Αβίβ στην Τζέντα, ο ισραηλινός υπουργός 
άμυνας Μπένι Γκαντς ανακοίνωσε την παροχή 
14.000 αδειών εργασίας που δίνουν το δικαίωμα 
σε Παλαιστινίους της Γάζας να απασχοληθούν 
σε ισραηλινές βιομηχανικές μονάδες της μεθο-
ρίου. Αυτό ενίσχυσε την εικόνα της Χαμάς στην 
τοπική κοινωνία. Η εξέλιξη αυτή εμφανίσθηκε 
ως μία επιτυχής διαπραγματευτική επιτυχία της 
οργάνωσης, αλλά και μία σημαντική ένδειξη 
ότι η Χαμάς νομιμοποιείται να διατηρεί την de 
facto κυριαρχία της στη Γάζα. Με βάση όλα τα 
ανωτέρω, η Χαμάς δεν είχε κανέναν απολύτως 
λόγο να σιγοντάρει με την ‘πατριωτική ρητορι-
κή’ της Ισλαμικής Τζιχάντ. Αντιθέτως, άφησε να 
διαρρεύσει στα ΜΜΕ ότι η τοπική κοινή γνώ-
μη δεν επιθυμεί νέο κύκλο εχθροπραξιών με 
το Ισραήλ, επειδή οι 14.000 ισραηλινές άδειες 
εργασίας θα ακυρώνονταν, όταν ο στρατός θα 

έκλεινε τα σημεία διόδου προς την ισραηλινή 
επικράτεια. Όταν πλέον το φυλάκιο Έρεζ έκλει-
σε, οι παλαιστίνιοι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν 
να δουλέψουν στο Ισραήλ και οι βομβαρδισμοί 
άφηναν πίσω τους ερείπια, η Χαμάς αναδεικνυ-
όταν ως ο «ώριμος ενήλικας». Ουσιαστικά, η Χα-
μάς άφησε την Ισλαμική Τζιχάντ να εμφανίζεται 
ως μία οργάνωση που ενδιαφερόταν πρωτίστως 
για την αποφυλάκιση κάποιων στελεχών της που 
κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές, και πολύ 
λιγότερο για το κοινό καλό. 

Ο παράγοντας Ιράν 
σε παλαιστινιακό και Λίβανο

Την επομένη της σύλληψης του Μπασάμ 
Ασάαντι στην Τζενίν, ο ηγέτης της Ισλαμικής 
Τζιχάντ, Ζιάντ Αλ-Ναχάλε, που ζει μόνιμα στον 
Λίβανο, μετέβη εκτάκτως στην Τεχεράνη. Σκοπός 
της επίσκεψής του ήταν να δηλώσει με τον πιο 
ξεκάθαρο τρόπο ότι αναμένει έμπρακτη ιρανική 
στήριξη ενόψει της επικείμενης, τότε, ισραηλινής 
στρατιωτικής επιχείρησης. Παρότι θρησκευτικά η 

Ισλαμική Τζιχάντ δεν συμπεριλαμβάνεται στον 
Σιιτικό κόσμο, το ιρανικό καθεστώς αποτελεί τον 
επίσημο ιδεολογικό και οικονομικό προστάτη 
της οργάνωσης, γεγονός που απορρέει από την 
ανάγκη της Τεχεράνης να αποκτήσει ένα δικό της 
πιστό πιόνι στην ενδοπαλαιστινιακή σκακιέρα. 

Στην Τεχεράνη, ο Αλ-Ναχάλε ικανοποιήθηκε 
επικοινωνιακά από πληθώρα επισήμων συναντή-
σεων και δηλώσεων συμπαράστασης. Για πρώτη 
φορά στην Ιστορία των ένοπλων συγκρούσεων 
Ισραήλ-Γάζας, ο ηγέτης της εμπλεκόμενης παλαι-
στινιακής οργάνωσης βρισκόταν στην χώρα-πά-
τρωνα, και οι προσδοκίες ήταν μεγάλες. Ωστόσο, 
φρούδες αποδείχθηκαν οι ελπίδες της οργάνω-
σης ότι το Ιράν θα αξιοποιούσε τη συγκυρία για 
να εμπλακεί και αυτό ένοπλα στη σύγκρουση 
με το Ισραήλ – κάτι που δεν αναμενόταν έτσι κι 
αλλιώς από κανέναν (εκτός ίσως από την ίδια την 
Ισλαμική Τζιχάντ). 

Τίθεται το ερώτημα με ποιον τρόπο η Ισλαμι-
κή Τζιχάντ θα εμπεδώσει τα σωστά συμπεράσμα-
τα, συνεχίζοντας να διατηρεί ζωντανές τις προσ-
δοκίες της από την Τεχεράνη ή εάν θα αλλάξει 
τον προσανατολισμό της. Για την ώρα πάντως, 
ουσιώδης ιρανική στήριξη δεν εκδηλώθηκε.

Από την άλλη, ο συνδυασμός «ένδειξης συ-
μπάθειας» και «στρατιωτικής απάθειας» σίγουρα 
ελήφθη σοβαρά υπ’όψιν από την σιιτική οργά-
νωση Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο, η οποία 
και εκείνη εξαρτάται απόλυτα από το Ιράν. Η 
Χεζμπολάχ καλείται να εμπεδώσει ότι όταν δι-
ακυβεύονται τα ιρανικά εθνικά συμφέροντα, 
λίγη αξία διατηρούν οι δεσμεύσεις της Τεχεράνης 
στους τοπικούς συμμάχους της, όσο κι αν αυτοί 
έχουν προσφέρει έμπρακτα τις καλές τους υπη-
ρεσίες κατά το παρελθόν. Τώρα είναι η στιγμή 
που εφαρμόζεται η ιρανική Realpolitik, ενόσω 
βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για 
τον έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμμα-
τος στη Βιέννη. 

Πέραν αυτού, η στάση που τήρησε το Ιράν 
στην περίπτωση της σύγκρουσης Ισραήλ-Ισλα-
μικής Τζιχάντ αποτελεί ένα δυσάρεστο προη-
γούμενο για την Χεζμπολάχ, ενώ επιδιώκεται η 
υπογραφή τελικής συμφωνίας για την θαλάσ-
σια οριοθέτηση Ισραήλ-Λιβάνου. Ο ηγέτης της 
οργάνωσης Χασάν Νασράλα καλείται να λάβει 
σοβαρά υπ’ όψιν του το ενδεχόμενο, οι ηχηρές 
του φραστικές κορώνες ή οι επαπειλούμενες 
εκτοξεύσεις ρουκετών κατά της πλατφόρμας του 
κοιτάσματος Karish να μην τύχουν πρακτικής 
στήριξης από την κυβέρνηση της Τεχεράνης.
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στο ισραηλινό Πανεπιστήμιο Μπεν-Γκουριόν. Είναι 
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Μία νέα ενδοπαλαιστινιακή σκακιέρα

ANAΛΥΣΗ
Του Γαβριήλ Χαρίτου*

Οι επιχειρήσεις 
«Χαραυγή» και το 
«Κοινό Μέτωπο» δεν 
απέφεραν κέρδη

Ενας γύρος βίας 
έκλεισε, μέχρι 
ανοίξει κάποτε 
ο επόμενος

Προς μία ενδοπαλαιστινιακή διαμάχη;
Λίγες ώρες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε 
στα περίχωρα της Σιδώνας τον Σαΐντ Αλαεντίν. Ο Αλαεντίν υπήρξε για χρόνια ο άτυπος 
σύνδεσμος του παλαιστινίου προέδρου Αμπάς με το παλαιστινιακό στοιχείο στον Λίβανο. 
Παρότι δεν εντοπίσθηκε ο δράστης, διαφαίνεται πως πρόκειται για πράξη αντεκδίκησης 
της, απομονωμένης πλέον, Ισλαμικής Τζιχάντ. Παράλληλα, τα ξημερώματα της επομένης, 
στην πόλη Ναμπλούς του βόρειου τμήματος της Δυτικής Όχθης, ο 27χρονος Ιμπραχίμ 
Αλ-Ναμπλούσι, μαχητής της Φατάχ που δημιούργησε δική του αντάρτικη ομάδα, εξουδε-
τερώθηκε από ισραηλινά πυρά. Τον περασμένο Ιούνιο ο Αλ-Ναμπλούσι και οι μαχητές του 
εκτέλεσαν δύο Εβραίους προσκυνητές και έναν στρατιώτη στην Ναμπλούς. Σημαντική λε-
πτομέρεια: Ο Αλ-Ναμπλούσι καταζητείτο και από την Παλαιστινιακή Αρχή, επειδή ακριβώς 
είχε δημιουργήσει δική του ένοπλη ομάδα που δεν υπαγόταν στις εντολές της Ραμάλας.
Η αλληλουχία των γεγονότων πιθανώς ήταν συμπτωματική. Ωστόσο, η αλλαγή του προφίλ 
εξουσίας της Χαμάς στη Γάζα, η απομόνωση που βιώνει η Ισλαμική Τζιχάντ και η ανυ-
παρξία διαδόχου του Προέδρου Αμπάς στη Ραμάλα δημιουργούν αιτίας διαμάχης. Και η 
φύση μισεί τα κενά.


