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ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, νη «ζεσξίεο ζπλσκνζίαο» γηα ηνλ ππνζηεξηθηηθφ
ξφιν ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ ηεο Γχζεο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηνπ
Ιζιακηθνχ Κξάηνπο είραλ απαζρνιήζεη επαλεηιεκκέλα ηφζν ηα εγρψξηα φζν θαη ηα
δηεζλή ΜΜΔ. Ωζηφζν, ζηηο 18 Μαΐνπ ηνπ 2015, ην Judicial Watch (ακεξηθαληθφ
ζπληεξεηηθφ θπβεξλεηηθφ ίδξπκα) δεκνζίεπζε κηα ζεηξά παιαηφηεξσλ
δηαβαζκηζκέλσλ εγγξάθσλ ησλ ππνπξγείσλ Άκπλαο θαη Δμσηεξηθψλ ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππήξρε θαη έλα απφξξεην έγγξαθν [1] ηεο
Στπατιωτικήρ Υπηπεσίαρ Πληπουοπιών (Defense Intelligence Agency - DIA), πνπ
θπθινθφξεζε ην 2012 θαη ην νπνίν αλέθεξε φηη «έλα Ιζιακηθφ Κξάηνο είλαη
επηζπκεηφ (λα δεκηνπξγεζεί) ζηελ αλαηνιηθή πξία, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζνχλ
ηηο πνιηηηθέο ηεο Γχζεο ζηελ πεξηνρή». Να ζεκεηψζνπκε φηη ην ελ ιφγσ πξψελ
“SECRET // NOFORN” έγγξαθν ηεο DIA, κε εκεξνκελία απνζηνιήο 12 Απγνχζηνπ
2012, είρε σο απνδέθηεο ηε CENTCOM, ηε CIA, ην FBI, ην DHS, ηελ NGA, ην
ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη αξθεηέο άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ.
Δπηπξφζζεηα, ην απνραξαθηεξηζκέλν πιένλ έγγξαθν αλέθεξε φηη «ε Γχζε, νη ρψξεο
ηνπ Κφιπνπ θαη ε Σνπξθία ππνζηεξίδνπλ ηε (ζπξηαθή) αληηπνιίηεπζε, ελψ ε Ρσζία, ε
Κίλα θαη ην Ιξάλ ππνζηεξίδνπλ ην (ζπξηαθφ) θαζεζηψο... Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα
δεκηνπξγίαο ελφο αλαθεξπγκέλνπ ή κε αλαθεξπγκέλνπ ζαιαθηζηηθνχ πξηγθηπάηνπ
ζηελ αλαηνιηθή πξία θαη απηφ αθξηβψο ζέινπλ νη δπλάκεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
αληηπνιίηεπζε, κε ζθνπφ ηελ απνκφλσζε ηνπ ζπξηαθνχ θαζεζηψηνο…».
χκθσλα ινηπφλ κε ην έγγξαθν ηεο DIA, νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ησλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ είραλ πξνβιέςεη, ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέζα ηνπ 2012, ηελ άλνδν ηεο
ηδηραληηζηηθήο νξγάλσζεο Ιζιακηθφ Κξάηνο, γλσζηφ ηφηε σο Αλ-Κάιντα στο Ιπάκ (alQaeda in Iraq – AQI). Ωζηφζν, αληί γηα «ερζξηθή ηδηραληηζηηθή νξγάλσζε» ηελ
ζεσξνχζαλ σο «κνριφ πξνψζεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο». Πξνθαλψο, αλέκελαλ
φηη ην κεηέπεηηα Ισλαμικό Χαλιυάτο, πέξα απφ ηε θζνξά πνπ ζα επέθεξε ζην
θαζεζηψο ηνπ Bashar al-Assad, ζα ιεηηνπξγνχζε θαη σο αλάρσκα ζηελ επέθηαζε
ησλ ζηηηψλ ηνπ Ιξάλ θαη ηνπ Ιξάθ πξνο ηα δπηηθά.
Όπσο δηθαηνινγεκέλα ζρνιηάδεη ν δηεπζπληήο ηνπ ηλζηηηνχηνπ “Levant Report”, Brad
Hoff (πξψελ πεδνλαχηεο θαη λπλ θαζεγεηήο ηζηνξίαο), «ελψ εδψ θαη πνιχ θαηξφ,
έλαο αξηζκφο αλαιπηψλ θαη δεκνζηνγξάθσλ είραλ ηεθκεξηψζεη ην ξφιν ησλ δπηηθψλ
κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ζην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηεο έλνπιεο
αληηπνιίηεπζεο ζηε πξία, απηφ ην έγγξαθν ζπληζηά ηελ επηβεβαίσζε ησλ

ακεξηθαληθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ φηη θπβεξλήζεηο ηεο Γχζεο εθιακβάλνπλ ην
Ισλαμικό Κπάτορ σο εξγαιείν ηνπο, γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο ζηε πξία».
Να ζπκίζνπκε φηη απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2011, φηαλ νη Ακεξηθαλνί απέζπξαλ ηα
ζηξαηεχκαηά ηνπο θαη δηέθνςαλ ηε ζπζηεκαηηθή πιηθνηερληθή ππνζηήξημε ησλ
ηξαθηλψλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζνπλληηψλ πνιηηνθπιάθσλ, ε Αλ-Κάιντα στο
Ιπάκ άξρηζε πξννδεπηηθά λα απνθηά ηνλ έιεγρν νξηζκέλσλ πεξηνρψλ. Παξά ηα
ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα, ε νξγάλσζε ζπλέρηζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 λα
εμαπνιχεη επηζέζεηο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. ηνλ ηνκέα ηεο επάλδξσζεο δελ
ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ε δχλακή ηεο ζπλέρηζε λα θπκαίλεηαη απφ
1.000 έσο 2.000 καρεηέο. Γηαηήξεζε ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα δηεμάγεη ζπληνληζκέλεο
επηζέζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, έζησ θαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ, ζηνρνπνηψληαο
θπξίσο θπβεξλεηηθά ζηειέρε, πξνθεηκέλνπ αθελφο λα επηηχρεη αχμεζε ηεο έληαζεο
κεηαμχ ησλ ηξαθηλψλ εζλν-ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ, αθεηέξνπ λα θαηαζηήζεη ζαθέο
ζηνλ ηξαθηλφ ιαφ φηη ε ζηηηηθή θεληξηθή θπβέξλεζε ηεο Βαγδάηεο αδπλαηνχζε λα
επηιχζεη ην κείδνλ πξφβιεκα ηνπ ειιείκκαηνο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο.
χκθσλα κε επίζεκεο ακεξηθαληθέο πεγέο, ε ηφηε Αλ-Κάιντα στο Ιπάκ
εθκεηαιιεπφκελε ην ζνβαξφ έιιεηκκα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ζηε γεηηνληθή πξία,
απνθάζηζε κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ καρεηψλ αθελφο λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε
ζπξηαθέο κεγαινππφιεηο, κε ηελ νλνκαζία «Μέτωπο Υποστήπιξηρ για το Λαό τηρ
Σςπίαρ» (al-Nusrah Front), αθεηέξνπ λα παξνπζηαζζεί σο ηκήκα ηεο «λφκηκεο»
ζπξηαθήο αληηπνιίηεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηζθηάζεη ηνλ αγψλα ησλ κεηξηνπαζψλ
ζπξηαθψλ αληηθαζεζησηηθψλ δπλάκεσλ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2012, νη Ηλσκέλεο
Πνιηηείεο αλαγλψξηζαλ επίζεκα ηελ al-Nusrah Front σο ζπγαηξηθή ηδηραληηζηηθή
νξγάλσζε ηεο al-Qaeda in Iraq. [3] Δπίζεο, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ
ακεξηθαληθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ, ε ειιηπήο θχιαμε ησλ ζπλφξσλ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Κνπξδηζηάλ, νη εληάζεηο κεηαμχ ηεο θεληξηθήο
θπβέξλεζεο ηεο Βαγδάηεο θαη ησλ θνπξδηθψλ δπλάκεσλ αζθάιεηαο, θαζψο θαη ε
ζπλερηδφκελε θξίζε ζηε πξία, δεκηνχξγεζαλ επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ alQaeda in Iraq θαη γηα ηε ζπγαηξηθή ηεο al-Nusrah Front, πνπ δξνχζε ζηα ζπξηαθά
εδάθε, λα κεηαθέξνπλ απφ ηε πξία ζην Ιξάθ νπιηζκφ θαη ζνπλλίηεο ηδηραληηζηέο. [4]
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