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Η "Αραβική Άνοιξη" 
στις χώρες του Μαγκρέµπ 
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Τ ο 2011 ήταν έτος αναταραχής στον 
αραβικό κόσµο. Το επαναστατικό 
κίνηµα ξεκίνησε από την Τυνησία 
και επεκτάθηκε σε όλο σχεδόν τον 

αραβικό κόσµο είτε µε τη µορφή της επα-
νάστασης είτε της εξέλιξης σε πιο δηµο-
κρατικά καθεστώτα. Η κατάσταση στην Αί-
γυπτο συνεχίζει να είναι εκρηκτική, ενώ 
στη Συρία η αρχική έκρηξη έχει εξελιχθεί 
σε ένα εµφύλιο αιµατοκύλισµα. Στο άρθρο 
αυτό, θα αναφερθούµε στα όσα αφορούν 
στην αραβική άνοιξη στις χώρες του Μα-
γκρέµπ, δηλαδή τις αραβικές χώρες που 
βρίσκονται δυτικά της Αιγύπτου. H λέ-
ξη Μαγκρέµπ (Μαghreb) αποτελεί παλιό 
αραβικό όρο που σηµαίνει τον τόπο όπου 
κρύβεται ο ήλιος, δηλαδή τη ∆ύση. Για 
τους παλιούς γεωγράφους το Μαγκρέµπ 
άρχιζε δυτικά του ποταµού Νείλου και 
εκτεινόταν µέχρι τις ακτές του Ατλαντι-
κού. Σήµερα, ως Μαγκρέµπ είναι γνωστή 
µια έκταση 6 εκατοµµυρίων τετραγωνικών 
χιλιοµέτρων (ίση προς το 60% της ευρω-
παϊκής ηπείρου) που περιλαµβάνει πέντε 
χώρες: Αλγερία, Λιβύη, Μαρόκο, Μαυρι-
τανία, Τυνησία, καθώς και την αµφισβη-
τούµενη περιοχή της ∆υτικής Σαχάρας 
(υπό τον έλεγχο του Μαρόκου).

■ Η ανάπτυξη 
των επαναστατικών κινημάτων

 Όλα ξεκίνησαν στις 17 ∆εκεµβρίου 
2010, στην Τυνησία, µε την αυτοπυρπό-
ληση του νεαρού Mohamed Bouazizi, ο 
οποίος υπέκυψε στα τραύµατά του στις 4 
Ιανουαρίου 2011. Η Τυνησία είναι το πιο 
µικρό από τα κράτη του Μαγκρέµπ, µε την 
πιο «δυτικοποιηµένη» αραβική κοινωνία. 
Ο Ben Ali -πρόεδρος της χώρας από το 
1987- είχε µονοπωλήσει κάθε πολιτική 
εξουσία, επιβάλλοντας ένα αστυνοµικό 
καθεστώς, φυλακίζοντας και αποκλείο-
ντας όλους τους αντιπάλους του. Από οι-
κονοµική άποψη, η οικογένειά του, και 
ειδικά η σύζυγός του, είχαν αναλάβει τις 
τύχες της χώρας, αναγκάζοντας οποιον-
δήποτε εγχώριο ή ξένο επενδυτή να κα-
ταβάλει δώρα στην οικογένεια. Ο Ben Ali 
προσπάθησε να κάνει παραχωρήσεις, για 
να παραµείνει στην εξουσία, αλλά µπρο-
στά στην αποφασιστικότητα των διαδηλω-
τών, έφυγε για τη Σαουδική Αραβία στις 
14 Ιανουαρίου 2011. Μετά από πολλές αλ-
λαγές της κυβέρνησης, στις 23 Οκτωβρί-

ου 2011, εξελέγη µια Συντακτική Συνέ-
λευση, η οποία κυριαρχείται από το ισλα-
µικό κόµµα "Ennahda" που κέρδισε 90 
έδρες επί συνόλου 117. Στις 12 ∆εκεµ-
βρίου 2011, ο Moncef Marzouki, αντίπα-
λος του καθεστώτος του Ben Ali και ιδρυ-
τής του κόµµατος του Κογκρέσου για τη 
∆ηµοκρατία (CPR), εξελέγη πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας. Στις 14 ∆εκεµβρίου 2011, 
διόρισε τον Hamadi Jebali, Γενικό Γραµ-
µατέα του Ennahda, ως πρωθυπουργό.

Στη συνέχεια, η αραβική άνοιξη «µε-
τακόµισε» στην Αλγερία, όπου οι πρώτες 
διαδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν στις 5 
Ιανουαρίου 2011 στο Αλγέρι και σε είκο-
σι επαρχίες της χώρας. Η Αλγερία είναι 
η χώρα στην οποία το φονταµενταλιστό 
κίνηµα παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση µε 
κίνδυνο να την οδηγήσει σε εµφύλιο πό-
λεµο. Το πραξικόπηµα του στρατηγού Ζε-
ρουέλ, το 1992, όχι µόνο δεν έδωσε κά-
ποια λύση στο πρόβληµα, άλλα αντίθε-
τα όξυνε τα πάθη και τον φανατισµό. Οι 
εντάσεις που επικρατούν στο εσωτερι-
κό της χώρας σε συνδυασµό µε τα ση-
µαντικά κοιτάσµατα στρατηγικών πρώ-
των υλών, κυρίως φυσικού αερίου, δηµι-
ουργούν κλίµα ανασφάλειας. Η χώρα δι-
αθέτει τα µεγαλύτερα κοιτάσµατα φυσικού 
αερίου στην Αφρική και προµηθεύει την 
Ευρώπη. Ωστόσο, αποτελώντας το κέντρο 
του ισλαµιστικού κινήµατος και οργανώ-
σεων τροµοκρατίας στη Βόρεια Αφρική, 
συνιστά περιοχή αστάθειας, µε έντονα 
στοιχεία βίας και αναρχίας. Όπως και σε 
άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, οι 
δοµικές αιτίες της αναρχίας και της βίας 
θα πρέπει να αναζητηθούν στη δηµογρα-
φική πίεση, το οικονοµικό τέλµα, το χα-
µηλό επίπεδο διαβίωσης του πληθυσµού, 
την ανεργία, κυρίως των νέων, αλλά και 
την εκµετάλλευση των ενεργειακών πό-
ρων από µια ολιγαρχία της χώρας. 

Μέχρι σήµερα, η Αλγερία κυβερνιέται 
από τον πρόεδρο Abdelaziz Bouteflika, 
ο οποίος εξελέγη µε την υποστήριξη του 
στρατού και ήδη διανύει την τρίτη θη-
τεία του. Ηγείται ενός συνασπισµού τρι-
ών µερών: του Εθνικού Απελευθερωτι-
κού Μετώπου (FLN), του Εθνικού ∆ηµο-
κρατικού Συναγερµού (RND) και του Κι-
νήµατος Κοινωνία για την Ειρήνη (MSP) 
µε ισλαµική διάσταση. Ως απάντηση στα 
γεγονότα αυτά, στις 3 Φεβρουαρίου του 
2011, αποφασίστηκε η άρση της κατάστα-

σης έκτακτης ανάγκης που είχε επιβλη-
θεί το 1992, καθώς και πολιτικές µεταρ-
ρυθµίσεις. Στις 5 Μαρτίου 2011, ξέσπασαν 
νέες διαδηλώσεις, στις οποίες συµµετεί-
χαν και σπουδαστές, υπάλληλοι, καθώς 
και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πο-
λιτών. Στις 21 Μαρτίου 2011, η αλγερινή 
κυβέρνηση διαβουλεύεται για την ανα-
θεώρηση του Συντάγµατος, ενώ δίνει µι-
σθολογικές αυξήσεις στους υπαλλήλους 
που φτάνουν για ορισµένες κατηγορίες, 
στο 80%, επιδότηση βασικών αναγκών, 
και παρέχει οικονοµική υποστήριξη για 
τη δηµιουργία επιχειρήσεων. Άλλα µέτρα, 
που λαµβάνονται, αφορούν την προώθη-
ση της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, την 
αναβάθµιση των ΜΜΕ και την καταπολέ-
µηση της διαφθοράς. Σε αντίθεση µε την 

 Όλα ξεκίνησαν στις 17 Δεκεμβρίου 2010, στην 
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τραύματά του στις 4 Ιανουαρίου 2011. Ο Ben 
Ali προσπάθησε να κάνει παραχωρήσεις, για 
να παραμείνει στην εξουσία, αλλά, μπροστά 
στην αποφασιστικότητα των διαδηλωτών, 
έφυγε για τη Σαουδική Αραβία στις 14 Ιανου-
αρίου 2011.
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Τυνησία, στην Αλγερία δεν είναι γνω-
στό αυτή τη στιγµή το ενδεχόµενο αλλα-
γής του καθεστώτος για δύο βασικούς λό-
γους. Το πρώτο, είναι η µνήµη του φο-
βερού εµφύλιου πολέµου της περιόδου 
1991-2001, µε πάνω από 200.000 θύµα-
τα. Το δεύτερο, είναι ο πλούτος που προ-
έρχεται από την ενέργεια, που επέτρεψε 
αύξηση των µισθών, επιδοτήσεις των τρο-
φίµων, καθώς και ενισχύσεις που προ-
βλέπονται για τη δηµιουργία επιχειρήσε-
ων και θέσεων εργασίας.

Το κύµα των αραβικών εξεγέρσεων 
έφτασε στη Μαυριτανία στις 13 Ιανουαρί-
ου 2011, µε µια διαδήλωση χιλιάδων αν-
θρώπων στο Nouakchott που ζητούσαν 
οικονοµικές και κοινωνικές µεταρρυθµί-
σεις και την αποχώρηση του προέδρου 

Mohamed Ould Abdelaziz. Στη συνέχεια, 
έλαβαν χώρα άλλα γεγονότα σε διάφορες 
πόλεις, προκαλώντας τραυµατισµούς και 
συλλήψεις. Αρχίζοντας από τον Μάρτιο 
2011, απεργίες ξέσπασαν στους τοµείς της 
υγείας, στα πανεπιστήµια, στη δευτερο-
βάθµια εκπαίδευση, στα ορυχεία σιδήρου, 
στην αλιεία, στις µεταφορές, και στους δή-
µους. Για την αντιµετώπιση αυτών των 
προβληµάτων η κυβέρνηση της Μαυρι-
τανίας ξεκίνησε ένα κοινωνικό σχέδιο, 
υποσχόµενη τη µείωση κατά 30% των τι-
µών των τροφίµων. Παρά το σχέδιο αυ-
τό, οι διαδηλώσεις και οι απεργίες συνε-
χίστηκαν τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον 
Ιούνιο του 2011. ∆ιαπραγµατεύσεις µε-
ταξύ της αντιπολίτευσης και των κυβερ-
νώντων κοµµάτων, το Σεπτέµβριο και τον 

Οκτώβριο του 2011, οδήγησαν σε κάποια 
σηµεία συµφωνίας, όπως την αναγνώ-
ριση των µειονοτήτων, την απαγόρευση 
της δουλείας, τη µείωση της επιρροής του 
στρατού στην πολιτική, την επέκταση της 
εκπροσώπησης των γυναικών στο Κοινο-
βούλιο. Σήµερα, η επιδίωξη στη Μαυριτα-
νία είναι η αλλαγή του καθεστώτος.

Η Λιβύη υπήρξε το θέατρο µιας εξέ-
γερσης στο πλαίσιο της αραβικής άνοιξης, 
η οποία εξελίχθηκε σε πόλεµο, µε χρήση 
βαρέων όπλων, αρµάτων µάχης και αερο-
σκαφών. Στις 27 Φεβρουαρίου 2011, συ-
στήθηκε το Εθνικό Μεταβατικό Συµβού-
λιο (CNT) για την πολιτική εκπροσώπηση 
της εξέγερσης. Στις 19 Μαρτίου 2011, µε-
τά το ψήφισµα του ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ επενέ-
βη µε αεροπορικές δυνάµεις για την προ-
στασία των αµάχων της Λιβύης. Το Σε-
πτέµβριο του 2011, είκοσι τέσσερις χώρες 
αναγνώρισαν το CNT. Στις 16 Σεπτεµβρί-
ου 2011, το CNT αναγνωρίστηκε από τον 
ΟΗΕ και στις 20 Οκτωβρίου 2011 έπεσε 
το τελευταίο προπύργιο του καθεστώτος, 
η Σύρτη, ενώ ο Καντάφι είχε σκοτωθεί. 
Στις 23 Οκτωβρίου 2011, στη Βεγγάζη, ο 
Πρόεδρος του CNT Mustapha Abdeljalil 
ανακοινώνει την απελευθέρωση της Λι-
βύης. Στις 31 Οκτωβρίου 2011, σχηµατί-
ζεται προσωρινή κυβέρνηση µε επικεφα-
λής τον Abdel Rahim Al-Kibe.

Το Μαρόκο γνώρισε µια µεγάλη δια-
δήλωση στις 20 Φεβρουαρίου 2011, σε 53 
νοµούς. Όλα τα προηγούµενα χρόνια, η 
κυβέρνηση είχε επιτύχει να πορευθεί µε 
το ισλαµιστικό κίνηµα, χωρίς να αντιµε-
τωπίσει σοβαρές κρίσεις. Από τις χώρες 
του Μαγκρέµπ, το Μαρόκο είναι η πρώτη 
που έκανε µια πιο αποφασιστική προσέγ-
γιση της Ευρώπης και η µοναδική αραβι-
κή χώρα που ζήτησε την ένταξή της στην 
Ε.Ε., αίτηση που βέβαια απορρίφθηκε. Εί-
ναι, επίσης, η µόνη µεσογειακή χώρα του 
Μαγκρέµπ που αρνήθηκε να πάρει µέρος 
στην Ιερή Συµµαχία κατά του φανατικού 
ισλαµισµού που σχηµατίσθηκε, εδώ και 
χρόνια, από την Αλγερία, την Τυνησία, τη 
Λιβύη και την Αίγυπτο. Αντίθετα, ζήτη-
σε από την Ευρώπη συνεργασία όχι µόνο 
κατά της τροµοκρατίας, αλλά και κατά του 
φανατικού ισλαµισµού.

Οι διαδηλωτές του Φεβρουαρίου του 
2011 ζητούσαν πολιτικές µεταρρυθµίσεις 
που θα περιορίζουν τις εξουσίες του Βα-
σιλιά, το τέλος της αδικίας, του εκβια- ➤
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σµού και της δωροδοκίας. Προκειµένου 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δι-
αδηλωτών, ο Βασιλιάς ανακοίνωσε στις 9 
Μαρτίου 2011 µια σηµαντική µεταρρύθ-
µιση του Συντάγµατος του Μαρόκου. Τα 
κύρια στοιχεία της µεταρρύθµισης αυτής 
είναι η αναγνώριση ορισµένων µειονοτή-
των, η διάκριση των εξουσιών, η ανεξαρ-
τησία της δικαιοσύνης, ελεύθερα εκλεγ-
µένο Κοινοβούλιο, αύξηση των εξουσι-
ών της κυβέρνησης, η οποία είναι υπό-
λογη στο Κοινοβούλιο. Παρά ταύτα, οι 
διαδηλώσεις συνεχίζονταν µε περισσό-
τερο ή λιγότερο σθένος και, στις 17 Ιου-
νίου 2011, ο Βασιλιάς ανακοίνωσε τα απο-

τελέσµατα της συνταγµατικής µεταρρύθ-
µισης. Εκτός από εκείνες που είχαν ήδη 
ανακοινωθεί µε το νέο Σύνταγµα, ο Βα-
σιλιάς διόρισε επικεφαλής της κυβέρνη-
σης τον ηγέτη του κόµµατος που νίκησε 
στις εκλογές. Η γενική πολιτική της χώ-
ρας καθορίζεται από την κυβέρνηση. Με 
το δηµοψήφισµα της 1ης Ιουλίου 2011 
εγκρίθηκε το νέο Σύνταγµα µε συµµετο-
χή 75,5% και ποσοστό ΝΑΙ 97,58%. Οι 
γενικές εκλογές πραγµατοποιήθηκαν στις 
25 Νοέµβριου 2011 µε νίκη του ισλαµικού 
κόµµατος (PJD) που κέρδισε 107 έδρες επί 
συνόλου 395. Ο Βασιλιάς διόρισε επικε-
φαλής της κυβέρνησης τον Γενικό Γραµ-

µατέα του PJD Abdelilah Benkirane. Η 
κυβέρνηση συγκροτήθηκε στις 3 Ιανου-
αρίου 2012 µε συνασπισµό τριών κοµµά-
των. Όπως και στις περιπτώσεις της Αλ-
γερίας και της Μαυριτανίας, δεν υπήρξε 
στο Μαρόκο αλλαγή του πολιτικού καθε-
στώτος.1

       

1.  Αρκετά στοιχεία προέρχονται από επαφές και συζητή-
σεις του γράφοντος με τους επικεφαλής μαροκινών ινστι-
τούτων διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών, κα-
τά πρόσφατη επίσκεψή του στο Μαρόκο.

Η Λιβύη υπήρξε το θέατρο μιας εξέγερσης στο 
πλαίσιο της αραβικής άνοιξης, η οποία εξελί-
χθηκε σε πόλεμο, με χρήση βαρέων όπλων, 
αρμάτων μάχης και αεροσκαφών.
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■ Η διάσταση της ασφάλειας

Σε γενικότερο επίπεδο, πρέπει κα-
νείς πρώτα να διαπιστώσει ότι οι πιο κερ-
δισµένοι της Αραβικής Άνοιξης ήταν τα 
µετριοπαθή ισλαµικά κόµµατα. Ιδιαίτερα 
στην Τυνησία, και το Μαρόκο όπου κέρ-
δισαν τις εκλογές µε µεγάλη πλειοψη-
φία. Στη Λιβύη, στις 24 Οκτωβρίου 2011, 
ο επικεφαλής του CNT δήλωσε ότι η Σα-
ρία (Chariaa), δηλαδή ο Ισλαµικός νόµος, 
είναι η κύρια πηγή της νοµοθεσίας στη 
νέα Λιβύη. 

Το ισλαµιστικό κύµα µπορεί ν’ αποδο-

θεί σε διάφορους λόγους. Εκφράζει την 
ανάγκη για αλλαγή και την επιθυµία για 
περισσότερη δηµοκρατία, χωρίς να ικα-
νοποιεί τα περισσότερα από τα αιτήµατα 
των διαδηλωτών: περισσότερη ελευθερία, 
καταπολέµηση της διαφθοράς, του νεπο-
τισµού και της κοινωνικής ανισότητας. 
Αλλά τα κόµµατα της ∆εξιάς ή της Αρι-
στεράς, που έχουν κυβερνήσει τις χώρες 
του Μαγκρέµπ για δεκαετίες, δεν είχαν 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα ούτε έφε-
ραν πολιτική, οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη και, για το λόγο αυτό, «τιµωρή-
θηκαν» από τους ψηφοφόρους. Από την 
άλλη πλευρά, τα ισλαµικά κόµµατα έχουν 
πάντα µια πολιτική εγγύτητας έναντι των 
φτωχών. Σε γενικές γραµµές, όσοι βασί-
ζονται στο Ισλάµ είναι πολύ ισχυροί σε 
όλες τις χώρες του Μαγκρέµπ και προκα-
λούν µια φυσική συµπάθεια προς εκεί-
νους που τους υποστηρίζουν. Τέλος, πρέ-
πει να σηµειωθεί ότι σε όλες τις χώρες του 
Μαγκρέµπ, υπάρχουν ριζοσπαστικά ισλα-
µικά κινήµατα (τζιχαντιστές ή µεταρρυθ-
µιστές), οι οποίοι βρίσκονται έξω από το 
πολιτικό παιχνίδι και αποτελούν δυνητι-
κή απειλή για το µέλλον.

Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η 
κατάσταση της ασφάλειας διαφέρει από 
χώρα σε χώρα. Το Μαρόκο, εξαιτίας της 
συναίνεσης που υφίσταται σχετικά µε την 
µοναρχία και της νίκης του ισλαµικού 
κόµµατος στις τελευταίες εκλογές, θεωρεί-
ται ως η πιο σταθερή περιοχή. Είναι απί-
θανο να συµβούν εκεί σοβαρά γεγονό-
τα που θα διασαλεύουν τη δηµόσια τάξη. 
Το ίδιο και στην Τυνησία, όπου η εκλογή 
της Συντακτικής Συνέλευσης και ο σχη-
µατισµός νέας κυβέρνησης, µε επικεφα-
λής έναν µετριοπαθή ισλαµιστή, εκτιµάται 
ότι θα διαµορφώσει ένα ειρηνικό µέλλον.

Οι περιπτώσεις της Αλγερίας, της 
Μαυριτανίας και της Λιβύης είναι πιο 
προβληµατικές. Παρά τα µέτρα που έλαβε 
η κυβέρνηση της Αλγερίας µετά την αρα-
βική άνοιξη, η κοινωνική κατάσταση πα-
ραµένει πολύ ανησυχητική. Ο πρόεδρος 
Bouteflika είναι άρρωστος, και η διαδο-
χή σε περίπτωση θανάτου είναι άγνωστη, 
ιδίως λόγω του ότι η στρατιωτικοί εξακο-
λουθούν να διαδραµατίζουν σηµαντικό 
πολιτικό ρόλο στην Αλγερία. Τα αποτε-
λέσµατα των βουλευτικών εκλογών της 
10ης Μαΐου 2012 αντιµετωπίστηκαν τόσο 
αρνητικά από τους Αλγερινούς, ώστε ορι-

σµένοι ξένοι αναλυτές πιστεύουν ότι αυ-
τές θα είναι οι τελευταίες εκλογές που δι-
εξήχθησαν στο πλαίσιο του υφιστάµενου 
καθεστώτος. Σηµειώνουν µάλιστα ότι, αν 
υπήρχαν κάποιας ελπίδες να διατηρηθεί 
η δηµοκρατία στη χώρα, οι εκλογές αυτές 
τις έσβησαν. Οι καταγγελίες για εκλογική 
νοθεία ήταν έντονες µόλις η κυβέρνηση 
ανακοίνωσε στις 11 Μαΐου ότι το ποσοστό 
συµµετοχής ήταν 42,9%, µε τον συνασπι-
σµό των κυβερνώντων κόµµατων να κερ-
δίζει τη συντριπτική πλειοψηφία. Η πρά-
σινη συµµαχία των ισλαµικών κοµµάτων 
κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι "διαπράτ-
τει εκτεταµένη νοθεία".

Η περίπτωση της Μαυριτανίας είναι, 
επίσης, προβληµατική. Θυµίζουµε ότι από 
τους έξι προέδρους, που έχουν αναλάβει 
την εξουσία από την ανεξαρτησία της, οι 
τέσσερις προήλθαν από στρατιωτικά πρα-
ξικοπήµατα. Η κοινωνική και οικονοµική 
κατάσταση είναι κακή. Από τον Οκτώβριο 
του 2011, έλαβαν χώρα διαπραγµατεύσεις 
µεταξύ των κυβερνώντων κοµµάτων και 
των κοµµάτων της αντιπολίτευσης, χωρίς 
όµως να υπάρξουν απτά αποτελέσµατα. Η 
κοινωνία της Μαυριτανίας υποφέρει, κι 
αυτή, από εθνοτικές αντιπαλότητες. 

Η περίπτωση της Λιβύης είναι ακό-
µα πιο προβληµατική δεδοµένου ότι είναι 
απαραίτητο να αναβαθµιστεί το κράτος, 
µετά την ανατροπή του Kadhaffi. Επιπλέ-
ον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι φυ-
λετικές αντιπαραθέσεις και οι συγκρού-
σεις µεταξύ των πολιτοφυλάκων που δεν 
έχουν ακόµη αφοπλιστεί. Από τον Ιανου-
άριο του 2012, έχουν ξεσπάσει δολοφονι-
κές συγκρούσεις µεταξύ αντιπάλων οµά-
δων στην Τρίπολη. Είναι προφανές ότι η 
Λιβύη χρειάζεται απεγνωσµένα βοήθεια 
για να αποκατασταθεί η εσωτερική ειρήνη 
και η οικοδόµηση των κρατικών θεσµών.

Υπάρχουν και τα θέµατα που αφο-
ρούν στην Ένωση του Αραβικού Μα-
γκρέµπ που είναι γνωστή ως UMA (Union 
du Maghreb Arabe). Η τελευταία δηµιουρ-
γήθηκε, το 1989, µε µέλη τις Αλγερία, Λι-
βύη, Μαυριτανία, Μαρόκο και Τυνησία. 
Σκοπός της είναι η ενίσχυση της οικονο-
µικής συνεργασίας µεταξύ των µελών της, 
η υλοποίηση της οικονοµικής ενοποίη-
σης (συµπεριλαµβανοµένης της ελεύθε-
ρης κυκλοφορίας προσώπων, υπηρεσιών, 
αγαθών και κεφαλαίων), καθώς και ο συ-
ντονισµός των θέσεων των κρατών αυτών ➤
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σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής και άµυ-
νας, µε σκοπό τη διασφάλιση των συµφε-
ρόντων τους στην περιοχή και της πραγ-
µατοποίησης της αραβικής ενότητας. ∆υ-
στυχώς, οι στόχοι της UMA δεν επιτεύ-
χθηκαν, ενώ ακόµη τα χερσαία σύνορα 
µεταξύ Μαρόκου και Αλγερίας, είναι κλει-
στά. 

Η κύρια αιτία της αποτυχίας της UMA 
οφείλεται στη σύγκρουση µεταξύ της Αλ-
γερίας και του Μαρόκου που ξεκίνησε 
το 1975, όταν το Μαρόκο προσάρτησε 
τη ∆υτική Σαχάρα µετά την αποχώρη-
ση των Ισπανών. Η Λιβύη και η Αλγερία 
είχαν υποστηρίξει διπλωµατικά, οικονο-
µικά και στρατιωτικά την κίνηση "Πολι-
σάριο". Η θέση του Μαρόκου έχει ενι-
σχυθεί σε διεθνές επίπεδο από τότε που 
προτάθηκε το 2007 το σχέδιο του ΟΗΕ 
για αυτονοµία της Σαχάρας υπό την κυ-
ριαρχία του. Στο µέτωπο της ασφάλει-
ας, το Πολισάριο διατηρεί τα µέσα για να 
προκαλέσει µια νέα ένοπλη σύγκρουση 
µε το Μαρόκο. 

Οι γείτονες του Μαγκρέµπ, στο βορρά 
και στο νότο, δεν είναι δυνατόν να παρα-
µείνουν αδιάφοροι για ότι συµβαίνει στην 
περιοχή. Η Ευρώπη, ειδικότερα, είναι πο-
λύ ανήσυχη για την κατάσταση στις χώ-
ρες του Μαγκρέµπ. Στο µέτωπο της ασφά-
λειας, φοβάται µια νέα εισροή µεταναστών 
από τη νότια ακτή της Μεσογείου, αν η 
κατάσταση επιδεινωθεί. Μια τέτοια εισροή 
έχει ήδη λάβει χώρα το 2011 µετά την εξέ-
γερση της Τυνησίας, οπότε χιλιάδες µετα-
νάστες πέρασαν στο ιταλικό νησί Λαµπε-
ντούσα. Η Ευρώπη ανησυχεί, επίσης, για 
τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων από 
το νότο, για τροµοκρατικές ενέργειες στο 
έδαφός της καθώς και για την ασφάλεια 
των υπηκόων της στην Αφρική. Η απει-
λή µεγαλώνει από το γεγονός ότι το Μα-
γκρέµπ έχει καταστεί περιοχή διέλευσης 
µεταναστών προερχοµένων από την Υπο-
σαχάρια Αφρική. 

Μετά την εξέγερση στη Λιβύη, µεγά-
λα αποθέµατα όπλων µεταφέρθηκαν στην 
περιοχή του Σαχέλ που εκτείνεται στην 
Μαυριτανία, το Μάλι, τη νότια Αλγερία, τη 
Μπουρκίνα Φάσο, το Νίγηρα και το Τσαντ. 
Τα όπλα αυτά είναι πιθανό να φθάσουν σε 
στοιχεία της Αλ-Κάιντα ή AQIM (Al-Qaida 
in the Islamic Maghreb) το 2007, που 
αντικατέστησε την αλγερινή τροµοκρατική 
σαλαφιστική οµάδα GSPC (Salafist Group 

for Preaching and Combat). Η AQIM έχει 
οργανώσει στην περιοχή του Σαχέλ αρ-
κετές βοµβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, 
ενέδρες και απαγωγές κυρίως Ευρωπαί-
ων πολιτών. Στόχος της είναι να δηµιουρ-
γήσει ισλαµικά καθεστώτα στις χώρες του 
Μαγκρέµπ.  χρηµατοδοτούµενη κυρίως 
από τα λύτρα και το λαθρεµπόριο όπλων. 

Στις περιοχές του Σαχέλ και του Μα-
γκρέµπ οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν 
αναπτύξει σηµαντικές πρωτοβουλίες, µε 
στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στις χώ-
ρες της ευρύτερης περιοχής της Σαχάρας 
να αντιµετωπίσουν προβλήµατα όπως η 
τροµοκρατία και η διακίνηση όπλων. Στο 
πλαίσιο αυτό τέθηκαν δύο προγράµµα-

Στις περιοχές του Σαχέλ και του Μα-
γκρέμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανα-
πτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο 
να δώσουν τη δυνατότητα στις χώρες της 
ευρύτερης περιοχής της Σαχάρας να αντι-
μετωπίσουν προβλήματα, όπως η τρομο-
κρατία και η διακίνηση όπλων.
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τα: αρχικά το 2002 το Pan Sahel Initiative 
(PSI) και στη συνέχεια το 2005 το Trans-
Sahara Counterterrorism Initiative 
(TSCTI). Επίσης, για την καταπολέµηση 
της AQIM, η Αλγερία έχει δηµιουργήσει 
από τον Απρίλιο του 2010 µια Επιτροπή 
Μικτού Επιχειρησιακού Επιτελείου που 
συµπεριλαµβάνει το Μάλι, τη Μαυριτα-

νία και το Νίγηρα. Παράλληλα αντιτίθεται 
σε κάθε δυτική επέµβαση στην περιοχή, 
ενώ δεν προσκάλεσε το Μαρόκο να συµ-
µετάσχει στην Επιτροπή. 

Για να αντιµετωπίσει την απειλή από 
το νότο, η Ευρώπη ανέλαβε δράση σε δύο 
κατευθύνσεις: την ασφάλεια και την ανα-
πτυξιακή βοήθεια. Η πτυχή της ασφάλει-

ας για την καταπολέµηση της παράνοµης 
µετανάστευσης εκδηλώνεται µε διάφορες 
µορφές: οικονοµική βοήθεια για τις χώ-
ρες καταγωγής και διέλευσης, συµφωνίες 
επανεισδοχής, συνεργασία στην επιβολή 
του νόµου και την ανταλλαγή πληροφορι-
ών. Ενδιαφέρον υπάρχει, γενικότερα, για 
το Φόρουµ 5+5 το οποίο υποστηρίζει την 
πτυχή της ασφάλειας, µε τη συµµετοχή 
των πέντε χωρών του Μαγκρέµπ από το 
Νότο και τις Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλ-
τα και Πορτογαλία από τον Βορρά. Το ΝΑ-
ΤΟ θα µπορούσε να διαδραµατίσει ένα ρό-
λο, στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας. 
Η πρωτοβουλία του Μεσογειακού ∆ιαλό-
γου, που έχει αναπτύξει η Συµµαχία από 
το 1995, συµβάλλει καθοριστικά, αν και 
όχι χωρίς δυσχέρειες, στην συνεργασία 
και αλληλοκατανόηση. 

Όσον αφορά στη συνιστώσα της 
αναπτυξιακής βοήθειας, αυτή προέρχε-
ται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
που τη στηρίζει µέσω της ∆ιαδικασίας 
της Βαρκελώνης, της Ευρωπαϊκής Πολι-
τικής Γειτονίας, των συµφωνιών σύνδε-
σης ή των διµερών συµφωνιών µε µε-
µονωµένες χώρες του Μαγκρέµπ. Μετά 
την αραβική άνοιξη θα πρέπει να επανε-
ξεταστεί το σύνολο της συνεργασίας µε-
ταξύ της Ευρώπης και των χώρών του 
Μαγκρέµπ καθώς και της ανάπτυξης της 
ασφάλειας.                     

Εν κατακλείδι, το Μαγκρέµπ βρίσκε-
ται σε µια κρίσιµη καµπή της ιστορίας του, 
όχι χωρίς κινδύνους. Θα πρέπει, πρώτα, 
να βρει τον εαυτό του, τη δύναµη για τη 
δηµιουργία µιας πραγµατικής δηµοκρατί-
ας σε κάθε χώρα. Πρέπει, επίσης, να εξα-
σφαλίσει την οικονοµική και κοινωνι-
κή ανάπτυξη προς όφελος των λαών που 
ζουν εκεί. Τέλος, πρέπει να οικοδοµηθεί 
η ενότητα σε περιφερειακό επίπεδο, απα-
ραίτητη στο πλαίσιο της ευρω-µεσογεια-
κής συνεργασίας. 

Η γειτονική Ευρώπη θα πρέπει να 
συµβάλει αποτελεσµατικά στην επίτευξη 
των στόχων αυτών. Είναι προς το δικό της 
συµφέρον. Η διεθνής κοινότητα, συµπερι-
λαµβανοµένων των Ηνωµένων Πολιτειών 
και των αναδυόµενες χώρών BRIC πρέπει 
επίσης να συµβάλλει. Τέλος, οι διεθνείς 
οργανισµοί, συµπεριλαµβανοµένου του 
ΟΗΕ, θα πρέπει να εστιάσουν την προσο-
χή τους σε αυτή τη στρατηγικής σηµασί-
ας  περιοχή.


