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Χ. Γεωπολιτικὴ ἀνάλυσις τοῦ συστήματος τῆς εὐρυτέρας
Μέσης Ἀνατολῆς στὴν παροῦσα συγκυρία

[Εἰσήγησις, εἰς τὸ ∆ιεθνὲς Συνέδριον «Οἱ εξε γέρσεις στὸν ἁραβο-μουσουλμανικὸ 
κόσμο: Ζητήματα εἰρήνης καὶ σταθερότητος στὴν Μεσόγειο», ΤΤΣΑΣ, Πανεπι-
στήμιον Ἀθηνῶν, 10, 11 καὶ 12 ∆εκεμβρίου 2012]

Περίληψις

Εἰς τὸ παρὸν κείμενον ἐπιχειρεῖται ἡ συστημικὴ ἀνάλυσις τοῦ γεωσυμπλόκου 
τῆς Εὐρυτέρας Μέσης Ἀνατολῆς μὲ γνώμονα τὸν γεωπολιτικὸν παράγοντα τοῦ 
ἰσλαμιστικοῦ κινήματος, σηιτικοῦ τε καὶ σονιτικοῦ. Ἡ ὑποστηριζομένη ἔπο-
ψις εἶναι ὅτι ἡ ἀσκουμένη γεωστρατηγικὴ ἀπὸ τοὺς ἀγγλοσαξωνικοὺς δρῶντες 
τοῦ ὑπερσυστήματος τοῦ συγκεκριμένου γεωσυμπλόκου ἀποσκοπεῖ τὴν στρα-
τηγικὴν ἀ   να χαιτίσεως (containment) τοῦ ρωσσικοῦ καὶ κινεζικοῦ δρῶντος ἀπὸ 
τὸ μεσογειακὸν ὑποσύστημα μὲ συμμάχους τὸ Κάταρ, τὴν Τουρκία, τὴν Σαου-
δικὴν Ἀραβία καὶ ἔνια ἐκ τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων (ὅπως π.χ. τὸ 
Ἄμπου Ντάμπυ). Παραλλήλως, μὲ τὴν ἄνοδον εἰς τὴν ἐξουσίαν τῶν σονιτικῶν 
ἰσλαμιστικῶν κυβερνήσεων, ἐπιχειρεῖται ἡ «ἐκ τοῦ μακρόθεν» ἄσκησις ἀπειλῆς 
ἐναντίον τῶν δύο προαναφερθέντων δρώντων πρὸς αὔξησιν τοῦ διαπραγμα-
τευτικοῦ ὀφέλους τοῦ διπόλου τῆς Εἰδικῆς Σχέσεως Λονδίνου-Οὐάσιγκτων 
ἐνώπιον τῆς προκαλουμένης ἐπαναχαράξεως τῶν συνόρων τοῦ παλαιοῦ ἐθνι-
κο-κρατικοῦ καθε στῶτος. Ἐπίσης, ἀποκαλύπτεται ἡ διάθεσις τῶν ΗΠΑ νὰ δη-
μιουργήσουν ἰσχυρὰ καὶ μόνιμα ἐδαφικὰ στρατηγικὰ ἐρείσματα εἰς τὴν περι-
οχὴν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τὰ ὁποῖα θὰ διασφαλίσουν τὸ ἐπιθυμητὸν διὰ τὴν 
ἀσφάλειάν του χερσαῖο στρατηγικὸ βάθος γιὰ τὸ Ἰσραὴλ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς 
ΗΠΑ. Ἀναφερόμεθα εἰς τὸ βαθμηδὸν ἀναπτυσσόμενο στρατηγικὸ σχέδιο δη-
μιουργίας ἐλευθέρου Κουρδιστάν, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ 
συμφέροντα ἀσφαλείας, ὅπως καὶ τὰ ἐνεργειακὰ συμφέροντα τῶν ἀγγλοσαξω-
νικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν consortia πετρελαίων ἀλλὰ καὶ τὴν προβολὴν ἰσχύος τῆς 
Οὐάσιγκτων εἰς τὸ Ἐγγὺς Ρωσσικὸν Ἐξωτερικὸν (near abroad), ὅπως καὶ στὸ 
Σὶν Κιὰνγκ (Β/∆ Κίνα) ἐνισχύοντας καὶ πάλιν τὴν διαφορὰν ἰσχύος πρὸς ὄφελος 
τῶν ΗΠΑ στὸ κέντρον τοῦ Ἀναχωματικοῦ ∆ακτυλίου (Rimland).*

*     Ὅλα τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὸ ἀνὰ χεῖρας κείμενο ἔχουν ἐπαληθευθεῖ εἴτε πλήρως καὶ 
τελεσιδίκως, εἴτε εὐρίσκονται εἰς διαδικασίαν πλήρους ἐπαληθεύσεως.
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Λέξεις κλειδιά: Συστήματα, Ὑποσυστήματα, Ὑπερσύστημα, Ἐνέργεια, Εὐρυτέ-
ρα Μέση Ἀνατολή, Κουρδιστάν, Κάταρ, Τουρκία, Ἄμπου Ντάμπυ, Ρωσσία-Κίνα.

Α΄  Ὁ γεωπολιτικὸς παράγων

Ὁ γεωπολιτικὸς παράγων εἰς τὴν παροῦσαν ἀνάλυσιν εἶναι τὸ σονιτικὸν 
καὶ σηιτικὸν ἰσλαμιστικὸν κίνημα ὡς συντελεστὴς ἀνακατανομῆς ἰσχύος εἰς τὸ 
ἐξεταζόμενον γεωσύμπλοκον τὸ ἀναλυόμενον εἰς τὰ κατωτέρω περιγραφόμενα 
συστήματα. 

Ἡ ἐν λόγῳ ἀνακατανομῆ ἰσχύος ἐξετάζεται εἰς τὸ γεωσύμπλοκο/σύστημα τῆς 
Εὐρυτέρας Μέσης Ἀνατολῆς, τοῦ Μάγρεμπ καὶ τῆς Ὑποσαχαρίου Ἀφρικῆς ὡς 
πρὸς τὸν γεωπολιτικὸ παράγοντα τοῦ ἰσλαμιστικοῦ κινήματος.

Β΄  Καθορισμὸς Συστημικῶν βαθμίδων

α΄ Τὸ Σύστημα: Πρόκειται περὶ τῆς Εὐρυτέρας Μέσης Ἀνατολῆς, τοῦ Μά-
γρεμπ καὶ τῆς Ὑποσαχαρίου Ἀφρικῆς. 

β΄ Τὰ Ὑποσυστήματα: Ὡς πρῶτον ὑποσύστημα θεωρεῖται τὸ τρίγωνον Κά-
ταρ-Σ. Ἀραβία- Τουρκία ὡς ὁ χειριστὴς τοῦ γεωπολιτικοῦ παράγοντος τοῦ ἰσλα-
μιστικοῦ κινήματος. Ὡς δεύτερον, τὸ ὑποσύστημα τὸ περιλαμβάνον τὸ Μά-
γρεμπ, τὸ Μαλὺ καὶ τὴν Αἴγυπτον καὶ ὡς τρίτον, τὸ Ἰρὰν-Συρία-Λίβανος-Ἰσραὴλ-
παλαιστινιακά ἐδάφη. 

γ ́ Τὸ δρῶν Ὑπερσύστημα:  Πρόκειται οὐσιαστικῶς γιὰ τὶς ΗΠΑ, τὸ Ἡνωμένον 
Βασίλειο, τὴν Ρωσσία, τὴν Γαλλία καὶ τὴν Κίνα. Ἡ ΗΕ, ὡς ὅλον, ἐπηρεάζεται 
σαφῶς ἀπὸ τὴν Εἰδικὴν Σχέσην (Λονδῖνον-Οὐάσιγκτων). Ὁ ΟΗΕ ἀδρανοποι-
εῖται βραχυπροθέσμως ὡς ὑπερσυστημικὸς παράγων, λόγῳ τῆς ὑπαρχούσης δι-
αφωνίας μεταξὺ τῶν τριῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ τοῦ ∆ιπόλου 
τῶν μελῶν Ρωσσίας-Κίνας.

Γ΄ Ἀναλύσεις ὑποσυστημάτων 

1) Ἀνάλυσις τοῦ διαχειριστικοῦ (πρώτου) ὑποσυστήματος

Τὸ Κάταρ συνεργάζεται στενότατα μὲ τὴν ὀργάνωση τῶν «Ἀδελφῶν Μου-
σουλμάνων» τῆς Αἰγύπτου τοῦ καθηγητοῦ κ. Μόρση, ὅπως καὶ μὲ τὸ... Ἰρὰν καὶ 
τὴν Τουρκία. Αὐτὸ τὸ πράττει, ἀφ' ἑνὸς μὲν ἀνταγωνιζόμενον τὸν ἡγεμονισμὸν τῆς 
Σαουδικῆς Ἀραβίας, ἀφ' ἑτέρου δὲ διεκδικῶντας ἰσχυρὰν θέση μεταξὺ τῶν ἀρα-
βικῶν κρατικῶν δρώντων στὸν Κόλπο καὶ τὸν ἀραβο-μουσουλμανικὸν κόσμο. 
Ἄλλως τε, ἐκμεταλλεύεται μαζὺ μὲ τὸ Ἰρὰν τὸ κοινὸ κοίτασμα South Pars-North 
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Field (βλ. Χάρτη 1) στὸν Ἀραβοπερσικὸν Κόλπον1. Ὁ γεωπολιτικὸς παράγων 
ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν Ντόχα πρὸς ἐπίτευξιν αὐτῶν τῶν στόχων εἶναι τὸ 
ἰσλαμιστικὸν κίνημα, ὅπως ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὴν ὀργάνωση τῶν Ἀδελφῶν 
Μουσουλμάνων μέσῳ: i) τῆς συνεργασίας μὲ τὴν Τεχεράνη στὸ Μπαχρέϊν καὶ 
τὴν Ὑε μένην, ὅπου ὑπάρχει ὑπεροχὴ τοῦ σηιτικοῦ στοιχείου εἰς πλη θυσμια κὸν 
ἐπίπεδο, ii) τῆς συνεργασίας μὲ τὴν Τουρκία2 διὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ μπααθικοῦ 
καθεστῶτος στὴν Συρία (μὲ ἀνταγωνιστὴ τὴν Σαουδικὴν Ἀραβία στὰ ἴδια συ-
ριακὰ ἐδάφη) καὶ iii) τῆς συνεργασίας μὲ πρῴην καὶ νῦν στελέχη τῆς Ἀλ-Κάεντα, 
ἀκόμη καὶ ἐντὸς τῶν τουρκικῶν ἐδαφῶν πλησίον τῶν συρο-τουρκικῶν συνόρων, 

1.  «Οἱ ἐκτιμήσεις γιὰ τὸ ἰρανικὸ τμῆμα τοῦ κοιτάσματος ἐγγίζουν τὰ 500 τρὶς ft3 (14τρὶς 
m3) ὑπάρχοντος (in place) φυσικοῦ ἀερίου καὶ περίπου τὰ 360 τρὶς ft3 (10τρὶς m3) ἀνα-
κτησίμου (recoverable) φυσικοῦ ἀερίου, τὸ ὁποῖον ἀντιπροσωπεύει τὸ 36% τῶν ἰρα-
νικῶν ἀποδεδειγμένων κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου καὶ τὸ 5.6% τῶν διεθνῶν ἀποδε-
δειγμένων ἀποθεμάτων φυσικοῦ ἀερίου. [Iran-The Geology.- APS Review Gas Market 
Trends.- April 2, 2007]. Οἱ ἐκτιμήσεις γιὰ τὸ τμῆμα τοῦ ἀποθέματος ποὺ ἀνήκει εἰς τὸ 
Κάταρ εἶναι 900 τρὶς ft3 (25τρις m3) ἀνακτησίμου ἀερίου ποὺ ἀντιπροσωπεύει περίπου 
τὸ 99% τῶν ἀποδεδειγμένων ἀποθεμάτων τοῦ Κάταρ καὶ τὸ 14% τῶν διεθνῶν ἀποδε-
δειγμένων ἀποθεμάτων φυσικοῦ. [Qatar Petroleum Annual Report 2005, p.25]. Συμφώνως 
πρὸς τὸ Oil & Gas Journal, (January 1, 2011), τὸ Κάταρ διαθέτει 25,4 δὶς βαρέλια ἀποδε-
δειγμένων ἀποθεμάτων πετρελαίου καὶ εἶναι ὁ 16ος ἰσχυρότερος ἐξαγωγεὺς ἀργοῦ πε-
τρελαίου διεθνῶς μὲ στοιχεῖα τοῦ 2009, ἐνῷ κατατάσσεται 11ος ἐξαγωγεὺς ἀργοῦ πετρε-
λαίου διεθνῶς μεταξὺ τῶν 12 μελῶν τοῦ Organization for Petroleum Exporting Countries 
(OPEC) [Qatar Energy Data, Statistics and Analysis - Oil, Gas, Electricity, Coal 1 of 10 
file:///Z:/NewCABs/V6/Qatar/Full.html]. Ἡ παραγωγὴ τοῦ Βορείου Ἁλιπέδου (North 
Field/Dome) ἐκτιμᾶται μὲ δεδομένα τοῦ 2011 ὡς ἐγγίζουσα τὸ ὕψος τῶν 23 δὶς ft3/d. 
[QatarGas, RasGas, Qatar Petroleum and Internet]» in: [http://en.wikipedia.org/wiki/
South_Pars_/_North_Dome_Gas-Condensate_field]

2.  «Μέλη τοῦ Κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως τῆς Τουρκίας, τοῦ Λαϊκοῦ 
Ρεπουμπλικανικοῦ Κόμματος καταγγέλλουν ὅτι λιβάνιοι καὶ σαουδάραβες μαχηταὶ 
εἰσέρχονται ἐλευθέρως εἰς τὴν Συρίαν διὰ μέσου τῶν τουρκικῶν συνόρων. Ἀναφέρουν 
ἐπίσης ὅτι αὐτοὶ συνοδεύονται καὶ προστατεύονται ἀπὸ τμήματα τουρκικοῦ στρατοῦ 
μέχρι νὰ συναντήσουν τὰς δυνάμεις τῶν τρομοκρατικῶν ὁμάδων στὰ συριακὰ ἐδάφη. 
Οἱ ἀναλυταὶ θεωροῦν, ὅτι αὐτὴ ἡ ἐπιχείρησις ἀποτελεῖ μέρος μιᾶς ἀντι-συριακῆς συ-
νομωσίας σχεδιασθείσης ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, τὸ Κάταρ καὶ τὴν Σαουδικὴν Ἀραβία ἐπὶ 
σκοπῷ νὰ πυροδοτήσουν ἐκρήξεις εἰς τὸ σύνολον τοῦ συριακοῦ κράτους, αὐξάνο-
ντας τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀντικαθεστωτικῶν ἰσλαμιστῶν μαχητῶν. ‘‘Οἱ τρομοκράτες περ-
νοῦν στὴν Συρία ἀπὸ τὰ τουρκικὰ ἐδάφη. Πρόκειται γιὰ ἐγκληματίες καὶ ἀποφυλα-
κισμένους κακοποιοὺς εἰς τὸ σύνολόν τους. Τὸ Κάταρ καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἀπε-
φυλάκισαν τοὺς ἐγκληματίες ἀπὸ τὶς φυλακές των καὶ ἔστειλαν, μέσῳ Τουρκίας, νὰ 
συναντήσουν ἐκεῖ καὶ τοὺς ὑπολοίπους τρομοκρατικοὺς θύλακες. Ὑπάρχουν περὶ 
τὰ 3.000 μέλη τῆς Ἀλ-Κάεντα εἰς τὰ σύνορα, πολεμοῦν εἰς τὴν Συρίαν, προκαλοῦν 
ἐντάσεις εἰς τὴν Τουρκίαν καὶ πυροδοτοῦν τὴν φωτιὰ τοῦ πολέμου'', λέγει ὁ  Ἀντνὰν 
Τουρκὰν (Adnan Turkkan), πολιτικὸς ἀναλυτὴς καὶ Ἀρχισυντάκτης τῆς ULUSAL TV». 
[http://www.presstv.ir/detail/2012/12/25/280115/turkey-helps-militants-enter-syria/]
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τὰ ὁποῖα χρησιμοποιεῖ εἰς ἐπιχειρησιακὸν ἐπίπεδον εἰς τὰ πεδία τῶν μαχῶν καὶ τῶν 
ἀνατρεπτικῶν ἐνεργειῶν, μέσῳ ἀνταρτοπολέμου ἢ ἐξεγερσιακῶν διαδικασιῶν εἰς 
τὸ ἐσωτερικὸν τῶν στοχευθέντων κρατῶν ὅπου ἡ Ντόχα ἐπεμβαίνει. Καὶ ἐπεμβαίνει 
εἰς τὴν Συρία, τὸν Λίβανο, τὴν Αἴγυπτο (στὴν ἀνατροπὴν Μουμπάρακ καὶ σήμε-
ρα, στὴν ἰσχυροποίηση τοῦ «Ἀδελφοῦ» Μουχάμαντ Μόρση), τὴν Λιβύη, τὴν Τυ-
νησία, τὴν Ὑεμένη (δημιουργῶντας προϋποθέσεις ἀποσταθεροποιήσεως τοῦ οὐα-
χαβιτικοῦ καθεστῶτος τοῦ Ριάντ, ἄκρως ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν ∆ύση), καὶ εἰς τὴν 
χρηματοδότησιν τῆς τουρκικῆς «διαμεσολαβήσεως» στὸ συριακὸ ζήτημα. Ἡ συ-
νεργασία τοῦ Κάταρ μὲ πρῴην (;) στελέχη τῆς Ἀλ-Κάεντα (ὅπως ὁ Ἁμπεντελχακὴμ 
Μπελχάγκ, ὁ ὁποῖος "εἰργάσθη" καὶ στὴν Λιβύην ἐναντίον τοῦ κανταφηικοῦ κα-
θεστῶτος), τὰ ὁποῖα τώρα ἔχουν μεταφερθεῖ δαπάναις Κάταρ (ὅπως καὶ πάλιν 
ὁ ἴδιος Μπελχὰγκ) εἰς τὰ τουρκικὰ ἐδάφη πλησίον τῶν συριακῶν συνόρων, γιὰ 
τὴν ὀργάνωση τοῦ «ἀντικαθεστωτικοῦ ἀντάρτικου» στὸ ἐσωτερικὸν τῆς Συρίας. 
Οἱ δραστηριότητες αὐτὲς εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνες, ἀκολουθοῦνται ὅμως καὶ ἀπὸ 
ἀνάλογες, σύντονες ἀλλὰ ἀνταγωνιστικὲς θὰ ἐλέγαμε, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας τῆς 
ἀγωνιώσης γιὰ τὴν προώθηση καὶ προβολὴν τῆς ἰσχύος τοῦ Κάταρ στὴν περιοχήν, 
ἐφ' ὅσον ἡ Ντόχα συνεργάζεται ὑπογείως καὶ μὲ τὴν Τεχεράνη.

2) Ἀνάλυσις τοῦ δευτέρου ὑποσυστήματος

Οἱ ἐξελίξεις εἰς τὴν Λιβύην πείθουν πλέον, ὅτι ἡ διαλυτικὴ ἀνάμειξις τοῦ ἰσλαμι-
στικοῦ κινήματος ὁδηγεῖ τὴν χώρα σὲ διάσπαση. Ἤδη τὴν 6ην Μαρτίου τοῦ 2012 
ἡ Κυρηναϊκὴ ἐκήρυξε τὴν αὐτονομία της, στηριζομένη στὴν ἐπιθυμία τῶν ἐνόπλων 
μαχητῶν της ἐναντίον τοῦ κανταφηικοῦ καθεστῶτος καὶ τῶν ἀρχηγῶν τῶν φυλῶν, 
οἱ ὁποῖες διαβιοῦν εἰς τὰ ἐδάφη της. Ὁ σεΐχης Ἄχμαντ Ζουμπάϊρ ἀλ Σενούση, 
ἐξάδελφος τοῦ, ἐκπτώτου ἀπὸ τὸ κανταφηικὸ κίνημα ἐν ἔτει 1969, βασιλέως Ἰντρῆς 
ἐξελέγη ἀπὸ τοπικὸν μεταβατικὸν συμβούλιον διοικητὴς τῆς ἐπαρχίας μὲ ἁρμο-
διότητες τὴν διαχείριση τῶν ὑποθέσεων τῆς Κυρηναϊκῆς καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῶν 
δικαιωμάτων τῶν κατοίκων της. Εἶναι σημαντικὸ νὰ τονισθεῖ ὅτι τὸ Ἐθνικὸν Με-
ταβατικὸν Συμβούλιον τῆς Λιβύης δὲν «ἀναγνωρίζει» αὐτὴν τὴν αὐτονόμησιν ἐνῷ 
ἀντιθέτως αὐτὸ «ἀναγνωρίζεται» ἀπὸ τὴν αὐτόνομον διοίκηση τῆς Κυρηναϊκῆς3.

Εἰς τὴν Λιβύην σήμερα λειτουργοῦν, ἀνεξελέγκτως, τῇ καταριανῇ χρηματο-
δοτήσει, σκληρὲς ἱεροπολεμικὲς ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις, ὅπως ἡ GICL [Groupe 
Islamique Combattant Libyen], ἡ ὁποία ἐδημιουργήθη στὰς ἀρχὰς τῆς δεκαετίας 
τοῦ 1990, εἰς τὸ Ἀφγανιστάν. Ἡ ἐπίσημος ἀνακήρυξις τῆς ὑπάρξεώς της ἔγινε τῷ 
1995 καὶ ἀπετέλεσε μία ἀπὸ τὶς γενεσιουργοὺς συνιστῶσες τῆς Ἀλ-Κάεντα μαζὺ 
μὲ τὴν αἰγυπτιακὴν Ἀλ-Γκαμάα ἀλ-Ἰσλαμέη α/Al-Gemaa al Islameyya, τὴν ὑεμε-
νικὴν Ἀλ-Γκεχάντ/Al-Gehad, τὴν πακιστανικὴν Ἀλ-Χαντίθ/Al -Hadith, τὸν Λι-
βανικὸν Πατριωτικὸν Σύνδεσμον/LLP, τὸ ἰορδανικὸ Μπαὶτ ἀλ-Ἐμὰμ/Beith al 
Emam καὶ τὸ ἀλγερινὸν Ἰσλαμικὸν Μέτωπον Σωτηρίας/FIS. Ἰσλαμιστὲς μὲ σημα-
ντικὸν τρομοκρατικὸν παρελθόν, ὅπως ὁ Ἀνὰς ἀλ-Λίμπη/Anas al Libi (ὑπεύθυνος 
γιὰ τὶς ἐπιθέσεις τῆς 7/08/1998 στὶς ἀμερικανικὲς πρεσβεῖες στὸ Ντὰρ ἐλ- Σαλὰμ, 
τὴν Τανζανία καὶ τὸ Ναϊρόμπυ, καὶ ὁ Ἀμποῦ Φάραγκ Φαγκὰλ-Λίμπη/Abou 

3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyr%C3%A9na%C3%AFque
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Faradj al Libi, μέλος τῆς Στρατιωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀλ-Κάϋντα/Al Qaeda, ποὺ 
συνελήφθη στὸ Πακιστὰν τῷ 2005, ἀποτελοῦν μέλη της4. Ὑπ' αὐτὰς τὰς συνθή-
κας οὐδεὶς δύναται νὰ προδιαγράψει ἕνα σταθερὸν μέλλον διὰ τὴν Λιβύη, ἰδι-
αιτέρως ὅταν ὑπὸ τὸ κράτος αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων καὶ κυρίως τῶν ἀνεξελέγκτων 
ἐξοπλισμῶν σὲ ριζοσπαστικοὺς θύλακες στὴν Λιβύη, παρατηροῦμε ἰσλαμιστικὴ 
κυριαρχία εἰς ὁλόκληρον τὸ βόρειον Μαλὺ ἐν συνεργασίᾳ μὲ σκληροὺς πυρῆνες 
τῆς Ἀλ-Κάεντα ποὺ δροῦν πλέον ἐλευθέρως στὴν Ὑποσαχάρια Ἀφρική, θέτοντες 
ἐν κινδύνῳ τὴν σταθερότητα στὴν Ἀλγερία ἀλλὰ πιθανότατα, ἐντὸς ὀλίγου, στὴν 
Μαυριτανία καὶ τὸ Μαρόκον.

∆ὲν εἶναι ἐπίσης ἰδιαιτέρως σταθερὰ ἡ κατάστασις στὴν Τυνησία καὶ πολλοὶ 
ἀναλυταὶ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὴν εἰλικρίνια καὶ τὴν «μετριοπάθεια» ποὺ ἐπιθυμεῖ 
νὰ παρουσιάσει τὸ ἰσλαμιστικὸν κόμμα τῆς Ἀλ-Νάχντα, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται 
αὐτὴν τὴν περίοδο εἰς τὴν ἐξουσίαν τῆς Τύνιδος.

3) Ἀνάλυσις τοῦ τρίτου ὑποσυστήματος

Ἡ Συρία ἀποτελεῖ τὸν κλειδόλιθον τοῦ ὑποσυστήματος αὐτοῦ, πρᾶγμα ποὺ 
ἔγινε κατανοητὸν ἤδη ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω ἀναλύσεις. Ἡ καταστροφὴ τοῦ ἄξονος 
Τεχεράνης-∆αμασκοῦ-Χεζμπαλλᾶ καὶ Τεχεράνης-∆αμασκοῦ-Χαμᾶς ἀποτελεῖ γιὰ 
τὴν ∆ύση στρατηγικὴν ἐλάφρυνση γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Παλαιστινιακοῦ ζητήμα-
τος μὲ ὅρους διπλωματικούς, χωρὶς ἐμπρηστικὲς ἐξωτερικὲς ἐπιρροές. Ἕνα ἀνάλο-
γον ἐνδεχόμενον θὰ διηυκόλυνε τὰ μάλα τὴν ἐξομάλυνσιν τοῦ ἐκρηκτικοῦ κλίμα-
τος εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολὴν καὶ θὰ ἀπέτρεπε ἱκανὸν ἀριθμὸν τυχοδιωκτισμῶν 
ἀπὸ πλευρᾶς Κάταρ, Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ νεο-ὀθωμανικῆς Τουρκίας. Βεβαίως, 
πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπ' ὄψιν ἡ ἄνοδος τῆς Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητος εἰς τὴν 
ἐξουσία τῆς Αἰγύπτου ἔστω καὶ μὲ ἕνα ἐλαφρῶς «τουρκο-κεμαλιστικοῦ» τύπου 
ὑπόδειγμα. Ἡ ἐξέλιξις αὐτή, ὁδηγεῖ εἰς περαιτέρω σκέψεις διὰ τὴν ὑπόθεσιν τῆς 
Γάζης, ἡ ὁποία κατελήφθη ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ τῷ 1967, καὶ πλέον, ἐφ' ὅσον ἡ Χαμᾶς 
ἀποτελεῖ θυγατρικὴν ὀργάνωση τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων, εἶναι φυσικὸ νὰ 
ὑπάρξει μιὰ ποιοτικῶς ἀνωτέρα σχέσις μεταξὺ αὐτῆς καὶ τοῦ Καΐρου μὲ ὑποβάθμι-
ση τῆς ἐπιρροῆς τῆς Τεχεράνης. Ἀπὸ τὴν φύση αὐτῆς τῆς σχέσεως, ἡ ὁποία ἀκόμη 
δὲν εἶναι σαφής, θὰ ἐξαρτηθοῦν πολλὰ σχετικῶς πρὸς τὴν λύσιν τοῦ Παλαιστινια-
κοῦ ὑπὸ τὴν μορφὴν τῶν δύο ἀμιγῶν Κρατῶν: τοῦ Παλαιστινιακοῦ καὶ τοῦ Ἰσρα-
ηλινοῦ. Πρᾶγμα τὸ ὁποῖον διαφαίνεται ὅτι ἀρχίζει νὰ τίθεται σὲ μιὰ πορεία ὑλο-
ποιήσεως, ἔστω καὶ εἰς ἐμβρυακὴν μορφή, μὲ τὴν ἀπόφασιν (A/RES/67/19) τῆς Γε-
νικῆς Συνελεύσεως τοῦ Ο.Η.Ε. γιὰ τὴν ἀποδοχὴν τῆς παλαιστινιακῆς ὀντότητος 
ὡς κράτους-μὴ μέλους, ἀλλὰ ὑπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ παρατηρητοῦ. 

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ διεθνὴς κοινότης ἠθέλησε νὰ ἐνισχύσει τὴν νηφάλια 
πτέρυγα τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, αὐτὴν τοῦ προέδρου Μαχμοὺντ Ἁμπᾶς, ἡ 
ὁποία ὡδηγεῖτο σὲ περιθωριοποίηση καὶ ἀπονομιμοποίηση ἀπὸ τὴν Χαμᾶς, ἰδι-
αιτέρως μετὰ τὴν διεθνῆ ἀπήχηση τῆς προσφάτου ἰσραηλινῆς στρατιωτικῆς ἐπι-

4.  Rodier, Alain., 28-02-2006, Note d'actualité N°29, «Le Groupe Islamique des Combat-
tants Libyens/(GICL)» http://www.cf2r.org/fr/notes-actualite/le-groupe-islamique-des-
combattants-libyens-gicl.php
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χειρήσεως ἀντιποίνων, τῆς γνωστῆς ἐπιχειρήσεως «Operation Pillar of Cloud» 
(14/11-21/11/2012). Ἡ ἐκτίμησίς μου αὐτὴ ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν σχετικὴ ἀναφορὰν 
τοῦ Thomas Mayr-Harting, ἀρχηγοῦ τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς ΗΕ στὴν συγκε-
κριμένην Ὁλομέλειαν5. Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευράν, ἔλαβε, ἀσφαλῶς, ὑπ' ὄψιν της 
ἡ «διεθνὴς κοινότης» καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Χαμᾶς ἀποδυναμωμένη σημαντικὰ 
μετὰ ἀπὸ τὰ πλήγματα τὰ ὁποῖα ἐδέχθη καὶ εἰς ἐπίπεδον ἡγετικῶν στρατιω-
τικῶν στελεχῶν της (Αchmad al-Gabari, θαν. 14/11/2012, στὴν «Pillar of Cloud») 
καὶ σὲ λογιστικὸν ἐπίπεδο εἶχε ἐπιδείξει, εἰς ἐπίπεδον ἡγεσίας (Ἰσμαὴλ Χανέ-
ηα καὶ Χάλεντ Μεσάαλ) ἀπόλυτον διάθεσιν συμπλεύσεως μὲ τὸν Μαχμοὺντ 
Ἁμπᾶς εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς παλαιστινιακῆς ὀντότητος ὡς 
κράτους-παρατηρητοῦ ἀπὸ τὴν Γ.Σ./ΟΗΕ. Ἡ μελέτη τῶν αἰτιολογήσεων τῶν θε-
τικῶν ψήφων τῆς σχετικῆς Ἐκθέσεως ἐπὶ τῆς Ἀποφάσεως μᾶς πείθουν, ὅτι αὐτὴ 
ἐλήφθη εἰς τὸ πλαίσιον μιᾶς κυριάρχου κουλτούρας «δύο Λαῶν-δύο Κρατῶν», 
τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ ζήσουν εἰρηνικῶς τὸ ἕνα πλησίον τοῦ ἄλλου. Εἶναι σημα-
ντικὸν πάντως νὰ τονισθεῖ ὅτι οἱ διαβουλεύσεις μεταξὺ Ἰσραὴλ καὶ Χαμᾶς γιὰ 
τὴν κατάπαυση τοῦ πυρὸς καὶ τὴν λῆξιν τῆς ἰσραηλινῆς ἐπιχειρήσεως «Pillar of 
Cloud», ἐπραγματοποιήθησαν μὲ τὴν διαμεσολάβησιν τῆς Αἰγύπτου τοῦ Μόρση 
καὶ ὄχι μὲ αὐτὴν τῆς Ἀγκύρας, παρὰ τὸν διακαῆ πόθον τῆς τελευταίας. Ἀπὸ 
τὴν λύσιν τοῦ Παλαιστινιακοῦ ζητήματος θὰ ἐξαρτηθοῦν πολλά, ὅπως προα-
νεφέραμε, γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν περιοχή.

3.1. Ὁ κουρδικὸς συντελεστὴς καὶ ὁ ρόλος τοῦ Ἄμπου Ντάμπυ καὶ τοῦ Ἰσραὴλ

Ἕνα μέγα ὅμως πρόβλημα, παραμένει ἡ ἀντίδρασις τῶν κουρδικῶν πληθυσμῶν 
εἰς τὴν Συρία. Αὐτοὶ δὲν ἐπιθυμοῦν ἐπικράτηση τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων 
χωρὶς τὴν κατοχύρωση τῶν ἐθνικῶν, πολιτικῶν καὶ πολιτισμικῶν των ἐλευθεριῶν. 
Οἱ Κοῦρδοι ἀποτελοῦν μίαν ἐθνότητα 32 ἑκατομμυρίων ψυχῶν εἰς τὰ τέσσερα γειτ-
νιάζοντα κράτη τῆς περιοχῆς (Τουρκία-Ἰρὰν-Ἰρὰκ-Συρία) καὶ μόνον οἱ Κοῦρδοι 
τοῦ Ἰρὰκ ἀπολαμβάνουν τῶν προηρημένων προνομίων. Ἐπίσης, οὐδεμίαν ἐπι-
δεικνύουν ἐμπιστοσύνη στὸ Συριακὸν Ἐπαναστατικὸν Συμβούλιον, λόγῳ τῶν 
ἐπιρροῶν ποὺ ἀσκοῦν εἰς αὐτὸ οἱ Ἀδελφοὶ μὲ τὴν ὑ  ποστήριξη τοῦ Κάταρ. Κουρ-
δικὲς κινήσεις ἐθνικοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ γίνονται συνεχῶς τὴν ὥρα ποὺ γράφο-
νται αὐτὲς οἱ γραμμὲς καὶ οἱ ἐκπεμπόμενες δυναμικὲς ἀποσταθεροποιήσεων εἶναι 
ἔντονοι καὶ συστηματικαὶ καὶ μὲ τὴν οἰκονομικὴν καὶ λογιστικὴν ὑποστήριξη 
τοῦ Ἄμπου Ντάμπυ μέσῳ τεραστίας κλίμακος ἐπενδύσεων ποὺ αὐτὸ κάμνει στὴν 
Αὐτόνομον Κουρδικὴν ∆ιοίκησιν τοῦ βορείου Ἰράκ6. Εἶναι ὅμως γνωστὲς οἱ σχέσεις 

5.  Question de Palestine, Rapport du Comite pour l'exercice des droits inalienables du 
peuple palestinien (A/67/35), Rapport du Secretaire general (A/67/364), Declarations.

6.  Βλ. σχετικῶς: i) Tamsin Carlisle, «Oil strike in Iraq holds promise for Abu Dhabi», Jun 
5, 2011, [http://www.thenational.ae/featured-content/channel-page/business/energy/oil-
strike-in-iraq-holds-promise-for-abu-dhabi], ii) Isabel Coles, UPDATE 2- ‘‘Abu Dhabi's 
TAQA in talks for Iraqi Kurdistan oil stake'', Mon, Nov 12 2012 [http://uk.reuters.com/
assets/print?aid=UKL5E8MC7GX20121112] iii) «Γιὰ τὸ Κουρδιστάν, ἡ στρατηγικὴ 
εἶναι ξεκάθαρη. Ἐν μέρει, μεγαλώνοντας τὴν πετρελαϊκὴ βιομηχανία της, ἐπιδιώκει νὰ 
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τοῦ Ἄμπου Ντάμπυ καὶ μὲ τὰς ΗΠΑ καὶ μὲ τὸ ἩνωμένονΒασίλειον ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ 
κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Ἐπίσης εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸ Ἄμπου Ντάμπυ, ὅπως καὶ ἡ Σα-
ουδικὴ Ἀραβία δὲν βλέπουν μὲ εὐχαρίστησιν μιὰν πιθανὴν ἡγεμονία τῶν Ἀδελφῶν 
Μουσουλμάνων στὴν Συρία, ἡ ὁποία μαζὺ μὲ τὴν πιθανὴν ἐπικράτησίν των στὴν 
Αἴγυπτο, τὴν Τυνησία καὶ τὴν Παλαιστίνη-μέσῳ Χαμᾶς-θὰ ἀπετελοῦσαν τὴν πι-
θανὴ βάση ἑνὸς μεσανατολικοῦ Χαλιφάτου μὲ πυρῆνα τὸ Κάταρ καὶ ἕδρα τὸ Κάϊ-
ρον τοῦ καθηγητοῦ Μόρση. Ὑπὸ τὴν ἀπειλὴν αὐτῆς τῆς δυναμικῆς, ὁ γεωπολιτικὸς 
παράγων τοῦ ἰσλαμιστικοῦ κινήματος δρᾷ ἀπολύτως διαλυτικῶς μὲ πιθανότητες 
διασπάσεως i) τῶν ἁλαουηιτικῶν, ἰσμαηλιτικῶν καὶ σηιτικῶν δωδεκαδιστῶν πλη-
θυσμῶν ἀφ' ἑνὸς (περὶ τὰ 2,2-2,5 ἑκατομμύρια, 10-11% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ) 
καὶ συγκεντώσεων των πρὸς τὰ συριακὰ παράλια, ii) τῶν κουρδικῶν πληθυσμῶν 
(περὶ τὰ 2-3 ἑκατομμύρια, 9-10% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ) καὶ συγκεντρώσεών 
πρὸς τα Β/Α συριακὰ σύνορα ἐν ἐπαφῇ μὲ τὴν ἰρακινὴν Αὐτόνομον Κουρδικὴν ∆ι-
οίκηση, καὶ iii) τῶν σονιτικῶν ἀραβικῶν πληθυσμῶν (περὶ τὰ 60 a 70 % τοῦ συ-
νολικοῦ πληθυσμοῦ, δηλαδὴ περίπου 13,8 ἕως 16 ἑκατομμύρια), οἱ ὁποῖοι θὰ κα-
ταλάβουν τὰ λοιπὰ συριακὰ ἐδάφη. 

Ἀναφορικῶς πρὸς τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὶς σχέσεις του μὲ τὴν Αὐτόνομον Κουρδικὴν 
∆ιοίκησιν (Ἀutonomous Kurdish Goverment καὶ στὴν κουρδικὴν γλῶσσαν: Heremi 
Kurdistani-Ἰρακινὸ Κουρδιστὰν) πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι ἀπὸ τοῦ 1965, οἱ σχέσεις 
αὐτὲς ὑφίστανται καὶ εἶναι ἀπὸ καλὲς ἕως ἄριστες. Ἰδιαιτέρως «ἀπὸ τοῦ 2003 

‘‘ἐξασφαλίσει μεγαλυτέραν αὐτονομία'', συμφώνως πρὸς τὸν Joost Hiltermann, ἀναπλη-
ρωτὴν διευθυντὴν τοῦ τομέως Μ. Ἀνατολῆς τοῦ International Crisis Group. ‘‘Αὐτὸ εἶναι 
τὸ ἐλάχιστον. Ἰδανικά, θέλουν νὰ εἶναι ἀνεξάρτητοι. Κανεὶς δὲν ἀμφισβητεῖ αὐτὸν τὸν 
στόχο". (Εἰς ἕνα ἄρθρον (συνδρομητικὸν) στὸ Foreign Affairs, ὁ Hiltermann ὑποστηρίζει 
ὅτι ‘‘οἱ Κοῦρδοι θὰ παραμείνουν στὸ Ἰράκ, ὡστόσο ἐπιβάλλοντες ὅλον καὶ περισσότερον 
τοὺς ἰδικούς των ὅρους''). Εἰς τὸ πλαίσιον τοῦ στόχου των αὐτοῦ, οἱ Κοῦρδοι φέρονται 
νὰ διεξάγουν συζητήσεις, σὲ προωθημένον ἐπίπεδο, μὲ τὴν ὑπηρεσία Ἐθνικῆς Ἐνέργειας 
τοῦ Ἀμποῦ Ντάμπυ γιὰ τὴν ἀπόκτηση πλειοψηφικῆς συμμετοχῆς σὲ μία πετρελαιοπα-
ραγωγικὴν ἐγκατάσταση ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία Atrush’’, ὅρα: [http://qz.com/26804/baghdad-
and-kurdistan-both-need-big-oil-on-their-side-but-only-the-kurds-know-how-to-attract-it/] 
καὶ iv) ‘‘Abu Dhabi Buys Into Kurdish Power Plant'', [http://www.iraqbusinessnews.com 
/2012/04/09/abu-dhabi-buys-into-kurdish-power-plant/ (Sources: Reuters, Bloomberg, The 
Nat ional)]. Τὰ ὑπόγεια κοιτάσματα τοῦ Κουρδιστὰν στὸ ἰρακινὸ ἔδαφος ὑπολογίζε-
ται ὅτι ἀνέρχονται εἰς 45 δὶς βαρέλια (7,2x109m3) πετρελαίου. Βάση αὐτοῦ τοῦ ὑπο-
λογισμοῦ, πρόκειται γιὰ τὸ 6ον μεγαλύτερον κοίτασμα παγκοσμίως. Ἡ ἄντλησις αὐτῶν 
τῶν κοιτασμάτων ἐξεκίνησε τῷ 2007. Τὸ πρῴην καθεστωτικὸν Μπάαθ τοῦ Ἰρὰκ ἐλέγχει 
τὰ κοιτάσματα τοῦ Κιρκοὺκ καὶ ὡρισμένα τμήματα τῆς Μοσούλης, πόλεις τὶς ὁποῖες 
ἡ Περιφερειακὴ Κυβέρνησις τοῦ Κουρδιστὰν (KRG) ἔχει ζητήσει νὰ ὑπαχθοῦν στὴν 
δικαιοδοσίαν της. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2007 ἡ κουρδικὴ κυβέρνησις ἀπηυθύνθη σὲ ξένες 
ἑταιρεῖες, ζητῶντας τους νὰ ἐπενδύσουν σὲ 40 νέες πετρελαϊκὲς ἐγκαταστάσεις, μὲ τὴν 
ἐλπίδα νὰ πεν ταπλασιασθεῖ ἡ περιφερειακὴ παραγωγὴ πετρελαίου ἐντὸς πέντε ἐτῶν, 
ἤτοι σὲ περίπου 1 ἑκατ. βαρέλια ἡμερησίως (160.000 m3/d). Τὸ φυσικὸν ἀέριον καὶ τὰ 
κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου ὑπερβαίνουν τὰ 100 τρὶς ft3». http://www.skyscrapercity.
com/showthread.php?t=1259429].
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καὶ ἐντεῦθεν, οἱ σχέσεις μεταξὺ Κουρδιστὰν καὶ Ἰσραὴλ βελτιώνονται ὁλοένα 
καὶ περισσότερον μὲ ἀντικείμενον τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων 
καὶ τῶν δύο πλευρῶν. Εἰς τὴν παροῦσαν συγκυρίαν τὸ Ἰσραὴλ ἔχει ἀναπτύξει 
σημαντικὲς στρατιωτικὲς δραστηριότητες καὶ δραστηριότητες πληροφοριῶν εἰς 
τὰ ἐδάφη τῆς Αὐτονόμου Κουρδικῆς ∆ιοικήσεως. Tὸν Αὔγουστον τοῦ 2011 τὸ 
Ἰσραὴλ ἐγκατέστησε βάση Μὴ Ἐπηνδρωμένων Ἀεροσκαφῶν (DRONES), μὲ ἕξι 
μονάδες, γιὰ διεξαγωγὴν ἐπιχειρήσεων ἐναντίον τοῦ Ἰράν, τῇ ἀδείᾳ τοῦ Μαασοὺντ 
Μπαρζάνη καὶ ἀνευ τῆς ἐγκρίσεως τῆς κεντρικῆς ἰρακινῆς κυβερνήσεως τοῦ Μά-
λεκη, ἡ ὁποία δὲν διατηρεῖ διπλωματικὲς σχέσεις μὲ τὸ Ἰσραήλ. Ἰσραηλινοὶ στρατι-
ωτικοὶ σύμβουλοι καὶ στελέχη τῶν ἰσραηλινῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν ἐστάλη-
σαν εἰς τὴν Μοσούλη διὰ νὰ ἐκπαιδεύσουν τὶς Κουρδικὲς ∆υνάμεις Ἀσφαλείας, 
ἐνῷ πολλοὶ κοῦρδοι φοιτηταὶ σπουδάζουν σὲ ἰσραηλινὰ πανεπιστήμια. Τὴν 25ην 
Μαρτίου 2012 οἱ Sunday Times δημοσιεύουν ἄρθρον ὑπὸ τὸν τίτλον: «Israel Spies 
Scour Iran in Nuclear Hunt»7. Συμφώνως πρὸς τὶς ∆υτικὲς Μυστικὲς Ὑπηρεσίες οἱ 
ἰσραηλινοὶ ἐκτελοῦν ἀνάλογες ἐπιχειρήσεις ἀπὸ τὴν περιοχὴν τοῦ ἰρακινοῦ Κουρ-
διστὰν ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια. Τοὺς τελευταίους μῆνες οἱ ἐπιχειρήσεις αὐτὲς ἔχουν 
ἐνταθεῖ σὲ ὑψηλὸν βαθμόν. Σχετικὰ ἔχει ἀναφερθεῖ καὶ ὁ γαλλικὸς τύπος8»9.

Μία, ὅμως, τοιαύτη ἀνακατανομὴ θὰ πυροδοτήσει τὴν ἁλυσιδωτὴν ἀντίδρα-
ση τοῦ κουρδικοῦ ἀλυτρωτισμοῦ καὶ εἰς τὰ τουρκικὰ ἐδάφη. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα 
ἡ Τουρκία θὰ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ συνεργασθεῖ στενά, καὶ πάλιν, μὲ τὸ Ἰράν, 
ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσουν ἀπὸ κοινοῦ τὴν κουρδικὴν ἀπελευθερωτικὴ δυναμικὴ 
καὶ νὰ ἀπομονωθεῖ ἐκ νέου ἀπὸ τὴν ∆ύση. Τὸ Ἰρὰν ὅμως, ἐὰν προβεῖ σὲ σχετικὲς 
παροχὲς πρὸς τὸ κουρδικὸν στοιχεῖον τῶν ἐδαφῶν του, προβάλλον τὴν φυλετικὴ 
συγγένεια μὲ τὸ κουρδικὸν στοιχεῖον, ἐφ' ὅσον οἱ κοῦρδοι ἀποτελοῦν ἰρανικὸν 
ἐθνοτικὸν φύλον, δὲν θὰ ἐξέλθει μὲ ἀπώλεις ἀπὸ τὴν δυναμικὴν αὐτήν, ἐγκατα-
λεῖπον τὴν Τουρκία νὰ ἀντιμετωπίσει μόνη της τὸ κουρδικὸν ἀποσχιστικὸν κίνημα 
καὶ ἐκδικουμένη τὴν μέχρι τώρα στάση τῆς Ἀγκύρας εἰς τὴν Συρίαν. Ἐπίσης, παρα-
τηρεῖται ἤδη καὶ ἀναμένεται νὰ ἐνταθεῖ, ἡ σύσφιξις τῶν σχέσεων μεταξὺ Βαγδάτης 
καὶ Τεχεράνης ἐπὶ θρησκευτικῆς βάσεως (σηῖτες), πρὸς μεγάλην ἀπογοήτευσιν τῶν 
κούρδων τοῦ β. Ἰρὰκ ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν Συρίᾳ διαβιούντων ὁμοεθνῶν τους. Γεγονὸς 
ποὺ ἐνδυναμώνει τὴν ἐκρηκτικότητα τοῦ κουρδικοῦ ἐθνοτικοῦ ὑλικοῦ στὴν περι-
οχή. Ἡ Τεχεράνη ἐπιδιώκει νὰ ὑποκαταστήσει στρατηγικῶς τὴν Συρία μὲ τὸ Ἰράκ, 
ἐν περιπτώσει καθ' ἣν τὸ καθεστὼς τῆς ∆αμασκοῦ καταργηθεῖ. 

Τὰ ἀποτελέσματα πάντως, μιᾶς ἀναλόγου ἐπιτυχοῦς ἁλυσιδωτῆς ἐκρήξεως 
ἀποσχίσεων καὶ κρατογενέσεων, θὰ ἐπιτρέψουν εἰς τὴν Οὐάσιγκτων νὰ ἐπα-

7.  «The Sunday Times», March 25, 2012, «Israel Spies Scour Iran in Nuclear Hunt»: http://
www.thesundaytimes.co.uk/sto/public/sitesearch.doquerystring="Israeli+spies+scour+Ira
n+in+nuclear+hunt"_ionId=7

8.  «Le Mossad utilise pour cela la region autonome du Kurdistan irakien, ou ses agents 
ont renforce leurs infiltrations. Les Israeliens, utilisent les opposants kurdes au re-
gime iranien qui sont refugies dans les regions kurdes d'Irak.» http://www.lefigaro.fr/
international/2012/01/09/01003-20120109ARTFIG00640-l-iran-defie-l-amerique.php

9.  Akulov, Andrei., (SCF), «Greater Kurdistan: a New Actor on Middle East Map?», Sun, 9 
Dec 2012, http://ikjnews.com/?p=5801 
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νακτήσει μέγα μέρος τῆς ἀπολεσθείσης ἀπὸ αὐτὴν ἐπιρροῆς εἰς ὁλόκληρον τὴν 
περιοχὴν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τοῦ ρωσσικοῦ ἐγγὺς ἐξωτερικοῦ (near abroad), 
ἰδιαιτέρως σήμερον ὅπου αἱ ΗΠΑ ἀντιμετωπίζουν καὶ θὰ ἀντιμετωπίζουν ὅλον 
καὶ περισσότερον ἕνα δυσχερῶς ἐπιλύσιμον δημοσιονομικὸν πρόβλημα. 

Προσφέρουν ἀκόμη ἕνα ἀσφαλὲς χερσαῖο στρατηγικὸ βάθος εἰς τὸ Ἰσραήλ, 
τὸ ὁποῖον αὐτὴν τὴν στιγμὴ διαθέτει μόνον τὸ θαλάσσιον στρατηγικὸ βάθος 
ποὺ τοῦ προσφέρει ἡ Κυπριακὴ ∆ημοκρατία καὶ ἡ Ἑλλὰς μὲ τὸ Αἰγαῖον καὶ 
τὸ Ἰόνιον. ∆ὲν λησμονοῦμε, ὅτι οἱ κοῦρδοι ἐδαφικῶς δύνανται νὰ ἐλέγξουν 
τὶς πηγὲς καὶ τὸ ἥμισυ τῆς διαδρομῆς τῶν ποταμῶν τοῦ Τίγρητος καὶ τοῦ 
Εὐφράτου, ὅπως καὶ τὰ πετρέλαια τῆς Μοσούλης καὶ τοῦ Κιρκούκ. Πάντως, ἡ 
νέα προκύπτουσα βάσις γιὰ δημιουργηθησομένην ἰσορροπίαν ἰσχύος εὐνοεῖ καὶ 
τὴν Οὐάσιγκτων καὶ τὸ Λονδῖνον καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ. 

 
4) Ἀνάλυσις τοῦ δρῶντος ὑπερσυστήματος

α΄ Ἀνάλυσις τοῦ Ρωσσικοῦ πόλου ἰσχύος τοῦ ὑπερσυστήματος 

Ἡ Ρωσσία ἔχει τρεῖς σοβαροτάτους λόγους διὰ νὰ μὴ ἐπιτρέψει «ἄνευ ἰσο-
δυνάμων γεωστρατηγικῶν ἀνταλλαγμάτων» τὴν ἀπομάκρυνσιν τοῦ Ἅσαντ καὶ 
τοῦ κόμματος Μπάαθ ἀπὸ τὴν ἐξουσίαν: i) τὸν λιμένα βαθέων ὑδάτων τῆς Ταρ-
σοῦ (Ταρτούς), τοῦ ὁποίου τὴν χρῆσιν ἔχει ἡ Ρωσσία ὡς ναυτικὴ βάση ἐλλιμενι-
σμοῦ τοῦ Σοβιετικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καὶ τοῦ Πέμπτου Σοβιετικοῦ Στόλου 
τῆς Μεσογείου συμφώνως πρὸς τὴν Συρο-Ρωσσικὴν συμφωνίαν τοῦ 1971, ἡ ὁποία 
μάλιστα ἐκάλυψε τὶς ἀνάγκες ποὺ προέκυψαν γιὰ τὸν Σοβιετικὸ Στόλο, μετὰ τὴν 
ἀπομάκρυνση τῶν ναυτικῶν του βάσεων ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο κατὰ τὴν δεκαετίαν 
τοῦ 1970. Ἔτσι ἡ Ταρσὸς μετετράπη εἰς τὴν 229ην Ναυτικὴ Βάσιν Ὑποστηρίξε-
ως τοῦ Σοβιετικοῦ Στόλου. Κατὰ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 ἡ Ταρσὸς ἀνε-
βαθμίσθη εἰς τὴν 720ην Βάσιν Ὑποστηρίξεως τοῦ Σοβιετικοῦ Στόλου καὶ παρέμει-
νε ὡς τοιαύτη μέχρι τοῦ 1991. Ἡ Ρωσσία, ὡς διάδοχος τῆς ΕΣΣ∆, διαγράφουσα 
τὸ ἔτος 2005, τὸ 73% τοῦ χρέους τῆς Συρίας πρὸς τὴν Σοβιετικὴν Μόσχα, ὕψους 
$USA 13,4 δίς, συνεκράτησε ἀφ' ἑνὸς μὲν τὰ δικαιώματα χρήσεως τῆς Ταρσοῦ, 
ἀφ' ἑταίρου δὲ συνέχισε νὰ εἶναι ἡ σημαντικωτέρα προμηθευτὴς ὅπλων πρὸς τὴν 
Συρία τῶν Ἅσαντ10. Ἡ καταστρατήγησις τῆς Συνθήκης τοῦ Μοντρὲ τοῦ 1936 
ἀπὸ τὴν Τουρκία, μετέτρεψε τὸν δίαυλον τῶν ∆αρδανελλίων σὲ "Τουρκικὸν 
∆ίαυλον", τὸν ὁποῖον ἡ Ἄγκυρα ἠμπορεῖ νὰ "κλείει" καὶ νὰ "ἀνοίγει" κατὰ βούλη-
σιν εἴτε ἐν καιρῷ εἰρήνης εἴτε ἐν καιρῷ πολέμου καὶ τοῦτο ἀπὸ τοῦ 1982. Αὐτὸ 
σημαίνει ὅτι διὰ τὴν Ρωσσίαν ἡ μόνη στρατηγικὴ ναυτικὴ βάσις στὴν Μεσόγειο 
εἶναι ἡ Ταρσός. Τὸ ἀντελήφθημεν αὐτό, ὅταν ἐσχάτως (Ἄνοιξιν 2012), τὸ ἀε-
ροπλανοφόρον Κουζνετσὼφ μὲ σχετικὴν ὑποβρυχιακὴν συνοδείαν κατέπνευσε 
μέσῳ Γιβραλτὰρ εἰς τὸν λιμένα τῆς Ταρσοῦ καὶ τὸν Ἰούλιο 2012, ἀκόμη ἕνα μέρος 
ναυτικῶν ρωσσικῶν δυνάμεων κατέπλευσαν εἰς τὸν αὐτὸν λιμένα. Ἔχει πολλὴ 

10.  Synovitz, Ron., 23 June 2012, «Why is Access to Syria's port at Tartus so important to 
Moscow», http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?article=74460&pageid=13&
pagename=Analysis
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μεγάλη σημασία ἡ ἀνάλυσις τῆς ἐπισκέψεως τοῦ προέδρου Ποῦτιν στὸ Ἰσραὴλ 
(1η Ἰουλίου 2012) ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸν δανεισμὸν τῶν 5 δὶς Εὐρῶ στὶς Κυπρι-
ακὲς Τράπεζες ἀπὸ πλευρᾶς Μόσχας, ποὺ ἠκολούθησε ὀλίγες ἡμέρες μετὰ ἀπὸ 
τὴν ἐπίσκεψιν αὐτήν. Ὀλίγη σκέψις ἐπ' αὐτῶν μᾶς κάμνει ν' ἀντιληφθοῦμε ὅτι 
ἐὰν ἡ Μόσχα δὲν λάβει σημαντικὰ ἀνταλλάγματα διὰ τὴν Ταρσὸν (Ταρτοὺς) 
ἀπὸ τὸ "∆υτικὸ/νατοϊκὸ στρατόπεδο", καὶ πιθανὸν ἐν Κύπρῳ, δὲν πρόκειται νὰ 
ἐγκαταλήψει τὸν Ἅσαντ καὶ τὴν κυβέρνησή του ἀβοήθητους εἰς τὴν ∆αμασκόν, 
ii) τὸ δεύτερο μέγα συμφέρον τῆς Μόσχας τοῦ Ποῦτιν ἀπὸ τὸ καθεστὼς Ἅσαντ 
εἶναι τὸ ἐμπόριον ρωσσικῶν ὅπλων πρὸς τὴν ∆αμασκόν. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ στρα-
τηγικὰ συμφέροντα τῆς Ρωσσίας θὰ πληγοῦν θανασίμως ἀπὸ ἕνα καθεστὼς πέρα 
αὐτοῦ τοῦ Μπάαθ καὶ ἰδιαιτέρως ἑνὸς καθεστῶτος μὲ τὰ χρώματα τῆς Μου-
σουλμανικῆς Ἀδελφότητος, iii) τὸ τρίτον πρόβλημα ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ εἰς τὴν 
Ρωσσίαν εἶναι ἡ γειτνίασις τοῦ σονιτικοῦ ἰσλαμιστικοῦ κινήματος πρὸς τὴν πε-
ριοχὴν τοῦ μουσουλμανικῆς πολιτισμικῆς βάσεως "ἐγγὺς ἐξωτερικοῦ" της, αὐτοῦ 
δηλαδὴ τῆς κεντρικῆς Ἀσίας. Ἐπίσης ὁ κίνδυνος γιὰ τὴν ἀποσταθεροποίηση 
τοῦ Ἰρὰν ποὺ θὰ ἐσήμαινε μιὰ ἀνάλογη γειτνίασις, λόγῳ τῆς κουρδικῆς ἐκρήξε-
ως ποὺ θὰ προκαλέσει στοὺς κουρδικοὺς πληθυσμοὺς ἡ πιθανότης ἢ ἡ πραγμα-
τικότης μιᾶς ἰσλαμιστικῆς διακυβερνήσεως εἰς τὴν Συρίαν. Τὸ Ἰρὰν δὲν ἀποτελεῖ 
κίνδυνον διὰ τὴν Ρωσσίαν. Τοὐναντίον. Ἡ ἀποσταθεροποίησίς του ὅμως, δύνα-
ται νὰ προκαλέσει μετάδοσιν τοῦ σονιτικο-ἰσλαμιστικοῦ κινήματος εἰς τὸ μαλα-
κόν της ὑπογάστριον εἰς τὴν κεν τρικὴν Ἀσίαν. 

β΄ Ἀνάλυσις τοῦ κινεζικοῦ πόλου ἰσχύος τοῦ ὑπερσυστήματος

Τὸ Ἰρὰν ἀποτελεῖ βασικὸν προμηθευτὴν τῆς Κίνας σὲ πετρέλαιον καὶ φυσικὸν 
ἀέριον. Ἐπίσης, σημαντικώτατο χῶρον ἐπενδύσεων διὰ τὸ Πεκῖνον εἰς τὸν τομέα 
τῆς ἐνεργείας. Ἐσχάτως, π.χ., ἡ Sinopec, ἡ πρώτη εἰς μέγεθος καὶ σημασίαν κινε-
ζικὴ ἑταιρεία διυλίσεως πετρελαίου ὑπέγραψε (9η / 12/2011) μὲ τὴν Τεχεράνη 
συμβόλαιον ὕψους δύο δὶς $USA διὰ τὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ ἰρανικοῦ κοιτάσμα-
τος στὸ Yadavaran, στὰ νοτιοδυτικὰ ἐδάφη τῆς χώρας. Τὸ κοίτασμα αὐτὸ ἔχει 
δυνητικὴν παραγωγὴν στὴν πρώτην (τετραετῆ) φάσιν ἐκμεταλλεύσεως περίπου 
85.000 βαρέλια ἀργοῦ/ἡμέρα (b/d) καὶ περίπου 100 000 b/d γιὰ τὰ ἑπόμενα τρία 
χρόνια. Συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τοῦ συμβολαίου αὐτοῦ, τὸ Πεκῖνον ὀφείλει 
νὰ ἀγοράζει ἀπὸ τὴν Τεχεράνη πετρέλαιον καὶ ὑγροποιημένον φυσικὸν ἀέρι-
ον ἀξίας 100 δὶς $USA διὰ τὰ ἑπόμενα εἴκοσιπέντε ἔτη11. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ 
λόγοι γεωστρατηγικῆς ἀσφαλείας, ἀνάλογοι με αὐτοὺς ποὺ προβληματίζουν τὴν 
Μόσχα, οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλουν εἰς τὸ Πεκῖνον νὰ στηρίζει τὸ σηιτικὸ κληρικαλι-
στικὸ καθεστὼς τῆς Τεχεράνης ἐναντίον τοῦ σονιτικοῦ ριζοσπαστικοῦ κινήμα-
τος, τὸ ὁποῖον ἐκπροσωποῦν οἱ Ἀδελφοὶ Μουσουλμᾶνοι καὶ ὑποστηρίζουν τὸ 
Κάταρ καὶ ἡ Τουρκία ὑπὸ τὴν ἀνοχὴν τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Βρετανίας. Πρόκειται 
γιὰ τὸ ἀποσχιστικὸ κίνημα τῶν μουσουλμάνων Οὐϊγούρων στὴν Ν/∆ ἐπαρχίαν 
Σὶν Κιὰνγκ τῆς Β/∆ Κίνας, τὴν συνορεύουσα μὲ τὸ Καζακστάν, ἀφ' ὅπου σχε-

11.  http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN16127liranesioni0/Actualite-Afrique--l-iran-
joue-la-carte-chinoise.html
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διάζεται ἀγωγὸς τροφοδοσίας τῆς Κίνας μὲ φυσικὸν ἀέριον, ὁ ὁποῖος θὰ φθάνει 
μέχρι τὴν Σανγκχάη. Ἡ Τουρκία, στηρίζει μὲ κάθε δυνατὸν τρόπον τὸ κίνημα 
αὐτό, ὥστε ἐὰν ἡ Ἐπαρχία Σὶν Γιὰνγκ ἀποσχισθεῖ ἀπὸ τὴν Κίνα, νὰ μὴ εἶναι 
πλέον δυνατὴ αὐτὴ ἡ τροφοδοσία της σὲ φυσικὸν ἀέριον ἀπὸ τὴν Ρωσσίαν καὶ 
τὸ Καζακστάν, λόγῳ ἐδαφικῆς παρεμβολῆς τῶν ἀνεξαρτήτων πλέον ἐδαφῶν τῆς 
ἀποσχισθείσης Ἐπαρχίας Σὶν Γιὰνγκ. Ἐπίσης, δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι ἡ 
Ἐπαρχία αὐτὴ εἶναι πλουσιοτάτη σὲ μεταλλεύματα (συνολικὰ 122 μεταλλεύμα-
τα, συμπεριλαμβανομένων 70 μὴ μεταλλικῶν μεταλλευμάτων), σὲ ὕδατα (ἐτησία 
ροὴ 88,5 δὶς m3 ἐπιφανειακῶν ὑδάτων καὶ 25,3 δὶς m3 ἀξιοποιησίμων ὑπογείων 
ὑδάτων. Τὰ ἐκ παγετώνων προερχόμενα ὕδατα ἀνέρχονται εἰς 2,581 δὶς m3. Τὰ 
προβλεπόμενα κοιτάσματα λιθάνθρακος ἀνέρχονται εἰς ποσοστὸν ἄνω τοῦ 38% 
τοῦ ἐθνικοῦ συνόλου ἐνῷ τὰ προβλεπόμενα κοιτάσματα πετρελαίου καὶ φυσικοῦ 
ἀερίου ἐκτιμώμενα εἰς 30 δὶς τόνους, ὑπερβαίνουν τὸ 25% τοῦ ἐθνικοῦ συνόλου. 
Μιὰ ἀλλαγὴ καθεστῶτος στὸ Ἰρὰν θὰ ἠμποροῦσε νὰ ἀλλάξει συνολικῶς τὶς ἰσορ-
ροπίες στὴν περιοχήν, δημιουργοῦσα σημαντικὲς πιέσεις στὴν Κίνα μέσῳ τῆς προ-
ωθήσεως τοῦ ἰσλαμιστικοῦ σονιτικοῦ κινήματος στὴν πλουσία καὶ στρατηγικῆς 
σημασίας γιὰ τὴν ἐνεργειακὴ σύνδεση Ρωσσίας-Κίνας αὐτῆς ἐπαρχίας. Κατὰ τὴν 
ἀπογραφὴν τοῦ 2000, ὁ πληθυσμὸς τῶν Οὐϊγούρων ἦτο τῆς τάξεως τῶν 8,39939312. 

γ ΄ Ἀνάλυσις τοῦ πόλου τῆς Εἰδικῆς Σχέσεως τοῦ ὑπερσυστήματος

Ἡ ἤδη ἀναλυθεῖσα δραστηριότης τοῦ πρώτου διαχειριστικοῦ ὑποσυστήμα-
τος, εὑρίσκει συμμάχους μίαν ἀδύναμον οἰκονομικῶς Οὐάσιγκτων καὶ τὴν δι-
οίκησιν Ὀμπάμα εὑρισκομένην σὲ προεκλογικὴν περίοδον μὴ οὖσα συνεπῶς 
εἰς θέσιν νὰ ἐμφανίζεται φιλοπόλεμος ἀλλὰ καὶ τὸ σύνολον τῆς Εἰδικῆς Σχέσε-
ως νὰ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀποκλείσει πάσῃ θυσίᾳ τὴν ἐπέκτασιν τῆς ρωσσικῆς ἐπιρ-
ροῆς εἰς τὴν Μεσόγειον καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὴν νοτιο-ἀνατολικήν, τὴν βρίθουσα 
τεραστίων κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου, τὰ ὁποῖα ἐκτιμῶνται νὰ ξεπερνοῦν 
τὰ 6 τρισεκατομμύρια m3 εἰς ὁλόκληρον τὴν Λεκάνη τῆς Λεβαντίνης καὶ τοῦ 
Ἡροδότου (Ν/Α τῆς Κρήτης).

Πρόκειται συνεπῶς γιὰ τὴν ἀγγλοσαξωνικὴν πολιτικὴν ἀνασχέσεως 
(containtment), τὴν ὁποία οἱ ΗΠΑ, ἡ Γερμανία καὶ ἡ Ἀγγλία ἐχρησιμοποίησαν 
κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1990 καὶ εἰς τὴν Βαλκανικήν, στοχεύουσες καὶ πάλιν τὴν 
ἀνάσχεση τῆς καθόδου τῆς Ρωσσίας εἰς τὰ θερμὰ ὕδατα τῆς Μεσογείου. Οἱ ἐπι-
λογὲς ὅμως αὐτὲς εἶναι λανθασμένες, καὶ δὲν θὰ ἔχουν ἐπιστροφήν, ἰδιαιτέρως ὅταν 
ἡ Οὐάσιγκτων ἐπιδιώκουσα νὰ προσεταιρισθεῖ τὰ ἀκραῖα ἰσλαμιστικὰ στοιχεῖα 
τῆς περιοχῆς, καὶ βασιζομένη εἰς τὸ δόγμα «ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἐχθροῦ μου εἶναι φίλος 
μου», φθάνει νὰ ἀναθέτει στὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες νὰ ἐξοπλίζουν τὰ 
ἀκραῖα αὐτὰ τρομοκρατικὰ ἰσλαμιστικὰ στοιχεῖα διὰ τὴν ἀνατροπὴν π.χ. τοῦ κα-
θεστῶτος Ἅσαντ εἰς τὴν Συρίαν13, χωρὶς ν' ἀντιλαμβάνεται ὅτι δὲν θὰ δύναται 

12.  Tabulation of the 2000 Population Census of the People's Republic of China. China 
Statistics Publishing House (2002), 218-221.

13.  Ὅπως ἀναφέρει ὁ Μπάρη Ράμπην (Barry Rubin): «Βεβαίως, ἕνα μεγάλο κομ μάτι 
(μέρος) τοῦ προβλήματος ἀπὸ τὴν πολιτικὴν Ὀμπάμα, εἶναι πὼς ὄχι μόνον μετεχειρίσθη  
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κατόπιν νὰ ἐλέγξει τὴν ἰσλαμιστικὴν κυβέρνησιν, ἡ ὁποία θὰ προκύψει ἀπὸ τὴν 
προσδοκουμένην ἀνατροπὴν τοῦ σύρου ἡγέτου, ἀλλὰ καὶ τὴν τριχοτόμιση τῆς 
Συρίας εἰς τρία, οἱονεὶ κρατικὰ (Κουρδικό, Ἁλαουηιτικο-σηιτικὸ καὶ Σονιτικὸ) 
μορφώματα. Ἐκτὸς καὶ ἐὰν αὐτὸ εὑρίσκεται ἐντὸς τῶν ἐπιδιώξεών της, ἀλλὰ εἰς 
αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ἡ Ἄγκυρα δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ τὸ ἐλάχιστον!

Συμπερασματικὸ ἐρώτημα:

Κλείνοντες ὀφείλομε νὰ θέσομε τό, προκῦπτον ἀβιάστως, ἐρώτημα: μήπως καὶ 
πάλιν αὐτὴ ἡ ἀγγλοσαξωνικὴ πολιτικὴ ἡ ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν ὑστέραν ἐποχὴ 
τῶν θεωριῶν τοῦ Nicolas J. Spykman περὶ Rimland, μέσῳ τῶν «καλῶν ὑπηρε-
σιῶν» τοῦ Κάταρ, τῆς Σ. Ἀραβίας καὶ τῆς Τουρκίας καὶ τῶν ἀνιέρων συμμαχιῶν 
του ὁδηγεῖ τελικῶς εἰς τὴν δημιουργίαν ἑνὸς πανισχύρου Γκόλεμ, τὸ ὁποῖον θὰ 
ἐξαπολύσει τὸν Ἁρμαγεδδῶνα εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Μεσογείου ἀλλὰ καὶ θὰ 
ὁδηγήσει εἰς τὴν ἐκρηκτικὴν ἐπαναχάραξιν τῶν ἐθνικοκρατικῶν συνόρων εἰς 
τὴν περιοχὴν τῆς Εὐρυτέρας Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τοῦ Μάγρεμπ; 

Ἐκτὸς καὶ ἐὰν τὸ ἀποτέλεσμα αὐτό, εἶναι τελικῶς καὶ τὸ ἐπιδιωκόμενον...! 
Ἀρκεῖ νὰ κρατηθεῖ ἡ Μεσόγειος μακρὰν τῶν... ρωσσικῶν καὶ κινεζικῶν ἐπιρροῶν, 
ἰδιαιτέρως τώρα, ποὺ ἡ διεθνὴς κρίσις δὲν ἐπιτρέπει εἰς τὴν «Special Relationship» 
τὴν πολυτέλεια τῆς συντηρήσεως εἰς τὴν ἐξουσίαν φιλο-«δυτικῶν» ὁλοκληρωτικῶν 
καθεστώτων...
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