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«Τὸ πόνημα τοῦ Καθηγητοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου
Harvard τῶν Η.Π.Α. Alan Dershowitz συνιστᾷ ἀναμφιλέκτως μία διακριτὴ
συνεισφορὰ εἰς τὴν προσπάθεια ἐξορθολογισμοῦ τῆς δημοσίας συζητήσεως
ἀναφορικῶς μὲ τὰ τεκταινόμενα ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ μεσανατολικοῦ
γεωπολιτικοῦ συμπλόκου, καθὼς καὶ πέραν τούτου. Τὸ Ἰσραήλ, ὡς φορέας
ἀσκήσεως ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ καθοριστικὸς διαμορφωτὴς τῶν
συσχετισμῶν ἰσχύος εἰς τὴν περιοχὴ ἀλλὰ καὶ ὡς κράτος χαρακτηριζόμενο
ἀπὸ μία –ἀναπάντεχη γιὰ τὴ μεσανατολικὴ πραγματικότητα– δημοκρατικὴ
φυσιογνωμία, ὁρίζεται ὡς περιπτωσιολογικὴ μελέτη μιᾶς, κατὰ τὰ λοιπά,
ἐρευνητικῆς προσπάθειας ἐπὶ ζητημάτων διεθνοῦς δικαίου καὶ πραξεολογίας
ἀκαδημαϊκῶν καὶ πασῶν καταβολῶν δημοσιολογούντων. Ἐπιπροσθέτως,
παρέχει ὑψηλῆς ποιότητος διδάγματα ἐξ ἀφορμῆς τῆς συγκυρίας τοῦ
τουρκικοῦ
ἡγεμονισμοῦ
εἰς τὴν Ἀνατολικὴ
Μεσόγειο καὶ
τοῦ
συμπαρομαρτοῦντος
ὑψηλοῦ
διακυβεύματος
τῆς
εὑρέσεως
καὶ
ἐκμεταλλεύσεως τῶν κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων τῆς Ἀνατολικῆς

Μεσογείου εἰς τὴν ΑΟΖ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, μεταξὺ ἄλλων, ὑπὸ τὴ
σκέπη τῆς τριμεροῦς συνεργασίας Ἑλλάδος-Κύπρου-Ἰσραήλ.
Ἐπίσης ὅπως ἀναφέρει ο Dershowitz:
«Ἔχει ἔλθει ὁ καιρὸς γιὰ τὴν κατάθεση στὴν δημόσια σφαίρα μίας ἐνεργητικῆς
ὑπεράσπισης τοῦ Ἰσραήλ. Στὸ ἀνὰ χεῖρας βιβλίο παρουσιάζω μία
ὑπεράσπιση αὐτοῦ τοῦ εἴδους –ὄχι κάθε πολιτικῆς ἢ ἐνέργειας τοῦ Ἰσραήλ,
ἀλλὰ τοῦ θεμελιώδους δικαιώματος τοῦ Ἰσραὴλ νὰ ὑφίσταται ὡς κράτος, νὰ
προστατεύει τοὺς πολίτες του ἀπὸ τὴν τρομοκρατία καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὰ
σύνορά του ἀπὸ ἐπιθετικοὺς ἀντιπάλους. Καταδεικνύω ὅτι τὸ Ἰσραὴλ εἶναι
ἐδῶ καὶ καιρὸ πρόθυμο νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν λύση τῶν δύο κρατῶν, ἡ ὁποία
περιλαμβάνεται πλέον στὸν προτεινόμενο Ὀδικὸ Χάρτη γιὰ τὴν Εἰρήνη, καὶ ὅτι
ἀντιθέτως ἡ ἀραβικὴ ἡγεσία ἦταν ἐκείνη, ἡ ὁποία ἐπιμόνως ἀρνεῖται τὴν
ἀποδοχὴ ὁποιουδήποτε ἑβραϊκοῦ κράτους –ἀσχέτως τοῦ μεγέθους του– στὶς
περιοχὲς ἐκεῖνες τῆς Παλαιστίνης, στὶς ὁποῖες ὑφίσταται ἑβραϊκὴ πληθυσμιακὴ
πλειονότητα. Ἀποπειρῶμαι ἐπίσης νὰ παρουσιάσω μία ρεαλιστικὴ εἰκόνα τοῦ
Ἰσραήλ, μὲ ὅλα τὰ μειονεκτήματά του, ὡς μιᾶς ἀκμαίας πολυεθνοτικῆς
δημοκρατίας, παρόμοιας σὲ πολλὰ σημεῖα μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἡ ὁποία
προσφέρει σὲ ὅλους τοὺς πολῖτες της –Ἑβραίους, Μουσουλμάνους καὶ
Χριστιανοὺς– πολὺ καλύτερες εὐκαιρίες καὶ τρόπο ζωῆς σὲ σχέση μὲ
ὁποιοδήποτε ἀραβικὸ ἢ ἰσλαμικὸ κράτος».
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