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Αναµφισβήτητα, η εσωτερική κατάσταση ασφάλειας στο Ιράκ επιδεινώθηκε αµέσως
µετά την εισβολή των αµερικανο-βρετανικών δυνάµεων (2003). Έντεκα χρόνια
αργότερα και αφού αποσύρθηκε η Πολυεθνική ∆ύναµη του Ιράκ (Multi-National Force
– Iraq), η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας χαρακτηρίζεται ως χαοτική, καθώς
διεξάγεται ένας διαρκής εθνο-θρησκευτικός εµφύλιος.
Πριν λίγες ηµέρες, τα διεθνή ΜΜΕ επικεντρώθηκαν στα «αναπάντεχα» γεγονότα,
που διαδραµατίσθηκαν στο βόρειο Ιράκ και συγκεκριµένα στην περιοχή της
Μοσούλης. Οι πρώτοι τίτλοι των ΜΜΕ αναφέρθηκαν αφενός στο τεράστιο κύµα
εκτοπισµένων Ιρακινών (περίπου µισό εκατοµµύριο), που πυροδότησε η κατάληψη
της Μοσούλης από τους σουνίτες τζιχανιστές της οργάνωσης «Ισλαµικό Κράτος στο
Ιράκ και στο Λεβάντε» (Islamic State in Iraq and the Levant - ISIL ή και Islamic State
of Iraq and al-Sham - ISIS), αφετέρου στην αδυναµία της
«σιιτικής» κεντρικής κυβέρνησης της Βαγδάτης να
αντιµετωπίσει τους σουνίτες τζιχαντιστές. Ήδη, η ISIL αφού
επιτέθηκε και συνεχίζει να επιτίθεται σε διάφορες πόλεις του
κεντρικού και βόρειου Ιράκ, εµφανίζει συγκέντρωση δυνάµεων
πέριξ της Βαγδάτης. Καθόλου απίθανο τις επόµενες ηµέρες η
ISIL να στοχοποιήσει τόσο την ιρακινή πρωτεύουσα, όσο και
τις υπόλοιπες πόλεις (Σαµάρρα, Καρµπάλα, Νατζάφ, κτλ, του
ISIL
κεντρικού Ιράκ).
Ποια είναι η ISIL και ποιος ο αντικειµενικός της σκοπός;
Η ISIL είναι µια οργάνωση τζιχαντιστών, που δραστηριοποιούνται στο Ιράκ και τη
Συρία, όπως αναφέρει και η ονοµασία της. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2013 και
προέρχεται από την Αλ Κάιντα του Ιράκ (al-Qaeda in Iraq - AQI). Το ακριβές µέγεθός
της είναι άγνωστο, αν και κάποιες πηγές κάνουν λόγο για έως 5.000 µαχητές
(τελευταίες εκτιµήσεις αναφέρουν ότι η δύναµή της αυξήθηκε και ανέρχεται σε 7.000
µαχητές). Σε αυτούς συµπεριλαµβάνονται και ξένοι τζιχαντιστές (περίπου το 80% των
τζιχαντιστών από το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερµανία, τις ΗΠΑ, τον αραβικό
κόσµο και τον Καύκασο, οι οποίοι αρχικά µετέβησαν στη Συρία και τάχθηκαν κατά
του Άσσαντ, σήµερα δραστηριοποιούνται στο Ιράκ υπό τη διοίκηση της ISIL).
Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι η ISIL υπερέχει της αλ-Κάιντα και αριθµητικά και
επιχειρησιακά. Επικεφαλής της φέρεται να είναι ο 43χρονος και ακριβοθώρητος
Αµπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάτι, που κατάγεται από τη Σαµάρρα του κεντρικού Ιράκ
και ο οποίος τάχθηκε κατά των αµερικανο-βρετανικών δυνάµεων, όταν εισέβαλαν στο
Ιράκ τον Μάρτιο του 2003.
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Σε αντίθεση µε άλλες οµάδες σουνιτών ανταρτών που δραστηριοποιούνται στη
Συρία, η ISIL αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση ενός συρο-ιρακινού ισλαµικού εµιράτου
και στην εκδίωξη του Ιρακινού πρωθυπουργού Νούρι αλ-Μαλίκι, ο οποίος σύµφωνα
µε την οργάνωση µονοπωλεί την εξουσία υπέρ των σιιτών.
Τον Μάρτιο του 2013, η ISIS σηµείωσε την πρώτη της σηµαντική στρατιωτική
επιτυχία, όταν κατέλαβε την πόλη αλ-Ράκκα της ανατολικής Συρίας. Τον Ιανουάριο
του 2014, µετά την ένταση που σηµειώθηκε µεταξύ της σουνιτικής ιρακινής
µειοψηφίας και της σιιτικής ιρακινής κυβέρνησης, κατέλαβε και τη Φαλούτζα της
δυτικής επαρχίας Ανµπάρ του Ιράκ. Επιπρόσθετα, κατάφερε να ελέγξει µεγάλα
τµήµατα της πρωτεύουσας Ραµάντι της επαρχίας Ανµπάρ και να έχει παρουσία σε
αρκετές πόλεις πλησίον της τουρκο-ιρακινής και συρο-ιρακινής µεθορίου. Ωστόσο, η
πρόσφατη κατάληψη της Μοσούλης, της δεύτερης µεγαλύτερης πόλης του Ιράκ,
προκάλεσε τεράστια εντύπωση, καθώς πρόκειται για άλλη µια σηµαντική στρατιωτική
επιτυχία της ISIL, που κατάφερε να κατακερµατίσει τις επιχειρησιακά αδύναµες
ιρακινές ένοπλες δυνάµεις και που τώρα κατευθύνεται προς την περιοχή της
Βαγδάτης.
Ο θρησκευτικός εµφύλιος του Ιράκ αναζωπυρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2006, όταν
µαχητές της Αλ Κάιντα, µεταµφιεσµένοι σε Ιρακινούς στρατιώτες, ανατίναξαν το
σιιτικό τέµενος αλ-Ασκάρι στη Σαµάρρα (125 χλµ βόρεια της Βαγδάτης). Ενώ στη
συνέχεια, σιίτες πολιτοφύλακες σκότωσαν χιλιάδες σουνίτες Ιρακινούς, σε αντίποινα.
Σήµερα, η προστασία του αλ-Ασκάρι, αλλά και άλλων ιερών χώρων των σιιτών, από
µια νέα επίθεση της ISIL συνιστά πρώτη προτεραιότητα για τους Ιρακινούς σιίτες.
Σιιτική κινητοποίηση για την αντιµετώπιση της ISIL
Μετά από εντολή του Ιρακινού πρωθυπουργού Νούρι αλ-Μαλίκι, ο ιρακινός στρατός
και οι ιρακινές δυνάµεις ασφάλειας, µε την υποστήριξη περίπου 1.000 εθελοντών
σιιτών πολιτών, αναπτύχθηκαν τόσο στη Σαµάρρα για την προστασία του τεµένους
αλ-Ασκάρι, όσο και νότια του Τικρίτ για την ανακατάληψή του από την ISIL. Επίσης,
στο βορειο-δυτικό Ιράκ –εκτός των κουρδικών περιοχών- αναπτύχθηκε η 10η
Μεραρχία των ιρακινών ενόπλων δυνάµεων.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ιρανικές σιιτικές παραστρατιωτικές
δυνάµεις, που µάχονται στο πλευρό του Άσσαντ στη Συρία, έλαβαν
και αυτοί την εντολή να επιστρέψουν και να συνεχίσουν πλέον τον
αγώνα τους κατά της ISIL στο ιρακινό έδαφος. Για τον ίδιο σκοπό, η
«∆ύναµη της Ιερουσαλήµ» (Quds Force), η οποία ανήκει στις
ιρανικές ένοπλες δυνάµεις (Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC), που ήδη εδώ και αρκετούς µήνες δραστηριοποιείται στο
κεντρικό Ιράκ, έχει αναπτύξει δύο τάγµατα βόρεια και νότια της
Βαγδάτης.

Quds Force

Πριν µερικές ηµέρες, ο διαπρεπής σιίτης κληρικός Μεγάλος Αγιατολάχ Αλί αλ-Σιστάνι
κάλεσε όλους ανεξαιρέτως τους Ιρακινούς πολίτες να καταταγούν ως εθελοντές στον
αγώνα κατά της ISIL. Η ανταπόκριση των σιιτών Ιρακινών ήταν άµεση και ήδη έχουν
καταταγεί δεκάδες χιλιάδες στις Πολιτικές ∆υνάµεις Ασφάλειας. Συγκεκριµένα, στη
Βαγδάτη ανταποκρίθηκαν χιλιάδες εθελοντές, στην Καρµπάλα 700 άτοµα,
εκατοντάδες στη σιιτική επαρχία Καντισίγια του κεντρικού Ιράκ, 700 εθελοντές
εντάχθηκαν στην αστυνοµική δύναµη της σιιτικής επαρχίας Ντι Γκαρ (βόρεια της
Βασόρας), ενώ στη Βασόρα η συνολική δύναµη, που απαρτίζεται από τη 14η
Μεραρχία, ένα Τάγµα συνοριοφυλάκων και τους εθελοντές, ανέρχεται σε 13.000.

Ανατολικά της Βαγδάτης, η υποστηριζόµενη από την Τεχεράνη, «Οργάνωση
Μπαντρ», ένα µέρος της οποίας µάχεται στο συριακό εµφύλιο, ανέλαβε την ασφάλεια
της επαρχίας Ντιγιάλα και ήδη έχει εµπλακεί µε µαχητές της ISIL. Επικεφαλής της
Μπαντρ είναι ο Ιρακινός υπουργός Μεταφορών, Χάντι αλ-Αµέρι, ο οποίος ανέλαβε
και την ευθύνη του συντονισµού µεταξύ των ιρακινών δυνάµεων ασφάλειας και του
κουρδικού στρατού (Peshmerga). Πληροφορίες, τις οποίες αρνήθηκε η Τεχεράνη,
αναφέρουν ότι στην επαρχία Ντιγιάλα έχουν αναπτυχθεί και 500 στρατιώτες των
ιρανικών ενόπλων δυνάµεων.
Βόρεια της Βαγδάτης, στις επαρχίες Ντιγιάλα και Σαλάχ αλ-Ντιν, αναπτύχθηκαν οι
υποστηριζόµενοι από την Τεχεράνη σιίτες πολιτοφύλακες της δύναµης «Κοινωνία του
∆ικαίου» (Asaib Ahl al-Haq), που εκπαιδεύτηκαν από τη στρατιωτική πτέρυγα της
Χεζµπολλάχ και µέχρι πρόσφατα δραστηριοποιούνταν στη Συρία.
Φυσικά, δεν θα µπορούσε να µείνει αµέτοχος ο ηγέτης του “Mahdi Army”, σιίτης
κληρικός Μοκταντά αλ-Σαντρ, ο οποίος διέταξε τους υποστηρικτές του σε όλες τις
ιρακινές επαρχίες να πραγµατοποιήσουν στρατιωτικές παρελάσεις, αλλά και να
σχηµατίσουν τις «Ταξιαρχίες Ειρήνης» (Peace Brigades), µε αντικειµενικό σκοπό την
προστασία των σιιτικών τεµενών.
Οι Ιρακινοί Κούρδοι, προκειµένου να αντιµετωπίσουν την απειλή της ISIL και
επιδιώκοντας να ελέγχουν τις αµφισβητούµενες περιοχές του Κιρκούκ, προώθησαν
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δύο Μεραρχίες του κουρδικού στρατού στην ευρύτερη περιοχή της Τουζ (νότια των
πετρελαϊκών κοιτασµάτων του Κιρκούκ). Από την πλευρά τους, και οι Ιρανοί έχουν
αναπτύξει επιπρόσθετες δυνάµεις σε µια ζώνη 100 χλµ από τα ιρανο-ιρακινά
σύνορα.
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να εκτιµήσουµε ότι η ανάπτυξη όλων αυτών των
δυνάµεων (ιρακινές ένοπλες δυνάµεις, ιρακινές δυνάµεις ασφάλειας, χιλιάδες σιίτες
πολιτοφύλακες, Peshmerga, IRGC, Quds Force και δεκάδες χιλιάδες εθελοντές)
κρίνεται ως υπερβολική για το µέγεθος της αντίστοιχης δύναµης της ISIL. Επίσης,
εκτιµάται ότι πρώτη προτεραιότητα των Ιρακινών σιιτών είναι η υπεράσπιση των
σιιτικών εδαφών, η ασφάλεια των σιιτικών τεµενών (κυρίως του αλ-Ασκάρι στη
Σαµάρρα) και φυσικά η Βαγδάτη. Το πρόβληµα όµως είναι ότι η ISIL δεν πρόκειται να
αντιµετωπίσει τις σιιτικές δυνάµεις στο πεδίο της µάχης, αλλά θα διεξάγει ασύµµετρες
επιχειρήσεις σε χρόνο, τόπο και µε τρόπο που αυτή θα επιλέξει.
Αναµενόµενες επιπτώσεις
Ένα θέµα που θα πρέπει να ανησυχεί τους Ιρακινούς σιίτες είναι η ανάπτυξη
ιρανικών δυνάµεων στο ιρακινό έδαφος. Για πόσο χρονικό διάστηµα θα παραµείνουν
στο Ιράκ; Τι θα επιδιώξουν µελλοντικά; Προς το παρόν, η Τεχεράνη αφενός αρνείται
οποιαδήποτε εµπλοκή των ενόπλων δυνάµεών της στην ιρακινή επικράτεια,
αφετέρου τάχθηκε επίσηµα κατά «οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής επέµβασης στο
Ιράκ». Σε καµιά περίπτωση, οι Ιρανοί δεν θα ήθελαν να δουν και πάλι ανάπτυξη
αµερικανικών δυνάµεων στο γειτονικό Ιράκ. Παρόλα αυτά, το αµερικανικό πεντάγωνο
διέταξε το αεροπλανοφόρο “USS George H.W. Bush” να κατευθυνθεί στον Περσικό
Κόλπο, αλλά στην παρούσα φάση η ανάπτυξη χερσαίων αµερικανικών δυνάµεων
εκτιµάται ως απίθανη. Αν όµως η Ουάσιγκτον αποφασίσει άµεσα να εµπλακεί στις
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά της ISIL, θα το πράξει µε δύο τρόπους. Πρώτον, θα
χρησιµοποιήσει τα µη επανδρωµένα µαχητικά αεροσκάφη (UCAVs). ∆εύτερον, θα
διεξάγει επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών (που ήδη διεξάγει) και θα συνεργασθεί
µε γειτονικές χώρες –πιθανόν και µε το Ιράν- στην ανταλλαγή πληροφοριών.
Ουσιαστικά, η όλη κατάσταση στο Ιράκ χαρακτηρίζεται ως επέκταση του συριακού
εµφύλιου. Πρόκειται για έναν κλιµακούµενο θρησκευτικό εµφύλιο πόλεµο µεταξύ
σουνιτών και σιιτών, ο οποίος δεν αποκλείεται να µετατραπεί σε µια περιφερειακή
σύρραξη θρησκευτικού χαρακτήρα, εµπλέκοντας και χώρες όπως το Ιράν, τις
σουνιτικές χώρες του Κόλπου και την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση, το
αποσταθεροποιηµένο Ιράκ βρίσκεται σε µια µεταβατική περίοδο πριν την
τριχοτόµησή του, την οποία θα σπεύσουν να επωφεληθούν και αρκετοί εξωτερικοί
κρατικοί και µη κρατικοί δρώντες, όχι µόνο για θρησκευτικούς λόγους, αλλά και λόγω
της ύπαρξης των τεράστιων επιβεβαιωµένων κοιτασµάτων υδρογονανθράκων.
Αν συνεχισθεί η συνεχώς επιδεινούµενη συγκρουσιακή κατάσταση, τότε, πέρα από
την επιδείνωση της περιφερειακής κατάστασης ασφάλειας που προβλέπεται να
καταστεί µακροχρόνια, θα πρέπει να αναµένουµε πολλαπλασιασµό των θυµάτων και
των προσφύγων, αλλά και επιδείνωση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, µε
άµεση αύξηση της διεθνούς τιµής του πετρελαίου. Ήδη, την Τετάρτη 11 Ιουνίου, όταν
οι αντάρτες της ISIL κατέλαβαν το διυλιστήριο πετρελαίου στο Μπαϊτζί, η τιµή του
πετρελαίου αυξήθηκε κατά 4%, γεγονός που δηµιούργησε έντονη ανησυχία στις
διεθνείς αγορές ενέργειας. Ως γνωστόν, το Ιράκ παράγει περίπου 3,5 εκατ. βαρέλια
πετρελαίου την ηµέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί µε το 11% της συνολικής
παραγωγής του ΟΠΕΚ και µε το 3,5% της συνολικής παγκόσµιας παραγωγής.

Είναι βέβαιο ότι η παρούσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασµό µε την
κλιµάκωση της ουκρανικής κρίσης, προβληµατίσει τις Βρυξέλλες και φυσικά την
Αθήνα. Στο άµεσο µέλλον, η µείωση της παραγωγής ιρακινού πετρελαίου θεωρείται
δεδοµένη (κυρίως, από το κουρδικό Ιράκ προς την Τουρκία, και ίσως αργότερα, από
την πετρελαιοπαραγωγό περιοχή της Βασόρας, αν επεκταθούν οι συγκρούσεις στο
νότιο Ιράκ), όπως δεδοµένη θεωρείται και η µείωση της ροής ρωσικού φυσικού
αερίου προς την Ευρώπη, µετά την πρόσφατη απόφαση της Gazprom για διακοπή
της τροφοδοσίας της Ουκρανίας. Επιπρόσθετα, η συνεχιζόµενη συγκρουσιακή
κατάσταση στην Ουκρανία, τη Συρία και το Ιράκ δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για
σηµαντική αύξηση µεταναστευτικών και προσφυγικών ρευµάτων προς τη γηραιά
ήπειρο. Έτσι όπως έχει διαµορφωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή (Μέση
Ανατολή, Βόρεια Αφρική και Ανατολική Ευρώπη) κρίνεται αναγκαία αφενός η
συνεργασία των χωρών του ευρωπαϊκού νότου για άµεση αναθεώρηση του
Κανονισµού ∆ουβλίνο ΙΙ, αφετέρου η λήψη άµεσων µέτρων για την προστασία της
ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.
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