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"Αυτόπου ζούμε είναι ο εγκεφαλικός θάνατος του ΝΑΤΟ", δηλώνει ο πρόεδρος της Γαλλίας
Εμανουέλ Μακρόν στο περιοδικό The Economist , αποδίδοντάς τον στην αμερικανική
αποδέσμευση και στην συμπεριφορά της Τουρκίας.
Πρέπειτώρα να αποσαφηνισθεί ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι του ΝΑΤΟ", δηλώνει ο πρόεδρος
της Γαλλίας επαναλαμβάνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της Ευρώπης της Άμυνας, καθώς
πλησιάζει η σύνοδος κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας η οποία θα διεξαχθεί στο Λονδίνο στις
αρχές του Δεκεμβρίου.
"Δενυπάρχει κανείς συντονισμός με τους εταίρους του ΝΑΤΟ στην στρατηγική απόφαση των ΗΠΑ
και είμαστε μάρτυρες μίας επίθεσης από έναν άλλο εταίρο του ΝΑΤΟ, την Τουρκία, σε μία ζώνη
όπου διακυβεύονται τα συμφέροντά μας, χωρίς συντονισμό. Αυτό που συνέβη αποτελεί τεράστιο
πρόβλημα για το ΝΑΤΟ".
Υπότις συνθήκες αυτές, ο Εμανουέλ Μακρόν αναρωτιέται ιδιαιτέρως για το μέλλον του Άρθρου 5
της Ατλαντικής Συνθήκης, το οποίο προβλέπει στρατιωτική συνδρομή μεταξύ των χωρών μελών
της Συμμαχίας, εάν ένας από τους συμμάχους δεχθεί επίθεση.
"Τιθα είναι αύριο το Άρθρο 5; Εάν το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Ασαντ αποφασίσει να απαντήσει
στην Τουρκία, θα την συνδράμουμε; Αυτό είναι μία πραγματική ερώτηση", λέει.
"Έχουμεδεσμευθεί να πολεμήσουμε κατά του Ισλαμικού Κράτους. Το παράδοξο είναι ότι η
αμερικανική απόφαση και η τουρκική επίθεση και στις δύο περιπτώσεις έχουν ένα και το αυτό
αποτέλεσμα: θυσιάζουν τους επί του πεδίου εταίρους μας που πολέμησαν κατά του Ισλαμικού
Κράτους, τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις".
Γιατον Μακρόν, όλες αυτές οι εξελίξεις καθιστούν ακόμη περισσότερο "ουσιαστική, από την μία
πλευρά, την Ευρώπη της Άμυνας --μία Ευρώπη που πρέπει να αποκτήσει μία στρατηγική και
λειτουργική αυτονομία σε στρατιωτικό επίπεδο. Και από την άλλη, επανέναρξη ενός στρατηγικού
διαλόγου, χωρίς καθόλου αφέλειες, και που θα πάρει χρόνο, με την Ρωσία".
"Οπρόεδρος Τραμπ, τρέφω μεγάλο σεβασμό σε αυτό, θέτει το θέμα του ΝΑΤΟ ως εμπορικού
σχεδίου. Κατά την γνώμη του, πρόκειται για ένα σχέδιο όπου οι ΗΠΑ διασφαλίζουν ένα είδος

γεωπολιτικής ομπρέλας, αλλά, σε αντάλλαγμα, θα πρέπει να έχουν εμπορική αποκλειστικότητα,
να υπάρχει ένα κίνητρο για να αγοράσουμε από τις ΗΠΑ. Η Γαλλία δεν έχει υπογράψει γι΄αυτό",
προειδοποιεί ο Εμανουέλ Μακρόν.
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