Αυτοί που θα χαράξουν τον «νέο χάρτη της Μέσης Ανατολής» είναι στις θέσεις τους
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/*«Με αυτή την ιρακινή ηγεσία στην εξουσία, η διχοτόμηση του Ιράκ είναι
αναπόφευκτη» */
*
* *Russia Today <http://rt.com/op-edge/168860-kurds-iraq-isis-maliki/>*
*Απόδοση: /Ας Μιλήσουμε Επιτέλους! <http://kostasxan.blogspot.gr/>/*
«Αν δεν συμβεί ένα θαύμα μέσα στο κοινοβούλιο της Βαγδάτης και εκλεγεί
κάποιος άλλος πρωθυπουργός, πράγμα που βλέπω αδύνατο, είναι πάρα πολύ
πιθανός ο διαμελισμός του Ιράκ».
Αυτή είναι η άποψη ενός πρώην αναλυτή για θέματα πολιτικής ασφάλειας που
εργάστηκε στο Πεντάγωνο, του *Μάικλ Μαλούφ,* ο οποίος παραχώρησε
συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό *Russia Today*.

Άνδρες των ιρακινών κουρδικών δυνάμεων Πεσμεργκά συγκεντρώνονται σε θέση
μάχης στο χωριό Σουλεϊμάν Μπεκ, μεταξύ Βαγδάτης και Κιρκούκ, στο βόρειο
Ιράκ.
*Russia Today:* *Oι Κούρδοι έχουν εδώ και πολλά χρόνια συσσωρεύσει
μεγάλη δυσαρέσκεια εναντίον της Βαγδάτης και θέλουν από καιρό να
αποσχιστούν. Γιατί πιστεύετε ότι η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο θα
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επιχειρήσουν να τους αλλάξουν αυτά τα βαθιά ριζωμένα πιστεύω τους σε
αυτή τη δεδομένη στιγμή; *
*Μάικλ Μαλούφ:* Δεν πρόκειται να αλλάξουν τις πεποιθήσεις τους. Νομίζω
ότι οι Κούρδοι βλέπουν τις τελευταίες εξελίξεις σαν μια χρυσή ευκαιρία
για να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους, ένα όραμα δεκαετιών. Έχουν ήδη
ανακοινώσει ότι πρόκειται να κάνουν δημοψήφισμα. Έχουν λοιπόν να
επιλέξουν μεταξύ του να διοργανώσουν δημοψήφισμα, ή να κάνουν αυτό που
θέλει ο Κέρι και να συνεργαστούν με την κυβέρνηση της Βαγδάτης, με την
ελπίδα ότι θα τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από ό, τι στο παρελθόν.
Είναι σαφές ότι ο Μαλίκι διαφώνησε σε αυτό με τους Αμερικανούς. Οι
Κούρδοι είναι σουνίτες και ο Μαλίκι δεν έχει γενικά πολλή υπομονή με
τους σουνίτες.
Ο άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι το γεγονός ότι οι
Κούρδοι κατέλαβαν πρόσφατα την περιοχή γύρω από το Κιρκούκ, πήραν πολύ
περισσότερο έδαφος απ’ όσο είχε προβλεφθεί, και αυτόματα αυτό τους δίνει
ένα πεδίο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια σταδιακή
δημιουργία ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν. Κατά την άποψή μου, ενώ δείχνουν
να ακούν ευγενικά τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, έχουν τα δικά τους
συμφέροντα κατά νου και σε αυτά θα επικεντρωθούν για να τα υλοποιήσουν.
*R.T.:* *Ας υποθέσουμε ότι οι Κούρδοι δεχθούν να συνεργαστούν με την
κυβέρνηση Μαλίκι. Ποια είναι τα οφέλη για αυτούς; Τι θα περιμένουν σε
αντάλλαγμα; Και τι ακριβώς ελπίζει ότι θα πετύχει ο Κέρι; *
*M.M.:* Ο Κέρι ελπίζει ότι ο Μαλίκι θα συμφωνήσει στο να υπάρξει μια
κυβέρνηση που θα ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις
σύμφωνα με τις θέσεις των ΗΠΑ, αλλά ο Μαλίκι έχει ήδη ανακοινώσει ότι
δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.
Σαν να μην έφτανε αυτό, είναι και οι σουνίτες που είναι πολύ οργισμένοι
μαζί του εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, όσο περίπου κυβερνά.
Πιστεύω λοιπόν ότι Κέρι μάλλον άργησε και προσπαθεί τώρα στο παρά πέντε,
αλλά δεν προλαβαίνει τις καταστάσεις, οι οποίες τον έχουν αφήσει
χιλιόμετρα πίσω. Αν δεν συμβεί ένα θαύμα μέσα στο κοινοβούλιο της
Βαγδάτης και εκλεγεί κάποιος άλλος πρωθυπουργός, πράγμα που βλέπω
αδύνατο, είναι πάρα πολύ πιθανός ο διαμελισμός του Ιράκ.
*
* *R.T.:* *Πόσο ισχυρή είναι η θέση του Μαλίκι στην περιοχή; *
*M.M.:* Κατά τη γνώμη μου, αποδυναμώνεται μέρα με τη μέρα. Έχει χάσει
μεγάλο μέρος της επικράτειάς του και δεν έχει υποστήριξη από άλλες
δυνάμεις εκεί. Σίγουρα δεν έχει καμία υποστήριξη από τους σουνίτες και
τους Κούρδους. Ανεξάρτητα από το εάν συνεργάζονται μαζί του, έχουν τα
δικά τους εθνοτικά συμφέροντα κατά νου και αυτά τελικά πιστεύω ότι θα
επιδιώξουν να υλοποιήσουν.
Ο Μαλίκι κατά πάσα πιθανότητα είναι σε θέση να ελέγξει το σιιτικό τμήμα
του Ιράκ, αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο, πρόκειται να αλλάξει ολόκληρη η
κατάσταση στο Ιράκ.
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Εν τω μεταξύ, το ΙΚΙΛ δεν θα πάψει να επεκτείνεται κατά μήκος αυτής της
περιοχής όπου θα γίνουν οι συρράξεις. Με τους Κούρδους οι ισλαμιστές
αυτοί δεν έχουν έρθει συχνά σε αντιπαράθεση, επειδή είναι και οι ίδιοι
σουνίτες, αλλά νομίζω ότι τελικά το ΙΚΙΛ θα ενοποιήσει όλες τις
υπόλοιπες σουνιτικές περιοχές της χώρας και ο Μαλίκι δεν θα είναι σε
ισχυρή στρατιωτική θέση ώστε να τις επανακτήσει.
Το ΙΚΙΛ απειλεί στρατιωτικές βάσεις στις περιοχές αυτές, τις οποίες ο
ιρακινός στρατός θεωρεί ως κεκτημένο του. Αν λάβουμε υπ’ όψιν τις μέχρι
σήμερα επιδόσεις του ιρακινού στρατού στην απόκρουση του ΙΚΙΛ, δεν
αποκλείεται να υποχωρήσουν και να το βάλουν στα πόδια, όπως έχει
ξανασυμβεί πρόσφατα. Και όλος αυτός ο εξοπλισμός, ο οποίος
συμπεριλαμβάνει αεροσκάφη, ελικόπτερα και άλλα είδη στρατιωτικού
εξοπλισμού, θα μπορούσε εύκολα να καταλήξει στα χέρια του ΙΚΙΛ. Στην
αεροπορική βάση Μπαλάντ σχεδιάζαμε εμείς οι Αμερικανοί να φέρουμε
αεροσκάφη F-16. Το εάν ή όχι θα καταλάβουν τελικά και αυτή τη βάση
εξαρτάται από την στρατιωτική ισχύ που θα έχει απομείνει στον Μαλίκι.
*R.T.:* *Οι Κούρδοι του Ιράκ κατέχουν μια περιοχή με κοιτάσματα, τα
οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις, φθάνουν τα 45 δισεκατομμύρια βαρέλια
πετρέλαιο. Η Exxon Mobil, η Chevron και η Total κάνουν χρυσές δουλειές
εκεί. Πώς γίνεται οι Κούρδοι να μην έχουν κατορθώσει να πάρουν αυτά που
θέλουν; Και τι πιστεύετε ότι σχεδιάζεται για αυτούς; *
*M.M.:* Νομίζω ότι οι Κούρδοι θα εξακολουθήσουν να επιδιώκουν την
πραγμάτωση των στόχων τους. Οι κουρδικές στρατιωτικές δυνάμεις, γνωστές
ως Πεσμεργκά, κατόρθωσαν να συγκρατήσουν, μέχρι ενός σημείου, την
προέλαση του ΙΚΙΛ. Αλλά υπάρχει πετρέλαιο εκεί και το ΙΚΙΛ ίσως τελικά
να επιχειρήσει να φθάσει μέχρι εκεί.
Ωστόσο, νομίζω ότι οι κουρδικές δυνάμεις δεν θα μείνουν απαθείς και θα
προβάλουν αντίσταση. Η σύμπνοια μεταξύ των Κούρδων είναι πολύ πιο ισχυρή
από εκείνη άλλων ομάδων, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο το ΙΚΙΛ να
κατορθώσει κάτι τέτοιο. Θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για το ΙΚΙΛ αν
κατευθυνθεί προς τα δυτικά, μπει στην Ιορδανία και τη Νότια Τουρκία και
παγιώσει τις θέσεις αυτές ώστε να ενισχύσει το χαλιφάτο το οποίο
«οικοδομεί» σταδιακά.
Και φυσικά δεν έχει πάψει να κοιτάει και προς τον Λίβανο, με αποτέλεσμα
να υπάρχει έντονη ανησυχία εκεί για το ΙΚΙΛ και τη συγχώνευσή του με το
μέτωπο «Αλ-Νούσρα».
Βλέπουμε, λοιπόν, αρκετές δυνάμεις και συνιστώσες. Το μόνο πράγμα που
σίγουρα λειτουργεί προς όφελος κάποιων είναι το γεγονός ότι το ΙΚΙΛ
διαθέτει μια κάποια στρατιωτική ικανότητα, αλλά το ερώτημα είναι κατά
πόσο θα είναι σε θέση να κυβερνήσει όλη αυτή την επικράτεια που έχει
καταλάβει.
Ήδη μάχεται εναντίον κάποιων από τις άλλες ομάδες ισλαμιστών, ακόμη και
πρώην μπααθιστών, οι οποίοι σε κάποια φάση ενώθηκαν μαζί τους προσωρινά
για να καταλάβουν αυτά τα εδάφη που τώρα κατέχουν. Τώρα έχουν αρχίσει οι
συγκρούσεις μεταξύ τους. Κάθε μια ομάδα θέλει το μερίδιο που της
αναλογεί κατά τη γνώμη της. Μιλάμε για χάος.
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/Οι δηλώσεις και γνώμες που εκφράζονται σε αυτή την ανάρτηση ανήκουν
αποκλειστικά στους γράφοντες/συνομιλούντες και δεν αντιπροσωπεύουν
απαραίτητα τις απόψεις του Russia Today <http://www.rt.com/>. / * *
*Πηγή: Ας Μιλήσουμε Επιτέλους!
http://kostasxan.blogspot.gr/
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