
Το πείραμα της Δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή: δυτική εμμονή ή εφικτή 

πραγματικότητα; 

 

Εξεγέρσεις, εμφύλιοι, καταρρεύσεις αυταρχικών καθεστώτων, επικράτηση ισλαμικών 

εξτρεμιστικών κινημάτων και αποκορύφωμα όλων η Αραβική Άνοιξη. Δεκαετίες 

τώρα, η Μέση Ανατολή κυριαρχεί στη διεθνή επικαιρότητα. Οι δεκαετίες 2000 και 

2010 ήταν και είναι περίοδοι αναταραχής για τον αραβικό κόσμο με κοινωνικές 

εξεγέρσεις και κυβερνητικές διαφοροποιήσεις να λαμβάνουν χώρα στα διάφορα 

κράτη.1 Αίτιο-πολλές φορές-η λαϊκή επιθυμία για απομάκρυνση των απολυταρχικών  

καθεστώτων και η ανάγκη για εκδημοκρατισμό. 

Είναι, όμως, εφικτή η Δημοκρατία στη Μέση Ανατολή ή πρόκειται για «εμμονή» 

δυτικής προέλευσης;  

Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα κρίνεται σκόπιμο να οριστούν οι  έννοιες 

της Μέσης Ανατολής και του εκδημοκρατισμού. 

Τα όρια της Μέσης Ανατολής δεν είναι αυστηρώς προκαθορισμένα και διαφέρουν 

ανά ιστορική περίοδο. Τελευταία, χρησιμοποιείται ο γεωγραφικός όρος «Ευρύτερη 

Μέση Ανατολή» που αναφέρεται στην αραβική χερσόνησο, στις περιοχές της βόρειας 

Αφρικής  και της δυτικής Ασίας, γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό 

Κόλπο, αλλά και πιο ανατολικά (Πακιστάν και Αφγανιστάν).2 

Όσον αφορά στον εκδημοκρατισμό, αυτός αναφέρεται στην πορεία προς τη 

Δημοκρατία. Για την επίτευξη αυτής, δεν αρκεί ένα αυταρχικό καθεστώς να μειώνει 

τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να χαλαρώνει τους ελέγχους στα 

ΜΜΕ ή να ενισχύει την προσωπική ασφάλεια. Εκδημοκρατισμός είναι μια 

διαδικασία που απαιτεί την πλήρη και ελεύθερη συμμετοχή των πολιτών στους 

κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς.3 

«Η κυβέρνηση του λαού, από το λαό, για το λαό»4 

Η Δημοκρατία συνιστά μια από τις πιο πολυσυζητημένες έννοιες της πολιτικής 

επιστήμης και φιλοσοφίας5, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ύπαρξη ενός μόλις 

ορισμού γι’ αυτήν. 
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4Αβραάμ Λίνκολν, 16ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών  
 



Ακολούθως, υπάρχουν διαφορετικές μορφές Δημοκρατίας, εκ των οποίων δύο είναι 

οι βασικές, η άμεση και η έμμεση (ή αντιπροσωπευτική) 6 . Σύμφωνα με το 

συνταγματολόγο Μαυριά Κ.7, η έννοια της αντιπροσώπευσης σήμερα, είναι σύμφυτη 

με την έννοια της Δημοκρατίας. 

Oι υφιστάμενες δημοκρατίες διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά στο βαθμό που 

πλησιάζουν τους στόχους του εκδημοκρατισμού, αλλά και το ιδανικό μοντέλο 

Δημοκρατίας. Παρά ταύτα, για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας γίνεται 

αποδεκτό ότι κάθε μοντέλο Δημοκρατίας θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 

θεμελιώδεις αρχές: Η εξουσία πηγάζει από το λαό, ο λαός συμμετέχει ενεργά στην 

πολιτική και κοινωνική ζωή, όλοι οι πολίτες είναι ελεύθεροι, ίσοι και μοιράζονται τα 

ίδια δικαιώματα, ο νόμος είναι ανώτερος όλων (κράτος δικαίου). Τέλος, ο λαός 

«επιλέγει ελεύθερα μια αποτελεσματική, ειλικρινή, διαφανή και υπεύθυνη 

κυβέρνηση 8 ». 

 

Τι είναι το Ισλάμ και πώς συνδέεται με τη Δημοκρατία; 

 

Το Ισλάμ είναι μονοθεϊστική θρησκεία και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη θρησκεία 

παγκοσμίως9. Πρόκειται για μία ιδιόμορφη περίπτωση, αφού δεν ορίζεται αυστηρά 

ως ένα σύνολο θρησκευτικών πεποιθήσεων ,  αλλά έχει και πολιτικές προεκτάσεις, 

αποτελώντας παράλληλα σύστημα διακυβέρνησης 10. Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη ποικιλομορφία και διαχωρίζεται σε επιμέρους ρεύματα 11 , τα οποία 

επηρεάζουν τόσο τις κοινωνικές όσο και τις πολιτικές σχέσεις. Συγκεκριμένα , 

ρυθμίζει όλες τις πτυχές του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου βίου και συνιστά τη 

συνήθη πολιτική οργάνωση στην πλειοψηφία των κρατών της Μέσης Ανατολής12. 

Πρόκειται για ένα δικαϊκό σύστημα , με τη Σαρία 13  να οργανώνει την 

πολιτικοκοινωνική δομή της πολιτείας και ταυτόχρονα να νομιμοποιεί την εξουσία  
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ενός «θεόσταλτου ηγέτη», την υποταγή σε αυτόν και τις αποφάσεις του 14 . Ο 

Ισλαμικός Νόμος διασφαλίζει ουσιαστικά την εφαρμογή των επιταγών του Θεού 

(Αλλάχ) σε κοσμικό επίπεδο, όπως αυτές εκφράζονται από το Κοράνιο15, και γι’ αυτό 

αποτελεί μια μορφή Συντάγματος επιφορτισμένη με την έννοια της ηθικής16. Ωστόσο, 

οι κανόνες της Σαρία επιδέχονται πολλές ερμηνείες , οι οποίες διαφοροποιούνται με 

βάση τις αντιλήψεις κάθε ηγεσίας. 

 

Ένα ακόμα στοιχείο που επηρεάζει ως σήμερα την ισλαμική πολιτικοκοινωνική 

οργάνωση είναι η παραδοσιακή πατριαρχική δομή της ισλαμικής οικογένειας η οποία 

προεκτείνεται στην οργάνωση του πολιτικού συστήματος. Έτσι, διασφαλίζεται σε 

πολιτικό, πλέον , επίπεδο η υποχρέωση υποταγής και η αφοσίωση στον εκάστοτε 

ηγέτη, υπονομεύοντας την αξιοκρατία και προωθώντας τα συμφέροντα των ελίτ. 

Επιπρόσθετα, παράλληλα με την πατριαρχία , υπάρχει και η έμφαση στην κληρονομιά 

του «φυλετισμού» (tribalism), όπου σε μικρότερες ομάδες  (φυλές) παρατηρείται η 

παραπάνω δομή, δηλαδή η υποταγή του πληθυσμού στον «tribal leader». Η παράδοση 

του φυλετισμού έχει συμβάλει στην επικράτηση αυταρχικών καθεστώτων στον 

ισλαμικό κόσμο μέσω ενός προσωποκεντρικού συστήματος διακυβέρνησης και 

πελατειακών σχέσεων 17. Με βάση τα παραπάνω, ένα στοιχείο που για πολλούς δεν 

συνάδει με την ισλαμική παράδοση είναι η έννοια της εκκοσμίκευσης. Ως 

εκκοσμίκευση ορίζεται ο πλήρης διαχωρισμός κοσμικής και θρησκευτικής 

εξουσίας 18. Στη Μέση Ανατολή έχουν γίνει προσπάθειες εκκοσμίκευσης από τις 

δυτικο-αποικιακές δυνάμεις 19  χωρίς, όμως, μεγάλη επιτυχία, αφού όχι μόνο δεν 

έγιναν αποδεκτές από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά ενίσχυσαν την επιθυμία για 

περαιτέρω επιβολή της Σαρία20. Συμπερασματικά, στο Ισλάμ παρατηρείται ταύτιση  
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μεταξύ θρησκείας και πολιτικής , γεγονός που αναδεικνύει μία πιο συντηρητική 

προσέγγιση στο θέμα της εκκοσμίκευσης. 

Είναι, συνεπώς, η Δημοκρατία εφικτή σε ένα ισλαμικό κράτος; 

Αρχικά, φαίνεται να αναδύονται τα ακόλουθα βασικά σημεία σύγκρουσης μεταξύ 

Ισλάμ-δημοκρατίας: Το βασικό δόγμα της Ισλαμικής πίστης21, έρχεται σε αντίθεση με 

τη βασική αρχή της Δημοκρατίας22,23. Πηγή των νόμων, σύμφωνα με το Κοράνιο, 

συνιστά ο Αλλάχ24, ενώ, στο δημοκρατικό καθεστώς, μόνη πηγή των νόμων είναι ο 

λαός. Τέλος, το Κοράνιo φαίνεται να προβλέπει μία άνιση μεταχείριση για τις 

γυναίκες 25  και τους αλλόθρησκους 26 , η οποία αντιτίθεται με την ισότητα που 

«απαιτεί» η Δημοκρατία.  

Πώς μπορούν, επομένως, να συνυπάρξουν σε ένα κράτος το Ισλάμ και η Δημοκρατία, 

χωρίς να παραβιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές τους; 

Σύμφωνα με τον Feldman27, τα τρία κύρια χαρακτηριστικά της ισλαμικής πολιτικής 

θεωρίας (οι άρχοντες εκλέγονται από το λαό, υπόκεινται στη Σαρία και εφαρμόζουν 

τη Σούρα28), δεν είναι ασύμβατα με τη Δημοκρατία, καθώς βρίσκουν εφαρμογή στις 

εκλογές, την κυριαρχία του νόμου και την πολιτική συμμετοχή 29 .  Αξίζει να 

αναφερθεί ότι η εφαρμογή του Ισλαμικού νόμου είναι κυρίως θέμα ερμηνείας, η 

                                                                                                                                                                              
Sater, J. (2013). Egypt: Problems of Constitutionalism and Secularism.  Center for Mellemøststudie 

 
21Η εξουσία πηγάζει απ’ τον Αλλάχ 

22Η εξουσία πηγάζει απ’ το λαό ως σύνολο ή ως πλειοψηφία 

23 Rahman, FarhatNaz (2016). “ Is democracy compatible with Islam?”  The Government: Research Journal of Political Science 
Vol. V, σελ.66. 

24Ali 'Imran [3:4] “Before, as guidance for the people. And He revealed the Qur' an. Indeed, those who disbelieve in the verses of 
Allah will have a severe punishment, and Allah is exalted in Might, the Owner of Retribution”.  

25Surah An-Nisa[4:34] - Al-Qur'an al-Kareem - The Noble Qura: “ Men are in charge of women by [right of] what Allah has 

given one over the other and what they spend [for maintenance] from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, 

guarding in [the husband's] absence what Allah would have them guard. But those [wives] from whom you fear arrogance - 

[first] advise them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally], strike them. But if they obey you [once more], seek 

no means against them. Indeed, Allah is ever Exalted and Grand”.  

26Surah At-Tawbah[9:29]“ Fight those who do not believe in Allah or in the Last Day and who do not consider unlawful what 

Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth from those who were given the 

Scripture - [fight] until they give the jizyah willingly while they are humbled”.  

27Καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Harvard, ειδικός στις Ισλαμικές Νομικές Σπουδές 

<http://hls.harvard.edu/faculty/directory/10257/Feldman> 

28Shura: “ Consultation. Based on Quranic injunction to Muhammad to consult with his followers ( 3:159 ) and to Muslims to 

consult with each other in conducting their affairs ( 42:38 ). Modern scholars consider shura to be the basis for the 

implementation of democracy. Liberal scholars argue that shura declares the sovereignty of people in electing representative 

leaders to democratic institutions designed to act in the public interest. For conservative thinkers, shura must be based on the 

principle of the ultimate sovereignty of God and geared toward implementation of traditional Islamic law”. The Oxford 

Dictionary of Islam <http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2199> 

29Ghadbian,Najib (06.07.2003). «Democracy or self-interest». Harvard International Review [online] 
<http://hir.harvard.edu/chinademocracy-or-self-interest/> 
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οποία συνήθως γίνεται βάσει του εκάστοτε μουσουλμανικού δόγματος (π.χ. Σουνίτες, 

Σιίτες)30. 

Βάσει των τοποθετήσεων υπέρ ή κατά του εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής, 

διαπιστώνεται ότι συχνά η επικράτηση πολιτικών θεσμών και συστημάτων είναι θέμα 

πολιτικών αρχηγών, συμφερόντων και λαϊκής βούλησης και όχι -μόνο- θρησκείας31. 

Επιπλέον, πιθανή  αιτία απουσίας της Δημοκρατίας στον αραβικό κόσμο είναι η 

οικονομία. 32 Η Μέση Ανατολή είναι μια ιδιαίτερη γεωπολιτική περιοχή που αποτελεί 

έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους  προμηθευτές  πετρελαίου και ελέγχει τους 

σημαντικότερους 

θαλάσσιους δίαυλους διεθνούς εμπορίου33.Παρόλα αυτά, το τοπικό εμπόριο εκλείπει 

και η οικονομική ενίσχυση από ξένες υπερδυνάμεις είναι γεγονός. 34 Σύμφωνα με 

έρευνα του 2007, το κατά κεφαλήν εισόδημα πολλών αραβικών χωρών είναι 

παραπλήσιο με κάποιων δημοκρατικών. Για παράδειγμα, το Κουβέιτ πλησιάζει την 

πλούσια Νορβηγία και η Αίγυπτος τη δημοκρατική μεν,  αλλά φτωχή Ινδία. 

Επομένως, το AEΠ35 ενός κράτους δεν καθορίζει την ύπαρξη Δημοκρατίας. Πέρα 

όμως από το οικονομικό επίπεδο των αραβικών χωρών, σημαντικό είναι να 

εστιάσουμε και στις οικονομικές δομές. 36 Η πλειοψηφία των χωρών που ανήκουν στη 

Μέση Ανατολή βασίζεται στην εξαγωγή πετρελαίου , καθιστώντας το κράτος αρκετά 

πλούσιο, ώστε να μην φορολογεί τους πολίτες του. Έτσι , εγκύπτει το παρακάτω 

πολιτικό ζήτημα: το κρατοκεντρικό σύστημα συσσωρεύει τον πλούτο γύρω από το 

ίδιο το κράτος και τον  τομέα διαχείρισης του πετρελαίου, αποδυναμώνοντας την 

τοπική αγορά και κατευθύνοντας τους πολίτες στη δημιουργία πελατειακών σχέσεων 

με το κράτος, προκειμένου να έχουν μερίδιο στην ευημερία. 

 

                                                             
30 Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και μέσα στα δόγματα υπάρχουν διαφορετικές σχολές σκέψης [στο Σουνιτικό Ισλάμ υπάρχουν 
4 νομικές σχολές ερμηνείας: Χανμπάλι (Hanbali), Μαλέκι (Maleki), Σαφέι (Shafeii) και Χανάφι (Hanafi)] 

Black, A. (2011). The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present. 2nd . Edinburgh University Press 
 
31Ghadbian,Najib (06 Jul. 2003). [ο.π.] 

32 Seymour Martin Lipset argued fifty years ago, that the more well-to-do a country is, the better will be its prospects for gaining 
and keeping democracy. 

 
33ΤσιούμαΙ.2010 «ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΔΥΣΗ , Το Ισλάμ ως πεδίο πολιτικής έρευνας και παράγοντας διαμόρφωσης των διεθνών 

σχέσεων.»  Διπλωματική Εργασία , ΠΕΙΡΑΙΑΣ,  Εκδότης: Πανεπιστήμιο Πειραιώς ,σελ.13  Available at: 
file:///D:/Δημοκρατία%20στη%20Μέση%20Ανατολή/Ισλάμ%20και%20Δύση.pdf 

 
34 Jeremy M. Sharp Specialist in Middle Eastern Affairs,2010, U.S. Foreign Assistance to the Middle East: Historical 

Background, Recent Trends, and the FY2011 Request ,Congressional Research Service,σελ. 2,8,13  accessed 30.03.2017 

available at :https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL32260.pdf [Accessed  at: 30 Mar. 2017]. 

35 Gross domestic product, abbreviated as GDP, is a basic measure of a country's overall economy. 

As an aggregate measure of production, GDP is equal to the sum of the gross value added of all resident institutional units 

engaged in production, plus any taxes on products and minus any subsidies on products. Gross value added is the difference 
between output and intermediate consumption. 

Ec.europa.eu. (2016). Glossary:Gross domestic product (GDP) - Statistics Explained. [online] Available at: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_domestic_product_(GDP) [Accessed 1 Apr. 2017].  

 
36Diamond  .L 2010 Why are there no Arab Democracies? Journal of Democracy, accessed 30.03.2017 available at: 
https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/Larry_Diamond_Arab_Democracy_article.pdf 
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Δύση και Μέση Ανατολή: οι δύο οπτικές 

 

Το δυτικό εγχείρημα εκδημοκρατισμού της Μέσης Ανατολής θεμελιώνεται 

θεωρητικά στον φιλελευθερισμό. Εκκινώντας από την καντιανή θέση ότι τα 

δημοκρατικά κράτη δεν αλληλοσυγκρούονται και άρα η επικράτηση της 

Δημοκρατίας συνεπάγεται ειρήνη 37 , οι δημοκρατικές φιλελεύθερες θεωρίες 

υποστηρίζουν  ότι οι δυτικοί έχουν ηθική υποχρέωση, όταν παραβιάζονται ανθρώπινα 

δικαιώματα, να επεμβαίνουν σε αυταρχικά κράτη, με σκοπό την προστασία των 

δικαιωμάτων των πολιτών 38. Τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου 

2001,  ο εκδημοκρατισμός των αραβικών χωρών θεωρείται ότι θα συμβάλλει 

αποφασιστικά και στον πόλεμο κατά της διεθνούς τρομοκρατίας 39,40. Οι αμερικανικές 

κυβερνήσεις (βλ.Clinton, Bush, Obama), καθώς και πολλοί δυτικοί θεωρητικοί 

συνδέουν τον ισλαμικό εξτρεμισμό με το δημοκρατικό έλλειμμα, καθώς, όπως 

υποστηρίζουν, η έλλειψη δημοκρατικών θεσμών, σε συνδυασμό με την ύπαρξη 

αυταρχικών καθεστώτων, ευνοούν την  ανάπτυξη τρομοκρατικών κινημάτων41. Εκτός 

από τα παραπάνω, καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που η Δύση αντιμετωπίζει τη Μέση 

Ανατολή, διαδραματίζουν και τα ζωτικής σημασίας συμφέροντά της στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Δεδομένου ότι μακροχρόνιες συμμαχίες ευνοούνται μεταξύ 

καθεστώτων  που μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες 42 και η ελεύθερη αγορά 

εμπορίου (στρατιωτικός εξοπλισμός, πετρέλαιο) 43 εξασφαλίζεται μόνο σε περιόδους 

                                                             
37 Reiter, D. (2015). Democratic Peace Theory. Oxford Bibliographies. Available at: 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-
0014.xml?rskey=F4tDuY&result=1&q=democratic+peace+theory+#firstMatch [Accessed at: 30 Mar. 2017]. 

 
38Η υποχρέωση επέμβασης για προστασία των πληθυσμών τα δικαιώματα των οποίων παραβιάζονται υιοθετήθηκε το 2005 από 

τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μετά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής και ενσωματώθηκε στο ψήφισμα 60/1 

(ResponsibilitytoProtect, άρθρο 139).  

General Assembly resolution 60/1, Responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes 

against humanity, A/RES/60/1 (24 October 2005), Available at:  http://www.un.org/womenwatch/ods/A-RES-60-1-E.pdf. 
[Accessed at: 30 Mar.2017] 

 
39Πληθώρα μελετών έχουν καταδείξει ότι τα φιλελεύθερα, δημοκρατικά κράτη είναι λιγότερο πιθανό να παράγουν τρομοκρατικά 

κινήματα σε σχέση με καταπιεστικά, λιγότερο δημοκρατικά κράτη. Συνεπώς, τα δυτικά κράτη ωφελούνται από τον 

φιλελευθερισμό των χωρών από τις οποίες πιθανώς προέρχεται.  

S. Brock Blomberg & Gregory D. Hess, 2008, The Lexus and the Olive Branch: Globalization, Democratization, and Terrorism, 

in Terrorism, Economic Development, And Political Openness 116, 120 (Philip Keefer & Norma Loayza eds.) 

 
40 O’Connell, J. (2012), Common Interests, Closer Allies: How Democracy In Arab States Can Benefit The West, Stanford 

Journal of International Law, p. 375-380. Available at http://www.law.berkeley.edu/arabdemocracy. [Accessed at: 30 Mar.2017] 
 
41Carothers,T. (2003), Promoting Democracy and Fighting Terror, Foreign affairs (Council on Foreign Relations). Available at:  
https://www.foreignaffairs.com/articles/2003-01-01/promoting-democracy-and-fighting-terror. [Accessed at: 30 Mar.2017] 

 
42O’Connell, J. (2012), Common Interests, Closer Allies: How Democracy in Arab States Can Benefit the West, Stanford Journal 

of International Law, p.347. Available at: https://www.law.berkeley.edu/php-
programs/faculty/facultyPubsPDF.php?facID=5697&pubID=6.[Accessed 30 Mar.2017] 

 
43Από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα, η εξασφάλιση της ελεύθερης ροής πετρελαίου συνιστά διαρκές και ίσως το πιο 

σημαντικό συμφέρον των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ενώ, οι χώρες της Μέσης Ανατολής είναι οι σημαντικότεροι 

αγοραστές αμερικάνικου στρατιωτικού εξοπλισμού.  

Byman, D. and Bjerg Moller, S. (2016). The United States and the Middle East: Interests, Risks, and Costs, In: Jeremi Suri and 

Benjamin Valentino, ed., Jeremi Suri and Benjamin Valentino, Sustainable Security: Rethinking American Nati onal Security 

Strategy, Oxford University Press, pp. 7-13. Available at: 

http://www.tobinproject.org/sites/tobinproject.org/files/assets/Byman%20%26%20Moller%20-

%20The%20United%20States%20and%20the%20Middle%20East_0.pdf [Accessed 30 Mar.2017] 
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ειρήνης, η Δύση στοχεύει στην εδραίωση δημοκρατικών μορφωμάτων στη Μέση 

Ανατολή προκειμένου να εξυπηρετήσει τόσο οικονομικά συμφέροντα, όσο και 

συμφέροντα ασφαλείας (στρατιωτικές βάσεις, αποτροπή χρήσης πυρηνικών όπλων) 
44. Ωστόσο, χάριν των συμφερόντων αυτών, η Δύση, συχνά υποστηρίζει  τα αραβικά, 

αυταρχικά καθεστώτα, αντιτιθέμενη, έτσι, στις εξαγγελίες της περί εκδημοκρατισμού 

της  περιοχής45.  

Βέβαια, η Μέση Ανατολή αντιλαμβάνεται διαφορετικά το δημοκρατικό εγχείρημα.  Η 

μετάβαση στη Δημοκρατία που συνεπάγεται την εφαρμογή εκλογικών διαδικασιών 

και την κοινωνικοπολιτκή και οικονομική αποσταθεροποίηση , θεωρείται πως θα 

οδηγήσει στην ανέλιξη ισλαμικών κομμάτων με αντιδημοκρατικές 

πεποιθήσεις 46.Επιπλέον, η αίσθηση αλλοτρίωσης του ισλαμικού  πολιτισμού που 

προκαλεί ο επεκτατισμός των δυτικών αξιών και ο εκσυγχρονισμός αναδεικνύουν τη 

θεωρία του Οξυντεταλισμού. 47 Η θεωρία αυτή αποτελεί μια αντιδραστική στάση 

απέναντι στη δυτική αποικιοκρατία και υπεροχή.48 

Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα μέρος του αραβικού πληθυσμού που είναι θετικά 

προσκείμενο στις προσπάθειες εκδημοκρατισμού. 49 Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι η 

Δημοκρατία προωθεί την ισότητα, την ελευθερία του λόγου και εν γένει τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, αξίες που μέχρι και σήμερα εκλείπουν σημαντικά από την 

αραβική πραγματικότητα και εμποδίζουν την πολιτική και κοινωνική πρόοδο.  

Ωστόσο, το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο τα κράτη είναι έτοιμα, 

κοινωνικά και δομικά , να δεχτούν μια τέτοια αλλαγή. 

                                                             
44Byman, D. and Bjerg Moller, S. (2016). United States and the Middle East: Interests, Risks, and Costs, In: Jeremi Suri and 
Benjamin Valentino, ed., Jeremi Suri and Benjamin Valentino, Sustainable Security: Rethinking American National Security 

Strategy, Oxford University Press, pp. 7-13. Available at: 
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45Αυτό γίνεται αντιληπτό αν αναλογιστεί κανείς ότι οι δικτάτορες και οι μονάρχες της περιοχής χρησιμοποιούν τα έσοδα από τις 

εξαγωγές προς τη Δύση  πετρελαίου για να χρηματοδοτήσουν τεράστια δίκτυα ελέγχου και επιβολής τα οποία συνήθως 

εμπλέκουν τόσο τους υποστηρικτές αυτών των  καθεστώτων όσο και τους πιθανούς εναντίους. Συνεπώς, η κατανάλωση 

πετρελαίου από τη Δύση ευνοεί τη διατήρηση των αυταρχικών δομών.  

Ross, M.L. (2011), Will Oil Drown the Arab Spring? Democracy and the Resource Curse, Foreign Affairs, Vol. 90, No. 5, pp. 2-

4, 5-7  

46 Lindsay J. Benstead (2015) Why do some Arab citizens see democracy as unsuitable for their country?, Democratization, 

22:7, 1183-1208 
 
47 “ Occidentalism produces: essentializations about a monolithic «West» disaggregated Westerners, and selected elements of 
Western modernity and culture.” 
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Available at: http://yaleglobal.yale.edu/content/globalization-and-middle-east-part-one [Accessed 30 Mar. 2017]. 

 
48THE CONCEPTUAL POLITICS OF DEMOCRACY PROMOTION 
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις δύο αντικρουόμενες στάσεις του αραβικού 

πληθυσμού απέναντι στη Δημοκρατία. 

 

 
TABLE 1. Lindsay J. Benstead (2015) Why do some Arab citizens see democracy as 

unsuitable for their country? 

Η περίπτωση της Λιβύης  

 

To 1977, o Καντάφι ανακήρυξε την Jamahiriya.50 Το Γενικό Λαϊκό Κογκρέσο τον 

εξέλεξε Γενικό Γραμματέα, υποκαθιστώντας το Επαναστατικό Συμβούλιο, 

υποδιαιρούμενο σε Βασικά Λαϊκά Κογκρέσα, με υποχρεωτική συμμετοχή.  Ιδρύθηκε 

η Επαναστατική Επιτροπή, με στόχο την επίβλεψη των Κογκρέσων. Η Γενική Λαϊκή 

Επιτροπή αντικατέστησε το Υπουργικό Συμβούλιο. Παρά τις πολιτειακές αλλαγές, οι 

αποφάσεις λαμβάνονταν από τον Καντάφι51. 

                                                             
50 Η Λιβύη δεν είχε ποτέ δημοκρατική παράδοση. Αποτελούσε μέρος του Οθωμανικού κράτους από τις αρχές του 16ου αιώνα, 

το 1911, μετά την ιταλική εισβολή, εδραιώθηκε ως ιταλική αποικία και το 1952 ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος με το 

πολίτευμά της να είναι μοναρχικό. Η μοναρχία κατέρρευσε με το πραξικόπημα των ελεύθερων αξιωματικών του 1969 που 
ανέδειξε τον Μουαμάρ Καντάφι σε de facto ηγέτη της χώρας. 

 
51«Λιβυκή Αραβική Λαοκρατία», της μεταφράζεται από τον αγγλικό επιστημονικό όρο. Πολιτειακή δομή που συνδυάζει τον 

Σοσιαλισμό με ισλαμικές αρχές.  

“ GeneralPeople’sCongress” : εθνικό αντιπροσωπευτικό σώμα.  

“ RevolutionaryCommandCouncil” : δωδεκαμελής κυβερνητική επιτροπή, απότοκο του πραξικοπήματος των 70 αξιωματικών της 

1.9.1969.  

“ BasicPeople’sCongresses” : γεωγραφικά προσδιορισμένες λαϊκές νομοθετικές επιτροπές. 

Υπεύθυνεςγιατηντοπικήκαιπεριφερειακήδιοίκηση.  

Riis-Andersen, L.(2013).Democratization in Libya, Pakistan, Yemen and Palestine. Copenhagen: Danish Institute for 

International Studies. pp 27-29. / Buru, M.M, Fowler. G. L, Cordell. D. D, (2016).Libya. Encyclopedia Britannica. Available at: 

https://www.britannica.com/place/Libya [Accessed  at: 31 Mar. 2017] 

http://www.britannica.com/place/Libya


Στην δεκαετία του 1980, επικρατούσε πλέον δυσφορία εξαιτίας της 

στρατιωτικοποίησης της κοινωνίας και των συνεχών πιέσεων για συμμετοχή στα 

πολιτειακά όργανα, ενώ η οικογενειακή και φυλετική δέσμευση υπερτερούσε της 

ταξικής συνείδησης. Ακόμη, επιβλήθηκαν απαγορεύσεις στον Τύπο52, στις εργατικές 

απεργίες, και στον σχηματισμό κομμάτων, ενώ απελάθηκαν η ιταλική και εβραϊκή 

μειονότητα. 

Η Αραβική Άνοιξη επεκτάθηκε το 2011 στη Λιβύη. Επαναστάτες επιχειρούσαν να 

απομακρύνουν τον Καντάφι από την εξουσία διεκδικώντας περισσότερες ελευθερίες. 

Μετά τη βίαιη προσπάθεια του τελευταίου να καταπνίξει την επανάσταση, το 

Ν.Α.Τ.Ο. , στις 27 Μαρτίου, ανέλαβε επίσημα την ηγεσία της επίθεσης εναντίον του 

καθεστώτος53. Παρά τις διακηρύξεις Ηνωμένων Εθνών και  Δύσης  ότι επρόκειτο για 

ανθρωπιστική βοήθεια, τα αποτελέσματα της επέμβασης δεν ήταν θετικά: Το 2016, 2 

εκατομμύρια Λίβυοι υποσιτίζονταν και μόνο 4,4 από τα απαιτούμενα 166 

εκατομμύρια δολάρια διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας έφτασαν στη χώρα.54 

Μετά την πτώση Καντάφι, οι Δυτικές Δυνάμεις δεν καθοδήγησαν την χώρα στην 

Δημοκρατία. Επικρατούσε χάος, οι επαναστάτες δεν κατέθεσαν τα όπλα , αλλά 

διαμόρφωσαν παραστρατιωτικές οργανώσεις που ήλεγχαν διαφορετικές περιοχές. 

Περαιτέρω, οι εκλογές που ακολούθησαν οδήγησαν στη διαμόρφωση δύο αντίπαλων 

κυβερνήσεων, λόγω του έντονου φυλετικού διαχωρισμού της χώρας55. 

 

Δυτική εμμονή ή εφικτή πραγματικότητα η Δημοκρατία στη Μέση Ανατολή; 

 

Τα παραδείγματα που υπάρχουν, όπως  η περίπτωση της Λιβύης, δείχνουν ότι ο 

εκδημοκρατισμός ενός κράτους με ιδιόμορφη κοινωνικοοικονομική, πολιτιστική και 

πολιτική παράδοση -με την έννοια της απουσίας πρότερης δημοκρατικής εμπειρίας- 

αποτελεί μία διαδικασία δύσκολη και χρονοβόρα, η οποία απαιτεί σταδιακές αλλαγές. 

Είναι ξεκάθαρο πως η αλλαγή ενός αυταρχικού καθεστώτος δεν οδηγεί απαραίτητα 

στη Δημοκρατία. 

 

Σε θεωρητική βάση, συγκρίνοντας τις αρχές της Δημοκρατίας με τους νόμους της 

ισλαμικής  παράδοσης, δεν προκύπτει αναγκαία σύγκρουση μεταξύ τους, αλλά αυτό 

εξαρτάται από τον εκάστοτε τρόπο ερμηνείας του Ισλάμ. Άλλωστε, μεγάλο μέρος του 

αραβικού πληθυσμού επιθυμεί, πολλές φορές, την απομάκρυνση των ηγεμόνων, 
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προσδοκώντας περισσότερες ελευθερίες και δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό, η Δύση 

συστηματικά προσπαθεί , με την επεμβατική της πολιτική, να εκδημοκρατίσει την 

περιοχή. Παρά τις προσπάθειές της, όμως,-οι οποίες στηρίζονται στο ισχυρό 

θεωρητικό υπόβαθρο του φιλελευθερισμού και της αντιτρομοκρατίας- η υποστήριξη, 

από μέρους της, αυταρχικών καθεστώτων εύλογα δημιουργεί προβληματισμό σχετικά 

με το αν επιθυμεί πράγματι την εδραίωση της Δημοκρατίας ή αυτό αποτελεί 

πρόφαση. 

 

Ίσως, τελικά, η επιβολή ενός αυστηρά δυτικού μοντέλου Δημοκρατίας να αποτελεί 

ένα μη εφαρμόσιμο σενάριο. Ίσως η απάντηση να βρίσκεται στη δημιουργία ενός 

εναλλακτικού πολιτειακού μοντέλου, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της ισλαμικής 

κοινωνίας, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει βασικές δημοκρατικές αρχές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


