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ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ                           
ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

 
 

 
Τα διάσπαρτα τραγικά γεγονότα των τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον μη 
στρατιωτικών και μη αστυνομικών, ιδιωτικών και δημοσίων πολιτικών στόχων, 
οι πολυάριθμες και άλλοτε άλλης εκτάσεως βίαιες εξεγέρσεις και η 
κλιμακουμένη βία εντός και πέριξ των ποικίλων «μεταναστευτικών 
εγκαταστάσεων ασύλου»  επιρρίπτουν, διαρκώς και περισσότερον,  έντονο 
φως σε μιαν αποσιωπουμένη, σιωπηλή και ύπουλο, τεραστία κοινωνική  
«μεταναστευτική κρίση», η επίλυση της οποίας είναι εν τούτοις κυριολεκτικώς 
ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης, ιδίως όσον αφορά στην 
ασφάλεια και στην παράτυπο μετανάστευση. Αυτή, τόσον στην Πατρίδα μας, 
όσον και σε όλες τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, σχετίζεται αμέσως με 
πληθυσμούς της Υποσαχαρίου ζώνης της Αφρικής και με τις διαρκώς 
αυξανόμενες μαζικές μετακινήσεις τους προς το ευρωπαϊκόν έδαφος. 
 
Μεταξύ της τρομεράς δημογραφικής εκρήξεως, των λυσσαλέων 
διαθρησκευτικών εντάσεων, της ραγδαίως εξελισσομένης κλιματικής αλλαγής 
και του τεραστίου οικονομικού αδιεξόδου, η Υποσαχάριος περιοχή του Σαχέλ 
παριστά το πεδίον των πλέον οριακών καταστάσεων και δυσκολιών που 
αντιμετωπίζει η αφρικανική ήπειρος και οι πληθυσμοί της. Η αδυναμία της 
διεθνούς κοινότητος, και ειδικότερον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, να 
αντιληφθεί πλήρως την σοβούσα κατάσταση εκδηλώνεται τόσον στην 



Σελίδα 2 από 38 

 

αναποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής της πολιτικής, όσον και στην στάση 
της διστακτικής της αναμονής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην 
οποίαν η μόνη δυστυχώς χώρα που εξακολουθεί να αγωνίζεται στοιχειωδώς  
(και δη προς όφελος όλων των ευρωπαϊκών χωρών) είναι έως στιγμής η 
Γαλλία. 
  
Επισημαίνεται πως οι Έλληνες Εθνικιστές ουδέποτε έπαυσαν να 
καταγγέλλουν την υποκριτική και σκανδαλώδη αδιαφορία την οποίαν 
επιδεικνύουν οι Διεθνείς Οργανισμοί και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προς τα 
προβλήματα τα αμεσως συνδεόμενα με την παράνομο εξ Αφρικής 
μετανάστευση. Πρόκειται βεβαίως για μιαν απαράδεκτο και φρικώδη 
διαδικασία, η οποία έχει τεράστιον φόρον αίματος, τόσον εκ μέρους των 
Αφρικανών θυμάτων του νέου δουλεμπορίου, όσον και των Ευρωπαίων, 
αθώων θυμάτων της πολυπλεύρου μεταναστευτική βίας. 
 
Εκτιμάται επομένως ως απολύτως απαραίτητο, στο πλαίσιο της αναζητήσεως 
και του προβληματισμού σχετικώς με την υφισταμένη «μεταναστευτική» αλλά 
και γενικότερον την αναπτυξιακή πολιτική των Ευρωπαϊκών χωρών, να 
σχηματοποιηθεί μια απαρτιωμένη σύγχρονη προοπτική γύρω από μιαν 
υποσαχάριο αφρικανική περιοχή, όπου κατά τα επόμενα έτη, τα 
παρουσιαζόμενα ψευδεπίγραφα «νέα στοιχεία» της διεθνούς ειδησεογραφίας 
δεν θα έχουν πλέον κανέναν (ούτε καν επικοινωνιακό – προπαγανδιστικόν) 
αντίκτυπο. Είναι συνεπώς υποχρέωσή μας να σχηματίσουμε σαφή και αρτία 
εικόνα περί τα τα αφρικανικά θέματα, και ειδικότερον για το Σαχέλ.  

Σαχέλ ονομάζεται η στεπική λωρίδα γης νότια της ερήμου Σαχάρα στην 
Αφρική. Εκτείνεται, από δυτικά προς ανατολικά, από την βόρειο Σενεγάλη, 
συνεχίζει νότιο Μαυριτανία, κεντρικόν Μάλι, βόρειο Μπουρκίνα Φάσο, 
κεντρικό Νίγηρα, βόρεια Νιγηρία, κεντρικόν Τσαντ, κεντρικόν Σουδάν, μια 
μικρά έκταση στα βόρεια του Νοτίου Σουδάν και καταλήγει στην βόρειον 
Ερυθραία στα παράλια της Ερυθράς Θαλάσσης.  

Το Σαχέλ αποτελεί επίσης την μεταβατική ζώνη μεταξύ της Σαχάρας και της 
σαβάνας, καθώς και το βορειότερον τμήμα της λεγομένης Υποσαχαρίου  
Αφρικής.  

Το Σαχέλ είναι η κλιματο-οικολογική και βιογεωγραφική ζώνη της Αφρικής, 
μεταβατική μεταξύ της Σαχάρας προς βορράν και της Σουδανικής Σαβάνας 
προς νότον. Έχον ένα ημιερημικό κλίμα, εκτείνεται κατά μήκος των νοτιο-
κεντρικών γεωγραφικών πλατών της Βορείου Αφρικής μεταξύ του Ατλαντικού 
Ωκεανού και της Ερυθράς Θαλάσσης. Το όνομα του προέρχεται από τον 
αραβικόν όρο «σαχίλ» - («ακτή, παραλία»): Αυτό εξηγείται ως  
χρησιμοποιούμενο με παραστατική, συμβολική και εικονιστική έννοια (εν 
σχέσει με το νότιον άκρο της απεράντου Σαχάρας). Ωστόσον, μια τέτοια 
εικονιστική χρήση δεν καταγράφεται στην κλασσική αραβική και έχει επίσης 
προταθεί ότι η λέξη μπορεί αρχικώς να προέρχεται από την αραβική λέξη 
«σαχλ» -«πεδιάς». 

Το Σαχέλ χωρίζεται σε 3 υπό-λωρίδες. Από Νότον προς Βορρά αυτές  έχουν 
ως εξής:  
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1. Την «Σουδανο-Σαχελιανή» ζώνη, την νοτιοτέρα υπολωρίδα του Σαχέλ, 
που έχει την όψη ποικιλουψούς βλαστήσεως ομοιαζούσης προς  αυτήν 
των «σουδανικών» σαβανών της δυτικής και κεντρικής Αφρικής, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα το τεράστιον Μπαομπάμπ, ένα απ' τα 
κυριότερα αντιπροσωπευτικά «σαβανικά» είδη δένδρου, ακακίες και 
άλλα δένδρα και τέλος με την ύπαρξη μεσαίου ύψους χλόης. 

2. Την καθαρώς «Σαχελιανή» ζώνη, δηλαδή την μεσαία υπολωρίδα, με 
τα αντιπροσωπευτικότερα στεππικά τοπία του Σαχέλ, με στοιχειώδη 
ύπαρξη αραιάς και χαμηλής δενδρώδους βλαστήσεως, κυρίως με 
ακακίες αλλά και άλλα δένδρα που είναι χαρακτηριστικά μόνον στο 
Σαχέλ, αλλά με χαμηλοτέρα ή και μηδαμινή χλόη στο έδαφος, ειδικώς 
κατά την περίοδο της ξηρασίας και τέλος με ακανθώδεις θάμνους και 
φοίνικες Ντουμ. [Ο φοίνιξ «Ντουμ» (Hyphaene thebaica, Θηβαϊκή 
υφαίνη) είναι φοινικοειδές φυτό το οποίον φύεται  σε όλο το Σαχέλ, κατά 
μήκος του ποταμού Νείλου και σε περιοδικούς ή  μη ποταμούς, στην 
Ανατολική Αφρική. Το βορειότατον όριον εξαπλώσεώς  του, είναι η πόλη 
Χεβρών στο Ισραήλ.Φυτρώνει συνήθως σε περιοχές όπου το κλίμα είναι 
ημιερημικό έως ερημικό, αλλά σχεδόν πάντα δίπλα σε ποταμούς, μικρές 
λίμνες και εποχιακούς υδρολάκους].  

3. Την «Σαχαρο-Σαχελιανή» ζώνη, την βορειοτέρα και πλέον ερημική 
υπολωρίδα του Σαχέλ, γειτνιάζουσα  με την έρημο Σαχάρα και η οποία 
εμφανίζει όψεις περισσότερον όμοιες με εκείνην, με μόνην εξαίρεση την 
αρκούντως αραιή χαμηλή βλάστηση, με ακανθώδεις θάμνους, κάποιους 
Φοίνικες Ντουμ ή οάσεις με δακτυλοφόρους φοίνικες («χουρμαδιές») και 
ορισμένα ποώδη και αγρωστώδη είδη φυτών. 

Εδώ υπενθυμίζεται πως η Ευρώπη αντιμετωπίζει αμέσως τον κίνδυνο του 
Ισλαμικού Τζιχαντισμού. Αυτός λειτουργεί τόσον στο εσωτερικό της Ηπείρου 
μας, (όπως έχουν καταδείξει τραγικώς οι διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις 
της προσφάτου δεκαετίας), αλλά εμφανίζει επιπλέον κρίσιμες εξωτερικές – 
εξωευρωπαϊκές  εκδηλώσεις, ιδίως εκείνες που συμβαίνουν στην Υποσαχάριο 
Αφρική. 
 

Αυτή, η επί του παρόντος κυριολεκτικώς «φλεγομένη» περιοχή, ευρίσκεται σε  
απόσταση μόλις δέκα (το πολύ) ωρών με αεροπλάνο από την Ευρώπη, της 
οποίας όμως αποτελεί το νότιο πλανητικό γεωπολιτικόν έρκος. Ατυχώς η 
μόνη ενεργός ουσιώδης παρουσία ολοκλήρου της  Ευρώπης (και δη προς 
καθολικόν όφελός της) είναι η αφορώσα την εκεί, περιορισμένη μεν συνεχή 
δε, δράση και παρέμβαση του γαλλικού στρατού  στα πλαίσια της 
Επιχειρήσεως «Μηνοειδής Θίνα» («μπαρχάν»). 
 

Ωστόσον, η αναγκαία καταπολέμηση του ισλαμικού κινδύνου της 
Υποσαχαρίου Αφρικής συνεπάγεται την απαραίτητο πλήρη αντίληψη της 
υφής, της καταβολής και των ριζών του, επομένως δεν είναι δυνατόν να 
βυθίζεται στην πλημμύρα των αχρήστων ή διαστρεβλωμένων πληροφοριών. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον, (εν αντιθέσει με τις προσεγγίσεις που 
βασίζονται στην άμεσο και μοναδική περιγραφή των γεγονότων), η 
μεθοδολογία της προσεγγίσεώς μας είναι στερώς συνδεδεμένη με τις 
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διαχρονικές περιφερειακές «γεω-ιστορικές» σταθερές. Μόνον με αυτόν τον 
τρόπον, ήτοι μόνον με την πλήρη, εκτενή και βαθείαν αντίληψη της 
πραγματικότητος και την κατανόηση αυτής, ημπορεί η Ευρώπη να 
προστατευθεί ουσιαστικώς. 
 
Η πρώτη πραγματικότης την οποίαν πρέπει να έχουμε κατά νουν, είναι ότι 
αυτό το ισλαμικό τζιχαντιστικό κίνημα δεν εγεννήθη από μιαν μυστηριώδη 
αυτόματο «παρθενογένεση». Τουναντίον αποτελεί πράγματι παράγωγον μιας 
συνεχούς, μακροχρονίου  και πολυεπιπέδου αντιπαλότητος ανθρωπίνων 
ομάδων η οποία κλιμακούται ευκαιριακώς, χρησιμοποιούσα ως λειτουργικά 
της συστατικά αντιφάσεις, αντιθέσεις και περιφερειακές συγκρούσεις  
γεννημένες από την γεωγραφία και την ιστορία. 
 
Επί αιώνες, σε ολόκληρο το τεράστιον Σαχέλ, οι νομαδικοί βοσκοί των 
βορείων βοσκοτόπων και οι νότιοι, εγκατεστημένοι - οικιστές 
αγροκαλλιεργητές, ηγωνίζοντο στην πραγματικότητα για τον έλεγχο των 
ενδιαμέσων ζωνών οι οποιες ευρίσκονται μεταξύ της βορείας ερήμου και των 
νοτίων σαβανών. Ο πληθυσμός των πρώτων περιορίζετο σχετικώς τα 
τελευταία έτη, όπως και η έκταση των βοσκοτόπων τους. Σε αυτό το επί 
αιώνες θεμελιώδες φυσικοϊστορικό σκιερό δρώμενο προστίθεται το εξόχως 
ισχυρό καλυπτήριο πέτασμα ενός ολοέν και ριζοσπαστικοτέρου ισλαμισμού 
του εκεί περιβάλλοντος κόσμου, με μιαν κοσμοθεωρητική και ιδεολογική 
επίδραση που αποκρύπτει υποκείμενα οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα. 
 
Σε αυτές τις αρχαίες αιτίες οι οποίες και συνιστούν την βάση του συνολικού 
ζητήματος, προστίθενται επιπλέον τρεις μεγάλες σύγχρονες νεωτερικές 
διαδικασίες. Η περιοχή του Σαχέλ έχει καταστεί συνισταμένο αποτέλεσμα 
αυτών: 

 
1. Ως «διασταύρωση» της εμπορίας ανθρώπων (με τα συμπαρομαρτούντα 
ναρκωτικά και τους πολυπληθείς παρανόμους μετανάστες), μεταξύ της 
νοτίου Σαχάρας, της Αφρικής και της Ευρώπης. 
 
2. Ως  σημείον διασταυρώσεως των περιφερειακών τρομοκρατικών 
κέντρων και εκείνων των παραπολιτικών – ημιτρομοκρατικών δυνάμεων 
της Λιβύης. 
 
3. Ως μια εκταταμένη λωρίς γης που πρέπει να καταληφθεί λόγω των 
πρώτων υλών (ουράνιο, σίδηρο, πετρέλαιο κ.λπ.) οι οποίες  σκηνούν στο 
πλουσιότατο υπέδαφός της. 

 

Υποβαθρον των ανωτέρω αποτελεί μια όντως  «αυτοκτονική» δημογραφική 
έκρηξη που προκαλεί ένα φαινόμενο επεκτάσεως της καλλιεργησίμου γης εις 
βάρος των βοσκοτόπων, με υπερεκμετάλλευση των υπαρχόντων φρεάτων και 
επιτάχυνση του φαινομένου της ξηράνσεως. Η φυσική συνέπεια είναι μια 
κλιμάκωση της εντάσεως ανάμεσα στους αγροκαλλιεργητές και στους 
βοσκούς, ένταση η οποία εχρησιμοποιήθη αριστοτεχνικώς από τους 
ισλαμιστές τζιχαντιστές. 
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Τα στοιχεία αυτά, τα οποία ευρίσκονται από τον Ατλαντικό Ωκεανό από 
Δυσμών μέχρις τον Ινδικό Ωκεανό προς Ανατολάς, καθιστούν την περιοχή ένα 
«αρχιπέλαγος συγκρούσεων» που συνδέονται άμεσα με την Μεσογειακή 
πρόσοψη της Αφρικής μέσω των ακολουθουμένων παναρχαίων 
μεταναστευτικών διαδρομών μέσω της Σαχάρας, επομένως ακριβώς απέναντι 
από την Νότιον Ευρώπη. 
 
Οι ισλαμο-τζιχαντιστές λειτουργούν ευχερέστατα στο τεράστιον Σαχέλ, μια 
περιοχήν εκτάσεως άνω των 3.000.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το Σαχέλ 
ουσιαστικώς είναι ένας διάδρομος μήκους 4000 χιλιομέτρων, ο οποίος 
εκτείνεται από την Σενεγάλη έως το Βόρειον Σουδάν, δηλαδή από τον 
Ατλαντικόν εκ Δυσμών μέχρις την Ερυθρά Θάλασσα προς Ανατολάς. Στον 
Βορρά, ο διάδρομος αυτός «βυθίζεται» ανεπαισθήτως στην έρημο της 
Σαχάρας, ενώ στον Νότο, αναμειγνύεται με ποικιλόχρωμες και ποικιλοπαχείς 
προσεκβολές του στον κόσμο της σαβάνας. 
 

Το Σαχέλ είναι τόπος επαφής και μεταπτώσεως μεταξύ της «λευκής» και της 
«μαύρης» Αφρικής. Αποτελείται από τις γεωργικές ζώνες στον Νότο και τις 
ποιμενικές ζώνες στον Βορρά, συμπεριλαμβάνει δε δύο διαφορετικές μορφές 
ιδιοτύπου πολιτισμού, τον νότιο πολιτισμό των γεωργοκαλλιεργητών στην 
«Χώρα των Μαύρων» (Bilad el-Sudan), και αυτόν του βoρείου νομαδισμού, 
στην «Χώρα των Λευκών» (Bilad el-Beidan). 
 
Σε όλο αυτό το ευρύ εθνοφυλετικό σύνορο, οι «λευκοί» πληθυσμοί στον 
Βορρά και ο μαύρος στον Νότο ανταγωνίζονται για τον έλεγχο των 
ενδιαμέσων ζωνών, οι οποίες ευρίσκονται ανάμεσα στην έρημο και στις 
σαβάνες, ένα ιστορικό φαινόμενο που σήμερον έχει επιδεινωθεί κατά κόρον  
από τον υπερπληθυσμό και την προϊούσα αποξήρανση των εδαφών. 
 
Ένα φύσει «ανοικτό» και ανεμπόδιστο περιβάλλον, σήμερον το Σαχέλ 
χωρίζεται από τεχνητά σύνορα τα οποία έχουν μεταβληθεί σε 
«ανθρωποπαγίδες». Με περίπου 17.000 χιλιόμετρα μήκος, η διαδρομή τους 
δεν λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικοπολιτικές πραγματικότητες, καθώς τα 
φυσικά σύνορα όντως είναι τα μόνα που πράγματι διαχωρίζουν και 
καθορίζουν τις ζώνες μετακινήσεως των ποικίλων διαφορετικών λαών. 
 
Σήμερον, η ένταση μεταξύ των αγροτών και των ποιμένων επιδεινούται  από 
την υπερθέρμανση του πλανήτη, η τρέχουσα φάση της οποίας εξεκίνησε πριν 
από περίπου 5.000 χρόνια. Ωστόσον, αυτός ο κύκλος, ο οποίος παρατείνεται 
έως τώρα και τον οποίον παρατηρούμε σαφώς, διαχέεται και επεκτείνεται με 
ξηρασίες που όλες τους έχουν σημαντικές συνέπειες στην κοινωνική  ζωή των 
ανθρώπων, ως εξής: 

 
- Κατά την διάρκεια της συγχρόνου εποχής, οι κύριες αποκορυφώσεις της 
ξηρασίας ενεφανίσθησαν τον 18ον αιώνα, με μια στατιστική κορυφή μεταξύ 
1730 και 1750, και οδήγησαν στην προώθηση των πολεμοχαρών 
Τουαρέγκ προς τον ποταμό Νίγηρα. 
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- Ο 20ος αιών εγνώρισε τέσσαρες μεγάλες ξηρασίες μεταξύ των ετών 1909-
1913, 1940-1944, 1969-1973 και 1983-1985, οι οποίες επηρέασαν 
βαθύτατα τον τρόπον ζωής των νομάδων. 
 
- Αντιθέτως, κατά την διάρκειαν της δεκαετίας του 1960, η αύξηση των 
βροχοπτώσεων μετέφερε την περιοχή του Σαχέλ προς τα άνω της 
αφρικανικής ηπείρου, προς  Βορράν, προσδίδουσα μιαν ώθηση στον 
ποιμενικό νομαδισμό. 
 
- Όμως από το 1972 και ένθεν, η βρωχόπτωση εμειώθη και πάλιν, η 
έρημος επεξετάθη και το Σαχέλ «διολίσθησεν» νοτίως,  περί τα 100 έως 
150 χιλιόμετρα, ήτοι προς τις περιοχές «τύπου Σουδάν», προς την «Χώρα 
των Μαύρων», πράγμα που επεδείνωσε και επιδεινώνει τις εντάσεις 
ανάμεσα στους νομάδες – ποιμένες και στους αγροκαλλιεργητές, εξ αιτίας 
της πανταχόθεν επερχομένης και προς πάσα κατεύθυνση δρώσης, 
αφορήτου «δημογραφικής πιέσεως». Όλα αυτά δημιουργούν ένα 
περιβάλλον εξόχως ευνοϊκό για όλες τις βίαιες και διαλυτικές δυνάμεις, 
αρχής γενομένης από τον ισλαμικό τζιχαντισμό. 

 

Σήμερον, το φαινόμενον ενισχύεται από μια δημογραφία που εξελίσσεται 
ταχύτερον από την ανάπτυξη, προκαλούσα ταυτοχρόνως την καταστροφή της 
πενιχράς φυτικής καλύψεως και της εξαντλήσεως των σημείων υδροληψίας. 
Ωστόσον, αυτή η απερήμωση σε ένα περιβάλλον κρίσεως συνεπάγεται ή 
ενισχύει παλαιές συγκρούσεις που ωφελούν τους Ισλαμιστές Τζιχαντιστές 
όταν δεν τις επιδεινώνουν. Η όλη ιστορία της περιφερείας αυτής εγγράφεται 
σε αυτό το φαινόμενο που αναγκάζει τους ανθρώπους να προσαρμοστούν, να 
μεταναστεύσουν ή να προχωρήσουν σε πόλεμο για την άμυνα ή την 
κατάκτηση ενός περιβάλλοντος, του οποίου οι ευνοϊκές ζώνες περιορίζονται 
ούτως ή άλλως.  
 

[Το παράδειγμα του Νίγηρος περιγράφει χαρακτηριστικότατα την καλπαστικώς 
επερχομένη δημογραφική καταστροφή που εμφανίζεται στον «ορίζοντα» του 
2040 : Ο Νίγηρ, μια ερημική χώρα που έχει ποσοστόν γονιμότητος 7,1 
παιδιών ανά γυναίκα, είχε 3 εκατομμύρια κατοίκους το 1960 και θα έχει 40 
εκατομμύρια το 2040 και 60 εκατομμύρια το 2050. Όπως όλες οι χώρες του 
Σαχέλ, ο Νίγηρ έχει «αυτοκτονική δημογραφία». Σε αυτήν την ιδιαιτέρως 
μειονεκτική χώρα, το ποσοστόν γεννήσεων 7,60 παιδιών ανά ζεύγος, με 
γεννητικότητα άνω του 46%, είναι το υψηλότερον σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν 
είναι απλώς μία ενδογενής ανθρωπιστική καταστροφή που εκδηλώνεται εκεί, 
αλλά η ίδια η Αποκάλυψη, επειδή οι προγνωστικές στατιστικές αναγγέλλουν 80 
εκατομμύρια κατοίκους το 2050 και περισσοτέρους από 200 εκατομμύρια το 
2100 (ΟΗΕ, 2015). 
«Παρά τον τεράστιον πλούτο της χώρας, οι περισσότεροι Νιγήριοι είναι 
σήμερον πτωχότεροι από ότι ήσαν όταν επήλθεν η ανεξαρτησία» (Αναφορά 
της «International Crisis Group», 2015)]. 

Την  παρελθούσα Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020, Ισλαμιστές Τζιχντιστές μαχητές 
εφόνευσαν  25 στρατιώτες και ετραυμάτισαν άλλους, 6 κατά την διάρκεια 
επιθέσεως που εξαπελύθη εναντίον  φυλακίου του στρατού στον δυτικό 
Νίγηρα, εγγγύς των δυτικών συνόρων της χώρας με το Μάλι, όπως 
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ανεκοίνωσεν η κυβέρνηση. Η εν λόγω επίθεση εξεδηλώθη  έναν μήνα μετά 
από την επίθεση Τζιχαντιστών κατά του στρατοπέδου Ινάτες, η οποία είχεν 
ως αποτέλεσμα 71 νεκρούς. 

Συμφώνως με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αμύνης  του Νίγηρος : 
«Εξήντα τρεις τρομοκράτες και είκοσι πέντε στρατιώτες εφονεύθησαν 
σήμερον κατά την διάρκεια επιθέσεως στο στρατόπεδον Τσινεγκοντάρ». Οι 
δράστες «ήλθαν επιβαίνοντες σε διάφορα οχήματα και μοτοσυκλέτες» 
συμφώνως προς το Υπουργείον, που διαβεβαίωσεν ότι «η αντίδραση με την 
αεροπορική στήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας του Νίγηρος και των εταίρων 
μας, επέτρεψε να πλήξουμε τον εχθρό και να τον οδηγήσουμε εκτός των 
συνόρων μας». Όπως προσέθεσε η ανακοίνωση, δεν κατέστη σαφές ποία 
οργάνωση ήταν υπεύθυνη για την επίθεση. 

 
 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΟΥ ΤΖΙΧΑΝΤ 
 

 
 
Με αφορμή το προσφάτως κορυφωθέν διπλωματικό δρώμενο στο εν εξελίξει 
«Λιβυκό ζήτημα» και τους πολυμόρφους κλυδωνισμούς στο Ισλάμ της 
Μεσανατολής, αποπειρώμεθα στην παρούσα σειρά άρθρων μια συνοπτική 
ιστορικογεωγραφική «βυθοσκόπηση» της Υποσαχαρίου Αφρικής και της 
γείτονός της μεταβατικής ζώνης του Σαχέλ, σε συσχετισμό με την τζιχαντιστική 
απειλή. Αυστηρός γνώμων αυτής μας της προσεγγίσεως είναι η θεμελιώδης 
παραδοχή πως  η γεωστρατηγική ανάλυση έχει ως προαπαίτημα την εκτενή 
και βαθεία γνώση της ιστορίας και ανθρωπογεωγραφίας των πλανητικών 
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«μακροπεριοχών». 

Εκτός από την ιδιάζουσα γεωγραφία και την μοναδική της γεωμορφολογία, η 
απεραντοσύνη του αφρικανικού Σαχέλ υπήρξεν μονίμως μάρτυς της από 
αιώνων ισχυράς ριζοσπαστικής ισλαμικής παρουσίας. Αυτή δε η διάσταση του 
Ισλάμ, υπήρξεν ισχυρότατο άλλοθι για τον επεκτατισμό ορισμένων λαών, ένα  
είδους προπετάσματος που όπισθεν της θρησκευτικής του υφής δεν έπαυσε 
να αποκρύπτει οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα. 

Έτσι, αναφέρεται χαρακτηριστικώς ότι, τον 11ον  αιώνα, οπίσω από τις 
μεγάλες διακηρύξεις της (νέας τότε)  «καθαρτηρίου» θρησκείας, ο τζιχάντ των 
Αλμοραβιδών Βερβέρων του Μαρόκου εστόχευε προς Νότον στον χρυσό της 
Γκάνας, αλλά συνάμα και στις πλούσιες μαροκινές εμπορικές πόλεις στον 
Βορρά. Αναλόγως, τον 17ον αιώνα, ο τζιχάντ των Φουλάνι (άλλως 
καλουμένων Φούλα ή Φουλμπέ) απεσκόπει πρωτίστως στην υποδούλωση 
των εγκατεστημένων οικιστών λαών, πρακτική στην οποίαν επεδόθησαν 
έκτοτε συστηματικώς αυτοί οι πολεμόχαροι ποιμενικοί λαοί.  

Όσον αφορά στον Σουδανικό «Μαχντισμό» κατά τον 19ον  αιώνα, η έκκλησή 
του για τζιχάντ - «ιερό πόλεμο», εκάλυψεν απλώς μια βαθυτέρα βούληση 
αντιμετωπίσεως του αιγυπτιακού ιμπεριαλισμού, ο οποίος απετέλει θανάσιμον 
κίνδυνο για το δουλεμπόριον της σουδανικής περιφερείας (καθώς είχεν 
επιβληθεί η τουρκοαιγυπτιακή κατάργηση του δουλεμπορίου, μίας από τις 
κυριότερες  πηγές εισοδήματος στο Σουδάν κατά την εποχήν εκείνη). 

Στην δεκαετία του 1870, ένας Μουσουλμάνος κληρικός ονομαζόμενος 
Μουχάμαντ Αχμέντ εκήρυξεν την «ανανέωση της πίστεως» και την 
«απελευθέρωση της γης», ήρχισεν δε να προσελκύει οπαδούς. Ταχέως το 
κίνημά του μετετράπη σε μιαν ανοικτή εξέγερση κατά των Αιγυπτίων, ενώ ο 
Μουχάμαντ Αχμέντ, αυτανηγορεύθη σε «Μάχντι», (δηλαδή «υπάκουο 
αφοσιωμένο») λυτρωτή του ισλαμικού κόσμου. Πλην των διαφευγόντων 
κερδών εκ του παυθέντος δουλεμπορίου, πραγματικές αιτίες της εξεγέρσεως 
του Μάχντι ήσαν η σουδανική εθνοφυλετική οργή εναντίον των Οθωμανών 
ηγεμόνων, συνδεδυασμένη με την μουσουλμανική οργή εναντίον των 
χαλαρών τουρκικών θρησκευτικών προτύπων, την τουρκική προθυμία για 
χρηστικούς διορισμούς μη Μουσουλμάνων σε υψηλόβαθμες θέσεις, καθώς 
και την αντίσταση των ισλαμιστών μυστικιστιών ασκητών Σούφι του Σουδάν 
προς το ξηρό, «σχολαστικό» Ισλάμ της αιγυπτιακής διοικήσεως.  

Στα τέλη του 18ου  αιώνος και κατά το πρώτον ήμισυ του 19ου  αιώνος, το 
πολιτικό τοπίο της σαχελιανής Δυτικής Αφρικής ανεσχηματίσθη σε μεγάλον 
βαθμό από τους εξισλαμισμένους Φουλάνι, ή συγγενείς τους λαούς, όπως οι 
Τουκουλέρ, οι οποίοι συνεκρότησαν κράτη και κρατίδια,  κατόπιν 
πληθυσμιακών μετακινήσεων δικαιολογουμένων από τον τζιχάντ. Η κυρία 
αντίσταση κατά αυτής της επεκτάσεως προήλθεν από τους «ανιμιστές» – 
ψυχολάτρες Μπαμπάρα των βασιλείων Σέγκου και Καάρτα, στα οποία οι 
Φουλάνι προέβαιναν συχνάκις σε αφανιστικές δουλοθηρικές επιδρομές.  
 

Οι κατακτήσεις του διαβοήτου Σεΐχη Ουσμάν (Οθμάν) νταν Φόντιο 
επραγματοποιήθησαν στην χώρα των  Χάουσα το 1804, εκείνες του 
Μουσουλμάνου ιεροκήρυκος – Σέκου (Σεΐχη)  Αχμάντου στην Μαασίνα του 
«εσωτερικού δέλτα» («βρόχο» ή «τόξου») του Νίγηρος (νυν Μάλι) το 1818, 
καθώς και εκείνες του Τουκουλέρ ηγέτη ελ Χατζ (Προσκυνητή) Ομάρ Σαΐντου 
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Ταλ στην χώρα των Μπαμπάρα το 1852. Έτσι εγεννήθησαν τρία μεγάλα 
ισλαμικά χαλιφάτα : Το Σοκότο βορείως της Νιγηρίας, το Χαμνταλλαχί στην 
Μαασίνα, καθώς και εκείνο στον «βρόχο» του Νίγηρος. 

Ανεφέρθη ήδη ότι από Δυσμών προς Ανατολάς, το Σαχέλ περιλαμβάνει -εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει- εννέα κράτη : Μαυριτανία, Σενεγάλη, Μάλι, Μπουρκίνα 
Φάσο, Νίγηρα, Νιγηρία, Τσαντ, Βόρειον Σουδάν και ένα πολύ μικρόν τμήμα 
της Ερυθραίας. Σήμερον, οι τρεις κύριες γεωγραφικές ζώνες δραστηριοτήτων 
των ισλαμιστών –τζιχαντιστών είναι ακριβώς εκείνες του παρελθόντος : ο 
«βρόχος» του Νίγηρος, η Μαασίνα και η βόρειος Νιγηρία. 

Οι προαναφερθέντες ανηλεείς τζιχάντ ήσαν το ηθικοθρησκευτικό προπέτασμα 
της δουλοθηρίας και του συνακολούθου δουλεμπορίου, των οποίων 
κυριότερα θύματα ήσαν  οι Μπαμπάρα και οι Ντογκόν, (που ως ψυχολάτρες – 
ανιμιστές, είχαν ευχερέστατα ταξινομηθεί από το Ισλάμ ως ιδιαζόντως 
πρόσφοροι για δουλεία, καθώς  η δουλοποίησή τους ήταν εκ των προτέρων 
«νομιμοποιημένη», «επιτρεπτή» και εν τέλει «επιβεβλημένη» από το ιερό 
Κοράνιο). 
 
Αυτά τα επάλληλα ιστορικά επεισόδια τα οποία εχάραξαν βαθέως τους 
πληθυσμούς της περιοχής, αναμφισβητήτως αποτελούν σήμερον την βάση 
των συνεχών εθνο-θρησκευτικών αντιπαραθέσεων στην αφρικανική ήπειρο. 
 
Γενικότερον, στους δύο αιώνες οι οποίοι επροηγήθησαν του «Λευκού 
εποικισμού» της «Μαύρης Ηπείρου», οι μόνιμοι οικιστές λαοί που έζων κατά 
μήκος του ποταμού Νίγηρος και στις προσχωσιγενείς πεδιάδες του, 
(Μπαμπάρα, Σονγκάϊ, Ντζέρμα, Γκουρμάντσε, Ντογκόν κλπ.) υπήρξαν τα 
μόνιμα θύματα – στόχοι της αρπακτικής αντιπαραθέσεως μεταξύ δύο εξόχως 
επιθετικών δυνάμεων, εκείνης των θρυλικών  Τουαρέγκ στον Βορρά και 
εκείνης των Φουλάνι στον Νότο. Η διπλή θήρα των αδυνάτων από τους δύο 
«βουλιμικούς» κυριάρχους, οδήγησε στην λεηλασία και καταστροφή των 
χωρίων και στην φρενήρη απομάκρυνση - φυγή των κατοίκων τους, οι οποίοι 
κατέστησαν ευκόλως θύματα των δουλοκτητών και δουλεμπόρων Αράβων. 
 

Στην περιοχήν του βρόχου του Νίγηρος, οι επιδρομές των Τουαρέγκ 
εξαπελύοντο από την έρημο βορείως του ποταμού, ενώ εκείνες των Φουλάνι 
από τρία εμιράτα, (το Νταλλόλ, το Λιπτάκο και το Γκβάντο στην περιοχή Σάϊ). 

[Νταλλόλ: «κοιλάς» στη γλώσσα των Φουλάνι. Η περιοχή είναι όντως μια 
κοιλάς που κατά την εποχήν των βροχών διασχίζεται από ορμητικούς 
εποχιακούς χειμάρους.] 

Αυτή η σκληρά ιστορική πραγματικότης εξηγεί σαφέστατα τον μηχανισμόν της 
γενικευμένης υποταγής σε ολόκληρο την κοιλάδα του Νίγηρος, διότι οι 
πληθυσμοί των μονίμων οικιστών – αγροκαλλιεργητών υπετάγησαν εκουσίως 
στις νομαδικές κυρίαρχες αρπακτικές ομάδες, ώστε να περισωθούν από τις 
διαρκείς δουλεμπορικές επιδρομές τους. 
 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προς Δυσμάς,  οι Σονγκάϊ επέλεξαν να είναι υπήκοοι 
των Τουαρέγκ, ανταλλάσσοντες την αυτονομίαν τους ώστε να προστατευθούν 
από τις επιθέσεις των Φουλάνι, (κυρίως εκείνων εκ των εμιράτων Λιπτάκο και 
Γκβάντο). Με την πάροδον του χρόνου, μεταξύ των περιοχών Γκάο και 
Μένακα του νυν ανατολικού Μάλι, ορισμένοι από τους κλάδους των Σονγκάϊ 
υπετάγησαν αυτοβούλως στους Τουαρέγκ, κατόπιν δε συνεχωνεύθησαν και 
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σχεδόν εξομοιώθησαν με τους προστάτες τους.  Αναλόγως έπραξαν οι Ιμγάντ 
συγχωνευόμενοι με τους κυριάρχους τους και σχηματοποιούντες τους 
Τουαρέγκ Ιφόρα, αλλά και οι Νταουσσάκ σχηματοποιούντες τους Τουαρέγκ 
Κελλεμιντέν Κελ Αταράμ («εκείνους από την Δύση»). Καθώς η περιοχή 
ολοκλήρου της βορείας  όχθης του Νίγηρος ήταν εξ ολοκλήρου υποτελής 
τους, οι Τουαρέγκ διενεργούσαν τις επιδρομές τους στην νοτία  όχθη του 
ποταμού.   

Ανατολικότερον, στην βορεία όχθη του Νίγηρος ποταμού, οι Ντζέρμα 
ευρίσκοντο στην ιδία κατάσταση με τους γείτονές τους Σονγκάϊ, αλλά, λόγω 
της εκεί διαφορετικής γεωγραφικής θέσεως των εγγύς αρπακτικών νομάδων, 
επέλεξαν δύο διαφορετικά συστήματα προστασίας. Αυτός είναι ο τρόπος με 
τον οποίον οι Ντζέρμα του Νότου κατέστησαν υποτελείς των Φουλάνι για να 
προστατευθούν από τους Τουαρέγκ, ενώ οι Ντζέρμα του Βορρά εζήτησαν 
από τους Τουαρέγκ να τους υπερασπισθούν εναντίον του Φουλάνι ! 
 

Η αρπακτικότης των Φουλάνι ήταν διαφορετική από εκείνην των Τουαρέγκ, 
διότι εδικαιολογείτο ψυχοδιανοητικώς από τον ισλαμισμό. Έτσι, όταν οι 
Φουλάνι του Νταλλόλ επετέθησαν κατά των Ντζέρμα, (που ήσαν ψυχολάτρες, 
διαρκώς λεηλατούμενοι και «δικαίως» πωλούμενοι ως δούλοι), το όλον 
δρώμενο ήταν παντελώς διαφορετικό από το να καθιστούν οι Φουλάνι τα 
θύματά τους απλώς υποτελείς, που έπρεπε να ελέγχονται και να 
κυβερνώνται. Διαφορετικές ήσαν οι επιδρομές των Τουαρέγκ, οι οποίες είχαν 
ως στόχο μόνον την λεηλασία και δεν εδικαιολογούντο από κανένα 
θρησκευτικό προτρεπτικό μήνυμα. 
 

Στα τέλη του 19ου  αιώνος, στην αρχή της αποικιακής περιόδου, ο γαλλικός 
στρατός παρημπόδισε επιτυχώς την επέκταση των αρπακτικών νομαδικών 
λαών και παγίωσε την πολιτικογεωγραφική κατάσταση. Ωστόσον, σε 
ολόκληρο το Δυτικό Σαχέλ, η γαλλική αποικιοκρατία είχε δύο αντιφατικές 
συνέπειες : Απελευθέρωσε μεν τους «νοτίους» από την «βορεία» 
αρπακτικότητα και  καταστροφή, αλλά ταυτοχρόνως συνεκέντρωσε επιδρομείς 
και «επώασε» πολυάριθμες επιδρομές εντός των διοικητικών ορίων της 
«Γαλλικής Δυτικής Αφρικής» («Afrique Occidentale Française»). Με τις 
μεταπολεμικώς επελθούσες ανεξαρτησίες και τον εξοβελισμόν της Λευκής 
κυριαρχίας, τα εσωτερικά διοικητικά όρια αυτής της τεραστίας πληθυσμιακής 
ομάδος κατέστησαν τα σύνορα των κρατών εντός των οποίων, οι «νότιοι» 
καθώς ήσαν οι πλέον πολυάριθμοι, εκυριάρχησαν πολιτικώς επί των 
«βορείων», συμφώνως  με τους νόμους των «εθνοτικών» εκλογικών 
μαθηματικών. 
 

Η βαρυτέρα και πλέον παραταθείσα συνέπεια αυτής της ιδιαζούσης 
ανθρωπογεωγραφικής καταστάσεως ήταν ότι, στο Μάλι, στον Νίγηρα και στο 
Τσαντ, οι μαχητικοί και εμπειροπόλεμοι Tουαρέγκ και οι Τούμπου, ηρνήθησαν 
να καταστούν υποτελείς των νοτίων πρώην υποτακτικών τους και 
εξηγέρθησαν ενόπλως κατά των μετα-ανεξαρτησιακών κυβερνήσεων. Αυτό το 
γεγονός οδήγησε σε τέσσαρες δεκαετίες σφοδροτάτων και αιματηρών 
πολέμων (1963-2008) : Εκείνους του Μάλι και του Νίγηρoς εξαπολυθέντες 
από τους Τουαρέγκ, καθώς και εκείνους του Τσαντ, εξαπολυθέντες από τους 
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Τούμπου και τους  συγγενείς τους Ζαχάβα ή Μπέρι (οι αρπακτικοί «Μαύροι 
Νομάδες» των παλαιών αραβικών κειμένων). 
 
Το σαφέστατα διαφορετικό εθνοφυλετικό υπόβαθρο και το πολιτισμικό 
δυναμικό των διαφόρων εμπλεκομένων λαών και εθνικών ομάδων, 
πολλαπλασιαζόμενα «εκθετικώς» από την επίδραση της ισλαμικής μαχητικής 
θρησκείας, συνεχίζει να εκδηλούται ως αυξομειουμένη ανειρήνευτος και 
αιματηρά ρήξη πληθυσμών και συμφερόντων τους. 
 
Η λεπτομερής εξέταση των ήδη γεγονότων, των νυν δρωμένων  και των 
διαφαινομένων μελλοντικών τάσεων είναι κοπιώδης, οχληρά και ανιαρά. 
Ομοιάζει με  την απραξία παθολογικού λογιωτατισμού, είναι όμως  
απαραίτητο βήμα της ορθής προπαρασκευής του αγώνος και δη των 
αποφάσεων Στρατηγικής – Εθνικής κλίμακος. 
 
«…δεν επαινώ εκείνους που επικρίνουν το να κάνουμε πολλές συσκέψεις για πολύ 

σπουδαία ζητήματα . νομίζω, αντίθετα, πως δυο πράγματα είναι τα πιο ενάντια 

στη φρόνηση, η βιασύνη κι η οργή, από τα οποία το πρώτο συντροφεύει, συνήθως, 

την ανοησία και το δεύτερο την απαιδευσία και τη  στενοκεφαλιά» (Θουκυδίδου 

Ξυγγραφή – Γ’ 42 / «Δημηγορία Διοδότου») 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΩΣ 
ΤΗN ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ  ΤΖΙΧΑΝΤ 

 

 
 
Ήσαν οι αρειμάνιοι Τουαρέγκ εκείνοι οι οποίοι το 2012 εξεκίνησαν τον εν 
εξελίξει πόλεμο του Σαχέλ. Η καινοτομία ήταν τότε ότι η μονιμότης του 
ιδιάζοντος «αλυτρωτισμού» τους, δεδομένη επί μεγάλο χρονικό διάστημα, 
μετεμοσχεύθηκε ευκαιριακώς στον ισλαμικό τζιχαντισμό με τρόπον ο οποίος  
ήλλαξε την φύση της αρχικώς προκυψάσης εθνοφυλετικής συγκρούσεως.  

Στην συνέχεια, όταν οι ισλαμιστές –τζιχαντιστές  υπερέβησαν επιχιρησιακώς ή 
και εγκόλπωσαν τους Τουαρέγκ, η σύγκρουση εξηπλώθη σε ολόκληρο το 
δυτικόν Σαχέλ. Ωστόσον, ακριβής ανάλυση αυτού του νέου πολέμου είναι 
δύσκολο να πραγματοποιηθεί επιτυχώς, για δύο κυρίους λόγους: 

• Στον Βορρά, οι περιφερειακές και τοπικές συμμαχίες γίνονται και 
διασπώνται μεταξύ εθνικιστών Τουαρέγκ, διακινητών (ανθρώπων, 
ναρκωτικών και όπλων) και ισλαμο-τζιχαντιστών. 
 
• Ο πόλεμος διεχύθη από Βορρά προς Νότον, πρώτα στην Μακίνα και 
στην συνέχεια εξηπλώθη στον Νίγηρα και στην Μπουρκίνα Φάσο 
(παλαιότερον Άνω Βόλτα), ενώ διαπιστώνουμε σε αυτές τις περιοχές 
μιαν «εθνοποίηση» της συγκρούσεως με την ολοέν και αμεσοτέρα 
αντιπαράθεση μεταξύ νομάδων Φουλάνι και των παγίως 
εγκατεστημένων πληθυσμών που υποπτεύονται, (ορθώς ή 
εσφαλμένως), ότι το σύνολον των τέως δουλοκτητών Φουλάνι αποτελεί 
προσφορον έδαφος αναπαραγωγής τζιχαντιστών. 
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Το ζήτημα των  Τουαρέγκ ενεργοποιεί σε παγία βάση τις τρέχουσες 
συγκρούσεις : Η χώρα των Τουαρέγκ («ΚελΤαμασέκ» στην γλώσσα τους) 
επεκτείνεται έως την καρδία της ερήμου Σαχάρας. Πριν από τον αποικισμό, οι 
Βέρβεροι νομάδες Τουαρέγκ, ήσαν πράγματι οι «άρχοντες της ερήμου». 
Σήμερον εμφανίζονται ως θύματα της αποαποικιοποιήσεως της Δυτικής 
Αφρικής, αφού ο λαός τους, υπολογιζόμενος σε περίπου δύο εκατομμύρια 
ψυχές, εχωρίσθη μεταξύ πέντε κρατών, τα οποία εγεννήθησαν από την 
«ανεξαρτησία» : Αλγερία, Μάλι, Νίγηρ, Λιβύη και Μπουρκίνα Φάσο. 
 
Σχετικώς ομοιογενής στον Βορρά, ο πληθυσμός των Τουαρέγκ έχει αραιωθεί, 
κατανεμηθείς σταδιακώς μεταξύ του πληθυσμού των μαύρων αγροτών ή των 
νομάδων Φουλάνι  της περιοχής του Σαχέλ. 
 
Μετά την έξοδο από την παλαιά «AOF» (Afrique occidentale française -
Γαλλική Δυτική Αφρική), στα κρατίδια του Σαχέλ επεβλήθη η εκδίκηση των 
μαύρων οικιστών - αγροκαλλιεργητών, (σαφώς πολυπληθεστέρων στις 
προκύψασες τεχνητές «εθνικότητες») επάνω σε αυτούς τους «λευκούς» 
νομάδες που κατά το παρελθόν ήσαν οι αδιαμφισβήτητοι κυρίαρχοί τους.  
 
Έχοντες καταστεί πλέον  ξένοι σε χώρες που δεν ήσαν ιδικές τους, αυτοί οι 
γενναίοι άνθρωποι, οι ταξιδιώτες του «απείρου χώρου» έπρεπε να δεχθούν 
να ιδουν τους αενάους άξονες της μετακινήσεώς τους τεχνητώς 
αποφραγμένους από τεχνητά σύνορα. Εξηναγκάσθησαν επίσης να 
συμφωνήσουν να μορφωθούν τα παιδιά τους στην γλώσσα των τέως 
υποτακτικών και νέων …. διδασκάλων τους. Επιπλέον, προκειμένου να 
καταστρέψουν τον νομαδικό τρόπο ζωής τους (με βάση την ποιμενική 
μετακίνηση), τα κράτη που προέκυψαν από την «αποαποικιοποίηση» 
απεφάσισαν να τους εγκαταστήσουν με την βία, καθηλωμένους  σε οικισμούς,  
με την κατάσχεση των μεταφορικών τους καμηλών και των ποιμνίων τους 
μόλις διέσχιζαν τα νέα σύνορα. 
 

Όλα αυτά οδήγησαν στην διαρκή, αυξομειουμένη εξέγερση των Τουαρέγκ από 
το 1962. Ήταν τότε ο πρώτος πόλεμος του Τουαρέγκ που έλαβε χώρα στα 
όρη Αντάγκ, στο Μάλι, όπου το καθεστώς του Προέδρου Μοντίμπο Κεϊτά 
αντέδρασε εναντίον τους με μεγάλη σκληρότητα και αποφασιστικότητα, οπότε 
οδηγήθησαν στα αλγερινά προσφυγικά στρατόπεδα.  
 
Στην συνέχεια, από τον Μάϊο του 1990, επί οκτώ μήνες στο Μάλι και στο 
Νίγηρα, διεξήχθη ένας  πραγματικός «Πόλεμος Άμμου» σε ερημικά εδάφη. 
Κατόπιν, στις 6 Ιανουαρίου του 1991, στην πόλη – όαση Ταμανρασσέτ, υπό 
την αιγίδα της Αλγερίας, οι Τουαρέγκ υπέγραψαν συμφωνία καταπαύσεως 
του πυρός με το καθεστώς των Μαλίων του στρατηγού Μουσά Τραορέ, αλλά 
ο πόλεμος εσυνεχίσθη επί  μερικές εβδομάδες. Τα όρη Ααΐρ ή Αΐρ (Αγιάρ στην 
γλώσσα των Τουαρέγκ, ορεινός όγκος και οροπέδιο, που ευρίσκoνται στον 
βόρειο Νίγηρα, μέσα στην έρημο Σαχάρα), κατέστησαν τότε μια 
«απελευθερωμένη» για τους Τουαρέγκ περιοχή. Μετά την ανατροπή του 
Στρατηγού Τραορέ, στις 11 Απριλίου 1992 υπεγράφη στην πρωτεύουσα  
Μπαμάκο ένα «εθνικό σύμφωνο» μεταξύ των αρχών του Μάλι  και ενός 
συντονιστικού αντιπροσωπευτικού οργάνου των πολλαπλών κινήσεων των 
Τουαρέγκ στο Μάλι. 
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Τον Μάϊο του 1992, ο στρατός των Μαλίων παρεβίασεν αυτήν την συμφωνία 
και οι εχθροπραξίες εγενικεύθησαν. Στα τέλη του 1994, οι μαχητές Τουαρέγκ 
κατόρθωσαν να ελέγχουν το βόρειο Μάλι και τον Νίγηρα. Στην συνέχεια, 
εξαιρετικώς διχασμένοι, παρέδοσαν σταδιακώς τα όπλα τους. 
 
Στο Μάλι, στις αρχές του 2006 εξέσπασε μια νέα εξέγερση, αλλά από τον 
Ιούλιο του 2006, μετά από αλγερινή διαμεσολάβηση, υπεγράφησαν οι 
ειρηνευτικές συμφωνίες του Αλγερίου, οι οποίες έθεσαν τέλος σε αυτήν. 
 
Στην συνέχεια, το 2008, οι ένοπλες δυνάμεις των Μαλίων αντιμετώπισαν 
πολλαπλές εχθρικές ενέργειες : Την ίδια στιγμή, στον βόρειο Νίγηρα, ο 
στρατός ηναγκάσθη να αντιμετωπίσει τους αντάρτες από το MNJ («Νιγήριο 
Κίνημα για την Δικαιοσύνη») του Αγαλάχι Αλάμπο. Μετά την αποτυχία αυτής 
της εξεγέρσεως, οι μαχητές Τουαρέγκ κατέφυγαν στην Λιβύη. 
 

Το «πιστοποιητικόν γεννήσεως» της πολιτικής περί των Τουαρέγκ του 
Συνταγματάρχη Καντάφι, χρονολογείται από την ομιλία του στην κώμη 
Ουμπαρί, την οποίαν επαρουσίασε το 1981. Στην συνέχεια 
εστρατολογήθησαν στρατιωτικές μονάδες από νεαρούς Αλγερινούς, Μαλίους, 
Νιγηρίους και Λιβύους νεαρούς Τουαρέγκ. Μεταξύ αυτών των μαχητών 
εδημιουργήθη το FPLA - «Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση του 
Αζαβάντ» («Αζαβάντ» είναι η θρυλική και οραματική ελευθέρα πατρίς των 
Τουαρέγκ) το οποίον εξεκίνησε την εξέγερση τους το 1990 στο Μάλι πριν 
μετατραπεί στο δημοφιλές κίνημα MNLA – «Εθνικό Κίνημα Απελευθερώσεως 
του Αζαβάντ» το 1991. Η συγκρότηση των Τουαρέγκ σε 
πολιτικοστρατιωτικούς φορείς ήταν η ουσιώδης αιτία των γεγονότων του Μάλι 
το 2011 και το 2012. Τότε, ο τζιχαντισμός δεν ήταν ακόμη επίκαιρος. 
 
Τον Αύγουστο του 2008, ο Συνταγματάρχης Καντάφι αναθεώρησε πλήρως 
την θέση του υπέρ των Τουαρέγκ για δύο λόγους : Την αδυναμία των 
Τουαρέγκ να διοικήσουν ένα μελλοντικό κράτος της Σαχάρας λόγω των 
πολλαπλών εσωτερικών τους διαιρέσεων (φατριάς, φυλής, πολιτικής, 
κοινωνίας) και από την γενικευμένη διολισθησή τους σε μίαν «εθνική» 
πάθηση, καθώς  ενεπλάκησαν σφόδρα στην εμπορία ανθρώπων και 
ναρκωτικών.  
 
Βεβαίως η δολοφονία του Συνταγματάρχη Καντάφι το 2011 ήλλαξε ριζικώς τα 
δεδομένα του προβλήματος επειδή, απειλούμενες από την επανάσταση, οι 
μονάδες των Τουαρέγκ εγκατέλειψαν την Λιβύη για το Μάλι όπου, στα τέλη 
του 2011 και στις αρχές του 2012, εξαπέλυσαν τον πόλεμο του Μάλι, 
γεννήτορα των σημερινών συγκρούσεων. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΜΟΣ 
Εκκίνηση στον Βορρά από τους Τουαρέγκ στο Μάλι, 2012-2013 

 

 
 

Την παρελθούσα Κυριακή η Γαλλία του Προέδρου Μακρόν  ανεκοίνωσε την 
περαιτέρω ενίσχυση της δυνάμεως την οποίαν έχει αναπτύξει στο Σαχέλ για 
την αντιμετώπιση των τζιχαντιστών, με 600 επιπλέον άνδρες, (ενώ τον 
Ιανουάριον είχεν ανακοινώσει ενίσχυση με 200 άνδρες) αυξάνουσα τελικώς 
τον συνολικόν αριθμό των εκεί γαλλικών στρατευμάτων σε 5.100 άτομα, όπως 
ανεκοίνωσε το γαλλικόν Υπουργείον Αμύνης. 

«Το μεγαλύτερον μέρος των ενισχύσεων θα αναπτυχθεί στην λεγόμενη 
“Περιοχήν των τριών συνόρων” μεταξύ του Μάλι, της Μπουρκίνα Φάσο και 
του Νίγηρος. Άλλο τμήμα αυτών των ενισχύσεων θα ενταχθεί αμέσως  στις 
δυνάμεις της G5 (Νίγηρ, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο, Τσαντ, Μαυριτανία) του 
Σαχέλ, ώστε  να τις συνοδεύει στην μάχη», επεσήμανε στην ανακοίνωσή της  
η Γαλλίς Υπουργός Αμύνης Φλοράνς Παρλί. Η Υπουργός  κατά την 
προηγουμένη  εβδομάδα μετέβη στις ΗΠΑ ώστε να αποπειραθεί να πείσει τον 
Αμερικανό ομόλογό της Έσπερ για την διατήρηση της αμερικανικής παρουσία 
στην Αφρική (sic !). Ωστόσον ο Έσπερ σε ουδεμίαν δέμευση προέβη, 
επισημαίνων ότι «….οι συζητήσεις συνεχίζονται !». 

Ο Αμερικανός Υπουργός έχει εκφράσει σαφώς την πρόθεσή του να θέσει σε 
εφαρμογή την «Στρατηγική για την Εθνική Άμυνα των ΗΠΑ» την οποίαν 
εχάραξεν ο προκάτοχός του Τζιμ Μάτις. Αυτή στρέφει την προσοχή του 
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Πενταγώνου κυρίως στους δύο μεγάλους «στρατηγικούς αντιπάλους» της 
χώρας — την Κίνα και την Ρωσία — καταλείπουσα σε δευτέρα προτεραιότητα 
τις αντιτζιχαντιστικές επιχειρήσεις. 

Η γαλλική ανακοίνωση εξεφάνθη καθώς  οι τζιχαντιστικές ομάδες αυξάνουν 
από μερικών μηνών τις επιθέσεις τους στην περιοχή, οξύνουσες σφόδρα την 
χρονία  περί την περιοχήν ανασφάλεια και επιφέρουσες σημαντικές απώλειες 
στους εθνικούς στρατούς των εμπλεκομένων χωρών. 

Εξ αρχής της παρούσης σειράς άρθρων ετονίσθη ότι η στοιχειώδης 
κατανόηση του όλου δρωμένου στην εν λόγω περιοχή προαπαιτεί  θεμελιώδη 
ιστορική, χωροχρονική και γεωπολιτική του αντίληψη. Στο πλαίσιο αυτό 
παρατίθενται τα  κυριότερα  συστατικά γεγονότα και πρόσωπα με αδρά 
χρονολογική σειρά.  

Σημειωτέον ότι προ της αναδύσεως του ισλαμικού τζιχαντισμού ως κυριάρχου 
συνιστώσης, στην περιοχή  ευρίσκετο εν εξελίξει βαρεία ένοπλος 
εθνοφυλετική κρίση : Τον Οκτώβριον του 2011, δύο μόλις χρόνια μετά το 
τέλος του τετάρτου πολέμου των Τουαρέγκ, ιδρύθη το «Εθνικό Κίνημα για την 
Απελευθέρωση του Αζαβάντ» - MNLA (όπου «Αζαβάντ» είναι η θρυλική και 
οραματική, ασαφώς οριζομένη ελευθέρα πατρίς των Τουαρέγκ). Το κίνημα 
αυτό περιελάμβανε διάφορα μικρότερα κινήματα των Τουαρέγκ και είχεν 
επικεφαλής της στρατιωτικής του δυνάμεως τον Μοχάμεντ Αγκ Ναγκίμ. Ο 
κορμός του Κινήματος απετελείτο από τους Ιφορά Τουαρέγκ οι οποίοι είχαν 
υπηρετήσει στον στρατό του Συνταγματάρχη Καντάφι. Ο πόλεμος εξέσπασε 
στις 17 Ιανουαρίου του 2012, στην Μενακά, όταν ο MNLA διέλυσε τις ένοπλες 
δυνάμεις του Μάλι. 
 
Με αυτό το νέο κίνημα, εκτός από την αναζωπύρωση μιας ήδη υπαρχούσης 
λανθανούσης συγκρούσεως, διεμορφώθη και μια νέα μορφή διεκδικήσεως. Σε 
προηγούμενες εξεγέρσεις τους, οι Τουαρέγκ είχαν αγωνισθεί για περισσοτέρα 
και απροκατάληπτο δικαιοσύνη, ενώ τον Ιανουάριο του 2012 απήτησαν την 
κατάτμηση του Μάλι και την επί τέλους δημιουργία ενός Κράτους του 
Αζαβάντ. Για να περιπλέξει περαιτέρω την εξέλιξη της καταστάσεως, ο Ιγιάντ 
Αγκ Γαλί, ηγέτης των προηγουμένων εξεγέρσεων ο οποίος είχεν 
απομακρυνθεί μετά την ίδρυση του MNLA, εδημιούργησε τους  
«Υπερασπιστές της Πίστεως» - «Ανσάρ Ντιν», ένα ισλαμικό κίνημα με δύο 
συνιστώσες : μιαν Αραβική και μια Τουαρέγκ. [Πρέπει επίσης να αναφερθεί 
και ένα τρίτο κίνημα που ενεφανίσθη στην συνέχεια, το «Κίνημα Ενότητος και 
Τζιχάντ στην Δυτική Αφρική» - (MUJAO - Mouvement pour l’unicité et le jihad 
en Afrique de l’Ouest), το οποίον ήταν σαφώς ευθυγραμμισμένο με τις θέσεις 
του «Οργανισμού της Αλ Κάϊντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ» (AQMI - «Al-Qaïda 
aux pays du Maghreb Islamique» - Tanzim al-Qâ’ida bi-Bilâd al-Maghrib al-
Islâmi)]. 
 
Σε ένα κίνημα αποτελούμενο αρχικώς από Τουαρέγκ, με ένα αμυδρό 
μαυριτανικό στοιχείο, προσεχώρησαν ευκαιριακώς και οι ισλαμιστές μαχητές 
και οι ισλαμο-μαφιόζοι του MUJAO και του «Ανσάρ Ντιν», οι οποίοι 
προοδευτικώς αντεκατέστησαν το MNLA και μάλιστα το εξεδίωξαν από τις 
κομβικές πόλεις του Μάλι, τις  Γκαό, Τιμπουκτού και Κιντάλ. 
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Συνεπώς, στο Βόρειον Μάλι εξερράγησαν δύο πόλεμοι: 
 

Ο πρώτος, ο οποίος εσχετίζετο με τους Τουαρέγκ και τους Μαυριτανούς 
συμμάχους τους, ήταν, όπως προανεφέρθη, υπό την καθοδήγηση του 
MNLA, στόχος του οποίου ήταν η ανεξαρτησία του Αζαβάντ, δηλαδή μια 
επιλογή που περιελάμβανε την διαίρεση του Μάλι. Η ανεξαρτησία αυτή 
ανεκηρύχθη στις 6 Απριλίου 2012. 
 
Ο δεύτερος ήταν υπό την ηγεσία των τζιχαντιστών των Ανσάρ Ντιν και 
MUJAO, των οποίων ο στόχος ήταν τελείως διαφορετικός : H ίδρυση 
ενός ισλαμικού χαλιφάτου στο Μάλι και γενικότερον σε ολόκληρο την 
Σαχελιανή Σαχάριο ζώνη. Με επικεφαλής τον Λυάντ Αγλ Γαλί, έναν 
Ιφορά Τουαρέγκ, δηλαδή προερχόμενο από μια φυλή η οποία  
επρομήθευε τα περισσότερα από τα στρατεύματα του MNLA, ο Ανσάρ 
Ντιν απαρτίζεται από Σαχελιανούς διαφόρων εθνικοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των Τουαρέγκ και Σαχαρίων Αράβων όπως οι 
Τσαάνμπα της Αλγερίας, οι αραβόφωνοι Βέρβεροι Ρεγκιμπά και οι 
Μαυριτανοί. 

 
Αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση, η Γαλλία εδίστασε και εχρονοτρίβησε. 
Λειτουργικώς «παράλυτος»  από την θυελλώδη προεκλογική εκστρατεία των 
προεδρικών εκλογών, ο Νικολά Σαρκοζί παρέμενε άπραγος, με αποτέλεσμα 
την κατά το ήμισυ κατάργηση του MNLA από τους Ανσάρ Ντιν και MUJAO. Ο 
…. ερωτοπαθής σοσιαλιστής Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος τον διεδέχθη στην 
προεδρία, είχε μια σαφή, σταθερά (όσον και παντελώς αβάσιμο) θέση, καθώς 
είχεν αποκλείσει εκ των προτέρων οποιανδήποτε «αποικιακή» στρατιωτική 
παρέμβαση, εμμένων σε μιαν υποθετική βοήθεια για την εκπαίδευση των 
φιλίων της Γαλλίας, ειρηνοφίλων «αφρικανικών δυνάμεων», οι οποίες θα 
ημπορούσαν να παρέμβουν ... αργότερον. (Υπενθυμίζεται ότι το 
σπουδαιότερο … πολιτικοστρατιωτικό κατόρθωμα της θητείας του Ολάντ  
υπήρξε η νομιμοποίηση του γάμου και της υιοθεσίας παιδιών από 
ομοφυλόφιλα ζεύγη). 
 
Μια επιτάχυνση των γεγονότων προεκλήθη στις αρχές του Ιανουαρίου του 
2013, όταν εξεδηλώθη μια ισχυρά προσπάθεια των τζιχαντιστών να 
προχωρήσουν προς Νότον, προς την κατεύθυνση του Μοπτί και του 
Μπαμάκο (πρωτεύουσα του Μάλι). Στις 8 Ιανουαρίου 2013, κατελήφθη η 
πόλη Κόννα και, λόγω της εκτάκτου ανάγκης, ο Πρόεδρος της Γαλλικής 
Δημοκρατίας Ολάντ έδωσε εν τέλει την εύλογο και πολυαναμενομένη εντολή 
για στρατιωτική παρέμβαση. 
 
Στις 11 Ιανουαρίου 2013, αρκετές τζιχαντιστικές φάλαγγες οι οποίες 
κατηυθύνοντο προς Νότον, ανεσχέθησαν επιτυχώς από τα δραστικότατα 
γαλλικά ελικόπτερα. Η επιχείρηση «Λεπταίλουρος» (Σερβάλ) είχε μόλις 
αρχίσει, (νομιμοποιηθείσα από το ψήφισμα 2085 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών της 20ης  Δεκεμβρίου του 2012), η  οποία παρείχε 
βοήθεια για την ανασυγκρότηση ενός Μαλιανού στρατού, ικανού να ανακτήσει 
τον έλεγχο του βορείου τμήματος της χώρας. 
 



Σελίδα 18 από 38 

 

Από τις 25 Ιανουαρίου έως τις 8 Φεβρουαρίου 2013, οι γαλλικές δυνάμεις 
ανέκτησαν όλο το βόρειον Μάλι και από τις 18 Φεβρουαρίου, εγκαινιάσθη η 
επιχείρηση «Πάνθηρ Β’», η οποία συνίστατο στη μείωση των τζιχαντιστικών 
στοιχείων που είχαν αναπτυχθεί και εδραιωθεί στον ορεινόν όγκο – 
εκγατοίκημα των Ιφορά. Στην συνέχεια, από τον Αύγουστο του 2014, η 
επιχείρηση «Μπαρχάν» («Μηνοειδής αμμοθίνη») ηκολούθησε την επιχείρηση 
Λεπταίλουρος και συνεχίζει διενεργουμένη από την ομώνυμο δύναμη. 
 
Στις 23 Μαΐου 2014 υπεγράφη η συμφωνία ειρήνης του Κιντάλ υπό την αιγίδα 
της Αφρικανικής Ενώσεως και της Μαυριτανίας και, ως εκ τούτου, εξεκίνησε 
μια ευρυτέρα ειρηνευτική διαδικασία. Στις 15 Μαΐου 2015 υπεγράφη μια  
«Συμφωνία ειρήνης και συμφιλιώσεως» στο Αλγέρι, αλλά τα όπλα εσυνέχισαν 
να βάλλουν, καθώς η κυβέρνηση του Μπαμάκο ηρνήθη να λάβει πράγματι 
υπόψη της τα αιτήματα του MNLA. 
 
Αφού απέτυχε να αποκτήσει την ανεξαρτησία ή τουλάχιστον μια πολύ ευρεία 
αυτονομία του Αζβάντ, το MNLA ευρέθη αποδυναμωμένο, με συνέπεια την 
ολοέν και σαφεστέρα απομόνωση του από τους Ιφορά  ενώ, για κάποιο 
διάστημα, η κυριαρχία του και ο καθοδηγητικός ρόλος του στους Μαλιανούς 
Τουαρέγκ ήταν συνολική.  
 
Η οργάνωση CMA («Συντονισμός των Κινημάτων του Αζαβαντ»), ήταν επίσης 
παράγωγον ενός Ιφορά Τουαρέγκ, του Αλγαμπάς Αγκ Ιντάλλα. Αυτός ήταν 
αδελφός ενός «Αμενοκάλ» - αρχηγού μιας φυλετικής ομοσπονδίας) των 
Τουαρέγκ Ιφορά που κατηύθυνε το HCUA («Υψηλό Συμβούλιον Ενότητος του 
Αζαβάντ»). Ιφορά Τουαρέγκ ήταν και ο υπαρχηγός του Ιντάλλα, ο Σεΐχης Αγκ 
Αουσσά που εφονεύθη στις 8 Οκτωβρίου 2016  από «έκρηξη μιας νάρκης» (;) 
Πρώην μέλος του «Ανσάρ Ντιν», είχε ιδρύσει το 2013 το «Ισλαμικό Κίνημα του 
Αζαβάντ» -  MIA,  το οποίον μετεξελίχθη σε HCUA τον Μάϊον του 2014, 
(δηλαδή πριν από την ένταξή του στην CMA). Ιφορά Τουαρέγκ ήταν επίσης 
και ο τότε  επικεφαλής του MNLA, ο Μπιλάϊ Αγκ Ασερίφ.  
 
Απορρίπτοντες την υπερβολικώς αυστηρά και ασφυκτική ηγεσία των Ιφορά, οι 
λοιποί Τουαρέγκ και οι σύμμαχοί τους σταδιακώς εχωρίσθησαν. Μεταξύ των 
φυλών οι οποίες αρχικώς προσεχώρησαν στο MNLA, ήσαν οι Ιντνάν, οι 
Ιμιντινταγάν, οι Χαμαναμάς, οι Κελ Ανσάρ και οι Νταουσσάκ (Οι Νταουσσάκ, 
των οποίων κέντρο είναι η Μενακά, είναι καταγωγής Σονγκάϋ, δλδ. 
προέρχονται από την πολεμόχαρο αυτήν φυλή καθαρών Νέγρων της Δυτικής 
Αφρικής).  
 
Τον Δεκέμβριον του 2012, οι Χαμαναμάς της περιοχής Γκαό, ίδρυσαν το 
«Λαϊκό Μέτωπο του Αζαβάντ» (FPA), το οποίον εν συνεχεία συνεμάχησε με 
την «Ομάδα Αυτοαμύνης των Ιμγάντ Τουαρέγκ και των Συμμάχων» (GATIA) 
του Συνταγματάρχη Αγκ Γκαμού.  
 
Τον Σεπτέμβριον του 2016, οι Νταουσσάκ εδημιούργησαν το «Κίνημα για την 
Σωτηρία του Αζαβάντ» (MSA), ένα αποσχισθέν κίνημα με επικεφαλής τον 
συνιδρυτή του MNLA Μούσσα Αγκ Αχαρατουμάν, ενώ τον Οκτώβριον του 
2016, ο «Κελ Ανσάρ» διεχωρίσθη από το MNLA για να δημιουργήσει κατόπιν 
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το «Κογκρέσο για την Δικαιοσύνη στο Αζαβάντ» (CJA) με επικεφαλής τον 
Χάμα Αγκ Μαχμούντ. 
 
Κατόπιν, όλα συνέβησαν ραγδαίως, ωσάν κάθε φυλετικό ή φατριακό κλάσμα 
των Τουαρέγκ, ή κάθε άλλη σχετικής συγγενούς φυλής, να επεδίωκε τον 
σχηματισμόν της ιδικής του ομάδος για να εκδηλωθεί πολιτικώς, ώστε να 
δυνηθεί να ελέγξει το ιδικό του μέρος της ερήμου επί των αξόνων της 
διακινήσεως ναρκωτικών, (ευρισκομένης  τότε στα χέρια μερικών αραβικών 
οικογενειών). 
 
Το συνακόλουθο αποτέλεσμα αυτής της αποσυνθέσεως ήταν η εμφάνιση ενός 
πραγματικού «μωσαϊκού» ένοπλων ομάδων με φυλετική και φατριακή βάση, 
καθώς και μια πτώση του πολιτικού βάρους του MNLA και του CMA, που  
βαθμιαίως εμειώθησαν, αποτελούμενα από  τους μόνους εναπομένοντες 
Ιφορά. Παραλλήλως παρατηρείται ισχυρά άνοδος του ισλαμικού τζιχαντισμού. 
 
Στην συνέχεια, οι πρωταγωνιστές του πολέμου στο βόρειον Μάλι ημπορούν 
να ταξινομηθούν σε έξι μεγάλες συμμαχίες : το MNLA και το CMA με μια 
σχεδόν αποκλειστική σύνθεση από  Ιφορά Τουαρέγκ, τις διάφορες λεγόμενες 
«Ομάδες Αυτοαμύνης» που συνεκροτήθησαν από τους μαύρους (Φουλάνι, 
Σονγκάϋ, Μπόζο και Μπέλλα) κληρονόμους της εθνοτικής πολιτοφυλακής 
«Γκάντα – Κόϋ» στον Βορρά, τους Άραβες του MUJAO, το σαλαφιστικό 
κίνημα με στρατολογημένους μαχητές από τους Μαυριτανούς και το 
Πολισάριο, το «Αραβικό Κίνημα του Αζαβάντ» (ΜΑΑ), η GATIA του 
Συνταγματάρχη Αγκ Γκαμού και οι Ανσάρ Ντιν υπό την ηγεσία του Ιγιάντ Αγκ 
Γαλί. 
 
Αυτές οι μεγάλες και φανατικές πάνοπλες και εμπειροπόλεμες ομάδες, οι 
σκοποί των οποίων ήσαν εξ αρχής αντίθετοι, δεν έπαυσαν να μάχονται  
μεταξύ τους (με αυξομειουμένη ένταση) από τον Μάϊον του 2015 και ένθεν, 
δέσμιες σε έναν ανηλεή εσωτερικό μαλιανό πόλεμο στον Βορρά. 
 
Υπενθυμίζεται για λόγους κατανοήσεως των γεωγραφικών δεδομένων, ότι, το 
Μάλι είναι κράτος της Δυτικής Αφρικής. Επί αποικιοκρατίας εκαλείτο «Γαλλικό 
Σουδάν», ευρισκόμενο βεβαίως υπό την γαλλική επικυριαρχία και επιρροή. 
(Επίσημος γλώσσα είναι η γαλλική, με το 80% των Μαλιαών να ομιλεί και  την 
διάλεκτο Μπαμπαρά).  
 
Η έκταση της χώρας είναι 1.240.192 τ.χλμ. Η χώρα  δεν έχει έξοδο στην 
θάλασσα, εκτείνεται δε από την νότιο Σαχάρα στο Σαχέλ και στην σουδανική 
σαβάνα. Είναι η ογδόη σε έκταση χώρα της Αφρικής, (περίπου εννιάμισυ 
φορές μεγαλυτέρα της Ελλάδος) και έχει πληθυσμόν 19.658.031 κατοίκους, 
οπότε  κατατάσσεται πληθυσμιακώς ως 61η χώρα παγκοσμίως, συμφώνως 
προς την εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019. Οι κάτοικοι είναι 
Σουνίτες Μουσουλμάνοι σε ποσοστόν 90%. Κυρία εθνοτική ομάς είναι οι 
Μαντέ (50%). 
 
Εν τω μεταξύ εκαθορίσθησαν (ασαφώς μεν παγίως δε) τρείς εκτάσεις αλλού 
άλλης εκτάσεως, τιτλοδοτούμενες «Αζαβάντ» από τους κατόχους τους : 
Εκείνη των Τουαρέγκ στο βορειοανατολικό Μάλι και στην νοτιοδυτικήν 
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Αλγερία – εκείνη των «Αράβων» - Μαυριτανών στο βορειοδυτικό Μάλι και 
στην ανατολική Μαυριτανία – και τέλος η  «ποτάμιος»,  στην βορεία όχθη του 
Νίγηρος ποταμού, στο κέντρο του Μάλι και στον βορειοδυτικό Νίγηρα. 
 
Εντός αυτού του χαώδους και πολυωνύμου πλεκτού των ατερμόνων 
εθνοφυλετικών ανταγωνισμών (που «αποδιοργανώνει» όντως την αναλυτική 
απόπειρα εκείνων οι οποίοι αγνοούν την λεπτομερή ιστορία και την 
ανθρωπογεωγραφία της μείζονος περιοχής) επρόκειτο να ριζώσει ισχυρώς 
και να βλαστήσει ένας λυσσαλέος ισλαμικός τζιχαντισμός. 
 

 
 

 

2015 - Η Σύγκρουση επεκτείνεται στον ποταμό Νίγηρα                                            
και αφανίζει την Μακινά  

 
 
Στην ευρυτέρα υποσαχάριο περιοχή της βορειοδυτικής Αφρικής, στο δυτικόν 
Σαχέλ της παγίας θεματολογίας μας, κατά την πρώτη μετά Χριστόν χιλιετία 
ενεφανίσθησαν διάφορες ιεραρχικώς οργανωμένες κοινωνίες, όπως επί 
παραδείγματι αυτή της αυτοκρατορίας της Γκάνα. Κατόπιν ήκμασεν η μεγάλη 
αυτοκρατορία του Μάλι, η οποία, κατά τον ΙΔ’ αιώνα, εξετείνετο από τον 
Ατλαντικόν Ωκεανό μέχρις την σημερινή Νιγηρία. Η ικανή οικονομική 
ευμάρεια του Μάλι οφείλετο στο γεγονός ότι ήλεγχε το μεγαλύτερον μέρος 
του διασαχαρίου εμπορίου (διεξαγομένου δια των δρομάδων καμηλών). 
Φαίνεται πως από έκτοτε προέρχεται η προαιωνία, όσον και αμοιβαία, 
σφοδρά αντιπάθεια των «λευκών» καμηλοβατών Βερβέρων Τουαρέγκ προς 
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τους Αφρικανούς Μπαμπάρα και Φουλάνι, δυο από τις βασικότερες νεγρικές 
φυλές που συνθέτουν τον πληθυσμό του Μάλι. 
 
Περί το 1100 ένα καραβάνι από νομάδες Τουαρέγκ έστησε τα αντισκηνά του 
σε μιαν όαση, σε απόσταση ολίγων χιλιομέτρων από τον ποταμό Νίγηρα. 
Αυτός ο ταπεινός καταυλισμός των Βερβέρων Τουαρέγκ, εντός των  
επομένων δύο αιώνων ανεδείχθη ως η σημαντικοτέρα αφρομουσουλμανική 
πρωτεύουσα και κατέστη ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά, οικονομικά, 
αλλά και πολιτισμικά κέντρα της τότε εποχής. Τα βερβερικά καραβάνια 
εκκινούντα από τις βορειοαφρικανικές  ακτές της Μεσογείου θαλάσσης, ώστε 
να μεταφέρουν στην ανθούσα Τιμπουκτού (κατά την παραδοσιακήν αφήγηση 
ακριβώς εντός πενήντα δύο ημερών), πλήν των άλλων εμπορευμάτων και το 
πολυτιμότατον ορυκτόν άλας που εξωρύσσετο στις αρχαίες αποξηραμένες 
λίμνες κεντρικώς της Σαχάρας. Στην Τιμπουκτού κατέληγαν επίσης (μέσω του 
Νίγηρος ποταμού) και οι έμποροι του Νότου με ελεφαντοστούν, χρυσόν και 
δούλους. 
 
Το 1325, στον κολοφώνα της δόξης της, πέραν από το νυν Μάλι, η 
αυτοκρατορία της Τιμπουκτού, υπό τον μεγαλομανή και ημιπαρόφρονα  
Κανκάν Μούσα, επεξετείνετο στα ενδότερα της Νοτίου Μαυριτανίας, της 
Σενεγάλης, της Γκάμπια, της Βορείου Γουϊνέας,και του δυτικού Νίγηρος, ενώ 
είχεν υπό τον έλεγχόν της  τα δύο τρίτα της  παγκοσμίου παραγωγής 
χρυσού. Εκείνη την περίοδον ο πολύς Μούσα εταξίδευσε στην Μέκκα και 
εχάρισε άφθονες ποσότητες χρυσού, ώστε προεκάλεσε την πτώση της τιμής 
του κατά την επομένη της επισκέψεώς του δεκατία. 
  
Όμως η σημασία της Τιμπουκτού κατά την εποχήν της ακμής της δεν 
εξηντλείτο μόνον στα πάμπολλα υλικά πλούτη της : Ο Μαυριτανός 
περιγηγητής Λέων ο Αφρικανός αναφέρει ότι το 1494 στην εκεί αυτοκρατορική 
αυλή, εκτός από τους πολυαρίθμους αυλικούς, συνωστίζετο επίσης ένας 
τεράστιος αριθμός ιερέων, νομομαθών και ιατρών. Κατά  τον 16ον αιώνα,  το 
εν πέμπτον των εκατόν χιλιάδων κατοίκων αυτού του πνευματικού κέντρου 
του ισλαμικού κόσμου, ησχολείτο αδιαλείπτως με την μελέτη του  ισλαμικού 
Δικαίου και της Θεολογίας, με  έστορά του το τέμενος Σανκορέ. Τότε η 
Τιμπουκτού ήγγισεν το απόγειόν της ως ο μεγαλύτερος εμπορικός κόμβος 
και συνάμα κέντρον του ισλαμικού πολιτισμού της εσωτέρας Αφρικής.  
 
Κατά την ιδίαν περίπου χρονική περίοδο οι ναυτικές χώρες της Ευρώπης 
ήνοιξαν νέους εμπορικούς δρόμους παραπλέουσες την Δυτική Αφρική, 
ιδρύουσες αρχικώς  σταθμούς εμποροναυτικού ελέγχου και κατόπιν τις 
μόνιμες αποικίες τους. Αυτό το δρώμενο είχεν ως παρελκόμενον 
αποτέλεσμα την θραύση του μονοπωλιακού ελέγχου του εμπορίου από τις 
παρασαχελιανές αυτοκρατορίες και την πτώχευση πολλών από τους 
κρατούντες πληθυσμούς των Βεδουίνων νομάδων – διαμετακομιστών. Με 
την ραγδαίαν αλλαγή της διεθνούς εμπορικής λειτουργίας η Τιμπουκτού, ο 
«μαργαρίτης της ερήμου», εμαράνθη οριστικώς και περιέπεσεν στην 
ιστορική λήθη.  
 
[Σημειωτέον ότι οι πρώτοι Ευρωπαίοι εξερευνητές έφθασαν στην Τιμπουκτού 
τον δέκατο ένατο αιώνα όταν πλέον η πόλη είχεν ήδη παρακμάσει. Ο Σκώτος 



Σελίδα 22 από 38 

 

Γκόρντον Λέηκ θεωρείται ο πρώτος Λευκός Ευρωπαίος που μετέβη εκεί και 
κατά την εκείθεν επιστροφή του εφονεύθη. Ο Γάλλος συγγραφεύς Ρενέ Καγιέ 
αφίχθη εκεί μεταμφιεσμένος σε Μαυριτανό το 1828 μετά λίαν μακρά 
περιπλάνηση. Αυτός κατέστησε την  Τιμπουκτού διάσημο στην Ευρώπη. Ο 
Γερμανός Χάϊνριχ Μπαρτ περιπλαλώμενος επί πενταετίαν εισήλθεν στην πόλη 
το 1853, επίσης μεταμφιεσμένος σε Άραβα, για να μην εξοντωθεί.]  
 
Από τα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνος το Μάλι κατέστη τμήμα της Γαλλικής 
Δυτικής Αφρικής, έως το 1960, οπότε έφυγαν οι Γάλλοι κυρίαρχοι και 
προσετέθη στον παγκόσμιον Άτλαντα ως ανεξάρτητος χώρα.  
 
Ως ανεξάρτητος χώρα το Μάλι, με πρόεδρο – δικτάτορα τον φανατικό 
σοβιετόφιλο Μοντιμπό Κεϊτά, επορεύθη βαίνον επί εισαγομένων (και 
ευλόγως μη αφομοιωθεισών) σχέσεων παραγωγής «σοσιαλιστικού τύπου». 
Υπεράνω του επιπέδου του πολυκαταστήματος ολόκληρος η οικονομία …. 
εκρατικοποιήθη!  Εκτός από την κρατικήν επιχείρηση βάμβακος, όλα τα 
λοιπά μείζονα οικονομικά και παραγωγικά μεγέθη κατέρρευσαν. Εύλογον 
αποτέλεσμα : Κλιμακούμενα σκληρότατα μέτρα αφορήτου λιτότητος, 
αναπόφευκτος κοινωνική δυσαρέσκεια και εν τέλει (αναίμακτο) στρατιωτικό 
πραξικόπημα από έναν άλλον γηγενή …. «σωτήρα», τον Μούσα Τραορέ.  
 
Μέχρις του 1979 ο Τραορέ αντεμετώπισεν επιτυχώς, τέσσαρες απόπειρες 
στρατιωτικών πραξικοπημάτων από ισαρίθμους διεκδικητικούς «μνηστήρες» 
της εξουσίας του, οπότε κατόπιν ενεκαινίασε μιαν περίοδον πολιτικής 
«εξομαλύνσεως» : Επέτρεψε την λειτουργία ενός (και μόνον !) κόμματος-
συγκροτήματος των αφοσιωμένων πραιτωριανών του, ενώ ο ίδιος παρέμεινε 
πρόεδρος – δημοκρατικός δικτάτωρ. Κατά την δεκαετίαν 1980, ο Τραορέ, 
εστράφη βραδέως και σταθερώς προς την «Δύση». Η επίδραση των 
αποκαμωμένων Σοβιετικών απεμειώθη και … ήρχισαν οι ιδιωτικοποιήσεις.  
 
Όμως, οι παρατεταμένες ξηρασίες κατά τα έτη 1983-1984 (που είχαν 
ολέθριες συνέπειες στην φθίνουσα μαλιανή οικονομία), ομού με το 
κλιμακούμενο αποσχιστικό κίνημα των αδαμάστων Τουαρέγκ στον σαχάριο 
Βορρά, εξώθησαν την χώρα σε αποσύνθεση. Οι αρειμάνιοι Τουαρέγκ 
περιφρονούντες παντελώς τα τεχνητά «σύνορα» στην έρημόν «τους», 
ήρχισαν επιθέσεις σε στρατιωτικά φυλάκια κοντά στο Γκάο. Οι Σονγκάϋ, οι 
Νέγροι ιστορικοί τους εχθροί, απήντησαν αναλόγως, προεκλήθησαν σφαγές 
και, ως φυσική συνέπεια, το πολυπαραγοντικό αντάρτικο «εξερράγη».  
 
Αλλά και περάν από τον επιτυχή και πολυαίμακτον ανταρτοπόλεμο των 
Τουαρέγκ, η χώρα, λόγω της αθλίας οικονομικής της καταστάσεως, εσείσθη 
από άκρου εις άκρον από διαδηλώσεις και αιματηρές συγκρούσεις. Τότε, τον 
Μάρτιον του 1991, επενέβη ο στρατός υπό την ηγεσία του Αμαντού Τουρέ, 
και αφού εξετελέσθησαν εμφανώς εξήντα μέλη της κυβερνήσεως του 
Τραορέ, (ομού με άγνωστον αριθμόν ανεπισήμως … εκκαθαρισθέντων) 
ανέλαβεν τον ρόλον του μεταβατικού «σωτήρος» ο Αμαντού Τουρέ.  
 
Πράγματι, τον Ιούνιον του 1992 προεκηρύχθησαν (πολυκομματικές αυτήν 
την φορά) εκλογές που ανέδειξαν ως πρόεδρο τον Άλφα Ουμάρ Κοναρέ. 
Αυτός επορεύθη  πολύ καλύτερον από τους προκατόχους του. Στην πρώτη 
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του πενταετία κατόρθωσε να «εκτονώσει» αισθητώς το ένοπλο αντάρτικο 
των Τουαρέγκ, προβαίνων σε μια σειρά παραχωρήσεων, ευφυώς 
βασισθεισών στην οικονομική βοήθεια διεθνών οργανισμών αρωγής. 
Απόδειξη περί την κυβερνητικήν δεξιοτεχνία του είναι και το ότι εκέρδισεν και 
τις εκλογές του '97. Παρ’ όλα ταύτα, όπως ανεφέρθη, η ειρήνευση στον 
σαχαριανό Βορρά εξηκολούθησεν να είναι εξόχως εύθραυστος, καθώς έως 
και σήμερον στις περιοχές γύρω από την Τιμπουκτού και την Γκάο 
εξακολουθούν να διενεργούνται σποραδικές επιθέσεις από Τουαρέγκ, 
διαφόρους ισλαμοτζιχαντιστές αντάρτες  ή και απλώς ληστές.   
 
Οι μεγάλες εθνοφυλετικές και θρησκευτικές ομάδες που προανεφέρθησαν, (οι 
στόχοι των οποίων ήσαν εξ αρχής, από της συναντήσεώς τους,  αντιφατικοί), 
αντιτίθενται και πάλιν μεταξύ τους σε έναν νέο κύκλον ενόπλου 
αντιπαραθέσως, από τον Μάϊον του 2015 με έναν εσωτερικό πόλεμο στον 
Βορρά. Το 2015, μετά το Αζαβάντ στο βόρειον τμήμα της χώρας, ηκολούθησε 
το κεντρικόν Μάλι, στην ιστορική Μακινά της διοικητικής περιοχής του Μοπτί, 
όπου και επεξετάθη η πολεμική «πυρκαϊά». 

 
Η περίπτωση της Μακινά είναι πολύ διαφορετική από εκείνην του σαχάριου 
και σαχελιανού Αζαβάντ. Αποτελεί μεγάλο τμήμα του εσωτερικού δέλτα του 
Νίγηρος ποταμού. Ένεκα τούτου καθίσταται εν μέρει πλημμυρισμένη κατά ένα 
μέρος  του έτους, γεγονός που γεννά ιδιαιτέρως γόνιμες πλημμυρισμένες 
περιοχές, τις οποίες επιθυμούν όλες οι πλευρές : οι  αγρότες Ντογκόν (± 45% 
του πληθυσμού), Σονγκάϋ ή Μπαμπάρα, καθώς και οι κτηνοτρόφοι Φουλάνι 
(± 30% του πληθυσμού).  
 

Από το έτος 2018, στην περιοχή της Μακινά εξεδηλώθησαν επανειλημμένως 
και συχνότερον, πολυαίμακτες και θανατηφόρες συγκρούσεις μεταξύ των 
ασπόνδων εχθρών Φουλάνι και Ντογκόν. 
 
 

[Ειδικώς οι Ντογκόν αποτελούν έναν λαό με ιδιαιτέρως ισχυρά ταυτότητα, υπήρξαν δε 

αντικείμενον πολυαρίθμων εθνογραφικών μελετών που εξεκίνησαν από το 1907 με τις 

περιηγησεις του Πλοιάρχου Λουί Ντεσπλάν και εσυνεχίσθησαν το 1957 με το έργον της 

Μονσερά Παλώ Μαρτί «Οι Ντογκόν».  

 

Το 1965 ηκολούθησε το εκδοθέν σπουδαίον πόνημα των Μάρσελ Γκριόλ και Ζερμέν 
Ντιτερλέν «Εθνολογία των Ντογκόν». Αυτοί οι δύο Γάλλοι ανθρωπολόγοι, 
έζησαν από το 1946 μέχρι το 1950 με τη φυλή των Ντογκόν στο Μάλι στη 
Δυτική Αφρική. Οι δύο Ευρωπαίοι έπεισαν τέσσαρες από τους ανωτάτους 
ιερείς των Ντογκόν να τους αποκαλύψουν τις ιερότερες παραδόσεις της φυλής 
τους. Οι ανθρωπολόγοι έμειναν κυριολεκτικώς έκπληκτοι με αυτά που 
ήκουσαν. Στο κέντρον των παραδόσεων των Ντογκόν ήταν ένα άστρο, ο 
Σείριος, για τον οποίον εγνώριζαν πολύ περισσότερα από το αναμενόμενο. 
Επί παραδείγματι εγνώριζαν ότι ο Σείριος έχει δίδυμο άστρο, τον «λευκό νάνο» 
Σείριο B, ο οποίος είναι …. αόρατος δια γυμνού οφθαλμού  από την Γη, 
εγνώριζαν δε επίσης ότι ο Σείριος Β είναι εξαιρετικώς βαρύς. Συμφώνως προς 
τους ιερείς το άστρον αυτό απετελείτο από μιαν ουσία «βαρύτερη από όλο το 
σίδερο της γης». Επιπλέον, όχι μόνον εγνώριζαν ότι η περιφορά του λευκού 
νάνου στην τροχιά του περί τον Σείριο Α διαρκεί επί 50 χρόνια, αλλά 
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εγνώριζαν και ότι η τροχιά του είναι ελλειπτική (!) καθώς ακόμη και  την θέση 
του Σειρίου Α μέσα στην έλλειψη. 
 

Η εργογραφία περί των Ντογκόν συμπληρούται επαρκώς από τον Ζαν Γκαλλέ 
με το έργο του «Πομένες και αγρότες της Γκουρμά - Η κατάσταση στο Σαχέλ» 
(1975) (από την (Σειρά έργων του «Κέντρου Σπουδών Τροπικής 
Γωγραφίας»), και την μελέτη του Βενεδίκτου Τιμπώ το 2005, «Χωρικά 
ζητήματα μεταξύ Φουλάνι και Ντογκόν στο Μοντόρο του Μάλι», περιοδικό 
«Ξηρασία» (Sécheresse), τεύχος 16 (3): σελίδες 165-174.] 

 

Η χώρα των Ντογκόν που επεκτείνεται στην Μπουρκίνα Φάσο, ευρίσκεται 

νοτιοδυτικώς του Νίγηρος ποταμού και είναι διοικητικώς τμήμα της περιοχής του 

Μοπτί. Η «καρδία» της αποτελείται από το οροπέδιον της Μπαντιαγκάρα, το ύψος 

του οποίου κυμαίνεται από 300 έως 600 μέτρα και το οποίον οριοθετείται από μιαν 

απότομο «φυσική τειχοποιία», ένα πραγματικό φράγμα, αποτελούμενο από 

ποικιλομεγέθεις βράχους και λίθους και συνορεύον με ένα στενό οροπέδιο 

καλλιεργησίμου εδάφους. Προστατευόμενοι από αυτό το φυσικό φρούριο, οι 

Ντογκόν κατόρθωσαν να επιβιώσουν, περιβαλλόμενοι από έναν εχθρικό και 

αρπακτικό μουσουλμανικό κόσμο. 

Προ οκτώ αιώνων, οι πρόγονοι των Ντογκόν εμοιράζοντο με άλλες φυλετικές 
ομάδες την περιοχήν του Μαντέ προς Δυσμάς του ποταμού Νίγηρος. Όταν 
όμως το Ισλάμ ήρχισεν εξαπλούμενο, δίκην πυρκαϊάς, σε όλη την Δυτικήν 
Αφρική, οι Ντογκόν που είχαν ήδη από καιρού αναπτύξει τις ιδικές τους 
θρησκευτικές και κοσμολογικές αντιλήψεις και δεν τις ήλλαζαν επ’ ουδενί, 
εξηναγκάσθησαν νά αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο μακράν της 
αφορήτου ισλαμικής πιέσεως.  Έτσι εξεκίνησεν το μεταναστευτικόν ρεύμα 
που έμελλε να καταλήξει στην γεωγραφική προστατευτικήν αγκάλη του 
ιλλιγγιώδους κρημνού της Μπαντιαγκάρα. 

Αφικνούμενοι εκεί, οι Ντογκόν διεπίστωσαν ότι το έδαφος κατείχετο ήδη: Μια 
φυλή αδιευκρινίστου προελεύσεως, την οποίαν η προφορική παράδοση των 
Ντογκόν περιγράφει ως ιδιαιτέρως μικρόσωμο και μελανόδερμο, είχεν ήδη 
εγκατασταθεί στην περιοχή. Επρόκειτο για τους Τελλέμ, ζώντες ως 
τρωγλοδύτες σε ειδικώς διαμορφωμένα σπήλαια, κοιλότητες και υπόσκαφες 
κατασκευές, κρεμώμενες στον κάθετο βράχο. Ορισμένα υπολείμματα αυτών 
των πρώτων κατοικιών επιβιώνουν και σήμερα, σε σημεία του κρημνού και δη 
χωρίς καμμίαν απολύτως πρόσβαση. Η εξήγηση αυτού του φαινομένου 
αποτελεί ένα πρώτο σημείον διαφωνίας των ανθρωπολόγων, μεταξύ αυτών 
που υποστηρίζουν ότι οι Τελλέμ απλώς κατερριχήθηκαν από το χείλος του 
κρημνού μέχρις εκεί με σκοινία και κάποιων άλλων που προτείνουν μια πλέον 
σύνθετο θεωρία. Κατ’ αυτήν, το κλίμα της περιοχής κατά τον δέκατο-δωδέκατο 
αιώνα ήταν σαφώς υγρότερον από σήμερον, εξασφαλίζον τις προϋποθέσεις 
μιας πλουσίας βλαστήσεως. Ουδεμία σχέση με την σημερινή ξηρότητα και τις 
ισχνές καλλιέργειες σόργου και κρομμύων, με τις οποίες λίαν εργωδώς 
επιβιώνουν τώρα οι πληθυσμοί της περιοχής.Τότε, ο βαραθρώδης κρημνός 
και τα πέριξ αυτού εδάφη ήσαν κατάφυτα με δένδρα, κλήματα και άλλα 
αναρριχητικά φυτά, επιτρέποντα  και την ανάλογον πρόσβαση στα κοιλώματα 
και στις εσοχές του καθέτου βράχου.  
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Μερικοί θιασώτες αυτής της θεωρίας, συνδέουν τους μικροσώμους Τελλέμ με 
τους σημερινούς Πυγμαίους και υποστηρίζουν πως οι πρώτοι ουσιαστικώς 
δεν είναι παρά οι πρόγονοι των τελευταίων, που υπεχρεώθησαν από τους 
Ντογκόν να αποχωρήσουν από την κοιτίδα τους αναζητούντες νέα πατρίδα 
στα δάση της Κεντρικής Αφρικής. Εν τέλει ασχέτως της περί αυτού ιστορικής 
αληθείας, βέβαιον είναι ότι από τον δέκατον τρίτον αιώνα, οι Ντογκόν 
ερρίζωσαν στον κρημνότοπον αυτόν και έκτοτε ποτέ δεν μετεκινήθσαν πάλιν.   

Προφανώς η εγκατάσταση των Ντογκόν στην άνυδρο περιοχή των βράχων 
της Μπαντιαγκάρα δεν υπήρξεν αβίαστος επιλογή. Επισημαίνεται ότι η εκεί 
εγκατάστασή τους είναι στην πραγματικότητα το αποκορύφωμα μιας 
μακράς διαδικασίας αποσύρσεως από την αμείλικτο αρπακτική 
μουσουλμανική επέκταση, η οποία εκλιμακώθη, οδηγούσα  σε μία φρενήρη 
εις βάρος τους δουλοθηρία. Οι παραδόσεις των Ντογκόν αναφέρουν σαφώς 
ότι κατάγονται «από την Δύση» και ότι έπρεπε να διαφύγουν από έναν 
«έφιππο εχθρό». Όταν έφθασαν στους βράχους της Μπαντιαγκάρα, 
εδραιώθησαν εκεί, παρενοχλούμενοι όμως συνεχώς από δουλοθηρικές 
επιδρομές. Δεδομένου ότι το ιερό Κοράνιον απηγόρευε την 
αγοραπωλησία μουσουλμάνων ως δούλων, οι Ντογκόν ήσαν ολοέν και 
περισσότερον τα θύματα του δουλεμπορικού δρωμένου, επειδή είχαν 
παραμείνει αποφασιστικώς αμετακίνητοι παγανιστές. 

Οι δουλοθήρες – δουλέμποροι ήσαν κυρίως Φούλανι, των οποίων ο 
εποικισμός στην περιοχή, ειδικώς στη Γκούρμα, είχεν εκκινήσει κατά τον 17ον 
αιώνα. Έχουμε αναφέρει ήδη, αλλά είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι, 
μεταξύ του τέλους του 17ου  αιώνος και του πρώτου ημίσεως του 19ου αιώνος, 
το Σαχέλ της Δυτικής Αφρικής κατεστράφη κατά την διάρκειαν τριών 
τζιχάντ : Tων Φουλάνι του Ουσμάν νταν Φόντιο που ήρχισεν το 1804 και 
διεξήχθη στην χώρα των Χάουζα - Του Σέκου Αχμάντου που κατέστρεψε την 
Μακινά από το 1818 - και του Ελ-Χατζ Ομάρ που επεξετάθη σε ολόκληρο την 
περιοχή του «βρόχου» («κεκαμμένου εσωτερικού δέλτα») του Νίγηρος 
ποταμού, από το 1852. Και πάλιν, κύρια εμπόδια στην επέκταση αυτή ήσαν οι 
ανιμιστές Μπαμπάρα του βασιλείου Σέγκου και οι Ντογκόν που έζων νοτίως 
της Μακινά. Αυτοί απωθήθησαν σταδιακώς προς το οροπέδιον και τους 
βράχους της Μπαντιαγκάρα, όπου επεβίωσαν μόνον χάριν της εντόνου 
αντιστάσεως που προέβαλαν. Εν τούτοις, απώλεσαν σχεδόν ολοσχερώς την 
πρόσβαση στο γεωργικό και ποιμενικό οροπέδιον, το οποίον κατέλαβαν οι 
δεινοί κτηνοτρόφοι Φουλάνι. Οι τρέχουσες συγκρούσεις μεταξύ των Φουλάνι 
και των Ντογκόν, προέρχονται αμέσως και ευθέως από  αυτά τα ιστορικώς 
μεμακρυσμένα επεισόδια,  ασήμαντα και παρωχημένα στον δυτικόν 
νου, αλλά εντελώς παρόντα και ζωηρά στην τοπική μνήμη. 

 
Το 1893, ο Γάλλος Στρατηγός Λουί Αρσινάρ κατέκτησε την περιοχή, οπότε  οι 
Ντογκόν έχοντες αντιληφθεί ότι η άφιξη των Γάλλων τους προσέφερε ειρήνη, 
σταδιακώς κατήλθαν από το βραχώδες ενδιαίτημά τους όπου είχαν καταφύγει 
με σκοπόν  να εγκατασταθούν στην πεδιάδα που κατείχαν οι Φουλάνι. 
Ωστόσον, επί δύο ή τρεις δεκαετίες, λόγω της δημογραφικής αυξήσεως των 
Ντογκόν, της εμπλοκής τους με την κτηνοτροφία και εξ αιτίας της κλιματικής 
επιδεινώσεως, η συγκατοίκηση των δύο λαών κατέστη ολοέν και 
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δυσχερεστέρα. Ως εκ τούτου, οι απορρέουσες πολλές συγκρούσεις ωφελούν 
τους τζιχαντιστές εκ των Φουλάνι, καθώς ισχυροποιούνται από τους εν αίματι 
αδελφούς τους και ομοθρήσκους τους.  Όσον αφορά στους Ντογκόν, αυτοί 
θεωρούν τους Φουλάνι  ως αρπακτικούς εισβολείς που επιδιώκουν να 
επανεκκινήσουν μια κατάκτηση τεθείσα «εν αναμονή» λόγω του γαλλικού 
αποικισμού. 
 
Κατηγορούμενοι από τους Ντογκόν ότι υπεστήριζαν πάντοτε τους 
τζιχαντιστές, οι Φούλανι υπήρξαν τακτικά θύματα εκτεταμένων εκτελέσεων 
ή ακόμη και μαζικών σφαγών. Η κατηγορία αυτή δεν ήταν αβάσιμος, διότι οι 
τζιχαντιστές της Μασινά ουσιαστικώς είναι Φουλάνι.  
 
Όσον αφορά στις επιθέσεις του 2015 και του 2016, οι οποίες εξαπελύθησαν 
στο Μπασσάμ της Ακτής του Ελεφαντοστού, στην Ουαγκαντουγκού της 
Μπουρκίνα Φάσο, στο Μπαμακό και στην Σεβαρέ του Μάλι, αυτές όντως 
διεπράχθησαν από τους Φουλάνι της Μακινά.Τον Ιανουάριον του 2015, ένας 
Φουλάνι από την Μακινά, ο Αμαντού Κουφά,(του οποίου το πραγματικόν 
όνομα είναι Αμαντού Ντιαλλό) εδημιούργησεν το «Μέτωπον 
Απελευθερώσεως της Μακινά» (FLM), το οποίον ελειτούργησε και ως 
εκκολαπτήριον των «Υπερασπιστών της Πίστεως» - «Ανσάρ Ντιν», γνωστών 
τοπικώς ως «Κατίμπα Μακινά» (Στρατιά της Μακινά). Ωστόσον, ο Αμαντού 
Κουφά ενεπέθεσε την προσπάθειάν του στην εθνοτική ομάδα των ομογενών 
του Φουλάνι και μόνον.  
 
Μάλιστα στις αρχές Νοεμβρίου του 2018, εδημοσίευσεν ένα βίντεο στο οποίον 
ενεφανίσθη παραλλήλως με τον Ιγιάντ Αγκ Γαλί, τον αρχηγόν του κινήματος 
«Ανσάρ Ντιν» και με τον Τζαμέλ Οκατσά, ιθύνον  μέλος της Αλγερινής Αλ 
Κάϊντα. Σε αυτό το βίντεο, με το οποίον ανεκοίνωσε την συνένωση των 
διαφόρων περιφερειακών τζιχαντιστικών ομάδων στην «Ομάδα 
Υποστηρίξεως για το Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους» (GSIM), εζήτησε από 
τους απανταχού Φουλάνι να εξεγερθούν λέγων : [...] σας καλώ να πράξετε 
αυτό, όπου και αν ευρίσκεστε : στην Σενεγάλη, στο Μάλι, στον Νίγηρα, στην 
Ακτή του Ελεφαντοστού, στην Μπουρκίνα Φάσο, στην Νιγηρία, στην Γκάνα 
και στο Καμερούν». 
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2017: ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΩΝ 
«ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ», ΣΤΟΝ ΝΙΓΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ. 

 

 
 
Στον νοητό γεωγραφικόν άξονα Μενάκα - Τιλλαμπέρι, στην διαβόητο πολύπαθη περιοχή των «τριών συνόρων» 
(Μάλι-Νίγηρ-Μπουρκίνα Φάσο), ο τζιχάντισμος επέδρασε καταλυτικώς στην αναζωπύρωση των παρελθουσών 
πολεμικών συγκρούσεων. 

 
Εδώ, η τρέχουσα αυξομειουμένη σύγκρουση ήρχισε στις αρχές του 2012, όταν, ενοχλημένοι από την εισροή των 
Τουαρέγκ και των Νταουσσάκ στο MNLA, οι Φουλάνι της  περιοχής των συνόρων επλησίασαν αντισταθμιστικώς τους 
τζιχαντιστές. Στις αρχές του 2019, οι εντόπιες ένοπλες ομάδες που αντετάχθησαν στους τζιχαντιστές ήσαν η «Ομάς 

Αυτοαμύνης των Τουαρέγκ Ιμγάντ και των Συμμάχων» (GATIA) -που αντιπροσωπεύει τους Τουαρέγκ Ιμγάντ- και  

το «Κίνημα για την Σωτηρία του Αζαβάντ» (MSA), το οποίον απαρτίζεται από έναν κλάδο των Νταουσσάκ. 
Αντιμέτωποι αυτών ευρέθησαν οι ομάδες  που συμμετέχουν στον ένοπλο τζιχάντ, δηλαδή το «Ισλαμικόν Κράτος στην 
Μεγάλη Σαχάρα» (ElGS), τοπικόν υποκατάστημα του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και τα κινήματα «Αλμοραβίδες» (Al 

– Mourabitoun) και «Ομάς Υποστηρίξεως του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων» (Jama'a Nusrat ul-Islam 
wa al-Muslimin – JNIM/GSIM), τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως Φουλάνι και μερικούς Τζέρμα. 

 

[Η Nusrat al-Islam, είναι μια πολυδύναμος και εξόχως μαχητική τζιχαντιστική οργάνωση στο Μαγκρέμπ (Βορειοδυτική 
Αφρική) και στην Δυτική Αφρική που εσχηματίσθη από την  συγχώνευση τμημάτων του Ansar Dine, του Μετώπου 
Απελευθερώσεως της Μάκινα, των προαναφερθέντων «Αλμοραβιδών» και του σαχαριανού υποκαταστήματος της Αλ 
Κάϊντα ήτοι «Αλ Κάϊντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ». Η Nusrat al-Islam είναι ο επίσημος κλάδος της Αλ Κάϊντα στο Μάλι, 
αφού οι ηγέτες της ορκίσθησαν υπακοή στον Αϋμάν αλ Ζαουαχίρι, τον Αιγύπτιο διάδοχο του Οσάμα μπιν Λάντεν στην 
ηγεσία της Αλ Κάϊντα.] 

 

Αυτή η περιοχή των «τριών συνόρων» άρχισε να γίνεται πράγματι αισθητή στις 4 Οκτωβρίου 2017, όταν κοντά στο 
Τιλλαμπέρι ένα αμερικανο-νιγήριο απόσπασμα ειδικών δυνάμεων έπεσε σε ενέδρα όπου εφονεύθησαν τέσσαρες 
Αμερικανοί και πέντε Νιγήριοι στρατιώτες, ενώ υπήρξαν και πολλοί τραυματίες. Για πρώτην φορά, οι επιτιθέμενοι 
είχαν διεξάγει ανοικτή μετωπική μάχη, με μια δυτική δύναμη, και  δη εναντίον ειδικών δυνάμεων. 

 
Η επίθεση αυτή επραγματοποιήθη σε μια περιοχή όπου, για μιαν εισέτι φορά, το ισλαμικόν παραπέτασμα 
αποκρύπτει εκτενέστατα τον πυρήνα του ζητήματος. Τα πάντα εδώ είναι ενριζωμένα στην παλαιά και βαθεία 
αντίθεση μεταξύ Φουλάνι, Τουαρέγκ Ιμγάντ και άλλων ομάδων που παραδοσιακώς εμπλέκονται σε σκληρόν 
ανταγωνισμό, εχθές για τον έλεγχον των υδάτων και των βοσκοτόπων, σήμερον για τον έλεγχον των οδών 
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κυκλοφορίας «αγαθών» πάσης φύσεως. Σε αυτό το πλαίσιον, κάποιοι Φουλάνι προσεχώρησαν στον τζιχαντισμό για 
να ημπορέσουν να πολεμήσουν τους ανταγωνιστές τους, ιδιαιτέρως δε τους Ιμγάντ. Οι τελευταίοι, που αρχικώς είχαν 
εξοπλισθεί από το Μάλι για να πολεμήσουν εναντίον των συγγενών τους Τουαρέγκ Ιφορά του ισχυρού «Εθνικού 
Κινήματος Απελευθερώσεως του Αζαβάντ» - (MNLA), εξεμεταλλεύθησαν την κατάσταση για να προωθήσουν και 
ισχυροποιήσουν εαυτούς. 
 

Για μιαν εισέτι φορά, η ιστορική και γεωπολιτική μας ανάκαμψη μας επιτρέπει 
να αντιληφθούμε ότι, πρωτίστως ευρισκόμεθα έμπροσθεν εκτενών 
αναδυόμενων γεγονότων. Όπως είδαμε χρακτηριστικώς στην έως τούδε 
σειράν των άρθρων του θέματος, προ της αποικιοκρατίας οι «καθιστικοί» – 
οικιστές πληθυσμοί που έζων κατά μήκος του ποταμού Νίγηρος και στις 
προσχωσιγενείς πεδιάδες του, ευρέθησαν εν μέσω δύο αρπακτικών 
προσβολών, εκείνης των Τουαρέγκ στον Βορρά και εκείνης των Φουλάνι στον 
Νότο. Εξόχως αδύναμοι ώστε να αντισταθούν, ο οικιστές –
γεωργοκτηνοτρόφοι κατέστησαν εξαρτώμενοι από αυτές τις νομαδικές 
εθνοφυλετικές ομάδες για να αποφύγουν τις επιδρομές τους. Στην συνέχεια 
εσχηματίσθησαν συστήματα συμμαχίας-εξαρτήσεων τα οποία ευρίσκονται 
σήμερον παρόντα σε αυτήν την παραμεθόριο περιοχή μεταξύ Μάλι και 
Νίγηρος με τις εθνότητες, τις φυλές ή τις φατριές που υποστηρίζουν τους 
τζιχαντιστές και εκείνες που τους αντιμάχονται. 
 

Περιληπτικώς οι κύριες εθνοφυλετικές συγκρούσεις  στην συνοριακή περιοχή 
Νίγηρος-Μάλι κατά την περίοδον 2008-2019 έχουν ως ακολούθως: 
 
2008-2009: Φουλάνι  εναντίον Ντζέρμα βορείως του Τιλλαμπέρι. 
2010-2011: Φουλάνι εναντίον Νταουσσάκ.  
Δεκέμβριος 2013-Φεβρουάριος 2014: Φουλάνι εναντίον των Ιμγάντ στην 
περιοχή του Γκάο και βορείως του Τιλλαμπέρι. 
Φεβρουάριος 2014: Τουαρέγκ  εναντίον Φουλάνι. 
Από τον Φεβρουάριον έως τον Μάϊον του 2018, επραγματοποιήθη ένας 
πραγματικός πόλεμος μεταξύ Φουλάνι και Νταουσσάκ, ο οποίος εσκότωσε 
δεκάδες πολεμιστές και αμάχους: 
3 Φεβρουαρίου 2018: στο Ταλαταγιέ, Φουλάνι σφαγιάζουν Νταουσσάκ. 
26 Απριλίου 2018: Νέα Σφαγή των Νταουσσάκ στην περιοχή Μενάκα. 
27 Απριλίου 2018: Αντίποινα από τους Νταουσσάκ κοντά στο Τιλλαμπέρι. 
1 Μαϊου 2018: Σφαγή Νταουσσάκ στην περιοχή Μενάκα. 
9 Μαΐου 2018: Σφαγή Νταουσσάκ στην περιοχή Μενάκα. 
18 Μαΐου: Σφαγή Νταουσσάκ και Φουλάνι στην περιοχή του Τιλλαμπέρι. 
 
Η μαλιανή σύγκρουση έχει επεκταθεί και  στην Μπουρκίνα Φάσο, όπου κατά το δεύτερον εξάμηνο του 2018 

εσημειώθη εξέλιξη, καθώς η προκληθείσα από του τέλους του 2016 κλιμακωτή αναταραχή από το κίνημα 

«Υπερασπιστές του Ισλάμ» / Ansar ul Islam («παράρτημα» των «Υπερασπιστών της 
Πίστεως»- Ανσάρ Ντιν του Μάλι) επηρέασεν μεν αρχικώς μόνον το βόρειον τμήμα της Μπουρκίνα 

(το συνορεύον με την μαλιανή Μακίνα), όμως κατόπιν επεξετάθη στο νοτιοανατολικόν τμήμα. Κατά τους τελευταίους 
μήνες του 2018, η ανατολική περιοχή του γεωγραφικού άξονος Φάντα - Νγκούρμα κατεκλύσθη από τρομοκρατικές 
πράξεις. 
 
Όπως και στο Μάλι, οι πληθυσμοί που εγκατελείφθησαν από τον στρατό και την διοίκηση, εξηναγκάσθησαν να 
δημιουργήσουν πολιτοφυλακές, ειδικώς στην περιοχή των Μόσσι, όπου ηυξήθη περαιτέρω η εθνοφυλετική ένταση, 
προωθηθείσα από τους τζιχαντιστές. Οι τελευταίοι εκμεταλλεύονται τις τοπικές διεκδικήσεις με συγκεκριμμένη 
σκοπιμότητα και εξαιρετική δεξιότητα. Έτσι, στην ανατολική Μπουρκίνα Φάσο, θέλουν να επωφεληθούν από τους 
εκεί τεραστίους  φυσικούς πόρους, (από τους οποίους εξεδιώχθησαν οι χωρικοί), οπότε να επωφελούνται 
αποκλειστικώς οι τζιχαντιστές από την πλουσιωτάτη θηρά και την εξόρυξη του αφθόνου χρυσού. 
 

Όσον αφορά στον στρατό, αυτός δεν εστάθη ικανός να ανακάμψει μετά από 
την πτώση του Μπλεζ Κομπαορέ που εσημειώθη το 2014. Το 2019, οι 
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στρατιωτικές απώλειες ήσαν ολοέν και σημαντικότερες, η δε κατάσταση 
εκινδύνευσε να εκφύγει από κάθε έλεγχο στην εδαφική περιφέρεια των Μόσσι.  

[Καθώς η ιστορία του λαού των Μόσσι ετηρήθη μόνον από την 
προφορική παράδοση, είναι αδύνατον να καθορισθούν οι ακριβείς 
ημερομηνίες της για την περίοδο προ του λευκού αποικισμού. Παρ' 
όλα αυτά, οι ιστορικοί θέτουν την αρχήν της συγκροτήσεως των 
Μόσσι ως κυριάρχου κράτους στον 15ον  αιώνα. Οι Μόσσι κατάφεραν 
να κατακτήσουν τεράστιες εκτάσεις εδάφους χάρη στην εκ μέρους 
τους χρήση ιππικού(!), εδημιούργησαν δε μιαν ευημερούσα 
αυτοκρατορία και διετήρησαν την ειρήνη στην περιοχή, μέχρις των 
αρχών της αποικιοκρατίας. Η επέκταση της αυτοκρατορίας των Μόσσι 
εσταμάτησεν τον 19ον  αιώνα με την έναρξη εντόνου αποικισμού από 
τους Γάλλους. Το 1896 ο αυτοκράτωρ τους εδέχθη την γαλλική 
«προστασία» και η χώρα τους κατέστη γαλλικό Προτεκτοράτο. 

Παρ’ όλον που δεν ανεγνωρίσθη ευρύτερον, οι Μόσσι διεδραμάτισαν 
βασικόν ρόλο στον στρατό της Γαλλίας κατά την διάρκεια του Β' 
Μεγάλου Πολέμου. Απετέλουν το μεγαλύτερον μέρος στα 
στρατεύματα της Γαλλικής Δυτικής Αφρικής, γνωστά γαλλιστί ως 
«Σενεγαλέζοι Τυφεκιοφόροι» - Tirailleurs Sénégalais, δράστες 
κτηνωδών βιαιοτήτων κατά των αυτοχθόνων ευρωπαϊκών 
πληθυσμών (ιδίως στην Ιταλία), κατά την εισβολή τους στην Ευρώπη.] 

Συνοψίζουμε εν πολλοίς τα μέχρις τώρα παρουσιασθέντα πολυσυλλεκτικά 
δεδομένα περί  το σύγχρονο δρώμενο του ισλαμικού τζιχαντισμού στην 
«σαχελιανή πυριτιδαποθήκη» και πριν συνεχίσουμε  την περαιτέρω 
χρονολογική του καταγραφή και  εθνοφυλετική ταυτοποίηση, επισημαίνουμε 
τρεις ουσιώδεις διαπιστώσεις :  
 

Η Αλ Κάϊντα και οι θυγατρικές οργανώσεις του Ισλαμικού Κράτους ήδη 
συνεργάζονται ποικιλοτρόπως στο Σαχέλ, συγκροτούσες μιαν 
ιδιάζουσα συναγωνιστική «νέα τάση» σε ένα συνεχώς επιδεινούμενο 
περιβάλλον ασφαλείας, η κατάσταση του οποίου επηρρεάζει 
εμμέσως αλλά ισχυρώς την Ήπειρό μας. 
 
Η περαιτέρω συνεργασία τους θα αυξήσει προφανώς εντονότερον την 
πίεση στις κυβερνήσεις της σαχελιανής ζώνης, αλλά έως τούδε δεν 
καταδεικνύει μία σαφή στρατηγικού επιπέδου προσέγγιση μεταξύ της 
Αλ Κάϊντα και του Ισλαμικού Κράτους. 
 
Οι ενέργειες που εξεδήλωσαν αυτές οι συνεργαζόμενες μαχητικές 
ομάδες θα διαμορφώσουν τις εγγύς μέλλουσες περιφερειακές 
στρατηγικές της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων 
εξωτερικών διεθνών παικτών του γεωπολιτικού παιγνίου της Αφρικής. 
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2002-2019: Η ΜΠΟΚΟ ΧΑΡΑΜ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙ                                               
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙ ΤΟ ΤΣΑΝΤ  

 

 
 

Η «Μπόκο Χαράμ» (στην γλώσσα Χάουσα «Η δυτική παιδεία απαγορεύεται») 
είναι ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση η οποία δρα στην βόρειο Νιγηρία, 
ενώ έχει επιτεθεί σε περιοχές του Τσαντ, του Νίγηρος και του Καμερούν. 
Αρχηγός της οργανώσεως είναι ο Σεκάου Αμπουμπακάρ. Υπολογίζεται ότι η 
οργάνωση διαθέτει περί τους 8.000 μαχητές. Στόχος της είναι να απαγορεύσει 
ολοσχερώς όλες τις δραστηριότητες οι οποίες έχουν σχέση με τον δυτικό 
τρόπο ζωής, ενώ από το 2009 και ένθεν έχει ως στόχο να εγκαθιδρύσει στην 
Νιγηρία ένα ισλαμικό χαλιφάτο, ανατρέπουσα την κυβέρνηση της χώρας.  

Μετά την ίδρυσή της το 2002 από τον Μοχάμεντ Γιουσούφ, η ραγδαία 
ριζοσπαστικοποίηση της Μπόκο Χαράμ οδήγησε σε μιαν  βιαία εξέγερση τον 
Ιούλιο του 2009, οπότε οι ηγέτες εξετελέσθησαν. Η αναβίωσή της, μετά από 
μια μαζική απόδραση στελεχών τον Σεπτέμβριον του 2010, εσυνοδεύθη από 
διαδοχικές επιθέσεις, αρχικώς εναντίον ευκόλων πολιτικών στόχων και εν 
συνεχεία, το 2011, με βομβιστικές «επιθέσεις αυτοκτονίας» σε αστυνομικά 
τμήματα και στα γραφεία του ΟΗΕ στην  πρωτεύουσα Αμπούτζα. Η περιοχή 
ετέθη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στις αρχές του 2012, ενώ τον 
επόμενον χρόνο το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης επεξετάθη σε όλη την 
βορειοανατολική Νιγηρία. Μεταξύ 2009 και 2015, η Μπόκο Χαράμ εφόνευσε 
περισσοτέρους από 13.000 πολίτες, (10.000 των οποίων το 2014), ενώ 
εξετοπίσθησαν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριον άνθρωποι.  
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Η οργάνωση αρχικώς συνεδέετο με την Αλ Κάϊντα, αλλά από το 2014 
υπεστήριξε το Ισλαμικόν Κράτος και  τον Μάρτιον του 2015 εδήλωσεν 
επισήμως την υποταγή της σε αυτό.  Στις 3 Ιανουαρίου 2015, οι μαχητές της 
Μπόκο Χαράμ εισέβαλαν στην πόλη Μπάγκα, στην βορειοανατολικήν επαρχία 
του Μπόρνο, όπου εδολοφόνησαν 2000 άτομα.  

Το 2018, η Μπόκο Χαράμ διεσπάσθη και εγεννήθη το «Ισλαμικόν Κράτος της 
Δυτικής Αφρικής (ISWAP), με επικεφαλής του τον Αμπού Μούσα αλ - 
Μπαρνάβι,  μέλος της εθνότητος Κανουρί, όπως και ο Σεκάου Αμπουμπακάρ. 
Το 2018, το ISWAP αγωνιζόμενο εναντίον της Μπόκο Χαράμ και του στρατού 
της Νιγηρίας, απεσύρθη μέσω της λίμνης Τσαντ και κατάφερε να εδραιωθεί 
στην παραλιμναία περιοχή, εκμεταλλευόμενο τις εκεί εθνικές αντιπαλότητες. 
Εδραζόμενο στην συμβολή της διασυνοριακής κυκλοφορίας μεταξύ της 
Νιγηρίας, του Νίγηρος, του Τσαντ και του Καμερούν, το ISWAP, επιτυγχάνει 
να στρατολογεί μαχητές  από τρεις εθνοτικές ομάδες : τους Κανουρί (την 
αρχική του βάση), τους Φουλάνι και τους Μπουντούμα. (Η Μπόκο Χαράμ είναι 
ένα κίνημα αποτελούμενο αποκλειστικώς από Κανουρί). 

 
Ενεργούν στο βόρειον τμήμα της λίμνης Τσαντ, στην περιοχή των τεσσάρων 
συνόρων (Νιγηρία, Νίγηρ, Καμερούν, Τσαντ), λέγεται ότι το ISWAP έχει 
αρκετούς χιλιάδες μαχητές. Ενώ το «ιστορικόν» τμήμα της Μπόκο Χαράμ 
εξετράπη σε ληστείες και αδιάκριτες σφαγές, το ISWAP κατόρθωσε να 
κερδίσει την υποστήριξη των πληθυσμών, με εντετοπισμένες και στοχευμένες 
επιθέσεις  αλλά και υποστήριξη των τοπικών λαϊκών απαιτήσεων. 

Το ISWAP ανέλαβε τον έλεγχον της μείζονος περιοχής και του ιχθυεμπορίου, 
εγκατέστησε δε εκεί μιαν παράλληλο εξουσία, αγωνιζόμενο κατά της ληστείας 
και των ζωωκλεπτών, καθώς και, (εν αντιθέσει με την Μπόκο Χαράμ), 
επιτρέπον «εκστρατείες εμβολιασμού». Έτι περαιτέρω, το ISWAP 
ελειτούργησεν ως αναπτυξιακός τραπεζίτης, παρέχον στους αγρότες την 
δυνατότητα να αγοράσουν σπόρους ή εργαλεία. Επίσης εβοήθησεν στην 
διάνοιξη φρεάτων για επαρκή ύδρευση. 

Αντιθέτως προς την Μπόκο Χαράμ, της οποίας οι επιθέσεις δεν πληρούν 
κανέναν συνεκτικό στρατηγικόν ορισμό, το ISWAP συνδυάζει τον 
ανταρτοπόλεμο (με μεθόδους παρενοχλήσεως του εχθρού) και τις τακτικές 
στρατιωτικές επιθέσεις. Εκτιμάται ότι τώρα δύναται να επιτεθεί ακόμη και σε 
μεγάλες φρουρές. Τον Ιούλιον του 2019, επέπεσε κατά του στρατοπέδου Τζιλί 
υπερασπιζομένου από ένα ολόκληρο τάγμα, ενώ τον Δεκέμβριον του 2019 
εφόρμησε στην Μπάγκα κατά μιας ταξιαρχίας. 

Ο νιγηριανός στρατός, αδύναμος να κατισχύσει αμέσως κατά των 
τζιχαντιστών, υφίσταται ολοέν και σημαντικότερες απώλειες καθώς 
προσπαθεί να αποκλείσει και να «στραγγαλίσει» το ISWAP, προβαίνων σε 
αποκλεισμό της περιοχής που ελέγχεται από το ισλαμιστικό κίνημα. Όμως η 
διαρκής ασφυκτική πίεση του στρατού ωθεί έτι περαιτέρω τους τοπικούς 
πληθυσμούς προς το ISWAP. 

Σε περίπτωση επιτυχίας της διασυνοριακής στρατηγικής του ISWAP, υπάρχει  
κίνδυνος να ενταχθούν μαζικώς στο κίνημα οι Άραβες του Τσαντ που ήδη 
αντιτίθενται στον Πρόεδρο Ιντρίς Ντεμπύ, αποδυναμώνοντες έτσι την κεντρική 
κρατική διαχείριση της περιφερειακής σταθερότητος.Ορισμένες αραβικές 
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ομάδες στην περιφερειακή τσαντιανή ζώνη έχουν φιλικές σχέσεις με εκείνες εκ 
των φυλών της Λιβύης οι οποίες  εδήλωσαν υποταγή στο Ισλαμικό Κράτος, 
οπότε η εκεί κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται με μεγάλη προσοχή. 

 

Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΑΧΕΛ 
 
Προσφάτως έχει αναφερθεί επανειλημμένως από πολυάριθμες πηγές 
πληροφοριών ότι, οι τοπικές «θυγατρικές» της Αλ Κάϊντα και του Ισλαμικού 
Κράτους, οι οποίες ευθύνονται για χιλιάδες θανάτους στην περιοχή του Σαχέλ 
της υποσαχαρίου Αφρικής κατά το παρελθόν έτος, συντονίζουν τις 
δραστηριότητές τους - συγκεκριμένως, η «Ομάς Υποστηρίξεως του Ισλάμ και 
των Μουσουλμάνων» (Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin - JNIM) και το 
«Ισλαμικόν κράτος στην Μεγάλη Σαχάρα» (ISGS) -. Έως τούδε η αναδυομένη 
συνεργασία μεταξύ των μαχητών του τζιχάντ φαίνεται ότι επικεντρώνεται 
περισσότερον στην αποφυγή κλιμακώσεως των εντάσεων, αντί να 
συγχωνεύει τις προσπάθειές τους. Ωστόσον, αυτή η (ανησυχητική) εξέλιξη θα 
ημπορούσε να εξωθήσει τις δυο ομάδες να προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερες 
καταστροφές στην ήδη ασταθή περιοχή και να επεκτείνουν την επιρροή τους 
σε ευρύτερες περιοχές της Αφρικής. 

Η JNIM και το ISGS ελειτούργησαν αρχικώς από το κεντρικόν Μάλι και την 
βόρειο Μπουρκίνα Φάσο. Κατά το παρελθόν έτος, ήρχισαν κλιμακούμενες 
περισσότερον οι βίαιες και συχνές μαχητικές επιθέσεις, που πλήττουν την 
συνοριακή περιοχή Μάλι - Νίγηρος και τα νότια μέρη της Μπουρκίνα Φάσο. 
Κατά το παρελθόν έτος, περισσότεροι από 2.600 άνθρωποι εφονεύθησαν και 
περισσότεροι από ήμισυ εκατομμύριον μετεκινήθηκαν μόνον στην Μπουρκίνα 
Φάσο. Η μάστιξ της τζιχαντιστικής βίας επιπίπτει ολοέν και περισσότερον στις 
χώρες της παρακτίου Δυτικής Αφρικής. Το Μπενίν έχει υποστεί δυο 
περιστατικά επιθέσεων ισλαμιστών συμμοριτών κατά μήκος των βορείων 
συνόρων του, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής δύο Γάλλων τουριστών 
και μιας επιθέσεως σε αστυνομικόν σταθμό. Εν τω μεταξύ, άλλα κράτη όπως 
η Γκάνα, το Τόγκο και η Ακτή Ελεφαντοστού έχουν εντατικοποιήσει τα μέτρα 
ασφαλείας κατά μήκος των βορείων συνόρων τους. 

Η γεωγραφική επέκταση των επιχειρήσεων των JNIM και ISGS θα 
ημπορούσε να είναι ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίον οι δύο ομάδες 
ημπόρεσαν να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις χωρίς 
αλληλοεπικάλυψη. Ωστόσον, η αναφερθείσα συνεργασία μεταξύ των δύο 
ομάδων θα ημπορούσε τώρα να τους προσδώσει την δυνατότητα να 
ασκήσουν ακόμη μεγαλυτέρα πίεση στους κοινούς εχθρούς τους                               
(συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων του Μάλι, της Μπουρκίνα Φάσο 
και του Νίγηρος, καθώς και διεθνών δυνάμεων όπως τα γαλλικά στρατεύματα 
και τα στρατεύματα της «Πολυδιαστάτου Ολοκληρωμένης Αποστολής 
Σταθεροποιήσεως» στο Μάλι (Multidimensional Integrated Stabilization 
Mission - MINUSMA) χωρίς να χρειάζεται πλέον να ανταγωνίζονται σε 
παρόμοιες περιοχές ή να δαπανούν αμφότερες πόρους. 

Στο πλαίσιον αυτής της νέας εξελίξεως, οι δράσεις της JNIM και της ISGS θα 
συνεχίσουν να επεκτείνονται και να διαμορφώνουν την τροχιά του τοπικού 
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«περιβάλλοντος ασφαλείας», καθώς και τις δράσεις των εμπλεκομένων 
εξωτερικών παραγόντων. Τα «γεγονότα μείζονος αντικτύπου», όπως η 
κατάρρευση της κυβερνήσεως της Μπουρκίνα Φάσο ή η επίσημη κατάληψη - 
κατάσχεση της επικρατείας από αυτές τις μαχητικές ομάδες (δράση παρομοία 
με όσα έπραξεν η Αλ Κάϊντα στο Μάλι το 2011), πιθανόν να ωθήσουν την 
Δύση να αφιερώσει περισσότερα στρατεύματα και πόρους για την 
αντιμετώπιση της αυξανομένης απειλής. Ενώ βεβαίως είναι ολιγότερον 
πιθανή, μια διακρατική επίθεση «υψηλού προφίλ» κατά μιας δυτικής χώρας 
συνδεομένη με την JNIM ή το ISGS επίσης θα ημπορούσε να προκαλέσει 
μιαν ισχυροτέρα διεθνή αντίδραση, περισσότερον από τις έως τούδε 
διενεργούμενες περιφερειακές επιθέσεις. Πράγματι, Αμερικανοί και Γάλλοι 
αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι, ένα τέτοιο πλήγμα δεν ημπορεί να 
αποκλειστεί, δεδομένου ότι η Αλ Κάϊντα και το Ισλαμικόν Κράτος έχουν 
χρησιμοποιήσει και άλλα απομεμακρυσμένα «κενά ασφαλείας» (όπως το Ιράκ 
και το Αφγανιστάν) για να εκκινήσουν επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
στην Ευρώπη. Ομοίως, μια επίθεση «υψηλού προφίλ» σε μια γειτονική χώρα 
της Δυτικής Αφρικής, (όπως οι φονικοί πυροβολισμοί το 2016 σε ξενοδοχείο 
της Ακτής Ελεφαντοστού), θα ημπορούσε να επιφέρει παρομοίαν αντίδραση, 
αν και σε μικρότερον βαθμό. 

Ωστόσον, εκτός από τις περιπτώσεις γεγονότων με μεγάλη επίπτωση, είναι 
πιθανόν πως οι δυτικές δυνάμεις δεν θα μεταφέρουν εμπράκτως και εκτενώς 
τις αντιτρομοκρατικές τους στρατηγικές στο Σαχέλ.  

Ενώ οι Δυτικές προσπάθειες στον τομέα της ασφαλείας δυσκολεύουν τους 
ισλαμιστές μαχητές να εκμεταλλευθούν τα τοπικά κενά στην διακυβέρνηση 
του Σαχέλ, η κλιμάκωση της βίας από τους τζιχαντιστές  σε ολόκληρο την 
περιοχή δεν εμφανίζει σημεία επιβραδύνσεως. Ήδη από την παρέμβασή της 
στο Μάλι το 2013, η Γαλλία ηγείται της αντιτρομοκρατικής δράσεως στο 
Σαχέλ, ώστε να σταματήσει την αναδυομένη τζιχαντιστική προέλαση. Αλλά τα 
αρχικά κέρδη των Γάλλων απωλέσθησαν βραδέως, καθώς η απειλητική 
τζιχαντιστική εξέγερση μετεμορφώθη τώρα σε ένα επεκτεινόμενο περίπλοκο 
χάος εθνοτικών και θρησκευτικών εξεγέρσεων σε όλο το Μάλι, καθώς και 
στην Μπουρκίνα Φάσο και στον Νίγηρα. 

Από τα περίπου 24.000 ξένα και εντόπια κυβερνητικά στρατεύματα που 
αναπτύσσονται επί του παρόντος στο Σαχέλ, η Γαλλία παραμένει ο κύριος 
«εγγυητής ασφαλείας» της μείζονος  περιοχής. Σήμερον, περίπου 4.500 
γαλλικές δυνάμεις επιχειρούν σε ολόκληρο το Μάλι, στον Νίγηρα, στο Τσαντ 
και στην Μπουρκίνα Φάσο για να βοηθήσουν τις τοπικές κυβερνήσεις να 
αποκαταστήσουν τον έλεγχο των εδαφών τους. Με την υλικοτεχνική 
υποστήριξη πολλών άλλων δυτικών εθνών, η γαλλική επιχείρηση συνιστά μια 
μεγάλη ποικιλία στρατιωτικών πόρων, που κυμαίνονται από τις ανεπτυγμένες 
προκεχωρημένες χερσαίες δυνάμεις στο Μάλι μέχρι τα κλιμάκια πληροφοριών 
και τα αεροπορικά αποσπάσματα που επιχειρούν από το έδαφος του Τσαντ. 
Ωστόσον, με την τρέχουσα δύναμή της, η αποστολή εξακολουθεί να είναι 
ιδιαιτέρως διεσπαρμένη, δεδομένου ότι οι 4.500 άνδρες των γαλλικών 
δυνάμεων ουσιαστικώς καλύπτουν έναν «τομέα ευθύνης» που εκτείνεται 
περίπου στο ήμισυ του μεγέθους των Ηνωμένων Πολιτειών. 
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Η συνεχιζομένη βραδεία αλλά σταθερά επέκταση των συντονισμένων 
επιχειρήσεων των τζιχαντιστών θα ωθήσει την Γαλλία να αφιερώσει 
περισσοτέρους πόρους στην σύγκρουση, αλλά όχι όμως αρκετούς ώστε να 
αλλάξει άρδην το περιβάλλον ασφάλειας. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής θα συνεχίσουν να επιδιώκουν να απαγκιστρωθούν 
από την περιοχή, καθώς προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν την 
στρατιωτική στάση τους ,εστιάζοντες στο πεδίον του ανατγωνισμού των 
«Μεγάλων Δυνάμεων». Εάν οι δυτικές δυνάμεις διατηρήσουν το τρέχον 
επίπεδον υποστηρίξεώς τους, οι τοπικές κυβερνήσεις στη Δυτική Αφρική 
ημπορεί να αισθανθούν την ανάγκη να ζητήσουν πρόσθετον βοήθεια, η οποία 
θα ημπορούσε να εξωθήσει την Ρωσία να καταστεί μεγαλύτερος παίκτης 
στο Σαχέλ. 

Η δυτική απροθυμία να αυξηθεί κάποια δέσμευση για την ασφάλεια στο Σαχέλ 
(που μαστίζεται από τις μαχητικές ομάδες των στρατευμένων τζιχαντιστών) 
δημιουργεί προφανώς ευκαιρίες για την Ρωσία. Στο πλαίσιον της ευρυτέρας 
«διπλωματικής επιθέσεώς» της στην Αφρική, η Μόσχα έχει ήδη επιδιώξει να 
αναβαθμίσει τις στρατιωτικές της σχέσεις με τα παραδοσιακώς  
ευθυγραμμισμένα προς την Γαλλία κράτη του Σαχέλ, πρώην αποικίες της 
Γαλλίας. Για την Ρωσία, ένας μεγαλύτερος ρόλος ασφαλείας στο Σαχέλ, ήτοι 
σε μιαν περιοχή της Δυτικής Αφρικής στο νότιον άκρο της Σαχάρας, θα 
ημπορούσε να σημαίνει την εκ μέρους της προμήθεια στρατιωτικού 
εξοπλισμού και υπηρεσιών - όπως η εξάπλωση ιδιωτικών στρατιωτικών 
δυνάμεων ή η εκπαίδευση από τον ρωσικό στρατό- με αντάλλαγμα επιτοπίως 
εξορυσσόμενα ορυκτά. 

Αλλά ενώ η Μόσχα ημπορεί να προσφέρει στις τοπικές κυβερνήσεις 
συμπληρωματικές δυνατότητες υπό την μορφή όπλων, στρατιωτικής 
εκπαιδεύσεως και αμέσου στρατιωτικής υποστηρίξεως, η Ρωσία είναι απίθανο 
να αντικαταστήσει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι μεγαλύτερες και 
βαθύτερον ριζωμένες δυτικές προσπάθειες στην περιοχή που κατευθύνονται 
από την Γαλλία. Αναλόγως δε προς τον βαθμόν επεκτάσεως οποιασδήποτε 
νέας ρωσικής συμμετοχής, θα ημπορούσε να αποδειχθεί δύσκολο να 
συντονιστούν οι νέες ρωσικές δραστηριότητές με τις ήδη υπάρχουσες εκεί 
δυτικές επιχειρήσεις ασφαλείας. 

Ωστόσον, μετά από τις νεότερες εξελίξεις, οι δράσεις (ή η έλλειψη δράσεων) 
των τοπικών κυβερνήσεων, ιδίως εκείνων του Μάλι, της Μπουρκίνα Φάσο και 
του Νίγηρος, θα παραμείνουν οι σημαντικότερες για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον η συνεργασία αυτή των δύο τζιχαντιστικών φορέων θα επιτρέψει στους 
μαχητές τους να εξασφαλίσουν έτι ισχυροτέρα θέση στην υποσαχάριο Αφρική. 
Ανεξαρτήτως των ενεργειών των εξωτερικών παικτών, μέχρις ότου οι 
επιχώριες αυτές κυβερνήσεις ημπορέσουν να αντιμετωπίσουν πολλά από τα 
βασικά παράπονα, (πράγμα το οποίον μέχρι στιγμής έχουν αποδειχθεί 
ανίκανες ή και απρόθυμες να πράξουν), μια στρατιωτική και μόνον 
απάντηση θα αποδειχθεί ανεπαρκής για την αντιμετώπιση της 
αυξανομένης τζιχαντιστικής απειλής. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η αναφερθείσα συνεργασία μεταξύ των 
ισλαμιστών μαχητών στο Σαχέλ δεν σημαίνει απαραιτήτως μιαν ευρυτέρα 
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προσέγγιση μεταξύ της Αλ Κάϊντα και του Ισλαμικού Κράτους. Ενώ οι ομάδες 
φέρουν το όνομα δύο παγκοσμίων τζιχαντιστικών κινημάτων, αποτελούνται 
σχεδόν εξ ολοκλήρου από εντοπίους μαχητές, οι οποίοι ασχολούνται 
πρωτίστως με τις επί τόπου τακτικές εξελίξεις παρά με τα παγκόσμια 
γεγονότα. Με αυτό το σκεπτικόν, η αναφερθείσα συνεργασία καθοδηγείται 
από τακτικούς και επιχειρησιακούς προβληματισμούς παρά από ιδεολογική 
ομοφωνία ή στρατηγική καθοδήγηση από το Ισλαμικόν Κράτος και τους 
πυρήνες της Αλ Κάϊντα στη Συρία / Ιράκ και στο Αφγανιστάν αντιστοίχως. Και 
τα δύο παγκόσμια κινήματα συνεχίζουν να εκδηλώνουν την ιδική τους 
ιδεολογική υπεροχή και εμμένουν το καθένα τους ότι είναι το μόνο αληθές 
παγκόσμιο κίνημα του τζιχάντ. Ομοίως, τα ποικίλα «υποκαταστήματά» τους 
συνεχίζουν να ανταγωνίζονται αμέσως για επιρροή σε άλλα θέατρα, όπως στο 
Αφγανιστάν, στην Βόρειο Αφρική, στην Σομαλία, στην Συρία και στην Υεμένη.  

Ακριβώς επειδή τώρα αυτές οι ομάδες συνεργάζονται δεν σημαίνει βεβαίως 
ότι θα συνεχίσουν να το πράττουν για πάντα. Η κάθε πλευρά θα ημπορούσε 
τελικώς να καταστεί εκτενώς ενεργώς, και αναπτύσσουσα ευρύτερον κύκλο 
δραστηριοτήτων και προπαγάνδας να επιδιώξει εν τέλει να υποτάξει την 
άλλην. Οι τοπικές ή και οι προσωπικές αντιπαλότητες μεταξύ των ηγετών θα 
ημπορούσαν επίσης να εμποδίσουν την συνεργασία ή να αναγκάσουν τις 
ομάδες να πλήξουν η μία την άλλη. Αλλά ενώ αυτή η εξέλιξη ημπορεί να 
μειώσει τις απειλές που παριστούν οι τζιχαντιστικές ομάδες, πολλοί άμαχοι 
στην μείζονα περιοχή εξακολουθούν να παραμένουν καθηλωμένοι μεταξύ 
διασταυρουμένων πυρών.  
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΣΑΧΕΛ 
 

 
 
Από το πρώτο δεκαήμερον του παρελθόντος Ιανουαρίου παραθέσαμε μια 
σειρά επτά αλληλοδιαδόχων ενημερωτικών και διαφωτιστικών άρθρων, 
σχετικώς προς τα πολιτικοστρατιωτικά δρώμενα και τα ιδιαίτερα 
ανθρωπογεωγραφικά, ιστορικά και γεωοπολιτικά χαρακτηριστικά της μείζονος 
υποσαχαρίου περιοχής του Σαχέλ. Η νυν περαιτέρω εξέλιξη  των εκεί 
τεκταινομένων, έρχεται να δικαιώσει την έγκαιρο προσέγγισή μας περί αυτά, 
όπως σαφώς απορρέει από την τρέχουσα επικαιρότητα.  

Η Γαλλία και εξ ευρωπαϊκές χώρες συνεκρότησαν την δύναμη «Τακούμπα» 
για να στηρίξουν τον αγώνα κατά των τζιχαντιστών στο Σαχέλ, όπως 
ανεκοινώθη επισήμως χθές (27/3/2020), για την επικειμένη  επίσημο 
συγκρότηση της ειδικής δυνάμεως «Τακούμπα», η οποία  θα υποστηρίζει τα 
στρατεύματα  του Μάλι και του Νίγηρος στην μάχη τους κατά των 
τζιχαντιστών του Σαχέλ. 

Μετά την «τηλεδιάσκεψη» των Υπουργών Αμύνης και άλλων διπλωματικών 
εκπροσώπων της Γερμανίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Εσθονίας, της 
Γαλλίας, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας, της Τσεχίας, της 
Βρετανίας και της Σουηδίας,  εξεδόθη η ακόλουθος ανακοίνωση των 
προαναφερόμενων χωρών : «Δεδομένου ότι η κατάσταση παραμένει 
ανησυχητική εις  ό,τι αφορά στην ασφάλεια στο Μάλι, αλλά  και ευρύτερον στο 
Σαχέλ, στηρίζουμε πολιτικώς την δημιουργία μιας ειδικής δυνάμεως, η οποία  
θα παρέχει βοήθεια στις ένοπλες δυνάμεις του Μάλι στον αγώνα τους κατά 
των τρομοκρατικών οργανώσεων.» 
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Στην εν λόγω  σύσκεψη μετείχαν επίσης εκπρόσωποι από το Μάλι και τον 
Νίγηρα, δηλαδή από τις διαρκώς και αμέσως πληττόμενες από την 
τζιχαντιστική λαίλαπα αφρικανικές χώρες . 

Σημειωτέον ότι, μόνον έξι από τις ένδεκα προαναφερθείσες ευρωπαϊκές 
χώρες  εδεσμεύθησαν  ότι θα συμμετάσχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις: 
το Βέλγιον, η Γαλλία, η Δανία, η Εσθονία, η Ολλανδία και η Πορτογαλία. Η 
Σουηδία αναμένει  την τελικήν έγκριση από το κοινοβούλιόν της (ούσα 
στρατιωτικώς έτοιμη από τα μέσα Φεβρουαρίου), ενώ η Γερμανία και η 
Νορβηγία δεν θα αποστείλουν στρατεύματα κατά  το στάδιον αυτό, διότι δεν 
υφίσταται  επαρκής πολιτική στήριξη του σχεδίου εντός των εν λόγω χωρών, 
ώστε να στηριχθεί κοινοβουλευτικώς η απαιτουμένη  αποστολή στρατευμάτων 
τους στο εξωτερικόν.  

Η αερομεταφερόμενη ειδική δύναμη ταχείας αντιδράσεως, αποκαλουμένη 
«Τακούμπα» (λέξη  η οποία στην ταμασέκ, δλδ. στην γλώσσα των Τουαρέγκ, 
σημαίνει την μακρά και πλατεία αμφίστομο σπάθη)  θα αριθμεί ολίγες 
εκατοντάδες ανδρών, θα εκκινήσει δε επιχειρούσα υπό γαλλικήν διοίκηση,  
στα σύνορα του Νίγηρος με το Μάλι, στην περιφέρειαν Λιπτάκο, εγγύς όπου 
διατηρούν  βάσεις τους ποικίλες ομάδες τζιχαντιστών, όπως το «Ισλαμικόν 
Κράτος της Μεγάλης Σαχάρας». 

«Με την Τακούμπα, οι Ευρωπαίοι δεικνύουν την δυνατότητα που έχουν να 
κινητοποιούνται όλοι μαζί για την ασφάλειάν τους», εδήλωσε η Φλοράνς 
Παρλί, Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας. 

Η Γαλλία είχεν  προσπαθήσει επί αρκετούς μήνες  να υποστηρίξει τον 
σχηματισμό της νέας Ειδικής Δυνάμεως Τακούμπα, η οποία θα εκπαιδεύει, θα 
συμβουλεύει, θα βοηθά επιχειρησιακώς και θα συνοδεύει τις τοπικές 
αφρικανικές κρατικές δυνάμεις στην εκ μέρους τους καταπολέμηση του 
Ισλαμικού Κράτους και των λοιπών τζιχαντιστικών, «θυγατρικών» της Αλ- 
Κάϊντα στην περιοχή. Η Τακούμπα αναμένεται να διαθέτει την αρχική 
στρατιωτική δυνατότητα το ερχόμενον θέρος και πως θα είναι πλήρως 
επιχειρησιακή το ακόλουθο φθινόπωρο. 

Η Γαλλία ελπίζει πως η Τακούμπα θα περιλαμβάνει συνολικώς  περίπου 500 
άνδρες προσωπικού ειδικών δυνάμεων, ενώ  μια νέα εκεί γαλλική αποστολή 
θα περιλαμβάνει περίπου 50 άτομα των ειδικών δυνάμεων, τα οποία και  θα 
αποτελέσουν τον πυρήνα της Τακούμπα.  

Κατά την διάρκεια των συζητήσεων της προαναφερομένης διασκέψεως, ο 
Γάλλος πρόεδρος Εμμανουήλ Μακρόν εζήτησεν επίσης μια σαφή δήλωση 
από τους ομολόγους του, επιβεβαιώνουσα την αποδοχήν τους για την 
στρατιωτικήν εμπλοκή  της Γαλλίας σε μιαν περίοδο αυξανομένου αντι-
γαλλικού συναισθήματος σε ορισμένες χώρες, εν μέσω της σωβούσης ταχείας 
επιδεινώσεως της καταστάσεως της περιφερειακής, περιμεσογειακής και 
διεθνούς ασφαλείας. 

Ο Σουηδός Υπουργός Αμύνης Πέτερ Χέλκβιστ  εδήλωσεν: «Η απόφαση για 
την Τακούμα αφορά μιαν επι πλέον στρατιωτική επιχείρηση, παραλήλως 
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προς την μεγαλυτέρα αποστολή του ΟΗΕ MINUSMA στο Μάλι. Μια 
επιχείρηση Ειδικών Δυνάμεων είναι μια εξαιρετικώς ισχυρά δυνατότης που θα 
συμβάλλει στην σταθερότητα της περιοχής, καθώς  και στην καταπολέμηση 
και στην πρόληψη της περαιτέρω δαδόσεως της τρομοκρατίας στην Ευρώπη 
και στησ Σουηδία ». 

Τον παρελθόντα Ιανουάριον, ο Ισπανός «Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως» Ζοζέπ 
Μπορέλ  είχεν ανακοινώσει ένα προσχέδιο για μια διεθνή διάσκεψη περί της 
ασφαλείας στο Σαχέλ, στο περιθώριον της συνόδου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στις 26 Μαρτίου. Βεβαίως η Ευρώπη νυν αγωνίζεται για την 
αντιμετώπιση της καλπαζούσης πανδημίας του κορονοϊού (με πολλά κράτη 
να κλείνουν τα σύνορά τους, καθώς και με εκτενή περιορισμό των 
μετακινήσεων), αλλά ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου, την περασμένη 
εβδομάδα είπεν ότι «προς το παρόν» δεν έχει ανασταλέι η σχετική ετοιμασία 
της προαναφερθείσης διασκέψεως, η οποία είναι προγραμματισμένη να 
προχωρήσει. 

Αθανάσιος Κωνσταντίνου 

 


