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Η Ισλαµική Βία θα ενταθεί στην Ευρώπη και θα υπάρξει Ρεβάνς
στην Τουρκία
Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου
Ένα άγριο ισλαµιστικό χτύπηµα στην καρδιά της Ευρώπης κι' απόπειρα
πραξικοπήµατος στην πιο σηµαντική ίσως µουσουλµανική χώρα της γης.
Δυο γεγονότα πιθανώς ασύνδετα µεταξύ τους µε κρίσιµες όµως
γεωπολιτικές παραµέτρους. Η µήπως δεν είναι ακριβώς έτσι;
Ας πάρουµε αρχικά την εκδοχή της απλής σύµπτωσης. Το Ισλαµικό κράτος
εδαφικά είναι φανερό πως καταρρέει. Με την ανάµιξη της Ρωσίας και την
εµµονή της να αναλάβουν οι Σιίτες και οι Κούρδοι τον ρόλο του
εξολοθρευτή τους, ώστε να µην επιβεβαιωθεί το Κοράνι περί τελικής
σύγκρουσης µε τον χριστιανικό κόσµο, τα πάντα γκρεµίζονται γύρω τους.
Αναµενόµενες οι τελευταίες τους κινήσεις επίτασης των αιµατηρών
επιθέσεων ώστε να εκβιάσουν κάποια οργισµένη Δυτική επίθεση. Η
ερµηνεία που ακούω από λογής αναλυτές περί στόχου δηµιουργίας
εµφυλίου στην Ευρώπη ανάµεσα σε χριστιανούς και µουσουλµάνους δεν
ευσταθεί. Το Χαλιφάτο νοιάζεται για την επιβίωσή του στη Μέση Ανατολή.
Κι αυτό δεν µπορεί να γίνει δίχως έλεγχο εδαφών.
Γι’ αυτό πασχίζει να επεκταθεί στη Χερσόνησο του Σινά, στην Αίγυπτο, και
στην Σίρτη της Λιβύης. Αδιαφορεί για τις εξελίξεις µέσα στις κοινωνίες του
δυτικού κόσµου. Πασχίζει µόνο να προκαλέσει αντίποινα που, σύµφωνα µε
τις γραφές (χαντίντ), θα κινητοποιούσαν στο πλευρό τους όλους τους
µουσουλµάνους της γης.
Κάποιοι πέφτουν βέβαια στην παγίδα. Ο Τράµπ λχ που απειλεί µε πόλεµο
και επέµβαση στη Συρία. Όπως και, δικαιολογηµένα ίσως, κάποιοι ακραίοι
πολιτικοί ηγέτες σε Γαλλία και στις Κάτω Χώρες. Τις τροµοκρατικές
ενέργειες όµως τις κάνουν γηγενείς πολίτες της Ευρώπης συνεπικουρούµενοι ίσως από κάποιους νεοεισελθόντες µετανάστες - κι όχι
κάτοικοι της Μέσης Ανατολής.
Επίθεση σε Συρία η Ιράκ δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβληµα. Παρά
µόνο να προκαλέσει κινητοποίηση όλων των µουσουλµάνων της γης
εναντίον της όποιας Δυτικής επέµβασης.
Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, πληρώνει τους ελιγµούς της στο
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ισλαµικό µωσαϊκό της περιοχής της. Ο πατροπαράδοτος κοσµικός της
χαρακτήρας (από την ίδρυσή της σαν Δηµοκρατία και δώθε) διαβρώθηκε
µε την περιθωριοποίηση του στρατού και της κληρονοµιάς του
Ατατούρκ (θετικά αυτά) και την ενίσχυση του µουσουλµανικού της
χαρακτήρα. Αυτή όµως η τελευταία εξέλιξη χρειαζόταν φρένο κι'
ευδιάκριτα όρια.
Ο παροξυσµός του µεγαλείου όµως που κατέλαβε τον Ερντογάν και οι
επιτυχίες του στον τοµέα της οικονοµίας τον οδήγησαν να πιστέψει πως θα
γίνει ο ηγέτης του µουσουλµανικού Σουνιτικού κόσµου. Εξ' ού και η ρήξη
του µε το Ισραήλ, οι αψιµαχίες µε την υποστηρίκτρια των Σιιτών και του
Ασσάντ Ρωσία, η ψύχρανση µε τους στρατιωτικούς της Αιγύπτου και µε
τους ανταγωνιστικούς Σαουδάραβες.
Η κορύφωση όµως της προκλητικής του συµπεριφοράς ήρθε µε το
περιστασιακό του φλερτ µε το Ισλαµικό Χαλιφάτο και τα ερωτηµατικά που
αυτό ήγειρε στη Δύση, στη Ρωσία αλλά και στους φιλοδυτικούς, κοσµικούς
και συντηρητικούς γενικά κύκλους της χώρας του. Ανάµεσά τους ο στρατός
που, κάτω από την βαριά κληρονοµιά του Κεµάλ, άρχισε να αισθάνεται πως
προδίδει την αποστολή του. Η αλλοπρόσαλλη στην συνέχεια πολιτική του,
που προκάλεσε και τις επανειληµµένες τροµοκρατικές επιθέσεις στην
Τουρκία, φαίνεται να ξεχείλισαν το ποτήρι.
Κοσµικοί, µετριοπαθείς µουσουλµάνοι, στρατός, κοινωνικο-επιχειρηµατικές
ελίτ και φιλοδυτικοί αστοί αισθάνθηκαν πως η χώρα οδηγείται στα βράχια.
Πως ο Ερντογάν το είχε παρατραβήξει το σκοινί. Ολα αυτά µαζί, πιθανά
µαζί και µε άλλες παρασκηνιακές συνεννοήσεις και µισόλογα, οδήγησαν τα
τανκς στους δρόµους.
Με µιά διαφορά - το σχέδιο κινητοποίησης ήταν φανερά παλαιοµοδίτικο. Το
κλασσικό εγχειρίδιο του είδους (Edward Luttwak, Coup d Etat: A Practical
Handbook, 1969) αναφέρεται σε εποχές προ κινητών τηλεφώνων,
internet, twitter, και πληµµυρίδας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών.
Αρκεσε ένα i-phone ώστε ο κρυπτόµενος Ερντογάν να βγάλει τον κόσµο
στους δρόµους, να πανικοβάλει τους νεαρούς κληρωτούς οδηγούς των
τανκς και να εξευτελίσει το στράτευµα. Ένα καλό δίδαγµα για τους δικούς
µας 'αντιστασιακούς' φωνακλάδες, που είχαν εξαφανισθεί µόλις φάνηκαν
τότε τα άρµατα µάχης στους δρόµους της Αθήνας.
Η Τουρκία αντιµετωπίζει τώρα ένα εξαιρετικά θολό αύριο. Η νοµιµοποίηση
της διακυβέρνησης Ερντογάν έχει υποστεί σοβαρό πλήγµα, το κύρος του
στρατού έχει συνθλιβεί ενώ η αντιπαράθεση κοσµικής κοινωνίας και
σταδιακά ριζοσπαστικοποιούµενων µουσουλµάνων οξύνεται. Ένα µεγάλο
τροµοκρατικό χτύπηµα θα οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα. Το Χαλιφάτο
είναι σίγουρο πως καραδοκεί. Όπως και ο διάφοροι, ανταγωνιστικοί προς
τον Ερντογάν, χρηµατοδότες του.
Αν θεωρήσουµε τώρα πως υπήρξε και σκοτεινότερο παρασκήνιο για τις
εξελίξεις σε Τουρκία και Νίκαια, τα πράγµατα γίνονται εξαιρετικά ρευστά.
Ποιός θα οδηγούσε τους ισλαµιστές στο αιµαυτοκύλισµα της Νότιας
Γαλλίας; Ίσως όσοι θα επιθυµούσαν βαθύτερη εµπλοκή της Δύσης στις
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συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής. Μια γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή
θα ανέβαζε και πάλι τις πεσµένες σήµερα µετοχές της Σαουδικής Αραβίας
και των Εµιράτων και θα βοήθαγε τις κλυδωνιζόµενες προοπτικές του
στρατιωτικού καθεστώτος της Αιγύπτου. Αν µάλιστα είχε ανατραπεί και ο
Ερντογάν, τότε η Τουρκία θα µπορούσε να επανέλθει στο παλιό της
κοσµικό καθεστώς µε τους µουσουλµάνους σχετικά περιθωριοποιηµένους
(κυρίαρχη την εκδοχή Γκιουλέν), τον στρατό στα πράγµατα και το Ισραήλ
απόλυτα ευχαριστηµένο. Αυτές όµως δεν είναι παρά θεωρίες - δίχως
σταθερή αναφορά σε πραγµατικά γεγονότα.
Η κατάσταση λοιπόν παραµένει ρευστή. Και εξαιρετικά επικίνδυνη. Οι
ισλαµιστές του Χαλιφάτου θα αισθανθούν πιο ασφαλείς για επιθέσεις σε
Τουρκικό έδαφος µε τις Ένοπλες Δυνάµεις αποθαρρηµένες. Οι εκκαθαρίσεις
κατά των οργανώσεων του Γκιουλέν θα αναγκάσουν τον Ερντογάν να
στηριχθεί όλο και περισσότερο στο βαθύ Ισλάµ. Που στην Τουρκία, λόγω
ιστορικής παράδοσης, δεν ασπάζεται - για την ώρα τουλάχιστον - την
Τζιχάντ. Αµερικανοί και Δύση θα συνεχίζουν να υποψιάζονται τον
Ερντογάν που κι' αυτός όµως θα τους βλέπει µε µισό µάτι.
Η εκτίµησή µου είναι πως η ισλαµική βία κατά της Δύσης θα ενταθεί.
Ιδιαίτερα αν αυξηθεί η συνεργασία ΗΠΑ - Ρωσίας. Η αβεβαιότητα στην
Τουρκία θα συνεχισθεί. Κάποιοι θα θελήσουν σίγουρα να πάρουν ρεβάνς. Η
ντροπή του στρατού από κάποιους σίγουρα θα επιχειρηθεί να ξεπλυθεί. Δεν
έχουµε δει ακόµη όλα τα επεισόδια της	
  ιστορίας...

17b Ipittou Street
105 57, Athens
Greece
t: +30 210 6009800 ext. 1107
f: +30 210 6001870
www.acg.edu

	
  

