
Νέο µέτωπο έντασης, στο Ιράκ 
αυτή τη φορά, άνοιξε η Τουρ-
κία, µερικές ηµέρες µετά το 
θερµό επεισόδιο της κατάρρι-

ψης του ρωσικού Su-24 στα τουρκοσυρι-
ακά σύνορα. Οι Τούρκοι εξόργισαν την ι-
ρακινή κυβέρνηση, αποστέλλοντας τάγµα 
400 στρατιωτών της 3ης ταξιαρχίας ειδικών 
δυνάµεων του Siirt αλλά και 25 άρµατα 
τύπου Μ60Α3 σε στρατόπεδο της Μπασίκα, 
βόρεια της -ελεγχόµενης από το ISIS- Μο-
σούλης, στο Ιράκ. Σύµφωνα µε την εφηµε-
ρίδα Hürriyet, η τουρκική παρουσία στη 
Μπασίκα φτάνει πλέον τους 600 στρατιώ-
τες και κατά την τουρκική κυβέρνηση βρί-
σκεται εκεί µε τη συναίνεση της Βαγδάτης. 
Οµως, η κεντρική ιρακινή κυβέρνηση το
αρνείται αυτό, θεωρώντας την κίνηση ως

παραβίαση της εθνικής κυριαρ-
χίας του Ιράκ.

Εν τω µεταξύ, η 
Ρωσία -που έχει πά-

ρει το µέρος του 
Αµπαντί στην

υπόθεση του Ιράκ- εξακολουθεί να τηρεί 
σκληρή στάση απέναντι στην Αγκυρα, µε 
περαιτέρω κινητοποίηση στρατιωτικών 
δυνάµεων και αιχµηρές δηλώσεις εκ µέρους 
της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας.

ΕΙΣΒΟΛΗ 'Η ΒΟΗΘΕΙΑ;
Οι τουρκικές αρχές, αρχικά, προσπάθη-

σαν να υποβαθµίσουν τα περί «εισβολής» 
για την οποία τις κατηγόρησε το Ιράκ, επι-
σηµαίνοντας ότι οι Τούρκοι βρίσκονταν 
στην ιρακινή επικράτεια προκειµένου να 
εκπαιδεύσουν τους Κούρδους µαχητές 
Peshmerga. 

Ωστόσο, το περασµένο Σαββατοκύριακο, 
ο Ιρακινός πρωθυπουργός Αϊντέρ α-
λ-Αµπαντί απέστειλε τελεσίγραφο στην 
Αγκυρα, καλώντας την να αποσύρει τις 
στρατιωτικές δυνάµεις της από το ιρακινό 
έδαφος, ειδάλλως θα έθετε το θέµα στο 
Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.  Το ιρακι-
νό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε ότι 
υπήρχε συνεννόηση µεταξύ Τουρκίας και 
Ιράκ, κάλεσε τον Τούρκο πρέσβη για να του 

διαµηνύσει ότι εκλαµβάνει το γεγονός ως 
«εχθρική πράξη».

Ο Τούρκος πρωθυπουργός Αχµέτ Ντα-
βούτογλου προσπάθησε, από την πλευρά 
του, να εξηγήσει ότι στη Μπασίκα έχουν, 
«εδώ και δύο χρόνια, εκπαιδευτεί 2.000 α-
δελφοί µας από τη Μοσούλη», µε το συντο-
νισµό του ιρακινού υπουργείου Αµυνας. 
Ενόψει, πάντως, των αντιδράσεων της 
Βαγδάτης, η Αγκυρα ανακοίνωσε ότι παύ-
ει τη µεταφορά περαιτέρω στρατιωτών στο 
Ιράκ. Εντούτοις, σε επιστολή του προς τον 
Αµπαντί, ο Νταβούτογλου δεν ανέφερε 
τίποτα για την απόσυρση αυτών που έχουν 
ήδη µεταφερθεί. Αρκέστηκε, απλώς, να 
δεσµευθεί ότι «δεν θα κινητοποιηθούν πε-

ραιτέρω δυνάµεις στη Μπασίκα έως ότου 
ξεπεραστούν οι ανησυχίες της ιρακινής 
κυβέρνησης [...]. Οσοι ενοχλούνται από τη 
συνεργασία Τουρκίας-Ιράκ και θέλουν να 
τελειώσει δεν πρέπει να τους επιτραπεί να 
πετύχουν το στόχο τους». Εξέφρασε, επίσης, 
την επιθυµία να επισκεφθεί και τη Βαγδά-
τη, σε µια ένδειξη καλής θέλησης, ώστε να 
διευθετηθεί το θέµα.

∆ΙΤΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η διφορούµενη ρητορική των Τούρκων 

συνεχίστηκε και τις επόµενες ηµέρες και 
ενώ Αµπαντί κάλεσε το ΝΑΤΟ να... µαζέψει 
την Τουρκία από το ιρακινό έδαφος. Ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, από τη µία επανέλαβε τη 
θέση ότι η Αγκυρα σέβεται την εδαφική 
ακεραιότητα του Ιράκ, από την άλλη αρ-
νείται να αποσύρει τις υπάρχουσες δυνά-
µεις, µε την αιτιολογία πως «είναι καθήκον 
µας να προστατεύσουµε τους στρατιώτες 
µας που προσφέρουν εκπαίδευση. Ολοι 
είναι παρόντες», δήλωσε σε τηλεοπτική 
συνέντευξη.

Οσον αφορά πράγµατι τα τουρκικά στε-
λέχη που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στο Ιράκ, ο υπουργός Εξωτερικών, Ιµπρα-
ήµ Τζαφαρί, τα εξαίρεσε από το αίτηµα 
απόσυρσης. Σε κάθε περίπτωση, όπως το-
νίζουν ιρακινοί κύκλοι, η τουρκική στρα-
τιωτική δύναµη, σήµερα, στη Μπασίκα 
είναι υπερβολικά µεγάλη για να επιτελεί 
µόνο καθήκοντα εκπαίδευσης και µικρή 
για να συµβάλει στην ανακατάληψη της 
Μοσούλης, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο 
των τζιχαντιστών.

Η απάντηση του Αµπαντί κινήθηκε σε... 
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Ο Ερντογάν
«παίζει ζάρια»  

στο Ιράκ
Μετά την αποτυχία της να προωθήσει τα σχέδιά της στη 
Συρία, η Αγκυρα προκαλεί τη Βαγδάτη, στέλνοντας στρατό 
κοντά στη Μοσούλη, ενόψει της συζήτησης για εντονότερη 
αµερικανική παρουσία στη χώρα

Τις προηγούµενες 
ηµέρες οι Ρώσοι 

πραγµατοποίησαν 
για πρώτη φορά 
επιθέσεις από το 

υποβρύχιο Rostov-
on-Don, από τα 

ανοιχτά της Συρίας, 
ενάντια σε στόχους 
του ISIS. Μάλιστα, 

ο Βλάντιµιρ Πούτιν 
σχολίασε ότι οι 

πύραυλοί του 
µπορούν να φέρουν 

και πυρηνικές 
κεφαλές...
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παραβίαση της εθνικής κυριαρ-
χίας του Ιράκ.

Εν τω µεταξύ, η 
Ρωσία -που έχει πά-

ρει το µέρος του 
Αµπαντί στην 



ρωσικούς τόνους, αφού, κατά τη διάρκεια 
συνάντησής του, µε το Γερµανό υπουργό 
Εξωτερικών, Φρανκ Βάλτερ Στάινµαϊερ, 
αναφέρθηκε στο παράνοµο λαθρεµπόριο 
πετρελαίου του ISIS µέσα από την Τουρκία, 
καθώς και στην «τροφοδοσία» των περιο-
χών της Συρίας και του Ιράκ µε τροµοκρά-
τες. «Μας υποσχέθηκαν ότι θα σταµατούσαν 
την εισροή τροµοκρατών», δήλωσε, αναφε-
ρόµενος στο ψήφισµα του Συµβουλίου Α-
σφαλείας του Νοεµβρίου.

ΤΟ ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΦΙΑΣΚΟ
Σε πρώτη φάση, στρέφοντας την προ-

σοχή της στο Ιράκ -και όχι στη Συρία- είναι 
ξεκάθαρο πως η Αγκυρα αισθάνεται «στρι-
µωγµένη» από τις ρωσικές αντιδράσεις στην 
κατάρριψη του Su-24, το Νοέµβριο. Οι 
τελευταίες περιλαµβάνουν:
● Την αποστολή του τάξης Kilo υποβρυχί-
ου της, Rostov-on-Don, στα ανοιχτά της 
Συρίας, και το οποίο είναι εξοπλισµένο µε 
σύγχρονους πυραύλους Kalibr. Το ρωσικό 
υπουργείο Αµυνας ανέφερε ότι έγιναν οι 
πρώτες επιθέσεις, από το υποβρύχιο, ενα-
ντίον στόχων του ISIS, στην περιοχή της 
Ράκα, σε αποθήκες πυροµαχικών και πε-
τρελαϊκές εγκαταστάσεις.
● Την πραγµατοποίηση επιδροµών, στη 
βόρεια Συρία, µε βοµβαρδιστικά Tu-22, µέ-
σα σε µόλις 3 ηµέρες.
● Τη µεταφορά επτά επιθετικών και µετα-
γωγικών ελικοπτέρων (MI24 και ΜΙ8) στη 
στρατιωτική βάση της στην Αρµενία, όπου 
διατηρεί δύναµη ως και 5.000 στρατιωτών.

Σε πολιτικό επίπεδο, η Ρωσία καταδί-
κασε στον ΟΗΕ τις τουρκικές κινήσεις στο 
Ιράκ και εξέφρασε την ελπίδα ότι «η Αγκυ-

ρα δεν θα προχωρήσει σε απερίσκεπτες 
πρωτοβουλίες». Ο Ρώσος πρωθυπουργός                        
Ντµίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι µε τους 
όρους του 20ού αιώνα, η τουρκική κατάρ-
ριψη του ρωσικού Su-24 θα ισοδυναµούσε 
µε casus belli, όµως αποφασίστηκε να µη 
δοθεί «συµµετρική απάντηση στους Τούρ-
κους». Φυσικά, δεν πέρασε απαρατήρητο 
το σχόλιο του προέδρου Βλάντιµιρ Πού-
τιν ότι «οι πύραυλοι KH-101 αποδείχθηκαν 
[...] όπλα ακριβείας και µπορούν να εξοπλι-
στούν και µε πυρηνικές κεφαλές. Φυσικά, 
αυτό δεν είναι απαραίτητο όταν πολεµάς 
τροµοκράτες και ελπίζω δεν θα χρειαστεί 
ποτέ».

ΤΟΥΡΚΟΚΟΥΡ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Σε δεύτερο επί-

πεδο και µε δεδοµέ-
νο ότι ο Ερντογάν 
συνειδητοποιεί ότι 
δεν µπορεί να υλο-
ποιήσει τα σχέδιά 
του στη Συρία -κυ-
ρίως λόγω της ρω-
σικής επέµβασης- 
επιδιώκει να ανα-
δειχθεί σε «ρυθµι-
στή» των εξελίξεων µε άλλο τρόπο, προ-
σεγγίζοντας το µοναδικό «φίλο» που του 
έχει αποµείνει στην περιοχή, δηλαδή τον 
Μασούντ Μπαρζανί, τον επικεφαλής του 
Αυτόνοµου Ιρακινού Κουρδιστάν. ∆ιότι, η 
τουρκική στρατιωτική παρουσία κοντά στη 
Μοσούλη δεν µπορεί να αυξήθηκε τυχαία, 
ενόψει της επίσκεψης του Μπαρζανί στην 
Τουρκία, την περασµένη Πέµπτη, και µά-
λιστα µετά από δηλώσεις του ότι το Ιρακι-

νό Κουρδιστάν θα παραµείνει ουδέτερο 
στην ένταση µεταξύ Βαγδάτης-Αγκυρας. 
Μάλιστα, όπως µετέδωσε ο τουρκικός Τύ-
πος, ο Μπαρζανί επισκέφθηκε και τα κε-
ντρικά της τουρκικής µυστικής υπηρεσίας 
MIT, όπου συναντήθηκε µε τον επικεφαλής 
της, Χακάν Φιντάν. Οπως, επίσης, δεν 
µπορεί να είναι τυχαία η εσπευσµένη επί-
σκεψη «κατευνασµού» που πραγµατοποί-
ησε ο Φιντάν, µαζί µε τον Τούρκο υφυ-
πουργό Φεριντούν Σινιρλίογλου, στη 
Βαγδάτη. 

Τους λόγους για τους οποίους ο Ερντο-
γάν προσεγγίζει τον Μπαρζανί και στέλνει 
στρατό στα ιρακινά εδάφη εξήγησε σε ανά-
λυσή του ο πρώην στρατιωτικός σύµβουλος 
Μετίν Γκουρτζάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, 

όπως υποστήριξε, 
έχει τρεις στόχους:
1) Πρώτον, να δια-
µορφώσει µια συµ-
µαχία της Τουρκίας 
µε το Ιρακινό Κουρ-
διστάν και τα Σουνι-
τικά φύλα στην πε-
ριοχή της Μοσούλης, 
ώστε να ανακόψει 
την ενίσχυση των 

Σιιτών στην κυβέρνηση της Βαγδάτης, η 
οποία ουσιαστικά παραπαίει.
2) ∆εύτερον, να παίξει καθοριστικό ρόλο 
στις στρατιωτικές εξελίξεις -για παράδειγ-
µα σε περίπτωση ανακατάληψης της Μο-
σούλης- προστατεύοντας παράλληλα τους 
Τουρκµένιους συµµάχους του.
3) Τρίτον, να εµποδίσει, στρατιωτικά και 
πολιτικά, το PKK να δυναµώσει την παρου-
σία του στην περιοχή του Σιντζάρ, στα βο-

ρειοδυτικά του Ιράκ, και να ενωθεί µε τους 
Κούρδους µαχητές της Συρίας. ∆εν είναι 
τυχαίο ότι ο τουρκικός στρατός ανακοίνω-
σε ότι έπληξε, µε νέες αεροπορικές επιδρο-
µές, στόχους του PKK στην περιοχή, τις 
προηγούµενες ηµέρες.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Στις τουρκικές επιδιώξεις θα πρέπει να 

προσθέσουµε και την προσπάθεια της Α-
γκυρας να έχει λόγο στις όποιες εξελίξεις 
δροµολογούν οι ΗΠΑ στην περιοχή. Η Ου-
άσιγκτον, άλλωστε, ήδη έχει δηλώσει έτοι-
µη να συνδράµει τη Βαγδάτη µε ελικόπτε-
ρα και... συµβούλους, πέραν των οµάδων 
ειδικών δυνάµεων µε 200 άνδρες, προκει-
µένου να ανακαταληφθεί η πόλη Ραµάντι 
στο κεντρικό Ιράκ. Κι αυτό, εν µέσω «αδι-
ανόητων» προτάσεων από τους Ρεπουµπλι-
κάνους, για αποστολή χερσαίων δυνάµεων 
20.000 ανδρών σε Συρία και Ιράκ(!).

Ενόψει, λοιπόν, του ακόµα εν εξελίξει 
αµερικανικού σχεδιασµού για τη Μέση Α-
νατολή, η Αγκυρα προσπαθεί να έχει λόγο 
στα διάφορα γεωπολιτικά σενάρια. Ενα 
από αυτά αποτελεί και η δηµιουργία ενός 
ανεξάρτητου κουρδικού κράτους ή ενός 
«Σουνιστάν», ένα ενδεχόµενο που προτά-
θηκε εκ νέου, άλλωστε, από τον πρώην 
εκπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Τζον 
Μπόλτον, στους New York Times, το Νο-
έµβριο.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ουάσιγκτον 
αποστασιοποιήθηκε, από την πρώτη στιγ-
µή, από την τουρκική εκδοχή στην «κόντρα» 
Τουρκίας-Ιράκ. Σύµφωνα µε δηλώσεις Α-
µερικανών αξιωµατούχων στο Reuters, οι 
ΗΠΑ γνώριζαν σχετικά µε την αποστολή 
τουρκικής δύναµης στο Ιράκ, η οποία ω-
στόσο «δεν αποτελεί µέρος του συνασπι-
σµού» [κατά του ISIS]. Μάλιστα, θεωρούν 
ότι δεν µπορεί να υπάρχει παρουσία ξένης 
δύναµης στη χώρα, δίχως τη ρητή άδεια 
της κυβέρνησης. Το αµερικανικό Πεντάγω-
νο κάλεσε την Τουρκία και το Ιράκ να επι-
λύσουν διπλωµατικά το ζήτηµα, ενώ την 
τοποθέτηση Τούρκων στρατιωτών στο Ιράκ 
καταδίκασαν και οι λοιπές αραβικές χώρες, 
σύµµαχοι των ΗΠΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
Τον όρο «οικονοµική κοινοπολιτεία» 

είχε χρησιµοποιήσει ο κορυφαίος αναλυτής 
θεµάτων Μέσης Ανατολής, Σονέρ Τσα-
γκαπτάι του Washington Institute for 
Near East Policy, το Μάρτιο του 2015. Σε 
κείµενό του είχε «προβλέψει» τη σύσφιξη 
των οικονοµικών δεσµών µεταξύ του Ερ-
µπίλ και της Αγκυρας, δεδοµένου ότι οι Ι-
ρακινοί Κούρδοι µπορούν αποτελέσουν µια 
πρώτη εναλλακτική πηγή προµήθειας 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, έναντι της 
Ρωσίας και του Ιράν. Παράλληλα, το εµπό-
ριο µεταξύ της Αυτόνοµης Κουρδικής Κυ-
βέρνησης και της Τουρκίας έφτασε από το 
1,4 δισ. δολάρια το 2007 σε 8 δισ. το 2013, 
ενώ εξετάζεται και η υιοθέτηση της τουρ-
κικής λίρας. Κοινός εχθρός τους οι Σιίτες 
της Βαγδάτης...  
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«Οι Ιρακινοί Κούρδοι 
µπορούν αποτελέσουν µια 
πρώτη εναλλακτική πηγή 

προµήθειας πετρελαίου και 
φυσικού αερίου»

Οι Ιρακινοί Κούρδοι 
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Αριστερά: 
Ο πρόεδρος 
του Αυτόνοµου 
Ιρακινού 
Κουρδιστάν, 
Μασούντ 
Μπαρζανί, κατά 
τη συνάντησή 
του µε τον 
Τούρκο πρόεδρο 
Ταγίπ Ερντογάν. 
Ο Μπαρζανί 
επισκέφθηκε, 
µεταξύ άλλων, 
και την µυστική 
υπηρεσία της 
χώρας (ΜΙΤ).

∆εξιά: 
Ο πρωθυπουργός 
του Ιράκ, Χάιντερ 

αλ Αµπαντί, 
συνοµιλεί 

µε στέλεχος 
των Σιιτών. 

Η κυβέρνησή 
του αρνήθηκε 

κατηγορηµατικά 
ότι είχε συναινέσει 

στην παρουσία 
τουρκικής 

στρατιωτικής 
δύναµης στη 

χώρα.


