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Περίληψη

Η παρούσα επικαιροποιημένη έκδοση για το Ιράκ επικεντρώνεται στις εξελίξεις

που σημάδεψαν το κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας από το Φλεβάρη έως το Νοέμ-

βριο του 2007. Την ίδια περίοδο οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στις τρεις βόρειες επαρ-

χίες Sulaymaniyah, Erbil και Dohuk, και αφορούν στην ένταση που πυροδοτήθηκε στα

σύνορα με την Τουρκία, δεν αναλύονται καθώς γενικά δεν είναι ουσιώδους σημασίας

για την ανάγκη διεθνούς προστασίας των αιτούντων άσυλο από το Ιράκ.

Στην παρούσα συμπληρωματική έκδοση εκτίθενται οι σημαντικές εξελίξεις στους

τομείς της ασφάλειας και της πολιτικής που σημειώθηκαν από το Φλεβάρη έως το

Νοέμβριο του 2007. Καλύπτονται κάποια ζητήματα κλειδιά που αντιμετωπίζουν οι Κα-

τευθυντήριες Οδηγίες για την Αξιολόγηση των Αναγκών Διεθνούς Προστασίας των Ιρα-

κινών Αιτούντων Άσυλο (του Αυγούστου 2007), όπως είναι η γενικότερη κατάσταση

ασφάλειας, η θρησκευτική βία και η πολιτική συμφιλίωση. Άλλα θέματα αναπτύσσονται

για πρώτη φορά και αφορούν στην επιχείρηση «Κύμα» (Surge) που διεξήγαγαν τα α-

μερικανικά στρατεύματα, στην εμφάνιση κινημάτων «αφύπνισης» (φυλετικές ομάδες

και ομάδες στασιαστών στρέφοντα κατά της Al Qaida του Ιράκ), στην «αναστολή» των

δραστηριοτήτων της Jaish Al-Mahdi (Στρατός του Mehdi) και στην παράδοση της ευθύ-

νης τήρησης της ασφάλειας και τάξης καθώς και στην κλιμάκωση της ενδο-σιιτικής βίας

στο Νότιο Ιράκ.

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι έχει σχετικά βελτιωθεί η κατάσταση

ασφαλείας στο Κεντρικό Ιράκ. Η πλέον αξιοσημείωτη εξέλιξη στον τομέα της ασφάλειας

είναι η σημαντική μείωση των δολοφονιών με θρησκευτικά κίνητρα και των γενικότε-

ρων απωλειών των αμάχων. Όμως, παραμένει ψηλό στο κεντρικό και στο νότιο Ιράκ το

επίπεδο των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της θρησκευτικής και

ενδο-θρησκευτικής βίας. Είναι υψηλό το επίπεδο των απωλειών των αμάχων που κιν-

δυνεύουν από τη στοχοποιημένη βία, συμπεριλαμβανομένων της ανατίναξης αυτοκινή-

των με βομβιστικούς μηχανισμούς, των επιθέσεων αυτοκτονίας, των επιθέσεων με μι-

κρά και ελαφρά όπλα και όλμους, των αρπαγών και των εξωδικαστικών εκτελέσεων,

που αποτελεί σύνηθες φαινόμενο σε πολλές περιοχές του κεντρικού και του νοτίου Ι-

ράκ, αν και η έντασή του διαφέρει από Επαρχία σε Επαρχία. Δεν έχουν πάψει να απο-

τελούν πραγματικότητα οι δολοφονίες με πολιτικά και θρησκευτικά κίνητρα, οι απαγω-

γές, οι δολοφονίες δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών, μελών θρησκευτικών

και εθνοτικών μειονοτικών ομάδων, προσώπων που θεωρούνται παραβάτες τΩΝ ισλα-

μικών κανόνων και μελών του πρώην κόμματος Ba’ath. Οι Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλεί-
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ας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις για τη διατήρηση της τάξης και

το σεβασμό του νόμου.

Στην παρούσα, επικαιροποιημένη έκδοση, υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων η συμ-

φωνία ενότητας, που υπογράφηκε στα τέλη Αυγούστου 2007 από εξέχοντες σουνίτες

και σιίτες αφενός και κούρδους πολιτικούς αρχηγούς αφετέρου, με αντικείμενο την α-

πόλυση χιλιάδων κρατουμένων στους οποίους δεν είχαν απαγγελθεί κατηγορίες. Η

συμφωνία αυτή σηματοδότησε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενίσχυση

της εθνικής συμφιλίωσης. Όμως, ουδεμία πρόοδος σημειώθηκε στην υιοθέτηση νομο-

θεσίας για τα κρίσιμα θέματα όπως είναι το πετρέλαιο, η «από-μπααθικοποίηση», ο α-

φοπλισμός των ανταρτών και οι εκλογές στις Επαρχίες. Η ιρακινή κυβέρνηση είναι α-

ποδυναμωμένη μετά την αποχώρηση αρκετών πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβανο-

μένων των ομάδων του Sadr και των Σουνιτών. Παραμένουν στάσιμα πολλά θέματα

για τα οποία αναμενόταν πρόοδος. Η κατάσταση στο Ιράκ παραμένει εξαιρετικά αστα-

θής και απρόβλεπτη.

Λόγω των σοβαρών παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της θρη-

σκευτικής και ενδο-θρησκευτικής βίας συνεχίζονται οι πληθυσμιακές μετακινήσεις, τόσο

στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Είναι εξαιρετικά δύσκολες οι μετακινήσεις τόσο

εντός του Ιράκ όσο και στις γειτονικές χώρες εξαιτίας των ιδιαίτερα περιοριστικών πολι-

τικών εισόδου που εφαρμόζονται στις Επαρχίες και στα εθνικά σύνορα.  Από τον Αύ-

γουστο του 2007 (όταν εκδόθηκαν οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αξιολόγηση των

Αναγκών Διεθνούς Προστασίας των Αιτούντων Άσυλο από το Ιράκ) επέστρεψαν Ιρακι-

νοί εξόριστοι τόσο από το εξωτερικό όσο και από τις περιοχές του Ιράκ όπου είχαν

προσωρινά μετακομίσει αναζητώντας ασφάλεια. Όμως, πολλές πτυχές-κλειδιά αυτών

των μετακινήσεων παραμένουν άγνωστες ή ασαφείς. Διαφαίνεται ότι είναι σχετικά ήσ-

σονος σημασίας ο αριθμός των επαναπατρισθέντων. Είναι αδύνατο να διαπιστωθεί η

τάση του επαναπατρισμού και είναι ανέφικτη η επαλήθευση αφενός τα κινήτρων και

αφετέρου της διάρκειάς του. Με βάση τις συνεντεύξεις που διεξήγαγε με τους επαναπα-

τρισθέντες για τους λόγους που επέστρεψαν και για την αντικειμενική κατάσταση που

επικρατεί στο Ιράκ η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συμπεραίνει ότι,

στο παρόν στάδιο, ο επαναπατρισμός δεν σηματοδοτεί αλλαγή της θέσης της όσον α-

φορά στις ανάγκες διεθνούς προστασίας των Ιρακινών αιτούντων άσυλο.

Οι επικαιροποιημένες πληροφορίες αναδεικνύουν ότι οι πλέον θετικές, σε πολιτικό

επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ασφαλείας, βελτιώσεις που επισυνέβησαν από το Φλεβάρη

έως το Δεκέμβρη του 2007 δεν μεταφράζονται σε πολιτική συμφιλίωση, δημιουργία ι-
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σχυρών και ανεξίθρησκων κρατικών θεσμών, αποκατάσταση του νόμου και της τάξης,

ανασυγκρότηση και κατάλληλη παροχή υπηρεσιών.

Ενόψει των ανωτέρω, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες διατηρεί

τις θέσεις που διατύπωσε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Αυγούστου 2007 όσον α-

φορά στις ανάγκες διεθνούς προστασίας των Ιρακινών Αιτούντων Άσυλο:

à Όσον αφορά στους αιτούντες άσυλο από το Κεντρικό και Νότιο Ιράκ:

· Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκτιμά ότι οι Ιρακινοί αιτού-

ντες άσυλο από το Κεντρικό και Νότιο Ιράκ έχουν ανάγκη τη διεθνή προστασία.

· Οι Ιρακινοί αιτούντες άσυλο από το Κεντρικό και Νότιο Ιράκ πρέπει να χαρα-

κτηρίζονται πρόσφυγες με βάση τα κριτήρια της Σύμβασης του 1951.

· Όταν δεν αναγνωρίζεται το προστατευτικό καθεστώς της Σύμβασης του 1951

στους Ιρακινούς αιτούντες άσυλο από το Κεντρικό και Νότιο Ιράκ πρέπει να

τους παρέχεται διεθνής προστασία βάσει του διευρυμένου ορισμού του πρό-

σφυγα ή των συμπληρωματικών/επικουρικών μορφών προστασίας.

· Κατά την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είναι ανέφικτη η ε-

γκατάσταση σε άλλη περιοχή του Ιράκ για τους αιτούντες άσυλο που κατάγο-

νται από το Κεντρικό και Νότιο Ιράκ. Κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας ε-

γκατάστασης σε άλλη περιοχή της χώρας καταγωγής στο πλαίσιο των εθνικών

διαδικασιών ασύλου πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά όλες οι ειδικότερες περι-

στάσεις των αιτούντων άσυλο σε εξατομικευμένη βάση. Όσον αφορά στην ε-

φαρμογή της δυνατότητας εγκατάστασης στις τρεις βόρειες επαρχίες όσων κα-

τάγονται από το Κεντρικό και Νότιο Ιράκ θα πρέπει να αξιολογούνται και να ε-

ξετάζονται προσεκτικά σε εξατομικευμένη βάση τα κριτήρια της εφαρμογής αυ-

τής της έννοιας (δηλαδή εάν είναι εύλογη και αναμενόμενη η δυνατότητα του

αιτούντα άσυλο να εγκατασταθεί με ασφάλεια σε άλλη περιοχή της χώρας κα-

ταγωγής του).

à Για τους αιτούντες άσυλο από τις τρεις βόρειες επαρχίες:

· Οι ανάγκες διεθνούς προστασίας των ιρακινών που κατάγονται από τις τρεις

βόρειες επαρχίες πρέπει να αξιολογούνται σε εξατομικευμένη βάση με αναφορά

στα κριτήρια του ορισμού του πρόσφυγα της Σύμβασης του 1951.  Στις περι-

πτώσεις όπου ο αιτών άσυλο δεν αναγνωρίζεται πρόσφυγας της Σύμβασης του

1951 αλλά έχει ανάγκη τη διεθνή προστασία, όπως αυτή παρέχεται από τις συ-

μπληρωματικές μορφές προστασίας, θα πρέπει να εξετάζεται η υπόθεσή του υπ’

αυτό το πρίσμα.
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· Κατά την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δεν υπάρχει δυνατό-

τητα εγκατάστασης στο Κεντρικό και Νότιο Ιράκ για τους αιτούντες άσυλο που

κατάγονται από τις τρεις βόρειες επαρχίες. Πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και

σε εξατομικευμένη βάση η δυνατότητα εγκατάστασης σε διαφορετική από αυ-

τήν της καταγωγής βόρεια επαρχία. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στις περιπτώ-

σεις των αιτούντων άσυλο που ανήκουν στις κατηγορίες για τις οποίες οι Κα-

τευθυντήριες Οδηγίες του Αυγούστου 2007 αναφέρουν ότι είναι ανέφικτη η ε-

γκατάστασή τους σε διαφορετική από της καταγωγής τους επαρχία.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζονται οι ενδεχόμενοι λόγοι αποκλεισμού από

το καθεστώς του πρόσφυγα, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 1 ΣΤ (α) της

Σύμβασης του 1951.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΙΙ. Οι σημαντικότερες εξελίξεις στους τομείς της πολιτικής και της κατά-

στασης ασφάλειας

1. Η επιχείρηση «Κύμα»: Από το Φλεβάρη του 2007 αυξήθηκαν σταδιακά τα

αμερικανικά στρατεύματα στη Βαγδάτη, στην Al-Anbar και στην αποκαλούμενη ζώνη

της Βαγδάτης. Επίσης, η Πολυεθνική Δύναμη του Ιράκ/Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας

διεξήγαγαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις ασφαλείας κατά των ένοπλων ομάδων. Κα-

ταθέτοντας στο Κογκρέσο στις 10 και 11 Σεπτέμβρη 2007 ο στρατηγός David Petraeus,

διοικητικής της Πολυεθνικής Δύναμης στο Ιράκ ανέφερε ότι αυτό το «Κύμα» των αμε-

ρικανικών στρατευμάτων οδήγησε στην αποδυνάμωση των δραστηριοτήτων της Al

Qaida του Ιράκ και στη διάσπαση των εξτρεμιστών σιιτών ανταρτών. Η ενισχυμένη α-

μερικάνικη στρατιωτική παρουσία συνέβαλε στην πρόληψη των ευρείας κλίμακας επι-

θέσεων και στη μείωση των εκτελέσεων/δολοφονιών με θρησκευτικά κίνητρα, που α-

ποτελούσαν σύνηθες φαινόμενο στη Βαγδάτη και σε άλλες περιοχές του Κεντρικού και

του Νότιου Ιράκ. Όμως, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξαλείφθηκαν

παρόμοια περιστατικά. Συνεχίζονται οι επιθέσεις με  ανατίναξη αυτοκινήτων με βομβι-

στικούς μηχανισμούς, οι επιθέσεις αυτοκτονίας και οι επιθέσεις με μικρά και ελαφρά

όπλα και όλμους με στόχο την Πολυεθνική Δύναμη του Ιράκ/Ιρακινές Δυνάμεις Ασφα-

λείας και τον άμαχο πληθυσμό. Τα πρόσφατα επεισόδια στη Βαγδάτη και σε άλλες πό-

λεις του Κεντρικού Ιράκ επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη και
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ότι οι ένοπλες ομάδες έχουν την ικανότητα να επιχειρούν και να προκαλούν απώλειες

στον άμαχο πληθυσμό1.

Υπάρχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες δεν έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά οι

κυριότεροι παράγοντες πρόκλησης της βίας στο Ιράκ,  για παράδειγμα η Al  Qaida του

Ιράκ και ο Στρατός του Mehdi2. Αναφέρεται ότι πολλοί εξτρεμιστές, μέλη της Al Qaida

του Ιράκ, μετακινήθηκαν στα ανατολικά και βόρεια για να αποφύγουν τις συγκρούσεις

με την Πολυεθνική Δύναμη / Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας και τους συμμάχους τους

από τις διάφορες φυλές. Βέβαια, ήσαν υψηλά τα επίπεδα ανασφάλειας στις Επαρχίες

Diyala, Salah Al-Din, Kirkuk και Νιnewa όπου το 2007 σημειώθηκαν πολλές αξιοσημεί-

ωτες επιθέσεις. Αναφέρεται ότι μετακινήθηκε σε νοτιότερες Επαρχίες, όπου συμμετέχει

σε μάχες με άλλες σιιτικές ομάδες,  ο Στρατός του Mehdi  που διατήρησε μετριοπαθή

στάση τους πρόσφατους μήνες στη Βαγδάτη και από τον Αύγουστο του 2007 ανέστειλε

επίσημα  τη δράση του. Ο σκληροπυρηνικός κληρικός, Muqtada Al Sadr που ίδρυσε το

Στρατό του Mehdi το 2003 επαναβεβαίωσε τον ηγετικό του ρόλο στην οργάνωση. Με-

ταξύ άλλων επέτρεψε στα αμερικανικά στρατεύματα να καταδιώξουν τους προδότες της

οργάνωσής του. Κάποιοι παρατηρητές υποστηρίζουν ότι μετά το πέρας της επιχείρησης

«Κύμα» μπορεί να ξεσπάσουν εκ νέου ευρείας κλίμακας συγκρούσεις υποκινούμενες

από την Al Qaida του Ιράκ και το Στρατό του Mehdi3.

Εκφράζεται επίσης ανησυχία για την κατάσταση ασφάλειας που θα επικρατήσει

μετά τη σταδιακή αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων και άλλων τμημάτων

της Πολυεθνικής Δύναμης.  Οι ΗΠΑ αποσύρουν κάποιες δυνάμεις από τις Επαρχίες Al

Anbar και Diyala και αναμένεται να επιστρέψουν στα προ της επιχείρησης «Κύμα» επί-

πεδα τον Ιούνιο του 2008 διατηρώντας 130.000 στρατιώτες στο Ιράκ. Δεδομένων της

ανυπαρξίας της πολιτικής συμφιλίωσης και της κυριαρχίας των θρησκευτικών ομάδων

1 Βλέπε στη σελίδα 10 της αγγλικής έκδοσης για τα περιστατικά που σημειώθηκαν
στη Βαγδάτη και σε άλλες περιοχές του Κεντρικού Ιράκ.

2 Στα τέλη Οκτωβρίου 2007 ο στρατηγός Petraeus εκτίμησε ότι η Al Qaida του Ιράκ δεν
επιχειρεί με πολυπληθείς ομάδες στις γειτονιές της Βαγδάτης. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή των
αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ Raymond T. Odierno, έχουν αποδυναμωθεί οι δομές υπο-
στήριξης και προμήθειας της Al Qaida του Ιράκ και από τις αρχές του 2007 μειώθηκε κατά 60
έως 70% η επιχειρησιακή της ικανότητα.

3 Οι Robert Marley και Peter Harling της οργάνωσης International Crisis Group παραλληλί-
ζουν το «Κύμα» της Βαγδάτης με την «Επιχείρηση Sinbad» στη Βασόρα,  που στην καλλίτερη
περίπτωση πάγωσε την υφισταμένη κατάσταση και την ισορροπία δυνάμεων δημιουργώντας
ψευδαίσθηση σταθερότητας στην οποία υπόβοσκε ένας κτηνώδης και συλλογικός παρατεταμέ-
νος πόλεμος.  Όταν ολοκληρώθηκε η βρετανική εκδοχή του «Κύματος»  ξέσπασαν πάλι συ-
γκρούσεις. Πρόβλεψαν ακόμη ότι «ακόμα και αν αποδυναμωθεί η ένοπλη αντίσταση, εξομαλυν-
θούν οι θρησκευτικές εντάσεις και πετύχει προς στιγμήν η επιχείρηση «Κύμα» τα γεγονότα της
Βασόρας θα αναπαραχθούν σε όλη τη χώρα σε περισσότερο χαοτική και επικίνδυνη κλίμακα».
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στις Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας πολλοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι μπορεί να

αυξηθούν  οι εκτελέσεις / δολοφονίες με θρησκευτικά κίνητρα4.

Τον Οκτώβριο του 2007 ο Γενικός Επιθεωρητής των ΗΠΑ για την Ανασυγκρότηση

στο Ιράκ προειδοποίησε ότι:  «στις περιοχές με μεικτό πληθυσμό σιιτών-σουνιτών,  η

αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων θα πυροδοτήσει ανοικτό πόλεμο εθνικών

εκκαθαρίσεων»5.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τις περιοχές με μεικτό πληθυσμό όπου η μια

ομάδα εκδιώχθηκε από τους αντιπάλους της καθώς και για τις όμορες ομοιογενείς σιιτι-

κές και σουνιτικές γειτονιές.

2. Κινήματα «αφύπνισης»: στα τέλη του 2006 σουνιτικές φυλές6 και πρώην

ομάδες εξεγερμένων7 της Επαρχίας Al Anbar άρχισαν να στρέφονται κατά της Al Qaida

του Ιράκ, που διατηρούσε ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή τους. Στις αρχές του 2007 οι

αμερικάνικες στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν να υποστηρίζουν και να εκπαιδεύουν αυ-

τές τις ομάδες που αποκαλούνται «ενεργοί πολίτες» ή «βοηθητικές δυνάμεις ασφαλεί-

ας». Ενθάρρυναν την επέκταση αυτών των κινημάτων αφύπνισης σε άλλες Επαρχίες,

4 Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι μικρή η πρόοδος
που σημείωσε η ιρακινή κυβέρνηση στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και ανεξίθρησκων ενό-
πλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας παρόλες τις προσπάθειες των ΗΠΑ να εκπαιδεύσουν
και να εξοπλίσουν 360.000 στρατιώτες και αστυνόμους αποβλέποντας στη σταδιακή μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στα ιρακινά θεσμικά όργανα και τελικώς στην αποχώρηση των αμερικανικών
στρατευμάτων από το Ιράκ. Εκτιμάται ότι αυξήθηκαν οι Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας και ότι
δραστηριοποιούνται για την καταστολή της εξέγερσης, αλλά το Σεπτέμβριο του 2007 μόλις 10
από τις 140 μονάδες επιχειρούσαν ανεξάρτητα από την Πολυεθνική Δύναμη.

5 Χάριν παραδείγματος αναφέρθηκε στην αγορά Dora της Βαγδάτης από την οποία όταν
αποχωρήσουν τα αμερικανικά στρατεύματα οι σιίτες αντάρτες θα εκδιώξουν τους σουνίτες κα-
ταστηματάρχες.

6 O σείχης Badul Sattar Abu Risha, σουνίτης φύλαρχος στην Επαρχία Al Anbar έπαιξε κα-
θοριστικό ρόλο στην ίδρυση του κινήματος «Αφύπνιση Anbar», μια συμμαχία φυλάρχων σεΐχη-
δων και πρώην σουνιτικών ομάδων εξεγερμένων που μάχονταν κατά της Al Qaida του Ιράκ στα
όρια της προαναφερόμενης επαρχίας. Οι φύλαρχοι και οι αρχηγοί των εξεγερμένων είχαν εξορ-
γιστεί με τη συμπεριφορά των εξτρεμιστών, που προσπαθούσαν να επιβάλουν τη σκληροπυρη-
νική ερμηνεία του ισλαμικού δικαίου, δολοφόνησαν φυλάρχους και προσωπικότητες της εξέγερ-
σης, απείλησαν τα τοπικά συμφέροντα των φυλών και επιδίωξαν ηγετικό ρόλο στην εξέγερση
των σουνιτών. Ο πρόεδρος G. Bush συναντήθηκε με το σεΐχη Abu Risha και άλλους φυλάρχους
σε ένα συμβολικής σημασίας ταξίδι του που πραγματοποίησε στις 3.9.2007 στην Επαρχία Al An-
bar. Στις 13.9.2007 ο σείχης Abu Risha δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στην πόλη Ramadi,
πρωτεύουσα της Επαρχίας. Στην ηγεσία του κινήματος τον διαδέχθηκε ο αδερφός του Ahmed,
που διακήρυξε ότι θα συνεχίσει να μάχεται κατά της Al Qaida του Ιράκ.

7 Στις ομάδες των εξεγερμένων περιλαμβάνονται ο Ισλαμικός Στρατός του Ιράκ, οι Επανα-
στατικές Ταξιαρχίες 1920 και ο Στρατός των Mujahedin. Τον Απρίλιο του 2007, μετά από πολλές
εσωτερικές συγκρούσεις, αποκόπηκε από την Al Qaida του Ιράκ ο Ισλαμικός Στρατός του Ιράκ,
η μεγαλύτερη σουνιτική ομάδα εξεγερμένων που αποτελείται κυρίως από μέλη του πρώην κόμ-
ματος Ba’ath και αξιωματικούς του στρατού. Αναφέρεται ότι ο Ισλαμικός Στρατός του Ιράκ συ-
νεχίζει να αντιμάχεται την ιρακινή κυβέρνηση και την παρουσία των ξένων στρατευμάτων στη
χώρα.
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συμπεριλαμβανομένων της Βαγδάτης, της Diyala, της Salah Al-Din, της Ninewa, της

Kirkuk και της Babel, όπου η σουνιτική εξέγερση ηγήθηκε σε βίαιη εκστρατεία κατά της

Πολυεθνικής Δύναμης του Ιράκ/Ιρακινών Δυνάμεων Ασφαλείας και των ιρακινών πολι-

τών. Αξιοποιώντας τις γνωριμίες τους και τις γνώσεις τους για την κατάσταση που επι-

κρατεί στις περιοχές διαμονής τους, αυτοί οι «ενεργοί πολίτες» διαχειρίζονται τα φυλά-

κια ελέγχου, περιπολούν και πληροφορούν την Πολυεθνική Δύναμη του Ιράκ/Ιρακινές

Δυνάμεις Ασφαλείας για τις δραστηριότητες των εξεγερμένων.

Η Al Qaida του Ιράκ απάντησε σ’ αυτά τα κινήματα «αφύπνισης» ανακοινώνοντας

εκστρατεία δολοφονιών των ηγετών των σουνιτικών φυλών και των ομάδων των εξε-

γερμένων καθώς και των πολιτών που συνεργάζονται μαζί τους ή την επικρίνουν… Ση-

μαντικός αριθμός φυλάρχων δολοφονήθηκε το 2007 από την Al Qaida του Ιράκ.

Στο ίδιο πνεύμα, στις Επαρχίες Babel, Wassit, Diwaniyah και Kerbala εμφανίστη-

καν τοπικά σιιτικά φυλετικά κινήματα που διάκεινται εχθρικά στο Στρατό του Mehdi και

στους υποτιθέμενους δεσμούς που διατηρεί με το Ιράν. Αναφέρθηκε ότι τον Οκτώβριο

του 2007 «οξύνθηκαν οι σχέσεις» του Στρατού του Mehdi  και των σιιτιών σε πολλές

σιιτικές περιοχές της Βαγδάτης. Επίσης, ότι οι πολίτες κατηγορούν το Στρατό του Mehdi

για εγκληματικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών αμάχων σιιτών.

Όμως,  η λαϊκή αντίσταση κατά του Στρατού του Mehdi  δεν μπορεί να επεκταθεί στο

βαθμό που επεκτάθηκε η σουνιτική αντίσταση κατά της Al Qaida του Ιράκ κυρίως λόγω

της σκληροπυρηνικής ισλαμικής ιδεολογίας και των αδιάκριτων δολοφονιών που έχουν

αποξενώσει αρκετούς σιίτες.

Οι ΗΠΑ εξέφρασαν την ελπίδα ότι η προαναφερόμενη συνεργασία με τις «βοηθη-

τικές δυνάμεις ασφαλείας» θα δημιουργήσει κλίμα πολιτικής συμφιλίωσης «από τα κά-

τω», δεδομένου ότι έχουν βαλτώσει οι προσπάθειες συμφιλίωσης σε εθνικό επίπεδο.

Αναγνωρίζεται ότι αυτές οι πρωτοβουλίες συνέβαλαν στη μείωση της βίας. Όμως, οι

φύλαρχοι και οι μαχητές της εξέγερσης που δραστηριοποιούνται στις δολοφονίες και

διατάσσουν την κράτηση μελών της Al Qaida του Ιράκ δεν επιχειρούν στο πλαίσιο ιε-

ραρχημένων στρατιωτικών δομών και είναι ασαφής ο ρόλος τους. Η ιρακινή κυβέρνηση

υποστηρίζει8 τα κινήματα «αφύπνισης» αλλά εκφράζει την ανησυχία της για την υπο-

στήριξή τους από τις ΗΠΑ:  θεωρεί ότι πρόκειται για νέα αντάρτικα κινήματα που θα

8 Στις 11.11.2007 η Επιτροπή Από-Μπααθικοποίησης του Ιράκ ανακοίνωσε την αποκατά-
σταση 70 μελών του πρώην κόμματος Ba’ath, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών καθηγη-
τών και δασκάλων καθώς και αξιωματικών των διαλυμένων ιρακινών ενόπλων δυνάμεων καθώς
και αστυνομικών, που προσχώρησαν στον αγώνα κατά της Al Qaida του Ιράκ.
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στραφούν εναντίον της μετά την κατατρόπωση της Al Qaida του Ιράκ9. Κάποια μέλη

των κινημάτων αφύπνισης μπορεί να είναι νέα όργανα δίωξης. Η ιρακινή κυβέρνηση

διστάζει να προβεί σε σημαντικούς πολιτικούς συμβιβασμούς όσον αφορά στη σουνιτική

αραβική αντίσταση αποκλείοντας μεγάλο αριθμό φυλάρχων και μελών της από τις κρα-

τικές Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας.

Έτσι, είναι ορατός ο κίνδυνος του πολλαπλασιασμού των ενόπλων ομάδων στο

Ιράκ, που υπονομεύουν την κυβερνητική νομιμοποίηση για χρήση βίας.

Ειδικότερα, στις εθνοτικά και θρησκευτικά μεικτές περιοχές (όπως για παράδειγμα

στη Βαγδάτη, στη Babel, στη Diyala) εκφράζονται ανησυχίες ότι αυτές οι ομάδες των

φυλάρχων και των εξεγερμένων αποτελούν πλέον ένα παραπάνω εμπλεκόμενο μέρος

στις θρησκευτικές συγκρούσεις.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι το κίνημα «αφύπνισης» δεν είναι μονολιθική ομάδα.

Αποτελείται από διάφορους παράγοντες με περισσότερη ή λιγότερη νομιμοποίηση στη

σουνιτική κοινότητα και μπορεί να πυροδοτηθούν εντάσεις για οικονομική, πολιτική και

στρατιωτική επιρροή.

3. «Αναστολή» των δραστηριοτήτων του Στρατού του Mehdi: Ο Στρατός

του Mehdi ευθύνεται για τις δολοφονίες και την εκτόπιση των σουνιτών με αποσπάσμα-

τα θανάτου σε όλην τη χώρα. Στο πλαίσιο της εξέγερσης τήρησε χαμηλούς τόνους α-

ποφεύγοντας την άμεση αντιπαράθεση με την Πολυεθνική Δύναμη του Ιράκ. Στα τέλη

Αυγούστου 2007, ο Al Sadr διέταξε την αναστολή όλων των δραστηριοτήτων της ορ-

γάνωσης προκειμένου να εκδιωχθούν οι προδότες, να αποκατασταθεί η εσωτερική πει-

θαρχία και να βελτιωθεί η δημόσια εικόνα της.

Η ανανέωση της συμμετοχής του Στρατού του Mehdi στις συγκρούσεις, ειδικότερα

στο Νότιο Ιράκ, δημιουργεί αμφιβολίες για τις προθέσεις του Al Sadr και / ή για την ι-

κανότητά του να ελέγχει τα πλέον σκληροπυρηνικά στοιχεία του κινήματός του.

Ενώ στο παρελθόν τα αμερικανικά στρατεύματα επικέντρωναν τις προσπάθειές

τους στην εξουδετέρωση των σουνιτικών ομάδων των εξεγερμένων τους τελευταίους

μήνες έχουν στραφεί κατά των μελών του Στρατού του Mehdi (τις αποκαλούμενες «ει-

δικές ομάδες»), που αποσχίστηκαν από την οργάνωση. Επίσης, άρχισαν να συνεργάζο-

9 Ειδικότερα, στο μέτρο που το μοντέλο Anbar εφαρμόζεται στη Βαγδάτη και σε άλλες ε-
θνοτικά μεικτές Επαρχίες η ιρακινή κυβέρνηση εξέφρασε την ανησυχία της και σε κάποιες περι-
πτώσεις τη ρητή αντίθεσή της: για παράδειγμα, τον Οκτώβριο του 2007 κάποιοι φύλαρχοι από
την Al Anbar άρχισαν να επιχειρούν στη συνοικία Saidiyah της Βαγδάτης για να εξουδετερώ-
σουν τους αντάρτες του Στρατού του Mehdi. Η ιρακινή κυβέρνηση καταδίκασε αυτήν την κίνηση
και κατηγόρησε τους φυλάρχους για κατάχρηση εξουσίας, για συμμετοχή σε απαγωγές, δολο-
φονίες και εκβιασμούς.
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νται σιωπηρά με μετριοπαθή στοιχεία του Στρατού του Mehdi για να σταθεροποιήσουν

την κατάσταση ασφάλειας στις συνοικίες της Βαγδάτης. Αναφέρεται ότι αυτή η συνερ-

γασία είχε ως συνέπεια τη μείωση των δολοφονιών με θρησκευτικά κίνητρα στη Βαγδά-

τη.  Όμως,  η εμπειρία του παρελθόντος αποκαλύπτει ότι μπορεί ο Al  Sadr να διατηρεί

τις δυνάμεις του στο ακέραιο αναμένοντας την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευ-

μάτων από το Ιράκ.

4. Θρησκευτικός διαχωρισμός: … Αναλυτές υποστηρίζουν ότι μειώθηκε η βία

στο Κεντρικό Ιράκ λόγω των μεγάλης κλίμακας θρησκευτικών εκκαθαρίσεων στις περι-

οχές που ήσαν μεικτές, αποτελούμενες από σουνίτες και σιίτες. Για παράδειγμα, η Εθνι-

κή Υπηρεσία Πληροφοριών για το Ιράκ εκτιμά ότι «μειώθηκαν σε κάποιο βαθμό οι συ-

γκρούσεις στις περιοχές όπου οι πληθυσμιακές μετακινήσεις οδήγησαν σε αξιοσημείωτο

διαχωρισμό του πληθυσμού με κριτήριο τη θρησκεία αφού είναι δύσκολο για τις αντί-

παλες κοινότητες να διεισδύσουν σε κοινοτικούς θύλακες». Τούτο είναι ιδιαίτερα εμφα-

νές στη Βαγδάτη. Σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ ενώ το 2003 ο πληθυσμός της

Βαγδάτης αποτελείτο κατά πλειοψηφία (65%) από σουνίτες σήμερα αποτελείται κυρίως

από σιίτες (75% έως 80%). Η γειτονιά Hurriyah, που ήταν μεικτή (με κατοίκους σουνί-

τες και σιίτες), σήμερα είναι αμιγώς σιιτική. Η περιοχή Rashid, όπου οι σουνίτες αποτε-

λούσαν την πλειοψηφία σήμερα κατοικείται κυρίως (70%) από σιίτες. Σήμερα στη Βα-

γδάτη οι σιίτες αποτελούν την πλειοψηφία σε περισσότερες από τις μισές συνοικίες της

πόλης και οι σουνιτικές περιοχές περιβάλλονται από σιιτικές. Αναφέρεται ότι η Βαγδάτη

έχει χωριστεί και ότι οι σουνίτες ζουν «σε γκέτο που περιβάλλονται από τοίχους ώστε

να αποτρέπονται οι επιθέσεις των ανταρτών και οι βομβιστικές επιθέσεις με παγιδευμέ-

να αυτοκίνητα». Στις υπόλοιπες μεικτές περιοχές, κυρίως στα νοτιο-δυτικά της πόλης,

δεν έχει σταματήσει η θρησκευτική βία και καθημερινά ανακαλύπτονται σωροί αγνώ-

στων, λιγότεροι σε σχέση με παλαιότερα.

Παρότι συνέπεια του θρησκευτικού διαχωρισμού είναι η μείωση των θρησκευτικών

συγκρούσεων σε κάποιες περιοχές της Βαγδάτης, η θρησκευτική βία διατηρείται σε υ-

ψηλά επίπεδα σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας και της χώρας. Συνεχίζουν να επι-

χειρούν οι φορείς της θρησκευτικής βίας, για παράδειγμα η Al Qaida του Ιράκ, οι σιίτες

αντάρτες και οι Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας, όπου κυριαρχούν οι σιίτες. Η Al Qaida

του Ιράκ στοχεύει στην πρόκληση θρησκευτικής βίας μεταξύ των σιιτών του Ιράκ και

των σουνιτικών κοινοτήτων καθώς και μεταξύ των Αράβων και των Κούρδων. Το φαι-

νόμενο αυτό συνεχίζεται. Και ενώ, σε αντίθεση με το 2006, δεν προκάλεσαν εκτεταμέ-

νη θρησκευτική βία οι αξιοσημείωτες βομβιστικές επιθέσεις σε τζαμιά σιιτών,  όπως ο
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βομβαρδισμός του τζαμιού στη Samarra στις 13.6.2007 και του τζαμιού Al-Khailani στη

Rusafa στις 19.6.2007, αναμένεται να συνεχίσει η Al Qaida του Ιράκ παρόμοιες επιχει-

ρήσεις και να είναι υψηλό το επίπεδο της θρησκευτικής βίας στο Ιράκ τους επόμενους

έξη έως δώδεκα μήνες.

5. Πολιτική συμφιλίωση: Τα αμερικάνικα στρατεύματα και οι ανεξάρτητοι ε-

μπειρογνώμονες συμφωνούν ότι η στρατιωτική δύναμη δεν επαρκεί για να θέσει τέλος

στη βία που έχει ξεσπάσει στο Ιράκ … Όπως εκτιμά ο Vali Nasr, εμπειρογνώμονας του

Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων για τη Μέση Ανατολή: «το πολιτικό αδιέξοδο προκα-

λεί το πρόβλημα ασφάλειας, επομένως για να σταματήσουν οι συγκρούσεις πρέπει να

επιλυθεί το πολιτικό αδιέξοδο».

Μέχρι σήμερα είναι περιορισμένη η πολιτική συμφιλίωση των αντιμαχόμενων με-

ρών του Ιράκ.  Στα τέλη Αυγούστου 2007  εξέχοντες άραβες σουνίτες και σιίτες και

κούρδοι πολιτικοί αρχηγοί υπέγραψαν συμφωνία ενότητας που προβλέπει την απόλυση

χιλιάδων κρατούμενων στους οποίους δεν είχαν απαγγελθεί κατηγορίες. Η συμφωνία

αυτή σηματοδότησε τις προσπάθειες για την ενίσχυση της εθνικής συμφιλίωσης.

Όμως, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στην υιοθέτηση νομοθεσίας για θέματα κρίσιμα

για τη σταθερότητα στο Ιράκ (για παράδειγμα,  για την ανατροπή της Από-

Μπααθικοποίησης, για τις εκλογές των Επαρχιών, για τη χορήγηση αμνηστίας στους ε-

ξεγερμένους, για τον αφοπλισμό των ανταρτών και για την αναθεώρηση του συντάγ-

ματος). Οι ΗΠΑ κάλεσαν την ιρακινή ηγεσία να επωφεληθεί από τη βελτίωση της κατά-

στασης ασφαλείας για να προάγει τη συμφιλίωση, σημειώνοντας ότι σε διαφορετική πε-

ρίπτωση το Ιράκ κινδυνεύει «να επιστρέψει στις βίαιες καταστάσεις του παρελθόντος».

Η αποχώρηση πολλών πολιτικών ομάδων από την κυβέρνηση αποδυνάμωσε την

«κυβέρνηση εθνικής ενότητας» του πρωθυπουργού Al Maliki και έσβησε κάθε ελπίδα

για συμφιλίωση. Το αδιέξοδο για την τύχη τριών ανώτατων στρατιωτικών αξιωματού-

χων του καθεστώτος του Σ. Χουσείν, που κρίθηκαν ένοχοι για εγκλήματα πολέμου, ε-

πιβαρύνει την ήδη αποδυναμωμένη κυβέρνηση10.

10 Τον Ιούνιο του 2007 το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράκ καταδίκασε στην εσχάτη των ποι-
νών τους Ali-Hassan Al Majid («ο χημικός Ali»), Hussein Rashid Al-Takriti, ανώτατο αξιωματού-
χο των ενόπλων δυνάμεων και τον πρώην υπουργό Άμυνας Sultan Hashem  για το ρόλο που
διαδραμάτισαν στην εκστρατεία γενοκτονίας «Anfal» κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους
180.000 άνθρωποι. Το Σεπτέμβριο του 2007 το Εφετείο επικύρωσε την πρωτοδίκως εκδοθείσα
απόφαση. Αλλά εξέχοντες σουνίτες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Tareq Al-Hashemi, επιμένουν ότι ο Sultan Hashem ήταν στρατιώτης καριέρας που εκτελούσε
διαταγές της πολιτικής ηγεσίας. Υποστηρίζουν ότι η μη εκτέλεση της θανατικής ποινής θα ενδυ-
ναμώσει τη διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης, ενώ η εκτέλεσή της θα έχει αντίθετο αποτέλεσμα
πείθοντας τους σουνίτες ότι πρόκειται για εκδίκηση που στρέφεται εναντίον τους. Ο Αντιπρόε-
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… Το Νοέμβριο του 2007 οι κυβερνητικοί θεσμοί ήσαν αδύναμοι, αναποτελεσματι-

κοί και διαπνεόμενοι από θρησκευτικά κίνητρα11. Οι εμπειρογνώμονες διαβλέπουν κίν-

δυνο κατάτμησης του Ιράκ σε φέουδα των διαφόρων πολεμάρχων μετατρέποντάς το σε

«ανύπαρκτο κράτος»12. Η κεντρική κυβέρνηση ασκεί περιορισμένο έλεγχο στις ολοένα

διασπώμενες ένοπλες ομάδες που μάχονται για τον έλεγχο της χώρας. Επίσης, καλείται

να αντιμετωπίσει έντονα φαινόμενα διαφθοράς και την αυξανόμενη εγκληματικότητα.

Είναι υψηλό το ποσοστό της λαϊκής δυσπιστίας στους κρατικούς θεσμούς και στην ικα-

νότητά τους να παρέχουν βασικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκθεση

των ΗΠΑ για το Ιράκ (Οκτώβριος 2007) η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης όπου

κυριαρχούν οι σιίτες αποτελεί τον κύριο λόγο της έλλειψης προόδου στη διαδικασία της

εθνικής συμφιλίωσης.

Ένδειξη της περιορισμένης ικανότητας της κυβέρνησης είναι η αδυναμία της αξιο-

ποίησης των πόρων ανασυγκρότησης. Έως τα τέλη του 2007 δεν είχε απορροφηθεί

σημαντικό ποσό από τα δέκα δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ που δόθηκαν για σημαντικά

σχέδια.  Σύμφωνα με την οργάνωση Oxfam  οι ιρακινοί υποφέρουν από την έλλειψη

τροφίμων, στέγης, δικτύων ύδρευσης και εγκαταστάσεων υγιεινής, φροντίδας της υ-

γείας, υπηρεσιών παιδείας και απασχόλησης. 15% των ιρακινών αδυνατούν να εξα-

σφαλίσουν τη διατροφή τους και έχουν ανάγκη την ανθρωπιστική βοήθεια, 70% των

δρος της κυβέρνησης Al-Hashemi απείλησε με παραίτηση στην περίπτωση εκτέλεσης της θανα-
τικής ποινής. Μια άλλη πτυχή ασυμφωνίας αφορά στις εξουσίες του ιρακινού πολιτικού συστή-
ματος στις περιπτώσεις εκτέλεσης της θανατικής ποινής. Ο Al-Hashemi επιμένει ότι σύμφωνα με
το Σύνταγμα το Προεδρικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχει με τον πρόεδρο Jalal Talabani και το
σιίτη Αντιπρόεδρο Adel Abd Al-Mehdi, είναι σε τελευταίο βαθμό το αρμόδιο όργανο να υπογρά-
ψει το διάταγμα για την εκτέλεση της θανατικής ποινής. Αντίθετα, ο πρόεδρος της κυβέρνησης
Al-Maliki υποστηρίζει ότι τούτο δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποφάσεις ειδικών δικαστηρίων. Ο
πρόεδρος Talabani, πρώην δικηγόρος υπερασπιστής των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντιτίθεται
στη θανατική ποινή και αρνείται να υπογράψει οιαδήποτε σχετική απόφαση. Δεν έχει εκδοθεί
ακόμη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τη δικαστική επανεξέταση της υπόθεσης. Στις
12.11.2007 τα αμερικανικά στρατεύματα, που είναι υπεύθυνα για την κράτηση των τριών α-
ντρών, αρνήθηκαν να τους παραδώσουν στην ιρακινή κυβέρνηση προκειμένου για την εκτέλεση
της θανατικής ποινής επειδή οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν είχαν επιλύσει τις νομικές και διαδι-
καστικές διαφωνίες τους.

11 Η έγκριση του πρωθυπουργού Al-Maliki για την παραπομπή σε δίκη δύο ανώτερων σιι-
τών αξιωματούχων του Υπουργείου Υγείας κατηγορούμενων για δολοφονία και απαγωγές εκα-
τοντάδων σουνιτών, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων της Βαγδάτης, θα είναι κρίσιμο
τεστ για τον τρόπο με τον οποίο το ιρακινό δικαστικό σύστημα αντιμετωπίζει τα εγκλήματα που
διαπράττονται με θρησκευτικά κίνητρα.

12 Με βάση δώδεκα πολιτικούς, οικονομικούς, στρατιωτικούς και κοινωνικούς δείκτες για
την κρατική οντότητα, το Ιράκ χαρακτηρίζεται ως η δεύτερη πλέον ασταθής χώρα του κόσμου
για το 2007. Σύμφωνα με τον καθηγητή Marc Lynch του πανεπιστημίου Georges Washington η
στρατηγική μείωσης της βίας με συμφωνίες με κυρίαρχες ομάδες που ασκούν την εξουσία σε
τοπικό επίπεδο οδηγεί στην ίδρυση «κράτους πολεμάρχων, κατά το πρότυπο της Βασόρας, όπου
η εξουσία μεταβιβάζεται σε τοπικούς αντάρτες, συμμορίες, φυλές και διαχειριστές εξουσίας και
το κεντρικό κράτος υπάρχει μόνον κατ’ όνομα».
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ιρακινών δεν έχουν πρόσβαση σε δίκτυο ύδρευσης (το 2003 το αντίστοιχο ποσοστό α-

νερχόταν στο 50%), 80% των ιρακινών δεν έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιει-

νής, 28% των παιδιών υποσιτίζονται (το αντίστοιχο ποσοστό πριν την εισβολή του

2003 ανερχόταν σε 19%) και 92% των παιδιών δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση

κυρίως λόγω του κλίματος φόβου που επικρατεί στη χώρα.

…  Σύμφωνα με την Κουρδική Συμμαχία η αναβολή του δημοψηφίσματος για το

καθεστώς του Κιρκούκ και των υπόλοιπων αμφισβητούμενων περιοχών οφείλεται σε

τεχνικούς και όχι σε πολιτικούς λόγους.

6. Παράδοση της ασφάλειας στο Νότιο Ιράκ και κλιμάκωση της ενδο-

σιιτικής βίας: Το 2003, μετά την πτώση του καθεστώτος του Σ. Χουσείν, ανατέθηκε

στις βρετανικές δυνάμεις η διαχείριση της κατάστασης ασφάλειας στις τέσσερις νότιες

Επαρχίες της Βασόρα, Muthanna, Missan και Thi – Qar και στις πολωνικές δυνάμεις η

διαχείριση της κατάστασης ασφάλειας στις υπόλοιπες πέντε νότιες Επαρχίες. Η διαχεί-

ριση της κατάστασης ασφάλειας παραδόθηκε στον Προσωρινό Έλεγχο των Ιρακινών

στις Επαρχίες Muthanna (13.7.2006), Thi-Qar (22.9.2006), Najef (20.12.2006), Mis-

san (28.4.2007) και Kerbala (29.10.2007). Στις 3.9.2007 οι βρετανικές δυνάμεις απο-

χώρησαν από την πόλη Βασόρα και πλέον σταθμεύουν στην αεροπορική βάση που βρί-

σκεται εκτός της πόλης. Οι διοικητές των βρετανικών στρατευμάτων δήλωσαν ότι είναι

έτοιμοι να επιστρέψουν στην πόλη εάν κριθεί αναγκαίο. Μετά την παράδοση της Βασό-

ρα στον Προσωρινό Έλεγχο των Ιρακινών, που προγραμματίζεται για το Δεκέμβριο του

2007, ο ρόλος του Ηνωμένου Βασιλείου θα περιοριστεί στην «επιτήρηση της κατάστα-

σης ασφάλειας».

…Γενικά, ο πληθυσμός του Νοτίου Ιράκ χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια, αποτε-

λούμενος κυρίως από σιίτες άραβες. Αν και σε όλες τις νότιες Επαρχίες ένοπλες ομάδες

σουνιτών και σιιτών οργάνωσαν αντι-συμμαχικές επιχειρήσεις, η αποχώρηση των αλ-

λοδαπών στρατευμάτων έχει ως αποτέλεσμα την αξιοσημείωτη μείωση των επιθέσεων

κατά της Πολυεθνικής Δύναμης του Ιράκ.

Όμως, η αποχώρηση των βρετανικών δυνάμεων από το Νότιο Ιράκ πυροδότησε τη

θρησκευτική και ενδο-θρησκευτική βία στην περιοχή, ειδικά όταν ο Στρατός του Mehdi

μετακινήθηκε στο νότο λόγω των επιχειρησιακών κινήσεων των αμερικάνικων στρα-

τευμάτων στο Κεντρικό Ιράκ. Οι νότιες Επαρχίες αποτελούν πεδίο μάχης αντίπαλων σιι-

τών ανταρτών που διεκδικούν πολιτική εξουσία και θρησκευτική νομιμοποίηση, ενερ-

γειακούς πόρους (πετρέλαιο), έλεγχο των διαδρομών λαθραίας διακίνησης πετρελαίου,

χαλκού και ναρκωτικών. Οι δύο σημαντικοί πρωταγωνιστές είναι ο αφοσιωμένος στο
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σκληροπυρηνικό κληρικό Muqtada Al-Sadr Στρατός του Mehdi και η Οργάνωση Badr,

που συνδέεται με το Ανώτατο Ισλαμικό Ιρακινό Συμβούλιο, το κυρίαρχο κόμμα στην

κυβερνητική συμμαχία του πρωθυπουργού Al-Maliki. Η Οργάνωση Badr ελέγχει τις δυ-

νάμεις ασφαλείας σε πολλές νότιες Επαρχίες….

Τους τελευταίους μήνες κλιμακώθηκε η βία στο Νότιο Ιράκ. Σύμφωνα με την τε-

λευταία τετραμηνιαία έκθεση του Πενταγώνου για το Ιράκ η κατάσταση ασφάλειας στο

νότο «επιδεινώθηκε τον Αύγουστο του 2007», μήνα κατά τον οποίο δολοφονήθηκαν

δύο κυβερνήτες. Σε διάφορες πόλεις ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ του Στρατού του

Mehdi και των ανταρτών της Οργάνωσης Badr και της αστυνομίας που συνδέεται με

την Οργάνωση Badr. Η μετακίνηση του Στρατού του Mehdi στο Νότιο Ιράκ πυροδότησε

συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών και της Πολυεθνικής Δύναμης του Ιράκ / Ιρακινών

Δυνάμεων Ασφαλείας. Αναφέρεται επίσης ότι το Ιράν δραστηριοποιείται εντονότερα

στην εκπαίδευση, στον εξοπλισμό και στη χρηματοδότηση των σιιτών ανταρτών.

Σύμφωνα με κάποιους αναλυτές η σταδιακή αποχώρηση των βρετανικών δυνάμε-

ων και η πρόοδος της διαδικασίας για τη διενέργεια εκλογών στις Επαρχίες, που προ-

γραμματίζονται για το 2008,  ενέχουν τον κίνδυνο πυροδότησης ενδο-θρησκευτικού

εμφύλιου πολέμου που μπορεί να αποσταθεροποιήσει τη σιιτική συμμαχία του πρωθυ-

πουργού Al-Maliki που κυβερνά τη χώρα.

7. Ασφάλεια των αμάχων: α) Απώλειες αμάχων: …Τους τελευταίους μήνες πα-

ρατηρείται μείωση των επιθέσεων, των δολοφονιών με θρησκευτικά κίνητρα και εν γέ-

νει των απωλειών των αμάχων. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι αυξήθηκαν οι

απώλειες σε αμάχους στα τέλη του 2006, ενώ μειώθηκαν γενικά το 2007. Ο Γενικός

Γραμματέας του ΟΗΕ διαπίστωσε … ότι «ο Σεπτέμβριος του 2007 ήταν ο μήνας με τις

λιγότερες απώλειες αμάχων για το 2007».

… Παρόλη τη μείωση των απωλειών των αμάχων, σημαντικός αριθμός ιρακινών

πολιτών σκοτώνεται καθημερινά … Στην έκθεση του Οκτωβρίου 2007 ο Γενικός Γραμ-

ματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι: «τόσο οι σουνιτικές όσο και οι σιιτικές ένοπλες δυ-

νάμεις ευθύνονται για συστηματικές, εκτεταμένες και αδιάκριτες επιθέσεις κατά των

πολιτών με επιθέσεις αυτοκτονίας, απαγωγές και εξω-δικαστικές εκτελέσεις. Η βία έχει

πλήξει όλες τις εθνοτικές ομάδες και κοινότητες του Ιράκ, συμπεριλαμβανομένων των

μειονοτικών ομάδων. Πολλοί άμαχοι σκοτώθηκαν στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρή-

σεων της Πολυεθνικής Δύναμης κατά των εξεγερμένων ή των ανταρτών».

…
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β) Πληθυσμιακές μετακινήσεις και επιστροφή προσφύγων και εσωτερικά εκτοπι-

σμένων:  …  Από το Φλεβάρη του 2006  (βομβαρδισμός στη Samarra)  έως τα τέλη Ο-

κτωβρίου 2007 είχαν εκτοπιστεί 1.128.440 πολίτες, συμπεριλαμβανομένων 596.220

στο Κεντρικό Ιράκ και 368.820 στο Νότιο Ιράκ. Όλο και συχνότερα, οι Επαρχίες κλεί-

νουν τα σύνορά τους στους εσωτερικά εκτοπιζόμενους επικαλούμενες λόγους ασφαλεί-

ας και αδυναμία απορρόφησης των μετακινούμενων πληθυσμών.

Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό όσων επέστρεψαν στο Κεντρικό Ι-

ράκ. Αναφέρεται όμως ότι αρκετοί εσωτερικά εκτοπισμένοι και πρόσφυγες επέστρεψαν

στον προηγούμενο τόπο ή περιοχή διαμονής τους, κυρίως στη Βαγδάτη. Η έλλειψη επι-

καιροποιημένων στοιχείων και επιτήρησης του επαναπατρισμού καθώς και πληροφο-

ριών και αναφορών για τα δρομολόγια που επέλεξαν οι ενδιαφερόμενοι και τις περιοχές

όπου επέστρεψαν καθιστούν δύσκολη την επαλήθευση του ασφαλούς, αξιοπρεπούς και

πράγματι ηθελημένου χαρακτήρα της επιστροφής13.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εξετάζει τις τάσεις, τα κίνητρα

και τη βιωσιμότητα του πρόσφατου επαναπατρισμού.  Από ενδείξεις προκύπτει ότι οι

πολίτες δεν επιστρέφουν στις περιοχές καταγωγής τους,  αλλά σ’  αυτές που ελέγχει η

θρησκευτική ομάδα που ανήκουν. Οι συνεντεύξεις αποκαλύπτουν ότι ελάχιστοι επέ-

στρεψαν λόγω της βελτίωσης της κατάστασης ασφαλείας. Όσοι επαναπατρίστηκαν από

τις γειτονικές χώρες επικαλέστηκαν τα οικονομικά προβλήματα (εξάντλησαν τις αποτα-

μιεύσεις τους) και / ή αδυναμία ανανέωσης των θεωρήσεων εισόδου14. Άλλοι φαίνεται

ότι επέστρεψαν λόγω της ανεπάρκειας των παρεχομένων υπηρεσιών στις περιοχές ό-

που είχαν εκτοπιστεί και /ή επειδή ήθελαν να επωφεληθούν από το επίδομα επανέντα-

ξης που χορηγεί η ιρακινή κυβέρνηση σε όσους επιστρέφουν στη Βαγδάτη (περίπου

800 δολάρια ΗΠΑ).

Παρά τα προαναφερόμενα στοιχεία κάποιες πηγές ισχυρίζονται ότι ο αριθμός των

επαναπατριζόμενων μειώθηκε το Νοέμβριο του 2007…. Σημειώνεται ότι η ιρακινή κυ-

βέρνηση απηύθυνε έκκληση στους πρόσφυγες που ζουν σε κάποιες χώρες να μην επι-

στρέψουν ακόμη στην πατρίδα τους γιατί το Ιράκ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανά-

γκες υποδοχής και στέγασής τους….

13 Σύμφωνα με το Υπουργείο Εκτόπισης και Μετανάστευσης της κυβέρνησης του Ιράκ από
το Φλεβάρη έως τον Οκτώβριο του 2007 επέστρεψαν στη Βαγδάτη 3.460 εσωτερικά εκτοπισμέ-
νοι ενώ άλλοι 6.000 αναμένουν να καταγραφούν. Όσον αφορά στους πρόσφυγες, το Υπουργείο
εκτιμά ότι έχουν επιστρέψει από τη Συρία 30.000 οικογένειες.

14 Αναφέρεται ότι τον Οκτώβριο του 2007 επέστρεψαν περισσότεροι από 46.000 Ιρακινοί
κυρίως από τη Συρία. Κάποιοι επαναπατρίστηκαν λόγω της  βελτίωσης της κατάστασης ασφα-
λείας και άλλοι λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων που επέβαλε η Συρία από τον Οκτώβριο για
τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου στους Ιρακινούς.
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ΙΙΙ. Κατάσταση ασφάλειας στο Κεντρικό Ιράκ15

1. Επαρχία της Βαγδάτης: Το Σχέδιο Ασφάλειας για τη Βαγδάτη16, η προσωρινή

αναστολή των δραστηριοτήτων του Στρατού του Mehdi και το προχωρημένο στάδιο του

διαχωρισμού με κριτήριο τη θρησκεία είχαν ως συνέπεια τη μείωση της βίας στη Βα-

γδάτη. Σε κάποιες περιοχές της πόλης αποκαταστάθηκε η φυσιολογική ζωή: περισσότε-

ρα καταστήματα ανοίγουν και οι πολίτες κυκλοφορούν στους δρόμους και στις αγορές.

Παρόλες αυτές τις θετικές εξελίξεις η Βαγδάτη παραμένει η βιαιότερη περιοχή του Ιράκ.

Στις θρησκευτικά μεικτές περιοχές, κυρίως στις δυτικές συνοικίες, συνεχίζουν να δια-

πράττονται δολοφονίες με θρησκευτικά κίνητρα και καθημερινά ανακαλύπτονται σωροί

δολοφονημένων, συχνά με σημάδια βασανιστηρίων. Δεδομένης της επιχειρησιακής

δράσης μη κρατικών οργάνων και της ικανότητάς τους να καλύπτουν το κενό ασφάλει-

ας που δημιουργεί η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων είναι πραγματικό

ενδεχόμενο η ανανέωση της θρησκευτικής βίας.

Όμως, παρότι τους τελευταίους μήνες μειώθηκε ο αριθμός των επιθέσεων και δεν

σημειώθηκαν περιστατικά μαζικής απώλειας αμάχων η Πολυεθνική Δύναμη του Ιράκ /

Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας είναι στόχος καθημερινών βομβιστικών επιθέσεων, ανατι-

νάξεων παγιδευμένων αυτοκινήτων, επιθέσεων αυτοκτονίας, επιθέσεων με ελαφρά ό-

πλα και όλμους.  Οι στρατιωτικές επιθέσεις της Πολυεθνικής Δύναμης του Ιράκ καθώς

και οι αεροπορικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις έρευνας προκαλούν το θάνατο αμά-

χων και οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας κατηγορούνται για υπερβολική χρήση βίας και

για τον τραυματισμό ή το θάνατο αμάχων.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και υπάλληλοι, πολιτικοί, μέλη θρησκευτικών μειονο-

τήτων,  δημοσιογράφοι,  εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωση καθώς και άλλοι ε-

παγγελματίες είναι στόχος απαγωγών και δολοφονιών. Συνεχώς αποκαλύπτονται περι-

πτώσεις εξω-δικαστικών εκτελέσεων και βασανιστηρίων για τις οποίες ευθύνονται οι

Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Επαρχίες Kirkuk και Ninewa: Πρόκειται για τις αποκαλούμενες «αμφισβη-

τούμενες περιοχές», των οποίων το καθεστώς θα ρυθμιστεί κατά τα οριζόμενα στο άρ-

15 Για την κατάσταση της ασφάλειας στις Επαρχίες Al Anbar, Diyala, Salah Al-Din
του Κεντρικού Ιράκ και στις Επαρχίες Basrah, Diwaniyah, Missan, Wassit, Muthanna,
Thi-Qar, Kerbala, Najef , Babek του Νοτίου Ιράκ βλέπε το συνημμένο αγγλικό κείμενο.

16 Το σχέδιο καταρτίστηκε από την Πολυεθνική Δύναμη του Ιράκ/Ιρακινές Δυνάμεις Ασφα-
λείας και στοχεύει στην απομάκρυνση των εξτρεμιστών από τις συνοικίες της πόλης, στην απο-
κατάσταση της ασφάλειας με 24ωρη παρουσία στους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους πριν
την παράδοση της πόλης στις Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας. Θα πρέπει ταυτόχρονα να ενισχυθεί
η οικονομική ζωή της πόλης και να αναληφθούν πρωτοβουλίες ανασυγκρότησης ώστε να βελτι-
ωθεί η ποιότητα της ζωής των πολιτών της.
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θρο 140 του Συντάγματος. Διάφορες ομάδες διεκδικούν τον έλεγχο των αμφισβητού-

μενων περιοχών, ειδικότερα του Κιρκούκ του οποίου το υπέδαφος είναι πλούσιο σε κοι-

τάσματα πετρελαίου. Οι εξτρεμιστές πυροδοτούν θρησκευτική βία σε άραβες και κούρ-

δους και, στις περιοχές όπως είναι το Κιρκούκ και η Tal Afar, στους Τουρκμένους. Η Al-

Qaida του Ιράκ αναδιπλώθηκε στις Επαρχίες Kirkuk και Ninewa μετά την πίεση που ά-

σκησαν η Πολυεθνική Δύναμη του Ιράκ / Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας καθώς και οι

φυλετικές συμμαχίες στη Βαγδάτη, στην Al-Anbar και σε περιοχές των Επαρχιών Babel,

Diyala και Salah Al-Din. Η βία σε αυτές τις περιοχές κλιμακώνεται. Στις 5.11.2007 η

Πολυεθνική Δύναμη του Ιράκ/Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας οργάνωσαν σημαντική επι-

χείρηση ασφάλειας στις Επαρχίες Ninewa, Kirkuk, Salah Al-Din και Diyala για να αντι-

μετωπίσουν τη δράση της Al Qaida.

Έκθεση της οργάνωσης International Crisis Group παρομοιάζει το Κιρκούκ με τη

Βαγδάτη: «όπου οι άραβες, οι κούρδοι, οι τουρκμένοι και οι ασσυροχαλδαίοι που συμ-

βιώνουν στις συνοικίες, που δεν είναι εθνοτικά κατακερματισμένες, αντιμετωπίζουν ε-

χθρικά τα μέλη οιασδήποτε κοινότητας που είναι μειονότητα ».

Κάποιοι παρατηρητές σημειώνουν ότι οι εντάσεις στις εθνοτικές ομάδες για τις

αμφισβητούμενες περιοχές μπορεί να μετατραπούν σε εμφύλιο πόλεμο, με κίνδυνο ε-

πέκτασης στο Κουρδιστάν.

Στην Επαρχία Ninewa … στόχος των εξεγερμένων είναι οι κούρδοι και άλλες μειο-

νότητες όπως οι Yazidis και οι χριστιανοί. Και στις δύο Επαρχίες εκρήγνυνται παγιδευ-

μένα με βόμβες αυτοκίνητα, σημειώνονται επιθέσεις αυτοκτονίας και εκτελέσεις. Στο-

χοποιημένες απαγωγές και δολοφονίες πλήττουν τους κυβερνητικούς αξιωματούχους,

τους πολιτικούς, τους θρησκευτικούς και φυλετικούς αρχηγούς, τα μέλη των μειονοτι-

κών ομάδων17, τους δημοσιογράφους και άλλους επαγγελματίες, όσους συνδέονται με

την Πολυεθνική Δύναμη του Ιράκ / Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας, εργαζόμενους αν-

θρωπιστικών οργανώσεων και μέλη του προηγούμενου καθεστώτος. Σε τακτική βάση

στόχος επιθέσεων είναι τα γραφεία της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν και του

Δημοκρατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Επίσης, τακτικά ανακαλύπτονται σοροί δο-

λοφονημένων με σημάδια βασανιστηρίων. Σε κάποιες περιπτώσεις άμαχοι σκοτώθηκαν

17 Σύμφωνα με την έκθεση που εξέδωσε το Σεπτέμβριο του 2007 η Αποστολή του
ΟΗΕ για την Ανθρωπιστική Βοήθεια στο Ιράκ «μειονότητες όπως οι Χριστιανοί, οι
Yezidis και οι Shabaks συνεχίζουν να αποτελούν στόχο της βίας στη Μοσούλη». Σύμ-
φωνα με το Συμβούλιο Ιρακινών Μειονοτήτων στα χωριά των Shabak διανεμήθηκαν φυλλάδια
που τους απειλούσαν με θάνατο αν δεν αναχωρούσαν από τις εστίες τους. Αναφέρεται ότι μετα-
ξύ του Απριλίου και του Μαΐου δολοφονήθηκαν 20 μέλη της κοινότητας των Shabaks και ότι
στις 2.5.2007 ένοπλοι σκότωσαν δύο Yazidis στη Μοσούλη.
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κατά τη διάρκεια στρατιωτικών και αεροπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων έρευ-

νας της Πολυεθνικής Δύναμης του Ιράκ/Ιρακινών Δυνάμεων Ασφαλείας.


