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VIII. Κάταρ καὶ Κοῦρδοι, μοχλοὶ ἐξελίξεων 
στὴν Μέση Ἀνατολή: Οἱ στρατηγικὲς τῶν ΗΠΑ 
στὴν περιοχὴ μπορεῖ νὰ φέρουν τὸ ἀντίθετο 

τοῦ ἐπιδιωκομένου ἀποτέλεσμα

[Ἀρχικὴ δημοσίευσις εἰς Foreing Affairs - hellenic edition - August September 
2012, 23 Ἰουνίου 2012]

Εἰσαγωγὴ καὶ περίληψις

Εἶναι πράγματι ἐξαιρετικῶς πολύπλοκος ἡ ἑρμηνεία τοῦ ρόλου τοῦ Κά-
ταρ καὶ τῆς συνεργασίας του μὲ τὴν Al Ekhwan al-Musslemin (Ἀδελφοὶ Μου-
σουλμᾶνοι), τὸ Ἰρὰν καὶ τὴν Τουρκία σὲ μία προσπάθεια νὰ ἀνταγωνισθεῖ 
τὸν ἡγεμονισμὸ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας στὸν Κόλπο καὶ νὰ ἀποφύγει τὴν κα-
ταπίεση ἀπὸ τὸ Οὐαχαβιτικὸ βασίλειο. Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ δι-
απιστώνεται ἡ προσπάθειά του νὰ ἀποτελέσει τὸ νέο κέντρο ἐπιρροῆς καὶ τὸν 
νέο πόλο ἰσχύος στὸν ἀραβομουσουλμανικὸ κόσμο. Θεωρῶ ὅτι αὐτοὶ οἱ δύο 
εἶναι οἱ θεμελιώδεις στρατηγικοὶ στόχοι τοῦ Κάταρ. Τὰ μέσα τὰ ὁποῖα χρησι-
μοποιεῖ γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτῶν τῶν στόχων συνίστανται i) στὴν προσπάθεια 
ἀποκτήσεως πλήρους ἐλέγχου ἐπὶ τῆς ἀλ-ἐχουὰν ἀλ-μοσλεμὴν ii) στὴν συνερ-
γασία μὲ τὴν Τεχεράνη στὸ Μπαχρέϊν καὶ στὴν Ὑεμένη ὅπου ὑπάρχει ὑπεροχὴ 
τοῦ σηιτικοῦ στοιχείου σὲ πληθυσμιακὸ ἐπίπεδο iii) στὴν συνεργασία μὲ τὴν 
Τουρκία γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Μπααθικοῦ καθεστῶτος στὴν Συρία (μὲ ἀντα-
γωνιστὴ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία στὰ ἴδια συριακὰ ἐδάφη) καὶ iv) στὴν συνερ-
γασία μὲ πρῴην καὶ νῦν στελέχη τῆς Ἀλ Κάϋντα τὰ ὁποῖα χρησιμοποιεῖ σὲ ἐπι-
χειρησιακὸ ἐπίπεδο στὰ πεδία τῶν μαχῶν καὶ τῶν ἀνατρεπτικῶν ἐνεργειῶν 
μέσῳ ἀνταρτοπολέμου ἢ ἐξεγερσιακῶν/ἐπαναστατικῶν διαδικασιῶν στὸ ἐσω-
τερικὸ τῶν στοχευθέντων κρατῶν ὅπου ἡ Ντόχα ἐπεμβαίνει.

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ εὑρίσκει συμμάχους μίαν ἀδύναμη οἰκονομικῶς Οὐάσι-
γκτων ἡ ὁποία εὑρίσκεται σὲ προεκλογικὴ περίοδο καὶ δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ 
ἐμφανίζεται φιλοπόλεμη ἀλλὰ καὶ μία «εἰδικὴ σχέση» ἡ ὁποία θέλει πάσῃ θυσίᾳ 
νὰ ἀποκλείσει τὴν ἐπέκταση τῆς ρωσσικῆς ἐπιρροῆς στὴν Μεσόγειο καὶ ἰδι-
αίτερα στὴν Ν/Α Μεσόγειο μὲ τὶς νέες ἀνακαλύψεις τεραστίων κοιτασμάτων 
φυσικοῦ ἀερίου τὰ ὁποῖα ξεπερνοῦν τὰ 7 τρισεκατομμύρια m3 σὲ ὁλόκληρη τὴν 
Λεκάνη τῆς Λεβαντίνης καὶ τοῦ Ἡροδότου (Ν/Α τῆς Κρήτης).
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Πρόκειται κατὰ τὴν κρίση μου γιὰ τὴν παλαιά, καλὴ ἀγγλοσαξωνικὴ πολιτικὴ 
ἀνασχέσεως (endiguement) τὴν ὁποίαν οἱ ΗΠΑ, ἡ Γερμανία καὶ ἡ Ἀγγλία ἐχρη-
σιμοποίησαν κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1990 καὶ στὴν Βαλκανικὴ στοχεύοντας καὶ 
πάλιν στὴν ἀνάσχεση τῆς καθόδου τῆς Ρωσσίας στὰ θερμὰ ὕδατα τῆς Μεσογείου.

Ἐδῶ ὅμως γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: μήπως καὶ πάλιν αὐτὴ ἡ ἀγγλοσαξωνικὴ πο-
λιτικὴ ἡ ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν ὕστερη ἐποχὴ τῶν θεωριῶν τοῦ Nicolas J. Spykman 
γιὰ τὴν le Rimland, μέσω τῶν «καλῶν ὑπηρεσιῶν» τοῦ Κάταρ καὶ τῶν ἀνίερων 
συμμαχιῶν του ὁδηγεῖ τελικῶς στὴν δημιουργία ἑνὸς πανισχύρου Γκόλεμ τὸ 
ὁποῖον θὰ ἐξαπολύσει τὸν Ἀρμαγεδδῶνα στὴν περιοχὴ τῆς Μεσογείου ἀλλὰ καὶ 
θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐπαναχάραξη τῶν συνόρων στὴν περιοχὴ τῆς Εὐρυτέρας Μέσης 
Ἀνατολῆς καὶ τοῦ Μάγκρεμπ, μὲ τρόπο μᾶλλον ἀνεξέλεγκτο ἀπὸ τὴν ∆ύση;

Ἐκτὸς καὶ ἐὰν τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ εἶναι τελικῶς καὶ τὸ ἐπιδιωκόμενο...*

Οἱ Κοῦρδοι, τὸ Κουρδιστὰν
καὶ οἱ ἀσταθεῖς γεωστρατηγικὲς ἰσορροπίες

1) Οἱ Κοῦρδοι θεωροῦν τὴν πολιτικὴ Ὀμπάμα ὡς ἐξαιρετικῶς ἐπικίνδυνη 
στὴν Συρία διότι προωθεῖ στὴν ἐξουσία τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους**. 
Ὅταν μετέβησαν στὴν Οὐάσιγκτων γιὰ νὰ συζητήσουν τὸ θέμα μὲ τὸν Ὀμπάμα, 
αὐτὸς τοὺς προέτρεψε νὰ συννενοηθοῦν —μέσῳ Τουρκίας μὲ τὸ Conseil National 
Syrien (CNS)— τὸ ὁποῖον ἐδημιουργήθη ἀπὸ τὶς ΗΠΑ μὲ τὴν πλήρη στήριξη τῆς 
Ἀγκύρας καὶ τῆς κυβερνήσεως Σαρκοζύ. Στὸ συμβούλιο, ὅμως αὐτὸ ἀσκοῦν τὴν 
μεγαλύτερη ἐπιρροὴ οἱ Ἀδελφοί Μουσουλμᾶνοι, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο δὲν γίνεται 
ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς Κούρδους τῆς Συρίας παρὰ τὶς πιέσεις ποὺ δέχονται ἀπὸ δυ-
τικὰ κέντρα. Ἡ κατάστασις αὐτὴ ὡδήγησε σὲ παραιτήσεις ἀπὸ τὸ ΕΣΣ ἀρκετῶν 
ἡγετῶν τῆς ἀντι-ἀσαντικῆς ἀντίστασεως οἱ ὁποῖοι ἀκολουθούμενοι ἀπὸ ἀρκε-
τοὺς ἄραβες ἀντικαθεστωτικοὺς δημοσιογράφους κατήγγειλαν τὴν ἡγεμονία 
τῶν Ἀδελφῶν στὸ ΕΣΣ.

2) Οἱ Κοῦρδοι θεωροῦν ὅτι ἡ ἀραβογενοῦς προελεύσεως Ἀδελφοί Μου-
σουλμᾶνοι, θὰ καταδιώξει καὶ θὰ καταπιέσει τοὺς ἀλλοεθνεῖς Κούρδους.

3) Ὁ συγκεκριμένος προσανατολισμὸς τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολι-
τικῆς ἐνισχύει τὶς ἀκραῖες ἰσλαμιστικὲς δυνάμεις στὴν ἀντι-ἀσαντικὴ ἀντίσταση 
στὴν Συρία καὶ δημιουργεῖ διασπάσεις στὴν ἀντιπολίτευση, δηλαδὴ στὸ κίνη-
μα τῆς ἐξέγερσεως, ἐνισχύοντας οὐσιαστικῶς τὴν διατήρηση στὴν ἐξουσία τὸ φι-
λο-ἰρανικὸ καὶ ἀντι-ἀμερικανικὸ καθεστὼς τῆς ∆αμασκοῦ.

i) Ἐὰν αὐτὴ ἡ προσπάθεια τοῦ Ὀμπάμα ἐπιτύχει, τὴν ἐξουσία θὰ καταλάβει 
ἕνα σκληρὸ ριζοσπαστικὸ ἰσλαμιστικὸ κίνημα τὸ ὁποῖον ἐπίσης θὰ εἶναι ἀντι-

*     Πρβλ. Κυρ. Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς, Ἀδελφοὶ Μουσουλμᾶνοι. Ἡ μήτρα τῆς ἰσλαμι-
στικῆς ἐνόπλου βίας. Ἡ μαρτυρία τοῦ ἐξ ἀπορρήτου τοῦ ἐθνάρχου Νάσερ Σάμη Σά-
ραφ, Λειμών, Ἀθῆναι 2017.

**   Τὸ κείμενο αὐτὸ ἐπαληθεύη πλήρως, μετὰ καὶ ἀπὸ τὴν σαφὴ ἀπομόνωση τοῦ Κάταρ καὶ 
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ἀμερικανικό, ἀντι-ἰσραηλινὸ ἀλλὰ καὶ ἀντιδυτικό1! Φυσικὰ οἱ ΗΠΑ θεωροῦν ὅτι οἱ 
ἄριστες —μέχρι στιγμῆς— σχέσεις μεταξὺ Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων καὶ Τουρκίας θὰ 
ἐπιτρέψουν στὴν Ἄγκυρα νὰ χειραγωγήσει στοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους στὴν 
Συρία καὶ συνεπῶς, ἡ κυβερνῶσα μερὶς τῆς Οὐάσιγκτων θὰ δυνηθεῖ νὰ χειραγωγεῖ μὲ 
τὴν σειρά της τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους μέσῳ Ἀγκύρας. Ἐλπίζουν δὲ ὅτι αὐτὴ 
ἡ, via Ancara, χειραγώγισις θὰ δυνηθεῖ νὰ ἐπεκταθεῖ σὲ ὁλόκληρη τὴν Μέση Ἀνατολὴ 
καὶ τὸ Μάγκρεμπ. Ἡ ἐκτίμησις αὐτὴ ἀποτελεῖ μέγα καὶ ἀσυγχώρητο λάθος τῆς τρε-
χούσης ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Καὶ στὴν πολιτικὴ τὸ λάθος εἶναι χειρό-
τερο ἀπὸ τὸ ἔγκλημα, ὡς γνωστόν. Ἡ συμπεριφορὰ τῆς Τουρκίας, τὸν Μάρτιο τοῦ 
2003, κατὰ τὴν ἀμερικανο-βρετανικὴ ἐπέμβαση στὸ Ἰρὰκ τὸ ἐπιβεβαιώνει ἀπολύτως. 
Ὅπως ἐπίσης, τὸ ἐπεισόδιο μὲ ἐννέα νεκροὺς τοῦ «Μαβῆ Μαρμαρᾶ» στὴν θαλάσσια 
περιοχὴ τοῦ ἰσραηλινοῦ ἀποκλεισμοῦ ἔξω ἀπὸ τὴν Γάζα, ἡ ἀπολύτως ἐχθρικὴ πολι-
τικὴ τῆς Ἀγκύρας ἐναντίον τοῦ Ἰσραὴλ ἡ ὁποία στοχεύει στὴν ἀπόκτηση τῆς ἐμπι-
στοσύνης τοῦ ἀραβομουσουλμανικοῦ κόσμου2 γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν νεο-ὀθωμανικῶν 
της στόχων ἀλλὰ καὶ ἡ μέχρι τελευταίας στιγμῆς ἐπαμφοτερίζουσα στάσις τῆς Τουρκί-
ας στὴν ἐπέμβαση τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Λιβύη ἐνισχύουν κάθε ὑποψία γιὰ τὴν πιστότητα 
τῆς Τουρκίας ὡς συμμάχου τῆς ∆ύσεως, χώρας. ∆υστυχῶς ἡ Οὐάσιγκτων τοῦ Ὀμπάμα, 
ἐμμένει στὴν πολιτικὴ ἐμπιστοσύνης στὴν ἰσλαμιστικὴ κυβέρνηση τῆς Τουρκίας καὶ 
στὸν νεο-ὀθωμανικὸ ἡγεμονισμὸ τοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, ὅπως καὶ στὶς ἀπολύτως 
ἀνυπόστατες προσεγγίσεις τοῦ «light islam». Ἑνὸς μεγέθους δηλαδή, τὸ ὁποῖον κατε-
σκευάσθη στὴν φαντασία μερικῶν νεοφιλελευθέρων ὑπαλλήλων τοῦ Λευκοῦ Οἴκου 
καὶ τοῦ Department of State καὶ τὸ ὁποῖον οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὴν πραγματικότη-
τα ἡ ὁποία καταδεικνύει σαφῶς ὅτι τὸ Ἰσλὰμ εἶναι πρωτίστως ἐγκόσμιος Νόμος καὶ 
κατόπιν μεταφυσική. Ὅπως καταδεικνύει ἐπίσης, ὅτι ἡ μεταφυσικὴ διάστασις τοῦ 
Ἰσλὰμ χρειάζεται ὡς ἐργαλεῖο ἐπιβολῆς τοῦ «ἀλάθητου ἐγκοσμίου Νόμου» ὁ ὁποῖος 
δὲν ἐπιδέχεται οὐδεμιᾶς ἀλλαγῆς ἢ ἀμφισβητήσεως ἐφ’ ὅσον εἶναι θεόπνευστος. Τὰ 
λάθη τῶν Βρεταννῶν στὴν Ἰσμαηλία τοῦ 1930 καὶ στὴν Τεχεράνη τῶν τελευταίων 
ἐτῶν τῆς δυναστείας Παχλαβῆ, τὰ ὁποῖα ἐνίσχυσαν τὴν δημιουργία τοῦ σονιτικοῦ 
καὶ σηιτικοὺ ἰσλαμιστικοὺ κινήματος ἀντιστοίχως, δὲν ἀποτελοῦν μαθήματα γιὰ τὴν 
παροῦσα ἀμερικανικὴ ἐξωτερικὴ πολιτική. Οὔτε καὶ τὰ ἀντίστοιχα λάθη τῆς Οὐάσι-
γκτων στὴν δημιουργία τοῦ ἰσλαμιστικοῦ κινήματος τῶν μουτζαχεντὴν στὸ Ἀφγα-
νιστὰν ποὺ σήμερα θέτει ἐν κινδύνῳ ἀκόμη καὶ τὴν σταθερότητα τῆς κυβερνήσεως 
τοῦ Ἅσεφ Ἅλη Ζαρντάρη τοῦ ἐξωπλισμένου μὲ πυρηνικὰ ὅπλα Πακιστάν.

Ἐπίσης, ἡ παρουσία τοῦ Ἁμπντὲλ Χακὴμ μπὲλ Χάγγ, παλαιοῦ μαχητοῦ τῆς 
ἀλ-Κάϋντα, στὰ Τουρκο-συριακὰ σύνορα ὁ ὁποῖος προετοιμάζει πολεμικὲς ἐπι-
χειρήσεις ἀπὸ τὰ ἐδάφη τῆς Ν/Α Ἀνατολίας ἐναντίον τῆς Συρίας, καθιστᾷ ἀκόμη 

      τῆς πολιτικῆς του ἀπὸ τὸν Πρόεδρο Τρὰμπ στὶς 20/05/2017. Τότε, ὅμως, ποὺ οἱ σειρὲς 
αὐτὲς ἐγράφοντο, ὄλα τὰ σημερινὰ δεδομένα (2017) ἐθεωροῦντο... "ἐπιστημονικὴ φα-
ντασία" τοῦ γραφόντος! 

1.  Βλ. Burry Rubin, «The Obama administration scandals on Syria?», 17 Μαΐου 2012.
2.  Βλ.: 14/09/2011, http://archives-lepost. huffingtonpost.fr/article/ 2011/09/14/2590435 _ 

interview-du-president-du-pyd-parti-kurde-d- opposition-en-syrie.html, Interview accor-
dée par Salih Muhammed, président du PYD au journal Yeni Özgür Politika (la Nouvelle 
politique Libre) en septembre 2011 et traduit par Azadnews.
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πιὸ ἐπικίνδυνη τὴν ἐμφανῆ ἀνάμιξη τοῦ Κάταρ καὶ στὸ μέτωπο τῆς Συρίας ἐν συ-
νεργασίᾳ μὲ τὰ πλέον ἀκραῖα στοιχεῖα τοῦ ἐπαναστατικοῦ ἰσλαμιστικοῦ κινήματος.

ii) Ἐπίσης οἱ Κοῦρδοι τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Συρίας ἀντιλαμβάνονται ὅτι μὲ τὴν 
βοήθεια τοῦ Κάταρ καὶ τῆς Τουρκίας ἐνισχύονται οἱ σονῖτες στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν 
Συρία εἰς βάρος τους. Ἀντιλαμβάνονται ἐπίσης ὅτι ἡ Τεχεράνη θέλει πάςῃ θυσίᾳ νὰ 
κερδίσει ἐπιρροὴ στὸ Ἰρὰκ ὥστε νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ὑποκαταστήσει μία Νέα Συρία 
ἡ ὁποία δὲν θὰ εἶναι πλέον φιλικὴ πρὸς τὰ στρατηγικά της σχέδια γιὰ ἡγεμονία 
στὴν περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ἕνα ὅμως Ἰρὰκ τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι φίλα προ-
σκείμενο πρὸς τὴν Τεχεράνη δὲν ἔχει θέση γιὰ κουρδικὰ ὁμοσπονδιακὰ ἢ ἀνεξάρτη-
τα κρατίδια. Ἄρα δὲν ἔχει θέση γιὰ Κούρδους. Κάτι τέτοιο δὲν ἔχουν σκοπὸ νὰ τὸ 
ἀποδεχθοῦν καὶ δὲν ἔχουν σκοπὸ νὰ δοῦν τὴν δῆθεν «Ἀραβικὴ Ἄνοιξη» νὰ στα-
ματάει μπροστὰ στὰ ὅρια τῶν δικῶν τους περιοχῶν. Εἶναι συνεπῶς σαφὲς ὅτι οἱ 
Κοῦρδοι τῆς περιοχῆς τῆς Συρίας τῆς Τουρκίας καὶ τοῦ Ἰράκ, δὲν πρόκειται νὰ 
ἀνεχθοῦν τὶς δραστηριότητες τοῦ Κάταρ στὴν περιοχὴν αὐτὴν ἀλλὰ οὔτε καὶ τῆς 
Τεχεράνης στὸ Ἰράκ. Στὸ Ἰρὰκ ἄλλωςτε, καταγγέλλουν τὴν φιλο-ἰρανικὴ στάση 
τοῦ σηίτου ἰρακινοῦ Πρωθυπουργοῦ Νούρη ἀλ-Μάλεκη καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ ἰρακι-
νοῦ Κουρδιστὰν κατηγορῶντας τον γιὰ προσπάθεια ἐπιβολῆς σηιτικῆς δικτατορίας 
στὸ Ἰρὰκ λέγει χαρακτηριστικῶς ὅτι: «Maliki is  Iraq's ‘‘defense minister, interior 
minister, intelligence chief and commander of the armed forces. We will never accept a  
return to dictatorship in Iraq»3. Ἡ Στρατηγικὴ τῶν Κούρδων βασίζεται σταθερὰ ἐπὶ 
τοῦ μυστικοῦ δημοψηφίσματος τὸ ὁποῖον διεξήγαγαν οἱ ἴδιοι τὸ ἔτος 2005 καὶ τὸ 
ὁποῖον εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὸ 95% τῶν ψηφισάντων νὰ ἐκφρασθοῦν ὑπὲρ τῆς ἀνε-
ξαρτησίας τοῦ Ἰρακινοῦ Κουρδιστὰν καὶ τῆς ἀποσχίσεώς του ἀπὸ τὸν κορμὸ τοῦ 
ἰρακινοῦ κράτους. Μέχρι τῆς ἐπιτεύξεως αὐτοῦ τοῦ στόχου κλίνουν ὑπὲρ τῆς δια-
τηρήσεως τῆς ἡμιαυτονομίας τῆς Ἀνεξάρτητης Περιφερειακῆς ∆ιοικήσεως τοῦ κουρ-
δικοῦ βορείου Ἰρὰκ καὶ τῆς ἐνδυναμώσεώς του ἀπὸ οἰκονομικῆς, θεσμικῆς καὶ ἀμυ-
ντικῆς πλευρᾶς καὶ βεβαίως, ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ Idrees Mohammed «The secular 
Iraqi Kurdish leadership is also very concerned about the sectarian and ideological 
character of any future regime there. Importantly, Arab Spring in Syria might one day 
open a new gate for landlocked Iraqi Kurdistan to reach the sea»4.

Ἡ ἀγγλοσαξωνικὴ Γεωστρατηγικὴ στὴν Εὐρύτερη Μέση Ἀνατολὴ
καὶ ἡ Φιάλη τοῦ Klein

Εἶναι συνεπώς εξαιρετικῶς ἐπισφαλὴς ἡ ἐπένδυσις αὐτὴ τῆς «special relationship» 
Λονδίνου-Οὐάσιγκτων ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι δὲν διστάζει, γιὰ ἀκόμη μιὰ φορά, βα-
σισμένη σὲ ὀριανταλιστικῆς φύσεως προσεγγίσεις γιὰ τὸ Ἰσλάμ, ἁπλουστευτικὲς δυ-
τικὲς ἀντιλήψεις γιὰ τὴν ἰσορροπία ἰσχύος καὶ τὴν οἰκονομική, στρατιωτικὴ καὶ ἐπικοι-
νωνιακὴ (Al Jazeera) ὑποστήριξη τοῦ Κάταρ νὰ δημιουργήσει ἀκόμη ἕνα Γκόλεμ στὴν 

3.  Idrees Mohammed, 16 may 2012, 16 MAY 2012, http://www. dimpool.com/2012/05/id-
rees-mohammed-towards-the-fulfilment-of-a- dream-turkey-or-kurdistan/

4. Ἔνθ’ ἀν. 
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Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὸ Μάγρεμπ, τὸ ὁποῖον ἤδη ἔχει ἀρχίσει νὰ στρέφεται ἐναντίον 
τοῦ δημιουργοῦ του. Ἡ ἀνάμιξις τοῦ Ἀλ Γκεζύρα* στὶς ἐξεγέρσεις τοῦ Μάγρεμπ, τῆς 
Αἰγύπτου καὶ τώρα τῆς Συρίας εἶναι τόσον προκληρική, ὥστε στὴν περρίπτωση πα-
ραδείγματος χάριν τῆς Λιβύης ἐτοποθέτησαν ἕνα μέλος τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συμβουλίου 
τοῦ ἀλ-Γκεζύρα, τὸν ἀντικαθεστωτικὸ Λίβυο καὶ φίλο τοῦ Ἐμίρη Ἀλ-Θάνη, τὸν Μαχ-
μοὺντ Σσαμὰν ὡς ἐκπρόσωπο τύπου καὶ πληροφοριῶν τοῦ Μεταβατικοῦ Συμβουλίου 
τῆς ‘‘μετεπαναστατικῆς’’ Λιβύης»5. «Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύ-
νης τοῦ Ἐμιράτου ἀνεγνώρισε τὸ ὅτι ἑκατοντάδες καταρινοὶ στρατιῶτες ἐνίσχυσαν 
τοὺς ἐξεγερθέντες στὴν Λιβύη. Πράκτορες τῶν ἀγγλικῶν καὶ γαλλικῶν Ὑπηρεσιῶν 
παρεισέφρησαν στὸ πλαίσιο αὐτῶν τῶν δυνάμεων. Καὶ ὁ Ἐμίρης τοῦ Κάταρ εὐνο-
εῖ πάντοτε τοὺς πλέον ριζοσπάστες ἡγέτες τῶν ἰσλαμιστῶν, ὅπως π.χ. τὸν Ἁμπντὲλ 
Χακὴμ μπὲλ Χάγγ», ἕνα πρῴην μαχητὴ τῆς «ἀλ-Κάϋντα, [...] καὶ ἕνα ἀκόμη ἰσλαμιστὴ 
ἐξτρεμιστή, τὸν Ἰσμαῆλ Σάλαμπη, ὠχυρωμένο στὴν Κυρηναϊκή’’»6. Ἄλλωςτε ἤδη ἀπὸ 
τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2011, ἔχουμε σαφεῖς καταγγελίες ἐναντίον τῶν ἀναμίξεων τοῦ 
Qatar «ἀπὸ τὸν  Πρωθυπουργὸ τοῦ Ἐθνικοῦ Μεταβατικοῦ Συμβουλίου, τῆς Λιβύης, 
τὸν Μαχμοὺντ Γκαμπριήλ, ὁ ὁποῖος παρῃτήθη ἀπὸ τὸ Συμβούλιο καταγγέλλοντας 
τὶς δυσάρεστες ἀναμίξεις τοῦ Κάταρ στὴν λειτουργία του. Ὁ Πρέσβυς του στὸν OHE 
πῆγε πιὸ μακρυὰ καταγγέλλοντας ὅτι: ‘‘Τὸ Κάταρ χρηματοδοτεῖ ἀφειδῶς τὰ ἰσλαμι-
στικά κόμματα προσπαθῶντας vὰ κυριαρχήσει ἐπὶ τῆς Λιβύης’’»7.

ii) Ἐπιμένομε ἰδιαιτέρως ἐπὶ τοῦ σημείου αὐτοῦ, διότι ἡ πιθανοτάτη ἄνοδος 
στὸν Προεδρικὸ θῶκο τῆς Aἰγύπτου τοῦ Μ. Μόρση, ὑποψηφίου τῶν Ἀδελφῶν, 
θὰ ἐντείνει τὴν πίεση ἐπὶ τοῦ Ἰσραήλ, θὰ ἐνισχύσει τὴν ἀδιαλλαξία τῆς θυγα-
τρικῆς τῆς Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητος στὴν Γάζα, δηλαδὴ τῆς Χαμᾶς, ἀπο-
μακρύνοντας κάθε πιθανότητα προσεγγίσεως τοῦ Ἁμπᾶς μὲ τὴν ἡγεσία τῆς 
Χαμᾶς καὶ βεβαίως τὴν ὅποια δυνατότητα καὶ πιθανότητα ἐξευρέσεως λύσεως 
στὸ παλαιστινιακὸ ζήτημα. Συμπέρασμα ποὺ προκύπτει ἀβιάστως, ἐφ’ ὅσον τὸ 
Ἰσραὴλ δὲν θὰ ἔχει ἐπίσημον συνομιλητὴν ἀπὸ παλαιστινιακῆς πλευρᾶς.

Τὸ παράλογο αὐτὴς τῆς πολιτικῆς τῆς Oὐάσιγκτων ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ 
ὅτι ἡ μὴ ἐπίλυσις τοῦ παλαιστινιακοῦ προβλήματος καὶ οἱ ἐξ αὐτοῦ προκύπτου-
σες ἐντάσεις στὸν ἀραβομουσουλμανικὸ κόσμο, θὰ ἐνισχύουν τὰ ἐξτρεμιστικὰ 
ἰσλαμιστικὰ κινήματα στὴν περιοχή, θὰ ἡρωοποιοῦν τὴν ἀλ-Κάϊντα καὶ θὰ 
ἐντείνουν τὸ χάος στὴν Εὐρύτερη Μέση Ἀνατολὴ παίζοντας οὐσιαστικὰ τὸ 
παιγνίδι τοῦ Ἰράν, ἐνισχύοντας τὴν παρεμβατικὴν ἱκανότητα τῆς Μόσχας καὶ 
τοῦ Πεκίνου, ὑλοποιῶντας ἐν ὀλίγοις τοὺς χειρότερους ἐφιάλτες τῆς Oὐάσι-
γκτων! Εἶναι τόσο δύσκολο vὰ τὰ κατανοήσει ὅλα αὐτὰ ὁ Zbigniew Brzezinsky;

*   Ἡ παρατήρησίς μου αὐτὴ ἐπαληθεύθη καὶ ἐπεβεβαιώθη περιτράνως μετὰ ἀπὸ τὴν πρό-
σφατη γενικὴ (Ἰούλιος 2017) καταδίκη τοῦ ἀλ-Γκεζύρα ἡ οποία ἐξετοξεύθη ἀπὸ ὅλα 
τὰ κράτη τοῦ Κόλπου μετὰ τὴν ἀπομόνωση του Κάταρ, τῇ εἰσήγησει τοῦ Προέδρου 
Τρὰμπ στὶς 20/05/2017.

5.  Christophe Boltanski et (à Doha) Vincent Jauvert, «Qatar. Les liaisons dangereuses», Le 
Nouvel Observateur, http://tempsreel.nouvelobs.com/movne/20111227.OBS7586/qatar-
les-liaisons- dangereuses.html [Ἀπόληψη: 21/05/2012]

6. Ἔνθ’ ἀν. 
7. Αὐτόθι
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4) Ἀναφορικῶς πρὸς τὸν ρόλο τοῦ Κάταρ στὴν ἀνακατανομὴν αὐτὴ τῆς ἰσχύος 
στὴν Εὐρύτερη Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὸ Μπάγκρεμπ πρέπει vὰ σημειώσομε ὅτι ἡ Χαμᾶς 
ἔχει ἀρχίσει ἤδη νὰ μετακινεῖται πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς Nτόχα στὸ πλαίσιο μιᾶς νέας δι-
μεροῦς ἰρανο-καταρινῆς συνεργασίας τοπικῆς ἰσχύος, καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἐπίσης 
στηριζόμενων ἀπὸ τὸ Κάταρ Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων τῆς Αἰγύπτου καὶ μέσῳ τῶν 
3.000 ὑπογείων τοῦνελ ποὺ συνδέουν τὸ Σινᾶ μὲ τὴν Λωρίδα τῆς Γάζης. Ἔτσι λοιπὸν 
παρατηροῦμε ὅτι ἡ σονιτικὴ καὶ οὐαχαβιτικὴ Ντόχα τοῦ Ἐμίρου Ἀλ-Θάνη ἡ ὁποία 
διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μὲ τὴν... Τεχεράνη, λόγῳ τῆς ἀντιπαλότητός της μὲ τὴν Σαου-
δικὴ Ἀραβία, ἐλαφραίνει τὸ Ἰρὰν ἀπὸ μεγάλο μέρος τοῦ οἰκονομικοῦ καὶ ἐπιχειρη-
σιακοῦ βάρους ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ ὑποστήριξις τῆς Χαμᾶς στὴν Γάζα, ἀλλὰ καὶ τῆς Χεζ-
μπαλᾶ στὸν Λίβανο, ἰδιαιτέρως τώρα ποὺ ἡ Τεχεράνη ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ βάρη 
τοῦ οἰκονομικοῦ ἐμπάργκο τὰ ὁποία τῆς ἔχει ἐπιβάλλει ἡ ∆ύσις. Λειτουργῶντας ὅμως 
ἔτσι τὸ Κάταρ, καὶ ἀκυρώνοντας ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ἐπιπτώσεων τοῦ δυτικοῦ 
οἰκονομικοῦ ἐμπάργκο ἐπὶ τοῦ Ἰράν, ἐπιτρέπει στὴν Τεχεράνη νὰ συνεχίζει ἀνενόχλη-
τη τὸ πυρηνικό της πρόγραμμα ὑλοποιῶντας τοὺς ἐφιάλτες τῆς ∆ύσεως, τῶν ΗΠΑ καὶ 
τοῦ Ἰσραὴλ καὶ δημιουργώντας ὅλες τὶς προϋποθέσεις γιὰ ἁλυσιδωτὲς θερμὲς ἐκρήξεις 
στὴν περιοχὴ μεταξὺ Συρίας, Ἰορδανίας, Τουρκίας, Ἰσραήλ, Λιβάνου καὶ Αἰγύπτου 
ποὺ θὰ καταλήξουν στὴν γενικὴ ἀνάφλεξη τῆς Εὐρύτερης Μέσης Ἀνατολῆς. Καὶ νὰ 
σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν τῇ ἀνοχῇ, ἂν ὄχι τῇ προτροπῇ τῶν ΗΠΑ καὶ 
τῆς Βρεταννίας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀμήχανη συμμετοχὴ τῆς Γαλλίας τοῦ Σαρκοζύ! Κἄτι 
ποὺ ἐνθυμίζει ἔντονα τὴν φιάλη τοῦ Felix Klein ἡ ὁποία εἶναι «μιὰ κλειστὴ ἐπιφάνεια 
χωρὶς ὅρια καὶ προσανατολισμό, δηλαδὴ μία ἐπιφάνεια στὴν ὁποία δὲν μπορεῖ κα-
νεὶς νὰ προσδιορίσει ‘‘ἐσωτερικὸ’’ καὶ ‘‘ἐξωτερικό’’». ∆ηλαδή, κάτι ἀνάλογο μὲ τὴν 
σύγχρονο ἀγγλοσαξωνικὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρύτερη Μέση Ἀνατολή8!

5) Ὁ ἀνταγωνισμὸς μεταξὺ Ντόχα καὶ Ρυὰντ ἔχει ἤδη μεταφερθεῖ στὰ ἐδάφη τῆς 
Συρίας ὅπου καὶ οἱ δύο πλευρὲς προσπαθοῦν vὰ ἐλέγξουν γιὰ λογαριασμόν τους 
τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς σονιτικῆς, ριζοσπαστικῆς ἰσλαμιστικῆς ἀντιστάσεως ὑπὸ 
τὴν ἀνοχὴν τῆς Oὐάσιγκτων. Βεβαίως ἡ ἀντιπαλότης αὐτὴ μετεφέρθη ἐσχάτως καὶ 
στὰ ἐδάφη τοῦ Λιβάνου, ὅπου στὴν Τρίπολη ἤρχισε ἤδη θερμὴ ρῆξις μεταξὺ τῶν ση-
ϊτῶν ἁλαουηϊτῶν καὶ τῶν σονιτῶν οἱ ὁποῖοι ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὸ Κάταρ, μετὰ ἀπὸ 
τὴν δολοφονία δύο σονιτῶν σεΐχηδων ἀπὸ τὶς Λιβανικὲς Ἔνοπλες ∆υνάμεις. Ἤδη 
ἡ διάστασις αὐτὴ ἤρχισε νὰ ἀφήνει τὰ σημαδιά της σὲ πολιτικὸ — πρὸς στιγμὴν — 
ἐπίπεδο μεταξὺ τῆς σονιτικῆς ἀντιπολιτεύσεως στὸν Λίβανο καὶ τῆς Xεζμπαλᾶ9. Στὸ 
σημεῖον ὅμως αὐτὸ τίθεται τὸ ἐρώτημα: ποιόν θὰ συνεχίζει νὰ ὑποστηρίζει τὸ Κάταρ; 
Τὴν φιλοϊρανικὴ Xεζμπαλᾶ ἰκανοποιῶντας τὴν Τεχεράνη, δηλαδὴ τὴν «σύμμαχό 
του» ἐναντίον τῶν Σαουδαράβων, ἢ μήπως θὰ πρέπει νὰ συνεχίσει νὰ ὑποστηρίζει 
τὸ courant principal sunnite οἱ ὁποῖοι ἀντιστρατεύονται τὸ καθεστὼς τοῦ Ἄσαντ, 
ποὺ φαίνεται νὰ εἶναι ἀναμεμιγμένο καὶ αὐτὸ στὴν λιβανικὴν αὐτὴν ἀνάφλεξη γιὰ 
λόγους ἀντιπερισπασμοῦ ἀλλὰ καὶ ἐξουδετερώσεως τῆς φιλοτεχερανικῆς πολιτικῆς 
τοῦ Κάταρ; Ὁρίστε λοιπόν, ἀκόμη μιὰ φορὰ ἐνώπιόν μας ἡ Φιάλη τοῦ Klein!

8. Βλ. http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouteille_de_Klein
9.  AFP, Mardi, 22 Mai 2012, http://ww/canal-info.ca/fr/monde/ liban-heurts-meurtriers-

a-beyrouth-craintes-dun-debordement-de-la- crise-syrienne [Ἀπόληψις: 4 Ιουνίου 2012].
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Ὑπάρχουν ὀφέλη γιὰ τὶς HΠA ἀπὸ τὴν ὑποστήριξη 
ἢ ἀνοχὴ τῆς πολιτικῆς τῆς Ντόχα; Μᾶλλον ὄχι...

Ἀναφορικῶς λοιπὸν πρὸς τὴν ἀμερικανικὴν προσέγγιση πρέπει νὰ τεθοῦν ἐπίσης 
σοβαρὰ ἐρωτηματικὰ στὸ κατὰ πόσον ἔχουν ἀντιληφθεῖ οἱ μαθητευόμενοι μάγοι 
τοῦ Dept of State τῶν ∆ημοκρατικῶν ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι τὰ ὀφέλη τῶν HΠA ἀπὸ 
αὐτὴν τὴν ἀνάμειξή τους. Εἶναι πολὺ πιθανὸν τὸ ἐπικρατοῦν κριτήριο στὸν Λευκὸν 
Οἶκο νὰ εἶναι ἐπιθυμητὰ ἐκλογικὰ ὀφέλη ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν τοῦ Νοεμβρίου, ὅποῦ 
ἡ διοίκησις Ὀμπάμα θὰ προσπαθήσει νὰ παρουσιάσει «σημαντικὸ ἔργο διασπορᾶς 
δημοκρατίας στὴν Εὐρύτερη Μέση Ἀνατολή». Καὶ ἐδῶ, ὅμως, πρόκειται γιὰ μέγα 
λάθος. ∆ιότι ἡ Ντόχα καὶ τὸ Ρυὰντ γνωρίζουν πολὺ καλὰ πῶς νὰ κινηθοῦν στὴν 
περιοχὴ καὶ μάλιστα στὰ τουρκοσυριακὰ σύνορα, πῶς νὰ προμηθεύσουν χρήματα 
καὶ ὅπλα στὴν ἀντι-ἀσαντικὴ ἀντίσταση, πῶς νὰ συνεργασθοῦν καὶ μὲ ποιούς στὴν 
Ἄγκυρα. ∆ὲν ἔχουν ἀνάγκη κἄποιας μορφῆς συντονισμὸν ἀπὸ πλευρᾶς ΗΠΑ. Τὸ 
μόνον ποὺ ἔχουν ἀνάγκη εἶναι τὴν ἀνοχή της. Ὅταν ὅμως τὸ παιγνίδι τελειώσει καὶ 
ἡ μπααθικὴ κυβέρνησις τῆς Συρίας πέσει, τότε ποιός θὰ μπορέσει νὰ ἀναχαιτίσει τὰ 
δύο κράτη τοῦ Κόλπου ἀπὸ τὴν διανομὴ τῆς λείας; Μήπως τότε κανεὶς δὲν θὰ ἔχει 
ἀνάγκη τὶς καλὲς ὐπηρεσίες τῆς Οὐάσιγκτων; Μήπως τότε οἱ Κοῦρδοι, οἱ ἁλαου-
ηῖτες καὶ οἱ σονῖτες προχωρήσουν σὲ μία ἀνηλεῆ ἀλληλοσφαγὴ ἡ ὁποία θὰ ὁδηγή-
σει στὴν τριχοτόμιση τῆς Συρίας καὶ τὴν ἀστάθεια στὴν Τουρκία; Καὶ πῶς θὰ συ-
μπεριφερθεῖ τότε τὸ Ἰράν; Καὶ ποιός θὰ ἀναχαιτίσει τότε τὴν Τεχεράνη; Μήπως τὸ 
Κάταρ ποὺ χρειάζεται ὁπωσδήποτε τὴν στήριξη τῆς Τεχεράνης ἔναντι τοῦ Ρυάντ; 
Ἡ μήπως ἡ Τουρκία ἡ ὁποία θὰ χρειάζεται ἐπίσης τὴν στήριξη τῆς Τεχεράνης γιὰ νὰ 
ἀντιμετωπίσει τὴν δημιουργία καὶ δευτέρου Κουρδικοῦ κράτους δίπλα στὸ κουρ-
δικὸ κρατικὸ μόρφωμα τοῦ βορείου Ἰράκ;

Ἀλλά, ἂν παγιωθεῖ μία τέτοια συμμαχία μεταξὺ Ἰρὰν-Τουρκίας καὶ Κάταρ 
τί θὰ συμβεῖ μὲ τὴν Χεζμπαλᾶ στὸν Λίβανο καὶ τὴν Χαμᾶς στὴν Γάζα; Μὴ λη-
σμονοῦμε ὅτι μία τέτοια συμμαχία ὑφίσταται σχεδόν, μεταξὺ Κάταρ καὶ Τουρ-
κίας μὲ ἀντικείμενο τὴν πτώση τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ. Ἐπίσης ὑφίσταται με-
ταξὺ Κάταρ καὶ Τεχεράνης μὲ ἀντικείμενο τὸν κοινὸ ἐχθρὸ τῆς Σαουδικῆς Ἀρα-
βίας. Καὶ ὑφίσταται ἀκόμη καὶ μεταξὺ Τουρκίας καὶ Τεχεράνης μὲ ἀντικείμενο 
τὸ κοινὸ ἀποσχιστικὸ κουρδικὸ πρόβλημα.

∆ὲν ἀπομένει πλέον παρὰ μία καλὴ σύσφιγξις τῶν τριμερῶν σχέσεων ἐπὶ 
μιᾶς γενικωτέρας βάσεως ἡγεμονίας στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ ὁ νέος ἀντιδυτι-
κός, ἀντισημιτικὸς καὶ ἀντιαμερικανικὸς πυρὴν θὰ εἶναι ἕτοιμος. Τὸ μόνον ποὺ 
λείπει εἶναι μία ὀνομασία. Νὰ τὸ ὀνομάσομε παραδείγματος χάριν ἀλ-Ντάουα 
ἀλ Ἰσλαμέϋα ἀλ Μουτάχεντα (Ἡνωμένη Ἰσλαμικὴ Κλῆσις).*

Ἄλλωςτε ἕνα καλὸ οἰκονομικὸ κίνητρο, μὲ ὑψηλὴ οἰκονομικὴν ἀπόδωση ὅπως 
φαίνεται πρέπει νὰ εἶναι καὶ τὸ φυσικὸν ἀέριο, τὸ ὁποῖον ἡ μὲν Τουρκία βλέπει νὰ 
ἀπομακρύνεται ὅλον καὶ περισσότερον ἀπὸ τὶς δυνατότητές της, ἐνῷ οἱ ἰσχυρὲς 
βιομηχανίες φυσικοῦ ἀερίου θὰ ἤθελαν πολὺ νὰ ἀποκτήσουν. Τέτοιες ἀκριβῶς 

*    Ὅλα αὐτὰ ἐδέχθησαν ἕνα ἰσχυρὸ ἀποτρεπτικὸ πλῆγμα, μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ 
Προέδρου Τρὰμπ στὸ Ρυάντ, στις 20/05/2017. ∆ηλαδή, πέντε ὁλόκληρα ἔτη μετὰ ἀπὀ 
τὴν  συγγραφὴ τοῦ ἀνὰ χεῖρας κειμένου!
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εἶναι οἱ περιπτώσεις τοῦ Ἰρὰν καὶ τοῦ Κάταρ ποὺ βλέπουν ὡς ἄκρως ἐνδιαφέρου-
σα λεία τὸ φυσικὸν ἀέριο τῆς Συρίας καὶ τὰ νεο-ἀκαληφθέντα ἀποθέματά του 
τῶν ὁποίων τὸ κέντρον ἐντοπίζεται στὴν Κααράα, κοντὰ στὴν πόλη Χόμς10. Συ-
νεπῶς, ὁ ἀνταγωνισμὸς τῶν σημαντικῶν ἐνδιαφερομένων γιὰ τὸ φυσικὸ ἀέριο, 
τὸ ὁποῖον ἀλλάζει τοὺς ὅρους τῆς γεωπολιτικῆς τοῦ πετρελαίου μὲ νέους, αὐτοὺς 
τῆς καθαρᾶς ἐνεργείας ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἡ ∆ύσις, εἶναι ἐμφανὴς καὶ στὴν περίπτω-
ση τῆς Συρίας, τῆς ὁποίας ἡ ἐτησία παραγωγὴ ἐγγίζει τὰ 6.040.000.000m3 (ὑπολο-
γισμός: 2008) καὶ τὰ ἀποδεδειγμένα ἀποθέματα ἐγγίζουν τὰ 240.700.000.000m3 
(ἐκτίμησις: 1/1/2010). Ἐπίσης, σὲ περίπτωση ἐλέγχου τῆς Συρίας ἀπὸ τὴν Τεχε-
ράνη, μέσῳ τῆς Χεζμπαλᾶ, καὶ τοῦ Λιβάνου μέσῳ Συρίας, κατὰ τὰ πρότυπα τῆς 
Συρίας καὶ τοῦ Μεγάλου Λιβάνου μετὰ τὴν δημιουργίαν τῶν κρατῶν καὶ τῶν Συμ-
φωνιῶν τοῦ Λονδίνου (βλ. Χάρτη 1), ἡ Τεχεράνη θὰ δύναται νὰ συμμετέχει στὸν 
ἔλεγχο τῶν τεραστίων ἀποθεμάτων τῆς Λεκάνης τῆς Λεβαντίνης, δημιουργῶντας 
σοβαρὰ προβλήματα στὸ Ἰσραὴλ στὰ ζητήματα τῆς ἐξορύξεως τῶν ἰδικῶν του 
ἀποθεμάτων τὰ ὁποῖα γειτνιάζουν μὲ τὴν ΕΕΖ τοῦ Λιβάνου, ὅπου ὑπάρχει ζώνη 
ἀμφισβητήσεως τῶν ὁρίων τῶν ΕΕΖ Λιβάνου-Ἰσραήλ. Εἶναι λοιπόν, φυσιολογικὴ 
ἡ ἐμπλοκὴ τῶν μεγάλων δυνάμεων στὸν τομέα τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, σὲ διεθνὲς 
ἐπίπεδο: ἡ Ρωσσία (588.900.000.000m3/an, ἐκτίμησις 2008, 1η δύναμις διεθνῶς), 
τὸ Ἰρὰν (116.300.000.000m3, ἐκτίμησις 2008, 4η δύναμις διεθνῶς) καὶ τὸ Κάταρ 
(76.980.000.000m3/an, ἐκτίμησις 2008, 11η δύναμις διεθνῶς).

10.  Βλ. (AFP / 16 août 2011, ἀπόληψη: 4 Ἰουνίου 2012): «Syrie: découverte d'un champ 
gazier dans le centre du pays» http://www. romandie.com/news/archives/_Syrie_ 
decouverte_d_un_champ_gazier_dans_le_centre_du_pays160820111808.asp?

Χάρτης 1: Ἡ Συρία καὶ ὁ Μεγάλος Λίβανος μετὰ τὴν ἀνακήρυξή τους ὡς κράτη (1920) 
καὶ τὴν Συμφωνία τοῦ Λονδίνου (1922)
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Τότε ὅμως τίθεται ἀκόμη ἕνα κρίσιμον ἐρώτημα: πῶς θὰ τὰ ἀντιληφθεῖ ὅλα 
αὐτὰ ἡ ἴδια ἡ Οὐάσιγκτων καὶ τὸ Λονδῖνον, ἡ Μόσχα καὶ ἡ Κίνα, ἡ Ἱερουσαλὴμ 
ἀλλὰ καὶ τὰ ἀντίστοιχα ἑβραϊκὰ λόμπυς στὴν Οὐάσιγκτων καὶ τὸ Λονδῖνον; 
Καὶ πάλιν ὁ Felix Klein μᾶς χαμογελᾷ πονηρά!

Τὸ Κουρδιστὰν ὡς πρόβλημα ἀλλὰ καὶ ὡς λύσις 
ρεαλιστικῆς ἀνακατομῆς ἰσχύος στὴν περιοχὴ

Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπὶ μέρους, ἀλλὰ πολὺ σημαντικά, ἐπακόλουθα αὐτῆς τῆς «με-
σανατολικῆς πολιτικῆς» τῆς Οὐάσιγκτων, τῆς ἀνεχομένης τὴν γεωστρατηγικὴ 
προβολὴ ἰσχύος τοῦ Κάταρ καὶ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας στὴν Συρία εἶναι καὶ ἡ 
ἀπόλυτος ἀντίθεσις ποὺ διατηροῦν γιὰ αὐτὴν οἱ Κοῦρδοι τῆς Συρίας.

Ἡ ἀνωριμότης καὶ ἡ προχειρότης τῆς πολιτικῆς αὐτῆς τῆς διοικήσεως 
Ὀμπάμα στὴν περιοχὴ ἔχει σημειωθεῖ καὶ ὑπογραμμισθεῖ πολλαπλῶς καὶ ἀπὸ 
ἀπολύτως ἐγκύρους ἀναλυτὰς ὅπως ὁ Burry Rubin11 ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ πλέον 
ἔγκυρα ἀμερικανικὰ ΜΜΕ, προσκείμενα μάλιστα στὸ ∆ημοκρατικὸ κόμμα 
τοῦ Ὀμπάμα, τὰ ὁποῖα καταγγέλλουν ὅτι «Syrian rebels get influx of arms with 
Gulf Neighbors' Money, U.S. coordination»12! Καὶ τὰ ἐρωτήματα ποὺ τίθενται 
ἀπὸ τὴν διεθνῆ κοινότητα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς Κούρδους τῆς Συρίας εἶναι: Ποιά 
ἀκριβῶς εἶναι ἡ οὐσιαστικὴ σημασία αὐτῆς τῆς ἀμερικανικῆς ‘‘coordination’’ 
καὶ σὲ τί ἀκριβῶς τὴν χρειάζονται οἱ ἀντικαθεστωτικοὶ ἐξεγερθέντες; Καὶ εἶναι 
εὔλογο τὸ σχόλιον τοῦ B. Rubin, ὁ ὁποῖος ἑρμηνεύει αὐτὴν τὴν ἀμερικανικὴ 
στάση ὡς ἀπόλυτον ἀμηχανία καὶ προσπάθεια τοῦ Ὀμπάμα νὰ κερδίσει προε-
κλογικὰ ὀφέλη ἀπὸ ἐνέργειες ἄλλων [καὶ δαπάναις ἄλλων, θὰ προσέθετα ἐγὼ] 
χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ ἐλέγξει τὸ μέγα θέμα: «Who is getting the weapons?» Καὶ 
αὐτὸ διότι: «Ὑπάρχουν πολλὰ διαφορετικὰ πρόσωπα καὶ ὁμάδες στὴν συρι-

11.  Γράφει χαρακτηριστικῶς ὁ B. Rubin: «When a delegation of Syrian Kurdish rebels 
recently visited Washington, D.C., the State Department met them to ask for a favor. 
What was it? The Obama administration urged them to join the Syrian National Coun-
cil (SNC), the organization created by the U.S. government through Turkey to lead the 
opposition movement and receive Western aid for all Syrian opposition groups. But 
the Turkish Islamist regime, which Obama put in charge of forming the SNC, put the 
Muslim Brotherhood in control, a fact I pointed out within hours of the announcement 
of the SNC leaderships names. Now that several SNC leaders have resigned complain-
ing about Brotherhood domination, followed by some Arab journalists pointing out the 
obvious Brotherhood domination at the SNCs last meeting, that reality is clear. But the 
implications of such an incredibly foolish policy — America putting an anti-American, 
antisemitic group into the ‘‘official’’ leadership of Syrias rebels - have never been prop-
erly examined as a case study for Obamas disastrous Middle East policy».

12.  Bλ.: Washington Post with the headline, «Syrian rebels get influx of arms with Gulf 
Neighbors' Money, U.S. coordination». http://www.washingtonpost.com/world/nation-
al-security/syrian-rebels- get-influx-of-arms-with-gulf-neighbors-money-us-coordina-
tion /2012/05/15/gIQAds2TSU_storyhtml?tid=pm _ world _ pop
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ακὴ ἀντιπολίτευση. Κάποιοι εἶναι Σαλαφηῖτες οἱ ὁποῖοι συνεννοοῦνται πολὺ 
καλὰ μὲ τὴν ἀλ-Κάϋντα. Κάποιοι εἶναι Ἀδελφοὶ Μουσουλμᾶνοι. Κάποιοι εἶναι 
πρῴην ἀξιωματικοὶ τῶν Συριακῶν Ἐνόπλων ∆υνάμεων καὶ σχετικῶς ἀπολι-
τικοὶ καὶ κάποιοι ἄλλοι εἶναι φιλελεύθεροι οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν πραγματικὰ 
τὴν δημοκρατία. Πάντως, ὅπως κι ἂν ἔχει τὸ ζήτημα, ὅποιος καὶ ἂν ἔχει αὐτὰ 
τὰ ὅπλα θὰ ἀποκτήσει τρομακτικὴ δύναμη. Συνεπῶς τί θὰ σήμαινε τὸ ὅτι ἡ πα-
ροχὴ ὅπλων συντονίζεται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ἐὰν αὐτὰ καταλήγουν στοὺς ἐπαναστα-
τημένους ἰσλαμιστές;»13.

Ἂς ληφθεῖ ἐπίσης ὑπ’ ὄψιν, ὅτι τὸ Ἐθνικὸ Κουρδικὸ Συμβούλιο (KNC) τὸ 
ἑδρεῦον ἐν Οὐάσιγκτων, ἐλέγχει τὸ Κουρδικὸ ∆ημοκρατικὸ Κόμμα τῆς Συρίας 
τὸ ὁποῖον μὲ τὴν σειρά του διατηρεῖ στενὲς σχέσεις μὲ τὴν Κουρδικὴ Περιφε-
ρειακὴ ∆ιοίκηση (Kurdish Regional Government) στὸ Ἐρμπὶλ (Ἰράκ), ὑπὸ τὸν 
Πρόεδρο Μασοὺντ Μπαρζάνη. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν ἐμποδίζει τὸ φίλα προ-
σκείμενο στὸ PKK κουρδικὸ κόμμα τῆς Unité Democratique τοῦ Σάλεχ, νὰ 
συνεργάζεται μὲ τὴν ἰρακινὴ κουρδικὴ Περιφερειακὴ ∆ιοίκηση τοῦ βορείου 
Ἰρὰκ στηρίζοντας τὴν κουρδικὴ συνάντηση τῶν τεσσάρων ἀντιπροσωπιῶν 
τῶν Κούρδων τῆς Περιοχῆς (Συρία, Ἰράν, Ἰράκ, Τουρκία) τῆς 14ης Μαρτίου 
τοῦ 2011 καὶ καταγγέλοντας ὅτι «στὴν Συρία, πίσω ἀπὸ τὶς ἔνοπλες δυνάμεις 
ἀντιστάσεως κρύβονται ἡ Τουρκία καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία. Ἡ Τουρκία 
εἰδικά, κάμνει ὅ,τι μπορεῖ ὥστε οἱ Κοῦρδοι νὰ μὴ ἔχουν τὸ παραμικρὸ ὄφελος», 
ἐξήγησε ὁ Μωχάμαντ Σάλεχ. «Ἡ παρουσία τῶν ἀντιφρονούντων Σύρων στὴν 
Τουρκία, ὅπως στὴν Ἀντάλυα, στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ στὴν Ἄγκυρα ἀπο-
τελεῖ μέρος αὐτοῦ τοῦ σχεδίου»14. Ἐπίσης ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ἰσλαμιστικὴν 
κυβέρνηση Ἐρντογάν, καταγγέλλει ὅτι «ὁ τοῦρκος πρωθυπουργὸς Ἐρντογὰν 
καὶ τὸ κόμμα του ἔχουν τὸ συγκεκριμένο καθῆκον νὰ ἐγκαθιδρύσουν ἰσλαμι-
στικὰ καθεστῶτα δῆθεν ‘‘μετριοπαθῆ’’ καὶ νὰ μὴ παραχωρήσουν κανένα δι-
καίωμα στοὺς Κούρδους. Αὐτὴ ἡ ἀποστολὴ ἀνετέθη στὸν Ἐρντογὰν ἀπὸ τὸ 
ΝΑΤΟ κατὰ τὴν συνάντησή του στὶς ΗΠΑ μὲ τὸν Τζὼρζ Μποὺς τὸν Νοέμβριο 
τοῦ 2007. Ἡ ὑπόθεσις μεταξὺ Τουρκίας καὶ Ἰσραὴλ ποὺ παρατηροῦμε σήμερα 
μὲ τὸ σκάφος Μαβὶ Μαρμαρᾶ, ἀποτελεῖ μέρος αὐτῆς τῆς ἀποστολῆς. Ὁ σκοπός 
της εἶναι νὰ γίνει ἀποδεκτὸ τὸ Κόμμα AKP τοῦ Ἐρντογὰν στὸν ἀραβομουσουλ-
μανικὸ κόσμο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. [...]. Ἡ παρουσία τῶν μελῶν τῶν Ἀδελφῶν 
Μουσουλμάνων σὲ αὐτὴν τὴν ἀντιπροσωπεία [:ἐννοεῖ τὸ Ἐθνικὸ Συριακὸ Συμ-
βούλιο, ποὺ συντονίζει τοὺς ἀντι-ἀσαντικοὺς στὴν Συρία] ἔχουν πολὺ στενὲς 
σχέσεις μὲ τὸ AKP. Ὁ Ἐρντογὰν δὲν ἐπιθυμεῖ ἐπίλυση τῆς κουρδικῆς ὑποθέσε-
ως καὶ χρησιμοποιεῖ τοὺς σύρους ἀντιφρονοῦντας γιὰ τὰ ἰδικά του, ἀποκλει-
στικῶς, συμφέροντα. Ἔχει ἐξαπολύσει ἀντικουρδικὴ προπαγάνδα σὲ ὅλες 

13.  Βλ.: «Two Obama Administration Scandals on Syria?», http://pjmedia.com/barryru-
bin/2012/05/17/two-obama-administration- scandals-on-syria/?singlepage=true [Down-
loaded: mai 21, 2012]

14.  Βλ.: 14/09/2011, http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/ 2011/09/14/2590435_in-
terview-du-president-du-pyd-parti-kurde-d-opposition-en-syrie.html, Interview accordee 
par Salih Muhammed, president du PYD au journal Yeni Ozgur Politika (la Nouvelle 
politique 5 Libre) en septembre 2011 et traduit par Azadnews.
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τὶς πόλεις τοῦ ∆υτικοῦ Κουρδιστὰν [ἐννοεῖ τὴν κουρδικὴ περιοχὴ στὴν Β/Α 
Συρία]. Αὐτὸ δὲν γίνεται τυχαίως»15.

∆εδομένων τῶν ἀνωτέρω, ἡ ἡγεσία τῶν Κούρδων τῆς Συρίας καταλήγει νὰ προ-
τιμᾷ τὸν πολυτεμαχισμὸ τῆς χώρας σὲ ἐθνοτικοὺς θυλάκους οἱ ὁποῖοι ἀφ’ ἑνὸς θὰ 
ἀποτελέσουν «ἀσφαλεῖς νησῖδες» μικρῶν ὁμοσπονδιακῶν (;) ἐθνοτικῶν κρατιδίων 
καὶ ἀφ’ ἑτέρου, ὐποστηρίζοντας τὴν πολιτικὴ ἀπομονώσεως τοῦ Ἰρὰν ποὺ ἀποτε-
λεῖ στόχο γιὰ τὶς ΗΠΑ καὶ τὸ Λονδῖνο, θὰ καταργοῦν ἀπὸ γεωγραφικῆς ἐπόψε-
ως τὶς παρεμβατικὲς δυνατότητες τῆς Τεχεράνης, μέσῳ ἀνυπάρκτου πλέον  Συρίας, 
πρὸς τὴν Χεζμπαλᾶ καὶ τὴ Χαμᾶς16. Συνεπῶς, ἐνώπιον ἀναλόγων ἐξελίξεων πρέπει 
νὰ ἀναζητήσομε κάποιες ἀπαντήσεις-κλειδιὰ στὶς ἀνωτέρω ἐρωτήσεις ἀρχίζο-
ντας ἀπὸ τὰ κεντρικὰ ὄργανα τῶν Κούρδων, τὰ ὁποῖα καταθέτουν συγκεκριμένες 
προτάσεις. Ὁ Sherkoh Abbas, ἡγέτης τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τοῦ Κουρδιστὰν μὲ 
ἕδρα τὴν Οὐάσιγκτων, θεωρεῖ ὅτι ἡ διαίρεσις τῆς Συρίας σὲ ὁμόσπονδα ἐθνοτικὰ 
κρατίδια, ὑπαγόμενα σὲ μία χαλαρὴ συνομοσπονδιακὴ διοίκηση, δύνανται νὰ δι-
ακόψουν τοὺς διαύλους μεταξὺ τῆς Συρίας καὶ τῆς σηιτικῆς ἡμισελήνου, τῆς ἡγε-
μονευομένης ἀπὸ τὸ Ἰράν. Τὴν πρότασή του αὐτὴν τὴν στηρίζει στὴν βάση δύο 
σημαντικῶν ἐπιχειρημάτων: i) τοῦ ὅτι οἱ Κοῦρδοι, οἱ ∆ροῦζοι, οἱ Ἁλαουηῖτες καὶ 
οἱ σονίτες Σῦροι Ἄραβες δὲν ἔχουν κανέναν λόγο νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὸ Ἰρὰν 
καὶ ii) τοῦ ὅτι μία τέτοια ἐξέλιξις δὲν θὰ ἐπέτρεπε τὴν ἀπόλυτη κυριαρχία τῶν 
Ἀδελφῶν ἐφ' ὁλοκλήρου της Συρίας, δημιουργῶντας μίαν ἰσλαμιστικὴ Συρία, ἐξα-
γωγέα ἰσλαμιστικῶν ἐπαναστάσεων οἱ ὁποῖες θὰ ἀπετελοῦσαν εὐθεῖαν ἀπειλὴ γιὰ 
τὴν ∆ύση καὶ θὰ ὡδηγοῦσαν τὴν ἐπίλυση τοῦ Παλαιστινιακοῦ Προβλήματος σὲ 
ἀπόλυτον ἀποτυχία. Μιὰν ἀποτυχία ἡ ὁποία θὰ ὀφείλεται στὴν ἐνίσχυση τῆς ἀδι-
αλλαξίας τῆς Χαμᾶς λόγῳ τῆς σχέσεώς της μὲ τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους τῆς 
Αἰγύπτου καὶ τῆς Συρίας17. Tὸ CNS ἔχει ἰδιαίτερα —καὶ σημαντικὰ— προβλήμα-
τα ἐκπροσωπήσεως τῶν κουρδικῶν ὀργανώσεων ἀλλὰ καὶ τῶν λοιπῶν τάσεων 
τῶν ἀντικαθεστωτικῶν ὁμάδων, κατηγορεῖται δὲ ἀπὸ τὴν κουρδικὴν πλευρὰ ὅτι 
συμπλέει μὲ τὴν τάση τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς τουρκικὲς 
ἀντικουρδικὲς ἀντιλήψεις18. Τὸ γεγονὸς αὐτό, ὡδήγησε τελικῶς τὸν Πρόεδρό του, 
Καθηγητὴ τῆς Πολιτικῆς Κοινωνιολογίας στὴν Σορβόννη, συριακῆς καταγωγῆς 
Μπωρχὰν Γαλιοὺν σὲ παραίτηση19. Πρὶν παραιτηθεῖ, ὅμως, ὁ Γαλιούν, εἶχε δηλώσει 

15.  Βλ. Interview accordee par Salih Muhammed, president du PYD au journal Yeni Ozgur 
Politika (la Nouvelle politique Libre) en septembre 2011 et traduit par Azadnews, ἔνθ’ ἀν.

16.  Βλ. Jonathan Spyer, The Jerusalem Post, May 16, 2012, "Syrian- Kurdish dissident break 
Syria into pieces", http://www.jpost.com/ MiddleEast/Article.aspx?id=270149 

17.  Βλ. ἔνθ' ἀν. 
18.  Βλ. ἔνθ' ἀν.: «Syrian-Kurdish dissident break Syria into pieces», ἔνθ' ἀν.: «So far, only one 

Syrian Kurdish organization the Future Movement of Fares Tammo has elected to join the 
SNC. Many Kurds distrust the SNC because of the strong presence of Muslim Brotherhood 
members in its leadership, and because of its close links to the government of Turkey».

19.  Bλ. (APS) jeudi 24 mai 2012 10 : 45): «BEYROUTH - Le president du Conseil national sy-
rien (CNS, opposition syrienne), Burhan Ghalioun, a démissionné, selon un communiqué 
du CNS publié a Beyrouth dans la nuit de mercredi à jeudi. La démission de M. Ghalioun 
a été acceptee par le bureau du CNS qui demande toutefois au president en exercice de 
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ὅτι: «ἀπορρίπτει τὴν ὕπαρξη ὁποιασδήποτε περιοχῆς στὸ ἐσωτερικὸ της Συρίας μὲ 
τὴν ἐπωνυμία ‘‘Κουρδιστάν’’»20. Μεγάλα λόγια τὰ ὁποῖα ὁ καλὸς συνάδελφος ἀπὸ 
τὴν Σορβόννη θὰ πρέπει νὰ ἐξηγήσει, τοὐλάχιστον ἐξ ἐπόψεως Πολιτικῆς Κοινω-
νιολογίας τὴν ὁποίαν καὶ διδάσκει στὸ ἐξέχον Πανεπιστήμιον τῆς Γαλλικῆς ∆η-
μοκρατίας, ἔστω καὶ κατόπιν τῆς παραιτήσεώς του, τὸ γιατί οἱ διεκδικήσεις ἑνὸς 
λαοῦ τῶν 30 ἑκατομμυρίων — τοῦ κουρδικοῦ — γιὰ ἀπόκτηση ἐθνικῆς ἑστίας, ἀξι-
οπρεπείας καὶ πολιτικῶν καὶ πολιτισμικῶν ἐλευθεριῶν ἀποτελοῦν «illusions», ἐνῷ 
οἱ ἀντίστοιχες, ὅσον καὶ δίκαιες, ἑνὸς λαοῦ 4 ἑκατομμυρίων — τοῦ παλαιστινιακοῦ 
— ἀποτελοῦν ἀντικείμενο ἀπολύτου σεβασμοῦ ἀπὸ ὁλόκληρον τὸν δυτικὸ καὶ τὸν 
ἀραβο-μουσουλμανικὸ κόσμο! ∆ὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι προωθεῖ μὲ αὐτὸν τὸν τρό-
πο τὴν υἱοθέτηση καὶ ὑπεράσπιση τοῦ κουρδικοῦ ζητήματος ἀπὸ τὴν Τεχεράνη, οἱ 
διανοούμενοι τῆς ὁποίας ὑποστηρίζουν, καὶ μὲ σοβαρὰ ἐπιστημονικὰ ἐπιχειρήμα-
τα, ὅτι οἱ Κοῦρδοι εἶναι ἰρανικὸ φύλο ἀπὸ ἐθνοτικῆς ἐπόψεως καὶ ὅτι ἡ Τεχεράνη 
ὀφείλει νὰ ἐγκύψει σοβαρὰ ἐπὶ τοῦ προβλήματός των!

Τὸ ἴδιο λάθος διαπράττουν ὅλοι ὅσοι προσπαθοῦν νὰ κρύψουν τὸ κουρδικὸ 
ζήτημα «κάτω ἀπὸ τὸ χαλί», θέλοντας νὰ μὴ δυσαρεστήσουν τὴν Ἄγκυρα, τὴν 
∆αμασκὸ καὶ τὴν Βαγδάτη τοῦ Μαλέκη ὁ ὁποῖος ἔχει ἐμπλακεῖ στὴν δίνη τῆς 
ἰδίας κοντόφθαλμης πολιτικῆς τῶν «ἐξαφανισθέντων» προκατόχων του. Καὶ θὰ 
τὸ διαπράττουν ἐλευθέρως, ὅσον ἀκόμη ἡ Τεχεράνη, δὲν ἔχει κάμει χρήση τοῦ, 
τρομακτικῆς ἰσχύος, ἐθνοτικοῦ αὐτοῦ ὅπλου, λόγῳ τῆς ἰδικῆς της κοντοφθάλ-
μου ἀναλύσεως τῆς γεωπολιτικῆς δυναμικῆς τῶν ἐθνοτήτων, στὴν περιοχή.

Συμπέρασμα: Τὸ Κάταρ καὶ οἱ γεωστρατηγικές του βλέψεις στὴν περιοχή, 
δὲν προσφέρονται γιὰ νὰ λειτουργήσουν ὡς ἐπίσημη καὶ ὀρθολογικῶς θεμελι-
ωμένη γεωστρατηγικὴ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς «εἰδικῆς σχέσεως», διότι ἐξαπολύουν 
τὸν Ἀρμαγεδδῶνα στὴν Εὐρύτερη Μέση Ἀνατολὴ μὲ πλήρη ἀνασχεδιασμὸ τῶν 
συνόρων τῶν ὑφισταμένων κρατῶν τοῦ γεωπολιτικοῦ της συμπλόκου (son complex 
geostrategique) καὶ διασπορὰ πόλων καὶ ἑστιῶν ἀσταθείας. Αὐτὸ δὲν θὰ ἀφήσει 
ἄθικτη τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν εὐημερία στὴν ∆ύση, τὴν Εὐρώπη καὶ ἀσφαλῶς στὴν 
Μεσόγειο. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ σοσιαλδημοκρατικὴ κυβέρνησις τῆς Γαλλίας καὶ οἱ 
ὀρθολογιζόμενες εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις ὀφείλουν νὰ προβοῦν στὴν ἐπανεκτίμηση 
τῆς ἐννοίας τῆς ἰσορροπίας ἰσχύος στὴν περιοχὴ τῆς Εὐρύτερης Μέσης Ἀνατολῆς 
ἀλλὰ καὶ στὸν ρόλο τῶν κατὰ καιροὺς — εὐκαριακῶν ἢ μὴ — συμμάχων τους.*

poursuivre sa tâche jusqu'à l'election d'un nouveau président lors d'une réunion prévue 
les 9 et 10 juin. Réélu à la mi-mai à la tête du CNS, Burhan Ghalioun avait déjà menacé 
de démissionner de cette organisation à la suite de critiques à son encontre et de divisions 
apparues au sein du CNS, principale coalition de l'opposition syrienne». [http://www.aps.
dz/+Syrie-le-CNS-annonce-la-demission+.html, downloaded: le 06 Juin 2012] 

20.  Jonathan Spyer, The Jerusalem Post, May 16, 2012, ἔνθ' ἀν., «SNC leader Burhan Ghal-
ioun has rejected the existence of any region called ‘‘Kurdistan’’ within Syria. He has 
called on Syrian Kurds to abandon what he called the ‘‘useless illusion’’ of federalism».

*     Καὶ ὅπως ἀπεδείχθη, πέντε ἔτη μετὰ ἀπὸ τὴν δημοσίευση τοῦ ἀνὰ χεῖας κειμένου, στὶς 
20/05/2017, "προέβησαν εἰς τὴν ἐπανεκτίμησιν" αὐτὴν. Καὶ ἐδικαίωσαν τὸν συγγραφέα 
τοῦ παρόντος.


