
 
«Αθηνά» 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Όπλων  
www.armscontrol.info 

 
http://www.armscontrol.info,    Τηλ:2105226884, 6944165341, FAX: 2105226884, 2310904794 

 
 
 

Η πραγματική εικόνα του πολέμου στο Λίβανο με απλά λόγια. 
 

Θεόδωρος Λιόλιος 
Διευθυντής του Ε.Κ.Ε.Ο. «Αθηνά» 

Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη 54625, email: athena@armscontrol.info 
                                                                                                                                                           

 
                                                                                                                                                                Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2006 

 
 

 
 

Η Χεζμπολά (κόμμα του θεού) αποτελεί ένα ισλαμικό κίνημα που γεννήθηκε το 1982 αρχικά ως 
παραφυάδα της μεγάλης ισλαμικής επανάστασης του Ιράν (i.e. Αγιοτολάχ Χομεϊνί) προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο. Διέπεται από τα δόγματα της διδασκαλίας του  
Χομεϊνί και αποτελεί ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ και γενικότερα της Δύσης. Το στρατιωτικό σκέλος του 
έχει την δομή μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης που σκοπό έχει την «απελευθέρωση» της Ιερουσαλήμ 
από τους Ισραηλινούς. Από την ίδρυση της και έπειτα διεξάγει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ με τη 
μορφή ενεδρών, βομβιστικών επιθέσεων με παγιδευμένα αυτοκίνητα, απαγωγών και φυσικά 
εκτοξεύοντας τις περιβόητες ρουκέτες που έχει στη διάθεσή της. Η δραστηριότητα της Χεζμπολά 
εναντίον του Ισραήλ παρουσιάζει υφέσεις και εξάρσεις ανάλογα με τις διάφορες πολιτικές και 
στρατιωτικές συγκυρίες. Ειδικότερα, υπήρξε μια έκρηξη επιθέσεων αμέσως μετά την ίδρυσή της το 1982, 
για να ακολουθήσει ένα ακόμη κρεσέντο μεταξύ του 1983 και του 1985 με τη μορφή επιθέσεων 
αυτοκτονίας εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών στόχων στο Λίβανο καθώς και με τη μορφή 
απαγωγών αμερικανών πολιτών.  

Μετά την αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο το 2000 η οργάνωση αυτή εξαπλώθηκε και 
αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη των αράβων μεταμορφώθηκε σε ένα ηρωικό απελευθερωτικό στρατό που 
σκοπό έχει την καταστροφή του Ισραήλ και των συμμάχων του. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ (πχ απόφαση #1559 του 2004) που απαιτούν την διάλυση και τον άμεσο αφοπλισμό 
όλων των παραστρατιωτικών οργανώσεων του Λιβάνου, ένα έργο που φυσικά απαιτεί την παρέμβαση 
της κυβέρνησης του Λιβάνου που μέχρι σήμερα έχει αδρανήσει (βλ. δηλώσεις του πρωθυπουργού του 
Λιβάνου που δηλώνει ότι αδυνατεί να ελέγξει τη Χεζμπολά). Η εισαγωγή αυτή ήταν απαραίτητη 
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προκειμένου να αξιολογηθεί η υπάρχουσα κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι τα γεγονότα που εξελίσσονται 
στο Νότιο Λίβανο είναι προβλεπόμενα και αναμενόμενα. 

Δηλαδή, μετά από κάθε εισβολή και κατοχή δημιουργείται πάντα μια αντιστασιακή οργάνωση 
(αντάρτες) προκειμένου να εκδιώξουν τον εισβολέα (βλ κατοχή της Ελλάδας από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία,  γερμανοϊταλική εισβολή και κατοχή της Ελλάδας στον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, εισβολή 
των ΗΠΑ στο ΙΡΑΚ, Αφγανιστάν, εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο κλπ). Στην συνέχεια ακόμη και μετά 
την εκδίωξη του εισβολέα (βλ αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο το 2000) τα μέλη της 
αντιστασιακής αυτής οργάνωσης αυτής θεωρούν ότι η πατρίδα τους οφείλει (και συνήθως έτσι είναι) και 
κατά συνέπεια αρνούνται να παραδώσουν τα όπλα μέχρι να εξασφαλίσουν μερίδιο στην πολιτική 
εξουσία. Μια βασική δικαιολογία είναι ότι ο εχθρός είναι ακόμη προ των πυλών (και ίσως έτσι είναι) 
αλλά η αλήθεια είναι ότι αργά η γρήγορα οι αντάρτες αυτοί θα ζητήσουν ανταλλάγματα από την πατρίδα 
με τη μορφή πολιτικής εξουσίας (βλ. Απομνημονεύματα Στρατηγού Μακρυγιάννη: Ήμασταν φτωχοί 
εγίναμεν πλούσιοι…/…έγινε ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι συγγενείς και φίλοι πλούσιοι από γες, 
αργαστήρια, μύλους, σπίτια ../. δεν είχαν ούτε σπιθαμή γης τώρα φαίνεται τι έχουν…/).  

Οι αντάρτες λοιπόν της Χεζμπολά μέσα στα εικοσιτέσσερα χρόνια της δραστηριότητας τους 
απέκτησαν αρκετές έδρες στη Βουλή του Λιβάνου και διαχειρίζονται πλέον πολιτική εξουσία η οποία 
προφανώς είναι υποκείμενη στα κελεύσματα του Ιράν (και ενδεχομένως της Συρίας) που μπορεί να 
αψηφάει τις ΗΠΑ και να χρηματοδοτεί ανάλογες δραστηριότητες. Με το πέρασμα του χρόνου η 
οργάνωση Χεζμπολά θεμελιώθηκε ως βασική συνιστώσα της αμυντικής δομής του Λιβάνου χωρίς όμως 
να ενσωματωθεί στον τακτικό στρατό της χώρας. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν κανάλια στρατολόγησης 
νέων στελεχών, που προέρχονται είτε από τον λαό του Λιβάνου είτε από αλλοδαπούς φανατικούς 
ισλαμιστές οι οποίοι πύκνωσαν τις γραμμές της Χεζμπολά. Όπως συμβαίνει συνήθως οι αντάρτες αυτοί, 
ως προστάτες-οπλαρχηγοί που διαχειρίζονται την εξουσία, ανέπτυξαν διάφορες άλλες κοινωφελείς 
δραστηριότητες στο Νότιο Λίβανο (κτίσιμο σχολείων και νοσοκομείων κλπ) δημιουργώντας τον δικό 
τους κοινωνικό-οικονομικό ιστό (βλ. Απομνημονεύματα Στρατηγού Μακρυγιάννη /….και τι ζητούνε [οι 
οπλαρχηγοί] τώρα από το έθνος; Μιλλιούνια ακόμα δια τις μεγάλες δούλεψες…). Χρησιμοποιώντας τα 
τεράστια κονδύλια που κρυφά η φανερά συλλέγουν διάφορες (κυρίως ισλαμιστικές) οργανώσεις 
αγοράζουν όπλα η επιχορηγούν τις οικογένειες των δύστυχων παιδιών που αυτοκτονούν προκειμένου να 
δοξαστούν, να σκοτώσουν τον εχθρό και να εξασφαλίσουν ταυτόχρονα την οικογένειά τους (προφανώς 
ανάλογη μέριμνα υπήρχε για τους νησιώτες μπουρλοτιέρηδες την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης).  

Ας μην αναρωτιόμαστε λοιπόν για τις παράπλευρες απώλειες που βλέπουμε σήμερα στο Λίβανο. 
Αυτές δεν οφείλονται μόνο στην υπερβολικά δυσανάλογη αντίδραση του Ισραήλ αλλά και στο γεγονός 
ότι η Χεζμπολά έχει ενσωματωθεί στον Λαό του Νοτίου Λιβάνου, κρύβεται στα σπίτια του και στα 
νοσοκομεία του και χρησιμοποιεί τους αμάχους είτε ως ασπίδες είτε τους στρατολογεί εκούσια η ακούσια 
(πάγια τακτική των ανταρτών στην παγκόσμια ιστορία είναι η «απαλλοτρίωση» υλικών, η βίαιη 
στρατολόγηση και οι απαγωγές που ενισχύουν τις γραμμές τους είτε με άψυχο και έμψυχο υλικό είτε με 
γυναίκες για προφανείς λόγους). 

Το συμπέρασμα είναι ότι δεν εξαλείφεται η Χεζμπολά χωρίς να υπάρξουν τεράστιες παράπλευρες 
απώλειες στο λαό του Λιβάνου και αυτό σίγουρα το γνώριζε το Ισραήλ και οι ΗΠΑ. Κατά συνέπεια 
υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα πολιτικής των ΗΠΑ στο χώρο της Μέσης Ανατολής αφού η διπλωματία 
της απέτυχε να απομονώσει τη Χεζμπολά από τις γεννήτριες χώρες της (Ιράν, Συρία κλπ). 

Η πιο εύλογη πρόβλεψη για την εξέλιξη της κρίσης είναι ότι θα υπάρξει πλήθος απωλειών κυρίως 
μαχητών της Χεζμπολά καθώς και αμάχων πολιτών του Νοτίου Λιβάνου πριν οι ειρηνευτικές δυνάμεις 
του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ  δημιουργήσουν μια ευρεία ουδέτερη ζώνη στο Νότια Λίβανο που δεν θα 
επιτρέπει στις ρουκέτες και τις ανθρώπινες βόμβες της Χεζμπολά να φτάσουν στο Βόρειο Ισραήλ. Το 
Ισραήλ τελικά θα πετύχει το σκοπό του που είναι η ανάθεση της φύλαξης των βορείων συνόρων του σε 
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μια διεθνή στρατιωτική δύναμη που ίσως να μη φύγει ποτέ από την περιοχή. Τα έξοδα της πολυεθνικής 
αυτής δύναμης που θα αποτελεί ουσιαστικά μισθοφορικό σώμα συνοριοφυλάκων του Ισραήλ δυστυχώς 
θα τα πληρώσει και η Ευρώπη. Φυσικά το γεγονός ότι [σήμερα] δολοφονήθηκαν κυανόκρανοι 
στρατιώτες ενδέχεται να αποτρέψει  την ανάπτυξη δυνάμεων του ΟΗΕ στην ουδέτερη ζώνη επιτρέποντας 
έτσι την ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ που ελέγχονται άμεσα από τις ΗΠΑ και έμμεσα από το Ισραήλ.  
 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΕΙΚΟΝΕΣ 
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