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Ι. Θεωρητικό Τπόβαθρο

Πρώτη Ενότητα
Δηζαγσγή
Σν παξφλ θείκελν απνηειεί ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
κνπ. Σν ζέκα ηεο έξεπλάο κνπ είλαη: « Ζ Γηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο – Ζ αλάκεημε
ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ ζηηο Κξίζεηο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, 1980-1988,19901991,2003)» θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Κιάδνπ ησλ
Γηεζλψλ ρέζεσλ, ζην Σκήκα Γηεζλψλ Δπξσπατθψλ πνπδψλ, ζην Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο.

Παξνπζίαζε ηνπ Θέκαηνο
Σν ζχγρξνλν κεηαβαιιφκελν δηεζλέο ζχζηεκα, νη αέλαεο αιιαγέο πνπ
εμειίζζνληαη ζε αηνκηθφ, θξαηηθφ, δηαθξαηηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, νη δξάζεηοαληηδξάζεηο θαη νη πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ θπξηφηεξσλ παηθηψλ ηνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο, δελ κπνξνχλ λα αθήζνπλ αλεπεξέαζηνπο ηνπο κειεηεηέο θαη
επηζηεκνληθνχο εξεπλεηέο ηνπ θιάδνπ ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ.
Εεηήκαηα, φπσο ε δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο, ε δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ, ν
έιεγρνο ησλ εμνπιηζκψλ, ε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο, ε εμππεξέηεζε θαη δηαζθάιηζε
ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, ε εγεκνληθή ηάζε ηζρπξψλ παηθηψλ ηνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο, ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, νη εζηίεο
ζπγθξνχζεσλ δηαπιέθνληαη θαη απνηεινχλ ην επίθεληξν δξάζεο θαη αλάιπζεο,
θπξίσο ηνπ θιάδνπ ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη θαη ε
ζπλεηζθνξά άιισλ επηζηεκψλ φπσο ηεο ηζηνξίαο, ηεο θηινζνθίαο, ηεο ςπρνινγίαο,
ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο λνκηθήο1.
Έλα δήηεκα πνπ ηπγράλεη δηεζλνινγηθήο κειέηεο θαη αλάιπζεο

θαη έρεη

απαζρνιήζεη ηελ θνηλφηεηα αθαδεκατθψλ εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο, απνηειεί θαη ε
ζπγθξνπζηαθή ζρέζε ησλ θξαηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηδηαίηεξα
1

Ζιίαο Η. Κνπζθνπβέιεο, Λήςε Απνθάζεσλ, Κξίζε θαη Γηαπξαγκάηεπζε, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα
1997.
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ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, ζηελ νπνία ζπγθεληξψλνληαη νη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο
πνπ έρσ επηιέμεη.
Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ηα εζσηεξηθά ησλ θξαηψλ ηεο
Μέζεο Αλαηνιήο επεξεάδνληαλ, θαη θαηά θχξην ιφγν ρεηξαγσγνχληαλ, απφ ηηο
εθάζηνηε θπξίαξρεο δπλάκεηο ηνπ άλαξρνπ κεηαβαιιφκελνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.
Δθηφο, φκσο, απφ ηηο επεκβάζεηο ησλ ηζρπξψλ δπλάκεσλ ζηα εζσηεξηθά ησλ θξαηψλ
ηεο

Μέζεο

Αλαηνιήο,

ζξεζθεπηηθέο,

πνιηηηθέο

θαη

εζληθέο

ζπγθξνχζεηο

ραξαθηεξίδνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο θαη αέλαεο ερζξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αξαβηθψλ
θαη κε, θξαηψλ κέρξη θαη ζήκεξα.
Καηά ζπλέπεηα, ε Μέζε Αλαηνιή πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε
πεξηνρή ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, εμαηηίαο ησλ πινχζησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ ηεο, ηεο
γεσζηξαηεγηθήο ζέζεο ηεο θαη ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ,
ησλ ΖΠΑ θαη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, απνηέιεζε απφ ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κέρξη θαη ηελ πηψζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ην 1990, ηελ
πεξίνδν δειαδή πνπ έρεη κείλεη γλσζηή ζηελ ηζηνξία σο Φπρξφο Πφιεκνο, επίθεληξν
έληνλνπ θαη ζπλερνχο αληαγσληζκνχ2.
Ζ πεξηνρή απφ ην Μαξφθν κέρξη ην Αθγαληζηάλ θαη ηηο ρψξεο ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ, ππήξμε αληηθείκελν δηακάρεο κεηαμχ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ, πξνθεηκέλνπ
λα ζέζνπλ φζα πεξηζζφηεξα θξάηε γίλεηαη ζηε ζθαίξα επηξξνή ηνπο. Ζ αληηπαιφηεηα
κεηαμχ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ θαη ε πνιηηηθή ηνπο αλάκεημε ζηα εζσηεξηθά
δεηήκαηα ησλ ρσξψλ απηψλ, ζπρλά δεκηνπξγνχζε ηηο ζπλζήθεο πεξηθεξεηαθψλ
ζπγθξνχζεσλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπο έθεξλε αληηκέησπνπο ζην πεδίν
κάρεο3.
Χζηφζν, παξά ηηο επίκνλεο πξνζπάζεηεο ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πεξηνρήο κε θάζε ηξφπν, θακία απφ ηηο δχν δελ θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη
κηα κφληκε θαη δπλαηή ζθαίξα επηξξνήο ζηελ πεξηνρή κέρξη θαη ηελ πηψζε ηεο
νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Πφιεκνπ ηνπ Κφιπνπ4.
Υξνληθή πεξίνδνο θαζνξηζηηθή ηεο αλάιπζήο καο απνηειεί ην έηνο 1979,
φπνπ ηα θξάηε ηνπ ΟΖΔ ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο απφ ηελ Αξαβντζξαειηλή
ζχγθξνπζε ζηελ Πξψηε Κξίζε ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ζ επηινγή απηήο ηεο ρξνληθήο
πεξηφδνπ έγηλε ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ ζηξέθνπλ ηηο δχν ππεξδπλάκεηο
2

Tucker Robert W., ―The purpose of American Power», Foreign Affairs, Winter 1980/81, p.255-256.
Stephen M. Walt, The Origins of Alliances, Cornell University Press, Ithaca and London, 1990, p.13.
4
Tarock Adam, The Superpowers‟ involvement in the Iran-Iraq War, Nova Science Publishers, Inc,
Commark, New York, 1998, p.10-11.
3
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ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1979 εμειίζζεηαη ε Ηζιακηθή Ηξαληθή Δπαλάζηαζε, ε
νκεξία ησλ ακεξηθαλψλ δηπισκαηψλ ζηελ Σερεξάλε, έλαο δεχηεξνο γχξνο
ππεξηηκήζεσλ ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, πνπ παγψλεη ηηο παγθφζκηεο αγνξέο, θαζψο
θαη ε πξψηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ησλ νβηεηηθψλ ζην Αθγαληζηάλ. Όια απηά ηα
γεγνλφηα, κε ζπλέρεηα ηνλ Πξψην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ κεηαμχ Ηξάλ θαη Ηξάθ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80, άιιαμαλ φρη κφλν ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ
κε ηα θξάηε ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, αιιά ηαπηφρξνλα πξνθάιεζαλ έληνλν
αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα πνιηηηθά, θαη
ζηξαηησηηθά εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα ησλ θξαηψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.
Ο Πξψηνο Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ (1980-1988) απνηειεί ηελ πξψηε
πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ηεο αλάιπζήο κνπ. ηφρνο κνπ, εδψ, είλαη λα κειεηήζσ ηηο
θηλήζεηο, ηηο απνθάζεηο, θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο
ησλ δχν κεγάισλ ππεξδπλάκεσλ θαζψο θαη ησλ ππφινηπσλ αξαβηθψλ θξαηψλ ηεο
πεξηνρήο ηνπ Κφιπνπ, ζηελ πεξηθεξεηαθή ζχγθξνπζε Ηξάλ-Ηξάθ. Κνκβηθφ ζεκείν
γεγνλφησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δνκή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ, θαζψο θαη ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο, απνηειεί ην έηνο 1979.
Γεγνλφηα, φπσο ε εηζβνιή ησλ νβηεηηθψλ ζην Αθγαληζηάλ, ε Ηζιακηθή Δπαλάζηαζε
ζην Ηξάλ, θαζψο θαη νη δηεθδηθήζεηο ηνπ Ηξάθ ζηελ πεξηνρή δεκηνπξγνχλ εζηία
εληάζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ.
Ο Γεχηεξνο Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ (1990-1991) απνηειεί ηε δεχηεξε
πεξηπησζηνινγηθή κειέηε. Δδψ, θνκβηθφ ζεκείν αλαθνξάο απνηειεί ην έηνο 1989,
φπνπ έρνπκε ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο ππεξδχλακεο, ην ηέινο ηνπ δηπνιηθνχ
κεηαςπρξνπνιεκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα, ηελ αιιαγή ησλ θαλφλσλ ηνπ
παηρληδηνχ ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Ζ απνρψξεζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο απφ ηελ
πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, θαη θπξίσο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, αθήλεη ζηηο ΖΠΑ
ηνλ ξφιν ηνπ θπξίαξρνπ παίθηε ζηελ πεξηνρή απηή. Μπξνζηά ζηηο θνζκνγνληθέο
αιιαγέο, νη ΖΠΑ έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηηο εγεκνληθέο δηαζέζεηο ελφο
πεξηθεξεηαθνχ δξψληα, ηνπ Ηξάθ.

Οη θηλήζεηο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, ηεο

κνλαδηθήο ππεξδχλακεο, θαζψο θαη ησλ άιισλ αξαβηθψλ γεηηνληθψλ θξαηψλ, ζα
νδεγήζνπλ ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ (1990-1991). Ζ ζηάζε ησλ ΖΠΑ ζηε
λέα επνρή θαη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ ακεξηθαλψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ, ζηα θξάηε ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα νη θηλήζεηο ηνπο απέλαληη ζην Ηξάθ, ζα
απνηειέζνπλ επίζεο αληηθείκελν δηεξεχλεζεο απηήο ηεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο.
8

Ο Σξίηνο Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ (2003), κεηαμχ Ηξάθ θαη ΖΠΑ, απνηειεί ηελ
ηξίηε πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ηεο εξγαζίαο κνπ. ε απηήλ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα,
ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ άιιαμε, γηα κηα αθφκε θνξά ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο, ησλ
θχξησλ παηθηψλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ππήξμε ην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ηεο Al
Qaeda ζηελ θαξδηά ηνπ ακεξηθαληθνχ εκπνξηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ θέληξνπ, ην
Μαλράηαλ ηεο Νέαο Τφξθεο. Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπ ακεξηθαληθνχ επηηειείνπ,
ην δφγκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ, George W. Bush, νη
αληηδξάζεηο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, νη ζηάζεηο ησλ γεηηνληθψλ αξαβηθψλ θξαηψλ,
θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο κε ηνλ ακεξηθαλνβξεηαληθφ άμνλα, ζα ηεζνχλ ππφ
αλάιπζε.
πλνςίδνληαο, ζηηο ζειίδεο πνπ πξνεγήζεθαλ επηρεηξψ απιά θαη κφλν λα
παξνπζηάζσ ηηο θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο πνπ ζα
απαζρνιήζνπλ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κνπ.

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ, ζα

εκβαζχλσ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνηίζεκαη λα εξγαζηψ, ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην
πνπ ζα ζηεξηρηψ, θαζψο θαη ηελ αμία απηήο ηεο κειέηεο πνπ επηζπκψ λα θάλσ.

εκαληηθόηεηα ηνπ Θέκαηνο
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηδηαίηεξα ε
πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, απνηειεί ηνλ ηειεπηαίν αηψλα ην επίθεληξν ησλ
δηεζλψλ εμειίμεσλ θαη γεγνλφησλ. Οη πινχζηεο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο απηήο ηεο
πεξηνρήο ηνπ πιαλήηε, ηελ θαζηζηνχλ ην κήιν ηεο έξηδνο ησλ εθάζηνηε ηζρπξψλ
δπλάκεσλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Ζ ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη δηεζλνιφγνη θαη νη
αθαδεκατθνί κειεηεηέο ζηα θξάηε ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ είλαη κεγάιε, θαζψο ηα
ζηνηρεία ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ δξάζεσλ απηψλ ησλ θξαηψλ
ελππάξρνπλ, ηφζν ζε δηαθξαηηθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην επίπεδν.
Δπίζεο, πξνβιήκαηα ζπλφξσλ θαη εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ, απνηέιεζκα ηεο
απνηθηνθξαηηθήο πνιηηηθήο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, θπξηάξρεζαλ ζηελ πεξηνρή.
Ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ε πξνζπάζεηα ησλ
αξαβηθψλ θξαηψλ λα θεξδίζνπλ κηα εγεκνληθή ζέζε ζηελ πεξηνρή, ππφ ηελ
πξνζηαζία κηαο απφ ηηο δχν ππεξδπλάκεηο, θξάηεζε ηα θξάηε απηά ζε κφληκε
εκπφιεκε θαηάζηαζε. Παξάιιεια, ζηελ πεξηνρή απηή εμειίρζεθε θαη έλα έληνλν
παηρλίδη αληαγσληζκνχ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κεηαμχ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ,
9

ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ, κεξίδην είραλ θαη πνιιά αξαβηθά ή κε θξάηε5, ελψ νη
ζπλερείο ζπγθξνχζεηο είραλ θαη έληνλεο επηπηψζεηο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ιφγσ ησλ
αλεμέιεγθησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. Καηά ζπλέπεηα, ηα θξάηε
ζηελ πεξηνρή απηή, θαζψο θαη ε αλάκεημε ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ απνηεινχλ ηφζν
απφ δηεζλνινγηθή φζν θαη απφ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή άπνςε, πφιν
έιμεο κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ.

Οη ιόγνη ζεκαληηθόηεηαο ηεο δηαηξηβήο κνπ
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο έξεπλάο κνπ έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε ζεκαληηθψλ
επηζηεκνληθψλ κειεηψλ ζηηο Κξίζεηο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, απφ ηε ζθνπηά ηεο
ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο. Οη ππάξρνπζεο αθαδεκατθέο κειέηεο παξακέλνπλ ζηελ απιή
αλαθνξά ησλ γεγνλφησλ θαη θξίζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ρσξίο λα
γίλεηαη ηδηαίηεξε αλάιπζε ζηηο Κξίζεηο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ απφ δηεζλνινγηθήο
πιεπξάο. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξεο επηζηεκνληθέο αλαιχζεηο επηθεληξψλνληαη ζηα
γεγνλφηα φπσο εμειίρζεθαλ απφ ηελ πιεπξά ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ, παξαιείπνληαο
ηε ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο ζπλεηζθνξάο ζηηο θξίζεηο απηέο θαη ησλ αξαβηθψλ
θξαηψλ ηεο πεξηνρήο ή αθφκε θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ (ζξεζθεπηηθψλ, εζληθψλ,
πνιηηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, θπιεηηθψλ) ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληψλ6.
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Ο καξαζψληνο δξφκνπ ησλ εμνπιηζκψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιή έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν
ζηε ζπλέρεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο. Αξαβηθά θξάηε, ην Ηξάλ θαη ην
Ηζξαήι γέκηζαλ ην νπινζηάζηφ ηνπο κε ζπκβαηηθά θαη ρεκηθά φπια, ελψ ην Ηζξαήι αλέπηπμε θαη
ππξεληθά. Ζ νβηεηηθή επηξξνή ζηνλ Σξίην θφζκν απμήζεθε ζεκαληηθά θπξίσο κε ηελ εγθαζίδξπζε
θηινζνβηεηηθψλ θαζεζηψησλ, φπσο ζηελ Αηζηνπία, ζηελ Νφηηα Τεκέλε, ζηελ πξία θαη ζηελ
Αίγππην, θαζψο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗60 ε νβηεηηθή Έλσζε είρε γίλεη ν θχξηνο
πξνκεζεπηήο ηνπο ζε φπια θαη νξγαλσηήο θαη ηερληθφο ππνζηεξηθηήο ξηδνζπαζηηθψλ αξαβηθψλ
νκάδσλ. Beverley Milton-Edwards &Peter Hinchcliffe Conflicts in the Middle East since 1945,
Second Edition, Routledge Taylor and Francis Group, Belfast, 2003. Παπαζσηεξίνπ Υ., Ακεξηθαληθφ
πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή: 1945-2002, εθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2002, ζει.308,
βιέπε επίζεο Κνπζθνπβέιεο Η. Ζιίαο , Θεσξία Γηεζλψλ ρέζεσλ ,Απνηξνπή θαη Ππξεληθή ηξαηεγηθή
ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν, εθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα,2000, ζει. 165-169., Kissinger Ζenry, Γηπισκαηία,
εθδφζεηο Ληβάλε, Αζήλα, 1994, ζει. 820.
6
Litwak Robert S., ―The Soviet Union and the Iran-Iraq War‖, in The Iran-Iraq War: Impact and
Implications, Efrain Karsh, ed. MacMillan, Great Britain, 1987, Keegan John, The Iraq War,
Hutchinson, London, 2004, Keddie Nikki R. and Gasiorowski Mark J., Neither East Nor West, Iran,
the Soviet Union, and the United States, Yale University Press, New Haven and London, 1990, Tarock
Adam, The Superpowers‟ involvement in the Iran-Iraq War, Nova Science Publishers, Inc, Commark,
New York, 1998, Tripp Charles, A History of Iraq, Cambridge University Press, Cambridge, 2001,
Hunder Shireen, ―The Iran-Iraq War and Iran‘s Defense Policy‖, in Gulf Security and the Iran-Iraq
War, Thomas Naff ed., the National Defense University Press, Washington, D.C., 1985, Woodward
Bob, The Commanders, εθδφζεηο Πνληίθη, Αζήλα, 1991.Yodfat Aryeh Y., The Soviet Union and the
Arabian Peninsula, soviet policy towards the Persian Gulf and Arabia, St.Martin‘s Press, New York,
1983.
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ηφρνο κνπ είλαη λα κειεηήζσ ηηο Κξίζεηο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ,
πξνζθέξνληαο κηα δηάζηαζε ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ φζν θαη
απφ ηελ πιεπξά ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο. Απηφ πνπ ζα επηδηψμσ είλαη λα αλαιχζσ
ηα γεγνλφηα θαη ηηο απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ, θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ
επηιέρζεθαλ, ηφζν απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ πηέζεσλ
πνπ επηβάιιεη ην δηεζλέο ζχζηεκα. ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ, πξνζπαζψ λα
παξνπζηάζσ φζν πην αλαιπηηθά θαη πεξηεθηηθά γίλεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο
έξεπλάο κνπ, θαζψο θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηηο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο πνπ έρσ
επηιέμεη. Οη ζεσξίεο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ πνπ κε απαζρνινχλ είλαη ν Ρεαιηζκφο ηνπ
Θνπθπδίδε, ν Κιαζζηθφο Ρεαιηζκφο ηνπ Hans Morgenthau, ν Γνκηθφο Ρεαιηζκφο ηνπ
Kenneth Waltz θαη ε ζεσξία ιήςεο απνθάζεσλ πεξί παξαλφεζεο ηνπ Robert Jervis.
ηφρνο κνπ ζην ζεσξεηηθφ απηφ πιαίζην είλαη λα πξνζπαζήζσ λα απνδείμσ
φηη νη ζεσξίεο ηνπ Κιαζζηθνχ (Hans Morgenthau7) θαη Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ (Kenneth
Waltz8, John Mearsheimer9) θαζψο θαη ε ζεσξία ιήςεο απνθάζεσλ πεξί παξαλφεζεο
ηνπ Robert Jervis10, κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ ζην πεδίν αλάιπζεο ησλ αηηηψλ
ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, κε βάζε ηε ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Stephen
Van Evera11. Σν επηρείξεκά κνπ είλαη λα εμεηάζσ αλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη
Πνιηηηθνί Ρεαιηζηέο αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ άλαξρνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο
θαη ηεο ηζρχνο, πνπ απνηεινχλ αλακθίβνια ηνλ ζθιεξφ ππξήλα πξνυπνηηζέκελεο
ζπλζήθεο ηεο αλάιπζήο ηνπο, επεμεγεί ηνλ πφιεκν ππφ θαηαζηάζεηο θξίζεσλ.
Χζηφζν, δελ παξαβιέπσ φηη ην εγρείξεκά κνπ ζα είλαη ηδηαίηεξα επίπνλν,
φζνλ αθνξά θπξίσο ηελ εμεξεχλεζε θαη ηελ εχξεζε πεγψλ γηα ηνλ Πξψην Πφιεκν
ηνπ Κφιπνπ (1980-88), φζν επίζεο θαη ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα
ηηο θηλήζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, απφ ηελ πιεπξά ησλ αξαβηθψλ θξαηψλ. Οη
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη κειέηεο ηεο αλάκεημεο ησλ ηειεπηαίσλ πξνέξρνληαη
απφ αλαιπηέο θαη αξρεία πιεξνθνξηψλ ρσξψλ ηεο Γχζεο.

7

Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, Brief Edition,
McGraw-Hill Editions, New York, 1993.
8
Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Mc Graw Hill, 1979.
9
John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, W.W. Norton& Company, New York,
2001.
10
Jervis Robert, Perception and misperception in international politics, Princeton University Press,
Princeton, N.J., 1976.
11
Stephen Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflict, Cornell University Press,
Ithaca, 1999.

11

Δεύτερη Ενότητα
Η Δπηζηήκε ησλ Γηεζλώλ ρέζεσλ
Οη Γηεζλείο ρέζεηο απνηεινχλ κηα επηζηήκε πνπ βξίζθεηαη πάληνηε ζηελ
επηθαηξφηεηα. Ζ δηεζλήο

πνιηηηθή ζθελή

απνηειεί

θαζεκεξηλφ

επίθεληξν

ελδηαθέξνληνο, ζε θάζε ζεκείν ηνπ πιαλήηε. Σν θχξην αληηθείκελν κειέηεο θαη
αλάιπζεο ηεο επηζηήκεο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ είλαη ηα θξάηε θαη νη ζηφρνη ηνπο, νη
δηαθξαηηθέο ζρέζεηο, ε ζέζε θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ θξαηψλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα,
ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ηα θξάηε ζε ζπγθξνχζεηο, ζε αληαγσληζκνχο ηφζν ζε
νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν, ζε δηεζλείο ή πεξηθεξεηαθέο
ζπλεξγαζίεο θαη ζπκκαρίεο θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία ζπλαζπηζκψλ12.
Καζεκεξηλά θαηλφκελα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ,
απνηεινχλ έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε θαη αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ησλ Γηεζλψλ
ρέζεσλ. Ζ επηζηήκε ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηαξθή
δηεχξπλζε, εκβάζπλζε, απμαλφκελε πνιππινθφηεηα, θαζψο θαη κηα ζπλερή
ζπλεηζθνξά ησλ άιισλ επηζηεκψλ ζην βαζηθφ πιαίζην αλάιπζήο ηεο. Δίλαη έλα
πεδίν δηαξθνχο έξεπλαο, φπνπ ελζσκαηψλεηαη, αμηνπνηείηαη θαη εθηηκάηαη αλάινγα
θαζεηί πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ην παξακηθξφ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ
δηεζλνινγηθνχ θαηλνκέλνπ13.
Ζ επηζηήκε ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ απνηειεί γέλλεκα ηεο Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο, δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, απφ ηε

Ννκηθή

Δπηζηήκε, ηελ Ηζηνξία, ηε Φηινζνθία, ηελ Οηθνλνκία, ηελ Φπρνινγία, αιιά απνηειεί
μερσξηζηή Δπηζηήκε14. χκθσλα κε ηνλ Raymond Aron: «ε κειέηε ησλ δηεζλψλ
ζρέζεσλ πξαγκαηεχεηαη ζρέζεηο κεηαμχ πνιηηηθψλ κνλάδσλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο,
δηεθδηθεί ην δηθαίσκα λα πάξεη ην δίθαην ζηα ρέξηα ηεο θαη λα είλαη ν κφλνο θξηηήο γηα
λα πνιεκήζεη ή λα κελ πνιεκήζεη15».
Ζ ζεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ κειεηά ηα ίδηα θαηλφκελα κε ηελ θιαζζηθή
12

Ζιίαο Η. Κνπζθνπβέιεο, Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο ,Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2004,ζει. 19-21.,
Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, Λήςε Απνθάζεσλ Κξίζε Γηαπξαγκάηεπζε Θεσξία θαη Πξαθηηθή, εθδφζεηο
Παπαδήζε, Αζήλα 1997, ζει.15, Πάξηο Βαξβαξνχζεο ,Γηεζλείο ρέζεηο θαη Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ
21ν αηψλα, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2004,ζει.17-18
13
Dougherty James & Pfaltzgraff Robert, Αληαγσληζηηθέο Θεσξίεο Γηεζλψλ ρέζεσλ, κηα ζπλνιηθή
απνηίκεζε, Σφκνο Α, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 1992, ζει. 27,66-67.
14
Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, Brief Edition,
McGraw-Hill Editions, New York, 1993, p.18.
15
Raymond Aron, Peace and War, New York, Doubleday, 1966, p.8.
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πνιηηηθή ζεσξία. Χζηφζν, ε πνιηηηθή ζεσξία δηαθέξεη απφ ηε δηεζλή ζεσξία ζε ηξία
βαζηθά δεηήκαηα: ζηνλ δηεζλή ρψξν δελ ππάξρεη θπβέξλεζε, δελ ππάξρεη
ζπγθξνηεκέλε θνηλσλία (κε φξνπο ελδνθξαηηθήο θνηλσλίαο) θαη δελ ππάξρεη
ζπγθξνηεκέλν θαλνληζηηθφ ζχζηεκα. Καηά ζπλέπεηα, ελψ ζηελ ελδνθξαηηθή ηάμε
πξαγκάησλ ην πξφβιεκα ηνπ πνιέκνπ έρεη επηιπζεί, αθνχ κφλν ε θπβέξλεζε έρεη ην
δηθαίσκα ηεο άζθεζεο λνκηκνπνηεκέλεο βίαο, ζηνλ δηεζλή ρψξν θαλείο δελ έρεη ην
δηθαίσκα απηφ. Kαηά ζπλέπεηα, ν θίλδπλνο ηνπ πνιέκνπ είλαη ππαξθηφο θαη ζπλερήο
ζην δηεζλέο ζχζηεκα.
Απηφο ν θίλδπλνο, αιιά θαη ηα δεηλά ηνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα πνιιαπιά
παξαδείγκαηα πνιέκνπ ζηελ πνξεία ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, απνηέιεζαλ ην
ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα ηε γέλλεζε ηεο επηζηήκεο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ16.
χκθσλα κε ηνλ Edward H. Carr, ε ζεσξία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ «αλαδχζεθε κέζα
απφ έλα κεγάιν θαη θαηαζηξεπηηθφ πφιεκν... ν αθαηακάρεηνο ζθνπφο πνπ θπξηαξρνχζε
ζηε ζθέςε θαη ελέπλεε ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο λέαο επηζηήκεο, ήηαλ ε πξφιεςε κηαο
ππνηξνπήο ηεο λφζνπ ζην ζψκα ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο»17 .
Όπσο ζε θάζε επηζηήκε, έηζη θαη ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο, ε ζεσξία απνηειεί ην
επηζηεκνληθφ αλαγθαίν κέζν γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ,
γηα ηε κειέηε ηεο δξάζεο θαη αιιειεπίδξαζήο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε
ηεο έξεπλαο ζε παξαγσγηθή γλψζε18. Ζ ζπγθέληξσζε, ε ηαμηλφκεζε, ε παξαηήξεζε
θαη ε αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ, απνηεινχλ ηελ νδφ, πνπ αθνινπζείηαη πξνθεηκέλνπ νη
εξεπλεηέο λα εμάγνπλ πνξίζκαηα θαη λα παξάγνπλ γλψζε θαη ζεσξία19.
ε αληίζεζε φκσο, κε φηη ζπκβαίλεη κε ηηο ζεσξίεο ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ,
ζηνλ ρψξν ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο ζθελήο, νη ζεσξίεο
δελ παξακέλνπλ θπξίαξρεο θαη ηζρπξέο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ αθξίβεηα θαη ε
επηζηεκνληθή επαιήζεπζε ησλ ζεσξηψλ ζηνλ ρψξν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ δελ είλαη
ίδηα κε ηελ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Robert Keohane, ζεσξία, γηα

16

Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο, Θεσξία Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, β‘
έθδνζε, 2000, ζει.21., Edward H. Carr, Ζ εηθνζαεηήο Κξίζε 1919-1939, Δηζαγσγή ζηε κειέηε ησλ
δηεζλψλ ζρέζεσλ, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2000, ζει.30.
17
Edward H. Carr, The Twenty Years‟ Crisis, 1919-1939, An Introduction to the Study of International
Relations, London, Macmillan and Company Ltd, 1962, p.9.
18
Ζιίαο Η. Κνπζθνπβέιεο, Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο ,Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2004,ζει.17., James
E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr, Αληαγσληζηηθέο Θεσξίεο Γηεζλψλ ρέζεσλ, Μηα ζπλνιηθή
απνηίκεζε, Σφκνο Α‘, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 1992, ζει.17.
19
Edward H. Carr, Ζ εηθνζαεηήο Κξίζε 1919-1939, Δηζαγσγή ζηε κειέηε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ,
Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2000, ζει. 30.

13

παξάδεηγκα, ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ Νεχησλα20. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν θάζε πξφηαζε
ζεσξίαο δηεζλψλ ζρέζεσλ πξέπεη λα δηεξεπλάηε πξνζεθηηθά, ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηεο, ηελ αλζεθηηθφηεηά ηεο ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πηζαλφηεηα
λα μεπεξαζηεί ζην κέιινλ. Ο πξνβιεκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ
απμάλεη ηελ αλάγθε εληαηηθήο κειέηεο. Ζ άζθεζε θξηηηθήο θαη επαλεθηίκεζεο είλαη
κηα ζπλερηδφκελε, απαξαίηεηε δηαδηθαζία ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο.
Καηά ηνλ Kenneth Waltz, νη ζεσξίεο απνηεινχλ ζπιινγέο ή ζχλνια λφκσλ
πνπ αλήθνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ή θαηλφκελν.

Μηα ζεσξία

πξνθχπηεη απφ ππνζέζεηο θαη ζεσξείηαη βάζηκε κφλν φηαλ απηέο νη ππνζέζεηο
επαιεζεπηνχλ21.
Καηά ηνλ Karl Deutsch, ε ζεσξία γελληέηαη κέζα απφ ζπγθπξία θαη ηζρχεη,
εθφζνλ απηή ε ζπγθπξία είλαη βηψζηκε. Βιέπεη ηε ζεσξία απιά σο έλα κέξνο κηαο
κεγάιεο ζεσξίαο. Χζηφζν ν θαζέλαο γλσξίδεη φηη φζν θαη αλ ππάξρεη έλαο
απνηειεζκαηηθφο ζπζρεηηζκφο δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ, δελ ππάξρεη εγγχεζε γηα ηελ
χπαξμε κηαο αηηηψδνπο ζρέζεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεσξία. Αθφκε θαη αλ
απνδερζνχκε φηη ππάξρεη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο ζπζρεηηζκφο κεηαβιεηψλ, δελ έρνπκε
ηξφπνπο ή κεζφδνπο λα ηνλ εξκελεχζνπκε. Σα λνχκεξα θαη νη ζηαηηζηηθέο δελ
απνδεηθλχνπλ πψο νη κεηαβιεηέο ιεηηνπξγνχλ ή ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. Καη
απηφ γηαηί πνιχ απιά, νη ζηαηηζηηθέο απνηεινχλ απιή πεξηγξαθή, κηα πεξηγξαθή ελφο
κέξνπο ηνπ θφζκνπ θαη φρη κηα εξκελεία απηνχ. Οη ζηαηηζηηθέο δελ κπνξνχλ λα
θαιχςνπλ ην θελφ κεηαμχ πεξηγξαθήο θαη επεμήγεζεο-εξκελείαο.
Ο Karl Deutsch πξνηείλεη λα δεκηνπξγνχκε θαη λα επαλεμεηάδνπκε κηα
πξφηαζε κε φξνπο πηζαλφηεηαο θαη λα ππνινγίδνπκε πφζν ην απνηέιεζκα κπνξεί λα
κεηξεζεί κε βάζε ηε κία ή ηελ άιιε πξφηαζε, ή αθφκε θαη αλ ην απνηέιεζκα είλαη
απηφλνκν θαη αλεμάξηεην22.

Χζηφζν απηή ε δηαδηθαζία ηπγράλεη εμαηξεηηθά

δχζθνιεο εθαξκνγήο ζην ρψξν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ.
Όινη νη ζπνπδαζηέο θαη εξεπλεηέο, φζν θαη αλ δηαθέξνπλ σο πξνο ην
αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλάο ηνπο, πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ κηα ζηάζε
απέλαληη ζην θαηλφκελν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ πιεζψξα ησλ γεγνλφησλ πνπ
ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά ζε πεξηθεξεηαθφ, αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν, θαζψο θαη ν
20

Robert O. Keohane, Neorealism and Its Critics, Columbia University Press, New York, 1986, p.5.
Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Mc Graw Hill, 1979, p.1-2.
22
Karl W. Deutsch, ―Recent Trends in Research Methods in Political Science‖ in James C.
Charlesworth, ed, A Design for Political Science: Scope, Objectives, and Methods, Philadelphia,
American Academy of Political and Social Science, 1966,p. 220-222.
21
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ηεξάζηηνο φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ, νδεγνχλ ηνλ εξεπλεηή
ζηελ εμέηαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά νπηηθήο γσλίαο ηνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο. Ο ζηφρνο ησλ εξεπλεηψλ ζχκθσλα κε ηνλ James Rosenau, δελ είλαη
κφλν λα πξνβνχλ ζηελ παξαγσγή γλψζεο θαη ζεσξίαο, κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή
ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελεο κειέηεο.

Ο απψηεξνο ζθνπφο ησλ εξεπλεηψλ ησλ

δηεζλψλ θαηλνκέλσλ είλαη ε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο, ε εμέιημε θαη ε
πξφνδνο ηνπ θιάδνπ ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ23.
Σελ αμία ηεο κειέηεο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ζηνπο εξεπλεηέο επηζεκαίλεη θαη
ν Robert O. Keohane.

Ζ εθ ησλ πξαγκάησλ ξεπζηφηεηα θαη πνιιέο θνξέο ε

ζχγρπζε, πνπ επηθξαηνχλ ζηε δηεζλή πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα, αλαγθάδεη ηνπο
εξεπλεηέο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ λα κειεηνχλ κε ζνβαξφηεηα θαη ζθεπηηθηζκφ ηα
δεδνκέλα πνπ έρνπλ θάζε θνξά ζηε δηάζεζή ηνπο. Όζν πην ζνβαξά αληηκεησπίδνληαη
ηα δεδνκέλα, ηφζν πην νπζηαζηηθφ θαη παξαγσγηθφ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θξηηηθήο
αλάιπζεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ζεσξίαο δηεζλψλ ζρέζεσλ24. Καηά ηνλ K.J. Holsti
«ην λα εξεπλά θαλείο, ζεκαίλεη λα ηνικά, λα πξνρσξεί πέξα απφ απηφ πνπ θαίλεηαη,
λα θηλείηαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε γλψζε ελφο δεηήκαηνο ζε ζθαηξηθή αλάιπζε, λα
θάλεη ζπλδέζεηο, λα αληηιακβάλεηαη ηηο έλλνηεο πνπ επεμεξγάδεηαη θαη θπξίσο λα
απινπνηεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, κεηψλνληαο ηηο αδπλακίεο θαη ηα
ππνθεηκεληθά ζηνηρεία ζηελ έξεπλά ηνπ25».
Σν θνκκάηη απηφ απνηειεί κηα γεληθή εηζαγσγηθή εηθφλα ηεο Δπηζηήκεο ησλ
Γηεζλψλ ρέζεσλ. ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ επηρεηξείηαη ε ηζηνξηθή πνξεία ησλ
Γηεζλψλ ρέζεσλ σο επηζηεκνληθνχ θιάδνπ, νη βαζηθέο επηζηεκνινγηθέο δηαθνξέο
ζηε κεζνδνινγία αλάιπζεο θαη έξεπλαο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, αιιά θαη ν
ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε κειέηε θαη αλάιπζε ησλ
δηεζλψλ ζρέζεσλ.

23

James N. Rosenau, The Scientific Study of Foreign Policy, Revised and Enlarged Edition, Frances
Pinter,(Publishers) Ltd, London, Nichols Publishing Company, New York, 1980, p 8-13.
24
Robert O. Keohane, Neorealism and Its Critics, Columbia University Press, New York, 1986, p.2-5.
25
K. J. Holsti, International Politics, A framework for Analysis, 6th Edition, Prentice – Hall
International Editions, London, 1992, p. 2-3.
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Η Γηαδξνκή Μειέηεο ησλ Γηεζλώλ ρέζεσλ – Η αλάδεημε ηνπ
Πνιηηηθνύ Ρεαιηζκνύ
Ζ πξψηε πξνζέγγηζε κε ηηο δηεζλείο ζρέζεηο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ
Θνπθπδίδε, κε ην έξγν ηνπ ε Ηζηνξία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ26. Ζ ηζηνξία
ηνπ Πνιέκνπ κεηαμχ πάξηεο θαη Αζήλαο απνηειεί ηηο απαξρέο ζεσξηψλ πνιέκνπ,
ιήςεο απνθάζεσλ, ηζνξξνπίαο θαη ζπζρεηηζκνχ ηζρχνο, αληαγσληζκνχ θαη
εγεκνλίαο. Ζ δηαρξνληθφηεηα θαη ε επηθαηξφηεηα ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ
Πνιέκνπ επηζεκαίλεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ελψ ν Θνπθπδίδεο ραξαθηεξίδεηαη
απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, φπσο είλαη ν Robert Gilpin, σο
παηέξαο ηνπ Πνιηηηθνχ Ρεαιηζκνχ, θαη αλακθίβνια σο ηδξπηήο ηεο θπξίαξρεο
πξνζέγγηζεο ζηε κειέηε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ27.
πγγξαθείο - ζεσξεηηθνί πνπ αζρνιήζεθαλ ελεξγά κε ηε ζεσξία ησλ δηεζλψλ
ζρέζεσλ, εκθαλίδνληαη ηνλ 16ν αηψλα θαη ηνλ 17ν αηψλα. Ο Νηθνιφ Μαθηαβέιη, κε ην
έξγν ηνπ «Ο εγεκφλαο28», ζρεδφλ δχν ρηιηεηίεο αξγφηεξα, έρεη σο βάζε ηνπ έξγνπ
ηνπ, ηηο αξρέο ηνπ Θνπθπδίδε. Ο καθηαβειηθφο εγεκφλαο απνηειεί ηνλ πξνάγγειν ηεο
ζχγρξνλεο αλάιπζεο πεξί εμνπζίαο, θξαηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη δηαρείξηζεο
ζεκάησλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο29. Ο Μαθηαβέιη πξνζεγγίδεη ην
θξάηνο ππφ ην πξίζκα ηνπ εγεκφλα, ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ θηινδνμηψλ, ησλ πνιηηηθψλ
ηνπ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κέζα ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ,
κηα θαηάζηαζε ζπλερνχο πάιεο, κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ζε έλα άλαξρν δηεζλέο
ζχζηεκα.
Μεηά ην έξγν ηνπ Μαθηαβέιη, ην νπνίν απνηειεί θαη ην πξψην παγθνζκίσο
αλαγλσξηζκέλν ζχγγξακκα δηεζλνχο πνιηηηθήο,30 αθνινπζεί ην έξγν ηνπ Thomas
Hobbes, « ν Λεβηάζαλ31», φπνπ πεξηγξάθεηαη ε θαηάζηαζε ηεο θχζεο κεηαμχ ησλ
αλζξψπσλ, κηα θαηάζηαζε δηαξθνχο αγψλα γηα ηελ επηβίσζε, ππφ ηνλ θφβν ηεο βίαο,
ηεο βαξβαξφηεηαο, ηεο θηψρηαο θαη ηεο εμαζιίσζεο, ζε θαζεζηψο αλαξρίαο. Ζ
26

Θνπθπδίδνπ Ηζηνξία, (κηθξ. Άγγεινπ Βιάρνπ), Δθδφζεηο Δζηία, Αζήλα 1998, Α 22.
O ραξαθηεξηζκφο απνδίδεηαη απφ ηνπο Martin Wight, Power Politics, New York, Holmes and
Meier, 1978, p. 27., Robert Gilpin , War and Change in World Politics, Cambridge University Press,
Cambridge, 1981, p.23., Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts, an Introduction to
Theory and History, 3rd edition, Longman, 2000.,p. 11., Benjamin Frankel, Roots of Realism, Franc
Cass, London, 1996, p.1-3.
28
Νηθνιφ Μαθηαβέιη, Ο εγεκφλαο, (κηθξ. Μαξία Καζσηάθε), Δθδφζεηο Παηάθε, 13ε έθδνζε, Ηνχληνο
2003.
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Herbert Butterfield, The Statecraft of Machiavelli, New York, Macmillan, 1956p.35.
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Ζιίαο Η. Κνπζθνπβέιεο, Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο ,Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2004,ζει.38.
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ζχγθξνπζε θπξηαξρεί ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ζπλερψο θιηκαθψλεηαη,
θαζψο ε αλάγθε γηα επηβίσζε, απηνζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ππξνδνηεί ηνλ
αληαγσληζκφ θαη ηελ έκθπηε ηάζε ησλ αλζξψπσλ γηα ην θπλήγη ηζρχνο. Ζ ηζρχο πνπ
απαηηεί πξάμεηο θαηάθηεζεο, επηβνιήο θαη θαηαμίσζεο έλαληη φισλ, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ε πνιππφζεηε αζθάιεηα ηνπ αηφκνπ32.
Ζ αλαξρία ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο επηβάιιεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ
αλζξψπσλ θαη ηνπο νδεγεί ζε αθξαίεο βίαηεο πξάμεηο, κε θάζε θφζηνο. Χζηφζν,
επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Hobbes φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ δελ ήηαλ
πνηέ ηφζν αθξαίεο, φπσο ηνπιάρηζηνλ πεξηγξάθνληαη ζηελ άλαξρε θαη βίαηε θπζηθή
θαηάζηαζε.

Αληηζέησο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη θπξίσο κεηαμχ ησλ

θπξίαξρσλ θξαηψλ, είλαη απηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θαηαζηάζεηο απφιπηεο
ζχγθξνπζεο, βίαο θαη αληαγσληζκνχ. Σν θπξίαξρν θξάηνο είλαη απηφ πνπ έρεη ηελ
εμνπζία θαη ηε δχλακε λα επηβάιιεη αθφκε θαη κε ηε βία ηε ζέιεζή ηνπ απέλαληη
ζηνλ εμσηεξηθφ ερζξφ.
Ζ άζθεζε ηεο βίαο δελ πεξηνξίδεηαη απφ θακία αλψηεξε αξρή παξά κφλν απφ
ηελ αξρή ηνπ ηζρπξνχ θαη ηνπ θπξίαξρνπ. ηελ άλαξρε θαηάζηαζε ηνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο ηα θξάηε βξίζθνληαη ζε ζπλερή ζχγθξνπζε φισλ ελαληίνλ φισλ. Σν
δηεζλέο ζχζηεκα ζπγθξνηείηαη απφ θπξίαξρα απηφλνκα θξάηε, πνπ απνηεινχλ θαη
ηνπο κνλαδηθνχο νξζνινγηθνχο δξψληεο. Απηνί νη δξψληεο δηακφξθσζεο πνιηηηθήο
ζην δηεζλέο ζχζηεκα δηαθέξνπλ απφ ηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ γηα
επηβίσζε. Έλα βαζηθφ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο είλαη ε έλλνηα ηεο ηζφηεηαο. ηα
άηνκα ππάξρεη ε ηζφηεηα, ελψ ζηα θξάηε ππάξρεη αζπκκεηξία ηζρχνο πνπ επεξεάδεη
απνθαζηζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.
Παξά ηα ζνβαξά απηά θιαζζηθά θείκελα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο, δελ θαίλεηαη κέρξη ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν λα έρνπκε κηα
ζπζηεκαηηθή πξφνδν

ζηε ζεσξία ησλ

δηεζλψλ ζρέζεσλ.

Ζ πεξίνδνο ηεο

Δπξσπατθήο ηζηνξίαο απφ ην 1919 (πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ), κέρξη ηα πξφζπξα
ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ν αηψλαο ηεο δηπισκαηίαο,
ησλ λνκηθψλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ θηινζνθηθψλ ηδεψλ γηα ηελ επίηεπμε
καθξνρξφληαο δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο. Ο ξφινο ησλ ηζηνξηθψλ θαη ησλ δηπισκαηψλ,
αλέξρεηαη ζε θπξίαξρνο ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ άζθεζε εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Οη ηζηνξηθνί θαηαγξάθνπλ κε αθξίβεηα θαη κε ιεπηνκέξεηα ηα
32

Thomas Hobbes, Leviathan, Tuck Richard (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1996,
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γεγνλφηα, ηελ αμία ηεο δηπισκαηίαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο.

Οη λνκηθνί αλαιπηέο

εξκελεχνπλ ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο, ελψ νη θηιφζνθνη ζηνράδνληαη ζε γεληθέο έλλνηεο
επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο. Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν Martin Wight, ηελ επνρή απηή
ππάξρεη έιιεηςε δηακφξθσζεο πνιηηηθήο ζεσξίαο33.
Ζ ζθνδξφηεηα ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαηέδεημε πφζν επάισηε
θαη αλεπαξθήο ήηαλ ε παξαδνζηαθή δηπισκαηία, σο κέζν δηαζθάιηζεο θαη
δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο ζην δηεζλέο άλαξρν ζχζηεκα.

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

κεζνπνιέκνπ κειεηεηέο θαη εξεπλεηέο απφ ηνλ αγγινζαμνληθφ ρψξν πξνζπαζνχλ λα
βξνπλ δπλακηθέο αξθεηά ηζρπξέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα απνκαθξχλνπλ ηνλ θίλδπλν
θαη ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ.
O Edward Carr, επηζεκαίλεη ζην έξγν ηνπ, «The Twenty Years‟ Crisis, 19191939, An Introduction to the Study of International Relations», φηη ζηελ πεξίνδν ηνπ
κεζνπνιέκνπ, νη κειεηεηέο αζρνινχληαη ειάρηζηα κε ηε ζεκαζία ησλ γεγνλφησλ θαη
ησλ αηηηψλ ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ αλάγθε ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ
ζηελ παγθφζκηα θαηαθξαπγή απνπνκπήο ηνπ πνιέκνπ, σο εξγαιείν επίιπζεο
θξαηηθψλ δηαθνξψλ, νδήγεζε ηνπο αλαιπηέο ζηελ επεμεξγαζία θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ
ηδαληθψλ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ηδαληθνί ζηφρνη πνπ άγγηδαλ ηνλ νπηνπηζκφ. ε
απηήλ ηελ νπηνπηθή - ηδεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ κειεηεηψλ, ε επηζπκία εχξεζεο
αληηδφηνπ ζην θαηλφκελν ηνπ πνιέκνπ, θηάλεη λα είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξή, ζε
αληίζεζε κε ηε δηάζεζε γηα αλάιπζε ησλ πξαγκαηηθψλ κέζσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο, ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά αδχλακε34.
Ο Γεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, απέδεημε φηη ε επηζπκία πξαγκαηνπνίεζεο
ελφο ζθνπνχ, φζν ηζρπξή θαη αλ είλαη, ρσξίο ζρεδηαζκφ, αλάιπζε, κειέηε ησλ κέζσλ
θαη ησλ επηινγψλ δξάζεο, δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Μεηά ηνλ Β‘ Παγθφζκην
Πφιεκν αξρίδεη λα πξπηαλεχεη ε ινγηθή, ελψ κηα λέα γεληά κειεηεηψλ πνπ
δηαθαηέρεηαη απφ πξαγκαηηζκφ θαη νξζνινγηθή ζθέςε, καθξηά απφ ηδεαιηζηηθέονπηνπηζηηθέο ηάζεηο, έξρεηαη λα ζπζηήζεη, ηελ επηθξαηνχζα κέρξη ζήκεξα, ζρνιή
ζθέςεο ηνπ Πνιηηηθνχ Ρεαιηζκνχ.
Γηα ηνπο Πνιηηηθνχο Ρεαιηζηέο ηα θξάηε απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο παίθηεο ηνπ
δηεζλνχο άλαξρνπ αληαγσληζηηθνχ ζπζηήκαηνο.

Βαζηθφο ππέξηαηνο ζηφρνο ησλ

θξαηψλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζήο ηνπο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο
33

Martin Wight, ―Why Is There No International Theory?‖ International Relations, April 1960, p. 3542.
34
Edward H. Carr, Ζ εηθνζαεηήο Κξίζε 1919-1939, Δηζαγσγή ζηε κειέηε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ,
Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2000, ζει.33.
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αχμεζεο ηεο ηζρχνο ηνπο, θπξίσο ζηξαηησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο. Ο πφιεκνο είλαη
αλαγθαίνο θαη επηζπκεηφο, φηαλ απεηιείηαη ε εζληθή αζθάιεηα, ε επηβίσζε θαη ηα
ζπκθέξνληα ελφο θξάηνπο. Ζ χπαξμε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ζεζκψλ
εηξεληθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ησλ θξαηψλ, φπσο απέδεημε θαη ν Β΄ ΠΠ, δελ
απνηεινχλ απνηειεζκαηηθά κέζα δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο θξίζεσλ, φηαλ
απεηινχληαη κείδνλνο ζεκαζίαο εζληθά ζπκθέξνληα.
Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κεζφδνπο αλάιπζεο ζηελ εμειηθηηθή
πνξεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Πνιηηηθνχ Ρεαιηζκνχ, πνπ ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα,
αλακθίβνια ν Ρεαιηζκφο απνηειεί ηελ πην ζπγθξνηεκέλε εξκελεία ηεο πνιηηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ηεο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο κέρξη ζήκεξα35.

Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηε Θεσξία ησλ Γηεζλώλ ρέζεσλ

Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, παξαηεξείηαη κηα
ζηαζεξή πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κεζνδνινγίαο θαη ηερληθψλ εξγαιείσλ ζηελ έξεπλα
θαη ζηελ αλάιπζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, κε ζηφρν ηελ εμέιημε ηεο ζεσξίαο. Ζ
πνξεία απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθξνχζεηο κεζνδνινγηθνχ θαη επηζηεκνινγηθνχ
πεξηερνκέλνπ, γχξσ απφ ηε ζεσξία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Οη κεζνδνινγηθέο απηέο
ζπγθξνχζεηο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο, αλάπηπμεο θαη ειέγρνπ ησλ ζεσξηψλ
ζηνλ θιάδν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη έκεηλαλ γλσζηέο σο ―Great Debates‖ (Μεγάιεο
πδεηήζεηο), ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηία ηνπ ‘60.
Σξεηο ήηαλ νη Μεγάιεο πδεηήζεηο ζην ρψξν εμέιημεο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ.
Οη δχν πξψηεο είλαη απηέο πνπ πξνζδηφξηζαλ θαζνξηζηηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ
ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ36.
Ζ πξψηε αθνξά ηε δηάθξηζε θαη ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ
ηδεαιηζκνχ θαη νπηνπηζκνχ απφ ηελ κία πιεπξά θαη ησλ ξεαιηζηψλ απφ ηελ άιιε.
Χο απφδεημε ησλ θαηαζηξνθηθψλ δχν παγθφζκησλ πνιέκσλ, ε ξεαιηζηηθή ζρνιή
ζθέςεο θπξηάξρεζε σο ηε δεθαεηία ηνπ ‘60 θαη κεηέπεηηα κε ηελ κεξηθψο κεηεμέιημή
ηεο, θπξηαξρεί κέρξη ζήκεξα, κε ηελ εκθάληζε ηεο λενξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο.
35
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Ζ ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε θαηαθξίλεη ηελ ηδεαιηζηηθή - νπηνπηζηηθή
πξνζέγγηζε, θαζψο απνδεηθλχεηαη σο αδχλαηε ε δπλαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ θαη
ππαθνήο ησλ αλεμάξηεησλ θξαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ άλαξρνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο,
κέζα απφ δηεζλείο θαλφλεο δηθαίνπ θαη κεραληζκνχο πινπνίεζεο θαη ζηήξημήο ηνπο.
Αληηζέησο, απηφ πνπ απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ηα θξάηε έρνπλ ζπρλά
παξφκνηνπο εζληθνχο ζηφρνπο, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ζε ζπγθξνχζεηο θαη ζε
πφιεκν, φηαλ απηνί νη ζηφρνη απεηινχληαη. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ξεαιηζηηθήο ζρνιήο,
ζε αληίζεζε κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ νπηνπηζκνχ, ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνιηηηθή
δξάζε θαη ζπκπεξηθνξά δελ κπνξεί λα ζπκβαδίδεη κε εζηθνχο θξαγκνχο θαη
θαλνληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Ζ επηβίσζε ελφο έζλνπο – θξάηνπο, ζε έλα άλαξρν
αληαγσληζηηθφ δηεζλέο ζχζηεκα, απνηειεί πξσηαξρηθή επηηαγή.

Μπξνζηά ζηελ

απεηιή ησλ πηζαλψλ ερζξψλ, νη δηακνξθσηέο πνιηηηθήο δξάζεο δελ πεξηνξίδνληαη
ζηελ εζηθή θαη ζηε θηινζνθία.
Ζ δεχηεξε δηάθξηζε ηνπ θιάδνπ γίλεηαη κεηαμχ δχν θπξίαξρσλ ξεαιηζηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ ζηε ζεσξία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ηε βξεηαληθή

ξεαιηζηηθή

πξνζέγγηζε θαη ηελ «επηζηεκνληθή» ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε, ζχγθξνπζε πνπ
θπξηαξρεί κέρξη θαη ζήκεξα θαη δηράδεη ηνπο εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο ησλ δηεζλψλ
ζρέζεσλ. Ζ ζχγθξνπζε απηή δελ είλαη ζεσξεηηθνχ, αιιά κεζνδνινγηθνχ
πεξηερνκέλνπ, ζηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπξνζψπσλ ησλ δχν ξεπκάησλ λα παξάγνπλ
γλψζε ησλ δηεζλψλ θαηλνκέλσλ37.
Ζ βξεηαληθή ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε, θπξίαξρνη εθπξφζσπνη ηεο νπνίαο είλαη
θαηά θχξην ιφγν ππνζηεξηθηέο ηεο ξεαιηζηηθήο ζρνιήο ζθέςεο38 θαη εθπξνζσπνχλ
ηε βξεηαληθή αθαδεκατθή θνηλφηεηα, (Edward Carr, Hedley Bull, Raymond Aron,
Martin Wight, Arnold Wolfers), ππνζηεξίδεη φηη ε πνιππινθφηεηα θαη αβεβαηφηεηα
ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα, δελ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ
ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο αλαιπηέο ζηε δηακφξθσζε κηαο γεληθήο ζεσξίαο δηεζλψλ
ζρέζεσλ. Καη απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο ηεο αδπλακίαο πεξηνξηζκνχ απηήο ηεο
πνιηηηθφ-θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε απζηεξά πιαίζηα ζπζηεκάησλ, πεηξακάησλ
ειέγρνπ θαη επαιήζεπζεο, φπσο αθνινπζείηαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο.
Αληηζέησο, ε παξαγσγή ζεσξίαο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε
δηδάγκαηα ηεο ηζηνξίαο, λα δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ηνλ ρψξν ηεο θηινζνθίαο, ηεο
37

Michael W. Doyle, John G. Ikenberry, New Thinking in International Relations Theory, Westview
Press, U.S.A., Colorado, 1997, p.30.
38
Hedley Bull, ―International Theory: The Case for a Classical Approach‖, World Politics, Vol.18, No.
3., April 1966, p.361.
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δηπισκαηίαο θαη ηνπ δηθαίνπ θαη λα ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνινγηθή θξίζε ηνπ εξεπλεηή.
Όπσο ππνζηεξίδεη ν Joseph S. Nye, θακία ζεσξία δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη θαλέλα
ηζηνξηθφ γεγνλφο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ μερσξηζηά39. Ο πεξηνξηζκφο ησλ
ζπκπεξαζκάησλ ζε εκπεηξηθέο κεζφδνπο ειέγρνπ, κε απφιπηνπο φξνπο θαη
ζπγθεθξηκέλα

κνληέια

-

πξφηππα

αλάιπζεο,

ζα

νδεγήζεη

ζε

αξλεηηθά

ζπκπεξάζκαηα40.
Αθφκε, νη εθπξφζσπνη ηεο βξεηαληθήο

ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο δίλνπλ

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ιεπηνκέξεηα ηεο αλάιπζεο θαη ζηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ
ζηνηρείσλ-παξακέηξσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ελφο δηεζλνχο θαηλνκέλνπ. Ζ ζπκπεξηθνξά
θαη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ δηακνξθσηψλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο δξάζεο,
ησλ δηπισκαηψλ, ηεο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο, ησλ αξρεγψλ θξαηψλ, επεξεάδνληαη απφ
ακέηξεηνπο παξάγνληεο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο δελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζζνχλ
πνζνηηθά θαη λα θαηακεηξεζνχλ εκπεηξηθά, φπσο είλαη νη ηδενινγηθνί, πνιηηηζκηθνί,
ςπρνζσκαηηθνί παξάγνληεο41.
Ζ παξαηήξεζε θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ είλαη ηα δχν θχξηα
ζηνηρεία, ηα νπνία θπξηαξρνχλ ζηελ αλάιπζε ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο θιαζηθήο
πξνζέγγηζεο42. Ο Stanley Hoffman, εθθξαζηήο ηεο βξεηαληθήο πξνζέγγηζεο νξίδεη
ραξαθηεξηζηηθά ηε ζχγρξνλε ζεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ σο «ζπζηεκηθή κειέηε
παξαηεξήζηκσλ θαηλνκέλσλ, ε νπνία πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ηηο θχξηεο κεηαβιεηέο,
λα εξκελεχζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη λα αλαθαιχςεη ηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο ηχπνπο
ζρέζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηαμχ εζληθψλ κνλάδσλ»43.
Χζηφζν, απηή ε πνιππινθφηεηα ηεο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο δελ δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα ζηνπο εξεπλεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ εμέιημε ηεο αλάιπζήο ηνπο. Οη ειιείςεηο ζηηο κεζφδνπο
δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο δελ
επηηξέπνπλ θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ
εξεπλεηψλ ησλ δηεζλψλ θαηλνκέλσλ.
Ζ ηάζε ησλ αλαιπηψλ λα θαηαθεχγνπλ ζε ζεσξίεο πνπ είλαη ππνρξεσηηθά
39
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ειέγμηκεο, επαιεζεχζηκεο ή φρη, ηνπο απνκαθξχλεη απφ ηελ νπζία ηεο έξεπλάο ηνπο.
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ν Glenn H. Snyder, «νη εξεπλεηέο ησλ δηεζλψλ
ζρέζεσλ κνηάδνπλ ζαλ ηαμηδηψηεο ζε πισηφ ζπίηη πνπ πεγαηλνέξρνληαη κηα κπξνο θαη
κηα πίζσ, κεηαμχ ησλ μερσξηζηψλ «λεζίδσλ» ζεσξίαο, ε νκνηφηεηα ησλ νπνίσλ
βξίζθεηαη κφλν ζην γεγνλφο φηη απηέο νη λεζίδεο βξίζθνληαη δηάζπαξηεο ζηνλ κεγάιν
«σθεαλφ» ηεο δηεζλνχο δξάζεο, κε ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ
ηνπο»44.
Καηά ηνλ Hans Morgenthau, ην πην δχζθνιν θνκκάηη ζηελ έξεπλα ελφο
αλαιπηή δηεζλψλ ζρέζεσλ είλαη ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί
γηα ηελ εμέηαζε ελφο επίζεο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Γηα λα
κπνξέζεη ν αλαιπηήο λα εξκελεχζεη ηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή θαη λα πξνβιέςεη
πηζαλέο επηξξνέο ησλ γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζην
θνληηλφ κέιινλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηηο νκνηφηεηεο, ηηο δηαθνξέο
άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ, θαζψο θαη λα βιέπεη ελαιιαθηηθέο
επηινγέο πξνγξακκαηηζκνχ θαη δξάζεο. Απηή αθξηβψο ε δηαδηθαζία ζθέςεο είλαη
πνπ μερσξίδεη ηνλ αλαιπηή ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ απφ ηνπο «ηζαξιαηάλνπο». Γηα λα
κπνξέζεη φκσο, ν αλαιπηήο λα πξνβεί ζε πξνβιέςεηο κηαο δηεζλνχο θαηάζηαζεο, ζα
πξέπεη λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ κηα κεγάιε γθάκα πιεξνθνξηψλ θαη αμηφπηζησλ
ζηνηρείσλ πξνζβάζηκσλ πξνο κειέηε θαη αλάιπζε. Καη πάιη φκσο είλαη ακθίβνιν,
αλ ζα θαηαθέξεη λα θάλεη ζσζηή πξφβιεςε. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη φηη ζηε δηεζλή
πνιηηηθή ζθελή ππάξρεη ξεπζηφηεηα θαη ζχγρπζε γεγνλφησλ πνπ δελ επηηξέπνπλ
πξνθεηείεο45.
ηελ άιιε πιεπξά, βξίζθνληαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο επηζηεκνληθήο
πξνζέγγηζεο, ε νπνία θπξηάξρεζε ζηα ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα ηε δεθαεηία ηνπ 60,
θαη νη βαζηθνί εθπξφζσπνί ηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ ρψξν ζεσξηψλ δηεζλψλ
ζπζηεκάησλ, φπσο είλαη νη Morton A. Kaplan, Oskar Morgenstern απφ ηε ζεσξία
παηγλίσλ, ν Thomas C. Schelling απφ ηε ζεσξία δηαπξαγκάηεπζεο, ν Karl Deutsch
απφ ηνλ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, o Kenneth Waltz,

εθθξαζηήο ηνπ

Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ, ν John Mearsheimer, εθθξαζηήο ηνπ Δπηζεηηθνχ Ρεαιηζκνχ,
θαη ν Hans Morgenthau, εθθξαζηήο ηνπ Κιαζζηθνχ Πνιηηηθνχ Ρεαιηζκνχ46.
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Ζ επηζηεκνληθή ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ δίλεη ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηε ρξήζε κεζφδσλ έξεπλαο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν
ζηνλ ρψξν ησλ θπζηθψλ, καζεκαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ζ
απφθηεζε επηζηεκνληθήο γλψζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ ηελ
εκπεηξηθή κέζνδν, ηελ επαγσγηθή ινγηθή, ηνλ έιεγρν θαη επαιήζεπζε ησλ ππνζέζεσλ
εξγαζίαο θαη αλάιπζεο.
Σν ζηνηρείν ηεο αβεβαηφηεηαο, πνπ εθθξάδνπλ νη εθπξφζσπνη ηεο θιαζηθήο
ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, σο εκπφδην εκπεηξηθήο αλάιπζεο, δελ απνηειεί
ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηνπ θιάδνπ ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν
θαη ζηηο θνηλσληθέο θαη θπζηθέο επηζηήκεο. Καηά ζπλέπεηα, αλ δηεξεπλεζνχλ νη
ζρέζεηο κεηαμχ θαηλνκέλσλ, πνπ επαλαιακβάλνληαη θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο
ρξνληθά, ηφηε κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε αθξηβή κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ
επεξεάδνπλ

απηά

ηα

θαηλφκελα

θαη

λα

ζπκβάινπκε

ζηε

δπλαηφηεηα

πνζνηηθνπνίεζήο ηνπο θαη επαιήζεπζήο ηνπο. Απηή ε δηαδηθαζία ζα επηηξέπεη ζε
κειινληηθνχο αλαιπηέο λα έρνπλ κηα βάζε δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία. Γηα λα
επηηεπρζεί απηή ε δηαδηθαζία, απαξαίηεηε, θαηά ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο
επηζηεκνληθήο ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, είλαη ε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ
κεζφδσλ κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη θπξίσο ε εμνηθείσζε ησλ
δηεζλνιφγσλ κε απηέο ηηο κεζφδνπο47.
Οη ππνζηεξηθηέο ηεο επηζηεκνληθήο ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο έρνπλ ζπκβάιεη
ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο ζηνλ ρψξν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ,
παξφιν πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ιηγφηεξα ζηελ αλάπηπμε ρεηξνπηαζηψλ ζπκπεξαζκάησλ
γηα ηε ζεσξία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Καη απηφ γηαηί, φπσο επηζεκαίλεη ν Stephen
Van Evera, ην πείξακα θαη ν έιεγρνο ζεσξηψλ είλαη νη ιηγφηεξν πνιχηηκεο
πξνζεγγίζεηο ζηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ κηαο θαη
είλαη ζπάληα πξαγκαηνπνηήζηκα48.
Τπάξρνπλ θαη αλαιπηέο πνπ ζεσξνχλ φηη νη ζεσξίεο είλαη ππνζέζεηο πνπ
επηβεβαηψλνληαη θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, ε εκπεηξηθή γλψζε είλαη
πάληα πξνβιεκαηηθή. Ζ εκπεηξία πνιιέο θνξέο καο παξαπιαλά. χκθσλα κε ηνλ
Immanuel Kant: «Σίπνηα δελ κπνξεί λα είλαη εκπεηξηθά θαη απφιπηα αιεζηλφ. Aλ
3, April 1966, p.362.
47
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κπνξνχζακε λα αληηιεθζνχκε ηνλ θφζκν πνπ καο ελδηαθέξεη δελ ζα ρξεηαδφκαζηαλ ηηο
ζεσξίεο»49.
χκθσλα κε ηνλ Kenneth Waltz, oη ζεσξίεο απνηεινχλ πξνηάζεηο –ζέζεηο πνπ
εξκελεχνπλ ηνπο λφκνπο. Πνηνηηθά, νη ζεσξίεο δηαθέξνπλ απφ ηνπο λφκνπο. Οη
λφκνη αλαγλσξίδνπλ ηνπο ζπλδέζκνπο γεγνλφησλ. Οη ζεσξίεο εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο
χπαξμεο απηψλ ησλ ζπλδέζκσλ. Κάζε πεξηγξαθή πνπ θαηαιήγεη ζε έλαλ λφκν είλαη
άκεζα ζπλδεδεκέλε κε εκπεηξηθά ηεζη. Δπηπιένλ, νη ζεσξίεο πεξηέρνπλ ζεσξεηηθέο
έλλνηεο (αμηψκαηα) κέζα απφ ηηο νπνίεο εμειίζζνληαη. Έλα αμίσκα κπνξεί λα είλαη
κηα ηδέα ή κηα ππφζεζε.

Σν αμίσκα δελ πξνβιέπεη νχηε εξκελεχεη θάηη. Ζ

ρξεζηκφηεηα ηνπ αλαγλσξίδεηαη απιψο κέζσ ηεο επηηπρίαο ησλ ζεσξηψλ πνπ ην
ρξεζηκνπνηνχλ. Οη λφκνη απνηεινχλ ηα γεγνλφηα ηεο παξαηήξεζεο, ελψ νη ζεσξίεο
εξκελεχνπλ απηά ηα γεγνλφηα. Οη λφκνη έρνπλ δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν, ελψ νη ζεσξίεο
κπνξνχλ εχθνια λα αλαηξεζνχλ50.
Οη ζεσξίεο εξκελεχνπλ ηνπο λφκνπο.

πρλά, νη πνιηηηθνί επηζηήκνλεο

πηζηεχνπλ φηη κηα ζεσξία πνπ πιεζηάδεη πην πνιχ ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο, είλαη θαη κηα επηζπκεηή ζεσξία.

Χζηφζν, ε πξαγκαηηθφηεηα δελ

είλαη αλάινγε κε ηε ζεσξία ή έλα κνληέιν αλάιπζεο.
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα δχν ιφγνπο.
ζεσξία.

Σν κνληέιν αλάιπζεο

Πξψηνλ, έλα κνληέιν παξνπζηάδεη κηα

Γεχηεξνλ, έλα κνληέιν αλάιπζεο απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα,

απινπνηψληαο ηελ, κέζσ ηεο παξάιεηςεο ή ηεο αθαίξεζεο ζηνηρείσλ. Αλ απηφ ην
κνληέιν απέρεη πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηφηε γίλεηαη άρξεζην. Χζηφζν, ε
επεμεγεκαηηθή ηζρχο κηαο ζεσξίαο είλαη ε δπλαηφηεηα λα μεθχγεη απφ ηα ζηελά
πξαγκαηηθά πιαίζηα. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ζα πξέπεη ε ζεσξία λα μεθεχγεη απφ
ηα ζηελά φξηα επαιήζεπζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. ηε δεκηνπξγία ζεσξίαο, ν
αλαιπηήο βιέπεη ηξφπνπο πνπ απεηθνλίδνπλ ηε ζεσξία θαη φρη ηνλ πξαγκαηηθφ
θφζκν51.
Γηα κεξηθνχο πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο έλα κνληέιν αλάιπζεο θαη ε
πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ ην ίδην πξάγκα. Σν αληίζεην ππνζηεξίδεη ν Immanuel
Kant, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν φ,ηη είλαη αιήζεηα ζηε ζεσξία δελ είλαη απαξαίηεην λα
είλαη αιήζεηα θαη ζηελ πξάμε. Ζ ζεσξία εμεγεί θάπνηα ζεκεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο

49
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5151
Robert O. Keohane, Neorealism and Its Critics, Columbia University Press, New York, 1986, p
.35-36.
50

24

θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη καθξηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ εξκελεχεη 52. Ο Albert
Einstein αλαθέξεη φηη ε ζεσξία επαιεζεχεηαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία. Χζηφζν,
ππάξρεη δπζθνιία ζηε δεκηνπξγία ζεσξίαο βαζηζκέλεο ζηελ εκπεηξία.
πκπεξαζκαηηθά, ην ράζκα κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηψλ ησλ δχν ξεαιηζηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ ζηε ζεσξία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ θαίλεηαη λα επηθξαηεί αθφκε θαη
ζήκεξα, ρσξίο φκσο λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αθξαίεο ηάζεηο θαη νμχηεηεο.
Παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο θαη ησλ δχν πιεπξψλ, κε ζηφρν ηελ
θαιχηεξε εξκελεία θαη επεμήγεζε ηεο ζεσξίαο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Καη νη δχν
πιεπξέο έρνπλ πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη κεζφδνπο αλάιπζεο, πνπ
πηνζεηνχληαη απφ ηνπο ζχγρξνλνπο αλαιπηέο ησλ δηεζλψλ θαηλνκέλσλ θαη
ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή γλψζεο. Καη νη δχν πιεπξέο ζπκθσλνχλ κε ηνλ Robert
Keohane φηη «φζν πην κεγάινο είλαη ν ηνκέαο πνπ θαιχπηεη κηα ζεσξία, ηφζν
κηθξφηεξε είλαη ε αθξίβεηα ζηελ εξκελεία ηεο ζεσξίαο. Ο ηνκέαο αλάιπζεο κηαο θαιή
ζεσξίαο πξέπεη λα έρεη φξηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Πξέπεη
σο αλαιπηέο λα αλαδεηνχκε ηελ θεηδσιφηεηα πξψηα θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ ηθαλφηεηα
ηεο ζεσξίαο καο λα θαηαιήγεη ζε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ζηε βάζε πεξηνξηζκέλσλ
πιεξνθνξηψλ»53.
Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν Bueno de Mesquita, «ε πξφνδνο ζηελ ζεσξία
επηηπγράλεηαη θαιχηεξα, φηαλ κηα εξκελεία πξνζηίζεηαη θαη δηεπξχλεη κηα άιιε… ε
γλψζε, ζηελ πην απζηεξή ηεο έλλνηα θαη ζηελ ππέξηαηε κνξθή ηεο, απνθηάηαη φηαλ κηα
εξκελεία αληηθαζηζηάηαη κε κηα άιιε, πην δηεπξπκέλε, κε κεγαιχηεξε ηζρχ θαη κε
κεγαιχηεξε αθξίβεηα»54.
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Μεζνδνινγηθά Πξνβιήκαηα ζηελ πνξεία εμέιημεο ηεο Θεσξίαο
Γηεζλώλ ρέζεσλ
Πξηλ πξνβνχκε ζηελ αλάιπζε ηνπ βαζηθνχ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο
καο, ζεσξψ ζθφπηκν λα επηζεκάλσ ηα έληνλα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη κειεηεηέο ησλ δηεζλψλ θαηλνκέλσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ
παξαγσγή ζεσξηψλ θαη ηνλ έιεγρν απηψλ ζηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ θιάδνπ ησλ
δηεζλψλ ζρέζεσλ.
Απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αλάιπζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο, είλαη φηη ε κεζνδνινγία αλάιπζεο πνπ αθνινπζείηαη είλαη ζπρλά αηειήο
θαη πνιιέο θνξέο αλεμάξηεηε απφ ηνλ ππφινηπν θνξκφ ηεο έξεπλαο. Σν θχξην θαη
βαζηθφ πξφβιεκα ησλ αλαιπηψλ είλαη ν έιεγρνο θαη ε δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο ηεο
ηζρχνο θαη ηεο εξκελεπηηθήο δχλακεο κηαο ζεσξίαο55.
χκθσλα κε ηνλ Karl Popper, εθπξφζσπν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο
κεζφδνπ ηεο αξρήο ηεο δηαςεπζηκφηεηαο, νη ζεσξίεο δελ κπνξνχλ λα επαιεζεπζνχλ,
αιιά αληίζεηα κπνξνχλ κφλν λα δηαςεπζζνχλ56. Ζ αλάιπζε ηνπ Popper αθνξά ηελ
αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ππνβάιινληαη ζε δπλαηφηεηα
δηάςεπζεο κέζσ ηνπ εκπεηξηθνχ ειέγρνπ.

Χζηφζν, ε δηαςεπζηκφηεηα δελ είλαη

αξθεηή. Οη έιεγρνη πνπ αθπξψλνπλ κηα ζεσξία ή έλαλ λφκν είλαη πην ζεκαληηθνί απφ
ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζεσξίαο, θαζψο δίλεηαη έηζη ζηνλ εξεπλεηή ε δπλαηφηεηα λα
πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο, κε ηε δηαηχπσζε λέσλ ππνζέζεσλ
εξγαζίαο.
Ο Stephen Van Evera ζπκθσλεί κε ηνλ Popper ζε απηφ ην ζεκείν,
ππνζηεξίδνληαο φηη δελ είλαη δπλαηφ λα ειεγρζνχλ πιήξσο φιεο νη ζεσξίεο, θαζψο
πάληα ζα ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη πξνβιέςεηο, νη νπνίεο ζα δηαθεχγνπλ απφ ην νπηηθφ
πεδίν ηνπ εξεπλεηή.

Χζηφζν, δηαθσλεί ζρεηηθά κε ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ

δίλεηαη ζηελ αθπξσηηθή ηθαλφηεηα ησλ εκπεηξηθψλ ειέγρσλ φζνλ αθνξά κηα ζεσξία.
Σν γεγνλφο φηη κηα ζεσξία κπνξεί λα κελ επηηχρεη ζε φινπο ηνπο ειέγρνπο, δελ
ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα αθπξσζεί. Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ θάπνηεο
πξνυπνηηζέκελεο ζπλζήθεο, κε ζηφρν ηελ αλακφξθσζε ηεο ζεσξίαο, έηζη ψζηε λα
κελ ζπκπεξηιεθζεί μαλά ν αλεπηηπρήο έιεγρνο. Καηά ζπλέπεηα, ε λέα ζεσξία κπνξεί
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λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία αλάιπζεο θαη ηξνπνπνίεζήο ηεο ζην κέιινλ θαη
λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε εξκελεπηηθή δχλακε57.
Απηφ φκσο πνπ ζπκβαίλεη ζπρλφηεξα, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Thomas Kuhn
θαη ν Robert Jervis, είλαη φηη νη κειεηεηέο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ζπαλίσο
απνξξίπηνπλ ηηο ζεσξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη έρνπλ δηαςεπζζεί απφ ζπλερείο
εκπεηξηθνχο ειέγρνπο. πλήζσο, απηνί νη εξεπλεηέο, δηέπνληαη απφ έληνλεο
πξνθαηαιήςεηο γηα ηελ πίζηε ηεο δπλακηθήο ηεο ζεσξίαο πνπ επεμεξγάδνληαη, ψζηε
αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ θαηλνχξγηα ζηνηρεία πνπ ηηο θαηαξξίπηνπλ, λα κελ είλαη ζε
ζέζε λα ηα αλαγλσξίζνπλ58.
χκθσλα κε ηνλ Imre Lakatos, νη ζεσξίεο δελ κπνξνχλ λα δηαςεπζζνχλ θαη
λα θαηαξξηθζνχλ, αλ πξνεγνπκέλσο δελ βξεζνχλ ή δελ εκθαληζζνχλ λέεο θαιχηεξεο
ζεσξίεο59. Σν κνληέιν κεζνδνινγίαο ηνπ Lakatos ζηεξίδεηαη, φρη ζε μερσξηζηέο
αληαγσληζηηθέο ζεσξίεο, φπσο απηφ ηνπ Karl Popper, αιιά θπξίσο ζε ζεσξίεο πνπ
βξίζθνληαη ζε ζπλέρεηα. Σα ζχλνια ησλ ζεσξηψλ απηψλ νλνκάδνληαη «εξεπλεηηθά
επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα». Απηά ηα πξνγξάκκαηα βαζίδνληαη ζε κηα ζεηξά απφ
ζεσξίεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, κέζα απφ ππνζέζεηο εξγαζίαο θαη έλαλ
θνηλφ ζεσξεηηθφ ζθιεξφ ππξήλα. Απηφο ν ζθιεξφο ππξήλαο πξνζηαηεχεηαη απφ έλα
γεληθφ θαλφλα, πνπ απαγνξεχεη ηνπο αλαιπηέο λα αληηπαξαηαρζνχλ ζηηο βαζηθέο
ππνζέζεηο εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Γνκηθφ Ρεαιηζκφ, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο
ππξήλεο ηνπ λενξεαιηζηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη φηη ηα θξάηε
απνηεινχλ ηνπο θπξίαξρνπο παίθηεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.
Αλ

αιιάμεη

ν

ζθιεξφο

ππξήλαο

ελφο

πξνγξάκκαηνο, ηφηε αιιάδεη θαη φιν ην πξφγξακκα.

εξεπλεηηθνχ

επηζηεκνληθνχ

Δπίζεο, έλα επηζηεκνληθφ

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα δηαζέηεη θαη κηα «πξνζηαηεπηηθή δψλε» ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ.
ην παξάδεηγκα ηνπ Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ, νη εξεπλεηέο ηππηθά αλαγλσξίδνπλ δχν
πιεπξέο ηεο πξνζηαηεπηηθήο δψλεο ηνπ λενξεαιηζηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο:
ηνλ ακπληηθφ ξεαιηζκφ, ζηνλ νπνίν ηα θξάηε κεγηζηνπνηνχλ ηελ αζθάιεηά ηνπο κέζσ
ηεο δηαηήξεζεο ηνπ status quo θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνλ επηζεηηθφ ξεαιηζκφ,
57
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ζηνλ νπνίν ηα θξάηε κεγηζηνπνηνχλ ηελ αζθάιεηά ηνπο, κέζσ ηεο κεγηζηνπνίεζεο
ηεο ηζρχνο ηνπο, θπξίσο ζηξαηησηηθήο, κε ζηφρν ηελ επέθηαζή ηνπο.
Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ απνηεινχλ ηελ πξνζηαηεπηηθή δψλε
ελφο εξεπλεηηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνγξάκκαηνο, δελ αλαηξέπεη ηελ ηζρχ ηνπ ζθιεξνχ
ππξήλα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Αληηζέησο, κέζα απφ αλαδηαηππψζεηο ησλ

ππνζέζεσλ εξγαζίαο, δηεπξχλεηαη ην εκπεηξηθφ πεξηερφκελν, εκπινπηίδεηαη ν
ζθιεξφο ππξήλαο θαη εληζρχεηαη ε εξκελεπηηθή ηνπ δχλακε.
Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Lakatos έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ Thomas Kuhn. Ζ ζεσξία ηεο επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο ηνπ Kuhn
αλαθέξεηαη ζηελ επηζηεκνληθή εμέιημε, σο κηα επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία πνπ
πεξηιακβάλεη ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ελφο θπξίαξρνπ ππνδείγκαηνο απφ έλα
άιιν60.

Αληίζεηα, ν Lakatos απνξξίπηεη ηελ ζέζε φηη έλα κφλν εξεπλεηηθφ

επηζηεκνληθφ πξφγξακκα κπνξεί λα ειέγρεη θαη λα επαιεζεχεη, ζε νπνηαδήπνηε
ρξνληθή ζηηγκή, έλα επηζηεκνληθφ ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα. Ο Lakatos πηζηεχεη φηη ηα
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηίζεληαη ζε ακθηζβήηεζε κε νξζνινγηθνχο φξνπο, δειαδή
ακθηζβεηείηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα δεκηνπξγνχλ επηηπρψο πξνβιέςεηο λέσλ
ζηνηρείσλ πνπ επηβεβαηψλνληαη απφ ηνλ εκπεηξηθφ έιεγρν.
Σν πην βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ αλάιπζε ηνπ Lakatos είλαη φηη ε δεκηνπξγία
ελφο θαινχ ζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο απαηηεί πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηελ
πεξηζπιινγή ζεσξηψλ, ηθαλψλ λα αληηκεησπίζνπλ αληηθαηηθά θαη ζπγθξνπφκελα
ζηνηρεία. Σα αληηθαηηθά – πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη πξννδεπηηθά λα
ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε κηαο ζεσξίαο, κέζα απφ ηελ παξαγσγή λέσλ
πξνβιέςεσλ61. Μηα θαιή ζεσξία πξέπεη λα εξκελεχεη ηνλ θφζκν φπσο είλαη, θαη φρη
φπσο ζα έπξεπε λα είλαη. Μηα θαιή ζεσξία ζα πξέπεη λα έρεη εξκελεπηηθή ηζρχ θαη
λα απνηειείηαη απφ πξνβιέςεηο πνπ κπνξνχλ ζεσξεηηθά, αλ φρη πξαθηηθά, λα
δηαςεπζζνχλ62.
O Stephen Van Evera αζθεί θξηηηθή θαη ζην κνληέιν κεζνδνινγίαο ηνπ
Lakatos, ζεσξψληαο άζθνπε ηε δηαδηθαζία δηαηήξεζεο κηαο ζεσξίαο ρσξίο
εξκελεπηηθή δχλακε, κέρξη λα βξεζεί κηα θαιχηεξε πνπ ζα ηελ αληηθαηαζηήζεη.
Μέγηζηεο ζεκαζίαο είλαη ν εκπεηξηθφο έιεγρνο, ζηνλ νπνίν ππνβάιινληαη φιεο νη
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ζεσξίεο. Αλ απνδεηρζεί φηη κηα ζεσξία δελ δηαζέηεη εξκελεπηηθή δχλακε, πξέπεη λα
ηελ απνξξίςνπκε, είηε ππάξρεη αληηθαηαζηάηξηα ζεσξία είηε φρη. Ο ζηφρνο είλαη ε
εμέιημε ζηε δηακφξθσζε επηζηεκνληθήο ζεσξίαο θαη φρη απιά ε δηαηήξεζε φισλ ησλ
ζεσξηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζπάζεηα δηαζχλδεζήο ηνπο, αθφκε θαη φηαλ
απνηπγράλνπλ ζηνπο ειέγρνπο63.
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο παξαπάλσ κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πηζηεχσ φηη
ν Κιαζζηθφο Ρεαιηζκφο θαη νη επαθφινπζεο κνξθέο ηνπ, δειαδή ν Γνκηθφο
Ρεαιηζκφο θαη ν Σξνπνπνηεκέλνο Γνκηθφο Ρεαιηζκφο, εξκελεχνληαη απφ ηα
επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Lakatos. Καη νη ηξεηο
κνξθέο Ρεαιηζκνχ έρνπλ σο ζθιεξφ ππξήλα: ηελ θπξηαξρία ησλ θξαηψλ ζην άλαξρν
δηεζλέο ζχζηεκα, ηελ πξνάζπηζε θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ
ησλ θξαηψλ κε φξνπο ηζρχνο (ζηξαηησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζρχο), ηνλ αλψηεξν
ζηφρν φισλ ησλ θξαηψλ, πνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζήο ηνπο κε θάζε κέζν.
Οη πεξαηηέξσ δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηνλ Κιαζζηθφ Ρεαιηζκφ σο ηνλ
Σξνπνπνηεκέλν Γνκηθφ Ρεαιηζκφ θαη ηνλ Σέηαξην Σχπν Ρεαιηζκνχ ηνπ Stephen Van
Evera, ζηνλ νπνίν εηζάγεηαη θαη ε ζεσξία Λήςεο Απνθάζεσλ πεξί Παξαλφεζεο,
απνηεινχλ ηελ «πξνζηαηεπηηθή δψλε» θαηά Lakatos, θαη ζπκβάιινπλ ζηελ
πξννδεπηηθή εμέιημε, ζηελ αχμεζε εξκελεπηηθήο δχλακεο θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο
αξρηθήο ζεσξίαο ηνπ Ρεαιηζκνχ, ελψ παξάιιεια δίλνπλ ψζεζε ζηελ παξαγσγή
επηζηεκνληθήο γλψζεο ηεο Θεσξίαο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ.
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Σρίτη Ενότητα
I. Αλάιπζε

ηνπ

Θεσξεηηθνύ

Πιαηζίνπ

–

Θεσξεηηθέο

Πξνζεγγίζεηο ησλ Κιαζζηθώλ Φηινζόθσλ Δθθξαζηώλ ηνπ
Πνιηηηθνύ Ρεαιηζκνύ

Θνπθπδίδεηνο Ρεαιηζκόο
Δπηιέγσ λα μεθηλήζσ ηελ αλάιπζε ηνπ Κιαζζηθνχ Ρεαιηζκνχ κε ηνλ παηέξα,
φπσο έρεη ραξαθηεξηζηεί ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, ηνλ ηζηνξηθφ Θνπθπδίδε64.

Ζ

Ηζηνξία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ έρεη αλακθίβνια απνηειέζεη ηε βάζε ηεο
πνξείαο ηνπ ξεαιηζηηθνχ παξαδείγκαηνο, αθφκε θαη αλ ν Πνιηηηθφο Ρεαιηζκφο δελ
μεθίλεζε ηφηε, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, σο κηα επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Γηα
ηνπο πεξηζζφηεξνπο φκσο αλαιπηέο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, ε ξεαιηζηηθή ζθέςε
ζπλδέεηαη πξσηαξρηθά κε ηνλ Θνπθπδίδε. Θεσξεηηθνί ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, φπσο
ν Martin Wight, πεξηγξάθνπλ ηελ Ηζηνξία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, σο ην
κφλν αλαγλσξηζκέλν αληίγξαθν, κεηαμχ ησλ θιαζζηθψλ έξγσλ πνιηηηθήο θηινζνθίαο
ζηε κειέηε θαη εξκελεία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ65.
Ζ ζεκαζία κειέηεο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ απμάλεηαη νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν, θαζψο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη έλα θείκελν δηαρξνληθφ θαη πάληα
επίθαηξν, έλα θείκελν πνπ θαηά ηνλ Louis Halle «καο βνεζάεη λα δνχκε φηη
αλεμάξηεηα απφ ηηο φπνηεο πεξηζηάζεηο θαη ρξνληθέο πεξηφδνπο ε αλζξψπηλε θχζε
παξακέλεη ε ίδηα, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε»66.
Σφζν ζηξαηεγηθνί, φζν θαη ζεσξεηηθνί αλαιπηέο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ,
εμαθνινπζνχλ λα δηδάζθνληαη ηηο έλλνηεο ηεο ηζρχνο, ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο, ηνπ
δηπνιηζκνχ, ηεο αζπκκεηξίαο δπλάκεσλ, ηεο αλαξρίαο, ηνπ αληαγσληζκνχ, ηνπ
δηιήκκαηνο αζθαιείαο, ηνπ ζπκθέξνληνο, ηεο ηηκήο θαη ηνπ θχξνπο, ηνπ πινχηνπ,
ησλ ζπκκαρηψλ, ηεο επέθηαζεο, ηεο εγεκνλίαο, ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο εηξήλεο, κέζα
64

O ραξαθηεξηζκφο απνδίδεηαη απφ ηνπο Martin Wight, Power Politics, New York, Holmes and
Meier, 1978, p. 27., Robert Gilpin , War and Change in World Politics, Cambridge University Press,
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απφ ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ νπηηθή γσλία πεξηγξαθήο ηνπ κεγαιχηεξνπ πνιέκνπ ηνπ
ηφηε ειιεληθνχ θφζκνπ67. Ο ζηφρνο ηνπ ίδηνπ ηνπ Θνπθπδίδε κέζα απφ ηελ
εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ είλαη λα πξνζθέξεη ζηε κειινληηθή γεληά πνιηηηθψλ θαη
ζηξαηησηηθψλ εγεηψλ ηε γλψζε, κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο,
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο δηεζλνχο
πνιηηηθήο, λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ επηηπρψο ή ηνπιάρηζηνλ λα ηνπο πεξηνξίδνπλ68.
Γηα ηνλ Θνπθπδίδε, ε θαηάζηαζε ηνπ άλαξρνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο απνηειεί
ην βαζηθφ ππφζηξσκα ηεο ζχγθξνπζεο. Σν δίιεκκα αζθαιείαο πνπ αληηκεησπίδεη ε
θάζε πιεπξά, σζεί ηα θξάηε ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ζηελ απφθηεζε φιν θαη
πεξηζζφηεξσλ πεγψλ ηζρχνο. Ζ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ηεο κηαο πιεπξάο,
ππξνδνηεί ηελ αζθάιεηα ηεο άιιεο πιεπξάο. ε ζπλζήθεο, ινηπφλ, πιήξνπο αλαξρίαο
ν Θνπθπδίδεο πεξηγξάθεη ηελ χπαξμε έληνλνπ αληαγσληζκνχ ηζρχνο κεηαμχ δχν
θπξίαξρσλ δπλάκεσλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ηεο Αζήλαο θαη ηεο πάξηεο. Σν
δηεζλέο ζχζηεκα είλαη δηπνιηθφ θαη ζηαζεξφ, φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Kenneth
Waltz, κηαο θαη δελ ππάξρεη θάπνηα άιιε δχλακε, αθφκα θαη αλεξρφκελε, πνπ ζα
απεηινχζε ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο κεηαμχ ησλ δχν θπξίαξρσλ παηθηψλ.
Ο Θνπθπδίδεο εκθαλίδεη ζηε κειέηε ηνπ ζηνηρεία ζπζηεκηθήο αλάιπζεο ηνπ
δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, θαζψο ππνζηεξίδεη φηη ν πφιεκνο είλαη απνηέιεζκα αιιαγήο
ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζην
άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα.69 Ζ άληζε αλάπηπμε εκθαλίδεηαη θαηά ηνλ ηζηνξηθφ σο
αίηην δηαηάξαμεο ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο θαη θαηά ζπλέπεηα, σο αξσγφο ησλ
επεξρφκελσλ αιιαγψλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Γηα ηνλ Θνπθπδίδε, ην ζπκθέξνλ θάζε
πφιεο- θξάηνπο θαζνξίδεηαη κε φξνπο ηζρχνο. Ζ αλάιπζε ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο
κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπ αληηπάινπ απνηειεί ηελ πςειή
ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαθπγή ελφο θξάηνπο ζε πφιεκν. Χζηφζν, ν ε ζνπθπδίδεηα
αλάιπζε πξνβάιιεη επίζεο θαη ηελ ζέζε φηη ν κχζνο ηεο ζηξαηεγηθήο ππεξνπιίαο
ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε ιαλζαζκέλσλ θηλήζεσλ ζηε
δηεζλή αξέλα. Με άιια ιφγηα, ν κχζνο ζηε ζηξαηεγηθήο ππεξνπιίαο ζηεξίδεηαη ζηε
67

Θνπθπδίδνπ Ηζηνξία, (κηθξ. Άγγεινπ Βιάρνπ), Δθδφζεηο Δζηία, Αζήλα 1998, Α 13-15., αλαθέηαη
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κνλνκεξή αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πιενλεθηεκάησλ κηαο κεγάιεο δχλακεο, ρσξίο
φκσο απηά ηα πιενλεθηήκαηα λα ηίζεληαη ζε ζχγθξηζε κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ησλ αληηπάισλ. Ο κεγάινο ζεσξεηηθφο ηνπ πνιέκνπ ζεκεηψλεη φηη
πνιιέο θνξέο νη κεγάιεο δπλάκεηο βαζηδφκελεο ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπο ππεξνρή έλαληη
ησλ εθάζηνηε αληηπάισλ πηζηεχνπλ φηη ζε κία πνιεκηθή ζχξξαμε ε λίθε είλαη εχθνια
κε ην κέξνο ηνπο. Κάηη ηέηνην απνηειεί κηα ιαλζαζκέλε εθηίκεζε. Ζ ρίκαηξα ηεο
απφιπηεο ππεξνπιίαο νδεγεί ζηε ρίκαηξα ηεο εχθνιεο θαη αβίαζηεο λίθεο70.
Σελ πεξίνδν κεηά ηνπο Πεξζηθνχο Πνιέκνπο δχν είλαη νη πφιεηο-θξάηε πνπ
μερψξηζαλ ζην λέν πεξηβάιινλ, ε Αζήλα θαη ε πάξηε. Ζ Αζελατθή θπξηαξρία,
πξνβάιινληαο σο πξφζρεκα ηελ εγγχεζε αζθάιεηαο απφ ηνπο Πέξζεο, δεκηνχξγεζε
ηε πκκαρία ηεο Γήινπ, ε νπνία γξήγνξα κεηακνξθψζεθε ζε αζελατθή εγεκνλία. Ζ
Αζήλα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ζε κηα ζεκαληηθή εκπνξηθή, νηθνλνκηθή θαη λαπηηθή
δχλακε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πάξηε, νιηγαξρηθή, ζπληεξεηηθή, κε θαηά βάζε
απνκνλσκέλε αγξνηηθή νηθνλνκία θαη πνιίηεο ρσξίο ελεξγφ πνιηηηθή δξάζε,
δεκηνπξγεί ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ χλδεζκν, ζηνλ νπνίν εληάρζεθαλ πφιεηο-θξάηε
πνπ έβιεπαλ κε θφβν ηελ Αζελατθή επεθηαηηθή πνιηηηθή71.
Ζ ζπλερψο απμαλφκελε αλάπηπμε ηεο αζελατθήο ηζρχνο πξνθαινχζε
αληηπάζεηα θαη θφβν ζηε πάξηε. Ζ ηειεπηαία έβιεπε λα απεηιείηαη ζεκαληηθά,
θαζψο αδπλαηνχζε λα ζπκβαδίζεη ζηνλ αγψλα γηα θαηάθηεζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο
ηζρχνο, ηφζν ζε επίπεδν ζεζκψλ φζν θαη ζε επίπεδν πινχηνπ. Καηά ηνλ Θνπθπδίδε,
ν θφβνο απηφο νδήγεζε ηε πάξηε ζε πφιεκν κε ηελ Αζήλα. Ζ ζηξαηεγηθή επηινγή
ηεο πάξηεο ήηαλ λα θάλεη πφιεκν ηψξα παξά αξγφηεξα πνπ δελ ζα δηέζεηε
ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα72. Ήηαλ πξνηηκφηεξν λα πξνβεί ηψξα ζε ζχγθξνπζε παξά
αξγφηεξα, φηαλ ε αζελατθή εγεκνλία ζα ήηαλ αθφκα πην εληζρπκέλε θαη ε
αζπκκεηξία ηζρχνο αθφκε πην έληνλε73. Οη ηζρπξηζκνί φηη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ
πφιεσλ-θξαηψλ δηαθνξεηηθψλ ζπλαζπηζκψλ απνηέιεζαλ ηελ αηηία γηα ηελ
νινθιεξσηηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ Αζήλαο θαη πάξηεο, δελ επζηαζνχλ θαηά ηνλ
Θνπθπδίδε. Ζ ζεκαζία ησλ ιφγσλ ησλ εγεηψλ πάξηεο ιίγν πξηλ ηνλ πφιεκν
απνηέιεζαλ ζεκαληηθά εξγαιεία, πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο δπλακίηεο γηα ηνλ πφιεκν
70
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ελάληηα ζηελ Αζήλα. Σν θχξνο θαη ε ζηξαηησηηθή πεξεθάληα ησλ παξηηαηψλ δελ
επέηξεπαλ αλαβνιή ηνπ πνιέκνπ74.
Ο Θνπθπδίδεο, παξφιν πνπ ζηελ αλάιπζε πνπ θάλεη, εκθαλίδεη ζηνηρεία ηνπ
Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ, δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζηνπο Γνκηθνχο Ρεαιηζηέο γηα δχν
θχξηνπο ιφγνπο:
 Πξψηνλ, ν Θνπθπδίδεο δελ εξκελεχεη ζηαηηθά ην δηεζλέο ζχζηεκα, θαζψο γηα
απηφλ ε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο είλαη ξεπζηή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ
ηελ αιιαγή θαη ηελ εμέιημε.
 Γεχηεξνλ, ν ηζηνξηθφο δελ εμεγεί ηνλ πφιεκν θαη ηε ζχγθξνπζε κφλν ζε
επίπεδν ζπζηεκηθφ, αιιά θαη ζε αηνκηθφ θαη θξαηηθφ. Πηζηεχεη φηη νη
εθάζηνηε πνιηηηθέο θαη εγεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ κε ηνλ
ηξφπν ηνπο, φρη κφλν ην εζσηεξηθφ πνιηηεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ θξαηψλ ηνπο,
αιιά ηηο εμειίμεηο ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή, αθφκε θαη ηελ πνξεία κηαο
ζχγθξνπζεο.
Ο ραξαθηήξαο, ηα βηψκαηα, ηα ιάζε, νη παξαλνήζεηο, ε δφμα, ε ηηκή, ε
πξνζσπηθή αλαγλψξηζε, ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ, ε απιεζηία ηεο εμνπζίαο θαη ε
αλεζηθφηεηα, ην είδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε πνιηηεηαθνχ ζπζηήκαηνο,
είλαη κεξηθέο απφ ηηο κεηαβιεηέο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Θνπθπδίδε, κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ηνπο εγέηεο ζηηο απνθάζεηο ηνπο θαη λα νδεγήζνπλ ηα θξάηε ζε
ζχγθξνπζε ή φρη. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη πάληα παξψλ ζηελ εμηζηφξεζε
ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ.
Οη ςπρνινγηθέο παξάκεηξνη ησλ εγεηψλ θαη ησλ δχν πιεπξψλ ζε θαηαζηάζεηο
θξίζεσλ, απνδεηθλχνπλ φηη ε θπζηθή ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ είλαη
παξνχζα. ηνπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο ησλ Αζελαίσλ εγεηψλ δηαθαίλεηαη ε
πιενλεμία, νη πξνζσπηθέο ηνπο θηινδνμίεο θαη ε αλαδήηεζε κε θάζε θφζηνο ηεο
δφμαο θαη ηεο θαηαμίσζεο75. ην βσκφ ηνπ ηξίπηπρνπ εζληθή αζθάιεηα, δφμα θαη
ζπκθέξνλ, νη Αζελαίνη εγέηεο ψζεζαλ ηνλ ιαφ ηνπο ζε πφιεκν. Γηα ηνλ Θνπθπδίδε
ε ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο βαζίδεηαη ζηε ζπλερή παξνπζία ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Σα
θίλεηξα ησλ εγεηψλ ηεο Αζήλαο ήηαλ πξνζσπηθά θαη πνιηηηθά, αιιά φρη ζηξαηεγηθά
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θαη πξνο φθεινο ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο76.
Ζ απφθαζε γηα ηελ εθζηξαηεία ζηε ηθειία δελ ζηεξίρηεθε ζε νξζνινγηθή
θξίζε θαη ζε ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ αζελατθψλ πεγψλ ηζρχνο, φπσο επηβάιιεη ν
ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, ε πνιηηηθή θφζηνπο-νθέινπο ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη ε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ πνιεκηθψλ επηηειείσλ. Αληηζέησο, ε απφθαζε
ζηεξίρηεθε ζηελ ππεξαηζηνδνμία ησλ Αζελαίσλ εγεηψλ γηα ηε λίθε, ζηε κε
αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ πεγψλ ζηξαηησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζρχνο θαη ζηελ
ππεξβνιηθή πίζηε ζηελ εγεκνληθή ππεξέθηαζε ηεο Αζελατθήο θπξηαξρίαο. Ζ ήηηα
ηεο Αζήλαο ήηαλ επψδπλε, αιιά θαη θπζηθφ επαθφινπζν ηεο εγσηζηηθήο θαη
άπιεζηεο ζπκπεξηθνξάο κηαο εγεκνληθήο δχλακεο77.
Καηά ηνλ Θνπθπδίδε, ε ήηηα ηεο Αζήλαο νθείιεηαη, φρη κφλν ζηελ αδπλακία
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζηελ θαθή εγεζία, αιιά θαη ζηελ έιιεηςε ελφηεηαο ζην
εζσηεξηθφ πνιηηεηαθφ ζχζηεκα78. Ζ δηακάρε ησλ πνιηηηθψλ-θνηλσληθψλ δνκψλ ησλ
δχν θπξίαξρσλ θξαηψλ, εθδειψλεηαη θαη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηα θξάηε λα κελ αγσλίδνληαη κε θχξην
γλψκνλα ηελ επηβίσζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηάο ηνπο, αιιά κε βάζε ηε
δπλαηφηεηα θαη αλαδήηεζε κεγηζηνπνίεζεο ηεο ηζρχνο ηνπο, φπσο επηβάιινπλ νη
εζσηεξηθέο πνιηηηθνθνηλσληθέο αληηιήςεηο ηνπο79.
Χζηφζν, ν Θνπθπδίδεο αξθείηαη ζε κηα πεξηγξαθή ησλ πνιηηηθψλ δνκψλ ησλ
δχν θπξίαξρσλ αληηπάισλ, σο εμηζηφξεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, θαη σο
επεμήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηψλ ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα, ρσξίο λα
πξνβαίλεη ζε κηα βαζχηεξε αλάιπζε. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ηζηνξηθφ δελ είλαη ε
ζχλδεζε ηεο θαηαλνκήο ηζρχνο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. κε ηα
πνιηηηθά ζπζηήκαηα ησλ πφιεσλ-θξαηψλ ηεο επνρήο. Απηφ πνπ ηνλ απαζρνιεί είλαη
πψο απηή ε θαηαλνκή ηζρχνο έγεηξε πξνο φθεινο ηεο Αζήλαο θαη νδήγεζε ζηελ
αζελατθή εγεκνλία. Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ επηθεληξψλεηαη ζηελ εζσηεξηθή
πνιηηηθή θαη θνηλσληθή νξγάλσζε απηψλ ησλ θπξίαξρσλ πφιεσλ-θξαηψλ θαη θπξίσο
ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο δεκνθξαηηθήο Αζήλαο θαη ηεο νιηγαξρηθήο-ζπληεξεηηθήο
πάξηεο80.
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Θνπθπδίδνπ Ηζηνξία, (κηθξ. Άγγεινπ Βιάρνπ), Δθδφζεηο Δζηία, Αζήλα 1998,I:22.
Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο, Ο Πφιεκνο θαη ηα Αίηηα ηνπ, ηα πνιιά πξφζσπα ηνπ εγεκνληζκνχ θαη ηεο
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Γηα ηνλ Θνπθπδίδε, ε πνιηηηθή απνηειεί κηα απηφλνκε δεκφζηα δηαβνχιεπζε,
φπνπ

νη

εγέηεο

θαινχληαη

λα επηιέγνπλ

δξάζεηο

θαη

πνιηηηθέο

κεηαμχ

αληαγσληζηηθψλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη αξρέο. Ο απψηεξνο ζθνπφο
ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο. Ζ απνηπρία φκσο
ηεο πνιηηηθήο θαη πνιηηεηαθήο εγεζίαο λα θξνληίζνπλ γηα ην κέγηζην θαιφ ηνπ
θξάηνπο πνπ εθπξνζσπνχλ, ε ζεζκηθή αζηάζεηα θαη ν έληνλνο θαηξηαζκφο, θπξίσο
ζην εζσηεξηθφ ηεο αζελατθήο θπξηαξρίαο, απνδεηθλχεη φηη ηειηθά νη απνθάζεηο πνπ
ιακβάλνληαη δελ είραλ σο βάζε ην ζηξαηεγηθφ εζληθφ ζπκθέξνλ81.
πκπεξαζκαηηθά, ν ξεαιηζκφο ηνπ Θνπθπδίδε θαηαθέξλεη λα έξζεη πην θνληά
ζηελ εξκελεία ησλ γεγνλφησλ πνπ νδεγνχλ ηα θξάηε ζε πφιεκν θαη κέζα απφ
εκπεηξηθέο εξκελείεο λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν ηεο θιαζζηθήο ξεαιηζηηθήο ζθέςεο.
Οη Ρεαιηζηέο δηεθδηθνχλ ηνλ Θνπθπδίδε σο ηνλ παηέξα θαη ζεκειησηή ηεο ζρνιήο
ηνπο, γηαηί θαηάθεξε λα ζπλδέζεη ηελ ηζηνξηθή πεξηγξαθή θαη αλάιπζε κε ηνλ
αληαγσληζκφ ηζρχνο, κε ηα δηαρξνληθά θαηλφκελα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο εηξήλεο, κε
ηελ άλαξρε θαηάζηαζε ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, κε ηελ άλνδν θαη ηελ πηψζε ησλ
εγεκνληψλ, κε ηελ θπξηαξρία ησλ θξαηψλ.
Πέηπρε κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ αλάγιπθε εμηζηφξεζε ησλ
γεγνλφησλ ελφο πνιέκνπ λα πξνζθέξεη ηε γλψζε θαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία ζε
φινπο ηνπο κειινληηθνχο αλαιπηέο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν
Πιάησλαο ζηνπο Γηαιφγνπο ηνπ, «ν Θνπθπδίδεο δελ πεξηέγξαςε ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ
Πφιεκν, σο κηα ζεηξά απφ κάρεο θαη εθζηξαηείεο νη νπνίεο μεθίλεζαλ κε κηα επίζεκε
δηαθήξπμε πνιέκνπ θαη έιεμαλ κε κηα αλάινγε δηαθήξπμε ζπκθσλίαο εηξήλεο». Ζ
αλάιπζή ηνπ ήηαλ κνλαδηθή θαη δελ ηαίξηαδε κε ηηο πεξηγξαθέο ηζηνξηνγξάθσλ ηεο
επνρήο, φπσο ηνπ Ζξνδφηνπ. Αθνινπζψληαο ηελ κέζνδν ηνπ Ηππνθξάηε, ζέιεζε λα
εληνπίζεη ηα «ζπκπηψκαηα» ηεο «αζζέλεηαο», απφ ηελ νπνία έπαζρε ε αζελατθή
εγεκνλία πξνθεηκέλνπ λα αθήζεη κηα παξαθαηαζήθε ζε κειινληηθνχο ζηξαηεγηθνχο
αλαιπηέο, ψζηε λα βξνπλ «ην αληίδνην»82.
Αθφκε, παξέρεη έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ θαη παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα
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Michael W.Doyle, Ways of War and Peace, Realism, Liberalism and Socialism, W.W.Norton
&Company, N.Y, 1997, p.64-67.
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Plato, Timaeus, paragraph 91, in The Dialogue of Plato, trans. B. Jowett, New York, Random House,
1920. Ζ κεηαθνξά γίλεηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ρξήζεο ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο ηνπ Θνπθπδίδε. Ζ
αζζέλεηα αλαθέξεηαη ζηελ απνζχλζεζε ηνπ αζελατθνχ πνιηηηθνθνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ
ζεζκηθή δηάιπζε, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο θήκεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ αζελατθνχ πνιηηεχκαηνο
θαη ηεο ζηαδηαθήο πηψζεο ηεο αζελατθήο ηζρχνο. Σα ζπκπηψκαηα αλαθέξνληαη ζηελ θαηαπίεζε, ζηνλ
θαηξηαζκφ θαη ζηε κε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο. Ο Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο
δίλεη ην παξάδεηγκα ηεο θνηλσληθήο ηεικάησζεο ησλ εγεκνληθψλ θξαηψλ.

35

βνεζήζνπλ ηνλ αλαιπηή ζηελ εξκελεία ησλ αηηηψλ ελφο πνιέκνπ. Παξνπζηάδεη κηα
πνιχπιεπξε εηθφλα ελφο πνιέκνπ, εμεηάδνληαο θάζε νπηηθή γσλία αλάιπζήο ηνπ,
ρσξίο λα δηαηππψλεη μεθάζαξα ηα αίηηά ηνπ. Σν δίιεκκα αζθάιεηαο απνηειεί γηα ηνλ
Θνπθπδίδε ην θχξην θαη πξαγκαηηθφ αίηην πνιέκνπ. Ο πφιεκνο ήηαλ αλαπφθεπθηνο
θαζψο απνηεινχζε ην πνιηηηθφ εξγαιείν ζηε δηάζεζε ηεο πάξηεο, πξνθεηκέλνπ λα
ζηακαηήζεη ε ζπλερηδφκελε αχμεζε ηζρχνο ηεο Αζήλαο. Ο Θνπθπδίδεο παξνπζηάδεη
κε μεθάζαξν ηξφπν, γηα πξψηε θνξά ζηε ζεσξία πνιέκνπ, πνιχ πξηλ ηνλ Clausewitz,
ηε δηάζηαζε ηεο ηαχηηζεο ηνπ πνιέκνπ κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ
επηδηψθνληαη. Ζ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Θνπθπδίδε ζηε ζεσξία πνιέκνπ είλαη
φηη δηαρσξίδεη κε ζαθήλεηα ηα αίηηα απφ ηηο αθνξκέο θαη δίδεη ηελ επθαηξία ζηνπο
αλαιπηέο δηεζλψλ ζρέζεσλ λα πξνζεγγίζνπλ ην θαηλφκελν ηνπ πνιέκνπ σο κηα
ζηαζεξή εμέιημε ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ θαη φρη σο κηα πεξηπησζηνινγηθή
άζξνηζε γεγνλφησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζε έλα γεληθφ θαλφλα83.
Ζ απφθαζε γηα θαηαθπγή ζε πφιεκν δελ παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Θνπθπδίδε
σο κία παξφξκεζε ηεο ζηηγκήο, αιιά σο κηα θαζφια ππνινγηζκέλε δηαδηθαζία
πνιηηηθήο δξάζεο, πνπ ε θάζε ηεο παξάκεηξνο έρεη αλαιπζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Μία
νξζνινγηθή θξαηηθή νληφηεηα ζα πξνζεγγίζεη ηελ πηζαλφηεηα εκπινθήο ηεο ζε κία
πνιεκηθή δηαδηθαζία, αλαιχνληαο θαη πξνζκεηξψληαο φια ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά
κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάδεημε ηνπ θξαηηθνχ ζπκθέξνληνο θαη φρη κε
βάζε θάπνην πιαίζην αξρψλ ζπιινγηθήο αζθάιεηαο84.
Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ Θνπθπδίδεηνπ Ρεαιηζκνχ βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ν
πφιεκνο θαη νη αιιαγέο πνπ απηφο επηθέξεη, εξκελεχνληαη κφλν κέζα απφ ηνλ
ζπλδπαζκφ ηξηψλ επηπέδσλ αλάιπζεο: ηνπ ζπζηεκηθνχ (θαηαλνκή ηζρχνο ζην δηεζλέο
ζχζηεκα), ηνπ θξαηηθνχ (πνιηηεηαθέο εζσηεξηθέο δνκέο) θαη ηνπ αηνκηθνχ
(ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ εθάζηνηε εγεηψλ). Απηφο ν ζπλδπαζκφο βνεζάεη
ηνλ αλαιπηή ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ λα αληηιεθζεί φηη ν Θνπθπδίδεο, φπσο θαη φινη νη
κεηέπεηηα Ρεαιηζηέο, πηζηεχνπλ φηη ε ηζρχο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαδήηεζε θαη
ε θαηαλνκή ηζρχνο, δπλεηηθήο ή πξαγκαηηθήο, απφιπηεο ή ζρεηηθήο, απνηειεί ηνλ
θπξίαξρν παξάγνληα αιιαγψλ ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα θαη θαζίζηαηαη ε βαζηθή
83
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84
ππξίδσλ Ν. Λίηζαο, Πφιεκνο θαη Οξζνινγηζκφο, Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη ηξαηεγηθέο
Δθαξκνγέο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2010,ζει. 217. Βιέπε επίζεο, Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο,
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αηηία πνιέκνπ. Χζηφζν, ν ππνινγηζκφο ηεο θξαηηθήο ή εζληθήο ηζρχνο θαη ε
πνιπκνξθία ησλ ιφγσλ αλαδήηεζήο ηεο απφ ηα θξάηε θαη απφ ηα άηνκα απνηειεί κηα
εμαηξεηηθά δχζθνιε ππφζεζε γηα ηνπο εθθξαζηέο ηεο Ρεαιηζηηθήο ζρνιήο.
ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ ξεαιηζηηθνχ παξαδείγκαηνο, επηιέγσ λα
αλαθεξζψ ζηνπο δχν θιαζζηθνχο θηινζφθνπο θαη εξεπλεηέο ηνπ κεζαίσλα, νη νπνίνη
αθνκνίσζαλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα δεηήκαηα δηεζλνχο πνιηηηθήο πνπ έζεζε ν
Θνπθπδίδεο, ηνλ Niccolo Machiavelli θαη ηνλ Thomas Hobbes. Ζ επηινγή πνπ θάλσ
δελ είλαη ηπραία, θαζψο ηφζν ν Ζγεκφλαο ηνπ Μαθηαβέιη, φζν θαη ν Λεβηάζαλ ηνπ
Υνκπο, απνηεινχλ δχν ζεκαληηθά έξγα αλαθνξάο θαη επεμήγεζεο ησλ βαζηθψλ
αμφλσλ αλάιπζεο ηνπ Ρεαιηζκνχ.

Απνηεινχλ ηα βαζηθά ζπγγξάκκαηα, φπνπ

ηνλίδεηαη ε θπξηαξρία ησλ θξαηψλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαζψο θαη ε πξσηνθαζεδξία
ηεο ηζρχνο σο παξάγνληαο επηβίσζεο, αζθάιεηαο θαη επίηεπμεο ηκπεξηαιηζηηθψλ
επεθηαηηθψλ δξάζεσλ ησλ θξαηψλ. Αθφκε κέζα απφ απηά ηα έξγα, αλαδεηθλχεηαη
θαη ν ξφινο ηνπ αηνκηθνχ επηπέδνπ αλάιπζεο ζηε δηακφξθσζε απνθάζεσλ
εμσηεξηθήο δηεζλνχο πνιηηηθήο.

Ζ εμνπζία, ην είδνο ησλ πνιηηηθφ-θνηλσληθψλ

ζπζηεκάησλ, νη ηθαλφηεηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ εγεηψλ ζηε δηαθπβέξλεζε, ε
αλζξψπηλε θχζε, παξέρνπλ ηε δηθή ηνπο δπλακηθή ζηελ εξκελεία ησλ αηηηψλ
πνιέκνπ.

Μαθηαβειηθόο Ρεαιηζκόο
Ο Μαθηαβέιη γξαθεί ηνλ Ζγεκφλα ζε κηα επνρή, θαηά ηελ νπνία ε δηαηαξαρή
θαη νη ζπλερείο ζπγθξνχζεηο ηεο παηξίδαο ηνπ, ηεο Φισξεληίαο, κε ηα άιια θξαηίδηα
ηεο Ηηαιίαο, έζεηαλ ζε θίλδπλν ηελ επηβίσζή ηεο.

Σελ επνρή απηή, ε Ηηαιία

βξίζθεηαη ζην ρείινο ηεο θαηαζηξνθήο θαη ην πλεχκα ηεο ρξηζηηαληθήο δσήο θαίλεηαη
λα πξνσζείηαη απφ ηελ παπηθή Δθθιεζία σο ε κφλε ιχζε γηα ηε ιχηξσζε απφ ηε
δηεθζαξκέλε θνζκηθή δσή ηεο άξρνπζαο ηάμεο85.
Ο Μαθηαβέιη εθθξάδνληαο ηελ αληίζεζή ηνπ ζε κηα ηέηνηα ζξεζθφιεπηε
αληηκεηψπηζε ηεο αλαξρίαο θαη ηεο αδπλακίαο άζθεζεο ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθήο
εμνπζίαο, βξίζθεη σο κφλν ζηαζεξνπνηεηηθφ παξάγνληα ηελ χπαξμε ελφο εγεκφλα κε
ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα θαη ηθαλφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζψζεη ην θξάηνο θαη ηνπο
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Νηθνιφ Μαθηαβέιη, Ο εγεκφλαο, Δθδφζεηο Παηάθε, Ηνχληνο 2003, ζει. 7-9.
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πνιίηεο ηνπ θαη λα επηβάιεη ηελ ηάμε θαη ηελ αζθάιεηα, ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη
ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.
Σν θξάηνο γηα ηνλ Μαθηαβέιη δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ έλα άηνκν, ηνλ
εγεκφλα. Ζ πνιηηηθή ηζρχο ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα άηνκν, ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε ηελ
θξαηηθή εμνπζία. ηφρνο ηνπ εγεκφλα είλαη λα δψζεη εθηθηέο ιχζεηο ζηελ αλαξρία
θαη ζηελ αηαμία ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο ηνπ, θαη φρη απιά λα παξακείλεη ζε κε
εθαξκφζηκεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Όπσο επηζεκαίλεη ν ίδηνο «…ε απφζηαζε
αλάκεζα ζην πψο δεη θαη ην πψο ζα έπξεπε λα δεη θαλείο είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ φπνηνο
παξαιείπεη απηφ πνπ γίλεηαη, γηα „θείλν πνπ ζα έπξεπε λα γίλεη, πξνεηνηκάδεη κάιινλ
ηελ θαηαζηξνθή ηνπ παξά ηε ζσηεξία ηνπ86…».
Ο εγεκφλαο ζα πξέπεη λα έρεη ηηο ηθαλφηεηεο λα δηαηεξεί ηελ εμνπζία ηνπ κε
θάζε κέζν θαη θφζηνο. Γελ πξέπεη λα έρεη θάπνηνλ άιιν ζθνπφ ή ζθέςε ή λα
αζρνιείηαη κε κηα άιιε ηέρλε εθηφο απφ ηνλ πφιεκν, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ
πεηζαξρία ηνπ. Πξέπεη πάλσ απφ φια λα είλαη θαιφο πνιεκηζηήο. Οη ζρέζεηο εμνπζίαο
γηα ηνλ εγεκφλα ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο ζρέζεηο ηζρχνο. Καη ε ηζρχο δηαηεξείηαη θαη
επαπμάλεηαη κε ηε ζηξαηησηηθή δχλακε ελφο θξάηνπο. Γηα ηνλ Μαθηαβέιη, θακία
εγεκνλία δελ κπνξεί λα είλαη αζθαιήο, αλ δελ έρεη ην δηθφ ηεο ζηξαηφ θαη ακπληηθφ
εμνπιηζκφ. Μάιηζηα θαη κφλν κε ηε θήκε φηη έλα θξάηνο δελ δηαζέηεη ηηο δηθέο ηνπ
δπλάκεηο, γίλεηαη αδχλακν θαη επάισην ζε θάζε είδνπο εηζβνιείο87.
Ο εγεκφλαο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά φηη νη ζπκκαρίεο θαη νη
ζπλεξγαζίεο ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ είλαη παξνδηθέο θαη ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη κε θαρππνςία. Ζ ππνθξηζία απνηειεί θπξίαξρν γλψξηζκα ζηελ
πνιηηηθή ζθελή θαη ν εγεκφλαο νθείιεη λα είλαη πνιχ θαιφο ππνθξηηήο, κηαο θαη νη
ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο είλαη ζρέζεηο εμάξηεζεο κεηαμχ θξαηψλ ή εγεκφλσλ κε
αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Καηά ηνλ Μαθηαβέιη, νη πνιηηηθνί ζπρλά θαηαθεχγνπλ
ζηε ξεηνξηθή, ζηελ θνιαθεία θαη ζηελ απάηε πξνθεηκέλνπ λα θηίζνπλ ζπκκαρίεο
πξνο φθεινο ησλ δηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. Μφλν έλαο κε ξεαιηζηήο εγεκφλαο
κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζε καθξνπξφζεζκεο θηιίεο θαη ζπλεξγαζίεο. Οη πνιηηηθέο
ζπκκαρίεο δελ είλαη φπσο νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο88.
Ζ επηζπκία γηα θαηάθηεζε είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν, πνπ πεγάδεη απφ ηελ
αλζξψπηλε θχζε θαη γη‘ απηφ, φηαλ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ην θάλνπλ, πξνβαίλνπλ
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ζε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη νη εγεκφλεο ηνπο επαηλνχληαη γηα απηή ηελ επηινγή ηνπο.
Αληηζέησο, φηαλ ν εγεκφλαο σζεί ηνλ ιαφ ηνπ ζε αλεθπιήξσηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο
πνιέκνπο, ηφηε ράλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αλζξψπσλ ηνπ θαη δέρεηαη επηθξίζεηο89.
Ο εγεκφλαο ζα πξέπεη λα πξνλνεί θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε,
γηα ηελ θαιχηεξε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ επηινγψλ. Ζ ζπλέπεηα ησλ
ιφγσλ ηνπ εγεκφλα δελ έρεη ηφζν κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ ιαφ ηνπ, φζν ε αίζζεζε
ηνπ ιανχ φηη ν εγεκφλαο είλαη ζπλεπήο90.
Καηά ηνλ Μαθηαβέιη, ε εκπεηξία ηνπ εγεκφλα σο ζηξαηεγνχ θαη πνιεκηζηή,
είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρσξίδεη ηνπο θίινπο θαη
ερζξνχο, λα επηιέγεη ζηε κάρε ην ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληηπάινπ, λα
νξγαλψλεη θαη λα ζρεδηάδεη κε επηηπρία ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο κάρεο, πξνο ην
δηθφ ηνπ φθεινο91. Ο εγεκφλαο νθείιεη λα εμαζθεί ην κπαιφ θαη ην πλεχκα ηνπ, λα
είλαη δηνξαηηθφο θαη κειεηεηήο φισλ ησλ εγεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κνξθψλ ηεο
ηζηνξίαο. Γελ πξέπεη λα παξακέλεη νθλεξφο θαη λα επαλαπαχεηαη ζε θαηξφ εηξήλεο.
Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε εγξήγνξζε θαη λα είλαη πάληα έηνηκνο γηα κηα
πνιεκηθή ζχξξαμε92.
Ζ νξγάλσζε κηαο εγεκνλίαο εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ
επθπΐα ηνπ εγεκφλα λα δηνηθεί. Αθφκε θαη αλ δελ έρεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ζε ζέζε λα κηκεζεί ηνπο ηξφπνπο
δηνίθεζεο μερσξηζηψλ πξνζσπηθνηήησλ εγεηψλ, φπσο ν Μσπζήο, ν Μέγαο
Αιέμαλδξνο, ν Κχξνο, νη νπνίνη άζθεζαλ εμνπζία, φρη ράξε ζηελ ηχρε, αιιά ράξηο
ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο93. Καηά ηνλ Μαθηαβέιη, νη επθαηξίεο γηα θαηάθηεζε πάληα
ππάξρνπλ κέζα ζηνλ ρξφλν.

Σν ζέκα είλαη, ν εθάζηνηε εγεκφλαο λα έρεη ηελ

ηθαλφηεηα λα ηηο εληνπίζεη θαη λα ηηο αμηνπνηήζεη ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ
εγεκνλία ηνπ.

Μφλν απηνί νη εγεκφλεο δνμάζηεθαλ απφ ηνλ ιαφ ηνπο θαη

δηαηεξήζεθαλ ζηελ εμνπζία γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.94
Ζ βία, θαηά ηνλ Μαθηαβέιη, αζθείηαη απφ ηνλ εγεκφλα, φηαλ απεηιείηαη ε
εμνπζία ηνπ, ε επηβίσζε ηνπ θαη ε ηάμε ηεο εγεκνλίαο ηνπ.

Ζ επηζπκία γηα

θαηάθηεζε θαη επέθηαζε ηεο εγεκνλίαο δηθαηνινγεί ηελ άζθεζε βίαο, παξέρεη δφμα
θαη ηηκέο ζηνλ επεθηαηηθφ ζηξαηφ θαη ζηνπο πνιίηεο. Όζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή
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δηαθπβέξλεζε ηνπ εγεκφλα, ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αλζξσπηά, επζέβεηα,
αθεξαηφηεηα θαη ζπλέπεηα. Ο εγεκφλαο ζα πξέπεη λα απνθεχγεη εθείλα ηα πξάγκαηα
πνπ ηνλ θάλνπλ κηζεηφ θαη θαηαθξνλεηέν, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη καιζαθφο.
Ζ δηνίθεζε ηνπ εγεκφλα ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνπο λφκνπο θαη ζηε βία.
Δμαηηίαο ηεο βίαηεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ, ν εγεκφλαο πξέπεη λα ζπλδπάδεη
ραξαθηεξηζηηθά απφ ην αλζξψπηλν θαη δσηθφ βαζίιεην. Αλ πξέπεη λα γίλεη βίαηνο, ζα
πξέπεη λα επηιέμεη απφ ην δσηθφ βαζίιεην ηελ αιεπνχ γηα ηελ πνλεξηά θαη ηελ
εμππλάδα ηεο θαη ην ιηνληάξη γηα ηε δχλακε θαη ηελ απφιπηε θπξηαξρία ηνπ. ε
ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ, ν εγεκφλαο επηβάιιεη ηε ζέιεζε θαη
ηνλ ζεβαζκφ κε θφβν ζηνπο ππεθφνπο ηνπ. Καηά ηνλ Μαθηαβέιη, είλαη πξνηηκφηεξν
γηα ηνλ εγεκφλα νη άλζξσπνη λα ηνλ θνβνχληαη. Ο θφβνο θαη ν ηξφκνο ηεο ηηκσξίαο
ιεηηνπξγεί σο αληηζηάζκηζκα ζηε κνρζεξφηεηα, ζηε δηαθζνξά, ζηελ ππνθξηζία θαη
θάλεη ηνπο πνιίηεο ζπλεηνχο θαη ελάξεηνπο. Ο εγεκφλαο ζα πξέπεη λα πξνθαιεί ηνλ
θφβν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε αλ δελ γίλεηαη αγαπεηφο, ηνπιάρηζηνλ λα κε γίλεηαη
κηζεηφο θαη απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη εθ θχζεσο είλαη
κνρζεξνί95. Οθείιεη λα επηβάιιεη ηελ ηάμε θαη ηελ αξκνλία ζην εζσηεξηθφ ηεο
εγεκνλίαο ηνπ κε θάζε θφζηνο. Πξέπεη λα θαηαδηθάδεη ηαξαρνπνηά ζηνηρεία θαη λα
επαηλεί αμηφινγεο δξάζεηο ησλ πνιηηψλ.
Ο Μαθηαβέιη πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε αλαξρίαο θαη αηαμίαο, φρη ζην
δηεζλέο επίπεδν, αιιά ζην εζσηεξηθφ θξαηηθφ επίπεδν. Καηά θχξην ιφγν αλαιχεη ηνλ
αγψλα γηα επέθηαζε θαη γηα θαηάθηεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εμνπζία θαη
ε ηάμε ζην εζσηεξηθφ ηεο εθάζηνηε εγεκνλίαο. Ο Μαθηαβέιη εληνπίδεη ηελ αηηία
πνιέκνπ θαη ζπγθξνχζεσλ ζηε βίαηε αλζξψπηλε θχζε, αιιά θαη ζηηο εζσηεξηθέο
πνιηηηθέο δνκέο ελφο θξάηνπο. Καηά ηνλ Μαθηαβέιη, δελ είλαη ην άλαξρν δηεζλέο
ζχζηεκα πνπ νδεγεί ηα θξάηε ζε αληαγσληζκφ θαη ζε θπλήγη ηζρχνο, αιιά ε
εζσηεξηθή πνιηηηθή εμνπζία δηαθπβέξλεζεο. Ζ εμνπζία ζηνλ Μαθηαβέιη ηαπηίδεηαη
κε ηε ζπγθέληξσζε ηζρχνο ζε έλα άηνκν γηα ηελ επηβνιή ηεο ηάμεο ζην εζσηεξηθφ
πνιηηεηαθφ ζχζηεκα.
Σνλίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ εγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο θπβεξλψληα, ν
Μαθηαβέιη εληάζζεη ζην πιαίζην ηεο ζχγθξνπζεο θαη ην αηνκηθφ επίπεδν αλάιπζεο.
Οη απνθάζεηο, νη δξάζεηο, ζηξαηεγηθέο επηινγέο, νη ςπρνινγηθέο παξάκεηξνη ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εγεκφλα θαζνξίδνπλ ην κέιινλ ηεο εγεκνλίαο, ηελ επηβίσζε θαη
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ηελ επέθηαζή ηεο. Ο Μαθηαβέιη σο θιαζζηθφο Ρεαιηζηήο, ππνζηεξίδεη ηε βίαηε
θχζε ηνπ αλζξψπνπ θαη αλαγλσξίδεη εζηθνχο θαλφλεο, κφλν πξνο φθεινο ηεο
εγεκνλίαο ζην ζχλνιφ ηεο.

Ζ θχζε ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη ε

κνρζεξφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο επηβάιινπλ ηελ ππνθξηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
θπβεξλψλησλ96. Όπσο αλαθέξεη ν ίδηνο ζην έξγν ηνπ The Discources, «… νη ζνθνί
άλδξεο πξνβιέπνπλ φηη νπνηνδήπνηε γεγνλφο ζπκβαίλεη ζε ηπραία ρξνληθή πεξίνδν,
απνηειεί νκνηφηεηα κε θάπνην γεγνλφο πνπ ζπλέβε ζην παξειζφλ. Απηφ δηθαηνινγείηαη,
αθνχ πίζσ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβάλ θξχβεηαη ε αλζξψπηλε θχζε, πνπ πάληα
θπξηεχεηαη απφ ηα ίδηα πάζε κε ηηο ίδηεο ζπλεπαγφκελεο ζπλέπεηεο»97.

Ο Ρεαιηζκόο ηνπ Hobbes
O Thomas Hobbes, αθνινπζψληαο ηνλ Θνπθπδίδε98, πξνζθέξεη κηα αθφκε
πην ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο Ρεαιηζηηθήο ζρνιήο ζθέςεο. Ο Hobbes πξνρσξάεη
έλα βήκα πην πέξα απφ ηνλ Ρεαιηζκφ ηνπ Μαθηαβέιη θαη εληνπίδεη ηα αίηηα πνιέκνπ
ζηελ δηαθξαηηθή αλαξρία. Σαπηφρξνλα, ε αλάιπζε ηνπ Hobbes εκθαλίδεη
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ, θαζψο επεμεγεί, πξψηνλ, γηαηί
ηα θξάηε παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο ιεηηνπξγνχλ σο νξζνινγηθέο νληφηεηεο θαη
δεχηεξνλ, γηαηί ε δηεζλήο αλαξρία ηζνδπλακεί κε κηα θαηάζηαζε πνιέκνπ, παξφιν
πνπ ηα θξάηε έρνπλ δηαθνξεηηθά θίλεηξα θαη ζηφρνπο. Πνιιέο απφ ηηο βαζηθέο
έλλνηεο πνπ αλαιχεη ν Θνπθπδίδεο, ζηελ Ηζηνξία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ,
φπσο ε αλαξρία, ε θαηαζηξνθή θαη ε θνηλσληθή απνζχλζεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
Δκθχιηνπ Πνιέκνπ ζηε ηθειία, εκθαλίδνπλ αλαινγία κε ηελ θαηάζηαζε αλαξρίαο,
πνπ πεξηγξάθεη ν Hobbes ζηνλ Λεβηάζαλ, ηελ επνρή ηνπ Αγγιηθνχ Δκθχιηνπ
Πνιέκνπ99.
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Ο Λεβηάζαλ εκθαλίδεηαη ζην βηβιίν ηνπ Ηψβ σο έλα ηξνκεξφ ζαιάζζην ηέξαο,
ελψ δίπια ηνπ εκθαλίδεηαη έλα άιιν ηέξαο ηεο ζηεξηάο, ν Behemoth. Σν δεχηεξν
ηέξαο εκθαλίδεηαη σο ζχκβνιν ηεο αλαξρίαο, ζπλέπεηα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ
θαλαηηζκνχ πνπ θαηέζηξεςε ηελ Αγγιηθή Κνηλνπνιηηεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
Πνπξηηαληθήο Δπαλάζηαζεο. χκθσλα κε ηνλ Hobbes ε πεκπηνπζία ηεο θπζηθήο
θαηάζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ ή αιιηψο ηνπ Behemoth, δελ είλαη άιιε απφ ηνλ Δκθχιην
Πφιεκν, ν νπνίνο κπνξεί λα απνηξαπεί κφλν απφ ηελ ππέξηαηε δχλακε ηνπ θξάηνπο,
δειαδή ηνπ Λεβηάζαλ. Ο Λεβηάζαλ ζπγθεληξψλεη φιε ηελ εμνπζία, πξνθεηκέλνπ λα
επηβάιεη ηελ ηάμε. Γηα απηφ ην ιφγν θαη απεηθνλίδεηαη ν Λεβηάζαλ λα επηβάιιεη ηε
δχλακε ηνπ ζηoλ Behemoth, πνπ ζπκβνιίδεη ηελ επαλαζηαηηθή θχζε ηνπ
αλζξψπνπ100.
Γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, ν Hobbes πξνζέθεξε ηε βάζε
ηεο ζπζηεκηθήο αλάιπζεο θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ εμέιημε ηνπ Κιαζζηθνχ
Ρεαιηζκνχ, ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα, Γνκηθφ Ρεαιηζκφ. Πεξηγξάθνληαο ηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ θπβεξλψλησλ, απέδεημε πσο νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ζε ζπλζήθεο
αλαξρίαο ηνπο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία θαη ζηε δηαηήξεζε θπξίαξρσλ θξαηψλ. Με
ηε ζεηξά ηνπο απηά ηα θπξίαξρα θξάηε, ππφ ζπλζήθεο άλαξρνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο,
βξίζθνληαη ζπλερψο ππφ θαζεζηψο απεηιήο πνιέκνπ101.
Σν βαζηθφ αίηην γηα απηήλ ηε δηαξθή θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ
θξαηψλ θαη γηα ηελ αδπλακία δεκηνπξγίαο καθξνρξφλησλ απνηειεζκαηηθψλ
ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκκαρηψλ είλαη ε ίδηα ε άλαξρε θχζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.
Σα θξάηε αλαδεηψληαο ηε δηαηήξεζε θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηάο ηνπο,
πξνζπαζνχλ λα εληζρχζνπλ ηε δηθή ηνπο ηζρχ θαη λα κεηψζνπλ ηελ απεηιή πνπ
πεγάδεη απφ ηελ αχμεζε ησλ πεγψλ ηζρχνο ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ. Ο Hobbes
θαηαιήγεη φηη ζε ζπλζήθεο αλαξρίαο, ε πξνζπάζεηα ησλ θξαηψλ λα επηηχρνπλ κηα
ζπζηεκηθή ηζνξξνπία ηζρχνο, απνδεηθλχεηαη σο ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο
δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ θξαηψλ. Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ
ιφγνπο, ν Hobbes απνηέιεζε ηελ βάζε ησλ Γνκηθψλ Ρεαιηζηψλ, κε θπξίαξρν ηνλ
Kenneth Waltz102.
Ο Hobbes μεθηλάεη ηελ αλάιπζή ηνπ, πξψηα απφ ην αηνκηθφ επίπεδν,
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δηαπηζηψλνληαο φηη ν άλζξσπνο, φηαλ βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζεο ηεο θχζεο,
πξνζπαζεί λα θαηαζηξέςεη ή λα ππνηάμεη ηνπο ππφινηπνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Ο
ιφγνο θαίλεηαη λα είλαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο
λα απνιαχζνπλ ηα ίδηα αγαζά. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θχζε έρεη θάλεη ηα
άηνκα ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά ίζα, ε κεηαμχ ηνπο ζπλαλαζηξνθή ηνπο πξνθαιεί
νδχλε.
ηελ αλζξψπηλε θχζε ππάξρνπλ, θαηά ηνλ Hobbes, ηξεηο πξσηαξρηθέο αηηίεο
ζχγθξνπζεο: ν αληαγσληζκφο, πνπ θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα κάρνληαη γηα ην θέξδνο,
ε δπζπηζηία, πνπ ηνπο θάλεη λα κάρνληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ε δφμα. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ ηα άηνκα δνπλ ρσξίο ηελ χπαξμε κηαο αλψηεξεο εμνπζίαο,
βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε πνιέκνπ. Ο πφιεκνο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξάμε ηεο
κάρεο, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηε βνχιεζε ηνπ αλζξψπνπ γηα βίαηε ζχγθξνπζε.
Πξφθεηηαη γηα ηνλ πφιεκν ηνπ θάζε αηφκνπ ελαληίνλ φισλ. ε απηή ηελ θαηάζηαζε
δελ ππάξρεη δηθαηνζχλε, θαζψο εθεί φπνπ δελ ππάξρεη αλψηεξε εμνπζία, δελ ππάξρεη
θαη λφκνο103.
O Hobbes δελ νξίδεη ηνλ πφιεκν κε φξνπο πξαγκαηηθήο ζχγθξνπζεο, αιιά σο
ηε δεδνκέλε επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ γηα πφιεκν. ηελ θαηάζηαζε δηαξθνχο πνιέκνπ
«ν άλζξσπνο γηα ηνλ θάζε άλζξσπν είλαη ιχθνο» (homo homini lupus), φινη δνπλ ππφ
θαζεζηψο θφβνπ θαη ε αζθάιεηα γηα ηε δσή θαη ηελ ηδηνθηεζία είλαη ηφζν κηθξή,
ψζηε λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε παξαγσγηθή εξγαζία104.
ην θξαηηθφ επίπεδν αλάιπζεο, ν Hobbes ζεσξεί φηη ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ θξάηνπο είλαη ν θφβνο πνπ πξνθαιεί ε άλαξρε θαηάζηαζε ηεο
αλζξψπηλεο θχζεο. Ο ζηφρνο είλαη ε αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεηαη κέζα απφ ηελ
χπαξμε νξγαλσκέλνπ θξάηνπο105. Ο Hobbes παξαζέηεη ηξεηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο
ζηα άηνκα. Ζ πξψηε είλαη λα παξακείλνπλ ζηελ άλαξρε θαηάζηαζε ηεο θχζεο. Ζ
δεχηεξε είλαη λα νκαδνπνηεζνχλ θαη λα θαζνξίζνπλ κηα θπβέξλεζε κε πεξηνξηζκέλε
ή δηαηξεκέλε εμνπζία. Ζ ηξίηε είλαη λα νξγαλσζνχλ ζε θνηλνπνιηηεία, ε νπνία ζα
θπβεξλάηαη απφ έλαλ άξρνληα κε απεξηφξηζηε εμνπζία106.
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Γηα ηνλ Hobbes, ε θπξηαξρία απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο
νξγαλσκέλνπ θξάηνπο. Με εμνπζηνδνηεκέλε θπβέξλεζε ή κε ηελ ππνηαγή, νη ιατθέο
κάδεο ελψλνληαη ζε θνηλνπνιηηεία. Απηή είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ Λεβηάζαλ ή ηνπ
ζλεηνχ Θενχ, ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ρξσζηάλε ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηά
ηνπο107. Απηφο ν θπξίαξρνο άξρσλ ηεο εμνπζίαο είλαη ζε ζέζε λα νξίδεη, θαηά ηελ
θξίζε ηνπ, ηνπο θαλφλεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ησλ αλζξψπσλ. Ο Hobbes είλαη
μεθάζαξνο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άξρσλ αλαιακβάλεη ηελ εμνπζία. Απηή ε
δηαδηθαζία επηηπγράλεηαη, φηαλ ν ηειεπηαίνο απνδερζεί ηε κεηαθνξά ηεο αηνκηθήο
θπξηαξρίαο ζηελ θνηλσληθή108.
Ζ θξαηηθή εμνπζία, θαηά ηνλ Hobbes, βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ θπβεξλήηε,
ηνπ δηνηθεηή ηνπ θξάηνπο, ν νπνίνο επηβάιιεη πνηλέο θαη ακνηβέο θαη πξνθαιεί ηνλ
θφβν θαη ην δένο ζηε ιατθή κάδα. Απηή είλαη ε έλλνηα ηνπ Λεβηάζαλ. Ζ θξαηηθή
εμνπζία έρεη ζετθφ ραξαθηήξα, επεηδή είλαη ππέξηαηε.

Παξφια απηά, ε

παληνδπλακία ηεο είλαη πξντφλ αλζξψπηλνπ έξγνπ θαη πξνθχπηεη απφ ην ζπκβφιαην
εμνπζίαο, ζην νπνίν εηζέξρεηαη ν θάζε άλζξσπνο. Σν θνηλσληθφ ζπκβφιαην είλαη
πνιηηηθφ. Σν θξάηνο δελ είλαη ζηελ νιφηεηά ηνπ έλα άηνκν. Ο αλψηεξνο άξρνληαο
είλαη ε βάζε ηνπ θξάηνπο. Σν θξάηνο είλαη κηα κεραλή, ηεο νπνίαο ην πιηθφ θαη ν
δεκηνπξγφο είλαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο. Αζθάιεηα ππάξρεη κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
θξάηνπο, κηαο θαη ππάξρεη λνκηκνπνηεκέλε αλψηεξε εμνπζία. Δθηφο θξάηνπο
θπξηαξρεί ε άλαξρε θαηάζηαζε ηεο θχζεο109.
Ζ δεκηνπξγία ηνπ θξάηνπο ζεζκνζεηεί έλαλ δξψληα (άηνκν) θαη φρη έλαλ
εληνινδφρν. Ο δξψλ έρεη κηα μερσξηζηή βνχιεζε θαη είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηα κέζα
θαη ηελ εμνπζία λα θξαηά ζε απφζηαζε ηε κφληκε ηάζε ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηε
ζχγθξνπζε. Λφγσ ηεο αλάγθεο γηα ελφηεηα ζηελ θνηλή βνχιεζε, ήηαλ θαιχηεξν λα
ππάξρεη κφλν έλα πξφζσπν ζην επηηειείν ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ110. Οη
εμνπζίεο ηνπ αλψηεξνπ άξρνληα αλαθέξνληαη ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο: ηελ
ηδηνθηεζία, ηε γλψκε θαη ηελ ηηκή. Ζ εμέηαζε ησλ βαζηθψλ εμνπζηψλ πνπ απνδίδεη ν
Hobbes ζηνλ θπξίαξρν άξρνληα εξκελεχεη θαη ηε κνξθή ηνπ θξάηνπο. Γηα ηνλ
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Hobbes ην θξάηνο δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ έλα θιεηζηφ θαλνληζηηθφ ζχζηεκα. Ζ
χπαξμε ελφο παλίζρπξνπ θπξίαξρνπ άξρνληα θαζνξίδεη ηελ χπαξμε ηεο
θνηλνπνιηηείαο.
Ο Λεβηάζαλ απαηηεί απφιπηε ππαθνή, θαζψο έηζη εγγπάηαη ηελ εηξήλε θαη ηελ
αζθάιεηα. Οη άλζξσπνη δελ έρνπλ δηθαίσκα αληίζηαζεο. Με ηηο πξάμεηο κεηαθνξάο
ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, νη πνιίηεο θαηέζηεζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο αλίθαλνπο λα
αλαθαιέζνπλ ηηο εμνπζίεο ηνπ θπξίαξρνπ άξρνληα ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο
ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη. Ο αλψηεξνο άξρνληαο είλαη απξφζβιεηνο ζε
αθαηξεηηθή εμνπζία θαη ζε πξάμεηο ηηκσξίαο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εμνπζία
ηνπ φπσο απηφο θξίλεη φηη πξέπεη, γηα λα επηηχρεη ηελ θνηλή αζθάιεηα θαη
επεκεξία111.
Ζ εζηθή ππνρξέσζε ππαθνήο ζηνλ θπξίαξρν δελ βαζίδεηαη ζηνλ Θεφ.
Πξνθχπηεη ζε ζπκθσλία κε ηηο ινγηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ λφκσλ ηεο θχζεο. Οη
λφκνη ηεο θχζεο παξνπζηάδνληαη πξψηα σο ζεσξήκαηα ινγηθήο θαη κεηά σο επηηαγέο
ηνπ Θενχ. Ζ ππνρξέσζε ππαθνήο ζηνλ θπξίαξρν ζηεξίδεηαη ζε φξνπο απηψλ ησλ
ζεσξεκάησλ. Αλ θαη ν Hobbes δελ ήηαλ άζενο, πξαθηηθά θαίλεηαη φηη ν Θεφο δελ
έρεη ξφιν ζηε δνκή ηνπ εζηθνχ θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εμεηάδεη112. Ζ εζηθή
ππνρξέσζε ζα γίλεη δπλαηή κέζσ εθπαίδεπζεο ηθαλήο λα ηελ εκθπζήζεη ζηνπο
πνιίηεο.
Αλ θαη ν αλψηεξνο άξρνληαο έρεη απεξηφξηζηεο εμνπζίεο, δελ ζα γίλεη
ηχξαλλνο, επεηδή επηζπκεί λα δηαηεξήζεη κηα θαηάζηαζε σθέιηκε θαη γηα ηνλ ίδην.
Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο έλα ζεκαληηθφ βαζκφ ειεπζεξίαο,
ζπκβαηφ κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ θπξίαξρνπ λα ηνπο πξνζηαηεχζεη απφ εζσηεξηθή
αλαξρία θαη εμσηεξηθέο απεηιέο113. Δπεηδή αθξηβψο ε ζρέζε κεηαμχ πξνζηαζίαο θαη
ππαθνήο είλαη ην πξσηεχνλ ζεκείν ζηε δεκηνπξγία ηνπ θξάηνπο, ν Hobbes
ππνζηεξίδεη φηη αλ ε πξνζηαζία παχζεη, παχεη λα πθίζηαηαη θξάηνο θαη θάζε
ππνρξέσζε ππαθνήο ησλ πνιηηψλ ζηνλ αλψηεξν άξρνληα. Έηζη ην άηνκν επηζηξέθεη
ζηε «θπζηθή ηνπ ειεπζεξία», απηή ηεο αλαξρίαο114.
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πκπεξαζκαηηθά, ν Hobbes παξαδέρεηαη φηη ηζηνξηθά δελ ππήξμε πνηέ επνρή,
θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη βξίζθνληαλ ζε θαηάζηαζε πνιέκνπ115. ε φιεο φκσο ηηο
πεξηφδνπο νη βαζηιείο, θαη ηα πξφζσπα κε θπξίαξρε εμνπζία ιφγσ ηεο αλεμαξηεζίαο
ηνπο βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή θαηάζηαζε δεινθζνλίαο κεηαμχ ηνπο θαη ζε
θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ησλ θξαηψλ ηνπο116. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν Hobbes ηνλίδεη
ηελ αλαξρία πνπ επηθξαηεί δηαρξνληθά ζην δηεζλέο ζχζηεκα.
Χζηφζν, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Hobbes, θαίλεηαη φηη ζην δηεζλέο
ζχζηεκα επηθξαηεί αλαξρία, αιιά απηή ε αλαξρία, είλαη ιηγφηεξν βίαηε ζε ζρέζε κε
ηελ άλαξρε θαηάζηαζε ηεο θχζεο. Θεσξψληαο φκσο φηη ην δηεζλέο ζχζηεκα είλαη
ιηγφηεξν βίαην, ηφηε θαη ν θφβνο πνπ νδεγεί ηα άηνκα λα επηηχρνπλ εηξήλε θαη λα
δηαηεξήζνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπο, κέζσ ελφο θπξίαξρνπ Λεβηάζαλ, θαίλεηαη λα κελ
είλαη πξαθηηθά εθηθηφο. Γηα ηνλ Hobbes, κφλν έλαο απφιπηα θπξίαξρνο άξρνληαο
απνηειεί απζεληηθή εμνπζία θαη εγγχεζε γηα αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο. Χζηφζν, ε
έιιεηςε απηήο ηεο εμνπζίαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα, σζεί ηα θξάηε ζε ζπλερή
πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο πεγψλ ηζρχνο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπο έλαληη
εμσηεξηθψλ απεηιψλ. Απηή ε θαηάζηαζε αλαξρίαο ηξνθνδνηεί ηνλ αληαγσληζκφ
κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη απμάλεη ηνλ θίλδπλν ζπγθξνχζεσλ.
Ο Hobbes εηζάγεη θαη ηαπηίδεη ηελ έλλνηα ηεο ηζρχνο κε ηνλ πινχην, αιιά θαη
κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ηφζν ζε θαηξφ πνιέκνπ φζν θαη ζε θαηξφ εηξήλεο.
Σα ρξήκαηα θαη ε ηερλνγλσζία απνηεινχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κνξθέο ηζρχνο,
αθνχ ζπκβάιινπλ πξαγκαηηθά ζηελ άκπλα, ηελ αζθάιεηα ελφο θξάηνπο θαη
θαζνξίδνπλ ην απνηέιεζκα ελφο πνιέκνπ. Ο ππνινγηζκφο ηεο ηζρχνο εμαθνινπζεί λα
απνηειεί έλα δήηεκα πξνο αλάιπζε. Καηά ηνλ Hobbes, ε ηηκή θαη ε αμία ηεο ηζρχνο
θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηεο. Γελ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε απφιπηνπο
φξνπο, αιιά πάληα ζε ζρέζε κε ηελ ηζρχ θαη ηε δχλακε ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ.
Δξκελεχνληαο ηηο ζεσξήζεηο ησλ θιαζζηθψλ αλαιπηψλ ηνπ Μεζαίσλα
(Hobbes, Machiavelli), θαζψο θαη ηνπ παηέξα ηνπ Ρεαιηζκνχ, ηνπ Θνπθπδίδε,
δηακνξθψλνπκε ηελ εηθφλα πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθαλ νη ζχγρξνλνη ζεσξεηηθνί.
ηε ζπλέρεηα, ζα πξνρσξήζνπκε ζηνπο ζχγρξνλνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ Πνιηηηθνχ
Ρεαιηζκνχ, ζηνλ Κιαζζηθφ Ρεαιηζηή, Hans Morgenthau, ζηνλ Γνκηθφ Ρεαιηζηή,
Kenneth Waltz, ζηνλ Δπηζεηηθφ Ρεαιηζηή, John Mearsheimer, θαζψο θαη ηνπο
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ζεσξεηηθνχο ηεο δηαδηθαζίαο Λήςεο Απνθάζεσλ ζηε δηακφξθσζε εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ, φπσο είλαη νη Robert Jervis θαη Stephen Van Evera. Ο ζηφρνο
είλαη λα επηζεκάλνπκε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ πνιέκνπ, ηνλ ξφιν πνπ παίδεη αλακθίβνια ε ηζρχο, θαζψο θαη ηα
αίηηα πνπ θάζε θνξά νδεγνχλ ηα θξάηε ζε ζπγθξνχζεηο.

ΙΙ. Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηνπ ύγρξνλνπ Πνιηηηθνύ Ρεαιηζκνύ

1.Σν άλαξρν δηεζλέο ζύζηεκα
Σν ζχγρξνλν δηεζλέο ζχζηεκα ζε δνκηθφ επίπεδν είλαη απνηέιεζκα ηεο
εμέιημεο ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο θξαηψλ, έηζη φπσο δεκηνπξγήζεθε ηνλ 17ν
αηψλα κε ηελ πλζήθε Δηξήλεο ηεο Βεζηθαιίαο117.
Καηά ηνλ Robert Gilpin, ην ζχγρξνλν δηεζλέο ζχζηεκα εκθαλίδεη ηξία βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, ππάξρνπλ νη δηάθνξεο νληφηεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη
δνκέο ή δξψληεο. Γεχηεξνλ, ην ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζπλερή
αιιειεπίδξαζε, ε νπνία κπνξεί λα θηλείηαη ζε έλα θάζκα πνπ μεθηλά απφ ζπνξαδηθέο
επαθέο θαη θηάλεη ζηε ζηελή αιιειεμάξηεζε ησλ θξαηψλ. Σξίηνλ, ην ζχζηεκα
πθίζηαηαη θάπνηα κνξθή ειέγρνπ, ε νπνία ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιά θαη ηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ118.
Ο έιεγρνο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο είλαη ζπλάξηεζε ηεο θαηαλνκήο ηζρχνο
κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ζπλαζπηζκψλ ησλ θξαηψλ. Απηή ε θαηαλνκή ηζρχνο είλαη πνπ
θαζνξίδεη πνηνο θπβεξλά ην δηεζλέο ζχζηεκα θαη πνηαλνχ ηα ζπκθέξνληα θαηά βάζε
πξνσζνχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, φηαλ κηιάκε γηα έιεγρν
ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα ζρεηηθφ
έιεγρν θαη αθφκε πεξηζζφηεξν γηα επηδίσμε ειέγρνπ. Καλέλα θξάηνο δελ έρεη πνηέ
θαηαθέξεη λα ειέγμεη πιήξσο έλα δηεζλέο ζχζηεκα. Ο βαζκφο ειέγρνπ δηαθέξεη
αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο πηπρέο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, φπσο επίζεο δηαθέξεη θαη
απφ επνρή ζε επνρή, φπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλνπλ νη Robert Keohane θαη
Joseph Nye119. Βέβαηα, αλ πνηέ έλα θξάηνο ή κηα νκάδα θξαηψλ θαηάθεξλε λα
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ειέγμεη ην δηεζλέο ζχζηεκα, ηφηε δελ ζα ππήξρε αιιαγή. Ζ αιιαγή ιακβάλεη ρψξα
αθξηβψο επεηδή νη δηάθνξεο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη ηερλνινγηθέο πξνζπάζεηεο
εμέιημεο ησλ θξαηψλ δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ή λα πεξηνξηζηνχλ.
ην ρψξν ηεο ζεσξίαο ηνπ Πνιηηηθνχ Ρεαιηζκνχ, αιιά θαη ζε φιεο ηηο
κεηέπεηηα βειηησκέλεο ζεσξήζεηο ηνπ, απφ ηνλ Κιαζζηθφ Ρεαιηζκφ κέρξη θαη ηνλ
Σξνπνπνηεκέλν Γνκηθφ Ρεαιηζκφ120, ην δηεζλέο ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο άλαξρν
θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν, ε αλαξρία ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
αλάιπζή καο σο βαζηθή πξνυπνηηζέκελε ζπλζήθε.
Σν θξάηνο είλαη ν βαζηθφο, αλ φρη ν κνλαδηθφο νξζνινγηθφο παίθηεο ηνπ
δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη νη νπζηαζηηθνί ζηφρνη ηνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο
επηβίσζεο θαη ηεο εδαθηθήο ηνπ θπξηαξρίαο, ε επίηεπμε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο
επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ ηνπ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, θάζε θξάηνο ρξεζηκνπνηεί ηελ
ηζρχ σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ.
Σν άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα εκθαλίδεη νκνηφηεηεο θαη αλαινγίεο κε ηε θπζηθή
θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Hobbes.
ηε ρνκπζηαλή θπζηθή θαηάζηαζε ε έιιεηςε αλψηεξεο εμνπζηαζηηθήο δχλακεο,
ηθαλήο λα επηβάιιεη ηελ ηάμε θαη ηνλ λφκν ζηελ νκαιή ζπκβίσζε ησλ αλζξψπσλ,
νδεγεί ηνπο αλζξψπνπο ζε βίαηεο πξάμεηο θαη ζε έλαλ δηαξθή αληαγσληζκφ, γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζήο ηνπο. Αθνχ δελ ππάξρεη θάπνηα αξρή λα ηνπο
πξνζηαηέςεη θαη λα ηνπο δηαζθαιίζεη ην δηθαίσκα ηεο δσήο, ην αίζζεκα ηεο
απηνζπληήξεζεο ηνπο επηβάιιεη έλα βίν γεκάην αγσλία, θφβν, θηψρηα, κνλαμηά θαη
εμαζιίσζε. Όια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ιεηηνπξγνχλ σο θπζηθφ επαθφινπζν ηεο
αλαξρίαο, νπφηε κφλν κε ηελ θαηαζηξνθή ή ηελ ππνηαγή ηνπ άιινπ, ν άλζξσπνο
αηζζάλεηαη αζθαιήο έζησ θαη γηα ιίγν. Ο άλζξσπνο ζηνλ άλζξσπν ιχθνο, φπσο
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Hobbes ζην έξγν ηνπ ν Λεβηάζαλ, εθθξάδεη ηελ
θαηάζηαζε κηαο δηαξθνχο κάρεο, ε νπνία θπξηαξρεί ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ε
νπνία θιηκαθψλεηαη κε πξάμεηο ππνηαγήο θαη θαηάθηεζεο, ππεξβαίλνληαο ην
ειάρηζην επίπεδν αζθάιεηαο ηεο δσήο ησλ αηφκσλ.
Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε είλαη φηη νιφθιεξε ε
αλζξσπφηεηα δηαθαηέρεηαη απφ κηα αηψληα θαη δηαξθή επηζπκία γηα ηζρχ, ε νπνία
παξακέλεη ελεξγή κέρξη ηνλ ζάλαην. Καη απηφ καο βνεζάεη λα θαηαιάβνπκε φηη απφ
ηε θχζε ηνπ ν άλζξσπνο παξακέλεη άπιεζηνο θαη αληθαλνπνίεηνο. Κπλεγάεη λα
Boston, Little, Brown, 1977, p.31.
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απνθηήζεη φιν θαη πεξηζζφηεξε ηζρχ, ε νπνία ζα ηνπ απνθέξεη δφμα, θχξνο, θήκε
θαη πινχην. Απηή ε επηζπκία μεπεξλά ζαθψο ην επίπεδν εμαζθάιηζεο ηεο επηβίσζεο
θαη ηεο απηνζπληήξεζεο.
Μέζα απφ απηφ ηνλ παξαιιειηζκφ ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ αλζξψπσλ
θαη ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη νη δηαθξαηηθέο ζρέζεηο
ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζπλερή ζχγθξνπζε φισλ ελαληίσλ φισλ. Σα θξάηε σο
απηφλνκνη θαη νξζνινγηθνί δξψληεο θπλεγνχλ ηελ ηζρχ, πξνθεηκέλνπ αξρηθψο λα
δηαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε θαη ηελ θπξηαξρία ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα, λα θαηαθέξνπλ
λα αλαπηπρζνχλ ηφζν, ψζηε λα κελ κπνξεί λα ηνπο απεηιήζεη ε ηζρχο άιισλ θξαηψλ.
Ζ δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο είλαη ηέηνηα πνπ επηηξέπεη θαη εληζρχεη ηνλ
αληαγσληζκφ. Δπηπιένλ, ζε αληίζεζε κε ηελ ρνκπζηαλή θπζηθή θαηάζηαζε, φπνπ φια
ηα άηνκα είλαη ίζα κεηαμχ ηνπο, ηα θξάηε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο δελ
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζφηεηα ή ηζνηηκία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ηφζν κεγάιε
αζπκκεηξία ηζρχνο ζην δηεζλέο ζχζηεκα, ε νπνία επεξεάδεη απνθαζηζηηθά θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ. Σα θξάηε, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο θαη ηα
ζπκθέξνληά ηνπο, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ή φρη ηε ζχγθξνπζε. Με θχξην θαη βαζηθφ
ζηφρν ηελ επηβίσζή ηνπο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζε κηα ππξεληθή επνρή ηελ
δηακφξθσζε ηζνξξνπίαο ηζρχνο, πξνθεηκέλνπ λα γιηηψζνπλ απφ ηελ νινθιεξσηηθή
θαηαζηξνθή. Δπνκέλσο, ηα θξάηε πξνβαίλνπλ ζηελ απφθηεζε πφξσλ γηα ηελ
αλάπηπμε ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ζε θαηξφ εηξήλεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πάληα ζε
εηνηκφηεηα θαη εγξήγνξζε ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
επηβίσζήο ηνπο. Σν δίιεκκα αζθαιείαο ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα αλαγθάδεη ηα
θξάηε λα πξνβαίλνπλ ζπλερψο ζε θηλήζεηο ππνινγηζκνχ θφζηνπο-νθέινπο ησλ
δξάζεψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ ηζρχνο121.
O Stanley Hoffman νξίδεη ην δηεζλέο ζχζηεκα, σο έλα ππφδεηγκα ζρέζεσλ
κεηαμχ ησλ βαζηθψλ κνλάδσλ ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Απηφ ην ππφδεηγκα
δηακνξθψλεηαη θπξίσο απφ ηε δνκή ηνπ. Οξίδεη ην δηεζλέο ζχζηεκα σο αλαιπηηθφ
ζρήκα θαη σο αμίσκα. Χο αλαιπηηθφ ζρήκα, είλαη έλαο ηξφπνο νξγάλσζεο
απεξηφξηζησλ θαη πνιχπινθσλ δεδνκέλσλ. Χο αμίσκα, ηα ζπζηήκαηα απνηεινχλ κηα
πξαγκαηηθφηεηα. Σν θχξην ζθάικα ηνπ Hoffman είλαη φηη δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη ηηο
αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο αιιαγέο πνπ
νδεγνχλ ζηε κεηαπήδεζε απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν. Ο ιφγνο πνπ ππνπίπηεη ζην
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ζθάικα είλαη φηη νξίδεη ηε δνκή σο έλα κείγκα ζηνηρείσλ απφ ηα επίπεδα ησλ
κνλάδσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Kenneth Waltz122.
Ζ αλαξρία ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο επηζεκαίλεηαη, σζηφζν, απφ ηνλ Stanley
Hoffman: «H δηεζλήο πνιηηηθή απνηειεί έλα πεδίν αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ
πνπ ηε ζπληζηνχλ, γλσξίδνληαο φηη θαλέλα εκπφδην δελ ππάξρεη εθηφο απφ ηηο αλάγθεο
αιιαγήο ηνπ παηρληδηνχ, θαζψο θαη ηηο αιιαγέο δξάζεο ησλ δξψλησλ123». Σν δηεζλέο
ζχζηεκα είλαη άλαξρν, κε ηελ έλλνηα ηεο απνπζίαο κηαο θεληξηθήο παγθφζκηαο
εμνπζίαο-θπβέξλεζεο, πνπ λα κπνξεί λα ειέγρεη θαη λα επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ θξαηψλ. Σα θξάηε απνβιέπνπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ δηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ
θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ιεηηνπξγνχλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δξάζεο είλαη ε
ζχγθξνπζε θαη ν πφιεκνο, θαζψο θάζε θξάηνο απνθαζίδεη κφλν ηνπ θαη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηζρχ γηα δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ124. Ζ δηρφλνηα πνπ πξνθχπηεη είλαη
απνηέιεζκα ησλ ζπγθξνπζηαθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ θξαηψλ125.
ην εζσηεξηθφ επίπεδν, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάηνπο έρεη λα θάλεη κε ηελ
θπβέξλεζή ηνπ, κε ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ, κε ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή, θνηλσληθή
θαη νηθνλνκηθή θνπιηνχξα ηνπ. ην εμσηεξηθφ επίπεδν, ή αιιηψο ζπζηεκηθφ επίπεδν,
ε ζπκπεξηθνξά ελφο θξάηνπο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πηέζεηο
πνπ αζθεί ην ίδην ην δηεζλέο άλαξρν ζχζηεκα. Ζ ζεσξία ηνπ Πνιηηηθνχ Ρεαιηζκνχ
αλαιχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαηψλ φζν θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, ε ζεσξία
ηνπ Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ βιέπεη ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαηψλ σο
ζηαζεξέο, παξά σο κεηαβιεηέο. Οη κεηαβιεηέο ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο αλαθέξνληαη
ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην θάζε θξάηνο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξάηε126.
Ο Kenneth Waltz, ζθηαγξαθψληαο ηνλ Γνκηθφ Ρεαιηζκφ, ηνλίδεη ηελ
αδπλακία μερσξηζηήο αλάιπζεο κεηαμχ θξαηηθνχ - εζσηεξηθνχ επηπέδνπ θαη
ζπζηεκηθνχ επηπέδνπ, γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Πξψηνλ, ζην θξαηηθφ επίπεδν
ππάξρνπλ πνιινί αζηάζκεηνη παξάγνληεο, φζνλ αθνξά ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ
ιεπηψλ απνθάζεσλ θαη ράξαμεο εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ. Γεχηεξνλ, ε
εζσηεξηθή αλάιπζε δελ κπνξεί λα αλαιπζεί απνθνκκέλε απφ ην δηεζλέο ζχζηεκα,
ζην νπνίν αλήθεη ην θξάηνο, καθξηά απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη πηέζεηο πνπ αζθεί ην
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ίδην ην άλαξρν ζχζηεκα ζε φια ηα θξάηε.
Σελ αλαξρία ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο επηζεκαίλεη θαη ν Robert Gilpin: «ε
δηεζλήο πνιηηηθή ζε αληίζεζε κε ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή, ιακβάλεη ρψξα ζε ζπλζήθεο
αλαξρίαο, δελ πθίζηαηαη εμνπζία ή έιεγρνο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ θαη είλαη
νμχκσξν λα κηιά θαλείο γηα έιεγρν ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο… θαλέλα θξάηνο δελ έρεη
πνηέ ειέγμεη πιήξσο έλα δηεζλέο ζχζηεκα, θακία θπβέξλεζε, αθφκε θαη ε πιένλ
νινθιεξσηηθή, δελ έρεη πνηέ ειέγμεη πιήξσο κηα θνηλσλία ζην εζσηεξηθφ κηαο
ρψξαο»127.
Ζ κφλε κνξθή ειέγρνπ ηνπ άλαξρνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ηελ νπνία
αλαγλσξίδεη ν Robert Gilpin, είλαη ε θαηαλνκή ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε θαηαλνκή ηζρχνο κεηαμχ ησλ ππεξδπλάκεσλ ή κεηαμχ ησλ ηζρπξψλ
θξαηψλ είλαη απηή πνπ θάζε θνξά, ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν αλά ηνπο αηψλεο,
δηακνξθψλεη θαη επηβάιιεη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηα βαζηθά δηθαηψκαηα ηα
νπνία επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηζρπξψλ θξαηψλ, αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ κηθξφηεξσλ θξαηψλ ζην ζχζηεκα. Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν Raymond Aron «ε
δνκή ησλ δηεζλψλ ζπζηεκάησλ είλαη πάληνηε νιηγνπσιηαθή. ε θάζε πεξίνδν, νη
θχξηνη δξψληεο έρνπλ πξνζδηνξίζεη ην ζχζηεκα πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη νη ίδηνη έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί απφ απηφ… απηά ηα θπξίαξρα θξάηε επηδηψθνπλ λα αζθήζνπλ έιεγρν
πάλσ ζην δηεζλέο ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα»128.
Καηά ηνλ Robert Jervis, ε έιιεηςε κηαο παγθφζκηαο αλψηεξεο δχλακεο ζην
δηεζλέο ζχζηεκα, φρη κφλν εληζρχεη ηνπο πνιέκνπο, αιιά επίζεο είλαη θαη εμαηξεηηθά
δχζθνιν θξάηε πνπ είλαη επραξηζηεκέλα κε ηελ εθάζηνηε ππάξρνπζα θαηαλνκή
ηζρχνο, λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Λφγσ έιιεηςεο δηεζλψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ
δηθαίνπ, νη πνιηηηθέο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θαξπνχο εμαξηψληαη
απφ ην βαζκφ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπκκαρία. Ζ
εχξεζε θνηλψλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ζπρλά είλαη εμαηξεηηθά
δχζθνιν επηρείξεκα, θαζψο πάληα ππάξρεη ν θφβνο φηη θξάηε πνπ ζήκεξα ζηεξίδνπλ
ην status quo, ζην κέιινλ κπνξεί ιφγσ επθαηξηψλ λα κεηαηξαπνχλ ζε αληαγσληζηέο.
Καηά ζπλέπεηα, ε επίηεπμε κηαο καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο είλαη αδχλαηε129.
Ζ αλαξρία ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη ην δίιεκκα αζθαιείαο σζεί ηα θξάηε
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ζε πξνζπάζεηεο ειέγρνπ ησλ γεηηνληθψλ ηνπο θξαηψλ ή αθφκε θαη νπδεηεξνπνίεζήο
ηνπο. Χζηφζν, ηέηνηνπ είδνπο θηλήζεηο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα, θαζψο φηαλ έλα
θξάηνο πξνζπαζεί λα απμήζεη ην επίπεδν αζθαιείαο ηνπ, ζπλήζσο κεηψλεη ηελ
αζθάιεηα ησλ άιισλ θξαηψλ, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ηα θξάηε ζε έλαλ θαχιν
θχθιν θνχξζαο εμνπιηζκψλ, ρσξίο απνηέιεζκα130.

2. Η ηζρύο σο κέζν πξαγκαηνπνίεζεο εζληθώλ ζπκθεξόλησλ
Ζ ζεσξία ηνπ Πνιηηηθνχ Ρεαιηζκνχ ππνζηεξίδεη φηη ε δηεζλήο πνιηηηθή ζθελή
δηακνξθψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην θπλήγη ηζρχνο ησλ θξαηψλ θαη απφ ηελ
θαηαλνκή απηήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Ζ ηζρχο γηα ηνπο Ρεαιηζηέο απνηειεί ηε βαζηθή
ζπλζήθε αλάιπζεο ησλ δηεζλψλ θαηλνκέλσλ. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο
πιεπξέο νξηζκνχ ηεο ηζρχνο, δχν είλαη απηέο πνπ θπξηαξρνχλ: πξψηνλ, ε αλζξψπηλε
ξεαιηζηηθή θχζε, πνπ ππάξρεη ζην έξγν ηνπ Morgenthau θαη δεχηεξνλ, ν ακπληηθφο
ξεαιηζκφο (defensive realism), πνπ θπξηαξρεί ζην έξγν ηνπ Waltz. Απηέο νη δχν
πιεπξέο ηζρχνο είλαη νη πην ζπνπδαίεο, θαζψο είλαη απηέο πνπ δίλνπλ ζαθείο
απαληήζεηο ζε δχν βαζηθά εξσηήκαηα: γηαηί ηα θξάηε επηδηψθνπλ ηελ ηζρχ θαη πφζε
δχλακε έλα θξάηνο αλαδεηά.
Ζ αλζξψπηλε ξεαιηζηηθή θχζε, πνπ απνθαιείηαη ζπρλά ν Κιαζζηθφο
Ρεαιηζκφο, θπξηάξρεζε ζην ρψξν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ ‘40 κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ην
θπλήγη γηα ηελ ηζρχ θαη ηελ εμνπζία βξίζθεηαη ζηε θπζηθή εζσηεξηθή επηζπκία ηνπ
αλζξψπνπ γηα θπξηαξρία θαη θαηάθηεζε έλαληη άιισλ θξαηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ν
Κιαζζηθφο Ρεαιηζκφο δελ θάλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν
επηζεηηθά θξάηε. Αλαγλσξίδεη ηε δηεζλή αλαξρία, ηελ αλππαξμία κηαο παγθφζκηαο
θπβέξλεζεο κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ θαη εθεί απνδίδεη ηελ αγσλία ησλ θξαηψλ
γηα ηελ ηζνξξνπία θαη θαηαλνκή ηζρχνο.
Ο ακπληηθφο ξεαιηζκφο, πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη σο Γνκηθφο Ρεαιηζκφο,
εκθαλίζηεθε ζην πξνζθήλην ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κε ην έξγν ηνπ
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Kenneth Waltz, Theory of International Relations131. Ο Waltz, ζε αληίζεζε κε ηνλ
Morgenthau, δελ απνδίδεη ην θπλήγη ηεο ηζρχνο ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, αιιά ζηελ
έκθπηε αλάγθε ησλ θξαηψλ γηα επηβίσζε. Γη‘ απηφλ ηνλ ιφγν ηα θξάηε πξνβαίλνπλ
ζηελ αλαδήηεζε ηεο αζθάιεηάο ηνπο. Ο Γνκηθφο Ρεαιηζκφο ππνζηεξίδεη φηη ε δνκή
ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο σζεί ηηο κεγάιεο δπλάκεηο λα δείμνπλ πξνζνρή ζηελ
ηζνξξνπία ηζρχνο. Ζ αλαξρία ζην δηεζλέο ζχζηεκα είλαη απηή πνπ σζεί ηα θξάηε πνπ
ςάρλνπλ ηξφπνπο εγγχεζεο ηεο αζθάιεηάο ηνπο, ζηνλ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ
ηζρχνο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε ηζρχο είλαη ην θαιχηεξν κέζν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
επηβίσζήο ηνπο132.
χκθσλα κε ηνλ Waltz, ε αλαξρία ηείλεη λα νδεγεί ηα θξάηε λα
ζπκπεξηθέξνληαη ακπληηθά θαη λα πξνβαίλνπλ ζηε δηαηήξεζε, παξά ζηελ αλαηξνπήφπσο ππνζηεξίδεη ν Morgenthau- ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο. Όπσο ν ίδηνο γξάθεη
(Waltz): «ε πξψηε αλεζπρία ησλ θξαηψλ είλαη λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην
ζχζηεκα»133.

Σα θξάηε έρνπλ θίλεηξα γηα ηελ απφθηεζε ηζρχνο ζε βάξνο ησλ

αληηπάισλ ηνπο θαη πξνβαίλνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ ηνπο ηελ
θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή. Χζηφζν, φηαλ νη κεγάιεο δπλάκεηο ζπκπεξηθέξνληαη
επηζεηηθά, ηα ππφινηπα θξάηε ελψλνληαη θαηά ηνπ αληηπάινπ θαη ζέηνπλ εκπφδηα
ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξε ηζρχ.
O ζχγρξνλνο θιαζηθφο ξεαιηζηήο, Hans Morgenthau, αθνινπζψληαο ηνλ
Θνπθπδίδε θαη ηνλ Μαθηαβέιη, ζεκειηψλεη ηελ αμία ηεο ηζρχνο ζηε δηεζλή πνιηηηθή
ζθελή, αιιά θαη ηε δπζθνιία εθηίκεζεο θαη κέηξεζήο ηεο.
Χο ηζρχο νξίδεηαη απφ ηνλ Morgenthau ε ηθαλφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ
ηεο δξάζεο θαη ηεο ζέιεζεο ελφο αηφκνπ ή ελφο θξάηνπο θαηά ηηο επηηαγέο ελφο
άιινπ αηφκνπ ή θξάηνπο. Ζ ηζρχο, πνπ εδψ εκθαλίδεηαη σο ςπρνινγηθφο παξάγνληαο
επηβνιήο θαη ππνηαγήο ηνπ αδπλάηνπ ζηε δχλακε θαη ζηε ζέιεζε ηνπ δπλαηνχ,
θαιχπηεη ην πιήζνο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζρέζεσλ, ηφζν ζε αηνκηθφπξνζσπηθφ φζν θαη ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν134. Καηά ηνλ Morgenthau, ε δηεζλήο
πνιηηηθή ζθελή δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αέλαν αγψλα αλαδήηεζεο
ηζρχνο. Όπνηνη θαη αλ είλαη νη ζηφρνη ησλ αηφκσλ ή ησλ θξαηψλ (νηθνλνκηθή
επκάξεηα, αζθάιεηα, ειεπζεξία, ζηξαηησηηθή δχλακε), επηηπγράλνληαη κφλν κέζα
131
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απφ ηελ αλαδήηεζε ηζρχνο. Ζ ηζρχο είλαη ην κέζν γηα ηελ επηβίσζε, ηε δηαηψληζε θαη
ηελ θπξηαξρία θάζε αηφκνπ ή θξάηνπο135.
Όζνλ αθνξά φκσο ηελ πνιηηηθή ηζρχ, ν Morgenthau ηελ θαζνξίδεη σο ηηο
ψξηκεο ζρέζεηο ειέγρνπ κεηαμχ απηψλ πνπ θαηέρνπλ ηε δεκφζηα εμνπζία θαη κεηαμχ
ησλ ηειεπηαίσλ θαη ηνπ ιανχ. πλεπψο, ε πνιηηηθή ηζρχο απνηειεί ηελ ςπρνινγηθή
ζρέζε κεηαμχ απηψλ πνπ αζθνχλ εμνπζία θαη απηψλ πνπ ηελ πθίζηαληαη. Παξέρεηαη
πιήξεο έιεγρνο ζηνπο πξψηνπο θαη απφιπηε ππνηαγή ηεο ζέιεζεο ησλ δεχηεξσλ. Ζ
πνιηηηθή εμνπζία κπνξεί λα επηβάιιεηαη, είηε κέζσ δηαηαγψλ είηε κέζσ απεηιψλ είηε
κέζσ ηεο επηξξνήο ελφο ραξηζκαηηθνχ εγέηε, φπσο αθξηβψο ν Ζγεκφλαο ηνπ
Μαθηαβέιη136.
Ζ αλαδήηεζε πνιηηηθήο ηζρχνο, θαηά ηνλ Morgenthau, είλαη ζπλερήο θαη
πθίζηαηαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν. Γελ κπνξεί λα αγλνεζεί, θαζψο ε
αλαδήηεζε ηεο ηζρχνο θαη ε εθάζηνηε θαηαλνκή ηεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, θαζνξίδεη
ηνπο ηζρπξνχο θαη αδχλακνπο παίθηεο ηνπ άλαξρνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Σα θξάηε
αγσλίδνληαη ζπλερψο θαη ελίνηε ζπγθξνχνληαη γηα ηελ απφθηεζε ηζρχνο ή βξίζθνληαη
ζε ζπλερή αληαγσληζκφ. Κξάηε πνπ δελ πηζηεχνπλ ζην θπλήγη ηζρχνο, δπζηπρψο
πέθηνπλ ζχκαηα άιισλ θξαηψλ. Σφζν ε εζσηεξηθή φζν θαη ε δηεζλήο πνιηηηθή
πξαγκαηηθφηεηα ζπληζηνχλ έλαλ αγψλα γηα θαηάθηεζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηζρχνο.
Απηφ ην νπνίν κεηαβάιιεηαη, είλαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη ε
ηζρχο137.
Ζ ηάζε γηα θπξηαξρία βξίζθεηαη ζηελ αλζξψπηλε θχζε, ζηηο θνηλσληθέο
ζρέζεηο, θαζψο θαη ζην ίδην ην θξάηνο. Ο Morgenthau αληηκεησπίδεη ην θξάηνο φπσο
θαη ηα άηνκα. Όπσο ηα άηνκα επηδηψθνπλ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηζρχνο, γηα ηελ
επίηεπμε ηεο επηβίσζεο θαη ηεο θπξηαξρίαο ηνπο έλαληη ηνπ πιήζνπο, έηζη θαη ην
θξάηνο αλαδεηά επίζεκα θαη αλαγλσξηζκέλα κέζα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο
θαη ηεο θπξηαξρίαο ηνπ έλαληη άιισλ θξαηψλ, κέζα ζην πιαίζην ηνπ άλαξρνπ
δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Αλαγάγεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάηνπο ζηε θχζε ηνπ
αλζξψπνπ μεθηλψληαο απφ ηε βαζηθή πξνυπνηηζέκελε ζπλζήθε πνπ είλαη φηη φινη νη
άλζξσπνη επηδηψθνπλ ηελ θπξηαξρία, ηελ επηβίσζε θαη ηε δηαηψληζε. Ζ επίηεπμε
φισλ απηψλ ησλ επηζπκηψλ ησλ αηφκσλ επέξρεηαη κέζα απφ ηελ απφθηεζε φιν θαη
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πεξηζζφηεξεο ηζρχνο, ε νπνία κπνξεί λα ππξνδνηήζεη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο θαη
επηζεηηθφηεηα σο ηάζε επέθηαζεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο.
Ο Morgenthau επηζεκαίλεη φηη, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ ηζρχ θαη ζηελ
άζθεζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο, ελλννχκε ηελ ηζρχ θαη ηελ εμσηεξηθή
πνιηηηθή, ε νπνία αζθείηαη απφ ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην έζλνο θαη έρνπλ θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Ζ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ηνπο εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ έζλνπο –ηελ θπβέξλεζε – ε νπνία
εθπξνζσπεί ην θξάηνο θαη ηα εζληθά ζπκθέξνληα ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή, αιιά
θαη απφ θνηλσληθέο νκάδεο, νη νπνίεο αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηε δηακφξθσζε
θαη ζηε δξάζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.
Καηά ηνλ Morgenthau, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εζληθήο ηζρχνο ζπλδέεηαη ζηελά
κε ηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο, πνπ δηαζέηεη έλα θξάηνο ζε ζρέζε κε άιια θξάηε ηνπ
δηεζλνχο

ζπζηήκαηνο.
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γεσγξαθηθή

έθηαζε,

ε
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θπξηαξρία,

νη

πινπηνπαξαγσγηθνί πφξνη, ε ζηξαηησηηθή δχλακε, ε νηθνλνκηθή επξσζηία, ε εζληθή
νκνηνγέλεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θπβέξλεζεο ελφο
θξάηνπο απνηεινχλ ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εζληθήο ηζρχνο. O Robert J. Art
φκσο, επηζεκαίλεη φηη απφ ηνπο ακέηξεηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο, ν πινχηνο, νη
πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ εγεηψλ θαη ε ζηξαηησηηθή δχλακε απνηεινχλ ηνλ θαιχηεξν
ζπλδπαζκφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ138.
Ζ εμήγεζε πνπ δίλεη o Robert J. Art είλαη φηη πξψηνλ, ν πινχηνο εχθνια ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνγλσζία κεηαηξέπεηαη ζε ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, δεχηεξνλ, ε
ραξηζκαηηθή πνιηηηθή εγεζία κπνξεί ζε ζπλδπαζκφ κε ζσζηέο ζηξαηεγηθέο ηαθηηθέο
λα ειίζζεηαη ζηελ εθάζηνηε δηεζλή πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηξίηνλ, ε εχξσζηε
ζηξαηησηηθή δχλακε ζε θαηξφ εηξήλεο ρξεζηκνπνηείηαη σο πνιηηηθή ηαθηηθή πεηζνχο
θαη εμαλαγθαζκνχ γηα ηνπο αληηπάινπο, ελψ ζε θαηξφ πνιέκνπ θαζνξίδεη ην
απνηέιεζκα ζην πεδίν καρψλ139.
Καηά ηνλ Fareed Zakaria, φζν κεγαιχηεξν πινχην έρεη έλα θξάηνο, ηφζν
θαιχηεξεο δηπισκαηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο κεζφδνπο κπνξεί λα επηηχρεη ζην δηεζλέο
άλαξρν ζχζηεκα, εθφζνλ εθκεηαιιεπηεί ζσζηά ηνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο
ηνπ140.
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Χζηφζν, ε εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ηζρχνο ελφο θξάηνπο
εμαξηάηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ηζρχ ησλ άιισλ θξαηψλ. Ο Morgenthau ππνζηεξίδεη
φηη δελ κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ηελ ηζρχ ελφο θξάηνπο ζε απφιπηνπο φξνπο. Σν
ιάζνο ζην νπνίν πξνβαίλνπλ αξθεηά ζπρλά ηα θξάηε, ψζηε λα ππνινγίδνπλ ηελ ηζρχ
ηνπο ζε απφιπηνπο φξνπο, νθείιεηαη ζηε δπλακηθή ηεο αιιαγήο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ
ζρεηηθή ηζρχ, αιιά θαη ζηελ έκθπηε ηάζε ησλ θπβεξλψλησλ θαη ησλ ιεπηψλ
απνθάζεσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο λα εκπλεχζνπλ ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα γηα ιφγνπο
εζσηεξηθήο πνιηηηθήο θαηαλάισζεο141.
Ζ ηζρχο γηα ηνλ Gilpin απνηειεί κηα αηηηαθή ζρέζε θαη δηαθέξεη απφ ηνλ
ηξφπν πνπ αζθείηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ ππάξρεη κηα κνλαδηθή ηεξαξρία ηζρχνο
ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο142. Γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηεο
ηζρχνο, κε ζηφρν ηελ εξκελεία ζπκπεξηθνξάο, ζα πξέπεη πξψηα, λα κεηξήζεη ηελ ηζρχ
πξηλ ηελ εξκελεία πξάμεσλ /δξάζεσλ θαη λα θαηαζθεπάζεη κνληέια κε δηαθνξεηηθά
ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα βγάιεη θαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κνληέισλ.
Απηφ πνπ έθαλε ν James G. March ήηαλ λα θαζνξίζεη θάπνηα βαζηθά κνληέια
ηζρχνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξήζεη ηελ ηζρχ, ρξεζηκνπνηψληαο κεηαβιεηέο, φπσο
ηα άηνκα, ηελ πνηφηεηα φπισλ ή αθφκε θαη ηνλ πινχην. Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα
απφ απηή ηε κέηξεζε είλαη κε αθξηβή, θαζψο ππάξρεη θαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο
ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη παίθηεο πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθέο
κεηαβιεηέο ηζρχνο θαη ζε θάπνηεο λα δψζνπλ πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε αμία143.
Χζηφζν, απηά ηα κνληέια ππνινγίδνπλ ηελ ηζρχ κεηά απφ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα.
Καηά ζπλέπεηα, ε ηζρχο δελ ππνινγίδεηαη πιένλ γηα εξκελεία ζπκπεξηθνξψλ, αιιά
πξνζθέξεη ζηνλ αλαιπηή κηα πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο πνιηηηθήο δξάζεο.
ηελ πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο ηζρχνο, ν Edward D. Mansfield θαηαδεηθλχεη
ηελ πξνζπάζεηα αλαιπηψλ λα ζπλδέζνπλ ηελ θαηαλνκή ηζρχνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ
θξαηψλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζην δηεζλέο ζχζηεκα, δειαδή κε ηνπο
πφινπο ηνπ εθάζηνηε δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Ζ πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο δνκήο ηνπ
δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, κέζσ ηεο απαξίζκεζεο ησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ, παξνπζηάδεη
βαζηθέο αδπλακίεο. Έλα πξφβιεκα αλαθέξεηαη ζηελ πιηθή βάζε εθηίκεζεο ηεο
ηζρχνο. Ο αξηζκφο ησλ πφισλ δηαθέξεη αλάινγα κε πνηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο
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ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε πνιηηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα
παξάδεηγκα, ν αξηζκφο ησλ πφισλ βαζηζκέλσλ ζηηο ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ
θξαηψλ, δηαθέξεη απφ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ απηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
ηθαλφηεηεο144. Δπίζεο, δελ πθίζηαηαη κηα αλεμάξηεηε απζηεξά κεηξήζηκε κέζνδνο
πνπ κπνξεί λα δηαθξίλεη ηνπο πφινπο θπξίαξρσλ θξαηψλ απφ ηα ππφινηπα θξάηε145.
Ζ ρξήζε ηεο πνιηηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηζρχνο ησλ
θξαηψλ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο εθθξαζηέο ηνπ Νενξεαιηζκνχ. χκθσλα κε ηε
δνκηθή αλάιπζε, ππάξρεη αλαινγία κεηαμχ ησλ δνκψλ ηεο αγνξάο θαη ηεο
βηνκεραλίαο, κε ηηο δνκέο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Όπσο αθξηβψο νη επηδξάζεηο
ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ φγθνπ ελφο θιάδνπ αγνξάο επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή, έηζη αθξηβψο ην κέγεζνο, αιιά θαη ε
θαηαλνκή ηζρχνο κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ, αζθνχλ κεγάιε επίδξαζε ζηε
ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο δξάζεηο φισλ ησλ θξαηψλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο146. Ζ
εθηίκεζε ηεο ηζρχνο, κε φξνπο πνιηηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, δελ κπνξεί λα
απνδερζεί ηελ παξνπζία ηζρπξψλ θξαηψλ, κε ζπκκεηερφλησλ ζε πφινπο θαη επίζεο
δελ κπνξεί λα κεηξήζεη ηηο ππάξρνπζεο αζπκκεηξίεο ηζρχνο κεηαμχ ησλ ηζρπξψλ
θξαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο εθάζηνηε ζρεκαηηδφκελνπο πφινπο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Καηά ηνλ John Mearsheimer, εθθξαζηή ηνπ Δπηζεηηθνχ Ρεαιηζκνχ, ε
δπζθνιία θαζνξηζκνχ ηεο ηζρχνο σζεί ηα θξάηε θαη θπξίσο ηα ηζρπξά θξάηε, ζηελ
επίηεπμε ηεο εγεκνλίαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Καλέλα θξάηνο δελ είλαη αληίζεην ζην
θπλήγη ηεο εγεκνληθήο ζέζεο, κε ηε ινγηθή φηη δηαζθαιίδεη κε απηφ ηνλ ηξφπν αξθεηή
ηζρχ γηα λα επηβηψζεη. Ζ νπζία φκσο είλαη φηη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα θξάηνο
γηα λα απμήζεη ηε δηθή ηνπ αζθάιεηα, κεηψλνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ άιισλ θξαηψλ.
Έηζη είλαη δχζθνιν έλα θξάηνο λα εμαζθαιίζεη ηε δηθή ηνπ επηβίσζε, ρσξίο λα
απεηιήζεη ηελ επηβίσζε άιισλ θξαηψλ. Καηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρνπλ ιχζεηο
αληηκεηψπηζεο ηνπ δηιήκκαηνο αζθαιείαο, φζν ηα θξάηε ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε
θαζεζηψο δηεζλνχο αλαξρίαο147.
Έλα αθφκε ιάζνο ζηελ αδπλακία εθηίκεζεο ηεο εζληθήο ηζρχνο κε απφιπηνπο
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φξνπο, πνπ επηζεκαίλεη ν Morgenthau θαη ζπκθσλεί κε ηνλ Robert Jervis,148 είλαη ε
πξνζπάζεηα ησλ θπβεξλψλησλ θαη ηνπ επηηειείνπ δηακφξθσζεο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο δξάζεο λα δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζε έλαλ κφλν ζπληειεζηή ηζρχνο,
παξακεξίδνληαο φινπο ηνπο ππφινηπνπο. Όπσο επηζεκαίλεη φκσο θαη ν Raymond
Aron, φινη νη ζπληειεζηέο ηζρχνο, πνπ αλαθέξεη ν Morgenthau, αιιά θαη παιηφηεξα ν
Nikolas Spykman,149 δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην πιήζνο ησλ παξαγφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο ηζρχνο ελφο θξάηνπο. Δίλαη απιά ελδεηθηηθνί, ελψ ε
ηθαλφηεηα δξάζεο ηνπ θάζε θξάηνπο εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ ρψξν πνπ δξα,
αιιά θαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ην θπζηθφ θαη ην αλζξψπηλν
δπλακηθφ ηνπ150.
Οη ζρέζεηο ηζρχνο ηίζεληαη, θαηά ηνλ Morgenthau, ζε ζπλερή θαη θαζεκεξηλή
εμέηαζε, κηαο θαη νη κεηαβνιέο θαη νη αιιαγέο ζηνλ ζπζρεηηζκφ ηζρχνο
κεζνπξφζεζκα ζπκβάιινπλ ζε γεληθεπκέλε αιιαγή ηεο εζληθήο ηζρχνο θάζε θξάηνπο
καθξνπξφζεζκα. Όινη νη ζπληειεζηέο ηζρχνο, εθηφο απφ ηνλ γεσγξαθηθφ, είλαη
κεηαβιεηνί θαη επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ θάζε αιιαγή, απφ κε πξνβιέςηκεο
θπζηθέο θαηαζηξνθέο, αιιά θαη απφ δξάζεηο ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο. Καζψο θαλέλα απφ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
δηακφξθσζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, δελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε θαζνιηθή
πιεξνθφξεζε θαη γλψζε, ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο θαη δξάζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ
καθξνπξφζεζκα ζε κείσζε ηεο εζληθήο ηζρχνο ελφο θξάηνπο. Αθφκε, ζα πξέπεη λα
γίλεηαη ζπζρεηηζκφο ηζρχνο κεηαμχ κηαο πξαγκαηηθά ηζρπξήο δχλακεο θαη κηαο
δπλεηηθά αλεξρφκελεο δχλακεο151.
Ζ εθηίκεζε ηεο ηζρχνο ζε απφιπηνπο φξνπο κπνξεί λα εμεγήζεη ηε
δπλαηφηεηα νξηζκέλσλ θξαηψλ λα παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ απμάλνπλ
ηελ ηζρχ ηνπο (φπσο γηα παξάδεηγκα, ε παξαγσγή ππξεληθήο ζηξαηησηηθήο
ηερλνινγίαο). ην δηεζλέο φκσο ζχζηεκα, ε απφιπηε εθηίκεζε ηεο ηζρχνο είλαη
κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Σα επίπεδα απφιπηεο ηζρχνο εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ην
επίπεδν αχμεζεο ή κείσζεο ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ηεο βηνκεραλνπνίεζεο, ηεο
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δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη άιισλ παξαγφλησλ. ηε ζεσξία, ε ηζρχο ζε απφιπηνπο
φξνπο κπνξεί αληηθεηκεληθά λα εθηηκεζεί κέζα απφ ηηο αιιαγέο ζε πνηφηεηα ή
πνζφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο ελφο θξάηνπο, ελψ νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ηζρχνο
ζε απφιπηνπο φξνπο ππφθεηληαη ζε δηαξθή αιιαγή ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Ζ ππεξνρή
ηεο ζρεηηθήο έλαληη ηεο απφιπηήο ηζρχνο ζε έλα άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα ηνλίδεηαη
θαη απφ ηνλ Waltz152.
Ζ ζεσξία ηνπ Νενξεαιηζκνχ δίλεη ζεκαληηθή αμία ζηελ ηζρχ θαη ζηελ
θαηαλνκή ηεο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο ησλ θξαηψλ. Ζ
νξζνινγηθή ζθέςε ππνινγηζκνχ θφζηνπο θαη νθέινπο ζηηο επηινγέο δξάζεο ησλ
θξαηψλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη θαη ζηηο δχν ζεσξίεο (Κιαζζηθφο θαη
Γνκηθφο Ρεαιηζκφο), κφλν πνπ θαηά ηνλ Γνκηθφ Ρεαιηζκφ, πνιιέο θνξέο, αθφκε θαη
ν νξζνινγηθφο ππνινγηζκφο θφζηνπο- νθέινπο ησλ επηινγψλ δξάζεο ησλ θξαηψλ,
δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Kαηά ηνλ Waltz, ε
αλαξρία πνπ επηθξαηεί ζην δηεζλέο ζχζηεκα, είλαη εθείλε πνπ αζθεί ζεκαληηθή
επηξξνή ζηε δηακφξθσζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ θαη κάιηζηα ζε ηέηνην
βαζκφ, ψζηε ε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο λα ζέηεη ηνπο φξνπο δξάζεο ησλ
θξαηψλ153.
πκπεξαζκαηηθά, ζην δηεζλέο ζχζηεκα δελ ππάξρεη θάπνην θνηλά απνδεθηφ
κέηξν απνηίκεζεο ηεο ηζρχνο. Πνιινί παξάγνληεο, φπσο γεσγξαθηθνί, πνιηηηθνί,
γεσπνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί θαη ζηξαηησηηθνί επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα
επίπεδα ηζρχνο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζηεί έλα ζηαζεξφ
κέηξν απνηίκεζεο.

3. Γνκηθόο Ρεαιηζκόο
Ο Γνκηθφο Ρεαιηζκφο απνηειεί επέθηαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Κιαζζηθνχ
Ρεαιηζκνχ θαη αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Kenneth Waltz ζην βηβιίν ηνπ Theory of
International Politics (1979). Αθνινπζψληαο ηα βαζηθά αμηψκαηα ηνπ παξαδνζηαθνχ
ξεαιηζκνχ, φηη δειαδή ηα θξάηε είλαη νη θπξίαξρνη παίθηεο ζηε δηεζλή πνιηηηθή
ζθελή, φηη δξνπλ νξζνινγηθά θαη φηη ε ηζρχο απνηειεί ην κέζν, αιιά θαη ην κέηξν κε
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ην νπνίν ηα θξάηε απνηηκνχλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, ν Waltz δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο
επηδξάζεηο θαη ζηηο επηπηψζεηο ηνπ άλαξρνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο πάλσ ζηα
θπξίαξρα θξάηε.
Ζ δηεζλήο πνιηηηθή ζθελή γηα ηνλ Waltz απνηειεί έλα ζχζηεκα, δειαδή έλα
ζχλνιν αιιεινεπηδξψλησλ θξαηψλ, ην νπνίν απνθηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο
πνπ δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ θξαηψλ, δειαδή ησλ κνλάδσλ πνπ ην ζπληζηνχλ, θαη
πνπ αζθεί επηξξνέο θαη επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ θξαηψλ. Ζ
ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθέξεη απφ ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο δξάζεηο
θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνπλ ηα θξάηε (επηκέξνπο κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο)154.
Ζ αλάιπζε ηνπ Waltz πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδα. ην πξψην επίπεδν
αλάιπζεο, ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα δνκή, ε νπνία απνηειεί ην ζπζηαηηθφ ηνπ
ζπζηήκαηνο, θάλνληαο ζαθέο φηη ην ζχζηεκα δελ είλαη απιψο ην ζχλνιν ησλ
κνλάδσλ ηνπ. ην δεχηεξν επίπεδν αλάιπζεο, ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κνλάδεο,
ηα θξάηε πνπ βξίζθνληαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε. ηνλ νξηζκφ ηεο δνκήο δελ
πεξηιακβάλεηαη ε ζπκπεξηθνξά θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο,
έηζη ψζηε λα γίλεηαη εκθαλήο ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ αιιαγψλ ηεο δνκήο θαη ηηο
αιιαγέο εθηφο ηεο δνκήο.
Ζ

ζπζηεκηθή

δνκή,

θαηά

ηνλ

Waltz,

εκθαλίδεη

ηξεηο

βαζηθνχο

πξνζδηνξηζκνχο ηεο πνιηηηθήο δνκήο: πξψηνλ, ε δνκή εκθαλίδεηαη σο νξγαλσηηθή
αξρή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, δεχηεξνλ, σο ιεηηνπξγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ
κνλάδσλ, ηξίηνλ, σο θαηαλνκή ησλ ηθαλνηήησλ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ. Ζ νξγαλσηηθή
αξρή εκθαλίδεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ ζπζηεκάησλ κε κφλν κία εμνπζία θαη
ζπζηεκάησλ κε πεξηζζφηεξεο απφ κία. Ζ ιεηηνπξγηθή δηαθνξνπνίεζε δελ
εθαξκφδεηαη ζε άλαξρεο πνιηηηθέο δνκέο, θαζψο φια ηα θπξίαξρα θξάηε κνηάδνπλ
κεηαμχ ηνπο. Ζ έλλνηα ηεο θαηαλνκήο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ θξαηψλ (κνλάδσλ) δελ
αθνξά ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ πνιηηεηαθή εμνπζία, αιιά επηθεληξψλεηαη ζηελ
θαηαλνκή ηζρχνο ζην εζσηεξηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ησλ θξαηψλ155. Ο θχξηνο ζθνπφο
ηεο αλάιπζεο ηνπ Waltz είλαη λα απνδεηρζεί πσο ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο επεξεάδεη
ηηο κνλάδεο ηνπ θαη ην αληίζηξνθν156.
Ζ ζπκπεξηθνξά θαη νη αιιαγέο ζηηο δξάζεηο ησλ θξαηψλ δελ νθείινληαη ζηα
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εζσηεξηθά ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ή ζηηο εζσηεξηθέο πνιηηεηαθέο – πνιηηηθέο
δνκέο ηνπο, αιιά ζηηο πηέζεηο πνπ αζθεί ε θαηαλνκή ηζρχνο ηνπ άλαξρνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο.157
Σα θξάηε (κνλάδεο) ζην δηεζλέο ζχζηεκα δελ είλαη ηεξαξρηθά δνκεκέλα θαη
ην ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη, φπσο είπακε, σο απνθεληξσκέλν θαη άλαξρν. Τπάξρνπλ
δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ζεζκνί, νη νπνίνη φκσο θαζίζηαληαη ιεηηνπξγηθνί, κφλν κε
ηελ ππνζηήξημε ησλ ηζρπξψλ θξαηψλ. Ζ έλλνηα ηεο θπξηαξρίαο ελφο θξάηνπο δελ
ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο έρεη ειεπζεξία δξάζεο θαη φηη δελ απνδέρεηαη επηδξάζεηο απφ
άιια θξάηε. Ζ έλλνηα ππνδειψλεη φηη έλα θξάηνο απνθαζίδεη γηα ηνπο ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο ζα αληηκεησπίζεη ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ δεηήκαηα, αθφκα θαη
ην λα δεηήζεη βνήζεηα απφ άιινπο θαη λα αλαιάβεη ππνρξεψζεηο έλαληη απηψλ158.
Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη θαηά ηνλ Waltz, είλαη πψο ζα δεκηνπξγεζεί ηάμε ζηε
δηεζλή πνιηηηθή ζθελή, ρσξίο ηελ παξνπζία θάπνηνπ πνπ λα εμνπζηάδεη. Ζ απάληεζε
πνπ δίλεη ν Waltz είλαη φηη ηα δηεζλή πνιηηηθά ζπζηήκαηα δηακνξθψλνληαη απφ ηελ
ηαπηφρξνλε δξάζε ησλ κνλάδσλ, θπξίσο ησλ πην ηζρπξψλ θάζε πεξηφδνπ θαη
πεξηνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζπζηήκαηα επηβηψλνπλ βάζεη ηηο αξρήο ηεο
απηνβνήζεηαο πνπ επηθξαηεί ζηηο κνλάδεο ηνπ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη κνλάδεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, δειαδή ηα θξάηε, δελ δηαθνξνπνηνχληαη ιεηηνπξγηθά, δηαθξίλνληαη
κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θάζε θξάηνπο λα αζρνιείηαη κε
παλνκνηφηππα δεηήκαηα. Ζ αιιαγή ζηε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο
πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ θαηαλνκή ηθαλνηήησλ ζηηο κνλάδεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, θαη φρη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηζρπξψλ κνλάδσλ. Ζ ηζρχο ελφο
θξάηνπο εθηηκάηαη απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. πλεπψο, ηα θξάηε θαζίζηαληαη
ιεηηνπξγηθά φκνηα, αιιά φρη θαη ίδηα, θαζψο δηαθνξνπνηνχληαη ζηνλ βαζκφ πνπ ηνπο
επηηξέπνπλ νη δπλαηφηεηέο ηνπο, δειαδή ε ηζρχο ηνπο159.
Τπνζηεξηθηήο ηεο θπζηθήο ρνκπζηαλήο θαηάζηαζεο, ν Waltz επηζεκαίλεη φηη
αλάκεζα ζηα θξάηε, ε θαηάζηαζε ηεο θχζεο είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ. Σα
θξάηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε ηνπο, ζπρλά θαηαθεχγνπλ ζηε
ρξήζε βίαο. Δλψ ζην εζσηεξηθφ πνιηηεηαθφ ζχζηεκα ησλ θξαηψλ, ε βία
αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία θαη παξνπζία ηνπ θξάηνπο, ζηε δηεζλή πνιηηηθή
ζθελή ηα θξάηε βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο απηνβνήζεηαο. Σν ζχζηεκα απηνβνήζεηαο
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ζεσξείηαη σο ζχζηεκα πςεινχ ξίζθνπ, ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο ζχγθξνπζεο,
αιιά παξάιιεια έρεη θαη ρακειφ νξγαλσηηθφ θφζηνο. Σν ξίζθν κπνξεί λα
κεηξηαζηεί, αλ έλα θξάηνο απνθαζίζεη λα δερηεί ηελ ακπληηθή θάιπςε ελφο άιινπ
θξάηνπο θαη λα ηνπ παξαρσξήζεη κέξνο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ.
ε εζληθφ επίπεδν, ε ρξήζε βίαο γίλεηαη εμ νλφκαηνο ηεο δηθαηνζχλεο. ε
δηεζλέο επίπεδν, νη πφιεκνη κεηαμχ ησλ θξαηψλ δελ κπνξνχλ λα δηεπζεηήζνπλ
δεηήκαηα εμνπζίαο θαη δηθαηνζχλεο. Μπνξνχλ κφλν λα απνθαζίζνπλ ηελ θαηαλνκή
θεξδψλ κεηαμχ ησλ αληηκαρφκελσλ κεξψλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηζρπξφηεξν παίθηε
ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.
Ζ ηζρχο ζην Γνκηθφ Ρεαιηζκφ ηνπ Kenneth Waltz δηαθέξεη απφ απηήλ ηνπ
Κιαζζηθνχ Ρεαιηζκνχ ηνπ Hans Morgenthau. ε αληίζεζε κε ηνλ ηειεπηαίν, θαηά
ηνλ νπνίν ε ηζρχο είλαη ν απηνζθνπφο θάζε θξάηνπο, ν Waltz ππνζηεξίδεη φηη ε ηζρχο
απιά είλαη ην κέζν γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο, δειαδή γηα ηελ
αζθάιεηα θαη επηβίσζε ηνπ θάζε θξάηνπο ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα. Χζηφζν, ε
αχμεζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ελφο θξάηνπο, ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηεο
αζθάιεηαο ελφο άιινπ θξάηνπο θαη απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα νδεγεί ηα θξάηε ζε
έλαλ δηαξθή αγψλα θαη κνηξαία ζε θιηκάθσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηζρχνο, απμάλνληαο
ηειηθά ην επίπεδν αλαζθάιεηαο ησλ θξαηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα ζχγθξνπζεο,
εμαλεκίδνληαο ηηο ειπίδεο γηα ηζνξξνπία θαη επίηεπμε ηεο εηξήλεο160.
Δθηφο απφ ηνλ Waltz, ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο θαηαζθεπήο ζπζηεκηθψλ
ζεσξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη απφ ηνπο Morton Kaplan161, Stanley Hoffmann162,
Richard Rosecrance163. Όινη απηνί νη ζεσξεηηθνί πξνζέγγηζαλ ηε ζπζηεκηθή ζεσξία
ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εξκελεχζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ. Αζρνιήζεθαλ
πεξηζζφηεξν κε ηελ άλαξρε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, παξά κε ηελ ερζξηθή
αλζξψπηλε θχζε, φζνλ αθνξά ηα αίηηα ζπγθξνχζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο. Γελ
αζρνιήζεθαλ κε ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν, αιιά κε
ελαιιαθηηθέο επηινγέο, φπσο ε ζηαζεξφηεηα θαη ε αζηάζεηα ζην δηεζλέο ζχζηεκα.
Οη αηηίεο αιιαγήο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο απνηέιεζαλ ηα ζεκεία επηθέληξσζήο
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ηνπο164.
O Kenneth Waltz ζπκθσλεί κε ηνπο παξαπάλσ ζπζηεκηθνχο ζεσξεηηθνχο,
θαζψο πηζηεχεη φηη κηα θαιή ζεσξία δηεζλψλ ζρέζεσλ πξέπεη λα είλαη ζπζηεκηθή,
απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο
ζπκπεξηθνξέο ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπο. Αζθεί φκσο θαη θξηηηθή απέλαληί ηνπο, θαζψο
ζεσξεί φηη δελ πξέπεη ε ζπζηεκηθή αλάιπζε λα παξακέλεη κφλν ζηηο ζρέζεηο ησλ
θξαηψλ θαη ζηε κεηαμχ ηνπο ζπκπεξηθνξά, αιιά λα πξνρσξά θαη λα δίλεηαη έκθαζε
ζηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ ηα θξάηε ζην ζχζηεκα, ζηα ζπζηεκηθά αίηηα πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ αιιαγή ησλ δηεζλψλ ζπζηεκάησλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.
Πην ζπλνπηηθά, ν Kenneth Waltz θξαηά ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ θξαηψλκνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο έμσ απφ ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ην δεκηνπξγνχλ. Οη
δηεζλείο ζρέζεηο απνηεινχλ κηα άλαξρε, παξά ηεξαξρηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ νπνία
ζπλππάξρνπλ θξάηε-κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο θαη
ιεηηνπξγίεο. Κάζε δηεζλέο ζχζηεκα θαηεπζχλεηαη απφ ηελ αξρή ηεο αλαξρίαο. Καηά
ζπλέπεηα, δελ πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ θξαηψλ,
αθνχ είλαη παξφκνηεο, αιιά πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηειηθή
θαηαλνκή ηζρχνο κεηαμχ απηψλ ησλ θξαηψλ. Απφ ηα παξαπάλσ ν Waltz ζπλάγεη ην
ζπκπέξαζκα φηη ζηνλ αγψλα ησλ θξαηψλ γηα επηβίσζε ή αθφκε πεξηζζφηεξν γηα
παγθφζκηα θπξηαξρία, ε ηζνξξνπία ηζρχνο κπνξεί λα επηηεπρζεί. Καηά ζπλέπεηα,
αθνχ ηα θξάηε αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο, κηκνχληαη ην έλα ην άιιν θαη
εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα165. Όζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ζηε
δηαηήξεζε ηεο ηάμεο, ην πξφβιεκα δελ είλαη πψο ζα δηαρεηξηζηνχλ ην ζχζηεκα, αιιά
πψο κπνξνχλ λα επηιχζνπλ επνηθνδνκεηηθά ηηο δηεζλείο ππνζέζεηο, φπσο κηα αιιαγή
ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ο Robert Keohane αλαγλσξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο,
θαζψο καο δίλεη λα αληηιεθζνχκε ην πεξηερφκελν ησλ δξάζεσλ ησλ θξαηψλ, αιιά
θαη γηαηί κηα θαιή ζπζηεκηθή ζεσξία ηίζεηαη ζε έιεγρν πνιχ πην εχθνια απφ κηα
ζεσξία πνπ βαζίδεηαη ζηηο εζσηεξηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ θξαηψλ166.
Ο Robert Keohane, αζθψληαο θξηηηθή ζηνλ Waltz, πηζηεχεη φηη ε ηζνξξνπία
ηζρχνο πνπ ρξεζηκνπνηεί, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ππφζεζε φηη ηα θξάηε ςάρλνπλ
λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο. Αθφκε πηζηεχεη φηη ν Waltz δελ εμεγεί ηελ
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αιιαγή ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη ζπκθσλεί κε ηνλ John Ruggie φηη απαηηείηαη
κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
θξαηψλ απφ ηελ κία, θαη ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο απφ ηελ άιιε. Μεγάιε πξνζνρή
πξέπεη λα δνζεί θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα δηεζλή ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα
δηεπθνιχλνπλ ή λα απαγνξεχζνπλ ηε ξνή πιεξνθφξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα, λα
επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο κεηαμχ ηνπο
ζπλεξγαζίαο167.
O Robert W. Cox, επηθεληξψλεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζηελ αληθαλφηεηα ηνπ
Νενξεαιηζκνχ ηνπ Waltz λα εμεγήζεη ηελ αιιαγή ζπζηεκάησλ ζηε δηεζλή πνιηηηθή
ζθελή. Ο ίδηνο βιέπεη ηε ζχγθξνπζε σο πεγή δνκηθήο αιιαγήο θαη φρη σο πεξηνδηθή
ζπλέπεηα ηεο ίδηαο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο168.
Ο Waltz βιέπεη ηελ αιιαγή ζην δηεζλέο ζχζηεκα κέζα απφ ηελ έληαζε ησλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ή ησλ δηεζλψλ θαζεζηψησλ πνπ ηα
ζπλδένπλ, ρσξίο φκσο νη δξάζεηο ηνπο λα απνηεινχλ κέξνο ηεο δνκήο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Γηαθξίλεη δειαδή, ηηο ζεσξίεο δηεζλνχο πνιηηηθήο απφ ηηο ζεσξίεο ησλ
εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ θξάηνπο.
Ο Waltz ππνζηεξίδεη φηη γηα λα μεθχγνπλ ηα θξάηε απφ ηνλ αέλαν
αληαγσληζκφ ηζρχνο ρσξίο ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα, ζα πξέπεη ην θάζε θξάηνο λα
πξνβαίλεη ζηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπ, κέρξη ην ζεκείν εθείλν πνπ ε αζθάιεηά ηνπ
ζα έρεη κεγηζηνπνηεζεί θαη ελ ζπλερεία, ζα επέξρεηαη ε ηζνξξνπία θαη ε ζηαζεξφηεηα.
Χζηφζν, ππάξρεη πξνθαλήο αδπλακία ηνπ λενξεαιηζκνχ λα επεμεγήζεη ηελ αχμεζε
ηζρχνο ησλ θξαηψλ πέξα απφ ηα φξηα ηεο εμαζθάιηζεο ηεο επηβίσζεο θαη ηεο
αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηε δνκή ηνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο. Απηφ ην νπνίν θάλεη ν Waltz είλαη λα απνδψζεη ηα αίηηα επεμήγεζεο
ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα, θαζψο θαη ζε έλαλ ζπζηεκηθφ
παξάγνληα, ν νπνίνο απμάλεη ή κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο πνιέκνπ, δειαδή ηελ
πνιηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
Καηά ηνλ Γνκηθφ Ρεαιηζκφ ηνπ Waltz, ε πνιηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν
παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ πξφζεζε ελφο ζπζηήκαηνο πξνο ηε ζχγθξνπζε. Σα
δηπνιηθά ζπζηήκαηα, ζε αληίζεζε κε ηα πνιππνιηθά, εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε
ζηαζεξφηεηα, γηαηί ζηα πξψηα νη εγέηεο ησλ δχν θπξίαξρσλ ζπλαζπηζκψλ έρνπλ
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πεξηζζφηεξεο επηινγέο εθηφλσζεο ησλ θξίζεσλ ζε πεξηθεξεηαθέο κηθξήο θιίκαθαο
ζπγθξνχζεηο, ελψ επηπιένλ ππάξρνπλ κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θηλήζεσλ κεηαμχ ησλ
δχν θπξίαξρσλ δπλάκεσλ, ρσξίο ηελ αλάκεημε κεζαδφλησλ.
Σα επίπεδα αιιειεπίδξαζεο είλαη δηαξθή κεηαμχ ησλ δχν πφισλ, αιιά
ηαπηφρξνλα νη θαλφλεο ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη μεθαζαξηζκέλνη θαη ππάξρεη
ζεβαζκφο κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ ησλ δχν πφισλ. Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ
ησλ κηθξψλ δπλάκεσλ αληίπαισλ πφισλ δελ πξνθαινχλ βαζηέο αιιαγέο ζηε δνκή
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ θαηαλνκή ηζρχνο. Ζ ζηξαηησηηθή αιιειεμάξηεζε είλαη
ρακειή ζην δηπνιηθφ ζχζηεκα, ελψ ε απνζθίξηεζε ελφο θξάηνπο θαη ε έληαμή ηνπ
ζηνλ άιιν πφιν δελ επεξεάδεη ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο. Ζ αθακςία ησλ ζπλαζπηζκψλ
ζην δηπνιηθφ ζχζηεκα επηηξέπεη ζηηο ππεξδπλάκεηο λα αθνινπζνχλ καθξνπξφζεζκα
ζρέδηα θαη λα δηεμάγνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο πην επέιηθηα.
Αληηζέησο, ζχκθσλα κε ηνλ Waltz, ηα πνιππνιηθά ζπζηήκαηα είλαη πην αζηαζή,
θαζψο φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο πφισλ ηφζν απμάλνληαη θαη ηα πνζνζηά
ζπγθξνχζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο αλά ηελ πθήιην169.
Απηφ ην νπνίν κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε είλαη φηη ε απζηεξή δηαηχπσζε
ηεο ζεσξίαο ηνπ Waltz δελ επηηξέπεη ηελ αλάιπζε θαη ηελ εμεξεχλεζε ησλ αηηηψλ
πνιέκνπ. Ζ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηνλ Waltz ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη
επηθεληξψλεηαη ζηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην ζπζηεκηθφ επίπεδν, ρσξίο λα
αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή απφ ηελ
πιεπξά ησλ κνλάδσλ, δειαδή ησλ θξαηψλ, ησλ βαζηθψλ δξψλησλ ηνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, θαηά ηνλ Waltz ε αιιαγή είλαη ηειείσο απνχζα. Οη κφλεο
αιιαγέο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο πνπ αλαγλσξίδνληαη είλαη ε κεηάβαζε απφ ην
πνιππνιηθφ ζην δηπνιηθφ ζχζηεκα. Οη φπνηεο άιιεο αιιαγέο ζε θξαηηθφ επίπεδν,
κπνξεί λα βνεζνχλ ζηελ εμέιημε ησλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φκσο αθήλνπλ
αλεπεξέαζηε ηε βαζηά δνκή ηνπ, γεγνλφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αλάιπζε ηνπ Waltz
σο ζηαηηθή170.
Σέινο, δελ αλαθέξνληαη παξάγνληεο, φπσο ε επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ
εμνπιηζκψλ, ε παγθφζκηα νηθνλνκία, ε άληζε αλάπηπμε θαζψο θαη νη γεσπνιηηηθέο
δπλακηθέο, πνπ κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα ζπζηήκαηα θαη θπξίσο ηνπο
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ζηφρνπο ησλ θξαηψλ. Αθφκε, δελ εμεγεί ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε
επεθηαηηθψλ εγεκνληθψλ θξαηψλ πνπ θαηαθεχγνπλ ζηηο ζπγθξνχζεηο γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο αλά ηελ πθήιην θαη νχηε αζρνιείηαη κε ην
θξαηηθφ επίπεδν αλάιπζεο ή αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ επίδξαζε ησλ εζσηεξηθψλ
πνιηηηθψλ δνκψλ ησλ θξαηψλ, ζε άιια θξάηε θαη ζην ζχζηεκα. Ο Γνκηθφο
Ρεαιηζκφο ηνπ Waltz πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε δνκή ηνπ
ζπζηήκαηνο. Ζ δνκή πνπ πεξηγξάθεηαη είλαη ηφζν βαζηά, ζπλερήο θαη ζηαζεξή πνπ
δελ αζρνιείηαη παξαπάλσ κε ηελ αιιαγή ζην ζπζηεκηθφ επίπεδν.

4. Δπηζεηηθόο Ρεαιηζκόο
Δθθξαζηήο ηνπ Δπηζεηηθνχ Ρεαιηζκνχ είλαη ν John Mearsheimer, o νπνίνο
ζην βηβιίν ηνπ The Tragedy of Great Power Politics171 πξνζθέξεη κηα ξεαιηζηηθή
ζεψξεζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ βαζηζκέλε ζηελ θιαζζηθή ξεαιηζηηθή θαη
λενξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ Edward Carr, Hans Morgenthau θαη Kenneth Waltz.
Ο Δπηζεηηθφο Ρεαιηζκφο απνηειεί ακάιγακα ηνπ Κιαζηθνχ θαη ηνπ Γνκηθνχ
Ρεαιηζκνχ θαη έξρεηαη λα θαιχςεη ηα θελά ηνπ Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ ηνπ Waltz, φζνλ
αθνξά ηελ εξκελεία, αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ηζρχνο, ηεο αιιαγήο ζην δηεζλέο
ζχζηεκα θαζψο θαη ηε ζεκαζία αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηψλ κέζα ζην
άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα. Ο Mearsheimer αληηκεησπίδεη ηελ ηζρχ φρη σο έλα ζηαηηθφ
κέγεζνο, αιιά αληίζεηα σο κηα αζηαζή δπλακηθή, ε νπνία επεξεάδεη ηηο δξάζεηο θαη
ηηο θηλήζεηο ησλ θξαηψλ.
Ζ αλάιπζή ηνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο κεγάιεο δπλάκεηο θαη ζηηο εγεκνληθέο
ηνπο δηαζέζεηο, κηαο θαη, φπσο ππνζηεξίδεη, απηέο είλαη πνπ θαζνξίδνπλ ην παηρλίδη
ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή. Σν κέιινλ φισλ ησλ θξαηψλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ,
εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηηο απνθάζεηο εθείλσλ ησλ θξαηψλ πνπ έρνπλ ηε
κεγαιχηεξε ηζρχ. Χο κεγάιεο δπλάκεηο λννχληαη εθείλεο πνπ θαηά βάζε
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ηζρχ. Γηα λα ζεσξεζεί έλα θξάηνο κεγάιε
δχλακε, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνηειεζκαηηθή θαη επαξθή ζηξαηησηηθή ππεξνρή,
έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θεξδίζεη έλαλ ζπκβαηηθφ πφιεκν ελάληηα ζην πην
ηζρπξφ θξάηνο ζηνλ θφζκν. Ο ζηφρνο δελ είλαη απιά λα θεξδίζεη ην ηζρπξφ θξάηνο,
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αιιά λα ηνπ πξνθαιέζεη ηφζεο απψιεηεο, πνπ λα κπεη ζε κηα θαζνδηθή πνξεία, αθφκε
θαη αλ απηφ ην θπξίαξρν θξάηνο θεξδίζεη ηνλ πφιεκν172.
Κάζε ηζρπξφ θξάηνο έρεη σο βαζηθφ ηνπ ζηφρν λα γίλεη εγεκνληθή δχλακε,
ηίηινο πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα ειέγρεη φιν ην δηεζλέο ζχζηεκα. Οη κεγάιεο δπλάκεηο
ζπάληα είλαη ηθαλνπνηεκέλεο κε ηελ εθάζηνηε θαηαλνκή ηζρχνο ζην δηεζλέο ζχζηεκα.
Αληηζέησο, επηδηψθνπλ ηελ αιιαγή ηνπ ζθεληθνχ πξνο φθεινο ηεο θάζε δχλακεο.
Έρνπλ ζρεδφλ πάληα επαλαζηαηηθνχο ζθνπνχο, πξνρσξνχλ ζε αιιαγή ηνπ status quo
θαη ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο, αθφκε θαη κε ηε ρξήζε ζηξαηησηηθψλ κέζσλ,
ππνινγίδνληαο πάληα ηε λενξεαιηζηηθή ζέζε πεξί νξζνινγηθήο εθηίκεζεο θφζηνπονθέινπο απηψλ ησλ επηινγψλ ηνπο. Αλ ην θφζηνο ηεο ζχγθξνπζεο είλαη κεγαιχηεξν
απφ ην φθεινο, ηφηε νη κεγάιεο δπλάκεηο πεξηκέλνπλ κηα πην θαηάιιειε κειινληηθή
ρξνληθή ζηηγκή. Χζηφζν, ε επηζπκία γηα κεγαιχηεξε ηζρχ δελ εμαληιείηαη, αλ ε
ζπγθεθξηκέλε δχλακε δελ πεηχρεη ηνλ απφιπην ζηφρν ηεο, πνπ είλαη ε παγθφζκηα
εγεκνλία. Σε ζηηγκή πνπ θαλέλα θξάηνο δελ έρεη πεηχρεη αθφκε ηνλ ζηφρν απηφ, ν
θφζκνο είλαη θαηαδηθαζκέλνο ζε έλαλ ζπλερή αληαγσληζκφ κεηαμχ κεγάισλ
δπλάκεσλ173.
Δπηπιένλ, κηα κεγάιε δχλακε επηδηψθεη ηελ αιιαγή ηεο ηζνξξνπίαο ζην
δηεζλέο ζχζηεκα, φρη κφλν πξνο φθειφο ηεο, αιιά θπξίσο ζε βάξνο φισλ ησλ
ππφινηπσλ ηζρπξψλ θξαηψλ. Αλ φκσο θάπνην άιιν θξάηνο επηδηψθεη ηελ αιιαγή,
ηφηε νη αληαγσληζηέο ηνπ ζα ην εκπνδίζνπλ θαη ζα θάλνπλ ηα αδχλαηα δπλαηά γηα λα
δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία δπλάκεσλ θαη λα κελ αιιάμεη εηο βάξνο ηνπο.
Ο Mearsheimer ζε αληίζεζε κε ηνλ Morgenthau θαη ηνπο Μαθηαβέιη θαη
Hobbes, απνδίδεη ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ, φρη ζηελ έκθπηε ερζξηθή
ηάζε ησλ αλζξψπσλ, αιιά ζηελ άλαξρε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη ζηνλ
θφβν πνπ δεκηνπξγεί ε έιιεηςε κηαο παγθφζκηαο εμνπζίαο, ηθαλήο λα επηιχεη ηηο
δηαθνξέο ησλ θξαηψλ. Απηφο ν θφβνο αλαγθάδεη ηα θξάηε λα αθνινπζνχλ κηα
επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα θξάηε δελ
κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ ηηο πξνζέζεηο, αθφκε θαη αλ είλαη εηξεληθέο, ησλ γεηηφλσλ
ηνπο. Με απηνχο ηνπο θφβνπο, πνπ πνηέ δελ εμαιείθνληαη, γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα
θξάηε φηη φζν πην πνιχ δηαζθαιίδνπλ δχλακε θαη ηζρχ ζε ζρέζε κε απηή ησλ
αληηπάισλ ηνπο, ηφζν πην πνιχ εμαζθαιίδεηαη ε επηβίσζή ηνπο, δειαδή ε δηαηήξεζε
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ηεο εδαθηθήο ηνπο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο απηνλνκίαο ζην εζσηεξηθφ πνιηηηθφ ηνπο
ζχζηεκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ε δηαθνξά ηεο αλάιπζεο ηνπ Δπηζεηηθνχ
Ρεαιηζκνχ απφ ηηο άιιεο ξεαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη φηη ε κεγαιχηεξε εγγχεζε
γηα ηελ επηβίσζε ελφο θξάηνπο είλαη ε επίηεπμε ηεο παγθφζκηαο εγεκνλίαο174.
Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν Kant: «απνηειεί επηζπκία θάζε θξάηνπο λα θηάζεη ζε
κηα θαηάζηαζε δηαξθνχο εηξήλεο θαηαθηψληαο νιφθιεξν ηνλ θφζκν, αλ είλαη δπλαηφ.
Σφηε κφλν ε επηβίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο είλαη απφιπηα εγγπεκέλε»175. Ζ
επίηεπμε κηαο παγθφζκηαο εγεκνλίαο απφ κηα θπξίαξρε αλψηεξε δχλακε, ζα έζεηε
θαη ην δηεζλέο ζχζηεκα ππφ έιεγρν θαη επνκέλσο ππφ πιήξε ηάμε θαη ηεξαξρία κε
απνηέιεζκα λα κελ ππήξρε πξφβιεκα ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ησλ επηκέξνπο
θξαηψλ. Χζηφζν, επεηδή ε δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο εγεκνλίαο, φπσο
ηνπιάρηζηνλ απνδεηθλχεη ε ηζηνξία, απνηειεί κηα νπηνπία, νη κεγάιεο δπλάκεηο
πξνβαίλνπλ ζε πην εθηθηνχο ζηφρνπο κεγηζηνπνίεζεο ηεο ηζρχνο ηνπο. πλνπηηθά,
θάζε κεγάιε δχλακε επηδηψθεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:
 Δπίηεπμε πεξηθεξεηαθήο εγεκνλίαο.
Καηά ηνλ Mearsheimer, ν κφλνο ηξφπνο γηα ηελ επίηεπμε παγθφζκηαο
εγεκνλίαο είλαη λα θαηαθέξεη κηα κεγάιε δχλακε λα έρεη ππξεληθή θπξηαξρία.
Χζηφζν, θάηη ηέηνην απνηειεί ςεπδαίζζεζε, θαζψο ν θχξηνο πεξηνξηζηηθφο
γεσγξαθηθφο

παξάγνληαο

δελ

επηηξέπεη

ηελ

πινπνίεζε

ελφο

ηέηνηνπ

εγρεηξήκαηνο. πλεπψο, νη κεγάιεο δπλάκεηο επηδηψθνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή
εγεκνλία, αιιά θαη ηνλ ηαπηφρξνλν απνθιεηζκφ ησλ αληηπάισλ ηνπο απφ ηελ
αιιαγή ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο εηο βάξνο ηνπο.
Γηα απηφ πξνηηκνχλ λα έρνπλ πεξηθεξεηαθνχο εγεκφλεο ζε άιιεο πεξηνρέο
ηνπ πιαλήηε, έηζη ψζηε λα αληαγσλίδνληαη απηνί κεηαμχ ηνπο θαη λα κελ
απεηινχλ ηνλ καθξηλφ πεξηθεξεηαθφ εγεκφλα. Αθφκε θαη αλ ε ηζρχο είλαη
κνηξαζκέλε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κηαο πεξηνρήο, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη πηζαλφο
εγεκφλα, ν καθξηλφο εγεκφλαο παξακέλεη απψλ ζηηο φπνηεο κεηαμχ ηνπο
ζπγθξνχζεηο θαη δηαθνξέο. Αλ πξνθχςεη λένο πηζαλφο εγεκφλαο, ηφηε θαη πάιη ν
καθξηλφο εγεκφλαο αθήλεη ηηο άιιεο κεγάιεο δπλάκεηο ηεο εθεί πεξηνρήο λα
αληηκεησπίζνπλ ηε λέα απεηιή (Buck-Passing Strategy). Παξεκβαίλεη κφλν, φηαλ
δεη φηη δελ κπνξνχλ λα απνθφςνπλ ηε λέα απεηιή, έηζη ψζηε λα ηζνξξνπήζεη θαη
πάιη ηελ θαηάζηαζε. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο ηα θξάηε θαηαβάιινπλ
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πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζνπλ θαιέο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηνλ αληίπαιν, έηζη
ψζηε ν ηειεπηαίνο λα επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζην θξάηνο-δφισκα, ελψ
παξάιιεια θξαηνχλ απνζηάζεηο απφ ην θξάηνο απηφ, γηα λα κελ παξαζπξζνχλ
ζηνλ πφιεκν ζην πιεπξφ ηνπ.
Παξφιν πνπ θάζε θξάηνο ζα ήζειε λα γίλεη πεξηθεξεηαθφο εγεκφλαο,
δπζηπρψο ην είδνο απηφ ζπαλίδεη. Γηα ηε ζέζε απηή ζα πξέπεη ην θξάηνο πνπ ηελ
επηδηψθεη λα είλαη πινπζηφηεξν απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ θαη λα θαηέρεη ηνλ
θαιχηεξν ζηξαηφ ζηελ πεξηνρή ηνπ. Μφλν νη ΖΠΑ θαηάθεξαλ λα απνηειέζνπλ
πεξηθεξεηαθφ εγεκφλα176.
 Μεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ ζε ζρέζε πάληα κε ηνπο αληηπάινπο.
Οη κεγάιεο δπλάκεηο επηδηψθνπλ αθαηάπαπζηα ηε κεγέζπλζε ησλ νηθνλνκηψλ
ηνπο, θαζψο ε νηθνλνκηθή ηζρχο είλαη απηή πνπ κεηαηξέπεη ηνλ πινχην ζε
ζηξαηησηηθή ηζρχ. Κξάηε κε κεγάιε νηθνλνκηθή επκάξεηα απνηεινχλ απεηιή, γηαηί
εχθνια κειινληηθά κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθή ζηξαηησηηθή ηζρχ177.
 Δμαζθάιηζε θπξίαξρεο ρεξζαίαο ζηξαηησηηθήο δχλακεο.
Μηα κεγάιε δχλακε πξέπεη λα έρεη βάζεηο ζε φζα πεξηζζφηεξα ζεκεία ηνπ
πιαλήηε γίλεηαη, θαζψο ν ζηξαηφο κε ηε βνήζεηα ηνπ λαπηηθνχ θαη ηεο αεξνπνξίαο
απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξνρήο. ηελ πξάμε, νη κεγάιεο δπλάκεηο
δελ μνδεχνπλ φιεο ηηο ακπληηθέο ηνπο δαπάλεο ζε ρεξζαίεο δπλάκεηο. Δμνπιίδνπλ θαη
ην λαπηηθφ θαη ηελ αεξνπνξία ηνπο, δπλάκεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηηο ρεξζαίεο
επηρεηξήζεηο, αιιά θξνληίδνπλ θαη γηα ηελ ππξεληθή ηνπο δχλακε. Καηά βάζε φκσο,
ηα θξάηε θξνληίδνπλ λα έρνπλ ηνλ πην νξγαλσκέλν θαη θαιά εθπαηδεπκέλν ζηξαηφ
ζηελ πεξηνρή ηνπο178.
 Δμαζθάιηζε ππξεληθήο θπξηαξρίαο σο κέγηζηεο ζεκαζίαο απνηξεπηηθφ κέζν.
Αλ κηα κεγάιε δχλακε εμαζθάιηδε ππξεληθή θπξηαξρία, ηφηε ζα γηλφηαλ θαη
παγθφζκηνο εγεκφλαο θαη ζα θπξηαξρνχζε ζηνλ θφζκν. Κάηη ηέηνην φκσο είλαη
εμαηξεηηθά δχζθνιν θαη αλέθηθην, φπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη. Δπηπιένλ, θαλείο δελ
κπνξεί λα βγεη ληθεηήο απφ έλαλ ππξεληθφ πφιεκν, αθνχ νη ζπλέπεηεο είλαη
θαηαζηξνθηθέο γηα ηνλ ίδην ηνλ πιαλήηε. πλεπψο, ν ζηφρνο απηφο κεηαθξάδεη ηελ
ηθαλφηεηα ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππξεληθή ηνπο δχλακε
176
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πεξηζζφηεξν σο απνηξεπηηθφ κέζν παξά σο ζεκείν εθθίλεζεο ελφο ππξεληθνχ
νιέζξνπ179.
Καηά ηνλ Δπηζεηηθφ Ρεαιηζκφ, ηα θξάηε ζπλεξγάδνληαη αθφκε θαη καδί κε ηηο
κεγάιεο δπλάκεηο, παξφιν πνπ κεξηθέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα πεηχρεη θαη λα
δηαηεξεζεί κηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζία. Γχν είλαη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο: ηα
πηζαλά θέξδε θαη ην ελδερφκελν ηεο εμαπάηεζεο. Οη κεγάιεο δπλάκεηο ζπλππάξρνπλ
ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν θάζε δχλακε κπνξεί λα
ζεσξήζεη ηελ άιιε σο αιεζηλφ ή πηζαλφ αληίπαιν θαη θαηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρεη
θακία εκπηζηνζχλε αλάκεζά ηνπο. Αθφκε θαη αλ ππάξμεη κηα ζπλεξγαζία, ε θάζε
πιεπξά ζθέθηεηαη ηα πηζαλά θέξδε πνπ ζα κνηξαζηνχλ. Δπηπιένλ, είλαη δχζθνιν λα
επηηεπρζεί ζπλεξγαζία, θπξίσο φηαλ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά θαη απφιπηα θέξδε.
Αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε εμαπάηεζεο απνκαθξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία.
Μέζα ζε έλα αληαγσληζηηθφ άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα, φπνπ ε θάζε ππεξδχλακε
πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ ηζρχ ηεο ζε βάξνο ησλ άιισλ θξαηψλ, ε
ζπλεξγαζία δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ειαρηζηνπνηήζεη ην δίιεκκα
αζθαιείαο180.
Σα ηζρπξά θξάηε έρνπλ αλάγθε απφ ρξήκαηα, ηερλνινγία θαη απαηηνχκελν
αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα λα ζηειερψζνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο δχλακε θαη λα θάλνπλ
πνιέκνπο. ηε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθή δξάζε ελφο θξάηνπο
αλαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ζηξαηησηηθή ηνπ ηζρχ θαη ζην θαηά πφζν απηή ε
ηζρχο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ αληίζηνηρε ζηξαηησηηθή δχλακε ησλ αληηπάισλ
ηνπ. Ζ ηζνξξνπία ηζρχνο είλαη απφιπηα ζπλψλπκε κε ηελ ηζνξξνπία ζηξαηησηηθήο
ηζρχνο.
Ζ ζηξαηησηηθή ηζρχο βαζίδεηαη ζην κέγεζνο θαη ζηε δχλακε ηνπο ζηξαηνχ,
ηνπ λαπηηθνχ θαη ηεο αεξνπνξίαο. Αθφκε θαη ζε έλαλ ππξεληθφ θφζκν, ν ζηξαηφο
απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. Οη λαπηηθέο θαη νη αεξνπνξηθέο
δπλάκεηο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ επηηπρψο ζε κηα ζηξαηησηηθή θαηάθηεζε, φκσο νη
πφιεκνη ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαζνξίδνληαη ζην έδαθνο. Σα πην ηζρπξά θξάηε είλαη
απηά πνπ θαηέρνπλ ηηο πην ηζρπξέο ρεξζαίεο δπλάκεηο.
Σα θξάηε ελδηαθέξνληαη, θαηά πξψηηζην ιφγν, γηα ηε ιαλζάλνπζα ηζρχ
(κέγεζνο πιεζπζκνχ θαη επίπεδν πινχηνπ), θαζψο απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ
αλάπηπμε
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ρξεζηκνπνηεί ηνλ πινχην σο παξάγνληα ππνινγηζκνχ ηεο ηζρχνο. Ο δείθηεο πνπ
εκθαλίδεη είλαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ. Χζηφζν, ν δείθηεο απηφο εκθαλίδεη
αδπλακίεο, θαζψο αλαθέξεηαη ζε νηθνλνκίεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη πάλσ θάησ ζην
ίδην επίπεδν αλάπηπμεο181.
Δπίζεο δελ κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ελφο
θξάηνπο κε ηελ θαηαλνκή ζηξαηησηηθήο δχλακήο ηνπ, θαζψο ηα θξάηε κεηαηξέπνπλ
ηνλ πινχην ηνπο ζε ζηξαηησηηθή δχλακε κε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ηθαλφηεηαο,
απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη δηαθνξεηηθή δνκή.

Σν ζεκαληηθφ είλαη λα

ππάξρνπλ ζηξαηνί κεγάινη, πνπ φκσο είλαη εμαηξεηηθά νξγαλσκέλνη, ηζρπξνί θαη
πνιχ θαιά εθπαηδεπκέλνη.
πκπεξαζκαηηθά, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε
δηαλνκή ηνπ πινχηνπ ζε ζηξαηησηηθά πξνγξάκκαηα κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ,
φπσο ππάξρεη θαη δηαθνξά ζηε ζεκαζία πνπ δίλνπλ ζηε ζηξαηησηηθή ηζρχ. Αθφκε, ε
δηαθνξά

ζηελ

νξγάλσζε,

εθπαίδεπζε

θαη

ζηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

ηνπ

ζηξαηησηηθνχ δπλακηθνχ επεξεάδνπλ επίζεο ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο. Παξφιν πνπ ν
πινχηνο απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηησηηθήο δχλακεο, είλαη απίζαλν λα
εμηζψζεη θαλείο ηνλ πινχην κε ηε ζηξαηησηηθή δχλακε182.
Όζνλ αθνξά ηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ, ν Mearsheimer πέξα απφ ηελ επηξξνή ηεο
αλαξρίαο, πνπ απνηειεί εμ αξρήο ηνλ βαζηθφ παξάγνληα πξφθιεζεο θαη ξνπήο ησλ
θξαηψλ πξνο ηνλ πφιεκν ζχκθσλα εμάιινπ κε φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο
ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, ζπλδπάδεη ηελ πνιηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ
θιαζζηθή ηζνξξνπία ηζρχνο γηα λα εξκελεχζεη κηα ζεηξά απφ πνιέκνπο. ηνλ
Δπηζεηηθφ Ρεαιηζκφ, φπσο θαη ζηνλ Γνκηθφ ή Ακπληηθφ Ρεαιηζκφ, ε πνιηθφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο επεξεάδεη απνθαζηζηηθά ηελ πηζαλφηεηα ηνπ πνιέκνπ. Ζ δηαθνξά ζηνλ
Δπηζεηηθφ Ρεαιηζκφ έγθεηηαη ζηηο ηζρπξφηεξεο δπλάκεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζην
θαηά πφζν ππάξρεη ηζνξξνπία ηζρχνο κεηαμχ ηνπο. Με βάζε απηφλ ηνλ ζπιινγηζκφ ν
Mearsheimer μερσξίδεη ηελ δεκηνπξγία ηεζζάξσλ εηδψλ ζπζηεκάησλ183:
1. Με ηζνξξνπεκέλν Γηπνιηθφ χζηεκα
2. Ηζνξξνπεκέλν Γηπνιηθφ χζηεκα
3. Με Ηζνξξνπεκέλν Πνιππνιηθφ χζηεκα
181
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4. Ηζνξξνπεκέλν Πνιππνιηθφ χζηεκα
Σν κε ηζνξξνπεκέλν Γηπνιηθφ χζηεκα απνηειεί πεξηζζφηεξν έλα ζεσξεηηθφ
θαηαζθεχαζκα, παξά έλα επαιεζεχζηκν θαηλφκελν. Δίλαη ην ζχζηεκα πνπ ιφγσ ηεο
έληνλεο αζπκκεηξίαο ηζρχνο αλάκεζα ζηηο δχν ηζρπξφηεξεο δπλάκεηο ηνπ
ζπζηήκαηνο, αληαγσλίδνληαη ε κία ηελ άιιε ζηελ πνξεία γηα ηελ επίηεπμε ηεο
εγεκνλίαο. Σν ηζνξξνπεκέλν Γηπνιηθφ χζηεκα, είλαη απηφ πνπ θαηά ηνλ Γνκηθφ
Ρεαιηζκφ ηνπ Waltz είλαη θαη ην πην ζηαζεξφ ζχζηεκα, φπσο έρνπκε αλαθέξεη
παξαπάλσ. Αληίζεηα, ηα πνιππνιηθά ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο
πηζαλφηεηεο πξνζθπγήο ζε πφιεκν. Σν κε ηζνξξνπεκέλν πνιππνιηθφ ζχζηεκα είλαη
απηφ, ζην νπνίν ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο ηζρπξέο δπλάκεηο θπξηαξρνχλ, αιιά κηα απφ
απηέο είλαη ελ δπλάκεη εγεκνληθή δχλακε. Σν ηζνξξνπεκέλν πνιππνιηθφ ζχζηεκα
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο κεγάιεο δπλάκεηο, πνπ φκσο θακία δελ έρεη
ηνλ ηίηιν ηεο εγεκνλίαο, ελψ ππάξρεη θαη ζρεηηθή ηζνξξνπία ηζρχνο κεηαμχ ηνπο.
Σν δηπνιηθφ είλαη ην ζχζηεκα πνπ παξάγεη ην ιηγφηεξν πνζνζηφ θφβνπ
κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ.

Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή ζπλήζσο ππάξρεη κηα

δπλαηή ηζνξξνπία ηζρχνο κεηαμχ ησλ δχν θπξίαξρσλ δπλάκεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Πνιππνιηθά ζπζηήκαηα ρσξίο πηζαλφ εγεκφλα, (balanced multipolarity) παξάγνπλ
ιηγφηεξν θφβν απφ ην πνιππνιηθφ ζχζηεκα κε πηζαλφ εγεκφλα(unbalanced
multipolarity), αιιά πεξηζζφηεξν θφβν απφ ην δηπνιηθφ ζχζηεκα. Σέινο, νη κεγάιεο
δπλάκεηο ηείλνπλ λα ηξνκνθξαηνχλ θξάηε κε κεγάινπο πιεζπζκνχο θαη αλεξρφκελε
νηθνλνκία αθφκε θαη αλ ηα θξάηε απηά δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα κεηαηξέςνπλ ηε
δχλακή ηνπο απηή ζε ζηξαηησηηθή184.
χκθσλα κε ηνλ Jack Levy θαη ηνλ Richard Rosecrance, ζην δηπνιηθφ
ζχζηεκα, νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ησλ δχν πφισλ είλαη κηθξφηεξεο ζε
αξηζκφ, αιιά ηζρπξφηεξεο ζε έληαζε. Αληίζεηα, ζε έλα πνιππνιηθφ ζχζηεκα, νη
πηζαλφηεηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ είλαη
κεγαιχηεξεο θαη κάιηζηα κηθξφηεξεο έληαζεο. Ζ αληίζηξνθε ζρέζε πνπ ζεκεηψλεηαη
κεηαμχ ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο έληαζεο κηαο ζχγθξνπζεο βαζίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο
ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα. Ζ αιιαγή ζηελ θαηαλνκή
ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ γελλά κηα αληζνξξνπία κεηαμχ ηεο παιηάο θαη ηεο
θαηλνχξγηαο ηάμεο πξαγκάησλ, ζηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.
Απηή ε αληζνξξνπία, φπσο ππνζηεξίδεη o Jack Levy, κπνξεί λα επέιζεη είηε απφ έλαλ
184 184
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εγεκνληθφ πφιεκν, είηε απφ κηα ζεηξά πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο πνιέκνπο185.
Ο Mearsheimer ζπκθσλεί κε ηνλ Waltz θαη ηνλ Levy φηη ηα πνιππνιηθά
ζπζηήκαηα είλαη πην επηξξεπή ζηνπο πνιέκνπο απφ ηα δηπνιηθά ζπζηήκαηα θαη
ηδηαίηεξα εθείλα ηα πνιππνιηθά ζπζηήκαηα πνπ απνηεινχληαη απφ ηζρπξά θξάηε,
δειαδή κειινληηθνχο πηζαλνχο εγεκφλεο.

Σα πνιππνιηθά ζπζηήκαηα είλαη πην

επάισηα ζηηο ζπγθξνχζεηο, γηαηί νη ζπκκαρίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη έρνπλ εμαηξεηηθά
ραιαξή δνκή, ελψ νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κηθξψλ θξαηψλ ησλ δηαθφξσλ
ζπλαζπηζκψλ κπνξνχλ λα μεζπάζνπλ εχθνια θαη κάιηζηα κε ηνλ θίλδπλν λα
παξαζχξνπλ θαη ηηο κεγάιεο δπλάκεηο, κηιψληαο πηα γηα γεληθεπκέλε ζχγθξνπζε.
Δμάιινπ, ν κεγάινο αξηζκφο δπλάκεσλ πνιιαπιαζηάδεη ηνλ αληαγσληζκφ ηζρχνο,
ππάξρεη δπζθνιία επίηεπμεο ζπκκεηξηθήο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα,
αδπλακία ηζνξξνπίαο ηζρχνο ζην ζχζηεκα186.
πλνπηηθά, θαη ν Δπηζεηηθφο Ρεαιηζκφο δελ παξνπζηάδεη ην πνιππνιηθφ
ζχζηεκα σο ζηαζεξνπνηεηηθφ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απνηειείηαη απφ
κεγάιεο δπλάκεηο πεξίπνπ ζπκκεηξηθήο ηζρχνο. Ζ δηθαηνινγία είλαη φηη φια ηα θξάηε
έρνπλ σο βαζηθφ ηνπο ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηζρχνο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
επηηχρνπλ ηελ πνιππφζεηε εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζήο ηνπο. Σν θαζεζηψο
αβεβαηφηεηαο πνπ δεκηνπξγεί ην ίδην ην άλαξρν ζχζηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θφβν
θαη ηελ θαρππνςία ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ θξαηψλ, αλαγθάδεη θάζε
δχλακε λα πξνβαίλεη ζε έλαλ αέλαν αγψλα αληαγσληζκνχ ηζρχνο, κε ζπρλφ
απνηέιεζκα ηηο πηζαλφηεηεο ιαλζαζκέλσλ εθηηκήζεσλ θαη αληηδξάζεσλ. Ζ επηβίσζε
κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ επίηεπμε ηεο παγθφζκηαο εγεκνλίαο ή πεξηζζφηεξν
πηζαλφ ηελ πεξηθεξεηαθή εγεκνλία. Ηδηαίηεξα ην κε ηζνξξνπεκέλν πνιππνιηθφ
ζχζηεκα εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν επηξξεπέο ζηηο ζπγθξνχζεηο, θαζψο ζε απηφ είλαη
πνπ ν ελ δπλάκεη εγεκφλαο έρνληαο ζπγθεληξψζεη ζεκαληηθή ηζρχ ζε ζρέζε κε ηηο
άιιεο κεγάιεο δπλάκεηο, κπνξεί λα πξνζθχγεη ην γξεγνξφηεξν ζε πφιεκν κε
ζεκαληηθέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο.
Ζ δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη φρη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
κεγάισλ δπλάκεσλ, είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
θξαηψλ θαη ηελ αλαδήηεζε ηζρχνο θαη εγεκνλίαο. Ο Mearsheimer, ζχκθσλνο κε ηνλ
Waltz, δελ απνδέρεηαη ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Morgenthau φηη ηα θξάηε ζπκπεξηθέξνληαη
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επηζεηηθά, επεηδή είλαη ζηε θχζε ηνπο. Σα θξάηε αθνινπζνχλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζήο ηνπο, κέζα ζε έλα άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα.

5. πκπεξάζκαηα

ησλ

ζεσξεηηθώλ

Πξνζεγγίζεσλ

ηνπ

Ρεαιηζκνύ ζε ζρέζε κε ηα Αίηηα Πνιέκνπ – Αδπλακίεο ζηελ
εξκελεία ησλ αηηηώλ πνιέκνπ
Ο Κιαζζηθφο Ρεαιηζκφο ησλ Θνπθπδίδε187, Μαθηαβέιη188 θαη Hans
Morgenthau189, θαζψο θαη ν Νενξεαιηζκφο (Ακπληηθφο Ρεαιηζκφο) ηνπ Kenneth
Waltz190 θαη Δπηζεηηθφο Ρεαιηζκφο ηνπ John Mearsheimer191 , δηαθέξνπλ ζε θαίξηα
δεηήκαηα πνπ είλαη ηα εμήο:
 ηα Αίηηα χγθξνπζεο:
Oη Κιαζηθνί Ρεαιηζηέο απνδίδνπλ ηα αίηηα ζχγθξνπζεο ζηελ αλζξψπηλε βίαηε
θχζε. Ο Μαθηαβέιη πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε ζπλερψλ πνιέκσλ, ζηνπο νπνίνπο νη
εγεκφλεο αλαγθάδνληαη λα θαηαθεχγνπλ, πξνθεηκέλνπ δηα ηεο βίαο λα δηαζθαιίδνπλ
ηελ εμνπζία ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα ειέγρνπ ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπο. Ο Μαθηαβέιη
εληνπίδεη ηα αίηηα πνιέκσλ ζηελ αλζξψπηλε θχζε, αιιά θαη ζηηο απαηηήζεηο
δηαηήξεζεο ηεο εζσηεξηθήο ζπλέρηζεο ηεο εμνπζίαο, ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο. Ζ εμνπζία
εδψ, ηζνδπλακεί κε ηελ ηζρχ θαη ηελ επέθηαζε192.
Ο Morgenthau αθνινπζψληαο ηνλ Μαθηαβέιη, βιέπεη ηελ έλλνηα ηεο ηζρχνο
κέζα απφ ην πξνθίι ηνπ αηφκνπ, πνπ θαηαθέξλεη λα ειέγρεη ηελ ζθέςε θαη ηε δξάζε
ηνπ άιινπ. Σν άηνκν θαηά ηνλ Morgenthau, επηδηψθεη ηελ επηβίσζή ηνπ, ηε
δηαηψληζε ηεο χπαξμήο ηνπ θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηα άιια άηνκα. Άξα αθφκε θαη ε
θαηάζηαζε αλαξρίαο δελ κπνξεί λα εμαιείςεη ηελ ηάζε ησλ αηφκσλ γηα ηζρχ193. Απφ
ηελ άιιε πιεπξά, νη Γνκηθνί Ρεαιηζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ην αίηην ζχγθξνπζεο
βξίζθεηαη ζηελ άλαξρε θχζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε δνκή
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ηνπ194. Ο Παηέξαο ηνπ Ρεαιηζκνχ195, ν Θνπθπδίδεο, ζην έξγν ηνπ Ηζηνξία ηνπ
Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ196, παξαηεξεί, φπσο αλαιχζακε πην πάλσ, φηη ε έιιεηςε
χπαξμεο αλψηεξεο νξγαλσκέλεο αξρήο ζην δηεζλέο ζχζηεκα είλαη απηή πνπ
επζχλεηαη γηα ηελ αλαξρία πνπ επηθξαηεί ζε απηφ.
 ηνπο θπξίαξρνπο ζηφρνπο ησλ θξαηψλ:
Οη Κιαζζηθνί Ρεαιηζηέο ζεσξνχλ σο θπξίαξρν ζηφρν ελφο θξάηνπο ηελ
αδηάιεηπηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηζρχνο ηνπο, φρη κφλν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
επηβίσζήο ηνπ, αιιά θαη γηα ηε δπλαηφηεηα θαη επρέξεηα επέθηαζήο ηνπ. Ο Edward
Carr, σο θιαζζηθφο Ρεαιηζηήο, ππνζηεξίδεη φηη ε ηζρχο θαη θπξίσο ε ζηξαηησηηθή
ηζρχο, απνηειεί δσηηθφ ζηνηρείν επηβίσζεο ελφο θξάηνπο. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ηνλ
ιφγν άζθεζε ηζρχνο, ν Carr ζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ε ηζρχο γελλά πάληα κεγαιχηεξε
επηζπκία γηα ηζρχ197. Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Reinhold Niebuhr, «θακία δπλαηφηεηα
θαζνξηζκνχ θάπνησλ νξίσλ αλάκεζα ζηελ επηζπκία γηα δσή θαη ζηελ επηζπκία γηα
ηζρχ»198. Οη Γνκηθνί Ρεαιηζηέο ζεσξνχλ σο θπξίαξρν ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο
αζθάιεηαο ησλ θξαηψλ, ε νπνία δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο επαξθνχο
ηζρχνο 199.
O Kenneth Waltz, ζε αληίζεζε κε ηνλ Morgenthau, δελ απνδίδεη ην θπλήγη
ηζρχνο ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, αιιά ζηελ έκθπηε αλάγθε ησλ θξαηψλ γηα
επηβίσζε. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ηα θξάηε παζρίζνπλ γηα ηελ εγγχεζε ηεο αζθάιεηάο
ηνπο. Ζ αλαξρία ζην δηεζλέο ζχζηεκα είλαη απηή πνπ σζεί ηα θξάηε λα ςάρλνπλ
ηξφπνπο εγγχεζεο ηεο αζθάιεηάο ηνπο ζηνλ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ ηζρχνο. Ζ
ιχζε ζην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ελφο θξάηνπο, ηελ νπνία πξψηνο ν Θνπθπδίδεο
έζεζε, είλαη ε αχμεζε ηεο δχλακεο ελφο θξάηνπο, δειαδή ε ελίζρπζε ησλ
ζπληειεζηψλ ηζρχνο ηνπ (ζηξαηησηηθή, νηθνλνκηθή, γεσγξαθηθή ηζρχο200).
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Παξφιν πνπ θαη νη δχν ζεσξίεο ηνπ Ρεαιηζκνχ, (Κιαζζηθφο Ρεαιηζκφο –
Γνκηθφο Ρεαιηζκφο) πεξηιακβάλνπλ αίηηα πνιέκνπ, πνπ βαζίδνληαη ζηε δνκή ηνπ
άλαξρνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, δελ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εζθαικέλεο
αληηιήςεηο ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ, θαζψο θαη ζηηο εζληθέο δνκέο ιήςεο απνθάζεσλ
πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αίηηα πνιέκνπ. Μφλν ν Θνπθπδίδεο θαηαθεχγεη ζηε
ζεκαζία ηνπ αηνκηθνχ επηπέδνπ αλάιπζεο. χκθσλα κε ηνλ Θνπθπδίδε, θαη ηα
επηηειεία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ θξαηψλ, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ
λα νδεγήζνπλ ηα θξάηε ζε ζπγθξνχζεηο θαη ζε κε επηθεξδείο πνιέκνπο.
O Morgenthau αλαγλσξίδεη δχν πεγέο ζχγθξνπζεο: ηελ αλζξψπηλε επηζπκία
γηα ηζρχ θαη ηελ επηζπκία γηα απφθηεζε ζπαλίσλ πεγψλ, κε ειάρηζηε έκθαζε ζηε
δεχηεξε αηηία. ην βηβιίν ηνπ Politics among Nations δελ έρεη θάλεη θακία αλαθνξά
ζηα αίηηα πνιέκνπ, παξφιν πνπ αθήλεη λα ππνλννχληαη ππνζέζεηο. Ο ίδηνο έδσζε
κέγηζηε ζεκαζία ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηζρχνο, ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο απηνζθνπφ
θάζε θξάηνπο, αιιά δελ πξνρψξεζε ζηε δηάξζξσζε ηεο ηζρχνο. Παξέκεηλε κφλν ζηε
ζεκαζία ηεο ηζρχνο, φζνλ αθνξά ηελ χπαξμή ηεο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ.
Ο Γνκηθφο Ρεαιηζκφο δίλεη θεληξηθφ ξφιν ζηε ζρεηηθή ηζρχ, ρσξίο λα
πξνηείλεη θάπνηα κέζνδν εθηίκεζεο ή απνηίκεζήο ηεο. Αληίζεηα, ζηνλ Δπηζεηηθφ
Ρεαιηζκφ, ν Mearsheimer πξνρσξάεη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ιαλζάλνπζαο θαη
πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ζέηεη πην ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
ηζρχνο. ην Δπηζεηηθφ Ρεαιηζκφ, ε θπξίαξρε πεγή ηζρχνο είλαη ν πινχηνο. Παξφιν
πνπ επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία κεηαηξνπήο ηνπ πινχηνπ ζε ζηξαηησηηθή ηζρχ, ν
Mearsheimer δελ εμεγεί ζηελ αλάιπζή ηνπ πψο επηηπγράλεηαη απηή ε κεηαηξνπή. Ζ
δηαθνξά φκσο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πξνβαίλεη ζε ζαθή ππνινγηζκφ ηεο
ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, ρξεζηκνπνηψληαο σο δείθηε ηε ρεξζαία ζηξαηησηηθή ηζρχ201.
Ο Edward Carr ζην Twenty Years‟ Crisis202 αλαθέξεη κφλν κηα ππφζεζε
αηηίσλ πνιέκνπ: ην ξίζθν πνιέκνπ είλαη κεγαιχηεξν, φηαλ ηζρπξά θξάηε
εκθαλίδεη έλα πιαίζην αλάιπζεο πνπ εμεγεί ηε γέλλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηζρχνο. ηνλ ππξήλα
απηήο ηεο αλάιπζεο βξίζθεηαη ε αιιειέλδεηε ζρέζε κεηαμχ ζηξαηησηηθήο (λαπηηθφ) ηζρχνο,
δηπισκαηηθήο (ζπκκαρίεο) ηζρχνο θαη νηθνλνκηθήο (πινχηνο) ηζρχνο. ηελ ηζηνξία ηνπ
Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, ε Αζήλα κέζσ ησλ ζπκκαρηψλ ηεο, θαηάθεξε λα εληζρπζεί νηθνλνκηθά
θαη ζηξαηησηηθά (θπξίσο ζην λαπηηθφ) θαη λα γίλεη ζεκαληηθή δχλακε. Ζ γξήγνξε αλάπηπμε ηεο
αζελατθήο θπξηαξρίαο θαη ε ζέζε ηεο ζηνλ ηφηε ειιεληθφ θφζκν σο κηα εγεκνληθή δχλακε, αλάγθαζε
ηε πάξηε λα πξνβεί ζε πφιεκν, πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ην status quo θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ
απνθνπή ηεο αχμεζεο ηεο αζελατθήο ηζρχνο. Αζαλάζηνο Πιαηηάο, Γηεζλείο ρέζεηο θαη ηξαηεγηθή
ζηνλ Θνπθπδίδε, εθδ. Δζηία, ζει. 47-51.
201
John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great power Politics, W.W. Norton &Company, New York,
2001,p.82.
202
Edward H. Carr, Ζ εηθνζαεηήο Κξίζε 1919-1939, Δηζαγσγή ζηε κειέηε ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ,
εθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2005. ,p.150.

76

απνιακβάλνπλ ιηγφηεξα πξνλφκηα απφ απηά πνπ ηνπο επηηξέπεη ε δχλακή ηνπο, ελψ
αλαθέξεη φηη νη πφιεκνη πνπ μεθηλνχλ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ θξαηψλ ζχληνκα
γίλνληαη πφιεκνη επεθηαηηθνί203. ην πιαίζην ηνπ άλαξρνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο,
απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, λα νδεγεί ηα κε ηθαλνπνηεκέλα θξάηε ζηελ αιιαγή ηεο
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, θαη θαηά ζπλέπεηα ζε ζχγθξνπζε, πξνθεηκέλνπ ηα
ηειεπηαία λα κε βξεζνχλ ζε δπζρεξέζηεξε ζέζε ζε θάπνην κειινληηθφ πφιεκν.
Ο Kenneth Waltz πξνβάιιεη κηα ππφζεζε αηηηψλ πνιέκνπ: ην ξίζθν πνιέκνπ
είλαη κεγαιχηεξν ζε έλα πνιππνιηθφ ζχζηεκα απφ φ,ηη ζε έλα δηπνιηθφ204. Ο John
Mearsheimer απνδίδεη ηελ αηηία ησλ ζπγθξνχζεσλ φρη κφλν ζηελ αλάγθε απφθηεζεο
ηζρχνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ελφο θξάηνπο, αιιά θαη ζηελ επεθηαηηθή
πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ θπξίσο ηα εγεκνληθά θξάηε, σο ηε κνλαδηθή επίηεπμε ηεο
απφιπηεο αζθάιεηαο 205.
Δπηπιένλ, απηφ πνπ παξαηεξεί ν Robert Keohane είλαη φηη ε Ρεαιηζηηθή
ρνιή δελ παξέρεη ζεκαληηθέο ειπίδεο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ
αηηηψλ πνιέκνπ. ηνλ Κιαζηθφ Ρεαιηζκφ, ε πξνυπνηηζέκελε ζπλζήθε αλάιπζεο,
είλαη φηη ε ηζρχο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε γηα πφιεκν θαη φηη ν πφιεκνο πξνθχπηεη
απφ ηελ αλάγθε επαχμεζεο ηεο ηζρχνο, σο εθαξκνγή ηκπεξηαιηζηηθψλ επεθηαηηθψλ
πνιηηηθψλ. Δδψ ηα δχν θαηλφκελα, πφιεκνο θαη ηζρχο, αιιειεμαξηψληαη. ηνλ
Γνκηθφ Ρεαιηζκφ, ε ηζρχο απνθηάηαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επηβίσζε ησλ θξαηψλ,
ππφ θαζεζηψο δηεζλνχο αλαξρίαο. Δδψ, ε δηεζλήο αλαξρία απνηειεί πξνυπνηηζέκελε
ζπλζήθε θαη φρη αίηην πνιέκνπ206.
Καηά ζπλέπεηα, ε Ρεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ππνδεηθλχεη ην πξφβιεκα ηεο
ζχγθξνπζεο, ρσξίο λα καο δίλεη ιχζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ αηηηψλ
πνιέκνπ, φπσο επηηπρεκέλα ππνζηεξίδεη ν Stephen Van Evera207. Απηή ε αδπλακία
πξνθχπηεη απφ ηελ έληνλε βάζε πνπ δίλνπλ νη Γνκηθνί Ρεαιηζηέο ζηε δνκή ηνπ
203
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δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, αγλνψληαο κηα ζεηξά απφ πηζαλέο παξαλνήζεηο πνπ
ζπκβαίλνπλ ζε θξαηηθφ επίπεδν θαη ζπλππάξρνπλ ζηηο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ, ζην
πιαίζην ηνπ άλαξρνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο208.
Καηά ηνλ John Mearsheimer, εθθξαζηή ηνπ Δπηζεηηθνχ Ρεαιηζκνχ, ε
ζχγθξνπζε είλαη θνηλή κεηαμχ ησλ θξαηψλ, θαζψο ην δηεζλέο ζχζηεκα δεκηνπξγεί
ηζρπξά θίλεηξα γηα επίζεζε. Ζ επηζπκία γηα θαηάθηεζε φιν θαη κεγαιχηεξεο ηζρχνο
δελ εμαληιείηαη, θπξίσο ζηηο κεγάιεο δπλάκεηο, αλ δελ επηηεπρζεί ν απφιπηνο ζηφρνο
πνπ είλαη ε παγθφζκηα εγεκνλία. Σε ζηηγκή πνπ θαλέλα θξάηνο δελ έρεη πεηχρεη
αθφκε ηνλ ζηφρν απηφ, ν θφζκνο είλαη θαηαδηθαζκέλνο ζε έλαλ αέλαν αληαγσληζκφ
θαη ζε ζπγθξνχζεηο. Χο ζπλέπεηα, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε φηη ηειηθά, ε ηζνξξνπία
ηζρχνο δελ πξνζθέξεη πάληα νθέιε θαη εηξήλε ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη φηη ε αλαξρία
νδεγεί ζε ζπγθξνχζεηο, παξά ηελ πίζηε πνπ δίλεη ν Waltz ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ
δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ηζνξξνπίαο ηζρχνο 209.
Ο Kenneth Waltz, φπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, ππνζηεξίδεη αληίζεηα, φηη ε
αλαξρία ηείλεη λα νδεγεί ηα θξάηε λα ζπκπεξηθέξνληαη ακπληηθά θαη λα πξνβαίλνπλ
ζηε δηαηήξεζε παξά ζηελ αλαηξνπή, φπσο ππνζηεξίδεη ν Morgenthau, ηεο
ηζνξξνπίαο ηζρχνο. Χζηφζν, φηαλ νη κεγάιεο δπλάκεηο ζπκπεξηθέξνληαη επηζεηηθά,
ηα ππφινηπα θξάηε ζπζπεηξψλνληαη θαηά ηνπ αληηπάινπ θαη ζέηνπλ εκπφδηα ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ λα απνθηήζεη ηζρχ. Γηα ηνλ Waltz, ε ηζνξξνπία ζέηεη φκεξν ηελ
επίζεζε. Οη κεγάιεο δπλάκεηο δελ πξέπεη λα απνθηήζνπλ πνιχ κεγάιε ηζρχ, επεηδή
είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζεη ηα ππφινηπα θξάηε ελαληίνλ ηνπο210. Όζνλ φκσο αθνξά
ηα αίηηα πνιέκνπ, ν Waltz αλάγεη απηέο ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα. Όκσο, φπσο
αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ε έιιεηςε αλψηαηεο ξπζκηζηηθήο αξρήο ζην δηεζλέο
ζχζηεκα απνηειεί πξνυπνηηζέκελε ζπλζήθε θαη φρη αίηην ζχγθξνπζεο211.
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εκαληηθή δηαθνξά φκσο ππάξρεη θαη κεηαμχ ησλ Δπηζεηηθψλ θαη Ακπληηθψλ
Ρεαιηζηψλ (θαη νη δχν Θεσξίεο ηνπ Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ-Νενξεαιηζκνχ), φπσο
επηζεκαίλεη ν John Mearsheimer ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα ηζνξξνπίαο ηζρχνο. Σφζν
ζηνπο ακπληηθνχο φζν θαη ζηνπο επηζεηηθνχο Ρεαιηζηέο, ηα θξάηε πξνβαίλνπλ ζηελ
αλαδήηεζε ηζρχνο κε θχξην ζηφρν λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο ζε έλα
άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα. ηνπο ακπληηθνχο ξεαιηζηέο, ε δνκή ηνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο παξέρεη ζηα θξάηε ειάρηζηα θίλεηξα αλαδήηεζεο επηπιένλ ηζρχνο. Ζ
δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο ηζρχνο, παξά ε ζπλερήο αχμεζή ηεο, απνηειεί ηνλ θχξην
ζηφρν ησλ θξαηψλ. Αληίζεηα, νη επηζεηηθνί ξεαιηζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη status quo
δπλάκεηο δελ ππάξρνπλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα, επεηδή αθξηβψο ην ίδην ην δηεζλέο
ζχζηεκα δεκηνπξγεί ηζρπξά θίλεηξα γηα ηα θξάηε λα πξνβνχλ ζηελ απφθηεζε ηζρχνο
ζε βάξνο άιισλ θξαηψλ θαη λα έρνπλ πιενλέθηεκα. Ο θχξηνο ζηφρνο θαηά ηνπο
επηζεηηθνχο ξεαιηζηέο είλαη λα γίλνπλ εγεκφλεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα.
Σφζν ν Δπηζεηηθφο Ρεαιηζκφο φζν θαη ν Κιαζζηθφο Ρεαιηζκφο παξνπζηάδνπλ
ηα θξάηε σο ακείιηθηνπο θπλεγνχο ηζρχνο. Ζ δηαθνξά είλαη φηη ν Δπηζεηηθφο
Ρεαιηζκφο απνξξίπηεη ηελ έκθπηε ηάζε ησλ θξαηψλ γηα ηελ απφθηεζε ηζρχνο. Σα
θξάηε δηεθδηθνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξε ηζρχ ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα, γηα λα
εμαζθαιίζνπλ δχλακε θαη λα επηβηψζνπλ. Ζ επηβίσζε είλαη απηή πνπ αλαγθάδεη ηα
θξάηε λα έρνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ θπγή ζηνλ πφιεκν δελ απνηειεί κηα
ηδενινγηθή ζηαπξνθνξία ή εθζηξαηεία, αιιά έλαλ αθαηάπαπζην αγψλα γηα ηελ
απφθηεζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηζρχνο θαη εμνπζίαο212.
Απφ ηελ άιιε, ν Κιαζζηθφο Ρεαιηζκφο έρνληαο σο βάζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο θάζε θξάηνπο, κέζσ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο ηζρχνο, ζε
ζρέζε πάληα κε άιια θξάηε, ππνζηεξίδεη φηη ηα θξάηε πξνβαίλνπλ ζε επεθηαηηθέο
πνιηηηθέο επηινγέο, φηαλ θαη κφλν φηαλ ε ηζρχο ηνπο ην επηηξέπεη. Σα θξάηε δελ
αθνινπζνχλ επεθηαηηθέο πνιηηηθέο νπνηεδήπνηε. Αθφκε θαη αλ ην θάλνπλ, νη
θηλήζεηο ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη κε νξζνινγηθφ ηξφπν ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ
ειαρηζηνπνηνχλ ην θφζηνο θαη ην ξίζθν, ζε πεξηνρέο πνπ είλαη πην αλίζρπξεο απφ
απηνχο θαη φηαλ ε ηζρχο ηνπο απμάλεηαη. Όπσο επηζεκαίλεη ν Robert Gilpin «φια ηα
θξάηε αλαδεηνχλ ηνλ έιεγρν αθφκε θαη ηεο κηθξφηεξεο εδαθηθήο επηθξάηεηαο, ηεο
ζπκπεξηθνξάο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ησλ άιισλ θξαηψλ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν
ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κφλν ηα εχπνξα θξάηε
212
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έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζνπλ ηέηνηεο επηινγέο»213.
Ο Ακπληηθφο Ρεαιηζκφο αθνινπζεί κηα πην ήπηα ζηάζε απέλαληη ζηηο πηέζεηο
πνπ αζθεί ην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα ζηα θξάηε. Τπνζηεξίδεη φηη ηα θξάηε
αλαδεηνχλ ηελ αζθάιεηα. Μφλν φηαλ απεηιείηαη ε αζθάιεηά ηνπο απφ άιια θξάηε,
πξνβαίλνπλ ζε πξνζπάζεηεο ειέγρνπ θαη επέθηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θξάηε
επηιέγνπλ επεθηαηηθέο πνιηηηθέο ζε ζπλζήθεο αλαζθάιεηαο ελαληίνλ ηζρπξψλ θξαηψλ
κε επηζεηηθέο δηαζέζεηο. ε πεξηβάιινλ απνπζίαο θάπνηαο νξαηήο απεηιήο, ηα θξάηε
δελ έρνπλ θίλεηξν λα αθνινπζήζνπλ επεθηαηηθή πνιηηηθή. Γειαδή κε ιίγα ιφγηα, ηα
θξάηε επεθηείλνληαη, φρη φηαλ κπνξνχλ ή φηαλ ην επηηξέπεη ε ηζρχο ηνπο, αιιά φηαλ
αλαγθάδνληαη λα ην θάλνπλ214. Τπέξκαρνη απηήο ηεο ζέζεο ηνπ Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ
είλαη ηφζν o Stephen Van Evera, φζν θαη νη John Hertz θαη Stephen Walt215.
Ο John Hertz αλαθέξεη φηη ε επεθηαηηθή πνιηηηθή επηινγή ελφο θξάηνπο
πξνέξρεηαη, φρη απφ ηα απμεκέλα επίπεδα ηζρχνο, αιιά απφ ην απμεκέλν επίπεδν
αλαζθάιεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν John Hertz ππνζηεξίδεη φηη: «ζε θαηάζηαζε
αλαξρίαο, ην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο πεγάδεη απφ ηνλ ακνηβαίν θφβν θαη θαρππνςία,
αλαγθάδνληαο ηα θξάηε λα αληαγσλίδνληαη γηα πεξηζζφηεξε ηζρχ, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζνπλ πεξηζζφηεξε αζθάιεηα… ζεσξψ φηη ην δίιεκκα αζθαιείαο θαη φρη
παξάγνληεο, φπσο ε επηζεηηθφηεηα ή ε επηζπκία γηα πεξηζζφηεξν πινχην, απνηειεί ην
βαζηθφ αίηην ηεο αλαδήηεζεο φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηζρχνο απφ ηα θξάηε θαη θαηά
ζπλέπεηα, ην αίηην ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηνπο»216.
Οη Stephen Van Evera θαη Stephen Walt ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπζηεκηθή αηηία
άζθεζεο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ θξαηψλ λα «αγνξάζνπλ»
αζθάιεηα. Κξηηηθάξνπλ ηε βαζηθή ππφζεζε ηνπ Κιαζζηθνχ Ρεαιηζκνχ, φηη κφλν
ηζρπξά θξάηε έρνπλ επεθηαηηθέο δηαζέζεηο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη θαη ηα κηθξά
αλίζρπξα θξάηε ηείλνπλ λα είλαη πην επηζεηηθά απφ ηζρπξά θξάηε. Όηαλ ε άκπλα έρεη
ζηξαηησηηθφ πιενλέθηεκα, ηα θξάηε είλαη πην πηζαλφ λα αηζζάλνληαη αζθάιεηα θαη
λα αθνινπζνχλ ήπηεο πνιηηηθέο επηινγέο. Γειαδή, ηα θξάηε είλαη πην πηζαλφ λα
αθνινπζήζνπλ επεθηαηηθή πνιηηηθή δξάζε, φηαλ αηζζάλνληαη αλαζθαιή θαη φρη φηαλ
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είλαη αζθαιή217.

6. Η Ρεαιηζηηθή Πξνζέγγηζε ζε ζύλδεζε κε ηα Αίηηα ηνπ
Πνιέκνπ ηνπ Stephen Van Evera
O Stephan Van Evera ζην βηβιίν ηνπ Causes of War, Power and the Roots of
Conflict218 έξρεηαη λα δψζεη ιχζεηο ζηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ. ε απηφ ην βηβιίν ν
ζπγγξαθέαο επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα αίηηα πνιέκνπ, πνπ ζπλδένληαη ζηελά
κε ηελ θαηαλνκή ηζρχνο ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο θαη κε ηνλ ραξαθηήξα ησλ
ιεπηψλ απνθάζεσλ ησλ θξαηψλ. Οη παξάγνληεο ηζρχνο, φπσο ζε φινπο ηνπο
εθπξνζψπνπο ηεο Ρεαιηζηηθήο ρνιήο ζθέςεο, ραίξνπλ πςίζηεο ζεκαζίαο, θαζψο
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα θαη ηελ έληαζε ελφο πνιέκνπ.
O Stephen Van Evera πηνζεηεί ηηο θεληξηθέο πξνυπνζέζεηο αλάιπζεο ηνπ
ξεαιηζηηθνχ ππνδείγκαηνο, (πεξί άλαξρνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, κεγηζηνπνίεζε
θξαηηθήο ηζρχνο), αιιά ππνζηεξίδεη φηη ε ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηνλ
πνζνηηθφ ππνινγηζκφ ηεο δχλακεο θάζε θξάηνπο, δελ επηηξέπεη ηε ζε βάζνο αλάιπζε
ησλ πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ νδεγνχλ ηα θξάηε ζε κεηαμχ ηνπο ζπγθξνχζεηο.
πλεπψο, ν Van Evera ιακβάλεη ππφςε ηνπ, ηνπο ζπζρεηηζκνχο ηζρχνο ζην δηεζλέο
πεξηβάιινλ, αιιά εηζάγεη ζηελ αλάιπζή ηνπ θαη ηνλ ξφιν ησλ εζθαικέλσλ
αληηιήςεσλ219.
Οη εζθαικέλεο αληηιήςεηο απνηεινχλ έλα «έμσ-ξεαιηζηηθφ» ζεσξεηηθφ
θεθηεκέλν, ην νπνίν επεμεξγάζηεθε ν Robert Jervis ζην βηβιίν ηνπ Perception and
Misperception in International Politics220.

Πξφθεηηαη γηα κηα αλάιπζε, ε νπνία

επεμεγεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ αληηιακβάλνληαη ηηο
θηλήζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αληηπάισλ ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν πξνρσξνχλ ζε απνθάζεηο θαη δξάζεηο, αλαθνξηθά κε ηηο πξνζέζεηο ησλ
ηειεπηαίσλ221.
O Jervis παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ ππνζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζε παξαλνήζεηο
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θαη ζε ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ θαη νη νπνίεο κε ηε ζεηξά
ηνπο, αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηειηθήο απφθαζεο
ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Δπηθεληξψλεηαη ηδηαίηεξα ζηε ζεσξία πεξί παξαλφεζεο
θαη εμεγεί ηε ζεκαζία ηνπ αηνκηθνχ παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο.
Δπίζεο, πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ εζθαικέλσλ
αληηιήςεσλ, ηα ιάζε ζηα νπνία ζπρλά πξνβαίλνπλ νη ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ, ηηο
κεηαβνιέο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ ιεπηψλ ησλ απνθάζεσλ ζε ζρέζε
κε ηελ εηθφλα ηνπ αληηπάινπ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ δηαςεχδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο222.
Οη εζθαικέλεο αληηιήςεηο παξνπζηάδνληαη ζην έξγν ηνπ Jervis σο
παξεκβαίλνπζα κεηαβιεηή κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ, γξαθεηνθξαηηθψλ θαη εγεηηθψλ
απνθάζεσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο - άζθεζεο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο. Γελ απνηεινχλ ηελ θχξηα κεηαβιεηή αλάιπζεο ηεο αληηθεηκεληθήο
δηεζλνχο θαηάζηαζεο223.
Ο Stephen Van Evera, φηαλ εηζάγεη ζηελ αλάιπζή ηνπ ηνλ ξφιν ησλ
εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ θαη ησλ παξαλνήζεσλ ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη
ιήςεο απνθάζεσλ, δελ θαηαξγεί ηηο κεηαβιεηέο ηνπ Πνιηηηθνχ Ρεαιηζκνχ, αιιά
αληίζεηα έξρεηαη λα ηηο ζπκπιεξψζεη θαη λα εληζρχζεη ηα απνηειέζκαηά ηνπο,
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ, φπσο είλαη ε έιιεηςε αθξηβνχο πιεξνθφξεζεο, νη εκπεηξίεο ησλ ιεπηψλ
απνθάζεσλ, νη απαξραησκέλεο αληηιήςεηο ησλ ηειεπηαίσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη
πνιηηηθέο επηδηψμεηο ησλ εζσηεξηθψλ γξαθεηνθξαηηθψλ νξγαληζκψλ δηνίθεζεο,
θαζψο θαη νη πξνζσπηθέο θηινδνμίεο θαη ν ραξαθηήξαο ησλ θπβεξλψλησλ εγεηψλ.
Απηά ηα πξνβιήκαηα θαη ηα θελά ηεο Θεσξίαο ηνπ Ρεαιηζκνχ, έξρεηαη λα
θαιχςεη ε ζεσξία ιήςεο απνθάζεσλ πεξί παξαλνήζεσλ θαη λα δψζεη έηζη
ζεκαληηθέο εξκελείεο ζηηο αηηίεο πνιέκνπ. Απηή ηε ζχλδεζε επηηπγράλεη εχζηνρα ν
Stephen Van Evera κε ηε δηάθξηζε πνπ θάλεη ζε ηέζζεξα είδε Ρεαιηζκνχ224:
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Type I Realism (Classical Realism) ν Ρεαιηζκφο ηνπ Hans Morgenthau and
E.H. Carr. Θεσξνχλ φηη ηα θξάηε αλαδεηνχλ πξσηαξρηθά ηελ ηζρχ, γηα ιφγνπο πνπ
βξίζθνληαη ζηελ αλζξψπηλε θχζε. Βιέπνπλ αίηηα πνιέκνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ
απηήλ ηελ αλαδήηεζε ηζρχνο θαη απφ θαηαζηάζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ηα θξάηε
απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα ή ιηγφηεξα πξνλφκηα απφ απηά πνπ ηνπο επηηξέπεη ε
ηζρχο ηνπο.
Type II Realism (Neorealism or Structural Realism) ν Ρεαιηζκφο ηνπ
Kenneth Waltz and John Mearsheimer. Σα θξάηε αλαδεηνχλ πξσηαξρηθά ηελ
αζθάιεηα γηα ιφγνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ άλαξρε δνκή ηνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο. Βξίζθνπλ αίηηα πνιέκνπ, βαζηθά ζηε ζθιεξή θαη ακεηάβιεηε δνκή ηεο
δηεζλνχο ηζρχνο. Type IIA Realism: κε βάζε ηνλ Waltz, ε πνιηθφηεηα ηνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο θπβεξλά ην ξίζθν ηνπ πνιέκνπ. Σα πνιππνιηθά ζπζηήκαηα είλαη πην
επηξξεπή ζηνλ πφιεκν απφ ηα δηπνιηθά ζπζηήκαηα. Type IIB Realism: πξνηείλεη φηη
ε αθαηέξγαζηε δνκή ηζρχνο κπνξεί λα δηακνξθψζεη ην ξίζθν ηνπ πνιέκνπ. Οη δχν
απηνί ηχπνη έξρνληαη ζπρλά ζε αληίζεζε ππνζηεξίδνληαο φηη ηα πνιππνιηθά
ζπζηήκαηα είλαη πην ζηαζεξά απφ ηα δηπνιηθά.
Type III Realism (Fine-Grained Structural Realism) ππνζηεξίδεη, φπσο θαη
ν Ρεαιηζκφο 2νπ Σχπνπ, φηη ηα θξάηε αλαδεηνχλ ηελ αζθάιεηα σο πξσηαξρηθφ ζηφρν
ηνπο, γηα ιφγνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ άλαξρε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο.
Σνπνζεηεί ηηο αηηίεο πνιέκνπ ζηελ εθιεπηπζκέλε δνκή δηεζλνχο ηζρχνο, ζηελ
ακπληηθή-επηζεηηθή ηζνξξνπία, ζην κέγεζνο ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηνπ πξψηνπ
ρηππήκαηνο, ζην κέγεζνο θαη ζηε ζπρλφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ηζρχνο θαη ζηελ
αζξνηζηηθφηεηα ησλ πεγψλ. Ο Ρεαιηζκφο 3νπ Σχπνπ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηε
δεθαεηία ηνπ ‗60 θαη ηνπ ‗70, αιιά δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ Ρεαιηζκφ απφ ηνπο
ζπγγξαθείο ηνπ. To 1986, o Robert Keohane κε ην βηβιίν ηνπ Neorealism and Its
Critics225 επηθεληξψλεηαη ζηνλ Ρεαιηζκφ 3νπ ηχπνπ, δηαθξίλνληαο ηνπο Ρεαιηζηέο ζε
Δπηζεηηθνχο Ρεαιηζηέο (Offensive Realists), πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηάθηεζε
απνηειεί έλα εχθνιν εγρείξεκα θαη ηνπο Ακπληηθνχο Ρεαιηζηέο (Defensive Realists),
πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηάθηεζε είλαη έλα δχζθνιν εγρείξεκα γηα θάζε θξάηνο
πνπ πξνβαίλεη ζε ηέηνηα θίλεζε.
Type IV Realism (Misperceptive Fine-Grained Structural Realism) ηνλ
ηέηαξην ηχπν Ρεαιηζκνχ βαζίδνληαη θαη νη ππνζέζεηο εξγαζίαο ηεο δηαηξηβήο κνπ. Ο
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ηέηαξηνο ηχπνο Ρεαιηζκνχ (Misperceptive Fine-Grained Structural Realism) πνπ
ζπλδπάδεη ηνλ Γνκηθφ Ρεαιηζκφ θαη ηε ζεψξεζε πεξί παξαλφεζεο ηνπ Robert Jervis
ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζηνηρεία, ηφζν γηα ηα αίηηα
πνιέκνπ φζν θαη γηα ηε ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο ζεσξίαο ιήςεο απνθάζεσλ
πεξί παξαλφεζεο κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Ρεαιηζκνχ, θαη θπξίσο ηνπ
Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ ηνπ Kenneth Waltz θαη ηνπ Δπηζεηηθνχ Ρεαιηζκνχ ηνπ John
Mearsheimer πνπ απαζρνιεί ηελ δηαηξηβή κνπ. χκθσλα κε ηνλ 4ν Σχπν Ρεαιηζκνχ
ηνπ Van Evera, ηα θξάηε πξσηαξρηθά αλαδεηνχλ ηελ αζθάιεηα, γηα ιφγνπο πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ άλαξρε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Σα αίηηα πνιέκνπ
ηνπνζεηνχληαη ζηηο εζληθέο παξαλνήζεηο ηεο εθιεπηπζκέλεο δνκήο ηεο δηεζλνχο
ηζρχνο, ζηελ ππεξβνιηθή πίζηε σο πξνο ηελ επηζεηηθή ηζρχ, ην κέγεζνο ηνπ
πιενλεθηήκαηνο ηνπ πξψηνπ ρηππήκαηνο, ην κέγεζνο θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ
δηαθπκάλζεσλ ηζρχνο, θαζψο θαη ηελ αζξνηζηηθφηεηα ησλ πεγψλ.
Σφζν ν Robert Jervis φζν θαη ν Stephen Van Evera απνδέρνληαη ηνλ δνκηθφ
ξεαιηζκφ θαη δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ επίζεζεο θαη άκπλαο,
φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε θαηάθηεζεο. χκθσλα κε απηνχο, ε ζηξαηησηηθή ηζρχο
κπνξεί θάζε θνξά λα εθηηκεζεί ππέξ ηεο άκπλαο ή ηεο επίζεζεο. Αλ ε άκπλα έρεη
θαλεξφ πιενλέθηεκα έλαληη ηεο επίζεζεο θαη ε θαηάθηεζε είλαη αδχλαηε, νη κεγάιεο
δπλάκεηο έρνπλ ειάρηζηα θίλεηξα λα πξνβνχλ ζε επηζεηηθέο ηάζεηο απφθηεζεο ηζρχνο
θαη επηθεληξψλνληαη ζηε δηαηήξεζε ησλ θεθηεκέλσλ ηνπο. Αληίζεηα, αλ ε επίζεζε
έρεη ην πιενλέθηεκα, ηα θξάηε πξνβαίλνπλ ζε θαηαθηεηηθέο ηάζεηο έλαληη ησλ
αληηπάισλ ηνπο, κε απνηέιεζκα πνιιέο ζπγθξνχζεηο θαη πφιεκνη λα μεζπνχλ ζην
δηεζλέο ζχζηεκα. Χζηφζν, νη δνκηθνί ξεαιηζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηζνξξνπία
κεηαμχ επίζεζεο θαη άκπλαο, γέξλεη πξνο ηελ άκπλα, θάλνληαο ηελ θαηάθηεζε
δχζθνιν εγρείξεκα226.
Δθείλν φκσο πνπ θαίλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, είλαη θαη νη ζεσξίεο
ιήςεο απνθάζεσλ, θαη θπξίσο απηή ηεο παξαλφεζεο, πνπ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη
ηε ζεσξία ηνπ Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ. Οη Robert Jervis θαη Stephen Van Evera
ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη κφλν ε αλαδήηεζε ηεο ηζρχνο πνπ νδεγεί ηα θξάηε ζε
πφιεκν. Πνιχ ζπρλά, ζπκβαίλεη νη ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο θαη παξαλνήζεηο πνπ
παξαηεξνχληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ
απεηιψλ πνπ δέρνληαη ηα θξάηε, λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία ιήςεο
226
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απνθάζεσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη λα νδεγήζνπλ ηα θξάηε ζε ζπγθξνχζεηο θαη ζε
πνιέκνπο. Καζψο ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ εθπξνζσπείηαη απφ
πςειφβαζκα ζηειέρε, θαη θαηά ζπλέπεηα, ππάξρεη έληνλα ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο,
είλαη δπλαηφ νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη λα δηαθαηέρνληαη ζπρλά απφ
αβεβαηφηεηα θαη ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο227.
****
Πξηλ πξνβνχκε ζηελ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηα
επηηειεία δηακφξθσζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ, ζα πξέπεη λα
επηζεκάλνπκε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νξζνινγηθήο δξάζεο ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ
αλαπηχζζεη ν Morgenthau θαη δέρηεθε πνιιέο επηθξίζεηο. χκθσλα κε ηνλ εθθξαζηή
ηνπ Κιαζζηθνχ Ρεαιηζκνχ, νη θπβεξλήζεηο δξνπλ νξζνινγηθά κε ηελ έλλνηα ησλ
ζηαζεξψλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ πξνηηκήζεψλ ηνπο, ππνινγίδνληαο ηα θφζηε θαη
νθέιε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπο πνιηηηθψλ επηινγψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπλ
ηε ρξεζηκφηεηα απηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο228. Χζηφζν, δελ
δίλνληαη απαληήζεηο ζην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο, αιιά θαη ζηηο
παξαλνήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη απφ ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ.
Απηφ επηζεκαίλεη θαη ν Herbert Simon, εθθξαζηήο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ
νξζνινγηζκνχ, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη νη ιήπηεο απνθάζεσλ δελ κπνξνχλ λα
κεγηζηνπνηήζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ηνπο επηινγψλ, θαζψο δελ δηαζέηνπλ
ηελ πιήξε ρξήζε δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ θφζηνπο-νθέινπο
θάζε ελαιιαθηηθήο επηινγήο δξάζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη ιήπηεο απνθάζεσλ
ζπζηάδνπλ θάπνηεο απφ ηηο επηινγέο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ έλα εθηθηφ
επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο, φρη φκσο ην κέγηζην229.

7. Η Γηαδηθαζίαο Λήςεο Απνθάζεσλ πεξί Παξαλόεζεο ζηνλ
Πόιεκν
Παξφιν πνπ πνιινί ηζηνξηθνί δηπισκάηεο έρνπλ δψζεη έκθαζε ζηνλ ξφιν
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ησλ παξαλνήζεσλ ζηε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζε πφιεκν, σζηφζν, αξθεηνί πνιηηηθνί
επηζηήκνλεο έρνπλ γεληθά ειαρηζηνπνηήζεη ηε ζεκαζία απηήο ηεο κεηαβιεηήο ζηηο
ζεσξίεο αηηηψλ πνιέκνπ.

Δλ ζπληνκία, γλσξίδνπκε πνιιά γηα ηηο πεγέο ηεο

παξαλφεζεο, αιιά πνιχ ιίγα γηα ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. Οη παξαλνήζεηο είλαη θνηλέο,
αιιά ειάρηζηε πξνζνρή έρεη δνζεί ζην γεγνλφο φηη θάπνηα είδε παξαλνήζεσλ είλαη
δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζε πφιεκν θαζψο θαη ηε ζχλδεζε απηψλ ησλ παξαλνήζεσλ κε
ηε ζεσξία πνπ ηηο εξκελεχεη.
Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλαιπηψλ, αλαηξέρνληαο απφ ηνλ Θνπθπδίδε ζην
Μαθηαβέιη θαη ζηνλ Bueno de Mesquita230, νθείιεηαη ζηελ θαηαζθεπή νξζνινγηθψλ
κνληέισλ ζπγθξνχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ νξζνινγηθή δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ επηηειείσλ. χκθσλα κε απηήλ ηε δηαδηθαζία, νη
ιήπηεο απνθάζεσλ ζηεξίδνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ θφζηνπο-νθέινπο ησλ θηλήζεψλ
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχλ κε αθξίβεηα ηηο απεηιέο ησλ αληηπάισλ, αιιά θαη
λα εμππεξεηήζνπλ ζην κέγηζην, ην εζληθφ ηνπο ζπκθέξνλ231. Απηά ηα κνληέια
ζπγθξνχνληαη θαη δελ ηζρχνπλ βάζε ησλ ζπζηεκηθψλ εκπεηξηθψλ κνληέισλ, ησλ
ζεσξηψλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ232.
Ζ παξαλφεζε απνηειεί ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ςπρνινγηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ
ιεπηψλ απνθάζεσλ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.
Απνθάζεηο θαη δξάζεηο κπνξεί λα θαζνξίδνληαη απφ ην πξψην πεξηβάιινλ, αιιά νη
ζπλέπεηεο θαη νη επηδξάζεηο ηνπο πεξηνξίδνληαη απφ ην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ.
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο παξαλφεζεο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν,
πνπ λα κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, απφ ηηο ζσζηέο
αληηιήςεηο. Χο επέθηαζε, ε ίδηα δηαδηθαζία πξέπεη λα γίλεηαη θαη γηα ηηο αληηιήςεηο
πεξί δπλαηνηήησλ, θαζψο ν πφιεκνο πξνβάιιεη έλα αληηθεηκεληθφ ηεζη ησλ
πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Δίλαη επίζεο πηζαλφ, αξρηθά,
λα αλαγλσξηζζνχλ νη παξαλνήζεηο ησλ ζθνπψλ, θαζψο είλαη δχζθνιν ζηελ πξάμε λα
ππάξρεη πξφζβαζε ζηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε, ψζηε λα θαζνξηζζνχλ νη ζθνπνί
ή νη θηλήζεηο πίζσ απφ ηηο δξάζεηο ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ.
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη δχζθνιν λα παξαπνηεζνχλ νη εηθφλεο ηνπ
ραξαθηήξα, επεηδή πεξηιακβάλνπλ θξηηηθέο, φπνπ δελ ππάξρνπλ εκπεηξηθά ή ινγηθά
επίπεδα εθηίκεζεο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν νη αληηιήςεηο ηνπ White πεξί ππεξβνιηθήο
απηνεθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ, πεξί εζηθψλ εηθφλσλ, είλαη απνθνκκέλεο απφ ηελ
αληίιεςε ησλ παξαλνήζεσλ233. Χζηφζν, δελ κπνξεί λα ππνζέζεη θαλείο φηη απηέο νη
εηθφλεο είλαη αζήκαληεο ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή ή ζην πεδίν πνιέκνπ. Δίλαη φκσο
δχζθνιν λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ ζε αληηιήςεηο θαη παξαλνήζεηο.
χκθσλα κε ην Jack S. Levy, ε παξαλφεζε απνηειεί κηα πνιχηηκε κεηαβιεηή
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε νξζνινγηθή, πνπ νδεγεί ζηε ζχγθξνπζε, αιιά ε
βηβιηνγξαθία παξέρεη ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο γηα απηνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
εκπεηξηθή αλάιπζε θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο παξαλφεζεο ζηνλ πφιεκν 234. Θεσξίεο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ παξέρνπλ ζεκαληηθή αλάιπζε ζηηο
πεγέο ηεο παξαλφεζεο, αιιά γεληθά δελ αζρνινχληαη ζε βάζνο κε ηηο ζπλέπεηέο
ηεο235. Ζ εξγαζία ηνπ Robert Jervis απνηειεί κηα εμαίξεζε, θαη είλαη απαξαίηεηε γηα
ηελ αλάιπζε ηεο παξαλφεζεο ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή.
Ζ κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ζα καο δηαθσηίζεη
νπζηαζηηθά θαη ζα δψζεη απαληήζεηο ζηηο ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο θαη παξαλνήζεηο
ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ ζηελ αλάκεημή ηνπο ζηνπο Σξεηο Πνιέκνπο ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ, είλαη απηή ηνπ Robert Jervis. ην βηβιίν ηνπ Perceptions and
Misperceptions, παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ ππνζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζε παξαλνήζεηο
θαη ζε ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο, νη νπνίεο αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηνπο ιήπηεο
απνθάζεσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Δπηθεληξψλεηαη ηδηαίηεξα ζηε ζεσξία πεξί
παξαλφεζεο θαη εμεγεί ηε ζεκαζία ηνπ αηνκηθνχ παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απφθαζεο.
Δπίζεο, πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ εζθαικέλσλ
αληηιήςεσλ, ηα ιάζε ζηα νπνία ζπρλά πξνβαίλνπλ νη ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ, ηηο
κεηαβνιέο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε
ηελ εηθφλα ηνπ αληηπάινπ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ
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πνπ δηαςεχδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο236. Ο Jervis παξαζέηεη κηα ζεηξά απφ ππνζέζεηο
εξγαζίαο, ζπλεζηζκέλεο παξαλνήζεηο ησλ ιεπηψλ ησλ απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο σο
ζεκαληηθά εξγαιεία κειέηεο παξαζέηνπκε:


Οη ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ ηείλνπλ λα πξνζαξκφδνπλ ηηο λενεηζεξρφκελεο
πιεξνθνξίεο ζηηο αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ ήδε δηακνξθψζεη,
απφ ηηο εκπεηξίεο πξνεγνχκελσλ γεγνλφησλ. Οπζηαζηηθά νη ιήπηεο ησλ
απνθάζεσλ βιέπνπλ απηά πνπ ζέινπλ λα βιέπνπλ, απνξξίπηνληαο
αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηηο αξρηθέο ηνπο ηνπνζεηήζεηο.

Ζ

δηαδηθαζία ηεο απφξξηςεο πεξλά κέζα απφ ηα εμήο ζηάδηα: άξλεζε ή
παξάιεηςε ηεο πιεξνθνξίαο, άξλεζε ηεο αιήζεηαο ηεο πιεξνθνξίαο, άξλεζε
ηεο αμηνπηζηίαο ηεο πεγήο ηεο πιεξνθνξίαο, αλαδήηεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ
πνπ ζα εληζρχζνπλ ηηο ήδε δηακνξθσκέλεο ιαλζαζκέλεο,

πηζαλφλ θαη

πξφσξα πηνζεηεκέλεο, αληηιήςεηο ηνπ ιήπηε ησλ απνθάζεσλ237.


Οη ηθαλφηεηεο θαη νη αληηιήςεηο θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ ιακβάλνπλ νη ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ
πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη απφ γεληθφηεξεο αξρέο θαη πεπνηζήζεηο πνπ
θνπβαιά κέζα ηνπ. Καηά ηνλ Jervis ηα γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ
πεξηζζφηεξν ηε δηακφξθσζε ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ ιήπηε ησλ απνθάζεσλ
είλαη εκπεηξίεο πνπ έρεη βηψζεη ν ίδηνο ζην παξειζφλ, νη ζέζεηο ηνπ γηα ην
πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ηνπ, παξαδείγκαηα απφ ηελ παγθφζκηα
ηζηνξία238.



Οη ιήπηεο απνθάζεσλ ηείλνπλ λα βιέπνπλ ηηο δξάζεηο ησλ άιισλ θξαηψλ πην
νξγαλσκέλεο, ηείλνπλ λα ζθέπηνληαη φηη ν αληίπαινο είλαη πην ηεξαξρεκέλνο
θαη νη πξάμεηο ηνπ πην ζπληνληζκέλεο. Δπηπιένλ, ζεσξνχλ φηη νη αληίπαινη
είλαη πνιχ πην ερζξηθνί θαη βίαηνη απφ φ,ηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα239.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην νη ελδερφκελεο ζπκπηψζεηο γίλνληαη αληηιεπηέο σο
κέξνο ζρεδίνπ θαιά νξγαλσκέλνπ, ελψ πνηέ δελ γίλνληαη δεθηέο ε ζχγρπζε
θαη νη ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο. Οη ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ δελ είλαη πνιιέο

236

Jervis Robert, Perception and misperception in international politics, Princeton University Press ,
Princeton, N.J.,1976, Jervis Robert, ―Hypothesis on misperception‖, World Politics,20,no.3,April1968.
G.John Ikenberry, American Foreign Policy ,Theoretical Essays”, Part 5 Bureaucratic Politics and
Organizational Process, Jervis Robert, ―Hypotheses on misperception‖ ,Scott Foresman and Company
Glenview, Illinois ,Boston London,1989
237
Jervis Robert, Perception and misperception in international politics, Princeton University Press,
Princeton, N.J.,1976,ζει.289-297
238
Ibid.,p.217-287
239
Ibid., p.320-322

88

θνξέο ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ φηη κηα ζεηξά απφ ηαπηφρξνλα γεγνλφηα
κπνξεί λα είλαη άζρεηα κεηαμχ ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη ζπκβαίλνπλ ηελ ίδηα
ζηηγκή λα απνηειεί απιψο κηα ζχκπησζε. Ζ ππνηίκεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηπάινπ είλαη πξντφλ αλεμάξηεησλ δξάζεσλ ηεο
θπβέξλεζήο ηνπ, νδεγεί ζπρλά ηνπο ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ ζε ζπγρχζεηο θαη
παξαλνήζεηο240.


Οη ιήπηεο απνθάζεσλ ηείλνπλ λα ππεξεθηηκνχλ ηνλ ξφιν ηνπο ζηηο πνιηηηθέο
επηινγέο ησλ αληηπάισλ. Όηαλ ν αληίπαινο ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε ηηο
επηζπκίεο θαη ηηο ζέζεηο ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ ηνπ άιινπ θξάηνπο, ηφηε
ζεσξνχλ νη ηειεπηαίνη φηη νη πνιηηηθέο ηνπο επηινγέο ήηαλ απηέο πνπ
νδήγεζαλ ζην απνηέιεζκα απηφ. Όηαλ φκσο ε θαηάζηαζε είλαη ξεπζηή, ηφηε
ππάξρεη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα ππεξεθηίκεζεο ηεο πηζαλήο επηξξνήο ηνπ ελφο
ιήπηε απνθάζεσλ ζηνλ άιιν. Όηαλ ν αληίπαινο αληηδξά κε κε επηζπκεηφ
ηξφπν, ηφηε ν ιήπηεο απνθάζεσλ ηεο άιιεο πιεπξάο αληηιακβάλεηαη ηελ
θίλεζε απηή σο απνηέιεζκα ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ θαη φρη σο
απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηνπ επηξξνήο.

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ιήπηεο

απνθάζεσλ ζεσξεί φηη ν αληίπαινο πξνζπαζεί λα ηνλ βιάςεη, παξφιν πνπ
θάηη ηέηνην δελ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ζρεδίσλ ηνπ αληηπάινπ241.


ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο γλσζηηθήο δπζαξκνλίαο (cognitive dissonance),
ν Jervis εμεγεί φηη νη ιήπηεο απνθάζεσλ ηείλνπλ λα δηθαηνινγνχλ κε θάζε
ηξφπν ηηο επηινγέο ηνπο, λα επαλαπαχνληαη ζην γεγνλφο φηη έρνπλ
ρξεζηκνπνηήζεη επηηπρψο φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, φηη δελ έρνπλ
παξαιείςεη ηίπνηε. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ, ππεξηνλίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπο
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, ππνβαζκίδνληαο απηά πνπ έρνπλ ζπζηάζεη.
Κάζε θίλεζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη θάησ απφ
έληνλεο ςπρνινγηθέο πηέζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα επφκελα βήκαηα.
Έηζη ν ιήπηεο απνθάζεσλ νδεγείηαη ζε ππεξεθηίκεζε φζσλ έρνπλ επηηεπρζεί
ή ζε αμηνιφγεζε ησλ απνηπρηψλ σο επηηπρηψλ242.
Αλαιχνληαο ν Jervis φιεο εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ νη ιήπηεο απνθάζεσλ

νδεγνχληαη ζε ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο θαη επηινγέο, πξνηείλεη θαη ζπγθεθξηκέλνπο
ηξφπνπο απνθπγήο ηνπο: πξψηα απφ φια, νη ιήπηεο απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα
240
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απνθεχγνπλ λα δείρλνπλ ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε θαη ζηγνπξηά ζηηο αμίεο θαη ζηα
πηζηεχσ ηνπο. Οη ζέζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πην εχθακπηεο θαη επιχγηζηεο ζε
ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη πξνηάζεηο.
Γεχηεξνλ, ν ιήπηεο απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα βιέπεη ηνλ θφζκν κε ηελ νπηηθή
γσλία πνπ ηνλ βιέπνπλ θαη νη γχξσ ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα είλαη
ζίγνπξνο γηα ηηο ζέζεηο ησλ άιισλ, ηφηε ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηνλ θφζκν απφ πνιιέο
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Οθείιεη λα μεθχγεη απφ ηελ παγίδα ηεο αληίιεςεο φηη νη
άιινη βιέπνπλ ηηο πξάμεηο ηνπ φπσο ν ίδηνο ή φηη ε ζεψξεζε ηνπ γηα ηνλ θφζκν είλαη
θαη ε κνλαδηθή243.
Σξίηνλ, νη ιήπηεο απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηηο ζέζεηο,
ηε δνκή θαη ηε βάζε ησλ δηθψλ ηνπο θηλήζεσλ, θαζψο νη απνηπρεκέλεο πνιηηηθέο
πνιιέο θνξέο νθείινληαη, φρη ζην γεγνλφο φηη νη ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ θαηαιήγνπλ
ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα, αιιά ζην γεγνλφο φηη ζέηνπλ ιάζνο εξσηήκαηα. Γηα ηελ
επίηεπμε ηεο θαζαξφηεηαο ησλ θηλήζεσλ θαη ζέζεψλ ηνπο, ζα πξέπεη νη ιήπηεο
απνθάζεσλ λα εληνπίδνπλ ηα πην ζεκαληηθά θαη θεληξηθά ζεκεία, ηα νπνία ηείλνπλ
λα επηβεβαηψλνπλ ή λα απνδνθηκάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Αλ ν ιήπηεο απνθάζεσλ
γλσξίδεη ηη επηδηψθεη θαη ηη πεξηκέλεη απφ ηηο επηινγέο ηνπ, ηφηε ζα είλαη ζε ζέζε λα
απνθχγεη εζθαικέλεο θηλήζεηο θαη παξαλνήζεηο244. Γηα λα κπνξέζνπλ νη ιήπηεο ησλ
απνθάζεσλ λα θάλνπλ αλεπηθχιαθηεο ππνζέζεηο θαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε ειεπζεξία
επηινγήο θηλήζεσλ, ζα πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ, αιιά θαη ηελ
εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ ζθέςεο κε μεθάζαξε δνκή. Ζ επαγξχπλεζε θαη ε
πξνζνρή ζην θφζηνο ησλ εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ απνηεινχλ ηε βάζε φισλ, θαηά
ηνλ Jervis.
Αλάκεζα ζηηο πην ζεκαληηθέο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο παξαλφεζεο, είλαη ε
παξαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ άιισλ. Δδψ, ε παξαλφεζε αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν
πνπ νη άιινη ή αθφκε θαη ν αληίπαινο αληηιακβάλνληαη ηηο αληηιήςεηο καο θαη ηνπο
ζηφρνπο καο, φπσο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θχζεο ησλ απεηιψλ πνπ ζίγνπλ ηα
δσηηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ηεο δξάζεο ελφο
ιήπηε απνθάζεσλ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί μερσξηζηά απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ησλ δηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ, νη παξαλνήζεηο ζπλππάξρνπλ. Όπσο επίζεο θαη ε
κειινληηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε ηνπ αληηπάινπ απέλαληη ζηελ άιιε πιεπξά
πεξηιακβάλνπλ παξαλνήζεηο. Απηέο νη παξαλνήζεηο ησλ αληηιήςεσλ ηνπ αληηπάινπ
243
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νδεγνχλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηηο παξαλνήζεηο ησλ ζθνπψλ ηνπ. Δπίζεο,
δηαιχνπλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ θφζηνπο-νθέινπο θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε
ζνβαξνχο ιαλζαζκέλνπο ππνινγηζκνχο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ δηθψλ καο δξάζεσλ.
Οη White, Stoessinger, Lebow, αλαγλσξίδνπλ φηη ε πίζηε ζηε ζηξαηησηηθή
ππεξνρή ελφο θξάηνπο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ ππνηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ
αληηπάινπ ή απφ ηελ ππεξεθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θξάηνπο, απνηειεί
ζεκαληηθή κνξθή παξαλφεζεο πνπ νδεγεί ζε πφιεκν. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε
ππνηίκεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ ππεξεθηίκεζε ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ αληηπάινπ θαη ηελ ππνηίκεζε ησλ δηθψλ καο δπλάκεσλ245.
Μαδί κε ηηο απηέο ζηξαηησηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη δεκνγξαθηθέο δηαζηάζεηο
ηεο ππάξρνπζαο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο είλαη επαίζζεηεο ζηελ παξαλφεζε θαη άιιεο
κεηαβιεηέο φπσο: ηα εζηθά πηζηεχσ θαη νη αμίεο, ε εγεζία θαη ε πνηφηεηα ηεο
ζηξαηησηηθήο πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη ε θχζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ δφγκαηνο ηνπ
αληηπάινπ, ε επίδξαζή ηνπ ζηε δξάζε θαη ζην απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ, απνηεινχλ
φια καδί κηα πεγή παξαλνήζεσλ ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εκπιεθφκελσλ πιεπξψλ.
Δλψ νη παξαλνήζεηο ησλ ππαξρνπζψλ ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ είλαη
ζεκαληηθέο ιφγσ ησλ θνηλψλ πξνζδνθηψλ κηαο ζχληνκεο θαη κε ειάρηζηεο απψιεηεο
λίθεο, νη παξαλνήζεηο ηεο ζηξαηησηηθήο δπλακηθήο είλαη επίζεο κεγάιεο ζεκαζίαο,
αθνχ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ην απνηέιεζκα ελφο παξαηεηακέλνπ πνιέκνπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, απξφζκελεο είλαη ε εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε εθαξκνγή
ηνπο

ζηνλ

πφιεκν,

νη

δηνηθεηηθέο

ηθαλφηεηεο

πνπ

θαζνξίδνπλ

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηησηηθψλ θηλήζεσλ, θαζψο θαη πνιηηηθψλ ζθέςεσλ,
φπσο είλαη ε πξνζπκία θαη ε ηθαλφηεηα λα απνζπάζεη θαλείο ηηο εζληθέο πεγέο ζε
ζηξαηησηηθέο δπλακηθέο. εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ επίζεο θαη νη ιαλζαζκέλεο
πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ πνιέκνπ ζηελ εζσηεξηθή θνηλή γλψκε θαη
ηελ πνιηηηθή ππνζηήξημε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ αληηπάινπ ή ηεο εζσηεξηθήο
ππνζηήξημεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ ίδηνπ θξάηνπο.
Μηα απφ ηηο ζεκαληηθέο παξαλνήζεηο, πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε
δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζε πφιεκν, είλαη ε ππνηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αληηπάινπ.
Όπσο επηζεκαίλνπλ ραξαθηεξηζηηθά νη Blainey θαη Richard Ned Lebow ζηηο
αλαιχζεηο ηνπο, είλαη πνιχ ζπάλην έλα θξάηνο λα μεθηλήζεη πφιεκν, ρσξίο λα
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πεξηκέλεη λα ληθήζεη246. Αλ ε πξνζδνθία ηεο λίθεο είλαη ιαλζαζκέλε θαη ην θξάηνο
ράζεη ηνλ πφιεκν πνπ ην ίδην μεθίλεζε, κπνξεί γεληθά λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε
ππνηίκεζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ αληηπάινπ, ζε ζρέζε κε ηηο δηθέο καο, παίδεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε γηα μέζπαζκα πνιέκνπ. Τπάξρνπλ πνιιά
παξαδείγκαηα πνιέκσλ πνπ μεθίλεζαλ κε ηελ απηαπάηε κηαο γξήγνξεο λίθεο247.
Παξφιν πνπ ε πξνζδνθία ηεο λίθεο, είλαη γεληθά κηα αλαγθαία ζπλζήθε γηα
ηελ έλαξμε ελφο πνιέκνπ, δελ είλαη κηα επαξθήο ζπλζήθε. Μαδί κε ηηο πηέζεηο θαη ηηο
ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ πνπ θαλνληθά πθίζηαηαη γηα ην μεθίλεκα ηνπ πνιέκνπ, νη
ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ ελφο θξάηνπο δελ πεξηκέλνπλ ζπλήζσο κφλν κηα λίθε, αιιά
θπξίσο έλαλ ζχληνκν πφιεκν κε ειάρηζην θφζηνο. Σα παξαδείγκαηα απφ ηελ ηζηνξία
είλαη άπεηξα. ηνλ πφιεκν ζην Βηεηλάκ, ν Τπνπξγφο Ακχλεο ησλ ΖΠΑ, McNamara
ήηαλ πεπεηζκέλνο φηη νη ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο ζα ήηαλ ζηα ζπίηηα ηνπο πξηλ ηα
Υξηζηνχγελλα. Μηα ελδηαθέξνπζα κεηαβιεηή ηεο απηαπάηεο ελφο ζχληνκνπ πνιέκνπ
είλαη ε αλακνλή φηη νη ζθιεξέο λίθεο ζηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ ζα γνλαηίζνπλ ηνλ
αληίπαιν θαη ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε εζσηεξηθή θαηάξξεπζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ, ε
νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επλνήζεη ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ελφο θαζεζηψηνο θηιηθνχ
πξνο ηνλ επηηηζέκελν, πξνσζνχκελε απφ κηα ειίη πνπ ζέιεη εηξήλε. Απηή ήηαλ θαη
κηα απφ ηηο ζθέςεηο ησλ ακεξηθαλψλ ιεπηψλ απνθάζεσλ ζηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ.
Γηα λα κπνξέζεη κηα παξαλφεζε λα απνηειέζεη αηηία πνιέκνπ, πξέπεη λα
επεξεάζεη ηηο θηλήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ. Οη ιαλζαζκέλεο
πξνζδνθίεο ελφο ζχληνκνπ πνιέκνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο αίηην πνιέκνπ, αλ ηα
αλακελφκελα θέξδε ηνπ ληθεηή ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξα απφ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο
ηνπ πνιέκνπ.
Ζ πξνζδνθία ηεο ζχληνκεο λίθεο ηνπ επηηηζέκελνπ απνηειεί αίηην έλαξμεο
ηνπ πνιέκνπ, ελψ ε ήηηα ηνπ ζεκαίλεη φηη ε ζηξαηησηηθή ππεξαηζηνδνμία ήηαλ επίζεο
έλα αίηην πνιέκνπ. Απηφ ην ζπκπέξαζκα ηζρχεη κφλν, φηαλ ν επηηηζέκελνο ειπίδεη φηη
ζα ληθήζεη. Χζηφζν, αλ ν πφιεκνο εθθξάδεηαη κε φξνπο ηνπ Clausewitz, ηφηε νη
ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ αλακέλνπλ θέξδε, αθφκε θαη απφ έλα ρακέλν πφιεκν,
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εθφζνλ ηα πνιηηηθά θέξδε ππεξβαίλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο απψιεηεο. Σν επηρείξεκα
απηφ εληζρχεηαη, αλ επεθηείλνπκε ηελ αληίιεςε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη
ζπκπεξηιάβνπκε ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή θαη ηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ησλ
θπξίαξρσλ ιεπηψλ απνθάζεσλ.
Όρη κφλν δελ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα πφιεκν ε πξνζδνθία ηεο
λίθεο, αιιά ζε αληίζεζε κε ηνλ Bueno de Mesquita, αθφκε θαη ε πξνζδνθία ηεο
ζεηηθήο ρξεζηκφηεηαο δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νξζνινγηθή έλαξμε ελφο
πνιέκνπ. Ζ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα θάζε δξάζεο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
μερσξηζηή απφ ηηο ρξεζηκφηεηεο φισλ ησλ πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη ππφ
νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ν πφιεκνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα νξζνινγηθφ κέζν
ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο, φπσο ππνζηεξίδεη ε ινγηθή ηνπ δηιήκκαηνο
αζθαιείαο248. Δπηπιένλ, αθφκε θαη έλα αδχλακν θξάηνο πνπ ζεσξεί ηνλ πφιεκν σο
ηελ ειάρηζηε ελαιιαθηηθή επηινγή, κπνξεί νξζνινγηθά λα επηιέμεη λα μεθηλήζεη
πφιεκν, αλ αλακέλεη φηη έλα πξνιεπηηθφ ρηχπεκα ζα ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο ζε
έλαλ πφιεκν πνπ θαίλεηαη λα είλαη αλαπφθεπθηνο.
Αλ επηθεληξσζνχκε ζε έλα κφλν θξάηνο ή ζηνπο ιήπηεο απνθάζεψλ ηνπ σο
κνλάδα αλάιπζεο, ηφηε ε επηξξνή ησλ παξαλνήζεσλ επηθεληξψλεηαη ζηνλ
ππνινγηζκφ θφζηνπο νθέινπο ελφο κφλν θξάηνπο. Αλ επηθεληξσζνχκε θαη ζηηο δχν
πιεπξέο θαη πηνζεηήζνπκε έλα πιαίζην δηαπξαγκάηεπζεο, πεξαηηέξσ ζχλδεζκνη
κεηαμχ ησλ παξαλνήζεσλ ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αληηπάινπ θαη ηνπ πνιέκνπ κπνξνχλ
λα ππάξμνπλ. ε κηα δηακάρε κεηαμχ δχν θξαηψλ, ην έλα θξάηνο κπνξεί λα
πξνζπαζήζεη λα εμαλαγθάζεη ην άιιν ζε ππνρψξεζε, παξά λα θαηαθχγεη ζηε ρξήζε
φπισλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Σν απνηέιεζκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ
κπνξεί λα θαζνξηζζεί απφ ηηο δξάζεηο θαη αληηιήςεηο θαη ησλ δχν θξαηψλ, θαη φρη
κφλν ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ εμαλαγθαζκνχ.
Τπάξρνπλ δχν κνλνπάηηα ζχκθσλα κε ηα νπνία έλα δηαπξαγκαηεπηηθφ
παηρλίδη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πφιεκν. Σν έλα είλαη ε εζθεκκέλε θιηκάθσζε
πνιέκνπ, πξνεξρφκελε απφ ηελ παξαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ δπλάκεσλ ελφο θξάηνπο.
Σν άιιν είλαη ε θιηκάθσζε πξνεξρφκελε απφ ηελ απψιεηα ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο
ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ. Ζ πξψηε πεξίπησζε είλαη ν θιαζζηθφο πφιεκνο, ιφγσ
ιαλζαζκέλσλ ππνινγηζκψλ. Απηή ε πεξίπησζε πθίζηαηαη, αλ θαη ηα δχν θξάηε
δηαθσλνχλ γηα ηε ζρεηηθή ηζνξξνπία ζηξαηησηηθψλ ηθαλνηήησλ κεηαμχ ηνπο θαη αλ
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έλα απφ ηα δχν θξάηε αλακέλεη φηη ηα νθέιε απφ ηνλ πφιεκν ζα αληηζηαζκίζνπλ ην
θφζηνο, θαζψο θαη φηη ηα ελαιιαθηηθά κέζα επίηεπμεο απηψλ ησλ ζηφρσλ δελ είλαη
δηαζέζηκα ή απιά θνζηίδνπλ πνιχ. Σν άιιν κνλνπάηη ηεο θιηκάθσζεο ηνπ πνιέκνπ,
πεξηιακβάλεη ηελ απψιεηα ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο απφ ηα ρέξηα ησλ ιεπηψλ
απνθάζεσλ. Απηή ε πεξίπησζε πθίζηαηαη ζηα ηειεπηαία ζηάδηα κηαο ζπεηξνεηδνχο
ζχγθξνπζεο, ε νπνία δεκηνπξγείηαη απφ κηα δηαδηθαζία δξάζεο- αληίδξαζεο θαη είλαη
γεκάηε

απφ

παξαλνήζεηο

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

θαη

ηεο

αληίιεςεο

ελφο

αλαπφθεπθηνπ πνιέκνπ249.
Ζ ππεξβνιηθή εθηίκεζε ησλ επηζεηηθψλ ζηφρσλ ηνπ αληηπάινπ απνηειεί ηελ
πην ζπρλή κνξθή παξαλφεζεο. Πξνέξρεηαη απφ ην ρεηξφηεξν ζελάξην αλάιπζεο, ζην
νπνίν επηθξαηεί κηα δηαβνιηθή εηθφλα ηνπ αληηπάινπ, έληνλα ςπρνινγηθά εκπφδηα
ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ζηξαηφπεδν ηνπ αληηπάινπ, πνπ
γελλνχλ ηηο παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο πξαγκαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ αληηπάινπ,
αιιά θαη ηελ αλαπφθεπθηε θξίζε ή αθφκε θαη ηελ πηζαλφηεηα ελφο πξψηνπ
ρηππήκαηνο αηθληδηαζκνχ. Αθφκε θαη ζηελ απνπζία θξίζεο, ε αληίιεςε ηνπ
αλαπφθεπθηνπ κπνξεί λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα νδεγήζεη ζε
έλαλ πξνιεπηηθφ πφιεκν, εηδηθά φηαλ νη νηθνλνκηθέο θαη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηνπ
απεηινχκελνπ θξάηνπο ηείλνπλ λα είλαη κειινληηθά δπζαλάινγεο ζε ζρέζε κε απηέο
ηνπ αληηπάινπ. Αλ ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο γηα πφιεκν βαζίδνληαη ζηηο
ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ηεο ππεξβνιηθήο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληηπάινπ,
ηφηε κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη νη παξαλνήζεηο απνηεινχλ αηηία πνιέκνπ.
Παξαλνήζεηο ηέηνηνπ είδνπο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο ζην μέζπαζκα ηνπ Πξψηνπ
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ250.
Χζηφζν, ππάξρεη έλαο ιηγφηεξν άκεζνο θαη πην ζπρλφο ηξφπνο ν νπνίνο
νδεγεί ζε πφιεκν. Απνηειεί ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ε ζχγθξνπζε είλαη
απνηέιεζκα ηεο ππεξβνιηθήο εθηίκεζεο ηεο ερζξηθήο ζηάζεο ηνπ αληηπάινπ. Πνιχ
ζπρλά, ε απάληεζε ζηελ ππνηηζέκελε απεηιή είλαη ε αχμεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ
δπλαηνηήησλ ελφο θξάηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξχλεη ηελ επίζεζε θαη λα
πξνεηνηκαζηεί γηα πφιεκν, ζε πεξίπησζε πνπ ε αλάζρεζε απνηχρεη. Σέηνηεο πξάμεηο
κπνξεί λα μεθηλήζνπλ κηα ζπεηξνεηδή ζχγθξνπζε, ε νπνία θιηκαθψλεηαη ζε πφιεκν.
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Ζ θιηκάθσζε απηήο ηεο ζχγθξνπζεο είλαη πηζαλή, αλ ε αξρηθή εθηίκεζε ηεο
ερζξηθήο ζηάζεο ηνπ αληηπάινπ είλαη ιαλζαζκέλε, θαζψο ν αληίπαινο είλαη αξθεηά
έμππλνο γηα λα αληηιεθζεί ηελ θιηκάθσζε, σο ζηνηρείν επηζεηηθψλ ζθνπψλ, κε
απνηέιεζκα κηα ζεηξά παξαλνήζεηο λα νδεγήζνπλ ζε πφιεκν251. Παξάδεηγκα ελφο
ηέηνηνπ είδνπο πνιέκνπ απνηειεί ν Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο.
Ο John Mearsheimer ζεκεηψλεη ζην βηβιίν ηνπ Why Leaders Lie, The Truth
about Lying in International Politics, φηη γηα ιφγνπο εμππεξέηεζεο ηνπ εζληθνχ
ζπκθέξνληνο, ζπρλά νη θπβεξλήζεηο θαηαθεχγνπλ ζε πξαθηηθέο εμαπάηεζεο ησλ
πνιηηψλ ηνπο, αιιά θαη ηεο παγθφζκηαο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζζεί ε ζηήξημε ή αθφκε θαη ε λνκηκνπνίεζε ησλ εθάζηνηε πνιηηηθψλ ή
αθφκε θαη ζηξαηησηηθψλ ηνπο επηινγψλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε δεκηνπξγία ελφο
θιίκαηνο εθθνβηζκνχ ησλ πνιηηψλ, ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή απεηιή απφ ηελ
πιεπξά ησλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ, ζέηεη ζε ιεηηνπξγία κηα ζεηξά απφ
θαηαζθεπαζκέλα ςεπδή ή θαη παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία θαη γεγνλφηα, ηα νπνία ελ
ηέιεη ζα πείζνπλ ηελ θνηλή γλψκε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα αλάιεςεο πνιεκηθήο
δξάζεο, αθφκε θαη αλ ηειηθά δελ ήηαλ απαξαίηεηε (Fearmongering policy)252.
Ζ εμαπάηεζε ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο πνιηηηθήο εθθνβηζκνχ (Fearmongering
policy) ζπρλά ζεσξείηαη σο αλαγθαίν θαθφ, πξνθεηκέλνπ νη εγέηεο λα πξνσζήζνπλ
ηηο πνιηηηθέο ηνπο, πάληα πξνο φθεινο ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο. Χζηφζν, ηα
πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ, φηαλ γλσζηνπνηείηαη φρη κφλν ε ζθφπηκε εμαπάηεζε ησλ
πνιηηψλ, αιιά θαη φηαλ ηειηθά νη θπβεξλεηηθέο επηινγέο δελ εμππεξεηνχλ ην εζληθφ
ζπκθέξνλ. Ζ κε ζσζηή εθηίκεζε ηεο εγεζίαο ζρεηηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα κηαο
απεηιήο απφ έλα ερζξηθφ θξάηνο, νδεγεί φρη κφλν ζηελ απψιεηα ηεο αμηνπηζηίαο κηαο
δεκνθξαηηθά εθιεγκέλεο θπβέξλεζεο, αιιά θαη ζηελ εκπινθή ζε πξνιεπηηθνχο
πνιέκνπο, ζέηνληαο ηειηθά ζε θίλδπλν ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ εζληθή θπξηαξρία ελφο
θξάηνπο253.
χκθσλα κε ηνλ John Mearsheimer, oη εγέηεο πνπ επηιέγνπλ ηελ πνιηηηθή
δεκηνπξγίαο

θιίκαηνο

εθθνβηζκνχ

(Fearmongering

policy)

πηζηεχνπλ

αδηακθηζβήηεηα φηη ε εθηίκεζε ηεο απεηιήο είλαη ζσζηή, θαη φηη πξνβαίλνπλ αθφκε
θαη ζηελ εμαπάηεζε ησλ πνιηηψλ, γηα ην εζληθφ ζπκθέξνλ. πλεπψο, κε άιια ιφγηα,
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ν ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε απνηέιεζε θαη ν Σξίηνο Πφιεκνο
ηνπ Κφιπνπ κεηαμχ ΖΠΑ-Ηξάθ, ην 2003. Αθξηβψο κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ Αθγαληζηάλ,
ν George W. Bush πίζηεπε φηη ε ζχλδεζε ηνπ Saddam Hussein κε ηελ ηξνκνθξαηία
θαη ηνλ Osama bin Laden ήηαλ δεδνκέλε θαη επνκέλσο έπξεπε λα θαηαζθεπάζεη
ηεθκήξηα ελνρήο ηεο άκεζεο απεηιήο γηα ην ακεξηθαληθφ έζλνο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε,
φπσο απνδείρζεθε κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηελ ακεξηθαληθή
γλψκε, αιιά θαη ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο πξνιεπηηθνχ
πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ254.
Ζ ππνηίκεζε ηεο ερζξηθήο ζηάζεο ηνπ αληηπάινπ κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη
ζε πφιεκν. Δδψ, είλαη ρξήζηκε ε δηάθξηζε κεηαμχ κηαο γεληθά ερζξηθήο ζηάζεο ηνπ
αληηπάινπ θαη ηεο θιηκάθσζεο ζε κηα θαηάζηαζε θξίζεο. Ζ ππνηίκεζε ηεο
απάληεζεο ηνπ αληηπάινπ ζε θαηάζηαζε θξίζεο είλαη πην ζπρλή, ιφγσ ηεο ηάζεο ηεο
λα ζπλδέεηαη κε ππέξκεηξε πίζηε ζηε ζηξαηησηηθή ηζρχ θαη θαηά ζπλέπεηα, ν δξφκνο
πξνο ηνλ πφιεκν λα είλαη πην ζχληνκνο. Σέηνηεο παξαλνήζεηο γελλνχλ άξλεζε
δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπκβηβαζκψλ, αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο κηαο πιεπξάο θαη
έλαξμε λέσλ εμαλαγθαζηηθψλ δξάζεσλ. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα νδεγήζεη
απεπζείαο ζε πφιεκν ή λα μεθηλήζεη κηα ζπεηξνεηδή ζχγθξνπζε πνπ λα θαηαιήμεη ζε
πφιεκν ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ ή απψιεηαο ειέγρνπ. Μηα ππνηίκεζε ηεο ερζξηθήο
ζηάζεο ηνπ αληηπάινπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κεηά απφ κηα ππεξεθηίκεζε ηεο
ερζξηθήο ζηάζεο ηνπ αληηπάινπ, ε ηειεπηαία θηλεηνπνηεί εμαλαγθαζηηθέο κεζφδνπο,
ησλ νπνίσλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηε ζεηξά ηεο απνηειεί ππεξβνιηθή εθηίκεζε.
Καηά ηνλ Van Evera, νη ςεπδαηζζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο εληζρχεη ηηο
ςεπδαηζζήζεηο γηα πφιεκν. Κπβεξλήζεηο πνπ ππεξβάιινπλ ζηελ ηζρχ ηνπο,
ππεξβάιινπλ επίζεο ζηνπο ζθνπνχο ηνπο. Λαλζαζκέλεο εξκελείεο γηα ην θίλεηξν
ελφο θξάηνπο, εληζρχνπλ ηελ πιάλε ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ αληηπάινπ255.
Μηα άιιε δεπηεξεχνπζα κνξθή παξαλφεζεο, βξίζθεηαη ζηελ παξαλφεζε ηεο
θχζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ ησλ άιισλ ή θαη ηνπ αληηπάινπ. Απηή ε
παξαλφεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Jervis, ηελ αληίιεςε ηεο
πην ζπγθξνηεκέλεο θαη νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ
αληηπάινπ256. Απηφ ην ζπρλφ θαηλφκελν ζπκβάιιεη ζηελ αληθαλφηεηα θαηαλφεζεο
254
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ησλ πξάμεσλ ηνπ αληηπάινπ.
Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ είλαη θαη νη
πξνζδνθίεο, ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο – καθξνπξφζεζκεο θηλήζεηο ησλ αληηπάισλ.
Ο Richard Smoke ππνζηεξίδεη φηη νη πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο δξάζεηο,
απνδεηθλχνληαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, ηφζν ζε απνθάζεηο πνιέκνπ φζν θαη ζε
αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, θαζψο θαη φηη ε θχξηα ζεκαζία
θιηκάθσζεο κηαο θξίζεο βξίζθεηαη ζηελ επίδξαζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ιεπηψλ
απνθάζεσλ257. Παξφιν πνπ απηέο νη πξνζδνθίεο κπνξεί λα είλαη ιαλζαζκέλεο, νη
ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ, ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θξίζεσλ, ηείλνπλ λα ηηο
πηνζεηήζνπλ, γηαηί πνιχ απιά απηέο εμππεξεηνχλ ηηο δξάζεηο ηνπο.
πρλά παξακειεκέλεο ζηηο ζρνιέο ζθέςεο πεξί παξαλφεζεο, αιιά
ζεκαληηθέο ζηε δηαδηθαζία πνπ νδεγνχλ ζε πφιεκν, είλαη νη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε
ηελ πηζαλή ζπκπεξηθνξά θαη επίδξαζε ησλ ηξίησλ θξαηψλ. Αλ νη Geoffrey Blainey,
Bueno de Mesquita and Fred. C. Ikle, πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη πξνζδνθίεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ ηξίησλ θξαηψλ απνηεινχλ βαζηθή κεηαβιεηψλ ησλ αηηηψλ
πνιέκνπ, είλαη ζσζηνί, ηφηε νη παξαλνήζεηο ηεο πηζαλφηεηαο επέκβαζεο ησλ ηξίησλ
θξαηψλ θαη νη παξαλνήζεηο ηεο ζηξαηησηηθήο θαη δηπισκαηηθήο επίδξαζεο απηήο ηεο
επέκβαζεο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κεηαβιεηέο πνιέκνπ. Δπίζεο, ε παξαλφεζε
ησλ ζθνπψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ηξίησλ θξαηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο
παξακέηξνπο. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αληηπάινπ, ε παξαλφεζε ησλ
αληηιήςεσλ θαη ησλ ζθνπψλ ησλ ηξίησλ θξαηψλ είλαη κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία
παξαλφεζεο, πνπ ζπκβάιιεη ζε απξφζκελε εμέιημε. Οη παξαλνήζεηο ησλ ζθνπψλ
θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αληηπάινπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ησλ ηξίησλ θξαηψλ
απνηεινχλ ζεκαληηθέο θφξκεο αλάιπζεο, κεγάιεο ζεσξεηηθήο θαη εκπεηξηθήο
εθαξκνγήο, ελψ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζην μέζπαζκα πνιέκνπ258.
Ο Alexander L. George ζπκθσλεί κε ηνπο Robert Jervis θαη Stephen Van
Evera, επηζεκαίλνληαο φηη ην ζχλνιν ησλ ηδεψλ θαη πηζηεχσ πνπ θηιηξάξνπλ θάζε
λενεηζεξρφκελε πιεξνθνξία ζηα γεληθά επηηειεία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ θξαηψλ,
ζπρλά είλαη εθείλα πνπ απνξξίπηνπλ ή παξαβιέπνπλ πνιχηηκα ζηνηρεία γηα ηηο
δξάζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ αληηπάισλ, κε απνηέιεζκα νη ιήπηεο απνθάζεσλ λα
257
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νδεγνχληαη ζε παξαλνήζεηο. Σν θνηλφ ζηνηρείν κε ηηο παξαπάλσ αλαιχζεηο είλαη φηη
νη ιήπηεο απνθάζεσλ δχζθνια αιιάδνπλ θάπνηεο παγησκέλεο αληηιήςεηο ζηελ
πνιηηηθή, ελψ πνιιέο θνξέο δηακνξθψλνπλ θαη ιαλζαζκέλεο ζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο
θηλήζεηο ηνπ αληηπάινπ πνπ ηνπο νδεγνχλ ζε ιαλζαζκέλεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο259.
Καηά ηνλ Alexander George, ην θχξην αίηην ησλ παξαλνήζεσλ ζηηο απνθάζεηο
ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, βξίζθεηαη ζην κεγάιν θελφ γλψζεσλ πνπ ππάξρεη κεηαμχ
ησλ αθαδεκατθψλ κειεηεηψλ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ησλ ιεπηψλ
απνθάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ
ππάξρεη επαξθήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ, πνπ κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο ζηνπο ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ, ζε
ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη απφ ηελ άιιε, νη ηειεπηαίνη πνιιέο θνξέο
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, θαζψο δελ έρνπλ ζπρλά ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ πνπ ζα ηνπο επέηξεπαλ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ εκπεηξία ηνπο, λα νδεγεζνχλ ζηε ιήςε ησλ ζσζηψλ απνθάζεσλ ζε θάζε
πεξίπησζε260.
Γηα λα ππάξμεη κηα άςνγε θαη απαξαίηεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν
πιεπξψλ, ν Alexander George επηζεκαίλεη φηη νη αθαδεκατθνί ζα πξέπεη λα
επηιέγνπλ ηη είδνπο γλψζε είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ, ελψ νη
ηειεπηαίνη ζα πξέπεη λα απνθηνχλ έλα ππφβαζξν ζπνπδψλ ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο.
Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη κε ηέηνηνλ ηξφπν
δνκεκέλν, ψζηε νη ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ λα ιακβάλνπλ, ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη, λα ηηο επεμεξγάδνληαη θαη λα
πξνρσξνχλ ζηηο ζσζηέο επηινγέο ζηνηρείσλ, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα πξνβνχλ ζε
νξζέο απνθάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο. Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη νη ιήπηεο απνθάζεσλ λα
ιακβάλνπλ ππ‘ φςηλ ηνπο ηνλ ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο, θαζψο θαη ην απαξαίηεην
πνιηηηθφ θφζηνο απηήο, ηελ επηινγή κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ
απνηειεζκάησλ, ηελ επηινγή κεηαμχ ησλ πην πξφζθνξσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ
απνθάζεσλ θαζψο θαη ηελ επηινγή κεηαμχ απνηειεζκάησλ κηθξήο θαη κεγάιεο
εκβέιεηαο261.
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8. ύλδεζε ηνπ Γνκηθνύ Ρεαιηζκνύ κε ηε Θεσξία Λήςεο
Απνθάζεσλ πεξί Παξαλόεζεο θαηά ηνλ Van Evera
Δληζρχνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ Robert Jervis, ν Stephen Van
Evera έξρεηαη λα πξνζζέζεη ηελ ζεκαληηθφηεηα, φπσο ήδε αλαθέξακε, ηεο ζχλδεζεο
κεηαμχ ηεο ζεσξίαο ηεο παξαλφεζεο θαη ηνπ Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ. Ο Van Evera ζέηεη
πέληε πξνηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ Γνκηθφ Ρεαιηζκφ:
1. Ζ δνκή ηεο δηεζλνχο ηζρχνο θαη νη αληηιήςεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα θξάηε γηα
απηήλ, επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πηζαλφηεηα πνιέκνπ. Όηαλ απηνί νη
παξάγνληεο πξνδηαζέηνπλ ηα θξάηε γηα πφιεκν, ν θίλδπλν ηνπ πνιέκνπ είλαη αθφκε
κεγαιχηεξνο.
Ζ εθιεπηπζκέλε δνκή ηζρχνο262 (fine-grained structure of Power) έρεη πνιχ

2.

κεγαιχηεξε επηξξνή ζηνλ θίλδπλν πνιέκνπ απφ ηελ αθαηέξγαζηε δνκή ηζρχνο263.
Οη Ρεαιηζηέο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε δεχηεξε δνκή ηζρχνο, πνπ είλαη ε θαηαλνκή
αζξνηζηηθψλ (aggregate) ηθαλνηήησλ, απηφ πνπ ν Van Evera παξνπζηάδεη σο
αζξνηζηηθέο πεγέο ηζρχνο. Τπάξρεη δηπνιηζκφο ή πνιππνιηζκφο; Τπάξρεη ηζφηηκε
θαηαλνκή ηζρχνο ή φρη κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ησλ ζπκκαρηψλ; Δίλαη ε θαηαλνκή
δηεζλψλ πξνλνκίσλ αλάινγε κε ηε βαζηθή θαηαλνκή δηεζλνχο ηζρχνο; Οη Ρεαιηζηέο
ζπγθξίλνπλ πνζφηεηεο ηζρχνο αιιά ζπαλίσο δηαθξίλνπλ ηα είδε ηζρχνο. Όηαλ ν
Ρεαιηζκφο επεθηείλεηαη πεξηιακβάλνληαο ηελ εθιεπηπζκέλε δνκή ηζρχνο, ε
θαζαξή εξκελεπηηθή ηνπ δχλακε απμάλεηαη.
3. Ζ εθιεπηπζκέλε δνκή ηζρχνο είλαη πην εχπιαζηε απφ ηελ θιαζζηθή δνκή ηζρχνο.
Ζ δηπνιηθή ή πνιππνιηθή δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο είλαη ακεηάβιεηε.
Αληίζεηα, ε ζρεηηθή ηζρχο ησλ επηηηζέκελσλ θαη ησλ ακπλφκελσλ κπνξεί λα
δηακνξθσζεί απφ ηελ εζληθή εμσηεξηθή θαη ζηξαηεγηθή πνιηηηθή ηνπ θάζε θξάηνπο.
4. Ζ εθιεπηπζκέλε δνκή ηζρχνο είλαη ήπηα. Δθθξάδεη κφλν έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
πεξηπηψζεσλ κνληέξλσλ πνιέκσλ. Χζηφζν, εξκελεχεη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
απφ ηελ θιαζζηθή δνκή ηζρχνο, παξφιν πνπ ε απφιπηε εξκελεπηηθή ηεο ηζρχ είλαη
262

O Stephen Van Evera επηιέγεη λα αζρνιεζεί κε ηελ εθιεπηπζκέλε δνκή ηζρχνο (fine-grained
structure of Power), πνπ είλαη ε θαηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ηζρχνο. Γηαθξίλεη ηελ επηζεηηθή ηζρχ
(Offensive power) απφ ηελ ακπληηθή ηζρχ (Defensive power), ηελ ηζρχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην πξψην
ρηχπεκα θαη ηελ ηζρχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αληεθδίθεζε κεηά ην πξψην ρηχπεκα. Γηαθξίλεη
επηπιένλ ηελ αλεξρφκελε ηζρχ (rising power), ηε θζίλνπζα ηζρχ (waning power) θαη ηελ ηζρχ πνπ
δηαπξαγκαηεχεηαη πεξηζζφηεξα θεθηεκέλα (parlay gains into further gains). Ζ θαηαλνκή κεηαμχ απηψλ
ησλ δπλαηνηήησλ πξνζδηνξίδεη ηελ εθιεπηπζκέλε δνκή ηζρχνο.
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κέηξηαο βάζεο. Σα επηηηζέκελα θξάηε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηκσξνχληαη παξά
ακείβνληαη, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηηπρεκέλε επίζεζε πξνζθέξεη
θάπνηα νθέιε. Χζηφζν, ε επίζεζε ζπαλίσο επηηπγράλεη. Σα θξάηε κε επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά, ζπλήζσο αλαραηηίδνληαη ή θαηαζηξέθνληαη.
5. Ζ εθιεπηπζκέλε δνκή ηζρχνο έρεη πνιιέο εξκελείεο. Οη θπβεξλήζεηο ζπρλά δελ
ηελ ππνινγίδνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεψλ ηνπο. Απηέο νη παξαλνήζεηο
απνηεινχλ κηα θνηλή αηηία πνιέκνπ θαη παξέρνπλ κηα δπλαηή εξκελεία γηα πνιινχο
πνιέκνπο. Ο Ρεαιηζκφο ηζρπξνπνηείηαη πεξηζζφηεξν, αλ επηθεληξσζεί ζηελ
εθιεπηπζκέλε δνκή ηζρχνο θαη ζηελ θξαηηθή αληίιεςε πεξί ηζρχνο.
Ο Van Evera επηπιένλ πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ πηζαλψλ αηηηψλ πνιέκνπ,
κέζα απφ ηηο παξαλνήζεηο ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, νη νπνίεο
παξνπζηάδνπλ θνηλά ζηνηρεία κε απηέο ηνπ Jervis. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη
φηη ν θίλδπλνο ηνπ πνιέκνπ απμάλεηαη, ζηηο παξαθάησ ζπλζήθεο:
 Τπάξρεη ππεξαηζηνδνμία ζην ζηξαηφπεδν ηνπ επηηηζέκελνπ θξάηνπο γηα ην
ληθεθφξν απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ.
Οη ειπίδεο απηέο νδεγνχλ ηνπο εηηεκέλνπο ζε πφιεκν πνπ ζα γιίησλαλ, αλ
πξνέβιεπαλ ηελ ήηηα ηνπο. Ο πφιεκνο απνηειεί κηα δνθηκή ηζρχνο. Αλ ην
απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί, ν αδχλακνο ζα κπνξνχζε λα
ππνηαρζεί ζηνλ ηζρπξφ ηνπ αληίπαιν θαη λα θαηνξζψζεη λα πεηχρεη ην ίδην
απνηέιεζκα, ρσξίο λα ππνθέξεη ηηο απψιεηεο ελφο πνιέκνπ264.
Όκσο ζπρλά, ε ζρεηηθή ηζρχο ελφο θξάηνπο είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζζεί,
ρσξίο ηελ δνθηκή ηεο κάρεο. Ζ ππεξαηζηνδνμία ηεο λίθεο πξνθχπηεη, φηαλ νη
αληηκαρφκελεο πιεπξέο παξαλννχλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ηε ζηξαηησηηθή
ηνπο δχλακε, ηνλ πινχην ηνπο, αιιά θαη φηαλ παξαλννχλ θαη ηε δχλακε ηνπ
αληηπάινπ265.
264

χκθσλα κε ηνλ Robert Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge University Press,
1981,p. 31-32, ν πφιεκνο απνηειεί ηελ επηβνιή ηεο ζέιεζεο ηνπ ηζρπξνχ έλαληη ηνπ αδπλάηνπ κε ηελ
βία. Χζηφζν, αλ ε ζρεηηθή ηζρχο είλαη γλψξηκε ηφηε ην κέζν δνθηκήο ηζρχνο είλαη κε απαξαίηεην. Ο
αδχλακνο ππνηάζζεηαη ζηνλ ηζρπξφηεξν, ρσξίο λα ππνζηεί ηελ βαλαπζφηεηα ηεο ζχγθξνπζεο θαη λα
θηάζεη ζε έλα απνηέιεζκα πξνβιεπφκελν απφ ηελ αξρή.
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Stephen Van Evera, Causes of War, Power and the Roots of Conflict, Cornell University Press,
Ithaca and London, 1999, p.14-16. Πξηλ απφ ηελ ήηηα ηνπ Ηξάθ ην 1991, ν Saddam Hussein πίζηεπε φηη
νη ηξαθηλέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο κπνξνχζαλ λα ζηξαθνχλ ληθεθφξα θαηά ησλ Ακεξηθάλσλ θαη ησλ
ζπκκάρσλ ηνπο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1990 ν Saddam δήισλε ζηελ ακεξηθαλίδα πξέζβεηξα φηη ε
ακεξηθαληθή θνηλσλία δελ κπνξεί λα αληέμεη ηελ απψιεηα 10.000 ζηξαηησηψλ ζε κηα κάρε, αθφκε θαη
αλ ην Ηξάθ είρε ηέηνηεο απψιεηεο. Ο Ηξαθηλφο εγέηεο πξφβιεςε φηη «νη Ακεξηθαλνί ζα πληγνχλ ζην δηθφ
ηνπο αίκα». Norman Cigar, ―Iraq‘ Strategic Mindest and the Gulf War: Blueprint for Defeat‖, Journal
of Strategic Studies 25, March 1992, p. 3-35, 22.
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Οη ιαλζαζκέλεο ειπίδεο λίθεο ελφο πνιέκνπ νδεγνχλ ηα θξάηε ζε ζπκκεηνρή
ζε πεξηζζφηεξεο θξίζεηο, νη νπνίεο ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε πφιεκν. Σα πην αηζηφδνμα
θξάηε είλαη πην ηνικεξά ζηελ επηινγή έλαξμεο θξίζεσλ. Δπίζεο, απηά ηα θξάηε
επηιέγνπλ θξίζεηο, θαζψο πηζηεχνπλ ιαλζαζκέλα φηη ε άιιε πιεπξά ζα ππνρσξήζεη,
πξνζθέξνληάο ηνπο κηα εηξεληθή λίθε (δειαδή, γλσξίδνπλ νη αληίπαινη φηη είλαη πνιχ
αδχλαηνη, ψζηε λα καο αληηζηαζνχλ θαη έηζη λα αλαδηπισζνχλ). Καηφπηλ
απνξξίπηνπλ ηελ πξαγκαηηθή απεηιή ηνπ αληηπάινπ, λνκίδνληαο φηη κπινθάξεη,
θιηκαθψλνπλ ηελ θξίζε θαη θαηαιήγνπλ ζε αλαπφθεπθηή ζχγθξνπζε.
Σα αίηηα γηα ηε ιαλζαζκέλε αηζηνδνμία ησλ επηηειείσλ ιήςεο απνθάζεσλ
βξίζθνληαη, θαηά ηνλ Van Evera, ζην πιενλέθηεκα ηνπ πξψηνπ ρηππήκαηνο θαη ζηελ
θπξηαξρία ηεο επίζεζεο. Οηηδήπνηε εληζρχεη ηελ πξνζπνηνχκελε ζηξαηησηηθή
αδπλακία, ηε δηαηήξεζε ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ή ηε γξήγνξε
ζηξαηησηηθή αιιαγή δπλάκεσλ, πξνθαιεί ιαλζαζκέλε αηζηνδνμία, δεκηνπξγψληαο
ζχγρπζε γηα ηηο ζηξαηησηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ αληηπάισλ.
Ζ θπξηαξρία ηεο επίζεζεο πξνθαιεί ηα θξάηε λα δηαηεξνχλ ζηξαηησηηθή
κπζηηθφηεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, απμάλεηαη ν θίλδπλνο, θαη ν αληίπαινο ζπλήζσο
ππνηηκάεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο. Ζ επηζεηηθή θπξηαξρία, επίζεο, εληζρχεη ηνλ
αγψλα ζηξαηησηηθψλ εμνπιηζκψλ, δηαηαξάζζνληαο ηε ζηξαηησηηθή θπξηαξρία θαη
επηηαρχλνληαο ηε ζηξαηησηηθή αιιαγή.
Οη ζνβηληζηηθνί κχζνη νξηζκέλσλ εζληθηζηηθψλ θαζεζηψησλ απνηεινχλ
ζεκαληηθή πεγή ελίζρπζεο ηεο ιαλζαζκέλεο αηζηνδνμίαο. Πνιιά θαζεζηψηα
δεκαγσγνχλ θαη ρεηξαγσγνχλ ηηο θνηλσληθέο κάδεο κε ζπλζήκαηα πεξί αλσηεξψηεηάο
ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Απηφ ην φπιν ρξεζηκνπνίεζε θαη ν Saddam Hussein
θαη ζηνπο Σξεηο Πνιέκνπο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ζ ππνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ
πνιέκνπ, νδεγεί ζε πφιεκν κε παξφκνηνπο ηξφπνπο.

Σα θξάηε είλαη ιηγφηεξν

αλήζπρα ελφςεη ελφο ρακεινχ θφζηνπο πνιέκνπ παξά ελφο αληίζηνηρνπ πςεινχ 266.
Έλα επίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη καδί κε ηε ιαλζαζκέλε
ππεξαηζηνδνμία θαη ε ιαλζαζκέλε απαηζηνδνμία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πφιεκν. Ο
πφιεκνο κπνξεί λα δηεμαρζεί θαη ρσξίο ηε ιαλζαζκέλε αηζηνδνμία, απιά επεηδή νη
θπβεξλήζεηο επηιέγνπλ λα θάλνπλ πφιεκν θπξίσο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηηκήο θαη ηεο
αμηνπηζηίαο ηνπο ή αθφκε θαη γηα λα εληζρχζνπλ ηα ηνπηθά ηνπο θαζεζηψηα,
ζηξέθνληαο ηελ θνηλή γλψκε θαηά ησλ εηζβνιέσλ. Χζηφζν, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο
266

Stephen Peter Rosen, « Military Effectiveness: Why Society Matters», International Security,
Vol.19, No.4, spring 1995, p. 5-7.
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πνιέκνπο θαηά ηνλ Van Evera, νη εηηεκέλνη δηαθαηέρνληαη απφ ιαλζαζκέλε
ππεξαηζηνδνμία φηη ζα θεξδίζνπλ. Αθφκε θαη νη ληθεηέο ζα κπνξνχζαλ λα απνθχγνπλ
πνιινχο πνιέκνπο, αλ κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ ην ηίκεκα ηεο λίθεο.
Ο ιαλζαζκέλνο θφβνο ηεο ήηηαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πφιεκν, αλ νδεγήζεη
ηα θξάηε ζε ππεξβνιηθή εθηίκεζε ησλ ερζξηθψλ δηαζέζεσλ ησλ αληηπάισλ. Γηα
παξάδεηγκα, ε απφθηεζε ζηξαηησηηθήο ππεξνρήο ηνπ αληηπάινπ κεηαθξάδεηαη ζε
επηζεηηθέο δηαζέζεηο θαη θάηη ηέηνην κπνξεί λα νδεγεί ζε έλα ζπηξάι ακνηβαίαο
ερζξφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα θξάηε νδεγνχληαη ζε κηα πξνιεπηηθή επίζεζε,
θαζψο λνκίδνπλ φηη έηζη απνηξέπνπλ ηελ ήηηα κε ην πιενλέθηεκα ηνπ πξψηνπ
ρηππήκαηνο ή ζε έλαλ πξνιεπηηθφ πφιεκν, αλ ππνζέηνπλ φηη κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ
ηελ ήηηα, πξηλ ν ερζξφο βξεζεί ζην απνθνξχθσκα ηεο ηζρχνο ηνπ267.
Ζ παξαλφεζε ζρεηηθά κε ηε ζρεηηθή ζέιεζε εληζρχεη ηε ιαλζαζκέλε
αηζηνδνμία. Σα θξάηε ζπαλίσο ππεξβάιινπλ ζηε δηθή ηνπο ζέιεζε, αιιά ζπρλά
ππνηηκνχλ ηε ζέιεζε /βνχιεζε ηνπ αληηπάινπ. Γηα παξάδεηγκα, ην Κνπβέηη
ακθέβαιιε γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Ηξάθ λα εηζβάιεη ζην έδαθνο ηνπ, ζεσξψληαο ηηο
ηξαθηλέο απεηιέο σο κπιφθα. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ηξάθ, ν Saddam πίζηεπε φηη νη
Ακεξηθάλνη ζα εγθαηέιεηπαλ ηνλ ζηφρν ηνπο γηα απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη, φπσο
είραλ θάλεη θαη κε ην Βηεηλάκ. Πξηλ απφ ηελ εηζβνιή ην 1991, ν ηξαθηλφο ηχπνο
παξνπζίαδε ηηο ΖΠΑ σο έζλνο ησλ εγθιεκαηηψλ, ησλ ισπνδπηψλ θαη ησλ
θαηαδεηνχκελσλ θαη ηζρπξηδφηαλ φηη ε πξφζεζε λα επηηεζεί θαλείο ζηνλ ακεξηθαληθφ
ζηξαηφ κεηψλεηαη κε ηα ρξφληα. Με ηελ έλαξμε ηεο επίζεζεο, ν Saddam πξνέβιεςε
κηα εμέγεξζε ησλ αληηπνιεκηθψλ - εηξεληζηηθψλ Ακεξηθαλψλ, πνπ ζα αλέηξεπε ηελ
εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ268.
Οη ςεπδαηζζήζεηο

ζρεηηθά κε ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο

εληζρχεη

ηηο

ςεπδαηζζήζεηο ηεο δηάζεζεο γηα πφιεκν. Κπβεξλήζεηο πνπ ππεξβάιινπλ ηελ ζρεηηθή
ηνπο ηζρχ, ππεξβάιινπλ επίζεο ηε ζρεηηθή ηνπο ζέιεζε. Λαλζαζκέλεο ζεσξίεο γηα
ην θίλεηξν ελφο θξάηνπο εληζρχνπλ ηελ πιάλε ζρεηηθά κε ηε ζέιεζή ηνπ. πρλά,
νξηζκέλα θξάηε θαίλνληαη απφ ηηο θηλήζεηο ηνπο λα είλαη πην ζπκβηβαζηηθά ή αθφκε
θαη λα θνβνχληαη ηηο επηζέζεηο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο, φηη ηα θξάηε απηά
αληηδξνχλ πάληα έηζη. Σα θξάηε κπνξεί λα παξεξκελεχζνπλ ηελ ηζνξξνπία ζέιεζεο,
267

Richard Ned Lebow, «Misconceptions in American Strategic Assessment», Political Science
Quarterly, Vol.97, No.2, summer 1982, p.188-189.
268
Lawrence Freedman, Efraim Karsh, The Gulf Conflict, 1990-91, Princeton University Press, 1993,
p.49., Norman Cigar, ―Iraq‘ Strategic Mindest and the Gulf War: Blueprint for Defeat‖, Journal of
Strategic Studies 25, March 1992,p. 4-7.
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αλ ππνηηκήζνπλ ηελ ηάζε γηα πφιεκν απφ ηνλ αληίπαιν. Ο πφιεκνο κπνξεί λα
πξνθαιέζεη πφιεκν, νδεγψληαο ηελ θάζε πιεπξά λα ζθιεξχλεη ηηο απφςεηο ηεο γηα
ηνλ άιιν αληίπαιν, δίλνληάο ηεο ην θίλεηξν λα θπλεγήζεη πην δχζθνινπο ζηφρνπο κε
κεγαιχηεξε εκκνλή269.
Οη εγέηεο ησλ θξαηψλ κπνξνχλ λα θξίλνπλ ιαλζαζκέλα ηε ζρεηηθή ηζρχ,
επεηδή θξίλνπλ ιάζνο θαη ηε ζρεηηθή ηζρχ ησλ ζπκκάρσλ θαη ησλ δχν αληηκαρφκελσλ
πιεπξψλ. ηελ εηζβνιή ηνπ Ηξάθ ην 1991, θαθψο ν Saddam Hussein πίζηεςε φηη νη
Ακεξηθαλνί δελ ζα αληηδξνχζαλ. Δπίζεο, αξγφηεξα, ν Ηξαθηλφο εγέηεο ιάζνο πίζηεςε
φηη ε ζπκκαρία ησλ Ακεξηθαλψλ ζα δηαιπφηαλ ππφ ηελ πίεζε ηνπ πνιέκνπ. Μηα
ηξαθηλή εθεκεξίδα πξνέβιεςε φηη «ε εχζξαπζηε ζπκκαρία ησλ ερζξψλ ζα
θαηαξξεχζεη θαη ζα δηαηξεζεί ζε δχν θνκκάηηα, κε ηνπο Άξαβεο θαη ηνπο
Μνπζνπικάλνπο λα ζηεξίδνπλ ην Ηξάθ». Σέινο, ην Ηξάθ ιαλζαζκέλα πξνέβιεςε φηη ε
νβηεηηθή Έλσζε ζα ηνπο ππνζηήξηδε ελάληηα ζηηο ΖΠΑ270.
Σα θξάηε, κπνξνχλ επίζεο λα παξαπιαλεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθάζηνηε
δηεζλή πνιηηηθή ηζνξξνπία θαη ηνλ ηξφπν πνπ ε ρξήζε ηεο ηζρχνο αιιάδεη ηελ
ηζνξξνπία. Οη αληίπαινη ζπλήζσο ηξνκνθξαηνχλ ηα νπδέηεξα θξάηε ζην ζηξαηφπεδν
ηνπ αληηπάινπ κε ηηο πξάμεηο ηνπο.
Όζν έλαο πφιεκνο θαίλεηαη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ φηη είλαη πνιχ
δαπαλεξφο, ηφζν πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθνί είλαη, ψζηε λα ηνλ απνθχγνπλ.

Ζ

ςεπδαίζζεζε ηνπ θζελνχ, ζε θφζηνο πνιέκνπ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο εγέηεο λα
ξηζθάξνπλ ή λα επηρεηξήζνπλ πφιεκν πνπ δηαθνξεηηθά ζα είραλ απνθχγεη. Απηέο νη
ςεπδαηζζήζεηο δελ ζπκβαίλνπλ ζε θάζε πφιεκν θαη νη αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο
κεξηθέο θνξέο ππεξεθηηκνχλ ην θφζηνο ηνπ πνιέκνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ271. Καηά
ζπλέπεηα, ε ππνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ πνιέκνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν
ζηελ απφθαζε γηα πφιεκν.
Σα θξάηε ππνηηκνχλ ην θφζηνο ηνπ πνιέκνπ, επεηδή παξαλννχλ ηε ζχγρξνλε
ηερλνινγία ή ηηο επηρεηξεζηαθέο ηαθηηθέο. Δλαιιαθηηθά, νη εγέηεο ησλ θξαηψλ κπνξεί
λα ππνηηκήζνπλ ηε ζέιεζε ηνπ αληηπάινπ, λα απνηχρνπλ λα αληηιεθζνχλ φηη ν
269
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πφιεκνο γελλά πφιεκν, φηη ε ρξήζε ηζρχνο κπνξεί λα επεθηείλεη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ
αληηπάινπ θαη λα θάλεη επηπιένλ πνιέκνπο. Οη εγέηεο κπνξεί λα ππνηηκήζνπλ ην
εζσηεξηθφ πνιηηηθφ θφζηνο πνπ ν πφιεκνο ζα δεκηνπξγήζεη, κπνξνχλ λα
εθρπδαΐζνπλ ηνλ πφιεκν, πείζνληαο ηε κάδα φηη ν πφιεκνο είλαη πγηήο, έλδνμνο,
ξνκαληηθφο θαη ηδεψδεο.
Ζ ιαλζαζκέλε αηζηνδνμία απνηειεί ην πην ζνβαξφ αίηην πνιέκνπ. Ο έιεγρνο
θαη ν κεηξηαζκφο ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνθπγή πνιέκσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη
ν θίλδπλνο ηνπ πνιέκνπ κεηψλεηαη, φηαλ ε ζρεηηθή ηζρχο είλαη μεθάζαξε θαη ε θχζε
θαη ην θφζηνο ελφο πνιέκνπ είλαη γλσζηά. Σα θξάηε, ζπαλίσο θαηαθεχγνπλ ζε
πφιεκν, φηαλ γλσξίδνπλ ηνλ ληθεηή θαη ην ηίκεκα ηνπ πνιέκνπ. Δπηπιένλ, φηαλ ε
δηεζλήο πνιηηηθή θαηάζηαζε είλαη πην μεθάζαξε, ηφηε κεηψλεηαη απηφκαηα θαη ην
ξίζθν ηνπ πνιέκνπ.

Οη πνιηηηθέο ηεο ζηξαηησηηθήο κπζηηθφηεηαο θαη ηεο

παξαλφεζεο νδεγνχλ ζε πφιεκν.
Ο Jack Levy ζπκθσλεί κε ηνλ Stephen Van Evera, φηη ε άθακπηε νξγαλσηηθή
ιεηηνπξγία ησλ ζηξαηησηηθψλ δξάζεσλ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππεξαηζηνδνμία ησλ
επηζεηηθψλ θξαηψλ, κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη αηηία πνιέκνπ. Ζ ζηξαηησηηθή
ξνπηίλα απνηειεί αίηην πνιέκνπ, κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ζπζηεκηθέο,
νξγαλσηηθέο, γξαθεηνθξαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο κεηαβιεηέο. Ζ άθακπηε ιεηηνπξγία
ησλ ζηξαηησηηθψλ κεραληζκψλ ζπκβάιιεη, κέζσ ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ
αλάπηπμε ησλ ζηξαηησηηθψλ δνγκάησλ θαη ζρεδίσλ πνιέκνπ, ζην μέζπαζκα
πνιέκνπ272.
Ζ ζηξαηησηηθή νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππεξεζίεο
πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ ηνπο πην ζπγθεληξσηηθνχο άθακπηνπο θαη αθξηβείο ζε
δξάζε θξαηηθνχο κεραληζκνχο. Απηή ε ιεηηνπξγία επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη ηελ
πνιηηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ απεηιή ή ηε
ρξήζε έλνπισλ δπλάκεσλ273.
Ζ πην πξνθαλήο εμήγεζε γηα ην πψο ε ζηξαηησηηθή νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία
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ζπκβάιιεη ζηνλ πφιεκν, επηθεληξψλεηαη ζηα ζρέδηα θηλεηνπνίεζεο. Κάζε δξάζε ζε
απηήλ ηε δηαδηθαζία ηεο γεληθήο θιηκάθσζεο νδεγεί ινγηθά ζηελ επφκελε, θαη ηειηθά
ζηνλ πφιεκν.
Ζ θηλεηνπνίεζε θαη ησλ δχν πιεπξψλ νδεγεί ζε πφιεκν κηαο θαη ιφγσ ηεο
απζηεξήο νξγάλσζεο, ε νπνηαδήπνηε αιιαγή ή βειηίσζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο νδεγεί
ζην ράνο θαη ζηελ απνδηνξγάλσζε ησλ δπλάκεσλ. Απηφ απνδεηθλχεη θαη ηελ έληνλε
αιιειεμάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο ε κηα αιιαγή επεξεάδεη φιεο
ηηο άιιεο. Δμάιινπ, δελ έρνπλ θαηαγξαθεί εκπεηξίεο ησλ ζηξαηεγψλ γηα βειηίσζε
ησλ ζηξαηησηηθψλ ζρεδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Ζ απεγλσζκέλε
πξνζπάζεηα αιιαγήο ζρεδίσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα
ε εηξήλε, είλαη πξαθηηθά αδχλαηε274.
Ζ απζηεξφηεηα ησλ ζρεδίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία δηαζέζηκσλ
ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ζρεδίσλ, εκπνδίδεη ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ απφ ηελ
απνθπγή πνιέκνπ, ελψ αλ ζπλππνινγηζηεί θαη ην κεγάιν θφζηνο ησλ ζηξαηησηηθψλ
θηλεηνπνηήζεσλ, δελ ππάξρεη άιιε επηινγή απφ ηελ θαηά κέησπν επίζεζε275.
Ζ ζηξαηησηηθή άθακπηε ιεηηνπξγία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πφιεκν,
επεξεάδνληαο ηνλ ζσζηφ ρξφλν ηεο θηλεηνπνίεζεο.

ρέδηα πνπ απαηηνχλ κηα

ρξνλνβφξα θηλεηνπνίεζε, νδεγνχλ ζε πφιεκν κε ηελ έλαξμε κηαο ρξνληθά πξφσξεο
θηλεηνπνίεζεο, εληείλνληαο ηελ αιπζηδσηή ζχγθξνπζε, πξηλ νη δηπισκαηηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο παξάγνπλ απνηειέζκαηα276.
Ζ θχζε ησλ ζρεδίσλ θηλεηνπνίεζεο κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηελ εθαξκνγή
ηνπο. Δλψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο απηφ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα ηνπ
πνιέκνπ, ππφ ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζπλζήθεο (θπξίσο ζπληήξεζεο ησλ
ζηξαηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο) κπνξεί λα θάλεη ηνλ πφιεκν πην
πηζαλφ.
Χζηφζν, απφ κφλε ηεο ε ζηξαηησηηθή νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία, δελ κπνξεί λα
ζηαζεί σο αίηην πνιέκνπ. Γηα απηφ, ζπλδέεηαη θαη κε άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο
πξναλαθέξακε. Υσξίο απηέο, ζπάληα ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεην αίηην πνιέκνπ. Σν
εξψηεκα πνπ γελλάηαη είλαη πψο νη ιήπηεο απνθάζεσλ, ελψ γλσξίδνπλ ηελ αλάγθε
χπαξμεο ελαιιαθηηθψλ ζηξαηησηηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο, δελ πξνβιέπνπλ γηα θάηη
274
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ηέηνην.
Σν

βαζηθφηεξν

εκπφδην

αιιαγψλ

είλαη

ε

ιεγφκελε

ζηξαηησηηθή

αλαγθαηφηεηα, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο έλαο νξζνινγηθφο ζηξαηεγηθφο
ππνινγηζκφο ηεο ζρεηηθήο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ελφο θξάηνπο, ησλ δηπισκαηηθψλ
επζπγξακκίζεσλ, ησλ γεσγξαθηθψλ εκπνδίσλ, ησλ δηαζέζηκσλ ινγηζηηθψλ θαη
ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ, θαζψο θαη άιισλ ζρεηηθψλ εμσηεξηθψλ κεηαβιεηψλ. Αλ
νη ιήπηεο απνθάζεσλ εκκέλνπλ ζην αξρηθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηνπο παξαπάλσ
ιφγνπο, ηφηε ε εξκελεία ηεο απζηεξήο πξνζθφιιεζεο ζε απηφ ζπλδέεηαη κε ηε
ζηξαηησηηθή αλαγθαηφηεηα παξά κε ηελ νξγαλσηηθή θχζε ησλ ζρεδίσλ.

Καηά

ζπλέπεηα, ε θήκε αηηηαθήο ζρέζεο κεηαμχ ζηξαηησηηθήο νξγαλσηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη
έλαξμεο πνιέκνπ απνηειεί κηα παξαλφεζε. Αλ φκσο ε ζηξαηησηηθή αλαγθαηφηεηα
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε απζηεξήο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο, ηφηε
έκκεζα απνηειεί αίηην πνιέκνπ277.
Σν δίιεκκα αζθαιείαο σο ζπζηεκηθφο παξάγνληαο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά
ζηελ ελίζρπζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ηνπ θάζε θξάηνπο. χκθσλα κε ηνλ Robert
Jervis, ην δίιεκκα αζθαιείαο απνηειεί κηα θαηάζηαζε, ζηελ νπνία έλα θξάηνο
απμάλεη ην επίπεδν αζθαιείαο ηνπ, κφλν ζε πεξίπησζε πνπ θαη ν αληίπαινο θάλεη ην
ίδην. Αθφκε θαη θξάηε ρσξίο επηζεηηθέο βιέςεηο, κπνξεί λα κπνπλ ζε απηήλ ηε
ινγηθή δξάζεο, αλαγλσξίδνληαο φηη κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζε θιηκάθσζε θαη ηειηθά
ζε πφιεκν278.
 Τπάξρεη πιενλέθηεκα πξψηνπ ρηππήκαηνο ζην επηηηζέκελν θξάηνο.
Σν πιενλέθηεκα ηνπ πξψηνπ ρηππήκαηνο ππάξρεη, φηαλ έλαο απφ ηνπο δχν
αληηπάινπο έρεη ηελ επρέξεηα λα ρηππήζεη πξψηνο. Σν πιενλέθηεκα ηεο πξψηεο
θηλεηνπνίεζεο πθίζηαηαη, φηαλ έλαο απφ ηνπο δχν αληηπάινπο θηλεηνπνηεί ηηο
δπλάκεηο ηνπ θαη πξνεηνηκάδεηαη γηα πφιεκν. Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ πιενλέθηεκα
πξψηεο θίλεζεο αλαθέξεηαη θαη ζηα δχν πιενλεθηήκαηα. Έλα πιενλέθηεκα πξψηνπ
ρηππήκαηνο δεκηνπξγεί κηα άκεζε ηάζε γηα ρξήζε ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. O Carl Von
Clausewitz, ζεσξεηηθφο ηνπ πνιέκνπ, ππνζηεξίδεη φηη φηαλ ε κηα πιεπξά κπαίλεη ζηε
κάρε πξηλ απφ ηελ άιιε, απνηειεί θίλεζε πνπ νθείιεηαη ζε ιφγνπο εθηφο ζθνπνχ
επίζεζεο ή άκπλαο. Γελ είλαη ηα θίλεηξα. Αιιά ε πιεπξά πνπ είλαη έηνηκε πξψηε,
έρεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα αηθληδηαζηηθνχ ρηππήκαηνο θαη έηζη έρεη ηνλ ιφγν
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επίζεζεο279. Σν πιενλέθηεκα ηνπ πξψηνπ ρηππήκαηνο δίλεη ζηα θξάηε ηε δπλαηφηεηα
λα πξνζπνηεζνχλ αδπλακία θαη έηζη λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο αληηπάινπο θαη θαηφπηλ
λα ηνπο ρηππήζνπλ αηθληδηαζηηθά.

Ζ παξαπιαλεκέλε πιεπξά έρεη κηα κε

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο ζηξαηησηηθήο ηζνξξνπίαο.
 Τπάξρεη δπλαηφηεηα εχθνιεο θαηάθηεζεο.
Καηά ηνλ Stephen Van Evera κηα ζεηξά απφ θηλδχλνπο κπνξεί λα πξνθχςνπλ,
φηαλ ε θαηάθηεζε ζεσξείηαη εχθνιε ππφζεζε, απμάλνληαο ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν
ελφο πνιέκνπ.
Όηαλ ε θαηάθηεζε είλαη δχζθνιε, ηα θξάηε απνκαθξχλνληαη απφ ηελ επίζεζε
απφ θφβν, κήπσο ε λίθε απνδεηρζεί αλέθηθηε θαη απμεκέλνπ θφζηνπο. Όηαλ ε
θαηάθηεζε είλαη εχθνιε, θέξδε ρσξίο ηδηαίηεξν θφζηνο κπνξνχλ λα παξαρζνχλ θαη
έηζη ηα θξάηε θαηαθεχγνπλ πην εχθνια ζηνλ πφιεκν. Ζ επίζεζε θέξλεη πεξηζζφηεξα
θέξδε, κε ρακειφηεξν θφζηνο, νπφηε ηα θξάηε επηρεηξνχλ ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
Ο θφβνο ησλ αληηπνίλσλ θπξηεχεη ιηγφηεξν ηνπο επηηηζέκελνπο θαζψο απηνί ληθνχλ
ηνπο πνιέκνπο πην απνθαζηζηηθά, αθήλνληαο ηα ζχκαηά ηνπο αξθεηά επάισηα, ψζηε
λα είλαη ηθαλά γηα αληεπίζεζε. Αθφκε, ηα επηηηζέκελα θξάηε δελ επηρεηξνχλ επίζεζε,
φηαλ ε άκπλα ηνπ αληηπάινπ είλαη ηζρπξή.
Όηαλ ε θαηάθηεζε είλαη δχζθνιε, ηα θξάηε παξακέλνπλ ζε αζθαιή ζχλνξα.
Δίλαη ιηγφηεξν επηζεηηθά θαη πεξηζζφηεξν πξφζπκα λα απνδερηνχλ ην status quo.
Έρνπλ κηθξφηεξε αλάγθε γηα επεθηαηηζκφ θαζψο ε πξφζθαηε εδαθηθή ηνπο
επηθξάηεηα είλαη ήδε ακπληηθή. Γελ αλεζπρνχλ αλ νη γείηνλεο ηνπο απμάλνπλ ηελ
δχλακή ηνπο, θαζψο φζν ηζρπξνί θαη αλ είλαη, δελ κπνξνχλ λα ηνπο θαηαθηήζνπλ.
Δπίζεο, έρνπλ ιηγφηεξε δηάζεζε λα αλακεηρζνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ άιισλ θξαηψλ,
επεηδή ερζξηθέο θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα ηνπο θάλνπλ κηθξφηεξν θαθφ.
Αληηζέησο, φηαλ ε θαηάθηεζε είλαη εχθνιε ππφζεζε, ηα θξάηε είλαη
πεξηζζφηεξν επεθηαηηθά, θαζψο ηα ησξηλά ηνπο ζχλνξα είλαη ιηγφηεξν ακπληηθά280.
Αλαδεηνχλ επξχηεξεο εδαθηθέο πεξηνρέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ θαη άιιεο
πεγέο πνπ ζα ηνπο δηαζθαιίζνπλ θαη ζα εληζρχζνπλ ηηο ακπληηθέο ηνπο γξακκέο.
Αληηκεησπίδνπλ κε κεγαιχηεξν θφβν ηζρπξνχο αληηπάινπο, θαζψο είλαη πην γξήγνξνη
279
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ζηελ παξάηαμε ηζρχνο θαη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο δχλακεο ηνπ αληηπάινπ. Αθφκε,
αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν κε ερζξηθά γεηηνληθά πνιηηηθά θαζεζηψηα, θαζψο είλαη
δχζθνιν ηέηνηα θαζεζηψηα λα ακπλζνχλ ζε επηζέζεηο θαη γηα απηφ αλακεηγλχνληαη
πεξηζζφηεξν ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο απηψλ ησλ θξαηψλ281.
Σα θξάηε αληηζηέθνληαη ζηελ επεθηαηηθή πνιηηηθή ησλ αληηπάισλ ηνπο κε
κεγαιχηεξν δήιν, φηαλ ε θαηάθηεζε είλαη εχθνιε ππφζεζε. Οη αληίπαινη κπνξνχλ
λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά ζε κεγάιεο θαηαθηήζεηο.
Καη νη δχν θίλδπλνη, ν ακπληηθφο επεθηαηηζκφο (Defensive Expansionism) θαη
ε ηζρπξή αληίζηαζε ζηνλ επεθηαηηζκφ (Fierce Resistance to Expansion), πξνθχπηνπλ
απφ ην ίδην πξφβιεκα: νη πεγέο είλαη πεξηζζφηεξν αζξνηζηηθέο, φηαλ ε θαηάθηεζε
είλαη εχθνιε. Ζ ηθαλφηεηα ελφο θξάηνπο λα θαηαθηήζεη ηνλ αληίπαιν ηνπ θαη λα
ακπλζεί είλαη πην ειαζηηθή, απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζηξαηεγηθψλ ζεκείσλ θαη ησλ
πεγψλ.

Χο απνηέιεζκα, ηα θέξδε είλαη πεξηζζφηεξα, ηα θξάηε κπνξνχλ λα

κεηαηξέςνπλ κηθξέο θαηαθηήζεηο ζε κεγάιεο θαη νη απψιεηεο λα αληηζηξαθνχλ.
Δπίζεο, κηθξέο απψιεηεο κπνξνχλ λα ζπείξνπλ ηελ θαηαζηξνθή θαη κηθξά θέξδε λα
αλνίμνπλ ηνλ δξφκν γηα εγεκνληθή θπξηαξρία. Καηά ζπλέπεηα, ηα θξάηε
αληαγσλίδνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηνλ έιεγρν πεξηνρψλ θαη πεγψλ πνπ ζα απμήζνπλ
ηελ ηζρχ ηνπο, ελψ πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ηελ επεθηαηηθή δηάζεζε ησλ αληηπάισλ
ηνπο.
Όηαλ ε θαηάθηεζε είλαη δχζθνιε ππφζεζε, ηα θξάηε έρνπλ ιηγφηεξνπο
ιφγνπο λα πεξηκέλνπλ επίζεζε. Απηφ αθήλεη ηα θξάηε αθφκε πην αζθαιή θαη πην
πξφζπκα λα θπλεγήζνπλ εηξεληθέο πνιηηηθέο επηινγέο. Αληίζεηα, φηαλ ε επίζεζε
θπξηαξρεί, ηα θξάηε αγρψλνληαη κε ηηο επηζεηηθέο δηαζέζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπο,
γεγνλφο πνπ θάλεη πην έληνλε ηε δηάζεζή ηνπο λα αγσληζηνχλ κε φιεο ηηο δπλάκεηο
ηνπο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ πεγψλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ηα θξάηε γίλνληαη επηζεηηθά,
επεηδή αθξηβψο νη αληίπαινί ηνπο είλαη επηζεηηθνί. Γεκηνπξγείηαη επνκέλσο κηα
αιπζίδα, κέρξη θαλέλα θξάηνο λα κε δέρεηαη ηελ status quo θαηάζηαζε.

Ο

επεθηαηηζκφο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Ρψκεο θαηεπζπλφηαλ απφ αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο
θαη ηηο ειπίδεο ηνπο θάιπςεο ηεο αζθάιεηαο κέζσ ησλ θαηαθηήζεσλ282.
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Όηαλ ε θαηάθηεζε είλαη εχθνιε ππφζεζε, ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξψηνπ
ρηππήκαηνο είλαη κεγαιχηεξα. Ζ θπξηαξρία ηεο επίζεζεο απμάλεη θαη ηνπο θηλδχλνπο
πνπ πξνθχπηνπλ, φηαλ θηλείηαη θαλείο πξψηνο: θίλεηξα θηλεηνπνίεζεο, απφθξπςε
ησλ αδπλακηψλ, ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ, εθηέιεζε
δηπισκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη επηζεηηθέο ζηάζεηο. Ζ θπξηαξρία ηεο επίζεζεο
απνηειεί ην βαζηθφ άκεζν αίηην πνιέκνπ.
Δπηπιένλ, ε επίζεζε επεθηείλεη ην πιενλέθηεκα ηνπ πξψηνπ ρηππήκαηνο γηα
ηέζζεξηο ιφγνπο. Πξψηνλ, νη εδαθηθέο θαηαθηήζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο, φηαλ
θπξηαξρεί ε επίζεζε. Γεχηεξνλ, φηαλ ε επίζεζε θπξηαξρεί, ε πιεπξά πνπ θηλείηαη
πξψηε κπνξεί λα δηαζπάζεη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ αληηπάινπ πην εχθνια, αλ έρεη ν
αληίπαιν αμηφινγε ζηξαηησηηθή δχλακε. Αληηζέησο, αλ ε άκπλα θπξηαξρεί, ηα θξάηε
παξακέλνπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ θεθηεκέλσλ ηνπο. Σξίηνλ, ε θπξηαξρία ηεο επίζεζεο,
νδεγεί ηα θξάηε ζε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή κπζηηθνπάζεηα, απμάλνληαο ζηνλ
αληίπαιν ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο θαη ηνπ αηθληδηαζκνχ. Όηαλ θπξηαξρεί ε επίζεζε,
εληζρχεηαη ε κπζηηθφηεηα θαη ε θνχξζα ησλ εμνπιηζκψλ. Ζ κπζηηθφηεηα νδεγεί ζε
αληίδξαζε απέλαληη ζηνλ αληίπαιν, θαζψο παξαλννχλ ηηο δξάζεηο ηνπ πξψηνπ. Ζ
θνχξζα εμνπιηζκψλ επηηαρχλεη ηε ζηξαηησηηθή αιιαγή θαη ζπκβάιιεη θαη ζηελ
αιιαγή ζηελ δηαλνκή ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ.

Σέηαξηνλ, αλαζθαιή θξάηε

κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ αλαζθάιεηά ηνπο πηνζεηψληαο έλα ζηξαηησηηθφ
δφγκα πιενλεθηήκαηνο πξψηνπ ρηππήκαηνο283.
Όηαλ ε θαηάθηεζε είλαη εχθνιε ππφζεζε, ηα θξάηε πηνζεηνχλ πην επηθίλδπλεο
δηπισκαηηθέο πξαθηηθέο, εηδηθά απηέο πνπ εμαξρήο δελ έρνπλ ιχζεηο, θαη πξνσζνχλ
πην εχθνια ηνλ πφιεκν. Απηέο νη ηαθηηθέο ππφζρνληαη κεγαιχηεξε επθαηξία
πνιηηηθήο λίθεο θαη απμάλνπλ ην ξίζθν βίαο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε
ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ απνηειεί ν Γεχηεξνο Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ, ην 1990-91. Σν
θξάηνο πνπ θάλεη ηελ επίζεζε ιεηηνπξγεί ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, αθήλνληαο ηνπο
αληηπάινπο λα έξρνληαη δεχηεξνη ζηηο επηινγέο ηνπο. Απηφ αλαγθάδεη ηνλ αληίπαιν
λα ππνρσξήζεη. Αιιά αλ ν αληίπαινο αληηζηέθεηαη, ε ζχγθξνπζε είλαη αδχλαην λα
απνθεπρζεί. Δπηπιένλ, επεηδή ηα ζρέδηα ηνπ επηηηζέκελνπ παξακέλνπλ κπζηηθά,
ππάξρεη ν θίλδπλνο ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο λα κελ εμεηαζζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ
πεξαηηέξσ παξαλνήζεηο284.
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Σα ηεηειεζκέλα γεγνλφηα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ πνιέκνπ, φηαλ ε επίζεζε
θπξηαξρεί, γηαηί ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ επηηηζέκελνπ είλαη πνιχηηκα. Όηαλ ε
αζθάιεηα είλαη αδχλαηε, ληθεθφξεο ζπγθξνχζεηο γίλνληαη πην ζεκαληηθέο απφ ηε
δπλαηφηεηα απνθπγήο πνιέκνπ. Οη εγέηεο αλεζπρνχλ γηα ηηο απψιεηέο ηνπο
πεξηζζφηεξν, φηαλ ππάξρεη ην ξίζθν κεγάινπ πνιηηηθνχ θφζηνπο. Αθφκε, ηα
ηεηειεζκέλα γεγνλφηα είλαη πην επηθίλδπλα, φηαλ θπξηαξρεί ε επίζεζε, θαζψο κηα
επηηπρεκέλε ηέηνηα εμέιημε, αλ παξέρεη ζηνλ επηηηζέκελν πεξηζζφηεξεο πεγέο
ειέγρνπ, απμάλεη θαη ηελ ηζρχ ηνπ θαη γίλεηαη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλνο ζηνπο
γείηνλέο ηνπ285.
Όηαλ ε θαηάθηεζε είλαη εχθνιε, ηα θξάηε δελ ζεσξνχλ ηηο ζπκθσλίεο
ζεκαληηθέο, θαζψο νη αληίπαινη ηηο δηαιχνπλ πην εχθνια. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ε
παξαβίαζε ζηηο ζπκθσλίεο απνθέξεη πεξηζζφηεξα νθέιε ζε απηφλ πνπ ηηο
παξαβηάδεη. Ζ θαθή πίζηε θαη ε πξνδνζία γίλνληαη ν θαλφλαο, φηαλ ε επίζεζε
θπξηαξρεί. Ζ αλαζθάιεηα είλαη απηή πνπ δεκηνπξγεί ην θιίκα απηφ. Σα θξάηε
παξαβηάδνπλ ηηο ζπκθσλίεο, γηαηί νη αιιαγέο ζηελ ηζρχ είλαη πεξηζζφηεξεο, φηαλ ε
επίζεζε ππεξέρεη. Έηζη, ηα θξάηε πην δχζθνια ζπκκνξθψλνληαη. Μηα αλεξρφκελε
δχλακε είλαη δχζθνιν λα ηεξήζεη ζπκθσλίεο κε απεξρφκελεο δπλάκεηο,
καθξνρξφληα286.
Όηαλ ηα θξάηε δηαπξαγκαηεχνληαη, παδαξεχνπλ ζθιεξά θαη δχζθνια
ππνρσξνχλ, φηαλ ε επίζεζε ππεξέρεη. Θα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζρεηηθή ηζνξξνπία
ζηα θέξδε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσληψλ. Γηαθνξεηηθά, ην
θέξδνο γηα ηε κηα πιεπξά δεκηνπξγεί πξφβιεκα αζθάιεηαο ζηελ άιιε πιεπξά.
Δπηπιένλ, επεηδή θαη νη δχν πιεπξέο απνθξχπηνπλ ηνπο πξαγκαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο
ζηηο ζπκθσλίεο, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζή ηνπο. Χο απνηέιεζκα, ηα θξάηε
δηαπξαγκαηεχνληαη ειάρηζηα θαη αθήλνπλ ηελ επίιπζε δηαθνξψλ ζηα φπια, φηαλ ε
επίζεζε ππεξέρεη. Απηή ε θαηάζηαζε απμάλεη ηνλ θίλδπλν ησλ παξαλνήζεσλ θαη ησλ
ζπγθξνχζεσλ287.
Ζ επηζεηηθή – ακπληηθή ηζνξξνπία θπξηαξρεί ζηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπκκάρσλ
λα αληέρνπλ ζηελ επίζεζε θαη λα ακχλνληαη κε επίζεζε. Αλ ε άκπλα έρεη έλα κεγάιν
πιενλέθηεκα, αθφκε θαη νη απνκνλσκέλνη ζχκκαρνη κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ
εηζβνιέα κφλνη ηνπο. Απηφ απνδεηθλχεη ηελ αλάγθε ησλ ζπκκάρσλ λα ζσζνχλ,
285
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εγθαηαιείπνληαο ηελ επηζεηηθή ζηξαηεγηθή θαη επηιέγνληαο ηνπο ακπληηθνχο
πνιέκνπο θζνξάο ηνπ αληηπάινπ. Δλ ζπληνκία, ε αλάγθε επέθηαζεο ηεο απνηξνπήο
ηνπ αληηπάινπ, δηαθέξεη αλάινγα κε ηε δπλακηθή ηεο θάζε ζπκκαρίαο.
Ο εηζβνιέαο γλσξίδεη φηη έρεη πξνθαιέζεη ηελ ερζξφηεηα ησλ άιισλ θξαηψλ.
Μηα επηζεηηθή απεηιή κπνξεί λα θάλεη ηνλ ζηφρν ηεο απεηιήο ιηγφηεξν επηζεηηθφ, αλ
ε απεηιή εμαξηάηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηφρνπ, ιεηηνπξγψληαο κφλν φηαλ ν
ζηφρνο επηηίζεηαη ζε άιινπο, θαη απηφ ην γλσξίδεη. Ο ζηφρνο ηεο επίζεζεο
αληηκεησπίδεη κεγαιχηεξε ηηκσξία αλ επηηεζεί, ελψ αλ δείμεη θαιή ζπκπεξηθνξά, ν
θίλδπλνο κεηψλεηαη.
Οη επηζεηηθέο απεηιέο θαίλνληαη πεξηζζφηεξφ ηπραίεο, ελψ είλαη πεξηζζφηεξν
απνηειεζκαηηθέο θαη ιηγφηεξν επηθίλδπλεο, φηαλ απνηεινχλ ζηφρνπο εηζβνιέσλ πνπ
γλσξίδνπλ φηη είλαη εηζβνιείο. Οη εηζβνιείο ζπρλά ππνηηκνχλ ηελ επηζεηηθφηεηά
ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ πξφθιεζε ερζξφηεηαο απφ ηα άιια θξάηε288.
Σέηνηνη εηζβνιείο δεκηνπξγνχλ ππνζεηηθή απεηιή, σο ζεκάδη απξφθιεηεο επίζεζεο,
θαη αληηδξνχλ πεξηζζφηεξν ερζξηθά. Αλ ε ειίη ησλ εηζβνιέσλ γλσξίδεη φηη είλαη
επηζεηηθή, είλαη πην εχθνιν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαλείο φηη νη απεηιέο ησλ άιισλ
είλαη εμαξηεκέλεο απφ ηε δηθή ηνπο θηινπφιεκε ζηάζε. Σέηνηα απηνγλσζία επηθξαηεί
θπξίσο ζε θπβεξλήζεηο νιηγαξρηθψλ ή δηθηαηνξηθψλ θαζεζηψησλ. Απηνί νη εγέηεο
γλσξίδνπλ φηη έρνπλ πξνθαιέζεη κε ηε ζηάζε θαη επίζεο γλσξίδνπλ φηη ην θιίκα
αιιάδεη κε ηε κείσζε ησλ πξνθιήζεψλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
απνηεινχλ ην θνληακεληαιηζηηθφ ηηηηθφ θαζεζηψο ηνπ Ηξάλ κεηά ην 1979, νη
εθπξφζσπνη ηνπ νπνίνπ πξνθαινχζαλ ζπγθξνχζεηο κε άιια θξάηε, πξνθεηκέλνπ λα
δηθαηνινγήζνπλ εζσηεξηθέο εμεγέξζεηο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ηνπηθή ηνπο δχλακε.
Ζ απάληεζε ζηηο επηζεηηθέο απεηιέο εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ επηηηζέκελνπ289.
Αξθεηά θαζεζηψηα δίλνπλ ζεκαζία ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηζεηηθψλ ηνπο
δξάζεσλ, κφλν φηαλ έρνπλ θαη κηα αληίδξαζε επηζεηηθή ησλ άιισλ θξαηψλ. Ζ απεηιή
κε αλνηθηή επίζεζε κπνξεί λα ηνπο εκπνδίζεη. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεη
θαηά θχξην ιφγν ηα δηθηαηνξηθά θαζεζηψηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηεζλείο
ζπγθξνχζεηο, γηα λα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ ηνπο.
Απνιακβάλνπλ ηνπο πνιέκνπο θζνξάο, ελψ αθππλίδνληαη κφλν κε ηνλ θίλδπλν ηεο
288
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άκεζεο επίζεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ην Ηξάθ ηνπ Saddam Hussein θαηά
ηελ εηζβνιή ηνπ ζην Κνπβέηη, ην 1990-91290.
πκπεξαζκαηηθά, ηα παξαπάλσ αίηηα πνιέκνπ έρνπλ πςειή επηξξνή, φηαλ ηα
αηηία είλαη πξαγκαηηθά θαη νη ζπλζήθεο είλαη ζσζηέο, σζηφζν ηέηνηεο εθηηκήζεηο
είλαη ζπάληεο. ε αληίζεζε, ηα αίηηα θαη νη ζπλζήθεο, πνπ εξκελεχνληαη απφ ηελ
επηζεηηθή-ακπληηθή ζεσξία είλαη θνηλέο θαη εξκελεχνπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ
πνιέκσλ. Μπνξεί ε πξαγκαηηθή θπξηαξρία ηεο επίζεζεο λα είλαη ζπάληα, αιιά ε
ππνηηζέκελε επηζεηηθή θπξηαξρία είλαη δπλαηή θαη παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν σο
αίηην πνιέκνπ. Ζ ηζηνξία έρεη απνδείμεη φηη φζν πεξηζζφηεξνη πφιεκνη πξνέξρνληαη
απφ ηελ αλαδήηεζε γηα αζθάιεηα, ηφζν πεξηζζφηεξνη πφιεκνη κπνξνχλ λα
απνθεπρζνχλ, αλ ηα θξάηε ήηαλ ήδε αζθαιή, πεξηζζφηεξνη πφιεκνη εξκελεχνληαη
απφ ηελ έιιεηςε αζθάιεηαο θαη ηφζν πεξηζζφηεξνη εμεγνχληαη απφ ηελ επηζεηηθήακπληηθή ζεσξία.
Οη ιφγνη αζθαιείαο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πάληνηε επίθαηξνη. Ζ
αλαδήηεζε αζθάιεηαο παίδεη έλαλ ξφιν ζεκαληηθφ ζηα θίλεηξα ησλ θηινπφιεκσλ γηα
ηελ έλαξμε πνιέκσλ απφ ηα αξραία αθφκε ρξφληα. πρλά, ηφζν νη ακπλφκελνη φζν
θαη νη επηηηζέκελνη, ππνθηλνχληαη απφ ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο. Οη επηηηζέκελνη
επεθηείλνληαη, γηα λα απνθηήζνπλ αζθάιεηα, ελψ νη ακπλφκελνη αξλνχληαη ηελ
ππνρψξεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπο. Ο θφβνο ηεο
αλαζθάιεηαο νδήγεζε ηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο παξηηάηεο ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ
Πφιεκν. χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηνπ Θνπθπδίδε, ν θφβνο ησλ παξηηαηψλ γηα ηε
ξαγδαία αχμεζε ηζρχνο ησλ Αζελαίσλ ηνπο νδήγεζε ζε πφιεκν.
Οη ΖΠΑ αληηζηάζεθαλ ζηνλ νβηεηηθφ Δπεθηαηηζκφ, θπξίσο γηα ιφγνπο
εζληθήο αζθάιεηαο. Οη Ακεξηθάλνη ιήπηεο απνθάζεσλ θνβνχληαλ φηη αλ ε νβηεηηθή
Έλσζε απνθηνχζε εγεκνλία ζηελ Δπξαζία, απηφ ζα ζήκαηλε εγθαηάζηαζε ζηελ
πεξηνρή, βηνκεραληθψλ, αιιά θπξίσο ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ, απεηιψληαο ζηξαηεγηθά
ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ.

Απηνί νη εζληθνί ιφγνη αζθαιείαο πξνθάιεζαλ θαη ηελ

Ακεξηθαλνζνβηεηηθή ζηξαηησηηθή απνκάθξπλζε απφ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε θαη ηε
νβηεηηθή επέκβαζε ζηνλ Αθγαληζηάλ.
ε πνιινχο πνιέκνπο, ηφζν ζηνλ Σξίην Κφζκν φζν θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή,
θπξηάξρεζε ν αληαγσληζκφο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ θξαηψλ. Σν Ηξάθ
μεθίλεζε ηνλ νθηαεηή πφιεκν κε ην Ηξάλ ζηε δεθαεηία ηνπ ‘80, απφ ηνλ θφβν φηη ην
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ηζιακηθφ-θνληακεληαιηζηηθφ Ηξάλ ζα κπνξνχζε λα ππνδαπιίζεη θαη λα ξίμεη ην
θνζκηθφ θαζεζηψο ηνπ Ba‘ath. Δλ ζπληνκία ηα δεηήκαηα ηεο αζθάιεηαο είλαη
δηαβξσηηθά ζηηο δηεζλείο ππνζέζεηο, ελψ ε αλαδήηεζε αζθάιεηαο απνηειεί έλα
δηεηζδπηηθφ θίλεηξν πνιέκνπ.
O Herbert Butterfield ππνγξακκίδεη φηη απηή ε αλαδήηεζε γηα ηελ αζθάιεηα
είλαη ην βαζηθφ πιαίζην δξάζεο φισλ ησλ αλζξψπηλσλ ζπγθξνχζεσλ291. Σα θξάηε
είλαη αλαζθαιή, φζν λνκίδνπλ φηη είλαη. Απηή ε αλαζθάιεηα κεγαιψλεη ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπο λα δξαπεηεχζνπλ απφ ηελ ππνηηζέκελε αλαζθάιεηα.
Ζ θπξηαξρία ππεξηίκεζεο ηεο αλαζθάιεηαο ησλ θξαηψλ, απνδεηθλχεηαη απφ
ηνπο πνιέκνπο ησλ πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ αλά ηελ πθήιην θαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο
πεξηφδνπο. Ζ πξαγκαηηθή θαη πξσηαξρηθή απεηιή ησλ θξαηψλ βξίζθεηαη ζηελ ηάζε
λα δίλνπλ κεγαιχηεξε αμία απφ απηήλ πνπ πξέπεη ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο δήζελ
θηινπφιεκεο ηάζεηο ησλ άιισλ θξαηψλ.

9. Τπνζέζεηο Δξγαζίαο
Σν παξαπάλσ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απνηειεί ηα βαζηθά ζεκεία, απφ ηα νπνία
πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ππνζέζεηο εξγαζίαο ηεο δηαηξηβήο κνπ. Όπσο επηζήκαλα
θαη πην πάλσ, νη ππνζέζεηο εξγαζίαο κνπ βαζίδνληαη ζηνλ 4ν Σχπν Ρεαιηζκνχ ηνπ
Van Evera, ν νπνίνο ζπλδπάδεη αμηψκαηα απφ ηνλ Γνκηθφ Ρεαιηζκφ ηνπ Kenneth
Waltz θαη ηνλ Δπηζεηηθφ Ρεαιηζκφ ηνπ John Mearsheimer, αιιά θαη ζηηο ζέζεηο πεξί
παξαλφεζεο ηνπ Robert Jervis.

ηφρνο είλαη λα εληζρπζνχλ νη ζεσξίεο ηνπ

Ρεαιηζκνχ σο πξνο ηελ εξκελεία ησλ αηηηψλ πνιέκνπ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ
παξάιιεια κε ηε ζεσξία ιήςεο απνθάζεσλ πεξί παξαλφεζεο. Μεηά απφ απηή ηελ
αλάιπζε θαιφ είλαη λα επηζεκάλνπκε θαη ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο πάλσ ζηηο νπνίεο
ζα επαιεζεχζνπλ ή φρη ηελ ηζρχ ησλ ζεσξηψλ πνπ έρσ επηιέμεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο.
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Οη ππνζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ σο εμήο:
A. ην πιαίζην ηνπ άλαξρνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο, όηαλ έλα θξάηνο
πξνβαίλεη ζε αύμεζε ησλ ζπληειεζηώλ ηζρύνο ηνπ (ζηξαηησηηθήο θαη
νηθνλνκηθήο ηζρύνο), έρεη επηζεηηθέο βιέςεηο θαη θαηαθεύγεη ζε πόιεκν.
B. Η δνκή ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ςπρνινγηθνύο
παξάγνληεο επηδξνύλ, ώζηε νη ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ λα παξαλννύλ ηηο
ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ησλ αληηπάισλ, κε απνηέιεζκα λα νδεγνύληαη ζε
ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο θαη ηειηθά λα εκπιέθνληαη ζε πόιεκν.
C. Ο θίλδπλνο εκπινθήο θξαηώλ ζε πόιεκν απμάλεηαη, όηαλ νη ιήπηεο
απνθάζεσλ δελ πξνβνύλ ζηε ιεπηνκεξή εμέηαζε θαη θαηαγξαθή όισλ
ησλ εηζεξρόκελσλ πιεξνθνξηώλ, ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο - θηλήζεηο ηνπ
αληηπάινπ.
Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη θαη νη ηξεηο ππνζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ
σο βαζηθή πξνυπνηηζέκελε ζπλζήθε, ην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα θαη ην δίιεκκα
αζθάιεηαο, πνπ δεκηνπξγεί ην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα. Μέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη
ηεο πεξηγξαθήο ησλ γεγνλφησλ, ζα δνχκε αλ ε κεξηθή ή ε νιηθή επαιήζεπζε ή
απφξξηςε ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο ηεο έξεπλάο κνπ ζα δψζεη κηα απάληεζε ζην
θαηά πφζν ηειηθά κπνξεί ε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
επηινγέο ησλ εθάζηνηε αμησκαηνχρσλ άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ,
λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο.
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Ι. Περιπτωςιολογικέσ Μελέτεσ
Σέταρτη Ενότητα
Ο Πξώηνο Πόιεκνο ηνπ Κόιπνπ κεηαμύ Ιξάλ-Ιξάθ (1980-1988) - Η
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
1. Σν Γηεζλέο πεξηβάιινλ –ρέζεηο ΗΠΑ-νβηεηηθήο Έλσζεο πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ Πνιέκνπ Ιξάλ-Ιξάθ
Ζ Μέζε Αλαηνιή πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή ηνπ Σξίηνπ
Κφζκνπ, εμαηηίαο ησλ ελεξγεηαθψλ πινχζησλ πεγψλ ηεο, ηεο γεσζηξαηεγηθήο ζέζεο
ηεο θαη ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ, ησλ ΖΠΑ θαη ηεο
νβηεηηθήο Έλσζεο, απνηέιεζε απφ ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ,
κέρξη θαη ηελ πηψζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, επίθεληξν έληνλνπ θαη ζπλερνχο
αληαγσληζκνχ.292 Ζ πεξηνρή απφ ην Μαξφθν κέρξη ην Αθγαληζηάλ θαη ηηο ρψξεο ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ, ππήξμε αληηθείκελν δηακάρεο κεηαμχ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ φζα πεξηζζφηεξα
θξάηε γίλεηαη ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπο. Ζ αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θαη ε
πνιηηηθή ηνπο αλάκεημε ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα ησλ ρσξψλ, ζπρλά δεκηνπξγνχζε
ηηο ζπλζήθεο πεξηθεξεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπο έθεξλε
αληηκέησπνπο ζην πεδίν κάρεο.
Μηα ηέηνηα πεξηθεξεηαθή ζχγθξνπζε απνηειεί θαη ν πφιεκνο Ηξάλ - Ηξάθ.
χκθσλα κε ηνλ Alexander W. George, ζε απηφλ ηνλ πφιεκν θάζε ππεξδχλακε
πξνζπαζνχζε λα ππεξηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο γηα ηα δσηηθά ηεο
ζπκθέξνληα, επηδεηλψλνληαο ην πξφβιεκα αζθάιεηαο θαη ειέγρνπ ζηελ πεξηνρή ηεο
Μέζεο Αλαηνιήο293. Χζηφζν, παξά ηηο επίκνλεο πξνζπάζεηεο ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνρήο κε θάζε ηξφπν, θακία απφ ηηο δχν δελ θαηάθεξε λα
εμαζθαιίζεη κηα κφληκε θαη δπλαηή ζθαίξα επηξξνήο ζηελ πεξηνρή κέρξη θαη ηελ
πηψζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Πφιεκνπ ηνπ Κφιπνπ,
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1990-91294.
Ο πξψηνο πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ (Ηξάλ-Ηξάθ), ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ην ηέινο
ηεο επνρήο ηεο détente, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ‘70. χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή απηή,
ε νπνία εθαξκφζηεθε απφ ηνλ ακεξηθαλφ πξφεδξν Richard Nixon θαη ζπλερίζηεθε
έλζεξκα, απφ ηνλ πξφεδξν, Jimmy Carter, νη ΖΠΑ είλαη θαηά ησλ επεκβάζεσλ, ζε
πνιέκνπο πνπ δηεμάγνληαη κεηαμχ θξαηψλ ζε πεξηνρέο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ.

Ζ

ζηξνθή ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηνλ απνκνλσηηζκφ νθείιεηαη ζηελ
καθξνρξφληα εκπινθή ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζην Βηεηλάκ295.
ην αληίπαιν ζηξαηφπεδν, ε νβηεηηθή Έλσζε ζηελ δεθαεηία ηνπ ‗70,
βξηζθφηαλ ζε ηέηνηα ζέζε πνπ ζα κπνξνχζε λα παίμεη έλαλ ελεξγφ ξφιν ζηελ
παγθφζκηα πνιηηηθή ζθελή θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ ζε ζρέζε
κε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, θαη κάιηζηα ζε ζρέζε κε ηε ζηάζε απνκφλσζεο ησλ
ΖΠΑ. Απηή ηε ζέζε

πξνζπάζεζε ε νβηεηηθή ππεξδχλακε λα εθκεηαιιεπηεί,

ζηεξίδνληαο επαλαζηαηηθά θαζεζηψηα ζηνλ Σξίην Κφζκν θαη ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία
ηεο εμάπισζεο ησλ ηδεψλ ηνπ Κνκκνπληζκνχ296.
Ζ νβηεηηθή επηξξνή ζηε Μέζε Αλαηνιή απμήζεθε ζεκαληηθά, θπξίσο κε ηελ
εγθαζίδξπζε θηινζνβηεηηθψλ θαζεζηψησλ, φπσο ζηελ Αηζηνπία, ζηε Νφηηα Τεκέλε,
ζηε πξία θαη ζηελ Αίγππην. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗60, ε νβηεηηθή
Έλσζε είρε γίλεη ν θχξηνο πξνκεζεπηήο ησλ ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζε φπια,
θαζψο θαη νξγαλσηήο θαη ηερληθφο ππνζηεξηθηήο ξηδνζπαζηηθψλ αξαβηθψλ
νκάδσλ297. Σαπηφρξνλα, ε νβηεηηθή Έλσζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗70,
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ θνχξζα εμνπιηζκψλ κε έλα κεγάιν πξφγξακκα θαηαζθεπήο
ππξαχισλ ελδηάκεζνπ βειελεθνχο -20, πνπ ζηφρν έρνπλ λα απεηιήζνπλ ηελ
ακεξηθαληθή αζθάιεηα θαη ππνζηήξημε πνπ πίζηεπαλ φηη ζα είραλ νη Δπξσπαίνη ζε
πεξίπησζε ζνβηεηηθήο ππξεληθήο επίζεζεο298.
Σν 1979, ε νβηεηηθή Έλσζε πξνρσξεί ζηελ πξψηε κεγάιεο θιίκαθαο
εθζηξαηεία, κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, θαηαιακβάλνληαο ζεκαληηθά
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εδάθε ηεο πεξηνρήο ηνπ Αθγαληζηάλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εγθαζηδξχζεη κηα λέα
ζθαίξα επηξξνήο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηψζε ηνπ θηινδπηηθνχ
Καζεζηψηνο ηνπ Shah ζην Ηξάλ θαη ηελ άλνδν ηεο ηζιακηθήο επαλάζηαζεο, ππήξμαλ
θαζνξηζηηθά γηα ηελ απψιεηα ζεκαληηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή,
θαζψο θαη ηελ απψιεηα ελφο ζεκαληηθνχ κέρξη ηφηε ακεξηθαληθνχ ζπκκάρνπ ζηνλ
Πεξζηθφ Κφιπν, ηνπ Ηξάλ. ε απηή ηελ απψιεηα ζπλέβαιε ζεκαληηθά θαη ην κνηξαίν
γηα ηελ ακεξηθαληθή δηπισκαηία γεγνλφο ηεο θαηάιεςεο ηεο πξεζβείαο ησλ ΖΠΑ
ζηελ Σερεξάλε απφ ηζιακηζηέο επαλαζηάηεο θαη ε αηρκαισζία ακεξηθαλψλ
δηπισκαηψλ πνπ θξάηεζε κέρξη ην ηέινο ηεο Πξνεδξίαο Carter299.
Ζ αλάγθε πιένλ ηεο ακεξηθαληθήο δξάζεο θαηά ηεο εμάπισζεο φρη κφλν ηνπ
Κνκκνπληζκνχ, αιιά θαη ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ έζεζε ηέινο ζηελ
ακεξηθαληθή απνκφλσζε θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο detente πνπ ραξαθηήξηδε ηηο ζρέζεηο
ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ, ηελ δεθαεηία ηνπ ‗70.

Σν δφγκα άζθεζεο εμσηεξηθήο

πνιηηηθήο ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ Jimmy Carter, ζπλνςηδφηαλ ζηα εμήο: «… θάζε
πξνζπάζεηα μέλεο δχλακεο λα επηθξαηήζεη ζηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ ζα ζεσξεζεί σο
επίζεζε ζηα δσηηθά ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ θαη σο επίζεζε ζα αληηκεησπηζζεί κε θάζε
κέζν αθφκε θαη κε ηε ρξήζε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, αλ ρξεηαζηεί»300.
Χζηφζν, ε λέα πνιηηηθή ζηξνθή ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ ήξζε κε
ηελ άλνδν ζηελ πξνεδξία ηνπ ζπληεξεηηθνχ, Ronald Reagan, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ
1981. Ζ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ έμαξζε ηνπ ακεξηθαληθνχ εζληθηζκνχ
θαη αλαβίσζε ηεο αληηθνκνπληζηηθήο ηδενινγηθήο ζηαπξνθνξίαο, κε θχξην ζηφρν λα
δψζεη ζηηο ΖΠΑ ηελ εγεκνληθή ζέζε πνπ θαηείραλ, πξηλ απφ ηελ ηαπεηλσηηθή
εκπινθή ζην Βηεηλάκ θαη λα μαλαθεξδίζνπλ ην ρακέλν έδαθνο ζηελ πεξηνρή ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ301.
Ζ απνηπρία ηεο ακεξηθαληθήο εκπινθήο ζην Βηεηλάκ είρε ηφζν επεξεάζεη ηνλ
ακεξηθαληθφ ιαφ θαη ην Κνγθξέζν, πνπ ήηαλ πιένλ εμαηξεηηθά δχζθνιν λα
επηρεηξήζεη μαλά πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ ηέηνηνπ είδνπο εθζηξαηεία. Χζηφζν, φπσο
ππνζηεξίδνπλ πνιινί ηζηνξηθνί, ε επηηπρία ηνπ Πξνέδξνπ Reagan ηνπιάρηζηνλ ζηελ
πξψηε πξνεδξία, βξηζθφηαλ ζην γεγνλφο φηη γλψξηδε πψο λα πξνζεγγίδεη ηνλ
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ακεξηθαληθφ ιαφ. Απηφ ζπλέβαιε ζην λα ζηεξίμεη νιφθιεξε ηελ εμσηεξηθή ηνπ
πνιηηηθή ζηελ αληηζνβηεηηθή ξεηνξηθή, ηελ νπνία ν ακεξηθαληθφο ιαφο πίζηεπε
έληνλα απφ ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα
δηθαηνινγνχζε επέκβαζε έμσ απφ ηα ζχλνξα ησλ ΖΠΑ302. Ο πξφεδξνο Reagan,
φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαιχεη ν Henry Kissinger «…είρε έλα θαληαζηηθφ ηαιέλην λα
ελψλεη ηνλ ακεξηθαληθφ ιαφ… εηζεγήζεθε έλα δφγκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ
ραξαθηεξηδφηαλ απφ κεγάιε ζπλνρή θαη ζεκαληηθή δχλακε. Δίρε λα επηδείμεη κηα
εμαίξεηε ελζηηθηψδε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή επαθή κε ηελ πεγή ησλ ακεξηθαληθψλ
θηλήηξσλ ζπκπεξηθνξάο303».
Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ έκπαηλε πιένλ ζε λέεο βάζεηο, ηηο νπνίεο θαη
αθνινχζεζαλ νη ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ ζηνλ Πφιεκν Ηξάλ-Ηξάθ, ην
Φζηλφπσξν ηνπ 1987. Σν λέν δφγκα άζθεζεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο,
ζπλνςηδφηαλ ζηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνέδξνπ Reagan: «νη ΖΠΑ δελ πξφθεηηαη λα
πξνβαίλνπλ ζε εθζηξαηείεο εθηφο ζπλφξσλ, φηαλ δελ δηαθηλδπλεχνληαη δσηηθά
ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. Αλ ε επέκβαζε ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ είλαη αλαγθαία,
ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη κε βέβαηε μεθάζαξε λίθε… πξηλ νδεγήζνπκε ηα ζηξαηεχκαηά
καο ζε κάρε, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπκε ηελ έγθξηζε ηνπ ακεξηθαληθνχ ιανχ
θαη ηνπ Κνγθξέζνπ… νη δπλάκεηο καο ζα πξέπεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (δχν
βδνκάδσλ κέρξη ελφο κήλα) λα θπξηαξρήζνπλ απνθαζηζηηθά… ρσξίο αλζξψπηλεο
απψιεηεο, κε νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ησλ ζηφρσλ ηνπ αληηπάινπ, ρσξίο λα
δηαηαξαρζεί ε δσή ησλ ακεξηθαλψλ πνιηηψλ»304.
Ζ λέα ζηξνθή ζηελ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή άιιαμε ηα δεδνκέλα
ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, αχμεζε ηελ έληαζε ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν
ππεξδπλάκεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα νδήγεζε θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα
πεξηθεξεηαθή, δσηηθήο φκσο ζεκαζίαο ζχγθξνπζε, πνπ μέζπαζε ζηηο αξρέο ηνπ 1980,
ηεο ζχγθξνπζεο Ηξάλ-Ηξάθ, ην ηειεπηαίν «παηρλίδη» αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ δχν
ππεξδπλάκεσλ, πνπ ζήκαλε ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηνπ δηπνιηζκνχ θαη ηνπ Φπρξνχ
Πνιέκνπ305.
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2. Οη δηεθδηθήζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ Πξώην Πόιεκν ηνπ Κόιπνπ
(Ιξάλ-Ιξάθ)
Ζ ερζξφηεηα κεηαμχ ησλ δχν γεηηνληθψλ θξαηψλ, Ηξάλ θαη Ηξάθ, έρεη ηηο ξίδεο
ηεο ζην καθξηλφ παξειζφλ. Ζ εχθνξε πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ πνηακφ Shatt-al-Arab,
πνπ δηαζρίδεη ηε ζεκεξηλή επαξρία ηνπ Ηξάλ, Khuzestan, απνηειεί θπζηθφ ζχλνξν,
αιιά θαη κήιν ηεο έξηδνο απφ ηελ επνρή ηνπ 16νπ αηψλα, ηφηε πνπ απνηεινχζε
δηακάρε κεηαμχ Πεξζψλ θαη Οζσκαλψλ. Με ην ηέινο πνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ θαη ηελ πηψζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ην Ηξάθ αλαδεηθλχεηαη σο
αλεμάξηεην θξάηνο, ππφ Βξεηαληθή φκσο επηξξνή ελψ, ηφζν ην Ηξάλ φζν θαη ην Ηξάθ,
σο κέιε ηελ Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, ζέηνπλ ηελ επίκαρε πεξηνρή ζην ηξαπέδη ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ, ρσξίο φκσο θάπνηα δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο.

εκαληηθέο

δηακάρεο θαη ζπγθξνχζεηο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ζπλερίδνληαλ
αζηακάηεηα306.

Σν 1968 κε ηελ άλνδν ζηελ ηξαθηλή εμνπζία ηνπ Καζεζηψηνο

Ba‘ath, ην Ηξάθ δήισζε μεθάζαξα ηελ πξφζεζή ηνπ λα δηεθδηθήζεη θαη λα θαηαιάβεη
νιφθιεξε ηελ πεξηνρή. Μεηά απφ κηα ζχληνκε δηακάρε γηα ηελ εμνπζία, νη
κπααζηζηέο θαηαιακβάλνπλ νινθιεξσηηθά ηνλ δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ηνπ Ηξάθ, ζηηο
30 Ηνπιίνπ 1968307.
Σν Ηξάθ απνηειείηαη απφ ηξεηο πξψελ νζσκαληθέο επαξρίεο, φπνπ ε θάζε κία
είρε ηνλ δηθφ ηεο ελσηηθφ ζεθηαξηζηηθφ ραξαθηήξα. ην λφην (Basra/Vasora)
θπξηάξρεζαλ νη ζηίηεο Άξαβεο, ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ Ηξάθ (Βαγδάηε) νη ζνπλίηεο
Άξαβεο θαη ζην βφξεην ηκήκα, ζηε Μνζνχιε, νη ζνπλίηεο Κνχξδνη. Ο ζρεκαηηζκφο
ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο ηνπ Ηξάθ επεξέαζε βαζχηαηα ηε δεκηνπξγία εζλνηηθψλ
δηαρσξηζκψλ κε βάζε ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα. ε απηφ ην πιαίζην θάζε εζλνηηθή
νκάδα (νπλίηεο, ηίηεο, Κνχξδνη) επηδίσθε λα επεθηείλεη ηελ εδαθηθή ηεο θπξηαξρία
πξνβάιινληαο ην αίηεκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ην νπνίν φκσο δελ ζπλέπηπηε κε
ηελ επίζεκε ηδενινγία ηνπ θαζεζηψηνο. πλεπψο ν αλνκνηνγελήο ραξαθηήξαο ηνπ
Ηξάθ, ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ησλ δηιεκκάησλ αζθαιείαο κεηαμχ ησλ
νκάδσλ, ζηελ αλαδήηεζε κηαο κνξθήο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο ηζρχνο. Ο πνιπεζληθφο
ραξαθηήξαο ηνπ Ηξάθ δηαθαίλεηαη απφ ηελ θπξηαξρία ηξηψλ εζλνηήησλ, ησλ ηηηψλ
306
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κνπζνπικάλσλ πνπ είλαη πιεηνςεθία (57%) ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ νπληηψλ κε
(25%), ησλ Κνχξδσλ κε (15%), ελψ ππάξρνπλ θαη άιιεο κηθξφηεξεο κεηνλφηεηεο κε
πην κεγάιε απηή ησλ Σνπξθκέλσλ308.
Γηα ην Ηξάθ, ε πεξηνρή απηή γεσγξαθηθά δηαζέηεη χςηζηε ζηξαηεγηθή
ζεκαζία, θαζψο απνηειεί ηε κφλε ζαιάζζηα πξφζβαζε κέζσ ηνπ ιηκαληνχ Basra, ην
νπνίν βξίζθεηαη πεξίπνπ 100 κίιηα καθξηά απφ ηνλ Κφιπν θαη βφξεηα ηνπ πνηακνχ
Shatt-al-Arab θαη ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη. Δλψ ην Ηξάλ δηαζέηεη εθαηνληάδεο
ρηιηφκεηξα αθηνγξακκήο, ν πνηακφο Shatt-al-Arab, ν νπνίνο εθβάιιεη ζηνλ Πεξζηθφ
Κφιπν καδί κε ηνλ Σίγξε θαη Δπθξάηε, απνηειεί γηα ην Ηξάθ ηε κφλε είζνδν ζηνλ
Πεξζηθφ Κφιπν309.
Σαπηφρξνλα, ε Ηξαθηλή λαπηηθή βάζε Umm Qasr, βξίζθεηαη ζε απφζηαζε
αλαπλνήο απφ ηε ζπλνξηαθή γξακκή κε ην Κνπβέηη θαη κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί απφ
ηε ζάιαζζα, κφλν κέζσ ελφο ζηελνχ δηαδξφκνπ κεηαμχ ηξαθηλνχ εδάθνπο θαη ησλ
λεζηψλ ηνπ Κνπβέηη. πλεπψο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην Ηξάθ βξίζθεηαη ζε κηα ζέζε
εμαηξεηηθά δχζθνιε γεσγξαθηθά, θαζψο αλαγθάδεηαη λα κνηξάδεηαη ηελ πξφζβαζε
ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν κε έλα κε αξαβηθφ θαη παξαδνζηαθά ερζξηθφ θξάηνο. Δπίζεο,
ην Ηξάθ απνηειεί ηε κφλε ρψξα κέινο ηνπ OPEC, ηεο νπνίαο νη εμαγσγέο πεηξειαίνπ
δελ κπνξνχλ λα εθνδηάζνπλ ηνλ έμσ θφζκν, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα δηαζρίζνπλ μέλν
έδαθνο, ζηα βφξεηα ηε πξία θαη ηελ Σνπξθία (ερζξηθέο παξαδνζηαθά ρψξεο) θαη ζηα
λφηηα ην Ηξάλ θαη ηε ανπδηθή Αξαβία .310
Απηή ε ζπλνπηηθή γεσγξαθηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο απνδεηθλχεη φηη ε ζέζε
ζηελ νπνία βξίζθεηαη γεσγξαθηθά ην Ηξάθ, δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ επεκεξία ζην
θξάηνο απηφ, αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε κηα ζεηξά απφ
γεηηνληθά θξάηε. Ζ θάζε ηζρπξή ή αδχλακε πνιηηηθή επηινγή ηνπ Ηξάθ εμαξηάηαη
ζεκαληηθά απφ ηε ζηάζε πνπ ζα θξαηήζνπλ νη γείηνλέο ηνπ. Αθφκε, ε ζηξαηησηηθή
θαη ππξαπιηθή παξνπζία ηνπ Ηζξαήι, ε παξνπζία ηνπ ΝΑΣΟ κε ηηο ζηξαηησηηθέο
βάζεηο ζηελ Σνπξθία θαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ε απφζηαζε αλαπλνήο πνπ ρσξίδεη
ην Ηξάθ απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε, πεξηφξηδαλ ζεκαληηθά ηηο επηινγέο ηεο εθάζηνηε
Ηξαθηλήο θπβέξλεζεο.311
Σν 1979, ν Ηξαθηλφο εγέηεο, αληάκ Υνπζεΐλ, εμειηζζφκελνο ζην θφκκα ηνπ
Υεηιά Δηξήλε, Οη Γηεζλείο πγθξνχζεηο ζηνλ 21ν Αηψλα, Εεηήκαηα ζεσξίαο θαη δηαρείξηζεο,
Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2013,ζει. 217-218.
309
Stephen Tanner, The Wars of the Bushes, a father and son as military leaders, Casemate Publishers,
Philadelphia, USA, 2004, p. 60.
310
Wright Claudia, ―Implications of the Iraq-Iran War‖ in Foreign Affairs, winter 1980/81, p.275-277.
311
Ibid., p.277.
308

120

Ba‘ath, αλαιακβάλεη ηα ελία ηεο εμνπζίαο ζην Ηξάθ, ζε κηα ηαξαγκέλε ρξνληθά
πεξίνδν γηα ηνλ ηζιακηθφ θφζκν. Μφιηο ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, ν αηγχπηηνο
Πξσζππνπξγφο, Anwar Sadat, ππέγξαςε ζπκθσλία εηξήλεο κε ην Ηζξαήι,
αληαιιάζνληαο ηελ επηζηξνθή ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ ηλά, κε πιήξε δηπισκαηηθή
αλαγλψξηζε απφ ην Ηζξαήι. Σελ ίδηα ρξνληά, ε πηψζε ηνπ Shah ζην Ηξάλ θαη ε
άλνδνο ηεο Ηζιακηθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ θιεξηθνχ θνληακεληαιηζηή Ayatollah
Khomeini, θαίλεηαη λα πξνθαιεί πξνβιήκαηα, φρη κφλν ζηνπο Ακεξηθάλνπο, θαζψο
ράλνπλ έλα καθξνρξφλην ζχκκαρφ ηνπο, φπσο ήηαλ ην Ηξάλ, αιιά θαη ζην Ηξάθ.
Ζ πεξίνδνο, θπξίσο κεηά ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Shah, κε ην νπνίν ηα
ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα ν Ηξαθηλφο εγέηεο είρε αλαπηχμεη θηιηθέο ζρέζεηο,312 ηελ
άλνδν ηεο Ηζιακηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ηε ρανηηθή εζσηεξηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε
πνπ απηή έθεξε ζην Ηξάλ, έδσζε ζηνλ αληάκ Υνπζεΐλ ηελ επθαηξία λα δηεθδηθήζεη
εδαθηθέο πεξηνρέο δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ζπκθέξνληνο.

Δπηπιένλ, αλ θαη ην

Καζεζηψο ηνπ Ηζιακηθνχ θιεξηθνχ επαλαζηάηε Ayatollah Ruhollah Khomeini ζηηο
αξρέο ηνπ 1979 έγηλε απνδεθηφ – φρη επράξηζηα, σζηφζν – απφ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε, νη
ζρέζεηο ησλ δχν θξαηψλ ρεηξνηέξεπζαλ δξακαηηθά, φηαλ ν ηειεπηαίνο θαηεγφξεζε,
φρη άδηθα, ηελ Ηξαληθή Δπαλαζηαηηθή Κπβέξλεζε φηη θαινχζε ηηο θνηλφηεηεο ησλ
ηηηψλ ζηα αξαβηθά θξάηε λα επαλαζηαηήζνπλ θαηά ησλ εζσηεξηθψλ θαζεζηψησλ
ηνπο. Οη δειψζεηο ηνπ Khomeini ήηαλ ζαθείο: «ζέινπκε λα εμάγνπκε ηελ επαλάζηαζε
καο ζε φιεο ηηο Ηζιακηθέο ρψξεο θαζψο θαη ζηηο θαηαπηεδφκελεο ρψξεο …ε δηάδνζε ηεο
επαλάζηαζήο καο ζεκαίλεη φηη φια ηα έζλε ζέινπλ λα ιπηξσζνχλ απφ ηηο μέλεο
επεκβάζεηο θαη θαζεζηψηα…»313. Οη δηαδειψζεηο ησλ ηηηψλ ζηε ανπδηθή Αξαβία,
ζην Μπαρξέηλ, ζην λφηην ηκήκα ηνπ Ηξάθ θαη ζην Κνπβέηη, θηλνχκελνη απφ ηα ιφγηα
ηνπ θαλαηηθνχ Ayatollah Khomeini, νδήγεζαλ ηνλ ηξαθηλφ εγέηε λα πξνβεί ζε
δειψζεηο πξνεηδνπνίεζεο πξνο ην Ηξάλ φηη ζα ππεξαζπηζηεί ηελ θπξηαξρία ησλ
Αξαβηθψλ θξαηψλ κε θάζε ηξφπν αθφκε θαη κε πφιεκν314.
Καη ελψ νη επαλαζηάζεηο ησλ ηηηψλ εμαπιψλνληαλ ηαρχηαηα ζε φια ηα
αξαβηθά θξάηε, ζην Ηξάθ ε πξνζπάζεηα δνινθνλίαο ηνπ Ηξαθηλνχ Τπνπξγνχ
Δμσηεξηθψλ, Tariq Aziz, θαη ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα θαηά πιεζπζκψλ νπληηψλ
απφ ηίηεο, νδήγεζαλ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ ζηε δνινθνλία ηνπ θιεξηθνχ -αξρεγνχ
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ησλ ηηηψλ ζην Ηξάθ, ν νπνίνο είρε εθθξάζεη αλνηθηά ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζηνλ
Khomeini. Ζ θαηάιεςε ηεο ακεξηθαληθήο πξεζβείαο ζην Ηξάλ απφ Ηξαλνχο
επαλαζηάηεο θαη ε νκεξία ησλ Ακεξηθαλψλ δηπισκαηψλ, ήηαλ αξθεηφ ψζηε λα ηεζεί
ην Ηξάλ ζηε ιίζηα κε ηα ηαξαρνπνηά θξάηε (γλσζηά σο rogue states)315.
ηηο 17 επηεκβξίνπ 1980, ζε ιφγν ηνπ ζηε λέα ηξαθηλή βνπιή, ν αληάκ
Υνπζεΐλ δήισλε: «νη ζπρλέο θαη θξαπγαιέεο ηξαληθέο παξαβηάζεηο επί ηεο εδαθηθήο
θπξηαξρίαο ηεο ρψξαο καο, θαζηζηνχλ ηε πκθσλία Αιγεξίνπ ηειείσο άθπξε… ηφζν
λνκηθά, φζν θαη πνιηηηθά, ε πκθσλία ήηαλ αλχπαξθηε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πλεχκα
απηήο ηεο ζπκθσλίαο παξαβηάζηεθε, ην Ηξάθ δελ έρεη άιιε ελαιιαθηηθή επηινγή απφ ην
λα απνθαηαζηήζεη ην λνκηθφ θαζεζηψο ζηελ πεξηνρή ηνπ πνηακνχ Shatt al Arab, φπσο
ίζρπε πξηλ ην 1975. Απηφο ν πνηακφο πξέπεη επηηέινπο λα απνθηήζεη ηελ ηζηνξηθή ηνπ
αξαβηθή ηξαθηλή θαηαγσγή… ε ρψξα καο έρεη θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ζηελ πεξηνρή
θαη πξέπεη λα ηα δηεθδηθήζεη»316.
Οη δειψζεηο απηέο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θπζηθά θαη δελ ήηαλ ηπραίεο, θαζψο
έζεηαλ πιένλ ζε εθαξκνγή ην κπζηηθφ ζρέδην επί ρξφλσλ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, λα
θάλεη ην Ηξάθ κηα θπξίαξρε εγεκνληθή αξαβηθή δχλακε, πνπ ζα έπαηδε ηνλ ξφιν ηνπ
αζηπθχιαθα ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ317. Ζ θηινδνμία ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε
λα γίλεη έλαο πεξηθεξεηαθφο εγεκφλαο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ππεξαζπηζηήο ησλ
αξαβηθψλ θξαηψλ απνθηνχζε ζάξθα θαη νζηά. Ο θίλδπλνο απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο
ηζνξξνπίαο ηζρχνο ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο γηλφηαλ φιν θαη
πην αηζζεηφο. Όζν εμαπισλφηαλ ε επηξξνή ηεο ηζιακηθήο επαλάζηαζεο ηνπ Ηξάλ,
ηφζν ν Ηξαθηλφο εγέηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηδέα ηνπ παλαξαβηζκνχ, εκθαληδφηαλ
σο ν κφλνο ζσηήξαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ακεξηθαληθψλ, αιιά θαη αξαβηθψλ
ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ.
Ο πφιεκνο Ηξάλ-Ηξάθ, πνπ μέζπαζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1980 γηα ηνλ Ηξαθηλφ
εγέηε, αληάκ Υνπζεΐλ, απνηέιεζε, πεηζηηθά, κηα αλαπφθεπθηε ξεαιηζηηθή θίλεζε,
ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ιχζεη ην πξφβιεκα αζθάιεηαο ηεο ρψξαο ηνπ κπξνζηά ζηηο
επηηαθηηθέο βιέςεηο ηνπ Ηξάλ. ηηο 22 επηεκβξίνπ 1980 ν αληάκ Υνπζεΐλ
εμαπέιπζε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην Ηξάλ. Ο αξρηθφο ηνπ ζηφρνο ήηαλ λα
αλαγθάζεη ηνπο Ηξαθηλνχο ζε νπηζζνρψξεζε, πίζσ απφ ηνλ πνηακφ Shatt-al-Arab,
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εμαζθαιίδνληαο ζαιάζζηα πξφζβαζε ζην Ηξάθ κηα γηα πάληα. Ο επφκελνο ζηφρνο ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε

ήηαλ

λα θηλεηνπνηήζεη ηνλ αξαβηθφ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο

Khuzestan λνηηνδπηηθά ηνπ Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα ζηξαθεί θαηά ησλ ηηηψλ
επαλαζηαηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάθ318.
ηα κάηηα ηφζν ησλ Γπηηθψλ φζν θαη ησλ νβηεηηθψλ, ην Καζεζηψο ηνπ
Ηξάθ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαηλφηαλ ην πην εθζπγρξνληζκέλν θνζκηθφ θαζεζηψο ηεο
πεξηνρήο, κε έλαλ εγέηε πνπ ιεηηνπξγεί νξζνινγηθά γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο
ηνπ319. Ήηαλ πιένλ μεθάζαξν φηη ν δπλαηφηεξνο ζχκκαρνο ησλ ΖΠΑ ζηε πεξηνρή ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ, ην Ηξάλ, ήηαλ ηψξα ν θχξηνο ερζξφο ηνπο.
χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ην Ηξάλ ήηαλ φρη
κφλν ζηξαηησηηθά αδχλακν, κέζα ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο κηαο εζσηεξηθήο
επαλάζηαζεο, αιιά θαη δηεζλψο απνκνλσκέλν κεηά απφ ηελ αηρκαισζία ησλ
Ακεξηθαλψλ δηπισκαηψλ, ζπκκάρσλ ηνπο επί θαζεζηψηνο Sa‘ah, ζηελ ακεξηθαληθή
πξεζβεία ζηελ Σερεξάλε. Δπηπιένλ, κε ηε δηθαηνινγία ηνπ παλαξαβηζκνχ, ν Ηξαθηλφο
εγέηεο θαηάθεξε λα ζρεκαηίζεη κηα αιπζίδα ζπκκάρσλ αξαβηθψλ θξαηψλ, κε
θπξηφηεξν ηε ανπδηθή Αξαβία, ελάληηα ζηελ απεηιή ηεο εμάπισζεο ηεο ηζιακηθήο
επαλάζηαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ο αληάκ Υνπζεΐλ εκθαλίδεηαη
σο ν κνλαδηθφο εγέηεο ζηελ πεξηνρή πνπ ζα κπνξνχζε λα εγγπεζεί φηη ν πφιεκνο κε
ην Ηξάλ, φρη κφλν ζα ηειείσλε κε ηε λίθε ηνπ Ηξάθ θαη ηνπ παλαξαβηζκνχ, αιιά ζα
νδεγνχζε θαη ζηελ νξηζηηθή θαηάπλημε ηεο Ηζιακηθήο Δπαλάζηαζεο κέζα ζε κεξηθέο
εβδνκάδεο320.
Απηή ε ππεξαηζηνδνμία ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θάλεθε φηη ίζρπε θαη ζηνπο
θφιπνπο ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ, θαζψο ηελ εκέξα έλαξμεο ηνπ Πξψηνπ
Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, ν Τπνπξγφο Ακχλεο ησλ ΖΠΑ, Harold Brown, δήισλε φηη ε
ζχγθξνπζε δελ ήηαλ νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη φηη ην επαλαζηαηηθφ θαζεζηψο ζην
Ηξάλ δελ ζα δηαξθνχζε πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο βδνκάδεο321.
Απηέο νη αληηιήςεηο ηφζν ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, φζν θαη ησλ Ακεξηθαλψλ
αμησκαηνχρσλ δελ επαιεζεχηεθαλ, φπσο απέδεημε ε καθξνρξφληα δηάξθεηα ηνπ
πνιέκνπ, αιιά θαη ε ελεξγή αλάκεημε ησλ ΖΠΑ ζηε πεξηθεξεηαθή απηή ζχγθξνπζε.
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Οη πιεξνθνξίεο πνπ είρε ζπιιέμεη ην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ ήηαλ
ειάρηζηεο γηα ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ Ηξάλ, αιιά θαη γηα ηελ ηδέα θαη ην
κέγεζνο επηξξνήο ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα νδεγεζνχλ
ζηε ιήςε ιαλζαζκέλσλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ.

3. Οη ζρέζεηο ησλ δύν ππεξδπλάκεσλ κε ηνπο εκπόιεκνπο ΙξάλIξάθ
3.1. Η ζνβηεηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζην Ιξάλ
Γηα ηε ζνβηεηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή νη θαιέο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ην
Ηξάλ απνηεινχζαλ πξσηαξρηθφ ζηφρν, θαζψο ε ρψξα απηή απνηεινχζε έλαλ
ζεκαληηθφ δηάδξνκν επηθνηλσλίαο κε ηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ, ηελ Αζηαηηθή θαη
Αθξηθαληθή ήπεηξν322.

πλεπψο, ν έιεγρνο ηνπ Ηξάλ απφ ηνπο νβηεηηθνχο ζα

απσζνχζε άιιεο δπλάκεηο θαη θπξίσο ηηο ΖΠΑ απφ ηνλ γεσζηξαηεγηθφ έιεγρν ησλ
παξαπάλσ πεξηνρψλ. Χζηφζν, νη θηλήζεηο ησλ νβηεηηθψλ αμησκαηνχρσλ απέλαληη
ζην Ηξάλ ππήξμαλ ηδηαίηεξα ζπγθερπκέλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πφηε ππνζηήξηδαλ ηνπο
ληφπηνπο Κνκκνπληζηέο ηνπ Ηξάλ θαη πφηε έδηλαλ πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαηήξεζε
θαιψλ ζρέζεσλ κε ην Κπβεξλφλ Καζεζηψο, ην νπνίν αθνινπζνχζε κηα ζηαζεξά
αληηθνκκνπληζηηθή πνιηηηθή. πλεπψο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ζνβηεηηθέο
πνιηηηθέο επηινγέο ζην Ηξάλ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ εθάζηνηε ζπλζεθψλ,
απηνζρεδηαζκέλσλ θηλήζεσλ κε θχξην φκσο πξνζαλαηνιηζκφ ηελ απνθνπή ηνπ Ηξάλ
απφ ηνπο δεζκνχο κε ηε Γχζε323.
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο ησλ νβηεηηθψλ, ην Δπαλαζηαηηθφ
Καζεζηψο ηνπ Khomeini δηαηεξνχζε κηα έληνλε θαρππνςία θαηά ησλ νβηεηηθψλ, ε
νπνία ζηεξηδφηαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ αληίιεςε φηη πίζσ απφ ηηο ερζξηθέο θηλήζεηο
ηνπ Ηξάθ βξίζθνληαλ ηφζν νη Ακεξηθαλνί φζν θαη νη νβηεηηθνί. Αλ θαη ζσζηή ε
πξφβιεςε ηνπ Ηξαλνχ εγέηε, ε δηαδηθαζία θαηάιεμεο ζε απηήλ ηελ αληίιεςε
πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ ην ηδενινγηθφ πλεχκα ηεο Ηζιακηθήο Δπαλάζηαζεο, ε νπνία
ήηαλ ελάληηα ζε θάζε επέκβαζε ηφζν ηεο Γχζεο φζν θαη ηεο Αλαηνιήο, ζηα
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εζσηεξηθά ησλ ρσξψλ ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Σν θχξην ζχλζεκα ηνπ Khomeini
ήηαλ «νχηε Αλαηνιή νχηε Γχζε»324. Αθφκε, ε θαρππνςία ησλ Ηξαλψλ πξνεξρφηαλ
θαη απφ ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηνπ 19νπ αηψλα, αθνχ παξαδνζηαθά, νη δχν ρψξεο
βξίζθνληαλ ζπλερψο ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε, ιφγσ ησλ επεθηαηηθψλ πνιέκσλ ησλ
Σζάξσλ325. Σέινο, ε πξφζθαηε επέκβαζε ησλ νβηεηηθψλ ζην Αθγαληζηάλ
ζεσξήζεθε απφ ηνπο Ηξαλνχο εγέηεο έλα θαθφ ζεκάδη, θαζψο πίζηεπαλ φηη ην ίδην ζα
κπνξνχζε λα ζπκβεί θαη ζηε ρψξα ηνπο παξά ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ
αλαπηχμεη κε ηε νβηεηηθή Έλσζε326.

Ο παξαιιειηζκφο ηεο επέκβαζεο ησλ

νβηεηηθψλ ζην Αθγαληζηάλ, ιεηηνχξγεζε εθθνβηζηηθά ζην Καζεζηψο ηνπ
Khomeini, ππελζπκίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη ιήπηεο απνθάζεσλ εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο ζηα γεγνλφηα θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ παξειζφληνο ζηελ επίιπζε κηαο θξίζεο
κεηαμχ δχν ερζξηθψλ παξαδνζηαθά θξαηψλ, θαηά ηε ζεψξεζε ηνπ Jervis327.
Απφ ηελ άιιε, ε Ηζιακηθή Δπαλάζηαζε ζην Ηξάλ απνηέιεζε γηα ηνπο
νβηεηηθνχο ιήπηεο απνθάζεσλ κηα έθπιεμε, φπσο εμάιινπ ζπλέβε, γηα
δηαθνξεηηθνχο βέβαηα ιφγνπο, θαη κε ηνπο Ακεξηθαλνχο328. Οη νβηεηηθνί
αληηκεηψπηζαλ ηελ Δπαλάζηαζε κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεηψπηδαλ φιεο ηηο
επαλαζηάζεηο. Πίζηεπαλ αθξάδαληα φηη θαη ε Δπαλάζηαζε ηνπ Ηξάλ ζα νδεγνχζε ζε
κηα ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε ηχπνπ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ζε θακία πεξίπησζε,
φπσο πξαγκαηηθά ζπλέβε, ζε έλα ζενθξαηνχκελν ηζιακηζηηθφ θαζεζηψο.

Απηφ

απνδεηθλχεη ηε ζχγρπζε θαη άγλνηα πνπ επηθξαηνχζε ζην νβηεηηθφ Δπηηειείν ιήςεο
απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην λφεκα ηεο Ηζιακηθήο επαλάζηαζεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο.
Σαπηφρξνλα, παξά ηελ έληνλε αληηζνβηεηηθή πξνπαγάλδα ηνπ Καζεζηψηνο
ηνπ Ηξάλ, νη νβηεηηθνί ζπλέρηδαλ λα ζεσξνχλ ην Ηξάλ σο ρψξα κε δπλαηφηεηεο
επηξξνήο, εμαηηίαο θαη ηνπ έληνλα αληηδπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Δπαλάζηαζεο. Όηαλ ν
Khomeini δήισλε φηη ήηαλ ελάληηα

ζηηο ΖΠΑ θαη φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη

ζηξαηησηηθψλ αληαιιαγκάησλ πνπ πξνζέθεξαλ θαη φηη ζα καρφηαλ κε θάζε κέζν γηα
ηελ εμάιεηςε απηψλ ησλ εμαξηήζεσλ, νη νβηεηηθνί ιήπηεο απνθάζεσλ
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αληηιακβάλνληαλ ηηο δειψζεηο απηέο, σο κηα αληηηκπεξηαιηζηηθή πνιηηηθή ρξνηά ηεο
Δπαλάζηαζεο, ηελ νπνία θαη επηζπκνχζαλ. Χζηφζν, φηαλ ν Khomeini δήισλε φηη
ήηαλ ελάληηα θαη ζηνλ δηεζλή Κνκκνπληζκφ, νη νβηεηηθνί ιήπηεο απνθάζεσλ δελ
ελεξγνχζαλ ζχκθσλα κε ηα γεγνλφηα, αιιά ζπλέρηδαλ λα πξνζθέξνπλ αθφκε θαη ηελ
παξακνλή ηνπ πνιέκνπ κπζηηθά ζηξαηησηηθά έγγξαθα ζηνπο Ηξαλνχο γηα ηελ
επηθείκελε επίζεζε ηνπ Ηξάθ, πηζηεχνληαο ζε κηα πηζαλή αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ
Ηξάλ329.
Ζ ζπρλή ζηάζε ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ λα απνξξίπηνπλ ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο θαη λα επηκέλνπλ ζηηο αξρηθέο ηνπο ζέζεηο απνδεηθλχεη πφζν έμσ απφ
ηελ πξαγκαηηθφηεηα βξίζθνληαλ νη νβηεηηθνί αμησκαηνχρνη. Δπηπιένλ, ε ηάζε ησλ
πςειψλ αμησκαηνχρσλ λα ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζεηηθέο θηλήζεηο ηνπ αληηπάινπ σο
απνηέιεζκα ησλ δηθψλ ηνπο πνιηηηθψλ επηινγψλ απνηειεί, ζχκθσλα κε ηνλ Jervis,
αθφκε έλα ζεκάδη πνπ νδεγεί ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ ζε ζεκαληηθέο παξαλνήζεηο.
Παξφιν πνπ νη ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ δελ ήηαλ θαη νη θαιχηεξεο, νη
νβηεηηθνί ζπλέρηζαλ λα δείρλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην Ηξάλ, θαζψο κε ηελ
έλαξμε ηνπ πνιέκνπ πξνζέθεξαλ φπια, ηα νπνία φκσο ην Καζεζηψο Khomeini
αξλήζεθε λα δερζεί, παξφιν πνπ κηα ηέηνηα βνήζεηα ζα εμαζθάιηδε ηε ζεκαληηθή
πνιηηηθή ππνζηήξημε κηαο ππεξδχλακεο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ην Ηξάλ ήηαλ δηεζλψο
απνκνλσκέλν. Ζ εμήγεζε ηεο θίλεζεο απηήο βξηζθφηαλ ζην ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ
ραξαθηήξα ηεο Ηζιακηθήο Δπαλάζηαζεο πνπ, φπσο είπακε, ήηαλ ελάληηα ζε θάζε
βνήζεηα θαη αλάκεημε ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ θαη ζηηο
εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηνπ Ηξάλ.
Σν Καζεζηψο ηνπ Khomeini πίζηεπε φηη κε ην πάγσκα ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν
ππεξδπλάκεσλ ηελ δεθαεηία ηνπ ‗70 θαη ηελ πνιηηηθή ηεο détente, νη ΖΠΑ ζα
απέθεπγαλ κηα αλάκεημε θαη ζχγθξνπζε κε ηελ νβηεηηθή Έλσζε ζηελ πεξηνρή ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ, ελψ παξάιιεια ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, δελ ζα ππήξρε
πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ησλ δχν, ζε βάξνο ηνπ Ηξάλ ζηνλ Πφιεκν κε ην Ηξάθ330.
Απηφο βέβαηα ν θαζεζπραζκφο ηνπ Ηξάλ δελ επαιεζεχηεθε, θαζψο νη εγέηεο ηνπ
αγλφεζαλ ζεκαληηθά ηε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ γηα
ηηο δχν κεγάιεο δπλάκεηο, αιιά θαη ηνλ θφβν πνπ είρε πξνθαιέζεη θπξίσο ζηε Γχζε,
329
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αιιά θαη ζηα ππφινηπα αξαβηθά θξάηε κηα πηζαλή εμάπισζε ηεο Ηζιακηθήο
Δπαλάζηαζεο331.

3.2. Η ζνβηεηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζην Ιξάθ
Σν Ηξάθ απνηεινχζε ζθαίξα επηξξνήο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο απφ ην 1958,
κεηά απφ έλα επηηπρεκέλν ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα πνπ έζεζε ηέινο ζηε Γπηηθή
εμάξηεζε ηεο Βαγδάηεο. Μεηά ηελ πηψζε ηνπ κνλαξρηθνχ θαζεζηψηνο, ε νβηεηηθή
Έλσζε πξνζέθεξε ζην Ηξάθ κεγάιεο θιίκαθαο ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα,
φπσο είρε εμάιινπ λσξίηεξα πξάμεη θαη κε ηε πξία θαη ηελ Αίγππην επεθηείλνληαο
ηελ επηξξνή ηεο. Οη θηιηθέο εκπνξηθέο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ εληζρχζεθαλ θαη κε
ηελ άλνδν ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ Ba‘ath ζηελ εμνπζία ην 1968, θαη θπξίσο κε ηελ
ππνγξαθή κηαο ζεηξάο απφ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο νπνίεο ην Ηξάθ εμαζθάιηζε
ζεκαληηθή βνήζεηα ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνκείο, κε ζεκαληηθφηεξε ηε
ζπκθσλία Φηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο ηνλ Απξίιην ηνπ 1972332. Ζ ζπκθσλία απηή είλαη
ηδηαίηεξε ζεκαληηθή, θαζψο ζπκπίπηεη κε ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ νβηεηηθψλ ιεπηψλ απνθάζεσλ φηη επξφθεηην γηα
έλαλ εγέηε πνπ δχζθνια ζα κνηξαδφηαλ εμνπζία κε θάπνηνλ άιιν θαη θπξίσο κε ην
Κνκκνπληζηηθφ Ηξαθηλφ Κφκκα333.
Οη καδηθέο εθθαζαξίζεηο ησλ πνιηηηθψλ αληηπάισλ ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θαη
θπξίσο νη εθηειέζεηο ησλ κειψλ ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, πηζηεχνληαο φηη
απνηεινχζαλ κέιε ηεο ΚGB πνπ πξνζπαζνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θιίκα
θηλεηνπνίεζεο ζηξαηησηηθνχ πξαμηθνπήκαηνο θαηά ηνπ ίδηνπ ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ, ρεηξνηέξεπζαλ ζεκαληηθά ηηο κέρξη ηφηε θηιηθέο ζρέζεηο κε ηε
Μφζρα. Σν Ηξαθηλφ Καζεζηψο πνπ πξηλ κεξηθά ρξφληα ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηα
νβηεηηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο σο πξννδεπηηθφ, κεηά ηηο εθηειέζεηο ησλ
θνκκνπληζηψλ

θαη

αληηθξνλνχλησλ

ραξαθηεξηδφηαλ

σο

δηθηαηνξηθφ

θαη

θαζηζηηθφ334. Χζηφζν, γηα άιιε κηα θνξά, φπσο έπξαμαλ θαη κε ην Ηξάλ, νη
νβηεηηθνί ιήπηεο απνθάζεσλ ζπλέρηδαλ λα απνθεχγνπλ λα ηνλίδνπλ ηελ έληαζε ζηηο
331

Efraim Karsh, Essential Histories, The Iran-Iraq War 1980-1988, Osbrey Publishing Ltd , Oxford,
Great Britain,2002, p.42.
332
Γεψξγηνο Μ. ππξφπνπινο, Μέζε Αλαηνιή, Αξαβν-ηζξαειηλή δηέλεμε, Ηζηνξία- ΠνιηηηθήΓηπισκαηία, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, 2011, ζει. 397.
333
Nizameddin, Talan, Russia and the Middle East: towards a New Foreign Policy, Hurst &Company,
London, 1998, p.197.
334
Yodfat Aryeh Y., The Soviet Union and the Arabian Peninsula, Soviet Policy Towards the Persian
Gulf and Arabia, St.Martin‘s Press, New York, 1983, p.129.

127

ζρέζεηο ηνπο κε ην Ηξάθ θαη δήισλαλ φηη ζα ζπλέρηδαλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ
βάζε θνηλψλ ζπκθεξφλησλ. Ο Ηξαθηλφο εγέηεο εθκεηαιιεπφκελνο ηελ αλνρή ησλ
νβηεηηθψλ, απφ ηελ κία ζπλέρηδε ηηο εθθαζαξίζεηο ηνπ θαη απφ ηελ άιιε θξφληηδε
λα δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηε νβηεηηθή Έλσζε, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίδεη ηελ πνιχηηκε ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή ππνζηήξημή ηνπο, ελψ
παξάιιεια εκθαληδφηαλ ζηνπο Άξαβεο ζπκπαηξηψηεο ηνπ σο ζσηήξαο ηνπο335.
Ζ

πνιηηηθή

ηνπ

αληάκ

αμησκαηνχρνπο ηνπ Κξεκιίλνπ.

Υνπζεΐλ

δεκηνπξγνχζε

ζχγρπζε

ζηνπο

Δπηπιένλ, ν Ηξαθηλφο εγέηεο ήηαλ ηδηαίηεξα

θαρχπνπηνο θαη δπζαξεζηεκέλνο απφ ηελ επέκβαζε ησλ νβηεηηθψλ ζην Αθγαληζηάλ
θαη ηελ νπδέηεξε, αλ φρη ζεηηθή ζηάζε ηνπο ζηελ Ηζιακηθή Δπαλάζηαζε ηνπ Ηξάλ. Ζ
αλαζηάησζε πνπ έθεξε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάλ ε ηζιακηθή επαλάζηαζε,
δεκηνχξγεζε θφβνπο ζηνλ Ηξαθηλφ εγέηε φηη ε νβηεηηθή Έλσζε ζα άπισλε ηελ
επηξξνή ηεο, φρη κφλν ζην Ηξάλ, αιιά θαη ζην Ηξάθ, γεγνλφο πνπ ζα έζεηε ζε αδηέμνδν
ηηο θηινδνμίεο ηνπ. Σελ ίδηα αληίιεςε δηαηεξνχζε θαη γηα ηελ θίλεζε ησλ νβηεηηθψλ
λα επέκβνπλ ζην Αθγαληζηάλ, ζε κηα ρψξα πνπ είρε ππνγξάςεη ζπλζήθεο θηιίαο κε
ηε νβηεηηθή Έλσζε.
Ζ αλεζπρία ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ φηη κεηά ηνλ Αθγαληζηάλ κπνξεί λα έρεη ηελ
ίδηα κνίξα θαη ην Ηξάθ ήηαλ ηέηνηα, πνπ νδήγεζε ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε λα ππνζηεξίμεη
κηα πνιηηηθή δησγκνχ ηφζν ησλ νβηεηηθψλ φζν θαη ησλ Ακεξηθαλψλ απφ ηελ
πεξηνρή.

Έλαο άιινο θφβνο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε πνπ ελίζρπζε ηελ πνιηηηθή

εθθαζάξηζεο ησλ Κνκκνπληζηψλ, εθηφο απφ ην πεγαίν κίζνο πνπ αηζζαλφηαλ γηα
απηνχο,336 ήηαλ επίζεο κηα πηζαλή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ
Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο θαη ησλ Ηξαθηλψλ ηηηψλ, ππνζηεξηδφκελσλ απφ ην
Καζεζηψο ηνπ Khomeini, θαζψο θαη κηα πηζαλή λέα Κνπξδηθή Δπαλάζηαζε
ππνθηλνχκελε πάιη απφ ηνπο Ηξαλνχο ηίηεο337.
Χζηφζν, παξά ηηο ζρέζεηο έληαζεο κε ην Ηξάθ, ε νβηεηηθή Έλσζε,
πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηελ νπνηαδήπνηε ειάρηζηε επηξξνή, αιιά θαη ππφ ηνλ θφβν
ηεο εμάπισζεο ηεο ηζιακηθή Δπαλάζηαζεο, ζπλέρηδε λα πξνκεζεχεη κε φπια ην Ηξάθ,
θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πξψηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, δείρλνληαο, φζν θαη αλ
δηέδηδε φηη θξαηά νπδέηεξε ζηάζε ζηνλ Πφιεκν απηφ, κηα ζηάζε ππέξ ηνπ Ηξάθ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα ηέιε ηνπ 1981, ζεκαληηθή πνζφηεηα ζνβηεηηθνχ
335
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ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ είρε εηζέιζεη ζην ηξαθηλφ έδαθνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη δηαθνζίσλ (200) ηαλθο ηχπνπ Σ-55 θαη Σ-72 θαζψο θαη ππξαχισλ εθηφμεπζεο
απφ ην έδαθνο ηχπνπ SA-6. ε αληάιιαγκα, ν Ηξαθηλφο εγέηεο παξαρσξεί ακλεζηία
ζε φινπο ηνπο Κνκκνπληζηέο, ελψ απνθπιαθίδεη θαη πνιιά ζηειέρε. Σνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 1983, ε νβηεηηθή Έλσζε θαη ην Ηξάθ ππνγξάθνπλ κηα ζηξαηησηηθή ζπκθσλία
χςνπο δχν δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Με ηε ζπκθσλία απηή ε ηξαθηλή ζηξαηησηηθή
ηζρχο εληζρχζεθε κε επηπιένλ ηαλθο ηχπνπ Σ- 62 θαη Σ-72, κε καρεηηθά αεξνζθάθε
MIG-25, MIG-23 θαη ππξαχινπο εδάθνπο- εδάθνπο ηχπνπ SCUB Β θαη SS21. Μέρξη
ην 1987, ε νβηεηηθή Έλσζε είρε πξνκεζεχζεη ην Ηξάθ κε έλα πνιπάξηζκν ηειεπηαίαο
ηερλνινγίαο νπιηζκφ338.
πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη πξαγκαηηθά

ζηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ε

νβηεηηθή Έλσζε, θνβνχκελε ηελ παξνπζία θαη αλάκεημε ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή
θαη βιέπνληαο φηη κηα ηέηνηα αλάκεημε ζα ζήκαλε ηνλ απνθιεηζκφ ηεο απφ ηνλ
Πεξζηθφ Κφιπν, θηλείηαη ζπαζκσδηθά ππνζηεξίδνληαο θαη ην Ηξάλ, αιιά θαη ην Ηξάθ,
έηζη ψζηε λα κε βξεζεί ζηε δχζθνιε ζέζε επηινγήο λα δπζαξεζηήζεη κηα απφ ηηο δχν
πιεπξέο, ελψ παξάιιεια, δείρλεη κηα ζηάζε αλακνλήο ησλ εμειίμεσλ ηνπ
Πνιέκνπ339.
Με ηελ εμέιημε ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ εκθαλή λίθε ησλ Ηξαλψλ ζηα δχν πξψηα
ρξφληα, νη νβηεηηθνί αμησκαηνχρνη ζην θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ ζπλεηδεηνπνίεζαλ
φηη ε Ηζιακηθή Δπαλάζηαζε δελ ήηαλ κηα ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε, φπσο ηελ
θαληάδνληαλ, αιιά απνηεινχζε κηα επαλάζηαζε απεηιή γηα ηνπο κνπζνπικαληθνχο
πιεζπζκνχο ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηελ ζθαίξα επηξξνήο ηεο.
Σαπηφρξνλα ε άξλεζε ηνπ Ηξάλ λα απνδερηεί ην ςήθηζκα 479 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
γηα θαηάπαπζε ππξφο κεηαμχ ησλ δχν αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ, ζηα ηέιε ηνπ 1980,
θαη ελ ζπλερεία, ε επίζεο απφξξηςε ηνπ Φεθίζκαηνο 514 πνπ απαηηνχζε θαη απφ ηηο
δχν πιεπξέο λα επηζηξέςνπλ ζηα αξρηθψο αλαγλσξηζκέλα ζχλνξα ζηα ηέιε ηνπ
1982, έζηξεςε ηνπο νβηεηηθνχο πξνο ην κέξνο ηνπ Ηξάθ, πξνζθέξνληαο πιένλ
αλνηθηά ζεκαληηθή ζηξαηησηηθή βνήζεηα340. Έλαο αθφκε ιφγνο ζηξνθήο ησλ
νβηεηηθψλ ζην Ηξάθ ήηαλ θαη ε ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ είρε ζηείιεη ην Ηξάλ, κε ηελ
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πξνηξνπή ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ Reagan ζηνπο Μνπηδαρεληίλ πνπ
κάρνληαλ ελαληίνλ ησλ νβηεηηθψλ εηζβνιέσλ ζην Αθγαληζηάλ341.

3.3. Η ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηνλ Πξώην Πόιεκν ηνπ
Κόιπνπ (Ιξάλ–Ιξάθ) - Οη ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ησλ Ακεξηθαλώλ
αμησκαηνύρσλ
Με ην ηέινο ηεο βξεηαληθήο θπξηαξρίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ, κέρξη ηελ πηψζε ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ Shah θαη ηελ έθξεμε ηεο Ηζιακηθήο
Δπαλάζηαζεο, ην Ηξάλ βξηζθφηαλ ζηε ζθαίξα επηξξνήο ησλ ΖΠΑ342. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ ζηξεθφηαλ ζηελ ελίζρπζε θαη δηαζθάιηζε ησλ
Καζεζηψησλ, ηφζν ζην Ηξάλ φζν θαη ζηελ ανπδηθή Αξαβία, πξνθεηκέλνπ απηά ηα
δχν θξάηε ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο λα αλαπηχζζνπλ επηξξνέο θηινδπηηθέο θαη ζηα
ππφινηπα θξάηε, αιιά θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή, έρνληαο
ηαπηφρξνλα ζηξαηησηηθή, αιιά θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ηηο ΖΠΑ343.
Οη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Ηξάλ θαη ΖΠΑ θηάλνπλ ζην ηέινο ηνπο, κε
ηελ έθξεμε ηεο Ηζιακηθήο Δπαλάζηαζεο ζην Ηξάλ θαη κε ηελ αηρκαισζία ησλ
Ακεξηθαλψλ δηπισκαηψλ ζηελ πξεζβεία ηεο Σερεξάλεο. Σν ηειεπηαίν γεγνλφο
ζηνίρηζε ζεκαληηθέο απψιεηεο ζην Ηξάλ, θαζψο νη ΖΠΑ έδσζαλ φρη κφλν ηελ
νινθιεξσηηθή ππνζηήξημε ηνπο ζην Ηξάθ, αιιά θαηάθεξαλ λα απνκνλψζνπλ θαη ην
Ηξάλ δηεζλψο344.
Ζ Ηζιακηθή Δπαλάζηαζε απνηέιεζε γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο ιήπηεο
απνθάζεσλ κηα απξνζδφθεηε εμέιημε, ηελ νπνία δελ ήηαλ ζε ζέζε, φρη κφλν λα
πξνβιέςνπλ, αιιά νχηε θαη λα εμεγήζνπλ. Ζ εξκελεία πνπ έδσζαλ, ρσξίο κειέηε,
αθνχ δελ ππήξρε εηδηθή επηζηεκνληθή νκάδα ζεκάησλ Μέζεο Αλαηνιήο ζην
ακεξηθαληθφ Δπηηειείν, ε νπνία ζα γλψξηδε ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ λννηξνπία ηεο
ηζιακηθήο θνηλσλίαο ηνπ Ηξάλ, ήηαλ φηη ε Ηζιακηθή Δπαλάζηαζε απνηεινχζε
«δάρηπιν» ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ηειεπηαίαο λα απμήζεη ηελ
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επηξξνή ηεο ζηελ πεξηνρή θαη λα επηηχρεη ηελ παγθφζκηα εγεκνλία345.
Οη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ εκπνηηζκέλνη απφ ηελ πνιηηηθή
θαηάπλημεο

φισλ

ησλ

θνκκνπληζηηθψλ

καξμηζηηθψλ,

ξηδνζπαζηηθψλ

θαη

επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ ζηνλ Σξίην Κφζκν, δελ κπφξεζαλ λα αληηιεθζνχλ φηη ε
Ηζιακηθή Δπαλάζηαζε ππνθηλνχληαλ απφ ηελ επηζπκία ησλ πνιηηψλ γηα αλεμαξηεζία
απφ ηηο εθάζηνηε μέλεο δπλάκεηο θαηνρήο ζηε πεξηνρή346.
Όηαλ ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο Ronald Reagan αλέβεθε ζηελ εμνπζία ην 1981,
πξνψζεζε κηα πνιηηηθή πψιεζεο φπισλ θαη ζηηο δχν αληηκαρφκελεο πιεπξέο,
πξνθεηκέλνπ φκσο νχηε ην Ηξάθ, αιιά νχηε θαη ην Ηξάλ λα βγνπλ απφ ηνλ κεηαμχ ηνπο
πφιεκν κε εληζρπκέλε ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ηζρχ. Χζηφζν, ην 1982, φηαλ ην Ηξάθ
δηαθαηλφηαλ φηη ζα έραλε ηνλ πφιεκν, νη ΖΠΑ ηάρζεθαλ ζην πιεπξφ ηνπ Ηξάθ. Γηα ηα
επφκελα έμη (6) ρξφληα κηα ζεηξά απφ κπζηηθέο ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο ηεο
CIA, ζα βνεζήζνπλ ην Ηξάθ, πξνζθέξνληαο πιεξνθνξίεο κέζσ δνξπθφξνπ γηα ηηο
θηλήζεηο ησλ ηξαληθψλ ζηξαηεπκάησλ, αιιά θαη εθπαηδεχνληαο ηνπο Ηξαθηλνχο ζε
ηαθηηθέο κάρεο347. Οη ΖΠΑ πξνζέθεξαλ αξθεηή βνήζεηα ζην Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα
κε ράζεη ηνλ πφιεκν, φρη φκσο αξθεηή γηα λα εμαζθαιίζεη ηε λίθε348.
Ζ αδπλακία δηακφξθσζεο θαη θαηαλφεζεο κηαο πιήξνπο εηθφλαο ηεο
ηζιακηθήο θνπιηνχξαο, ε νπνία θαη ζαθψο δηαθέξεη απφ απηή ηεο Γχζεο, θαίλεηαη
φηη πξνβιεκάηηδε ηνπο Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο. Αθφκε, ην επηηειείν ηνπ
πξνέδξνπ Reagan, έρνληαο εθηηκήζεη φηη κηα λίθε ηνπ Ηξάλ δελ ζα εμππεξεηνχζε ηα
ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα, άξρηζαλ λα ζηέιλνπλ βνήζεηα ζην Ηξάθ. Σαπηφρξνλα, ε
ζπλερφκελε πάγηα αληίιεςε ησλ Ακεξηθαλψλ ζρεηηθά κε ηελ απμαλφκελε επηξξνή
ηνπ Κνκκνπληζκνχ ζην Ηξάλ, δελ άθελε πεξηζψξηα ξεαιηζηηθψλ πνιηηηθψλ
ρεηξηζκψλ349. Ζ ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ γηα ηελ
θαηάζηαζε ζην Ηξάλ, ηνπο νδήγεζε ζηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ην Ηξάθ.
Ο Ηξαθηλφο εγέηεο, βιέπνληαο ηε ξήμε ησλ ζρέζεσλ ησλ ΖΠΑ κε ην Ηξάλ,
θαη ηνλ θφβν πνπ είρε θπξηεχζεη ηηο ΖΠΑ, βξήθε ηε ρξπζή επθαηξία λα πξνβάιεη ην
θξάηνο ηνπ σο ην κφλν ηθαλφ λα αληηζηαζεί ζηελ επέθηαζε ηνπ ηζιακηθνχ
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θνληακεληαιηζκνχ θαη λα πξνζηαηεχζεη ηα αξαβηθά έζλε απφ απηήλ ηελ κάζηηγα350.
Φπζηθά, κε απηή ηελ θίλεζε νη ΖΠΑ δελ κπφξεζαλ λα θαηαιάβνπλ ηνπο
πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θαη μεθίλεζαλ κηα κεγάιεο θιίκαθαο
νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή ελίζρπζε ηνπ Ηξάθ ζηνλ Πφιεκν κε ην Ηξάλ, θπξίσο
κεηά ηηο επηηπρίεο ηνπ Καζεζηψηνο Khomeini, ζηα ηέιε ηνπ 1982, ηελ ππνρψξεζε
ηνπ Ηξάθ ζηα ζχλνξά ηνπ θαη ηα ηξαληθά ζηξαηεχκαηα λα θηάλνπλ κέρξη ηελ Basra,
ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε ηνπ Ηξάθ351. Πξνθεηκέλνπ λα κε ζηξαθεί ε λίθε πξνο ην
κέξνο ηνπ Ηξάλ, νη ζχκβνπινη ηεο θπβέξλεζεο Reagan πξνρψξεζαλ θαη ζε κηα αθφκε
πην ζεκαληηθή θίλεζε. Οη ΖΠΑ δειψλνληαο αλνηρηά πιένλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην
Ηξάθ, πξνέβεζαλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1982 ζηε δηαγξαθή ηνπ Ηξάθ απφ ηε ιίζηα
θξαηψλ πνπ ελίζρπαλ θαη ζηήξηδαλ ηε δηεζλή ηξνκνθξαηία, ελψ ην επηέκβξην ηνπ
1990 επηζηξέθεη ζηε ιίζηα352.
Σν γεγνλφο απηφ, θαζψο θαη ε πνιηηηθή θεληξηθή ζέζε ηεο Πξνεδξίαο Reagan,
φηη νη ΖΠΑ ζα αληηζηαζνχλ κε θάζε ηξφπν ζηνλ νβηεηηθφ επεθηαηηζκφ θαη φηη ε
Οπάζηλγθηνλ ήηαλ έηνηκε λα επέκβεη ζηξαηησηηθά ζηελ ζχγθξνπζε Ηξάλ-Ηξάθ, ζην
πιεπξφ ηνπ Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο Σερεξάλεο λα
ειέγμεη ηελ εμαγσγή πεηξειαίνπ απφ ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν πξνο ηε νβηεηηθή Έλσζε
θαη λα ληθήζεη ηνλ πφιεκν, έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Ηξαθηλφ εγέηε λα ιάβεη
ζεκαληηθά δάλεηα θαη πηζηψζεηο απφ ακεξηθαληθέο εηαηξίεο θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα
θαη λα ζέζεη πιένλ ζε εθαξκνγή ην κεγαιεπήβνιν ζρέδηφ ηνπ λα θάλεη ην Ηξάθ κηα
εγεκνληθή πεξηθεξεηαθή δχλακε ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν353.
Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα ηέιε ηνπ 1983, κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ην Ηξάθ, νη Ακεξηθαλνί πξνκήζεπαλ ην Ηξάθ κε
πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο νπιηθά ζπζηήκαηα354. Αθφκε, ε Οπάζηγθηνλ ζρεδφλ
δηπιαζίαζε ηηο πηζηψζεηο γηα ηξφθηκα θαη αγξνηηθφ εμνπιηζκφ απφ ηξηαθφζηα
ζαξάληα πέληε (345) εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1984, ζε εμαθφζηα εβδνκήληα πέληε
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(675) εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1985. ηα ηέιε ηνπ 1987, ν Ηξαθηλφο εγέηεο είρε
εμαζθαιίζεη πίζησζε χςνπο ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ απφ ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν,
ην κεγαιχηεξν πνπ είρε δνζεί κέρξη ηφηε ζε κηα κφλν ρψξα355.
Ο ίδηνο ν Πξφεδξνο Reagan άζθεζε ζεκαληηθέο πηέζεηο ζηα ακεξηθαληθά
πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ έθδνζε κεζνπξφζεζκσλ δαλείσλ ζην Ηξάθ σο βνήζεηα
γηα ηελ θαηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ελψ ππήξμαλ θαη ζπλαληήζεηο ηνπ
ηφηε εηδηθνχ αλαιπηή ζεκάησλ Μέζεο Αλαηνιήο, Donald Rumsfeld κε εθπξνζψπνπο
ηεο Ηξαθηλήο Κπβέξλεζεο, ηνπο νπνίνπο θαη δηαβεβαίσλε φηη νη ΖΠΑ θαη ν Πξφεδξνο
Reagan πξνζσπηθά, ζα πξνβνχλ ζε θάζε θίλεζε, πξνθεηκέλνπ ην Ηξάθ λα βγεη
ληθεηήο απφ απηφ ηνλ Πφιεκν, θαζψο κηα ήηηα ζα εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηα
ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. Ζ εηξσλεία ήηαλ φηη ν αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο
Reagan, George W. H. Bush, κεηέπεηηα πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, πξνζέθεξε ζηνλ Ηξαθηλφ
εγέηε δάλεην χςνπο 200 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ356.
Δδψ ζεκαληηθφ είλαη λα επηζεκάλνπκε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ
Ηξάθ-Ηξάλ, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη πνηέ δελ ζθέθηεθαλ φηη ηε ζέζε πνπ
δηεθδηθνχζε ην Ηξάλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ, ίζσο ηελ δηεθδηθνχζε θαη ην Ηξάθ ζηα
πιαίζηα ηνπ πνιέκνπ απηνχ ή ζην κέιινλ357. Μηα πνιηηηθή ζθέςε πνπ δηέθπγε απφ
ηνπο Ακεξηθαλνχο ιήπηεο απνθάζεσλ θαη πνπ ηνπο νδήγεζε ζε ιαλζαζκέλεο
ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο.
Σελ άλνημε ηνπ 1985, αλαθνξέο ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΖΠΑ έθηαλαλ
ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, ηνλίδνληαο φηη ρηιηάδεο νβηεηηθνί
ηερληθνί θαη εηδηθνί ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ είραλ εηζέιζεη ζην έδαθνο ηνπ
Ηξάλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ην Καζεζηψο ηνπ Khomeini ζηξαηησηηθά ζηνλ
Πφιεκν κε ην Ηξάθ. Σαπηφρξνλα ν επηθεθαιήο ηεο CIA, Graham Fuller, είρε ήδε
πξνβεί ζε αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ζην Ηξάλ, επηζεκαίλνληαο φηη ην Καζεζηψο ηνπ
Ηξάλ δέρεηαη ζεκαληηθέο πηέζεηο απφ ηνπο νβηεηηθνχο θαη ηα Κνκκνπληζηηθά
θφκκαηα ζην Ηξάλ κε απνηέιεζκα, αξγά ή γξήγνξα, ην Δπαλαζηαηηθφ Ηζιακηθφ
Καζεζηψο λα ππνθχςεη θαη ε νβηεηηθή Έλσζε λα θπξηαξρήζεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν
Fuller ζηελ επίζεκε αλαθνξά ηνπ ππνγξάκκηδε ηα εμήο: «νη ΖΠΑ βξίζθνληαη
αληηκέησπεο κε κηα λέα θαηάζηαζε ζην Ηξάλ… Σν Καζεζηψο ηνπ Khomeini δέρεηαη
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πηέζεηο θαη ζχληνκα ζα ππάξμνπλ ζπγθξνχζεηο γηα δηαδνρή. Οη ΖΠΑ δελ έρνπλ ζρεδφλ
θαλέλα ραξηί λα παίμνπλ, νη νβηεηηθνί φκσο έρνπλ πνιιά» 358. Οη Ακεξηθαλνί ιήπηεο
απνθάζεσλ βξίζθνληαλ ζε αδηέμνδν θαη ζχγρπζε, θαζψο δελ κπνξνχζαλ λα βξνπλ
ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ Ηξάλ, κεηά απφ απηέο ηηο εμειίμεηο359.
Χζηφζν, ν Fuller αιιά θαη νη ππφινηπεο ακεξηθαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο δελ
εθηίκεζαλ ζσζηά ηελ θαηάζηαζε ζην Ηξάλ θαη πξνέβεζαλ ζε ζεκαληηθέο
παξαλνήζεηο. Οη πηέζεηο πνπ πίζηεπε φηη αζθνχζαλ νη νβηεηηθνί, κέζσ ησλ
Κνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ θαη θπξίσο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Tudeh δελ
επαιεζεχνληαλ, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ είραλ θπιαθηζηεί ή εθηειεζηεί απφ
ηελ αληηζνβηεηηθή ξεηνξηθή ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ Khomeini, ελψ ε ίδηα ε ιεηηνπξγία
ηνπ Κφκκαηνο απηνχ είρε εδψ θαη δχν ρξφληα απαγνξεπζεί. Σαπηφρξνλα, ηα
ζνβηεηηθά φπια πνπ πξνκεζεπφηαλ ην Ηξάλ δελ πξνέξρνληαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
νβηεηηθνχο, αιιά απφ ηε πξία θαη ηε Ληβχε, δχν ζεκαληηθνχο ζπκκάρνπο ηνπ Ηξάλ
ζηνλ πφιεκν360.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Ηξάλ είρε αξλεζεί θάζε είδνπο ζηξαηησηηθή βνήζεηα απφ
ηε νβηεηηθή Έλσζε, φρη κφλν ιφγσ ηεο αληηζνβηεηηθήο ηδενινγίαο ηεο Ηζιακηθήο
Δπαλάζηαζεο, αιιά θπξίσο γηαηί ζα κπνξνχζε λα αγνξάζεη ζνβηεηηθά φπια απφ ηε
πξία, ηε Ληβχε, ηε Βφξεηα Κνξέα θαη πηζαλψο απφ ηελ Κίλα, δηαηεξψληαο
ηαπηφρξνλα ηελ αλεμάξηεηε ζέζε ηνπ απφ ηελ επηξξνή ησλ ππεξδπλάκεσλ361.
Αθφκε, ηελ ίδηα πεξίνδν ην Καζεζηψο ηνπ Khomeini θαη ε ηδέα ηνπ ηζιακηθνχ
θνληακεληαιηζκνχ είρε ηφζν κεγάιε απήρεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλσλίαο θαη ζε
θακία πεξίπησζε δελ θηλδχλεπε απφ εμσηεξηθέο ζνβηεηηθέο πξαμηθνπεκαηηθέο
θηλήζεηο362.
Δπηπιένλ, νη Ηξαλνί εγέηεο βιέπνληαο ηνλ απνθιεηζκφ ζηνλ νπνίν βξίζθνληαλ
απφ ηελ Γχζε, αιιά θαη ηηο επξσπατθέο δπλάκεηο, αθνινχζεζαλ ηελ πάγηα
επηηπρεκέλε πνιηηηθή αηψλσλ, λα θέξλνπλ κε ηηο θηλήζεηο ηνπο αληίπαιεο ηηο
θπξίαξρεο δπλάκεηο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο (πξψηα M.Βξεηαλία-Ρσζία θαη ηψξα
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νβηεηηθή Έλσζε-ΖΠΑ)363. Έηζη, ζεψξεζαλ ζθφπηκν, λα αθήζνπλ λα δηαξξεχζεη φηη
αλ νη ΖΠΑ δελ ελίζρπαλ ζηξαηησηηθά ην Ηξάλ, ηφηε πνιχ ζχληνκα ε Ηζιακηθή
Κπβέξλεζε ζα ππέθππηε ζηηο ζνβηεηηθέο επηξξνέο. Απηή ήηαλ κηα πνιχ έμππλε
θίλεζε παξαπιάλεζεο ησλ Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ απνθάζεσλ, θαζψο θαηάθεξε λα
ηνπο πξνθαιέζεη παληθφ, αιιά θαη λα ηνπο αλαγθάζεη λα βνεζήζνπλ ην Ηξάλ.364
πκπεξαζκαηηθά, απηφ πνπ απέηπραλ νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ θαη
νη κπζηηθέο ππεξεζίεο ηνπο, ήηαλ λα αληηιεθζνχλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζην
εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάλ, κε απνηέιεζκα λα νδεγεζνχλ ζε κηα ζεηξά απφ παξαλνήζεηο.
Απηέο ήηαλ:
 Πξψηνλ, ππεξεθηίκεζαλ ηε δχλακε ηεο ζνβηεηηθήο επηξξνήο ζηελ Ηζιακηθή
Κπβέξλεζε, θαζψο πίζηεπαλ φηη πνιχ εχθνια ζα γηλφηαλ ζχκα ηνπ
Κνκκνπληζκνχ.

Απηή ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε πξνεξρφηαλ θαη απφ ηελ

εκπεηξία φηη πνιιά θηινδπηηθά θαζεζηψηα θαηέξξεαλ απφ ηελ επηξξνή ηεο
Κνκκνπληζηηθήο νβηεηηθήο ηδενινγίαο.365
 Γεχηεξνλ, ππεξεθηίκεζαλ ηε δξάζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, θαζψο πίζηεςαλ
φηη ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θπξηαξρήζνπλ ζην Ηξάλ, κε κηα δεχηεξε εηζβνιή
ηχπνπ Αθγαληζηάλ αγλνψληαο πιήξσο ηνλ έληνλν αληηζνβηεηηθφ ραξαθηήξα
ηεο Ηζιακηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ην γεγνλφο φηη ε ρξνληθή ζπγθπξία ήηαλ
δηαθνξεηηθή.
 Σξίηνλ, ππνηίκεζαλ γηα άιιε κηα θνξά ηελ επηξξνή ηεο ηζιακηθήο
επαλάζηαζεο, θαζψο δελ πίζηεπαλ φηη ε Κπβέξλεζε ηνπ Ηξάλ απφ κφλε ηεο
ζα θαηάθεξλε λα απνθξνχζεη ηηο δήζελ ζνβηεηηθέο πηέζεηο, πνπ κάιηζηα
πξνέξρνληαλ θαη απφ ηε δήζελ επηξξνή ηνπ θφκκαηνο Tudeh. Δπηπιένλ, δελ
ππνιφγηζαλ ηελ επηξξνή ηεο επαλάζηαζεο ζηνπο Ηξαλνχο πνιίηεο θαη
πίζηεςαλ φηη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Khomeini ζα επηθξαηνχζε ράνο θαη
επθαηξία αλφδνπ ζηελ εμνπζία θηινδπηηθνχ θαζεζηψηνο.
 Σέηαξηνλ, ραξαθηήξηδαλ ηνπο Ηξαλνχο ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο σο ηδηνθπΐεο ζηα
δεηήκαηα ηεο ηξνκνθξαηίαο, αιιά σο αλίθαλνπο θαη άμεζηνπο ζε πνιηηηθά
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δεηήκαηα, ππνβαζκίδνληαο ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο
ηνπο λα παίδνπλ ην παηρλίδη ηζνξξνπηψλ κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη
λα εμππεξεηνχλ έηζη ηα ζπκθέξνληά ηνπο.
 Πέκπηνλ, ζεκαληηθή παξαλφεζε ησλ Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ απνθάζεσλ ήηαλ
φηη επεξεαζκέλνη απφ ηνλ θίλδπλν ηεο ζνβηεηηθήο επέθηαζεο, δελ θνίηαμαλ λα
επηβεβαηψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είραλ ζπιιέμεη νη κπζηηθέο ππεξεζίεο,
ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ γεγνλφησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάλ θαη ζπλεπψο
απιψο ε έθζεζε ηνπ Fuller απνηέιεζε ηελ επθαηξία επηβεβαίσζεο

θαη

ελίζρπζεο ηεο κέρξη ηφηε πνιηηηθήο ηνπο.
Όιεο απηέο νη παξαλνήζεηο ησλ πςειψλ αμησκαηνχρσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ
Λεπθνχ Οίθνπ είραλ σο ζπλέπεηα ε Κπβέξλεζε Reagan λα πξνβεί ζηελ παξνρή
ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο ζην Ηξάλ, γηα λα αλαθφςεη θαη λα απνκαθξχλεη ηε ζνβηεηηθή
επηξξνή, κηαο θαη ν ίδηνο ν Πξφεδξνο ζεσξνχζε φηη ήηαλ πνιχ πηζαλφ ε νβηεηηθή
Έλσζε λα επαλαιάβεη ηελ εηζβνιή ζην Αθγαληζηάλ, απηή ηε θνξά φκσο, κε ζηφρν
λα θαηέβεη ζην Ηξάλ θαη λα ειέγμεη ηα πεηξέιαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 21
επηεκβξίνπ 1987, ν πξφεδξνο Reagan δήισλε: «γηα ζαξάληα (40) ρξφληα νη ΖΠΑ
έρνπλ μεθαζαξίζεη φηη ε αζθάιεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο ζπκθέξνλ γηα ηηο ΖΠΑ. Σα απνζέκαηα πεηξειαίνπ
πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία
ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Τπνρξέσζή καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ ειεχζεξε ξνή
πεηξειαίνπ θαη λα απνκαθξχλνπκε ηελ θπξηαξρία ηεο πεξηνρήο απφ νπνηαδήπνηε
ερζξηθή δχλακε (νβηεηηθή Έλσζε). Γελ αλαδεηνχκε ζπκβηβαζκνχο ή πξνβιήκαηα κε
ην Ηξάλ ή νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο. Ζ απμεκέλε λαπηηθή παξνπζία ησλ ΖΠΑ ζηελ
πεξηνρή δελ είλαη κε ην κέξνο θαλελφο. Δίλαη απνηέιεζκα ηεο έληαζεο πνπ επηθξαηεί
θαη ησλ ζπλερψλ ζπζθέςεσλ θαη επαθψλ κε ηνπο θίινπο καο ζηελ πεξηνρή ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Όηαλ ε έληαζε εθηνλσζεί, ηφηε θαη ε ζηξαηησηηθή λαπηηθή παξνπζία
καο ζα κεησζεί... νη νβηεηηθνί απαηηνχλ ηελ απνρψξεζε ηνπ Ναπηηθνχ καο απφ ηνλ
Πεξζηθφ Κφιπν, παξνπζία πνπ ππάξρεη πάλσ απφ 40 ρξφληα. Έρνπλ ηε ιαλζαζκέλε
εληχπσζε φηη νη ΖΠΑ θηαίλε γηα ηνλ πφιεκν (Ηξάλ - Ηξάθ) θαη ηελ έληαζε ζηε
πεξηνρή...βιέπνπκε ηε ζπλέρηζε ηεο ζνβηεηηθήο θαηνρήο ζην Αθγαληζηάλ, κεηά απφ 8
ρξφληα αηκαηεξψλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ψξα λα απνρσξήζεη ε νβηεηηθή Έλσζε. Γελ
ππάξρεη δηθαηνινγία λα ζπλερίδεηαη έλαο βίαηνο πφιεκνο ή απιά λα ζηεξίδεηαη έλα
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θαζεζηψο πνπ νη κέξεο ηνπ είλαη κεηξεκέλεο »366.
Σαπηφρξνλα, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο πίζηεπε φηη κε ηε βνήζεηα πξνο ην Ηξάλ,
ζα θέξδηδε αιιά θαη ζα ελίζρπε θαη ηα θηινδπηηθά ζηνηρεία ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάλ,
ηε ζηηγκή πνπ ν Ayatollah Khomeini βξηζθφηαλ ζε βαζηά γεξάκαηα θαη ε θνχξζα
δηαδνρήο είρε μεθηλήζεη. Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ δηθαηνινγνχζε ηελ πξνκήζεηα
φπισλ ζην Ηξάλ ήηαλ θαη ε απειεπζέξσζε Ακεξηθαλψλ νκήξσλ πνπ είραλ θξαηεζεί
απφ αεξνπεηξαηέο ηξνκνθξάηεο ιηβαλέδηθεο θαηαγσγήο. Χζηφζν, ππνηίκεζαλ ηελ
ηθαλφηεηα ησλ Ηξαλψλ εγεηψλ λα θάλνπλ παδάξηα κε αληαιιάγκαηα. Σν Ηξάλ δελ
ππνρσξνχζε ζηελ απειεπζέξσζε ησλ αηρκαιψησλ, αλ πξνεγνπκέλσο νη ΖΠΑ δελ
πξνέβαηλαλ ζε άκεζε παξνρή φπισλ θαη ζε νξηζηηθή δηαβεβαίσζε ηεο εγθαηάιεηςεο
ηνπ Ηξάθ απφ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή ππνζηήξημε367.
Ζ απνηπρία ηεο ζπλαιιαγήο κε ην Ηξάλ θαη ε απνθάιπςε ηεο ππφζεζεο ζε
ιηβαλέδηθν πεξηνδηθφ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1986, ζφθαξε ηε δηεζλή θνηλφηεηα, θαζψο
πιεξνθνξίεο απνθάιππηαλ φηη νη ΖΠΑ κπζηηθά πξνκήζεπαλ φπια ζηηο δπλάκεηο ηνπ
Ayatollah Khomeini, ελψ ε θπβέξλεζε Reagan δήισλε ξεηά: «νη ΖΠΑ δελ πξφθεηηαη
λα αληακείςνπλ θαη λα ππνθχςνπλ ζε ζειήκαηά ηνπο. Γελ ππνρσξνχκε θαη δελ
θάλνπκε παδάξηα. Κξάηε πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ηξνκνθξαηία ππνλνκεχνπλ ηε ζηαζεξφηεηά
καο θαη ηνπο πνιίηεο καο»368. Σα λέα, φρη κφλν απνθάιππηαλ ηελ ππνθξηζία ηεο
ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο, αιιά δεκηνχξγεζαλ θαη ζάιν ζην Κνγθξέζν θαζψο νη
ΖΠΑ πεξηθξνλνχζαλ δεκνζίσο ηνλ Ηξαλφ επαλαζηάηε γηα ηε κε επίιπζε ηνπ
δεηήκαηνο ησλ νκήξσλ369. Σν ζθάλδαιν ιάκβαλε πνιηηηθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο. Ο
πληαγκαηάξρεο, Oliver North, ν νπνίνο εξγαδφηαλ σο χκβνπινο ηνπ πξνέδξνπ
Reagan ζε ζέκαηα εζληθήο αζθάιεηαο, είρε πξνρσξήζεη ζε πψιεζε φπισλ ζην Ηξάλ,
ελψ κε ηελ επηθεξδή απηή θίλεζε, αγφξαζε φπια γηα ηνπο αληηθξνλνχληεο ζηε
Νηθαξάγνπα, παξαβηάδνληαο ηε καθξνρξφληα ζηάζε ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο
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πνιηηηθήο ζηελ απαγφξεπζε ζπλαιιαγψλ κε ηξνκνθξάηεο370.
Ζ ελέξγεηα απηή νπζηαζηηθά άδεηαδε ηελ πνιηηηθή ηνπ πξνέδξνπ Ronald
Reagan, θαζψο θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηεο θπβέξλεζεο, George W. H. Bush,
απεηιψληαο ηελ πνιηηηθή ηνπο θαξηέξα. Χζηφζν, ν ίδηνο ν πξφεδξνο Ronald Reagan
δελ πηνήζεθε απφ ην ζθάλδαιν. Με ηε ξεηνξηθή ηθαλφηεηα πνπ ηνλ δηέθξηλε,
απνδερφκελνο ηε ιάζνο θίλεζή ηνπ ζην δήηεκα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ Ακεξηθαλψλ
απφ ηελ πξεζβεία ηεο Σερεξάλεο, θαζψο θαη ηελ άγλνηά ηνπ ζρεηηθά κε ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ αληαξηψλ ηεο Νηθαξάγνπαο, θαηάθεξε θαη έπεηζε ηνλ
ακεξηθαληθφ ιαφ φηη δελ είρε θακία απνιχησο ζρέζε κε ην ζθάλδαιν απηφ, γεγνλφο
πνπ απνδεηθλχεη γηα κηα αθφκε θνξά ηε ζηελή ζρέζε πνπ είρε ν Reagan κε ηνλ
ιαφ371.
Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ππφζεζεο ήηαλ ηειείσο θαηαζηξνθηθέο γηα ην Ηξάλ,
φρη κφλν γηαηί δελ εμαζθάιηζε ηα φπια πνπ δεηνχζε θαη ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε
ηηο ΖΠΑ, αιιά νδήγεζε ηηο ηειεπηαίεο ζε κηα αθφκε πην ζθιεξή ζηάζε. Σφζν κέζσ
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, φζν θαη κέζσ άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, νη Ακεξηθάλνη
θαηάθεξαλ λα αζθήζνπλ έληνλεο πηέζεηο ζην Ηξάλ, αιιά θαη λα δείμνπλ αδηαθνξία
ζηε ρξήζε ρεκηθψλ θαη άιισλ νπζηψλ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ερζξνπξαμηψλ κε ην Ηξάλ372.
Σαπηφρξνλα, ε ππφζεζε απηή δπζαξέζηεζε θαη απνγνήηεπζε έληνλα θαη ηα
ππφινηπα Αξαβηθά Κξάηε (ανπδηθή Αξαβία, Αξαβηθά Δκηξάηα, Κνπβέηη, Μπαρξέηλ,
Καηάξ, Οκάλ), ηα νπνία βξίζθνληαλ ζην πιεπξφ ηνπ Ηξάθ θαη ησλ ΖΠΑ,
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ επέθηαζε ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ.
Χζηφζν, ε ζεκαληηθφηεξε ζπλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη φηη πξνεηνίκαζε ην
έδαθνο γηα κηα άκεζε εκπινθή ησλ ΖΠΑ ζηνλ πφιεκν Ηξάλ-Ηξάθ, ηελ πξψηε άκεζε
εκπινθή ππεξδχλακεο ζε πεξηθεξεηαθή ζχγθξνπζε373.
Ζ δηθαηνινγία γηα ηε ζχγθξνπζε απηή, ήηαλ απηφ πνπ ε Κπβέξλεζε Reagan
ζεσξνχζε «δσηηθφ ζπκθέξνλ», δειαδή ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ πεηξειαηνθφξσλ
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απφ ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν ζηελ Γχζε. Οη επηζέζεηο θαη ηα αληίπνηλα εθ κέξνπο ηνπ
Ηξάλ ζηα πεηξειαηνθφξα ησλ αξαβηθψλ θξαηψλ πνπ κεηέθεξαλ πεηξέιαην απφ ην
Ηξάθ κέζσ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη ηνπ Κνπβέηη, έγηλαλ ηφζν έληνλεο, πνπ ηα
αξαβηθά θξάηε δήηεζαλ ηελ βνήζεηα ησλ Ακεξηθαλψλ.
Οη ΖΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα επαλνξζψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο απέλαληη ζηα
Αξαβηθά θξάηε, κεηά ηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο κε ην Ηξάλ,
ελεπιάθεζαλ, ζηα ηέιε ηνπ 1987, ελεξγά ζηνλ πφιεκν κε ην Ηξάλ, κε αθνξκή ηε
βχζηζε ελφο ακεξηθαληθνχ πνιεκηθνχ ζθάθνπο απφ ηξαληθή λάξθε. Μέζα ζε κηα
κέξα νη ακεξηθαληθέο λαπηηθέο δπλάκεηο θαηέζηξεςαλ ην ηξαληθφ λαπηηθφ. Ζ εηθφλα
ησλ ΖΠΑ, ηφζν ζηα κάηηα ηνπ ακεξηθαληθνχ ιανχ, φζν θαη ζηα θηινδπηηθά αξαβηθά
θξάηε, απνθαηαζηάζεθε. Ζ πνιηηηθή ηνπ πξνέδξνπ Ronald Reagan λα θαηαθεχγεη ζε
πεξηνξηζκέλεο ζπγθξνχζεηο κε απνθαζηζηηθέο θαη γξήγνξεο λίθεο, ελίζρπζε ηελ θήκε
θαη ηελ θπξίαξρε παξνπζία ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή374.
Δλψ νη Ηξαθηλνί απμάλνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ππεξνρή ζην λφην, νη Ηξαλνί
αληηζηαζκίδνπλ ηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζην βνξξά. Ο ηξαληθφο ζηξαηφο είρε
θαηαιάβεη πεξηνρή ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Ηξάθ, φπνπ ν θνπξδηθφο πιεζπζκφο ήηαλ
πξφζπκνο λα εμεγεξζεί θαηά ηεο Βαγδάηεο θαη ζπλεπψο λα ζπκκαρήζεη κε ην Ηξάλ.
Σνλ Μάξηην ηνπ 1988, ν αληάκ Υνπζεΐλ απαληά βίαηα κε ηε ρξήζε ρεκηθψλ φπισλ
ζηε πεξηνρή Halabja, κηα πφιε κε 50.000 θαηνίθνπο πνπ είρε θαηαθιπζηεί απφ ηνπο
θξνπξνχο ηεο Ηξαληθήο Δπαλάζηαζεο. Ο ΟΖΔ θαηαδίθαζε κε ην ςήθηζκα 612 ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηελ απάλζξσπε ελέξγεηα ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ, θαζψο θαη ηε ζπλέρηζε ρξήζεο ρεκηθψλ φπισλ ζηε δηέλεμε Ηξάλ-Ηξάθ375.
Σν ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν θαηαδίθαζε επίζεο ηελ επίζεζε κε ρεκηθά φπια θαηά ησλ
θνπξδηθψλ πιεζπζκψλ ζηα βφξεηα ηνπ Ηξάθ, ελψ παξάιιεια πξφηεηλε ζηνλ πξφεδξν
Ronald Reagan λα απαγνξεχζεη ηε πψιεζε φπισλ πνπ ζπλδένληαη κε πηζαλή ρξήζε
ρεκηθψλ φπισλ ζην Ηξάθ θαη λα αθπξψζεη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή
βνήζεηα ζην Ηξάθ376.
Σν καθάβξην απηφ γεγνλφο ζα ην αλαθαιέζεη σο θαηεγνξία θαηά ηνπ
θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ν κεηέπεηηα πξφεδξνο George W. H. Bush, ελψ 15
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ρξφληα αξγφηεξα, ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη θαη ν γηφο ηνπ, ν George W. Bush, κε ηε
θξάζε «ν αληάκ έθαςε ηνπο πνιίηεο ηνπ», σο επηρείξεκα ζηνλ αγψλα ηνπ θαηά ηεο
ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο αλαηξνπήο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ ηξαθηλή εμνπζία377.
Ζ ζχγθξνπζε Ηξάλ-ΖΠΑ έδσζε ζηνλ ηξαθηλφ εγέηε ηελ πιήξε ππνζηήξημε
θαη ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ληθήζεη ηνλ πφιεκν κε ην Ηξάλ. Δίλαη ε
επνρή, θαηά ηελ νπνία νη ΖΠΑ θαη ν ππφινηπνο αξαβηθφο θφζκνο αλεζπρεί
πεξηζζφηεξν γηα ηελ επεθηαηηθή πνιηηηθή ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ ηνπ Ηξάλ,
παξά γηα ηηο πξψηκεο πξνζπάζεηεο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ λα αλαπηχμεη ππξεληθφ
νπινζηάζην. Κακία θπβέξλεζε ή ππεξεζία δελ είρε ζπγθεθξηκέλεο απνδείμεηο γηα ηηο
κεγάιεο κπζηηθέο εγθαηαζηάζεηο εκπινπηηζκνχ νπξαλίνπ θαη θαηαζθεπήο φπισλ ηνπ
Ηξάθ, παξφιν πνπ νη ίδηεο νη ΖΠΑ είραλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε θαη
θαηνρή φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξάθ378. Αθφκε, νη ΖΠΑ δελ είραλ πξφζεζε
λα δπζαξεζηήζνπλ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε, θπξίσο θαη κεηά ηελ θαηαθξηηέα επηδξνκή
ηζξαειηλνχ αεξνζθάθνπο, πνπ νδήγεζε ζηελ νινζρεξή θαηαζηξνθή ηνπ εξεπλεηηθνχ
ηξαθηλνχ ππξεληθνχ αληηδξαζηήξα Όζηξαθ379.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε CIA είρε ήδε εγθαζηδξχζεη ζηελέο επαθέο κε ηελ
Βαγδάηε, ζηελ νπνία θαη πξνκήζεπε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θηλήζεηο ησλ
Ηξαλψλ κέζσ ησλ ακεξηθαληθψλ δνξπθφξσλ380. Δπηπιένλ, νη ΖΠΑ, αιιά θαη νη
δπηηθέο επξσπατθέο ρψξεο αχμεζαλ ηηο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε ην
Ηξάθ, ελψ νη ΖΠΑ πξνζέθεξαλ ζπλνιηθά 70 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε δάλεηα,
θάλνληαο ην Ηξάθ ηνλ κεγαιχηεξν πηζησηή ησλ ακεξηθαληθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ.
Σαπηφρξνλα, ππήξμε κηα κεγάιε ζηξαηησηηθή, εκπνξηθή θαη ηερλνινγηθή ελίζρπζε
ζην Ηξάθ, πνπ απφ ηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ έθηαλε ζην 77% ησλ πξνκεζεηψλ, ζε
ζχγθξηζε κε ην Ηξάλ, ην νπνίν θαηείρε κφλν ην 23% θαη απηφ ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ
πνιέκνπ381.
Ζ πιήξεο ππνζηήξημε ησλ ΖΠΑ ζην Ηξάθ ήηαλ απνηέιεζκα, φρη κφλν ηνπ
πνιέκνπ Ηξάλ-ΖΠΑ, αιιά θαη ηεο αληίιεςεο ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ φηη ην
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Ηξάθ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ήηαλ ην κφλν θξάηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα εγγπεζεί ηελ
ήηηα ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ ακεξηθαληθψλ
ζπκθεξφλησλ θαη θπξίσο ηελ αλάζρεζε εμάπισζεο ηνπ Κνκκνπληζκνχ, κεηά ηηο
εμειίμεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο382.
Χζηφζν, παξά ηηο επλντθέο γηα ην Ηξάθ θαη ηνλ εγέηε ηνπ εμειίμεηο, ν πφιεκνο
Ηξάλ-Ηξάθ έθηαζε ζην ηέινο ηνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1988, κφλν κε ηνλ εμαλαγθαζκφ
πνπ άζθεζε επηηπρεκέλα ε θπβέξλεζε Reagan απέλαληη ζην Ηξάλ, πξνθεηκέλνπ λα
δερηεί ην ςήθηζκα 598 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ηνχιην 1987) γηα ηεξκαηηζκφ ηνπ
πνιέκνπ383. Ζ εμαλαγθαζηηθή πνιηηηθή επήιζε κε ηελ αλνηθηή δξάζε ησλ
Ακεξηθαλψλ θαη ηε πηψζε ελφο ηξαληθνχ πνιηηηθνχ αεξνζθάθνπο απφ επίζεζε
πνιεκηθνχ ακεξηθαληθνχ πινίνπ πνπ πξνθάιεζε ην ζάλαην ζε 300 πεξίπνπ Ηξαλνχο
πνιίηεο384.
Σν ηέινο ηνπ νθηαεηνχο πνιέκνπ δελ άιιαμε ηα ζχλνξα ησλ δχν
αληηκαρφκελσλ θξαηψλ. Σν Ηξάθ κεηξνχζε πεξίπνπ 200.000 λεθξνχο ζηνλ πφιεκν,
αιιά απφ ηελ άιιε είρε απνκαθξχλεη ηνλ θίλδπλν ηεο εμάπισζεο ηεο ηζιακηθήο
επαλάζηαζεο ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν385. Ζ εηθφλα ηνπ Ηξάθ ζηα αξαβηθά θξάηε ηεο
πεξηνρήο εληζρχζεθε ζεκαληηθά. Δπηπιένλ, ν αληάκ είρε θαηαθέξεη λα θηηάμεη έλαλ
ηζρπξφ θαη θαιά εμνπιηζκέλν ζηξαηφ, ηθαλφ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα κειινληηθά
θηιφδνμα εγεκνληθά ηνπ ζρέδηα.
Ζ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο φκσο, δελ νδήγεζε ηηο δχν πιεπξέο ζε ζπκθσλία
εηξήλεο, γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
 Πξψηνλ, ν Ηξαθηλφο εγέηεο έρνληαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ΖΠΑ θαη ησλ
δπηηθψλ ζπκκάρσλ απαηηνχζε λα αζθήζεη θπξηαξρία ζε νιφθιεξε ηελ
πεξηνρή ηνπ πνηακνχ Shatt-al-Arab, θάηη πνπ απνηέιεζε θαη ηελ αηηία
έλαξμεο ηνπ πνιέκνπ κε ην Ηξάλ.
 Γεχηεξνλ, δελ ππήξρε ελδηαθέξνλ πιένλ θαη απφ ηηο δχν ππεξδπλάκεηο λα
ηειεηψζνπλ ηνλ πφιεκν κε κηα ππνγξαθή εηξήλεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε
νβηεηηθή Έλσζε είρε απνρσξήζεη ήδε απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ θαη νη ΖΠΑ είραλ πεηχρεη ηνλ ζθνπφ ηνπο, λα ζέζνπλ ζην πεξηζψξην
ην ηζιακηθφ θαζεζηψο ηνπ Ηξάλ.
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 Σξίηνλ, νη ΖΠΑ δελ είραλ πξφζεζε λα αζθήζνπλ πίεζε ζην Ηξάθ πξνθεηκέλνπ
λα ζπκβηβαζηεί κε ηνπο φξνπο ηνπ ςεθίζκαηνο, θαζψο κέρξη θαη ηελ
παξακνλή ηεο εηζβνιήο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζην Κνπβέηη νη Ακεξηθαλνί
ιήπηεο απνθάζεσλ, φπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, ζεσξνχζαλ ην Ηξάθ, σο έλα
πεξηθεξεηαθφ θξάηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα παίμεη ζηαζεξνπνηεηηθφ ξφιν ζηελ
πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Έλα θξάηνο πνπ ζα ελίζρπε ηελ ακεξηθαληθή
αγνξά θαη ηηο επελδχζεηο, έλα θξάηνο πνπ ζα εμππεξεηνχζε ηα δσηηθά
ακεξηθαληθά

ζπκθέξνληα,

θαη

ζα

έζεηε

ηέξκα

ζηνλ

ηζιακηθφ

θνληακεληαιηζκφ. Απηέο νη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ήηαλ ηφζν παγησκέλεο
ζηελ ζθέςε ησλ Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ απνθάζεσλ, πνχ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα
αληηιεθζνχλ ηα επεθηαηηθά ζρέδηα ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε. Αθφκε θαη ηε ζηηγκή
πνπ ν αληάκ Υνπζεΐλ κεηαθηλνχζε ζηξαηεχκαηα απφ ηα ζχλνξα ηνπ Ηξάλ
ζηα ζχλνξα κε ην Κνπβέηη, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη δελ αλαξσηήζεθαλ
πξνο ηη κηα ηέηνηα θίλεζε, ελψ παξάιιεια δελ ππνιφγηδαλ ζε κηα επηζεηηθή
θίλεζε ηνπ Ηξάθ ζην Κνπβέηη.

4. Η θαηάζηαζε ζην Ιξάθ κεηά ην ηέινο ηνπ Πξώηνπ Πνιέκνπ ηνπ
Κόιπνπ
Ο νρηαεηήο πφιεκνο Ηξάλ-Ηξάθ (1980-1988) αχμεζε ηελ επηξξνή ηνπ Ηξάλ ζην
Ηξάθ, κέζσ ηνπ ζηηηηθνχ πιεζπζκνχ ζην λφηην ηκήκα ηνπ Ηξάθ, πξάγκα πνπ
ζπζπείξσζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο ζνπλίηεο γχξσ απφ ηελ αδηακθηζβήηεηε
εμνπζία ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Ο Πξψηνο Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ, αθφκε θαη αλ δελ
έιεμε, φπσο γίλεηαη ζπλήζσο, κε ηελ ππνγξαθή ζπλζήθεο εηξήλεο, θαηέιεμε κε ηε
ζηήξημε ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ ζε λίθε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θαη ζε ήηηα θαη
εμαζιίσζε απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ηζιακηθνχ θαζεζηψηνο ζην Ηξάλ. Ζ λίθε ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε κπνξεί λα ηνλ νδήγεζε ζε έλα αθφκε βήκα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ θηιφδνμσλ εγεκνληθψλ ζρεδίσλ ηνπ, σζηφζν ε θαηάζηαζε πνπ είρε λα
αληηκεησπίζεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπ ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιε, θαζψο νη
απψιεηεο ήηαλ κεγάιεο386.
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Ζ καθξνρξφληα αηκαηεξή ζχγθξνπζε είρε θπξηνιεθηηθά θαηαζηξέςεη ηελ
ηξαθηλή νηθνλνκία. Σα δάλεηα πνιέκνπ ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, ηα νπνία αλέξρνληαλ ζε
80 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, πξνέξρνληαλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο απφ ηα
Αξαβηθά θξάηε θαη θπξίσο ηε ανπδηθή Αξαβία, ζπκκάρνπο ηνπ Ηξάθ ζηνλ πφιεκν
θαηά ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ. Σα έμνδα αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Ηξάθ
ππνινγίδνληαλ ζε 230 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ν θνηλσληθφο ηζηφο ηνπ Ηξάθ είρε
απνδηνξγαλσζεί, θαζψο κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ρηιηάδεο ζηξαηηψηεο πξνζηέζεθαλ
ζηνλ θαηάινγν ηεο αλεξγίαο, ελψ παξάιιεια θαη νη ήδε εξγαδφκελνη βξίζθνληαλ
ζηελ ίδηα απειπηζηηθή θαηάζηαζε, θαζψο νη θξαηηθέο επελδχζεηο δελ απέδηδαλ, γηα
λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ηξαθηλήο θνηλσλίαο387.
Αθφκε, ν Ηξαθηλφο εγέηεο είρε λα αληηκεησπίζεη ζηα βφξεηα ζχλνξα ηεο
ρψξάο ηνπ, πξνβιήκαηα κε ηνπο Κνχξδνπο. Παξά ηελ απνρψξεζε ησλ Ηξαλψλ απφ
ηελ επαξρία ηνπ Κνπξδηζηάλ (ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή απηή ήηαλ
ηίηεο πνπ ππνζηήξηδαλ ην Ηξαληθφ θαζεζηψο), νη Κνχξδνη ζπλέρηζαλ ηελ αληίζηαζε
ζην Καζεζηψο ηνπ Ηξάθ, κε απνηέιεζκα λα αλαγθάζνπλ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ,
έρνληαο ηελ αλνρή ησλ Ακεξηθαλψλ, λα πξνβεί ζηε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ
ζθνηψλνληαο 5.000 θαηνίθνπο388.
ηηο 8 επηεκβξίνπ 1988, o Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηνπ Ηξάθ, Sa'dun
Hammadi επξφθεηην λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, George
Schulz. Οη Ηξαθηλνί είραλ θάζε ιφγν λα αλακέλνπλ ζεξκφ θαισζφξηζκα ζηελ
Οπάζηγθηνλ θαη λα μεθηλήζεη κηα επνρή ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν
ρσξψλ γηα ην εκπφξην θαη ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Αλη 'απηνχ, ζηηο 12:30 κκ,
κφιηο δχν ψξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε, θαη ρσξίο λα πξνεηδνπνηεζεί ν Ηξαθηλφο
Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, ν εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ Charles Redman
δήισλε δεκφζηα: «Ζ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε είλαη πεπεηζκέλε φηη ην Ηξάθ έρεη
ρξεζηκνπνηήζεη ρεκηθά φπια ζε ζηξαηησηηθή εθζηξαηεία ελαληίνλ Κνχξδσλ αληαξηψλ.
Γελ γλσξίδνπκε ηελ έθηαζε ζηελ νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα ρεκηθά φπια, αιιά
νπνηαδήπνηε ρξήζε είλαη απνηξφπαηα θαη αδηθαηνιφγεηε .... Έρνπκε εθθξάζεη ηελ
έληνλε αλεζπρία καο γηα ηελ ηξαθηλή θπβέξλεζε, ε νπνία γλσξίδεη πνιχ θαιά ηε ζέζε
καο, φηη ε ρξήζε ρεκηθψλ φπισλ είλαη εληειψο αδηθαηνιφγεηε θαη απαξάδεθηε»389.
Cornwall, 2002, p.12-13.
387
Report of CIA, ―Iraq Economic Data (1989-2003), Regime Finance and Procurement‖, Central
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Παξά ηε ζηάζε απηή ησλ Ακεξηθαλψλ, ε αλνρή ηνπο ζηηο πξάμεηο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ δελ ήηαλ αδηθαηνιφγεηε. Καηά έλα κεγάιν πνζνζηφ, νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο
φηη κεηά ηνλ πφιεκν, ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απηνλφκεζεο νκάδσλ ζην έδαθνο
ηνπ Ηξάθ, ζα νδεγνχζε ζε πηζαλή απφζρηζε θαη δηαίξεζε ηεο ρψξαο, θάηη πνπ ζα
θαηέιεγε ζε αιιαγή ηνπ status quo ησλ ζπλφξσλ ζηελ πεξηνρή θαη λέεο αξαβηθέο
δηελέμεηο, απεηιψληαο ηελ ειεχζεξε ξνή πεηξειαίνπ θαη ζίγνληαο ηα δσηηθά
ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζε νιφθιεξε ηε Μέζε Αλαηνιή.
Ζ εκκνλή ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε λα απνθηήζεη κε ζπκβαηηθά φπια, θαίλεηαη λα
κελ επεξέαζε ηηο δχν ππεξδπλάκεηο θαη ηδηαίηεξα ηνπο Ακεξηθαλνχο, νη νπνίνη
ζπλέρηδαλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε θαη λα ηνλ ζεσξνχλ παξά ηα ιάζε ηνπ
(επηζέζεηο κε ρεκηθά φπια), ηνλ κφλν ηθαλφ πεξηθεξεηαθφ «δνξπθφξν» γηα
εμαζθάιηζε ζηαζεξφηεηαο ζηε πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ θαη γηα πξνψζεζε

ησλ

ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ .390
Καζψο νη δπζθνιίεο, θπξίσο νηθνλνκηθέο, κεγάισλαλ ζπλερψο, ν Ηξαθηλφο
εγέηεο ζηξάθεθε γηα βνήζεηα πξνο ηα Αξαβηθά θξάηε κε ηελ αληίιεςε φηη δελ ζα
δεηνχζαλ ηελ εμφθιεζε ησλ δαλείσλ πνπ είραλ δψζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ
Ηξάλ – Ηξάθ, αιιά ζα πξνέβαηλαλ θαη ζε πεξαηηέξσ δαλεηζκφ (χςνπο 30 δηο δνιαξίσλ
γηα αλαζπγθξφηεζε πνπ δεηνχζε ν αληάκ Υνπζεΐλ). Οη απαηηήζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ
εγέηε βέβαηα ζηεξίδνληαλ θαη ζηελ πάγηα αληίιεςε πνπ είρε φηη ηα αξαβηθά θξάηε,
σο αληάιιαγκα γηα ηε ληθεθφξα θαηαζηνιή ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, ζα
ηνλ βνεζνχζαλ ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο ηνπ391. Χζηφζν, ε αληίιεςε ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε δελ είρε ινγηθή βάζε, γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη θαη ηα ππφινηπα
αξαβηθά θξάηε είραλ βγεη επίζεο θαηεζηξακκέλα νηθνλνκηθά απφ ηνλ πφιεκν
απηφ392.
Δμάιινπ, δελ ήηαλ δπλαηφ λα δψζνπλ παξαπέξα βνήζεηα ζην Ηξάθ, αθνχ
πιένλ ε απεηιή ηνπ Ηξάλ θαη ηεο Ηζιακηθήο Δπαλάζηαζεο είρε εμαιεηθζεί, θαη άξα ν
ιφγνο χπαξμεο ζπκκαρίαο ππέξ ηνπ Ηξάθ δελ πθίζηαην πιένλ393. Ζ απάληεζε ηνπ
Δκίξε ηνπ Κνπβέηη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ήηαλ ζαθήο, θαζψο
δηαβεβαίσζε ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε φηη δελ πξφθεηηαη λα κεηψζεη ηελ παξαγσγή
260.
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πεηξειαίνπ, νχηε λα εγγπεζεί θαηλνχξγηα δάλεηα θαη βέβαηα φηη ζα ζπλερίζεη λα
απαηηεί ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεψλ ηνπ Ηξάθ394.
Παξά ηελ άζρεκε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ζην Ηξάθ, ν αληάκ
Υνπζεΐλ κπνξνχζε λα ζεσξήζεη σο ζεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ ην κέγεζνο ηεο
ζηξαηησηηθήο ηνπ ηζρχνο, ε νπνία ππήξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο ην Ηξάθ είρε
ηνλ κεγαιχηεξν θαη πην νξγαλσκέλν ζηξαηφ ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν θαη απνηεινχζε
ηελ έθηε κεγαιχηεξε αεξνπνξηθή δχλακε ζηνλ θφζκν.395
Με βάζε ηα ζηξαηησηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ απέθηεζε απφ ηνλ πφιεκν Ηξάλ
– Ηξάθ, νη κεηέπεηηα ζπιινγηζκνί ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
εγεκνληθψλ ηνπ πξνζέζεσλ, ηνλ έθεξαλ πην θνληά,

ζε κηα αθφκε πνιεκηθή

ζχγθξνπζε, απηή ηε θνξά κε αξαβηθφ θξάηνο, κε ην Κνπβέηη.

5. Οη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ηνλ Ιξαθηλό εγέηε λα εηζβάιεη ζην
Κνπβέηη
Γηα λα κπνξέζεη ν αληάκ Υνπζεΐλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ην κεγαιεπήβνιν
ζρέδην πεξηθεξεηαθήο εγεκνλίαο ηνπ Ηξάθ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, ζα
έπξεπε πξψηα λα εμαζθαιίζεη λίθε ζε κηα αθφκε ζχγθξνπζε κε γεηηνληθφ θξάηνο. Ζ
λίθε έλαληη ηνπ Κνπβέηη, ελφο ζεκαληηθνχ απφ γεσζηξαηεγηθή άπνςε εκηξάηνπ, φρη
κφλν ζα ηνπ έδηλε ηνλ έιεγρν ησλ πινχζησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ, αιιά
ηαπηφρξνλα ζα έδηλε αλάζα πλνήο ζηελ ηξαθηλή νηθνλνκία, ηφζν κε λέεο επελδχζεηο
φζν θαη κε ηελ έλαξμε ζεκαληηθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε φιν ηνλ θφζκν απφ ηε
ζαιάζζηα δηέμνδν πνπ παξείρε ην Κνπβέηη396. Αθφκε, κηα ηέηνηα θίλεζε ζα βνεζνχζε
ζεκαληηθά ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηψλ, ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ επηβίσζεο πνπ είραλ ζπζζσξεπηεί κεηά ηνλ καθξνρξφλην πφιεκν κε ην
Ηξάλ θαη ζηελ πεξαηηέξσ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε397.
Ζ θαηάθηεζε ηνπ Κνπβέηη εμππεξεηνχζε έλαλ δηηηφ ζηφρν γηα ηνλ ηξαθηλφ
εγέηε: ηελ ελίζρπζε ηεο ηξαθηλήο νηθνλνκίαο κεηά ην ηέινο ηνπ Πξψηνπ Πνιέκνπ
ηνπ Κφιπνπ θαη ηελ άληιεζε ζηξαηεγηθψλ πιενλεθηεκάησλ απφ ηελ θαηάθηεζε κηαο
394
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ζεκαληηθήο ρψξαο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ398. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ
ζηφρσλ ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε ζηεξίδνληαλ ζηηο εμήο αληηιήςεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο
είραλ παγησζεί απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηνλ πφιεκν Ηξάλ-Ηξάθ, θαζψο θαη
απφ ηε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη απέλαληη ζηνλ αληάκ
Υνπζεΐλ, αγλνψληαο ηηο λέεο ζπλζήθεο:


Πξψηνλ, ε ππνζηήξημε ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ θαη θπξίσο ησλ
Ακεξηθαλψλ ππέξ ηνπ Ηξάθ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ κε ην Ηξάλ, αιιά
θαη κεηά ηνλ πφιεκν, έδσζε ζηνλ Ηξαθηλφ εγέηε κεγάιε ζηγνπξηά θαη
απηνπεπνίζεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ θαη ζηελ
επηθείκελε εηζβνιή ηνπ Ηξάθ ζην Κνπβέηη. Γηα ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε ζα ήηαλ
αξθεηά δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα εγεκνληθά ηνπ ζρέδηα, μεθηλψληαο
απφ κηα εηζβνιή ζην Κνπβέηη, αλ πίζηεπε αθξάδαληα φηη δελ ζα είρε κε ην
κέξνο ηνπ ηηο ΖΠΑ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αληάκ πίζηεπε φηη ε ρσξίο φξνπο βνήζεηα πνπ
παξείραλ νη Ακεξηθαλνί ζην Ηξάθ, αιιά θαη ε επγλσκνζχλε πνπ αηζζάλνληαλ
νη ΖΠΑ γηα ηελ επηηπρία ηνπ Ηξάθ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηεο εμάπισζεο ηνπ
ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπν, ζα έζεηε
ηε λέα Κπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ζην πιεπξφ ηνπ Ηξάθ. πλεπψο, ν Ηξαθηλφο
εγέηεο ζεσξνχζε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζθφπεπε λα εηζβάιεη ζην Κνπβέηη,
ζα είρε ηελ ζηήξημε ησλ ΖΠΑ.
Δπηπιένλ, ε ζπλέρηζε δηαηήξεζεο θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ ΖΠΑ κε ηνλ
Ηξαθηλφ εγέηε θαη ε παξάιιειε νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε πνπ ηνπ
παξείραλ κεηά ηνλ πφιεκν, έδηλε ηελ εληχπσζε ζηνλ αληάκ Υνπζεΐλ, φηη νη
ΖΠΑ ππνιφγηδαλ ην Ηξάθ σο ζεκαληηθή πεξηθεξεηαθήο ηζρχνο δχλακε ζηελ
πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ. Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη ιαλζαζκέλα βέβαηα θαη
ρσξίο λα ην επηζπκνχλ, αιιά θαη λα ην γλσξίδνπλ, έδηλαλ ηέηνηεο εληππψζεηο
ζηνλ Ηξαθηλφ εγέηε.399



Γεχηεξνλ, ν Ηξαθηλφο εγέηεο ζεσξνχζε, φρη άδηθα φπσο θάλεθε θαη
απφ ηηο θηλήζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ, φηη κεηά ηνλ πφιεκν Ηξάλ-Ηξάθ, ηφζν ν
θφβνο ησλ Ακεξηθάλσλ, φζν θαη ηεο Γχζεο γηα ηελ αλαβίσζε ηνπ ηζιακηθνχ
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θνληακεληαιηζκνχ, ήηαλ ηφζν έληνλνο, πνπ δελ ππήξρε πεξίπησζε λα
εγθαηαιείςνπλ ην Ηξάθ. Θα ζπλέρηδαλ λα ην εληζρχνπλ ζηξαηησηηθά, αθφκε
θαη αλ ην Ηξάθ πξνέβαηλε ζε λέα ζηξαηησηηθή ζχγθξνπζε κε ην Κνπβέηη.
Αιιά αθφκε θαη αλ, ζην ρεηξφηεξν ζελάξην, νη ΖΠΑ δελ ππνζηήξηδαλ ην
Ηξάθ, ηφηε ν αληάκ Υνπζεΐλ ζεσξνχζε ζίγνπξε ηελ ππνζηήξημε ησλ
Αξαβηθψλ νκνεζλψλ θξαηψλ ηνπ, φπσο ζπλέβε θαη ζηνλ πφιεκν κε ην Ηξάλ,
έζησ θαη αλ είραλ θάπνηεο νηθνλνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο.


Σξίηνλ, φπσο επηζεκάλζεθε θαη πην πάλσ, ην Ηξάθ αχμεζε ηφζν πνιχ
ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ηζρχ, πνπ απνηεινχζε ηελ πην ηζρπξή αξαβηθή δχλακε
ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ400. Αληίζεηα, ην Ηξάλ βγήθε ηφζν
απνδπλακσκέλν θαη εμαζιησκέλν απφ ηνλ πφιεκν κε ην Ηξάθ, πνπ ζα ήηαλ
αδχλαηνλ λα πξνβάιεη αληίζηαζε ζηα ζρέδηα ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Με ηελ
ιήμε ηνπ πνιέκνπ Ηξάλ-Ηξάθ, ην θχξην κέιεκα ηφζν ηνπ Ηξάλ, φζν θαη ηεο
πξίαο, ζηελνχ ζπκκάρνπ ηνπ Ηξάλ, ήηαλ λα αληηκεησπίζνπλ έληνλεο
νηθνλνκηθέο θξίζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη γεληθφηεξα λα αζρνιεζνχλ κε
ηελ πνξεία αλάθακςεο ηεο ρψξαο ηνπο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν αληάκ
Υνπζεΐλ ζεψξεζε φηη δελ ππήξραλ πιένλ ηα παξαδνζηαθά εκπφδηα γηα λα
δηαδξακαηίζεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ πεξηνρή401.
Μεηά απφ απηνχο ηνπο ζπιινγηζκνχο, ν αληάκ Υνπζεΐλ είρε θαηά θάπνην

ηξφπν ππνινγίζεη ζσζηά ηνπο θφβνπο ησλ Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ απνθάζεσλ. Απφ
ηελ άιιε, ζεψξεζε φηη εθφζνλ ν αξαβηθφο θφζκνο ηνπ ρξσζηνχζε γηα ηε λίθε ηνπ
θαηά ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ ηνπ Khomeini, δελ ζα απνηεινχζε εκπφδην
ζηα ζρέδηά ηνπ. Σέινο, ε νβηεηηθή Έλσζε βξηζθφηαλ ππφ δηάιπζε θαη ήδε ζηα ηέιε
ηνπ πνιέκνπ Ηξάλ-Ηξάθ είρε απνκαθξπλζεί απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ.
ηεξηδφκελνο ζηα δεδνκέλα πνπ ίζρπαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ κε ην Ηξάλ, ν
αληάκ Υνπζεΐλ πίζηεπε αθξάδαληα φηη νη ΖΠΑ δελ ζα εμαπέιπαλ επίζεζε ελαληίνλ
ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ πξνρσξνχζε ζε εηζβνιή ζην Κνπβέηη402.
Έηζη,

ζηηο 2 Απγνχζηνπ ηνπ 1990, πξνρψξεζε ζηελ εηζβνιή θαη

πξνζάξηεζε ηνπ Κνπβέηη, κε αθνξκή ηελ άξλεζε ηνπ Δκίξε ηνπ Κνπβέηη, λα
ζηαζεξνπνηήζεη ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, λα αθπξψζεη ηα δάλεηα ηνπ πνιέκνπ Ηξάλ400

―Iraq‘s National Security Goals‖, Central Intelligence Agency, 01/12/1989, http:
//www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000266044/DOC_0000266044.pdf.
401
Rodman Peter W., ―Middle East Diplomacy after the Gulf War‖, Foreign Affairs, Spring 1991, p.12.
402
Stephen Tanner, The Wars of the Bushes, A Father and Son as Military Leaders, Casemate
Publishers, Philadelphia, USA, p.71-72.
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Ηξάθ θαη λα δψζεη έλα λέν δάλεην ηχπνπ ζρεδίνπ Marshall γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ
Ηξάθ403. Ζ ηξαθηλή εηζβνιή θαη θαηνρή ηνπ Κνπβέηη νινθιεξψζεθε κέζα ζε 24 ψξεο.
Ζ θπβέξλεζε ηνπ Κνπβέηη δηέθπγε ζηε ανπδηθή Αξαβία. Σαπηφρξνλα, ν Ηξαθηλφο
εγέηεο εγθαζίδξπζε ζην Κνπβέηη κηα πξνζσξηλή θπβέξλεζε, πξνβάιινληαο ην
επηρείξεκα φηη νη ηξαθηλέο δπλάκεηο εηζέβαιαλ ζην Κνπβέηη, κε θχξην ζηφρν λα
ππνζηεξίμνπλ ηελ επαλάζηαζε θαηά ηνπ ήδε εηνηκφξξνπνπ θαζεζηψηνο ηεο
νηθνγέλεηαο Al-Sabah. Χζηφζν, κέζα ζε ιίγεο κέξεο, ν Ηξαθηλφο εγέηεο αλαθνίλσζε
ηελ πξνζάξηεζε ηνπ Κνπβέηη ζην Ηξάθ θαη ηελ αλαθήξπμε ηνπ Κνπβέηη σο ηελ 19ε
επαξρία ηνπ ηξαθηλνχ θξάηνπο, επαξρία πνπ βξηζθφηαλ ππφ ηελ ηξαθηλή θπξηαξρία,
πξηλ ηελ επέκβαζε ησλ Βξεηαλψλ404.
Ζ ρξνληθή ζηηγκή πνπ δηάιεμε λα εηζβάιεη ζην Κνπβέηη ν Ηξαθηλφο εγέηεο,
δελ ήηαλ ε πην θαηάιιειε. Οπζηαζηηθά βξηζθφκαζηαλ ζηελ αξρή ηεο πξνεδξίαο ηνπ
George W. H. Bush, κε ηηο ΖΠΑ λα απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε ππεξδχλακε ζην
άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα. Ζ ζηξαηησηηθή ηζρχο ησλ ΖΠΑ εμαζθάιηδε ηελ επηηπρή
δηεμαγσγή κηαο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο επξείαο θιίκαθαο, παξάιιεια κε ηελ
αληηκεηψπηζε θξίζεσλ κηθξφηεξνπ κεγέζνπο αλά ηνλ πιαλήηε. Δπηπιένλ, ν αληάκ
Υνπζεΐλ δηάιεμε γηα ηελ εηζβνιή ζην Κνπβέηη ηελ εκέξα ζπλάληεζεο ηνπ
Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ George W. H. Bush, κε ηελ Πξσζππνπξγφ ηεο Μ. Βξεηαλίαο,
Margaret Thatcher. Αλ είρε θαζπζηεξήζεη ηελ εηζβνιή πεξίπνπ δχν εβδνκάδεο, ε
πιεηνςεθία ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ ζα βξηζθφηαλ ζε δηαθνπέο. Αληηζέησο,
επηιέρηεθε κηα εκέξα πνπ νη εγέηεο ησλ ΖΠΑ, Μ. Βξεηαλίαο θαη νβηεηηθήο Έλσζεο
βξίζθνληαλ ζε αλνηθηή δηαβνχιεπζε. Ζ νκφθσλε θαηαδίθε ηεο πξάμεο ηνπ Ηξάθ
ππήξμε άκεζε.
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο Μ. Βξεηαλίαο θαη ησλ ΖΠΑ εληνπηδφηαλ
ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηηπγραλφηαλ κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε θαηά ηνπ
Ηξάθ.

Ζ ζέζε ηεο Margaret Thatcher ήηαλ ε κνλνκεξήο δξάζε ησλ ΖΠΑ θαη

Βξεηαλίαο, ζηεξηδφκελε ζην άξζξν 51 ηνπ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ, πνπ επηηξέπεη ζηα θξάηε
κέιε ηνπ νξγαληζκνχ λα δξάζνπλ απηφλνκα, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζζνχλ ηα
δσηηθά ηνπο ζπκθέξνληα, φπνπ θαη φηαλ απηά ζίγνληαλ405. Χζηφζν, ν George W. H.
Bush ήζειε λα ζέζεη ην ζέκα ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, πξνθεηκέλνπ λα
403

Rodman Peter W., ―Middle East Diplomacy after the Gulf War‖, Foreign Affairs, Spring 1991, p.74.
Tripp Charles, A History of Iraq, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, p. 252-253.
405
Margaret Thatcher, ―Joint Press Conference with President Bush (Iraqi Invasion of Kuwait)‖,
Margaret Thatcher Foundation, Thatcher Archive, COI Transcript, 2 August 1990,
http://www.margaretthatcher.org/document/108170.
404
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δηαζθαιίζεη κηα επξεία ζπκκαρία θξαηψλ θαηά ηεο θίλεζεο ηνπ Ηξάθ θαη επνκέλσο
ζεηηθή έγθξηζε γηα ζηξαηησηηθή δξάζε ησλ ΖΠΑ θαηά ηνπ Ηξάθ, φπσο θαη
πξαγκαηηθά επεηεχρζε406.
Ζ πξνζάξηεζε ηνπ Κνπβέηη απνηεινχζε γηα ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ θχξην
εζληθφ επίηεπγκα ζην κεγαιφπλνν ζρέδην ηνπ λα θάλεη ην Ηξάθ κηα ηζρπξή εγεκνληθή
δχλακε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ζ λέα ζηξαηησηηθή εθζηξαηεία ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε πξνθάιεζε κείδνλα αλαηαξαρή ζηελ πεξηνρή, ελψ παξάιιεια
έζηξεςε ηε δηεζλή θνηλφηεηα, αιιά θαη ηνλ αξαβηθφ θφζκν ελάληηα ζην Ηξάθ.

6. πκπεξάζκαηα - Έιεγρνο Τπνζέζεσλ Δξγαζίαο
Αλαιχνληαο ηνλ Πξψην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ κεηαμχ Ηξάλ-Ηξάθ, βιέπνπκε
ηελ αδπλακία ησλ Ακεξηθαλψλ θαη νβηεηηθψλ ιεπηψλ απνθάζεσλ λα αληηιεθζνχλ
απφ ηελ αξρή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ απηνχ πνιέκνπ, πνηα ήηαλ ε πξαγκαηηθή απεηιή
ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Οη παγησκέλεο θαη ζπγθερπκέλεο αληηιήςεηο
θαη ζέζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ ζρεηηθά κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ ηδέα
ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ γηα ην πνιηηηθφ-ζξεζθεπηηθφ ζχζηεκα πνιιψλ
ρσξψλ ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ ππέξκεηξε ζεκαζία πνπ έδσζαλ ζηελ απεηιή
εμάπισζεο ηνπ Κνκκνπληζκνχ, ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηε ζηξαηησηηθή θαη
νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Ηξάθ.
Ζ ςπρνινγηθή πίεζε πνπ πθίζηαλην νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη κπξνζηά ζε
έλα πηζαλφ ζελάξην θνκκνπληζηηθήο επέθηαζεο θαη επηξξνήο ζηα θξάηε ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ, ηνπο νδήγεζε ηειηθά ζε ελίζρπζε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε. Απηή ε
επηινγή δπζηπρψο, φπσο απνδεηθλχεηαη ζηε ζπλέρεηα, ππήξμε ιαλζαζκέλε θίλεζε
παξαλφεζεο. Ζ αδπλακία, αιιά θαη ε απξνζπκία ησλ Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ
απνθάζεσλ λα αληηιεθζνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ-θνηλσληθνχζξεζθεπηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο απνηέιεζε θαη ηε
βαζηθή αηηία γηα ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 1990.
ην πιαίζην ηνπ άλαξρνπ δηπνιηθνχ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ε πεξηθεξεηαθή
ζχγθξνπζε Ηξάλ-Ηξάθ, απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο δχν ππεξδπλάκεηο. Ζ
πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ απνηειεί ην κήιν ηεο έξηδνο, ηφζν γηα ηνπο
Ακεξηθαλνχο

φζν

θαη

γηα ηνπο

νβηεηηθνχο. Ο έιεγρνο

ησλ πινχζησλ

406
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πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηεο πεξηνρήο νπσζδήπνηε επηβάιιεη θαη ηελ αλάγθε
δεκηνπξγίαο θξαηψλ - δνξπθφξσλ πξνο εμππεξέηεζε ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ,
ησλ εθάζηνηε κεγάισλ δπλάκεσλ.
Ζ πξνζπάζεηα θάζε ππεξδχλακεο λα ζέζεη ηα δχν εκπφιεκα θξάηε ζηε
ζθαίξα επηξξνήο ηνπο, βνεζψληαο πφηε ηε κία θαη πφηε ηελ άιιε πιεπξά, θαζφξηζε
φρη κφλν ην απνηέιεζκά ηεο ζχγθξνπζεο, αιιά ζήκαλε θαη ηα πνηθίια νηθνλνκηθά
θαη γεσπνιηηηθά δσηηθά ζπκθέξνληα πνπ δηαθπβεχνληαλ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή. Οη
ΖΠΑ γλψξηδαλ θαιά φηη ε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ έπξεπε λα ηεζεί ππφ ηνλ
πιήξε έιεγρφ ηνπο. Τπνιφγηδαλ φηη ν κεγάινο ερζξφο ήηαλ ε εμάπισζε ηνπ
Κνκκνπληζκνχ θαη ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ θαη ππφ ηνλ θφβν απηφ
ηάρζεθαλ ζην πιεπξφ ηνπ Ηξάθ, ρσξίο φκσο λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηηο
πεξηθεξεηαθέο θαη εγεκνληθέο βιέςεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε.
πλεπψο, απφ φια ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε φηη, φζνλ αθνξά
ηελ επαιήζεπζε ή φρη ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο, απνδεηθλχεηαη φηη:


Πξάγκαηη, ε ζπγθέληξσζε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηα ζχλνξα ηνπ
Ηξάθ κε ην Ηξάλ πξνκήλπε επηζεηηθέο βιέςεηο ηνπ Ηξάθ απέλαληη ζην Ηξάλ, νη
νπνίεο βιέςεηο θαηέιεμαλ ηειηθά ζε έλα νρηαεηή πφιεκν. Ο Ηξαθηλφο εγέηεο
θαηαθεχγεη ζε πφιεκν κε ην Ηξάλ, αξρηθψο γηα ηε δηαζθάιηζε εδαθηθψλ
θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ Ηξάθ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν, γηα ηελ αλάδεημε
ηνπ ηξαθηλνχ θξάηνπο ζε πεξηθεξεηαθφ θπξίαξρν παίθηε ζηελ πεξηνρή. Σν
δίιεκκα αζθαιείαο, σο ζπζηεκηθφο παξάγνληαο, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ
ελίζρπζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ηνπ Ηξάθ. χκθσλα κε ηνλ Robert Jervis,
ην δίιεκκα αζθαιείαο απνηειεί κηα θαηάζηαζε, ζηελ νπνία έλα θξάηνο
απμάλεη ην επίπεδν αζθαιείαο ηνπ, φηαλ θξίλεη φηη θάηη ηέηνην είλαη αλαγθαίν
ηφζν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εδαθηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ, φζν θαη ηελ
αληηκεηψπηζε κε επηηπρία ελφο πηζαλνχ πνιέκνπ. Αθφκε θαη θξάηε ρσξίο
επηζεηηθέο βιέςεηο, κπνξεί λα κπνπλ ζε απηήλ ηε ινγηθή δξάζεο,
αλαγλσξίδνληαο φηη κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζε θιηκάθσζε θαη ηειηθά ζε
πφιεκν407. Ζ πξψηε ππφζεζε εξγαζίαο επαιεζεχεηαη.



Ο πφιεκνο Ηξάλ-Ηξάθ απνηέιεζε κηα θαζαξά πεξηθεξεηαθή ζχγθξνπζε
ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ζ πξνζπάζεηα ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ
λα ζέζνπλ ππφ έιεγρν ηελ θαηάζηαζε θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία

407
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ηζρχνο ζηελ πεξηνρή, ηνπο νδεγεί ζηελ έκκεζε εκπινθή ηνπο ζηνλ πφιεκν
απηφ. Γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο, ε απνκάθξπλζε ησλ νβηεηηθψλ απφ ηελ
πεξηνρή κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν κε ηε ζηήξημε ηνπ Ηξάθ, κηαο θαη
ππήξρε ν θφβνο ηεο εμάπισζεο ηνπ Κνκκνπληζκνχ κέζσ ηεο ηζιακηθήο
επαλάζηαζεο ζην Ηξάλ θαη ζε άιια θηινδπηηθά θξάηε ηεο πεξηνρήο,
πιήηηνληαο δσηηθά ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα.
Απηέο νη ζέζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ δπζηπρψο νδήγεζαλ
ζε κηα ζεηξά παξαλνήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ιαλζαζκέλσλ θηλήζεσλ,
ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ησλ εκπφιεκσλ κεξψλ. Αθφκε θαη αλ ην δφγκα ηεο
ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο επέβαιε ηελ αλάκεημε ησλ ΖΠΑ
νπνπδήπνηε αλά ηνλ πιαλήηε ζίγνληαη δσηηθά ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα, νη
ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη ζα έπξεπε λα εθηηκήζνπλ ηελ θαηάζηαζε
νξζνινγηθά, καθξηά απφ δεηζηδαηκνλίεο. Ζ ηαχηηζε ηνπ ηζιακηθνχ
θνληακεληαιηζκνχ ηνπ Ηξάλ κε ηνλ Κνκκνπληζκφ ππήξμε ε πξψηε
παξαλφεζε.

Κακία πιεξνθνξία ζην ακεξηθαληθφ επηηειείν

ιήςεο

απνθάζεσλ δελ επηβεβαίσλε θάηη ηέηνην. Ζ αδπλακία αληίιεςεο ηεο
Ηζιακηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο, απνηέιεζε ηε δεχηεξε
παξαλφεζε. Γπζηπρψο, νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ δελ είραλ πιήξε
εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάλ, κε απνηέιεζκα λα
νδεγνχληαη ζε ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο.
πλεπψο, ε ίδηα ε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο (άλαξρν δηπνιηθφ
ζχζηεκα) ζε ζπλδπαζκφ κε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο (θφβνο εμάπισζεο
ηνπ Κνκκνπληζκνχ) επέδξαζαλ θαηαιπηηθά, ψζηε νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο
απνθάζεσλ λα νδεγεζνχλ ζε παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο ησλ
νβηεηηθψλ θαη ηεο ηξαληθήο θπβέξλεζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα
εκπιαθνχλ νη ΖΠΑ ζηε ζχγθξνπζε Ηξάλ-Ηξάθ, ηελ πξψηε εκπινθή ησλ
ΖΠΑ ζε πεξηθεξεηαθή ζχγθξνπζε, φπσο έρεη απνδεηρζεί κεηά ην Βηεηλάκ408.
Δπαιεζεχεηαη θαη ε δεχηεξε ππφζεζε εξγαζίαο.


Όπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη απφ ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο,
ην ζχλνιν ησλ ηδεψλ θαη πηζηεχσ πνπ θηιηξάξνπλ θάζε λενεηζεξρφκελε
πιεξνθνξία ζηα γεληθά επηηειεία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ θξαηψλ, ζπρλά είλαη
εθείλα πνπ απνξξίπηνπλ ή παξαβιέπνπλ πνιχηηκα ζηνηρεία γηα ηηο δξάζεηο θαη
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Tarock Αdam, The Superpowers‟ involvement in the Iran-Iraq War , Nova Science Publishers, Inc,
Commark, New York, 1998,p.121.
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ηνπο ζηφρνπο ησλ αληηπάισλ, κε απνηέιεζκα νη ιήπηεο απνθάζεσλ λα
νδεγνχληαη ζε παξαλνήζεηο. Οη ιήπηεο απνθάζεσλ δχζθνια αιιάδνπλ
θάπνηεο

παγησκέλεο

αληηιήςεηο

ζηελ

πνιηηηθή,

ελψ

πνιιέο

θνξέο

δηακνξθψλνπλ θαη ιαλζαζκέλεο ζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο ηνπ αληηπάινπ,
θαζψο δελ πξνβαίλνπλ ζηελ αλάιπζε αιιά θαη επαιήζεπζε φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνπλ.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη Ακεξηθαλνί
αμησκαηνχρνη απφ ηελ θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάλ δελ απνδείθλπαλ
ζε θακία πεξίπησζε φηη ην Ηξάλ θαη ε Ηζιακηθή Δπαλάζηαζε είραλ ζρέζε κε
ηα θνκκνπληζηηθά ηδεψδε. Ζ αλαθνξά ηνπ επηθεθαιήο ηεο CIA Graham
Fuller ζρεηηθά κε ηηο πηέζεηο πνπ δερφηαλ ε ηζιακηθή θπβέξλεζε ηνπ
Khomeini απφ ηα εθεί θνκκνπληζηηθά θφκκαηα, δελ είρε θακία πξαγκαηηθή
βάζε, κηαο θαη ηα θφκκαηα ή αθφκε θαη θηλήκαηα ηέηνηνπ είδνπο είραλ ηεζεί
ζην πεξηζψξην, ελψ ηα κέιε ηνπο είραλ θπιαθηζζεί. Ζ νβηεηηθή Έλσζε δελ
είρε θακία επηξξνή ζην λέν θαζεζηψο.

Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη

δηαηεξψληαο ηηο πάγηεο ζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο ησλ Ηξαλψλ
επαλαζηαηψλ, δελ πξνέβεζαλ ζε θαηαγξαθή θαη επαιήζεπζε φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ κε απνηέιεζκα λα νδεγεζνχλ θαη ζε ιαλζαζκέλεο ζηξαηεγηθέο
επηινγέο. πλεπψο, θαη ε ηξίηε ππφζεζε εξγαζίαο επαιεζεχεηαη.
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Πέμπτη Ενότητα
Ο Γεύηεξνο Πόιεκνο ηνπ Κόιπνπ (ΗΠΑ - Ιξάθ, 1990-1991)
1.Σν Γηεζλέο Πεξηβάιινλ θαη νη εμειίμεηο κε ην ηέινο ηνπ Φπρξνύ
Πνιέκνπ
Οη δξακαηηθέο εμειίμεηο πνπ επήιζαλ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980,
δεκηνχξγεζαλ ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη δηακφξθσζαλ λέεο ζπλζήθεο ζην κέρξη
ηφηε δηεζλέο ζχζηεκα. Ζ πεξίνδνο απφ ηε ιήμε ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ
κέρξη θαη ην 1989, πνπ εμαηηίαο ηνπ έληνλνπ δηπνιηθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ
νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ΖΠΑ ραξαθηεξίζηεθε σο Φπρξφο Πφιεκνο, ηειείσλε
πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δηεζλή ηζνξξνπία ηζρχνο, κε ηηο ΖΠΑ λα
αλαδεηθλχνληαη σο

εγεκνληθή δχλακε θαη λα δηακνξθψλνπλ κηα λέα ηάμε

πξαγκάησλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά είρε νλνκάζεη ηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν, ν
Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W. H. Bush.
Ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗70, ε ζηξαηεγηθή πνιηηηθή

ηνπ

Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ Ronald Reagan ζην ζέκα ησλ ακπληηθψλ πξνγξακκάησλ,
νδεγεί ζε κηα μέθξελε θνχξζα εμνπιηζκψλ κεηαμχ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ.
Απψηεξνο ζηφρνο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο είλαη ε θαηαζηξνθή ηεο
ζνβηεηηθήο ζηξαηησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζρχνο, γεγνλφο πνπ ζα έζεηε θαη ην ηέινο
ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Κάηη ηέηνην πνιχ εχζηνρα ην είρε πξνβιέςεη ην 1986 ν
Πξφεδξνο Reagan.409
Όηαλ ην 1985 αλέιαβε ηα ελία ηεο ζνβηεηηθήο εμνπζίαο ν ηειεπηαίνο
ζνβηεηηθφο εγέηεο, Michael Gorbachev, ακέζσο δηέγλσζε ηελ αδηέμνδε θαηάζηαζε
ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ε ρψξα ηνπ. Ο άκεζνο ζηφρνο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο
ηνπ νβηεηηθνχ εγέηε ήηαλ λα ηεξκαηίζεη ηε δπζβάζηαρηε θνχξζα εμνπιηζκψλ κε ηηο
ΖΠΑ, λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο κε ηελ Γχζε θαη λα απνζχξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ απφ
ηηο εμειίμεηο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, ειπίδνληαο φηη ε
επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπ ζηελ επίιπζε ησλ εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο
νβηεηηθήο Έλσζεο ζα νδεγνχζε ζε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάθακςε.
Χζηφζν,

ε

απνζάζξσζε

ηνπ

ζνβηεηηθνχ

ζπζηήκαηνο

ήηαλ

ηφζν

409

Παπαζσηεξίνπ Υ., Ακεξηθαληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή: 1945-2002, εθδφζεηο
Πνηφηεηα, Αζήλα ,2002,ζει.365.
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πξνρσξεκέλε,

πνπ

κεηαξξπζκίζεηο

νη

κέζσ

φπνηεο
ησλ

θαηλνηνκηθέο,
πνιηηηθψλ

γηα

ηα

ζνβηεηηθά

πξνγξακκάησλ

δεδνκέλα,

«πεξεζηξφηθα»

(αλαζπγθξφηεζε) θαη «γθιάζλνζη» (δηαθάλεηα), γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ πνιηηηθνχ,
νηθνλνκηθνχ, αιιά θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, πξνθάιεζαλ ηελ
νινθιεξσηηθή ηεικάησζε θαη δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο απηνθξαηνξίαο410.
πλέπεηα ησλ θηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ ηνπ ηειεπηαίνπ νβηεηηθνχ εγέηε,
ήηαλ ε ελζάξξπλζε πνιιψλ νκφζπνλδσλ δεκνθξαηηψλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο,
αιιά θαη άιισλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, λα πξνβνχλ ζε απνζρηζηηθέο
θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ αλαηξνπή ησλ θνκκνπληζηηθψλ - ζνζηαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ
θαη ηνλ δεκνθξαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, δηαιχνληαο νπζηαζηηθά ην χκθσλν ηεο
Βαξζνβίαο. Οη επηδξάζεηο απηέο ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλεο θαη ζην θαζεζηψο ηεο
Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, φπνπ ζχζζσκνο ν γεξκαληθφο πιεζπζκφο δεηνχζε ηελ
επαλέλσζή ηνπ κε ηε Γπηηθή Γεξκαλία.
Ζ πηψζε ηνπ ηζηνξηθνχ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ, ην νπνίν απνηεινχζε γηα
πάλσ απφ ηέζζεξηο δεθαεηίεο εζηία ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ,
πξαγκαηνπνηήζεθε

ηε

λχρηα

ηεο

9εο

πξνο

ηε

10ε

Ννεκβξίνπ

1989,

αληηθαηνπηξίδνληαο πιένλ ηε δεζπφδνπζα ζέζε ησλ ΖΠΑ ζηνλ δηεζλή θαηακεξηζκφ
ηζρχνο θαη ηε ζπληξηβή ηνπ Κνκκνπληζκνχ, ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ έδσζαλ ζθιεξέο
κάρεο φινη νη Πξφεδξνη ησλ ΖΠΑ411. Οη ΖΠΑ απνηεινχλ ηε κνλαδηθή ππεξδχλακε
ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα θαη απφ απηή ηε ζέζε πξέπεη λα θαζνξίζνπλ λέεο
ζηξαηεγηθέο δξάζεο ζηηο λέεο πξνθιήζεηο.

2. Οη πξνθιήζεηο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ
πξνέδξνπ George W. H Bush ζηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή
O George W. H Bush δηαδέρηεθε ηνλ πξφεδξν Ronald Reagan, ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 1989, ζηελ έλαξμε κηαο ρξνληάο ζεκαληηθψλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη
εμειίμεσλ. Ο ίδηνο έρνληαο πεξάζεη απφ πνιιέο ζέζεηο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ απφ ηελ
επνρή πξνεδξίαο ηνπ Richard Nixon, κε ηειεπηαία απηή ηνπ αληηπξνέδξνπ, επί
θπβέξλεζεο Reagan, ήηαλ άξηηα πξνεηνηκαζκέλνο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο λέεο

410

Kissinger Henry, Γηπισκαηία, εθδφζεηο Ληβάλε, Αζήλα, 1995, ζει. 875-894.
Παπαζσηεξίνπ Υ., Ακεξηθαληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή : 1945-2002, εθδφζεηο
Πνηφηεηα, Αζήλα ,2002,ζει.366-370.
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πξνθιήζεηο ηεο επνρήο ηνπ412.
Ζ δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ε πηψζε ηνπ Κνκκνπληζκνχ ζήκαλε
θαη ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο ζηα λέα
δεδνκέλα.

Ζ κείσζε ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ απνηειεί ην πξψην βήκα ηεο

ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο εγεζίαο. χκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ηξαηεγνχ ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ ησλ ΖΠΑ, Colin Powell: «…δελ πθίζηαηαη ιφγνο λα επηκέλνπκε
ζηε δηαηήξεζε θαη ηε ζπλέρηζε καδηθήο παξαγσγήο ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, ηε ζηηγκή
πνπ ε ζνβηεηηθή απεηιή εθιείπεη... ε βαζηθή καο ζηξαηεγηθή είλαη ε δηαηήξεζε βαζηθψλ
επηρεηξεζηαθψλ ηθαλνηήησλ.

Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα κε ρξεηαδφκαζηε πιένλ

ζπγθεθξηκέλν αεξνπνξηθφ εμνπιηζκφ γηα ηε κεηαθνξά Υ εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ
ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ ζηελ Δπξψπε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο πηζαλή ζνβηεηηθήο
επίζεζεο. Χζηφζν, αθφκε ρξεηαδφκαζηε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επειημία λα
κεηαθηλήζνπκε δπλάκεηο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε παξνπζηαζζεί αλάγθε»413.
Ο Powell ηνλίδεη ηελ αλάγθε νη ΖΠΑ λα εμαθνινπζήζνπλ λα ζηεξίδνπλ θαη λα
δηαηεξνχλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ηζρχ, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ηζρπξή αληίπαιε
δχλακε ζην ππάξρνλ δηεζλέο ζχζηεκα. Ο ζρεδηαζκφο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο βαζίδεηαη ζε δξάζεηο πνπ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ νη ΖΠΑ,
ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε απεηιήο δσηηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ αλά ηνλ πιαλήηε.
πλερίδνληαο ηνλ ιφγν ηνπ, ν Powell αλαθέξεη: «Δίκαζηε ν θπξίαξρνο παίθηεο ζηελ
παγθφζκηα ζθελή, κε ππνρξεψζεηο θαη ζπκθέξνληα αλά ηελ πθήιην»414.
Σν θπβεξλεηηθφ επηηειείν ηνπ George W. H. Bush ζπκθσλεί κε ηηο ζέζεηο ηνπ
Colin Powell, ελψ ηφζν ν Τπνπξγφο Άκπλαο Dick Cheney, φζν θαη ν ίδηνο ν
Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο επηζεκαίλνπλ φηη κπνξεί λα κελ ππάξρεη ηζρπξφο αληίπαινο
πφινο, φκσο πηζαλέο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο κε ηε ρξήζε βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ ή
ππξεληθψλ φπισλ απφ απνζρηζηηθά θαζεζηψηα ή κε λφκηκνπο παίθηεο ηνπ άλαξρνπ
δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, απνηεινχλ λέεο απεηιέο απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο δνκήο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ ακεξηθαληθή εγεκνλία. Γηα απηφ ην ιφγν
απαηηείηαη, φπσο αλαθέξεη ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο: «…κηα ηζρπξή θαη έηνηκε γηα
θάζε δξάζε Ακεξηθή»415.
412

Quandt Wlilliam B., Peace Process, American Diplomacy and The Arab-Israeli Conflict since
1967, Brooking Institution Press, Washington, D.C., 2001, p.290.
413
Colin L. Powell with Joseph E. Persico, My American Journey, Ballantine Books, New York, p.451.
414
Don Oberdorfer, ―Strategy for Solo Superpower; Pentagon Looks to ‗Regional Contingencies‘‘,
Washington Post, 19 May 1991, p.A1.
415
James Mann, Rise of the Vulcans, The History of Bush‟s War Cabinet, Penguin Books, USA, 2004,
p.203.
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Δλ φςεη ησλ εμειίμεσλ, ε ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή εγεζία, κε
επηθεθαιήο ηνλ πξφεδξν, George W. H. Bush, ζέηεη δχν βαζηθά εξσηήκαηα.
Πξψηνλ, πνηα ζα είλαη ε ζέζε ησλ ΖΠΑ ζηελ επξσπατθή ήπεηξν, ηψξα πνπ δελ
πθίζηαηαη ε ζνβηεηηθή απεηιή, θαη δεχηεξνλ, πνηα ζα είλαη ε γξακκή άζθεζεο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηελ νπνία ζα αθνινπζήζνπλ νη ΖΠΑ απέλαληη ζηε λέα Ρσζία.
Σέζζεξηο είλαη νη βαζηθνί ζηφρνη - απαηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ απφ ηνλ Colin Powell,
ζηνλ Πξφεδξν George Bush, σο πξφηαζε δξάζεο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο416:
 Άκεζε απνρψξεζε ησλ ζνβηεηηθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ Αλαηνιηθή
Δπξψπε, ψζηε λα κελ απνηεινχλ πιένλ απεηιή
 Δπηζηξνθή ησλ ζνβηεηηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Ρσζία
 Άζθεζε πηέζεσλ πξνο ησλ Ρψζν Πξφεδξν Μ. Gorbachev γηα πεξαηηέξσ
κεηψζεηο ζηνλ ακπληηθφ πξνυπνινγηζκφ
 Λήμε ηεο παξνρήο ζνβηεηηθήο ππνζηήξημεο θαη αλάκεημεο ζηηο δηελέμεηο
πεξηνρψλ ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ.
Ζ λέα πξαγκαηηθφηεηα έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν
George W.H. Bush λα εληζρχζεη ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν πάιαη πνηέ
αληηπάισλ, κηα ζπλεξγαζία πνπ ήδε είρε μεθηλήζεη απφ ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία ηεο
πξνεδξίαο ηνπ Reagan, κε ηε ζηήξημε πνπ είρε πξνζθέξεη ν ίδηνο ζην
κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα ηνπ Gorbachev. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο
ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε ζπλέρηζε ηεο ζηήξημεο ζηνλ Gorbachev,
πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζην πεξηζψξην νη ζθιεξνππξεληθνί θνκκνπληζηηθνί θχθινη, νη
νπνίνη βξίζθνληαλ ελάληηα ζηα θηιειεχζεξα ηδεψδε417.
Άκεζν απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο απηήο ήηαλ ε ελνπνίεζε ηεο Γεξκαλίαο. Ζ
πνιηηηθή Bush εμαζθάιηζε κηα ελσκέλε Γεξκαλία ζην πιαίζην ηνπ ΝΑΣΟ, δίλνληαο
ηε δπλαηφηεηα ζηε Γεξκαλία λα απνηειεί ηνλ πην ζίγνπξν ζχκκαρν ησλ ΖΠΑ ζηελ
Δπξψπε418.
Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο πιένλ κνλαδηθήο παγθφζκηαο ππεξδχλακεο
αλαπξνζαξκφδεηαη εθ λένπ, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζην λέν δηεζλέο ζχζηεκα,
απνκαθξχλνληαο ην ακεξηθαληθφ έζλνο απφ ην ζχλδξνκν ηνπ Βηεηλάκ θαη ηηο ηάζεηο
απνκνλσηηζκνχ. Ο ίδηνο ν George W. H. Bush αλήθεη ζηε ζρνιή πνιηηηθήο ζθέςεο
416

Colin L.Powell with Joseph E. Persico, My American Journey, Ballantine Books, New York, p.440.
Παπαζσηεξίνπ Υ. , Ακεξηθαληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή: 1945-2002, εθδφζεηο
Πνηφηεηα, Αζήλα, 2002, ζει. 367-368.
418
Ibid., p.369-370.
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ηνπ Nixon – Kissinger. Με φξνπο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ν George W. H. Bush
ππήξμε θιαζζηθφο ξεαιηζηήο, θαη ζπλεπψο ππνζηεξηθηήο ηεο δηαηήξεζεο ηζνξξνπίαο
ηζρχνο κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ θξαηψλ, κε πξνηεξαηφηεηα ηελ ππεξάζπηζε θαη
πξνψζεζε ησλ δσηηθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ419.
ηηο 8 Μαξηίνπ 1992, κε πξσηεξγάηεο ηνλ Τθππνπξγφ Ακχλεο,

Paul

Wolfowitz, δεκνζηεχεηαη ζηνπο New York Times έλα πξνζρέδην θεηκέλνπ ζαξάληα
έμη (46) ζειίδσλ, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία δξάζεο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο ζηε λέα κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή. ην θείκελν πνπ ραξαθηεξίζηεθε
αλεπίζεκα σο «Γφγκα Wolfowitz»,

αλαθέξεηαη ν θχξηνο άμνλαο δξάζεο ηεο

ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζε έλα δηεζλέο ζχζηεκα, φπνπ νη ΖΠΑ
απνηεινχλ ηε κνλαδηθή ππεξδχλακε: «Ο ζηφρνο καο είλαη λα απνηξέςνπκε ηελ
επαλεκθάληζε ελφο λένπ αληηπάινπ είηε ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο πξψελ νβηεηηθήο
Έλσζεο είηε νπνπδήπνηε αιινχ …πξνζπαζνχκε λα απνηξέςνπκε θάζε ερζξηθή δχλακε
λα θπξηαξρήζεη ζε πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο κηαο πεξηνρήο θαη έηζη λα εμειηρζεί (απηή
ε ερζξηθή δχλακε) ζε κηα παγθφζκηα δχλακε… Οη ΖΠΑ νθείινπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ
παγθφζκηα θπξίαξρε ηζρχ ηνπο θαη λα απνζαξξχλνπλ αληαγσληζηέο – αληηπάινπο,
δηαηεξψληαο ηνλ ακπληηθφ πξνυπνινγηζκφ ζε ρακειά επίπεδα. Οη αληαγσληζηέο –
αληίπαινη κπνξεί λα αλαδπζνχλ, ηφζν ζηελ Δπξψπε, φζν θαη νπνπδήπνηε αιινχ»420.
Χζηφζν, ην θείκελν απηφ κεηά ηελ δεκνζίεπζή ηνπ, ζεσξήζεθε απφ ηνλ ίδην
ηνλ πξφεδξν Bush ηδηαίηεξα παξάηνικν γηα ηε κνλνκεξή θαη ππεξνπηηθή πνξεία
δξάζεο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Kαηά ηνλ George W. H. Bush, ην
αίζζεκα ππεξνρήο ηεο ακεξηθαληθήο ηζρχνο, θαζψο θαη ν ξφινο ησλ ΖΠΑ σο
παγθφζκηα εγεκνληθή δχλακε, εθκεδέληδε θαλεξά ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζία κεηαμχ
ησλ θξαηψλ, ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηηο δηαθξαηηθέο ζπκκαρίεο, γεγνλφο πνπ
καθξνπξφζεζκα ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα παξνρήο ζηήξημεο ησλ
άιισλ θξαηψλ ζε παξεκβαηηθέο πνιηηηθέο ησλ ΖΠΑ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην θείκελν
επαλαπξνζδηνξίζηεθε κεηά απφ ηελ παξέκβαζε θαη ζηελή παξαθνινχζεζε ηνπ
Τπνπξγνχ Ακχλεο, Dick Cheney θαη ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ,
Colin Powell, πεξηιακβάλνληαο κέζα ηε ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε ηεο ζπιινγηθήο
δξάζεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηελ παγθφζκηα αζθάιεηα κε ην ιηγφηεξν θφζηνο γηα φια
ηα θξάηε,

θαζψο επίζεο θαη ηελ πην εχθνιε παξέκβαζε ησλ ΖΠΑ εθεί, φπνπ

419

National Security Strategy of United States, The White House, March 1990,
http://bushlibrary.tamu.edu/research/pdfs/national_security_strategy_90.pdf.
420
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ζίγνληαη ηα άκεζα δσηηθά εζληθά ζπκθέξνληά421.
Σν ζίγνπξν πάλησο είλαη φηη ην θείκελν ράξαμεο ηεο ακεξηθαληθήο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ην 1992, γηα ηελ πξνιεπηηθή, κνλνκεξή θαη εγεκνληθή δξάζε,
εκθαλίδεη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα ηξαηεγηθήο Αζθάιεηαο
ησλ ΖΠΑ ην 2002, επί πξνεδξίαο ηνπ George W. Bush. Γέθα ρξφληα κεηά, νη ίδηνη
πξσηεξγάηεο ζρεδηαζκνχ ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο βξίζθνπλ ζην
πξφζσπν ηνπ George W. Bush, ηνλ εθθξαζηή ηεο λενζπληεξηηηθήο ζρνιήο ζθέςεο.
Ζ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθήο ηεο λέαο κεηαςπρξνπνιεκηθήο επνρήο,
απνηειεί ακάιγακα ησλ δχν θπξηφηεξσλ παξαδνζηαθψλ ζρνιψλ ζθέςεο ηεο
Ακεξηθήο, απηήο ηνπ Jefferson θαη ηνπ Wilson θαη απηήο ηνπ Hamilton θαη Adams.
Οη εθθξαζηέο ηεο πξψηεο ζρνιήο πξεζβεχνπλ ηελ ηδέα ηνπ «πεπξσκέλνπ ηνπ
έζλνπο», δειαδή ηελ ηδέα φηη νη ΖΠΑ είλαη έλα θξάηνο ηαγκέλν απφ ηελ ηζηνξία,
ηνπο θπζηθνχο λφκνπο θαη ηε ζεία πξφλνηα, λα κεηαδψζεη ζηνλ ππφινηπν θφζκν ην
δηθφ ηεο πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα. Οη εθθξαζηέο ηεο δεχηεξεο ζρνιήο,
ππνζηεξίδνπλ φηη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή πξέπεη λα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην
εζληθφ ζπκθέξνλ, φηη ε ζχγθξνπζε απνηειεί εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο, φηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε δηπισκαηίαο θαη φηη ππάξρεη
αλάγθε ζπλερνχο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο, αλάινγα κε ηηο
δηαθπκάλζεηο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, θαζψο ε ζηξαηησηηθή ηζρχο απνηειεί ηνλ
ξπζκηζηή ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ422.
Απηή ε κίμε ζρνιψλ ακεξηθαληθήο ζθέςεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε χπαξμε
αμηφινγεο αληίπαιεο δχλακεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα, ηελ χθεζε θαη ηε ζπλεξγαζία
ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, παξέρεη ζηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν ηε δπλαηφηεηα λα
παξεκβαίλεη ζηξαηησηηθά ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, εθεί φπνπ ζίγνληαη ηα
ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ κεραληζκψλ ζπιινγηθήο αζθάιεηαο.
Μηα πνιηηηθή, πνπ φπσο ζα δνχκε, ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ θαηά ηνπ Ηξάθ ην 1990, αιιά θαη ζηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην
2003423.
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Ζ λέα ηάμε πξαγκάησλ, ηελ νπνία αλέθεξε ζπρλά ζηνπο ιφγνπο ηνπ ν
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο, George W. H. Bush, εκπλεπζκέλε απφ ηα θιαζζηθά
νπηιζνληθά πιαίζηα, δηακφξθσλε ην πιαίζην δξάζεο ησλ ΖΠΑ σο εμήο:
«Οξακαηηδφκαζηε έλα λέν ζπλεηαηξηζκφ εζλψλ πέξα απφ ηα φξηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ.
Μία ζρέζε πνπ ζα βαζίδεηαη ζε δηαβνπιεχζεηο, ζπλεξγαζία θαη ζπιινγηθή δξάζε, ηδίσο
κέζσ δηεζλψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ νξγαληζκψλ. Μηα ζρέζε ζθπξειαηεκέλε απφ ηηο
αξρέο θαη ην γξάκκα ηνπ λφκνπ θαη ζπληεξνχκελε απφ κηα δίθαηε θαηαλνκή θφζηνπο
θαη ππνρξεψζεσλ. Μηα ζρέζε πνπ ζα έρεη σο ζηφρν ηε δηεχξπλζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ
αχμεζε ηεο επεκεξίαο, ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο εηξήλεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
φπισλ»424.
Βέβαηα, απηή ε εθζηξαηεία ηδεαιηζηηθψλ πνιηηηθψλ πεξί δηάδνζεο ηεο
δεκνθξαηίαο, ηεο επεκεξίαο θαη ηεο εηξήλεο, δελ ζεκαίλεη φηη νη ΖΠΑ ζα μεθηλνχζε
κηα πνιηηηθή παξεκβαηηζκνχ ζε θάζε ζεκείν ηνπ πιαλήηε κε θχξην ζηφρν ηελ
εμαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ ηδεψλ. Δμάιινπ, ε ακεξηθαληθή ηζηνξία θαη παξάδνζε
ρξεζηκνπνηνχζε πνιιέο θνξέο ηνπο ηδεαιηζηηθνχο, αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο,
πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ηελ παξεκβαηηθή θαη επεθηαηηθή πνιηηηθήο ηεο αλά
ηνπο αηψλεο, εθεί φπνπ ζίγνληαλ ακεξηθαληθά δσηηθά ζπκθέξνληα, μεθηλψληαο απφ
ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ ακεξηθαληθνχ έζλνπο, κέρξη θαη ηελ αλάδεημε ησλ ΖΠΑ
ζε κνλαδηθή ππεξδχλακε.
ηφρνο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ George W. H. Bush είλαη ε επηινγή
παξεκβαηηζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, εθεί φπνπ
δηαθπβεχνληαη δσηηθά ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα, ππφ ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ ζεκαζία πνπ δίλεηαη απφ ηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν Bush ζηνλ
νξγαληζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, κεηά ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζκνχ, ηελ εμάιεηςε
ηνπ ερζξηθνχ θιίκαηνο ηεο επνρήο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη ηεο άζθεζεο ησλ
νβηεηηθψλ vetoes ζην πκβνχιην Αζθαιείαο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο
απνηειεί ην έλαπζκα ηεο ηππηθήο έγθξηζεο ηεο ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο δξάζεο
γηα επέκβαζε ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε425.
Σν πέξαζκα ηεο απφθαζεο γηα ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην Ηξάθ ην 1990, απφ
ηνλ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ε ακεξηθαλνξσζηθή ζπλεξγαζία ζην
πκβνχιην Αζθαιείαο, γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ Ηξάθ, ζηελ εηζβνιή θαη θαηνρή ηνπ
424
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Κνπβέηη, απνδεηθλχεη ηε λέα πιένλ επνρή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πάιαη πνηέ
ερζξψλ θαη ην νξηζηηθφ ηέινο ηεο επνρήο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Γηα ηηο ΖΠΑ
απνηεινχζε ην κεγάιν βήκα ππέξβαζεο ηεο αδπλακίαο, ηεο ακθηβνιίαο θαη ηεο
απνηπρίαο, πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε επέκβαζε ζην Βηεηλάκ θαζψο θαη ηεο
απνθαηάζηαζεο ηεο θήκεο ηεο κνλαδηθήο πιένλ ππεξδχλακεο426. Γελ ππήξρε
πεξίπησζε απνηπρίαο ζηνλ πφιεκν απηφ, θαζψο δελ δηαθπβεχνληαλ κφλν νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα, αιιά θπξίσο ε ηζρχο θαη ε αμηνπηζηία πνπ πξνζθέξεη πάληα κηα
ππεξδχλακε ζην δηεζλέο άλαξρν δηαθξαηηθφ ζχζηεκα.

3.H ζηάζε ησλ ΗΠΑ απέλαληη ζην Ιξάθ πξηλ ηελ εηζβνιή ηνπ ζην
Κνπβέηη

θαη

νη

ιαλζαζκέλεο

αληηιήςεηο

ησλ

Ακεξηθαλώλ

αμησκαηνύρσλ
Με ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ Ηξάλ-Ηξάθ θαη ηελ επηηπρεκέλε απνκάθξπλζε,
πξνζσξηλά

ηνπιάρηζηνλ,

ηνπ

ηζιακηθνχ

θνληακεληαιηζκνχ,

αιιά

θαη

ηε

καθξνρξφληα ζπλεξγαζία κε ην Ηξάθ, νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ
αληηκεηψπηζαλ ην δίιεκκα αλ ζα έπξεπε λα ζπλερίζνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ην Ηξάθ ή
φρη.

Απηφ βέβαηα ην δίιεκκα, φπσο απνδείρηεθε, ήηαλ ππνζεηηθφ, θαζψο νη

Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη επί πξνεδξίαο Reagan δελ έβιεπαλ ηνλ ιφγν αιιαγήο
πνιηηηθήο απέλαληη ζην Ηξάθ. Μέρξη ζηηγκήο, ην Ηξάθ απνηεινχζε ην κφλν θξάηνο, ην
νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ
ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, κε ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ σο ηνλ κφλν ηζρπξφ
εγέηε – εγγπεηή γηα ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηζνξξνπία ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θπβέξλεζε ηνπ George W. H. Bush δελ ζεσξνχζε φηη ν
αληάκ Υνπζεΐλ, ν νπνίνο ζπλεξγάζηεθε αξκνληθά κε ηηο ΖΠΑ γηα κηα νιφθιεξε
δεθαεηία, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηελ ηζνξξνπία θαη ζηαζεξφηεηα
ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, αιιά θαη γηα ηα ίδηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα.
Ζ θπξίαξρε ζθέςε ησλ Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ απνθάζεσλ ηελ πεξίνδν εθείλε, ήηαλ
φηη ην Ηξάθ ζα ζπλέρηδε λα αζρνιείηαη κε ηα εζσηεξηθά ηνπ πξνβιήκαηα, ηφζν κε ηηο
κεηνλφηεηεο ζηνλ βνξξά θαη ζηνλ λφην, φζν θαη κε ηελ θαηάζηαζε ηεο δηαιπκέλεο

426
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νηθνλνκίαο ηνπ. πλεπψο, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην
Ηξάθ απεηιή.
Ζ εηθφλα ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, φπσο είρε δηακνξθσζεί απφ ηνπο
Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο, ελίζρπε ζεκαληηθά ηε ζεσξία ηνπ Alexander George,
ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν ηεο κε δηάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα
ησλ θηλήζεσλ ηνπ αληηπάινπ. Οη αληηιήςεηο ησλ Ακεξηθαλψλ ήηαλ νη εμήο:
 Πξψηνλ, λαη κελ ν Ηξαθηλφο εγέηεο-δηθηάηνξαο ήηαλ αθξαίνο κε ηνπο
πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο θαη κε ηνλ ιαφ ηνπ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ
ζεσξνχληαλ αιαδφλαο κε επεθηαηηθέο εγεκνληθέο ηάζεηο427.

Oη φπνηεο

αθξφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Ηξάθ ζεσξνχληαλ
εζσηεξηθφ δήηεκα ηνπ θάζε θξάηνπο, αιιά θαη επηινγή ζεβαζηή ηνπ Ηξαθηλνχ
εγέηε, ν νπνίνο ήζειε λα δηαηεξήζεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ εδαθηθή
θπξηαξρία ηεο ρψξαο ηνπ. Άιισζηε απηφ ήηαλ απηνλφεην θαη γηα απηφ δελ
ππήξρε άδηθν ζηελ απφθαζή ηνπ λα πξνρσξήζεη ζε πφιεκν κε ην Ηξάλ,
κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν πνπ εξρφηαλ απφ ηελ ηζιακηθή επαλάζηαζε428.
 Γεχηεξνλ, παξφιν πνπ είρε ραξαθηεξηζηεί απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο σο θαθφο
παίθηεο ππήξμαλ θαη ζεηηθά ζηνηρεία, πνπ πήγαδαλ απφ ην γεγνλφο φηη θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ Ηξάλ-Ηξάθ, ν αληάκ Υνπζεΐλ είρε πξνβεί ζε
ζεκαληηθέο εθζπγρξνληζηηθέο πνιηηηθέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Απηφ
άθελε ηνπο Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο λα πηζηεχνπλ φηη ν αληάκ ήηαλ
παξά ηελ ζθιεξφηεηά ηνπ, έλαο εγέηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα
επεξεάζνπλ ζην κέιινλ θαη θάλνπλ ην Ηξάθ, κέζσ ελφο θιίκαηνο ζπλερψλ
επαθψλ κε ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ, θξάηνο θηινδπηηθψλ ζπκθεξφλησλ429.
 Σξίηνλ, κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ κε ην Ηξάλ, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη
είραλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ ζα αθηλεηνπνηνχζε ή
ζα έζεηε ζε ακπληηθή βάζε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ηζρχ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα
ζηα εζσηεξηθά νηθνλνκηθά δεηήκαηα ηεο ρψξαο ηνπ430.
Σαπηφρξνλα, ε θπβέξλεζε Bush ίζσο λα κελ ππνιφγηζε ζνβαξά ηηο θηλήζεηο
ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θαη λα κελ είρε ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ εξκελεία
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ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, θαζψο ν ίδηνο ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο είρε ζηξαθεί ζηηο
θνζκνγνληθέο εμειίμεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ζηηο ρψξεο
ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Γεγνλφηα, φπσο ε αλεμαξηεζία πνιιψλ ζνβηεηηθψλ
δεκνθξαηηψλ, ε ελνπνίεζε ηεο Γεξκαλίαο, ε έληαμή ηεο ζην ΝΑΣΟ, νη αληηδξάζεηο
ησλ ηζρπξψλ εγεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο θαη ν θφβνο
αλάδεημεο ηεο ηειεπηαίαο ζε κηα ζεκαληηθή δχλακε αληηκέησπε ησλ ΖΠΑ,
απνηεινχζαλ δεηήκαηα χςηζηεο πνιηηηθήο θαη γεσζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, ζέηνληαο
ην κέιινλ ηνπ Ηξάθ ζε δεχηεξε κνίξα431.
Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε εηζβνιή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζην
Κνπβέηη, θαη ε θαηάθηεζή ηνπ κέζα ζε κηα κέξα απφ ηνλ ηξαθηλφ ζηξαηφ, θαηέπιεμε
ηνλ δπηηθφ θφζκν θαη ηδηαίηεξα ηηο ΖΠΑ. Παξφιν πνπ νη ΖΠΑ, αιιά θαη ν ΟΖΔ
θαηαδίθαζαλ απηή ηελ απξνζδφθεηε επίζεζε θαηά ηνπ Κνπβέηη, δελ ππήξρε ε
δηάζεζε γηα ηελ αλάιεςε ηεο νπνηαζδήπνηε δξάζεο. Ο ξεπνπκπιηθάλνο θαη πξψελ
Τπνπξγφο Ακχλεο, James Schlesinger, δήισλε ηα εμήο: «αλ ε αλάιεςε ζηξαηησηηθήο
δξάζεο αλαθέξεηαη ζηνλ εθηνπηζκφ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ην Κνπβέηη, ηφηε δελ
πθίζηαληαη ζηξαηησηηθέο επηινγέο»432. Σν ελδερφκελν κηαο ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο
επηρείξεζεο ζην Ηξάθ ζεσξείηαη αλέθηθην, γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:


Πξψηνλ, ιφγσ ηεο ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο.

Γηα ηελ νξγάλσζε κηαο

ηέηνηαο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο απαηηείηαη ρξφλνο, αιιά θαη ζπγθέληξσζε
ζεκαληηθψλ ζηξαηησηηθψλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή.


Γεχηεξνλ, ζε πεξίπησζε ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο, ιφγσ ηεο απφζηαζεο,
ράλεηαη ην πιενλέθηεκα ηνπ αηθληδηαζκνχ κε απνηέιεζκα ν Ηξαθηλφο εγέηεο
λα πξνιάβεη λα πξνεηνηκαζηεί γηα κηα επίζεζε κε ηεξάζηηεο απψιεηεο γηα ηηο
ακεξηθαληθέο δπλάκεηο.



Σξίηνλ, ε πεξίπησζε ηεο ρξήζεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, θπξίσο
βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ απφ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ, θαηά ησλ ακεξηθαληθψλ
ζηξαηεπκάησλ, απνηειεί κηα ζεκαληηθή απνηξεπηηθή παξάκεηξν ζηε
αλάιεςε κηαο ρεξζαίαο ζηξαηησηηθήο δξάζεο.
ηηο 16 Ηνπιίνπ 1990, νη ακεξηθαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ,

ιάκβαλαλ αλεζπρεηηθά κελχκαηα γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.

Ο

επηθεθαιήο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ, Harry E. Shyster, ππεχζπλνο
431
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γηα ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηε λφηηα Αζία, παξαηεξνχζε κέζα απφ δνξπθνξηθέο
θσηνγξαθίεο ηε κεηαθίλεζε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηξαθηλψλ
ζσξαθηζκέλσλ κεξαξρηψλ αξκάησλ ζην λνηηναλαηνιηθφ Ηξάθ, βφξεηα ηνπ Κνπβέηη.
Οη θσηνγξαθίεο έδεηρλαλ επίζεο, ηε κεηαθνξά ησλ πην επίιεθησλ κνλάδσλ ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ, ησλ Φξνπξψλ ηεο Γεκνθξαηίαο, κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο ζηα
ζχλνξα κε ην Κνπβέηη. Ζ κεηαθνξά ησλ Φξνπξψλ ηεο Γεκνθξαηίαο, ελφο ζψκαηνο
πνπ θχξην κέιεκά ηνπ είρε ηελ πξνζηαζία ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ θαη έκελε
πάληα ζην εζσηεξηθφ ηεο Βαγδάηεο, κεηαθξαδφηαλ απφ ηνπο αμησκαηηθνχο ηεο
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ (DIA: Defense Intelligent Agency), σο
πξφδειε θίλεζε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε λα ρξεζηκνπνηήζεη κε θάπνην ηξφπν ηελ
ζπγθέληξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ δχλακεο ζηελ πεξηνρή απηή433.
Οη θσηνγξαθίεο κέζσ δνξπθφξνπ ζπλέρηδαλ λα εληζρχνπλ ην παξαπάλσ
ζπκπέξαζκα. Ζ μαθληθή κεηαθίλεζε ηξηψλ ηξαθηλψλ κεξαξρηψλ θαζψο θαη 35.000
Ηξαθηλψλ ζηξαηησηψλ κέζα ζε ιίγεο κέξεο, ζηα ζχλνξα κε ην Κνπβέηη αλεζχρεζαλ,
αιιά πξνθάιεζαλ θαη ακεραλία ζε αμησκαηηθνχο ηεο DIA. Σα πξάγκαηα
δπζθφιεπαλ, θαζψο κηα έθζεζε

ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΖΠΑ, ην 1989,

ζρνιίαδε φηη ήηαλ απίζαλν ν Ηξαθηλφο εγέηεο λα πξνβεί ζε επηζεηηθέο θηλήζεηο,
θαζψο ε άζρεκε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ κεηά ηνλ καθξνρξφλην πφιεκν κε ην
Ηξάλ δελ ηνπ ην επέηξεπε434. Όιεο απηέο νη εθηηκήζεηο νδήγεζαλ ηνλ αμησκαηηθφ λα
πξνσζήζεη ηηο εθζέζεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηελ ηεξαξρία θαη ζην Γεληθφ Δπηηειείν
ηξαηνχ, επηζεκαίλνληαο απιψο ηηο πεξίεξγεο θηλήζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, ρσξίο λα
αλαθέξεη ιεπηνκέξεηεο γηα πηζαλή ζηξαηησηηθή δξάζε.
Ο αξρεγφο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ, Colin Powell, δηαβάδνληαο ηελ
έθζεζε ηελ ζεψξεζε, ελ κέξεη αλεζπρεηηθή. Ο ίδηνο φηαλ ππεξεηνχζε ζηελ
θπβέξλεζε ηνπ Ronald Reagan σο χκβνπινο Δζληθήο Αζθάιεηαο, είρε εθπιαγεί κε
ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ ηνπ Ηξάθ, φρη κφλν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ Ηξάλ-Ηξάθ,
αιιά θαη κεηά ην ηέινο ηνπ, παξφιν πνπ ν Πξψηνο Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ άθεζε ην
Ηξάθ κε 90 δηο $ ρξένο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Colin Powell αλαθέξεη: «…ν αληάκ κε
έλαλ ηζρπξφ ζηξαηφ ελφο εθαηνκκπξίνπ αλδξψλ, κελ αλεζπρψληαο πηα γηα ην Ηξάλ,
θνβάκαη φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα θάπνπ αιινχ»435.
433
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Ο Powell πίζηεπε φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ είρε κεηαθέξεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ
δπλάκεηο ζηα ζχλνξα κε ην Κνπβέηη, κε θχξην ζηφρν λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη σο κνριφ
πίεζεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ.

Γελ πίζηεπε ζηελ

πηζαλφηεηα εηζβνιήο θαη θαηνρήο ηνπ Κνπβέηη απφ ην Ηξάθ. ε επαθέο πνπ είρε
εθείλν ην δηάζηεκα κε εγέηεο ηεο Μέζεο Αλαηνιή, φπσο ηνπ Μαξφθν, ηεο
Αηγχπηνπ, ηεο Ηνξδαλία θαη ηνπ Ηζξαήι, φινη ηνλ δηαβεβαίσλαλ φηη ήηαλ απίζαλε ε
εθδήισζε ερζξνπξαμηψλ ζηελ πεξηνρή απηή436.
ηηο 20 Ηνπιίνπ 1990, ν Ηζξαειηλφο Τπνπξγφο Άκπλαο καδί κε ηνλ αξρεγφ
ηεο Mossad (Ηζξαειηλή Μπζηηθή Yπεξεζία Πιεξνθνξηψλ) ζε επίζθεςή ηνπο ζηελ
Οπάζηγθηνλ, ελεκεξψλνπλ ηνλ Γηεπζπληή ηεο CIA θαη ηνλ Τπνπξγφ Ακχλεο, Dick
Cheney, γηα ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζην Ηξάθ.

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Ηζξαειηλνί

δηακελχνπλ ζηνπο Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο ηα εμήο: «Θα ήηαλ θαιχηεξα λα
δψζεηε κεγαιχηεξε πξνζνρή ζην Ηξάθ. Οη πξάθηνξεο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε πξνζπαζνχλ
λα αγνξάζνπλ ηελ ηερλνγλσζία γηα ηε παξαγσγή ππξεληθψλ φπισλ. Ο αληάκ Υνπζεΐλ
απνηειεί απεηιή φρη κφλν γηα ην Ηζξαήι, αιιά θαη γηα ηελ ανπδηθή Αξαβία θαη ην
Κνπβέηη»437.
Χζηφζν, ζηηο 25 Ηνπιίνπ 1990, ν Ηξαθηλφο εγέηεο θάιεζε ηελ Ακεξηθαλίδα
πξέζβεηξα ζην Ηξάθ, Glaspie April, γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο ζέζεηο ησλ ΖΠΑ απέλαληη
ζηα θξάηε ηεο πεξηνρήο. Ζ πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ απέλαληη ζην Ηξάθ ήηαλ ηδηαίηεξα
ζπγθερπκέλε κηαο θαη ε ζέζε ησλ αξαβηθψλ θξαηψλ, ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη ηεο
Αηγχπηνπ, ήηαλ ε ζπλέρηζε ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ. Οη Άξαβεο δελ πίζηεπαλ ζε κηα
πηζαλή επίζεζε ηνπ Ηξάθ θαηά ηνπ Κνπβέηη438.
Αμησκαηνχρνη ηεο θπβέξλεζεο George W. H. Bush κηινχζαλ ζθιεξά γηα ηηο
επηζεηηθέο δειψζεηο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ελαληίνλ ηνπ Ηζξαήι θαη ησλ άιισλ
θξαηψλ ηεο πεξηνρήο, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε απέξξηπηε ηελ
επηβνιή νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ απέλαληη ζην Ηξάθ ή ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο παξνρήο
βνήζεηαο ζην Ηξάθ. Δπηπιένλ, ε γξακκή ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, αιιά θαη ηεο
θπβέξλεζεο θαηλφηαλ φηη άθελαλ πεξηζψξηα πεξαηηέξσ βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ κε
p. 459.
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ην Ηξάθ439.
Απηήλ ηε γξακκή πξνζπάζεζε λα αθνινπζήζεη θαη ε Ακεξηθαλίδα πξέζβεηξα
ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε, ηνλίδνληαο φηη νη ΖΠΑ επηκέλνπλ ζε
κηα κε βίαηε δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο κε ην Κνπβέηη, ελψ δήηεζε λα κάζεη θαη ηηο
πξνζέζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε. Ο αληάκ ζπκθψλεζε φηη ζα είρε ζπλνκηιίεο κε ηνπο
Κνπβετηηαλνχο κεηά απφ κηα ζπλάληεζε κε ηνλ Αηγχπηην πξφεδξν Mubarak440. Οη
θηλήζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε ήηαλ ηδηαίηεξα πξνζεθηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη
ρξφλν γηα ηελ επηθείκελε επίζεζή ηνπ ζην Κνπβέηη. Ζ ζηάζε ηνπ ζχκηδε θαηά πνιχ
ηηο θηλήζεηο ηνπ Υίηιεξ, ιίγν πξηλ μεθηλήζεη ηε κεγάιε ηνπ εθζηξαηεία.

Ζ

θαηεπλαζηηθή πνιηηηθή πνπ είραλ αθνινπζήζεη ηφηε νη επξσπατθέο δπλάκεηο,
θαίλεηαη λα πξνζνκνηάδεη κε ηελ ζηάζε ησλ ΖΠΑ απέλαληη ζην Ηξάθ.
Μεηά ηε ζπλάληεζε, ε Ακεξηθαλίδα πξέζβεηξα έζηεηιε ελεκεξσηηθή
θαζεζπραζηηθή έθζεζε ζηελ Οπάζηλγθηνλ, παξνπζηάδνληαο ηελ ειπίδα επίιπζεο ηεο
ελδναξαβηθήο δηακάρεο, κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ο Colin Powell θαζεζπράζηεθε,
παξά ηε ζπλερή ελίζρπζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηξαθηλψλ δπλάκεσλ ζηα ζχλνξα κε ην
Κνπβέηη441. Χο γλψζηεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ζεκάησλ, έθξηλε φηη ν αληάκ δελ
εηνηκαδφηαλ γηα επίζεζε. Γελ ππήξραλ δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ, δελ ππήξραλ
απνζέκαηα ππξνκαρηθψλ ππξνβνιηθνχ θαη νχηε επαξθείο γξακκέο αλεθνδηαζκνχ ζην
ηξαθηλφ ζηξαηφπεδν442. Ζ θαζεζπραζηηθή ζηάζε ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Γεληθνχ
Δπηηειείνπ ηξαηνχ απνηειεί ίζσο ην πην ηξαληαρηφ παξάδεηγκα παξεξκελείαο
ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηαπηφρξνλα άξλεζε ηεο αιήζεηαο πξαγκαηηθψλ
γεγνλφησλ, θηλήζεηο ζηηο νπνίεο ζπρλά θαηαθεχγνπλ νη αμησκαηνχρνη ηνπ θέληξνπ
ιήςεο απνθάζεσλ.
Οη δειψζεηο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ γηα επηζπκία ηνπ λα ζπλαληεζεί κε ηνλ
Αηγχπηην πξφεδξν θαζψο θαη ε δηαβεβαίσζε πνπ έδσζε ν Ηξαθηλφο εγέηεο,
πξνζσπηθά, ζηνλ Mubarak φηη ην Ηξάθ δελ είρε θακία πξφζεζε λα κεηαθηλήζεη ηηο
δπλάκεηο ηνπ θαηά ηνπ Κνπβέηη, έθαλε ηνπο Ακεξηθαλνχο λα πηζηέςνπλ φηη νη φπνηεο
αθξαίεο απεηιεηηθέο θηλήζεηο θαη δεκφζηεο νκηιίεο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε ήηαλ απιψο
ζπλεζηζκέλεο ξεηνξείεο ηνπ443. Ζ επίιπζε ηεο θξίζεο ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ δπλαηή
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κε εηξεληθά κέζα. Ζ ίδηα ε Ακεξηθαλίδα πξέζβεηξα έθπιεθηε, δήισζε αξγφηεξα κεηά
ηελ εηζβνιή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζην Κνπβέηη, ζηνπο New York Times ηα εμήο:
«…πξνθαλψο δελ πίζηεπα, θαη θαλέλαο άιινο δελ κπνξνχζε λα πηζηέςεη, φηη νη
Ηξαθηλνί ήηαλ έηνηκνη λα εηζβάιινπλ θαη λα θαηαιάβνπλ νιφθιεξν ην Κνπβέηη…»444.
Χζηφζν, ν αληάκ ήδε ζηηο πεξηζζφηεξεο νκηιίεο ηνπ ζεσξνχζε φηη είρε
μεθαζαξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Ο ίδηνο δήισλε φηη δελ πξφθεηηαη λα ππνρσξήζεη, αλ
ην Κνπβέηη αξλνχληαλ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ445. Ο αληάκ θαηεγνξνχζε
ην Κνπβέηη θαη ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα φηη δελ ηνλ βνεζνχζαλ λα
νξζνπνδήζεη νηθνλνκηθά, κεηά ηνλ πφιεκν κε ην Ηξάλ.

Κάηη πνπ ζεσξνχζε ν

Ηξαθηλφο εγέηεο ππνρξέσζε, κηαο θαη ηνπο γιίησζε απφ ηνπο εμηξεκηζηέο ηζιακηζηέο
ηνπ Ηξάλ. Ζ άξλεζε ηνπ Κνπβέηη νδήγεζε ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ λα επηβεβαηψζεη ηνλ
ηζρπξηζκφ ηνπ: «δελ έρνπκε άιιε επηινγή απφ ην λα πξνβνχκε ζε απνηειεζκαηηθή
δξάζε γηα λα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
δηθαησκάησλ καο»446.
Οη δειψζεηο ηνπ αληάκ απνηεινχζαλ ζχγρπζε θαη απνπξνζαλαηνιηζκφ γηα
ηνπο Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ. Απφ ηε κία, απεηινχζε ηνπο
πάληεο θαη απφ ηελ άιιε δηαβεβαίσλε φινπο ηνπο γείηνλέο ηνπ φηη δελ ζα μεθηλνχζε
πφιεκν ζηελ πεξηνρή, ελψ δηθαηνινγνχζε ηηο ζηξαηηέο ηνπ ζηα ζχλνξα Ηξάθ-Κνπβέηη,
σο ζηξαηησηηθή άζθεζε ησλ επίιεθησλ κεξαξρηψλ ηνπ, δίλνληαο ηελ εληχπσζε ηφζν
ζηνπο Άξαβεο γείηνλέο ηνπ φζν θαη ζηνπο Ακεξηθάλνπο φηη ην κφλν πνπ θάλεη είλαη
λα εθθνβίδεη κε απεηιέο πνιέκνπ.
ηηο 24 Ηνπιίνπ 1990, παξά ηε λέα επίηεπμε ηνπ Ο.Π.Δ.Κ., ζηελ νπνία ππήξμε
ζπκθσλία γηα ηε ξχζκηζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηελ θαζηέξσζε επηηξνπψλ
γηα ηελ επηβνιή ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ξπζκίζεηο θαη ηηο λέεο πνζνζηψζεηο, ν
Ηξαθηλφο εγέηεο ζπλέρηζε λα απμάλεη ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ ζηα ζχλνξα κε ην Κνπβέηη.
Χζηφζν, ην Ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ην Δζληθφ πκβνχιην
Αζθάιεηαο, κε εθπξφζσπν ηνλ Brent Scowcroft δειψλεη: «…έρνπκε αλαζαξξήζεη,
κηαο θαη είρακε πηζηέςεη φηη είρε ζεκεησζεί θάπνηα πξφνδνο, ηφζν απφ ηε ζπδήηεζε ηεο
Glaspie (Ακεξηθαλίδα πξέζβεηξα ζην Ηξάθ) κε ηνλ αληάκ, φζν θαη απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηάζθεςεο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ. Απ‟ φ,ηη θαίλεηαη ε δηπισκαηία ιεηηνπξγεί,
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έζησ θαη κε αξγνχο ξπζκνχο θαη νη Άξαβεο εγέηεο είλαη αηζηφδνμνη…»447.
ηηο 30 Ηνπιίνπ 1990, πιεξνθνξίεο ηεο DIA θαλέξσλαλ φηη ε θαηάζηαζε ζηα
ζχλνξα Ηξάθ-Κνπβέηη ήηαλ ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή. Οη πιεξνθνξίεο έδεηρλαλ φηη νη
πξνζέζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε δελ ήηαλ απιά εθθνβηζηηθέο απέλαληη ζην Κνπβέηη.
Χο ηηο 31 Ηνπιίνπ, ν ηξαθηλφο ζηξαηφο είρε αλέιζεη ζε 100.000 ζηξαηηψηεο, ζρεδφλ
πεληαπιάζηνπο εθείλσλ ηνπ Κνπβέηη448.
χκθσλα κε έθζεζε ηνπ ππεχζπλνπ αμησκαηηθνχ ηεο DIA πξνο ηνλ δηεπζπληή
ηεο ππεξεζίαο, ηξαηεγφ Harry E. Soyster, ηα πξάγκαηα είραλ σο εμήο:
«κεηαθηλνχληαη ππξνβνιηθφ θαη δπλάκεηο επηκειεηείαο, κεηαθηλνχληαη αεξνζθάθε. Ο
αληάκ δελ έρεη θαλέλαλ ιφγν απνιχησο λα ην θάλεη απηφ, δελ έρεη λφεκα, αλ ζηφρνο
ηνπ είλαη λα εθθνβίζεη ην Κνπβέηη. Έρεη δεκηνπξγήζεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαιάβεη εμ
εθφδνπ νιφθιεξν ην Κνπβέηη θαη φιε ηελ αλαηνιηθή ανπδηθή Αξαβία. Αλ επηηεζεί, κε
δεδνκέλε ηε δηάηαμε ησλ δπλάκεψλ ηνπ, δελ ζα έρνπκε πξνεηδνπνίεζε. Γελ πηζηεχσ
πσο κπινθάξεη. Κνίηαμα ην πνξηξέην ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.

Γελ μέξεη λα

κπινθάξεη. Γελ ππάξρεη θάηη πξνεγνχκελν ζην κνληέιν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ…»449.
Οη αμησκαηνχρνη ζην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ έπξεπε λα
ελεκεξσζνχλ θαη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππ‘ φςηλ ηνπο ηηο πιεξνθνξίεο ησλ κπζηηθψλ
ππεξεζηψλ θαη ηα αηξάληαρηα ζηνηρεία πνπ πξνζέθεξαλ.
Απηή ε ζηάζε ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ εληζρχεη γηα κηα αθφκε θνξά
ηελ ζεσξία ηνπ Jervis, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη αμησκαηνχρνη ηνπ θέληξνπ ιήςεο
απνθάζεσλ

ηείλνπλ

λα

πξνζαξκφδνπλ

ή

λα

απνξξίπηνπλ

ζεκαληηθέο

λενεηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ήδε
δηακνξθψζεη, ρσξίο θαλ λα κπνπλ ζηελ δηαδηθαζία θξίζεο θαη επαλεθηίκεζεο ηεο
αξρηθήο ηνπο ζέζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο απφξξηςεο πνπ μεθηλάεη απφ ηελ παξάιεηςε
ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ άξλεζε ηηο αιήζεηαο θαη ηηο αμηνπηζηίαο ηεο πεγήο
πιεξνθφξεζεο, νδεγεί ζε ζεκαληηθέο παξαλνήζεηο, φπσο θαη έγηλε κε ηνπο
Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο, ιίγν πξηλ ην μέζπαζκα ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ
Κφιπνπ450.
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Καη ελψ, νη πξνζέζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε δηαγξάθνληαλ μεθάζαξα, ν
ηξαηεγφο ηξαηνχ Ξεξάο Schwarzkopf, αιιά θαη ν Τπνπξγφο Άκπλαο, Dick
Cheney, πίζηεπαλ αθφκε φηη ν αληάκ κπινθάξεη θαη φηη δελ ρξεηαδφηαλ λα έρεη
ζπγθεληξψζεη ηφζεο δπλάκεηο γηα λα θαηαιάβεη έλα θξάηνο ζαλ ην Κνπβέηη κε
ειάρηζηε ζηξαηησηηθή ηζρχ.

Δθφζνλ δελ ππήξραλ παξαπέξα ελδείμεηο γηα ηηο

πξνζέζεηο ηνπ αληάκ, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη, κελ κπνξψληαο λα πηζηέςνπλ
ηελ πνξεία ησλ γεγνλφησλ, ζεψξεζαλ φηη ν ζηξαηφο ησλ ΖΠΑ δελ ζα έπξεπε λα
αλαιάβεη θακία δξάζε αθφκε451.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηξαηεγφο Schwarzkopf ζε ζπλάληεζε κε ηνλ Colin
Powell θαη ηνλ Dick Cheney, ζηηο 1 Απγνχζηνπ 1990, αλαθέξεη: «…δελ ππάξρεη
ακθηβνιία φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζηξαηησηηθφ ζρέδην. Πηζηεχσ φηη ζα επηηεζνχλ… δελ
πηζηεχσ φηη ν αληάκ ζα θαηαιάβεη νιφθιεξν ην Κνπβέηη… εηθάδσ φηη έρεη
ηνπνζεηήζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ λφηηα ηνπ 30νχ παξαιιήινπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη
ηελ πεηξειαηνθφξν πεξηνρή ηεο Ρνπκάηια θαζψο θαη ηα λεζηά Οπάξκπαρ θαη
Μπνπκπηγηάλ, ηα νπνία απνηεινχλ ζαιάζζηα ζχλδεζε κε ην ηξαθηλφ ιηκάλη Umm Qasr
θαη κεηά ζα ζηακαηήζεη εθεί…»452.
Ο ηξαηεγφο Colin Powell, αθφκε θαη αλ ζεσξνχζε φηη ν αληάκ δελ
κπιφθαξε πηα, δελ κπνξνχζε λα θάλεη ηίπνηα ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, παξά κφλν λα
ελεκεξψζεη ηνλ Λεπθφ Οίθν. Ζ πξνζπάζεηα άζθεζεο νπνησλδήπνηε δηπισκαηηθψλ
πηέζεσλ θαηά ηνπ αληάκ, απηήλ ηελ χζηαηε ζηηγκή, απνδείθλπε φηη ην ακεξηθαληθφ
θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ βξηζθφηαλ πξν εθπιήμεσλ, ζε κηα εμαηξεηηθή θαηάζηαζε
παληθνχ θαη ζχγρπζεο. Όια ηα ζεκάδηα, πνπ ππνδείθλπαλ φηη ν Ηξαθηλφο εγέηεο δελ
ζηφρεπε απιά λα εθθνβίζεη ην Κνπβέηη, είραλ απνξξηθζεί απφ ηελ πνιηηηθή
ακεξηθαληθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία, παξά ηελ απνηειεζκαηηθή δξάζε ησλ κπζηηθψλ
ππεξεζηψλ453.
ηηο 2 Απγνχζηνπ 1990, νη ηξαθηλέο δπλάκεηο εηζέβαιιαλ ζην Κνπβέηη θαη
πξνέιαπλαλ παλεγπξηθά ζηελ πφιε ηνπ Κνπβέηη. Σν ζνθ ησλ αξαβηθψλ θξαηψλ
ήηαλ κεγάιν. Σα γεηηνληθά θξάηε δελ ππνιφγηδαλ, ζε θακία πεξίπησζε, επίζεζε ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε.

Απηφ πνπ θνβνχληαλ νη Ακεξηθαλνί ηψξα δελ ήηαλ κφλν ε

εδξαίσζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζην Κνπβέηη, αιιά θαη ν θφβνο επέθηαζήο ηνπ ζηα
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γχξσ θξάηε. Ζ ηξαθηλή Φξνπξά ηεο Γεκνθξαηίαο, ακέζσο εγθαηέζηεζε δπλάκεηο
ζηα ζχλνξα Κνπβέηη - ανπδηθήο Αξαβίαο, θαζψο θαη ζηα ζχλνξα κε ην Μπαρξέηλ,
ην Καηάξ θαη ηα Δλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. Πεξίπνπ ην κηζφ ησλ πεηξειαηνπεγψλ
ηεο παγθφζκηαο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ είρε πεξηέιζεη ζηα ρέξηα ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε,
δεκηνπξγψληαο κηα έληνλε αλαηαξαρή, φρη κφλν ζηα γεηηνληθά αξαβηθά θξάηε, αιιά
θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν454. Ζ ηζνξξνπία ηζρχνο είρε δηαηαξαρζεί απφ έλα κηθξφ
κελ θξάηνο ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα, αιιά απφ κηα ζεκαληηθή πεξηθεξεηαθή
δχλακε ζηε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Σα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζίγνληαη
άκεζα. Ζ επέκβαζε ησλ ΖΠΑ θξίλεηαη αλαγθαία θαη επηηαθηηθή.

3.1. Οη δηαβνπιεύζεηο ησλ Ακεξηθαλώλ αμησκαηνύρσλ ζρεηηθά κε ηηο
θηλήζεηο ησλ ΗΠΑ, κεηά ηελ εηζβνιή θαη θαηάιεςε ηνπ Κνπβέηη
από ηηο ηξαθηλέο δπλάκεηο κέρξη ηελ απόθαζε γηα πόιεκν.
Ζ παξάλνκε θαη απξνθάιππηε θαηνρή ηνπ Κνπβέηη απφ ηηο ηξαθηλέο δπλάκεηο
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ήηαλ αξθεηή, γηα λα αθππλίζεη ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Ο
χκβνπινο Θεκάησλ Αζθαιείαο, Brent Scowcroft, ζεκεηψλεη: «Ζ πξνζέγγηζε ηεο
δηπισκαηηθήο νδνχ γηα ηελ απνηξνπή ηεο ζχγθξνπζεο … είρε απνηχρεη. Άξαγε κηα
«απνηξεπηηθή πνιηηηθή», φπσο ε απεηιή φηη ζα αληαπνδίδακε θάζε ρξήζε βίαο απφ
πιεπξάο Ηξάθ, ζα είρε απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθφηεξε; Μάιινλ απίζαλν θαίλεηαη…
δελ είλαη φινη νη πφιεκνη απνθεπθηνί, θαη κάιινλ απηφο ήηαλ έλαο απφ απηνχο… δελ
είρακε πξαγκαηνπνηήζεη θακία απεηιή παξέκβαζεο, θπξίσο επεηδή νη Άξαβεο ζχκκαρνί
καο, καο έιεγαλ φηη θάηη ηέηνην ζα ήηαλ επηδήκην, φρη κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
Ηξάθ ζηελ ηξέρνπζα θξίζε, αιιά γηα ηελ παξνπζία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηελ
πεξηνρή… αλ ελεξγνχζακε ελαληίνλ ελφο αξαβηθνχ θξάηνπο, ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ησλ
θξαηψλ ηεο πεξηνρήο, ζα είρακε δίρσο ακθηβνιία απεκπνιήζεη ηηο βειηησκέλεο
αξαβνακεξηθαληθέο ζρέζεηο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ΖΠΑ ζηε Μέζε Αλαηνιή… θάλακε
φ,ηη κπνξνχζακε θαη ην θηαίμηκν αλήθεη νινθιεξσηηθά ζηνλ αληάκ»455.
ηηο 2 Απγνχζηνπ 1990, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W. H. Bush φζν θαη
ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ην ςήθηζκα 660, θαηαδίθαζαλ
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ηελ εηζβνιή θαη δήηεζαλ ηελ άκεζε θαη ρσξίο φξνπο απνρψξεζε φισλ ησλ ηξαθηλψλ
δπλάκεσλ απφ ην Κνπβέηη456. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν George W. H. Bush αλαθέξεη ζε
επίζεκε ελεκέξσζε ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ: «...Οη ΖΠΑ θαηαδηθάδνπλ ηε ζηξαηησηηθή
εηζβνιή ηνπ Ηξάθ ζην Κνπβέηη. Καινχκε (ην

Ηξάθ) γηα άκεζε θαη ρσξίο φξνπο

απνρψξεζε φισλ ησλ ηξαθηλψλ δπλάκεσλ. Γελ ππάξρεη δηθαηνινγία γηα απηή ηελ σκή
επίζεζε, θαη έρσ πξνρσξήζεη ήδε ζε κηα ζεηξά απφ θηλήζεηο εθθξάδνληαο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ηε βαζηά κνπ αλεζπρία γηα ηα ζεκεξηλά γεγνλφηα. ....έρσ ππνγξάςεη ήδε
εθηειεζηηθή δηαηαγή κε ηελ νπνία παγψλνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Ηξάθ....ελψ
βξίζθνκαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε άιιεο θπβεξλήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδηθάζνπλ
θαη απηέο απηήλ ηελ ηξαθηλή επίζεζε θαη λα ιάβνπκε απφ θνηλνχ κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα
ιήμεη απηή ε κε δηθαηνινγεκέλε ελέξγεηα»457.
Σελ ίδηα εκέξα, ε ακεξηθαληθή Γεξνπζία κε ην ςήθηζκα 318, δίλεη ζηνλ
Ακεξηθαλφ Πξφεδξν George W. H. Bush ηελ έγθξηζή ηεο πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο
λα πξνβεί άκεζα ζηε ιήςε δξαζηηθψλ κνλνκεξψλ ή πνιπκεξψλ κέηξσλ, κε ζηφρν:
1.

ηελ πιήξε θαη ρσξίο φξνπο απνκάθξπλζε ησλ ηξαθηλψλ δπλάκεσλ απφ ην
Κνπβέηη,

2.

ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, παγψλνληαο ηνπο ηξαθηλνχο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο
πεξηνπζίεο ηνπ ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο,

3.

ηελ απαγφξεπζε εμαγσγψλ ακεξηθαληθψλ πξντφλησλ πξνο ην Ηξάθ,

4.

ηελ αλάιεςε δηπισκαηηθήο πξνζπάζεηαο κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θαη φισλ ησλ άιισλ δηαζέζηκσλ νξγαληζκψλ,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπιινγηθή επηβνιή θπξψζεσλ θαηά ηνπ Ηξάθ κε
έκθαζε ζηελ αλαζηνιή ησλ ζπκθσληψλ ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο πξνο ην
Ηξάθ, αιιά θαη ηελ εκπνξηθή νηθνλνκηθή απνκφλσζε ηνπ Ηξάθ 458.

Οη δηαβνπιεχζεηο ζηνλ Λεπθφ Οίθν ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλεο. ε ζπλεδξίαζε
ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ζηειέρε ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο
δηνίθεζεο εμέηαδαλ ηελ θαηάζηαζε. Ο θίλδπλνο ήηαλ κεγάινο, θαζψο ν Ηξαθηλφο
εγέηεο ζα κπνξνχζε άλεηα απφ εθεί πνπ βξηζθφηαλ, λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ θαη
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λα επηηεζεί

ζηελ ανπδηθή Αξαβία459. Απηφ απνηεινχζε έλα απφ ηα ρεηξφηεξα

ζελάξηα γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο, γηα ηνλ ιφγν απηφ ηίζεηαη ζε
εθαξκνγή ην ζηξαηησηηθφ ρέδην 1002-1090, γηα ηελ άκπλα ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο.
Σν ζρέδην απηφ πξνέβιεπε ηελ αληηκεηψπηζε κηαο πηζαλήο ηξαθηλήο επίζεζεο θαηά
ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. χκθσλα κε ην ζρέδην, ε ακεξηθαληθή νκάδα θξνχζεο,
απνηεινχληαλ απφ εμήληα (60) ηαμηαξρίεο ππνζηεξηδφκελε απφ 640 καρεηηθά/
ρεξζαίαο επίζεζεο αεξνζθάθε θαη έλα ειάρηζην αξηζκφ 3.200 αξκάησλ κάρεο460.
Ο ζηξαηφο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο αξηζκνχζε πεξίπνπ 70.000 άλδξεο θαη
κάιηζηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ αξρεγνχ ηεο CIA, Richard J. Kerr, κφλν
κηα ειάρηζηε δχλακε βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηηο ηξαθηλέο δπλάκεηο θαη ζηηο
πεηξειαηνθφξεο πεξηνρέο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. Αθφκε, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ
ησλ ΖΠΑ ελεκέξσλε φηη θαηέρνληαο ήδε ην 20% ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ
πεηξειαίνπ, ν Ηξαθηλφο εγέηεο ζα κπνξνχζε άλεηα κε κηα επίζεζε ζηε ανπδηθή
Αξαβία λα απνθηήζεη ην 40%. Έηζη ζα ήηαλ ζε ζέζε λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ ηζρχ
ηνπ θαη λα θαζνξίδεη ν ίδηνο ηηο παγθφζκηεο ηηκέο πεηξειαίνπ, νδεγψληαο ηελ
ακεξηθαληθή, αιιά θαη φιεο ηηο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε ζην ρείινο ηεο
θαηαζηξνθήο461.
Ήηαλ μεθάζαξν φηη ην Ηξάθ απνηεινχζε πιένλ κηα ζεκαληηθή απεηιή γηα ηα
δσηηθά ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ. Παξφιε φκσο ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο θαηάζηαζεο,
νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη ζεψξεζαλ φηη ήηαλ πνιχ λσξίο γηα λα πξνβνχλ ζε
νπνηαδήπνηε ζηξαηησηηθή θίλεζε ρσξίο κάιηζηα λα έρνπλ βνιηδνζθνπήζεη ηελ ζηάζε
ησλ ππφινηπσλ αξαβηθψλ θξαηψλ. πλεπψο, επέιεμαλ λα θξαηήζνπλ ζηάζε
αλακνλήο462.
Σν ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ αθνινπζνχζε ηε γξακκή ηεο
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θαηεπλαζηηθήο πνιηηηθήο. Αθφκε θαη κεηά ηελ εηζβνιή ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε ζην
Κνπβέηη, νη Ακεξηθαλνί εμαθνινπζνχζαλ λα κελ ππνινγίδνπλ ζνβαξά ηηο θηλήζεηο
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη απηφ γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη φρη κφλν δελ γλψξηδαλ ηα
επεθηαηηθά ηνπ ζρέδηα, αιιά θαη γηαηί ν θφβνο αλάκεημήο ηνπο, ζα κπνξνχζε λα
νδεγήζεη ζε κηα δεχηεξε ηξαγσδία παξφκνηα ηνπ Βηεηλάκ.

Οη θφβνη απηνί

επαιήζεπαλ ηε ζεσξία ηνπ Jervis ζηα εμήο ζεκεία:


Πξψηνλ, ε πνιηηηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε λα
εθαξκνζηεί ζε θξάηε κε επεθηαηηθέο βιέςεηο φπσο ήηαλ θαη ην Ηξάθ,
κάιηζηα ππφ ηελ εγεζία ελφο αδίζηαθηα θηιφδνμνπ εγέηε, φπσο ήηαλ
ν αληάκ Υνπζεΐλ463.



Γεχηεξνλ, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη κέλνληαο ζηηο ηξαγηθέο
εκπεηξίεο ηνπ Πνιέκνπ ζην Βηεηλάκ, δελ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ
νξζνινγηθά θαη λα αληηδξάζνπλ άκεζα ζηελ θξίζε κε ην Ηξάθ, θαζψο
παξακέλνπλ δέζκηνη ζηηο ηφηε πνιηηηθέο επηινγέο, ρσξίο λα εμεηάζνπλ
ην γεγνλφο φηη νη ζπλζήθεο ζήκεξα δηαθέξνπλ. Ζ ηαθηηθή απηή δείρλεη
φηη ζπρλά νη αμησκαηνχρνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ
πάξεη απφ έλα θχξην γεγνλφο θαη πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ κηα
άιιε θαηάζηαζε, ρσξίο λα ππνινγίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη
κεηαβιεηέο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ λέα απηή θαηάζηαζε464.

ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είρε ακέζσο, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο George
W. H. Bush κε ηνπο εγέηεο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ηεο Ηνξδαλίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ,
απνδείρηεθε νηη νη Άξαβεο ήζειαλ ρξφλν γηα λα ρεηξηζηνχλ κφλνη ηνπο ηελ
ππφζεζε465. Δμάιινπ, ήηαλ γλσζηή ε πάγηα δπζπηζηία φισλ ησλ αξαβηθψλ θξαηψλ
απέλαληη ζηελ ηάζε ησλ θξαηψλ ηεο Γχζεο, λα παξεκβαίλνπλ φπνπ είραλ ζπκθέξνλ,
ζηα εζσηεξηθά ησλ θξαηψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Απηήλ ηε θνξά φκσο, ν Πξφεδξνο
Bush επεζήκαλε ζηνπο Άξαβεο φηη ε θαηάζηαζε ζην Κνπβέηη ππεξβαίλεη θαηά πνιχ
κηα απιή πεξίπησζε πεξηθεξεηαθήο αξαβηθήο δηέλεμεο466.
ην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ ησλ ΖΠΑ επηθξαηνχζε ζχγρπζε, θαζψο δελ
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γλψξηδαλ πνηεο ζα ήηαλ νη επφκελεο θηλήζεηο. ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δζληθνχ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ζηηο 3 Απγνχζηνπ 1990, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο θαζφξηζε
ηνπο ζηφρνπο467:
 Ο πξψηνο ζηφρνο ήηαλ ε επίηεπμε έληνλσλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ, ζε
ζπλεξγαζία θαη κε ηα Ζλσκέλα Έζλε, κε ζθνπφ ηελ απνκφλσζε ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ θαη ηνλ ζηξαγγαιηζκφ ηηο ηξαθηλήο νηθνλνκίαο. Πξάγκαηη ζηηο 6
Απγνχζηνπ 1990, κε ην ςήθηζκα 661 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ απνθαζίδεηαη ε επηβνιή νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ
θπξψζεσλ ζην Ηξάθ σο ζπλέπεηα ηεο εηζβνιήο ηνπ Ηξάθ ζην Κνπβέηη468.
 Ο δεχηεξνο ζηφρνο απνηεινχζε ηελ πξνζπάζεηα αλαηξνπήο ηνπ Ηξαθηλνχ
εγέηε απφ ηελ εμνπζία, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ παξαζηξαηησηηθψλ
νξγαλψζεσλ πνπ ήηαλ ελάληηα ζην Καζεζηψηνο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε. Μία
αλάινγε πνιηηηθή πξνζπάζεηα, είρε επηρεηξεζεί θαη απφ ηελ θπβέξλεζε
Reagan γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ ηζιακηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Khomeini ζηνλ
πφιεκν κε ην Ηξάλ, ρσξίο φκσο επηηπρία.
 θαη γηα πξψηε θνξά ηίζεηαη θαη ε πεξίπησζε ηεο αλάιεςεο ζπιινγηθήο
ζηξαηησηηθήο δξάζεο κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Οξγαληζκνχ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ469.
ε ζπλάληεζε πνπ είρε ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W. H. Bush κε ηνλ
βαζηιηά ηεο . Αξαβίαο Fahd bin Abd al-Aziz, ζηηο 4 Απγνχζηνπ 1990, ηνλίδεη ηα
εμήο: «ε αζθάιεηα ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν γηα ηα
ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα....δσηηθήο ζεκαζίαο ζηφρν απνηειεί ε δηαηήξεζε ηεο ηηκήο
ηνπ πεηξειαίνπ ζε ζηαζεξά επίπεδα....νη ΖΠΑ είλαη πξφζπκέο λα βνεζήζνπλ ηε .
Αξαβία φπνηε ηνπο δεηεζεί θάηη ηέηνην, αξθεί λα γίλεη εγθαίξσο»470. Παξάιιεια, ν
Ηξαθηλφο εγέηεο ζπλερίδνληαο ηελ επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή παξαπιάλεζεο, έπεηζε
ηνπο ανπδάξαβεο φηη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηα ζχλνξα ήηαλ κηα ζηξαηησηηθή
άζθεζε θαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν.
Απφ ηελ άιιε, κε νκηιία ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο,
467
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James Baker, θαζνξίδεηαη θαη λένο ζηφρνο πέξα απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη.
Απηφο ν λένο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ήηαλ ε θαηαζηξνθή ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ηνπ
Ηξάθ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν James Baker αλαθέξεη: «γίλεηαη ζαθέο φηη ε απνγχκλσζε
ηνπ Κνπβέηη απφ ηα ηξαθηλά ζηξαηεχκαηα, νδεγεί ηηο ΖΠΑ ζε εχξεζε ελφο ςεθίζκαηνο
ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη ηε ζηξαηησηηθή δξάζε».
Σαπηφρξνλα, ν πξφεδξνο George W. H. Bush ραξαθηήξηζε ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε σο έλαλ
«θηιφδνμν θαη αδίζηαθην εγέηε»471.
Ζ απφθαζε απηή άιιαδε ηα κέρξη ηφηε επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ησλ ΖΠΑ, ηα
νπνία πεξηνξίδνληαλ ζηελ πξνζηαζία κφλν ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. Μηα αλαηξνπή
ηεο εηζβνιήο ηνπ αληάκ, κεηαθξαδφηαλ σο κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε επξείαο
θιίκαθαο. χκθσλα κε ηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπ Colin Powell, ε άκπλα ηεο ανπδηθήο
Αξαβίαο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ρσξίο λα δνζεί κάρε. Όκσο, κηα επηρείξεζε
αλαηξνπήο ηεο εηζβνιήο ηνπ Ηξάθ ζην Κνπβέηη, ζήκαηλε αλνηρηφ πφιεκν θαη κάιηζηα
ηε ζηηγκή πνπ ε αλάπηπμε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο δχλακεο ζηελ πεξηνρή απαηηνχζε
νρηψ (8) κε δψδεθα (12) κήλεο, ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ ηξαηεγνχ
Ξεξάο, Norman H. Schwarzkopf472.
Μέζα ζε κφιηο ηξεηο (3) εκέξεο κεηά ηελ εηζβνιή, oη θηλήζεηο ηνπ
Ακεξηθαλνχ

Πξνέδξνπ

έδεηρλαλ

κεγάιε

απνθαζηζηηθφηεηα,

γεγνλφο

πνπ

πξνθαινχζε έθπιεμε, αιιά θαη ηαξαρή ζην επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ, θαζψο δελ
είραλ ελεκεξσζεί γηα ηνπο λένπο ζηφρνπο, αιιά θαη γηαηί δελ ήμεξαλ πψο λα
πξνρσξήζνπλ ζε έλα απνηειεζκαηηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην473.
Σν λέν δφγκα άζθεζεο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαζνξίδεηαη
απφ ηνλ ίδην ηνλ George W. H. Bush θαη ζπλνςίδεηαη ζε απηφ πνπ νλφκαδε «Νέα
Παγθφζκηα Σάμε», ζέηνληαο ηηο ΖΠΑ ζε θπξίαξρε ζέζε ζην άλαξρν δηεζλέο
ζχζηεκα. Σν λέν δφγκα πεξηιάκβαλε κηα ζεηξά απφ ζηφρνπο474:
 Πξψηνλ, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο αλαιάκβαλαλ μεθάζαξα
εγεκνληθφ ξφιν ζην δηεζλέο ζχζηεκα.
 Γεχηεξνλ, νη ΖΠΑ είλαη ζε ζέζε λα επέκβνπλ ζηξαηησηηθά ζε πεξηνρέο αλά
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ηνλ πιαλήηε, ηδηαίηεξα εθεί φπνπ επί επνρήο Φπρξνχ Πνιέκνπ ππήξρε ν
θφβνο ηεο αληίδξαζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο.
 Σξίηνλ, νη ΖΠΑ ππνρξενχληαη λα δξνπλ άκεζα αθφκε θαη κε ηε ρξήζε
εμαλαγθαζκνχ, εθεί φπνπ θαηά βάζε ζίγνληαη δσηηθά ακεξηθαληθά
ζπκθέξνληα. Ζ απνηξνπή πξνιεπηηθψλ επηζέζεσλ κε θάζε κέζν, ζπκβάιιεη
ζηε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο ηζνξξνπίαο ηζρχνο ζην άλαξρν δηεζλέο
ζχζηεκα θαη ηξνθνδνηεί ηελ ελίζρπζε ηεο παγθφζκηαο εγεκνληθήο ζέζεο ησλ
ΖΠΑ.
 Σέηαξηνλ, νη ΖΠΑ νθείινπλ λα ζπλερίζνπλ λα βξίζθνληαη ζε επαθή θαη
ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο θαζψο
θαη ηε Ρσζία ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν. Ζ λέα
ζηξαηεγηθή ησλ ΖΠΑ βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξνψζεζε ησλ
ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο
θαη αζθάιεηαο, θάζε θνξά πνπ απεηιείηαη ε ηζνξξνπία ηζρχνο ζην δηεζλέο
ζχζηεκα.
Δπηζεκαίλνληαο φια ηα παξαπάλσ, ν George Bush ζε λέα ζπλεδξίαζε ηνπ
Δζληθνχ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ζηηο 5 Απγνχζηνπ 1990, αλαθέξεη: «Ζ θξίζε ζηνλ
Πεξζηθφ Κφιπν… πξνζθέξεη ηε ζπάληα επθαηξία λα πεξάζνπκε ζε κηα ηζηνξηθή
πεξίνδν ζπλεξγαζίαο… φπνπ ε λέα ζπκκαρία κεηαμχ ΖΠΑ θαη νβηεηηθήο Έλσζεο, ζα
αλνίμεη ηνλ δξφκν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ, φπσο αθξηβψο είραλ εκπλεπζηεί νη δεκηνπξγνί ηνπ»475. Ζ δηαζθάιηζε ηεο
ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο
ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο ζπκθέξνλ γηα ηηο ΖΠΑ. Ο ίδηνο ν
George W. H. Bush ζεκεηψλεη ζηελ νδεγία Δζληθήο Αζθάιεηαο 45: «....ε απξφζθνπηε
πξφζβαζε ζην πεηξέιαην θαζψο θαη ε πξνζηαζία θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζε
θηινδπηηθά θαζεζηψηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ απνηεινχλ ηνπο ζηφρνπο
εζληθήο αζθάιεηαο. Οη ΖΠΑ ζα ακπλζνχλ ππέξ απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ θαη κε ηε
ρξήζε ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, αλ ρξεηαζηεί»476.
Με ηηο δειψζεηο απηέο ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ, ν Colin Powell έζεηε λέα
δεδνκέλα. Έπξεπε λα κεηαθεξζνχλ ζεκαληηθέο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο ζηα ζχλνξα κε
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ηελ ανπδηθή Αξαβία, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηδνπνηήζνπλ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε, φηη ζε
πεξίπησζε επίζεζεο ζα εξρφηαλ αληηκέησπνο κε ηηο ΖΠΑ. Ο ίδηνο φκσο ζεσξνχζε
φηη ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ήηαλ ην Κνπβέηη. Πίζηεπε φηη ν αληάκ
Υνπζεΐλ δελ είρε πξφζεζε λα επηηεζεί θαηά ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. Γελ ήηαλ
δπλαηφ, ν αληάκ Υνπζεΐλ λα ζέιεη λα αληηπαξαηαρζεί ζε αλνηρηφ πφιεκν κε ηηο
ΖΠΑ θαη κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο

477

. Κξίλνληαο νξζνινγηθά, ζα ήηαλ εμαηξεηηθά

δχζθνιν έλα κηθξφ θξάηνο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ φπσο ην Ηξάθ, λα παξαηαρζεί ελάληηα
ζε κηα ππεξδχλακε, φπσο νη ΖΠΑ. Όκσο, ε ινγηθή δελ ππεξηζρχεη πάληα ζηελ ζθέςε
ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ αληηπάινπ θαη βέβαηα δελ είλαη ζσζηφ λα πηζηεχνπκε φηη ε
δηθή καο εξκελεία είλαη θαη ε κνλαδηθή νξζή, θαζψο έηζη νδεγνχκαζηε ζε
ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο478.
ηηο 7 Απγνχζηνπ 1990, μεθίλεζε ε επηρείξεζε «Αζπίδα ηεο Δξήκνπ»
(Operation Desert Shield) θαη νη πξψηεο ζηξαηησηηθέο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο,
κνλάδεο ηεο 82εο Πηέξπγαο Μάρεο θαζψο θαη κνλάδεο απφ ηελ ακεξηθαληθή
αεξνπνξία θαηαθηάλνπλ ζηε . Αξαβία, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ακπληηθψλ ζέζεσλ
ηεο. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο Δπηρείξεζεο «Αζπίδα ηεο Δξήκνπ» ήηαλ νη εμήο479:
1. Αλάπηπμε κηαο ακπληηθήο γξακκήο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πεξαηηέξσ επηζέζεηο ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ ζε άιια θξάηε.
2. Τπεξάζπηζε ζηξαηησηηθή ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζε πεξίπησζε πνπ ε
απνηξνπή δελ επηηεπρζεί.
3. Γεκηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ζπκκαρίαο κε ηε
ζπκκεηνρή θαη άιισλ θξαηψλ.
4. Δθαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ πνπ έρνπλ ήδε επηβιεζεί απφ
ηα ςεθίζκαηα 661 θαη 665 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
Σελ ίδηα κέξα, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο ζε δηάγγεικά ηνπ πξνο ηνλ
ακεξηθαληθφ ιαφ θαζνξίδεη ην πιαίζην δξάζεο ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζηελ
477
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πεξηνρή, θαζψο θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ: « ...Σέζζεξηο βαζηθέο αξρέο
θαζνξίδνπλ ηελ πνιηηηθή καο. Πξψηνλ, αλαδεηνχκε ηελ άκεζε, πιήξε θαη ρσξίο φξνπο
απνρψξεζε φισλ ησλ ηξαθηλψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ην Κνπβέηη. Γεχηεξνλ, ε λφκηκε
θπβέξλεζε ηνπ Κνπβέηη πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί γηα λα αληηθαηαζηήζεη ην θαζεζηψο
καξηνλέηα. Σξίηνλ, ε θπβέξλεζή κνπ, φπσο έρεη ζπκβεί κε θάζε ακεξηθαληθή πξνεδξία
απφ ηνλ Πξφεδξν Roosevelt κέρξη θαη ηνλ Πξφεδξν Reagan, δεζκεχεηαη γηα ηελ
αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Καη ηέηαξηνλ, είκαη
απνθαζηζκέλνο λα πξναζπίζσ ηηο δσέο ησλ Ακεξηθαλψλ πνιηηψλ ζην εμσηεξηθφ.
...πκθσλνχκε φηη (ε εηζβνιή θαη θαηνρή ηνπ Ηξάθ ζην Κνπβέηη) δελ απνηειεί
πξφβιεκα ησλ ΖΠΑ ή ησλ Δπξσπαίσλ ή πξφβιεκα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Δίλαη έλα
παγθφζκην πξφβιεκα.... ην Ηξάθ έρεη ζπγθεληξψζεη κηα ηεξάζηηα πνιεκηθή κεραλή ζηα
ζχλνξα κε ηε . Αξαβία, ηθαλή λα μεθηλήζεη ερζξνπξαμίεο κε κηθξή ή θαη θακία
πξνεηνηκαζία. Σν λα επηηεζεί ην Ηξάθ θαηά ηεο . Αξαβίαο είλαη απνιχησο κε
ξεαιηζηηθφ. Οη ΖΠΑ δελ απνδεηνχλ ηε ζχγθξνπζε, νχηε επηδηψθνπλ λα ραξάμνπλ ηε
κνίξα άιισλ εζλψλ. Χζηφζν, νη ΖΠΑ ζα ζηαζνχλ δίπια ζηνπο θίινπο ηνπο. Ζ
απνζηνιή ησλ ζηξαηεπκάησλ καο είλαη θαζαξά ακπληηθή. Γελ λνκίδσ φηη ζα
ρξεηαζηνχλ γηα πνιχ. Γελ ζα αξρίζνπλ ερζξνπξαμίεο, αιιά ζα ακπλζνχλ ηνπο εαπηνχο
ηνπο, ην βαζίιεην ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θαζψο θαη άιια θηιηθά θξάηε ζηε πεξηνρή
ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ»480.
πλεπψο, ε αληίιεςε πνπ είρε ηφζν ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο, φζν θαη ν Colin
Powell γηα ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ βξηζθφηαλ αξθεηά καθξηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Γελ ππνιφγηδαλ ζνβαξά φηη απηή ηελ ζηηγκή, ν Ηξαθηλφο εγέηεο είρε ην πιενλέθηεκα
ζηελ πεξηνρή. Ζ κεηαθνξά ησλ ακεξηθαληθψλ

δπλάκεσλ δελ είρε αθφκε

νινθιεξσζεί θαη νχηε νξγαλσζεί, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη κηα
αηθλίδηα επίζεζε ησλ ηξαθηλψλ ζηξαηεπκάησλ. Δπίζεο, δελ ππνιφγηδαλ ην γεγνλφο φηη
ν Ηξαθηλφο εγέηεο δελ είρε θαλέλα πξφβιεκα λα πνιεκήζεη κε ηηο ΖΠΑ. Ο Ηξαθηλφο
εγέηεο γλψξηδε πνιχ θαιά φηη δελ ζα κπνξνχζε λα ληθήζεη ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο
ησλ ΖΠΑ ζε κηα ελδερφκελε ζχξξαμε. Χζηφζν, επηδίσμε ηνπ αληάκ, κέζσ κηαο
πηζαλήο ζχγθξνπζεο κε ηηο ΖΠΑ, ήηαλ λα βγεη πνιηηηθά ηζρπξνπνηεκέλνο ν ίδηνο,
αιιά θαη ην Καζεζηψο Ba‘ath. Ζ λίθε δελ ζα ήηαλ γηα ην ίδην ην ηξαθηλφ έζλνο, αιιά

480

George W. H. Bush, ―Address to the Nation Announcing the Deployment of United States Armed
Forces to Saudi Arabia‖, Oval Office, The White House, George Bush Presidential Library and
Museum,
Public
Papers,
08
August
1990,
available
at:
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.

177

γηα ην εζσηεξηθφ πνιηηηθφ θαζεζηψο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αληάκ481.
Ζ ρξήζε ρεκηθψλ ή βηνινγηθψλ φπισλ ήηαλ ν κεγαιχηεξνο θφβνο ησλ
Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ. ηνλ πφιεκν Ηξάλ-Ηξάθ, ν Ηξαθηλφο εγέηεο δελ είρε
δηζηάζεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη αθφκε θαη ελάληηα ζπκπνιηηψλ ηνπ. Οη Ακεξηθαλνί
ιήπηεο απνθάζεσλ είραλ ηξνκνθξαηεζεί ηφζν πνιχ απφ ηνλ θφβν ρξήζεο ρεκηθψλ
νπζηψλ, πνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δνπλ φηη ηψξα ν Ηξαθηλφο εγέηεο βξηζθφηαλ ππφ
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο.
Χζηφζν, ζην εζσηεξηθφ ησλ ΖΠΑ δεκφζηεο δειψζεηο αμησκαηνχρσλ γηα ηα
απφξξεηα ζρέδηα δξάζεο ησλ ΖΠΑ ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν θαη ηελ αληθαλφηεηα ηνπ
ηξαθηλνχ ζηξαηνχ είραλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Οη δειψζεηο απηέο, φρη κφλν έζεηαλ ζε
θίλδπλν ηελ ακεξηθαληθή δχλακε ζηελ ανπδηθή Αξαβία, θαζψο παξείραλ αλνηθηά
ζηνλ Ηξαθηλφ εγέηε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ησλ βαζηθψλ ζρεδίσλ ησλ ΖΠΑ, αιιά
ηνπ έδηλαλ θαη ηελ επρέξεηα λα πξνρσξήζεη ζε κηα επίζεζε, απφ ηελ νπνία ζα έβγαηλε
θαη ληθεηήο482.
Καη ελψ φια απηά ζπλέβαηλαλ ζηηο ΖΠΑ, ν Ηξαθηλφο εγέηεο γηα άιιε κηα
θνξά μεθαζάξηδε ηνπο ζηφρνπο ηνπ δειψλνληαο, ζηηο 21 επηεκβξίνπ 1990, ηα εμήο:
«Γελ ππάξρεη θακία απνιχησο πεξίπησζε λα ππνρσξήζνπκε …Πξέπεη λα θαηαιάβνπλ
φινη φηη απηή ε κάρε ζα γίλεη ε κεηέξα φισλ ησλ καρψλ… ν Θεφο επηζπκεί εκείο λα
ζεθψζνπκε ην βάξνο ηεο κάρεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ έζλνπο θαη ηεο
αλζξσπφηεηαο, ηε κάρε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη ησλ ηεξψλ
πξνζθπλεκάησλ ηεο γεο ηνπ Ηξάθ...δελ ππάξρεη νχηε κία πηζαλφηεηα γηα νπνηαδήπνηε
ππνρψξεζε, γηα νπνηαδήπνηε ππνρψξεζε πξηλ δηεμαρζεί ε κάρε, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο
ηεο ηηκήο (εζηθήο), ηεο βαζηάο πίζηεο θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο, κε ζηφρν ηε λίθε»483.
Οη θηλήζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε ήηαλ μεθάζαξεο, ην Ηξάθ εηνηκαδφηαλ γηα πνιεκηθή
αλακέηξεζε.
Σν πξφβιεκα φκσο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη θαη νη
αμησκαηηθνί ησλ δπλάκεσλ ζηελ ανπδηθή Αξαβία έγθεηηαη ζην πνηνο ζα ήηαλ ν
δηθφο ηνπο επφκελνο ζηφρνο. Δίρε ζηαιεί ε επηρείξεζε «Αζπίδα ηεο Δξήκνπ», νη
δπλάκεηο νξγαλψλνληαλ, αιιά ην δήηεκα ήηαλ αλ ζα ιεηηνπξγνχζαλ κφλν ακπληηθά,
ή ζα πξνρσξνχζαλ ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη. ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν
481
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εθθξάδνληαλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε έλαλ πηζαλφ πφιεκν ησλ ΖΠΑ θαηά ηνπ Ηξάθ γηα
ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ484.
πλεπψο, γηα κηα αθφκε θνξά επηθξαηνχζε ζχγρπζε, ελψ κεηαμχ ησλ
πξσηαγσληζηψλ ζηελ νκάδα ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ ακεξηθαληθνχ επηηειείνπ
(Powell, Cheney, Wolfowitz) θπξηαξρνχζαλ ζπγθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ
ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή αλάκεημε ή φρη γηα ηελ άκεζε απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη.
Ο Τπνπξγφο Δμσηεξηθφο, Baker James, ήηαλ ελάληηα ζηελ αλάπηπμε κηαο επηζεηηθήο
ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο. Πίζηεπε φηη ν αληάκ ζα κπνξνχζε λα
εμαλαγθαζηεί λα απνρσξήζεη απφ ην Κνπβέηη, κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ. Ο
Powell ήηαλ επίζεο ππέξ ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζηξαηεγηθνχ απνθιεηζκνχ ηνπ Ηξαθηλνχ
εγέηε, ηνλ νπνίν αξγά ή γξήγνξα ζα πξνθαινχζαλ νη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο θαη νη
απνθιεηζκνί πνπ είραλ ήδε επηβιεζεί απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε485.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Dick Cheney θαη Brend Scowcroft ζεσξνχζαλ
αλαγθαία κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη. Ζ
παξακνλή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζην Κνπβέηη ζήκαηλε θαη ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ
πινχζησλ πεηξειαηνπεγψλ ηεο πεξηνρήο, δεκηνπξγψληαο ηεξάζηην πξφβιεκα
δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Σαπηφρξνλα, ν
Ηξαθηλφο εγέηεο βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε θπξηαξρίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ
Κφιπνπ, κε έληνλεο επεθηαηηθέο δηαζέζεηο θαη ζηα γχξσ θξάηε486. Σελ ζηξαηησηηθή
δξάζε επηδεηά θαη ν Wolfowitz, ν νπνίνο είρε πξνβιέςεη φηη αλ ην Ηξάθ απνθηήζεη
φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, ζα απνηεινχζε απεηιή γηα ηα πεηξέιαηα ηεο . Αξαβίαο
θαη ηνπ Κνπβέηη487.
Ο Ακεξηθαλφο πξφεδξνο George W. H. Bush, εθηηκψληαο ηνπο παξαπάλσ
θηλδχλνπο, ζπκθψλεζε κε ηνλ Dick Cheney, γηα ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε
ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο κε ζηφρν ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη. Μεηά
απφ δχν κήλεο επηβνιήο θπξψζεσλ θαη απνθιεηζκψλ, έβιεπε φηη ηα ςεθίζκαηα ησλ
484
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485
James Mann, Rise of the Vulcans, The History of Bush‟s War Cabinet, Penguin Books, USA, 2004,
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δεθαεηίαο ηνπ 70, είρε αζρνιεζεί κε ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο ζηελ Μ. Αλαηνιή θαη θπξίσο ζηελ πινχζηα
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ζηελ απνηξνπή δηαζπνξάο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζε κηθξά θξάηε.
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Ζλσκέλσλ Δζλψλ δελ είραλ θαλέλα ζεηηθφ απνηέιεζκα. Σελ ίδηα άπνςε είρε θαη ν
χκβνπινο ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ ζηα ζέκαηα Δζληθήο Αζθάιεηαο, Brend
Scowcroft, ν νπνίνο έβιεπε ηνλ πφιεκν σο εξγαιείν εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη σο ηελ
κφλε ιχζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη488.
Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ζηηο 10 Οθησβξίνπ 1990, ην ακεξηθαληθφ θέληξν
ιήςεο απνθάζεσλ ζρεδίαζε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη. Σν ζρέδην ρσξηδφηαλ
ζε ηέζζεξηο θάζεηο. Οη πξψηεο ηξεηο θάζεηο αθνξνχζαλ αεξνπνξηθέο επηδξνκέο, ελψ
ε ηέηαξηε θάζε αθνξνχζε ηε ρεξζαία επίζεζε. Ο ζρεδηαζκφο ησλ αεξνπνξηθψλ
επηζέζεσλ θαηλφηαλ ζηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ιεπηνκεξήο θαη
πιήξεο. Χζηφζν, έληνλεο αληηξξήζεηο ππήξραλ γηα ηελ πξννπηηθή ηεο ρεξζαίαο
επίζεζεο, φπνπ νη ακεξηθαληθέο δπλάκεηο ζα έξρνληαλ αληηκέησπεο κε έλαλ
εμαηξεηηθά νξγαλσκέλν θαη πνιπάξηζκν ζηξαηφ. Ο θφβνο δεκηνπξγίαο ελφο δεχηεξνπ
Βηεηλάκ μαλαδσληάλεςε, ζέηνληαο πξνο ην παξφλ ζην πεξηζψξην ηελ ηέηαξηε θάζε
ηνπ ζρεδίνπ489.
Ο George W. H. Bush ήζειε νπσζδήπνηε λα πεηχρεη απηή ε απνζηνιή
πξνάζπηζεο ησλ δσηηθψλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο θήκεο
ηεο ακεξηθαληθήο ππεξδχλακεο ήηαλ αλαγθαία. Πξνθεηκέλνπ λα κελ επαλαιεθζνχλ
ηα ηξαγηθά ιάζε ηνπ Βηεηλάκ, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο ήζειε λα είλαη ζίγνπξνο φηη
έρνπλ ζπγθεληξσζεί φιεο νη απαξαίηεηεο επηπιένλ δπλάκεηο ζηελ ανπδηθή Αξαβία
γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη. Σν δφγκα ηνπ πξνέδξνπ Reagan γηα καδηθέο
δπλάκεηο ηθαλέο λα αθαλίζνπλ ηνλ ερζξφ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απνηεινχζε
ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ George W. H. Bush.
Χζηφζν, νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ ζπλέρηδαλ λα πηζηεχνπλ φηη
ππήξραλ πεξηζψξηα απνθπγήο ηνπ πνιέκνπ θαη εμεχξεζεο κηα εηξεληθήο ιχζεο κέζσ
ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ. πλέρηδαλ λα ζεσξνχλ ηνλ πφιεκν σο έζραηε επηινγή. Ζ
ηάζε ησλ αμησκαηνχρνη λα έρνπλ απφιπηε εκπηζηνζχλε θαη ζηγνπξηά ζηηο αξρηθέο
ηνπο ζέζεηο απνηειεί έλα αθφκε ζθάικα πνπ νδεγεί ζε ζεκαληηθέο παξαλνήζεηο. Ζ
πνιηηηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ πνπ εθαξκφδεη ε θπβέξλεζε George W. H. Bush, δελ
κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή, φηαλ δελ ππάξρεη ην πιενλέθηεκα απηνχ πνπ ην
αζθεί.
Σν ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν, κε λφκν, παξφηξπλε ηνλ George W. H. Bush λα
488

Woodward Bob, The Commanders, εθδφζεηο Πνληίθη, Αζήλα, 1991, ζει 169-170.
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δηαζθαιίζεη ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε φισλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
ζηξαηησηηθή επηρείξεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη, ελψ ηαπηφρξνλα
ζπκθψλεζε κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζθιεξψλ εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ θαηά ηνπ
Ηξάθ490.
ηηο 29 Ννεκβξίνπ 1990, ην ςήθηζκα 678, ην δσδέθαην ζε κηα ζεηξά απφ
απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ελέθξηλε ηε ρξήζε
φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ γηα ηελ απνρψξεζε ηνπ Ηξάθ απφ ην Κνπβέηη κέρξη ηηο
15 Ηαλνπαξίνπ 1991491. Σν ςήθηζκα απηφ ππήξμε απνηέιεζκα ηεο δηπισκαηηθήο
επηηπρίαο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ George W.H. Bush. To ακεξηθαληθφ επηηειείν
θαηάθεξε λα ζπζπεηξψζεη έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ θξαηψλ θαηά ηνπ Ηξάθ. Απηφ ήηαλ
θαη ην ηειεπηαίν ηειεζίγξαθν απέλαληη ζηνλ αληάκ Υνπζεΐλ. Ζ

ζπκκαρία

απνηεινχληαλ απφ 16 θξάηε αλάκεζα ζηα νπνία ππήξμαλ θαη θξάηε ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο φπσο ε Αίγππηνο, ε πξία, ην Αθγαληζηάλ θαη ην Παθηζηάλ, αιιά θαη ε
πάιαη πνηέ αληίπαιε ππεξδχλακε, ε νβηεηηθή Έλσζε. Ζ ζπλνρή ησλ πεξηζζνηέξσλ
αξαβηθψλ θξαηψλ ζην πιεπξφ ησλ ΖΠΑ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη, ππήξμε
ε πην ζεκαληηθή ηζηνξηθή ζηηγκή εθαξκνγήο ζπιινγηθήο ζπλεξγαζίαο θαη δξάζεο
ελάληηα ζηελ ξεηνξηθή ηνπ παλαξαβηζκνχ, ππέξ ηνπ νπνίνπ δήζελ κάρνληαλ ν
Ηξαθηλφο εγέηεο θαη ηθαλνπνηνχζε κέρξη ηψξα ηα θηιφδνμα ζρέδηα ηνπ492.
Καη ελψ ζηα Ζλσκέλα Έζλε επηθξαηνχζε κηα ηθαλνπνίεζε γηα ηελ
δπλαηφηεηα άζθεζεο πίεζεο απέλαληη ζηνλ αληάκ Υνπζεΐλ, κε ζηφρν ηελ
απνρψξεζή ηνπ απφ ην Κνπβέηη, κηα δεκφζηα δήισζε ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ
Bush άιιαμε ηα δεδνκέλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο δήισζε κηα
κέξα κεηά ηνλ επηηπρή ζξίακβν ζην πκβνχιην Αζθαιείαο: «…σζηφζν ζα
κπνξνχζακε λα θάλνπκε άιιν έλα βήκα γηα ράξε ηεο εηξήλεο… επηπιένλ δεηάσ απφ
ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, James Baker λα πάεη ζηελ Βαγδάηε γηα λα δεη ηνλ αληάκ
Υνπζεΐλ …ζε ρξφλν πνπ ζα νξίζνπλ ακνηβαία νη δχν ρψξεο, αλάκεζα ζηηο 15
Γεθεκβξίνπ θαη ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ ηνπ λένπ έηνπο»493.
490
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Ζ δήισζε απηή θαηέζηξεςε ηηο επλντθέο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο πνιηηηθήο
ηνπ εμαλαγθαζκνχ ζηνλ αληάκ Υνπζεΐλ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο :
 Πξψηνλ, ε πξνζθνξά πξφηαζεο εηξήλεο θαη έλαξμεο δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ην
Ηξάθ, σο έλδεημε θαιήο ζέιεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ Ακεξηθάλσλ,
κεηαθξαδφηαλ απφ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε σο κήλπκα αδπλακίαο ησλ ηειεπηαίσλ
λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Απφ εδψ θαη πέξα νη φπνηεο απεηιέο θαηά
ηνπ Ηξάθ αιιά θαη φια ηα κέζα πίεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ΖΠΑ ζα
έπεθηαλ ζην θελφ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα αζθεί θαλείο απφ ηελ κία κέηξα
εμαλαγθαζκνχ θαη απφ ηελ άιιε λα δίλεη πεξηζψξηα ζπκβηβαζκνχ θαη
δηαπξαγκαηεχζεσλ.
 Γεχηεξνλ, νη Ακεξηθαλνί δελ θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θαηάζηαζε
θφβνπ θαη αδηεμφδνπ, πνπ δελ ζα άθελε πεξηζψξην ζηνλ Ηξαθηλφ εγέηε λα κε
ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηνπ ηειεζηγξάθνπ. Ο Πξφεδξνο George W. H.
Bush απέηπρε λα πξνζθέξεη θάπνην ζεκαληηθφ αληάιιαγκα, κε ην νπνίν ζα
εμαλάγθαδε ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ λα απνζχξεη ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ απφ ην
Κνπβέηη. Ζ ζεσξία ηνπ εμαλαγθαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξέπεη νη
ιήπηεο απνθάζεσλ λα γλσξίδνπλ θαιά ηη αθξηβψο ζέινπλ απφ ηνλ αληίπαιν,
πψο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα επείγνπζα θαηάζηαζε, πψο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα
θιίκα κέζα ζην νπνίν δελ ππάξρεη θάπνηα άιιε επηινγή γηα ηνλ αληίπαιν,
παξά λα πξνζαξκνζζεί κε ηηο ζέζεηο ηνπο, αθφκε θαη ε πξνζθνξά θάπνησλ
ζεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνέθππηαλ, αλ ν αληίπαινο ππνρσξνχζε, θαίλεηαη
φηη

δελ

ρξεζηκνπνηήζεθε

ζσζηά

απφ

ηνπο

Ακεξηθαλνχο

ιήπηεο

απνθάζεσλ494.
 Σξίηνλ, ε ζηάζε απηή απνδείθλπε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πνιέκνπ
Ηξάλ-Ηξάθ, φηη θαη εδψ νη Ακεξηθαλνί είλαη αδχλαην λα αληηιεθζνχλ ηελ
θνπιηνχξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε. Ζ παγησκέλε πίζηε
φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα απνθπγήο ηνπ πνιέκνπ κε ην Ηξάθ, έξρεηαη λα
εληζρχζεη ηε ζεσξία ηνπ Jervis ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζπρλά νη αμησκαηνχρνη
ηνπ θέληξνπ ιήςεο απνθάζεσλ ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ φηη νη ππφινηπνη
αληηιακβάλνληαη ηηο πξνζέζεηο ηνπο φπσο πξαγκαηηθά ηηο ζέηνπλ495. Ζ θίλεζε
Presidential Library Museum, Public Papers 1990, 31 November 1990, available at:
www.bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.
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θαιήο ζέιεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ΖΠΑ, κεηαθξάζηεθε απφ ηελ πιεπξά ηνπ
αληάκ σο θίλεζε αδπλακίαο θαη ππνρψξεζεο.
 Σέηαξηνλ, απηή ε δήισζε απνθάιπςε ηελ κε άςνγε ζπλεξγαζία ηνπ
Πξνέδξνπ George W. H. Bush κε ην επηηειείν ηνπ, ην θέληξν ιήςεο θαη
ζρεδηαζκνχ ησλ απνθάζεσλ, ην νπνίν είρε πιήξε άγλνηα γηα ηηο δειψζεηο
απηέο. Ο ίδηνο πίζηεπε φηη κε ηελ έλδεημε θαιήο ζέιεζεο, ζα κπνξνχζε λα
εμαλαγθάζεη ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ λα ππνρσξήζεη, αιιά παξάιιεια ζα
απνδείθλπε ζην δχζπηζην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν φηη ήηαλ ζε ζέζε λα
εμαληιήζεη φια ηα κέζα ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ θαη κεηά λα πξνζθχγεη ζε
πφιεκν496.
Απνηέιεζκα ησλ δειψζεσλ ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ ζην θάιεζκα ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ γηα δηαπξαγκαηεχζεηο, ήηαλ ν Ηξαθηλφο εγέηεο λα δερηεί κηα
ζπλάληεζε ηνπ Ηξαθηλνχ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, Tariq ‗Aziz, κε ηνλ Ακεξηθαλφ
νκφινγφ ηνπ, James Baker, ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 1991, ζηε Γέλνβα. Ο George W. H.
Bush δήισλε ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ ηα εμήο: « ειπίδσ φηη ε απνδνρή απηήο ηεο
ζπλάληεζεο ππνδεηθλχεη κηα απμεκέλε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη κηα πξφζεζε λα
ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε ζέζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα
απφ ηα 12 ςεθίζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη
ζπκβηβαζκφο ή δηαπξαγκάηεπζε ... θαη ηψξα είλαη ε ψξα γηα ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ λα
απαληήζεη ζηηο εθθιήζεηο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηνο... ε απνζηνιή ηνπ James Baker,
είλαη λα κεηαβηβάζεη ζην Ηξάθ ηελ ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ απφθαζε ηεο
δηεζλνχο θνηλφηεηαο λα δξάζεη θαηά ηεο ηξαθηλήο εηζβνιήο ζην Κνπβέηη. Σν Ηξάθ
γλσξίδεη ήδε ηη είλαη απαξαίηεην: ε πιήξεο, άκεζε θαη ρσξίο φξνπο απνρψξεζε φισλ
ησλ ηξαθηλψλ δπλάκεσλ απφ ην Κνπβέηη θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο λφκηκεο
θπβέξλεζεο ηνπ Κνπβέηη»497.
Γπζηπρψο, ε ζε κάθξνο ζπλάληεζε ησλ δχν πιεπξψλ δελ έθεξε θαλέλα
απνηέιεζκα. Ο Ηξαθηλφο εγέηεο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα απνρσξήζεη απφ ην
Κνπβέηη. Αθφκε, ν Tariq ‗Aziz αξλήζεθε λα παξαδψζεη ζηνλ Ηξαθηλφ εγέηε θαη ηελ
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ηειεπηαία επηζηνιή πνπ πξνέδξνπ George W. H. Bush πξνο ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ498.
Παξά ηηο θηλήζεηο θαιήο ζέιεζεο ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ ήηαλ νινθάλεξν απφ ηε
ζηηγκή ηεο εηζβνιήο ηνπ Ηξάθ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1990, φηη ην Ηξάθ δελ είρε ζθνπφ λα
παξαδψζεη ηα φπια θαη λα απνρσξήζεη απφ ην Ηξάθ. Οη δειψζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε
δελ απνδείθλπαλ ππνρψξεζε.
Χζηφζν, εμαθνινπζνχζε ζηε ζθέςε πνιιψλ πςειψλ αμησκαηνχρσλ, φπσο
ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ, Colin Powell, λα θπξηαξρεί ε
πηζαλφηεηα λα ππνρσξήζεη ν αληάκ Υνπζεΐλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ζηεξηδφκελνη
ζην γεγνλφο ηεο απειεπζέξσζεο Ακεξηθαλψλ θαη δπηηθψλ νκήξσλ πξηλ δχν
βδνκάδεο απφ ην Κνπβέηη499. Απηή ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε ζηεξηδφηαλ ζηα εμήο:
 Τπήξρε ε ηζρπξή πεπνίζεζε φηη κφιηο ν Ηξαθηλφο εγέηεο ζα αληίθξηδε ηηο
καδηθέο άξηηα νξγαλσκέλεο δπλάκεηο ησλ ΖΠΑ, δελ ζα είρε άιιε επηινγή απφ
ηελ ππνρψξεζε. Γηα άιιε κηα θνξά, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη βιέπνπλ
θαη εξκελεχνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε απφ ηε δηθή ηνπο νξζνινγηθή
νπηηθή γσλία, ρσξίο λα εζηηάδνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπ αληηπάινπ.
 Αθφκε ζεσξνχζαλ φηη ν αληάκ ήηαλ έλαο αδίζηαθηνο άλζξσπνο πνπ ζα
έθαλε ηα πάληα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο θαη ζπλεπψο ην πην πηζαλφ
ήηαλ λα ππνρσξήζεη παξά λα δηαθηλδπλέςεη ηελ πνιηηηθή ηνπ ζέζε. Δμάιινπ
νη Ακεξηθαλνί είραλ μαλαδεί ην θαηλφκελν απηφ θαη ζην παξειζφλ, φηαλ ν
αληάκ Υνπζεΐλ παξαηηήζεθε απφ φιεο ηηο εδαθηθέο θαηαθηήζεηο πνπ είρε
θεξδίζεη θαηά ηνλ πφιεκν κε ην Ηξάλ. Απηή ε θίλεζε ηνπ αληάκ, ζχκθσλα
κε αλάινγεο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο, ζηάζεθε ηθαλή γηα λα δψζεη ηελ
αηζηνδνμία ζηνπο Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο φηη ν Ηξαθηλφο εγέηεο ζα
ιεηηνπξγήζεη θαη πάιη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζα απνρσξήζεη ηελ ηειεπηαία
ζηηγκή.
Μέρξη ηελ ιήμε ηνπ ηειεζηγξάθνπ, ζπλερίδνληαλ νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ
κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο πηζαλέο θηλήζεηο ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε. Αμησκαηνχρνη ηεο CIA ζεσξνχζαλ πσο αλ ν αληάκ
ζπλεηδεηνπνηνχζε ην κέγεζνο ησλ δπλάκεσλ πνπ είραλ παξαηαρζεί ελαληίνλ ηνπ θαη
498
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ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο λα πξνρσξήζνπλ ζε
πφιεκν, ζα απνζπξφηαλ500.
Απφ ηελ άιιε, αμησκαηνχρνη ηεο DIA, εμέθξαδαλ ηελ θάζεηε αληίξξεζή
ηνπο, πηζηεχνληαο φηη ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξάζκαηα ηνπο έθεξλαλ κπξνζηά ζηελ
επαλάιεςε ηνπ θιαζζηθνχ ιάζνπο πνπ είρε γίλεη πξηλ ηελ ηξαθηλή εηζβνιή ζην
Κνπβέηη.

Καη ηφηε νη αμησκαηνχρνη ηεο CIA θνηηνχζαλ ηελ θαηάζηαζε ζηνλ

Πεξζηθφ Κφιπν απφ κηα πεξηνξηζκέλε δπηηθή νπηηθή γσλία. Έζεηαλ ηνλ εαπηφ ηνπο
ζηε ζέζε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θαη έβιεπαλ φηη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζα αληηδξνχζε θαη ν
αληάκ Υνπζεΐλ, παξαβιέπνληαο ην γεγνλφο φηη ν Ηξαθηλφο εγέηεο κπνξνχζε λα
θεξζεί κε νξζνινγηζηηθά.
Οη αμησκαηνχρνη ηεο DIA ήηαλ ζίγνπξνη φηη ν Ηξαθηλφο εγέηεο δελ έδηλε
ζεκαζία ζηελ δχλακε ησλ Ακεξηθαλψλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, αιιά ήηαλ
επηθεληξσκέλνο ζηνπο δηθνχο ηνπ ζθνπνχο εδξαίσζεο ησλ ηξαθηλψλ δπλάκεσλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ. Αλ ήηαλ λα ππνρσξήζεη δελ ζα νπιηδφηαλ ζαλ αζηαθφο ζην
εζσηεξηθφ ηνπ Κνπβέηη κεηαθέξνληαο ζπλερψο ζηξαηεχκαηα501.
Ζ

πιεηνςεθία

ησλ

Ακεξηθαλψλ

αμησκαηνχρσλ

εμαθνινπζνχζε

λα

παξεξκελεχεη ηηο θηλήζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε. Γελ ήηαλ ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ
ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ αληάκ λα παξακείλεη ζην Κνπβέηη, θπξίσο επεηδή δελ
κπφξεζαλ λα ςπρνινγήζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ζε επξχηεξν πιαίζην λα
εμεγήζνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ.
Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη γηα ην κφλν πνπ ήηαλ ζίγνπξνη, ήηαλ φηη κε ηελ
ιήμε ηνπ ηειεζηγξάθνπ ζα πξέπεη λα είλαη παλέηνηκνη λα πξνρσξήζνπλ ζηε
ζηξαηησηηθή επηρείξεζε, ε νπνία ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο ζα κεηνλνκαδφηαλ απφ
«Αζπίδα ηεο Δξήκνπ» ζε «Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ». Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ησλ ηεζζάξσλ θάζεσλ θαζνξίζηεθε ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο
ηνπ ηειεζηγξάθνπ, δειαδή ζηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 1991, νπφηε θαη ζα μεθηλνχζαλ νη
αεξνπνξηθνί βνκβαξδηζκνί502.
Σν ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν αθφκε δελ είρε δψζεη ηελ έγθξηζή ηνπ γηα ην
ζρέδην επίζεζεο θαη κάιηζηα γηα ηελ ηέηαξηε θάζε ηνπ ζρεδίνπ πνπ αθνξνχζε ηε
500

―Memorandum on Influencing Iraq: Three Scenarios to End the Gulf Crisis‖, 19 December 1990,
Directorate of Intelligence, Office of Near Eastern and South Asian Analysis, Central Intelligence
Agency, available at: http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000695242/DOC_0000695242.pdf.
501
Brian Shellum, ―A Chronology of Defense Intelligence in the Gulf War: A Research Aid for
Analysts‖,
Defense
Intelligence
Agency
(DIA),
History
Office,
July
1997,
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB39/document16.pdf.
502
―Operation Desert Shield‖, Military issues, Global Security Organization, www.globalsecurity.org.

185

ρεξζαία επέκβαζε, γεγνλφο πνπ απνδείθλπε φηη ν θφβνο κεηαηξνπήο ηεο επηρείξεζεο
ζε έλα λέν Βηεηλάκ θπξηαξρνχζε, παξά ηε ζπγθέληξσζε καδηθψλ δπλάκεσλ ζηελ
πεξηνρή θαη ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ φηη ε λίθε ήηαλ κε ην
κέξνο ηνπο503.
Σειηθά ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Κνγθξέζνπ ήξζε ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 1991,
κεηά απφ ππφζρεζε ηεο θπβέξλεζεο Bush γηα κηα ηειεπηαία πξνζπάζεηα
επηθνηλσλίαο κε ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε. Ζ πξνζπάζεηα απηή πεξηειάκβαλε κηα ζπλάληεζε
κεηαμχ ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Ηξάθ, ε νπνία θαζνξίζηεθε
ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 1991504. Ζ ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ δχν πςειψλ αμησκαηνχρσλ δελ
έθεξε θαλέλα απνιχησο απνηέιεζκα, γεγνλφο πνπ φιν θαη ελίζρπε ηελ ζέζε φηη ν
Ηξαθηλφο εγέηεο δελ ππήξρε πεξίπησζε λα ππνρσξήζεη, εμαληιψληαο φιεο ηηο
δηπισκαηηθέο κεζφδνπο επίιπζεο ηεο θξίζεο.
Ο Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο έρνληαο πιένλ εμαζθαιίζεη ηελ λνκηκφηεηα ηεο
έλαξμεο ηεο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη απφ ηηο
ηξαθηλέο δπλάκεηο, πεξίκελε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ηειεζηγξάθνπ, ρσξίο πιένλ
λα πηζηεχεη ζηελ ππνρψξεζε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε.
Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ απέηπραλ, γηα
άιιε κηα θνξά, λα θαηαλνήζνπλ απφ ηελ αξρή ηεο εηζβνιήο ηνπο ζηφρνπο ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε. Ζ φιε δηαδηθαζία κέρξη ηελ απφθαζε επέκβαζεο ζπλνδεχηεθε απφ
κεγάιε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην πνηεο ζα ήηαλ νη θηλήζεηο ηνπο, πνην ζα ήηαλ ην
γεληθφ πιαίζην δξάζεο. Ζ αιιαγή ησλ ζηφρσλ ζηελ πνξεία ησλ δηαβνπιεχζεσλ ησλ
αμησκαηνχρσλ απνθάιππηε ηελ έιιεηςε θαζνξηζκνχ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ
αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο, κε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη ειηγκψλ.
Πξηλ πεξάζνπκε ζηελ εμέιημε ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ θαη ζην
απνηέιεζκά ηνπ, ζην ακεξηθαληθφ θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ επηθξαηνχζαλ ηα εμήο:
 Πξψηνλ, ε πιεηνςεθία ησλ αμησκαηνχρσλ ζεσξνχζε κέρξη θαη κηα κέξα πξηλ
ηε ιήμε ηνπ ηειεζηγξάθνπ, φηη ν Ηξαθηλφο εγέηεο κπνξεί λα νπηζζνρσξνχζε
θαη λα απνζπξφηαλ απφ ην Κνπβέηη, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηε ζεσξία ηνπ
Jervis ζρεηηθά κε ηα ζθάικαηα ζηα νπνία νδεγνχληαη νη αμησκαηνχρνη, φηαλ
εκκέλνπλ ζηηο αξρηθέο ηνπο ζέζεηο θαη βιέπνπλ ηα πξάγκαηα φπσο απηνί
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ζέινπλ λα βιέπνπλ, απνξξίπηνληαο ηελ εηζξνή ζεκαληηθψλ

αληηθαηηθψλ

πιεξνθνξηψλ505.
 Γεχηεξνλ, ε ρξήζε ησλ θπξψζεσλ θαη εμαλαγθαζηηθψλ κέηξσλ πνπ
εγθξίζεθαλ απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε δελ ήηαλ δπλαηφ λα έρνπλ απνηέιεζκα
φηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή δειψζεηο Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ, αιιά θαη ηνπ
ίδηνπ ηνπ Πξνέδξνπ George W. H. Bush άθελαλ πεξηζψξηα θηλήζεσλ ζηνλ
αληάκ Υνπζεΐλ. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ εμαλαγθαζκνχ απέηπρε, γηαηί πνιχ απιά
δελ εθαξκφζζεθε ζσζηά.
 Σξίηνλ, ε πάγηα αληίιεςε ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ φηη ν αληάκ ζα
ππνρσξνχζε κπξνζηά ζηε ζπγθέληξσζε ηεο παλίζρπξεο ζηξαηησηηθήο
δχλακεο ησλ ΖΠΑ αθφκε θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, θαλέξσλε ηελ πιήξε
άγλνηά ηνπο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε αιιά θαη ηελ
θνπιηνχξα ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ. Παξάιιεια, επηβεβαίσλε ην
ζεκαληηθφ ζθάικα ζην νπνίν πξνβαίλνπλ νη αμησκαηνχρνη, δειαδή λα
εξκελεχνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπ αληηπάινπ κφλν απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία.
 Σέηαξηνλ, ππήξρε ε πίζηε ζηελ θπβέξλεζε George W. H. Bush φηη ν αληάκ
Υνπζεΐλ ζα κπνξνχζε λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ εμνπζία κέζα απφ ην ίδην ην
πνιηηηθφ ζχζηεκα ή αθφκε θαη ηνλ ζηξαηφ θαη επνκέλσο δελ ήηαλ απαξαίηεην
λα επέκβνπλ ζε απηφ ην δήηεκα. Ο αληάκ είρε ζηειερψζεη φιεο ηηο
θπβεξλεηηθέο ζέζεηο κε άηνκα ηνπ ζηελνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο,
ρσξίο λα δηζηάδεη λα εθηειεί αθφκε θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ, φηαλ δελ ήηαλ
ππάθνπνη506. πλεπψο, ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ ππήξραλ ηζρπξέο νκάδεο
αληηθξνλνχλησλ.
 Πέκπηνλ, νη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη αμησκαηνχρνη ηνπ
θέληξνπ ιήςεο απνθάζεσλ απφ εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο ιεηηνπξγνχλ σο
θαηαιχηεο θαη θαζνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ κέιινληνο,
ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππ΄ φςηλ νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Ζ πεξίπησζε ηεο
ρξήζεο ησλ ρεκηθψλ φπισλ απφ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ ζην παξειζφλ,
ελίζρπζε ζεκαληηθά ηε ζθέςε ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ γηα ην αλ
ηειηθά ζα έπξεπε λα πξνβνχλ ζε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε θαηά ηνπ Ηξάθ.
Δπηπιένλ, ε ηξαγηθή εκπεηξία ηνπ Βηεηλάκ, δεκηνπξγνχζε πεξαηηέξσ
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ςπρνινγηθή πίεζε ζηνπο Ακεξηθαλνχο πνπ θνβνχληαλ κηα επαλάιεςε
ηέηνησλ γεγνλφησλ θαη ζην Ηξάθ θαη δπζθφιεπαλ ην έξγν γηα ηελ ιήςε
απφθαζεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο.
 Έθηνλ, ε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θηλήζεσλ
ζην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηελ αξρή κέρξη ηελ
απφθαζε γηα ηε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε θαηά ηνπ Ηξάθ, απνδείθλπε αθφκε
έλα ζεκαληηθφ ζθάικα πνπ νδήγεζε ζε ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο επηινγέο ηηο
ΖΠΑ. Οη ζηξαηεγηθέο άζθεζεο θαηεπλαζκνχ θαη εμαλαγθαζκνχ δελ
κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, φηαλ ν ερζξφο βξίζθεηαη ζε
πιενλεθηηθή ζέζε, φπσο βξηζθφηαλ ν Ηξαθηλφο εγέηεο.

Όηαλ νη

αμησκαηνχρνη δελ γλσξίδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο, ηε δνκή θαη ηε βάζε ησλ δηθψλ
ηνπο θηλήζεσλ, θαζψο θαη ησλ θηλήζεσλ ηνπ αληηπάινπ, δελ είλαη δπλαηφ λα
νδεγεζνχλ ζε νξζέο απνθάζεηο θαη θπξίσο ζηελ επηινγή άζθεζεο ηεο
θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο507.

3.2. Σν μέζπαζκα ηνπ Γεύηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ Κόιπνπ - ην
απνηέιεζκά ηνπ θαη ε επηβίσζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ
Με ηε ιήμε ηνπ ηειεζηγξάθνπ, ε επηρείξεζε «Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ» ηέζεθε
απεπζείαο ζε εθαξκνγή, φπσο είρε άιισζηε ζπκθσλεζεί. Οη ζηφρνη πνπ έπξεπε λα
επηηεπρζνχλ απφ ηηο ακεξηθαληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν
George W. H. Bush, ήηαλ νη εμήο:
 Άκεζε, νινθιεξσηηθή θαη ρσξίο φξνπο απνρψξεζε φισλ ησλ ηξαθηλψλ
δπλάκεσλ απφ ην Κνπβέηη
 Δθινγή λφκηκεο Κπβέξλεζεο ζην Κνπβέηη
 Απειεπζέξσζε θαη εμαζθάιηζε πξνζηαζίαο ησλ Ακεξηθαλψλ πνιηηψλ ζηελ
πεξηνρή
 Απνθαηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηηο ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ.
Ο Πξφεδξνο Bush δηεπθξίληζε φηη ε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ζα νινθιεξσλφηαλ κε
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ηελ επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ508.
Ζ πξψηε θάζε ηνπ ζρεδίνπ νινθιεξψζεθε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 1991 θαη
ζπλνδεχηεθε απφ καδηθέο αεξνπνξηθέο επηδξνκέο, πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο
θαηαζηξνθέο ζε ηξαθηλέο ζέζεηο λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο ζην Ηξάθ θαη ζην Κνπβέηη.
Αθξηβψο ηελ επφκελε κέξα, μεθίλεζε ε δεχηεξε θάζε ηεο ρεξζαίαο επέκβαζεο, θαηά
ηελ νπνία νη ακεξηθαληθέο θαη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο πεξηθχθισζαλ θαη θαηέζηξεςαλ
βφξεηα θαη λφηηα ηνπ Κνπβέηη φηη είρε απνκείλεη απφ ηηο ηξαθηλέο δπλάκεηο.
Ο αληάκ Υνπζεΐλ βξηζθφηαλ ζε απειπηζηηθή θαηάζηαζε. Ζ φιε ζηξαηεγηθή
ηνπ ήηαλ δηακνξθσκέλε κε βάζε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηνλ πφιεκν κε ην
Ηξάλ. Πίζηεπε φηη ε αεξνπνξηθή δχλακε ήηαλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο θαη φηη νη
νρπξσκέλεο ζέζεηο απνηεινχζαλ ην θχξην ζηνηρείν κηαο επηηπρεκέλεο άκπλαο.
Χζηφζν, ε πεξίπησζε ηνπ πνιέκνπ Ηξάλ-Ηξάθ δελ ήηαλ δπλαηφ λα ζπγθξηζεί ζε
κέγεζνο θαη έθηαζε κε ηελ επηρείξεζε «Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ». Ο Ηξαθηλφο εγέηεο
απέηπρε λα αληηιεθζεί θαη λα εθηηκήζεη ζε φξνπο ηζρχνο ηηο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο,
ελψ ππεξεθηίκεζε ηηο δηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο509. Ζ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζνκνηάζεη
ηνλ πφιεκν Ηξάλ-Ηξάθ κε ηνλ πφιεκν θαηά ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ
απνδείθλπε ηα ιάζε, ζηα νπνία ζπρλά πξνβαίλνπλ νη αμησκαηνχρνη ζην θέληξν
ιήςεο απνθάζεσλ, φηαλ αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο, κε ηνλ ίδην
επηηπρεκέλν ηξφπν πνπ είραλ εθαξκφζεη θαη ζην παξειζφλ510.
Σν κφλν ζεηηθφ ζηνηρείν ζηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ήηαλ
νη πξνζπάζεηέο ηνπ λα αλακείμεη ζηνλ πφιεκν θαη ην Ηζξαήι, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζπάζεη ηελ εχζξαπζηε ζπκκαρία ησλ κνπζνπικαληθψλ θξαηψλ κε ηηο ΖΠΑ θαη λα
αλαγθάζεη ηνπο αληηπάινπο ηνπ λα νδεγεζνχλ πξφσξα ζε αλαθσρή κε επλντθνχο γηα
ηνλ ίδην φξνπο. Όκσο θαη απηή ε θίλεζή ηνπ πνπ ζηεξηδφηαλ ζηελ επηηπρεκέλε
πνιηηηθή πνπ είρε αζθήζεη ζην παξειζφλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ξεηνξηθή ηνπ έρζξα
θαηά ηνπ Ηζξαήι, απέηπρε. Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη ν Ηξαθηλφο εγέηεο δελ ήηαλ ζε
ζέζε λα αληηιεθζεί φηη ηψξα ηα πξάγκαηα ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθά ζε ζχγθξηζε κε
ηα δεδνκέλα ηνπ πνιέκνπ Ηξάλ-Ηξάθ511.
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χκθσλα κε Ηξαθηλνχο αμησκαηνχρνπο, ν αληάκ Υνπζεΐλ βξηζθφηαλ ζε
θαηάζηαζε ςπρνινγηθήο θαηάξξεπζεο, πηζηεχνληαο φηη ην ηέινο ήηαλ πνιχ θνληά.
Θεσξνχζε πνιχ πηζαλή ηελ είζνδν ησλ Ακεξηθαλψλ ζηελ Βαγδάηε. Οη ζηξαηησηηθέο
δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαλ ζην θέληξν ηεο ηξαθηλήο πξσηεχνπζαο ήηαλ ειάρηζηεο, ελψ
νη Φξνπξέο ηεο Γεκνθξαηίαο βξίζθνληαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζην πεδίν ηεο κάρεο
ζην Κνπβέηη θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα φζεο είραλ απνκείλεη, ζα είραλ
δηαζθνξπηζηεί. Ο Ηξαθηλφο εγέηεο ήηαλ έηνηκνο λα ιπγίζεη ζηηο πηέζεηο ησλ
ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ. Χζηφζν, ε απφθαζε ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ λα
ηεξκαηίζεη ηνλ πφιεκν ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1991 ήξζε σο ζσηεξία γηα απηφλ512.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεξζαίαο επηρείξεζεο, κέζα ζε δηάζηεκα πέληε εκεξψλ,
νη ΖΠΑ θαη νη ζχκκαρνί ηνπο είραλ θαηαθέξεη λα απειεπζεξψζνπλ ην Κνπβέηη, λα
εθδηψμνπλ ηνπο Ηξαθηλνχο θαη λα ζψζνπλ ηνπο Ακεξηθαλνχο πνιίηεο, νη νπνίνη
θξαηνχληαλ σο φκεξνη. Ζ εθινγή λφκηκεο θπβέξλεζεο ζα ήηαλ θαη απηή ζηα άκεζα
ζρέδηα, κε ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ. πλεπψο, νη ηξεηο απφ ηνπο ηέζζεξηο ζηφρνπο
είραλ επηηεπρζεί. Χζηφζν, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη γλψξηδαλ θαιά φηη γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηέηαξηνπ ζηφρνπ ζα έπξεπε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ
απνκάθξπλζε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε απφ ηελ εμνπζία. Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο πεξηνρήο
εμαξηηφηαλ ζεκαληηθά απφ ηε δηαηήξεζε ή φρη ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.
Ο πνιηηηθφο

φκσο απηφο ζηφρνο δελ είρε πεξηιεθζεί ζην ςήθηζκα ηνπ

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ θαη δελ βξηζθφηαλ ζηα άκεζα ζρέδηα ηνπ
θπβεξλεηηθνχ επηηειείνπ ηνπ George W. H. Bush.

Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη

δήισλαλ: «ν ζηφρνο καο είλαη ε απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη θαη φρη ε αλακφξθσζε ηνπ
Ηξάθ. Γελ έρνπκε ζθνπφ λα εκπιαθνχκε ζε εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο ζην Ηξάθ»513.
Δπνκέλσο, δελ ππήξρε λνκηκφηεηα γηα κηα ηέηνηνπ είδνπο θίλεζε, ε νπνία κπνξνχζε
λα νδεγήζεη ζηε δηάζπαζε ηεο ζπκκαρίαο θαη ζηελ καθξνρξφληα εκπινθή ησλ ΖΠΑ
ζην Ηξάθ, δσληαλεχνληαο κλήκεο απφ ην Βηεηλάκ. Δμάιινπ, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο
πίζηεπε αθξάδαληα φηη ε θαηάξξεπζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζα εξρφηαλ απφ ην
εζσηεξηθφ, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εηηεκέλσλ ρσξψλ514.
Αθφκε, ε ζπκκαρία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ επηδίσθε ηελ απνδπλάκσζε ηνπ
Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα κελ απνηειεί απεηιή γηα ηε γχξσ πεξηνρή. ε θακία πεξίπησζε
512
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δελ ήζειε έλα νινθιεξσηηθά θαηεζηξακκέλν Ηξάθ. Έλα ηέηνην ελδερφκελν, ζα
νδεγνχζε ζε δηάιπζε ηεο εδαθηθήο ηξαθηλήο θπξηαξρίαο, ζε αιιαγή ζπλφξσλ, ζε
αλαηξνπή ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο ζηελ πεξηνρή θαη ζε πηζαλέο δηακάρεο κεηαμχ ησλ
θξαηψλ ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη ίζσο επξχηεξα ηεο Μέζεο Αλαηνιή. Πην
ζπγθεθξηκέλα, αλαιπηέο ηφληδαλ φηη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ην Ηξάθ ζα κπνξνχζε
λα δηαζπαζζεί ζε ηξεηο επαξρίεο: ηνπο νπλίηεο Μνπζνπικάλνπο (ππνζηεξηθηέο ηνπ
αληάκ) ζην θέληξν ηεο Βαγδάηεο θαη ζηα πεξίρσξα, ηνπο ηίηεο Μνπζνπικάλνπο,
ζηνλ λφην θαη ηνπο Κνχξδνπο ζηνλ βνξξά515.
Δπηπιένλ, ζην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ πνιινί ήηαλ εθείλνη
πνπ ππνζηήξηδαλ φηη αλ νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πξνρσξνχζαλ πξνο ηελ ηξαθηλή
πξσηεχνπζα, ήηαλ πνιχ πηζαλφ λα ζπλαληνχζαλ ηζρπξή αληίζηαζε απφ ηξαθηλέο
δπλάκεηο

πηζηά

αθνζησκέλεο

ζηνλ

αληάκ

Υνπζεΐλ,

κε

απνηέιεζκα

λα

απνδεθαηηζηνχλ ή ην ιηγφηεξν λα κπιέμνπλ ζε έλαλ αδηάθνπν θιεθηνπφιεκν.
Δπίζεο ππήξρε θαη ν θφβνο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ 516. Απηή ε
ηάζε ππεξεθηίκεζεο ηεο νξγάλσζεο ησλ ηξαθηλψλ δπλάκεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο
Βαγδάηεο απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο ήηαλ, φπσο απνδείρηεθε, πιήξσο ιαλζαζκέλε. Ζ
ηάζε ησλ αμησκαηνχρσλ λα ππεξεθηηκνχλ ζπρλά ηνλ αληίπαιν θαη λα ηνλ ζεσξνχλ
θαιχηεξα νξγαλσκέλν απφ απηνχο, νδεγεί ζε ζεκαληηθέο παξαλνήζεηο517. Απηφ έγηλε
θαη ζην Ηξάθ, φηαλ ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο έραζε ίζσο ηελ θαιχηεξε ρξνληθή ζηηγκή
λα αλαηξέςεη ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ θαη λα απαιιάμεη ηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ απφ
κηα ζεκαληηθή απεηιή. Αληίζεηα, πξνηίκεζε λα πξνρσξήζεη ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ
πνιέκνπ518.
Οη ΖΠΑ πίζηεπαλ φηη ε απνδνρή ησλ ζθιεξψλ κέηξσλ πνπ επέβαιαλ ηα
δψδεθα (12) ςεθίζκαηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε ζα κείσλαλ
ηφζν ηε δχλακή ηνπ, πνπ δελ ζα απνηεινχζε ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ πεξηνρή. Ο
Ηξαθηλφο εγέηεο δελ είρε άιιε επηινγή απφ ην λα απνδερηεί ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ
πνιέκνπ. Απηφ φκσο πνπ εμέπιεμε ηνπο Ακεξηθαλνχο ήηαλ φηη ακέζσο κεηά ηελ
θαηάπαπζε ηνπ ππξφο, ν αληάκ Υνπζεΐλ δηαθήξπηηε ηε λίθε ηνπ Ηξάθ.

Πην

ζπγθεθξηκέλα δήισλε: «ηξαθηλέ ιαέ αληηζηάζεθεο κε επηηπρία απέλαληη ζηελ ζηξαηηά
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ησλ 30 ρσξψλ… πέηπρεο λα θαηαηξνπψζεηο ηελ αχξα ησλ ΖΠΑ, ηελ απηνθξαηνξία ηνπ
θαθνχ θαη ηνπ ηξφκνπ… νη Φξνπξέο καο έζπαζαλ ην θέληξν βάξνπο ησλ ερζξψλ καο
θαη ηνπο έδησμαλ καθξηά απφ ηα ζχλνξα. Δίκαζηε βέβαηνη φηη ν Πξφεδξνο Bush πνηέ
δελ ζα απνδερφηαλ θαηάπαπζε ππξφο, αλ δελ είρε πιεξνθνξεζεί απφ ηνπο ζηξαηεγνχο
ηνπ ηελ αλάγθε λα νπηζζνρσξήζεη κπξνζηά ζηελ εξσηθή ηξαθηλή γξνζηά ηνπ ζηξαηνχ
καο…»519.
Σα ιφγηα απηά είραλ κεγάιε απήρεζε ζηνπο απνγνεηεπκέλνπο Ηξαθηλνχο
πνιίηεο. Ο Ηξαθηλφο εγέηεο αλήθε ζε απηνχο ηνπο αξρεγνχο θξαηψλ, νη νπνίνη
θαηάθεξλαλ λα κεηαηξέπνπλ ηελ ήηηα ζε λίθε520. Ο αληάκ Υνπζεΐλ γλψξηδε θαιά,
φηη αθνχ γιίησζε απφ κηα πηζαλή εηζβνιή ησλ ΖΠΑ ζηε Βαγδάηε, ζα κπνξνχζε λα
αλαζηήζεη θαη πάιη ην Ηξάθ, παξά ηνπο επαρζείο φξνπο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
Δμάιινπ, δελ ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ θαηάθεξλε λα βγεη ζηελ επηθάλεηα. Απηήλ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ήηαλ αδχλαην λα θαηαιάβνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ, γηα κηα αθφκε
θνξά, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη. Γελ κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ φηη νη θηλήζεηο
ηνπ αληάκ δελ ζηεξίδνληαλ ζηνλ δπηηθφ ηξφπν ζθέςεο. Γελ είλαη δπλαηφλ ζηελ
πνιηηηθή θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, φινη νη αμησκαηνχρνη λα ζθέθηνληαη
θαη λα δξνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν521.
Οη δειψζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε πξνθάιεζαλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ΖΠΑ
κεγάιε αλαζηάησζε. Ζ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε θαη ην Κνγθξέζν, πνπ ήηαλ απφ
ηελ αξρή ελάληηα ζε κηα ρεξζαία επέκβαζε, θαηεγνξνχζαλ ηελ Κπβέξλεζε Bush φηη
φρη κφλν ελέπιεμε ηνπο Ακεξηθάλνπο ζε πφιεκν, αιιά δελ θαηάθεξε λα αθαηξέζεη
ηελ εμνπζία απφ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε, πνπ ηψξα παλεγχξηδε. Ζ απφθαζε ηνπ
Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ λα κελ επέκβεη ζηε Βαγδάηε, πξνθεηκέλνπ λα κε δερηεί
επηθξίζεηο απφ ηελ θνηλή γλψκε, θαίλεηαη φηη πξνθάιεζε αθξηβψο ην αληίζεην
απνηέιεζκα522.
Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη γλψξηδαλ φηη ζα ζπλαληνχζαλ ζεκαληηθέο
δπζθνιίεο ζηε δηαδηθαζία απεκπινθήο ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ απφ ηελ πεξηνρή
κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ κε ην Ηξάθ. Χζηφζν, ε δηαδηθαζία έλαξμεο κειέηεο
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ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ζρεδίνπ απεκπινθήο, κε φζν γίλεηαη κεγαιχηεξν φθεινο γηα ηηο
ΖΠΑ, δελ μεθίλεζε παξά κε ηε ιήμε ηεο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο. Ο θαλφλαο ηνπ
Powell φηη δελ πξέπεη λα μεθηλάο έλαλ πφιεκν, αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεηο
απνθαζίζεη πψο λα ηνλ ηειεηψζεηο, απνδεηθλχεη εηξσληθά ζηελ πξάμε απηφ πνπ
ζπλέβαηλε ζην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ. Δλψ είραλ αλαιψζεη
ζεκαληηθφ ρξφλν ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο, δελ θαζφξηζαλ ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηεξκάηηδαλ ηνλ πφιεκν, πξνθεηκέλνπ λα κε βξεζνχλ
αληηκέησπνη κε απξφνπηα γεγνλφηα θαη θηλδχλνπο, φπσο ζπλέβε κε ην μέζπαζκα
επαλαζηάζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάθ523.
Οη επαλαζηάζεηο ησλ ηηηψλ θαη ησλ Κνχξδσλ, ζην λφηην θαη ζην βφξεην Ηξάθ
αληίζηνηρα, ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ πξνθάιεζαλ επηπιένλ έθπιεμε θαη
αλαζηάησζε

ζηνπο

Ακεξηθαλνχο

αμησκαηνχρνπο524.

Αλ

βνεζνχζαλ

ηνπο

επαλαζηάηεο, ηφηε κπνξεί λα έδησρλαλ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία, αιιά
ζα πεηχραηλαλ θαη ζίγνπξν δηακειηζκφ ηνπ Ηξάθ, δεκηνπξγψληαο λέα πξνβιήκαηα
ζηελ πεξηνρή. Οη δηεθδηθήζεηο ησλ Κνχξδσλ γηα δεκηνπξγία αλεμάξηεηνχ θξάηνπο
ζηα βφξεηα ηνπ Ηξάθ ζα είραλ απνζηαζεξνπνηεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ζηελ Σνπξθία.
Σαπηφρξνλα, νη επαλαζηάζεηο ησλ ηηηψλ ζηα λφηηα ηνπ Ηξάθ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
ηζιακηζηέο ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Ηξάλ, κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζε κηα κειινληηθή
αλαδσπχξσζε ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ, εκπιέθνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν
ηηο ΖΠΑ ζε κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα αβέβαηεο ιχζεο. Μπξνζηά ζε απηνχο ηνπο
θφβνπο, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη έθξηλαλ φηη δελ είραλ θαιχηεξε επηινγή απφ ην
λα κελ ππνζηεξίμνπλ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ ζηελ θαηάπλημε ησλ επαλαζηάζεσλ,
αθφκε θαη αλ δεκηνπξγνχζαλ νη θηλήζεηο απηέο αλαζηάησζε ζηελ ακεξηθαληθή θνηλή
γλψκε.
Απηά ηα δηιήκκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη πήγαδαλ
απφ ηε δπζθνιία ζπλδπαζκνχ ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ ζε
πεξηνξηζκέλνπο πνιέκνπο, φπσο ήηαλ θαη ν πφιεκνο θαηά ηνπ Ηξάθ. Όπσο πνιχ
ζσζηά ζέηεη ν Clausewitz ζην έξγν ηνπ Πεξί Πνιέκνπ, νη πεξηνξηζκέλνη πφιεκνη
κάρνληαη γηα πεξηνξηζκέλνπο πνιηηηθνχο ζθνπνχο, ζε ζρέζε κε ηνπο νινθιεξσηηθνχο
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πνιέκνπο, ζηνπο νπνίνπο επηηπγράλνληαη φινη νη πνιηηηθνί ζηφρνη525. Ζ κε
απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη νη
ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πνιηηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο
ζπκκαρίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, άθεζε κεηέσξα πνιιά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη
απνηέιεζε κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο κηαο λέαο ζηξαηησηηθήο ρεξζαίαο επέκβαζεο
ζην Ηξάθ ην 2003.
Ο αληάκ Υνπζεΐλ θαηάθεξε λα πλίμεη ηηο επαλαζηάζεηο ησλ Κνχξδσλ θαη
ηηηψλ, παξά ηηο ζεκαληηθέο απψιεηεο ηνπ ηξαθηλνχ ζηξαηνχ. Ο ιφγνο ηνπ ήηαλ ηφζν
ηζρπξφο, πνπ κπφξεζε λα ζπζπεηξψζεη

ηηο δηαιπκέλεο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο.

Ακέζσο κεηά, ν Ηξαθηλφο εγέηεο πξνρψξεζε ζε εθθαζαξίζεηο κε έκπηζησλ
ζηξαηεγψλ ηνπ, θάηη πνπ είρε θάλεη θαη κε ην ηέινο ηνπ Πνιέκνπ Ηξάλ-Ηξάθ. Ζ
ζηειέρσζε φισλ ησλ ζέζεσλ ηφζν ζε πνιηηηθφ, δηνηθεηηθφ, φζν θαη ζηξαηησηηθφ
επίπεδν, έγηλε απφ αλζξψπνπο ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αληάκ
θαη ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ απφ ην Tikrit (γελέηεηξα ηνπ αληάκ)526. Οη φπνηεο ειπίδεο
ησλ ΖΠΑ, γηα απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ απφ ηελ εμνπζία ηνπ Ηξάθ εθ ησλ έζσ,
έπεθηαλ ζην θελφ.
Αθφκε, ν Ηξαθηλφο εγέηεο αλαγθάζηεθε λα δερζεί σο φξνπο γηα ηνλ
ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ, φρη κφλν ηηο δψλεο απαγφξεπζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ
πηήζεσλ ζηνλ βνξξά θαη ζηνλ λφην ηνπ Ηξάθ, αιιά θαη ηνλ φξν λα θαηαζηξέςεη ηα
φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο (ππξεληθά, βηνινγηθά θαη ρεκηθά), θαζψο θαη ηηο
εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηνπο527.
Οη απαγνξεχζεηο θαη νη ζεκαληηθέο θπξψζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ηφζν απφ ηηο
ζπκκαρηθέο δπλάκεηο φζν θαη απφ ηηο ΖΠΑ, είραλ δξακαηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ
επηβίσζε ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηψλ.

Χζηφζν, νη δπηηθνί πνιηηηθνί εγέηεο είραλ

παξαιείςεη ην γεγνλφο φηη ν ηξαθηλφο ιαφο είρε εθπαηδεπηεί εδψ θαη ρξφληα λα
αληέρεη ζηηο θαθνπρίεο. Ζ επηξξνή πνπ αζθνχζε ν αληάκ ζηνλ ιαφ ηνπ ήηαλ ηφζν
κεγάιε, πνπ ζε θακία πεξίπησζε νη πνιίηεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηνλ θαηαδηθάζνπλ
γηα ηα δεηλά πνπ βίσλαλ θαζεκεξηλά. Οη δειψζεηο ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ
ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα πνπ πίζηεπε φηη είραλ νη Ηξαθηλνί πνιίηεο γηα ηνλ αληάκ κεηά
ηνλ πφιεκν, θαλέξσλαλ ηελ αληθαλφηεηα ησλ δπηηθψλ αμησκαηνχρσλ λα
525
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αληηιεθζνχλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ θαη ηελ δχλακε ησλ ιφγσλ ησλ
εγεηψλ ησλ δηθηαηνξηθψλ θαζεζηψησλ ζηε δεκφζηα δσή528.

4.πκπεξάζκαηα – Έιεγρνο Τπνζέζεσλ Δξγαζίαο
Ο Γεχηεξνο Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ απνηέιεζε ζπληξηπηηθή απφδεημε ηεο
ζηξαηεγηθήο ππεξνρήο ησλ ΖΠΑ ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα. Ζ καδηθή
ζπγθέληξσζε δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ, θαζψο θαη ε ρξήζε πςειήο
ηερλνινγίαο φπισλ, δελ άθελαλ θακία ακθηβνιία γηα ην απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ. Ζ
λίθε ηνπο ήηαλ ζίγνπξε απφ ηελ πξψηε κέξα έλαξμεο ησλ επηρεηξήζεσλ529. Παξφιε
φκσο ηε ζηξαηησηηθή λίθε ησλ ΖΠΑ, ε επέκβαζε δελ θαηάθεξε λα επηιχζεη
ζεκαληηθά πνιηηηθά πξνβιήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί

καθξνρξφληα

ζηαζεξφηεηα ζε κηα επαίζζεηε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, φπνπ δηαθπβεχνληαη
δσηηθά ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα.
εκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο παξαιείςεηο θαη παξαλνήζεηο ζην ακεξηθαληθφ
επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ, ε πεγή ησλ νπνίσλ νθεηιφηαλ ζηελ αδπλακία ησλ
Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ λα εθηηκήζνπλ ζσζηά ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ
ηνπ αξαβηθνχ θαη κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ, ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε.

Οη ιαλζάλνπζεο αληηιήςεηο πνπ είραλ

ζρεκαηίζεη ηφζν γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, φζν θαη γηα ηελ ηζιακηθή
θνπιηνχξα απφ ηελ αξρή ηεο αλάκεημεο ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ, αιιά θαη επξχηεξα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, δελ κπφξεζαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ
λα πάξνπλ νξζέο απνθάζεηο θαη λα αζθήζνπλ ζσζηά ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπο.
Ζ ζηάζε ησλ Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ απνθάζεσλ ζηελ επηθείκελε επίζεζε ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ ζην Κνπβέηη ππήξμε πξαγκαηηθφ παξάδεηγκα παξαιείςεσλ,
παξαλνήζεσλ,

κε

ζσζηήο

θαηαλφεζεο

ησλ

πξαγκαηηθψλ

γεγνλφησλ,

επηβεβαηψλνληαο ζεκαληηθά ηε ζεψξεζε πεξί παξαλφεζεο ησλ Robert Jervis θαη
Alexander George. Οη Ακεξηθαλνί παξέκεηλαλ πηζηνί ζηηο αξρηθέο ζέζεηο ηνπο θαη
απέξξηπηαλ θάζε αληίζεηε πιεξνθνξία, αθφκε θαη θίλεζε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε,
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γεγνλφο πνπ ηνπο νδήγεζε ζε ιαλζαζκέλεο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο530.
Αλ θαη ην έξγν ησλ κπζηηθψλ ακεξηθαληθψλ ππεξεζηψλ, θπξίσο ηεο
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ, ππήξμε ηθαλνπνηεηηθφ, ν ζηξαηεγφο Powell
ζεψξεζε ηηο εξκελείεο ηεο ππεξβνιηθέο θαη πείζζεθε γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο, κφλν
φηαλ θαη ε CIA είρε ηηο ίδηεο ζέζεηο. Γηα κία αθφκε θνξά, απνδεηθλχεηαη ε ηάζε ησλ
αμησκαηνχρσλ λα δείρλνπλ πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, νη
νπνίεο εληζρχνπλ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε ή ζηάζε απέλαληη ζε έλα δήηεκα, ρσξίο λα
πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθηελήο θαηαγξαθή θαη εμέηαζε φισλ ησλ εηζεξρφκελσλ
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο ηνπ αληηπάινπ. Δμάιινπ, ε πεπνίζεζε φηη έλα
αδχλακν νηθνλνκηθά θξάηνο δελ κπνξεί λα ηα βάιεη κε κηα ππεξδχλακε
θαηαξξίπηεηαη. Έλα ηέηνην ζελάξην ζα κπνξνχζε λα ζηαζεί κφλν αλ είρακε λα
θάλνπκε κε νξζνινγηθνχο παίθηεο – θξάηε.
Όιεο απηέο νη ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο θαη παξαιείςεηο ησλ Ακεξηθαλψλ
αμησκαηνχρσλ ήηαλ ηφζν θπξίαξρεο, απνδεηθλχνληαο φηη φρη κφλν δελ ήηαλ ζε ζέζε
λα εξκελεχζνπλ ηελ ακθηιεγφκελε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ν νπνίνο
είρε ζαλ πξφηππφ ηνπ ηνλ ηάιηλ θαη κηκνχληαλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ λα επηβηψλεη ππφ
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο,531 αιιά φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ηηο
πνιηηηθέο επηινγέο ηνπο, δελ κπφξεζαλ λα θαηαιάβνπλ ηνπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο ηνπ
αθφκε θαη φηαλ απηνί ήηαλ επδηάθξηηνη, ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ εηζβνιή ζην Κνπβέηη532.
Όπσο απνδείρηεθε, ε ζηξαηεγηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ θαη ηνπ εμαλαγθαζκνχ,
ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ηξάθ δελ ιεηηνχξγεζαλ. Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη δελ
πξνέβεζαλ ζε ζσζηή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη δελ άζθεζαλ πηέζεηο ζηνλ
Ηξαθηλφ εγέηε πξηλ, αιιά θαη κεηά ηελ εηζβνιή ζην Κνπβέηη.

Βξέζεθαλ πξν

ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ, έραζαλ ην πιενλέθηεκα ηνπ αηθληδηαζκνχ θαη νπζηαζηηθά
έδσζαλ ζηνλ αληάκ Υνπζεΐλ ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάιεςεο ηνπ
Κνπβέηη.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνβαίλνληαο ζε έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο
δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:
 Ζ πξψηε ππφζεζε εξγαζίαο επαιεζεχεηαη πιήξσο ζην ζχλνιφ ηεο, ζην
Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ. Πξάγκαηη ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο άλαξρνπ
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ζπζηήκαηνο, ην Ηξάθ πξνέβε ζε αχμεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ηζρχoο ζηα
ζχλνξα κε ην Κνπβέηη θαη πξνρψξεζε ζε εηζβνιή θαη θαηάιεςε ηνπ
ηειεπηαίνπ. Γηέζεηε επηζεηηθέο βιέςεηο απφ ηελ αξρή θαη επαιεζεχηεθαλ.
 Ζ δεχηεξε ππφζεζε εξγαζίαο απνξξίπηεηαη θαηά ην πξψην κέξνο θαη
επαιεζεχεηαη θαηά ην δεχηεξν κέξνο ηεο. Ζ δνκή ηνπ άλαξρνπ κνλνπνιηθνχ
δηεζλνχο ζπζηήκαηνο δελ ζηάζεθε δπλαηή απφ κφλε ηεο, ψζηε λα απνηξέςεη
ηελ εηζβνιή ηνπ Ηξάθ ζην Κνπβέηη. ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ ην Ηξάθ, αλ θαη αδχλακν νηθνλνκηθά θξάηνο, δηαζέηεη κηα αμηφινγε
ζηξαηησηηθή ηζρχ, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο
ζηα γεηηνληθά θξάηε.
Οη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ ζεσξνχζαλ φηη ν θφβνο πνπ
αζθεί ην θχξνο κηαο ππεξδχλακεο απέλαληη ζε έλα αδχλακν θξάηνο, ζα
επεξέαδε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δηάζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ λα θαηαθχγεη ζε
πφιεκν. Απηή ε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ
ππεξίζρπε, αθφκε θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή, φηαλ ν Ηξαθηλφο εγέηεο είρε
ζπγθεληξψζεη φιεο ηνπ ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζηα ζχλνξα κε ην Κνπβέηη
θαη μεθαζάξηδε φηη ζθφπεπε λα επηηεζεί. ε έλαλ νξζνινγηθφ παίθηε – θξάηνο,
ην ελδερφκελν λα ζηξαθεί έλα κηθξφ θξάηνο θαηά κηαο ππεξδχλακεο απνηειεί
θαηαζηξνθή. Όκσο ν αληάκ Υνπζεΐλ δελ αλήθεη ζηνπο εγέηεο πνπ
θνβνχληαη λα ηα βάινπλ κε κηα ππεξδχλακε, φπσο νη ΖΠΑ. Αλήθεη ζηελ
θαηεγνξία ησλ εγεηψλ πνπ ζπζηάδνπλ ηα πάληα, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ
ηνπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο ηνπο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν Ηξαθηλφο
εγέηεο κε ηελ εηζβνιή ηνπ ζην Κνπβέηη, έζεηε ζε εθαξκνγή ην κεγαιφπλνν
ζρέδην λα θάλεη ην Ηξάθ κηα ζεκαληηθή πεξηθεξεηαθή δχλακε ζηελ πεξηνρή
ηεο Μ. Αλαηνιήο, ζηφρνο πνπ θπξηαξρνχζε θαη ζηνλ Πξψην Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ.
 Ζ ηξίηε ππφζεζε εξγαζίαο επαιεζεχεηαη. Ο θίλδπλνο εκπινθήο θξαηψλ ζε
πφιεκν απμάλεηαη, φηαλ νη ιήπηεο απνθάζεσλ δελ πξνβαίλνπλ ζηελ
ιεπηνκεξή εμέηαζε θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ,
ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο ηνπ αληηπάινπ. Μνινλφηη νη ακεξηθαληθέο ππεξεζίεο
πιεξνθνξηψλ ζπγθέληξσλαλ πιήζνο ζηνηρείσλ γηα ηε κεηαθνξά ηξαθηλψλ
ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Βαγδάηεο ζηα ζχλνξα κε ην
Κνπβέηη, νη ιήπηεο απνθάζεσλ δελ εθηίκεζαλ κε ζνβαξφηεηα ηνλ θίλδπλν
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κηαο ελδερφκελεο επίζεζεο ηνπ Ηξάθ θαηά ηνπ Κνπβέηη. Σν θπβεξλεηηθφ
επηηειείν ηνπ George W. H. Bush δελ πίζηεπε ζε κηα επηζεηηθή θίλεζε ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ θαηά ηνπ Κνπβέηη.
Παξάιιεια, απηφ πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, φπσο θαη ζηνλ Πξψην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ,
ήηαλ ε αδπλακία ησλ ακεξηθαληθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ λα ζπλεξγαζηνχλ
απνηειεζκαηηθά κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ ην εζληθφ επηηειείν ιήςεο
απνθάζεσλ λα έρεη πιήξε ελεκέξσζε, θχξηα θαη ελαιιαθηηθά ζρέδηα
άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζχγρπζε πνπ επηθξαηνχζε ζην ακεξηθαληθφ
επηηειείν είρε σο απνηέιεζκα ηελ αξγνπνξεκέλε δξάζε ησλ ΖΠΑ θαη θπζηθά
ηελ αλάκεημή ηνπο ζε πφιεκν κε ην Ηξάθ.
Ο πξφεδξνο George W. H. Bush, ζην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ
Κφιπνπ, παξά ηε ζπληξηπηηθή λίθε ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ, δελ
κπφξεζε λα ππεξαζπηζζεί ηελ λέα ηάμε αζθάιεηαο θαη εηξήλεο πνπ δηαθήξπηηε. Ζ
πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη θπξίσο ε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ,
απνδείρηεθε κηα ζεκαληηθή εζηία αλαπαξαγσγήο πξνβιεκάησλ θαη θξίζεσλ. Με ην
ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ε θαηάζηαζε παξέκελε εμίζνπ δχζθνιε:
 Ο Ηξαθηλφο εγέηεο παξέκεηλε ζηελ εμνπζία, παξφιν πνπ ε ρψξα ηνπ είρε
ππνζηεί ζεκαληηθέο δεκηέο,
 Σν ηξαθηλφ νπινζηάζην ρεκηθψλ, βηνινγηθψλ, ππξεληθψλ φπισλ ππέζηε
ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο, φρη φκσο νινθιεξσηηθέο533.
 Ο θφβνο δηαζπνξάο θαη ρξήζεο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο απφ
πεξηνρέο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, αχμαλε ηελ αλεζπρία ηεο Γχζεο κε ηελ πηψζε
ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο534.
 Σν Ηξάλ είρε ζπλέιζεη απφ ηνλ πφιεκν κε ην Ηξάθ θαη νη εμηξεκηζηέο
ηζιακηζηέο απμάλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο, θεξχζζνληαο ζξεζθεπηηθφ πφιεκν
θαηά ηεο Γχζεο535.
Όια απηά απνδείθλπαλ φηη νη ΖΠΑ, φρη κφλν δελ είραλ θαηαθέξεη λα
επηβάινπλ ηελ ηάμε θαη αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή, αιιά ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ
ελίζρπζεο ηεο απνζηξνθήο ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ θαηά ηεο Γχζεο, θάηη πνπ
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απνηέιεζε θαη ηελ αηηία έμαξζεο θαηλνκέλσλ ηζιακηθήο ηξνκνθξαηίαο ζην ηέινο ηνπ
20νπ αηψλα, κε απνθνξχθσκα ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ
2001536. Ο Γεχηεξνο Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ δηαηήξεζε ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε ζηελ
εμνπζία, θάηη πνπ ζα απνηειέζεη θαη αηηία ηνπ Σξίηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, ην 2003.

Έκτη Ενότητα
Η ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή κεηά ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ
Πνιέκνπ ηνπ Κόιπνπ (1991-2001)
1. Οη Κπξώζεηο θαη ην έξγν ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα
ηνλ αθνπιηζκό ηνπ Ιξάθ (1991-1998)
ηηο 3 Απξηιίνπ 1991, κε ηελ απφθαζε 687 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ
ΟΖΔ, ν Γεχηεξνο Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ έθηαζε ζην ηέινο ηνπ. Με ηελ απφθαζε
απηή εγθαζίδξπε παξάιιεια θαη έλα θαζεζηψο επηζεσξήζεσλ, ππφ ην νπνίν ην Ηξάθ
θαη ν εγέηεο ηνπ φθεηιαλ λα δειψζνπλ φια ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο πνπ είραλ
ζηελ θαηνρή ηνπο, θαζψο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο
ηνπο537.
Σν ςήθηζκα 687 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ θαηά ηνπ Ηξάθ,
απνθαινχληαλ σο «ε κεηέξα φισλ ησλ κεηέπεηηα ςεθηζκάησλ538», ηφζν γηα ην εχξνο
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, φζν θαη γηα ην κέγεζνο ησλ θπξψζεσλ πνπ ππεβιήζεζαλ ζην
Ηξάθ κεηά ηνλ πφιεκν κε ην Κνπβέηη, ην 1991. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ
θπξψζεσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ κηα Δηδηθή Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ,
ζηνπο ηνκείο ησλ βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ φπισλ θαη ησλ ππξαχισλ κεγάινπ
βειελεθνχο. Οη ίδηεο δπλάκεηο πνπ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‘80 θαη γηα κηα νιφθιεξε
δεθαεηία πξνκήζεπαλ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε κε νπιηθά ζπζηήκαηα ηειεπηαίαο
ηερλνινγίαο, ηψξα ηνλ θαινχλ λα ηα θαηαζηξέςεη.
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Σν Ηξάθ ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ηνπο επηζεσξεηέο, κηαο θαη δελ
ζα επηηξεπφηαλ ζε θαλέλα θξάηνο λα εηζαγάγεη πεηξέιαην απφ ην Ηξάθ, κέρξηο φηνπ
ην πκβνχιην Αζθαιείαο, βάζεη ησλ εθζέζεσλ ησλ επηζεσξεηψλ, θαηαιήμεη φηη φια
ηα απαγνξεπκέλα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, πξνγξάκκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο
έρνπλ θαηαζηξαθεί539. Αθφκε, ην Φήθηζκα 687 ηνπ ΟΖΔ εμαλάγθαδε ην Ηξάθ λα
δερηεί ηε ζπλνξηαθή γξακκή κε ην Κνπβέηη, λα ζεβαζηεί ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα
ηνπ Κνπβέηη, θαζψο θαη ηελ παξνπζία ησλ θπαλφθξαλσλ ζηε ζπλνξηαθή γξακκή
κεηαμχ Ηξάθ θαη Κνπβέηη. Ζ ζπκκφξθσζε ηνπ Ηξάθ κε ην ςήθηζκα 687 ήηαλ ε
πξναπαηηνχκελε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβνιή επηπιένλ ή ηε κείσζε αληίζεηα ησλ
θπξψζεσλ θαηά ηνπ Ηξάθ.
Χζηφζν, ν Ηξαθηλφο εγέηεο ζπλέρηδε, παξά ηηο αβάζηαθηεο θπξψζεηο πνπ
επηβιήζεθαλ ζηε ρψξα ηνπ, λα δηαθεξχζζεη φηη είρε ηηο δπλάκεηο θαη ηε ζέιεζε ηνπ
ηξαθηλνχ ιανχ λα θαηαθηήζεη νξηζηηθά ην Κνπβέηη. Παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο απφ
ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηα ζχλνξα Ηξάθ - Κνπβέηη, ν
ηξαθηλφο ζηξαηφο ζπλερψο παξαβίαδε ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηνπ Κνπβέηη, ελψ
ερζξνπξαμίεο ζπλερίζηεθαλ απεηιψληαο ηελ θπβέξλεζε ηνπ Κνπβέηη540.

Σνλ

Οθηψβξην ηνπ 1994, ν Ηξαθηλφο εγέηεο έζηεηιε κνλάδεο ηεο Γεκνθξαηηθήο ηνπ
Φξνπξάο, βφξεηα ζηα ζχλνξα κε ην Κνπβέηη, δεκηνπξγψληαο ζπγθξνχζεηο κε ηηο
δπλάκεηο ηνπ ΟΖΔ, νη νπνίνη δήηεζαλ ηνλ ηεηξαπιαζηαζκφ ηεο ακεξηθαληθήο
παξνπζίαο γηα ηελ απνηξνπή κηαο πηζαλήο ηξαθηλήο επίζεζεο. Ο Ηξαθηλφο εγέηεο
πξνθαινχζε ζπλερψο κε ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ επηινγέο, ρσξίο φκσο ην ακεξηθαληθφ
επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ λα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη απνθαζηζηηθά ζηηο
απεηιέο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε. Παξφιν πνπ ν ΟΖΔ θαηαδίθαδε ηηο θηλήζεηο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ γηα ηε κε απνδνρή ησλ ζπλφξσλ ηνπ κε ην Κνπβέηη, ε θπβέξλεζε Clinton
ζεσξνχζε φηη ην ελδερφκελν ελφο πνιέκνπ κε ην Ηξάθ, φπσο ζπλέβε ην 1990-91, ζα
έζεηε ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζε θίλδπλν541.
Παξάιιεια, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη εμαθνινπζνχζαλ λα πηζηεχνπλ φηη
ε πνιηηηθή ηεο αλάζρεζεο, ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο
απνζηνιήο ζην Ηξάθ κηαο εηδηθήο επηηξνπήο επηζεσξεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα
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ηελ εμεχξεζε θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ κέζσλ καδηθήο θαηαζηξνθήο (UNSCOM),
ελψ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε δχλακε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε ζα ήηαλ ειεγρφκελε. Όκσο, ε
απνδνρή ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο απφ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ δελ ήηαλ ηπραία. Απφ ηε
κία έδεηρλε ηελ θαιή ηνπ ζέιεζε λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γχζεο θαη
απφ ηελ άιιε θαηάθεξλε κε κεγάιε καεζηξία λα απνθξχπηεη ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο, δπζθνιεχνληαο ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο. Δμάιινπ, ν Ηξαθηλφο εγέηεο
γλψξηδε πνιχ θαιά λα παίδεη ηνλ ξφιν απηφ. Δίρε επηηπρεκέλα θαηαθέξεη λα
απνθξχςεη θαη λα ζπγθαιχςεη ηηο έξεπλεο γηα ηα πξνγξάκκαηα παξαγσγήο θαη
θαηνρήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο
ζηε δεθαεηία ηνπ ‘80542.
Χζηφζν, ζηηο 23 επηεκβξίνπ 1991, κηα νκάδα επηζεσξεηψλ ηεο 6εο
απνζηνιήο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, κε επηθεθαιήο ηνλ
επηζεσξεηή David Key, αλαθαιχπηεη έλα έγγξαθν πνπ πεξηέγξαθε ην ζρεδηαδφκελν
ηξαθηλφ πξφγξακκα ππξεληθψλ φπισλ. Απηφ ην έγγξαθν απνδείθλπε πεηζηηθά φηη ην
Ηξάθ είρε πξφγξακκα εκπινπηηζκνχ νπξαλίνπ θαη κάιηζηα κε θαζφινπ εηξεληθνχο
ζθνπνχο. Δμάιινπ, δελ είλαη ινγηθφ κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα, φπσο ήηαλ ην Ηξάθ,
λα αθηεξψλεη έλα δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα γηα ηνλ εκπινπηηζκφ νπξαλίνπ,
πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη αληηδξαζηήξεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, φηαλ ππάξρεη πιεζψξα θζελνχ εκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ ζηελ παγθφζκηα
αγνξά543.
Ζ παξαπάλσ επίηεπμε δελ ήηαλ αξθεηή. Ζ Δπηηξνπή θαηά ηε καθξά πεξίνδν
επηζεσξήζεσλ απφ ην 1992 έσο ην ηέινο ηνπ 1998, δελ θαηάθεξε λα αλαθαιχςεη θαη
λα εληνπίζεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηνρή ησλ κέζσλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, παξφιε ηελ επίκνλε πξνζπάζεηά ηεο. Σα
ληνθνπκέληα δελ νδεγνχζαλ ζε απνζήθεο φπισλ, αιιά απνηεινχζαλ θξίζηκα θαη
πεηζηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάθ. Όηαλ ν αληάκ
Υνπζεΐλ δερφηαλ πηέζεηο, ηφηε πξνέβαηλε ζε θαηαζηξνθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ,
πξνθεηκέλνπ λα κελ πέζνπλ ζηα ρέξηα ησλ επηζεσξεηψλ. ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ, νη
επηζεσξεηέο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο

Δλέξγεηαο εμαζθάιηζαλ ηελ

απνκάθξπλζε απφ ην Ηξάθ φινπ ηνπ ζράζηκνπ πιηθνχ, ην νπνίν θαη κεηαθέξζεθε
ζηελ Ρσζία. Αθφκε, ν δηεζλήο νξγαληζκφο επέβιεςε ηελ θαηαζηξνθή πνιιψλ
κεγάισλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηα ηξαθηλά ππξεληθά
542
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Keegan John, The Iraq War, Hutchinson, London, 2004, p. 86.
Hans Blix, Αθνπιίδνληαο ην Ηξάθ, εθδ.Ληβάλε, Αζήλα, 2004, ζει. 49-51.
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πξνγξάκκαηα. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά είραλ επηηεπρζεί πξηλ ην ηέινο ηνπ 1992544.
χκθσλα κε ηνπο επηζεσξεηέο, ην Ηξάθ είρε θαηαθέξεη λα απνθηήζεη ηελ
ηερλνγλσζία γηα ηε κέζνδν εκπινπηηζκνχ νπξαλίνπ. Σέινο, ε επηηξνπή ησλ
επηζεσξεηψλ εμαζθάιηζε ηελ θαηαζηξνθή ππξαχισλ θαη πήξε ελεξγά κέξνο ζηελ
θαηαζηξνθή κεγάισλ πνζνηήησλ ρεκηθψλ πιηθψλ 545.
ηηο 5 Απγνχζηνπ 1998, ν Ηξαθηλφο εγέηεο αλαζηέιιεη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ
θαζεζηψηνο ηνπ κε ηελ επηηξνπή επηζεσξεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηνλ Γηεζλή
Οξγαληζκφ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο. Ο αληάκ επηζεκαίλεη φηη ζα μαλαζπδεηνχζε ηελ
παξαπάλσ ζπλεξγαζία, κφλν αλ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
απέζπξε ηηο θπξψζεηο πνπ είραλ επηβιεζεί γηα ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ ηνπ Ηξάθ,
θαζψο θαη αλ επαλαπξνζδηφξηδε ηε δνκή ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ (UNSCOM), ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ αιιαγή ηεο έδξαο ηνπ νξγαληζκνχ
απφ ηε Νέα Τφξθε, ζηε Γέλνβα ή ζηελ Βηέλλε. Ζ ηειεπηαία απαίηεζε ζηφρεπε ζηελ
φζν γίλεηαη απνκάθξπλζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ απφ ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ ΖΠΑ546.
Απηή ε αξλεηηθή ζηάζε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε καηαίσζε ηα ζρέδηα ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. Χζηφζν, ε άξλεζε ζπλέρηζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ αληάκ
κε ηνπο επηζεσξεηέο δελ ήηαλ ηπραία. Οη δηαηξέζεηο απφςεσλ κεηαμχ ησλ πέληε
κνλίκσλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηε
ζηάζε πνπ πξέπεη λα θξαηήζνπλ απέλαληη ζην Ηξάθ, θαζψο θαη ε ζέζε ηνπ Ηξαθηλνχ
εγέηε φηη ν βαζχηεξνο ζηφρνο ησλ ΖΠΑ ήηαλ ε εθζξφληζή ηνπ απφ ηελ ηξαθηλή
εμνπζία, ππήξμαλ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ θαζνξηζηηθή απφθαζε ηνπ
αληάκ λα καηαηψζεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηζεσξεηέο, ζηηο 31 Οθησβξίνπ 1998.
Πξάγκαηη, ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν εμέθξαζε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1998, αλνηθηά
ηελ πεπνίζεζε φηη ε ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή απέλαληη ζην Ηξάθ ζα πξέπεη λα
πξνζαλαηνιηζζεί ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ απφ ηελ εμνπζία θαη ζηελ
πξνψζεζε

κηα

δεκνθξαηηθήο

θπβέξλεζεο547.

Μεηά

ηελ

απνρψξεζε

ησλ

επηζεσξεηψλ, ν ίδηνο ν αληάκ πξνζπάζεζε λα πξνθαιέζεη δηραζκφ κεηαμχ ηνπ
Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο θαη ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ, επηηξέπνληαο πξφζβαζε ζηηο έξεπλεο ζηνπο πξψηνπο θαη φρη
544
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ζηνπο δεχηεξνπο548.
Γηα ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα, ηα κέιε ηνπ ΟΖΔ είραλ πιήξεο ζθνηάδη γηα
ηηο θηλήζεηο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Υσξίο ηνπο επηζεσξεηέο, ε πξνζπάζεηα ειέγρνπ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο ζρεηηθά κε ηε πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ παξαγσγήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, ήηαλ αδχλαηε. Παξάιιεια,
νη ΖΠΑ άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζηελ
πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 1998 ην ζρέδην επηρείξεζεο
άκεζεο δξάζεο ζην Ηξάθ είρε ηεζεί ζην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ.
ηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 1998, ν Πξφεδξνο Clinton αλέθεξε ζην CNN: «παξφιν πνπ νη
ΖΠΑ πξνηηκνχλ κηα δηπισκαηηθή ιχζε ζηε ςπρξή ζηάζε ηνπ Ηξάθ… κε ηνλ έλα ή ηνλ
άιιν ηξφπν είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα κελ επηηξέςνπκε ζην Ηξάθ ηε δπλαηφηεηα λα
αλαπηχμεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο… απηή είλαη ε θαζνξηζηηθή γξακκή πιεχζεο»549.
Ο Τπνπξγφο Άκπλαο, William Cohen, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηνλ ίδην ηειενπηηθφ
ζηαζκφ μεθαζαξίδεη φηη: «ν ζηφρνο νπνηνπδήπνηε ζηξαηησηηθνχ ρηππήκαηνο είλαη λα
ππνβηβάζεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε λα παξάγεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο.
Γελ απνηειεί ζηφρν καο ε απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ… νπνηνδήπνηε
ζηξαηησηηθφ ρηχπεκα, αλ γίλεη, ζα είλαη απφ αέξνο, θαζψο νη ΖΠΑ δελ πξνηίζεληαη λα
πξνρσξήζνπλ ζε ρεξζαία επέκβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάθ»550.
Απηφ πνπ απαζρνινχζε ηδηαηηέξσο ην θπβεξλεηηθφ επηηειείν ηνπ Bill Clinton
ήηαλ φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ απνηεινχζε απεηιή, φρη κφλν γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ Ηξάθ,
αιιά θαη γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1998, ν
ζχκβνπινο ζε ζέκαηα εζληθήο αζθάιεηαο ηνπ πξνέδξνπ Bill Clinton, Sandy Berger,
θαζψο θαη ε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Madeleine Albright ππνζηεξίδνπλ φηη ε άζθεζε
ηεο πνιηηηθήο ηεο αλάζρεζεο ζην Ηξάθ, δελ κπνξεί πιένλ λα θέξεη ηα αλακελφκελα
απνηειέζκαηα, ρσξίο ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία. Απηφ
ην νπνίν πξνηείλνπλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο ηεο αλάζρεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ αιιαγή θαζεζηψηνο ζην Ηξάθ551.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Berger ζεκεηψλεη ηα εμήο: « Σν κέιινλ ηνπ Ηξάθ ζα
548
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επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Μέζε Αλαηνιή θαη ν αξαβηθφο θφζκνο ζα
αλαπηπρζνχλ ηελ επφκελε δεθαεηία... φζν ν αληάκ παξακέλεη ζηελ εμνπζία θαη
βξίζθεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα, ην Ηξάθ ζα ζπλερίζεη λα απνηειεί ηελ
πεγή πηζαλψλ (κειινληηθψλ) ζπγθξνχζεσλ... αθφκε θαη έλαο ειεγρφκελνο αληάκ ζα
ιεηηνπξγνχζε αλαζηαιηηθά γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε πξφνδν ηεο πεξηνρήο...
(ζπλεπψο), ε πνιηηηθήο ηεο αλάζρεζεο δελ ζα ήηαλ βηψζηκε καθξνπξφζεζκα... δελ
ππάξρεη ακθηβνιία φηη αλ (ν Ηξαθηλφο εγέηεο) είρε ηελ επθαηξία λα ειέγρεη φιε ηε
πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, δελ ζα ην είρε ήδε πξάμεη. Υξφλν κε ην ρξφλν,
ζχγθξνπζε

κε ηε ζχγθξνπζε ν αληάκ έρεη απνδείμεη φηη αλαδεηά φπια,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, πξνθεηκέλνπ λα ηα
ρξεζηκνπνηήζεη»552.
Πεξίπνπ κία εβδνκάδα κεηά ηνλ ιφγν ηνπ Berger γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
παξνπζηάδεη ε άζθεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο αλάζρεζεο ζην Ηξάθ, ν πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ,
Bill Clinton, δίλεη εληνιή γηα ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο «Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ».
χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ ακεξηθαληθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ, νη αεξνπνξηθέο
επηδξνκέο είραλ σο ζηφρνπο πηζαλέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο ζε φιν ην Ηξάθ.

2. Η Δπηρείξεζε «Αιεπνύ ηεο Δξήκνπ» (16-19/12/1998) - Η
ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο Clinton (19922001)
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1998, ε πξνζπάζεηα ηνπ Πξνέδξνπ Clinton λα
πξνεηνηκάζεη ην ακεξηθαληθφ έζλνο γηα έλα πηζαλφ πφιεκν κε ην Ηξάθ, ζπλαληά
πνηθίια εκπφδηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελφο θιίκαηνο ζθεπηηθηζκνχ ζην
ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν θαζψο θαη ςπρξήο ζηάζεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Ζ
ακεξηθαληθή Γεξνπζία ζηεξίδεη ηηο δηπισκαηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ηελ εηξεληθή
επίιπζε ηεο θξίζεο ζην Ηξάθ κέζσ ησλ ςεθηζκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Δλψ
κφιηο ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 1997, ην Κνγθξέζν απνδέρεηαη ηε ζπιινγηθή ζηξαηησηηθή
δξάζε ή ηε κνλνκεξή ζηξαηησηηθή επέκβαζε ησλ ΖΠΑ, ζε πεξίπησζε πνπ νη

552
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δηπισκαηηθέο πξνζπάζεηεο δελ θέξνπλ απνηειέζκαηα553. Ζ πεξίνδνο δελ θαίλεηαη λα
ζπκπίπηεη κε νρηψ ρξφληα πξηλ, φηαλ ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W. H. Bush
απνιάκβαλε ηε ζπκπαξάζηαζε φρη κφλν ησλ Ακεξηθαλψλ, αιιά θαη ηεο επξσπατθήο
θαη δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα ηελ έγθξηζε ζηξαηησηηθήο ρεξζαίαο επέκβαζεο ζην Ηξάθ.
Σψξα, ε θνηλή γλψκε δελ είλαη κε ην κέξνο ηνπ πξνέδξνπ Clinton554.
πλεπψο, ε Οπάζηλγθηνλ δελ πέηπρε λα εμαζθαιίζεη κηα επξεία ζπκκαρία γηα
έλα πηζαλφ ρηχπεκα θαηά ηνπ Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα εμαλαγθάζεη ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε
λα επηηξέςεη μαλά πξφζβαζε ζηνπο επηζεσξεηέο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. Σνλ
Αχγνπζην ηνπ 1998, ε ακεξηθαληθή γεξνπζία δήηεζε απφ ηνλ πξφεδξν Clinton λα
πξνβεί ζηα απαξαίηεηα θαηά ην χληαγκα ησλ ΖΠΑ κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκνξθψζεη ην Ηξάθ κε ηηο δηεζλείο ηνπ ππνρξεψζεηο, ρσξίο λα δίλεηαη ε ζηήξημε ζε
ζηξαηησηηθή επέκβαζε ησλ ΖΠΑ ζην Ηξάθ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1998, κε λφκν, ε
γεξνπζία εμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν Clinton λα πξνρσξήζεη ζε ελεξγή ζηήξημε ησλ
αληηθξνλνχλησλ ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ κέζσ ηνπ Σχπνπ, αιιά θαη κέζσ ηεο
παξνρήο ζηξαηησηηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, αιιά θαη ζηξαηησηηθήο
εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαηξαπεί ν αληάκ Υνπζεΐλ κέζσ ελφο ζηξαηησηηθνχ
πξαμηθνπήκαηνο555.
Δθηφο απφ ηε Μ. Βξεηαλία, θαλέλα άιιν θξάηνο, δελ εμέθξαζε ηελ επηζπκία
λα ζηεξίμεη κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε θαηά ηνπ Ηξάθ, παξφιν πνπ πνιιά αξαβηθά
θξάηε ζηελ πεξηνρή, φπσο ε ανπδηθή Αξαβία, επηζπκνχζαλ ηελ ηηκσξία ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε, γηα ηε ζηάζε πνπ θξάηεζε ν ηειεπηαίνο απέλαληη ζηνπο επηζεσξεηέο
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ556.
Ο Ηξαθηλφο εγέηεο εμαθνινπζψληαο λα πξνθαιεί ηελ πνιηηηθή ηεο αλάζρεζεο
πνπ αθνινπζνχζαλ ηα Ζλσκέλα Έζλε απέλαληί ηνπ, αλαθνηλψλεη ζηηο 14 Ννεκβξίνπ
1998 κε επηζηνιή ηνπ Ηξαθηλνχ Πξσζππνπξγνχ, Tariq Aziz, πξνο ηνλ

Γεληθφ

Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, Kofi Annan, φηη ζθνπφο ηεο ηξαθηλήο θπβέξλεζεο
είλαη λα ζπλερηζηεί ε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηζεσξεηέο, ρσξίο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο, ελψ παξάιιεια ε ηξαθηλή θπβέξλεζε παξαδερφηαλ φηη είρε δνθηκάζεη
553
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αξθεηέο κεζφδνπο εκπινπηηζκνχ ηνπ νπξαλίνπ. Ο Kofi Annan αμηνινγψληαο ην
ζεηηθφ κήλπκα ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, απνθάζηζε ηελ επηζηξνθή ησλ επηζεσξεηψλ ζην
Ηξάθ, ελψ ηαπηφρξνλα παξαθίλεζε ηνλ πξφεδξν Clinton λα αλαθαιέζεη ηα
βνκβαξδηζηηθά πνπ ήδε βξίζθνληαλ ζε εηνηκφηεηα557.
ην πκβνχιην Αζθαιείαο νη ζέζεηο είλαη αξλεηηθέο. Ζ Κίλα θαη ε Ρσζία
ηάρζεθαλ ππέξ ηεο παξαπάλσ απφθαζεο, απνθεχγνληαο λα ζηεξίμνπλ ηελ πξφηαζε
γηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε θαηά ηνπ Ηξάθ. Οη ΖΠΑ απέξξηςαλ ηελ ηξαθηλή πξφηαζε.
Ο Ακεξηθαλφο ζχκβνπινο εζληθήο αζθάιεηαο Sandy Berger, αλαθεξφκελνο ζην
γξάκκα

ηνπ

Ηξαθηλνχ

πξσζππνπξγνχ,

αλαθέξεη

πεξηζζφηεξεο ηξχπεο θαη απφ ην ειβεηηθφ ηπξί»
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ραξαθηεξηζηηθά:

«…έρεη

. Χζηφζν, κεηά ηηο δηαβνπιεχζεηο

ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ ζηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε
έγθξηζεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα άκεζε ζηξαηησηηθή δξάζε θαηά ηνπ Ηξάθ, ην
ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ έθξηλε αλαγθαία ηε καηαίσζε ηεο
πξνγξακκαηηζκέλεο αεξνπνξηθήο επίζεζεο559.
ηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1998, ν δηεπζπληήο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο
Δλέξγεηαο αλαθνηλψλεη ζε έθζεζή ηνπ, φηη ην Ηξάθ έρεη δείμεη ζεηηθή αληαπφθξηζε θαη
δηάζεζε ζπλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί απνηειεζκαηηθά θαη άκεζα ην
έξγν ησλ επηζεσξεηψλ. Χζηφζν, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο
Δπηζεσξήζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, Richard Butler, αλαθέξεη φηη ε ηξαθηλή
θπβέξλεζε δελ ζπλεξγάδεηαη πιήξσο, γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα θαη
ζχγρπζε ζηνπο θφιπνπο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο560.

Ζ πξφηαζε ησλ ΖΠΑ γηα

ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ζην Ηξάθ επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην.
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ επηζεσξεηψλ, ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ππφ ηνλ
πξφεδξν Clinton, είρε πεηζζεί γηα ηελ χπαξμε κέζσλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ.
Όζν ν Ηξαθηλφο εγέηεο παξέκελε εληζρπκέλνο απφ ηνλ ίδην ηνλ ιαφ ηνπ ζηελ εμνπζία,
ηφζν νη ππνςίεο ηνπ ακεξηθαληθνχ επηηειείνπ ιήςεο απνθάζεσλ εληζρχνληαλ γηα ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ Ηξάθ λα παξάγεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο.
ηηο 16 Γεθεκβξίνπ 1998, ν πξφεδξνο Clinton εμεγεί ηνπο ιφγνπο, νη νπνίνη
ηνλ νδήγεζαλ ζηελ έλαξμε ηεηξαήκεξεο δηάξθεηαο αεξνπνξηθήο Δπηρείξεζεο θαηά
ηνπ Ηξάθ, γλσζηή θαη σο « Δπηρείξεζε: Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ» (16-19/12/1998). Πην
557
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ζπγθεθξηκέλα, ν Πξφεδξνο Clinton δήισλε: «Νσξίο ζήκεξα ην πξσί, δηέηαμα ηηο
αεξνπνξηθέο δπλάκεηο λα πιήμνπλ ζηξαηησηηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο ζην Ηξάθ. Οη
δπλάκεηο καο ζπλνδεχνληαη απφ ηηο Βξεηαληθέο δπλάκεηο. Ζ απνζηνιή ηνπο είλαη λα
επηηεζνχλ θαη λα ρηππήζνπλ ηηο ηξαθηλέο ππξεληθέο, βηνινγηθέο θαη ρεκηθέο
εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη λα πιήμνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηθαλφηεηα ησλ ηξαθηλψλ
δπλάκεσλ λα απεηινχλ ηνπο γείηνλέο ηνπο… ν ζθνπφο ηνπο είλαη λα δηαζθαιίζνπλ ην
εζληθφ ζπκθέξνλ ησλ ΖΠΑ …ηελ εηξήλε θαη ηελ επεκεξία ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ ηεο
Μ. Αλαηνιήο, αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε…»561.
Οη ΖΠΑ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Μ. Βξεηαλίαο επηρεηξνχλ κηα καδηθή
αεξνπνξηθή επηδξνκή ζην Ηξάθ. Παξφιν πνπ, ε επηρείξεζε «Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ»
θξάηεζε επίζεκα κφλν ηέζζεξηο εκέξεο, ζπνξαδηθά, αιιά αδηάθνπα ρηππήκαηα
ελαληίνλ ηξαθηλψλ ζηξαηησηηθψλ ζηφρσλ ζπλερίζηεθαλ θαη ηηο επφκελεο εκέξεο. Ζ
επηρείξεζε απηή ζηφρν είρε λα πιήμεη ηελ άθακπηε ζπκπεξηθνξά ηεο ηξαθηλήο
θπβέξλεζεο θαη θπξίσο ηελ αδηάιιαθηε ζηάζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζην έξγν ησλ
επηζεσξεηψλ.
Γηα πάλσ απφ εθηά ρξφληα, κεηά ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ
Κφιπνπ, νη επηζεσξεηέο θαη νη έξεπλέο ηνπο δελ θαηάθεξαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ
πιήξε θαηαζηξνθή εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ
Ηξάθ. Απφ ηελ άιιε, ν Ηξαθηλφο εγέηεο έρεη απνδείμεη ζην παξειζφλ, φηη φρη κφλν
θαηέρεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, αιιά θαη φηη ηα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαηά
γεηηνληθψλ αξαβηθψλ ή κε θξαηψλ ηηο πεξηνρήο. χκθσλα κε ην ιφγν ηνπ
Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ Clinton: «…ρξήζε ρεκηθψλ φπισλ πξαγκαηνπνίεζε (ν
Ηξαθηλφο εγέηεο) θαηά Ηξαληθψλ ζηξαηεπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεθαεηνχο
πνιέκνπ (Ηξάλ-Ηξάθ)…φρη κφλν ελαληίνλ ζηξαηησηψλ, αιιά θαη ελαληίνλ πνιηηψλ, κε
ππξαχινπο Scud, θαηά ηνπ Ηζξαήι, ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ηνπ Μπαρξέηλ θαη ηνπ
Ηξάλ. Καη φρη κφλν ελαληίνλ ερζξψλ, αιιά αθφκε θαη θαηά ησλ ίδησλ ησλ Ηξαθηλψλ
πνιηηψλ, ξίρλνληαο ρεκηθά ζηνπο Κνχξδνπο πνιίηεο ζην Βφξεην Ηξάθ»562.
Ο ίδηνο ν Πξφεδξνο Clinton πίζηεπε φηη ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ έρνπλ ήδε
δψζεη πνιιέο επθαηξίεο ζην Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο επηζεσξεηέο.
ηε ζπλέρεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο, Bill Clinton, ζεκείσλε ηα εμήο:
«… δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία ζήκεξα, φηη (ν Ηξαθηλφο εγέηεο) ζα είλαη ζε ζέζε λα
561
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ρξεζηκνπνηήζεη μαλά απηά ηα ηξνκαθηηθά φπια… ζηελ απνπζία ελφο ηζρπξνχ
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη επηζεσξήζεσλ ην Ηξάθ ζα είλαη ειεχζεξν λα δηαηεξήζεη θαη λα
αλαδνκήζεη ηα ρεκηθά, βηνινγηθά θαη ππξεληθά πξνγξάκκαηά ηνπ, κέζα ζε κεξηθνχο
κήλεο θαη φρη ζε ρξφληα…»563.
Ο Ακεξηθαλφο πξφεδξνο δηαθεξχζζνληαο ην ηέινο ηεο επηρείξεζεο «Αιεπνχ
ηεο Δξήκνπ», ηξεηο κέξεο κεηά, αλαθνίλσλε ηελ απφθαζή ηνπ λα κελ επηηξέςεη ζην
Ηξάθ λα πξνθαιέζεη ηε δηεζλή θνηλφηεηα, ελψ παξάιιεια δήισλε φηη ε ακεξηθαληθή
εμσηεξηθή πνιηηηθή θαηεπζπλφηαλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηξαθηλνχ θπβεξλεηηθνχ
θαζεζηψηνο θαη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.

Αθφκε, ν Πξφεδξνο

Clinton ζεκείσλε φηη, φζν ην Καζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ παξέκελε ζηελ
εμνπζία, ε ακεξηθαληθή πνιηηηθή ζην Ηξάθ πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν θαηεπζχλζεηο:564
 Πξψηνλ, νη ΖΠΑ ζα ζπλερίζνπλ λα δηαηεξνχλ κηα ηζρπξή ζηξαηησηηθή
παξνπζία ζηελ πεξηνρή, ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα δξάζεο, ζε
πεξίπησζε πνπ ην Ηξάθ πξνζπαζήζεη λα αλαδνκήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο
παξαγσγήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, λα επηηεζεί θαηά γεηηνληθψλ θξαηψλ
ή αθφκε θαη λα πξνθαιέζεη ηηο ακεξηθαλφ-βξεηαληθέο αεξνπνξηθέο δπλάκεηο
πεξηπνιίαο. Ζ παξαβίαζε ησλ βφξεησλ θαη λφηησλ ελαέξησλ δσλψλ ηνπ Ηξάθ
ζα επηθέξεη άκεζε επέκβαζε ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ.
 Γεχηεξνλ, νη ΖΠΑ ζα δηαζθαιίζνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο θαηά ηνπ
Ηξάθ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλα πξφγξακκα αγνξάο ηξνθίκσλ θαη
θαξκάθσλ, κε αληάιιαγκα ηξαθηλφ πεηξέιαην565. Οη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο
κπνξεί λα γνλάηηζαλ ηελ ηξαθηλή θνηλσλία, άιια απφ ηελ άιιε κεξηά, ε
ξεηνξηθή πξνπαγάλδα ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαηά ηεο Γχζεο, ελίζρπε ηε
δχλακε ηνπ θαζεζηψηνο θαη έδηλε ειπίδα ζηνλ ηξαθηλφ ιαφ, ελψ παξάιιεια ε
ζθιεξφηεηα ησλ θπξψζεσλ ππνδαχιηδε ηα ζεκέιηα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο
γηα ηελ ακεξηθαληθή δξάζε απέλαληη ζην Ηξάθ.
Χζηφζν, κφλν ε δεχηεξε θαηεχζπλζε ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο ελέξγεζε
εμαλαγθαζηηθά ζηελ ηξαθηλή θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα δερζεί ηελ επηζηξνθή ησλ
επηζεσξεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην Ηξάθ. ε πεξίπησζε πνπ ν αληάκ Υνπζεΐλ
παξεκπφδηδε ην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ, ηφηε νη ΖΠΑ ζα ήηαλ έηνηκεο λα
563
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πξνρσξήζνπλ ζε πην απζηεξά κέηξα.
Ζ επηρείξεζε «Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ» ήηαλ ε απάληεζε ηεο θπβέξλεζεο Clinton
ζηελ αλνηθηή επηζηνιή πνπ έζηεηιε ε νκάδα ησλ λενζπληεξεηηθψλ ξεπνπκπιηθάλσλ,
ηνλ Γελάξε ηνπ 1998, πξνο ηνλ ίδην ηνλ πξφεδξν Clinton. Ζ λενζπληεξεηηθή
ξεπνπκπιηθαληθή νκάδα ηνπ Κνγθξέζνπ, κέιε ηεο νπνίαο δηεηέιεζαλ θαη
θπβεξλεηηθά ζηειέρε ηεο κεηέπεηηα πξνεδξίαο ηνπ George W. Bush, φπσο είλαη νη
Donald Rumsfeld, σο Τπνπξγφο Άκπλαο (2001-2006), Paul Wolfowitz, σο
Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Άκπλαο (2001-2005), Richard Armitage, σο Αληηπξφεδξνο
ηεο Βνπιήο (2001-2005), Dick Cheney, σο Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο, (20012009), ππνζηήξηδε ηελ ελεξγφ δξάζε θαη ηνλ εγεκνληθφ ξφιν ηεο ακεξηθαληθήο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηελ παγθφζκηα δηεζλή ζθελή566.
Χο εθ ηνχηνπ, ε νκάδα απηή πνπ έγξαςε ην 1997 θαη έζηεηιε κε γξάκκα ζηνλ
πξφεδξν Clinton, ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 1998, ην ζρέδην κε ηίηιν «Νένο Ακεξηθαληθφο
Αηψλαο» απαηηνχζε απφ ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε:
 Αχμεζε

ησλ

ακπληηθψλ

δαπαλψλ,

πξνθεηκέλνπ

νη

ΖΠΑ

λα

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα αιιά θαη λα
εθζπγρξνλίζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο κε ηερλνινγίεο ηνπ κέιινληνο
 Δλίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δεζκψλ ησλ ΖΠΑ κε ηνπο ζπκκάρνπο γηα ηελ
θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ερζξηθψλ θαζεζηψησλ πνπ
απεηινχλ ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα θαη ηδεψδε
 Πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο αλά ηνλ πιαλήηε θαη
 Αλάγθε απνδνρήο ηεο επζχλεο ηνπ κνλαδηθνχ ξφινπ ησλ ΖΠΑ γηα ηε
δηαηήξεζε θαη ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο δηεζλνχο ηάμεο, ζπκβαηήο κε
ηηο ακεξηθαληθέο αξρέο, ηελ επεκεξία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ΖΠΑ.
Καηά ηνλ Elliot Abrams, νη παξαπάλσ αξρέο δξάζεο ηεο ακεξηθαληθήο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε ηελ πνιηηηθή ζηξαηησηηθήο ηζρχνο
θαη εζηθήο δηαθάλεηαο πνπ θπξηαξρνχζε επί ηεο πξνεδξίαο Reagan, επηζεκαίλνληαο
φηη: « είλαη αλάγθε νη ΖΠΑ λα βαζηζηνχλ ζε απηή ηελ επηηπρεκέλε πεξίνδν ηνπ
παξειζφληνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ

566
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ππεξνρή ηνπ ακεξηθαληθνχ έζλνπο θαη ζην κέιινλ»567.
Όζνλ αθνξά ηε δξάζε ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απέλαληη ζην
Ηξάθ, νη ζηφρνη είλαη νη εμήο:
 πξψηνλ, επηδίσμε ηεο απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία κε
θάζε δηπισκαηηθφ, πνιηηηθφ ή ζηξαηησηηθφ κέζν θαη
 δεχηεξνλ, ε

αιιαγή ηνπ ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο

θαη ε αλαγλψξηζε κηαο

πξνζσξηλήο λέαο θπβέξλεζεο ζην Ηξάθ. O Paul D. Wolfowitz, πξνρσξά
παξαπέξα, πξνηείλνληαο φηη νη ΖΠΑ ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκεο λα
παξαηάμνπλ δπλάκεηο εδάθνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα
παξέρνπλ άζπιν ζηνπο αληηθαζεζησηηθνχο ζην λφηην ηκήκα ηνπ Ηξάθ568.
Ζ απξνζπκία ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θαη ηεο θπβέξλεζήο ηνπ λα ζπλεξγαζηνχλ
κε ηνπο επηζεσξεηέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνλ ππξεληθφ αθνπιηζκφ, δελ πξέπεη
λα δψζεη άιια πεξηζψξηα αλνρήο ζηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε Clinton. Καηά ηνπο
ππνγξάθνληεο ηελ επηζηνιή, ν αληάκ Υνπζεΐλ απνηειεί απεηιή, φρη κφλν γηα ηηο
ΖΠΑ, αιιά θαη γηα ηα ππφινηπα αξαβηθά θξάηε ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ν θίλδπλνο
λα θαηαθέξεη ν Ηξαθηλφο εγέηεο λα πάξεη ηνλ έιεγρν ησλ πεηξειαηνπεγψλ ηεο
πεξηνρήο ζα απνηειέζεη θπξίαξρν πιήγκα γηα ηα ακεξηθαληθά δσηηθά ζπκθέξνληα
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ.
Σν θπξηφηεξν θνκκάηη ηεο επηζηνιήο ηεο 16εο Ηαλνπαξίνπ 1998, αλαθέξεηαη
ζηελ αλάγθε ησλ ΖΠΑ λα θαηαθχγνπλ αθφκε θαη ζε πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ: « …δελ
κπνξνχκε πιένλ λα εμαξηηφκαζηε απφ ηε ζηάζε ησλ ζπκκάρσλ καο ζηνλ Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ (1990-91) θαη λα ζπλερίδνπκε λα εκκέλνπκε ζηηο θπξψζεηο ή λα ηηκσξνχκε ηνλ
αληάκ Υνπζεΐλ, φηαλ απηφο εκπνδίδεη ή κπινθάξεη ηνπο επηζεσξεηέο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ… ε ακεξηθαληθή πνιηηηθή δελ κπνξεί λα ζπλερίδεη λα θαηαξξαθψλεηαη απφ κηα
αδηθαηνιφγεηε επηκνλή ζηελ χπαξμε νκνθσλίαο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ… έλαο πφιεκνο θαηά ηνπ Ηξάθ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί (απιά) θαη
κε ηελ πξνθιεηηθή ζηάζε ηνπ Υνπζεΐλ απέλαληη ζηελ πνιηηηθή ηεο αλάζρεζεο (πνπ
ηεξνχλ ηα Ζλσκέλα Έζλε) θαη ζηελ επηκνλή ηνπ λα απεηιή ηα ακεξηθαληθά
ζπκθέξνληα»569.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ρέδην ησλ λενζπληεξεηηθψλ γηα ηελ αλαγθαία αιιαγή
πνξείαο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ππνγξάκκηδε φηη ε πνιηηηθήο ηεο
αλάζρεζεο ηεο θπβέξλεζεο Clinton είρε θπξηνιεθηηθά απνηχρεη, θαζψο ε ζπλαίλεζε
πνπ ππήξρε ζηα Ζλσκέλα Έζλε γηα ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ δελ ππάξρεη
πηα, ελψ νη έξεπλεο ησλ επηζεσξεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα εχξεζε φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, δελ είραλ θαλέλα ζεηηθφ απνηέιεζκα. Ζ ακεξηθαληθή
εμσηεξηθή πνιηηηθή δελ κπνξεί πηα λα ζηεξίδεηαη θαη λα εμαξηάηαη απφ ηελ έιιεηςε
νκνθσλίαο θαη ηελ αδπλακία ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
Ζ κφλε απνδεθηή ζηξαηεγηθή ησλ ΖΠΑ, θαηά ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ ρεδίνπ
γηα ηνλ Νέν Ακεξηθαληθφ Αηψλα, είλαη απηή πνπ ειαρηζηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα απεηιήζεη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη φπια
καδηθήο θαηαζηξνθήο. Καη απηφ ζεκαίλεη ζηξνθή ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο ζηελ αλάιεςε ζηξαηησηηθήο δξάζεο, κηαο θαη ε δηπισκαηηθή νδφο δελ
θαίλεηαη λα έρεη απνηειέζκαηα570. Μαθξνπξφζεζκα, απαηηείηαη άζθεζε πίεζεο γηα
ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία θαη ηελ αιιαγή ηνπ
θαζεζηψηνο ζην Ηξάθ.
ηηο 7 Ηαλνπαξίνπ 1999, νη πξσηεξγάηεο

ηνπ ζρεδίνπ γηα ηνλ «Νέν

Ακεξηθαληθφ Αηψλα» κε ζεκείσκά ηνπο, έθξηλαλ ηελ επηρείξεζε «Αιεπνχ ηεο
Δξήκνπ» σο αλαπνηειεζκαηηθή, ελψ ηαπηφρξνλα αλαξσηήζεθαλ γηα ηε βησζηκφηεηα
ηεο ηξαθηλήο δεκνθξαηηθήο αληηπνιηηεπηηθήο δξάζεο, ηελ νπνία νη ΖΠΑ ππνζηήξηδαλ
ελεξγά κέζσ ελίζρπζεο ηνπ «πκθψλνπ γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» (Iraq
Liberation Act).

Παξάιιεια, ζεκείσζαλ φηη νπνηαδήπνηε πνιηηηθή αλάζρεζεο

απνηεινχζε πιένλ κηα «ςεπδαίζζεζε»571.
Ζ θχξηα αηηία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο «Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ» ήηαλ
ν εμαλαγθαζκφο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε λα ζπλεξγαζηεί πιήξσο, ρσξίο πξνυπνζέζεηο θαη
φξνπο, κε ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Δπηζεσξήζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ έθζεζε ηνπ
Τπεχζπλνπ ησλ Δπηζεσξήζεσλ, Richard Butler, πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε κε ζπλεξγαζία ηνπ Ηξάθ, φζνλ αθνξά ηελ εχξεζε θαη
θαηαζηξνθή ησλ πξνγξακκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο,
ήηαλ κφλν ε επίζεκε εθδνρή γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηεο Δπηρείξεζεο.
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο Clinton κεηά ηελ επηρείξεζε «Αιεπνχ ηεο
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Δξήκνπ» είλαη πξσηαξρηθά, ε άζθεζε ηεο δηπιήο αλάζρεζεο απέλαληη ζην Ηξάθ θαη
ζην Ηξάλ θαη κεηέπεηηα, ε απνκάθξπλζε απφ ηελ ηξαθηλή εμνπζία ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ ή έζησ ε πξνζπάζεηα αλάζρεζεο ησλ επεθηαηηθψλ ηνπ ζρεδίσλ. Οη ΖΠΑ
πηνζέηεζαλ απηήλ ηελ πνιηηηθή δησγκνχ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ ηξαθηλή
εμνπζία, φηαλ ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο Clinton, χζηεξα θαη απφ πηέζεηο ησλ
Ρεπνπκπιηθάλσλ ηνπ Κνγθξέζνπ γηα άκεζε δξάζε, ππέγξαςε ην «χκθσλν
Απειεπζέξσζεο ηνπ Ηξάθ» (Iraq Liberation Act) ζηηο 31 Οθησβξίνπ 1998, ηελ ίδηα
κέξα πνπ ε ηξαληθή θπβέξλεζε δηέθνςε ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή
Δπηζεσξήζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNSCOM)572.

Ο ζηφρνο ηνπ πκθψλνπ

Απειεπζέξσζεο ηνπ Ηξάθ ήηαλ ε εγθαζίδξπζε ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηε κεηάβαζε
ηνπ Ηξάθ ζηε δεκνθξαηία. Ζ θπβέξλεζε Clinton αλαδεηά κηα πνιηηηθή
απνκάθξπλζεο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ ηξαθηλή εμνπζία θαη ηελ αληηθαηάζηαζή
ηνπ απφ κηα δεκνθξαηηθήο κνξθήο δηαθπβέξλεζεο573.
Ήδε απφ ην 1996 κέρξη θαη ηα κέζα Οθησβξίνπ 1999 απμάλνληαη νη πηέζεηο
ζην ακεξηθαληθφ θνγθξέζν, ζρεηηθά κε ην πνηεο ζα είλαη νη επφκελεο θηλήζεηο ηνπ
Πξνέδξνπ Clinton θαηά ηνπ Ηξάθ. Ο Paul Wolfowitz, πξσηεξγάηεο ηεο πνιηηηθήο ηεο
θπβέξλεζεο George W. Bush ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ζην Ηξάθ (2003) θαη κεηέπεηηα
Τθππνπξγφο Άκπλαο, θξηηηθάξεη ηελ πνιηηηθή Clinton γηα ηελ απνηπρία ηνπ λα δείμεη
πην ζθιεξή θαη απνηειεζκαηηθή ζηάζε, ψζηε λα αλαθνπεί ε δχλακε ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Wall Street
Journal: «...Οη ΖΠΑ έρνπλ πξαγκαηηθά εγθαηαιείςεη ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ λα
πξνζηαηεχνπλ πνιηνξθεκέλνπο πνιίηεο απφ έλαλ αηκνραξή δηθηάηνξα»574.
O Wolfowitz καδί κε ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ ρεδίνπ γηα ηνλ «Νέν
Ακεξηθαληθφ Αηψλα», ηνπο λενζπληεξεηηθνχο, William Kristol θαη Robert Kagan,
ζεσξεί φηη ε θπβέξλεζε Clinton είρε ηξεηο επηινγέο:
 πξψηνλ, λα επηιέμεη ηελ πνιηηηθήο ηεο αλάζρεζεο,
 δεχηεξνλ, ηε ζηξαηησηηθή εκπινθή, θαη
 ηξίηνλ, ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε απφ ηελ εμνπζία θαη ηε
δεκηνπξγία λένπ θαζεζηψηνο.
Ζ πνιηηηθή ηεο αλάζρεζεο δελ ζα είρε, θαηά ηε γλψκε ηνπ Wolfowitz, θαλέλα
απνηέιεζκα. Ζ πνιηηηθή ηεο άκεζεο εκπινθήο επίζεο δελ ζα είρε θαλέλα ζεηηθφ
572

Barry Rubin, Crises in the Contemporary Persian Gulf, Frank Cass Pub., London, 2002, p.185.
H.R. 4655, 105th Congress, ―Iraq Liberation Act of 1998‖, Senate and House of Representatives,
The Library of Congress, available at: www.thomas.loc.gov.
574
Paul Wolfowitz, ―Clinton‘s Bay of Pigs‖, Wall Street Journal, 17 September 1996, p. A18.
573

212

απνηέιεζκα, ελψ παξάιιεια ζα ππήξρε θαη ν θίλδπλνο ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο ησλ
θξαηψλ ηεο Μ. Αλαηνιήο, εληζρχνληαο θαη ηε δχλακε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε. Ζ Σξίηε
επηινγή πίζηεπε φηη ζα είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα, ρσξίο φκσο λα αλαθέξεη μεθάζαξα
κε πνηνλ ηξφπν ζα γηλφηαλ απηή ε αιιαγή ηνπ ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο θαη ε
απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία575. ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 1998,
ν ίδηνο δήισλε φηη: «ε θαιχηεξε επθαηξία γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ
απφ ηελ ηξαθηλή εμνπζία, δπζηπρψο, ράζεθε κέζα ζηνλ πξψην κήλα κεηά ην ηέινο ηνπ
πνιέκνπ (1990-91)…αλ είρακε θαζπζηεξήζεη ηε ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ κεξηθέο κέξεο
κεηά, ζα είρακε μεθνξησζεί ηνλ αληάκ»576.
Μεηά ηελ επηρείξεζε «Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ», ε θπβέξλεζε Clinton θαη ην
ακεξηθαληθφ επηηειείν, πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη ζε επηθξίζεηο ηνπ Κνγθξέζνπ γηα
αδξάλεηα, πξνρψξεζε θαη ελέθξηλε νηθνλνκηθή βνήζεηα χςνπο 97 εθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ γηα ηε πξνζθνξά ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο ζε ηξαθηλνχο θχθινπο, νη νπνίνη
ζα πξνθαινχζαλ αληαξζία θαη ζα έξηρλαλ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία κε
ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα. Ζ ελίζρπζε ζα ρνξεγνχληαλ ζην Δζληθφ Ηξαθηλφ
Κνγθξέζν (Iraqi National Congress) ην νπνίν έδξεπε ζην Λνλδίλν θαη ην νπνίν
απνηεινχληαλ απφ εμφξηζηνπο Ηξαθηλνχο πνιηηηθνχο θαηά ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ577.
Σν Δζληθφ Ηξαθηλφ Κνγθξέζν ζα απνηεινχζε ηε βάζε, ππφ ηελ νπνία ζα
δεκηνπξγνχληαλ κηα επξεία ζπκκαρία ηξηψλ ηξαθηλψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ: ησλ
ηηηψλ Αξάβσλ, ησλ νπληηψλ Αξάβσλ θαη ησλ Κνχξδσλ, θαηά ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ. ηηο επίζεκεο δειψζεηο ηνπ ην Δζληθφ Ηξαθηλφ Κνγθξέζν
παξνπζηαδφηαλ σο κηα αμηφπηζηε πνιηηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή γηα φινπο ηνπο
Ηξαθηλνχο πνιίηεο, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο θαη κε ηελ πιήξε
εθπξνζψπεζε ζηελ εμνπζία φισλ ησλ εζληθψλ νκάδσλ θαη θνηλνηήησλ ηνπ Ηξάθ578.
Χζηφζν, ην απνηέιεζκα δελ ήηαλ ειπηδνθφξν γηα ην ακεξηθαληθφ επηηειείν
ιήςεο απνθάζεσλ. Τπήξραλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχζε
ε θπβέξλεζε Clinton βαζηδφηαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλάζρεζε θαη ζηελ αλαηξνπή
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ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ρσξίο φκσο ηελ άκεζε εκπινθή ησλ
ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ.

Απηή ε πνιηηηθή αιιαγήο θαζεζηψηνο ηνπ Ηξάθ δελ

κεηαθξαδφηαλ ζε θάπνηα ζνβαξή αλάιεςε δξάζεο, θπξίσο γηαηί ηφζν ζην εζσηεξηθφ
ησλ ΖΠΑ, φζν θαη ζηε δηεζλή θνηλφηεηα δελ ππήξρε ε αλάινγε ππνζηήξημε θαη
ζπλαίλεζε. Καλέλα κέινο ηνπ ακεξηθαληθνχ επηηειείνπ ιήςεο απνθάζεσλ δελ
ππνζηήξημε ηελ παξνρή ζηξαηησηηθψλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζηελ ηξαθηλή
πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία579. Σφζν ν
πξφεδξνο Clinton, φζν θαη νη ακεξηθαληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, είραλ απνθιείζεη
θάζε είδνπο άκεζεο ρεξζαίαο ζηξαηησηηθήο αλάκεημεο ζε ηξαθηλφ πξαμηθφπεκα θαηά
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ580. Ζ αιιαγή ηνπ ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο ήηαλ κηα εζσηεξηθή
ππφζεζε, ζηελ νπνία νη ΖΠΑ δελ έπξεπε λα αλακεηρζνχλ.
Γηα αθφκε κηα θνξά νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ ππνζηήξηδαλ ζεξκά ηε
δπλαηφηεηα αλαηξνπήο ηνπ Ηξαθηλνχ δηθηάηνξα εθ ησλ έζσ. Σν ακεξηθαληθφ
επηηειείν αγλνεί, γηα κηα αθφκε θνξά, ηε δπλακηθή ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάθ. Οη αδχλακεο αληηπνιηηεπηηθέο δπλάκεηο δελ ζα
κπνξνχζαλ κε έλα ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα λα ζέζνπλ ηνλ ηζρπξφ Ηξαθηλφ εγέηε
ζην πεξηζψξην. Λαλζαζκέλεο αληηιήςεηο εμαθνινπζνχζαλ λα θπξηαξρνχλ ζηνπο
Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο θαη καο απαληνχλ ζην εξψηεκα γηαηί δελ επηρεηξήζεθε
ηφηε κηα ρεξζαία επέκβαζε ησλ ΖΠΑ γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ αληάκ απφ ηελ
εμνπζία:
 Οη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ εκκέλνπλ δπλακηθά λα εξκελεχνπλ ηηο
θηλήζεηο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη ηνπ ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο κε φξνπο ηνπ
δπηηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην
1990-1991, ν αληάκ Υνπζεΐλ, αλ θαη κε ηεξάζηηεο απψιεηεο θαηάθεξε λα
ζπζπεηξψζεη ηνλ ηξαθηλφ ιαφ. Απφ ηφηε κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1999, εμαθνινπζεί
λα παξακέλεη ηζρπξφο ζηελ ηξαθηλή εμνπζία θαη θακία ζνβαξή εζσηεξηθή
αληηπνιηηεπηηθή θίλεζε δελ έρεη ππάξμεη. πλεπψο, δελ είλαη ινγηθφ νη
Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ λα επηκέλνπλ φηη κε έλα ζηξαηησηηθφ
πξαμηθφπεκα, ζα κπνξνχζαλ έηζη απιά λα πεηχρνπλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία.
 Γηα άιιε κηα θνξά, νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ αδπλαηνχλ λα
εξκελεχζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, παξφιν πνπ θαη ζηνλ
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Πξψην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ (Ηξάλ-Ηξάθ) θαη ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ (Ηξάθ-ΖΠΑ) έθαλε θαλεξή ηε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή αθνζίσζε
πνπ απνιάκβαλε σο εγέηεο ηνπ Ηξάθ, αιιά θαη ηελ άθακπηε ζηάζε ηνπ ζηε
θηιφδνμε πξνζπάζεηά ηνπ λα θάλεη ην Ηξάθ κηα λέα πεξηθεξεηαθή εγεκνληθή
δχλακε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ.
 Σν ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο Clinton
επηκέλεη λα αθνινπζεί ηελ ρσξίο νθέιε πνιηηηθή ηεο αλάζρεζεο θαη ηνπ
θαηεπλαζκνχ ηεο θπβέξλεζεο George W. H. Bush. Δπηιέγεη ηελ φζν γίλεηαη
κηθξφηεξνπ θφζηνπο πνιηηηθή αλάκεημεο ζην Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη
ηα φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξα πνιηηηθά θαη ζηξαηεγηθά νθέιε ζηελ πεξηνρή.
Φαίλεηαη φηη ε ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή
επνρή δελ έρεη αθφκε θαζνξηζζεί θαη πξνζδηνξηζζεί πιήξσο.
 Γηα ηελ απνκάθξπλζε ελφο ηζρπξνχ εγέηε, φπσο είλαη ν αληάκ Υνπζεΐλ, νη
Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ πην
δξαζηηθέο πνιηηηθέο θαη λα πξνβνχλ ζε ζπζίεο, πξνο φθεινο ησλ εζληθψλ ηνπο
ζπκθεξφλησλ αξρηθψο, θαη πξνο φθεινο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο,
δεπηεξεπφλησο.

Παξνκνηάδνληαο ηελ αθακςία θαη ηε ζθιεξφηεηα ηνπ

ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο ππφ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ, κε ην Καζεζηψο ηνπ Υίηιεξ
ζηε Γεξκαλία ή ηνπ ηάιηλ ζηε Ρσζία, δελ επηιχνληαη ηα πξνβιήκαηα κε
ξεαιηζηηθνχο φξνπο ηζρχνο581.
 Ζ επηρείξεζε «Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ» δελ θάλεθε λα πηφεζε ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε,
ν νπνίνο θάλεθε λα θεξδίδεη ηε πξνπαγάλδα πνιέκνπ. Οιφθιεξνο ν αξαβηθφο
θφζκνο θαίλεηαη λα είλαη αληίζεηνο κε ηηο απζηεξέο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο
πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζην Ηξάθ θαη νη νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη ηνλ ηξαθηλφ
πιεζπζκφ ζηελ εμαζιίσζε. Αξαβηθά θξάηε, φπσο ε ανπδηθή Αξαβία, ην
Κνπβέηη αιιά θαη ε Αίγππηνο, είλαη αληίζεηα κε απηήλ ηελ άζθεζε
ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο.

Δμάιινπ, ηα πεξηζζφηεξα αξαβηθά θξάηε δελ

ζπκπνλνχλ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε θαη ηηο θηιφδνμεο εγεκνληθέο ηνπ δηαζέζεηο,
φκσο ην ζίγνπξν είλαη φηη ε πνιηηηθή ησλ

εμαληιεηηθψλ νηθνλνκηθψλ

θπξψζεσλ, πνπ δελ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηνλ αληάκ
Υνπζεΐλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νξγή νιφθιεξνπ ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ θαηά
ησλ δπηηθψλ θαη επξσπατθψλ δπλάκεσλ, κε ζπλέπεηα ηελ πηζαλή παξαγσγή
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ηξνκνθξαηηθψλ θαηλνκέλσλ.
 Παξάιιεια, ην αδηέμνδν ησλ επηζεσξήζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά
κε ηελ χπαξμε ή φρη φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, δεκηνπξγεί
αβεβαηφηεηα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζην κέιινλ. Απηφ
ζεκαίλεη φηη θάπνην άιιν αλαπηπζζφκελν θξάηνο κπνξεί λα αθνινπζήζεη ην
δξφκν ηνπ Ηξάθ θαη λα ζειήζεη λα παξάγεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, ρσξίο
λα ππάξρεη θάπνηα ζνβαξή απνηξεπηηθή ζηάζε απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε ή
αθφκε θαη απφ ηελ κνλαδηθή ππεξδχλακε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ηηο ΖΠΑ.
 Δπηπιένλ, ε επηρείξεζε «Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ» δεκηνχξγεζε θελά ζρεηηθά κε
ηνπο πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο απηήο ηεο επέκβαζεο. Ζ απνηξνπή ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θηιφδνμσλ ζηξαηησηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ,
θαίλεηαη λα θεξδίδεη έδαθνο, ρσξίο φκσο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα.
Τπνηίζεηαη φηη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ήηαλ λα πιήμνπλ εγθαηαζηάζεηο
παξαγσγήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, αιιά πνηέ δελ έγηλε
γλσζηφ θαη ζαθέο απφ ην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ, αλ ηειηθά
ν Ηξαθηλφο εγέηεο κφλν ζρεδίαδε, ή είρε ηειηθά παξάγεη φπια καδηθήο
θαηαζηξνθήο.
Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ είραλ απνδερζεί φηη δελ είραλ
μεθάζαξε εηθφλα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, φζνλ αθνξά ηελ
εγθαζίδξπζε θαη ηελ πινπνίεζε ππξεληθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ ζχγρπζε πνπ
επηθξαηνχζε

ζην

ακεξηθαληθφ

θέληξν

ιήςεο

απνθάζεσλ

ήηαλ

ραξαθηεξηζηηθή. ηηο 15 Ηνπιίνπ 1999, ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ ν εθπξφζσπνο
ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, James Rubin, αλαθέξεη: «…δελ έρνπκε θαλέλα
ιφγν λα πηζηεχνπκε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ
ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο, γηα ηελ εγθαζίδξπζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο582». ηηο 3 Απγνχζηνπ 1999, ε ίδηα αβεβαηφηεηα
επηθξαηεί ζηηο δειψζεηο ηνπ εθπξνζψπνπ Σχπνπ ηνπ ακεξηθαληθνχ
Τπνπξγείνπ Ακχλεο, Kenneth Bacon, ζρεηηθά κε ην αλ ηειηθά ην Ηξάθ
ζθφπεπε λα παξάγεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Ο ίδηνο δήισλε
ραξαθηεξηζηηθά: «… Γελ έρσ επαξθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε απηφ ην
ζέκα»583. πλεπψο, ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε ππεξδχλακε ράλεη κέξνο ηεο
αμηνπηζηίαο ηεο σο απνηξεπηηθή δχλακε.
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 Ζ αιιαγή θαζεζηψηνο κέζσ άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο αλάζρεζεο, δελ ήηαλ
κηα ζηξαηησηηθήο θχζεσο πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο Clinton. Ζ ζηξαηησηηθή
επέκβαζε ζην Ηξάθ δελ απνηεινχζε ζνβαξή ζθέςε ζην ακεξηθαληθφ επηηειείν
ιήςεο απνθάζεσλ. Αθφκε θαη φηαλ ν Kenneth Pollack, χκβνπινο εζληθψλ
ζεκάησλ, δήισλε ζηηο αξρέο ηνπ 1999 φηη « ε θπβέξλεζε έρεη θαηαιήμεη ζην
ζπκπέξαζκα φηη δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα παίδεη ην παηρλίδη ηεο γάηαο κε ην
πνληίθη, κε ηνλ αληάκ… έρνπκε απνθαζίζεη φηη ε κφλε ιχζε είλαη ε αλαηξνπή
ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ θαη ε δηνίθεζε ςάρλεη ηξφπνπο πξαγκαηνπνίεζήο
απηνχ ηνπ ζρεδίνπ… ππάξρεη επξεία ζπλαίλεζε φηη ε πνιηηηθή ηεο αλάζρεζεο
απέηπρε θαη φηη ν κφλνο ηξφπνο λα μεθνξησζνχκε ηνλ αληάκ είλαη λα
νξγαλψζνπκε κηα εηζβνιή ζην Ηξάθ»584. Χζηφζν, δελ ππήξρε ην αλάινγν
θιίκα ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ γηα κηα ηέηνηα έγθξηζε.
 Ζ αιιαγή θαζεζηψηνο ζην Ηξάθ δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε κηα ρεξζαία
ζηξαηησηηθή ακεξηθαληθή επέκβαζε, γηαηί πνιχ απιά δελ απνηεινχζε δήηεκα
πςίζηεο πξνηεξαηφηεηαο, γηα ην ακεξηθαληθφ θπβεξλεηηθφ επηηειείν. Βέβαηα,
ζα κπνξνχζε ην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ λα πξνρσξήζεη ζε
έλα ηέηνην εγρείξεκα, απνθεχγνληαο ζην κέιινλ έλαλ πφιεκν. Όκσο νη
ιήπηεο απνθάζεσλ εμαθνινπζνχζαλ λα πηζηεχνπλ φηη ν αληάκ ζα κπνξνχζε
άλεηα λα αλαηξαπεί απφ ην εζσηεξηθφ ηξαθηλφ ζχζηεκα, κεηά θαη ηηο
δξακαηηθέο θπξψζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
 Ζ αιιαγή ελφο πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο εθ ησλ έζσ, δηαηξέρεη κηθξφηεξν
θφζηνο, απφ ηελ αιιαγή ελφο θαζεζηψηνο κέζσ ζηξαηησηηθήο ρεξζαίαο
επέκβαζεο. Σν θφζηνο απμάλεηαη, φρη κφλν ζε αλζξψπηλεο απψιεηεο, αιιά
θαη ζε πνιηηηθφ θφζηνο ησλ επηινγψλ κηα θπβέξλεζεο. Ο θίλδπλνο λα
απεηιεζεί ε εδαθηθή θπξηαξρία θαη αθεξαηφηεηα ηνπ Ηξάθ απφ κηα ρεξζαία
ακεξηθαληθή επέκβαζε, ε νπνία ζα έδηλε ην έλαπζκα εμεγέξζεσλ ζε
εζληθφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάθ, εμαθνινπζεί λα θπξηαξρεί ζην
ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ. Ο δηακειηζκφο ηνπ Ηξάθ ζε ηζρπξέο
εζληθέο νκάδεο, ζα απνηεινχζε αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ηζνξξνπίαο ηζρχνο,
ζε φιν ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, θαη ζα έζεηε ζε
ζνβαξφ θίλδπλν ηα ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ ζε παγθφζκην επίπεδν.
Ζ θπβέξλεζε Clinton θαη ην επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ πίζηεπαλ φηη ζα
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κπνξνχζαλ λα πξνβνχλ ζε πην αλψδπλεο, γηα ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα, θηλήζεηο
θαηά ηνπ Ηξάθ, αλ ζηήξηδαλ έλα ζρέδην αλαηξνπήο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ εθ ησλ
έζσ585. Χζηφζν, απηή ε πνιηηηθή δξάζε ηνπ ακεξηθαληθνχ επηηειείνπ, δελ ηαίξηαδε
κε ηηο ζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο Clinton, ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή επηδίσμε αλάκεημεο ζε
δηεζλή δεηήκαηα ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο
αιιειεμάξηεζεο.

2.1. Η πνιηηηθή ηεο δηπιήο αλάζρεζεο (Dual Containment) ηεο
θπβέξλεζεο Bill Clinton
Ζ πνιηηηθή ηεο δηπιήο αλάζρεζεο (Dual Containment) ηεο θπβέξλεζεο
Clinton δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο κέρξη ηφηε πνιηηηθέο επηινγέο ησλ ακεξηθαληθψλ
θπβεξλήζεσλ, νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο ηζρχνο κεηαμχ Ηξάλ θαη
Ηξάθ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ.
 Πξψηνλ, ε πνιηηηθή ηεο δηπιήο αλάζρεζεο, ζηφρεπε φρη κφλν λα εκπνδίζεη ηε
δπλαηφηεηα ηνπ Ηξάθ θαη ηνπ Ηξάλ λα απεηιήζνπλ μαλά ηα γεηηνληθά ηνπο
θξάηε, αιιά θπξίσο εκπφδηδε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαπηχμνπλ ζπκβαηηθά
θαη κε ζπκβαηηθά φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Απηή ε πξνζέγγηζε, ζε
αληίζεζε κε ηελ πνιηηηθή ηεο απνηξνπήο, κπνξνχζε λα θαηαζηξέςεη ηηο
ηθαλφηεηεο ηνπ Ηξάθ θαη ηνπ Ηξάλ λα επηδείμνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε
πξψην πιαίζην, παξά λα απνηξέςεη ήδε ηθαλά αλαπηπγκέλα ζηξαηησηηθά
θξάηε απφ ην λα αθνινπζήζνπλ επηζεηηθή ζηάζε.
 Γεχηεξνλ, νη ΖΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα αξαβηθά θξάηε ηεο
πεξηνρήο θαη κε ηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εμαλάγθαζαλ ην Ηξάθ λα
ηεξήζεη ηα ςεθίζκαηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη λα αθνπιηζηεί πιήξσο.
 Σξίηνλ, ζε πνιηηηθφ επίπεδν, νη ΖΠΑ καδί κε άιια θξάηε, θαη θπξίσο κε ηε
ζπλεξγαζία ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ζρεδίαδαλ ηελ απνκφλσζε ηεο
Βαγδάηεο. Ο Ηξαθηλφο εγέηεο επηδηψθεη λα ζπάζεη απηή ηελ απνκφλσζε,
αλαδεηψληαο ζπλεξγαζία κε ην Ηξάλ θαζψο θαη κε άιια αξαβηθά θξάηε ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ, ηελ νπνία φκσο, δελ θαηάθεξε λα θεξδίζεη. Σν Ηξάθ είρε
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ειάρηζηεο πξννπηηθέο ζπκκαρίαο κε ην Οκάλ586, θαη ην Καηάξ. Ζ ανπδηθή
Αξαβία επέθξηλε ηα δχν απηά θξάηε γηα ηελ επαθή ηνπο κε ην Ηξάθ, θαζψο
ππέζαιπε ηηο εξγαζίεο ηνπ Αξαβηθνχ πλδέζκνπ.
 Σέηαξηνλ, ε πνιηηηθή ηεο δηπιήο αλάζρεζεο ζηφρεπε λα ππνλνκεχζεη ηα
απηαξρηθά θαζεζηψηα ηνπ Ηξάλ θαη ηνπ Ηξάθ. Απηφο ήηαλ θαη ν θχξηνο ζηφρνο
ηεο θπβέξλεζεο Clinton. Ζ ηδέα αιιαγήο θαζεζηψησλ ζην Ηξάλ θαη ζην Ηξάθ
εθ ησλ έζσ, δελ είλαη θαηλνχξγηα. Σε ζπλαληάκε αρλά ζην ακεξηθαληθφ
επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ επί θπβέξλεζεο George W. H. Bush, κεηά ην
Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, θαη εκθαλίδεηαη δπλακηθά επί θπβέξλεζεο
Clinton. Αθφκε, θαη επί θπβέξλεζεο George W. Bush, ιίγν πξηλ ηελ απφθαζε
γηα ηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 2003, ε πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία ηνπ Ηξάθ, κέζσ αληηπνιηηεπηηθψλ νκάδσλ,
θεξδίδεη έδαθνο.
 Σν ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ είρε απνθαζίζεη λα κελ
πξνρσξήζεη ζε ρεξζαία επέκβαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο Βαγδάηεο, ην 1991, φρη
κφλν γηαηί θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα επαλαθέξεη κλήκεο απφ ην
ακεξηθαληθφ νινθαχησκα ζηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ, αιιά θαη γηαηί ε ηφηε
θπβέξλεζε ηνπ George W. H. Bush ππνιφγηδε φηη νη εμεγέξζεηο ησλ Κνχξδσλ
ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Ηξάθ θαη ησλ ηηηψλ ζην λφηην ηκήκα ηεο ρψξαο ζα
κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε δηακειηζκφ ηνπ Ηξάθ θαη ζε αιιαγή ηεο
ηζνξξνπίαο ηζρχνο ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ587. Κάηη
ηέηνην ήηαλ ελάληηα ζηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. Όηαλ o αληάκ Υνπζεΐλ
θαηέπλημε ηηο εμεγέξζεηο, νη ΖΠΑ άξρηζαλ λα παίξλνπλ κέηξα γηα ηελ αιιαγή
ηνπ θαζεζηψηνο ζην Ηξάθ. Ζ CIA ήδε κεηά ηε ιήμε ηνπ δεχηεξνπ πνιέκνπ
ηνπ Κφιπνπ ην 1991 μεθίλεζε ζπλεξγαζία κε εμφξηζηνπο πνιηηηθνχο
Ηξαθηλνχο θαη άιινπο παξαζηξαηησηηθνχο πνπ ήζειαλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ
αληάκ απφ ηελ εμνπζία.

Σν 1996, γίλεηαη κηα αθφκε πην ζνβαξή

πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο ηεο CIA κε ην Ηξαθηλφ Δζληθφ Κνγθξέζν θαη ην
Ηξαθηλφ Δζληθφ χκθσλν, δχν αληηπνιηηεπηηθέο νκάδεο ερζξηθέο πξνο ην
θαζεζηψο ηνπ αληάκ. Χζηφζν, θαη νη δχν πξνζπάζεηεο εθζξφληζεο ηνπ
586
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αληάκ θαηέιεμαλ ζε απνηπρία, θπξίσο ράξε ζηελ κε αλνηθηή ζηξαηησηηθή
ζηήξημε ησλ ΖΠΑ.
 Πέκπηνλ, ε πνιηηηθή ηεο δηπιήο αλάζρεζεο ηεο θπβέξλεζεο Clinton ήηαλ
ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ Ηξάλ θαη
Ηξάθ, ζέηνληαο κηα λέα ζηξαηεγηθή ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο
ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ζ πνιηηηθή ηεο ελίζρπζεο πφηε ηνπ Ηξάλ
θαη πφηε ηνπ Ηξάθ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζηξαηησηηθήο ηζνξξνπίαο ηζρχνο
θαη ηελ απνηξνπή επηζεηηθψλ επεθηαηηθψλ βιέςεσλ θαη ησλ δχν θξαηψλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, δελ εμππεξεηεί πιένλ ηα ακεξηθαληθά δσηηθά
ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή, ελψ απέδεημε πεξίηξαλα, φηη ηέηνηνπ είδνπο
θηλήζεηο

δεκηνπξγνχλ

ζρέζεηο

εμάξηεζεο

θαη

θαηαιήγνπλ

ζε

κε

απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο588. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηφζν
ε ακεξηθαληθή ζηάζε ππνζηήξημεο, πφηε ηνπ Ηξάλ θαη πφηε ηνπ Ηξάθ, ζηνλ
Πξψην Πφιεκν ηνπ Κφιπν, αιιά θαη ε ηειηθή ζηάζε ησλ Ακεξηθαλψλ
αμησκαηνχρσλ ππέξ ηνπ Ηξάθ, πνπ νδήγεζε ζηελ εηζβνιή ηνπ αληάκ ζην
Κνπβέηη θαη ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ589.
Σε δεθαεηία ηνπ ‘90, ε πνιηηηθή ηεο δηπιήο αλάζρεζεο, ηφζν απέλαληη ζην
Ηξάθ φζν θαη ζην Ηξάλ, απνηέιεζε κεγάιε πξφθιεζε γηα ηηο ΖΠΑ θαη ηνπο
ζπκκάρνπο ηεο590.

Χζηφζν, ε άθακπηε ζηάζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη ε κε

ζπκκφξθσζή ηνπ ζηηο θπξψζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, έζεζε ηελ πνιηηηθή ηεο
δηπιήο αλάζρεζεο σο κηα ζηξαηεγηθή ρσξίο ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα γηα ηα
ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. Όζν ν ηζρπξφο Ηξαθηλφο εγέηεο παξέκεηλε ζηελ εμνπζία,
ηφζν εληζρπφηαλ ε δχλακε ηνπ θαη θπζηθά, ηφζν ζπλέρηδε λα απνηειεί απεηιή γηα ηηο
ΖΠΑ θαη γηα ηα γεηηνληθά αξαβηθά θξάηε. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηεο δηπιήο αλάζρεζεο ελίζρπε ηελ θξηηηθή ηεο
δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Ζ πίεζε γηα ηελ αλάιεςε πην ηζρπξψλ δξάζεσλ απφ ηελ
ακεξηθαληθή θπβέξλεζε γίλνληαλ φιν θαη κεγαιχηεξε.
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3. πκπεξάζκαηα – Έιεγρνο Τπνζέζεσλ Δξγαζίαο
Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗90, νη ακεξηθαληθέο θπβεξλήζεηο
έρνπλ πξνβεί ζε ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζζελίζνπλ, λα
δπζθεκίζνπλ θαη ελ ηέιεη, λα αλαηξέςνπλ ην αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία.
Ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, ν ίδηνο ν Ακεξηθαλφο
πξφεδξνο, George W. H. Bush, παξαθηλνχζε ηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο λα εμεγεξζνχλ
θαη λα αλαηξέςνπλ ηνλ δηθηάηνξα αληάκ Υνπζεΐλ591. Οη εζληθηζηηθέο κεηνλνηηθέο
νκάδεο ηνπ Ηξάθ, νη ηίηεο θαη νη Κνχξδνη, εμέιαβαλ ηηο πξνηξνπέο ηνπ Ακεξηθαλνχ
πξνέδξνπ σο παξνρή βνήζεηαο θαη ζηήξημεο ζε πεξίπησζε εμέγεξζεο θαηά ηνπ
θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ.
ηηο αξρέο Μαξηίνπ 1991, δχν κεγάιεο ηαπηφρξνλεο εμεγέξζεηο ιακβάλνπλ
ρψξα ζην Ηξάθ. Ζ πξψηε ππνθηλνχκελε απφ ηνπο ηίηεο, ζην λφηην ηκήκα ηνπ Ηξάθ
θαη ε δεχηεξε, ππνθηλνχκελε απφ ηνπο Κνχξδνπο, ζην βφξεην ηκήκα. Χζηφζν, φπσο
έρνπκε ήδε αλαιχζεη, ε ακεξηθαληθή πνιηηηθή εγεζία ηνπ πξνέδξνπ George W. H.
Bush, έθξηλε ηφηε φηη ε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο ζπλνρήο ηεο εδαθηθήο
θπξηαξρίαο ηνπ Ηξάθ, βξηζθφηαλ ζε πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ αλαηξνπή ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία. Μηα πηζαλή δηάιπζε ηνπ Ηξάθ ζα ζπλέβαιιε
ζεκαληηθά ζηελ αιιαγή ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο
Μέζεο Αλαηνιήο, κε αλεμέιεγθηεο ζπλέπεηεο γηα ηηο ΖΠΑ.
Χο απάληεζε ζηηο βηαηφηεηεο πνπ αθνινχζεζε ην θαζεζηψο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ γηα ηελ θαηάπλημε ησλ εμεγέξζεσλ, νη ΖΠΑ καδί κε ηε Μ. Βξεηαλία θαη ηε
Γαιιία θαζφξηζαλ δχν δψλεο απαγφξεπζεο πηήζεσλ ζην βφξεην θαη ζην λφηην
αληίζηνηρα ηκήκα ηνπ Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ νη πιεζπζκνί ησλ
Κνχξδσλ θαη ησλ ηηηψλ. Ζ ειπίδα αλαηξνπήο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε εθ ησλ έζσ
θπξηαξρνχζε ζην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ, ρσξίο φκσο λα απνηειεί
θαη ηε βέιηηζηε επηινγή δξάζεο.
Ζ πνιηηηθή ηεο εληζρπκέλεο αλάζρεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αιιαγή
θαζεζηψηνο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ ηξαθηλή εμνπζία,
απνηέιεζε ηε ζηξαηεγηθή δξάζεο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ην
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1998 κέρξη ην ηέινο ηεο θπβέξλεζεο Clinton.
Οη πνιηηηθέο επηινγέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ δελ ήηαλ φιεο
απνηειεζκαηηθέο. Ζ πνιηηηθή ηεο δηπιήο αλάζρεζεο θαίλεηαη λα ζπγθξαηεί ηφζν ην
Ηξάθ, φζν θαη ην Ηξάλ, ρσξίο φκσο λα πξνζηαηεχεη ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζηελ
πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ζ πνιηηηθή ηεο εληζρπκέλεο αλάζρεζεο θαη ηεο
αιιαγήο θαζεζηψηνο, κέζσ ηεο ρξήζεο νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ πηέζεσλ, δελ
είραλ θαλέλα απνηέιεζκα. Οη θξίζεηο θαη νη ζπγθξνχζεηο θαζ‘ φιε ηε δεθαεηία ηνπ
90, κεηά ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, κέρξη θαη ηα γεγνλφηα ηεο 11 εο
επηεκβξίνπ 2001, ελίζρπζαλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ αζηάζεηα ζηελ πεξηνρή, ελψ
αληίζεηα απείιεζαλ θαη ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα.
Ζ πνιηηηθή ηεο δηπιήο αλάζρεζεο απνηέιεζε απάληεζε ζηελ άξλεζε
ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκφξθσζεο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε κε ηηο θπξψζεηο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ, θαζψο θαη ζηελ ζπλερηδφκελε απεηιή ηνπ Ηξάθ γηα ηα ακεξηθαληθά
ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή. Μεηά απφ δχν ρξφληα δξακαηηθψλ θξίζεσλ ζην Ηξάθ,
θαζψο θαη κεηά ηελ επηρείξεζε «Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ», ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα
δελ ήηαλ θαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά, νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ αιιάδνπλ
πνξεία δξάζεο. Βέβαηα, θαη εδψ απνθεχγεηαη ε αλάιεςε δξαζηηθψλ ζηξαηησηηθψλ
θηλήζεσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ηνλ ηζρπξφ Ηξαθηλφ άληξα ζην πεξηζψξην.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε δελ είλαη δηαηεζεηκέλε λα ππνζηεί
ην θφζηνο κηαο κεγάιεο θαη επξείαο θιίκαθαο ρεξζαίαο επέκβαζεο ζην Ηξάθ, ρσξίο
ηελ έγθξηζε ηνπ ΟΖΔ, ελψ θαη ηα αξαβηθά γεηηνληθά θξάηε δελ είλαη δηαηεζεηκέλα λα
ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο ΖΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα

επέκβνπλ ζην εζσηεξηθφ πνιηηηθφ

ζχζηεκα ηνπ Ηξάθ. Ο αξαβηθφο θφζκνο δελ είλαη έηνηκνο λα ζηξαθεί ζε κηα
ζηξαηησηηθή αληίζηαζε θαηά ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ, θαζψο πηζηεχεη φηη θάηη
ηέηνην ζα νδεγήζεη ζε εκθχιην πφιεκν.
Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 άιιαμαλ ηελ πνξεία
ηεο κέρξη ηφηε ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο δξάζεο θαη ζθέςεο. Απφ ηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‗80, ε ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο
αλαηξνπέο θαη θιηκαθψζεηο. ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ζηνλ Πξψην Πφιεκν
ηνπ Κφιπνπ κεηαμχ Ηξάθ-Ηξάλ, ην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ, επί
πξνεδξίαο Ronald Reagan ππνζηεξίδεη αλνηθηά αληάκ Υνπζεΐλ.
Μεηά ηε ιήμε ηνπ Πξψηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ (1988), ε θπβέξλεζε
George W. Ζ. Bush εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά ην
Ηξάθ, παξά ην γεγνλφο φηη ε ηζρχο πνπ απνθηνχζε ν αληάκ, ζα κπνξνχζε λα
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απνηειέζεη απεηιή γηα ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν.

ην

Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, κε ηελ εηζβνιή ηνπ Ηξάθ ζην Κνπβέηη, ε ακεξηθαληθή
εμσηεξηθή πνιηηηθή αιιάδεη πνξεία. Ζ θπβέξλεζε Clinton απμάλεη ηηο πηέζεηο, ηφζν
ζην Ηξάθ φζν θαη ζην Ηξάλ, κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηεο αλάζρεζεο. Όηαλ θαίλεηαη φηη ε
πνιηηηθή απηή δελ απνδίδεη θαξπνχο, ηφηε ην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο
απνθάζεσλ πεξλά ζηελ πνιηηηθή ηεο δηπιήο αλάζρεζεο, ρσξίο φκσο θαη πάιη
ηδηαίηεξα απνηειέζκαηα.
Σέινο, νη ΖΠΑ απνθαζίδνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πνιηηηθή ηεο εληζρπκέλεο
αλάζρεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ζην Ηξάθ θαη ηελ
απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία κε ηε ρξήζε πνιηηηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ κέζσλ, ρσξίο, γηα κηα αθφκε θνξά, απνηέιεζκα. Οη θηλήζεηο ηεο
ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απέλαληη ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο θαη θπξίσο απέλαληη ζην Ηξάθ, απνδεηθλχνπλ φηη ρσξίο ηε ιήςε
ζπγθεθξηκέλσλ απνηξεπηηθψλ ζηξαηησηηθψλ δξάζεσλ, δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ
αηζηφδνμν ηέξκα ζηηο απεηιέο θαη ζπλερείο πξνθιήζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε.
Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη δελ θαηάθεξαλ νχηε επί πξνεδξίαο George W.
H. Bush, νχηε επί πξνεδξίαο Bill Clinton, λα απνηξέςνπλ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε απφ ηελ
πνξεία ησλ επεθηαηηθψλ ηνπ ζρεδίσλ. Καη απηφ γηαηί πνιχ απιά, ην ακεξηθαληθφ
επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ δελ κπνξνχζε λα αλαιάβεη δξάζεηο θαη πνιηηηθέο
επηινγέο πνπ ζα θφζηηδαλ ζηηο ΖΠΑ. Σν θφζηνο κηαο δπλακηθήο αεξνπνξηθήο θαη
ρεξζαίαο επέκβαζεο κε ζηφρν ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, θξίζεθε σο
ππεξβνιηθφ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα κηα αθφκε θνξά ζην πιαίζην ηνπ άλαξρνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο, νη ακεξηθαληθέο θπβεξλήζεηο κεηά ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ
(1991) κέρξη θαη ηα πξφζπξα ηνπ Σξίηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ (2003), δελ έρνπλ
ζθηαγξαθήζεη ζσζηά ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.

Δζληθηζηηθά

θαζεζηψηα, φπσο απηφ ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε δεκαγσγνχλ θαη ρεηξαγσγνχλ ηνλ ιαφ
ηνπο πξνο ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Ζ εθ ησλ έζσ απνκάθξπλζε ελφο ηέηνηνπ εγέηε απφ
ηελ εμνπζία είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, κηαο θαη απηαξρηθά θαζεζηψηα δελ
επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε νκάδσλ δηαθσλνχλησλ.
Ζ κε ζσζηή εθηίκεζε ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο
θαηάζηαζεο ζην Ηξάθ απφ ηηο ακεξηθαληθέο δηνηθήζεηο θαη ηα θέληξα ιήςεο
απνθάζεσλ απνηεινχλ απφδεημε ιαλζαζκέλσλ ζηξαηησηηθά θηλήζεσλ. Ζ πεξίπησζε
ηεο επηρείξεζεο «Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ» αλήθε ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Ζ πξνζπάζεηα
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εθθνβηζκνχ ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, ρσξίο ηε ζσζηή άζθεζε εμαλαγθαζκνχ, νδήγεζε
απιά ζε κηα θαη κφλν επίδεημε ηεο ζηξαηησηηθήο αεξνπνξηθήο δχλακεο ησλ ΖΠΑ,
απέλαληη ζε κηα απνδεδεηγκέλα κηθξήο ηζρχνο ζηξαηησηηθή ηξαθηλή δχλακε.

Ζ

θίλεζε απηή δελ απνηειεί νξζνινγηθή επηινγή.
Καηά ζπλέπεηα, φζνλ αθνξά ηελ επαιήζεπζε ή φρη ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο
πνπ έρνπκε ζέζεη κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ Γεχηεξν
Πφιεκν ζηνλ Κφιπν κέρξη θαη ην ηέινο ηεο Πξνεδξίαο Clinton, ηα εμήο:
 Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε ππφζεζε εξγαζίαο, ζην πιαίζην ηνπ άλαξρνπ
δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, φηαλ έλα θξάηνο πξνβαίλεη ζε αχμεζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο ηνπ ηζρχνο, απνδεηθλχεηαη απφ ηελ
αλάιπζή καο φηη κπνξεί λα έρεη επηζεηηθέο βιέςεηο ζηα γεηηνληθά
θξάηε, νη νπνίεο φκσο δελ είλαη απαξαίηεην λα νδεγήζνπλ ζε πφιεκν.
ηελ πεξίπησζε κεηά ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ν Ηξαθηλφο
εγέηεο

αλ

θαη

βγήθε

απνδπλακσκέλνο

ζηξαηησηηθά

θαη

ππεξρξεσκέλνο νηθνλνκηθά, πξνζπαζνχζε κε θάζε ηξφπν λα εληζρχζεη
ηελ πξνζσπηθή ηνπ εηθφλα, πξνθαιψληαο ηελ δηεζλή θνηλφηεηα γχξσ
απφ ηελ χπαξμε ή φρη φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. Όκσο δελ ήηαλ
ζηα άκεζα ζρέδηά ηνπ έλαο επηζεηηθφο πφιεκνο.

Δπνκέλσο, ην

δεχηεξν ζθέινο ηεο ππφζεζεο εξγαζίαο, ην νπνίν ππνζηεξίδεη φηη νη
επηζεηηθέο βιέςεηο ελφο θξάηνπο νδεγνχλ πάληα ζε πφιεκν, δελ
επαιεζεχηεθε.
 Όζνλ

αθνξά

ηε

δεχηεξε

ππφζεζε

εξγαζίαο,

βιέπνπκε

λα

επαιεζεχεηαη εμ νινθιήξνπ. Σν άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα ζε
ζπλδπαζκφ

κε

ηνπο

ςπρνινγηθνχο

παξάγνληεο

ησλ

ιεπηψλ

απνθάζεσλ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία παξαλνήζεσλ, φζνλ
αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ησλ αληηπάισλ, κε απνηέιεζκα ηελ
εκπινθή ηνπο ζε πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο. ην ακεξηθαληθφ επηηειείν
ηεο θπβέξλεζεο Clinton, θπξηαξρνχζε ε παξαλφεζε ζηελ εξκελεία
θηλήζεσλ ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, ε νπνία πξνεξρφηαλ απφ ηελ
ιαλζαζκέλε αληίιεςε ησλ Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ απνθάζεσλ γηα ην
θαζεζηψο ηνπ Ηξάθ, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εγέηε ηνπ. Ζ επηρείξεζε
«Αιεπνχ

ηεο

Δξήκνπ»

ήηαλ

απνηέιεζκα

ηεο

πξνθιεηηθήο

ζπκπεξηθνξάο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, θαη φρη ησλ πξνζέζεψλ ηνπ λα
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πξνβεί ζε ζχγθξνπζε κε ηηο ΖΠΑ.
 Ζ ηξίηε θαηά ζεηξά ππφζεζε εξγαζίαο επαιεζεχεηαη ζε απηήλ ηελ
πεξίνδν, θαζψο απφ ηελ αλάιπζή καο θάλεθε φηη

ν θίλδπλνο

εκπινθήο θξαηψλ ζε πνιεκηθή ζχγθξνπζε απμήζεθε, φηαλ νη ιήπηεο
απνθάζεσλ δελ θαηέγξαθαλ πιήξσο φιεο ηηο θηλήζεηο θαη πξνζέζεηο
ηνπ αληηπάινπ θαη θπξίσο φηαλ δελ ππήξρε αθξηβέο ζρέδην δξάζεο ησλ
δηθψλ ηνπο θηλήζεσλ. Καζ‘ φιε ηε δεθαεηία ηνπ ‘90, ε ακεξηθαληθή
θπβέξλεζε Clinton θάλεθε λα πξνζπαζεί λα εξκελεχεη ηηο θηλήζεηο
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη αλαιφγσο λα αιιάδεη ζρέδην πιεχζεο. Γελ
ππήξρε κηα μεθάζαξε ηνπνζέηεζε ησλ ζηφρσλ ζην ακεξηθαληθφ
επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ, ελψ παξάιιεια δελ αθνινπζήζεθε θαη
κηα θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή.

Σν ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο

απνθάζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ επηρείξεζε «Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ»
δηαθαηέρνληαλ απφ κηα ζχγρπζε γηα ην πνηεο ζα ήηαλ νη πην
απνηειεζκαηηθέο θηλήζεηο απέλαληη ζην Ηξάθ, ιφγσ

έιιεηςεο

δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηηο επηινγέο
δξάζεο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, αιιά θαη ιφγσ έιιεηςεο νξγαλσκέλνπ
ζρεδίνπ δξάζεο.
Ο ηξφπνο πνπ ε Οπάζηγθηνλ βιέπεη ηνλ θφζκν θαη θπξίσο ηελ πεξηνρή ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ, κεηά ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, πεξλά ζε λέα
δηάζηαζε, φπνπ θακία πνιηηηθή απνηξνπήο, αλάζρεζεο ή αιιαγήο θαζεζηψηνο, κέζσ
δηπισκαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ κέζσλ δελ είλαη πιένλ επαξθήο γηα ηελ πξνζηαζία θαη
πξνψζεζε ησλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ ζε παγθφζκην, αιιά θαη ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν.
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Έβδομη Ενότητα
Η δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη νη δηαβνπιεύζεηο κέρξη ηνλ
Σξίην Πόιεκν ηνπ Κόιπνπ
(ΗΠΑ - Ιξάθ, 2003).
1. Σν λέν δόγκα ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο
θπβέξλεζεο ηνπ George W. Bush (2001-2004)

πξηλ

ηα

γεγνλόηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001
ηηο 20 Γελάξε 2001, ν George W. Bush, εθιέγεηαη ν 43νο Πξφεδξνο ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ζ επαλαθνξά ζηελ εμνπζία ησλ ξεπνπκπιηθάλσλ απνηειεί
κηα πξαγκαηηθφηεηα. Ζ λέν-ζπληεξεηηθή νκάδα πνπ είρε επηκειεζεί θαη πξνηείλεη
ζηελ θπβέξλεζε Clinton ην ρέδην γηα έλα «Νέν Ακεξηθαληθφ Αηψλα592», ζηηο 26
Ηαλνπαξίνπ 1998, απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο κε ηελ εθινγή ηνπ George W.
Bush ζηελ ακεξηθαληθή Πξνεδξία.
Σν ζρέδην ησλ λενζπληεξεηηθψλ δηεζληζηψλ γηα ηελ παγθφζκηα εγεκνληθή
θπξηαξρία ησλ ΖΠΑ ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ην λέν δφγκα ηεο ακεξηθαληθήο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Σν πιάλν δξάζεο ηεο λέαο ηκπεξηαιηζηηθήο εγεκνληθήο ηάμεο
πξαγκάησλ, ην νπνίν πξνζπάζεζε λα αθνινπζήζεη ε θπβέξλεζε ηνπ George Bush
ηνπ πξεζβχηεξνπ κεηά ηελ πηψζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηελ θπξηαξρία ησλ
ΖΠΑ σο κνλαδηθήο ππεξδχλακεο ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα, πινπνηείηαη κεηά
απφ 12 ρξφληα.
ε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή παξέλζεζε, ε λενζπληεξεηηθή ζρνιή ζθέςεο πνπ
θαίλεηαη λα θεξδίδεη έδαθνο ζην πξφζσπν ηνπ George W. Bush, θπξίσο κεηά ηα
δξακαηηθά γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ, πξνέξρεηαη θαηά βάζε απφ ηελ πνιηηηθή
αξηζηεξά θαη βξίζθεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε δεθαεηία ηνπ ‗30.

Οη πξφδξνκνη ηνπ

λενζπληεξεηηζκνχ ήηαλ πνιχ ζπρλά ζνζηαιηζηέο θαη ζπάληα θηιειεχζεξνη, νη νπνίνη
επεξεάζηεθαλ απφ ηα ρξφληα ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο θαη ηνπ New Deal. Έλαο
κειινληηθφο αξηζκφο λενζπληεξεηηθψλ, φπσο είλαη θαη ν Jeane Kirkpatrick, ππήξμαλ
ζπλερηζηέο ησλ πνιηηηθψλ ηδεψλ ηνπ Max Shachtman, ζεσξεηηθφ ηνπ καξμηζκνχ ζηηο
ΖΠΑ, κε επηξξνέο απφ ηνλ ιεληληζκφ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο εμειίρζεθαλ ζε
592

Βιέπε αλαιπηηθά ζην παξφλ θείκελν, ζει. 249-250.
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κέιε ηνπ νζηαιδεκνθξαηηθνχ θηλήκαηνο ζηηο ΖΠΑ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ‘50 θαη
ηνπ ‘60, νη λενζπληεξεηηθνί εμειίρζεθαλ ζε ζνζηαιηζηέο θαη θηιειεχζεξνπο,
ππνζηεξίδνληαο κε ζζέλνο ηελ θίλεζε γηα ηελ δηεθδίθεζε ησλ θνηλσληθψλ
δηθαησκάησλ θαη ηηο ηδέεο ηνπ Martin Luther King593. ηγά-ζηγά νη λενζπληεξεηηθνί
κεηαθηλνχληαη πξνο ηε δεμηά πηέξπγα.
Γηα ηελ πξψηε γεληά λενζπληεξεηηθψλ, φπσο είλαη νη Norman Podhoretz θαη
Irving Kristol, ν θνκκνπληζκφο ππήξμε ν κεγαιχηεξνο θφβνο ηνπο. ηε δεθαεηία ηνπ
‗70, κεηά ηε ήηηα ησλ Ακεξηθαλψλ ζην Βηεηλάκ, νη λενζπληεξεηηθνί ππνζηήξημαλ φηη
νη ΖΠΑ είραλ απιά απνζηαζεξνπνηεζεί. Ζ επηζπκία ηνπο νη ΖΠΑ λα αλαθηήζνπλ ηε
ρακέλε δχλακε ηνπο κέζσ ηεο παξεκπφδηζεο επέθηαζεο ηεο ζνβηεηηθήο επηξξνήο θαη
ηνπ θνκκνπληζκνχ παξακέλεη θπξίαξρε. ην βσκφ ηνπ αληη-θνκκνπληζηηθνχ
θηλήκαηνο, νη λενζπληεξεηηθνί ζπζίαδαλ αθφκε θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ πξνέδξνπ
Carter γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε δηθηαηνξηθά θαζεζηψηα,
ηα νπνία φκσο εμππεξεηνχζαλ ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα594.
ηε δεθαεηία ηνπ ‘80, επί πξνεδξίαο Ronald Reagan, ε λενζπληεξεηηθή ζρνιή
ζθέςεο άξρηζε λα θεξδίδεη έδαθνο, θπξίσο ππνζηεξίδνληαο αλνηθηά ηελ πνιηηηθή
ππέξ ηεο πξνψζεζεο θαη δηάδνζεο ηεο δεκνθξαηίαο, αθφκε θαη ελάληηα ζε
δηθηαηνξηθά θαζεζηψηα, εθφζνλ βέβαηα πξσηίζησο, εμππεξεηνχληαη ηα δσηηθά
ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. Ζ πνιηηηθή ηεο πξνεδξίαο Ronald Reagan απέλαληη ζην
Ηξάθ, γηα παξάδεηγκα, δελ ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ Henry Kissinger. Οη ΖΠΑ
εμαθνινπζνχζαλ λα ζηεξίδνπλ ην θαζεζηψο ηνπ Ba‘ath θαη ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε,
αληάκ Υνπζεΐλ, αθφκε θαη αλ ν ηειεπηαίνο δηέπξαηηε εγθιήκαηα θαηά ησλ
Κνχξδσλ, ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Ηξάθ. Γηα ηνπο λενζπληεξεηηθνχο, ε ηδέα ηνπ
δεκνθξαηηθνχ ηδεαιηζκνχ θαη ηεο εζηθήο, ζηελ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή
απνηειεί θαηά θαλφλα ην «πέπιν» γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο ξεαιηζηηθήο ζρνιήο
ζθέςεο595.
Σε δεθαεηία ηνπ ‘90, νη λενζπληεξεηηθνί ηάρζεθαλ ελαληίνλ ηεο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο δξάζεο ηνπ George H. W. Bush θαζψο θαη ελάληηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ Bill
Clinton.

593

Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ λενζπληεξεηηζκνχ ζεσξνχζαλ φηη θαη νη δχν

James Neichterlein, ―the End of Neoconservatism‖, First Things 63, Issue Archive, May 1996,

p.14-15.
594
George Packer, The Assassins‟‟ Gate, America in Iraq, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2006,
pp.15-16.
595
Όπσο πξ, ζει.18.

227

Ακεξηθαλνί πξφεδξνη δελ κπνξνχζαλ λα πξνσζήζνπλ ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα
αλά ηνλ θφζκν, αιιά θαη νχηε λα εκθπζήζνπλ ηα ακεξηθαληθά ηδεψδε596.
Γηα ηνπο λενζπληεξεηηθνχο, ε κνλαδηθή ζηηγκή πνπ είραλ νη ΖΠΑ λα
θαζνξίζνπλ ηνλ εγεκνληθφ ηνπο ξφιν αλά ηνλ πιαλήηε, ράζεθε κε ηνλ Γεχηεξν
Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ζην Ηξάθ, ην 1990-91 θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ
ζηελ εμνπζία. Παξφιν πνπ ηφηε νη λενζπληεξεηηθνί ππνζηήξημαλ ζζελαξά ηελ
απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ Bush ηνπ πξεζβχηεξνπ λα δηαηεξήζεη ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ
ζηελ εμνπζία, επηθαινχκελνη φξνπο ξεαιηζηηθήο πνιηηηθήο, ην ράνο θαη ηελ αλαξρία
πνπ ζα πξνκήλπε ζηελ πεξηνρή ηεο Μ. Αλαηνιήο έλα δηακειηζκέλν Ηξάθ, ηψξα
έξρνληαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηνλ ξφιν ησλ ΖΠΑ ζηελ παγθφζκηα δηεζλή ζθελή597.
Καηά ηνλ Samuel Huntington, ε αδπλακία φισλ ησλ Ακεξηθαλψλ πξνέδξσλ
λα δψζνπλ κηα λέα πλνή, έλα λέν φξακα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ ζηε λέα
δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα κε ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε
δηακφξθσζε ελφο λένπ δφγκαηνο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ην νπνία ζα αξκφδεη ζηελ
ηαπηφηεηα ηεο κνλαδηθήο ππεξδχλακεο, ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα598.
Σν θπβεξλεηηθφ Δπηηειείν ηνπ Πξνέδξνπ George W. Bush απαξηίδεηαη απφ
ζηειέρε θαη πξνζσπηθφηεηεο, πνπ θαηείραλ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηε δηαθπβέξλεζε θαη
ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηφζν επί πξνεδξίαο Ronald
Reagan, φζν θαη επί George W. H.

Bush599.

Ολφκαηα φπσο, ν Colin Powell

(Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ), Richard L. Armitage (Τθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ), ν Donald
Rumsfeld (Τπνπξγφο Άκπλαο), Condoleezza Rice (χκβνπινο Πξνέδξνπ γηα ζέκαηα
Δζληθήο Αζθάιεηαο), Paul Wolfowitz (Τθππνπξγφο Άκπλαο) θαη ν Dick Cheney
(Αληηπξφεδξνο ησλ ΖΠΑ) απνηεινχλ ην λέν θπβεξλεηηθφ ζρήκα ηνπ Ακεξηθαλνχ
Πξνέδξνπ George W. Bush. Δίλαη ηα ίδηα πξφζσπα πνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν
ζηελ αλάπηπμε ηεο λενζπληεξεηηθήο ζρνιήο ζθέςεο, ζηε δηακφξθσζε θαη ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηφζν επί
επνρήο Reagan, φζν θαη επνρήο George H. W. Bush.

πλεπψο, ην λέν δφγκα

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, πνπ αθνινπζεί ν λένο Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, ζπλδπάδεη κε
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άςνγν ηξφπν ζηνηρεία ηεο λενζπληεξεηηθήο ζρνιήο ζθέςεο, ηνπ επηζεηηθνχ
ξεαιηζκνχ θαζψο θαη ηνπ εγεκνληζκνχ.
Ο Lawrence F. Kaplan, ππνζηήξημε φηη ν George W. Bush ππήξμε ν
εθθξαζηήο ηνπ «δηεπξπκέλνπ ακεξηθαληθνχ δηεζληζκνχ» (distinctly American
internationalism), κηαο ζρνιή ζθέςεο πνπ ζπλδπάδεη φια ηα γλσξίζκαηα ηνπ
πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ, ηνπ εγεκνληζκνχ θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ. Έμαιινπ, ζε
δηάγγεικά ηνπ, γηα ηε ράξαμε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο αζθαιείαο ησλ ΖΠΑ, ζηηο 20
επηεκβξίνπ 2002, ν ίδηνο ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, δήισλε: « Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή
αζθαιείαο ησλ ΖΠA βαζίδεηαη ζε έλαλ δηεπξπκέλν ακεξηθαληθφ δηεζληζκφ, ν νπνίνο
αληαλαθιά ηελ ελφηεηα ησλ αμηψλ καο θαη ησλ εζληθψλ καο ζπκθεξφλησλ. Ο ζθνπφο
απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη λα βνεζήζνπκε, ψζηε λα γίλεη απηφο ν θφζκνο φρη κφλν
αζθαιέζηεξνο, αιιά θαη θαιχηεξνο. Οη ζηφρνη καο ζην κνλνπάηη ηεο πξνφδνπ είλαη
μεθάζαξνη: πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ειεπζεξία, εηξεληθέο ζρέζεηο κε άιια θξάηε θαη
ζεβαζκφο ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα»600.
Ζ

ζρνιή

ζθέςεο

ηνπ

δηεπξπκέλνπ

ακεξηθαληθνχ

δηεζληζκνχ

δελ

δεκηνπξγήζεθε εμ νινθιήξνπ απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ George W. Bush. Σν
«πάληξεκα» ηεο ακεξηθαληθήο ηζρχνο κε ηα ακεξηθαληθά ηδεψδε πξαγκαηνπνηείηαη,
σο άζθεζε ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, απφ ηελ επνρή ηεο πξνεδξίαο
ησλ Teddy Roosevelt θαη Harry Truman κέρξη ηελ πξνεδξία ησλ John F. Kennedy θαη
Ronald Reagan601.
ηελ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Ronald Reagan, φπσο θαη ηνπ
πξνέδξνπ George W. Bush, ππάξρνπλ θνηλά ζηνηρεία ηεο ζρνιή ζθέςεο ηνπ Andrew
Jackson. Ζ ηδαθζνληθή παξάδνζε πξνζεγγίδεη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ακεξηθαληθνχ
έζλνπο κέζα απφ ηνλ ξεαιηζκφ. Γπζπηζηεί απέλαληη ζηηο ηδεαιηζηηθέο αξρέο ηνπ
Οπηιζνληζκνχ, ελψ ζεσξεί φηη ε πξνψζεζε θαη ε ππεξάζπηζε ησλ δσηηθψλ
ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ αλά ηνλ θφζκν απνηειεί ηε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο
ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κε ην ειάρηζην
δπλαηφ θφζηνο γηα ην ακεξηθαληθφ έζλνο. Γηα ηνπο ηδαθζνληθνχο, φπσο θαη γηα ηνλ
πξφεδξν George W. Bush, ν παηξησηηζκφο δελ είλαη δφγκα, αιιά πξνέθηαζε ηεο
ακεξηθαληθήο νηθνγέλεηαο. Ζ ηηκή, ε ππφιεςε, ε ζηξαηησηηθή παξάδνζε θαη ε
ζξεζθεπηηθή πίζηε θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηελ πνιηηηθή ζθελή. Γελ είλαη
600
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απαξαίηεην λα ππάξρεη εζηθφο ιφγνο γηα λα πξνβνχλ νη ΖΠΑ ζε πφιεκν. Σν δηεζλέο
ζχζηεκα παξακέλεη άλαξρν θαη γηα απηφ νη ΖΠΑ, σο κνλαδηθή ζηξαηησηηθή θαη
νηθνλνκηθή ππεξδχλακε ζα πξέπεη λα επαγξππλνχλ θαη λα θξνληίδνπλ ηα δσηηθά ηνπο
ζπκθέξνληα, φπνηε απηά απεηινχληαη602.
Βέβαηα, ε αλαβίσζε ηνπ ακεξηθαληθνχ δηεζληζκνχ, σο ξεχκα ζθέςεο θαη
άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο έξρεηαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Ronald Reagan. Αο κελ
μερλάκε φηη ην δφγκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ Reagan βαζηδφηαλ ζηελ ηδέα ηεο
αιιαγήο κε θάζε ηξφπν ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ, πνπ απεηινχλ ηα
ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα θαη φρη ζηελ πξνζπάζεηα απιά απνδπλάκσζεο ησλ
αληηπάισλ. Ο ζηφρνο ήηαλ ε πξνζθνξά βνήζεηαο ησλ ΖΠΑ απέλαληη ζε άιια έζλε,
ψζηε λα αλαδηακνξθψζνπλ ην πνιηηηθφ ηνπο ζχζηεκα θαη λα εληζρχζνπλ ηε
δεκνθξαηία ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Ζ πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ λενζπληεξηηηζκνχ είλαη
ε άκεζε ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ησλ ΖΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα
πξνσζεζνχλ ν θηιειεπζεξηζκφο, ε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε φια
ηα θξάηε. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ν ηεξαπνζηνιηθφο ραξαθηήξαο ησλ ΖΠΑ απέλαληη ζηελ
αλζξσπφηεηα603. Ζ θιεξνλνκηά ηνπ Reagan επηζηξέθεη ζην θπβεξλεηηθφ επηηειείν
ιήςεο απνθάζεσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ πξνέδξνπ George W. Bush604.
Απηφ ζην νπνίν πξνέβε ε θπβέξλεζε ηνπ George W. Bush, ήηαλ λα δηεπξχλεη
ηελ αλάγθε ζπλδπαζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζρνιήο ζθέςεο ηνπ ηδεαιηζκνχ - ρσξίο
απηαπάηεο- κε ηα ζηνηρεία ηνπ ξεαιηζκνχ, πξνο φθεινο θαη πξνο εμππεξέηεζε ησλ
ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ. Αθφκε θαη αλ ν ίδηνο ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο θαη ην
επηηειείν ηνπ δελ πίζηεπαλ απφιπηα ζηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ηνικήκαηνο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ δηαθπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ, ηα ηξνκνθξαηηθά
ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 ππήξμαλ ε ψζεζε γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο
πνιηηηθήο. Σα γεγνλφηα απηά ππήξμαλ έλα βαξχ πιήγκα ηεο ακεξηθαληθήο ππεξνρήο
θαη ηζρχνο. Ζ αλάγθε γηα άκεζε δξάζε θαη πην ζθιεξέο επηινγέο ήηαλ άκεζεο.
Καηά ηνλ ηζηνξηθφ Robert W. Tucker, ε πνιηηηθή εθαξκνγή ηνπ δηεπξπκέλνπ
ακεξηθαληθνχ δηεζληζκνχ απνηειεί ηελ αζπίδα θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ηεο ακεξηθαληθήο ππεξνρήο. Απνηειεί ηελ πίζηε

ζηελ αξεηή ηνπ ακεξηθαληθνχ

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με φξνπο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ην ακεξηθαληθφ πνιηηηθφ
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ζχζηεκα δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ έλα ηδαληθφ κνληέιν πνιηηηθήο, πνπ ππνζηεξίδεη
θαη πξνάγεη παγθνζκίσο ηα ηδαληθά ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο605.
Γηα ηνλ Francis A. Boyle, ν λένο Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο απνηειεί ηνλ θχξην
εθθξαζηή ηνπ Μαθηαβειηθνχ Ρεαιηζκνχ606. Οη ηδέεο θαη ηα πηζηεχσ ηνπ Ακεξηθαλνχ
Πξνέδξνπ γχξσ απφ ηε ζξεζθεία, ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ,
ηεο εηξήλεο θαη ησλ παλαλζξψπηλσλ αμηψλ, παξαπέκπνπλ ζηνλ Ζγεκφλα ηνπ
Μαθηαβέιη. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ, λα εθθξάδεη ζε θάζε ιφγν
ηνπ, ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ ακεξηθαληθνχ έζλνπο θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο,
παξαπέκπεη ζε νκνηφηεηεο κε ην θξάηνο ηνπ Μαθηαβέιη, φπνπ ε εμνπζία
ζπγθεληξψλεηαη ζην πξφζσπν ελφο αηφκνπ, ηνπ εγεκφλα θαη νη απνθάζεηο θαη νη
ςπρνινγηθέο παξάκεηξνη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, θαζνξίδνπλ ην κέιινλ ηεο
εγεκνλίαο, ηελ επηβίσζε θαη ηελ επέθηαζή ηεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε θχζε ησλ
πνιηηηθψλ ζρέζεσλ επηβάιιεη ηελ ππνθξηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θπβεξλψλησλ607. Σν
ίδην θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη θαη ζηνλ George W. Bush, ν νπνίνο θαίλεηαη λα
ρξεζηκνπνηεί, φπσο ν καθηαβειηθφο εγεκφλαο, ηα ηδαληθά θαη ηηο αμίεο ησλ αλζξψπσλ
θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη αθφκε θαη ηελ πξφζεζε
ηνπ λα θαηαθχγεη ζε πφιεκν608.
Ο

λένο

Ακεξηθαλφο

Πξφεδξνο,

σο

εθπξφζσπνο

ηνπ

δηεπξπκέλνπ

ακεξηθαληθνχ δηεζληζκνχ, βαζίδεη ην λέν δφγκα ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο ζε δχν βαζηθέο αμίεο:
 Πξψηνλ, κέζα ζην ζχγρξνλν άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα ν κφλνο

θαη ν

θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ακεξηθαληθήο εδαθηθήο θπξηαξρίαο
θαη γηα ηελ πξνάζπηζε θαη πξνψζεζε ησλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ αλά
ηνλ πιαλήηε, είλαη λα κπνξνχλ νη ΖΠΑ λα παξεκβαίλνπλ αθφκε θαη
κνλνκεξψο, εθεί φπνπ απεηινχληαη ή ζίγνληαη ακεξηθαληθά δσηηθά
ζπκθέξνληα, ρσξίο απαξαίηεηα ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ
ή ησλ ζπκκάρσλ. Ζ κνλαδηθή ππεξδχλακε ζην δηεζλέο ζχζηεκα δεκηνπξγεί
θαη πνιινχο ερζξνχο. Οη ΖΠΑ δελ κπνξνχλ λα ζηεξίδνπλ ηελ αζθάιεηα θαη
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ηελ ηζρχ ηνπο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη ζε ζπκκαρίεο609.
 Γεχηεξνλ, νη ΖΠΑ σο κνλαδηθή ππεξδχλακε έρεη ην δηθαίσκα λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηζρχ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ην status quo ζηελ
ηζνξξνπία ηζρχνο, ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα, πξνο φθειφο ηεο. Οη ΖΠΑ
δελ ζα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο, αλακέλνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο
απεηιέο. Ζ θηινζνθία ηνπ δφγκαηνο Bush βαζίδεηαη θαη ζηηο ηδέεο ηνπ John
Quincy Adams, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ε ππεξδχλακε έρεη θάζε δηθαίσκα λα
παξεκβαίλεη θαη λα θάλεη πξνιεπηηθέο επηζέζεηο θαη απνηξεπηηθνχο
πνιέκνπο610 ελάληηα ζε ερζξηθά θξάηε ή απνζρηζηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο
απεηινχλ ή κειινληηθά κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ηελ ακεξηθαληθή εγεκνλία611.
ε απηήλ ηελ αξρή ζηεξίρζεθε θαη ν Σξίηνο Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ, ην 2003.
Απηέο νη βαζηθέο αμίεο πεγάδνπλ απφ ηε βάζε ηεο ξεαιηζηηθήο ζρνιήο
ζθέςεο θαη έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ άζθεζε ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο. Αλαδεηθλχεηαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν ράξαμεο ζηξαηεγηθήο ησλ
ΖΠΑ, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο κέρξη ηφηε δξάζεηο ησλ ακεξηθαληθψλ
θπβεξλήζεσλ.
Ζ απξνθάιππηε, άκεζε θαη κνλνκεξήο δξάζε έλαληη ηεο ρξνλνβφξαο
δηαδηθαζίαο, κέζσ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, γηα ηελ παξέκβαζε ζε ερζξηθφ θξάηνο,
είλαη θάηη πνπ κέρξη ηφηε δελ γηλφηαλ. Ζ δπλαηφηεηα ηεο κνλνκεξνχο δξάζεο ησλ
ΖΠΑ εθεί φπνπ απεηινχληαη ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα, δελ ζπλεπάγεηαη φηη ε
θπβέξλεζε George W. Bush είλαη ελάληηα ζηε ζπιινγηθή δξάζε θαη ζηε ζχκθσλε
γλψκε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο κέζσ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ απφθαζε
παξέκβαζεο. Ζ επηινγή απηή απιά ζεσξείηαη σο ε έζραηε ιχζε, φηαλ ε κνλνκεξήο
επέκβαζε είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην λέν δφγκα ηνπ George W. Bush, νη πξνιεπηηθέο
επηζέζεηο δελ απνηεινχλ ηελ ηειεπηαία επηινγή ησλ ΖΠΑ, αιιά ηελ πξψηηζηε. ε
έλαλ θφζκν δηαζπνξάο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, φπνπ ηξνκνθξαηηθέο
νκάδεο ή ερζξηθά θαζεζηψηα θαη θξάηε κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ηελ θπξηαξρία ησλ
609
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ΖΠΑ νπνηεδήπνηε, νη ΖΠΑ νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή εηνηκφηεηα θαη λα
κελ πεξηκέλνπλ απφ ηνλ ερζξφ ην πξψην ρηχπεκα. Οη ΖΠΑ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε
λα δξάζνπλ, φρη κφλν πξνιεπηηθά ελάληηα ζε άκεζεο νξαηέο απεηιέο, αιιά θαη
απνηξεπηηθά ελάληηα ζε πηζαλέο απεηιέο612.
Ο αληηπξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, Dick Cheney, ήηαλ ηδηαίηεξα εκθαηηθφο ζηε
ζεκαζία ησλ πξνιεπηηθψλ επηζέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ηελ αλαηξνπή
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Σξίηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, ην
2003. Ο ίδηνο εμέθξαδε ηελ θπξηαξρία ησλ ΖΠΑ, αιιά θαη ηελ αλάγθε λα
ππεξαζπηζζνχλ ηελ εγεκνληθή ηνπο ζέζε ζην δηεζλέο ζχζηεκα, ππνγξακκίδνληαο ηα
εμήο: «…δελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ην πνηνο ζα ληθήζεη ζε κηα ζηξαηησηηθή
ζχγθξνπζε, αλ απηή ππάξμεη. Όπσο επίζεο δελ ππάξρεη ακθηβνιία ζην φηη αλ θάηη
κπνξεί λα γίλεη, αο γίλεη ηψξα κε κηθξφηεξν θφζηνο, πξέπεη ν ερζξφο λα αληηκεησπηζζεί
άκεζα, παξά κεηά απφ δχν ή ηξία ρξφληα, φηαλ δειαδή ζα έρεη ηζρπξνπνηεζεί θαη
πηζαλφλ ζα έρεη αλαπηχμεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο»613.
Όπσο επηηάζζεη ην λέν δφγκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, νη ΖΠΑ ζα πξέπεη λα
είλαη ζε ζέζε κε ηελ ηζρχ ηνπο, λα πξνάγνπλ αιιαγέο θαζεζηψησλ ζε «θξάηε –
θαθνπνηνχο»614.

Ζ ηδέα απηή θπζηθά θαη δελ απνηειεί θάηη θαηλνχξγην ζηελ

ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, φκσο κέρξη ηψξα δελ απνηεινχζε επίζεκε πνιηηηθή
δξάζεο ησλ πξνεγνχκελσλ ακεξηθαληθψλ θπβεξλήζεσλ. Ζ θπβέξλεζε ηνπ
Eisenhower επηλφεζε ηελ αλαηξνπή ηνπ Ηξαληθνχ Πξσζππνπξγνχ Mohammed
Mossadegh, ελψ ε θπβέξλεζε Clinton ελίζρπε αληηθαζεζησηηθέο δπλάκεηο ζην Ηξάθ,
γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ην
πιαίζην δξάζεο ηνπ δφγκαηνο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο λέαο θπβέξλεζεο, είλαη ε
πξφζεζε ηνπ George W. Bush, λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ γηα ηελ
αλαηξνπή επηθίλδπλσλ θαζεζηψησλ αλά ηνλ θφζκν, εθεί φπνπ απεηιείηαη άκεζα ή
έκκεζα ε ακεξηθαληθή θπξηαξρία θαη ηα ακεξηθαληθά γεσζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα.
Απηή ήηαλ θαη ε νπζία ησλ πνιέκσλ ζην Αθγαληζηάλ, ην 2001 θαη ζην Ηξάθ, ην
2003.
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2. Η ζηξνθή ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κεηά ηα
γεγνλόηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001
Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηηο 11εο επηεκβξίνπ 2001, απνηέιεζαλ ηελ
αθνξκή θαη ηελ αηηία γηα ηελ έλαξμε ελφο ηδενινγηθνχ παγθφζκηνπ πνιέκνπ, θαηά
ηεο βίαο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαζψο θαη ηε ζηξνθή ελδηαθέξνληνο ηνπ Πξνέδξνπ
George W. Bush απφ ηα ζέκαηα ηεο Κίλαο, ηεο Β. Κνξέαο θαη ηνπ ρεδίνπ γηα ηελ
Δζληθή Ππξαπιηθή Αζπίδα, ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηδηαηηέξσο ζην Ηξάθ.
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2001, ακέζσο ζρεδφλ κεηά ηελ νξθσκνζία ηνπ George
W. Bush, ν δηεπζπληήο ηεο CIA, George Tenet δήισλε φηη: «ε απεηιή απφ ηελ
ηξνκνθξαηία είλαη πιένλ πξαγκαηηθή, άκεζε θαη εμειηζζφκελε… θξάηε – ρξεκαηνδφηεο
ηεο ηξνκνθξαηίαο, εκθαλίδνπλ κηα κείσζε ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, φκσο
ππεξεζληθέο νκάδεο κε απνθεληξσκέλα ζεκεία ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ δχζθνια
εληνπίδνληαη θαη εμαξζξψλνληαη, εκθαλίδνπλ κηα κεγάιε αχμεζε… ν Osama bin
Laden θαη ην παγθφζκην δίθηπν ζπλεξγαηψλ ηνπ, απνηεινχλ ηελ πην άκεζε θαη ζνβαξή
απεηιή»615.
ε απάληεζε, ε θπβέξλεζε George W. Bush, έζεηε σο πξνηεξαηφηεηα ζηελ
αηδέληα ηεο εμσηεξηθήο θαη ακπληηθήο πνιηηηθήο, ηνλ θίλδπλν πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηε
δηαζπνξά φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζε «θαθνπνηά» θξάηε. Ζ ρξήζε
δηεπεηξσηηθψλ ππξαχισλ απφ ηέηνηα θξάηε κε ζηφρν ηνλ εθβηαζκφ, ηνλ
εμαλαγθαζκφ θαη ηηο επηζεηηθέο βιέςεηο, ζε δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα ακεξηθαληθά
ζπκθέξνληα πεξηνρέο, απνηειεί ηελ θπξίαξρε απεηιή – πξφθιεζε ζηε ζχγρξνλε
πξαγκαηηθφηεηα616.
ηηο 10 Ηνπιίνπ 2001, δχν κήλεο πξηλ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηηο 11εο
επηεκβξίνπ 2001, ν

George Tenet ζε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ αξρεγφ ηεο

αληηηξνκνθξαηηθήο ππεξεζίαο Cofer Black, επηβεβαηψλνπλ θαη επηζεκαίλνπλ μαλά,
φηη κε βάζε ζηνηρεία θαη απφξξεηεο πιεξνθνξίεο, ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα
ηξνκνθξαηηθνχ ρηππήκαηνο ηεο Al Qaeda ζε ακεξηθαληθφ έδαθνο. Ζ δηαδηθαζία
ελεκέξσζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ επηηειείνπ ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ
θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη άκεζε.

Ο George Tenet, εδψ θαη κήλεο πηέδεη ηελ

Condoleezza Rice γηα ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο ζρεδίνπ δξάζεο θαηά ηεο
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ηξνκνθξαηίαο, πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ νη κπζηηθέο ππεξεζίεο πψο λα θηλεζνχλ
θαηά ηνπ Osama bin Laden. ηηο αξρέο Ηνπιίνπ 2001, ν δηεπζπληήο ηεο CIA, είρε
εκπηζηεπηεί ζηνλ Richard A. Clarke, εηδηθφ ζχκβνπιν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο ηεο
θπβέξλεζεο Bush ηα εμήο: «είλαη ε έθηε αίζζεζή κνπ, αιιά ληψζσ φηη έξρεηαη. Καη
ζα είλαη θάηη πνιχ κεγάιν»617.
Παξ‘ φια ηα κελχκαηα θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηεο CIA, ην ζρέδην ηεο
θπβέξλεζεο George W. Bush θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ Osama Bin Laden, είρε
καθξχ δξφκν γηα λα νινθιεξσζεί. Ζ πξνηεξαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ε
πξνψζεζε ηνπ ακπληηθνχ βαιιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηεο ρψξαο. Σφζν ν
Tenet φζν θαη ν Black ζεψξεζαλ φηη ε έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη δξάζεο θαηά ηεο
ηξνκνθξαηίαο απφ ηελ θπβέξλεζε, ζα είρε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζην ρεηξφηεξν
ζελάξην κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο ζε ακεξηθαληθφ έδαθνο618.
Σελ 11ε επηεκβξίνπ 2001, πεξίπνπ 3.000 άλζξσπνη ζθνηψζεθαλ ζηηο
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηηο Al Qaeda ζηελ θαξδηά ηεο Νέαο Τφξθεο. Σα ζελάξηα ηεο
CIA θαη ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο επαιεζεχηεθαλ, ρσξίο φκσο λα ππάξμεη ε αλάινγε
θαη θαηάιιειε ρξνληθά πξνεηνηκαζία ή αθφκε θαη ε παξακηθξή αμηνπνίεζε φισλ
ησλ εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ απφ ην θπβεξλεηηθφ επηηειείν, πξνθεηκέλνπ λα
ππάξμεη ε αλάινγε θηλεηνπνίεζε. Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο κπνξεί λα ζφθαξαλ
ηελ ακεξηθαληθή πνιηηηθή εγεζία, φκσο δελ ζα έπξεπε λα απνηειέζνπλ έθπιεμε.
Ηζιακηζηέο εμηξεκηζηέο άπεηξεο θνξέο πξνεηδνπνηνχζαλ φηη ζθφπεπαλ λα ζθνηψζνπλ
αδηαθξίησο θαη καδηθά Ακεξηθαλνχο πνιίηεο. Παξφιν πνπ ν ίδηνο ν Osama bin Laden
δελ απνηεινχζε εκθαλή απεηιή κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, ε απεηιή ηεο
ηζιακηθήο ηξνκνθξαηίαο απμήζεθε ζεκαληηθά ηε ηειεπηαία δεθαεηία619.
Ο ίδηνο ν Πξφεδξνο Bush, απνγνεηεπκέλνο γηα ηε κε αμηνπνίεζε ηεο
πιεξνθνξίαο ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο CIA γηα πηζαλφ ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα
απφ ηνλ Osama bin Laden, ζην δηάγγεικά ηνπ κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηνλ
ακεξηθαληθφ ιαφ, δήισλε: «Ζ Ακεξηθή θαη νη ζχκκαρνη καο παξαηάζζνληαη κε φινπο
φζνπο επηδεηνχλ ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα ζηνλ θφζκν θαη ζα ζηαζνχκε καδί, ψζηε
λα θεξδίζνπκε ηνλ πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο...ε έξεπλα γηα ηελ εμεχξεζε φζσλ
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θξχβνληαη πίζσ απφ απηέο ηηο θαθέο πξάμεηο είλαη ζε εμέιημε. Έρσ ήδε δηαηάμεη ηηο
κπζηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ
ηνπο ππεπζχλνπο θαη λα ηνπο θέξνπλ ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο. Γελ ζα θάλνπκε θακία
δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ηξνκνθξαηψλ πνπ δηέπξαμαλ απηέο ηηο πξάμεηο θαη απηψλ πνπ
ηνπο θαιχπηνπλ»620.
Ακέζσο κεηά ηηο επηζέζεηο, ν πξφεδξνο Bush δήηεζε λα κάζεη πνηα
ζηξαηησηηθή δξάζε ζα είρε άκεζα απνηειέζκαηα. Ο ππνπξγφο Άκπλαο, Donald
Rumsfeld, ηνπ απάληεζε φηη ειάρηζηα ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ, θαζψο δελ ππήξρε
ζρέδην γηα επίζεζε ζην Αθγαληζηάλ, θαη θάηη ηέηνην ζα απαηηνχζε πνιχ ρξφλν.
Χζηφζν, ν Rumsfeld ξψηεζε ηνλ πξφεδξν Bush, αλ ζα κπνξνχζαλ λα ζηξαθνχλ, φρη
κφλν θαηά ηεο Al Qaeda, αιιά θαη θαηά ηνπ Ηξάθ. Ο Rumsfeld ππήξμε απφ ηνπο
λενζπληεξεηηθνχο πνπ πίζηεπαλ φηη ν παηέξαο ηνπ ζεκεξηλνχ πξνέδξνπ, ν George H.
W. Bush, είρε απνηχρεη ζηξαηεγηθά, φηαλ δελ πξνρψξεζε ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ, ην 1990-91, ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ ηξαθηλή
εμνπζία621.
ηε ζπλάληεζε απηή ηνπ εζληθνχ ζπκβνπιίνπ αζθάιεηαο, ζην Camp David,
εθηφο απφ ηνπο Donald Rumsfeld θαη Paul Wolfowitz, θαλέλαο απφ ηνπο ζπκβνχινπο
θαη ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ ηνπ θπβεξλεηηθνχ επηηειείνπ ηνπ πξνέδξνπ George W.
Bush δελ ππνζηήξηδε ηελ άκεζε επίζεζε ζην Ηξάθ σο πξψην βήκα αληίδξαζεο ζηνλ
πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ο Colin Powell, σο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, ήηαλ
αληίζεηνο κε κηα ηέηνηα θίλεζε, θαζψο πίζηεπε φηη δελ ππήξρε πξαγκαηηθή ζχλδεζε
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ κε ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ηεο 11εο επηεκβξίνπ. Σφζν ν
Πξνζσπάξρεο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, Andrew H. Card, φζν θαη ν Γηεπζπληήο ηεο CIA,
George Tenet, πίζηεπαλ φηη ην Ηξάθ δελ κπνξεί λα είλαη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ζηνλ
πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Αληίζεηα, ην Αθγαληζηάλ απνηειεί ηνλ θπξίαξρν
ζηξαηησηηθφ ζηφρν ησλ ΖΠΑ622.
ηηο 16 επηεκβξίνπ 2001, ν πξφεδξνο George W. Bush ζε ζπλάληεζε ηνπ
κε ηελ Condoleezza Rice, δήηεζε απφ ην επηηειείν ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο λα επηθεληξσζεί ζε επίζεζε θαηά ηνπ Αθγαληζηάλ, πνπ απνηειεί θαη
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πηζαλφ θξεζθχγεην ηνπ Osama bin Laden. Λίγεο κέξεο λσξίηεξα, ζηηο 14
επηεκβξίνπ 2001, ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν δίλεη ηελ έγθξηζε ζηνλ Ακεξηθαλφ
πξφεδξν George W. Bush λα πξνρσξήζεη ζε φιεο ηεο απαξαίηεηεο θηλήζεηο, αθφκε
θαη ζε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε, θαηά θξαηψλ, νξγαλψζεσλ ή αθφκε θαη αηφκσλ πνπ
βνεζνχλ, δξνπλ ή δηαπξάηηνπλ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζνχλ ζην κέιινλ δηεζλείο ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο ελάληηα ησλ ΖΠΑ623. Σν
ελδερφκελν επίζεζεο θαηά ηνπ Ηξάθ, πξνζσξηλά πεξλνχζε ζε δεχηεξε κνίξα, αλ θαη ν
Rumsfeld εμαθνινπζνχζε λα δνπιεχεη ζρέδηα πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ.
ηηο 7 Οθησβξίνπ 2001, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W. Bush
αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο ζην Αθγαληζηάλ: « ...κε
ηηο δηαηαγέο κνπ ακεξηθαληθέο δπλάκεηο ρηππνχλ ζηξαηφπεδα εθπαίδεπζεο θαη
ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Al Qaeda θαη ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Taliban ζην
Αθγαληζηάλ....πεξηζζφηεξεο απφ ζαξάληα (40) ρψξεο ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζηελ Αθξηθή,
ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Αζία είλαη ζην πιεπξφ καο...ζήκεξα επηθεληξσλφκαζηε ζην
Αθγαληζηάλ, αιιά ε κάρε ζπλερίδεηαη. Κάζε θξάηνο έρεη κηα επηινγή. ε απηήλ ηε κάρε
δελ ππάξρεη νπδέηεξε ζέζε. Κάζε θπβέξλεζε πνπ ηξνθνδνηεί ηνπο εμηξεκηζηέο θαη ηνπο
δνινθφλνπο αζψσλ, γίλεηαη έλαο απφ απηνχο θαη καο βξίζθεη αληηκέησπνπο»624.
ηηο 20 επηεκβξίνπ 2001, ελλέα (9) κφιηο κέξεο κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο
επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ, νη λενζπληεξεηηθνί πξσηεξγάηεο ηνπ ρεδίνπ γηα ην
«Νέν Ακεξηθαληθφ Αηψλα» κε αξρεγφ ηνλ William Kristol, έζηεηιαλ επηζηνιή ζηνλ
Πξφεδξν George W. Bush, κε ηελ νπνία επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε γηα κηα
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ
ηξαθηλή εμνπζία θαη ηε δεκηνπξγία ελφο δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο.

Πην

ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζηελ επηζηνιή: «…αθφκε θαη αλ δελ ππάξρνπλ ελδεηθηηθά
ζηνηρεία πνπ λα ζπλδένπλ ην Ηξάθ κε ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, θάζε ζηξαηεγηθή πνπ
ζηνρεχεη ζην μεξίδσκα ηηο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ ρνξεγψλ ηεο, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη
κηα απνθαζηζηηθή θίλεζε γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία
ζην Ηξάθ. Μηα απνηπρία ζε απηή ηε πξνζπάζεηα ζα ζεκάλεη θαη κηα πξφσξε θαη ίζσο
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ήηηα ζηνλ πφιεκν θαηά ηηο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο»625.
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Ζ θπβέξλεζε George W. Bush, αιιά θαη ν ίδηνο ν Πξφεδξνο εθθξάδνπλ ηελ
αλάγθε θαη ηελ επηηαγή δεκηνπξγίαο ελφο παγθφζκηνπ άμνλα ζπλεξγαζίαο θαη
ζπκκαρίαο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. ε ιφγν ηνπ, ζηηο 11 Μαξηίνπ 2002, ν
Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W. Bush αλαθέξεη ελφςεη ηεο εμάκελεο επεηείνπ απφ
ηα δξακαηηθά γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ, ηελ αλάγθε ηεο ζπιινγηθήο
πξνζπάζεηαο ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία: «…αληηκεησπίδνπκε έλαλ ερζξφ κε αλειέεηε
αηζηνδνμία, ρσξίο εζηθνχο θξαγκνχο θαη αμίεο. …ν ηξφκνο πνπ ρηχπεζε ηελ Νέα Τφξθε
θαη ηελ Οπάζηλγθηνλ κπνξεί λα απνηειέζεη ην επφκελν ρηχπεκα ζε θάζε θέληξν
πνιηηηζκνχ. Δλάληηα ζε ηέηνην ερζξφ, δελ ππάξρεη αζπιία, θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη
θακία νπδεηεξφηεηα… ε 11ε επηεκβξίνπ δελ ήηαλ ην μεθίλεκα ηνπ παγθφζκηνπ
ηξφκνπ, αιιά ήηαλ ε έλαξμε κηαο παγθφζκηαο θαη ζπγθξνηεκέλεο απάληεζεο.

Ζ

ηζηνξία ζα αλαγλσξίζεη απηή ηε κέξα, φρη κφλν σο κηα κέξα ηξαγσδίαο, αιιά θαη σο
κηα εκέξα ζπιινγηθήο απφθαζεο… φπνπ ν πνιηηηζκέλνο θφζκνο νξγηζκέλνο
αλαιακβάλεη δξάζε… νη ηξνκνθξάηεο ζα ζπκνχληαη απηή ηε κέξα σο αξρή ηνπ ηέινπο
ηνπο… ν θαζέλαο γλσξίδεη φηη ν πφιεκνο ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία δελ είλαη απιά κηα
πνιηηηθή, είλαη κηα δέζκεπζε. Γελ ζα ππνρσξήζσ ζε απηήλ ηε κάρε γηα ηελ επηθξάηεζε
ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο ρψξαο κνπ θαη νιφθιεξνπ ηνπ πνιηηηζκέλνπ
θφζκνπ»626.
Μεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ, ν ίδηνο ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο θαη
ην θπβεξλεηηθφ ηνπ επηηειείν φθεηιαλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ εηθφλα ησλ ΖΠΑ σο
ηελ κνλαδηθή ππεξδχλακε, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Γηα ηνλ
George W. Bush είρε έιζεη ε ψξα ησλ κεγάισλ απνθάζεσλ. Πξηλ απφ ηα δξακαηηθά
γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ, ν George W. Bush ήηαλ ππέξ ηεο πνιηηηθήο ηεο
επηζεηηθήο αλάζρεζεο (aggressive containment). Μεηά ηελ 11ε επηεκβξίνπ, ν
Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο ήηαλ ππέξ ηεο αιιαγήο θαζεζηψησλ αθφκε θαη κε κνλνκεξή
δξάζε, ζε θξάηε πνπ απεηινχλ ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα, φπσο ην Αθγαληζηάλ θαη
ην Ηξάθ627.
Απηή ε αιιαγή πιεχζεο ηνπ George Bush ζέηεη άκεζα ζε εθαξκνγή θαη ην
λέν δφγκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, επεξεαζκέλν απφ ηελ λενζπληεξεηηθή ζρνιή
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ζθέςεο. Ζ ζηξαηησηηθή επέκβαζε ελάληηα ζε θξάηε πνπ ππνθξχπηνπλ ηξνκνθξάηεο
θαη απεηινχλ ηελ ακεξηθαληθή θπξηαξρία θαη ζπκθέξνληα δσηηθήο ζεκαζίαο,
απνηειεί ηελ άκεζε θαη αλαγθαία απάληεζε κηαο ππεξδχλακεο. Ζ ακεξηθαληθή
εηζβνιή θαη ν πφιεκνο ζην Αθγαληζηάλ, θξεζθχγεην ηεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο
Al Qaeda θαη ηνπ αξρεγνχ ηεο Osama Bin Laden, απνηέιεζε ην πξψην βήκα ζηελ
εθαξκνγή ηεο λέαο επηηαγήο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Απηή ε επηηαγή
βαζίδεηαη ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο:
 Πξψηνλ, ζηε ζηξαηησηηθή απνδπλάκσζε θαη ηνλ κέγηζην δπλαηφ αθνπιηζκφ
φισλ ησλ ηαξαρνπνηψλ θαη κε ειεγρφκελσλ απφ ηηο ΖΠΑ ρσξψλ αλά ηνλ
πιαλήηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαη λα εληζρπζεί ε εγεκνληθή ζέζε ησλ
ΖΠΑ
 Γεχηεξνλ, ηε δεκηνπξγία ελφο πιέγκαηνο ρσξψλ κέζα απφ ζπκκαρίεο θαη
ζπλεξγαζίεο, νη νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ ηα γεσζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ησλ
ΖΠΑ ζε παγθφζκην επίπεδν.
Καη νη δχν άμνλεο δξάζεο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ George
W. Bush, κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ, θαίλεηαη λα βαζίδνληαη, πέξα απφ
ην ηδενινγηθφ «πέπιν» ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζηελ πξνζπάζεηα
δηαηήξεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο εγεκνληθήο θπξηαξρίαο ησλ ΖΠΑ ζην άλαξρν δηεζλέο
ζχζηεκα, θαηά ηα πξφηππα ηνπ επηζεηηθνχ ξεαιηζκνχ ηνπ John Mearsheimer628.
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2002, ν Πξφεδξνο Bush εμαγγέιινληαο ην Δζληθφ
Πξφγξακκα ηξαηεγηθήο Αζθάιεηαο ησλ ΖΠΑ πηνζεηεί, κέζα απφ ην παγθφζκην
θάιεζκα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ εγεκφλα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ν πξφεδξνο

Bush κε ην θάιεζκα ηεο κνλαδηθήο ππεξδχλακεο

αλαθέξεη: «ήκεξα, νη ΖΠΑ απνιακβάλνπλ αζχγθξηηε ζηξαηησηηθή ηζρχ θαη κεγάιε
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή επηξξνή. Κνηηάδνληαο ζηελ θιεξνλνκηά καο θαη ηηο αξρέο
καο, δελ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηζρχ καο γηα κνλνκεξή νθέιε. Αληηζέησο, αλαδεηνχκε ηε
δεκηνπξγία κηαο ηζνξξνπίαο ηζρχνο πνπ λα πξνάγεη ηελ αλζξψπηλε ειεπζεξία:
πξνυπνζέζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο φια ηα έζλε θαη νη θνηλσλίεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ
ηα νθέιε θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο. ε έλαλ
αζθαιή θφζκν, νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε δσή ηνπο. Θα ππεξαζπηζζνχκε
ηελ εηξήλε, πνιεκψληαο ηνπο ηξνκνθξάηεο θαη ηνπο ηχξαλλνπο. Θα δηαηεξήζνπκε ηελ
εηξήλε, ρηίδνληαο θαιέο ζρέζεηο κε ηηο ηζρπξέο δπλάκεηο. Θα πξνάγνπκε ηελ εηξήλε,
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ελζαξξχλνληαο ειεχζεξεο θαη αλνηθηέο θνηλσλίεο ζε θάζε ήπεηξν»629.
ηνλ ιφγν ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ είλαη εκθαλήο ν ηδενινγηθφο
ραξαθηήξαο ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σα παλαλζξψπηλα ηδαληθά, φπσο ε
εηξήλε, ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή επεκεξία, ε δεκνθξαηία, ε ειεπζεξία ιφγνπ θαη
έθθξαζεο, ε δηθαηνζχλε θαη ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, έξρνληαη λα ελψζνπλ φια ηα
πνιηηηζκέλα θξάηε, ζε έλαλ πφιεκν θαηά απηψλ πνπ ζηεξίδνπλ θαη παξάγνπλ
ηξνκνθξάηεο. Σν παγθφζκην θάιεζκα ηεο κνλαδηθήο ππεξδχλακεο γηα ζπλεξγαζία
φισλ ησλ πνιηηηζκέλσλ θξαηψλ απέλαληη ζε κηα αζχκκεηξε απεηιή, φπσο είλαη ε
ηξνκνθξαηία, πξνζδίδεη ζηηο ΖΠΑ ην θχξνο θαη ηνλ εγεκνληθφ ξφιν ζην άλαξρν
δηεζλέο ζχζηεκα. Σαπηφρξνλα, φκσο μεθαζαξίδεη φηη ζην φλνκα ησλ παλαλζξψπηλσλ
ηδαληθψλ, νη ΖΠΑ ζα ζηξαθνχλ ελάληηα ζε φπνην θξάηνο ή νκάδα αηφκσλ
πξνζπαζήζεη λα ζηαζεί εκπφδην ζε απηφ ηνλ αγψλα.
Με φξνπο επηζεηηθνχ ξεαιηζκνχ, ν Πξφεδξνο George W. Bush πξαγκαηνπνηεί
ην φξακα θάζε πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο, ην φξακα λα απνηειέζνπλ νη ΖΠΑ θαη
επίζεκα ηε κνλαδηθή εγεκνληθή δχλακε πνπ ζα ειέγρεη φζν κπνξεί ην άλαξρν
δηεζλέο ζχζηεκα. Γλσξίδνληαο φκσο φηη ε παγθφζκηα εγεκνλία απνηειεί κηα νπηνπία
γηα κηα ππεξδχλακε, απηφ πνπ επηδηψθεη ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο είλαη θαηά θχξην
ιφγν ε επίηεπμε κηαο πεξηθεξεηαθήο εγεκνλίαο. Πίζσ ινηπφλ, απφ ηνλ ηδενινγηθφ θαη
παλαλζξψπηλν ραξαθηήξα ηνπ ιφγνπ ηνπ George W.Bush, ππνθξχπηνληαη θαη νη
ξεαιηζηηθνί ζηφρνη ησλ ΖΠΑ.
πλερίδνληαο ζηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ηνπ ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ,
δηαθξίλνπκε θαη ηελ αλάγθε χπαξμεο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ φισλ
ησλ πνιηηηζκέλσλ θξαηψλ ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν George
Bush αλαθέξεη: «Οη ΖΠΑ αγσλίδνληαη ζε έλαλ πφιεκν ελάληηα ηεο παγθφζκηαο
ηξνκνθξαηίαο. Ο ερζξφο δελ είλαη έλα πνιηηηθφ θαζεζηψο ή έλα άηνκν ή κηα ζξεζθεία
ή κηα ηδενινγία. Ο ερζξφο είλαη ε ηξνκνθξαηία-πξνζρεδηαζκέλε, πνιηηηθά
ππνθηλνχκελε βία πνπ δηαπξάηηεηαη ελάληηα αζψσλ πνιηηψλ… ήκεξα, νη ερζξνί καο
(ηξνκνθξάηεο κε βάζε ζην Αθγαληζηάλ), έρνπλ δεη ηα απνηειέζκαηα απηψλ πνπ
κπνξνχλ ηα πνιηηηζκέλα θξάηε λα θάλνπλ ελάληηα ζε θαζεζηψηα πνπ ζηεξίδνπλ θαη
ρξεζηκνπνηνχλ ηε ηξνκνθξαηία σο κέζν επίηεπμεο πνιηηηθψλ ηνπο ζηφρσλ.

Σν

Αθγαληζηάλ απειεπζεξψζεθε… νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζπλερίδνπλ λα θαηαδηψθνπλ
ηνπο Taliban θαη ηελ Al Qaeda. Αιιά δελ είλαη κφλν απηή ε κάρε πνπ δψζακε θαη
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έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηξνκνθξάηεο. Δθαηνληάδεο εθπαηδεπκέλνη ηξνκνθξάηεο
εμαθνινπζνχλ λα δξνπλ κε ζπλδέζκνπο-θξάηε ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή, ηε Νφηηα Ακεξηθή,
ηελ Δπξψπε, ηελ Αθξηθή, ηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αζία… ε πξνηεξαηφηεηά καο είλαη
λα εμαξζξψζνπκε θαη λα θαηαζηξέςνπκε ηηο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο αλά ηνλ θφζκν
θαη λα επηηεζνχκε ζηηο εγεηηθέο ηνπο βάζεηο: ζηε δηνίθεζε, ζηηο επηθνηλσλίεο, ζηελ
πιηθή θαη ρξεκαηηθή ζηήξημή ηνπο. Απηφ ζα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νξγάλσζε
θαη ζην ζρεδηαζκφ επηζέζεσλ ησλ ηξνκνθξαηψλ… ζα εμαθνινπζήζνπκε λα
ζπλεξγαδφκαζηε κε ηνπο ζπκκάρνπο καο γηα ηελ εμάξζξσζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο
ησλ ηξνκνθξαηψλ… ελψ επηθεληξσλφκαζηε ζηελ πξνζηαζία ησλ ΖΠΑ, γλσξίδνπκε φηη
γηα λα ληθήζνπκε ηελ ηξνκνθξαηία ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν,
ρξεηαδφκαζηε ηε ζηήξημε ησλ ζπκκάρσλ καο θαη ησλ θίισλ καο… ζηνλ αγψλα καο ζα
ζπλερίζνπκε λα ζπλεξγαδφκαζηε κε δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ηα Ζλσκέλα Έζλε, κε
κε – θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη κε άιια θξάηε, γηα λα πξνάγνπκε ηελ αλζξσπηζηηθή,
πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή νηθνδφκεζε ηνπ Αθγαληζηάλ, έηζη ψζηε λα κε ρξεηαζηεί μαλά
λα εθκεηαιιεχεηαη ηνπο πνιίηεο ηνπ θαη ηνπο γείηνλέο ηνπ θαη λα παξέρεη έλαλ
παξάδεηζν γηα ηνπο ηξνκνθξάηεο»630.
Ο ζπλερήο ηδενινγηθφο αγψλαο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαίλεηαη λα ζπκπίπηεη
θαη κε ηηο πεξηνρέο αλά ηνλ θφζκν, φπνπ νη ΖΠΑ έρνπλ δσηηθά ζπκθέξνληα θαη κε
θάζε ηξφπν, αθφκε θαη κε πφιεκν, νθείινπλ λα ππεξαζπηζζνχλ. Ζ πεξίπησζε ηεο
πξνιεπηηθήο δξάζεο θαηά νκάδσλ ή αθφκε θαη θξαηψλ πνπ ππνζάιπνπλ θαη
ζηεξίδνπλ δίθηπα ηξνκνθξαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ κειινληηθέο επηζέζεηο
θαηά άκαρσλ πιεζπζκψλ, απνθηά βαξχηαηε ζεκαζία ζηελ δηακφξθσζε ηεο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ. Ζ δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ ζπλαηζζήκαηνο απφδνζεο
δηθαηνζχλεο ζε φια ηα πνιηηηζκέλα θξάηε, ελάληηα ζηα θξάηε πνπ ζηεξίδνπλ ηελ
ηξνκνθξαηία πξνο θάζε φθεινο, θέξλεη πην θνληά θαη θάλεη πην εχθνιν ηνλ αγψλα γηα
ηελ πξνάζπηζε ησλ ακεξηθαληθψλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ αλά ηνλ πιαλήηε.
ηηο 23 Μαΐνπ 2002, ζε νκηιία ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ ζην Βεξνιίλν, ζην
πιαίζην ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ λα δεκηνπξγήζεη θιίκα ζχκπλνηαο θαη ζπλεξγαζίαο, ν
ίδηνο επηζεκαίλεη: «Φηηάμακε έλαλ θφζκν δηθαηνζχλεο, θαη δνχκε ζε έλαλ θφζκν
θαηαπίεζεο. Σν κέγεζνο ησλ επζπλψλ πνπ επηκεξηδφκαζηε θάλεη ηηο φπνηεο δηαθσλίεο
καο λα θαίλνληαη κηθξέο»631. Τπναλάπηπθηα θαη αλαπηπζζφκελα θξάηε, πνπ
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The National Security Strategy of the United States, Washington, D.C., September 2002,
www.whitehouse.gov/nsc), p. 5-7.
631
The National Security Strategy of the United States, Washington, D.C., September 2002,

241

θπβεξλψληαη απφ δηθηαηνξηθά θαη θαηαπηεζηηθά θαζεζηψηα, έξρνληαη ζε αληίζεζε κε
ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο, θαη κε θάπνην ηξφπν θαίλεηαη, θαηά
ηνλ Πξφεδξν George W. Bush, λα ζπλδένληαη θαη κε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο θάλεη ηε ζχλδεζε ησλ θαθνπνηψλ θξαηψλ κε ηα παγθφζκηα δίθηπα ηξνκνθξαηίαο, επηζεκαίλνληαο ηα εμήο: «…πξέπεη λα
είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα ζηακαηήζνπκε ηα θαθνπνηά - θξάηε θαη ηνπο ηξνκνθξάηεο
- πειάηεο ηνπο, πξηλ απηνί απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα καο απεηιήζνπλ ή αθφκε θαη
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο θαηά ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ζπκκάρσλ θαη
θίισλ καο»

632

. Γηα ηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν, φπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, ε

δπλαηφηεηα ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ ηξνκνθξαηηθψλ
ελεξγεηψλ βξίζθεηαη ζε πξψηηζην ζηφρν ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.
Αθφκε, ην δήηεκα ηνπ πεξηνξηζκνχ θαη ηεο θαηαζηνιήο ηεο δηαζπνξάο ησλ
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ ακεξηθαληθή πξνεδξία ηνπ
George W. Bush. ην Δζληθφ Πξφγξακκα ηξαηεγηθήο Αζθάιεηαο ησλ ΖΠΑ, ν
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο επηζεκαίλεη φηη κε ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη ηελ
πηψζε ηεο πάιαη πνηέ ηζρπξήο ππεξδχλακεο, ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, κηα ζεηξά απφ
κηθξά «θαθνπνηά - θξάηε» απέθηεζαλ φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Αλάκεζα ζε απηά
ηα θξάηε, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο επηζεκαίλεη θαη ηνλ ξφιν ηνπ Ηξάθ ζηελ θαηνρή
θαη ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν
ίδηνο ν George W. Bush αλαθέξεη: «…ζηε πεξίπησζε ηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ (199091), δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ην Ηξάθ δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζηε ρξήζε ησλ
βηνινγηθψλ φπισλ, πνπ είρε εμάιινπ θάλεη θαηά ηνπ Ηξάλ (ζην Πξψην Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ κεηαμχ Ηξάλ-Ηξάθ) θαζψο θαη αξγφηεξα θαηά ησλ ίδησλ ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηψλ,
αιιά επεθηείλνληαλ θαη ζηελ απφθηεζε ππξεληθψλ φπισλ…»633.
Γηα ηελ άκεζε θαηαζηνιή ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο αλά ην πιαλήηε,
ην λέν δφγκα ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζπκππθλψλεηαη ζηα εμήο: «Ζ
απάληεζή καο πξέπεη λα είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπκκαρίαο καο, ε εγθαζίδξπζε λέσλ
ζρέζεσλ κε (επίζεκνπο) αληηπάινπο, ε θαηλνηνκία θαη ε εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο ζηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλάπηπμεο ελφο
απνηειεζκαηηθνχ ακπληηθνχ βαιιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο… παξάιιεια, απαηηείηαη ε
(www.whitehouse.gov/nsc), p. 9.
632
Randeep Ramesh, The War We Could Not Stop, the Real Story of the Battle for Iraq, Faber & Faber
Ltd, London, 2003, p. 17.
633
The National Security Strategy of the United States, Washington, D.C., September 2002,
(www.whitehouse.gov/nsc), p. 14.

242

δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ θαη θαιχηεξα νξγαλσκέλσλ ππεξεζηψλ ζπιινγήο θαη αθξηβνχο
εθηίκεζεο πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ελδερφκελεο ηξνκνθξαηηθέο απεηιέο κε φπια
καδηθήο θαηαζηξνθήο… Οη ΖΠΑ ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ
δφγκαηνο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ γξήγνξα θαη κε
αθξίβεηα ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζε θξάηε πνπ παξέρνπλ θάιπςε ζε ηξνκνθξαηηθέο
νξγαλψζεηο, κε ζαθή θαη απνηειεζκαηηθή δξάζε»634.
Ζ έκθαζε ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ ζηελ αλάπηπμε άκεζσλ

θαη

απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξηνρέο, φπνπ βξίζθνληαη,
εθπαηδεχνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηξνκνθξάηεο, πξνκήλπε θαη ηηο κεζνπξφζεζκεο θηλήζεηο
ησλ ΖΠΑ, κεηά ηνλ πφιεκν ζην Αθγαληζηάλ. Ήδε ε απφθαζε ηνπ ακεξηθαληθνχ
επηηειείνπ γηα επέκβαζε ζην Ηξάθ, κε ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ,
φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα θαη αλαιπηηθά, ηνπνζεηείηαη ρξνληθά, ακέζσο κεηά ηα
ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001. Ζ ζχλδεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
κε ην Ηξάθ απνηειεί θαη ην επηρείξεκα ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ πξνθεηκέλνπ
λα επηηεπρζεί δηεζλήο ζπλαίλεζε γηα αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε.

3. Η δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ - ε

πεξίνδνο κεηά ηα

ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 κέρξη ηε
πξνζθπγή ηνπ δεηήκαηνο ηνπ Ιξάθ ζηα Ηλσκέλα Έζλε
Σν δήηεκα ηνπ Ηξάθ επαλέξρεηαη έληνλα κεηά θαη ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο
ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001. Οπζηαζηηθά, δελ είρε θιείζεη θαη πνηέ, απφ ην ηέινο ηνπ
Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, ην 1990-91,

κέρξη θαη ζήκεξα635. Με ηελ

δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ Bush γηα ηνλ πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ
αλάγθε ηεο παγθφζκηαο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αζχκκεηξεο
απεηιήο, επηθπξψλεηαη θαη ε ζχλδεζε ηνπ Ηξάθ κε ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Al
Qaeda θαη κε ηελ χπαξμε θαη ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο.
Αθφκε θαη αλ δελ ππήξραλ απηά ζηνηρεία ζχλδεζεο ηνπ Ηξάθ κε ηελ
ηξνκνθξαηία, ην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ θξφληηζε λα δηαξξέεη
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πιεξνθνξίεο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ησλ ΖΠΑ φζν θαη
ζηε δηεζλή θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ θαη ηνπ επηηειείνπ ηνπ
είλαη ε επίηεπμε ηεο αλαγθαίαο δηεζλνχο ζπλαίλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ην
«πξάζηλν θσο» γηα ηελ επέκβαζε ησλ ΖΠΑ ζην Ηξάθ θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία636.
Σελ 1ε Απγνχζηνπ 2001, ν αλαπιεξσηήο χκβνπινο ζε Θέκαηα Δζληθήο
Αζθάιεηαο, Stephen J. Hadley, παξνπζίαζε ζην θπβεξλεηηθφ επηηειείν έλα απφξξεην
ζρέδην δξάζεο ζην Ηξάθ, ην ιεγφκελν “A Liberation Strategy”. Σν ζρέδην απηφ,
πεξηειάκβαλε ηα κέζα, ηηο επθαηξίεο θαη ηα εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε κηαο
ζηξαηεγηθήο

άζθεζεο εμαλαγθαζκνχ, κε ζηφρν ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ

Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία. ηεξηδφηαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ ελίζρπζε ηεο ηξαθηλήο
αληηπνιηηεπηηθήο θίλεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάθ. Ο θχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε επηβνιή
δπζβάζηαθησλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ θαηά ηνπ Ηξάθ κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:


κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ,



κέζσ ζηελνχ ειέγρνπ ησλ επηζεσξεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ εχξεζε
θαη ηελ θαηαζηξνθή φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο



θαζψο θαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο παξαζηξαηησηηθψλ νκάδσλ δξάζεο ηεο
CIA637.
Οη απφςεηο ηνπ θπβεξλεηηθνχ επηηειείνπ ήηαλ δηθνξνχκελεο. Απφ ηε κία

κεξηά θπξηαξρνχζε ε ήπηα δηπισκαηηθή πιεπξά, ππνζηεξηθηήο ηεο νπνίαο ήηαλ
παξαδνζηαθά, ν Colin Powell, ν νπνίνο ζπκθσλνχζε θαη κε ην παξαπάλσ ζρέδην
δξάζεο, αλ θαη δελ ζεσξνχζε αθφκα θαηάιιειε κηα ηέηνηα ιχζε, θαη απφ ηελ άιιε
κεξηά επηθξαηνχζε ε επηζεηηθή πιεπξά, ππνζηεξηθηέο ηεο νπνίαο ήηαλ νη
λενζπληεξεηηθνί, Paul Wolfowitz θαη Donald Rumsfeld, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο
κηα άκεζε θαη ηαρεία εηζβνιή ζην Ηξάθ κε ηε ζηήξημε θαη ηεο ηξαθηλήο
αληηπνιίηεπζεο, γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ήηαλ ε κφλε βηψζηκε ιχζε.
Ζ ζχγθξνπζε απφςεσλ θαη ηδεψλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ θπβεξλεηηθνχ επηηειείνπ, δελ
έδηλε κέρξη ζηηγκήο έλα ζπγθξνηεκέλν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ απφ ηελ ηξαθηλή εμνπζία.
Δμεηάδνληαο, ην ζρέδην δξάζεο “A Liberation Strategy” ζα κπνξνχζε θαλείο
636
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λα δηαθξίλεη ηα εμήο:
 Σν δήηεκα ηνπ Ηξάθ απαζρνινχζε ην θπβεξλεηηθφ επηηειείν θαη θπξίσο ηνλ
πξφεδξν George W. Bush, κήλεο πξηλ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο
επηεκβξίνπ 2001. πλεπψο, έλαο πηζαλφο πφιεκνο ζην Ηξάθ, ππήξρε ζηα
καθξηλά ζρέδηα ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ, φκσο ρσξίο ηα ηξνκνθξαηηθά
ρηππήκαηα, ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν, ε θνηλή εζσηεξηθή θαη δηεζλή γλψκε
δελ ζα ελέθξηλαλ πνηέ έλαλ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ638.
 ην παξειζφλ παξφκνηα ζρέδηα, (επί επνρήο George W. H. Bush θαη επί
επνρήο Clinton) είραλ λαπαγήζεη, κπξνζηά ζηε δχλακε θαη επηξξνή πνπ είρε ν
Ηξαθηλφο εγέηεο απέλαληη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ ιαφ. Πξνζπαζψληαο ην
θπβεξλεηηθφ επηηειείν ηνπ George W. Bush λα αζθήζεη πίεζε ζηνλ αληάκ
Υνπζεΐλ κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ, είλαη ζίγνπξν φηη θάηη ηέηνην δελ ζα
έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα πάλσ απφ κηα δεθαεηία, ν Ηξαθηλφο εγέηεο
θαηαθέξλεη λα επηβηψλεη πνιηηηθά, λα πξνθαιεί ηνπο αληηπάινπο ηνπ θαη λα
ρεηξίδεηαη κε εμαηξεηηθή καεζηξία ην παηρλίδη ηνπ εμαλαγθαζκνχ αθφκε θαη
ζηηο πην δχζθνιεο ζπλζήθεο επηβίσζεο ηνπ ιανχ ηνπ.
ηηο 21 Ννέκβξηνπ 2001, ακέζσο ζρεδφλ κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11εο
επηεκβξίνπ 2001, θαη ελψ δηεμάγεηαη ήδε ν πφιεκνο ζην Αθγαληζηάλ, ν πξφεδξνο
George W. Bush ζε ηδηαίηεξε ζπλάληεζε πνπ δήηεζε ν ίδηνο κε ηνλ Τπνπξγφ
Ακχλεο, Donald Rumsfeld, κηιάεη μεθάζαξα γηα πηζαλφ ζρέδην πνιέκνπ θαηά ηνπ
Ηξάθ θαη κάιηζηα, δεηάεη απφ ηνλ ίδην ηνλ Τπνπξγφ Ακχλεο λα ηνπ εηνηκάζεη ζρέδηα
πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ θαη θπξίσο ζρέδην αλαηξνπήο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ
εμνπζία ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, κε ηελ απαηηνχκελε ερεκχζεηα, θάηη πνπ
επηβεβαηψλεη θαη ν George Tenet, δηεπζπληήο ηεο CIA639.
Ο πξφεδξνο Bush δελ ήζειε ζε θακία πεξίπησζε λα δηαξξεχζεη ζηνλ ηχπν θαη
ζην θνηλφ κηα ηέηνηα απφθαζε κηαο θαη πίζηεπε φηη θάηη ηέηνην ζα δεκηνπξγνχζε κηα
άκεζε δηεζλή δπζαξέζθεηα θαη ηαπηφρξνλα εζσηεξηθή αλαζηάησζε. Απηφ ην κπζηηθφ
ζρέδην απνηεινχζε ην πξψην βήκα, πξνθεηκέλνπ λα θέξεη νκαιά ζηελ θνηλή
εζσηεξηθή θαη δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα ηελ αλάγθε γηα κηα θίλεζε θαηά ηνπ Ηξάθ,
κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ζην Αθγαληζηάλ.
638
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Ο Donald Rumsfeld γλψξηδε φηη ε θαηάζηαζε ζην Αθγαληζηάλ ήηαλ ηδηαίηεξε
ξεπζηή θαη ρξνλνβφξα, θπξίσο γηαηί ε επέκβαζε ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή είρε γίλεη
πνιχ γξήγνξα, ρσξίο ηνλ απαξαίηεην ζρεδηαζκφ, ππφ ζπλζήθεο κεγάιεο πίεζεο θαη
αβεβαηφηεηαο κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001. πλεπψο, ν Τπνπξγφο
Άκπλαο ησλ ΖΠΑ δελ ήζειε λα ζπκβεί θάηη αλάινγν θαη ζην Ηξάθ. Σν ζρέδην γηα
ηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζα πξέπεη λα είλαη θαιά
ζρεδηαζκέλν θαη άςνγα νξγαλσκέλν, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ζεκαληηθέο
απψιεηεο θαη λα ππάξμνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, ελψ παξάιιεια ζα έπξεπε κέζσ
ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ λα επηηεπρζεί θαη δηεζλήο
ζπλαίλεζε γηα ηελ φπνηα κειινληηθή δξάζε ησλ ΖΠΑ ζην Ηξάθ 640.
ηηο 1 Γεθεκβξίνπ 2001, ν Rumsfeld δεηάεη απφ ηνλ Αλψηαην Γηνηθεηή
Γπλάκεσλ ησλ ΖΠΑ, ηνλ ηξαηεγφ Tommy Franks, ηελ πξνεηνηκαζία ελφο
απνηειεζκαηηθνχ ζρεδίνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, κέζα ζε έλα κήλα.

ηηο 4

Γεθεκβξίνπ 2001, ν ζηξαηεγφο Franks καδί κε ηνλ επηθεθαιήο ζηελ νξγάλσζε
ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηξαηεγφο Gene Renuart, ζπλάληεζαλ ην Τπνπξγφ
Ακχλεο ζην γξαθείν ηνπ. Καηά ηνπο ζηξαηεγνχο, ε πξαγκάησζε ελφο νξγαλσκέλνπ
ζρεδίνπ πνιέκνπ απαηηεί έλα κε δχν ρξφληα. ε πεξίπησζε πνπ ν πξφεδξνο Bush
δεηνχζε άκεζα κηα επέκβαζε ζην Ηξάθ, ηφηε ην κφλν πνπ είραλ ζηελ δηάζεζή ηνπο,
ήηαλ ην ζρέδην ―Op Plan 1003‖, ην νπνίν ήδε ππήξρε ζηα αξρεία ησλ ζηξαηεγείσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζηξαηεγφο Franks δήισλε: «ζηε ρξνληθή θάζε πνπ βξηζθφκαζηε,
ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη κηα επαλεμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ “Op Plan
1003”…δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, αιιά δελ ππάξρεη θάηη άιιν απηή ηε ζηηγκή… αθφκε,
ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο κηαο ζηξαηησηηθήο ρεξζαίαο δχλακεο ησλ 400.000 αλδξψλ
απαηηεί πάλσ απφ έμη κήλεο»641.
Σν ζρέδην ―Op Plan 1003‖ μεθαζάξηδε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο απνζηνιήο
ησλ ΖΠΑ ζην Ηξάθ642:
 Πξψηνλ, αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο θαη αλαηξνπή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ
εμνπζία.
 Γεχηεξνλ, ειαρηζηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαζθεπήο θαη ρξήζεο ησλ
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαηά γεηηνληθψλ θξαηψλ
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 θαη ηξίηνλ, απνζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.
ηηο 28 Γελάξε ηνπ 2002, ν ίδηνο ν πξφεδξνο George W. Bush ζε νκηιία ηνπ,
ραξαθηήξηζε ην Ηξάθ, ην Ηξάλ θαη ηε Βφξεηα Κνξέα, σο ηνλ «άμνλα ηνπ θαθνχ»643. Ζ
θξάζε απηή είλαη ηφζν πνιπζήκαληε, πνπ ζπκίδεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ Ronald
Reagan, ην 1983, φηαλ ραξαθηήξηζε ηελ νβηεηηθή Έλσζε σο «απηνθξαηνξία ηνπ
θαθνχ»644. Αθφκε, θαζνξηδφηαλ πιένλ φηη νη ΖΠΑ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ
απνηειεζκαηηθά κηα ηεξή απνζηνιή. Ο πφιεκνο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο ζα
επεθηεηλφηαλ θαηά φισλ ησλ θαθνπνηψλ - θξαηψλ αλά ηνλ πιαλήηε. Με απηφ ηνλ
ηξφπν, δεκφζηα ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο George Bush Jr. θαζνξίδεη ηηο δξάζεηο ηεο
εμσηεξηθήο ηνπ πνιηηηθήο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
Οη

Rice θαη Handley πνπ γλψξηδαλ ηελ χπαξμε ελφο κπζηηθνχ ζρεδίνπ

πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, αληηιήθζεθαλ ακέζσο φηη κε ηε θξάζε απηή, ε ζχλδεζε ηνπ
Ηξάθ κε ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηελ ηξνκνθξαηία απνηεινχζε
πιένλ ηελ δηαθήξπμε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ. Καη επεηδή δελ γλψξηδαλ αθφκε
πφηε ζα μεθηλνχζε έλαο ηέηνηνο πφιεκνο, απιά πξφζζεζαλ θαη άιια δχν θξάηε πνπ
θαηείραλ φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, ζπλδένληαλ κε ηελ ηξνκνθξαηία θαη
απνηεινχζαλ επίζεο απεηιή γηα ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα, ην Ηξάλ θαη ηε Βφξεηα
Κνξέα645.
Λίγν πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ δφγκαηνο

George W. Bush γηα ηελ

πξνιεπηηθή επίζεζε, ν Τπνπξγφο Άκπλαο, Donald Rumsfeld, ηφληδε ζε ζπλέληεπμή
ηνπ: «…δελ κπνξνχκε λα ακπλζνχκε απφ ηελ ηξνκνθξαηία… δελ κπνξνχκε λα ην
θάλνπκε, γηαηί πνιχ απιά ν ρξφλνο θαη νη ηερληθέο αιιάδνπλ ζπλερψο, θαη απηφ πνπ
κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα δξνχκε κεηά απφ απηνχο. Ζ κφλε αληηκεηψπηζε είλαη ε
πξνιεπηηθή δξάζε»646.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2002, ζηελ πξψηε ζπλάληεζε γηα ηελ ηξνκνθξαηία, ν
Richard Clarke, αξρεγφο ηξηψλ αληηηξνκνθξαηηθψλ δηνηθήζεσλ, δηαπηζηψλεη φηη ν
Πξφεδξνο Bush, αιιά θαη βαζηθά ζηειέρε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, φπσο είλαη ν
Τθππνπξγφο Άκπλαο, Paul Wolfowitz, ελδηαθέξνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα απεηιέο
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ηαξαρνπνηψλ θξαηψλ, φπσο είλαη ην Ηξάθ, παξά γηα απεηιέο ηξνκνθξαηηθψλ
νξγαλψζεσλ ή νκάδσλ φπσο είλαη ε Al Qaeda. Ο Paul Wolfowitz αλαθέξεη
ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ Richard Clarke : «…δίλεηο πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ίδην ηνλ
Bin Laden. Απηφο δελ ζα κπνξνχζε λα θάλεη φια απηά ηα πξάγκαηα, φπσο θαη ην 1993
ηηο επηζέζεηο ζηελ Νέα Τφξθε, ρσξίο λα έρεη έλα θξάηνο ρξεκαηνδφηε θαη
ππνζηεξηθηή»647. Καηά ηνλ Wolfowitz, ν νπνίνο αλήθεη ζηε ζθιεξνππξεληθή γεληά
θπβεξλεηηθψλ ππέξ ησλ άκεζσλ ζηξαηησηηθψλ επεκβάζεσλ θαηά θξαηψλ, πνπ
απεηινχλ ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα, ην Ηξάθ απνηεινχζε ηνλ θχξην ρξεκαηνδφηε
θαη ππνζηεξηθηή ηεο Al Qaeda. Σφζν ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W. H. Bush,
φζν θαη ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Άκπλαο, Paul Wolfowitz θαίλεηαη λα
αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν κε ηνλ ίδην ηξφπν. Καη νη δχν πηζηεχνπλ ζηελ ρνκπζηαλή
άπνςε χπαξμεο ηνπ θαθνχ, θαζψο θαη ζηνλ εγεκνληθφ - αζηπλνκηθφ ξφιν πνπ πξέπεη
λα παίμνπλ νη ΖΠΑ ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα648.
Μεηά ηελ επίζεκε απφθαζε ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ λα κελ πξνρσξήζεη
ακέζσο κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, ην
ακεξηθαληθφ θπβεξλεηηθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ δηράδεηαη κεηαμχ δχν ζέζεσλ.
Ζ πξψηε ζέζε, εθθξαζηέο ηεο νπνίαο είλαη, ε Condoleezza Rice θαη ν Colin Powell
έζεηε ην δήηεκα ηνπ Ηξάθ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζε ακπληηθή βάζε,
κε εμάληιεζε φισλ ησλ δηπισκαηηθψλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ κέζσλ, πξνθεηκέλνπ λα
αθνπιηζζεί θαη λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ ηξαθηλή εμνπζία. Βέβαηα, ε χκβνπινο
ηνπ Πξνέδξνπ ζε ζέκαηα αζθαιείαο, Condoleezza Rice, δελ ζεσξνχζε πσο ήηαλ
πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε ην λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα κεηαθέξεη
φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Άκεζε πξνηεξαηφηεηα ησλ ΖΠΑ ήηαλ λα αζρνιεζνχλ
κε ηελ Al Qaeda, αιιά επειπηζηνχζαλ φηη ηα κέιε ηνπ ΟΖΔ ζα εζηίαδαλ ηελ
πξνζνρή ηνπο θαη ζηνλ αληάκ Υνπζεΐλ. Καηά ηε Rice θαη ηνλ Powell, o πφιεκνο
ζην Αθγαληζηάλ είρε έλα ρξήζηκν απνηέιεζκα. Ο Πξφεδξνο Bush φζν θαη ην
θπβεξλεηηθφ ηνπ επηηειείν, δελ πίζηεπαλ φηη ν Ηξαθηλφο εγέηεο ζα πξνρσξνχζε ζε
παξάδνζε ή θαηαζηξνθή ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο πνπ θαηείρε649.
Ζ δεχηεξε ζέζε, εθθξαζηέο ηεο νπνίαο είλαη νη Dick Cheney, Paul Wolfowitz
θαη Donald Rumsfeld, ππέξκαρνη ηεο λενζπληεξεηηθήο ζρνιήο ζθέςεο, αληηκεηψπηδε
647
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ην δήηεκα πην επηζεηηθά, δείρλνληαο αλνηθηά ηε δηάζεζε γηα πφιεκν ζην Ηξάθ, κηαο
θαη δελ πίζηεπαλ φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ ζα κπνξνχζε λα απνρσξήζεη απφ ηελ ηξαθηλή
εμνπζία κε άιιν ηξφπν, αθφκε θαη αλ θαηάθεξλε ν ίδηνο, πξάγκα εμαηξεηηθά απίζαλν,
λα αθνπιηζζεί650. Ζ πίεζε πνπ αζθνχζαλ ηα παξαπάλσ ζηειέρε ζηνλ Ακεξηθαλφ
πξφεδξν George W. Bush λα μεθηλήζεη κηα επξχηεξε εθζηξαηεία, φρη κφλν ελαληίνλ
ηεο Al Qaeda ζην Αθγαληζηάλ, αιιά θαη ελαληίνλ άιισλ πηζαλνινγνχκελσλ βάζεσλ
ηξνκνθξαηψλ, φπσο ην Ηξάθ, ζα έθεξλε θαη ηελ πνιππφζεηε, επί ζεηξά εηψλ,
αλαηξνπή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ651.
Δμάιινπ, ν ίδηνο ν Paul Wolfowitz, ππνζηήξηδε φηη ν Γεχηεξνο Πφιεκνο ηνπ
Κφιπνπ, ην 1990-91, ήηαλ έλαο εκηηειήο πφιεκνο. Ο θίλδπλνο δηαζπνξάο φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο θπξηαξρνχζε γηα πάλσ απφ κηα δεθαεηία, ελψ ε ηπξαλλία ηνπ
θαζεζηψηνο

ηνπ

αληάκ

Υνπζεΐλ

θαη

ε

απεηιή

θαηάιεςεο

πινχζησλ

πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ απφ ηνλ θηιφδνμν Ηξαθηλφ εγέηε,
εμαθνινπζνχζαλ λα πξνβιεκαηίδνπλ θαη λα πιήηηνπλ ζνβαξά ηα ακεξηθαληθά εζληθά
ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή652.
Ο Dick Cheney, ακέζσο κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο
επηεκβξίνπ 2001 ππνζηήξηδε φηη: «ν αληάκ Υνπζεΐλ απνηειεί απεηιή γηα ηελ
εηξήλε»653. Δλψ παξάιιεια, σο Τπνπξγφο Ακχλεο επί πξνεδξίαο ηνπ George H.W.
Bush, πίζηεπε αθξάδαληα φηη κε ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, ην
1990-91, δελ είρε θιείζεη ε ππφζεζε, αιιά αληηζέησο ππήξρε ε πηθξή αίζζεζε φηη ε
επηρείξεζε είρε κείλεη ζηε κέζε, κε ηε δηαηήξεζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζηελ εμνπζία,
απεηιψληαο ηα ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ κέρξη θαη ζήκεξα. Γηα ηνλ Dick Cheney, έλαλ
απφ ηνπο πην έκπηζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πξνέδξνπ Bush, ην ρεηξφηεξν ζελάξην πνπ
κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ζην κέιινλ νη ΖΠΑ, είλαη κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε κε
φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην έδαθφο ηνπο.
Απφ ηα πξψηα κέηξα πνπ έιαβε ν πξφεδξνο Bush, ζην δήηεκα ηνπ Ηξάθ, ήηαλ
ε ςήθηζε λένπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, κε ην νπνίν ζα δηεπξχλνληαλ ζεκαληηθά νη
κπζηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ εληφο ηνπ Ηξάθ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλαηξνπή
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Δθαηφ (100) έσο δηαθφζηα (200) εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζα
650
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δηεηίζελην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ. Δλ ζπλερεία, ν
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Paul Wolfowitz θαη Richard L.
Armitage δήηεζε ελίζρπζε, ρξεκαηηθή θαη ζηξαηησηηθή, πξνο ηελ ηξαθηλή
αληηπνιίηεπζε (Iraqi National Congress) ζην εμσηεξηθφ, εληαηηθνπνίεζε γηα ηε
ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάθ θαη πξνεηνηκαζία γηα πηζαλή
αλάπηπμε παξαζηξαηησηηθψλ νκάδσλ ηεο CIA, πξνθεηκέλνπ λα αλαηξέςνπλ ηνλ
αληάκ Υνπζεΐλ654.
Βέβαηα, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ηέηνηνπ είδνπο κπζηηθέο πξαθηηθέο
θαη πξνγξάκκαηα είραλ αθνινπζεζεί θαζ‘ φιε ηελ δεθαεηία ηνπ ‘90, επί θπβέξλεζεο
Clinton, ρσξίο φκσο ζεηηθφ απνηέιεζκα. Ο δηεπζπληήο ηεο CIA, George Tenet
επηζεκαίλεη ζηνλ πξφεδξν Bush φηη ρσξίο παξάιιειε ζηξαηησηηθή δξάζε, ε CIA είρε
κφλν 10% σο 20% πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. Δπηπιένλ, ν ρξφλνο θαη ε ηαρχηεηα δξάζεο
απηψλ ησλ νκάδσλ, απνηεινχζε έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα ζηνπο θφιπνπο ηεο
θπβέξλεζεο Bush. χκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο ηεο CIA, ζα πξέπεη πξηλ απφ θάζε
δξάζε θαηά ηνπ Ηξάθ, λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ βξίζθεηαη
ζηελ ηξαθηλή εμνπζία απφ ην 1979. Δπνκέλσο, είλαη θπζηνινγηθφ ν Ηξαθηλφο εγέηεο
λα έρεη αλαπηχμεη έλα ηδηαίηεξν ζχζηεκα πξνζσπηθήο αζθάιεηαο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεχγεη ηα πξαμηθνπήκαηα ή φπνηεο άιιεο αληηζηαζηαθέο θηλήζεηο.
Ο Δηδηθφο Ηξαθηλφο Οξγαληζκφο Αζθαιείαο (Iraq Special Security
Organization) είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Αθφκε, ε
Πξνεδξηθή Φξνπξά (Presidential Guard) ηνλ ζπλνδεχεη πάληα ζηηο φπνηεο
ζπλαληήζεηο ηνπ, ε Δηδηθή Πξνεδξηθή Φξνπξά (Special Republican Guard)
πξνζηαηεχεη ηα πξνεδξηθά παιάηηα θαη ηα θπβεξλεηηθά θηίξηα ηεο Βαγδάηεο.
Δπηπιένλ, ηέζζεξηο ππεξεζίεο κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηεξίδνπλ ελεξγά ην ζχζηεκα
αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε. ηελ πξάμε, ληνπδίλεο ηξαθηλνχ
ζηξαηνχ είλαη πάληα δηαζέζηκεο γηα ηελ θαηάπλημε νπνηνπδήπνηε πξαμηθνπήκαηνο
θαηά ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Ζ ηξαθηλή θπβέξλεζε ιεηηνπξγεί κε έλα θαη κνλαδηθφ
ζθνπφ, λα θξαηήζεη ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ ζηελ εμνπζία.

πλεπψο, θαηά ηνπο

εθπξνζψπνπο ηεο CIA, κειεηψληαο ηηο θηλήζεηο πεξί πξαμηθνπεκάησλ πνπ έρνπλ
γίλεη ζην παξειζφλ, ε κφλε ιχζε γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, είλαη ε
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αλάιεςε ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο ζην Ηξάθ655.
Απφ ηελ άιιε, επηθξαηνχζε ν θίλδπλνο ηεο πηζαλήο αληίδξαζεο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ. Ο Ηξαθηλφο εγέηεο έρεη απνδείμεη θαη ζην παξειζφλ φηη φηαλ απεηιείηαη ε
εμνπζία ηνπ, πξνβαίλεη ζε βηαηνπξαγίεο θαη ζε αθξφηεηεο αθφκα θαη απέλαληη ζε
Ηξαθηλνχο πνιίηεο. ην θπβεξλεηηθφ επηηειείν θπξηαξρνχζε έληνλα ε πεξίπησζε λα
πξνβεί θαη ηψξα ζε κηα επξείαο θιίκαθα ζηξαηησηηθή εθθαζάξηζε θαηά ησλ
Κνπξδηθψλ πεξηνρψλ ζην βφξεην Ηξάθ, ή θαηά ησλ ζηηηηθψλ πιεζπζκψλ ηνπ λφηνπ.
Σν ρεηξφηεξν ζελάξην ζα ήηαλ λα πξνβεί ζε επίζεζε ζε γεηηνληθά θξάηε, φπσο έθαλε
ζην παξειζφλ ζην Κνπβέηη, ή ζην Ηζξαήι θαη ηε ανπδηθή Αξαβία. Οη θηλήζεηο ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε δελ είλαη εχθνιν λα πξνβιεθζνχλ κε νξζνινγηθφ ηξφπν. Ο
ςπρνινγηθφο παξάγνληαο δελ κπνξεί εχθνια λα εξκελεπζεί ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ
Ηξαθηλνχ δηθηάηνξα, δεκηνπξγψληαο πνιιά πξνβιήκαηα ζην επηηειείν ηνπ George
W. Bush656.
Απφ ηελ άλνημε ηνπ 2002, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο άξρηζε λα δηαθεξχζζεη
δεκφζηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζηελ παξαγσγή φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο θαζψο θαη ηελ αλάγθε κηαο θαζεζησηηθήο αιιαγήο ζην Ηξάθ. χκθσλα
ηνλ Δπηθεθαιήο ηνπ Δπηηειείνπ ηνπ Αληηπξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ θαη πκβνχινπ ηνπ
πξνέδξνπ Bush γηα ηα βηνινγηθά θαη ρεκηθά φπια ηνπ Ηξάθ, Lewis Libby Jr, ν
πξφεδξνο George W. Bush είρε απνθαζίζεη λα επηιχζεη ην δήηεκα ηνπ Ηξάθ κε θάζε
δπλαηφ ηξφπν. Ζ επηθξαηέζηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή πξφηαζε ήηαλ ε
ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην Ηξάθ, παξάιιεια κε ηε δξάζε ηεο CIA.657
ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 2002, ν Αλψηαηνο Γηνηθεηήο Γπλάκεσλ ησλ ΖΠΑ,
ηξαηεγφο Tommy Franks, καδί κε ηνλ ζηξαηεγφ Renuart, παξνπζίαζαλ ζηνλ
Τπνπξγφ Ακχλεο έλα πιήξεο ζρέδην επέκβαζεο ζην Ηξάθ.

Ζ εθηίκεζε ηεο

ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ηνπ Ηξάθ βξηζθφηαλ ζηε πξψηε ζεηξά αλάπηπμεο ηνπ ζρεδίνπ
δξάζεο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, νη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δψδεθα
(12) ρξφλσλ κεηά ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ην 1990-91 έρνπλ εμαζζελίζεη
ζνβαξά ηελ ζηξαηησηηθή πάιαη πνηέ ππεξνρή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, πξηλ απφ ηελ Δπηρείξεζε «Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ», ν
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Ηξαθηλφο εγέηεο δηέζεηε αξηζκεηηθά (7) επηά κεξαξρίεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο, ελψ
ηψξα δηαζέηεη κφλν (6) έμη, κηα πηψζε 15% ηνπ αλζξσπίλνπ ζηξαηησηηθνχ
δπλακηθνχ. Ο ηαθηηθφο ηξαθηλφο ζηξαηφο δηέζεηε (27) είθνζη επηά κεξαξρίεο, ελψ
ηψξα κφλν (17) δεθαεπηά, κηα πηψζε 35%.

Ζ ηξαθηλή αεξνπνξηθή δχλακε

απνηεινχληαλ απφ 820 καρεηηθά αεξνζθάθε, ελψ ηψξα ππήξραλ κφλν 310, κηα
πηψζε 60%. ηνπο ππξαχινπο απφ εδάθνπο ππάξρεη κηα κείσζε απφ 100 ζε 60. Σν
ηξαθηλφ λαπηηθφ απνηεινχληαλ κφλν απφ 15 κε 20 πνιεκηθά πινία, θαη ηψξα έρεη
απνδεθαηηζηεί ηειείσο. πλεπψο, ε ηαθηηθή ζηξαηησηηθή δχλακε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε
είλαη ζεκαληηθά εμαζζεληζκέλε θαη απαξραησκέλε658.
Όζν πεξηζζφηεξν νη ΖΠΑ αλακεηρζνχλ ζηα εζσηεξηθά ηνπ

Ηξάθ, ηφζν

πεξηζζφηεξνη Ηξαθηλνί ζα απνζηξαθνχλ ζην ηπξαλληθφ θαζεζηψο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ νη ακεξηθαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο θεξδίδνπλ ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ αληηπνιηηεπηηθψλ νκάδσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάθ, δείρλνληαο
δηάζεζε γηα ελεξγή θαη απνθαζηζηηθή ζηξαηησηηθή ζηήξημε, ηφηε ζα απμεζεί ε
επηξξνή ηνπο, δεκηνπξγψληαο ξήμεηο ζην θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.
Καηά ηνλ ζηξαηεγφ Tommy Franks, ε πξνζπάζεηα αλαηξνπήο ηνπ Ηξαθηλνχ
εγέηε κφλν κέζσ ηεο δξάζεο ησλ παξαζηξαηησηηθψλ νκάδσλ ηεο CIA ζην πιεπξφ
ησλ αληηθξνλνχλησλ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, δελ ζα είρε θαλέλα απνηέιεζκα.

Ζ

αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο ζην Ηξάθ απνηεινχζε θαη γηα απηφλ,
ηε κνλαδηθή ιχζε. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν πξφεδξνο George W. Bush απνθάζηδε ηελ
έλαξμε ηεο επηρείξεζεο θαηά ηνπ Ηξάθ, ζα ρξεηαδφηαλ πεξίπνπ ζαξάληα πέληε (45)
εκέξεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξψηεο δχλακεο ζηελ πεξηνρή. ηε ζπλέρεηα, ζα
αλαιάκβαλαλ δξάζε νη αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο, γηα άιιεο πεξίπνπ ζαξάληα πέληε
(45) εκέξεο. πλεπψο, ζε πεξίπνπ ελελήληα (90) εκέξεο ζα ήηαλ έηνηκν ην έδαθνο
γηα λα ιάβνπλ κέξνο νη ρεξζαίεο επηρεηξήζεηο.

Ζ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ

ππνινγηδφηαλ πεξίπνπ ζε 150 εκέξεο, γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλαηξνπήο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία. Αξηζκεηηθά, ηα ρεξζαία ζηξαηεχκαηα ππνινγίδνληαη
πεξίπνπ ζε 245.000 άληξεο. πλνιηθά, κέζα ζε έμη (6) κήλεο ζα είραλ νινθιεξσζεί
νη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ επέκβαζεο. Σν ζρέδην αλαθεξφηαλ ζηελ πεξίπησζε
κνλνκεξνχο δξάζεο ησλ ΖΠΑ659.
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Χζηφζν, ν θφβνο ηφζν ηνπ Rumsfeld φζν θαη ηνπ ζηξαηεγνχ Franks ήηαλ
θαηά πφζν ε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε γηα ηελ επέκβαζε ζην Ηξάθ, ζα κπνξνχζε λα
παξακείλεη κπζηηθή, πξνθεηκέλνπ λα κελ θηλνχζε ππνςίεο ζηνλ Ηξαθηλφ εγέηε. Σα
γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο απνδεηθλχνπλ φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αληάκ Υνπζεΐλ
αηζζαλζεί απεηιή, γίλεηαη απξφβιεπηνο. Αλ ππήξρε ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ
κηαο πεληαεηίαο, ε κπζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζα επηηπγραλφηαλ, ελψ παξάιιεια
ην πιενλέθηεκα ηνπ αηθληδηαζκνχ ζα ήηαλ κε ην κέξνο ησλ ΖΠΑ. πλεπψο, ε
κεηαθνξά ζηξαηησηηθψλ θαη αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή δελ ήηαλ δπλαηφ
λα κε γίλεη νξαηή.
Ζ ηδέα ηνπ ζηξαηεγνχ Franks ήηαλ λα δηαξξεχζεη θαη ζηνλ δηεζλή ηχπν φηη
ε ζπγθέληξσζε δπλάκεσλ γχξσ απφ ην Ηξάθ απνηειεί απιά κηα εμαπάηεζε. Ο
ζηφρνο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε ζην ηξαθηλφ ζηξαηφπεδν θαη λα απμήζνπλ ηελ
αίζζεζε κηαο πηζαλήο επίζεζεο θαηά ηνπ Ηξάθ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ΖΠΑ ζα
πεηχραηλαλ αλνηθηά ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεψλ ηνπο, θαη απφ
ηελ άιιε, αθήλνληαο λα ελλνεζεί φηη φια απηά γίλνληαη κε ζηφρν ηελ άζθεζε
εθθνβηζκνχ θαηά ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θαη ηίπνηε παξαπάλσ660.
ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2002, Ο Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W. Bush
ππέγξαςε ην αλαζεσξεκέλν ζρέδην πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ. Σν ζρέδην πξνέβιεπε
ηελ αλνηθηή ζηήξημε ηεο CIA ζηε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ησλ ΖΠΑ γηα ηελ
αλαηξνπή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία θαη ηελ αιιαγή θαζεζηψηνο ζην
Ηξάθ. Οη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο661:
1. Παξνρή βνήζεηαο ζε αληηπνιηηεπηηθέο νκάδεο θαη άηνκα γηα ηελ
απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία
2. Αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ sabotage ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάθ
3. πλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο, φπσο ηελ Ηνξδαλία θαη ηελ ανπδηθή Αξαβία,
γηα ηελ παξνρή ζηήξημεο ζηηο παξαζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο CIA
4. πλερήο επηθνηλσλία κε ηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ηξαθηλφ θαζεζηψο
5. Πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θιίκαηνο παξαλφεζεο θαη ζχγρπζεο ζην ηξαθηλφ
θαζεζηψο, ζηηο ηξαθηλέο κπζηηθέο ππεξεζίεο αζθαιείαο
6. Καηαζηξνθή θαη εμάξζξσζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη
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ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ηξάθ
7. Δμάξζξσζε ησλ παξάλνκσλ πξνκεζεηψλ ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ, θπξίσο
απηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο θαη παξαγσγήο φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο.
ηηο αξρέο Μαξηίνπ 2002, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, μεθηλάεη
κπζηηθή έξεπλα ηεο CIA ζην εζσηεξηθφ ηνπ βφξεην ηκήκαηνο ηνπ Ηξάθ, ην νπνίν
θαηνηθείηαη απφ Κνχξδνπο, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ παξαζηξαηησηηθψλ νκάδσλ ηεο CIA, νη νπνίεο ζα απνθαινχληαλ NILE,
ηξαηησηηθφο χλδεζκνο ηνπ Βφξεηνπ Ηξάθ (Northern Iraq Liaison Elements).
ηηο 21 Μαξηίνπ 2002, ν ηξαηεγφο Tommy Franks, ζε ζπλάληεζε πνπ είρε
κε ηνπο δηνηθεηέο φισλ ησλ ζηξαηησηηθψλ ζσκάησλ εμεηάδεη γηα πξψηε θνξά ην
ελδερφκελν γηα κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε θαηά ηνπ Ηξάθ, κε ζηφρν ηελ
απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία, ελψ ζεκεηψλεη θαη ηελ
επηηαθηηθή αλάγθε ζπιινγηθήο δξάζεο φισλ ησλ δπλάκεσλ (ζηξαηνχ, αεξνπνξίαο,
λαπηηθνχ): «Αλ ν Πξφεδξνο δηαηάμεη ηελ CENTCOM (Κεληξηθή Γηνίθεζε ησλ
ηξαηησηηθψλ σκάησλ) ζε πφιεκν, ε επηρείξεζε δελ ζα απνηειέζεη επαλάιεςε ηεο
Desert Storm (Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ). Θα κπνχκε ζην Ηξάθ γξήγνξα θαη δπλακηθά,
θαη φρη αξγά θαη λσζξά ... ρξεηαδφκαζηε έλα ζηαζεξφ θαη αθξηβέο ζρέδην πνιέκνπ, έλα
ζρέδην θνηλήο νξγάλσζεο, δξάζεο θαη εθηέιεζεο...αλ ζηξαηεπζνχκε ζην Ηξάθ, ζα πξέπεη
λα δξάζνπκε σο κηα θνηλή δχλακε. Γελ ζα παίξλνπκε δηαηαγέο απφ ηνπο επηηειάξρεο
ζηελ Οπάζηλγθηνλ. Θα ιακβάλσ εληνιέο απφ ηνλ Τπνπξγφ Ακχλεο ...θαη εζείο ζα
ιακβάλεηαη εληνιέο απφ εκέλα. Γελ ππάξρεη ρξφλνο γηα ηνπηθηζκνχο. ».662
Παξάιιεια, ν Αληηπξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, Dick Cheney, μεθηλάεη έλα ηαμίδη
πεξηνδείαο ζε αξαβηθέο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, πξνθεηκέλνπ λα
δηεξεπλεζνχλ νη πξνζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πάζεο θχζεσο ζηήξημή ηνπο ή φρη
απέλαληη ζε κηα πηζαλή ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ησλ ΖΠΑ θαηά ηνπ Ηξάθ. Όια ηα
αξαβηθά ή κνπζνπικαληθά θξάηε ήηαλ ελάληηα ζε έλαλ αλνηθηφ πφιεκν θαηά ηνπ
Ηξάθ, σζηφζν ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ήζειαλ ηελ αλαηξνπή θαη ηελ απνκάθξπλζε
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία. Απφ ηηο ρψξεο επίζθεςεο, ε Ηνξδαλία ζα
πξνζέθεξε ζηήξημε φπσο θαη ηα Δλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ην Καηάξ, ε Τεκέλε, ην
Μπαρξέτλ θαη ε ανπδηθή Αξαβία. Ζ Αίγππηνο ππήξμε αληίζεηε πξνο κηα ηέηνηα
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επηρείξεζε663.
ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν ππάξρεη ε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα ρξήζεο απηψλ απφ
ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε θαηά γεηηνληθψλ θξαηψλ ζηε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ.
Χζηφζν, νη γεξνπζηαζηέο ζπκβνπιεχνπλ ηνλ Ακεξηθαλφ πξφεδξν George W. Bush,
λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα δηεζλνπνίεζεο ηνπ δεηήκαηνο ηνπ Ηξάθ. Απαηηείηαη
δηεζλήο ζπλαίλεζε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ
εμάιεηςε ηεο απεηιήο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ γηα ηελ παγθφζκηα εηξήλε θαη
αζθάιεηα664.
ηηο 6 Απξηιίνπ 2002, ν Πξφεδξνο Bush ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε
ζηνλ Βξεηαληθφ Σειενπηηθφ Γίθηπν ITV, δήισλε ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηνπ Ηξάθ:
«έρσ θαηαιήμεη ζην γεγνλφο φηη ν αληάκ πξέπεη λα θχγεη… ε πνιηηηθή θαηεχζπλζε ηεο
θπβέξλεζήο κνπ είλαη ε απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ εμνπζία… ην ρεηξφηεξν πνπ κπνξεί
λα ζπκβεί είλαη λα επηηξέςνπκε ζε έλα θξάηνο, φπσο είλαη ην Ηξάθ ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ, λα αλαπηχμεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, θαη ελ ζπλερεία ζε ζπλεξγαζία κε
ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο λα εθβηάδνπλ ηνλ πιαλήηε. Γελ ζθνπεχσ λα αθήζσ απηφ
λα ζπκβεί… αθφκε θαη ην Ηξάθ εθπιεξψζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπηζεσξεηψλ ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, δελ απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ
απνθπγή ηνπ πνιέκνπ… πξνο ην παξφλ, δε έρσ ζρέδην πνιέκνπ»665. Ζ παξαπάλσ
δήισζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε, ελ παξνπζία θαη ηνπ Βξεηαλνχ Πξσζππνπξγνχ,
Tony Blair, ζην θηήκα ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ, ζεκάλεη θαη ηελ αλεπίζεκε
έλαξμε πξνεηνηκαζίαο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα έλα πνιχ πηζαλφ πφιεκν θαηά ηνπ
Ηξάθ, κε θχξην ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ ηξαθηλή εμνπζία.
ηηο 26 Μαΐνπ 2002, ν Πξφεδξνο George W. Βush ζε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ
Γάιιν Πξφεδξν Jacques Chirac ζηελ Γαιιία, ζην πιαίζην πεξηνδείαο ηνπ ζηελ
Δπξψπε γηα ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη θαηά ηνπ Ηξάθ πνπ
ρξεκαηνδνηεί ηξνκνθξάηεο, αλαθέξεη: «…φζνλ αθνξά ην ηξαθηλφ θαζεζηψο… Ζ
βαζηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο κνπ είλαη φηη έρνπκε κηα θαζεζησηηθή αιιαγή. Πξνο
ην παξφλ, δελ έρσ ζρέδηα πνιέκνπ ζην ηξαπέδη κνπ. Θα ζπλερίζσ ηηο ζηελέο επαθέο θαη
ζπζθέςεηο καδί ηνπ. Θεσξνχκε ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ σο κηα ζνβαξή θαη ζεκαληηθή
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απεηιή γηα ηελ ζηαζεξφηεηα θαη εηξήλε (ζηελ πεξηνρή)»666.
Ο πξφεδξνο Bush θαη εδψ απνθεχγεη λα κηιήζεη δεκφζηα γηα ηα ζρέδηα
πνιέκνπ πνπ εηνηκάδεη θαηά ηνπ Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη αξρηθψο, έλα
θιίκα δηεζλνχο ζπκπαξάζηαζεο θαη ζπλεξγαζίαο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ο
ζπλδπαζκφο ηνπ ξεαιηζκνχ (πξνζηαζία ησλ δσηηθψλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ)
θαη ηνπ ηδεαιηζκνχ (επίηεπμε ελφο πην εηξεληθνχ θαη αζθαινχο θφζκνπ), σο ζρνιέο
ζθέςεο, ζπλππάξρνπλ ζηνπο ιφγνπο ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ, George W. Bush. Ο
ζπλδπαζκφο ηζρχνο θαη ηδαληθψλ θαίλεηαη λα θεξδίδεη έδαθνο ζηελ πξνψζεζε ηνπ
Γφγκαηνο Bush, πεξί πξνιεπηηθψλ επηζέζεσλ. Όπσο επηζήκαηλε θαη ν ίδηνο ν
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο: «ν πφιεκνο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο δελ ζα παηρηεί

ζηελ

άκπλα… πξέπεη λα βξίζθνπκε ηνλ ερζξφ ζην έδαθφο ηνπ, λα εμαξζξψλνπκε ηα ζρέδηα
ηνπ θαη λα αληηκεησπίδνπκε ηηο απεηιέο ηνπ πξηλ αθφκε απηέο δεκηνπξγεζνχλ… ζηνλ
θφζκν πνπ δνχκε, ν κφλνο δξφκνο γηα ηελ αζθάιεηα είλαη απηφο ηεο δξάζεο… θαη ζα
δξάζνπκε»667.
Μπξνζηά ζηα ζρέδηα πνιέκνπ ησλ ζηξαηεγψλ θαη ζηηο πνιιέο δηνξζψζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ην πην απνηειεζκαηηθφ ζρέδην πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, ν
Colin Powell, σο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα δηζηαθηηθφο. Ο ίδηνο
ζεσξεί φηη κηα κνλνκεξήο δξάζε θαηά ηνπ Ηξάθ, εθ κέξνπο ησλ ΖΠΑ, απνηειεί έλα
παξάηνικν εγρείξεκα. Απφ ηελ αξρή ηεο πξνεδξίαο ηνπ George W. Bush, ν Colin
Powell, αλ θαη Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, δελ είρε αλαπηχμεη ηδηαίηεξεο θαη ζηελέο
επαθέο κε ηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν.
ηηο 5 Απγνχζηνπ 2002, χζηεξα απφ ζπδήηεζε κε ηελ Condoleezza Rice,
έκπηζηε ζχκβνπιν ηνπ πξνέδξνπ Bush, ν Colin Powell, δεηάεη κηα ζπλάληεζε κε ηνλ
πξφεδξν, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ παξαζέζεη ηνπο θηλδχλνπο κηαο ζηξαηησηηθήο
κνλνκεξήο δξάζεο θαηά ηνπ Ηξάθ. Καηά ηνλ Powell, κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε
θαηά ηνπ Ηξάθ ζα ζεκάλεη668:
 Πηζαλφηεηα απνζηαζεξνπνίεζεο θηιηθψλ κνπζνπικαληθψλ θαζεζηψησλ πξνο
ηηο ΖΠΑ, φπσο είλαη ε ανπδηθή Αξαβία, ε Αίγππηνο θαη ε Ηνξδαλία
 Απνζηαζεξνπνίεζε ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ζηα απνζέκαηα δηάζεζεο
ζηελ παγθφζκηα αγνξά
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 Κίλδπλνο δεκηνπξγίαο πνιηηηθνχ ράνπο κεηά ηελ πηψζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ
απφ ηελ εμνπζία. Ζ πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ Ηξάθ είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε. Οη
Ηξαθηλνί πνιίηεο δελ έρνπλ γλσξίζεη άιιν πνιίηεπκα εθηφο απφ ηελ
απνιπηαξρία θαη ηε δηθηαηνξία. πλεπψο, ε κεηάβαζε ηνπ πνιηηηθνχ
θαζεζηψηνο απφ ηελ δηθηαηνξία ζηε δεκνθξαηία, κε φξνπο δπηηθνχ ηχπνπ, ζα
ρξεηαδφηαλ πνιχ ρξφλν, ρσξίο απαξαίηεηα εθινγή δεκνθξαηηθήο ηξαθηλήο
θπβέξλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα παξακνλή ησλ ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ
ζηελ πεξηνρή γηα πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν.
 Μεγάιν πνιηηηθφ θφζηνο γηα ηνλ ίδην ηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν George W.
Bush, ζε πεξίπησζε πνπ επηδίσθε λα δηεθδηθήζεη θαη δεχηεξε πξνεδξηθή
ζεηεία.
 Κίλδπλνο αληίδξαζεο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Ο Ηξαθηλφο εγέηεο έρεη απνδεηρζεί
ηδηαίηεξα απξφβιεπηνο, φηαλ ληψζεη λα απεηιείηαη φηη ζα ράζεη ηελ εμνπζία.
πλεπψο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνρσξήζεη ζε ρξήζε φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο θαηά ησλ ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ. Απνηειεί ην ρεηξφηεξν
ζελάξην δξάζεο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νη ΖΠΑ δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα
ζπιιάβνπλ ηνλ Osama bin Laden ζην πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο.
πκπεξαζκαηηθά, ε κφλε ιχζε πνπ πξνηείλεη ν Powell θαη θαίλεηαη λα
απνδέρεηαη θαη ν πξφεδξνο Bush, είλαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο δηπισκαηηθήο
νδνχ κέζσ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ο ζηφρνο είλαη λα δηεζλνπνηεζεί ην δήηεκα ηνπ
Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ν θχθινο ησλ ζπκκάρσλ θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ ζε κηα
πηζαλή ζηξαηησηηθή επηρείξεζε θαηά ηνπ Ηξάθ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Colin Powell
ηνλίδεη φηη κηα ζηξαηησηηθή επέκβαζε θαηά ηνπ Ηξάθ, δελ ζα ήηαλ κηα εχθνιε
ππφζεζε ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο669.
Σν επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ θαζφξηζε ηελ 12ε επηεκβξίνπ 2002, σο κηα
ηδαληθή εκεξνκελία γηα λα ζέζεη ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο George W. Bush ην δήηεκα
ηνπ Ηξάθ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
Μεηά ηε ζπλάληεζε ηνπ Colin Powell, ν πξφεδξνο Bush δήισλε: «πξέπεη λα
αλαπηχμνπκε ηελ δηπισκαηηθή καο ζηξαηεγηθή. Τπάξρνπλ άλζξσπνη ζηελ δηνίθεζε
πνπ κπνξνχλ λα ιχζνπλ ην δήηεκα δηπισκαηηθά. Καη άιινη πνπ ζεσξνχλ φηη ε
δηπισκαηία δελ ζα θέξεη θαλέλα απνηέιεζκα. Πξέπεη λα θαλνχκε ξεαιηζηέο… ζε
πεξίπησζε πνπ ν αληάκ Υνπζεΐλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ εμνπζία, κέζσ ζηξαηησηηθήο
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επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε θαιχηεξα ηη ζα ρξεηαζηεί, ψζηε λα μαλαθηίζνπκε
ην Ηξάθ»670.
Γηα πξψηε θνξά, κεηά απφ ηφζνπο κήλεο ηέζεθε ην δήηεκα ηεο
αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Ηξάθ, κεηά ηελ εηζβνιή θαη απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ
απφ ηελ εμνπζία. ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν, ε κεηά αληάκ επνρή ζπδεηήζεθε
αθνχ δφζεθε ην πξάζηλν θσο γηα ηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ (ΖΠΑ-Ηξάθ)671.
Όπσο ζπλέβε, θαη ζην Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 1990-91, έηζη θαη ηψξα,
ζρέδηα απεκπινθήο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο ζην Ηξάθ κεηά ηελ
ζηξαηησηηθή επέκβαζε, δελ θαίλεηαη λα έρνπλ ηεζεί ζην ηξαπέδη ησλ Ακεξηθαλψλ
αμησκαηνχρσλ ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ. Οη ζηξαηησηηθνί, αιιά θαη νη πνιηηηθνί ιήπηεο
απνθάζεσλ εκκέλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ δηελέξγεηα ελφο
πνιέκνπ, παξά ζηελ δηαδηθαζία αλαζπγθξφηεζεο θαη απεκπινθήο. Χζηφζν, φπσο
ππνζηεξίδεη ν Colin Powell: «θάζε πφιεκνο πξέπεη λα έρεη έλα ηέινο»672.
ηηο 15 Απγνχζηνπ 2002, ν Brend Scowcroft, εηδηθφο ζχκβνπινο ζε ζέκαηα
αζθαιείαο επί πξνεδξίαο ηνπ George W. H. Bush, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ελεξγά θαη
ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 1990-91,
ζε άξζξν ηνπ ζηε Wall Street Journal, επηζεκαίλεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζηα επηθείκελα
ζρέδηα πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ. Καηά ηνλ Scowcroft, ε πξαγκαηηθή απεηιή ησλ ΖΠΑ
δελ πξνέξρεηαη απφ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ, αιιά απφ ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Al
Qaeda.
Υαξαθηεξηζηηθά, ν Scowcroft αλαθέξεη ζην άξζξν ηνπ: «ην κφλν θνηλφ
ζεκείν κεηαμχ ηνπ Osama bin Laden θαη ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ είλαη ην κίζνο ηνπο γηα
ηηο ΖΠΑ. Ο αληάκ είλαη έλαο αληηθιεξηθφο ζνζηαιηζηήο. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ
αληάκ είλαη λα θπξηαξρήζεη ζηε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Χζηφζν, ππάξρεη
ειάρηζηε σο αλχπαξθηε ζχλδεζε ηνπ αληάκ κε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, θαη αθφκε
κηθξφηεξε (ζχλδεζε) κε ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ… είλαη
πηζαλφ λα αλαδεηά φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, φρη γηα λα αξκαηψζεη ηξνκνθξάηεο,
αιιά γηα λα καο απνηξέςεη λα ζηαζνχκε εκπφδην ζηηο επηζεηηθέο ηνπ βιέςεηο ζηελ
πεξηνρή… ε βαζηθή καο πξνηεξαηφηεηα απηή ηε ζηηγκή είλαη, φπσο έρεη ηεζεί απφ ηνλ
Πξφεδξν, είλαη ν πφιεκνο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο… κηα πηζαλή επίζεζε θαηά ηνπ Ηξάθ,
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απηή ηε ζηηγκή, κπνξεί λα ζέζεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ή αθφκε θαη λα θαηαζηξέςεη ηελ
παγθφζκηα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θακπάληα πνπ έρνπκε αλάγθε»673.
ηηο 16 Απγνχζηνπ 2002, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο αλαθνξηθά κε ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ λα αλαπηχμεη θαη κάιηζηα λα ρξεζηκνπνηήζεη φπια
καδηθήο θαηαζηξνθήο, αλαθέξεη: «δελ ππάξρεη ακθηβνιία ζηνλ θαζέλα καο φηη απηφο ν
άλδξαο θνξντδεχεη ηνλ θφζκν, φηη έρεη θάςεη ζηελ θπξηνιεμία ηνπο ίδηνπο ηνπ ηνπο
πνιίηεο (κε ηελ ρξήζε ρεκηθψλ αεξίσλ), φηη απνηειεί πξφβιεκα γηα ηα γεηηνληθά θξάηε
θαη φηη επηζπκεί λα απνθηήζεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Θα ρξεζηκνπνηήζσ φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο ησλ κπζηηθψλ καο ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα ιάβσ επίζεκεο απνθάζεηο,
γηα ην πψο κπνξνχκε λα θξαηήζνπκε ηνλ θφζκν καο εηξεληθφ θαη λα εγγπεζνχκε γηα ηελ
καθξνρξφληα ειεπζεξία»674. Ο George Tenet είρε επηζεκαίλεη φηη κεηά ηνλ Γεχηεξν
Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ζχκθσλα κε ηνπο επηζεσξεηέο ησλ φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ν Ηξαθηλφο εγέηεο δηέζεηε νρηψ (8)
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ππξεληθνχ φπινπ, πξσηφγνλνπο θαη αλεπαξθείο
κελ, θαηαζηξνθηθνχο δε675.
ηνπο θφιπνπο ηνπ ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ, εκθαλίδνληαη εθπξφζσπνη ησλ
Ρεπνπκπιηθάλσλ, νη νπνίνη έξρνληαη ζε αληίζεζε κε πςειφβαζκα θπβεξλεηηθά
ζηειέρε ηεο πξνεδξίαο ηνπ George W. Bush, φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηεο
ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζην Ηξάθ. Oη Colin Powell θαη Brend Scowcroft
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Dick Cheney, ν νπνίνο πίζηεπε αθξάδαληα φηη ε
επηθείκελε νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ζηα Ζλσκέλα Έζλε δελ ζα είρε θαλέλα απνιχησο
απνηέιεζκα, φζνλ αθνξά ηε ζπλέρηζε ηεο δηπισκαηίαο ζην δήηεκα ηνπ Ηξάθ. Σίπνηα
δελ έπξεπε λα ζηακαηήζεη ην ζρέδην πνιέκνπ. Ο ίδηνο έθξηλε φηη απηφο ν πφιεκνο
ήηαλ αλαγθαίνο θαη ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο απαιιαγήο απφ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ.
Απφ ηελ άιιε, ζχκκαρνο ησλ Powell θαη Scowcroft πξνζηίζεηαη θαη ν πξψελ
Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Henry Kissinger, ν νπνίνο ζε άξζξν ηνπ ζηελ The
Washington Post, δήισλε φηη: «κηα ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζα κπνξνχζε λα
επηρεηξεζεί, κφλν αλ είκαζηε πξφζπκνη λα ππνζηεξίμνπκε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, γηα
φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεηαζηεί… νη δηεζλείο αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά
κε κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε, ζα θξίλνπλ ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε, ζην πσο ζα
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ρεηξηζηεί ην πνιηηηθφ θφζηνο απφ κηα ηέηνηα επηρείξεζεx θαη ζα απεηιήζνπλ ηε ζπλνρή
ηεο παγθφζκηαο θακπάληαο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο»676.
Μπξνζηά ζηελ πιεζψξα αληηπνιηηεπηηθψλ άξζξσλ απφ ην ξεπνπκπιηθαληθφ
ζηξαηφπεδν, ν Dick Cheney, σο αληηπξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, ζεψξεζε φηη ήηαλ
απαξαίηεηε κηα δήισζε εθ κέξνπο ηνπ ζπλφινπ ηεο θπβέξλεζεο γηα ην δήηεκα ηνπ
Ηξάθ. Θεσξψληαο ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ αλαγθαίν γηα ηελ νξηζηηθή αλαηξνπή
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ ηξαθηλή εμνπζία, πίζηεπε φηη ηέηνηνπ είδνπο απφςεηο,
θαηά ηνπ πνιέκνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ έλα θιίκα δπζπηζηίαο γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο
θπβέξλεζεο Bush. Ο ίδηνο γλσξίδνληαο φηη είλαη αλάξκνζην θαη αζπλήζηζην λα
κηιήζεη δεκφζηα γηα έλα ηφζν ζνβαξφ δήηεκα, ιίγν πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε νκηιία ηνπ
πξνέδξνπ Bush ζηα Ζλσκέλα Έζλε, δπζηπρψο, δελ κπφξεζε λα αληηζηαζεί. ηηο 27
Απγνχζηνπ 2002, ν Dick Cheney έδσζε κηα αθνπιηζηηθή θαη θαηαζηξνθηθή
ζπλέληεπμε, εθζέηνληαο ηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν θαζψο γηα πξψηε θνξά, ηίζεηαη
δεκφζηα θαη απξνθάιππηα ε πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush λα
πξνρσξήζεη ζε πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ.677
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αληηπξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, κε άξζξν ηνπ ζηηο New York
Times, δήισλε: «έλαο νπιηζκέλνο κε ππξεληθά φπια αληάκ Υνπζεΐλ αλαδεηά
θπξηαξρία ζε νιφθιεξε ηε Μέζε Αλαηνιή, επηδηψθεη λα πάξεη ζηα ρέξηα ηνπ ηα
κεγαιχηεξα παγθνζκίσο ελεξγεηαθά απνζέκαηα, θαη λα απεηιήζεη άκεζα θηιηθά
πξνζθείκελα ζηηο ΖΠΑ θξάηε ηεο πεξηνρήο, ζέηνληαο ηηο ίδηεο ηηο ΖΠΑ ή θάπνην άιιν
θξάηνο ζε ππξεληθφ εθβηαζκφ… απηφ πνπ επηζπκεί ν Ηξαθηλφο εγέηεο είλαη λα θεξδίζεη
φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν, πξνθεηκέλνπ ρξεζηκνπνηήζεη κε θεηδψ ηνπο πφξνπο ηνπ θαη
λα επελδχζεη ζηα πξνγξάκκαηα παξαγσγήο ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ… ην ξίζθν
ηεο αδξάλεηαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην ξίζθν ηεο δξάζεο… ν ζηφρνο ηνπ
θπβεξλεηηθνχ επηηειείνπ είλαη λα πείζεη ηνπο ζπκκάρνπο, ην Κνγθξέζν θαη ηελ
ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε γηα ηελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο ζην Ηξάθ… δελ
ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ θαηέρεη, ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε, φπια καδηθήο
θαηαζηξνθήο… δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζθνπεχεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά θίισλ
θαη ζπκκάρσλ καο, αθφκε θαη ελάληηα ζε εκάο ηνπο ίδηνπο… Θα ήηαλ άρξεζηε θίλεζε,
αλ φρη επηθίλδπλε θαζπζηέξεζε, λα αλαδεηνχκε κηα ζπλαίλεζε ζηα Ζλσκέλα Έζλε γηα
επηζηξνθή ησλ επηζεσξεηψλ ζην Ηξάθ… ν αληάκ γλσξίδεη θαιά ην παηρλίδη ηνπ
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„ππξνβνιψ θαη ππνρσξψ‟, θαη είλαη ηδηαίηεξα ηθαλφο ζηελ ηέρλε ηεο άξλεζεο θαη ηεο
εμαπάηεζεο… κηα επηζηξνθή ησλ επηζεσξεηψλ δελ ζα παξείρε θακία εγγχεζε»678.
ηνλ πχξηλν ιφγν ηνπ ν Dick Cheney, εθθξάδεη αλνηθηά ηελ πξφζεζε ηνπ
Πξνέδξνπ, αιιά θαη ηεο θπβέξλεζεο Bush λα πξνρσξήζνπλ ζε πφιεκν θαηά ηνπ
Ηξάθ. Χζηφζν, κέρξη ηψξα ν ίδηνο ν Πξφεδξνο George W. Bush, κπνξεί κπζηηθά λα
πξνεηνηκάδεηαη γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα, φκσο δεκνζίσο, δελ είρε δειψζεη πνηέ φηη
έρεη ζρέδην πνιέκνπ ζην ηξαπέδη ηνπ. Οπζηαζηηθά, ν ίδηνο ν Πξφεδξνο επηζπκνχζε
αξρηθψο λα θεξδίζεη ηε δηεζλή θνηλφηεηα, φζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε ηνπ Ηξάθ κε ηελ
ηξνκνθξαηία θαη ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, θαη ελ ζπλερεία, λα πξνρσξήζεη ζε
αλαθνίλσζε ελφο ζρεδίνπ πνιέκνπ. Κάηη ηέηνην βέβαηα ράζεθε, δεκηνπξγψληαο
ζχγρπζε ζηελ θνηλή γλψκε, ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ιφγσλ
ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θπβέξλεζεο θαη θπξίσο ηνπ Πξνέδξνπ Bush.
Ο Γεξνπζηαζηήο πληεξεηηθψλ, Chuck Hagel, απφ ηελ Nebraska, ν νπνίνο
ππήξμε θαη έληνλνο θξηηήο γηα ηε ζέζε ηεο θπβέξλεζεο Bush ζην ζέκα ηνπ Ηξάθ,
αλαθέξεη: «ν Πξφεδξνο δελ έρεη πεη ηίπνηα». Αλαθεξφκελνο πξνθαλψο, ζην γεγνλφο
φηη ε ζπλέληεπμε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ, δελ θαιχπηεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ ίδηνπ
ηνπ Πξνέδξνπ. Θα πξέπεη ηεξαξρηθά λα κηιήζεη αλνηθηά ν ίδηνο ν Πξφεδξνο George
W. Bush, γηα ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ πξνζέζεηο ζην δήηεκα ηνπ Ηξάθ. Ο Γεξνπζηαζηήο
ησλ Γεκνθξαηηθψλ απφ ην Connecticut, o Joseph I. Lieberman, ν νπνίνο εγείηαη θαη
ηεο νκάδαο ηνπ Κνγθξέζνπ θαηά ηνπ πνιέκνπ ζην Ηξάθ, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:
«ε θπβέξλεζε Bush δελ ρεηξίδεηαη ην δήηεκα ηνπ Ηξάθ, απνηειεζκαηηθά εδψ θαη
κήλεο… έρνπλ θνιιήζεη ζε κηα γθξίδα πεξηνρή, ζε έλα θελφ, ζε απηνχο πνπ είλαη
ελάληηα ζε κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε θαη απηνί πνπ είλαη κπεξδεκέλνη έρνπλ
θπξηαξρήζεη ζην θπβεξλεηηθφ ζηξαηφπεδν»679.
ην θπβεξλεηηθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ, ν Colin Powell βξηζθφηαλ, γηα
κηα αθφκε θνξά, ζην πεξηζψξην. Ζ ηδενινγηθή ζχγθξνπζε κε ηνλ Dick Cheney, ζην
δήηεκα ηνπ Ηξάθ απνηειεί πιένλ κηα πξαγκαηηθφηεηα. Οη ζρέζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Δμσηεξηθψλ, Colin Powell κε ηνλ Πξφεδξν George W. Bush δελ βξίζθνληαη ζην
θαιχηεξν ζεκείν ηνπο, απφ ηελ αξρή ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ. Παξφιν, πνπ ν
Powell θαηάθεξε λα πείζεη ηνλ πξφεδξν Bush λα αθνινπζήζεη πξνο ην παξφλ ηε
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δηπισκαηηθή νδφ θαη λα δηεζλνπνηήζεη ην δήηεκα ηνπ Ηξάθ ζηα Ζλσκέλα Έζλε, νη
δεκφζηεο δειψζεηο ηνπ Dick Cheney, γηα αρξεζηία κηαο ηέηνηαο θίλεζεο, ζέηνπλ
ακέζσο δήηεκα ζχγθξνπζεο θαη έιιεηςεο ζπλνρήο ζην επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ
ηεο θπβέξλεζεο Bush. Ο ίδηνο ν Πξφεδξνο Bush έλα ρξφλν αξγφηεξα, δήισλε ζε
ζπλέληεπμε ηνπ ζηνλ Bob Woodward: «ήηαλ ε πην άζιηα ζηηγκή ηνπ Απγνχζηνπ.
Απνηέιεζε ην ελαξθηήξην έλαπζκα γηα ηνλ πφιεκν. Όινη καο, βξεζήθακε ζε άκπλα.
Καζψο δελ ήκαζηαλ φινη καδί… ν ιφγνο ηνπ Cheney απνηέιεζε κεγάιε θίλεζε, αιιά
δεκηνχξγεζε κεγάιν παληθφ»680.

4. Η πξνώζεζε ηνπ ακεξηθαληθνύ ζρεδίνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ
Ιξάθ ζηα Ηλσκέλα Έζλε
ηηο αξρέο επηέκβξε ηνπ 2002, ιίγν πξηλ ν Πξφεδξνο George W. Bush ζέζεη
ην δήηεκα ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ, επηζπκεί ηελ ζηήξημε ηνπ ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ. Σν ακεξηθαληθφ
Κνγθξέζν εμαθνινπζεί λα είλαη αξλεηηθφ ζε έλαλ πξνιεπηηθφ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ.
Ζ πεξίπησζε ηνπ πνιέκνπ ζεσξείηαη φηη ζίγεη ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζηελ
πεξηνρή. Αθφκε, εθφζνλ ην 95% ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξάθ έρεη
θαηαζηξαθεί ήδε, δελ ππάξρεη ιφγνο γηα κε απνηειεζκαηηθή δξάζε ελφο δεχηεξνπ
γχξνπ επηζεσξήζεσλ κέζσ ηνπ ΟΖΔ681.
Παξφιν, πνπ ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, έρεη ηε ζπληαγκαηηθή εμνπζία σο
αξρεγφο ηνπ θξάηνπο λα πξνρσξήζεη, αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, θαη κνλνκεξψο, ζε
πφιεκν θαηά άιινπ θξάηνπο, ν ίδηνο ζεψξεζε ζθφπηκν έλα ζεηηθφ ςήθηζκα ζηήξημεο
ηεο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο θαηά ηνπ Ηξάθ απφ ην Κνγθξέζν. Ο πξφεδξνο Bush
επεζήκαλε ελψπηνλ ησλ γεξνπζηαζηψλ ηα εμήο: «ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε
φηη ε αδξάλεηα ελάληηα ζε έλα απξφβιεπην θξάηνο, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη
εξγάδεηαη γηα ηελ απφθηεζε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο δελ απνηειεί επηινγή γηα ηηο
ΖΠΑ. Ζ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζπλαζπηζκνχ θξαηψλ ππέξ κηαο ζηξαηησηηθήο
επηρείξεζεο θαηά ηνπ Ηξάθ, κέζσ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
ζπλερίδεηαη»682.
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Μέιε ηνπ ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ, ππνζηήξημαλ ηελ πξφηαζε ηνπ
Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ γηα ην Ηξάθ, ελψ θαη ν πξψελ Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ επί
Κπβεξλήζεσο Ronald Reagan, George P. Shultz, ζε άξζξν ηνπ θαιεί ην Κνγθξέζν λα
δξάζεη άκεζα γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία ηνπ Ηξάθ:
«Ο θίλδπλνο είλαη άκεζνο. Ζ θαηαζθεπή ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο δηεπξχλεηαη
θαη είλαη φιν θαη πην δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί κε θάζε κέξα πνπ πεξλά. Όηαλ ν
θίλδπλνο δελ είλαη εθαηνληάδεο ησλ αλζξψπσλ λα ζθνησζνχλ ζε κηα ζπκβαηηθή
επίζεζε, αιιά δεθάδεο ή εθαηνληάδεο ρηιηάδεο λα ζθνησζνχλ απφ ρεκηθή, βηνινγηθή ή
ππξεληθή επίζεζε, ν παξάγνληαο ρξφλνο καο πηέδεη. Ο ρξφλνο δελ είλαη κε ην κέξνο
καο,

ηε

ζηηγκή

πνπ

ε

θαηνρή

φπισλ

καδηθήο

θαηαζηξνθήο

ηνπ

αληάκ Υνπζεΐλ ζα κπνξνχζε λα κεηαηξέςεη ηελ πεξηθεξεηαθή θαη δηεζλή θαηάζηαζε
ζε φ,ηη απνθαινχζακε

ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν, ηζνξξνπία ηνπ ηξφκνπ. Οξηζκέλνη

ππνζηεξίδνπλ φηη ην λα δξάζνπκε ηψξα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηα φπια ηνπ. Ο απηνεπηβαιιφκελνο εθβηαζκφο πξνυπνζέηεη εχθνιεο
θξίζεηο, φηαλ ππάξρεη ρξφλνο λα γίλεη.
683

καο»

Ο ρξφλνο είλαη ζχκκαρφο ηνπ, φρη δηθφο

.
ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 1990-91, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο

George H. W. Bush, είρε θαηαθχγεη πξψηα ζηα Ζλσκέλα Έζλε, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζεη έλα ςήθηζκα γηα ηε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε θαηά ηνπ Ηξάθ. Μφιηο
ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο πξηλ ηνλ πφιεκν, είρε εμαζθαιηζζεί ε πιεηνςεθία ησλ
δψδεθα (12) κειψλ κε θαηά δχν (2) κέιε, ηελ Τεκέλε θαη ηε Κνχβα, θαη κε απνχζα
ηελ ςήθν ηεο Κίλαο. Μφλν ηξεηο (3) κέξεο, πξηλ ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ,
ην ακεξηθαληθφ θνγθξέζν έδσζε ην δηθφ ηνπ «πξάζηλν θσο» γηα ηε ζηξαηησηηθή
επηρείξεζε θαηά ηνπ Ηξάθ684.
Απηήλ ηε ρξνληθή φκσο ζηηγκή, δψδεθα (12) ρξφληα κεηά, ηα πξάγκαηα ήηαλ
ηειείσο δηαθνξεηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ ήηαλ μεθάζαξνο ν ξφινο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ, ή αθφκε θαιχηεξα δελ ήηαλ μεθάζαξν, αλ ζα ππήξρε θαη θάπνηνο ξφινο. Οη
Dick Cheney θαη Condoleezza Rice ζπκβνχιεςαλ ηνλ Πξφεδξν λα θαηαθχγεη
confer over Iraq‖, New York Times, 5 September 2002, nytimes.com.
683
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αξρηθψο, ζε έλα ςήθηζκα απφ ην θνγθξέζν, κηαο θαη θάηη ηέηνην ζεσξνχληαλ εχθνιε
ππφζεζε. Έλα ζεηηθφ ςήθηζκα απφ ην ακεξηθαληθφ θνγθξέζν, ζα εμαζθάιηδε ηελ
ελφηεηα θαη ηε ζπλνρή ηεο ακεξηθαληθήο θνηλήο γλψκεο, ελψ παξάιιεια ζα ελίζρπε
ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ζηα Ζλσκέλα Έζλε685.
ηηο 6 επηεκβξίνπ 2002, ν ζηξαηεγφο Franks θαη ν Rumsfeld παξνπζίαζαλ
ζην Δζληθφ πκβνχιην Αζθαιείαο ηα λεφηεξα ζρεηηθά κε ην ζρέδην πνιέκνπ θαηά
ηνπ Ηξάθ. Ο ζηξαηεγφο πξφηεηλε ζπγθεθξηκέλα ην ζρέδην γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ
ππξαχισλ Scud, ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δηέζεηε, ν αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηνλ δεχηεξν
πφιεκν ηνπ Κφιπνπ. Χζηφζν, ν ίδηνο ν ηξαηεγφο, γηα πξψηε θνξά, αλαθέξεη ηηο
αλεζπρίεο ηνπ ζηνλ πξφεδξν Bush ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή φρη φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο. Πην αλαιπηηθά, αλαθέξεη ηα αθφινπζα: «θ. Πξφεδξε, εδψ δέθα ρξφληα
ςάρλνπκε γηα ππξαχινπο Scud θαη γηα άιια φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη δελ έρνπκε
βξεη αθφκε ηίπνηα, ζπλεπψο δελ κπνξψ λα γλσξίδσ ηηο ηνπνζεζίεο χπαξμεο ηέηνησλ
φπισλ. Γελ έρσ δεη πνπζελά πχξαπιν Scud»686.
Ζ δήισζε απηή ζήκαηλε πνιιά γηα ηελ πνξεία ηνπ ζρεδίνπ πνιέκνπ. Απφ ηε
ζηηγκή πνπ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, είλαη
θπζηθφ λα κελ κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ θαη νη ζηφρνη θαηαζηξνθήο θαη ζπλεπψο, λα
παξζνχλ νη ζσζηέο απνθάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ βνκβαξδηζκψλ. Καηά ηνλ
ζηξαηεγφ Franks, ν αληάκ Υνπζεΐλ πξέπεη λα δηέζεηε ζπγθεθξηκέλα ρεκηθά θαη
βηνινγηθά φπια. Ο ίδηνο πίζηεπε φηη ν Ηξαθηλφο εγέηεο ζα κπνξνχζε λα ηα
ρξεζηκνπνηήζεη ζηε πεξίπησζε κηαο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο ησλ ΖΠΑ ζην Ηξάθ
θαη γηα απηφ ην ιφγν θαη νξγάλσλε ζρέδηα πξνζηαζίαο απφ ηε ρξήζε φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο γηα ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ. Απηφ φκσο, απνηειεί έλαλ ζρεδηαζκφ γηα ην
ρεηξφηεξν δπλαηφ ζελάξην δξάζεο, γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδεηαη έλαο
ζηξαηεγφο ζηε κάρε. Χζηφζν, ε χπαξμε ή φρη φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο
απνηεινχζε αθφκε κηα εηθαζία. Καη ε εηθαζία δελ απνηειεί ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη
γλψζε. Οη ππνζέζεηο είλαη δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζε παξαλνήζεηο θαη ζηε πξνζθπγή
ζε έλαλ πφιεκν κε ηεξάζηην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ θφζηνο γηα ηηο ΖΠΑ.
ηηο 7 επηεκβξίνπ 2002, ν Πξσζππνπξγφο ηεο Βξεηαλίαο, Tony Blair είρε
κηα θαη‘ ηδίαλ ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν George W. Bush, κε ζέκα ζπδήηεζεο ηε
ζηήξημε ηεο Βξεηαλίαο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο

δηαζπνξάο ησλ φπισλ
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καδηθήο θαηαζηξνθήο ζε «θαθνπνηά» θξάηε, φπσο ήηαλ θαη ην Ηξάθ.

Όηαλ ν

πξφεδξνο Bush, κίιεζε γηα ηνλ «άμνλα ηνπ θαθνχ», ν Blair θαηάιαβε φηη ν
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο αληηκεηψπηδε ζνβαξά ην δήηεκα ησλ «θαθνπνηψλ» θξαηψλ.
Απφ ηηο ηξεηο ρψξεο πνπ απνηέιεζαλ ηνλ «άμνλα ηνπ θαθνχ», ν Blair έζεηε ζε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο ηε Βφξεηα Κνξέα, ελ ζπλερεία, ην Ηξάλ, πνπ πίζηεπε φηη βξηζθφηαλ
πνιχ θνληά ζηελ παξαγσγή φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηέινο ην Ηξάθ. Γηα ηνλ
Βξεηαλφ πξσζππνπξγφ, ε ζηξαηησηηθή ζηήξημε ηεο ρψξαο ηνπ ζηηο ΖΠΑ, ζε έλαλ
πηζαλφ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, πεξλνχζε πξψηα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. O Βξεηαλφο Πξσζππνπξγφο ππήξμε ν πξψηνο
επξσπαίνο εγέηεο πνπ ηάρζεθε ζην πιεπξφ ηνπ George W. Bush, ζε αληίζεζε κε ηνλ
Καγθειάξην ηεο Γεξκαλίαο, Gerhard Schroeder, ν νπνίνο ήηαλ θάζεηνο ζε κηα
ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ησλ ΖΠΑ θαηά ηνπ Ηξάθ687. Ο πξφεδξνο Bush θαζεζχραζε
ηνλ Βξεηαλφ Πξσζππνπξγφ φηη ζα έζεηε ην δήηεκα πξνο ςήθηζκα ζηα Ζλσκέλα
Έζλε ζε ιίγεο εκέξεο688.
ηηο 8 επηεκβξίνπ 2002, ν Γάιινο Πξφεδξνο, Jacques Chirac, πξφηεηλε έλα
ζρέδην πνπ ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηα Ζλσκέλα Έζλε λα πξνρσξήζνπλ κειινληηθά
ζε ζηξαηησηηθή δξάζε θαηά ηνπ Ηξάθ. ε κηα καθξά ζπλέληεπμε ηνπ, ν Γάιινο
Πξφεδξνο δήισζε φηη ζα επηζπκνχζε πξνζσπηθά κηα λέα θπβέξλεζε ζην Ηξάθ, αιιά
θάζε πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία, ρσξίο ηελ
χπαξμε ελφο εγθξηηηθνχ ςεθίζκαηνο απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ, ζα θαηέιεγε ζε κηα ρανηηθή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.
πλεπψο, ν Jacques Chirac πξνηείλεη έλα λέν ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο,
ην νπνίν ζα δψζεη ζην Ηξάθ κηα πξνζεζκία ηξηψλ εβδνκάδσλ γηα λα δερηεί λα
επηζηξέςνπλ νη επηζεσξεηέο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, ρσξίο φξνπο
θαη πξνυπνζέζεηο. Αλ ν αληάκ Υνπζεΐλ απνξξίςεη απηήλ ηελ επηζηξνθή ή
παξεκπνδίζεη ην έξγν ηνπο, ηφηε κε έλα δεχηεξν ςήθηζκα ηα Ζλσκέλα Έζλε ζα
πξνρσξνχζαλ ζε ζηξαηησηηθή δξάζε689.
Όζνλ αθνξά ην Γφγκα ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ, George W. Bush, πεξί
πξνιεπηηθήο ζηξαηησηηθήο δξάζεο ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, ν Γάιινο
Πξφεδξνο αλαθέξεη φηη θάηη ηέηνην είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλν ζηελ εθαξκνγή ηνπ.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Chirac αλαθέξεη ην εμήο παξάδεηγκα: «θαληαζηείηε ηη ζα
ζπλέβαηλε ζηα ππφινηπα θξάηε, αλ έλα θξάηνο ηζρπξηδφηαλ ην δηθαίσκα λα αλαιάβεη
πξνιεπηηθή δξάζε ελάληηα ελφο άιινπ θξάηνπο...φινη ηφηε ζα έθαλαλ ην ίδην… ηη ζα
κπνξνχζε θαλείο λα πεη αλ ζε έλα ππνζεηηθφ επεηζφδην, ε Κίλα ήζειε λα αλαιάβεη
πξνιεπηηθή δξάζε θαηά ηεο Σατβάλ, κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη απνηειεί απεηιή γηα ηα
ζπκθέξνληά ηεο; Πψο ζα αληηδξνχζαλ ηφηε νη Δπξσπαίνη θαη νη Ακεξηθάλνη… είκαη
ελάληηα ζε θάζε κνλνκεξή δξάζε ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν… ζε πεξίπησζε πνπ ην
πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ απνδείμεη φηη ππάξρνπλ φπια καδηθήο
θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ θαη εγθξίλεη ςήθηζκα γηα ζηξαηησηηθή δξάζε θαηά ηνπ Ηξάθ,
ηφηε ε Γαιιία ζα ζπκκεηέρεη… σζηφζν, ζήκεξα παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ George W.
Bush θαη ηεο θπβέξλεζήο ηνπ λα ζπλδέζνπλ ην Ηξάθ κε ηε ηξνκνθξαηία θαη ηελ
παξαγσγή φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, δελ ππάξρεη θαλέλα ηέηνην ζηνηρείν…»690.
ηε πξνζπάζεηα ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ λα πείζεη ηε δηεζλή θνηλφηεηα γηα
ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ θαζεζηψο ηνπ Ηξάθ, θαίλεηαη φηη νη Δπξσπαίνη εγέηεο, εθηφο
απφ ηε Βξεηαλία θαη ηελ Ηζπαλία, είλαη αληίζεηνη κέρξη ηψξα, ζε κηα κνλνκεξή
θίλεζε θαηά ηνπ Ηξάθ. Καη βέβαηα, κηα ηέηνηα ζηξαηησηηθή δξάζε ζα έπξεπε πξψηα
λα εγθξηζεί απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. πλεπψο, θαίλεηαη
φηη ε ζπιινγηθή δξάζε θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ηε
βαζηθή λνκηκνπνίεζε γηα ηελ αλάιεςε ηεο φπνηαο ζηξαηησηηθήο δξάζεο ζην ζχλνιν
ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Σν ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν εμαθνινπζεί λα πηζηεχεη φηη ε
αλάιεςε ζηξαηησηηθήο δξάζεο θαηά ηνπ Ηξάθ ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ ηε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ691.
ηηο 12 επηεκβξίνπ 2002, κηα κέξα κεηά ηελ επέηεην ηεο 11εο επηεκβξίνπ
2001,ν γεληθφο γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, Kofi Annan θαη ν Ακεξηθαλφο
πξφεδξνο, George W. Bush απεπζχλζεθαλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ. O γεληθφο γξακκαηέαο κίιεζε γηα ην δήηεκα ηνπ πνιπκεξηζκνχ θαη ηεο
πξνιεπηηθήο ζηξαηησηηθήο δξάζεο, ιέγνληαο ηα εμήο: «Ζ επηινγή ηνπ λα
αθνινπζήζνπκε ή λα απνξξίςνπκε ην δξφκν ηεο πνιπκεξνχο δξάζεο, δελ πξέπεη λα
είλαη απιφ δήηεκα πνιηηηθήο βνιήο. Έρεη ζπλέπεηεο πνιχ πην επξχηεξεο… νπνηνδήπνηε
θξάηνο, εάλ έρεη δερζεί επίζεζε, έρεη ην εγγελέο δηθαίσκα ηεο απηνάκπλαο βάζεη ηνπ
Άξζξνπ 51 ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε.

Αιιά πέξα απφ απηφ, φηαλ ηα θξάηε
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απνθαζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ βία γηα λα αληηκεησπίζνπλ επξχηεξεο απεηιέο έλαληη
ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο, δελ ππάξρεη ππνθαηάζηαην ηεο κνλαδηθήο
λνκηκφηεηαο πνπ παξέρεηαη απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε… φια ηα θξάηε πνπ είλαη
ππνρξεσκέλα λα ηεξνχλ ηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε, ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ θαη κε
ην δηεζλέο δίθαην θαη ηε δηεζλή ηάμε ζην εμσηεξηθφ… αθφκε θαη ηα πην ηζρπξά θξάηε
πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιια θξάηε, κέζσ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα
επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο…»692.
ην δήηεκα ηνπ Ηξάθ, ν Kofi Annan αλαθέξεη ηα εμήο: «ε εγεζία ηνπ Ηξάθ
εμαθνινπζεί λα αςεθά ηα ππνρξεσηηθά ςεθίζκαηα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην
πκβνχιην Αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην θεθάιαην VII ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε…
βξίζθνκαη ζε ζπλερή επαθή κε ην Ηξάθ γηα πνιιά δεηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο αλάγθεο επηζηξνθήο ησλ επηζεσξεηψλ ζην Ηξάθ, ζχκθσλα κε ηα ςεθίζκαηα ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο… νη πξνζπάζεηεο γηα λα επηηεπρζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ Ηξάθ κε
ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ… απεπζχλνκαη ζε φινπο ηνπο
εγέηεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε, ψζηε λα ηνλ πηέζνπλ λα
δερηεί ηνπο επηζεσξεηέο …απηφ απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο βήκα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
αληηιεπηφ απφ φινπο φηη ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξάθ έρνπλ
ειαρηζηνπνηεζεί… εάλ ε απείζεηα ηνπ Ηξάθ ζπλερηζηεί, ην πκβνχιην Αζθαιείαο πξέπεη
λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ»693.
Με ηελ νκηιία ηνπ Kofi Annan έγηλε ζαθέο φηη επηζπκία ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ είλαη ε επηινγή ηεο πνιπκεξνχο δξάζεο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο
ησλ θξαηψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ παγθφζκησλ ζεκάησλ θαη δηεζλψλ
απεηιψλ, ελψ παξάιιεια ηνλίζηεθε φηη ε φπνηα αλάιεςε πξσηνβνπιίαο γηα
κνλνκεξή ζηξαηησηηθή δξάζε ελφο θξάηνπο ελάληηα άιινπ θξάηνπο, ηίζεηαη άθπξε
θαη επηθίλδπλε γηα ηε δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα. Αλ θάπνην θξάηνο παξαβηάδεη
ηνπο δηεζλείο θαλφλεο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, ηφηε ην πκβνχιην Αζθαιείαο είλαη
εθείλν πνπ ζα απνθαζίζεη κέζσ ςεθηζκάησλ ηελ αλάιεςε ζηξαηησηηθήο δξάζεο.
ηε ζπλέρεηα πήξε ην ιφγν ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο George W. Bush. O
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο ηφληζε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε φηη εδψ θαη έληεθα (11) ρξφληα,
κεηά ηε ιήμε ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, ν αληάκ Υνπζεΐλ αξλείηαη
ζπζηεκαηηθά λα εθαξκφζεη ηα ςεθίζκαηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζχκθσλα κε ηα
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νπνία ζα πξέπεη λα θαηαζηξέςεη ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο πνπ δηαζέηεη, λα
ζηακαηήζεη λα ζηεξίδεη θαη λα ρξεκαηνδνηεί ηξνκνθξάηεο, λα απειεπζεξψζεη
θπιαθηζκέλνπο θξαηνχκελνπο απφ ην 1991 απφ ηα γεηηνληθά αξαβηθά θξάηε, θαη λα
ηεξκαηίζεη ηα βαζαληζηήξηα θαη ηελ θαηαπίεζε απέλαληη ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο
ηνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν George W. Bush αλαθέξεη: «αλ ην Ηξάθ επηζπκνχζε ηελ
εηξήλε, ζα έπξεπε λα απνθεξχμεη, λα απνθαιχςεη θαη λα εμαιείςεη ή λα θαηαζηξέςεη
φια ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο… αληί απηνχ, ν Ηξαθηλφο εγέηεο αξρηθψο
απνδέρηεθε φια ηα ςεθίζκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο … θαη ελ ζπλερεία, απέδεημε ηελ
πεξηθξφλεζή ηνπ πξνο ηα Ζλσκέλα Έζλε …αλαηξψληαο θάζε ηνπ ππφζρεζε, κέζσ ηεο
εμαπάηεζεο θαη ησλ βηαηνηήησλ, ν αληάκ Υνπζεΐλ έρεη ζηξέςεη ηελ ππφζεζε ελαληίνλ
ηνπ… γλσξίδνπκε φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ αλαδεηά φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο αθφκε
θαη φηαλ νη επηζεσξεηέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ βξίζθνληαλ ζηε ρψξα ηνπ. Δίκαζηε
ζίγνπξνη φηη (ε αλαδήηεζή ηνπ) ζηακάηεζε φηαλ απνρψξεζαλ νη επηζεσξεηέο; Ζ
ηζηνξία, ε ινγηθή θαη ηα γεγνλφηα νδεγνχλ ζε έλα ζπκπέξαζκα: ην θαζεζηψο ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ απνηειεί ζνβαξφ θαη ζπλερή θίλδπλν… έρνπκε ππάξμεη πεξηζζφηεξν
απφ ππνκνλεηηθνί… σζηφζν, ν αληάκ έρεη αξλεζεί φιεο ηηο πξνζπάζεηεο θαη ζπλερίδεη
λα αλαπηχζζεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζα βνεζήζνπλ ηα
Ζλσκέλα Έζλε. Θέινπκε ηα Ζλσκέλα Έζλε λα είλαη (έλαο νξγαληζκφο)
απνηειεζκαηηθφο, αμηφπηζηνο θαη επηηπρεκέλνο… Σν έζλνο κνπ ζα ζπλεξγαζηεί κε ην
πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζε απηήλ ηελ θνηλή πξφθιεζε. Αλ ην
θαζεζηψο ηνπ Ηξάθ καο αςεθήζεη μαλά, ν θφζκνο πξέπεη απνθαζηζηηθά θαη ζθφπηκα λα
αληηδξάζεη... δελ κπνξνχκε λα θαζφκαζηε θαη λα κελ θάλνπκε ηίπνηα ελψ νη θίλδπλνη
απμάλνληαη… Θα ζπλεξγαζηνχκε κε ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
γηα ηα απαξαίηεηα ςεθίζκαηα»694.
Ο ιφγνο ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ ππήξμε πνιχ δπλακηθφο θαη είρε επίδξαζε
ζε φιν ηνλ θφζκν. Ο πξφεδξνο George W. Bush θαηεχζπλε ηνλ ιφγν ηνπ καθξηά απφ
ηε ζχλδεζε ηνπ Ηξάθ κε ηνλ Osama bin Laden θαη ηελ Al Qaeda. Δπίζεο, δελ κίιεζε
γηα ηε δξάζε θαη ην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ, ην νπνίν είρε ραξαθηεξηζζεί, απφ ηνλ
Dick Cheney σο επηθίλδπλν θαη ρσξίο νπζία, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγήζεη
αξλεηηθφ θιίκα ζηε γεληθή ζπλέιεπζε.
Απηνί πνπ ήηαλ ππέξ ηεο δηπισκαηίαο θαη ηνπ πνιπκεξηζκνχ έκεηλαλ
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ηθαλνπνηεκέλνη, θαζψο είδαλ φηη ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο αλαδεηνχζε δηεζλή
ππνζηήξημε κέζσ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ελψ νη ππνζηεξηθηέο ησλ άκεζσλ
ζηξαηησηηθψλ ιχζεσλ, ζεψξεζαλ φηη ν ιφγνο ηνπ George W. Bush ήηαλ ηδηαίηεξα
απνθαζηζηηθφο θαη απζηεξφο απέλαληη ζε φια ηα θξάηε. Γηλφηαλ ιφγνο γηα κηα
θαηλνχξγηα απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη κεξηθνί
πξνεηδνπνίεζαλ φηη νη ΖΠΑ ζα ελίζρπαλ ηελ απφθαζε απηή, κε ηφζεο ππνρξεψζεηο
θαη απαηηήζεηο, πνπ νη Ηξαθηλνί δελ ζα κπνξνχζαλ παξά λα αξλεζνχλ. πλεπψο,
απηή ε απάληεζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ σο δηθαηνινγία γηα ηελ αλάιεςε
ζηξαηησηηθήο δξάζεο θαηά ηνπ Ηξάθ695.
Μεξηθέο εκέξεο κεηά ηηο νκηιίεο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ, ζηηο 16 επηεκβξίνπ 2002, ν γεληθφο γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ,
Kofi Annan δέρεηαη κηα επίζεκε επηζηνιή, απφ ηνλ Ηξαθηλφ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ,
Naji Sabri, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην ηξαθηλφ θαζεζηψο δερφηαλ ηελ επηζηξνθή ησλ
επηζεσξεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην Ηξάθ, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο696.
Καηά ηνλ Hans Blix, απηή ε θίλεζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απνηεινχζε έλα πξψην
βήκα πξνο ηελ επηβεβαίσζε φηη ην Ηξάθ δελ θαηέρεη πιένλ φπια καδηθήο
θαηαζηξνθήο, θαζψο θαη κηα πξψηε ζεηηθή θίλεζε γηα ηελ δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο
ησλ θπξψζεσλ θαη άιισλ ζεκάησλ. Ζ επηζηνιή αλαθεξφηαλ ζπγθεθξηκέλα, ζηηο
εθθιήζεηο ηνπ Kofi Annan θαη ηνπ Αξαβηθνχ πλδέζκνπ θαζψο θαη άιισλ θξαηψλ,
θαη φρη ζηε πίεζε ησλ ΖΠΑ γηα ηε δηεμαγσγή ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο θαηά ηνπ
Ηξάθ697.
Δμάιινπ, ν ίδηνο ν Kofi Annan, κεηά ηνλ ιφγν ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ γηα
ηελ αλαδήηεζε δηεζλνχο ζηήξημεο ζε κηα κνλνκεξή ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ησλ
ΖΠΑ θαηά ηνπ Ηξάθ, γλψξηδε φηη νη ΖΠΑ λαη κελ θαηέθπγαλ ζηα Ζλσκέλα Έζλε γηα
λα βξνπλ λνκηκνπνίεζε ησλ κειινληηθψλ ηνπο θηλήζεσλ, φκσο ήηαλ ζίγνπξν φηη ζε
αληίζεηε πεξίπησζε ζα αζθνχζαλ έληνλεο πηέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο
ζηφρνπο ηνπο. Δμάιινπ, εδψ θαη ρξφληα είλαη ζαθέο φηη ηα Ζλσκέλα Έζλε δελ
κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πξαγκαηηθά, ρσξίο ηε ζηήξημε ηεο κνλαδηθήο
ππεξδχλακεο698.
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Ζ θίλεζε ησλ Ηξαθηλψλ άθελε πεξηζψξηα ζε ζπλνκηιίεο γηα ηνλ αθνπιηζκφ
ηνπ Ηξάθ, ελψ απφ ηελ άιιε ελίζρπε θαη ηε δηπισκαηηθή νδφ επίιπζεο ησλ ζεκάησλ.
Σα θξάηε ηνπ ΟΖΔ αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά απηή ηε θίλεζε, ελψ ε θπβέξλεζε Bush
θαίλεηαη λα είλαη δπζαξεζηεκέλε, κηαο θαη ε ππφζεζε ηεο άκεζεο ζηξαηησηηθήο
επηρείξεζεο θαηά ηνπ Ηξάθ θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία
έραλε ζηγά-ζηγά έδαθνο, ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ, θαζψο δελ
ππάξρεη δηάζεζε ζηήξημεο ηνπ George W. Bush απφ ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν699.
Ζ πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηψξα μεθηλνχζε. Σα κφληκα κέιε ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, φπσο ε Ρσζία, ε Γαιιία θαζψο θαη ηα θηιηθά πξνζθείκελα
πξνο ηηο ΖΠΑ, αξαβηθά θξάηε, εμέθξαδαλ ζθεπηηθηζκφ θαη άξλεζε ζρεηηθά κε ηελ
αλάγθε χπαξμεο ελφο λένπ ςεθίζκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, παξφιν πνπ ν
Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, Colin Powell, δηαβεβαίσλε φηη: «απηφ ην παηρλίδη
ην έρνπκε μαλαδεί». Πην

ζπγθεθξηκέλα, ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο,

Dominique de Villepin, ππνζηήξηδε φηη νη ΖΠΑ έρνπλ ππνηηκήζεη ηηο δπζθνιίεο γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο θαηά ηνπ Ηξάθ, ελψ επέκελε φηη:
«νη ε Δπξψπε ρξεηάδεηαη ηηο ΖΠΑ, αιιά θαη νη ΖΠΑ ρξεηάδνληαη ηελ Δπξψπε… δελ
κπνξείηε λα πξνρσξάηε θαη λα θάλεηε φ,ηη ζέιεηε κφλνη ζαο»700.
Ο Kenneth Pollack, εηδηθφο ζηα δεηήκαηα ηνπ Ηξάθ, ζην Ηλζηηηνχην
Brookings, επηζήκαηλε φηη ε επηζηξνθή ησλ επηζεσξεηψλ ζην Ηξάθ, νπζηαζηηθά
ζεκαίλεη ηελ απνδνρή απφ ην θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ηνπ ςεθίζκαηνο 1284
ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. ην εζσηεξηθφ ηεο θπβέξλεζεο
Bush, ππήξρε ε αλεζπρία φηη ε αξλεηηθή έθβαζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ Ηξάθ, ζα
δεκηνπξγνχζε κεγαιχηεξε θφληξα αλάκεζα ζηνλ Αληηπξφεδξν ησλ ΖΠΑ, Dick
Cheney θαη ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, Colin Powell701.
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4.1.

Οη εξγαζίεο γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο απόθαζεο 1441 ηνπ

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ – Η έλαξμε
επηζεσξήζεσλ γηα ηνλ εηξεληθό αθνπιηζκό ηνπ Ιξάθ
ην εζσηεξηθφ ησλ ΖΠΑ, ε κε ζχλδεζε ηνπ Ηξάθ θαη ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ κε
ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Al Qaeda θαη ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11εο
επηεκβξίνπ 2001, απνηεινχζε εκπφδην ζην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν γηα ηελ έγθξηζε
ηεο απφθαζεο ηεο θπβέξλεζεο, γηα άκεζε ζηξαηησηηθή δξάζε θαηά ηνπ Ηξάθ. Ζ
πξψελ Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ επί θπβέξλεζεο Clinton, Madeleine K. Albright,
επηζήκαλε φηη: «ζπλήζσο ππάξρεη ε αλάγθε ηεο δξακαηνπνίεζεο κηαο επηθείκελεο
απεηιήο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε δεκφζηα θνηλή γλψκε θαη ππνζηήξημε, ζηηο δξάζεο
κηαο θπβέξλεζεο… ε θπβέξλεζε (Bush) ζήκεξα θάλεη αθξηβψο ην ίδην, πξνζπαζψληαο
λα ζπλδέζεη ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, σο ηνλ θχξην ιφγν γηα ηνλ πφιεκν
ζην Ηξάθ… Τπάξρνπλ, σζηφζν, πεξίπνπ κηζή ληνπδίλα άιια θξάηε πνπ ζθέθηνληαη λα
απνθηήζνπλ φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη ζπλδένληαη κε ηελ ηξνκνθξαηία θαη είλαη
εμίζνπ επηθίλδπλα θαη ίζσο θαη πεξηζζφηεξν, απφ απηφ (ην πξφγξακκα) ηνπ Ηξάθ»702.
Πνιινί ζθεπηηθηζηέο Γεκνθξαηηθνί, αιιά θαη θάπνηνη πληεξεηηθνί δηακαξηχξνληαλ
φηη ε θπβέξλεζε δελ έρεη αθφκε παξνπζηάζεη κηα ζαθή θαη μεθάζαξε αηηία πνιέκνπ
θαηά ηνπ Ηξάθ ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή703.
Μεηά απφ κηα ζεηηθή ζπλάληεζε πνπ είρε ν Hans Blix κε αληηπξνζψπνπο ηεο
Ηξαθηλήο θπβέξλεζεο,

ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2002, ζηελ Βηέλλε, ζρεηηθά κε ηηο

δηεπζεηήζεηο γηα ηελ επαλέλαξμε ησλ επηζεσξήζεσλ ζην Ηξάθ, δηαθαίλεηαη φηη ε
ηξαθηλή πιεπξά είλαη πξφζπκε λα ζπλεξγαζηεί. Κάησ απφ ηελ πίεζε ελφο πηζαλνχ
πνιέκνπ, ην Ηξάθ δέρεηαη ηελ -ρσξίο δηαδηθαζηηθνχο φξνπο-

έξεπλα ησλ

επηζεσξεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζρεηηθά κε ηελ θαηνρή θαη παξαγσγή φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο. Μάιηζηα, είλαη πξνθαλέο πηα φηη ε ηξαθηλή πιεπξά απαηηεί ηελ
άκεζε έλαξμε ησλ επηζεσξήζεσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ ςεθίζκαηνο 1284 ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Χζηφζν, θάηη ηέηνην ζχκθσλα κε ηνλ Hans Blix δελ ήηαλ εθηθηφ,
απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζπδεηνχζε ηε
702
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δηελέξγεηα κηαο λέαο απφθαζεο γηα ηνλ ηξφπν ησλ επηζεσξήζεσλ ζην Ηξάθ, ππφ ηελ
πίεζε θπξίσο ησλ ΖΠΑ704.
ηηο 4 Οθησβξίνπ 2002, ν Hans Blix κεηαβαίλεη ζηελ Οπάζηγθηνλ, φπνπ έρεη
ζπλάληεζε κε πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο

Bush (Colin Powell,

Condoleezza Rice, Paul Wolfowitz), ελεκεξψλνληαο φηη ε ηξαθηλή πιεπξά έρεη θάλεη
πιήξσο απνδεθηή ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο πνπ
δηαζέηεη, ελψ παξάιιεια δέρεηαη θαη ηελ έλαξμε ησλ επηζεσξήζεσλ. Μεηά απφ θαη‘
ηδίαλ ζπλάληεζε πνπ είρε ν Hans Blix κε ηνλ Colin Powell, επηζεκαίλεη φηη ππάξρεη
κηα επξεία ππνζηήξημε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο γηα έλα λέν ςήθηζκα κε πην
ζθιεξέο ξήηξεο γηα ηηο επηζεσξήζεηο. Αθφκε, ν ίδηνο επηδνθίκαζε ηελ απεηιή ησλ
ζπλεπεηψλ, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην Ηξάθ απνηχρεη λα αθνπιηζζεί. Ζ ζπλερήο πίεζε
απέλαληη ζηελ Βαγδάηε απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηνλ αθνπιηζκφ, ελψ ε χπαξμε
ζπλαίλεζεο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, γηα ηελ ςήθηζε κηαο
θαηλνχξγηαο απφθαζεο, ζρεηηθά κε ηε δξάζε ησλ επηζεσξήζεσλ, θξίλεηαη
αλαγθαία705.
ην επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush έρνπλ
μεθηλήζεη πξνζπάζεηεο γηα λα πεηζζεί ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν θαη ε ακεξηθαληθή
θνηλή γλψκε γηα ηελ αλάγθε αλάιεςεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο θαηά ηνπ Ηξάθ. Σα
ζηνηρεία πνπ είραλ ζηα ρέξηα ηνπο νη κπζηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαη θπξίσο ε
CIA δελ ήηαλ ηεθκεξησκέλα. Γελ ππήξραλ απηέο απνδείμεηο φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ
θαηέρεη ππξεληθά φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο706.
Σν κφλν πνπ κπνξνχζαλ λα πνπλ κε βεβαηφηεηα ήηαλ φηη ην Ηξάθ δηέζεηε ζην
παξειζφλ απνζέκαηα φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, θπξίσο ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ,
ρσξίο φκσο λα ππνζηεξηρηεί φηη αθφκε θαηέρεη ηέηνηνπ είδνπο φπια. Σα ζηνηρεία πνπ
ππάξρνπλ βαζίδνληαη ζε ππνζεηηθέο εξκελείεο θαη δεδνκέλα, θαζψο θαη ζε εκπεηξίεο
ηνπ παξειζφληνο. Φπζηθά, ε ζηήξημε ηέηνησλ ηζρπξηζκψλ γηα ηελ έλαξμε ελφο
πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ δελ ζα κπνξνχζε λα θεξδίζεη έδαθνο. Χζηφζν, κπξνζηά ζην
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δφγκα ησλ πξνιεπηηθψλ επηζέζεσλ πνπ πξέζβεπε ε θπβέξλεζε Bush, θάζε θξάηνο
πνπ αθφκε θαη κειινληηθά κπνξεί λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ
ΖΠΑ, πξέπεη λα αθνπιίδεηαη άκεζα. Πάλσ ζε απηφ ην επηρείξεκα ζηεξίδνληαη θαη νη
φπνηεο θηλήζεηο ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ ηνπ ακεξηθαληθνχ ζπκβνπιίνπ αζθαιείαο,
γηα ηελ επηθείκελε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην Ηξάθ707.
ηηο 7 Οθησβξίνπ 2002, ν πξφεδξνο Bush ζε νκηιία ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
θεξδίζεη ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν θαη ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε, ζέηεη σο ζέκα
πξσηίζηεο ζεκαζίαο ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ ηξαθηλή
εμνπζία, θαζψο θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο πνπ δηαζέηεη.
Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη: « ν αληάκ Υνπζεΐλ κπνξεί λα επηηεζεί κε ρεκηθά ή
βηνινγηθά φπια θαηά ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο ή ησλ ζπκκάρσλ ηνπο
νπνηεδήπνηε… έρνπκε αλαγθαίν θαζήθνλ λα απνθχγνπκε ηα ρεηξφηεξα»708.
ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πάξεη έλα ζεηηθφ ςήθηζκα ζην ακεξηθαληθφ
Κνγθξέζν, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο ζπλδέεη ηελ απεηιή πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα
νη ΖΠΑ απφ ην Ηξάθ, κε ηελ θξίζε ησλ ππξαχισλ ζηελ Κνχβα ηνλ Οθηψβξην ηνπ
1962. Ζ ζχλδεζε απηή θαηά θχξην ιφγν έγηλε, πξνθεηκέλνπ λα ηνληζζεί ε αίζζεζε
ηνπ θαηεπείγνληνο, αιιά θαη γηα λα εμεγεζεί ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ΖΠΑ δελ
κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ παξαπάλσ απφ κεξηθέο εβδνκάδεο ή κήλεο γηα λα
πξνρσξήζνπλ ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία.
Αθφκε ζηνλ ιφγν ηνπ, ν πξφεδξνο Bush αλαθέξεη γηα πξψηε θνξά δεκφζηα ηε
ζχλδεζε ηνπ θαζεζηψο ηνπ Ηξάθ κε ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Al Qaeda. Παξφιν
πνπ κέρξη ζήκεξα ν πξφεδξνο George W. Bush ήζειε λα απνθχγεη κηα ηέηνηα ζέζε,
γηα λα κελ πξνθαιέζεη θαη ηε δηεζλή θνηλφηεηα ζηα Ζλσκέλα Έζλε, γηα πξψηε θνξά
κηιάεη γηα ζηξαηφπεδα εθπαίδεπζεο ηξνκνθξαηψλ ζην έδαθνο ηνπ Ηξάθ. Ο ίδηνο ν
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο απνθαιεί ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ δηθηάηνξα «καζεηή ηνπ
ηάιηλ» θαη δνινθφλν, ελψ ηαπηφρξνλα απνθιείεη θαη θάπνηα άιιε ιχζε εθηφο ηεο
νξηζηηθήο απνκάθξπλζεο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε απφ ηελ εμνπζία. Αλ δελ
ιεηηνπξγήζνπλ νη κεραληζκνί ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηφηε νη ΖΠΑ ζα πξνρσξήζνπλ
ζε κηα κνλνκεξή ζηξαηησηηθή δξάζε θαηά ηνπ Ηξάθ.
Δπηπιένλ, πξνεηνηκάδεη ηνλ ακεξηθαληθφ ιαφ φηη ν πφιεκνο θαηά ηνπ Ηξάθ
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είλαη ε κφλε ιχζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Ηξάθ αξλεζεί λα αθνπιηζηεί. Ο
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο δηεπθξηλίδεη φηη: «νη ΖΠΑ είλαη θηιηθέο απέλαληη ζηνλ ηξαθηλφ
ιαφ… νη αμηψζεηο καο αθνξνχλ κφλν ην ηξαθηλφ θαζεζηψο εμνπζία, πνπ θξαηάεη
αηρκάισην ηνλ ιαφ ηνπ θαη απεηιεί εκάο»709. Πεξηγξάθεη κηα εηθφλα ελφο ειεχζεξνπ
Ηξάθ, φπνπ νη θαηαπηεζκέλεο κεηνλφηεηεο ησλ Κνχξδσλ, ησλ Αζζχξησλ, ησλ
Σνχξθσλ θαη ησλ ηηηψλ ζα κπνξνχλ λα δνπλ ειεχζεξα. Ο Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο
ζεκεηψλεη θαη ην πεπξσκέλνπ ηνπ ακεξηθαληθνχ έζλνπο γηα ηε δηάδνζε ηνπ
ακεξηθαληθνχ ηδεαιηζκνχ θαη ησλ ηδαληθψλ ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζε
πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, φπνπ θπξηαξρεί ε θαηαπίεζε ηεο δηθηαηνξίαο. Ο ζηφρνο ηεο
απνζηνιηθήο νκηιίαο ηνπ πξνέδξνπ George W. Bush είλαη λα θεξδίζεη ην πνιππφζεην
ςήθηζκα ζην Κνγθξέζν, αιιά θαη λα πείζεη ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε γηα ηελ
αλάγθε κηαο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο ζην Ηξάθ.
Σειηθά, ν ιφγνο ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ είρε αληαπφθξηζε, παξά ηηο
φπνηεο επηθπιάμεηο, θαζψο ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2002, ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν
πέξαζε ζεηηθφ ςήθηζκα, κε ην νπνίν έδηλε ζηνλ ακεξηθαλφ πξφεδξν ηελ εμνπζία λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ακεξηθαληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζην Ηξάθ, θξίλνληαο κηα
ηέηνηα επηρείξεζε σο αλαγθαίν θαθφ. Με ηε πιεηνςεθία 296 ππέξ θαη 133 θαηά, ν
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο, σο θαιφο ξήηνξαο, θέξδηζε ηειηθά ηελ δπζπηζηία ηνπ
ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ, αιιά θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ ακεξηθαληθνχ ιανχ.
Χζηφζν, ε ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε ππνζηήξηδε θαη ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε
ηνπο ζπκκάρνπο, ελψ αλαδεηά θαη ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα
ηελ πεξίπησζε ηεο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο θαηά ηνπ Ηξάθ710.
ηα Ζλσκέλα Έζλε, ζε ζπλάληεζε πνπ είραλ νη Δπηθεθαιήο ησλ νκάδσλ
επηζεσξήζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηεο Γηεζλνχο Τπεξεζίαο Αηνκηθήο
Δλέξγεηαο,Hans Blix θαη Dr. ElBaradei, κε ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ζηηο
28 Οθησβξίνπ 2002, ππνζηεξίδνπλ έλζεξκα ηελ χπαξμε ελφο λένπ ςεθίζκαηνο γηα
ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ, κε απζηεξέο δηθιίδεο αζθαιείαο, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί επηηέινπο κηα απνηειεζκαηηθή έξεπλα γηα ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο.
Οπζηαζηηθά, νη ππεχζπλνη ησλ νκάδσλ επηζεψξεζεο ζπκθσλνχζαλ κε ηνπο
709

David E. Sanger, ―The President‘s Speech, Bush Sees Urgent Duty to Preempt Attack by Iraq‖, The
New York Times, 8 October 2002, www.nytimes.com.
710
H. J. Resolution 114, ―To Authorize the Use of United States Armed Forces against Iraq‖, public
law 107-243, 16th October 2002, Library of Congress, Congressional Research Service, www.
congress.gov.

274

φξνπο επηζεψξεζεο, πνπ έζεζαλ απφ θνηλνχ νη ΖΠΑ θαη ε Μ. Βξεηαλία.

ε

πεξίπησζε πνπ ην Ηξάθ απνηχγραλε λα αθνπιηζζεί, κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο ησλ
επηζεσξεηψλ, ηφηε ην κφλν πνπ έκελε είλαη ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ λα πξνρσξήζεη ζε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην Ηξάθ. Ο Hans Blix ηφληζε ηελ
αλάγθε χπαξμεο ζπλαίλεζεο θαη νκνθσλίαο ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη επηηπρψο ην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ. Καηά ηελ γλψκε
ησλ ππεπζχλσλ ησλ επηζεσξήζεσλ, ε ηξαθηλή πιεπξά ζα πξέπεη λα πεηζζεί φηη νη
φξνη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηνλ αθνπιηζκφ, δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ ηε κέρξη
ηψξα ζηάζε αλνρήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ711.
Χζηφζν, ηα δεθαπέληε (15) κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο θαίλεηαη λα
είλαη ηδηαίηεξα δηζηαθηηθά απέλαληη ζε κηα αλακελφκελε ζηξαηησηηθή ακεξηθαληθή
δξάζε θαηά ηνπ Ηξάθ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Ηξάθ αςεθήζεη ηηο επηζεσξήζεηο γηα ηα
φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. ηε γαιιηθή πιεπξά θπξηαξρεί επίζεο θαη ε άπνςε φηη
ε έγθξηζε ελφο λένπ ςεθίζκαηνο γηα ηηο επηζεσξήζεηο, δελ απνηειεί παξά κφλν κηα
ηππηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγεζεί ε πξνζρεδηαζκέλε ζηξαηησηηθή
δξάζε ησλ ΖΠΑ θαηά ηνπ Ηξάθ.
Ο Colin Powell, πξνθεηκέλνπ λα θαζεζπράζεη ηνπο Δπξσπαίνπο εγέηεο,
επηζεκάλεη φηη νη ΖΠΑ δελ πξνζδνθνχλ ην Ηξάθ λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ λένπ ςεθίζκαηνο, φκσο δίλεη πεξηζψξηα δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη δξάζεσλ κέζσ
ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θαη θπξίσο δίλνπλ ρξφλν γηα ηηο
επηζεσξήζεηο, φρη φκσο θαη απεξηφξηζην ρξφλν. Γηα ηηο ΖΠΑ κηα απνξξηπηηθή
απφθαζε ζηελ πεξίπησζε αλάιεςεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ,
κεηά ηελ ζεηηθή έγθξηζε απφ ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν, ζα πξνθαινχζε πξνβιήκαηα
ζην θχξνο θαη ζηελ αμηνπηζηία ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush712.
ηηο 8 Ννεκβξίνπ 2002, ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
πηνζέηεζε ηειηθά ηελ Απφθαζε 1441, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δεισλφηαλ μεθάζαξα
φηη δηλφηαλ κηα ηειεπηαία επθαηξία ζην Ηξάθ λα ζπλεξγαζηεί γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απφθαζε 1441 πξνέβιεπε ηα εμήο713:
 αλ ην Ηξάθ δελ παξείρε άκεζε, άλεπ φξσλ θαη ελεξγή ζπλεξγαζία ζηνπο
επηζεσξεηέο, ηφηε ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζα
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πξνέβαηλε ζε απζηεξά κέηξα γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ Ηξάθ, δηπισκαηηθφο
φξνο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε αλάιεςε ζηξαηησηηθήο δξάζεο θαηά ηνπ Ηξάθ.
 Σν Ηξάθ ππνρξενχληαλ εληφο δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) εκεξψλ λα
πξνρσξήζεη ζε αθξηβή θαη εθηελή θαηαγξαθή φισλ ησλ πξνγξακκάησλ
παξαγσγή φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, θαζψο θαη φισλ ησλ ζπζηεκάησλ
παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ησλ φπισλ απηψλ. Θα πξέπεη ην Ηξάθ λα παξέρεη
πιήξε θαη άκεζε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ηερλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ζηνπο επηζεσξεηέο.
 Σν Ηξάθ ζα πξέπεη λα κελ παξελνριεί ηπρφλ ζπλεληεχμεηο ησλ επηζεσξεηψλ
κε επηζηεκνληθά ηξαθηλά ζηειέρε, θαζψο θαη λα κελ παξαθνινπζνχληαη θαη
λα απεηινχληαη νη δσέο ηνπο ή αθφκε θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, ζε πεξίπησζε
κεηαθνξάο απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζην εμσηεξηθφ.
 Σν Ηξάθ νθείιεη λα παξέρεη άκεζε θαη αλνηθηή πξφζβαζε ζε φια ηα
πξνεδξηθά θαη ινηπά δεκφζηα θηίξηα ζηνπο επηζεσξεηέο.
 Σν Ηξάθ νθείιεη κέζα ζε δηάζηεκα κηαο (1) εβδνκάδαο λα δερηεί ηελ
απφθαζε 1441.
ε νκηιία ηνπ ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο George W. Bush ζηνλ Λεπθφ Οίθν,
ζεκείσλε φηη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ή παξάιεηςεο απάληεζεο ηνπ Ηξάθ,
απέλαληη ζηηο απαηηήζεηο ηεο απφθαζεο 1441 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ απηφκαηα, ζα
γηλφηαλ μεθάζαξν φηη ην ηξαθηλφ θαζεζηψο ζα εγθαηέιεηπε γηα κηα αθφκε θνξά ηελ
εζεινληηθή ζπκκφξθσζε. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, νη ΖΠΑ έρνπλ ηελ ελαιιαθηηθή
ιχζε ηεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο θαηά ηνπ Ηξάθ714.
Παξφιν φκσο πνπ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ζπκθψλεζαλ ζε κηα
λέα απφθαζε θαη ν πξφεδξνο Bush αλεπάληερα θέξδηδε έλα αθφκε πνιηηηθφ
ζηνίρεκα, ην νπνίν έθαλε πην ξεαιηζηηθφ ην ζρέδην πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, θαλέλα
θξάηνο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο δελ επηζπκνχζε θαη δελ έδεηρλε λα βηάδεηαη γηα
κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε θαηά ηνπ Ηξάθ. χκθσλα κε ηνλ δηπισκάηε ηεο Ρσζίαο,
Sergey Labrov, ν νπνίνο εθπξνζσπεί θαη κηα απφ ηηο απξφζπκεο πιεπξέο ησλ πέληε
κφληκσλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο: «απηφ πνπ έρεη ζεκαζία κε ηελ απφθαζε
1441 είλαη φηη εθηξέπεηαη ε άκεζε απεηιή πνιέκνπ θαη αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα πεξαηηέξσ
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δνπιεηά κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ»715.
Ζ πξία ηειεπηαία ζηηγκή, κεηά απφ ζπλνκηιία πνπ είρε ν χξηνο Πξφεδξνο
Assad κε ηνλ πξφεδξν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, Kofi Annan θαη ηνλ Γάιιν Πξφεδξν,
Jacques Chirac, ςήθηζε ππέξ ηεο απφθαζεο 1441. Ο Γάιινο πξφεδξνο έπεηζε ηνλ
χξην πξφεδξν φηη απηφ ην ςήθηζκα, απνηεινχζε ηελ ηειεπηαία επθαηξία γηα ηελ
απνκάθξπλζε ηνπ πνιέκνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Jacques Chirac
αλαθέξεη: «Ο πφιεκνο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφο αλ ςεθίζεηο ηελ απφθαζε, παξά ην
αληίζεην»716. Ζ Κίλα, κφληκν κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ςήθηζε ππέξ ηεο
απφθαζεο 1441, θαζψο επηδίσθε κηα εηξεληθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ Ηξάθ, ελψ
ην Μεμηθφ πνπ θαηέρεη δέθα (10) ζέζεηο κε κφληκσλ κειψλ, έδσζε ηελ ζηήξημή ηνπ,
θαηφπηλ επίζεο ζπλνκηιίαο κε ηνλ Jacques Chirac. Ο Βξεηαλφο Πξσζππνπξγφο Tony
Blair ζεκείσλε: «ν αληάκ πξέπεη ηψξα λα επηιέμεη …ην κήλπκά κνπ πξνο απηφλ είλαη
ηνχην: αθνπιηζκφο ή ζηξαηησηηθή επέκβαζε».
Ο γεληθφο γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ έκεηλε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ
νκνθσλία ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, φζνλ αθνξά ηελ εηξεληθή επίιπζε
ηνπ αθνπιηζκνχ ηνπ Ηξάθ, θαζψο γλψξηδε φηη ζε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο ν
νξγαληζκφο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζα εξρφηαλ ζε δπζκελή ζέζε, ελψ παξάιιεια ε
αμηνπηζηία ηνπ ζα ζηγφηαλ αλεπαλφξζσηα. Δμάιινπ, ν Kofi Annan πάληα ππνζηήξηδε
φηη φηαλ ππάξρεη νκνθσλία ζηηο θξίζηκεο απνθάζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ
νξγαληζκνχ, δίλεηαη πάληα έλα ηζρπξφ κήλπκα απέλαληη ζηνπο παξαβάηεο ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ.

Σν πέξαζκα ηνπ ςεθίζκαηνο 1441 ζήκαηλε

ηαπηφρξνλα θαη ηελ έλαξμε ησλ επηζεσξήζεσλ ζην Ηξάθ. Σν έξγν ησλ επηζεσξεηψλ
ζα ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν, θαζψο ζε έλα εμαηξεηηθά ζηελφ ρξνληθά πεξηζψξην, ζα
έπξεπε λα απνδψζνπλ απνηειέζκαηα.
Ζ ηξαθηλή πιεπξά, αλ θαη δπζαξεζηεκέλε γηα ηνπο δπζκελείο φξνπο ηεο
απφθαζεο 1441, ελέθξηλε ηειηθά ηελ απφθαζε. ηηο 13 Ννεκβξίνπ 2002, ην Ηξάθ
έδηλε ην «πξάζηλν θσο» ζηνπο επηζεσξεηέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ λα μεθηλήζνπλ
εξγαζίεο γηα ηνλ αθνπιηζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο 1441. ηελ
εθηελή επηζηνιή πνπ έζηεηιε ε ηξαθηλή πιεπξά ζηα Ζλσκέλα Έζλε, εθ κέξνπο ηνπ
Ηξαθηλνχ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, Naji Sabri, εθθξάδεηαη έληνλε αληηπάζεηα ζηνπο
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Ακεξηθαλνχο θαη Βξεηαλνχο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη σο «ζπκκνξία ηνπ θαθνχ»,
ελψ θαηεγνξνχληαη σο «ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη κνρζεξνχο ζπθνθάληεο» θαηά ηνπ
Ηξάθ. Σα Ζλσκέλα Έζλε ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηξαθηλή πιεπξά, σο «κηα θνπδίλα
δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, παξέρνληαο ηνπο θάιπςε ζε πεξίπησζε
πνιέκνπ, θαηαζηξνθήο, απνθιεηζκψλ θαη εμαζιίσζεο ησλ αλζξψπσλ… ζα
ζπλεξγαζηνχκε κε ηνπο επηζεσξεηέο, ζα θάλνπκε ην θαζήθνλ καο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαβεβαηψζνπκε φηη ην Ηξάθ δελ έρεη αλαπηχμεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο… ηα
ςέκαηα θαη νη ζπθνθαληίεο ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ θαη ηεο βξεηαληθήο
θπβέξλεζεο, ζα απνθαιπθζνχλ θαη ζα δεη ν θφζκνο πφζν αιεζείο θαη αμηφπηζηνη είλαη
νη Ηξαθηλνί ζε φζα ιέλε θαη πξάηηνπλ» 717.
Ο Kofi Annan ζε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Ακεξηθαλφ πξφεδξν George W.
Bush, θαζεζχραζε ηελ θαηάζηαζε, επηζεκαίλνληαο φηη ην ζεηηθφ ζηελ ππφζεζε είλαη
φηη νη Ηξαθηλνί ζπκθψλεζαλ κε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο 1441. Απηφ ην νπνίν έκελε
ηψξα, είλαη λα εμεηαζζεί θαηά πφζν κέρξη ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2002, νη Ηξαθηλνί ζα είλαη
ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ κηα πιήξε θαη αθξηβή θαηαγξαθή φισλ ησλ φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο. χκθσλα κε ηελ απφθαζε 1441, νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ή
ιαλζαζκέλε δήισζε, ζα επέθεξε ζνβαξέο ζπλέπεηεο θαη πηζαλφλ κηα ζηξαηησηηθή
επίζεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ718.
Απφ ηελ πιεπξά ησλ Ακεξηθαλψλ, ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush
δήισλαλ φηη δελ ππάξρεη πεξηζψξην δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ. Ο
ίδηνο ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο ζε ζπλάληεζή ηνπ ζην Δζληθφ πκβνχιην Αζθαιείαο
δήισλε φηη νη ΖΠΑ δελ πξφθεηηαη λα αλερζνχλ άιιε πεξίνδν απάηεο, άξλεζεο ή
δφινπ. Σα ρξνληθά φξηα γηα ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε ζηελεχνπλ. Σελ εκέξα απνδνρήο απφ
ηνπο Ηξαθηλνχο ηεο απφθαζεο 1441, ην ακεξηθαληθφ Πεληάγσλν επεμεξγαδφηαλ έλα
ράξηε ηεο πεξηνρήο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ πνπ έδεηρλε ηηο ζέζεηο ησλ ακεξηθαληθψλ
θαη

βξεηαληθψλ

ζηξαηεπκάησλ,

κηα

ζηξαηεγηθή

θίλεζε,

πξνθεηκέλνπ

λα

πξνεηδνπνηήζνπλ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ φηη ε ελαιιαθηηθή επηινγή ζηε κε
ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ είλαη ε ζηξαηησηηθή επέκβαζε
ηεο ακεξηθαλφ-βξεηαληθήο ζπκκαρίαο719.
χκθσλα κε ηνλ Donald Rumsfeld: «ν πφιεκνο θαηά ηνπ Ηξάθ δελ ζα είλαη
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έλαο Σξίηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο… ην ηξαθηλφ θαζεζηψο εμαθνινπζεί λα θαηέρεη
βηνινγηθά, ρεκηθά θαη ππξεληθά φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη είλαη ζε ζέζε λα ηα
ρξεζηκνπνηήζεη… πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχκε θαη λα αλεζπρνχκε γηα απηφ… νη ΖΠΑ
πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε ζηξαηησηηθή επέκβαζε θαη λα ηε πξαγκαηνπνηήζνπλ κε
ζεβαζκφ απέλαληη ζηελ αλζξψπηλε δσή… ε δνπιεηά πξέπεη λα γίλεη θαη λα ηειεηψζεη
ζχληνκα»720.
Σα ππφινηπα κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο αληέδξαζαλ ζεηηθά
ζηελ θίλεζε ησλ Ηξαθηλψλ. Ο Βξεηαλφο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Jack Straw, δήισλε
φηη «ην πξψην βήκα είρε γίλεη θαη ήηαλ θαινπξναίξεην… αιιά ζα πξέπεη λα
επαγξππλνχκε. Οη ζθνπνί ηνπ Ηξάθ κεηαβάιινληαη ζπλερψο… θαζψο ε πίεζε ησλ ΖΠΑ
θαη ηεο Βξεηαλίαο γηα πηζαλφ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, ήηαλ ην έλαπζκα γηα ηελ απνδνρή
απφ ηνπο Ηξαθηλνχο ηεο απφθαζεο 1441»721.

Ο Γάιινο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ,

Dominique De Villepin, επηζήκαλε φηη ε Γαιιία ελέθξηλε ζεηηθά ηελ θίλεζε ησλ
Ηξαθηλψλ θαη αλακέλνπλ ηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ηνπ Ηξάθ κε ηνπο επηζεσξεηέο. Ζ
Ρσζία, ε νπνία ήηαλ θαη ε πην απξφζπκε ζηελ ζηξαηησηηθή επίιπζε ηνπο δεηήκαηνο
ηνπ Ηξάθ, ήηαλ ηδηαίηεξα ελζνπζηψδεο κε ηελ ζεηηθή ζηάζε ηνπ Ηξάθ. Σφζν ε Κίλα,
φζν θαη ηα αξαβηθά θξάηε, έδεημαλ ηδηαίηεξε αλαθνχθηζε κε ηελ απφθαζε ηνπ Ηξάθ
θαη ηελ πηζαλή εηξεληθή επίιπζε ηνπ αθνπιηζκνχ722.
ηηο 18 Ννεκβξίνπ 2002, νη επηζεσξεηέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ έθηαζαλ ζηε
Βαγδάηε, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζνπλ ην έδαθνο θαη ηνπο εμνπιηζκνχο ηνπο γηα
ηελ επίζεκε έλαξμε ησλ επηζεσξήζεσλ ζηηο 27 Ννεκβξίνπ 2002.
χκθσλα κε ηνλ Hans Blix, παξφιν πνπ νη ΖΠΑ είραλ

ηνπιάρηζηνλ

απνδερζεί ηα ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα ηεο απφθαζεο 1441 γηα ηνλ εηξεληθφ
αθνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ, δελ θάλεθε λα ππήξρε ελεξγή ππνζηήξημε εθ κέξνπο ηνπο
απέλαληη ζην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ. Αληηζέησο, απηφ ην νπνίν γηλφηαλ απφ ηνπο
Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο ήηαλ είηε λα πξνζπαζνχλ λα παξαπιαλήζνπλ ην έξγν
ησλ επηζεσξεηψλ κε αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ χπαξμε πηζαλψλ ηνπνζεζηψλ
γηα ηελ εχξεζε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, είηε λα δεκηνπξγνχλ επεηζφδηα,
πξνθεηκέλνπ λα πξνθιεζνχλ νη Ηξαθηλνί θαη έηζη λα ππάξμεη άξλεζε ηεο πξφζβαζεο
ζηνπο επηζεσξεηέο θαη θαηά ζπλέπεηα θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 1441. Δπηπιένλ, ε
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ακεξηθαληθή πιεπξά πίεδε πεξηζζφηεξν γηα ηελ αλάκεημε ησλ δηθψλ ηεο κπζηηθψλ
ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ ζην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ723.
Οη επηζεσξήζεηο πξνρσξνχζαλ θαλνληθά, ρσξίο εκπφδηα απφ ηελ ηξαθηλή
πιεπξά. Δμάιινπ, νη Ηξαθηλνί αμησκαηνχρνη ήηαλ απαζρνιεκέλνη κε ηελ ππνρξέσζε
πνπ είραλ, γηα ηειεπηαία θνξά, λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα αθξηβή θαηαγξαθή φισλ ησλ
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο πνπ δηέζεηαλ κέρξη ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2002. Οη κέρξη
ηψξα αλάινγεο δειψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαλ ζε παιαηφηεξεο απνθάζεηο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ήηαλ ειιηπείο θαη εζθαικέλεο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ αίζζεζε
ζηε δηεζλή θνηλφηεηα φηη ην Ηξάθ, φρη κφλν δηαζέηεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο,
αιιά ηαπηφρξνλα αξλείηαη ζπζηεκαηηθά λα πξνρσξήζεη ζε αθνπιηζκφ. Οη εκπεηξίεο
ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ ζίγνπξα δεκηνχξγεζαλ έλα θιίκα δπζπηζηίαο ζηα κέιε
ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ κφλε δηθιείδα αζθαιείαο
ήηαλ ε άκεζε απεηιή ηνπ πνιέκνπ, ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο πξαθηηθψλ ηνπ
παξειζφληνο. Καηά ζπλέπεηα, κηα ςεπδήο δήισζε ζα ζήκαηλε θαη ην ηέινο ησλ
επηζεσξήζεσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ.
Σν ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο
ηα νπνία δηέζεηε ην Ηξάθ, ήηαλ ζθφπηκα πεξηνξηζκέλν. Ζ επηκνλή ησλ ΖΠΑ ζην
δήηεκα απηφ, ζηφρεπε ζηα εμήο:
 Αδπλακία ηήξεζεο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ θαη άξα θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο
1441
 Αλ ππήξρε κεγάινο αξηζκφο φπισλ καδηθή θαηαζηξνθήο, φπσο ππνζηήξηδαλ
νη ΖΠΑ, ζα ήηαλ δχζθνιν γηα ηνπο Ηξαθηλνχο λα ηα θαηαγξάςνπλ. Ζ
θαηαγξαθή δελ ζα ήηαλ αθξηβήο θαη εηιηθξηλήο θαη παξάιιεια νη Ηξαθηλνί δελ
ζα κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζζνχλ ηελ θαηαθξαπγή ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο
 Αθφκε θαη αλ ππνζεηηθά δελ ππήξραλ αξθεηά ή ππήξραλ ειάρηζηα φπια
καδηθήο θαηαζηξνθήο, ζα έπξεπε νη Ηξαθηλνί λα θαηαβάινπλ ηδηαίηεξε
πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ αμηφπηζηεο απνδείμεηο, πνπ ζα
ζηήξηδαλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπο φηη φια ηα κε θαηαρσξηζκέλα βηνινγηθά θαη
ρεκηθά φπια είραλ θαηαζηξαθεί κε ηε ιήμε ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ
Κφιπνπ
 Αλ νη Ηξαθηλνί δελ δήισλαλ ηίπνηα, ηφηε ζα έπξεπε λα ηεθκεξηψζνπλ
επαξθψο ηηο ζέζεηο ηνπο γηα ηα θαηεζηξακκέλα πξνγξάκκαηα φπισλ καδηθήο
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θαηαζηξνθήο, πξάγκα πνπ ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν.
πλεπψο, κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη ε δήισζε ησλ Ηξαθηλψλ δελ ζα
κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ πνιππφζεηε εηξεληθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ
αθνπιηζκνχ. Τπήξραλ ηφζεο πνιιέο δπζθνιίεο θαη απαηηήζεηο απφ ηελ απφθαζε
1441, πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ ππήξρε ν θίλδπλνο ηεο θαηάξγεζήο ηεο724.
ηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ,
ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2002, ζπδεηήζεθε ε δήισζε ησλ Ηξαθηλψλ αμησκαηνχρσλ,
ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο πνπ δηέζεηε ην Ηξάθ.
ην καθξνζθειέο θείκελν ησλ 3.000 ζειίδσλ θάλεθε, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ
Hans Blix, φηη πνιιά απφ ηα ζηνηρεία πνπ είραλ θαηαγξαθεί απνηεινχζαλ κηα απιή
επαλάιεςε παιηψλ κε επαιεζεπκέλσλ ζηνηρείσλ. Ζ δήισζε απνηεινχζε κηα
αλαδηνξγαλσκέλε παξαιιαγή ηεο δήισζεο ηνπ επηεκβξίνπ 1997, ελψ ηα
θαηλνχξγηα ζηνηρεία, πνπ ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππξαχισλ γηα
εηξεληθνχο ζθνπνχο, δελ απνηέιεζαλ επαξθή ηεθκεξίσζε725.
πκπεξαζκαηηθά, ε εληχπσζε πνπ δφζεθε ήηαλ φηη ππήξραλ ειάρηζηεο
θαηλνχξγηεο πιεξνθνξίεο, φηη ην Ηξάθ δελ θαηάθεξε επαξθψο λα δειψζεη φ,ηη δηέζεηε,
ελψ παξάιιεια, νη κέρξη ηφηε επηζεσξήζεηο, δελ είραλ θέξεη ηθαλνπνηεηηθά
απνηειέζκαηα, γηα ηελ χπαξμε ή φρη φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. πλεπψο,
επηθξαηνχζε κηα αβεβαηφηεηα θαη απνγνήηεπζε ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο. Ζ ακεξηθαληθή πιεπξά επηβεβαίσλε ηε ζέζε ηεο, φηη ην Ηξάθ δελ ζέιεζε
λα πξνρσξήζεη ζε αθξηβή θαη επαξθή θαηαγξαθή ζηνηρείσλ θαη απηφ απνηεινχζε
αηηία αθχξσζεο ηεο απφθαζεο 1441. Σα ππφινηπα κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη
θπξίσο ε Γαιιία θαη ε Ρσζία δπζαξεζηήζεθαλ, αιιά πεξίκελαλ ην απνηέιεζκα ησλ
επηζεσξήζεσλ ηνπο επφκελνπο κήλεο θαζψο δελ δηέθξηλαλ κηα ζαθή αηηία
θαηάξγεζεο ηεο απφθαζεο 1441 θαη πξνζθπγή ζε πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, φπσο
ήιπηδε ε ακεξηθαληθή πιεπξά.
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4.2.

Η ηειηθή επζεία γηα ηελ απόθαζε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ

Ιξάθ ζην πκβνύιην Αζθαιείαο
Μπξνζηά ζηηο πηέζεηο ησλ ΖΠΑ απέλαληη ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ν Kofi Annan δήισλε ηελ πιήξε ππνζηήξημή ηνπ
απέλαληη ζηνπο επηζεσξεηέο. Ο γεληθφο γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζεσξνχζε
φηη ν πφιεκνο πνπ ηφζν επηδίσθαλ νη ΖΠΑ ζην Ηξάθ, ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί,
εθφζνλ ε ηξαθηλή πιεπξά πξνρσξνχζε ζηνλ εηξεληθφ αθνπιηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα
ν Kofi Annan αλαθέξεη ζηνπο New York Times: «...ζπλερίδσ λα επηκέλσ φηη νη
επηζεσξεηέο έρνπλ δνπιεηά λα θάλνπλ θαη εκείο πξέπεη λα ηνπο επηηξέςνπκε λα θάλνπλ
ην θαζήθνλ ηνπο… έρσ πνιιέο θνξέο επηζεκάλεη φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνλ αλάινγν
ρξφλν θαη πεξηζψξην γηα λα θάλνπλ ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπο… πξνζδνθψ ην πκβνχιην
λα ζηεξίμεη ηνπο επηζεσξεηέο θαη ην έξγν ηνπο… ππνζηεξίδσ φηη ν πφιεκνο δελ είλαη
αλαπφθεπθηνο θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ Ηξαθηλφ πξφεδξν, αληάκ Υνπζεΐλ λα αθνπιηζζεί
θαη λα ζπλεξγαζηεί πιήξσο κε ηνπο επηζεσξεηέο… αλ απηφ γίλεη ηφηε δελ βιέπσ αηηία
πνιέκνπ»726.
Καη ελψ νη επηζεσξήζεηο ζπλερίδνληαλ ζην έδαθνο ηνπ Ηξάθ ρσξίο ηδηαίηεξεο
δπζθνιίεο απφ ηελ ηξαθηλή θπβέξλεζε, ε ζηξαηησηηθή αλάπηπμε ησλ ακεξηθαληθψλ
ελφπισλ δπλάκεσλ ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Ηξάθ, αιιά θαη ζηα γεηηνληθά θξάηε
απμάλνληαλ κε ξαγδαίν ξπζκφ. ε κηα πξνζπάζεηα λα εκπνδίζνπλ ηα ζρέδηα πνιέκνπ
ησλ ΖΠΑ, ηα νπνία φιν θαη πιεζίαδαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, νη επηζεσξεηέο
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δεηνχλ ζηα κέζα Γελάξε ηνπ 2003, απφ ην πκβνχιην
Αζθαιείαο ηε δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν, ίζσο κεξηθνχο κήλεο πξνθεηκέλνπ
λα νινθιεξψζνπλ ηελ έξεπλά ηνπο γηα ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην
ηξαθηλφ νπινζηάζην. Σφζν o Hans Blix, φζν θαη ν Mohamed ElBaradei, επηζπκνχλ
ηελ απνθπγή πνιέκνπ ζην Ηξάθ, κηαο θαη νη επηζεσξήζεηο δελ έθεξλαλ αμηνζεκείσηα
απνηειέζκαηα. Ζ απνπζία απνδείμεσλ απνηεινχζε εκπφδην ζηελ αλάπηπμε
αμηφινγσλ εθζέζεσλ ησλ επηζεσξεηψλ727.
ε κηα λέα ζπλάληεζε κεηαμχ ηνπ Hans Blix θαη ηνπ Γάιινπ πξνέδξνπ,
Jacques Chirac ζην Παξίζη, ν Mohammed ElBaradei μεθαζαξίδεη φηη έλαο πηζαλφο
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πφιεκνο ζην Ηξάθ, ζα απνηεινχζε ην ρεηξφηεξν ζελάξην: «…αλ κπνξνχκε λα ηνλ
απνθχγνπκε (ηνλ πφιεκν), αθφκε θαη θεξδίδνληαο κεξηθνχο κήλεο, πξνθεηκέλνπ λα
θάλνπκε ηε δνπιεηά καο, είλαη ρξφλνο πνιχηηκνο… απαηηείηαη ρξφλνο γηα ηηο
επηζεσξήζεηο καο»728.
Ζ γαιιηθή πιεπξά είλαη ππέξ ηνπ έξγνπ ησλ επηζεσξεηψλ ζην Ηξάθ, ελψ
μεθαζαξίδεη φηη ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ είλαη αξκφδην λα
θξίλεη, ζεηηθά ή αξλεηηθά, κηα πίζησζε ρξφλνπ. Ζ γαιιηθή θπβέξλεζε, εθθξάδνληαο
ηελ αληίζεζή ηεο απέλαληη ζηε ζηάζε ησλ ΖΠΑ γηα ηνλ επηθείκελν πφιεκν θαηά ηνπ
Ηξάθ, επηζεκαίλεη φηη κφλν ην πκβνχιην Αζθαιείαο απνθαζίδεη γηα ην ηη ζα θάλεη ζε
πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ. Απφ ηελ
άιιε, ε Γαιιία ήηαλ κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ ππνζηήξηδαλ αλνηθηά φηη ην Ηξάθ δελ
ζπληζηνχζε απεηιή πνπ λα δηθαηνινγεί έλνπιε επέκβαζε, ελψ ν ίδηνο ν Γάιινο
πξφεδξνο δελ πίζηεπε φηη ην Ηξάθ δηέζεηε φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Καηά
ζπλέπεηα, νη επηζεσξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο
απνθπγήο ηνπ πνιέκνπ729.
Ζ νκάδα ησλ επηζεσξήζεσλ δελ ήηαλ ζίγνπξε φηη ην Ηξάθ είρε μεθνξησζεί
φια ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο πνπ δηέζεηε, γηα απηφ θαη πίεδε ηνπο Ηξαθηλνχο λα
ηεθκεξηψζνπλ θάηη ηέηνην, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηνλ πφιεκν. Ο ίδηνο ν Hans
Blix δηαηεξνχζε επηθπιάμεηο γηα ην αλ ε ηξαθηλή θπβέξλεζε έπαηδε γηα άιιε κηα
θνξά θιεθηνπφιεκν κε ηνπο επηζεσξεηέο. Ζ ρσξίο φξνπο ζπλεξγαζία ήηαλ ε
ηειεπηαία ειπίδα ζσηεξίαο γηα ηνπο Ηξαθηλνχο. Δμάιινπ, ηα κέιε ηνπ ΟΖΔ έπξεπε
λα πεηζζνχλ φηη ην Ηξάθ δελ δηέζεηε πιένλ φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Ζ κφλε
πεξίπησζε γηα λα γίλεη απηφ, ήηαλ ε ηξαθηλή πιεπξά λα πξνζθέξεη ηεθκεξησκέλεο
απνδείμεηο. Οπζηαζηηθά, ην Ηξάθ είρε πεξηζψξην κέρξη ηελ 27 Ηαλνπαξίνπ 2003,
εκέξα ελεκέξσζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο γηα ην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα δψζεη φζεο πιεξνθνξίεο δηέζεηε730.
Ζ πίεζε πνπ αζθείηαη απφ πςειά θπβεξλεηηθά ακεξηθαληθά ζηειέρε γηα ηελ
απφξξηςε ηνπ ζρεδίνπ επέθηαζεο ρξνληθά ησλ επηζεσξήζεσλ ζην έδαθνο ηνπ Ηξάθ,
ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, είλαη κεγάιε. Ο Τπνπξγφο Ακχλεο ησλ ΖΠΑ,
Donald Rumsfeld, επηζεκαίλεη ζηνπο New York Times, ηα αθφινπζα: «ε απφθαζε γηα
ην αλ ηειηθά ην Ηξάθ ζπλεξγάδεηαη κε ηα Ζλσκέλα Έζλε ή φρη, πξνζδηνξίδεη θαη ηελ
728

Elaine Sciolino, ―Weapons Inspectors Will Ask U.N. for more time in Iraq‖, The New York Times,
17 January 2003, www.nytimes.com.
729
Hans Blix, Αθνπιίδνληαο ην Ηξάθ, Δθδφζεηο Ληβάλε, Αζήλα, 2004, ζει. 213.
730
Όπσο πξ. ζει. 209.

283

απφθαζε γηα πηζαλφ πφιεκν… ε νπνία φκσο απφθαζε είλαη δήηεκα εβδνκάδσλ, φρη
κελψλ ή ρξφλσλ» 731.
Σφζν ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Colin Powell, φζν θαη ε χκβνπινο ηνπ
Πξνέδξνπ George W. Bush γηα ζέκαηα αζθαιείαο, Condoleezza Rice, ζπκθσλνχλ κε
ηελ παξαπάλσ δήισζε, θαζψο επηζεκαίλνπλ φηη ε δηαδηθαζία ησλ επηζεσξήζεσλ δελ
κπνξεί λα δηαξθέζεη επ‘ αφξηζηνλ. Σν δεηνχκελν δελ είλαη πφζνο ρξφλνο ζα ρξεηαζηεί
γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ επηζεσξήζεσλ, αιιά ην θαηά πφζν ν Ηξαθηλφο εγέηεο
αληάκ Υνπζεΐλ είλαη απνθαζηζκέλνο λα δψζεη εηιηθξηλή ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
ζηνπο επηζεσξεηέο.
Απφ ηελ πιεπξά ησλ επηζεσξεηψλ, ην θαιχηεξν πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη ε
πεξίπησζε ηνπ αθνπιηζκνχ ηνπ Ηξάθ κέζσ ησλ επηζεσξήζεσλ ή ε πεξίπησζε ηνπ
αθνπιηζκνχ κέζσ έλνπιεο δξάζεο. χκθσλα κε ηνλ Hans Blix, ε πεξίπησζε ηεο
ζπλέρηζεο ησλ επηζεσξήζεσλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηξαηησηηθήο πίεζεο θαη ζηε
ζπλέρεηα, ηελ επίηεπμε ηεο καθξνρξφληαο επηηήξεζεο, ζα κπνξνχζε λα θέξεη ζην θσο
ηελ αιήζεηα γηα ην εμνπιηζηηθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάθ θαη λα εκπνδίζεη νπνηαδήπνηε
επαλέλαξμε πξνγξακκάησλ παξαγσγήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο.
Χζηφζν, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηφζν νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη ηεο
θπβέξλεζεο George W. Bush, φζν θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο
ηφληδαλ ηε δπζθνιία δηαηήξεζεο ηεο ζπλερνχο πίεζεο, κέζσ ζηξαηησηηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε αλάζρεζε ηνπ Ηξάθ. Αθφκε
θαη αλ ππήξρε θάπνηα πξφνδνο απέλαληη ζην δήηεκα ηνπ αθνπιηζκνχ, ην ππάξρνλ
ηξαθηλφ θαζεζηψο δελ ζα απνηεινχζε εγγχεζε γηα καθξνρξφληα απνθπγή ζρεδίνπ
παξαγσγήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. ηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 2003, ν Colin Powell
δίλεη εληνιή γηα ηελ αλάπηπμε 60.000 ζηξαηεπκάησλ, πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ θαη
πινίσλ ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν732.
ηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2003, ε Condoleezza Rice ζε άξζξν ηεο ζηηο New York
Times, εληζρχεη ηηο πηέζεηο πξνο ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη
κε βεβαηφηεηα φηη ην Ηξάθ:
 Πξψηνλ, ςεχδεηαη γηα ηελ θαηνρή θαη παξαγσγή φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο
 Γεχηεξνλ, δελ έρεη ζθνπφ λα αθνπιηζζεί εηξεληθά
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 Σξίηνλ, πξνζπαζεί λα δηαθχγεη γηα κηα αθφκε θνξά κέζσ ηεο νδνχ ησλ
επηζεσξήζεσλ θαη ηεο αλεπαξθνχο θαη ςεπδνχο δήισζεο – θαηαγξαθήο
ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο
 Σέηαξηνλ, παξεκπνδίδεη ζπζηεκαηηθά ην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ, δίλνληαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπνζεζίεο απνζήθεπζεο φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη απαγνξεχνληαο ηελ πιήξε θαη άκεζε
πξφζβαζε ζε φιεο ηηο θπβεξλεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Δμάιινπ, φπσο ζεκεηψλεη ε ίδηα: «ε αλαθάιπςε απφ ηνπο επηζεσξεηέο δψδεθα
(12) θεθαιψλ ππξαχισλ θαιά ζρεδηαζκέλεο γηα λα θέξνπλ ρεκηθά φπια, ρσξίο λα
έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ

επίζεκε δήισζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ φπισλ καδηθήο

θαηαζηξνθήο, απνηειεί πξφβιεκα. ην παξειζφλ ην Ηξάθ έρεη πξνκεζεχζεη ηέηνηεο
θεθαιέο κε ην ρεκηθφ φπιν “sarin”, έλα ζαλαηεθφξν φπιν παξάιπζεο ησλ λεχξσλ, ην
νπνίν θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηξνκνθξάηεο ζηελ Ηαπσλία, ην 1995, πξνθαιψληαο ην
ζάλαην ζε 12 άηνκα ζηνλ ππφγεην κεηξφ ηνπ Σφθην…»733.
Σέηνηνπ είδνπο δεκνζηεχκαηα πξνθαινχζαλ κεγάιε ζχγρπζε ζηε δηεζλή
θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηνπ Ηξάθ. χκθσλα κε ηηο ζέζεηο ησλ επηζεσξεηψλ,
ην Ηξάθ είρε ήδε επηδείμεη κηα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ζηάζε, φζνλ αθνξά ηελ ειεχζεξε
θαη

αλεκπφδηζηε

πξφζβαζε ησλ

επηζεσξεηψλ ζηηο

ηξαθηλέο

εμνπιηζηηθέο

εγθαηαζηάζεηο. Γελ απνθιεηφηαλ ε ζπλέρηζε ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ησλ Ηξαθηλψλ
αμησκαηνχρσλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ είραλ δερηεί ηνπο φξνπο ηνπ αθνπιηζκνχ.
Δπηπιένλ, ε ζηξαηεγηθή ησλ ΖΠΑ θαη ε εκκνλή ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ λα
εληζρχνπλ δεκνζίσο ην επηρείξεκα φηη ην Ηξάθ θαηείρε αθφκε έλα ζεκαληηθά κεγάιν
αξηζκφ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηα νπνία ζθφπηκα απέθξππηε, σο έλδεημε κε
νκαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο επηζεσξεηέο, δελ ήηαλ ηίπνηε παξαπάλσ απφ κηα
πνιηηηθή πξνπαγάλδαο, ε νπνία ζηεξηδφηαλ ζε αβάζηκνπο θαη κε ηεθκεξησκέλνπο
ηζρπξηζκνχο734.
Ζ ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηηο 27
Ηαλνπαξίνπ 2003, ζεσξήζεθε απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, αιιά θαη απφ ηηο ΖΠΑ,
πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνζθπγή ζε πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ ή φρη. Ζ επίζεκε
έθζεζε ησλ επηζεσξεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ
Αηνκηθήο Δλέξγεηαο γηα ηελ πνξεία ηνπ αθνπιηζκνχ ηνπ Ηξάθ, ζα θαζφξηδε
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ζεκαληηθά ηε ζηάζε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο γηα ηνπο επφκελνπο
κήλεο. ηε ζπλεδξίαζε απηή, ε έθζεζε ηνπ Hans Blix θαη ηνπ Dr. ElBaradei
επηζήκαλε ηα εμήο, φζνλ αθνξά ηε πνξεία αθνπιηζκνχ ηνπ Ηξάθ735:
 Πξψηνλ, ην Ηξάθ είρε παξαρσξήζεη ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε πξφζβαζε ζηηο
ηξαθηλέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζην νπινζηάζηφ ηνπ
 Γεχηεξνλ, δελ είρε επηηεπρζεί αθφκε ηθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία, φζνλ αθνξά
ζέκαηα νπζίαο, πιεξνθφξεζεο θαη απνδείμεσλ γηα ηα φζα ηζρπξίδνληαη νη
Ηξαθηλνί αμησκαηνχρνη.
 Σξίηνλ, δελ ππήξρε ζαθήο απάληεζε γηα ηελ χπαξμε ή φρη φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ. Τπήξρε ζεκαληηθή έιιεηςε απνδείμεσλ θαη
ελδείμεσλ γηα θάηη ηέηνην. Ο El Baradei ζεκεηψλεη φηη κεηά απφ έξεπλεο ζε
πξνεδξηθά θηίξηα θαη ηδησηηθέο θαηνηθίεο δελ βξέζεθαλ ζηνηρεία ηθαλά λα
ελνρνπνηνχλ ην Ηξάθ γηα ηελ αλαβίσζε πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο, κεηά ηελ εμάιεηςή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίεο
ηνπ ‘90736.
 Σέηαξηνλ, εληνπίζηεθαλ άδεηεο ρεκηθέο θεθαιέο γηα ξνπθέηεο ζε κηα
θαηαγεγξακκέλε εγθαηάζηαζε θαη θάπνηα έγγξαθα, ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε
ππξεληθψλ φπισλ, ρσξίο φκσο λα εληνπηζζνχλ ηέηνηα φπια.
 Πέκπηνλ, ππήξρε άξλεζε απφ ηελ ηξαθηλή πιεπξά ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα
ησλ επηζεσξεηψλ λα εηζέξρνληαη ζηνλ ελαέξην ρψξν ησλ δσλψλ
απαγνξεπκέλσλ πηήζεσλ.
 Έθηνλ, φηαλ ην 1998 νη επηζεσξήζεηο ζηακάηεζαλ, δελ ππήξραλ ελδείμεηο φηη
ην Ηξάθ εμαθνινπζνχζε λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγεη ππξεληθφ πιηθφ,
πνπ λα κπνξεί λα εμειηρζεί ζηελ παξαγσγή φπισλ.
 Έβδνκνλ, νη επηζεσξήζεηο βξίζθνληαλ ζε θαιφ δξφκν θαη ζα έπξεπε λα
ζπλερηζηνχλ γηα κεξηθνχο αθφκε κήλεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ αμηφπηζηεο
δηαβεβαηψζεηο φηη ην Ηξάθ δελ δηαζέηεη πξφγξακκα παξαγσγήο φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο θαη έηζη ν αθνπιηζκφο ζα είρε νινθιεξσζεί επηηπρψο θαη ε
πηζαλφηεηα πνιέκνπ ζα είρε απνκαθξπλζεί.
Οη αληηδξάζεηο ππήξμαλ ζεκαληηθέο. Ζ έθζεζε ησλ επηζεσξεηψλ ήξζε λα
εληζρχζεη ηηο αλεζπρίεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα έλαλ πηζαλφ πφιεκν κεηαμχ
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ΖΠΑ θαη Ηξάθ.

Ζ θπβέξλεζε Bush ζεψξεζε ηελ ζηάζε ησλ επηζεσξεηψλ σο

ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζρεδίνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ737.
Ο ίδηνο ν Hans Blix θαηεγνξήζεθε απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηνπ
δπηηθνχ, αιιά θαη ηνπ αξαβηθνχ ηχπνπ, φηη νπζηαζηηθά ελίζρπε κε ηελ έθζεζε ηνπ ηα
ζρέδηα πνιέκνπ ησλ Ακεξηθαλψλ738. Ο Ακεξηθαλφο πξεζβεπηήο ζηα Ζλσκέλα Έζλε,
John D. Negroponte, ζεκείσλε: «πξέπεη λα νκνινγήζσ φηη δελ ππάξρεη ηίπνηε ζηελ
παξνπζίαζε ησλ επηζεσξεηψλ πνπ λα καο δίλεη ειπίδεο φηη ην Ηξάθ ζθνπεχεη λα
ζπκκνξθσζεί πιήξσο. Ζ αλαπφθεπθηε αιήζεηα είλαη φηη ην Ηξάθ ειπίδεη φηη ην
πκβνχιην ζα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ζπλεξγαζίαο αληί ηνπ πξαγκαηηθνχ αθνπιηζκνχ»739.
Ο Βξεηαλφο πξεζβεπηήο, Sir Jeremy Greenstock, επηζήκαλε φηη: «ηα πεξηζζφηεξα
κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, αλ φρη φια, βιέπνπλ απηή ηελ παξνπζίαζε σο κέξνο
κηαο ζπλερηδφκελεο δηαδηθαζίαο»740.
Σφζν νη Βξεηαλνί φζν νη Γάιινη θαη νη Ρψζνη ηάρζεθαλ ππέξ ηεο παξάηαζεο
ρξφλνπ ησλ επηζεσξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν εηξεληθφο αθνπιηζκφο. Ζ
παξνπζίαζε ησλ επηζεσξεηψλ δελ επηθέξεη ζεκαληηθέο απνδείμεηο γηα ηελ χπαξμε ή
φρη ππξεληθψλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. Ζ Μ. Βξεηαλία εμέθξαζε ππνζηήξημε
απέλαληη ζε πξφηαζε ηεο Γεξκαλίαο λα επαλέιζνπλ νη επηζεσξεηέο κε λεφηεξεο
εμειίμεηο, ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2003. Ζ πξφηαζε έγηλε δεθηή θαη απφ ηηο ΖΠΑ,
ρσξίο φκσο δέζκεπζε γηα ηελ εκεξνκελία.
πλεπψο, ην πκβνχιην Αζθαιείαο ζα πξέπεη λα παξαρσξήζεη δηαζέζηκν
ρξφλν, ψζηε λα νινθιεξσζνχλ νη επηζεσξήζεηο. Σν δήηεκα βέβαηα ήηαλ γηα ην πφζν
κεγάιν ή κηθξφ ζα ήηαλ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη θπξίσο θαηά πφζν ζα ήηαλ
απνηειεζκαηηθφ. Χζηφζν, ακέζσο κεηά ηελ νκηιία ηνπ Hans Blix, ν Τπνπξγφο
Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, Colin Powell δήισλε ζηελ Οπάζηγθηνλ φηη: «ν ρξφλνο ηξέρεη.
Έρνπκε μεθαζαξίζεη απφ ηελ αξρή φηη δελ ζα επηηξέςνπκε ε δηαδηθαζία ησλ
επηζεσξήζεσλ λα ζπλερηζηεί επ‟ αφξηζηνλ» 741.
ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2003, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο George W. Bush,
εθθψλεζε ηελ νκηιία ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο Έλσζεο ζην ακεξηθαληθφ
737

David E. Sanger, ―Making Case for Iraq war is a Critical Test for Bush‖, The New York Times, 28
January 2003, www.nytimes.com.
738
Hans Blix, Αθνπιίδνληαο ην Ηξάθ, Δθδφζεηο Ληβάλε, Αζήλα, 2004, ζει. 237.
739
Timothy L. O‘ Brien, ―Blix Tells Security Council that Iraq‘s Cooperation is limited‖, The New
York Times, 27 January 2003, www.nytimes.com.
740
Timothy L. O‘ Brien, ―Blix Tells Security Council that Iraq‘s Cooperation is limited‖, The New
York Times, 27 January 2003, www.nytimes.com.
741
Julia Preston, Inspector Says Iraq Falls Short‖, The New York Times, 28 January 2003,
www.nytimes.com.

287

Κνγθξέζν, δίλνληαο θαη ηελ απάληεζή ηνπ ζηελ έθζεζε ησλ επηζεσξεηψλ ηεο 27εο
Ηαλνπαξίνπ. Με παηξησηηθφ χθνο, ζε πλεχκα ελφηεηαο θαη ζχκπλνηαο, ν Ακεξηθαλφο
πξφεδξνο αθηεξψλεη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο νκηιίαο ηνπ ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε
ιήςεο απαξαίηεησλ απνθάζεσλ, γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ χθεζε
θαη ζηηο αλαγθαίεο δηαξζξσηηθέο θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα έλα δπλαηφ
ακεξηθαληθφ έζλνο. Παξάιιεια φκσο, ηνλίδεη θαη ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηεο
παγθφζκηαο ηξνκνθξαηίαο, γηα ηελ αζθάιεηα θαη επεκεξία ηφζν ησλ Ακεξηθαλψλ
φζν θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ θαηαπηεζκέλσλ πνιηηψλ αλά ηνλ
πιαλήηε. Ο παλαλζξψπηλνο ραξαθηήξαο ηνπ πεπξσκέλνπ ηνπ ακεξηθαληθνχ έζλνπο,
γηα κηα αθφκε θνξά, παίδεη ηδηαίηεξν ηδενινγηθφ ξφιν ζηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο
ηνπ πξνέδξνπ George W. Bush742.
Ζ ζχλδεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κε ην Ηξάθ θαη ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ απνηειεί ηε βαζηθή αηηία πηζαλνχ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ. Ο
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο George W. Bush, πνιχ εχζηνρα, θαηαθέξλεη λα ζπλδέζεη ηνλ
θίλδπλν ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο πηζαλήο ρξήζεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο απφ
επίδνμνπο ηξνκνθξάηεο κε ην δήηεκα αθνπιηζκνχ ηνπ Ηξάθ. Χο έλαο θαιφο ξήηνξαο,
αιιά θαη παηξηψηεο, ν πξφεδξνο Bush ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ δφγκαηνο ηεο
πξνιεπηηθήο δξάζεο, ελάληηα φζσλ απεηινχλ ην ακεξηθαληθφ έζλνο θαη ηα
ακεξηθαληθά δσηηθά ζπκθέξνληα αλά ηνλ πιαλήηε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξφεδξνο Bush αλαθέξεη: « ρξφλν κε ην ρξφλν ν αληάκ
Υνπζεΐλ ζπαηαιά ππέξνγθα ρξεκαηηθά πνζά, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη θαη λα παξάγεη
φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Γηαηί φκσο; Ζ κφλε πηζαλή εμήγεζε, ε κφλε πηζαλή ρξήζε
απηψλ ησλ φπισλ είλαη λα επηρεηξήζεη λα θπξηαξρήζεη, λα εθθνβίζεη ή λα επηηεζεί. Με
ππξεληθά φπια ή ρεκηθά θαη βηνινγηθά φπια, ν αληάκ Υνπζεΐλ κπνξεί λα εθπιεξψζεη
ηα θηιφδνμα θαηαθηεηηθά ζρέδηά ηνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα
ζαλαηεθφξν ράνο ζηε πεξηνρή… Απνδείμεηο θαη ζηνηρεία ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ
πιεξνθνξηψλ απνθαιχπηνπλ φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ βνεζάεη θαη ππνζάιπεη
ηξνκνθξάηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη κέιε ηεο Al Qaeda. Αλ πεξηκέλνπκε λα
δξάζνπκε φηαλ ε απεηιή απηή γίλεη άκεζε, ηφηε φιεο νη δξάζεηο θαη νη θηλήζεηο καο ζα
είλαη θαζπζηεξεκέλεο»743.
Ο ίδηνο ν Πξφεδξνο Bush θαιεί ηνπο θαηαπηεζκέλνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο λα
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αληηζηαζνχλ θαη λα θαηαπνιεκήζνπλ ην θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Αθφκε,
μεθαζαξίδεη φηη νη ΖΠΑ δελ ζα αλερζνχλ άιιν ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε.
Απηφ πνπ πξνθαιεί θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη θαη νη πιεξνθνξίεο
ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ βεβαηψλνπλ θαηά ηνλ πξφεδξν Bush ηα εμήο:
 Ζ βξεηαληθή κπζηηθή ππεξεζία πιεξνθνξηψλ αλαθέξεη φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ
αλαδεηά ζεκαληηθέο πνζφηεηεο νπξαλίνπ απφ ηελ Αθξηθή
 Ακεξηθαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ αλαθέξνπλ φηη ν Ηξαθηλφο
εγέηεο πξνζπαζεί λα πξνκεζεπηεί πςειήο ηζρχνο αινπκηλίνπ ζσιήλεο,
θαηάιιεινπο γηα ηελ παξαγσγή ππξεληθψλ φπισλ744
πλεπψο, γηα ηνλ Ακεξηθαλφ πξφεδξν θαη ην επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ,
ην Ηξάθ θαη ν αληάκ Υνπζεΐλ δελ έρνπλ ζθνπφ λα αθνπιηζζνχλ εηξεληθά.
Αληηζέησο, απηφ ην νπνίν γίλεηαη γηα κηα αθφκε θνξά είλαη λα παξαπιαλεζνχλ νη
επηζεσξεηέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πξνθεηκέλνπ ν Ηξαθηλφο εγέηεο λα θεξδίζεη
ρξφλν θαη λα θαηαθέξεη λα επηβηψζεη ζηελ ηξαθηλή εμνπζία, φπσο ζπλέβε θαη ην
1990-91.
O Ακεξηθαλφο πξφεδξνο πξνεηνηκάδεη ηελ θνηλή γλψκε θαη ηε δηεζλή
θνηλφηεηα γηα ηνλ επηθείκελν πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ. Ζ απφθαζε γηα ηνλ πφιεκν έρεη
ήδε θαζνξηζζεί απφ ην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ θαη απηφ γίλεηαη
πιένλ εκθαλέο κε ηα εμήο: «νη ΖΠΑ ζα δεηήζνπλ ζχγθιεζε ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο (ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ) γηα ηηο 5 Φιεβάξε, πξνθεηκέλνπ λα αλαζεσξήζεη
ηα δεδνκέλα… ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Colin Powell, ζα παξνπζηάζεη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ην παξάλνκα πξνγξάκκαηα παξαγσγήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, ηελ
πξνζπάζεηα ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε λα απνθξχςεη απηά ηα φπια απφ ηνπο επηζεσξεηέο
θαζψο θαη ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ κε ηξνκνθξαηηθά δίθηπα… αιιά γηα λα κελ ππάξμεη
παξεμήγεζε, αλ ν αληάκ Υνπζεΐλ δελ αθνπιηζζεί πιήξσο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
πνιηηψλ ηνπ θαη γηα ηελ εηξήλε ζην θφζκν, ζα νδεγεζνχκε ζε έλα ζπλαζπηζκφ γηα ηνλ
αθνπιηζκφ ηνπ »745.
Οη θξηηηθέο ζηελ πνιηηηθή απφθαζε ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ λα θαηαθχγεη
ζε πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, ζε πεξίπησζε κε αθνπιηζκνχ ηνπ ηειεπηαίνπ, ππήξμαλ
ηδηαίηεξα έληνλεο, θπξίσο απφ κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ πνπ δήηεζαλ αθφκε θαη ηελ
αλάθιεζε ηνπ Φεθίζκαηνο 114 (16 Οθησβξίνπ 2002) ην νπνίν έδηλε ζην Πξφεδξν
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George W. Bush ηε δπλαηφηεηα λα επέκβεη ζηξαηησηηθά θαηά ηνπ Ηξάθ746. Ο ίδηνο ν
πξφεδξνο George W. Bush μερψξηζε ην Ηξάθ σο θπξίαξρε απεηιή, ζε ζρέζε κε άιια
«θαθνπνηά» θξάηε, φπσο είλαη ην Ηξάλ θαη ε Βφξεηα Κνξέα. Σν Ηξάλ έρεη ήδε
δεζκνχο κε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, ελψ ε Βφξεηα Κνξέα έρεη ήδε πξνζπαζήζεη
λα αλαπηχμεη ππξεληθφ εμνπιηζηηθφ πξφγξακκα. Πξνθεηκέλνπ, ν πξφεδξνο λα
απνθχγεη ηέηνηνπ είδνπο θξηηηθέο, δελ αλέθεξε ηνλ «άμνλα ηνπ θαθνχ» ζην ιφγν ηνπ
ζην ακεξηθαληθφ θνγθξέζν. Αληηζέησο, ηζρπξίζηεθε φηη ην Ηξάλ πεξλνχζε κηα
κεηαβαηηθή πεξίνδν εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ, ελψ φζνλ αθνξά ηε Βφξεηα
Κνξέα, ν πξφεδξνο Bush αλαθέξεη φηη νη ΖΠΑ ζα εξγαζηνχλ κε ηνπο ζπκκάρνπο
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα εηξεληθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο747.
Γηα ηνλ Ακεξηθαλφ πξφεδξν έλαο πξνιεπηηθφο πφιεκνο θαηά ηνπ Ηξάθ, ζα
ειαρηζηνπνηνχζε έλαλ πηζαλφ κειινληηθφ θίλδπλν γηα ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα
ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, ελψ παξάιιεια ζα απνηεινχζε θαη ππφδεηγκα
ηνπ ηη ζα επαθνινπζνχζε ζε άιια παξφκνηα θξάηε, πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ηξνκνθξαηία
θαη πξνάγνπλ ηελ παξαγσγή φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο748.
Σν επηρείξεκα ηεο επείγνπζαο αλάγθεο γηα πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, παξακέλεη
κε πιήξσο ηεθκεξησκέλν. Σφζν νη ΖΠΑ φζν θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είραλ
ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη γηα λα πείζνπλ ηελ θνηλή γλψκε θαη ηε δηεζλή θνηλφηεηα γηα
ηελ έλνπιε δξάζε θαηά ηνπ Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα βάινπλ κηα ηάμε θαη λα
θαηαζηξέςνπλ ηα ππάξρνληα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, έπξεπε λα επηδείμνπλ
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ελνρήο θαηά ηνπ Ηξάθ. Σν δχζθνιν έξγν εχξεζεο απνδείμεσλ
παξαβηάζεσλ ηνπ Ηξάθ αλέιαβε ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠA, Colin Powell.
Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ησλ «αδηάςεπζησλ» ζηνηρείσλ ελνρήο ηνπ Ηξάθ ζην
πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο
απνθάζεσλ επηθξαηνχζε ζχγρπζε. Ζ πίζηε ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ φηη ν
αληάκ Υνπζεΐλ δηέζεηε θαη παξήγαγε φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο ζηεξίδνληαλ θαηά
θχξην ιφγν ζε παξφκνηεο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο.
ε δεκνζίεπκα ησλ New York Times αλαθέξεηαη φηη πνιινί αλαιπηέο ηεο CIA
δηακαξηχξνληαη

φηη

αλψηεξνη

αμησκαηνχρνη

ηεο

ππεξεζίαο

ηνπο,

έρνπλ
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κεγαινπνηήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε
ηνπ Ηξάθ κε ηελ ηξνκνθξαηία, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ην πνιηηηθφ επηρείξεκα ηεο
θπβέξλεζεο George W. Bush γηα πφιεκν.

Αλαιπηέο ηνπ FBI αλαθέξνπλ φηη

βξίζθνληαη ζε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηελ εκκνλή ηεο θπβέξλεζεο λα ζπλδέζεη ην Ηξάθ
κε ηνλ Osama bin Laden θαη ηελ Al Qaeda. Πιεξνθνξίεο ηεο ππεξεζίαο ηε δηάξθεηα
ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ αλαθέξνπλ φηη δελ ππάξρεη κηα ηέηνηα ζχλδεζε. Πξνθαλψο, ε
πίεζε πξνο ηηο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ησλ ΖΠΑ εληείλεηαη θαζψο πιεζίαδε ε
παξνπζίαζε ηνπ Colin Powell ζηα Ζλσκέλα Έζλε749.
χκθσλα κε ηνλ Dick Cheney, ν Ηξαθηλφο εγέηεο είρε ρξεζηκνπνηήζεη φπια
καδηθήο θαηαζηξνθήο θαηά ηνλ Πξψην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ηε δεθαεηία ηνπ ‘80, ηε
δεθαεηία ηνπ ‘90 αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά, λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο επηζεσξεηέο
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ θαη επνκέλσο αθφκε θαη αλ δελ
δηέζεηε ηίπνηα, ήηαλ αλνξζνινγηθφ λα κελ πξνζπαζήζεη λα απνδείμεη φηη πξάγκαηη
δελ ππάξρνπλ ζην Ηξάθ φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο.
Γηα ηνλ Powell, φια απηά δελ απνηεινχζαλ απηά ζηνηρεία ελνρήο ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε. Όζν ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ αλαδεηνχζε ζε ζπλεξγαζία
κε ηηο κπζηηθέο ακεξηθαληθέο ππεξεζίεο, θαη θπξίσο κε ηε CIA θαη ηνλ Γηεπζπληή
ηεο, George Tenet, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο
ζην Ηξάθ, ηφζν αλαθάιππηε φηη νπζηαζηηθέο απνδείμεηο δελ ππήξραλ. Χζηφζν, θάπνπ
έπξεπε λα ζηεξίμεη ην ζρέδην πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ750.
Λίγεο κέξεο πξηλ ηελ νκηιία ηνπ, ν Colin Powell επηζεκαίλεη ζηελ Wall Street
Journal φηη ζηφρνο ηνπ είλαη λα εληζρχζεη ην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ, αιιά θαη λα
δψζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ νη ακεξηθαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο
ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη παξαγσγή φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, θαζψο
θαη ηελ ζχλδεζε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε κε ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο Al Qaida.
Δπηπιένλ μεθαζαξίδεη φηη : « αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη θαηλνκεληθά θαπλφο, ζα ζαο
παξνπζηάζσ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ππξεληθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία είλαη δχζθνιν ην
Ηξάθ λα θξχςεη… νη ΖΠΑ επηζπκνχλ ηνλ εηξεληθφ αθνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ… σζηφζν δελ
ζα θάλνπκε πίζσ (απφ ηνλ πφιεκν) αλ ν πφιεκνο είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα μεθνξησζεί
ην Ηξάθ ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο πνπ δηαζέηεη»751.
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Λίγν πξηλ ηελ παξνπζίαζε ζηα Ζλσκέλα Έζλε, ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν
παξά ην γεγνλφο φηη εθηίκεζε ζεηηθά ηε πξφηαζε ηνπ Colin Powell, ππήξρε
ζεκαληηθή δηαθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, φζνλ αθνξά ηε εχξεζε ηεο θαιχηεξεο
δπλαηήο ιχζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ Ηξάθ. Ακέζσο κεηά ηε
παξνπζίαζε ηνπ Colin Powell, ε αληηπξφζσπνο Nancy Pelocy ζεκείσλε: «ην
εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ ν πφιεκνο είλαη ε κφλε ιχζε πξνθεηκέλνπ λα απαιιαρηεί
ην Ηξάθ απφ ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Γελ πηζηεχσ φηη είλαη. Πξηλ πάκε ζε
πφιεκν, πξέπεη λα εμαληιήζνπκε φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο, φπσο ε ζπλέρηζε ησλ
επηζεσξήζεσλ, ε δηπισκαηηθή νδφο θαζψο θαη ην ππνγάζηξην πνπ πξνζθέξεηαη κέζσ
ηεο απεηιήο ρξήζεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο»752.
ηηο 5 Φιεβάξε 2003, ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ,
δηπισκάηεο θαη απινί πνιίηεο αλέκελαλ ηε παξνπζίαζε ηνπ Ακεξηθαλνχ Τπνπξγνχ
Δμσηεξηθψλ, ζρεηηθά κε ηηο απνδείμεηο πνπ επηβεβαίσλαλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ ΖΠΑ
θαη ηεο Μ. Βξεηαλίαο, γηα ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ θαη ηελ
αλάγθε αλάιεςεο έλνπιεο ζπιινγηθήο δξάζεο753. Ζ παξνπζίαζε ηνπ Powell,
μεθηλάεη κε ηελ παξάζεζε απνζπαζκαηηθψλ καγλεηνθσλεκέλσλ ζπλνκηιηψλ
Ηξαθηλψλ αμησκαηνχρσλ, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε απαγνξεπκέλσλ φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο. Γνξπθνξηθέο εηθφλεο, θαηαζέζεηο Ηξαθηλψλ επηζηεκφλσλ θαη
απνζηαηψλ απφ ην ηξαθηλφ θαζεζηψο επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε ζηαζεξψλ θαη
θηλεηψλ εγθαηαζηάζεσλ ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ θαζψο θαη ηελ χπαξμε
ππξεληθψλ θεθαιψλ θαη βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ κεγάινπ βειελεθνχο754.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Colin Powell, ζε κηα θίλεζε εληππσζηαζκνχ ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο

ζπιινγήο

πιεξνθνξηψλ

ησλ

ακεξηθαληθψλ

κπζηηθψλ

ππεξεζηψλ αλαθέξεη ηα εμήο: «… ππνινγίδνπκε φηη ην Ηξάθ ζήκεξα δηαζέηεη έλα
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απφζεκα 100 κε 500 ηφλνπο ρεκηθψλ φπισλ. Απηφο ν αξηζκφο είλαη αξθεηφο λα
γεκίζνπλ 16.000 ξνπθέηεο κάρεο. Αθφκε θαη ην ειάρηζην απφζεκα ησλ 100 ηφλσλ
ρεκηθψλ φπισλ κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνλ αληάκ Υνπζεΐλ λα πξνθαιέζεη ρηππήκαηα ζε
πεξηνρή αθηίλαο 100 κηιίσλ, κηα πεξηνρή κεγέζνπο
Manhattan.

πέληε θνξέο κεγαιχηεξε ηνπ

Ο αληάκ Υνπζεΐλ δηαζέηεη ρεκηθά φπια.

Ο αληάκ Υνπζεΐλ έρεη

ρξεζηκνπνηήζεη ηέηνηα φπια. Καη δελ έρεη θαλέλα ελδνηαζκφ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη
μαλά θαηά ησλ γεηηφλσλ ηνπ, αιιά θαη θαηά ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ ηνπ»755.
Ακέζσο κεηά ηε «βέβαηε» χπαξμε ησλ ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ, ν
Powell

πξνρσξάεη ζηελ χπαξμε ππξεληθψλ φπισλ θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή

κέζσλ κεηαθνξάο ηνπο, θπξίσο βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ. πλερίδνληαο ηελ νκηιία
ηνπ, ηεθκεξηψλεη ηε ζέζε ηνπ κέζα απφ καξηπξίεο ιηπνηαθηψλ ηνπ ηξαθηλνχ
θαζεζηψηνο: «…αο ζπκεζνχκε ην 1991, φηαλ νη επηζεσξεηέο αλαδήηεζαλ γηα πξψηε
θνξά ηηο ηξαθηλέο εγθαηαζηάζεηο ππξεληθψλ φπισλ, θαη δελ βξήθαλ ηίπνηα πνπ λα
ζπλδέεη ην Ηξάθ κε ηελ χπαξμε πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο ππξεληθψλ φπισλ. Χζηφζν,
βαζηδφκελνη ζε καξηπξία Ηξαθηλνχ ιηπνηάθηε, ηνλ Μάην ηνπ 1991, ν αληάκ Υνπζεΐλ
δηέζεηε έλα κεγαιφπλνν κπζηηθφ πξφγξακκα παξαγσγήο ππξεληθψλ φπισλ, ην νπνίν
θάιππηε δηάθνξεο ηερληθέο απεκπινπηηζκνχ νπξαλίνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηαρσξηζκφο
ειεθηξνκαγλεηηθψλ ηζφηνπσλ… κέζσ ζσιήλσλ αινπκηλίνπ… ν αληάκ Υνπζεΐλ είλαη
απνθαζηζκέλνο λα απνθηήζεη ππξεληθή βφκβα… παξφιν πνπ νη επηζεσξεηέο
θαηέζηξεςαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο

ησλ απαγνξεπκέλσλ βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ,

πνηθίιεο ηξαθηλέο πεγέο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απνδεηθλχνπλ φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ
δηαηεξεί αθφκε πνηθίινπο ππξαχινπο ηχπνπ Scud κε αθηίλα δξάζεο απφ 650 κε 900
ρηιηφκεηξα...ζαο ελεκεξψλσ φηη ην Ηξάθ έρεη ζθνπφ λα παξάγεη βαιιηζηηθνχο
ππξαχινπο δξάζεο πάλσ απφ 1.200 ρηιηφκεηξα »756.
ην ηέινο ηεο νκηιίαο ηνπ, ν Ακεξηθαλφο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ πξνβαίλεη
θαη ζηελ ηειηθή ζχλδεζε φισλ ησλ παξαπάλσ απαγνξεπκέλσλ φπισλ κε ηελ
ηξνκνθξαηία θαη ηελ Al Qaeda. Ζ πξφζεζε λα πείζεη ην πκβνχιην Αζθαιείαο γηα
ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ νινθιεξψλεηαη κε ηα εμήο:
«…ε αλεζπρία καο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηά ηα παξάλνκα φπια… (αλεζπρνχκε)
θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηξφπν πνπ ηα φπια (απηά) κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε
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ηξνκνθξάηεο θαη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, πνπ δελ έρνπλ θαλέλα ελδνηαζκφ λα ηα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ελάληηα αζψσλ πνιηηψλ αλά ηνλ θφζκν… ην Ηξάθ ζήκεξα ζηεξίδεη
έλα ζαλαηεθφξν δίθηπν ηξνκνθξαηψλ κε αξρεγφ ηνλ Abu Musab al-Zarqawi,
ζχληξνθνο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Osama bin Laden θαη ηεο Al- Qaida…φηαλ ε ζπκκαρία
καο εθδίσμε ηνπο Σαιηκπάλ, ην δίθηπν ηνπ Zarqawi βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο
άιινπ θέληξνπ εθπαίδεπζεο ηξνκνθξαηψλ ζηα εθξεθηηθά θαη ζε δειεηεξηψδε αέξηα …
ην θέληξν απηφ βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ Ηξάθ…(αθνινπζεί δνξπθνξηθή
εηθφλα)…γλσξίδνπκε φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ θαη ν Osama bin Laden έρνπλ έξζεη ζε
επαθή… ε ηξνκνθξαηία απνηειεί εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ γηα
δεθαεηίεο… ν αληάκ ήηαλ ππνζηεξηθηήο απηψλ ησλ δηθηχσλ πνιχ πξηλ (απηά ηα
δίθηπα) απνθηήζνπλ φλνκα θαη απηή ε ππνζηήξημε ζπλερίδεηαη... »757.
Ζ παξνπζίαζε ησλ ηεθκεξίσλ ελνρήο ηνπ Ηξάθ ππήξμε ηδηαίηεξα επηθξηηηθή,
φζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. Κάηη
ηέηνην φκσο θαίλεηαη λα κελ ελδηαθέξεη ην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ.
Ζ απφθαζε γηα ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ είρε παξζεί θαη έπξεπε κε θάζε ηξφπν λα
δηθαηνινγεζεί κπξνζηά ζηε δηεζλή θνηλφηεηα αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ΖΠΑ.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ηνπ Ηξάθ κε ηελ ηξνκνθξαηία θαη θπξίσο κε ηελ
Al Qaeda, κέζσ ηνπ Abu Musab al- Zarqawi, είραλ κειεηεζεί πξνζεθηηθά απφ ην
ακεξηθαληθφ επηηειείν, ηελ CIA θαη ην FBI, έζησ θαη αλ νη κπζηηθέο ππεξεζίεο είραλ
αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο απνδείμεηο ελνρήο ηνπ Ηξάθ758.

Αξγφηεξα, κεηά ηνλ

πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, ν ίδηνο ν Colin Powell ζα επηθαιεζηεί δεκφζηα φηη νη
αμησκαηνχρνη ηεο CIA παξαπιαλήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ θαη ηε ζχλδεζε ηνπ αληάκ κε ηελ Al Qaeda759.
χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ησλ επηζεσξήζεσλ Hans Blix, νη εγθαηαζηάζεηο
πνπ απνδείθλπαλ ηελ χπαξμε ρεκηθψλ ή βηνινγηθψλ φπισλ είραλ εμεηαζζεί απφ ηελ
UNMOVIC (Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζε, Δπαιήζεπζεο θαη Δπηζεψξεζεο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ) θαη δελ είρε βξεζεί ίρλνο απηψλ ησλ φπισλ. Υαξαθηεξηζηηθά ν
ίδηνο αλαθέξεη: «…Ζ πεξίπησζε ηα θξάηε θαη θπξίσο νη ΖΠΑ λα κελ έρνπλ δψζεη
ζηελ UNMOVIC φιεο ηηο χπνπηεο ηνπνζεζίεο πξνο εμππεξέηεζε πνιηηηθψλ
ζπκθεξφλησλ, δεκηνπξγνχζε πεξεηαίξσ πξνβιήκαηα ζην έξγν ηνπ αθνπιηζκνχ ηνπ
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Ηξάθ… είλαη ζαθέο φηη ε απνθαζηζηηθφηεηα ησλ Ακεξηθαλψλ λα εκπιαθνχλ κε ην Ηξάθ,
δελ πξνθιήζεθε απφ θάηη πνπ έθαλε ην Ηξάθ, αιιά απφ ηα ηξαχκαηα πνπ είρε επηθέξεη ε
Al Qaeda…ν ρξφλνο είρε πεξάζεη… γηα ηηο ΖΠΑ ε θάζε ησλ επηζεσξήζεσλ έθηαλε
ζην ηέινο»760.
Ζ νκηιία θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ν Powell δελ θάλεθε λα πείζνπλ ηα
κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. Σφζν ε Γαιιία φζν θαη ε Γεξκαλία θαη ε Ρσζία
εκθαλίδνληαη αληίζεηεο ζε έλαλ επηθείκελν πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ.

Πην

ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2003, ν Γάιινο πξφεδξνο Chirac εθθξάδεη ζε
ζπλνκηιία πνπ είρε κε ηνλ Ακεξηθαλφ πξφεδξν George W. Bush, ηελ αληίζεζε ηνπ
ζηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, αλαθέξνληαο ηα εμήο: «…δελ ζπκκεξίδνκαη ηνπο ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη αλάγθε λα πξνβνχκε ζε πφιεκν… ν πφιεκνο δελ είλαη
αλαγθαίνο. Τπάξρνπλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη. Πξφθεηηαη γηα
δήηεκα εζηθήο. Δίκαη ελαληίνλ ηνπ πνιέκνπ εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα θάηη αλαγθαίν θαη
απαξαίηεην… Σίπνηα ζηελ παξνχζα θάζε δελ δηθαηνινγεί ηνλ πφιεκν… ε Ρσζία, ε
Γεξκαλία θαη ε Γαιιία είλαη απνθαζηζκέλεο λα εληζρχζνπλ νηηδήπνηε είλαη δπλαηφ λα
γίλεη πξνθεηκέλνπ ην Ηξάθ λα αθνπιηζζεί εηξεληθά»761.
πλεπψο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη παξφιε ηελ πίεζε πνπ αζθνχζαλ νη
ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη απέλαληη ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ε
πνιππφζεηε ζπλαίλεζε ζην ζρέδην πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ δελ είρε επηηεπρζεί. Οη
ΖΠΑ κπνξεί λα είραλ εμαζθαιίζεη ηελ ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή ζηήξημε ηεο Μ.
Βξεηαλίαο, ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο, σζηφζν νη παξαδνζηαθνί
Δπξσπαίνη ζχκκαρνί ηνπο δελ έδηλαλ ην «πξάζηλν θσο» γηα ηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ.
Ζ Γεξκαλία, ε νπνία ζηα ρξφληα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, απνηεινχζε ηνλ πην
πηζηφ ζχκκαρν ησλ ΖΠΑ ζηελ επξσπατθή ήπεηξν, γηα πξψηε θνξά αληηπαξαηίζεηαη
ζηηο ακεξηθαληθέο ζέζεηο ζην δήηεκα ηνπ Ηξάθ. Ο πξφεδξνο Jacques Chirac ζηε
Γαιιία, είρε λα αληηκεησπίζεη ηελ πίεζε πνπ αζθνχζαλ νη έληνλεο αληηακεξηθαληθέο
δηαδειψζεηο ηηο πιεηνλφηεηαο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο, ελψ παξάιιεια ν
ίδηνο δηέζεηε κηα καθξνρξφληα πξνζσπηθή αλάκεημε κε ην θαζεζηψο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ762.
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Χζηφζν, νη αληηακεξηθαληθέο δηαδειψζεηο ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ επξσπατθψλ
θξαηψλ γηα ην δήηεκα ηνπ Ηξάθ, δελ ήηαλ ηθαλέο απφ κφλεο ηνπο λα δηθαηνινγήζνπλ
ηελ αληίζεζε ησλ Δπξσπαίσλ ζε έλαλ πηζαλφ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ. Οη παξαθάησ
ιφγνη θαίλεηαη λα δηθαηνινγνχλ ηελ ζηάζε ησλ Δπξσπαίσλ:


Ζ απνζηξνθή ηεο επξσπατθήο θνηλήο γλψκεο ελάληηα ζε θάζε κνλνκεξή
πνιεκηθή ζχγθξνπζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ ηζηνξία ηεο επξσπατθήο επείξνπ.
Μεηά απφ 50 ρξφληα, επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη εηξήλεο, νη Δπξσπαίνη
δείρλνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηε επίιπζε ζεκάησλ, κέζσ ηεο
δηπισκαηηθήο νδνχ, ζε ζρέζε κε ηνπο Ακεξηθαλνχο.



Δπηπιένλ, ν θφβνο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκάησλ ζε επξσπατθφ έδαθνο σο
αληίπνηλα γηα ηελ εηζβνιή ησλ Ακεξηθαλψλ ζε έλα αξαβηθφ θξάηνο, φπσο ην
Ηξάθ, είλαη πην πηζαλφ λα απνηειέζεη εξγαιείν πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο ζε
αξαβηθά θξάηε ππέξ ηεο Al Qaeda, παξά λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά ζε
κειινληηθά ρηππήκαηα. Ζ επηζπκία ησλ ηξνκνθξαηψλ λα πξνζπαζήζνπλ λα
ππνθηλήζνπλ ηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο θαη νιφθιεξν ηνλ αξαβηθφ θφζκν θαηά
ηεο ακεξηθαληθήο παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, απνηειεί ην
ρεηξφηεξν ζελάξην γηα ηνπο επξσπαίνπο ιήπηεο απνθάζεσλ. Ζ πηζαλφηεηα λα
εθδεισζνχλ κηα ζεηξά απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζε επξσπατθφ έδαθνο, ζα
θέξεη ηα επξσπατθά θξάηε ζε ξήμε κε ηηο ΖΠΑ, δεκηνπξγψληαο πεξεηαίξσ
πξνβιήκαηα.

 Οη Δπξσπαίνη εγέηεο, θαη θπξίσο νη Γάιινη θαη νη Βξεηαλνί, δελ πηζηεχνπλ
ζηε δπλαηφηεηα εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ θξαηψλ ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ. Χο
πξψελ απνηθηνθξαηηθέο δπλάκεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο,
ζεσξνχλ φηη αθφκε θαη αλ εθδησρζεί ν αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία, δελ
πξφθεηηαη λα επέιζεη ζηαζεξφηεηα θαη εθδεκνθξαηηζκφο ζηελ πεξηνρή ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Σν Ηξάθ απνηειεί κηα ρψξα κε δηαθνξεηηθέο θαη ηζηνξηθά
αληίζεηεο εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο, γεγνλφο

πνπ

δχζθνια ζα θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ φινη καδί ππφ έλα δεκνθξαηηθφ
θαζεζηψο δπηηθνχ ηχπνπ763.

ζπλερίζηεθε κε ηελ πψιεζε ζην Ηξάθ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ καρεηηθψλ,
ππξαχισλ εδάθνπο-αέξνο θαη ζπζηήκαηα αεξάκπλαο, αμίαο 1,5 δηο. δνιαξίσλ. Βέβαηα, ε πιεηνςεθία
απηψλ ησλ ζηξαηησηηθψλ εμνπιηζκψλ θαηαζηξάθεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ
Κφιπνπ, ην 1990-91.
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 Σέινο, ε Γαιιία ηνπ Jacques Chirac θαίλεηαη λα αληηηίζεηαη ελάληηα ζε
νπνηαδήπνηε κνλνκεξή δξάζε ηεο ακεξηθαληθήο ππεξδχλακεο ζην Ηξάθ. Σν
1974 ε Γαιιία ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηξάθ μεθηλά έλα θηιφδνμν ππξεληθφ
πξφγξακκα, ρσξίο φκσο λα νινθιεξσζεί. Ζ Γαιιία ζπκθψλεζε λα ζηείιεη
ζην Ηξάθ έλαλ κεγάιν ππξεληθφ αληηδξαζηήξα, ηερληθή βνήζεηα θαη
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε αληάιιαγκα, ηελ εηζαγσγή ζεκαληηθψλ
πνζνηήησλ πεηξειαίνπ764. Ο ίδηνο ν Jacques Chirac, εκθαλίδεηαη απφ ηνλ
γαιιηθφ ηχπν σο ην «πλεπκαηηθφ παηδί» ηνπ ηξαηεγνχ Charles de Gaulle.
Με κηα ηέηνηα ηαχηηζε, ν Γάιινο εγέηεο ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ηθαλφ λα
αληηπαξαηαρζεί ζηελ κνλνκεξή πνιηηηθή δξάζε ησλ ΖΠΑ θαη λα δηεπζεηήζεη
δηπισκαηηθά ηε θξίζε γηα ην δήηεκα ηνπ Ηξάθ, αθνινπζψληαο ηελ παιηά
ηζηνξηθή παξάδνζε ηνπ de Gaulle765.

4.3.

Οη δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ην δηπισκαηηθό αδηέμνδν ζην

πκβνύιην Αζθαιείαο ζρεηηθά κε ηελ απόθαζε πνιέκνπ θαηά
ηνπ Ιξάθ
ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 14
Φεβξνπαξίνπ 2003, νη επηζεσξεηέο Hans Blix θαη Dr. ElBaradei παξνπζίαζαλ ηε
ζεηηθή πνξεία ησλ επηζεσξήζεσλ, ζεκεηψλνληαο ηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο πνπ
επηδείθλπε ην Ηξάθ γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ. Αλαιπηηθά, επηζεκάλζεθαλ

ζην

πκβνχιην Αζθαιείαο ηα εμήο766:


Πξψηνλ, ε UNMOVIC δελ έρεη βξεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, παξά κφλν
έλα κηθξφ αξηζκφ άδεησλ ρεκηθψλ ππξνκαρηθψλ. Αθφκε δελ βξέζεθαλ
απαγνξεπκέλα φπια θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ είραλ ππνδεηρζεί απφ ηηο
ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θξαηψλ, ελψ ζε πεξηζζφηεξα απφ δηαθφζηα (200)
ρεκηθψλ θαη εθαηφ (100) βηνινγηθψλ δεηγκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ζπιιερζεί
απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία, ηα ¾ απηψλ, έρνπλ ειεγρηεί θαη δελ έρνπλ βξεζεί
απαγνξεπκέλα φπια ή απαγνξεπκέλεο νπζίεο.
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Γεχηεξνλ, πνιιά απφ ηα απαγνξεπκέλα φπια δελ είλαη θαηαρσξεκέλα θαη δελ
κπνξεί θαλείο λα θαηαιήμεη κε ζηγνπξηά ζηελ χπαξμε ή φρη φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο.



Σξίηνλ, δελ ππήξρε πεξίπησζε, ή ηνπιάρηζηνλ δελ ππήξραλ απνδείμεηο, απφ
ηηο νπνίεο λα απνξξέεη φηη νη Ηξαθηλνί γλψξηδαλ πξνθαηαβνιηθά ηηο
ηνπνζεζίεο πνπ ζα έιεγρε ε UNMOVIC.



Σέηαξηνλ, δελ ππήξραλ απνδείμεηο εμειηζζφκελσλ ππξεληθψλ ή ζρεηηδφκελσλ
κε ππξεληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην Ηξάθ.



Πέκπηνλ, ην Ηξάθ είρε απνδερζεί ηηο πηήζεηο ησλ αλαγλσξηζηηθψλ
αεξνζθαθψλ U-2 Mirage θαη Antonov, θαζψο θαη ησλ γεξκαληθψλ
ηειεθαηεπζπλφκελσλ αεξνζθαθψλ ζην έδαθφο ηνπ.
Οη εθζέζεηο ησλ επηζεσξεηψλ απνγνήηεπζαλ ηνλ αγγιφ- ακεξηθαληθφ άμνλα.

Ο Colin Powell ακέζσο ακθηζβήηεζε ην θεληξηθφ επηρείξεκα ηνπ επηζεσξεηή Hans
Blix, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν αθνπιηζκφο ηνπ Ηξάθ κέζσ ησλ επηζεσξήζεσλ ήηαλ
δπλαηφο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Ακεξηθαλφο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, ζαξθαζηηθά είπε
ηα εμήο: «φια απηά είλαη ηερλάζκαηα ζε βάξνο καο… πεξηζζφηεξεο επηζεσξήζεηο,
ζπγγλψκε. Γελ είλαη ιχζε… ε ζηξαηησηηθή δξάζε ζα ήηαλ κηα χζηαηε ιχζε… αιιά
πξέπεη λα είλαη ιχζε»767. Ο ίδηνο ν Colin Powell είρε λα αληηκεησπίζεη, φρη κφλν ηελ
αλαηξνπή ησλ φζσλ είρε παξνπζηάζεη ζηελ νκηιία ηνπ ιίγεο κέξεο λσξίηεξα, αιιά
θαη ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα κφληκα θαη κε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε απφθαζεο γηα ζηξαηησηηθή δξάζε θαηά ηνπ Ηξάθ.
Ο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο, Dominique de Villepin, απέξξηςε ηα
επηρεηξήκαηα ηνπ Colin Powell, ππνζηεξίδνληαο φηη νη επηζεσξήζεηο δελ είραλ
απνηχρεη θαη φηη δελ ππήξρε αθφκε ιφγνο γηα ζηξαηησηηθή δξάζε θαηά ηνπ Ηξάθ.
Αληηζέησο, πξφηεηλε ηελ επηκήθπλζε ησλ επηζεσξήζεσλ γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ.
Ζ πξφηαζε ηνπ Dominique de Villepin, έγηλε απνδεθηή ηφζν απφ ηε Ρσζία θαη ηελ
Κίλα, θαη ηα δχν κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο κε δηθαίσκα άζθεζεο
βέην, φζν θαη απφ ηε Γεξκαλία θαη άιια κε κφληκα κέιε. Ζ Υηιή θαη ε Αγθφια,
πνπ ήηαλ ππέξ ηεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο θαηά ηνπ Ηξάθ, κεηά ηελ έθζεζε ησλ
επηζεσξεηψλ, άιιαμαλ ζηάζε. Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη έδεηρλαλ έθπιεθηνη απφ
ηελ έληνλε αληίζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο768.
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Παξά ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ηφζν ησλ κφληκσλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο, φζν θαη ηεο παγθφζκηαο θνηλήο γλψκεο, ζε ζπλνκηιία πνπ είρε ν Hans
Blix κε ηνλ Colin Powell, μεθαζαξίζηεθε φηη νη ΖΠΑ δελ ππήξρε πεξίπησζε λα
δψζνπλ πεξαηηέξσ ρξφλν ζηνλ έξγν ησλ επηζεσξεηψλ απφ απηφλ πνπ είρε ήδε
θαζνξηζζεί, κε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο 1441. χκθσλα κε ηνλ Hans Blix, ν ζηφρνο
ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush ήηαλ λα θνβίζεη ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ, έηζη ψζηε λα
κελ έρεη θακία απηαπάηε φηη νη ΖΠΑ θαη νη ζχκκαρνη ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ
πίζσ, κπξνζηά ζηελ αληηπνιεκηθή θνηλή γλψκε. Δμάιινπ, ν πφιεκνο θαηά ηνπ Ηξάθ
είρε πξναπνθαζηζζεί, φπνηα θαη αλ ήηαλ ε ηειηθή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο769.
Χζηφζν, ην αληηπνιεκηθφ θιίκα πνπ εμαπιψζεθε ζε επξσπατθφ θαη αξαβηθφ
θφζκν, δελ αθήλεη αδηάθνξν ηνλ ακεξηθαληθφ ηχπν. ε άξζξν ηνπο νη New York
Times, ραξαθηεξίδνπλ ηηο αληηπνιεκηθέο δηαδειψζεηο σο κηα «λέα ππεξδχλακε, απφ
ηε κία, είλαη νη ΖΠΑ θαη απφ ηελ άιιε, ε παγθφζκηα θνηλή γλψκε»770. χκθσλα κε
ηνλ αξαβηθφ ηχπν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εθεκεξίδα, Al Yom (The Day), νη ΖΠΑ
έρνπλ πξνρσξήζεη ζε κηα ζεηξά απφ πξνιεπηηθέο επηζέζεηο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν:
«...ν θφζκνο έρεη γίλεη έλαο ράξηεο κε ζηακπαξηζκέλνπο ζηφρνπο απφ ακεξηθαληθά
βέιε, φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηελ Σξηάδα ηνπ Πνιέκνπ- Bush, Rumsfeld θαη Riceθαη πίζσ απφ απηνχο ν δηάζεκνο „ήξεκνο‟ άληξαο, ν Dick Cheney!». ε έλα γθάινπ
κέζσ ηληεξλέη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πεξηνδηθνχ Time επξσπατθήο θπθινθνξίαο,
θαηαγξάθεηαη ην αξλεηηθφ θιίκα ησλ Δπξσπαίσλ γηα ηηο θηλήζεηο ησλ ΖΠΑ. ηελ
εξψηεζε πνηα ρψξα ζεσξείηαη ηε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ παγθφζκηα εηξήλε γηα
ην 2003, ζε δείγκα 318.000 επξσπαίσλ, ην 84% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη
είλαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο771.
Ο Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W. Bush, αλ θαη ζεσξνχζε ηελ 15ε
Φεβξνπαξίνπ 2003, κηα πηζαλή εκεξνκελία γηα ηελ έλαξμε ησλ ζηξαηησηηθψλ
επηρεηξήζεσλ θαηά ηνπ Ηξάθ, νη αληηπνιεκηθέο δηαδειψζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ ΖΠΑ,
αιιά θαη ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε, ηνλ αλαγθάδνπλ λα δεηήζεη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Ακχλεο, Donald Rumsfeld, λα δνζεί κηα κηθξή παξάηαζε, πξνο φθεινο ηεο

Times, 14 February 2003, www.nytimes.com.
769
Hans Blix, Αθνπιίδνληαο ην Ηξάθ, Δθδφζεηο Ληβάλε, Αζήλα, 2004, ζει.302-303.
770
Patrick E. Tyler, ―Threats and Responses: News Analysis, A new Power in the Streets‖, The New
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δηπισκαηίαο772.
ε ζπλάληεζε πνπ είραλ νη Τπνπξγνί Δμσηεξηθψλ ησλ είθνζη δχν (22)
αξαβηθψλ θξαηψλ ζην Κάηξν ηεο Αηγχπηνπ, θάιεζαλ ηνλ αξαβηθφ θφζκν λα
απνθχγεη λα δψζεη θάζε είδνπο βνήζεηα ή δηεπθφιπλζε γηα ζηξαηησηηθή επέκβαζε
ζηηο ΖΠΑ, θαζψο θάηη ηέηνην απνηεινχζε απεηιή γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο
θαη ηεο ππάξρνπζαο ηζνξξνπίαο ηζρχνο
Κφιπνπ.

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ

Γπζηπρψο, ελψ ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ην 1990-91, ε

θπβέξλεζε George W. H. Bush είρε εμαζθαιίζεη φρη κφλν ηελ ζπλαίλεζε ησλ
επξσπατθψλ, αιιά θαη ησλ αξαβηθψλ θξαηψλ, ζηνλ επηθείκελν Σξίην Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ ην 2003, ε θπβέξλεζε ηνπ George W. Bush, δελ είρε κε ην κέξνο ηεο νχηε ηα
επξσπατθά θαη αξαβηθά θξάηε, αιιά νχηε θαη ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε.
ε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ,
ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2003, ηα κνπζνπικαληθά θξάηε, απφ ην Μαξφθν κέρξη ηελ
Τεκέλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζηελψλ ζπκκάρσλ ησλ ΖΠΑ, φπσο ε Ηνξδαλία
θαη ε Σνπξθία, πξνεηδνπνηνχλ φηη κηα επηθείκελε επίζεζε θαηά ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ,
ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή απνζηαζεξνπνίεζε ηεο πεξηνρήο
θαη κηα αλππνιφγηζηε αλζξσπηζηηθή θξίζε. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε επηδεηνχλ
ζπλέρηζε ησλ επηζεσξήζεσλ γηα ηνλ εηξεληθφ αθνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ.
Κνηλή επηζπκία φισλ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο είλαη ε επίηεπμε
κηαο θνηλήο ιχζεο ζην δήηεκα ηνπ Ηξάθ. Ζ ξήμε πνπ έρεη επέιζεη κεηαμχ ησλ ΖΠΑ
θαη Μ. Βξεηαλίαο απφ ηε κία, θαη ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ρσζίαο απφ ηελ
άιιε πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζα ππάξμεη ζπλέρηζε ησλ
επηζεσξήζεσλ ή ζηξαηησηηθή επέκβαζε γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ. Γηπισκάηεο
ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Ηαπσλίαο επηζπκνχλ έλα θαηλνχξγην ηειεζίγξαθν θαηά ηνπ
Ηξάθ κε έλα λέν ςήθηζκα773.
Ζ αξλεηηθή ζηάζε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο απέλαληη ζην
ζρέδην πνιέκνπ ησλ ΖΠΑ θαηά ηνπ Ηξάθ, αλαγθάδεη Ακεξηθαλνχο θαη Βξεηαλνχο
αμησκαηνχρνπο λα επεμεξγαζηνχλ ηελ πεξίπησζε ελφο λένπ ςεθίζκαηνο. Σν
ςήθηζκα απηφ ζα ζηφρεπε ζηελ έγθξηζε ελφο κεζνπξφζεζκνπ ηειεζηγξάθνπ πξνο ην
Ηξάθ, κε ηελ ειπίδα λα θεξδίζνπλ φζν γίλεηαη κεγαιχηεξε δηεζλή ζπλαίλεζε γηα ηε
ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην Ηξάθ.

ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2003, νη ΖΠΑ/Μ.
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Βξεηαλία/Ηζπαλία εηζάγνπλ ην λέν ςήθηζκα ζην πκβνχιην Αζθαιείαο. ηελ
πεξίπησζε πνπ ην Ηξάθ, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κεξηθψλ εβδνκάδσλ, δελ
πξνέβαηλε ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο 1441, νη
επηζεσξήζεηο ζα ηεξκαηίδνληαλ θαη ην πκβνχιην Αζθαιείαο ζα εμέηαδε άιια κέηξα
γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ζηξαηησηηθή δξάζε774.
Ο ίδηνο ν Hans Blix είρε πξνηείλεη ζηηο ΖΠΑ έλα πξνζρέδην, ζχκθσλα κε ην
νπνίν ζα δηλφηαλ ε επθαηξία ζηελ UNMOVIC θαη ζηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Αηνκηθήο
Δλέξγεηαο λα ππνβάινπλ κηα ιίζηα κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έπξεπε λα
εθπιεξψζεη ην Ηξάθ, γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ κέρξη ηελ 1ε Μαξηίνπ 2003. ηε
ζπλέρεηα, ζα δεηνχληαλ απφ ηνπο παξαπάλσ νξγαληζκνχο λα αλαθέξνπλ ζην
πκβνχιην Αζθαιείαο, αλ θαη θαηά πφζν εθπιεξψζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ αθνπιηζκνχ.
Σν ρξνληθφ φξην ζα θαζνξηδφηαλ απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο. Απηφ ζήκαηλε φηη νη
επηζεσξήζεηο πξνζέθεξαλ ζην Ηξάθ κηα ηειεπηαία επθαηξία, ε νπνία δελ ήηαλ
ρξνληθά απεξηφξηζηε. Θα εμαξηηφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο θαη
φρη απφ κεκνλσκέλα θξάηε, ε ελαιιαθηηθή επηινγή έλαληη ησλ επηζεσξήζεσλ775.
Χζηφζν, ν Πξφεδξνο George W. Bush, ζπλερίδεη ηε ξεηνξηθή ηνπ θαηά ηνπ
θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην
Ηξάθ. ε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Ηζπαλφ Πξσζππνπξγφ, Jose Maria Aznar, ζηηο
23 Φεβξνπαξίνπ 2003, αλαθέξεη ζε απάληεζε δεκνζηνγξάθνπ γηα ηελ πξφζεζε
Ηξαθηλψλ λα θαηαζηξέςνπλ ππξαχινπο κεγάινπ βειελεθνχο, ηχπνπ Al Samoud 2, ηα
εμήο: « …αλ ην Ηξάθ απνθάζηζε λα θαηαζηξέςεη ηέηνηνπ είδνπο φπια, απηφ απνηειεί
απιά ηελ θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ. Ζ εξψηεζή κνπ είλαη γηαηί (νη Ηξαθηλνί) δελ
πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαζηξνθή φισλ ησλ παξάλνκσλ φπισλ. Ο αληάκ Υνπζεΐλ ζέιεη
ρξφλν… λνκίδεη φηη ζα έρεη ρξφλν, γηαηί ην έρεη πεηχρεη ήδε… έρεη ήδε εμαπαηήζεη ηνλ
θφζκν γηα δψδεθα (12) ρξφληα… δελ έρεη ζθνπφ λα αθνπιηζζεί. Γηαθνξεηηθά, ζα ην
είρε ήδε θάλεη. Αθφκε θαη αλ θαηαζηξέςεη κία ή δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο ξνπθέηεο,
φπσο

ηζρπξίδεηαη,

απηφ

κνπ

ιέεη

φηη

έρεη

πνιιά

πεξηζζφηεξα

φπια

λα

θαηαζηξέςεη…»776.
ηε ζπλάληεζε απηή ν Ηζπαλφο Πξσζππνπξγφο, Jose Maria Aznar εμέθξαζε
ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημή ηνπ ζηνλ George W. Bush, ζην ζρέδην δξάζεο θαηά ηνπ
774
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Ηξάθ, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ελφο λένπ ςεθίζκαηνο – ηειεζηγξάθνπ ζηα Ζλσκέλα
Έζλε. Ο ίδηνο εμεγεί ηα εμήο: «…Ζ Ηζπαλία βξίζθεηαη ζην πιεπξφ ηνπ ππεξαηιαληηθνχ
ζπλδέζκνπ. Γνπιεχνπκε πνιχ ζθιεξά, θαη κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα
ζθπξειαηήζνπκε ηε ζπλαίλεζε ζηνπο θφιπνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία είλαη
αλαγθαία λα επηηεπρζεί… ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ΖΠΑ θαη Ηζπαλίαο είλαη θαζνιηθή…
είκαζηε έηνηκνη λα παιέςνπκε καδί θαηά ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηεο
ηξνκνθξαηίαο, θαη απηφ γηα έλαλ θφζκν εηξεληθφ θαη αζθαιή. Γνπιεχνπκε,
πξνθεηκέλνπ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ν ξφινο ηνπ νπνίνπ
βαζίδεηαη ζην ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ, λα ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο
εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην θφζκν κέζσ ελφο λένπ ςεθίζκαηνο κε ηε κεγαιχηεξε
ππνζηήξημε θαη πιεηνςεθία»777.
πκπεξαζκαηηθά, ηφζν ε Μ. Βξεηαλία φζν θαη ε Ηζπαλία, ε Βνπιγαξία θαη ε
Ηηαιία βξίζθνληαη ζην πιεπξφ ησλ ΖΠΑ. Γηα ηελ έγθξηζε ελφο λένπ ςεθίζκαηνο
απαηηνχληαη ελλέα (9) ςήθνη ζεηηθέο, ρσξίο ηελ άζθεζε βέην απφ ηα πέληε (5) κφληκα
κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, δειαδή ηηο ΖΠΑ, ηε Βξεηαλία, ηε Γαιιία, ηε
Ρσζία θαη ηελ Κίλα. Μέρξη ζηηγκήο, ε Γαιιία, ε Ρσζία θαη ε Κίλα παξακέλνπλ
ελάληηα ζε έλα λέν ςήθηζκα πνπ λνκηκνπνηεί ηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην Ηξάθ.
Σφζν ε Γαιιία ηνπ Jacques Chirac, φζν θαη ε Γεξκαλία ηνπ Καγθειάξηνπ Gerhard
Schroder, μεθαζαξίδνπλ φηη αληηηίζεληαη ζε έλα λέν ςήθηζκα.

Οη αληηξξήζεηο

θπξηαξρνχλ θαη ζηε Υηιή, ην Μεμηθφ, ηε πξία θαη ην Παθηζηάλ. Ζ Σνπξθία επίζεο
είλαη θαηά ηεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο ζην Ηξάθ. Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη ζε κηα
πξνζπάζεηα λα πείζνπλ ηελ Σνπξθία λα ηνπο επηηξέςεη ζηξαηησηηθή πξφζβαζε ζην
βφξεην ηκήκα ηνπ Ηξάθ θαη λα θεξδίζνπλ ηελ ςήθν ηεο ζηνλ επηθείκελν πφιεκν,
πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθή βνήζεηα χςνπο 32 δηο. δνιαξίσλ778.

Όια ηα θξάηε

αλακέλνπλ ηε λέα έθζεζε ηνπ Hans Blix, ηελ 7ε Μαξηίνπ 2003, γηα λα δνπλ θαηά
πφζν ην Ηξάθ ζπκκνξθψλεηαη ή φρη. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε ςήθνο ζα γείξεη ππέξ
ηεο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο779.
Σελ 1ε Μαξηίνπ 2003, ε ηνπξθηθή Βνπιή απνξξίπηεη ηε κεηαθνξά
ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ θαη ζηξαηεπκάησλ ησλ ΖΠΑ/Μεγάιεο Βξεηαλίαο/Ηζπαλίαο
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κέζσ ηνπ εδάθνπο ηεο. Κχθινη ηεο CIA πηζηεχνπλ φηη απηή ε απφξξηςε είλαη θαζαξά
πξνζρεκαηηθή, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε λα θξαηήζεη έληεθα (11)
κεξαξρίεο πεδηθνχ θαη δχν (2) ηεο Γεκνθξαηηθήο ηνπ Φξνπξάο ζην βνξξά. ε έλα
ηέηνην ζελάξην ζα είλαη αξθεηά δχζθνιν λα κεηαθεξζνχλ δπλάκεηο ζην εζσηεξηθφ
ηεο Βαγδάηεο, κε ζπλέπεηα λα πέζεη ε πφιε πνιχ πην γξήγνξα. Καηά ηνλ Colin
Powell κηα ηέηνηα ππφζεζε δελ επζηαζεί780.
Ο εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, Ari Fleischer, μεθαζαξίδεη φηη ε
ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην Ηξάθ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί, αλ ν αληάκ Υνπζεΐλ
πξνρσξνχζε ζε πιήξε αθνπιηζκφ θαη ηαπηφρξνλα εγθαηέιεηπε ηελ εμνπζία.
Δμάιινπ, ν ίδηνο δηεπθξηλίδεη φηη ν αθνπιηζκφο απνηειεί ζηφρν ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ, ελψ ε απνκάθξπλζε απφ ηελ ηξαθηλή εμνπζία ηνπ αληάκ, απνηειεί ζηφρν
ησλ ΖΠΑ. Απηή ε δηάθξηζε πξνθάιεζε αλαζηάησζε, θαζψο ν Καλαδφο
Πξσζππνπξγφο δήισζε: « Αλ μεθηλήζεηο κε αιιαγή θαζεζηψησλ, πνχ ζα ζηακαηήζεηο;
Απηφ είλαη ην πξφβιεκα.

Πνηνο έρεη κεηά ζεηξά; Γψζε κνπ ηε ιίζηα θαη ηηο

πξνηεξαηφηεηεο». Οη αληηδξάζεηο ηεο Ρσζίαο ήηαλ επίζεο έληνλεο. Ο Ρψζνο
Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Igor Ivanov, ριεχαζε ηηο δειψζεηο ησλ ζηφρσλ ησλ ΖΠΑ γηα
ην Ηξάθ, ιέγνληαο ηα εμήο: «Ζ ζπδήηεζε ηψξα γίλεηαη φρη γηα ηνλ αθνπιηζκφ, αιιά γηα
ηελ αιιαγή θαζεζηψηνο… ε Ρσζία έρεη ην δηθαίσκα ηνπ βέην, θαη ζα ην
ρξεζηκνπνηήζεη αλ ρξεηαζηεί πξνο φθεινο ηεο δηεζλνχο ζηαζεξφηεηαο… ε Ρσζία δελ
ζα ππνζηεξίμεη έλα ςήθηζκα ή ςεθίζκαηα πνπ αλνίγνπλ άκεζα ή έκκεζα ην δξφκν γηα
αιιαγή θαζεζηψηνο ζην πξφβιεκα ηνπ Ηξάθ»781.
Μέρξη ηψξα ε ακεξηθαληθή πνιηηηθή εγεζία δελ είρε ζέζεη μεθάζαξα φηη ν
πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ ΖΠΑ ήηαλ ε απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ
εμνπζία. Μφλν κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11εο

επηεκβξίνπ 2001, ε ακεξηθαληθή

εμσηεξηθή πνιηηηθή πξνζαλαηνιίζηεθε ζηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ φιεο νη
πξσηεχνπζεο ηνπ θφζκνπ απφ ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα. ηα δηαγγέικαηά ηνπ ν
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο ηφληδε ηε ζεκαζία ηεο ζπζπείξσζεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο
θαηά ησλ ρσξψλ πνπ δηαζέηνπλ φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, ηθαλά ζηα ρέξηα ησλ
ηξνκνθξαηψλ λα πξνθαιέζνπλ ην ράνο. Σψξα, ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Σξίηνπ
Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ ζην Ηξάθ, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη ζέηνπλ ηελ
επηθηλδπλφηεηα δηθηαηνξηθψλ θαζεζηψησλ ηχπνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη ηελ αλάγθε
780
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αλαηξνπήο απηψλ αθφκε θαη κε ηε βία. Ο εγεκνληθφο ραξαθηήξαο ηεο ππεξδχλακεο
γίλεηαη δηαθξηηφο.
Ζ Γαιιία, ε Ρσζία θαη ε Γεξκαλία πξνηείλνπλ σο αληηζηάζκηζκα ζην λέν
ςήθηζκα ηειεζίγξαθν πξνο ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ γηα ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην
Ηξάθ, ηελ παξάηαζε ησλ επηζεσξήζεσλ γηα άιινπο ηέζζεξηο (4) κήλεο, δειαδή άιιεο
120 εκέξεο γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ782. ηε ζχληνκε ζπλάληεζε πνπ είρε ν Hans
Blix, κε δεκνζηνγξάθνπο, ζεκείσζε ηελ ζεηηθή πξφνδν ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο
Ηξαθηλνχο αμησκαηνχρνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «ε θαηαζηξνθή ησλ
ππξαχισλ Al Sammoud, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δείγκα πξαγκαηηθνχ αθνπιηζκνχ»783.
ην κεηαμχ, ζην Ηξάθ, ν ηξαηεγφο Amir al-Saadi, ζχλδεζκνο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ κε ηνπο επηζεσξεηέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, μεθαζαξίδεη φηη ζηφρνο ηνπ
Ηξάθ είλαη λα ζπλεξγαζηεί πιήξσο κε ηνπο επηζεσξεηέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί
ν πφιεκνο. Ήδε απφ ηηο αξρέο Μαξηίνπ 2003, έρεη μεθηλήζεη ε θαηαζηξνθή
ππξαχισλ, ελψ πξνγξακκαηίδεηαη θαζεκεξηλά λα θαηαζηξέθνληαη γχξσ ζηνπο έμη
(6), δεδνκέλεο ηεο δπζθνιίαο ηεο απνζπλαξκνιφγεζήο ηνπο, κέρξη λα θαηαζηξαθνχλ
ζπλνιηθά εθαηφ (100) πχξαπινη. Δπηπιένλ, δίλνληαη ζηνπο επηζεσξεηέο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο πνζφηεηεο ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί ήδε
απφ ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, ην 1991. Χζηφζν, ν ηξαηεγφο
επηζεκαίλεη ηα εμήο: «αλ ν πφιεκνο (θαηά ηνπ Ηξάθ) ιάβεη ρψξα, δελ ζα γίλεη επεηδή ην
Ηξάθ δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε φια φζα έπξεπε λα θάλεη ζρεηηθά κε ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ…
αλ ηειηθά νη ΖΠΑ παξαθάκςνπλ ηε λφκηκε νδφ (κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ
ΟΖΔ) ηφηε πνηνο ν ιφγνο λα ζπλερίζνπλ λα αθνπιίδνληαη;»784.
Καη ελψ ν αθνπιηζκφο ζην Ηξάθ ζπλερίδεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο,
απνδεηθλχνληαο ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ηνπο επηζεσξεηέο, ζην ακεξηθαληθφ
επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ πξνγξακκαηίδνληαη νη ηειεπηαίεο επηρεηξεζηαθέο
θηλήζεηο ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ζηα ζχλνξα ηνπ Ηξάθ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ
πνιέκνπ. Ο Τπνπξγφο Ακχλεο, Donald Rumsfeld θαη ν ηξαηεγφο ηεο θεληξηθήο
δηνίθεζεο, Tommy Franks, ελεκεξψλνπλ ηνλ Ακεξηθαλφ πξφεδξν George W. Bush,
γηα ην ζρέδην πξνεηνηκαζίαο έλαξμεο ηνπ πνιέκνπ ζε δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ. Ο
Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Colin Powell, επηκέλεη ζηε ζεκαζία επίηεπμεο ελφο δεχηεξνπ
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ςεθίζκαηνο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ. Μάιηζηα, ν ίδηνο είλαη ηδηαίηεξα
αηζηφδνμνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 9 ή θαη πεξηζζνηέξσλ ςήθσλ.
Σφζν ν Rumsfeld, φζν θαη ε Rice, ζπκθσλνχλ φηη ην ρξνλνδηάγξακκα δξάζεο ζα
κπνξνχζε λα πεξηκέλεη ηελ πνξεία ησλ δηπισκαηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, αιιά δελ
ζα κπνξνχζε λα εθηειεζζεί πξηλ ηα ηέιε Μαξηίνπ. Ο πξφεδξνο George W. Bush
ζπκθσλεί κε ην επηηειείν ηνπ, θαζψο επηζπκεί φια λα γίλνπλ ζσζηά
πξνγξακκαηηζκέλα κέρξη ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα. Χζηφζν, ν ίδηνο δέρεηαη
έληνλεο θξηηηθέο απφ ζπληεξεηηθνχο, αιιά θαη λενζπληεξεηηθνχο θχθινπο γηα ηελ
θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ785.
Μηα δχλακε ζπλνιηθνχ κεγέζνπο 208.000 ζηξαηεπκάησλ βξίζθεηαη ήδε ζηελ
πεξηνρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη κηαο ρεξζαίαο δχλακεο χςνπο 137.000 αλδξψλ.
Οη λαπηηθέο θαη νη αεξνπνξηθέο δπλάκεηο βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα. Αθφκε 50.000
ρεξζαία ζηξαηεχκαηα ζα πξνζέιζνπλ κέρξη ηα ηέιε Μαξηίνπ 2003. Οη ζπκκαρηθέο
δπλάκεηο χςνπο 44.000 αλδξψλ βξίζθνληαη επίζεο ζε εηνηκφηεηα πνιέκνπ786.
χκθσλα κε ηνλ Rumsfeld, ην ζρέδην δξάζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο787:


Γηάλνημε ησλ ζπξκαηνπιεγκάησλ ζηα ζχλνξα Κνπβέηη – Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα
εηζέιζνπλ ηα ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα ζην έδαθνο ηνπ Ηξάθ



Γεκφζηα αλαθνίλσζε ηειεζηγξάθνπ, δηάξθεηαο απφ 48 σο 72 ψξεο γηα ηελ
απνρψξεζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία.



Κακία ζηξαηησηηθή επηρείξεζε κέρξη ηε ιήμε ηνπ ηειεζηγξάθνπ αιιά θαη γηα
ηηο επφκελεο δχν εκέξεο. Ο ρξφλνο απηφο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ Δηδηθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γπλάκεσλ (Special Operations
Forces) ζε ζεκεία ειέγρνπ ζην έδαθνο ηνπ Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα
αλαραηηηζηνχλ επηζέζεηο κέζσ ηξαθηλψλ ππξαχισλ Scud, αιιά θαη λα
δηαζθαιηζζνχλ φιεο νη πεηξειαηνπεγέο. Ο ζηφρνο είλαη νη ακεξηθαληθέο
δπλάκεηο λα αηθληδηάζνπλ ην ηξαθηλφ ζχζηεκα αζθαιείαο θαη λα ππνβάινπλ
ηελ ηξαθηλή θπβέξλεζε ζε αλαγθαζηηθή ζπλζεθνιφγεζε γξήγνξα θαη
απνηειεζκαηηθά.

Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν ηξαηεγφο Γεληθνχ Δπηηειείνπ

ηξαηνχ, Richard Myers, «αλ καο δεηεζεί λα επέκβνπκε ζην Ηξάθ, απηφ πνπ ζα
ζέιακε λα θάλνπκε είλαη λα έρνπκε κηα ζχληνκε ζχγθξνπζε… λα πξνθαιέζνπκε
ζην ηξαθηλφ ζχζηεκα ηέηνην ζνθ, ψζηε ην ηξαθηλφ θαζεζηψο λα θηάζεη γξήγνξα
785
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ζην ηέινο… ην 1991 ζπκκαρηθά αεξνζθάθε βνκβάξδηδαλ γηα 39 εκέξεο πξηλ νη
ρεξζαίεο δπλάκεηο εηζέιζνπλ ζην Κνπβέηη. Οη ζηξαηεγνί απηή ηε θνξά
ζρεδηάδνπλ κηα ηαπηφρξνλε επίζεζε απφ μεξά, αέξα θαη ζάιαζζα»788.


πλέρηζε δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Σνπξθία, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ηηο
ζπκκαρηθέο δπλάκεηο λα εηζέιζνπλ απφ ηνλ βνξξά ζην Ηξάθ. Σν δήηεκα απηφ
θαίλεηαη λα έρεη δηαηαξάμεη ηηο ζρέζεηο Σνπξθίαο-ΖΠΑ789. Ο ηξαηεγφο
Richard Myers, ππνγξακκίδεη ηα εμήο: «νη ακεξηθαληθέο δπλάκεηο ζα αλνίμνπλ
έλα δεχηεξν κέησπν απφ ηνλ βνξξά θαηά ηνπ Ηξάθ, κε ή ρσξίο ηελ βνήζεηα ηεο
Σνπξθίαο. Θα είλαη δπζθνιφηεξν (ην επηρείξεκα) ρσξίο ηελ Σνπξθία, αιιά ζα
ην θαηαθέξνπκε»790. Ζ Σνπξθία απαληά κε ηα εμήο: « Θα πξέπεη λα
γλσξίδεηαη φηη επηηξέπνπκε ηηο ΖΠΑ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν ηνλ ελαέξην
ρψξν καο....κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ ζρέζεσλ ηεο Σνπξθίαο κε ηνπο
ζπκκάρνπο ηεο, πηνζεηψληαο κέηξα πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ εζληθή καο
αζθάιεηα ... ζα εδξαηψζνπλ ηελ εηξήλε θαη ζα δηαηεξήζνπλ ηελ εδαθηθή

αθεξαηφηεηα ηνπ Ηξάθ, απνθεχγνληαο πξάμεηο πξνβνθαηφξηθεο πνπ ελδέρεηαη
λα έρνπλ επίδξαζε ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή θαη ζπλεπψο θαη ζηε ρψξα
καο»791.
 ρεδηαζκφο αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ
ζηφρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, γηα ηελ επίηεπμε φζν γίλεηαη
κηθξφηεξσλ απσιεηψλ ζε άκαρν πιεζπζκφ.
Παξά ηελ αηζηνδνμία πνπ επηθξαηεί ζην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο
απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηειηθή έγθξηζε ελφο δεχηεξνπ ςεθίζκαηνο ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ην νπνίν ζα επηηξέςεη ηελ επέκβαζε ζην Ηξάθ, ην θιίκα ζηα
Ζλσκέλα Έζλε δελ είλαη κε ην κέξνο ησλ ΖΠΑ. Ζ Γαιιία, ε Κίλα, ε Γεξκαλία, ε
πξία θαη ε Ρσζία είλαη θαηά ηεο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο ζην Ηξάθ. Απηή ηε
ζηηγκή, νη ΖΠΑ έρνπλ κε ην πιεπξφ ηνπο κφλν ηέζζεξηο (4) ςήθνπο ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο, ηε δηθή ηνπο, απηή ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Βξεηαλίαο. Σν
Παθηζηάλ, ε Υηιή, ην Μεμηθφ, ε Αγθφια, ε Γνπηλέα θαη ην Κακεξνχλ παξακέλνπλ
αλαπνθάζηζηνη, ελψ θαη νη εγέηεο ησλ αξαβηθψλ θξαηψλ είλαη θαηά ηεο ζηξαηησηηθήο
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επέκβαζεο θαηά ηνπ Ηξάθ792.
Οη πηέζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ απέλαληη ζηα αλαπνθάζηζηα θξάηε είλαη
ζπλερήο. Ο Colin Powell θαηεγνξεί ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ φηη ζηφρνο ηνπ είλαη λα
δεκηνπξγήζεη εληππψζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο επηζεσξεηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηράζεη
πεξαηηέξσ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ. Χζηφζν, ν Ακεξηθαλφο Τπνπξγφο
Δμσηεξηθψλ δηαθεξχηηεη φηη: «νη πξνζπάζεηεο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε ζα πέζνπλ ζην θελφ.
Καλέλα έζλνο δελ ζα εμαπαηεζεί απφ ηηο μεθάζαξεο ηαθηηθέο ηνπ… ν αληάκ Υνπζεΐλ
πέηαμε ηελ ηειεπηαία επθαηξία πνπ είρε λα απνθχγεη ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο… αλ
ζπλερηζηνχλ νη δηαθνξέο πνπ έρνπκε ζην πκβνχιην Αζθαιείαο, ηφηε ζα πείζνπλ ηνλ
αληάκ Υνπζεΐλ φηη έρεη δίθην»793.
ηηο 5 Μαξηίνπ 2003, γηα κηα αθφκε θνξά ν Ακεξηθαλφο Τπνπξγφο
Δμσηεξηθψλ, Colin Powell, κηιψληαο ζην Κέληξν ηξαηεγηθψλ θαη Δπξσπατθψλ
πνπδψλ, επηζεκαίλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ,
ηφζν γηα ηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο, φζν θαη γηα ηα γεηηνληθά αξαβηθά θαη κε θξάηε. Ζ
κε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ςεθίζκαηνο 1441 θαη ηελ θαηαζηξνθή
ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο πνπ δηαζέηεη, ζα πξέπεη λα ζεκάλεη θαη ηελ
αλάιεςε ζηξαηησηηθψλ δξάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο.
Χζηφζν, αλ ηειηθά δελ επηηεπρζεί νκνθσλία γηα ηε ζηξαηησηηθή δξάζε θαηά
ηνπ Ηξάθ, ηφηε ν Colin Powell μεθαζαξίδεη φηη νη ΖΠΑ ζα πξνρσξήζνπλ ζε κνλνκεξή
δξάζε κε ηε ζπκκεηνρή φζσλ θξαηψλ ην επηζπκνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «
…ζεβφκαζηε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο… αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή, έρνπκε
επίζεο μεθαζαξίζεη φηη ε απεηιή είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε αλ ην πκβνχιην Αζθαιείαο
είλαη αλίθαλν λα ιάβεη δξάζε, παξά ηηο πξνζπάζεηέο καο, εκείο πξέπεη, πξνο φθεινο
ηεο αζθάιεηάο καο, αιιά θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ πιαλήηε, λα
δξάζνπκε καδί κε ηνπο ζπκκάρνπο καο. Πηζηεχνπκε φηη ε θαηάζηαζε είλαη μεθάζαξε
θαη επηθίλδπλε»794.
Λίγν πξηλ ηελ έθζεζε ησλ επηζεσξεηψλ ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, George W.
Bush, δηαθεξχηηεη ζε φινπο ηνπο ηφλνπο φηη νη ΖΠΑ ζα πξνρσξήζνπλ ζε πφιεκν κε
ην Ηξάθ, είηε κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο είηε ρσξίο απηή. Ο
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο εμαθνινπζεί λα απνθαιεί ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε «δνινθφλν»,
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―Undeterred by opposition, Powell continues to press Iraq Case‖, The Associated Press, 5 March
2003, www.nytimes.com.
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―Full Text: In Powell‘s Words‖, The New York Times, 5 March 2003, www.nytimes.com.
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«ηχξαλλν», «θαξθίλσκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάθ», πνπ ζηφρν έρεη λα εθθνβίδεη ηνπο
επηζηήκνλέο ηνπ, λα κεηαθέξεη ζπλερψο φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο απφ θξπςψλα ζε
θξπςψλα θαη λα ζπλερίδεη λα παξάγεη λέα φπια ζηε ζέζε απηψλ πνπ θαηαζηξέθεη.
Χζηφζν, ζην εζσηεξηθφ ησλ ΖΠΑ αληηπνιεκηθέο θσλέο φιν θαη πιεζαίλνπλ.
Γεκνθξαηηθνί γεξνπζηαζηέο, φπσο ν Edward M. Kennedy ηεο Μαζαρνπζέηεο,
εθθξάδνπλ ζνβαξέο αληηξξήζεηο θαη επηθπιάμεηο γηα ηελ αλάιεςε ζηξαηησηηθήο
ρεξζαίαο δξάζεο ζην Ηξάθ. Πηζηεχνπλ φηη ε θπβέξλεζε Bush δελ έρεη θάλεη αξθεηά
ζηελ εχξεζε ζπκκάρσλ, ζε κηα πηζαλή ζχγθξνπζε θαη ζεσξνχλ φηη έλαο πφιεκνο κε
ην Ηξάθ ζα είλαη ν ιάζνο πφιεκνο ζηε ιάζνο ρξνληθή ζηηγκή795.
Όζν πην πνιχ νη ΖΠΑ έδεηρλαλ απνθαζηζκέλεο λα εγθαηαιείςνπλ ην δξφκν
ησλ επηζεσξήζεσλ θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα ζχγθξνπζε κε ην Ηξάθ, ηφζν νη
Γάιινη, νη Γεξκαλνί θαη νη Ρψζνη έθιηλαλ πξνο ηε ζπλέρηζε ησλ επηζεσξήζεσλ. ε
ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ ηειεπηαίσλ, ζην Παξίζη, ζηηο 5 Μαξηίνπ
2003, γίλεηαη ζαθέο φηη ν αθνπιηζκφο ηνπ Ηξάθ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε
εηξεληθά κέζα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηξεηο Τπνπξγνί Δμσηεξηθψλ ζεκεηψλνπλ ηα
εμήο796:


Τπάξρνπλ φιν θαη πην ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα κέζσ ησλ επηζεσξήζεσλ.



Ζ θαηαζηξνθή ησλ ππξαχισλ Al Samoud έρεη ήδε μεθηλήζεη θαη ζπλερίδεηαη
κε γνξγφ ξπζκφ.



Οη Ηξαθηλνί παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα βηνινγηθά θαη ρεκηθά φπια.



Οη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο Ηξαθηλνχο επηζηήκνλεο ζπλερίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά.
πλεπψο, Ρσζία, Γαιιία θαη Γεξκαλία ζηεξίδνπλ ελεξγά ην έξγν ησλ

επηζεσξεηψλ θαη θαινχλ ην Ηξάθ λα ζπλερίζεη ηε ζπλεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα
αθνπιηζζεί πιήξσο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα
ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε, φια ηα ζέκαηα ηνπ αθνπιηζκνχ, λα
ηνπνζεηεζνχλ ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη λα ηεξεζνχλ κε ιεπηνκεξή
ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο φισλ ησλ
εξγαζηψλ ηεο UNMOVIC.

Με ιίγα ιφγηα, νη ηξεηο επξσπατθέο δπλάκεηο, ζηε

ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηεο 7εο Μαξηίνπ 2003, ζα μεθαζαξίζνπλ φηη
δελ ζθνπεχνπλ λα ζηεξίμνπλ έλα δεχηεξν ςήθηζκα έλαξμεο πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ.
795

David Stout, ―Bush to Hold news Conference tonight‖, The New York Times, 6 March 2003,
www.nytimes.com.
796
―Threats and Responses, Words of Refusal, Three Nations say No‖, text of a joint statement by
Foreign Ministers Dominique de Villepin of France , Ivan S. Ivanov of Russia and Joschka Fischer of
Germany, The New York Times, 5 March 2003,www.nytimes.com.
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4.4.

Η θξίζηκε πλεδξίαζε ηεο 7εο Μαξηίνπ 2003 ζην

πκβνύιην Αζθαιείαο - Η ξήμε γηα ηελ απόθαζε πνιέκνπ
θαηά ηνπ Ιξάθ ζηνπο θόιπνπο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ
Ζ ζπλεδξίαζε ηεο 7εο Μαξηίνπ 2003 απνηέιεζε θνκβηθφ ζεκείν ζηελ εμέιημε
ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ. ε αληίζεζε κε ηελ
νκφθσλε ζπκκεηνρή ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 1990-91, φισλ ησλ
επξσπατθψλ παξαδνζηαθά ζπκκάρσλ ησλ ΖΠΑ, ζηα πξφζπξα ηνπ Σξίηνπ Πνιέκνπ
ηνπ Κφιπνπ, ην 2003, νη ΖΠΑ δελ θαηάθεξαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο επξσπατθέο
δπλάκεηο κε ην κέξνο ηνπο. Γηα πξψηε θνξά ζηε δηεζλή ζθελή, κεηά ηε
κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν, ε επξσπατθή ήπεηξνο ζηξέθεηαη θαηά ησλ πξνζέζεσλ
ηεο κνλαδηθήο ππεξδχλακεο ησλ ΖΠΑ.
ηε ζπλεδξίαζε ηεο 7εο Μαξηίνπ 2003, ηνλ θχξην ιφγν γηα ηελ ιήςε
απφθαζεο εηξεληθήο ή πνιεκηθήο επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο ηνπ αθνπιηζκνχ ηνπ Ηξάθ,
έρνπλ νη εθζέζεηο ησλ επηζεσξεηψλ γηα ηελ εχξεζε θαη θαηαζηξνθή ησλ φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, ηνπ Hans Blix θαη ηνπ Dr. ElBaradei.

Ζ

ακεξηθαληθή αληηπξνζσπεία πίεδε ηνπο επηζεσξεηέο, πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ ηα
ζηνηρεία ηεο κε ζπλεξγαζίαο ηνπ Ηξάθ κε φια φζα απαηηνχζε ε απφθαζε 1441 θαη
επνκέλσο ηελ έγθξηζε γηα ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην Ηξάθ.
Πξνο απνγνήηεπζε ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ, ζηελ δσδέθαηε αλαθνξά
ηεο UNMOVIC, ν Hans Blix επηζεκαίλεη ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί
ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο (3) κήλεο ησλ επηζεσξήζεσλ, ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο
εθζέζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ελψ ηνλίδεη ηελ αμηνζεκείσηε δηάζεζε ηεο ηξαθηλήο
πιεπξάο λα ζπλεξγαζηεί πιήξσο, κε ζηφρν ηνλ εηξεληθφ αθνπιηζκφ. Υάξε ζηε
ζεκαληηθή άζθεζε εμσηεξηθήο δηεζλνχο πίεζεο θαη παξά ηηο αξρηθέο δπζθνιίεο θαη
αληηξξήζεηο εθ κέξνπο ηεο ηξαθηλήο πιεπξάο, νη επηζεσξήζεηο πξνρσξνχζαλ ζεηηθά.
Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ επηηεπρζεί ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηα εμήο797:
 Ακεξηθαληθά θαη γαιιηθά αλαγλσξηζηηθά αεξνζθάθε, ηχπνπ U-2 θαη Mirage
αληίζηνηρα, πξαγκαηνπνηνχλ ειεχζεξα πηήζεηο, αθφκε θαη ηε λχρηα, ζε φιν ην
Ηξάθ, παξέρνληαο πνιχηηκν θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Ρψζηθα αεξνζθάθε θαη
γεξκαληθά

ηειεθαηεπζπλφκελα

εληζρχνπλ

ζεκαληηθά

ην

έξγν

ησλ

797

Selected Briefing of the Security Council, 7 March 2003: Oral introduction of the 12 th quarterly
report of UNMOVIC, Executive Chairman Dr. Hans Blix, www.un.org.
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επηζεσξεηψλ.
 πλεληεχμεηο κε επηζηήκνλεο ή αθφκε θαη κε άηνκα πνπ γλσξίδνπλ θαη έρνπλ
ζρεηηθή εκπεηξία κε ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, ιακβάλνπλ ρψξα ζε
θαζεκεξηλφ επίπεδν θαη κάιηζηα «κε ηνπο δηθνχο καο φξνπο», δειαδή ρσξίο
λα ηηο παξαθνινπζνχλ Ηξαθηλνί αμησκαηνχρνη. Ο Blix αλαθέξεη φηη παξά ηηο
δχζθνιεο

ζπλζήθεο,

απφ

ηελ

έλαξμε

ησλ

επηζεσξήζεσλ

έρνπλ

πξαγκαηνπνηεζεί ηξηάληα νρηψ (38) ζπλεληεχμεηο, απφ ηηο νπνίεο νη δέθα (10)
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηδησηηθά, ρσξίο ηελ παξνπζία Ηξαθηλψλ αμησκαηνχρσλ
θαη ρσξίο καγλεηφθσλν, κάιηζηα νη επηά (7) έιαβαλ ρψξα ηελ ηειεπηαία
εβδνκάδα.
 Πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα αληηθεηκεληθήο εθηίκεζεο ησλ
πνζνηήησλ ησλ ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί
κνλνκεξψο ην 1991, κε ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ. « ε
απηφ, φπσο θαη ζε άιια ζέκαηα, ην έξγν ηεο επηζεψξεζεο πξνρσξεί ζεηηθά θαη
αλακέλνπκε απνηειέζκαηα… ην Ηξάθ πξφηεηλε ηε ρξήζε εμειηγκέλεο
ηερλνινγίαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνζφηεηαο άλζξαθα πνπ θαηαζηξάθεθε
κνλνκεξψο θαη ζάθηεθε ζε κηα ηνπνζεζία απφ ην 1991», επηζεκαίλεη ν Blix.
 Παξά ηελ έιιεηςε ζεκαληηθψλ ηεθκεξησκέλσλ απνδείμεσλ γηα ηα
πξνγξάκκαηα παξαγσγήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί
πξνζπάζεηα εθ κέξνπο Ηξαθηλψλ θπβεξλεηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα μεθαζαξηζζεί
ην δήηεκα ηεο ππνηηζέκελεο χπαξμεο θηλεηψλ εξγαζηεξίσλ φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο. Μεηά απφ επηζεσξήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε δεισκέλεο θαη
κε ηνπνζεζίεο, δελ απνδεηθλχεηαη ε χπαξμε απαγνξεπκέλσλ φπισλ ή
δξαζηεξηνηήησλ.
 Αθφκε δελ έρεη απνδεηρζεί ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη ζε ππφγεηεο
εγθαηαζηάζεηο ε παξαγσγή ή ε απνζήθεπζε ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ.
Χζηφζν, ν Blix επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε δηπιαζηαζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
έρνπλ ηα θξάηε κέζσ ησλ κπζηηθψλ ηνπο ππεξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηηο
ππνηηζέκελεο πεξηνρέο θηλεηψλ εξγαζηεξίσλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο.
 Ζ θαηαζηξνθή ησλ ππξαχισλ Al Samoud 2 ζπλερίδεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο.
Μέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηαζηξαθεί 34 Al Samoud 2 πχξαπινη. Γίλεηαη
ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε απηήλ ηελ επηρείξεζε, θαζψο απνηέιεζε έλα απφ ηα
πξψηα αμηφινγα κέηξα αθνπιηζκνχ, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.
 Σν Ηξάθ πξνρψξεζε ζηελ πηνζέηεζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ζχκθσλα κε ην
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νπνίν απαγνξεχεηαη ζε ηδηψηεο ή θαη ζε επηρεηξήζεηο λα έρνπλ νπνηαδήπνηε
αλάκεημε κε φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο.
Χζηφζν, ν ίδηνο ν Hans Blix ζηελ έθζεζή ηνπ απνθεχγεη λα πάξεη ελεξγφ
ζέζε ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο πιήξνπο ζπκκφξθσζεο ηνπ Ηξάθ κε ηνπο φξνπο ηεο
απφθαζεο 1441. Απηφ ην νπνίν ζεκεηψλεη είλαη φηη: « ...κεηά απφ κηα πεξίνδν θάπσο
απξφζπκεο ζπλεξγαζίαο, ππάξρεη κηα επηηάρπλζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο ηξαθηλήο
πιεπξάο, απφ ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ. Δίλαη εππξφζδεθηε, αιιά ε αμία απηψλ ησλ κέηξσλ
πξέπεη λα θξηζεί κε λεθαιηφηεηα βάζεη ησλ πφζσλ εξσηεκαηηθψλ πέηπραλ λα
μεθαζαξίζνπλ. Απηφ δελ είλαη αθφκε ζαθέο»798. Παξφιν πνπ ην Ηξάθ έρεη δείμεη κηα
ελεξγή ζηάζε θαη έρεη αλαπηχμεη πξσηνβνπιία ζηελ πξνζπάζεηα αθνπιηζκνχ ηνπ, ν
Hans Blix δελ μεθαζαξίδεη αλ απηέο νη ζεηηθέο θηλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ κελψλ
απνηεινχλ «άκεζε» ζπλεξγαζία. πλεπψο, ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ θαη φρη νη επηζεσξεηέο ζα εθηηκήζνπλ, αλ θαη θαηά πφζν ην Ηξάθ έρεη
ζπκκνξθσζεί θαη είλαη πξφζπκν λα πξνρσξήζεη ζε πιήξε αθνπιηζκφ.
Όζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην Ηξάθ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα
αθνπιηζζεί πιήξσο, ν Blix αλαθέξεη φηη «αθφκε θαη αλ νη Ηξαθηλνί έδεηρλαλ
πξσηνβνπιία, πεηζαλαγθαζκέλνη απφ ηε ζπλερή εμσηεξηθή πίεζε, ε επαιήζεπζε ηνπ
αθνπιηζκνχ κπνξεί λα κε ρξεηαδφηαλ ρξφληα, νχηε εβδνκάδεο, ζα ρξεηαδφηαλ φκσο
κήλεο. Οχηε νη θπβεξλήζεηο, νχηε νη επηζεσξήζεηο ζα ήζειαλ λα δηαξθέζνπλ γηα πάληα
νη επηζεσξήζεηο αθνπιηζκνχ. Χζηφζν, αθνχ επαιεζεπζεί ν αθνπιηζκφο, ε δηαξθήο
επηζεψξεζε θαη ην ζχζηεκα επηηήξεζεο ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ, γηα λα ρηππνχλ ηνλ
θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ, εάλ ππήξρε ζεκάδη αλαβίσζεο ησλ απαγνξεπκέλσλ
πξνγξακκάησλ νπιηθψλ πξνγξακκάησλ»799.
Ζ έθζεζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, Dr.
ElBaradei, ελίζρπζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο ηνπ Hans Blix. Ο Dr. ElBaradei
ζεκεηψλεη φηη κεηά απφ ηξεηο (3) κήλεο πξνζεθηηθήο θαη δηεηζδπηηθήο επηζεψξεζεο
δελ είραλ βξεζεί απνδείμεηο ή αθφκε θαη αιεζνθαλείο ελδείμεηο ηεο χπαξμεο θαη
αλαβίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππξεληθψλ φπισλ ζην Ηξάθ. Πην ζπγθεθξηκέλα,
αλαθέξεη βαζηθά ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο, ηα νπνία αλέηξεπαλ ηα φζν ηζρπξίδνληαλ
κέρξη ηψξα νη ΖΠΑ800:
798
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Οη ζσιήλεο αινπκηλίνπ πνπ ην Ηξάθ είρε επηρεηξήζεη λα εηζάγεη δελ ήηαλ
δπλαηφ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή θπγνθεληξηθψλ κεραλεκάησλ γηα
ηνλ εκπινπηηζκφ νπξαλίνπ. Σν Ηξάθ έρεη πξνκεζεπηεί απηνχο ηνπο ζσιήλεο
κε ζηφρν ηελ παξαγσγή ξνπθεηψλ. Μεηά απφ ελδειερή έξεπλα θαη αλάιπζε
εγγξάθσλ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ην Ηξάθ ζθφπεπε
λα ρξεζηκνπνηήζεη απηνχο ηνπο ζσιήλεο γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε εθηφο
απφ ηελ παξαγσγή θαη θαηαζθεπή ξνπθεηψλ801.



Σν ζπκβφιαην πνπ ππνηίζεηαη φηη είρε ζπλάςεη ην Ηξάθ κε ηνλ Νίγεξα γηα ηελ
εηζαγσγή νπξαλίνπ ζε θπζηθή θαηάζηαζε, δειαδή νμείδην ηνπ νπξαλίνπ, δελ
ήηαλ απζεληηθφ. πλεπψο, ηα ζηνηρεία πνπ είραλ νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη
θαη ηα νπνία είραλ θάλεη ηνλ γχξν ηνπ θφζκνπ ζρεηηθά κε ηελ ελνρή ηνπ Ηξάθ,
δελ είραλ θακία λφκηκε βάζε.



Γελ ππάξρεη θακία έλδεημε ή απφδεημε ζχκθσλα κε ηελ νπνία λα επηρεηξείηαη
εηζαγσγή νπξαλίνπ απφ ην 1990 κέρξη ζήκεξα802.
Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη παξαπάλσ εθζέζεηο ησλ επηζεσξεηψλ

πξνθάιεζαλ κεγαιχηεξν ράζκα ζηνπο θφιπνπο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο κεηαμχ
απηψλ πνπ είλαη θαηά ηεο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο ζην Ηξάθ θαη απηψλ πνπ είλαη
ππέξ.
Λακβάλνληαο ηνλ ιφγν, ν Γάιινο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Dominique de
Villipin, ηάρζεθε ππέξ ηεο ζπλέρηζεο ησλ επηζεσξήζεσλ, πξνηείλνληαο κηα ζεηξά
απφ θηλήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εηξεληθά πιήξεο αθνπιηζκφο ζην Ηξάθ.
Απηέο είλαη νη αθφινπζεο803:
1.

Γεκηνπξγία κηαο ηεξαξρίαο ζηφρσλ θαη έξγσλ γηα ηνλ πιήξε αθνπιηζκφ ηνπ
Ηξάθ εθ κέξνπο ησλ επηζεσξεηψλ.

2. πλερήο ελεκέξσζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο γηα ηελ πνξεία ησλ
επηζεσξήζεσλ κε γξαπηή αλαθνξά θάζε ηξεηο (3) εβδνκάδεο.
3. Καζνξηζκφο ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν εληφο
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εκεξψλ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ν αθνπιηζκφο ηνπ Ηξάθ, κε δπλαηφηεηα
κάιηζηα, κείσζεο ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ, εθφζνλ απηφ θξηζεί εθηθηφ απφ ηνπο
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επηζεσξεηέο.
Ο Γάιινο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ζπλέρηζε ηελ νκηιία ηνπ ηνλίδνληαο φηη ηα
κέιε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ αλαξσηηνχληαη γηαηί πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππάξμεη κηα
ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην Ηξάθ, κε αλππνιφγηζηεο επηπηψζεηο, ηε ζηηγκή πνπ νη
επηζεσξήζεηο απνδίδνπλ θαη ν αθνπιηζκφο πξνρσξάεη κε ζεηηθά βήκαηα θαη κπνξεί
λα νινθιεξσζεί εηξεληθά. Ο ίδηνο ζρνιίαζε φηη ν πφιεκνο, φρη κφλν δελ ζα ζπκβάιεη
ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ αθνπιηζκνχ, αιιά ζα δεκηνπξγήζεη δπζαξέζθεηα
θαη κίζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, εληζρχνληαο ηελ αληηπάζεηα
ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ γηα ηε Γχζε.
Πξνθεηηθά, o Dominique de Villipin, αλαθέξεη ηα εμήο: «ε απηνχο πνπ
πηζηεχνπλ φηη ν πφιεκνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν ζπληνκφηεξνο δξφκνο γηα ηνλ
αθνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ, κπνξψ λα πσ φηη (ν πφιεκνο) ζα δεκηνπξγήζεη πιεγέο, νη νπνίεο
ζα ρξεηαζηνχλ θαηξφ γηα λα επνπισζνχλ», επηπιένλ, ν ίδηνο αλαδεηψληαο ηα πηζαλά
αίηηα πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, ζπλερίδεη ιέγνληαο ηα εμήο: «(ν πφιεκνο) είλαη δήηεκα
αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Βαγδάηεο; Καλείο δελ ππνηηκά ηε βαλαπζφηεηα ηνπ
δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο ή ηελ αλάγθε γηα λα θάλεη θαλείο ηα πάληα γηα ηελ πξνψζεζε
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Αιιά απηφ δελ απνηειεί ζηφρν ηνπ ςεθίζκαηνο 1441.
Καη ζίγνπξα ε βία δελ είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα επέιζεη ε δεκνθξαηία. Δδψ,
αιιά θαη νπνπδήπνηε αιινχ, ν πφιεκνο ζα εληζρχζεη επηθίλδπλα ηελ αζηάζεηα... Μήπσο
είλαη δήηεκα αληηκεηψπηζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο; Ο πφιεκνο ζα ηελ εληζρχζεη θαη κεηά ζα
βξεζνχκε αληηκέησπνη κε έλα λέν θχκα βίαο. Μήπσο ηειηθά είλαη δήηεκα αλάπιαζεο
ηνπ πνιηηηθνχ ηνπίνπ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο; ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δηαηξέρνπκε ηνλ
θίλδπλν επηδείλσζεο ησλ εληάζεσλ ζε κηα πεξηνρή πνπ ήδε ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε
αζηάζεηα. Γηα λα κελ αλαθέξσ φηη ζην Ηξάθ, ν κεγάινο αξηζκφο θνηλνηήησλ θαη
ζξεζθεηψλ απνηειεί θίλδπλν πηζαλήο δηάιπζεο...»804.
Οη αληηδξάζεηο εθ κέξνπο ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ ππήξμαλ έληνλεο,
θαζψο έβιεπαλ φηη νη πνιππφζεηεο ςήθνη γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζηξαηησηηθήο
επέκβαζεο ζην Ηξάθ δελ εμαζθαιίδνληαλ. Ο Colin Powell, πεξλψληαο ζηελ
αληεπίζεζε, πξνζπάζεζε λα ππνβαζκίζεη ην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ θαη λα κεηψζεη
ηελ αμηνπηζηία ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ππνδεηθλχνληαο ζηελ
έθζεζε ηνπ ElBaradei ηα εμήο: «...φπσο φινη γλσξίδνπκε, ην 1991 ν Γηεζλήο
Οξγαληζκφο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο απείρε κφλν ιίγεο κέξεο απφ ην λα απνθαζίζεη φηη ην
804

Text, ―Remarks by France‘s Foreign Minister to Security Council‖, The New York Times, 7 March
2003, www.nytimes.com.

313

Ηξάθ δελ είρε ππξεληθφ πξφγξακκα. χληνκα αλαθαιχςακε ην αληίζεην. Ο Γηεζλήο
Οξγαληζκφο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο πξνζεγγίδεη θαη ζήκεξα έλα παξφκνην ζπκπέξαζκα,
αιιά πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί...»805. ηφρνο ηνπ Ακεξηθαλνχ Τπνπξγνχ
Δμσηεξηθψλ ήηαλ λα παξνηξχλεη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο λα
πξνρσξήζνπλ ζχληνκα ζε λέα απφθαζε.
ην ίδην θιίκα θηλήζεθε θαη ν Βξεηαλφο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Jack Straw, ν
νπνίνο απεπζπλφκελνο ζην Γάιιν νκφινγν ηνπ, Dominique de Villipin, επηζεκαίλεη
φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ππάξμεη αθνπιηζκφο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην
Ηξάθ, είλαη λα πξνρσξήζεη ε δηεζλή θνηλφηεηα απφ ηε δηπισκαηηθή νδφ ζηελ
αλάιεςε ζηξαηησηηθήο δξάζεο. ηελ νπζία, ε πξνζπάζεηα ηνπ Βξεηαλνχ
εθπξνζψπνπ είλαη λα κεηαηξέςεη ηελ παξνχζα αληηπαξάζεζε ησλ θξαηψλ κεηαμχ
πνιέκνπ θαη εηξήλεο ζην έδαθνο ηνπ Ηξάθ, ζε αληηπαξάζεζε ζρεηηθά κε ηελ απνηπρία
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο,
θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο φξνπο ηνπ ςεθίζκαηνο 1441. χκθσλα κε ηε ζέζε ησλ
Βξεηαλψλ θαη Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ, ην Ηξάθ έρεη απνηχρεη λα αμηνπνηήζεη ηελ
ηειεπηαία επθαηξία εηξεληθνχ αθνπιηζκνχ ηνπ806.
Ο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Ρσζίαο, Igor Ivanov, ζπκθσλεί κε ηνλ Γάιιν
νκφινγφ ηνπ θαη επηζεκαίλεη φηη : « ...δελ ρξεηαδφκαζηε λέα ςεθίζκαηα ζην πκβνχιην
Αζθαιείαο. Έρνπκε ήδε αξθεηά απφ απηά. Υξεηαδφκαζηε ηψξα ελεξγή ππνζηήξημε
ζηνπο επηζεσξεηέο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. Ζ Ρσζία
είλαη ππέξ ηεο ζπλέρηζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ επηζεσξήζεσλ ...»807.

Σα ίδηα

ζεκείσζε θαη ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Κίλαο, Tang Jiaxuan: « ηελ παξνχζα
θάζε ρξεηαδφκαζηε αλάιπζε θαη απνθαζηζηηθφηεηα, θαη θπξίσο ππνκνλή θαη ζνθία...
Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, δελ ππάξρεη ιφγνο λα θιείζνπκε ηελ πφξηα ζηελ εηξήλε.
πλεπψο, δελ είκαζηε ππέξ ελφο λένπ ςεθίζκαηνο, θαη εηδηθά ελφο ςεθίζκαηνο πνπ ζα
επηηξέςεη ηελ ρξήζε ησλ φπισλ...»808.
Σν κφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί πιένλ είλαη ην Ηξάθ λα θαηαθέξεη κέρξη
ηελ 17ε Μαξηίνπ 2003 λα δείμεη κηα άλεπ φξσλ, άκεζε θαη ελεξγή ζπλεξγαζία, ελψ
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παξάιιεια λα πξνρσξήζεη θαη ζε θαηαζηξνθή ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο πνπ
δηέζεηε809. Ζ πεπνίζεζε ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ γηα ηελ χπαξμε φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ ήηαλ ηφζν έληνλε, πνπ ζίγνπξα νη Ηξαθηλνί
γλσξίδνληαο φηη ηέηνηα φπια δελ ππάξρνπλ, ζα έξρνληαλ πξαγκαηηθά ζε δχζθνιε
ζέζε λα απνδείμνπλ ην αληίζεην810.
Μηα κέξα κεηά ηηο έληνλεο ζπδεηήζεηο, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W.
Bush, ζε ξαδηνθσληθή εθπνκπή θαιεί ηνπο Ακεξηθαλνχο πνιίηεο, αιιά θαη ηε δηεζλή
θνηλφηεηα λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ. Με ηελ έληνλε
πξνπαγαλδηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ, γηα κηα αθφκε θνξά ην Ηξάθ
εκθαλίδεηαη σο ε θπξίαξρε απεηιή ηνπ θφζκνπ, ελψ ν αληάκ Υνπζεΐλ, σο ν
αδίζηαθηνο δηθηάηνξαο θαη δνινθφλνο, επηθίλδπλνο γηα ηελ παγθφζκηα εηξήλε θαη
δηεζλή αζθάιεηα. Ο George W. Bush μεθαζαξίδεη ην ηνπίν. Ο ιφγνο ηνπο απνηειεί
πξνάγγειν πνιέκνπ: «Γελ ζα πεξηκέλνπκε λα δνχκε ηη ζα θάλνπλ ηξνκνθξάηεο ή
ηαξαρνπνηά θξάηε κε ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα
αληηκεησπίζνπκε ηηο απεηιέο απφ φπνπ θαη αλ απηέο πξνέξρνληαη. Καη σο ηειεπηαία
πξνζθπγή, είκαζηε πξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ. Κάλνπκε ηα
πάληα γηα λα απνθχγνπκε ηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ. Χζηφζν, αλ ν αληάκ Υνπζεΐλ δελ
αθνπιηζζεί εηξεληθά, ζα αθνπιηζζεί κε ηε βία»811.
ηε Βαγδάηε, ν Ηξαθηλφο εγέηεο, παξφηη παξαθνινπζνχζε ζηελά ην
δηπισκαηηθφ παηρλίδη ζηνπο θφιπνπο ηνπ ΟΖΔ, ζρεηηθά κε ηελ ιήςε ή φρη θνηλήο
απφθαζεο γηα πφιεκν θαηά ηεο ρψξαο ηνπ, ν ίδηνο πίζηεπε φηη ν ρξφλνο θπινχζε
ελαληίνλ ηνπ θαη φηη ε απφθαζε γηα πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, είρε ήδε παξζεί απφ ηηο
ΖΠΑ. ηηο 7 Μαξηίνπ 2003, ζε κηα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ηειενπηηθέο νκηιίεο ηνπ, ν
αληάκ Υνπζεΐλ πιαηζησκέλνο απφ ηνπο ζηξαηησηηθνχο ηνπ επηηειάξρεο, κε
παηξησηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ πξφζηαγκα, θαιεί ηνπο Ηξαθηλνχο λα αληηζηαζνχλ ζηηο
πξνζέζεηο ηεο Γχζεο. Πξνβάιινληαο φπσο πάληα ηελ ππεξνρή ηνπ ηξαθηλνχ ιανχ,
θαζψο θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία θαη χπαξμε ζηνλ αξαβηθφ θφζκν, εκθαλίδεηαη ν
ίδηνο θαη νη αμησκαηηθνί ηνπ σο κηα αήηηεηε δχλακε πνπ καδί κε ηνλ ηξαθηλφ ιαφ, ζα
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θαηαηξνπψζεη ηηο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο θαη φπνηα άιιε δχλακε ζηξαθεί θαηά ηνπ
Ηξάθ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε καξηπξίεο ησλ ίδησλ ησλ Ηξαθηλψλ αμησκαηηθψλ, ζηνπο
θφιπνπο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ, θαλέλαο ηνπο δελ πίζηεπε, φηη ζε πεξίπησζε
κηαο ακεξηθαληθήο ρεξζαίαο επέκβαζεο ζα κπνξνχζαλ λα θξαηήζνπλ ηε Βαγδάηε γηα
παξαπάλσ απφ κεξηθέο κέξεο812.
ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ε πίεζε πνπ αζθνχλ νη Ακεξηθαλνί
αμησκαηνχρνη είλαη ηδηαίηεξα έληνλε. Πνιιά απφ ηα κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ πηζηεχνπλ φηη ε απφθαζε γηα πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ έρεη ήδε
δξνκνινγεζεί. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ε ιήςε κηαο ηέηνηαο απφθαζεο ρσξίο ηε
ζχκθσλε γλψκε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ζα πιήμεη
αλεπαλφξζσηα ην θχξνο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Παξάιιεια, ζα
απνδεηρζεί γηα κηα αθφκε θνξά φηη ε ππεξδχλακε θαηαθέξλεη λα επηβάιιεη ηελ ηζρχ
θαη ηε ζέιεζή ηεο, παξαδνζηαθά, φρη κφλν απέλαληη ζηα κηθξά θαη αδχλακα θξάηε,
αιιά θαη απέλαληη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, πξνο φθεινο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο.
Αθφκε θαη ν πξψελ Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, Jimmy Carter, επηζήκαλε ζε άξζξν
ηνπ ζηνπο New York Times φηη ε πξνζθπγή ησλ ΖΠΑ ζε πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ,
ρσξίο ηε δηεζλή ζηήξημε, ζα απνηειέζεη θαηαζηξνθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Carter
ζεκεηψλεη φηη: « ν πφιεκνο κπνξεί λα δηεμαρζεί κφλν σο έζραηε ιχζε, θαη εθφζνλ φια
ηα κε βίαηα κέζα έρνπλ εμαληιεζεί. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ηξάθ, είλαη θαλεξφ φηη
ελαιιαθηηθέο ηνπ πνιέκνπ ππάξρνπλ αθφκε. ... Παξά ηα άιια ζνβαξά εγθιήκαηα ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ, νη πξνζπάζεηεο ησλ Ακεξηθαλψλ λα ζπλδέζνπλ ην Ηξάθ κε ηηο
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, δελ πείζνπλ θαλέλαλ... ην
ακεξηθαληθφ θχξνο ζα πιεγεί πεξαηηέξσ, αλ πξνρσξήζνπκε ζε έλα πφιεκν, αςεθψληαο
ηα Ζλσκέλα Έζλε. Αλ φκσο ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ παξνπζία ηεο ζηξαηησηηθήο καο
δχλακεο σο απεηιή, πξνθεηκέλνπ λα εμαλαγθάζνπκε ην Ηξάθ λα ζπκκνξθσζεί κε ηα
ςεθίζκαηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ –κε ηνλ πφιεκν σο ηειηθή επηινγή – ζα εληζρχζνπκε
ηε ζέζε καο θαη ζα ραξαθηεξηζζνχκε πξσηαζιεηήο ηεο εηξήλεο θαη ηεο
δηθαηνζχλεο»813.
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ λα πείζνπλ ηα κέιε
ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο
επηζεσξεηέο, φηη ην Ηξάθ θαηέρεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη απνηειεί απεηιή γηα
812
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ηελ παγθφζκηα εηξήλε, ηειηθά δελ δφζεθε ζπλαίλεζε ζην πνιεκηθφ ζρέδην ησλ ΖΠΑ.
Ζ ακεξηθαληθή εγεζία αλαγλψξηδε φηη ε ζέζε ησλ επηζεσξεηψλ είρε πξαγκαηηθά γίλεη
εκπφδην ζηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο γηα ηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ.
Μέιε ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο εμέθξαδαλ θαη δεκνζίσο φρη κφλν θξηηηθή θαη
ακθηζβήηεζε γηα ην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ, αιιά πξνζπαζνχζαλ κε θάζε ηξφπν λα
απνδείμνπλ φηη νη επηζεσξεηέο πξνέβεζαλ ζε ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο.
ηηο 11 Μαξηίνπ 2003, ζε άξζξν ζηνπο New York Times, o Colin Powell,
ζεκείσλε φηη νη επηζεσξεηέο δελ έρνπλ αλαθέξεη φια φζα ζα έπξεπε γηα ηα
απαγνξεπκέλα φπια ζην Ηξάθ. Δηδηθφηεξα, ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ,
αλέθεξε φηη νη επηζεσξεηέο, ζθφπηκα ή φρη, παξέιεηςαλ λα αλαθέξνπλ ηελ εχξεζε
ζεκαληηθψλ ελνρνπνηεηηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηνπ Ηξάθ, φπσο ήηαλ ε αλαθάιπςε ελφο
ηξαθηλνχ κε επαλδξσκέλνπ ηειεθαηεπζπλφκελνπ αεξνζθάθνπο θαη κηαο βφκβαο
δηαζπνξάο γηα ηε ξίςε ρεκηθψλ ή βηνινγηθψλ φπισλ. Ο εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ
Λεπθνχ Οίθνπ, Ari Fleischer, ηφληζε φηη ππήξρε έληνλε αλεζπρία ζηνπο θφιπνπο ηεο
ακεξηθαληθήο εγεζίαο, θαζψο βφκβεο κε ρεκηθά ή βηνινγηθά φπια ζα κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε θαηά Ακεξηθαλψλ ζηξαηησηψλ ηηο επφκελεο
εβδνκάδεο814.
Καηά ηνλ Hans Blix, δελ ππήξρε ακθηβνιία φηη νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη
παξείραλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπλ απηέο ηηο απνδείμεηο σο
ηεθκήξηα ελνρήο θαηά ηνπ Ηξάθ. Ο επηθεθαιήο ησλ επηζεσξήζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ, απαληψληαο ζηηο επηθξίζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ θαη Βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ,
ζρεηηθά κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνθξχςεη ηα παξαπάλσ φπια κε ζθνπφ λα
απνθεπρζεί ε ιήςε απφθαζεο ππέξ ηνπ πνιέκνπ ζην Ηξάθ, δήισζε ηα εμήο: «Μέρξη
ηψξα δελ έρνπκε βξεη νπνηαδήπνηε ζρέζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ κε φπια καδηθήο
θαηαζηξνθήο... ρξεηαδφηαλ θαη άιιε δνπιεηά γηα λα επαιεζεπζεί ε αθξίβεηα ηεο αθηίλαο
πηήζεο (ηνπ ηειεθαηεπζπλφκελνπ αεξνζθάθνπο) πνπ είρε δεισζεί»815.
Παξφια απηά, ε θπβέξλεζε ηνπ George W. Bush ππνλφκεπζε φρη κφλν ην
έξγν ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, Δπαιήζεπζεο θαη Δπηζεψξεζεο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Ηξάθ, (UNMOVIC), αιιά θαη ην έξγν ηνπ Γηεζλνχο
Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (IAEA).

Ο γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ Γηεζλνχο

Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, Dr. ElBaradei, ν νπνίνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα φιεο
814

Steven R. Weisman, ―U.S. Says Blix played down Details of Banned Weapons‖, The New York
Times, 11th March 2003, www.nytimes.com, p.3.
815
Hans Blix, Αθνπιίδνληαο ην Ηξάθ, Δθδφζεηο Ληβάλε, Αζήλα, 2004, ζει. 366.

317

ηηο ππξεληθέο επηζεσξήζεηο ζην Ηξάθ, δελ είρε βξεη απνδείμεηο γηα ηελ χπαξμε
ππξεληθψλ φπισλ, ελψ παξάιιεια ν ίδηνο ακθηζβεηνχζε, φπσο απνδείρηεθε ζηε
ζπλέρεηα, δηθαίσο, πνιιά απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζαλ Βξεηαλνί θαη
Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη γηα ηελ ελνρή ηνπ Ηξάθ816. Οπζηαζηηθά, απηφ ην νπνίν
απέηπρε ην ακεξηθαληθφ επηηειείν λα εθηηκήζεη, ήηαλ ε δπλακηθή θαη ην ζεηηθφ θιίκα
πνπ δεκηνπξγνχζε ην έξγν ησλ επηζεσξεηψλ ζηε δηεζλή θνηλφηεηα817.
χκθσλα θαη κε ηνλ Hans Blix, ν νπνίνο δηεηέιεζε γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ
Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ακέζσο κεηά ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ ην 1990-91 σο θαη ην 1998, ην Ηξάθ είρε εμαιείςεη φιε ηελ ππνδνκή γηα ηε
παξαγσγή ππξεληθψλ φπισλ θαη είρε απνκαθξχλεη φιν ην ζράζηκν πιηθφ. πλεπψο,
ην Ηξάθ δελ είρε πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαγάγεη θακία ζεκαληηθή πνζφηεηα
ππξεληθνχ πιηθνχ πνπ λα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε φπιν818.
Ζ ζέζε φηη ν θάθεινο κε ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάθ είρε θιείζεη θαηά
θχξην ιφγν ζηα ηέιε ηνπ 1998, έβξηζθε ζχκθσλα φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο, αθφκε θαη ηηο ΖΠΑ. Ο ίδηνο ν George W. Bush, κέρξη ηα γεγνλφηα ηεο
11εο επηεκβξίνπ 2001, ππνζηήξηδε φηη ην Ηξάθ δελ δηέζεηε φπια καδηθήο
θαηαζηξνθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2001, ν Colin Powell,
δήισλε φηη: «ν αληάκ Υνπζεΐλ δελ είρε θακία ζεκαληηθή ηθαλφηεηα φζνλ αθνξά ηα
φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο»819.
Χζηφζν, φπσο έρνπκε ήδε αλαιχζεη, νη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο άιιαμαλ ηα
δεδνκέλα. ηνλ πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ην
δφγκα ηνπ πξνέδξνπ George W. Bush, φια ηα θξάηε πνπ απνηεινχλ απεηιή γηα ηα
ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. Παξφιν πνπ δελ ππήξραλ θαηλνχξγηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία, ην παξειζφλ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη νη εγεκνληθέο ηνπ θηινδνμίεο, ε
ρξήζε ρεκηθψλ φπισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξψηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ κεηαμχ
Ηξάλ-Ηξάθ, νη δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε ν ίδηνο ζηνπο
επηζεσξεηέο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, απνηέιεζαλ ην πην
πεηζηηθφ επηρείξεκα γηα ηελ έλαξμε ηεο εθζηξαηείαο ηεο θπβέξλεζεο George W.
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Bush θαηά ηνπ Ηξάθ.
ηηο 16 Μαξηίνπ 2003, ζηελ αηιαληηθή ζχλνδν θνξπθήο, ζηηο Αδφξεο, ηέζεθε
ην ζρέδην γηα ηελ απειεπζέξσζε θαη ηε ζσηεξία ηνπ ηξαθηλνχ πιεζπζκνχ απφ ηε
δηθηαηνξία ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, θαζψο θαη ην πιάλν ηνπ George W. Bush γηα ηελ
αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ηξάθ. Παξφιν πνπ έρεη πξναπνθαζηζζεί ν πφιεκνο θαηά ηνπ
Ηξάθ, αθφκε θαη ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηνπ ΟHE, νη ΖΠΑ ππνζηεξίδνπλ ηνλ ξφιν πνπ
κπνξεί λα παίμεη ν ΟΖΔ ζηε κεηά ηελ εηζβνιή επνρή ζην Ηξάθ. Ο Ακεξηθαλφο
Πξφεδξνο, George W. Bush, επηζεκαίλεη φηη: «...ε νπνηαδήπνηε ζηξαηησηηθή παξνπζία
(ζην Ηξάθ), είλαη αλαγθαία, πξνζσξηλή θαη ζηφρν έρεη ηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο
θαη ηελ εμάιεηςε ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο...ηελ παξνρή αλζξσπηζηηθήο
βνήζεηαο, ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ηξάθ. Ζ δέζκεπζή
καο λα ζηεξίμνπκε ηνπο πνιίηεο ηνπ Ηξάθ ζα είλαη καθξνπξφζεζκε. Καινχκε ηε δηεζλή
θνηλφηεηα λα ζπκπαξαηαρζεί καδί καο ζηελ πξνζπάζεηά καο λα εμαζθαιίζνπκε έλα
θαιχηεξν κέιινλ γηα ηνλ ηξαθηλφ ιαφ»820.
ηηο 17 Μαξηίνπ 2003, νη ΖΠΑ δεηνχλ απφ ηνπο επηζεσξεηέο λα
εγθαηαιείςνπλ ην Ηξάθ. ε δηάγγεικά ηνπ πξνο ηνλ ακεξηθαληθφ ιαφ θαη ηε δηεζλή
θνηλφηεηα, ν George W. Bush ζέηεη ηειεζίγξαθν ζηνλ αληάκ Υνπζεΐλ θαη ζηελ
νηθνγέλεηα ηνπ λα εγθαηαιείςνπλ ην Ηξάθ, εληφο 48 σξψλ. Ζ άξλεζή ηνπο ζα
ζεκάλεη ηελ έλαξμε ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε821. Σελ ίδηα κέξα κέιε ηνπ ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ αλαξσηηνχληαη
πνηεο ζα είλαη νη επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ κε ην Ηξάθ822.
Απηφ πνπ απαζρνινχζε ηδηαίηεξα ηνλ George W. Bush ήηαλ ην κέγεζνο, αιιά
θαη ε αλακελφκελε έθηαζε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ. ηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε
ηνπο αξρεγνχο ηνπ Ηξαθηλνχ Δζληθνχ Κνγθξέζνπ ( Iraqi National Congress) θαζψο
θαη ηνλ ηξαθηλήο θαηαγσγήο θαζεγεηή, Kanan Makiya, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο
αλεζπρνχζε γηα ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηψλ θαηά ηελ είζνδν ησλ
ακεξηθαληθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζην Ηξάθ. Ο θαζεγεηήο, Kanan Makiya, ηνλ
θαζεζχραζε ζεκεηψλνληαο ηα εμήο: «ν θαζέλαο απφ εκάο ζπκθσλεί φηη φινη νη
Ηξαθηλνί φισλ ησλ ζεθηψλ ζα θαισζνξίζνπλ ηνπο Ακεξηθαλνχο ζηξαηηψηεο κε
ινπινχδηα θαη γιπθά, κφιηο ηνπο ζπλαληήζνπλ». H δεχηεξε εξψηεζε ηνπ George W.
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Bush ήηαλ αλ ην ζεηηθφ θαισζφξηζκα ησλ Ηξαθηλψλ, αθνινπζνχζε θαη κεηά απφ έλα
ζθνδξφ βνκβαξδηζκφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ
αληηζηεθφηαλ δπλακηθά. Καη πάιη ν Makiya, εμεγεί ζηνλ Ακεξηθαλφ πξφεδξν ηα
εμήο: «θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ γλψκε, ην θαζεζηψο ζα θαηαζηξαθεί πιήξσο κε ην
πξψην ρηχπεκα, θαη δελ πεξηκέλσ λα ππάξμεη πξαγκαηηθή αληίζηαζε απφ ηνπο
Ηξαθηλνχο, αθφκε θαη απφ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ»823.
Με ηελ ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή δχλακε λα βξίζθεηαη ζηα πξφζπξα ηεο
επέκβαζεο ζην Ηξάθ, απηφ πνπ πξνθάιεζε ίζσο ηε κεγαιχηεξε εληχπσζε ζηνλ μέλν
ηχπν θαη ζηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε, ήηαλ ην δηάγγεικα πνπ απεχζπλε ν ίδηνο ν
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο, πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπ Ηξάθ θαη πξνο ηνλ ηξαθηλφ ζηξαηφ.
Δθθξάδνληαο

ηελ

ακέξηζηε

ζπκπαξάζηαζε

θαη

ηε

ζπκπφληα

ηνπ

ζηνπο

θαηαπηεζκέλνπο απφ ηνλ δηθηάηνξα αληάκ Υνπζεΐλ, ν George W. Bush,
παξνπζηάδεη ηηο ΖΠΑ θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο σο ζσηήξεο ηνπ ηξαθηλνχ ιανχ: «...αλ
πξέπεη λα μεθηλήζνπκε ηε ζηξαηησηηθή καο επηρείξεζε, απηή ζα είλαη ελάληηα ζηνλ
άλνκν εγέηε πνπ θπβεξλά ηε ρψξα ζαο θαη φρη ελάληηα ζ‟ εζάο. Θα θαηεδαθίζνπκε ηε
κεραλή ηνπ ηξφκνπ θαη ζα ζαο βνεζήζνπκε λα ρηίζεηε έλα λέν Ηξάθ, αθκάδνλ θαη
ειεχζεξν. ε έλα ειεχζεξν Ηξάθ δελ ζα ππάξρνπλ πφιεκνη ελάληηα ζηνπο γείηνλέο ζαο,
δελ ζα ππάξρνπλ εξγαζηήξηα ρεκηθψλ φπισλ, δελ ζα ππάξρνπλ εθηειέζεηο
αληηθξνλνχλησλ, δελ ζα ππάξρνπλ ζάιακνη βαζαληζηεξίσλ θαη δσκάηηα βηαζκψλ. Ο
ηχξαλλνο ζχληνκα ζα θχγεη. Ζ κέξα ηεο απειεπζέξσζήο ζαο πιεζηάδεη...είλαη πιένλ
αξγά γηα ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ λα παξακείλεη ζηελ εμνπζία. Γελ είλαη φκσο αξγά γηα ηνλ
ηξαθηλφ ζηξαηφ λα ελεξγήζεη κε ηηκή θαη λα πξνζηαηεχζεη ηελ ρψξα ζαο, επηηξέπνληαο
εηξεληθά ηελ είζνδν ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ λα εμαθαλίζνπλ ηα φπια καδηθήο
θαηαζηξνθήο...παξαθηλψ θάζε κέινο ηνπ ηξαθηλνχ ζηξαηνχ θαη ησλ κπζηηθψλ
ππεξεζηψλ, αλ γίλεη πφιεκνο, λα κελ πνιεκήζνπλ γηα έλα θαζεζηψο πνπ βξίζθεηαη ππφ
θαηάξξεπζε θαη πνπ δελ ηνπο αμίδεη»824.
ηηο 21 Μαξηίνπ 2003, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο ελεκεξψλεη κε επηζηνιή ηνπ
ην Κνγθξέζν φηη ν ρξφλνο ηνπ Ηξάθ έρεη πηα ηειεηψζεη θαη φηη πιένλ ε θξίζε δελ
κπνξεί λα επηιπζεί κε εηξεληθά κέζα θαη κε ηε ζπλέρηζε ησλ επηζεσξήζεσλ κέζσ ηεο
δηπισκαηηθήο νδνχ. Ο ίδηνο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: « ... απνθαζίδσ ( κε βάζε ην
H.J.Res. 114 , P.L. 107-243, γηα ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο θαηά
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President George W. Bush, ―President Says Saddam Hussein Must Leave Iraq within 48 hours‖,
Remarks by the President in Address to the Nation, The Cross hall, 8:01 P.M. EST, 17 th March 2003,
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003.
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ηνπ Ηξάθ) ηα εμήο: Ζ πίζηε ησλ ΖΠΑ ζηε ζπλέρηζε ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ θαη ζηελ
εηξεληθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ Ηξάθ δελ πξνζηαηεχεη πιένλ επαξθψο ην εζληθφ
ζπκθέξνλ ησλ ΖΠΑ απφ ηε ζπλερηδφκελε απεηιή ηνπ Ηξάθ, αιιά νχηε εληζρχεηαη έηζη ε
δχλακε ησλ ςεθηζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην
Ηξάθ....ζπλεπψο κε βάζε ην χληαγκα θαη ηνλ Γεκφζην Νφκν 107-243 ζε ζπλεξγαζία
θαη κε άιιεο ρψξεο ζπκπεξαίλσ κε δηζηαγκφ φηη κφλν ε ρξήζε ζηξαηησηηθήο δξάζεο
κπνξεί λα έρεη απηά απνηειέζκαηα θαη λα απνθαηαζηήζεη ηε δηεζλή εηξήλε θαη
αζθάιεηα ζηε πεξηνρή. Δπίζεο έρσ απνθαζίζεη φηη ε ρξήζε ζηξαηησηηθήο δξάζεο θαηά
ηνπ Ηξάθ είλαη ζχκθσλε κε ηε ζέζε θαη άιισλ θξαηψλ πνπ ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνπλ
ηα αλαγθαία κέηξα θαηά ηεο παγθφζκηαο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ νξγαλψζεψλ ηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θξαηψλ, νξγαληζκψλ θαη αηφκσλ πνπ νξγαλψλνπλ,
εμνπζηνδνηνχλ, δηαπξάηηνπλ ή βνεζνχλ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, φπσο απηή ηεο 11 εο
επηεκβξίνπ 2001. Αθφκε, νη ΖΠΑ ππνζηεξίδνπλ ηε κεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία ζην
Ηξάθ, φπσο πξνβιέθζεθε απφ ηε Πξάμε Απειεπζέξσζεο ηνπ Ηξάθ ηνπ 1998 (Γεκφζηνο
Νφκνο 105-338)»825.
Σελ ίδηα κέξα, δχν κφιηο κέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζηξαηησηηθήο
επηρείξεζεο

θαηά

ηνπ

Ηξάθ,

ν

Τπνπξγφο

Ακχλεο,

Donald

Rumsfeld,

ζπγθεθξηκελνπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο ακεξηθαληθήο επέκβαζεο: «ν ζηφρνο καο είλαη
λα πξνζηαηεχζνπκε ηνπο Ακεξηθαλνχο πνιίηεο, λα εμαιείςνπκε ηα φπια καδηθήο
θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξάθ θαη λα απειεπζεξψζνπκε ηνλ ηξαθηλφ ιαφ». Ο ίδηνο θαζφξηζε
αλαιπηηθά αθφκε νρηψ (8) ζηφρνπο θαηά πξνηεξαηφηεηα:
 Πξψηνλ, « ... (ζα ζέζνπκε) ηέινο ζην θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ
κέζσ πξαγκαηνπνίεζεο κηαο επξείαο ζε έθηαζε θαη ηζρχ ζηξαηησηηθή
δχλακε, θάλνληαο ζαθέο ζηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο, φηη Ηξαθηλφο εγέηεο
θαη ην θαζεζηψο ηνπ έρνπλ ηειεηψζεη».
 Γεχηεξνλ, «ζα βεβαηψζνπκε, ζα απνκνλψζνπκε θαη ηειηθά ζα
εμαιείςνπκε ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξάθ, ηα ζπζηήκαηα
κεηαθνξάο ηνπο, ηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ηνπο θαη ηα δίθηπα
δηαλνκήο ηνπο»
 Σξίηνλ, «ζα ςάμνπκε, ζα αηρκαισηίζνπκε θαη ζα εθδηψμνπκε
ηξνκνθξάηεο, νη νπνίνη έρνπλ βξεη αζθαιέο θαηαθχγην ζην Ηξάθ»
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President George W. Bush's letter to the Speaker of the House of Representatives and the
President Pro Tempore of the Senate, ―Text: Bush Informs Congress of Start of Coalition Operations in
Iraq‖, Office of International Information Programs, US Department of State, 21st March 2003, web
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 Σέηαξηνλ, «ζα ζπιιέμνπκε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχκε λα
βξνχκε ζρεηηθά κε ηα δίθηπα ηξνκνθξαηίαο ζην Ηξάθ θαη πέξα απφ απηφ»
 Πέκπηνλ, «ζα ζπιιέμνπκε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχκε λα
βξνχκε ζρεηηθέο κε ην παγθφζκην δίθηπν παξαγσγήο φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο»
 Έθηνλ, «ζα ζέζνπκε ηέινο ζηηο θπξψζεηο θαη ζα βνεζήζνπκε ζηελ
άκεζε κεηαθνξά αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ
ζηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο θαη ζε φζνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο ρξεηάδνληαη
βνήζεηα»
 Έβδνκνλ, «ζα δηαζθαιίζνπκε ηηο πεηξειαηνπεγέο θαη ηεο άιιεο
πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ Ηξάθ, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνπο Ηξαθηλνχο
πνιίηεο θαη ηηο νπνίεο ρξεηάδνληαη (νη πνιίηεο ηνπ Ηξάθ), πξνθεηκέλνπ λα
νηθνδνκήζνπλ ηε ρψξα ηνπο, κεηά απφ δεθαεηίεο παξακέιεζεο ππφ ην
ηξαθηλφ θαζεζηψο»
 Όγδνν, «ζα βνεζήζνπκε ηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο
θαηάιιειεο

ζπλζήθεο

γηα

κηα

γξήγνξε

κεηάβαζε

ζε

κηα

αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε, ε νπνία δελ ζα απνηειεί
απεηιή γηα ηνπο γείηνλεο ηνπο θαη ζα εγγπάηαη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα
ηεο ρψξαο (ηνπ Ηξάθ)»826.
Σν θαηά πφζν ηειηθά, νη παξαπάλσ ζηφρνη επηηεχρζεθαλ ή φρη
απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο ηεο επφκελεο ελφηεηαο. Μεηά απφ ζρεδφλ
ελάκηζε ρξφλν, ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε έρεη θαηαιήμεη φηη ην Ηξάθ δηέζεηε
φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη φηη έπξεπε λα θαηαζηξαθνχλ κε θάζε ηξφπν,
παξά ηηο εθζέζεηο ησλ επηηεξεηψλ πνπ δελ επηβεβαίσλαλ ηηο παξαπάλσ
πιεξνθνξίεο. Σν ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ πίζηεπε φηη
ζηνηρεία ππήξραλ, απιά ην Ηξάθ φρη κφλν δελ ηα είρε θαηαρσξήζεη θαη
παξαδψζεη ζηνπο επηζεσξεηέο, αιιά πξνζπαζνχζε θηφιαο λα ηα θξχςεη.
Δπηπιένλ, ν αληάκ Υνπζεΐλ θαη ην επηηειείν ηνπ πξνέβεζαλ ζε ςεπδείο
δειψζεηο ζε ζρέζε κε ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, θάηη πνπ απνηειεί
παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην ςήθηζκα 1441, θαη
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ζπλεπψο δηθαηνινγείηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε έλνπιε επέκβαζε.

5. πκπεξάζκαηα
πλνςίδνληαο ηα φζα αλαιχζακε ζηελ έβδνκε ελφηεηα, κπνξνχκε λα
ζπκπεξάλνπκε φηη γηα ην θπβεξλεηηθφ επηηειείν ηνπ George W. Bush, ην δήηεκα ηνπ
Ηξάθ δελ είρε θιείζεη κε ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 1990-91. Σα
ηξνκνθξαηηθά γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 θέξλνπλ μαλά ζην πξνζθήλην ην
δήηεκα ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία θαη ην δίιεκκα
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο.
Παξφιν πνπ δελ ππάξρνπλ απηά ζηνηρεία ζχλδεζεο ηνπ Ηξάθ κε ηελ Al
Qaeda, ην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ George W. Bush, εμεηάδεη ην
ελδερφκελν κηαο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο θαηά ηνπ Ηξάθ.

Σν ελδερφκελν ελφο

πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ βαζίδεηαη ζε δχν ζπιινγηζκνχο:
1. Όζν θνβεξά θαη αλ ήηαλ ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, ζα ήηαλ
αθφκε πην θαηαζηξνθηθά, αλ νη ηξνκνθξάηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ρεκηθά ή
βηνινγηθά ή αθφκε θαη ππξεληθά φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Οη Ακεξηθαλνί
αμησκαηνχρνη πίζηεπαλ φηη ην Ηξάθ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ έρεη ηηο δπλαηφηεηεο
λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ίδην, ή αθφκε θαη λα πξνκεζεχζεη ηξνκνθξάηεο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ηέηνηα φπια ζε ακεξηθαληθφ έδαθνο,
αλ θξίλεη θαλείο απφ ην κίζνο πνπ έρεη ν Ηξαθηλφο εγέηεο γηα ηηο ΖΠΑ φια
απηά ηα ρξφληα.
2. Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ην θαζεζηψο ησλ Taliban θαηέξξεπζε ζην
Αθγαληζηάλ απνηειεί, ζχκθσλα κε ηνπο Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο,
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη γηα ην θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.
Χζηφζν, φπσο αλαιχζακε ήδε, ζην ακεξηθαληθφ θπβεξλεηηθφ επηηειείν
ιήςεο απνθάζεσλ θπξηαξρνχλ δχν αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο ζέζεηο. Απηέο είλαη νη
εμήο:
1. Ζ πξψηε ζέζε, ε νπνία εθπξνζσπείηαη απφ ηνπο κεηξηνπαζείο ηεο
θπβέξλεζεο Bush (Colin Powell, Richard L. Armitage, Condoleezza Rice,
θαζψο θαη ν πξψελ πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, Jimmy Carter) είλαη ππέξ ηεο
ζπλέρηζεο ησλ επηζεσξήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα, ππέξ ηεο εμάληιεζεο ησλ
δηπισκαηηθψλ κέζσλ γηα ηνλ εηξεληθφ αθνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ. Μφλν ζηελ
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πεξίπησζε πνπ δελ επηηπγραλφηαλ ν παξαπάλσ ζηφρνο, ζα κπνξνχζαλ νη
ΖΠΑ λα επέκβνπλ ζην Ηξάθ, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο κηαο δεχηεξεο
άκεζεο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο, κεηά ην Αθγαληζηάλ. Καηά ηελ άπνςή
ηνπο, κηα ζηξαηησηηθή επέκβαζε επξείαο θιίκαθαο ζην Ηξάθ ζα είρε ηηο εμήο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο:
 Σα Ζλσκέλα Έζλε ζηήξημαλ ηηο ΖΠΑ ζηνλ πφιεκν θαηά ησλ Σaliban
θαη ηεο Al Qaeda, επεηδή αθξηβψο ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο
11εο επηεκβξίνπ 2001 απνηέιεζαλ θχξηα αηηία πφιεκνπ. ε
πεξίπησζε φκσο, πνπ νη ΖΠΑ επηρεηξήζνπλ κνλνκεξψο λα επέκβνπλ
ζηξαηησηηθά ζην Ηξάθ, κε θχξην ζηφρν ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Ηξαθηλνχ
εγέηε απφ ηελ εμνπζία, ρσξίο ηελ χπαξμε απνδείμεσλ ζχλδεζεο ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ κε ηα ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, ηφηε ηα
κέιε ηνπ ΟΖΔ είλαη βέβαην φηη δελ ζα ζπκκεηείραλ εχθνια ζε θάηη
ηέηνην, φπσο θαη πξαγκαηηθά έγηλε. Σν πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ
ΟΖΔ δελ έδσζε ην πξάζηλν θψο γηα επέκβαζε ζην Ηξάθ.
 Ζ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία ζα αλνίμεη
«ηνλ αζθφ ηνπ Αηφινπ» ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη ηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Σα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα
ζα ηεζνχλ ππφ θίλδπλν, θαζψο κε ηελ απνπζία ηνπ ηζρπξνχ Ηξαθηλνχ
εγέηε, ην Ηξάθ ζα ηεκαρηζηεί, κε ηηο κεηνλφηεηεο ησλ Κνχξδσλ θαη ησλ
ηηηψλ λα δηεθδηθνχλ εδαθηθή θπξηαξρία ζην βφξεην θαη λφηην ηκήκα
ηνπ Ηξάθ. Απηφ ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, αιιάδνληαο ηνλ ράξηε
ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ, ε εθκεηάιιεπζε ησλ
ηεξάζηησλ απνζεκάησλ ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηνπ Ηξάθ ζα
απνηειέζεη «κήιν ηεο έξηδνο» γηα ηα ππφινηπα αξαβηθά θαη κε θξάηε
ηεο πεξηνρήο. πλεπψο, νη ζπλερείο ζπγθξνχζεηο ζα ππξνδνηήζνπλ
ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο.
 Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζην θαζεζηψο ησλ Taliban
θαη ζην θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Ο ηξαθηλφο ζηξαηφο είλαη πνιχ
πην ζπγθξνηεκέλνο θαη νξγαλσκέλνο απφ φ,ηη νη νκάδεο ησλ Taliban.
Αθφκε, ζην Ηξάθ δελ ππάξρεη νξγαλσκέλε αληηπνιηηεπηηθή δχλακε,
φπσο ππήξρε ζηε Βφξεηα πκκαρία ζην Αθγαληζηάλ. Όπσο
ππνζηεξίδεη ν Colin Powell «...(ην Ηξάθ θαη ην Αθγαληζηάλ) απνηεινχλ
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δχν δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα θαη δηαθνξεηηθέο
ζηξαηησηηθέο δπλαηφηεηεο. Οη δηαθνξέο είλαη ηφζν ζεκαληηθέο πνπ δελ
κπνξεί θαλείο λα εθαξκφζεη αθξηβψο ην κνληέιν ηνπ Αθγαληζηάλ ζην
Ηξάθ»827.
2. Ζ δεχηεξε ζέζε, ηεο νπνίαο εθπξφζσπνη ήηαλ νη Donald Rumsfeld, Dick
Cheney, Paul Wolfowitz, θαζψο θαη ν πξψελ Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Henry
Kissinger, φινη εθθξαζηέο ηνπ θχκαηνο ηνπ λενζπληεξεηηζκνχ, είλαη ππέξ ηεο
άκεζεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο θαηά ηνπ Ηξάθ. Σν παξάδεηγκα ηνπ Αθγαληζηάλ
ζα κπνξνχζε κε επηηπρία λα εθαξκνζηεί θαη ζην Ηξάθ. Καηά ηελ άπνςή ηνπο,
ν πφιεκνο θαηά ησλ Taliban θαη ηεο Al Qaeda άλνηγε ηνλ δξφκν γηα ηε
λνκηκνπνίεζε

ηνπ

παγθφζκηνπ

αγψλα

θαηά

ησλ

θαζεζηψησλ

πνπ

ρξεκαηνδνηνχλ ηελ ηξνκνθξαηία. Ζ αξρή ζα γηλφηαλ κε ην Ηξάθ. Σέινο, ν
Ηξαθηλφο εγέηεο δελ απνιάκβαλε, φπσο ζπλέβαηλε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα,
ηελ απνδνρή ηνπ πνιηηψλ ηνπ Ηξάθ, ζπλεπψο κηα απνθαζηζηηθή θίλεζε ησλ
ΖΠΑ ζα κπνξνχζε λα ζηξέςεη ην ιαφ ηνπ Ηξάθ ελάληηα ζην αληάκ Υνπζεΐλ
θαη ην επηηειείν ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη Ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο ζα
αληηκεησπηζζνχλ σο απειεπζεξσηέο θαη φρη σο μέλεο θαηνρηθέο δπλάκεηο.
Ο Ακεξηθαλφο πξφεδξνο George W. Bush, ηάρζεθε ππέξ ηεο αλαγθαηφηεηαο
ελφο πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ. Σα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ
έδσζαλ ηελ αθνξκή γηα ηελ έλαξμε ελφο νξγαλσκέλνπ πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά
ζρεδίνπ γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία. Ζ ζχλδεζε ηνπ
ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηνρή φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο,
θαζψο θαη ν απμεκέλνο θίλδπλνο ηεο ρξήζεο ησλ φπισλ απηψλ απφ ηξνκνθξαηηθέο
νκάδεο ή θξάηε, ερζξηθά πξνο ηηο ΖΠΑ, απνηέιεζαλ ηα θαηαζθεπαζκέλα ηεθκήξηα
ελνρήο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε αθνξκή γηα ηελ ζηξαηησηηθή επέκβαζε θαηά ηνπ
Ηξάθ.
Γηα ηνπο λενζπληεξεηηθνχο, ε απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ
εμνπζία θαη ε δεκηνπξγία ελφο δεκνθξαηηθνχ θηινδπηηθνχ θαζεζηψηνο ζην Ηξάθ, ζα
ζεκάλεη θαη ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ησλ ΖΠΑ ζηνλ νξπθηφ πινχην ηεο ρψξαο.
Απηφ πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη νη ΖΠΑ εμαξηψληαη θαη ζα ζπλερίζνπλ θαη ζην
κεζνπξφζεζκν κέιινλ λα εμαξηψληαη ελεξγεηαθά απφ ηε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ.

Ζ εμάξηεζε απηή δελ επηηξέπεη ζηηο ΖΠΑ λα αλερηνχλ νπνηνλδήπνηε
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έιεγρν ηεο πεξηνρήο απηήο απφ άιιε δχλακε ή θξάηνο.

Σν ελδηαθέξνλ ησλ

Ακεξηθαλψλ ζηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηεο πεξηνρήο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ
ρξνλνινγείηαη αθξηβψο κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν.

πλεπψο, ε

εμαζθάιηζε άθζνλνπ θαη θηελνχ πεηξειαίνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ησλ ΖΠΑ θαη επνκέλσο, κε φξνπο ηνπ John
Mearsheimer θαη ηνπ Stephen Van Evera, ζηε ζπλέρηζε ηεο πεξηθεξεηαθήο εγεκνλίαο
ησλ ΖΠΑ828.
Ζ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε έπξεπε λα πεηζζεί κε θάζε ηξφπν γηα ηελ ελνρή
ηνπ Ηξάθ. Γηα λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο Ακεξηθαλνχο πνιίηεο, ν George W. Bush
ζπρλά ζηα δηαγγέικαηά ηνπ έθαλε ιφγν γηα ην πεπξσκέλν ηνπ ακεξηθαληθνχ έζλνπο.
Ζ ειεπζεξία θαη ε δεκνθξαηία απνηεινχλ δηθαηψκαηα ηνπ θάζε πνιίηε θαη θακία
εμνπζία δελ πξέπεη λα ηα θαηαιχεη. Σν θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, φρη κφλν
θαηαπηέδεη εδψ θαη δεθαεηίεο ηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο, αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεί
απεηιή γηα ηελ παγθφζκηα αζθάιεηα. πλεπψο, νη ΖΠΑ πξέπεη λα επέκβνπλ γηα λα
απειεπζεξψζνπλ ηνπο Ηξαθηλνχο απφ ηνλ δπλάζηε ηνπο, αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα
ζσζεί ε αλζξσπφηεηα απφ έλαλ αθφκε επηθίλδπλν εγέηε, φζν ην δπλαηφλ
γξεγνξφηεξα.
Ζ πξνπαγαλδηζηηθή ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο ηνπ George W. Bush
ιεηηνπξγνχζε άςνγα, αθνχ κφιηο ην Φζηλφπσξν ηνπ 2001, πεξίπνπ ην 69% ησλ
Ακεξηθάλσλ ζεσξνχζε φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα ηξνκνθξαηηθά
ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ, αθφκε θαη αλ δελ ππήξραλ απνδείμεηο γηα θάηη
ηέηνην829. ηηο 10 Οθησβξίνπ 2001, ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν έδσζε παλεγπξηθά
ςήθν εκπηζηνζχλεο γηα ηελ έγθξηζε απφθαζεο πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, παξφιν πνπ
ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο δελ εμήγεζε ηνπο ιφγνπο βηαζχλεο γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα.
Ο Ακεξηθαλφο πξφεδξνο θαη ην επηηειείν ηνπ πεξηφδεπε ζε νιφθιεξε ηε ρψξα,
πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ
πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, αθφκε θαη αλ γλψξηδαλ νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη φηη ε
ζχλδεζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ κε ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ ήηαλ
ακθηζβεηνχκελε. Οπζηαζηηθά ηα ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush είραλ
θαηαθέξεη λα εμαπαηήζνπλ, ηφζν ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε, φζν θαη ην
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ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν, φπσο θαη απνδείρζεθε κεηέπεηηα830.
Σν επηηειείν ηνπ George W. Bush πίζηεπε φηη ν θαηάιιεινο ρξφλνο δξάζεο
γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία ήηαλ αθξηβψο κεηά ηελ
επηηπρή ζηξαηησηηθή επηρείξεζε θαηά ηνπ Osama bin Laden ζην Αθγαληζηάλ. Ο
ίδηνο ζεσξεί φηη ην δήηεκα ηνπ Ηξάθ έπξεπε λα είρε ήδε ιπζεί. Σν γεγνλφο φηη γηα
πάλσ απφ κηα δεθαεηία θαη θάηη, ν αληάκ Υνπζεΐλ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηελ
εμνπζία θαηαδείθλπε ηελ απνηπρία ησλ πξνεγνχκελσλ ακεξηθαληθψλ θπβεξλήζεσλ
λα πξνσζήζνπλ ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή.
Ο ίδηνο ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο ζεσξνχζε ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε κηα ελ δπλάκεη
απεηιή γηα ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη
επξχηεξα ζηελ Μέζε Αλαηνιή, ήδε απφ ηελ επνρή πξνεδξίαο ηνπ παηέξα ηνπ,
George W. H. Bush. Σν εξψηεκα ήηαλ θαηά πφζν ε απεηιή απηή δηθαηνινγνχζε ην
θφζηνο κηαο ρεξζαίαο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο ζην Ηξάθ. Σε δεθαεηία ηνπ ‗90, ε
θπβέξλεζε Clinton, δελ πξνρψξεζε ζε άκεζε ζηξαηησηηθή δξάζε θαηά ηνπ
θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, θαζψο έθξηλε φηη ην θφζηνο κηαο ρεξζαίαο
επηρείξεζεο ήηαλ ππεξβνιηθφ. H θπβέξλεζε ηνπ George W. Bush ζεψξεζε φηη κφλν
κηα ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζα απνκαθξχλεη ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε απφ ηελ εμνπζία θαη
ζα δηαζθαιίζεη ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζηε πεξηνρή. Οηηδήπνηε άιιν απιά
δηαησλίδεη ην πξφβιεκα. Σνλ Γελάξε ηνπ 2002, ζε δηάγγεικά ηνπ, ν George W. Bush
ραξαθηήξηζε ην Ηξάθ, ην Ηξάλ θαη ηε Βφξεηα Κνξέα, σο ηνλ «άμνλα ηνπ θαθνχ». Ζ
ηζηνξηθή απηή θξάζε θαζφξηδε ηα εμήο :
1. Σν πξνζδηνξηζκφ ηνπ λένπ δφγκαηνο άζθεζεο ηεο ακεξηθαληθήο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.

Οη ΖΠΑ έρνπλ ππνρξέσζε λα παξεκβαίλνπλ

πνιηηηθά, αιιά θαη ζηξαηησηηθά, ζε θξάηε πνπ ήδε απνηεινχλ ή
κειινληηθά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ απεηιή γηα ηα ακεξηθαληθά
ζπκθέξνληα αλά ηνλ πιαλήηε. Ζ ζηξαηεγηθή ησλ πξνιεπηηθψλ πνιέκσλ
απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. πλεπψο,
ζην πιαίζην απηφ δηθαηνινγείηαη θαη κηα πηζαλή κειινληηθή επίζεζε θαηά
ηνπ Ηξάθ.
2. Σε ζχλδεζε ηνπ Ηξάθ κε ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη άξα ηελ
αλάγθε αλάιεςεο θαηεπείγνπζαο δξάζεο. Ζ έληαμε ηνπ Ηξάθ ζηελ ίδηα
θαηεγνξία κε άιια δχν θξάηε πνπ θαηέρνπλ ήδε φπια καδηθήο
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θαηαζηξνθήο, θαλεξψλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ λα
ελνρνπνηήζεη ην Ηξάθ ζηε δηεζλή θνηλφηεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν
πξφεδξνο George W. Bush ρξεζηκνπνηεί ηα άιια δχν θξάηε, σο
πξφζρεκα, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ηνλ επηθείκελν πφιεκν θαηά
ηνπ Ηξάθ. ε ζρέζε κε ηα άιια δχν θξάηε ην Ηξάθ κπνξεί εχθνια λα
εηηεζεί απφ ηηο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο. Καλέλαο απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο
αμησκαηνχρνπο δελ ζα πξνέβαηλε μαλά ζε πφιεκν κε ηε Βφξεηα Κνξέα,
ελψ ην Ηξάλ κε ηξηπιάζην κέγεζνο απφ ην Ηξάθ θαη κε νξεηλφ έδαθνο είλαη
ζίγνπξν φηη κηα ζηξαηησηηθή επέκβαζε ησλ ΖΠΑ ζα θαηέιεγε ζε
αληαξηνπφιεκν, ρσξίο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα831.
3. Μέξνο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Ηξάθ κε ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο ήηαλ θαη
ε ζχλδεζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ κε ζηειέρε ηεο ηξνκνθξαηηθήο
νξγάλσζεο Al Qaeda. Σν επηρείξεκα ηεο ελνρνπνίεζεο ηνπ Ηξάθ
βαζηδφηαλ ζηελ ππφζεζε φηη, αλ ν Ηξαθηλφο εγέηεο δελ ρξεζηκνπνηνχζε
αλνηθηά ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο πνπ δηέζεηε, ηφηε ζα κπνξνχζε λα
ηα πνπιήζεη ζε ηξνκνθξάηεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ησλ
ΖΠΑ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαίλεηαη κε ην παξαπάλσ επηρείξεκα λα
δηθαηνινγείηαη ε απνηπρία ηεο Αηιαληηθήο πκκαρίαο λα βξεη ηνλ Osama
bin Laden ζην Αθγαληζηάλ, ελψ ηαπηφρξνλα, λνκηκνπνηεί θαη έλα πφιεκν
ζην Ηξάθ, πηζαλφ θξεζθχγεην ηνπ αξρεγνχ θαη άιισλ κειψλ ηεο Al
Qaeda.
Μεηά απφ απηφ ην δηάγγεικα, μεθηλά κηα ζπλερήο θαη αδηάθνπε πξνζπάζεηα
ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush, αιιά θαη ηνπ
ίδηνπ ηνπ Πξνέδξνπ, λα πείζνπλ ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε, ηε δηεζλή θνηλφηεηα,
ηνπο Δπξσπαίνπο ζπκκάρνπο, αθφκε θαη ηνλ αξαβηθφ θφζκν, φρη κφλν γηα ηελ
αλάγθε θαηαζηξνθήο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, αιιά θαη γηα ηελ
απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία ηνπ Ηξάθ. Ζ δαηκνλνπνίεζε ηεο
εηθφλαο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο απνηέιεζε κηα
απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνπαγαλδηζηηθέο πξαθηηθέο, πνπ ρξεζηκνπνίεζε πνηέ ην
ακεξηθαληθφ θπβεξλεηηθφ επηηειείν. Γελ απνηεινχζε κπζηηθφ φηη o πξφεδξνο George
W. Bush, αιιά θαη ην επηηειείν ηνπ, είραλ κηα ηδηαίηεξε έρζξα θαη πξνζσπηθή
εκκνλή κε ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ, μεθεχγνληαο απφ ηα φξηα ηεο ινγηθήο.
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Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη θαηαθέξλνπλ λα ζέζνπλ ην δήηεκα ηνπ Ηξάθ,
γηα κηα αθφκε θνξά, ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, θπξίσο γηα λα επηζεκαλζεί
ε επηθηλδπλφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ γηα ηελ αλζξσπφηεηα, αιιά
θαη γηα λα ηνληζζεί ε αδξάλεηα θαη ε απξνζπκία ηνπ ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο λα
αθνπιηζζεί εηξεληθά φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Γηα ηειεπηαία θνξά, δίλεηαη ζηνλ
Ηξαθηλφ εγέηε έλα ρξνληθφ πεξηζψξην λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ ΟΖΔ
γηα ηελ εχξεζε θαη άκεζε θαηαζηξνθή φισλ ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο.
Οπζηαζηηθά, νη ζηφρνη ηεο ακεξηθαληθήο αληηπξνζσπείαο, ήηαλ νη εμήο:
1. Ζ έγθξηζε ελφο λένπ ςεθίζκαηνο ηνπ ΟΖΔ, ε αζέηεζε ηνπ νπνίνπ ζα
εμαζθάιηδε νκφθσλα ηελ θήξπμε πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, ζηνπο θφιπνπο
ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο
2. Δπίδεημε ηεο ζεκαζίαο πνπ δίλεη κηα ππεξδχλακε, φπσο νη ΖΠΑ, ζηνλ
ξφιν θαη ζηε δξάζε πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ζηε δηεζλή ζθελή νη δηεζλείο
νξγαληζκνί, φπσο ν ΟΖΔ, αθφκε θαη αλ απηφ απνηειεί απιψο πξφζρεκα.
3. Αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ δίλεηαη γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ κέζσ
ησλ επηζεσξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί ιεπηνκεξέζηεξα ε
ζηξαηησηηθή επηρείξεζε. Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη δελ ππνιφγηδαλ φηη
ν αληάκ Υνπζεΐλ ζα θαηάθεξλε λα αθνπιηζζεί εηξεληθά, αθφκε θαη αλ
έδεηρλε θαιή δηάζεζε ζπλεξγαζίαο. Καζψο ε απφθαζε γηα ηνλ πφιεκν
είρε ήδε παξζεί απφ ην ακεξηθαληθφ επηηειείν, κε ή ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ε νπνηαδήπνηε ζηάζε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε άθελε
αδηάθνξνπο ηνπο Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο.
4. Δμαζθάιηζε κηαο ζπκκαρίαο επξσπατθψλ θαη αξαβηθψλ θξαηψλ ζηελ
απφθαζε γηα πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, ζε πεξίπησζε πνπ ν Ηξαθηλφο εγέηεο
δελ ζπκκνξθσλφηαλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ςεθίζκαηνο 1441 ηνπ ΟΖΔ.
Σν πξφβιεκα γηα ην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ ήηαλ φηη ε
δηπισκαηία, αιιά θαη ε πίεζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο απέλαληη ζην Ηξάθ άξρηζε λα
απνδίδεη. Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη δελ ππνιφγηδαλ φηη νη επηζεσξήζεηο ζα είραλ
νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. Οη εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο δελ είραλ απνδείμεη θάηη
ηέηνην. Γηα κηα νιφθιεξε δεθαεηία, ν Ηξαθηλφο εγέηεο δελ έδεημε δηάζεζε
ζπλεξγαζίαο κε ηνπο επηζεσξεηέο. πλεπψο, δελ ππήξρε θάηη δηαθνξεηηθφ, θαηά ηνπο
Ακεξηθαλνχο ιήπηεο απνθάζεσλ, ψζηε λα πεξηκέλνπλ κηα δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.
Χζηφζν, νη Δπξσπαίνη, παξαδνζηαθά ζχκκαρνη ησλ ΖΠΑ, θαίλεηαη λα είλαη
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αληίζεηνη ζηελ αλαγθαηφηεηα ελφο πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, ηε ζηηγκή πνπ εηξεληθά
κπνξεί λα επηηεπρζεί ν αθνπιηζκφο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. Υσξίο ηελ
παξνπζία απηψλ απνδείμεσλ χπαξμεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, κηα
ζηξαηησηηθή επέκβαζε απιά απνηειεί πξφζρεκα, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ ηα
ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. Οη Δπξσπαίνη ζεσξνχζαλ φηη ν πξαγκαηηθφο ζηφρνο ηεο
ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο θαηά ηνπ Ηξάθ ήηαλ ε απνκάθξπλζε ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ, πξνθεηκέλνπ κηα δεκνθξαηηθά εθιεγκέλε θηινδπηηθή ηξαθηλή
θπβέξλεζε, λα εμαζθαιίδεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, κέζσ ηεο απξφζθνπηεο πξφζβαζεο ησλ
ακεξηθαληθψλ εηαηξηψλ ζηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ Ηξάθ.
Ζ αδπλακία ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ λα εξκελεχζνπλ θαη λα
εθηηκήζνπλ ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ,
ηνπο νδήγεζε ζε κηα καθξνρξφληα θαηνρή ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζην Ηξάθ, κε
ηεξάζηην θφζηνο. Ζ κεηάβαζε απφ ηα επί δεθαεηίεο δηθηαηνξηθά θαζεζηψηα ζε
δεκνθξαηηθά εθιεγκέλεο θπβεξλήζεηο δελ είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηε
κία ζηηγκή ζηελ άιιε. Ο αξαβηθφο θφζκνο έρεη κηα δηθή ηνπ πνιηηηθή θνπιηνχξα θαη
ηδηαηηεξφηεηα. Ζ ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ Ηξάθ δελ καο έρεη επηδείμεη θαλέλα
παξάδεηγκα δεκνθξαηηθήο θαη εηξεληθήο αιιαγήο ζηελ πνιηηηθή εμνπζία. Ζ
απνρψξεζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ δελ ζεκαίλεη φηη ζα αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηε
κεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία.
Οη ΖΠΑ θαη νη ζχκκαρνί ηνπο πξνρσξνχλ ζε κηα ρεξζαία επέκβαζε θαηά ηνπ
Ηξάθ, ελάληηα ζηε ζέιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, ελάληηα ζηε
βνχιεζε ηεο παγθφζκηαο θνηλήο γλψκεο, ρσξίο ηε ζηξαηησηηθή βνήζεηα απφ ηελ
Σνπξθία θαη παξά ηηο έληνλεο αλεζπρίεο ηεο ακεξηθαληθήο θνηλήο γλψκεο θαη ησλ
αξαβηθψλ θξαηψλ.
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Όγδοη Ενότητα
Ο Σξίηνο Πόιεκνο ηνπ Κόιπνπ (Ιξάθ-ΗΠΑ, 2003)
1. Η ρεξζαία ζηξαηησηηθή Δπηρείξεζε, «Απειεπζέξσζε ηνπ
Ιξάθ» (Iraqi Operation Freedom), (17/03/2003-1/5/2003)

1.1.

Η ζηξαηησηηθή ηζρύο ησλ αληηκαρόκελσλ δπλάκεσλ

Ο Σξίηνο Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ απνηέιεζε αλακθίβνια έλαλ αζχκκεηξν
πφιεκν κε φξνπο ζηξαηησηηθήο θαη ηερλνινγηθήο ηζρχνο. Ζ επηρείξεζε
«Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» απνθαιχπηεη ηνλ επξχηεξν δηεπζπληηθφ εγεκνληθφ ξφιν,
πνπ έρνπλ επηιέμεη νη ΖΠΑ λα παίμνπλ, σο κνλαδηθή ππεξδχλακε ζην παγθφζκην
άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα. Παξάιιεια, ν πφιεκνο ησλ ΖΠΑ θαηά ηνπ Ηξάθ γηα
δεχηεξε θνξά, απνηέιεζε ζηελ πξάμε κηα επαλάζηαζε ζε ζέκαηα ζηξαηησηηθήο
ηζρχνο, ελψ ζπλέβαιε ζηε κεηεμέιημε ηεο ζηξαηησηηθήο ηερλνινγίαο ησλ ΖΠΑ832.
ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ (1990-91), νη ΖΠΑ θαη νη ζχκκαρνί ηνπο
δίλνπλ ηνλ φξν Δπηρείξεζε «Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ», ελψ ν Ηξαθηλφο εγέηεο δίλεη
ηνλ φξν «Μεηέξα φισλ ησλ καρψλ». Απηφο ν εκθαηηθφο ηίηινο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ απνθαιχπηεη ηε δηάζηαζε πνπ ζέιεη λα δψζεη ν ίδηνο γηα ηε ζθνδξφηεηα
ησλ πνιέκσλ ησλ κηθξψλ θξαηψλ, φπσο ην Ηξάθ, κε κηα ππεξδχλακε, φπσο νη
ΖΠΑ. ε δειψζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε απέλαληη ζηνπο πνιίηεο ηνπ, δηαθξίλεηαη ε
ζηγνπξηά ηνπ γηα ηε λίθε, φρη θπζηθά κε φξνπο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, αιιά κε βάζε
ηελ επηβίσζε ή φρη ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Ba‘ath: «εγγπφκαζηε ηε λίθε, επεηδή
αθξηβψο ζηεθφκαζηε απέλαληη ζε 30 έζλε θαη απηφ ζα πξέπεη λα καο θάλεη
πεξήθαλνπο»833. Γειαδή, αλεμάξηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ πνιέκνπ, αλ
επηβηψζεη ην Ηξάθ θαη ην Καζεζηψο ηνπ Ba‘ath, ηφηε είλαη ληθεηέο. Καη πξάγκαηη,
ππφ απηά ηα δεδνκέλα, ην Ηξάθ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ είρε θεξδίζεη ηνλ Γεχηεξν
Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 1990-91.
ηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ (2003), ν αληάκ απαληά ζηνλ φξν ησλ
832

James A. Russell, ―Strategy, Security, and War in Iraq: The United States and the Gulf in the 21th
Century‖, Cambridge Review of International Affairs, vol. 18, No. 2, July 2005, p.1-2.
833
Iraqi Research and Documentation Project‘s Kuwait Data Set, Folder 90809 file 681-1-1-3,pp. 4-7,
accessed at: http://www.fas.harvard.edu/~irdp.>
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ΖΠΑ, Δπηρείξεζε «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» (Operation Iraqi Freedom), κε ηνλ
επίζεο εκθαηηθφ φξν «Ζ ηειηθή κάρε» (The Defining Battle), πξνθεηκέλνπ λα
θηλεηνπνηήζεη ηνπο πνιίηεο ηνπ απέλαληη ζηνλ επεξρφκελν πφιεκν. Πηζαλφλ, απηή
ε ξεηνξηθή θξάζε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θαλέξσλε φηη απηφο ν πφιεκνο ζα ήηαλ ε
απνθαζηζηηθή κάρε γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ηξαθηλνχ θαζεζηψο.
Οη ΖΠΑ θαη νη ζχκκαρνί ηνπο θαηέθηεζαλ ηε Βαγδάηε ζε κφιηο 21 εκέξεο
κεηά ηελ έλαξμε ησλ ερζξνπξαμηψλ θαη ρξεηάζηεθαλ ρξνληθά αθφκε κηα εβδνκάδα,
γηα λα νινθιεξσζεί ε επηρείξεζε «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ». Ζ λίθε ησλ ΖΠΑ
επηζθξαγίζηεθε κε ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, ηελ 1ε Μαΐνπ
2003. Δθείλε ηελ εκέξα, ν George W. Bush, δήισλε: «Ζ κάρε ηνπ Ηξάθ είλαη κηα
κφλν λίθε ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ μεθίλεζε ηελ 11ε επηεκβξίνπ
2001 θαη ζπλερίδεηαη αθφκε»834. ε ιηγφηεξν απφ δέθα (10) εκέξεο ζε ζχγθξηζε κε
ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ην 1991, νη ΖΠΑ απνκάθξπλαλ ηνλ αληάκ
Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία θαη αλέθηεζαλ ηνλ έιεγρν ηεο ρψξαο835.
ε ζχγθξηζε κε ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ (1990-91), νη ΖΠΑ θαη νη
ζχκκαρνί ηνπο ζπκκεηείραλ ζε κηα επξείαο θιίκαθαο ρεξζαία ζηξαηησηηθή
επηρείξεζε θαηά ηνπ Ηξάθ. Ζ ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή ηζρχο εθείλε ηελ επνρή
απνηεινχληαλ απφ καδηθέο δπλάκεηο εδάθνπο θαη αέξνο κε εμνπιηζκνχο ηειεπηαίαο
ηερλνινγίαο. Ζ ηξαθηλή ζηξαηησηηθή ηζρχο ζε κέγεζνο βξηζθφηαλ ζην ίδην επίπεδν
κε απηή ησλ Ακεξηθαλψλ, ζε ηερλνινγία φκσο πζηεξνχζε ζεκαληηθά. Οη
ακεξηθαληθέο δπλάκεηο ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ έμη (6) εβδνκάδεο ζπλερφκελσλ
αεξνπνξηθψλ επηδξνκψλ θαη κφιηο ηέζζεξηο (4) εκέξεο ρεξζαίσλ ζπγθξνχζεσλ,
πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξψζνπλ ην Κνπβέηη θαη λα απνδεθαηίζνπλ ηε ζηξαηησηηθή
ηζρχ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.
ε ζχγθξηζε κε ηελ επηρείξεζε «Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ» (Desert Storm),
ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 1990-91, ην ζηξαηησηηθή δφγκα πνπ
εθαξκφζζεθε ζηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ζηελ επηρείξεζε «Απειεπζέξσζε
ηνπ Ηξάθ» παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη θαη ην
ζεκείν ηξηβήο κεηαμχ ηνπ ηξαηεγνχ Tommy Franks θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Δμσηεξηθψλ,Colin Powell.
Ο Colin Powell, σο Αξρεγφο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ησλ ΖΠΑ θαηά ηνλ
834

Karen De Young, ―Bush Proclaims Victory in Iraq‖, Washington Post, 2nd May 2003,
www.washingtonpost.com.
835
Thomas Evan &Martha Brant, ―The Education of Tommy Franks‖, Newsweek, 19th May 2003.
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Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 1990, ζεσξνχζε φηη ε επηηπρία κηαο ζηξαηησηηθήο
επηρείξεζεο θξηλφηαλ απφ ηε δχλακε ησλ καδηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ ρεξζαίσλ
δπλάκεσλ θαη απφ ηελ πξναπαηηνχκελε εζληθή ζπλνρή φισλ ησλ ππφινηπσλ
ζηξαηησηηθψλ ζσκάησλ. Καηά ζπλέπεηα, ε επηρείξεζε «Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ»
μεθίλεζε αξρηθψο κε ηε ζπκβνιή ησλ αεξνπνξηθψλ επηδξνκψλ θαη ελ ζπλερεία,
αθνινχζεζαλ νη ρεξζαίεο δπλάκεηο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Κνπβέηη απφ ην
Ηξάθ. Σν απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ, αλ θαη ληθεθφξν γηα ηηο ΖΠΑ θαη ηνπο
ζπκκάρνπο ηνπο, ζηηγκαηίζηεθε απφ ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ
κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ μεξάο θαη αέξνο. χκθσλα κε ηνλ

ηξαηεγφ Norman

Schwarzkopf, ην ρξνληθφ πιαίζην κεηαμχ παχζεο ησλ αεξνπνξηθψλ επηδξνκψλ θαη
έλαξμεο ησλ ρεξζαίσλ επηρεηξήζεσλ, έδσζε ζηα ηξαθηλά ζηξαηεχκαηα ηε
δπλαηφηεηα λα ππξπνιήζνπλ πεηξειαηνπεγέο θαη λα αδεηάζνπλ εθαηνκκχξηα
γαιφληα πεηξειαίνπ ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν θαζψο νπηζζνρσξνχζαλ836.
Γεθαηξία ρξφληα κεηά, ν ηξαηεγφο Tommy Franks, Γηνηθεηήο ησλ ελφπισλ
ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζην Ηξάθ, πηζηεχεη φηη ε λίθε κηαο ζηξαηησηηθήο
επηρείξεζεο δελ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ησλ καδηθψλ δπλάκεσλ ηνπ ζηξαηνχ, αιιά
ζηελ ηαπηφρξνλε θαη νξγαλσκέλε δξάζε φισλ ησλ δπλάκεσλ, ζηξαηνχ, αεξνπνξίαο
θαη λαπηηθνχ, ζην πιαίζην κηαο γεληθεπκέλεο επίζεζεο πνπ ζηφρν έρεη λα μαθληάζεη
ηνλ αληίπαιν θαη ηνλ αηθληδηάζεη. Ο ίδηνο ν ηξαηεγφο Tommy Franks,
παξνπζηάδνληαο ην ζρέδην επίζεζεο γηα ηελ επηρείξεζε «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ»,
ζην Δζληθφ πκβνχιην ησλ ΖΠΑ, ην επηέκβξην ηνπ 2002, πξνζπαζεί λα δψζεη ζε
γεληθέο γξακκέο ην λέν ζηξαηησηηθφ δφγκα ησλ ΖΠΑ: «...πξνρσξνχκε ζηε δξάζε
πέληε

ηαπηφρξνλσλ

επηρεηξεζηαθψλ

απνδηνξγαλψζνπλ ηνλ ερζξφ.

κεηψπσλ

...πνπ

ζηφρν

έρνπλ

λα

Απηφ δεκηνπξγεί νξκή. Σνπνζεηνχκε φιεο καο ηηο

δπλάκεηο βαζηά ζην έδαθνο ηνπ ερζξνχ, θηλνχκαζηε κε ηέηνηα ηαρχηεηα πνπ δελ
αθήλνπκε ζηνπο Ηξαθηλνχο ρξφλν γηα λα αληηδξάζνπλ. Όηαλ ηειηθά θάλνπλ θίλεζε,
γίλνληαη ζηφρνο ησλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ππξψλ ηνπ ππξνβνιηθνχ…H
ηαρχηεηα ζθνηψλεη ηνλ ερζξφ... Ζ ηαρχηεηα θαη ε νξκή απνηεινχλ ηα θιεηδηά
δξάζεο.»837.
Απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ επηρείξεζε «Απειεπζέξσζε ηνπ
836

Williamson Murray, Robert H. Scales, Jr., The Iraq War, A Military History, The Belknap Press of
Harvard University Press, USA, 2003, p.55-56. Βι. επίζεο, Norman H. Schwarzkopf with Peter Petre,
It Doesn‟t Take a Hero, New York, Bantam Books, 1992.
837
General Tommy Franks with Makolm McConnell, American Soldier, HarperCollins Publishers Inc.,
New York, USA, 2004,p. 395-397.
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Ηξάθ» ππήξμαλ αληηδξάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ απηή ζα δηεμάγνληαλ 838.
Καηά ηνλ ζηξαηεγφ Ξεξάο, Gen. Richard B. Myers, «ν ζηφρνο είλαη κηα ζχληνκε
ζχγθξνπζε, ε νπνία ζα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηνλ 43 εκεξψλ πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ ην 1991»839. Σν ζρέδην δξάζεο ζέηεη ζην πεξηζψξην, φρη κφλν ηε καδηθφηεηα
ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ην πιαίζην πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ επηρείξεζε
Desert Storm, ην 1991, δειαδή ηηο δηαδνρηθέο ελαέξηεο θαη ρεξζαίεο επηρεηξήζεηο.
Ο ζηφρνο είλαη λα επηρεηξεζεί ηαπηφρξνλε αεξνπνξηθή θαη ρεξζαία επίζεζε θαηά
ηνπ Ηξάθ, πξηλ αθφκε αλαπηπρζνχλ φιεο νη δπλάκεηο ζην ερζξηθφ έδαθνο, θαη
θπζηθά πξηλ πξνιάβεη λα αλαζπγθξνηήζεη ηεο δπλάκεηο ηνπ ν Ηξαθηλφο εγέηεο.
Κάηη ηέηνην ζα αηθληδίαδε θαη ζα παξαπιαλνχζε ηε ζηξαηησηηθή δηνίθεζε ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε840.
Ζ αλαινγία ησλ δπλάκεσλ ζηα πεξίρσξα ηεο Βαγδάηεο ην 2003 είλαη ζαθψο
κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε απηή ηνπ 1991. Χζηφζν, νη ζηξαηησηηθνί εμνπιηζκνί είλαη
επηρεηξεζηαθά πην νξγαλσκέλνη θαη ηερλνινγηθά πην εμειηγκέλνη. Ο πξψελ
Αλψηαηνο Γηνηθεηήο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ησλ ΖΠΑ (CENTCOM), Josheph P.
Hoar, επηθξίλνληαο ην κηθξφ κέγεζνο ησλ απαηηνχκελσλ ζηξαηεπκάησλ γηα ηελ
εθζηξαηεία θαηά ηνπ Ηξάθ, δήισλε ηα εμήο: « ην 1991 (ζην Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ), ε επηρείξεζε Desert Storm δηέζεηε επηά (7) κεξαξρίεο ηνπ ζηξαηνχ, δχν (2)
κεξαξρίεο πεδνλαπηψλ, κηα (1) βξεηαληθή θαη κηα (1) γαιιηθή κεξαξρία θαζψο θαη
αλάινγεο δπλάκεηο απφ ηνπο άξαβεο ζπκκάρνπο, πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζεί ην
Κνπβέηη, κηα ρψξα πεξίπνπ ζην κέγεζνο ηνπ New Jersey. ε αληίζεζε (κε ηνλ Σξίην
Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, 2003), ε Δπηρείξεζε «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» δηέζεηε
ιηγφηεξεο απφ πέληε (5) κεξαξρίεο: ηξεηο (3) ακεξηθάληθεο, κηα (1) βξεηαληθή θαη δχν
(2) μερσξηζηέο ακεξηθάληθεο ηαμηαξρίεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηεζεί κηα ρψξα ζην
κέγεζνο ηεο Καιηθφξληαο»841.
Ο Γηνηθεηήο ηνπ 5νπ ψκαηνο ηξαηνχ, General William Wallace, δήισλε
κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ: « ε εληχπσζε πνπ έρνπκε απφ ζπλνκηιίεο κε Ηξαθηλνχο
θξαηηθνχο ππαιιήινπο είλαη φηη θάπνηνη αλακέλνπλ κηα παξφκνηα επηρείξεζε Desert
838

John Keegan, ―Heavy‘ Invasion is Best Option‖, London Daily Telegraph, 6th August 2002,
www.dailytelegraph.com., Thomas E. Ricks, ―Some Top Military Brass Favor Status Quo in Iraq‖,
Washington Post, 28th July 2002, www.washingtonpost.com.
839
Eric Schmitt, ―Top General Concedes Bombardment did not Fully Meet Goal‖, The New York
Times, 26th March 2003, www.nytimes.com.
840
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Storm, αθνινπζνχκελε απφ κηα καθξά πεξίνδν ελαέξησλ βνκβαξδηζκψλ... αληηζέησο,
μεθηλήζακε ηε ρεξζαία επηρείξεζε πνιχ πξηλ ηελ ελαέξηα θαη ζέισ λα πηζηεχσ φηη
θάηη ηέηνην μάθληαζε πνιινχ Ηξαθηλνχο ζηξαηησηηθνχο, νη νπνίνη βξέζεθαλ λα
αληηκεησπίδνπλ ηα ακεξηθαληθά ηαλθο αξθεηά λσξίο ζηνλ πφιεκν»842.
Μέρξη ηελ έλαξμε ηεο Operation Iraqi Freedom, δειαδή ρξνληθά κέρξη ηελ
20ε Μάξηηνπ 2003, παξαηάρζεθαλ θαη ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 290.000 ζηξαηεχκαηα
ζηε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ καδί κε ηε δχλακε ησλ ζπκκάρσλ843. Σν ζρέδην
δξάζεο Hybrid 1003V, ην νπνίν ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ην Σξίηνπ Πνιέκνπ ηνπ
Κφιπνπ κεηνλνκάζηεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ ακεξηθαλφ Πξφεδξν, George W. Bush, ζε
«Δπηρείξεζε γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ», (Operation Iraqi Freedom), ήηαλ
έλα αξθεηά ζχλζεην πιάλν δξάζεο. Ο Πξφεδξνο George W. Bush θαη ην επηηειείν
ηνπ δηαθήξπηηαλ ζε φινπο ηνπο ηφλνπο φηη ζηφρνο απηήο ηεο εθζηξαηείαο δελ ήηαλ ε
εδαθηθή θαηάθηεζε ηνπ Ηξάθ θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ ηνπ
πεγψλ, αιιά ε απειεπζέξσζε ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηψλ θαη νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε
απφ ηελ απεηιή ρξήζεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, φηαλ απηά βξεζνχλ ζε ρέξηα
ηξνκνθξαηψλ844.
ην πεδίν κάρεο, ε 3ε Μεραλνθίλεηε Μεξαξρία Πεδηθνχ (3rd Mechanized
Infantry Division) ζπληζηνχζε ηελ πην ηζρπξή νκάδα ζην δξφκν απφ ην Κνπβέηη
πξνο ηε Βαγδάηε. Ζ νκάδα απηή θηλνχκελε απφ ην λφηην ηκήκα ηνπ Ηξάθ, δπηηθά
ηνπ Δπθξάηε θαη ελ ζπλερεία, θαηεπζπλφκελε βνξεηναλαηνιηθά, ζηφρν είρε ηελ
απειεπζέξσζε ηεο Βαγδάηεο. Σε βάζε ηεο κεξαξρίαο απνηεινχζαλ πεξίπνπ 270
Abrams ηαλθο, παξέρνληαο άκεζε ηζρπξή δχλακε ππξφο. Πεξίπνπ 200 Bradley
ηεζσξαθηζκέλα θαη εμνπιηζκέλα κε ηερλνινγία αξίζηεο αθξίβεηαο ζηφρνπ
πξνζέθεξαλ επηπιένλ ζηήξημε ζην πεδίν ηεο κάρεο. Σαπηφρξνλα, ηελ 3ε κεξαξρία
ζπλνδεχνπλ Apache ειηθφπηεξα, θαζψο θαη ε κεξαξρία ππξνβνιηθνχ, ε νπνία
κπνξνχζε λα ηεζεί άκεζα ή έκκεζα ζηε δηάιπζε ηεο φπνηαο ηξαθηλήο αληίζηαζεο.
Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο, νη ρεξζαίεο δπλάκεηο ππνζηεξίδνληαλ ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο ζπκκαρηθέο αεξνπνξηθέο δπλάκεηο845.
Ζ 101ε Πηέξπγα Μάρεο (101st Airborne Division) δελ δηέθεξε ζεκαληηθά ζε
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επίπεδν νξγάλσζεο. Σε ζέζε ησλ Abrams ηαλθο θαη ησλ ηεζσξαθηζκέλσλ Bradleys,
έρεη ιάβεη ε δχλακε ησλ Apache ειηθνπηέξσλ. Ζ ηζρχο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ ειηθνθφξσλ βαζίδεηαη ζηνπο εμειηγκέλνπο ηερλνινγηθά εμνπιηζκνχο ηνπο. Σα
ειηθφπηεξα Apache είλαη εμνπιηζκέλα κε laser θαηεπζπλφκελνπο ππξαχινπο
Hellfire, νη νπνίνη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαζηξνθήο θάζε είδνπο θηλνχκελνπ ή
ζηαζεξνχ ζηφρνπ, ρσξίο λα γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηα ξαληάξ ησλ Ηξαθηλψλ. Οη
ελαέξηνη ειηγκνί επηηξέπνπλ ζηα ρεξζαία ζηξαηεχκαηα λα θηλνχληαη κε επθνιία θαη
ηαρχηεηα, θαηαζηξέθνληαο ηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ ηνπ αληηπάινπ, θαζψο θαη ηε
θεληξηθή ηνπ δηνίθεζε, ράλνληαο ηνλ έιεγρν.
Σν 1ν Δθζηξαηεπηηθφ ψκα Πεδνλαπηψλ (1st Marine Expeditionary Force),
πνπ απνηειείηαη απφ ηξία (3) ζπληάγκαηα πεδηθνχ θαη απφ έλα (1) ζχληαγκα
ππξνβνιηθνχ, κεγέζνπο κηαο ζηξαηησηηθήο ηαμηαξρίαο, ππνζηεξηδφηαλ απφ ηε δηθή
ηνπ αεξνπνξηθή δχλακε. Καζέλα απφ ηα ηξία ζπληάγκαηα πεδηθνχ απνηεινχληαλ
απφ ηξία (3) ηάγκαηα πεδηθνχ. ηφρνο ησλ πεδνλαπηψλ θαη ηνπ ζηξαηνχ ήηαλ λα
θαηαζηξέςνπλ ηηο αληηζηάζεηο ησλ ηξαθηλψλ νκάδσλ ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο,
λφηηα ηεο Βαγδάηεο846.
Ζ 4ε Μεξαξρία Πεδηθνχ ήηαλ παξφκνηα ζε νξγάλσζε θαη απνζηνιή κε ηελ 3ε
Μεξαξρία Πεδηθνχ. Αλ νη Σνχξθνη είραλ ζπλεξγαζηεί κε ηηο ΖΠΑ θαη ζπκκεηείραλ
ζην ζρέδην δξάζεο θαηά ηνπ Ηξάθ, ε 4ε Μεξαξρία ζα είρε πεξάζεη ζην βφξεην Ηξάθ
θαη ζα είρε ρσξίο ακθηβνιία απειεπζεξψζεη ηε γελέηεηξα πφιε ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ, Tikrit, ζην δξφκν πξνο ηε Βαγδάηε. Απφ φιεο ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο,
ε 4ε Μεραλνθίλεηε Μεξαξρία δηέζεηε ηνλ θαιχηεξν ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο
εμνπιηζκφ. Οη δηνηθεηέο ηεο κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο θηλήζεηο ησλ
νρεκάησλ ηνπο κεηψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο ιάζνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ε ςεθηνπνίεζε
παξείρε ηε δπλαηφηεηα κηαο πιήξνπο ζπληνληζκέλεο εηθφλαο ηνπ ηη αθξηβψο
δηεμάγνληαλ ζην πεδίν ηεο κάρεο. Σν γεγνλφο φηη ζηηο 19 Μαξηίνπ 2003, κεηά ηελ
άξλεζε ηεο Σνπξθίαο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Δπηρείξεζε «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ»,
ε κεξαξρία κεηέθεξε ζηξαηεχκαηα θαη εμνπιηζκφ ζην Κνπβέηη, αλακθίβνια
παξαπιάλεζε εζθεκκέλα ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε θαη ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ, πηζηεχνληαο
φηη ηειηθά ε ακεξηθαληθή επίζεζε είρε αλαβιεζεί θαη επνκέλσο ζα θέξδηδαλ θαη
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άιιε πίζησζε ρξφλνπ847.
Οη Βξεηαλνί ζχκκαρνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπηρείξεζε «Απειεπζέξσζε ηνπ
Ηξάθ» κε κηα Σεζσξαθηζκέλε Μεξαξρία, αιιά θαη κε κνλάδεο ηνπ Βαζηιηθνχ
Ναπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο, ζπλνιηθήο κάρηκεο δχλακεο 47.000 αλδξψλ848. Ζ 1ε
βξεηαληθή Σεζσξαθηζκέλε Μεξαξρία ( 1st Armored Division), δηαζέηεη πεξίπνπ
25.000 Βξεηαλνχο ζηξαηηψηεο. ηφρνο ηεο κεξαξρίαο απηήο ήηαλ λα ζπκκεηάζρεη
ζηηο επηρεηξήζεηο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Ηξάθ. Χζηφζν, ε αξλεηηθή ζηάζε ηεο
Σνπξθίαο άιιαμε ηα ζρέδηα ησλ ζπκκάρσλ. Με θχξην εκπφδην ηνλ ίδην ηνλ ρξφλν,
νη Βξεηαλνί ζχκκαρνη θαηέβαιαλ ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο λα παξαηάμνπλ ηα
ζηξαηεχκαηά ηνπο ζηα ζχλνξα κε ην Κνπβέηη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ρεξζαίσλ
επηρεηξήζεσλ. ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 1991, νη Βξεηαλνί
ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ είθνζη (20) εβδνκάδεο λα κεηαθηλήζνπλ κηα κεξαξρία ζηε
πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. ηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 2003, κέζα ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εβδνκάδσλ (έλαξμε απφ ηνλ Γεθέκβξην 2002), ηα
βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα βξίζθνληαλ ζε ζέζεηο κάρεο849.
Ζ βξεηαληθή 1ε Σεζσξαθηζκέλε Μεξαξρία απνηεινχληαλ απφ ηξεηο (3)
δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο ηαμηαξρίεο: ηελ 7ε Σεζσξαθηζκέλε, ηελ 16ε Πηέξπγα
Μάρεο θαζψο θαη ην 3ν ψκα Καηαδξνκέσλ. Ζ 7ε Σεζσξαθηζκέλε Σαμηαξρία ζε
ηζρχ ήηαλ αλάινγε ηεο 3εο Μεραλνθίλεηεο Μεξαξρίαο Πεδηθνχ, ελψ απνηεινχληαλ
απφ ηαλθο ηχπνπ Challenger ΗΗ (παξφκνηαο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Abrams
ηαλθο).

Ζ 16ε Πηέξπγα Μάρεο, επίζεο ζε νξγάλσζε θαη εμνπιηζκφ ήηαλ

ηζνδχλακε ηεο 101ε Πηέξπγα Μάρεο κε επηπιένλ νκάδεο αιεμηπησηηζηψλ θαη
ειηθνπηέξσλ. Σέινο, ην 3ν ψκα Καηαδξνκέσλ, απνηεινχληαλ απφ ην 40ν θαη 42ν
ψκα Καηαδξνκέσλ ηνπ Βαζηιηθνχ Ναπηηθνχ, ηα νπνία ήηαλ εθπαηδεπκέλα λα
παίμνπλ ακθίβην ξφιν, παξφκνην Ακεξηθαλψλ Πεδνλαπηψλ850.
Απηέο νη δηαθνξεηηθέο ηαμηαξρίεο ηεο βξεηαληθήο Μεξαξρίαο ζπλεξγάδνληαη
κε άςνγν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα θπξηαξρήζνπλ ζην λφηην ηκήκα ηνπ Ηξάθ θαη λα
δηεπθνιχλνπλ ηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή δηέιεπζε ησλ ακεξηθαληθψλ
ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ζην δξφκν πξνο ηελ απειεπζέξσζε ηεο Βαγδάηεο. Οη
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βξεηαληθέο δπλάκεηο εθθαζάξηζαλ ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηε Basra, θαηαζηξέθνληαο
ζεκαληηθέο ηξαθηλέο δπλάκεηο αληίζηαζεο, πνιηνξθψληαο θαη θεξδίδνληαο ηελ πφιε.
Σαπηφρξνλα, παξείραλ ζηήξημε ζηηο ακεξηθαληθέο νκάδεο πεδνλαπηψλ, ελψ θαζ‘
φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» ην επίπεδν
ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ακεξηθαληθψλ θαη βξεηαληθψλ δπλάκεσλ
ππήξμε παξαδεηγκαηηθφ.
ηηο αξρέο Μαξηίνπ 2003, νη ζπκκαρηθέο εηδηθέο δπλάκεηο είραλ ππφ ηνλ
έιεγρφ ηνπο ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Ηξάθ, απνκαθξχλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην ηξαθηλφ
θαζεζηψο λα αληηδξάζεη θαη θπξίσο λα ρξεζηκνπνηήζεη ππξαχινπο κεγάινπ
βειελεθνχο θαηά ηνπ Ηζξαήι θαη ηα Ηνξδαλίαο. Αθφκε, είραλ ήδε μεθηλήζεη
επηρεηξήζεηο απνθνπήο αλεθνδηαζκνχ ησλ ηξαθηλψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηε πξία.
ην βνξξά, εηδηθέο κπζηηθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο θηλεηνπνηνχζαλ ηνπο Κνχξδνπο
αληάξηεο θαηά ηνπ ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο, ελψ ζηφρνο ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ
ήηαλ ε θαηαζηξνθή ησλ ηξαθηλψλ δπλάκεσλ, ε θαηάθηεζε ηνπ Kirkuk θαη ηεο
Μνζνχιεο. Ζ απνκάθξπλζε ηεο πηζαλφηεηαο αλάθιεμεο ησλ πεηξειαηνπεγψλ ζηε
γελέηεηξα πφιε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηνπο Ηξαθηλνχο, ππήξμε πξσηαξρηθφο
ζηφρνο ησλ ρεξζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Ηξάθ. ην λφηην Ηξάθ, νη
ζπκκαρηθέο δπλάκεηο έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ θηλδχλνπ
αλάθιεμεο ησλ ηξαθηλψλ πεηξειατθψλ απνζεκάησλ απφ ηνλ ηξαθηλφ ζηξαηφ. Μφιηο
ελλέα

(9)

απφ

ηηο

1.057

πεηξειαηνπεγέο

ηεο

πεξηνρήο

ππξπνιήζεθαλ,

απνδεηθλχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλεθηηθή δξάζε ησλ ζπκκαρηθψλ
δπλάκεσλ851.
ηηο κάρεο ηνπ 21νπ αηψλα, νη ρεξζαίεο δπλάκεηο ππνζηεξηδφκελεο απφ καδηθή
αεξνπνξηθή ηζρχ, ζα κπνξνχζαλ λα θηλνχληαη γξήγνξα θαη βαζηά ζην θέληξν ησλ
δπλάκεσλ ηνπ αληηπάινπ, έηζη ψζηε ν ρξφλνο θαη ε απφζηαζε λα απνθξνχζνπλ
ηνπο ακπληηθνχο ειηγκνχο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ φπνηα αληίδξαζε ηνπ αληηπάινπ ζα
κπνξνχζε λα αληηκεησπηζζεί κέζσ ηεο δχλακεο ηνπ ππξνβνιηθνχ θαη ησλ
αεξνπνξηθψλ επηδξνκψλ. Καηά ηνλ ηξαηεγφ Tommy Franks: «Ζ ηαρχηεηα ειηγκψλ
απνηειεί ην κεγαιχηεξν αηνχ ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ. Αλ ηα ρεξζαία
ζηξαηεχκαηα θαηαθέξνπλ λα θξαηήζνπλ απηήλ ηελ ηαρχηεηα δξάζεο γηα κέξεο θαη
λχρηεο κέρξη ην ηέινο, ζα έρνπλ θεξδίζεη ην πιενλέθηεκα, ελψ ε νξκή καο ζα
851

Coordinated by Ronald O‘ Rourke, ―Iraq War: Defense Program Implications for Congress‖,
Congressional Research Service, RL31946, June 4, 2003, accessed by Library of Congress,
www.thomas.loc.gov.

338

θαηαηξνπψζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Ηξάθ λα αληηδξάζεη νξγαλσκέλα, ηφζν ζε ηαθηηθφ
φζν θαη ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν»852.
******
ην αληίπαιν ζηξαηφπεδν, νη ηξαθηλέο δπλάκεηο έρνπλ ράζεη ηελ ηζρχ πνπ
είραλ θάπνηε. Ο ηξαθηλφο ζηξαηφο είλαη απνδηνξγαλσκέλνο θαη απνδπλακσκέλνο. Ζ
ήηηα ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 1990-91, ε αδπλακία δηνίθεζεο θαη
εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε έιιεηςε πφξσλ ιφγσ ηεο απνκφλσζεο θαη ησλ θπξψζεσλ
πνπ έρνπλ επηβιεζεί ηα ηειεπηαία δψδεθα ρξφληα απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα ζην
Ηξάθ, ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ ηξαθηλνχ ηαθηηθνχ ζηξαηνχ.
Αξηζκεηηθά, ν ηξαθηλφο ζηξαηφο παξακέλεη ε κεγαιχηεξε θαη ε πην νξγαλσκέλε
δχλακε ζηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ, ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ ηνπ Σξίηνπ Πνιέκνπ ηνπ
Κφιπνπ, παξφιν πνπ έρεη ήδε απνιέζεη ην 40% ηνπ ηαθηηθνχ ζηξαηνχ θαη ηεο
αεξνπνξηθήο ηνπ δχλακεο853.
Ζ δνκή ηνπ ηξαθηλνχ ζηξαηνχ είλαη θαζαξά πνιηηηθνπνηεκέλε. Ο αληάκ
Υνπζεΐλ ήηαλ ν αλψηαηνο δηνηθεηήο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηνπ Ηξάθ, ελψ ε
ακπληηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο θαζνξηδφηαλ απφ ηνλ ίδην κέζσ ηνπ ηξαηησηηθνχ
Γξαθείνπ ηνπ Κφκκαηνο Ba‘ath. Σν ψκα απηφ δηαρεηξηδφηαλ δεηήκαηα αζθάιεηαο
θαη άκπλαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ. Ο Ηξαθηλφο
εγέηεο θαη φρη ν Τπνπξγφο Ακχλεο, General Sultan Ahmad Tai, ήηαλ ε αλψηεξε
ζηξαηησηηθή αξρή ζηε ρψξα.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ», θαη
ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο «Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ», ην 1998, ν
αληάκ ρψξηζε ην Ηξάθ ζε ηέζζεξηο δψλεο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο, νη νπνίεο θαη
δηνηθνχληαλ απφ ηνπο πην πηζηνχο θαη αθνζησκέλνπο ζην θφκκα θαη ζην πξφζσπφ
ηνπ ζπλεξγάηεο854:
 Ζ λφηηα δψλε: ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο δηνηθήζεηο ησλ πεξηνρψλ ηεο Basra,
ηνπ Dhikar, ηνπ

Misar θαη ηεο Waset, ππφ ηε ζηξαηησηηθή εγεζία ηνπ

μαδέξθνπ ηνπ αληάκ, ηξαηεγνχ Ali Hassabn al Majid.
 H βφξεηα δψλε: ε νπνία δηνηθείηαη απφ ηνλ λεφηεξν γηφ ηνπ, Qusay θαη
πεξηιακβάλεη ηηο θνπξδηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη ην βφξεην ηκήκα ηεο
852
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Μνζνχιεο.
 Ζ θεληξηθή δψλε ηνπ Δπθξάηε: ε νπνία θαηά θχξην ιφγν θαηνηθνχληαλ απφ
ηηηηθφ πιεζπζκφ θαη πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο ηεο Karbala, ηεο Babylon,
ηεο Najaf, ηεο Quadisiya θαη ηεο Methane. Ζ θεληξηθή πεξηνρή δηνηθείηαη
απφ ηνλ Muhammad Hamza al Zubeidi.
 Ζ θεληξηθή δψλε: ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε Βαγδάηε, ηε Saladin, ηε Anbar θαη
Diyala θαη δηνηθνχληαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Ακχλεο, Ahmad Tai.
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, ιίγν πξηλ ηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ
βαζηδφηαλ ζηηο εμήο ακπληηθέο γξακκέο:
1. ηελ πξψηε γξακκή κάρεο βξηζθφηαλ ν ηαθηηθφο ηξαθηλφο ζηξαηφο (Iraqi
regular army). Πιεξνθνξίεο ηεο CIA αλαθέξνπλ φηη πεξίπνπ 274.000 άλδξεο
ππεξεηνχζαλ ζε ζηξαηησηηθέο ζέζεηο θάζε ρξφλν. Ο ηαθηηθφο ηξαθηλφο
ζηξαηφο ήηαλ νξγαλσκέλνο ζε πέληε (5) ζψκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαλ
δηάζπαξηα ζην Ηξάθ. Σν 3ν θαη 4ν ψκα ηξαηνχ βξίζθνληαλ ζην λφηην Ηξάθ,
ζηα ζχλνξα κε ην Κνπβέηη θαη ην Ηξάλ, αληίζηνηρα, ελψ ην 1ν θαη 5ν ψκα
βξίζθνληαλ ζηα βφξεηα ηνπ Ηξάθ, ζην Kirkuk θαη ζηε Mosul, πξνθεηκέλνπ λα
ακπλζνχλ ελάληηα ζε κηα πηζαλή επίζεζε απφ ηελ θνπξδηθή δψλε, ζηα ζχλνξα
κε ηε Σνπξθία.
Σν 1ν ψκα ηξαηνχ απνηεινχληαλ απφ ηε 2ε Μεξαξρία Πεδηθνχ, ηε
5ε Μεραλνθίλεηε Μεξαξρία, ηελ 8ε θαη 38ε Μεξαξρίεο Πεδηθνχ. Σν 5ν
ψκα ηξαηνχ, ην νπνίν απνηεινχζε ηελ άκπλα ζηα ζχλνξα κε ηε πξία θαη
ηελ Σνπξθία, απνηεινχληαλ απφ ηε 1ε Μεραλνθίλεηε Μεξαξρία, ηε 4ε
Μεξαξρία Πεδηθνχ, ηελ 7ε θαη ηελ 16ε Μεξαξρίεο Πεδηθνχ. Σν 2ν ψκα
παξαηαζζφηαλ αλαηνιηθά ηνπ Ηξάθ, ζηα ζχλνξα κε ην Ηξάλ, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίζεη επίζεζε απφ πηζαλέο ηξαληθέο αληηθαζεζησηηθέο δπλάκεηο. Σν
2ν ψκα απνηεινχληαλ απφ ηε 3ε Σεζσξαθηζκέλε Μεξαξρία, κε έδξα ηε
Jalawia, ηε 15ε Μεξαξρία Πεδηθνχ, κε έδξα ηε Amerli θαη ηε 34ε Μεξαξρία
Πεδηθνχ, κε έδξα θνληά ζην Khanaqin. Σν 3ν ψκα ηξαηνχ βξηζθφηαλ ζηα
ζχλνξα κε ην Κνπβέηη, θαη

απνηεινχληαλ απφ ηελ 6ε Σεζσξαθηζκέλε

Μεξαξρία, ηε 11ε Μεξαξρία Πεδηθνχ θαη ηελ 51ε Μεραλνθίλεηε Μεξαξρία.
Σν 4ν ψκα ηξαηνχ βξηζθφηαλ ζηα ζχλνξα κε ην Ηξάλ θαη ζπκπεξηιάκβαλε
ηε 10ε Σεζσξαθηζκέλε Μεξαξρία, ηε 14ε Μεξαξρία Πεδηθνχ θαη ηε 18ε

340

Μεξαξρία Πεδηθνχ855.
Ο ηξαθηλφο ηαθηηθφο ζηξαηφο ππέθεξε απφ πνιιέο ειιείςεηο θαη
απψιεηεο απφ ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ θαη ήηαλ νπζηαζηηθά ην
«δεθαλίθη» ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θαη φρη ε βάζε ηεο ηξαθηλήο άκπλαο.
Απνηεινχζε ηελ πξψηε γξακκή κάρεο απφ ην βφξεην ζην λφηην Ηξάθ.
Απνηεινχζε ην αλάρσκα, πξνθεηκέλνπ λα θαζπζηεξήζνπλ ηηο ακεξηθαληθέο
θαη βξεηαληθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο θαη λα δνζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ρξφλνο
ζηε Πξνεδξηθή Φξνπξά λα αλαδηνξγαλσζνχλ ζηα πεξίρσξα ηεο
Βαγδάηεο856.
2. ηε δεχηεξε γξακκή ήηαλ ε Πξνεδξηθή Φξνπξά (Republican Guard), ε νπνία
πεξηθξνπξνχζε ηα πεξίρσξα ηεο Βαγδάηεο. Ζ Πξνεδξηθή Φξνπξά δηέζεηε ηηο
θαιχηεξα εθπαηδεπκέλεο θαη εμνπιηζκέλεο κνλάδεο πνπ δηέζεηε ην Ηξάθ θαη
θπζηθά ακεηβφηαλ πνιχ θαιχηεξα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Ηξαθηλνχ ηαθηηθνχ
ηξαηνχ.

Ζ Πξνεδξηθή Φξνπξά απνηεινχληαλ απφ έμη (6) κεξαξρίεο

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο (1) ηεζσξαθηζκέλεο κεξαξρίαο,

δχν (2)

κεραλνθίλεησλ κεξαξρηψλ πεδηθνχ θαη ηξηψλ (3) εηδηθψλ κεξαξρηψλ, θαζεκία
απφ ηηο νπνίεο δηέζεηε πεξίπνπ 8.000 κε 10.000 κάρηκνπο, κε ζπλνιηθή
δχλακε πεξίπνπ 60.000 – 80.000 άλδξεο. Ζ Πξνεδξηθή Φξνπξά δελ ήηαλ ππφ
ηνλ έιεγρν θαη δηνίθεζε ηνπ Ηξαθηλνχ Τπνπξγνχ Ακχλεο, αιιά

ππφ ηε

δηεχζπλζε ηνπ Qusay Hussein, ππεχζπλνπ ηνπ Δηδηθνχ Οξγαληζκνχ
Αζθαιείαο.

Παξφιν πνπ ε Πξνεδξηθή Φξνπξά θαη ν Σαθηηθφο ηξαηφο

απνηεινχζαλ μερσξηζηέο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, ζηε κάρε ζπλεξγάδνληαλ
απνηειεζκαηηθά ζε ακπληηθέο επηρεηξήζεηο. Παξά ην πςειφ πξνθίι δξάζεο
θαη αθνζίσζεο ζηνλ Ηξαθηλφ εγέηε νη κεξαξρίεο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο
ήηαλ παξαηαγκέλεο ζηα πεξίρσξα ηεο Βαγδάηεο, πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ
θάπνηεο απφ ηηο κνλάδεο ηεο λα δξάζνπλ θαηά ηνπ ίδηνπ ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ
Ba‘ath857.
Σν 1ν ψκα ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο , (βφξεην Ηξάθ), κπνξνχζε λα
δξάζεη ακπληηθά θαηά πηζαλψλ επηζέζεσλ απφ ην Ηξάλ θαη ηε Σνπξθία, θαηά
ησλ Κνχξδσλ θαη θπξίσο λα πξνζηαηέςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Βαγδάηεο
855
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θαη ηνπ Tikrit. To 1ν ψκα απνηεινχληαλ απφ ηε 1ε Adnan Μεραλνθίλεηε
Μεξαξρία, ηελ Al Nida Σεζσξαθηζκέλε Μεξαξρία, ηε 2ε Μεξαξρία Πεδηθνχ
ηεο Βαγδάηεο θαη ηελ Al Abed Μεξαξρία Πεδηθνχ ζην Kirkuk. Σν 2ν ψκα
ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο, (λφηην Ηξάθ), παξαηαζζφηαλ ζηα ζχλνξα κε ην
Ηξάλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη επίζεζε ησλ ΖΠΑ, αιιά θαη ηπρφλ
εμεγέξζεηο ησλ ηηηψλ ζηε πεξηνρή. Σν 2ν ψκα απνηεινχληαλ απφ ηελ al
Medina Σεζσξαθηζκέλε Μεξαξρία, ηελ Nabu Khuth Nasser Μεξαξρία
Πεδηθνχ θαη απφ ηελ Hammurabi Μεραλνθίλεηε Μεξαξρία858.
3. ηελ Σξίηε γξακκή βξίζθνληαλ ε Δηδηθή Πξνεδξηθή Φξνπξά (The Special
Republic Guard) θαη ζηξαηησηηθέο νκάδεο ησλ κπζηηθψλ ηξαθηλψλ ππεξεζηψλ,
νη νπνίεο θξνπξνχζαλ ηε Βαγδάηε εθ ησλ έζσ. Ο αληάκ επέηξεςε ζηνλ γηφ
ηνπ, Qusay, λα νξγαλψζεη ηελ άκπλα ηεο Βαγδάηεο, ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθέο
ζηξαηησηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο αξηζκνχζαλ 40.000 άλδξεο θαη κπνξνχζαλ λα
ππεξαζπηζζνχλ ηελ πξσηεχνπζα κέζσ ηεο ηαθηηθήο ηνπ αληαξηνπφιεκνπ.
Δπηπιένλ, δηάθνξεο νπιηζκέλεο νκάδεο αζθαιείαο βξίζθνληαλ εληφο ηεο
πξσηεχνπζαο, φπσο κηα πνιηηνθπιαθή κε ην παξαζηξαηησηηθφ ηεο ζθέινο,
γλσζηφ θαη σο Quwat al Tawari‘ (The Emergency Forces), Γπλάκεηο Άκεζεο
Κξνχζεο, κνλάδεο κπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη νπιηζκέλεο νκάδεο πνπ
βξηζθφηαλ ππφ ηελ πξνζσπηθή θξνπξά ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.

Ζ Δηδηθή

Πξνεδξηθή Φξνπξά ε νπνία αξηζκνχζε 26.000 άλδξεο ήηαλ ρσξηζκέλε ζε
ηέζζεξηο (4) κεξαξρίεο, απφ ηηο νπνίεο ηξεηο (3) έιεγραλ ηε βφξεηα, ηε λφηηα
θαη ηε δπηηθή είζνδν ηεο Βαγδάηεο859.
Σν Καζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απέηπρε λα πξνζειθχζεη ζηξαηησηηθή
βνήζεηα απφ ην εμσηεξηθφ θαη νη παξαζηξαηησηηθέο δπλάκεηο δελ έπαημαλ ζεκαληηθφ
ξφιν ζηε κάρε. Δμαίξεζε απνηέιεζε ε Fedayeen Saddam, άηαθηεο ζηξαηησηηθέο
δπλάκεηο κε πεξίπνπ 15.000-25.000 άλδξεο, ε νπνία δχλακε ζα κπνξνχζε λα
κεηαθξαζηεί σο «απηνί πνπ ζπζηάδνληαη γηα ηνλ αληάκ». Ζ δχλακε απηή ε νπνία
ηδξχζεθε απφ ην γην ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ηνλ Qusay, ην 1995, απνηέιεζε ην πην
ζεκαληηθφ κέησπν αληίζηαζεο ηνπ ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο ζηηο κάρεο κε ηηο
ακεξηθαληθέο ζπκκαρηθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο ζην λφηην Ηξάθ. Ζ δχλακε απηή ππήξμε
858
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γλσζηή, φρη γηα ηελ ζηξαηησηηθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά θπξίσο γηα ηε
βηαηφηεηα ησλ κειψλ ηεο. Σν δπλακηθφ ηεο απνηεινχζαλ άλδξεο καρεηέο θαη
θαλαηηθνί έθεβνη ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ, ρσξίο ηδηαίηεξε κάρηκε εκπεηξία, κε
ζηφρν φκσο λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο αθνινπζψληαο
ηαθηηθέο αληαξηνπφιεκνπ. Όπσο απνδείρζεθε αλ θαη δελ δξνχζαλ ζπληνληζκέλα θαη
νξγαλσκέλα ζην πεδίν ηεο κάρεο, θαηάθεξλαλ λα δεκηνπξγνχλ θζνξά ζηηο
ακεξηθαληθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο κέζσ ηεο αηρκαισζίαο πνιιψλ ζηξαηησηψλ860.
Σα φπια πνπ δηέζεηαλ νη ζηξαηησηηθέο ηξαθηλέο δπλάκεηο εθηφο ηνπ
γεγνλφηνο φηη ήηαλ απεηξνειάρηζηα, ζε ζρέζε κε ηε δχλακε ησλ αληηπάισλ ηνπο,
ήηαλ θαη απαξραησκέλα.

Κάπνηεο κνλάδεο ηεο Δηδηθήο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο

δηέζεηαλ ηεζσξαθηζκέλα νρήκαηα θάπσο πην εθζπγρξνληζκέλα.
αεξνπνξηθή ηζρχο ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηε.

Ζ ηξαθηλή

Λίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Σξίηνπ

Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, ε ζηξαηησηηθή ηζρχο ηνπ Ηξάθ είρε εκθαλψο απνδεθαηηζηεί
απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο πνιέκνπο. Τπήξραλ ζεκαληηθέο απψιεηεο ζε εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ, ελψ ππήξρε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ ππάξρνληνο
πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ, νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηνπ Ηξάθ δελ είραλ πνηέ ην επίπεδν
ζπληνληζκέλεο θαη νξγαλσκέλεο δξάζεο φισλ ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζην
πεδίν ηεο κάρεο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα πξφηππα νξγάλσζεο ησλ δπηηθψλ
ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ. Σν Καζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ρξεζηκνπνηνχζε θαηά
θαλφλα ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ ηνπ Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηείιεη εζσηεξηθέο
εμεγέξζεηο θαηά ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ Ba‘ath.861

1.2.

Οη θηλήζεηο ησλ Ακεξηθαλώλ αμησκαηνύρσλ ιίγν πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο «Δπηρείξεζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ Ιξάθ»

ηειέρε ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο ηνπ George W. Bush, παξφιν πνπ δελ
έρνπλ εμαζθαιίζεη ηε δηεζλή θνηλφηεηα κε ην κέξνο ηνπο, πξνρσξνχλ κε ηε ιήμε ηνπ
48σξνχ ηειεζηγξάθνπ ζηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ». Ζ
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ζηξαηησηηθή επηρείξεζε, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, είρε σο θχξην ζηφρν ην ηέινο
ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ηξαθηλνχ ιανχ.
Χζηφζν, ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή ηεο εθζηξαηείαο δηέπνληαλ απφ ηξεηο βαζηθέο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Απηέο είλαη:
1. Ζ εμαζθάιηζε ηεο απηνάκπλαο θαη πξνζηαζίαο ησλ ζηξαηησηηθψλ
ρεξζαίσλ δπλάκεσλ. Ζ εχξεζε θαη ε εμνπδεηέξσζε ησλ ηξαθηλψλ φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ρξήζε ηνπο θαηά
ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο
επηρείξεζεο. Οη κπζηηθέο ακεξηθαληθέο ππεξεζίεο είραλ πείζεη ηνπο
ζηξαηησηηθνχο αμησκαηνχρνπο γηα ηελ βέβαηε χπαξμε ησλ φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξάθ θαζψο θαη γηα ηελ πνιχ πηζαλή εθδνρή ηεο ρξήζεο
απηψλ απφ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε θαηά ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ862. Σν
πφξηζκα ησλ εξεπλψλ ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ήηαλ ε επηρεηξεζηαθή
δπλαηφηεηα ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ λα απνθιείζνπλ ηνπο Ηξαθηλνχο
απφ ηελ απνζηνιή ππξαχισλ Scuds θαηά ηνπ Ηζξαήι, ππξνδνηψληαο κηα
επηπιένλ αλάθιεμε ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο863.
2. Ζ απνηξνπή κηαο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο κε δηεζλείο επηπηψζεηο, ζε
πεξίπησζε θαχζεο πεηξειαηνπεγψλ απφ ηνπο Ηξαθηλνχο ή αθφκε θαη κε ηε
δηάρπζε πεηξειαίνπ ζην λφηην ηκήκα ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, φπσο είρε
ήδε θάλεη ν αληάκ Υνπζεΐλ θαη ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ην
1990-91.
3. Ζ ζηξαηεγηθή απνκφλσζε θαη θαηαζηξνθή ησλ εγεηψλ θαη ζηξαηησηηθψλ
αμησκαηνχρσλ

ηνπ

θαζεζηψηνο

ηνπ

Ba‘ath,

κε

παξάιιειε

ειαρηζηνπνίεζε παξάπιεπξσλ απσιεηψλ άκαρνπ πιεζπζκνχ.
Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο επηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ»
νθείιεηαη ζηνλ ζηξαηεγφ ησλ ακεξηθαληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, General Tommy
Franks. Οη βαζηθέο δηαθνξέο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ απηνχ ζρεδηαζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ
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πιάλν δξάζεο ηεο επηρείξεζεο «Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ», ην 1990-91, είλαη νη εμήο864:
1.

Ζ επηρείξεζε «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» απνηέιεζε κηα κίμε ζηξαηεγηθψλ
ζρεδηαζκψλ θαη ζέζεσλ κεηαμχ πςειφβαζκψλ θαη επηζηεκνληθά
θαηαξηηζκέλσλ ζηειερψλ ηνπ ακεξηθαληθνχ ζηξαηησηηθνχ επηηειείνπ
ιήςεο απνθάζεσλ, θαη φρη θαηά βάζε πνιηηηθψλ αμησκαηνχρσλ, φπσο είρε
ζπκβεί ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ.

2.

Δπηπιένλ, ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ δίλεηαη
ηδηαίηεξε έκθαζε, φρη ηφζν ζηελ πνζνηηθή ζπγθέληξσζε δπλάκεσλ ζην
πεδίν ηεο κάρεο, φπσο ζπλέβε ζηελ επηρείξεζε «Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ»,
αιιά ζηελ αμία ηεο ηερλνινγίαο, ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη ειεθηξνληθψλ
ζπζηεκάησλ, ηα νπνία κε εμαηξεηηθή

αθξίβεηα παξαθνινπζνχλ ηη

πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζην πεδίν ηεο κάρεο, παξέρνληαο ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο ζηνπο επηηειάξρεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ γηα ηελ πνξεία
δξάζεο ηνπο.
3. Αθφκε, ε εκπεηξία απφ ηνλ πφιεκν ζην Αθγαληζηάλ, απέδεημε φηη ε ρξήζε
εηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δπλάκεσλ ζην πεδίν ηεο κάρεο κπνξεί λα απμήζεη
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ εληνιψλ θαη δξάζεσλ ησλ
επηηειαξρψλ ζε ζεκαληηθφ επίπεδν. Οη εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο δπλάκεηο
πξνζέθεξαλ ζεκαληηθή βνήζεηα δξάζεο θαη επειημίαο ζηηο ζπκβαηηθέο
δπλάκεηο ζην πεδίν ηεο κάρεο.
4. Σέινο, ε έκθαζε ζηελ ηαπηφρξνλε, άκεζε, ζπλδπαζκέλε θαη θαιά
ζπγρξνληζκέλε επίζεζε απφ μεξά- αέξα- ζάιαζζα, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά
ζηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη ζηξαηησηηθνχ ζπζηήκαηνο δξάζεο
ησλ ηξαθηλψλ δπλάκεσλ. Ο ζηφρνο ήηαλ νη ρεξζαίεο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο
λα πιεζηάζνπλ – πεξηθπθιψζνπλ απφ ηα λφηηα ηε Βαγδάηε, πξνθεηκέλνπ
κέζσ ηεο ζπκβνιήο ησλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ λα νινθιεξσζεί κε
επηηπρία ε επηρείξεζε. Γηα ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ην ξίζθν απνηπρίαο
ήηαλ κηθξφηεξν, θαζψο πξνζέγγηδαλ ηε Βαγδάηε απφ ηηο δπηηθέο αθηέο ηνπ
Δπθξάηε, φπνπ νη ηξαθηλέο δπλάκεηο είραλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα
επηηεζνχλ νξγαλσκέλα.

Χζηφζν, νη γξακκέο αλεθνδηαζκνχ θαη

ηξνθνδνζίαο ησλ πεδνλαπηψλ ήηαλ πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλεο ζε ηξαθηλέο

864

Operation Iraqi Freedom, ―Major Combat Operations‖- ―Dash to Baghdad‖,

US Department of

Defense, Press articles, March 2003, available at: www.defense.gov.

345

επηζέζεηο. Ζ δηαθνξά κε ηελ επηρείξεζε «Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ»
βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ επηρείξεζε «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» νη
επηηειάξρεο ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ γλσξίδνπλ κέζσ πιεξνθνξηψλ
ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ φηη νη ηξαθηλέο δπλάκεηο είλαη αδχλαην λα
αληηκεησπίζνπλ κηα καδηθή ακεξηθαληθή επίζεζε. Οη ζπκκαρηθέο ρεξζαίεο
δπλάκεηο έρνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα λα αληηδξάζνπλ ζε κε
νξγαλσκέλεο ηξαθηλέο επηζέζεηο.

Ζ ηαρχηεηα δξάζεο ησλ ζπκκαρηθψλ

δπλάκεσλ ζα ηνπο επηηξέςεη λα αληηκεησπίζνπλ κε πξνβιέςηκεο
θαηαζηάζεηο, ηε ζηηγκή πνπ νη ηξαθηλέο δπλάκεηο ζα είλαη αδχλαην λα
κπνξνχλ λα αλαζπγθξνηεζνχλ κεηά απφ κηα επίζεζε.
Ζ «αρίιιεηνο πηέξλα» ηεο επηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» θαίλεηαη
λα είλαη ν δχζθνινο ζπγρξνληζκφο πνπ απαηηείηαη, ψζηε νη γξακκέο αλεθνδηαζκνχ
ηφζν ηνπ ζηξαηνχ φζν θαη ησλ πεδνλαπηψλ λα αθνινπζνχλ ηηο ρεξζαίεο ζηξαηησηηθέο
δπλάκεηο. Ζ πιηθνηερληθή δχλακε ηνπ ζηξαηνχ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηνλ
αλεθνδηαζκφ ησλ πεδνλαπηψλ, αιιά θαη ησλ ζηξαηησηψλ. Ζ επηηπρία βαζίδεηαη ζηελ
αθξίβεηα ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ πνπ απαηηνχληαη, αιιά θαη ζην λα
δηαηεξεζνχλ αλνηθηέο νη γξακκέο αλεθνδηαζκνχ ησλ ζηξαηεπκάησλ. Ζ νπνηαδήπνηε
απξφβιεπηε θαηάζηαζε πνπ ζα πξνθαινχζε κείσζε ζηελ πξνβιεπφκελε ηαρχηεηα
δξάζεο ησλ ζηξαηεπκάησλ ζα επέηξεπε ηηο ηξαθηλέο δπλάκεηο λα πξνρσξήζνπλ ζε
πφιεκν θζνξάο, ηνλ νπνίν νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο είλαη αδχλαην λα δηαηεξήζνπλ ζε
κήθνο 350ρικ, ζην δξφκν πξνο ηε Βαγδάηε865.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν αληάκ Υνπζεΐλ θαη νη ζηξαηεγνί ηνπ, δελ είραλ κηα
πιήξε εηθφλα ηεο ακεξηθαληθήο ζηξαηεγηθήο ππεξνρήο. Ο Ηξαθηλφο εγέηεο ππνηίκεζε
ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ζέζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ. Ζ εληχπσζε πνπ
είρε, θαη κάιηζηα δηαηήξεζε, ν Ηξαθηλφο εγέηεο απφ ηελ πεξίνδν έλαξμεο ησλ
επηζεσξήζεσλ κέρξη θαη ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ, ήηαλ φηη νη ΖΠΑ
θαη νη ζχκκαρνί ηνπο δελ είραλ ζθνπφ λα επηηεζνχλ θαηά ηνπ Ηξάθ. Αιιά ζηελ
ειάρηζηε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νη Ακεξηθαλνί ζα επηηίζνληαλ, ηφηε νη ηξαθηλέο
δπλάκεηο ζα πξνρσξνχζαλ ζε έλαλ πφιεκν θζνξάο, πξνθαιψληαο φζν γίλεηαη
κεγαιχηεξεο απψιεηεο ζε έκςπρν θαη άςπρν πιηθφ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα
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άηαθηε ππνρψξεζε ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ απφ ην έδαθνο ηνπ Ηξάθ, φπσο
ηζηνξηθά είρε ζπκβεί κε ηηο ακεξηθαληθέο εθζηξαηείεο ζην Βηεηλάκ θαη ζηε νκαιία.
Αιιά αθφκε θαη έλαο πφιεκνο θζνξάο, απαηηεί έλα επίπεδν ζηξαηησηηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηθαλνηήησλ, πνπ δπζηπρψο δελ είραλ ηα ηξαθηλά
ζηξαηεχκαηα. Οη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θαζφξηδαλ θαη ηα
ζηξαηεγηθά ζρέδηα πνιέκνπ. Ο θίλδπλνο ελφο ζηξαηησηηθνχ πξαμηθνπήκαηνο θαη
αλαηξνπήο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ ηξαθηλή εμνπζία ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ
ππαξθηφο ζην επηηειείν ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε. Ο ζηφρνο ήηαλ ε δηαζπνξά ησλ
δπλάκεσλ ηνπ θαζεζηψηνο ζην έδαθνο ηνπ Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε
ζπγθέληξσζε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηε Βαγδάηε, θαη ζπλεπψο ε πηζαλφηεηα
αλαηξνπήο λα απνθεπρζεί. Δπηπιένλ, ε παξαλφεζε αιιά θαη ε ππνηίκεζε, ζρεηηθά
κε ηηο θηλήζεηο ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ήηαλ ηφζν κεγάιε, πνπ ν ίδηνο ν αληάκ
δελ βαζίζηεθε ζηελ νρχξσζε θαη ζηελ άκπλα ηεο Βαγδάηεο, θαζψο πίζηεπε φηη νη
ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζα εηζρσξήζνπλ ηφζν βαζηά ζηε ρψξα, ψζηε λα πεξηθπθιψζνπλ
ηε Βαγδάηε.
Σέινο, ν Ηξαθηλφο εγέηεο βιέπνληαο ηελ άξλεζε ηεο Σνπξθίαο λα
παξαρσξήζεη πξφζβαζε ζηηο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο γηα επίζεζε θαηά ηνπ Ηξάθ απφ
ηνλ βνξξά, απέξξηπηε ηελ πεξίπησζε ελφο ακεξηθαληθνχ ρεξζαίνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ
Ηξάθ. Ο ηξαηεγφ Tommy Franks πίζηεπε φηη ε 4ε κεξαξρία πεδηθνχ πνπ έπιεε ζηε
Μεζφγεην, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζσ παξαπιάλεζεο ηνπ Ηξαθηλνχ
εγέηε. Οη ΖΠΑ ζα δηέδηδαλ ζθνπίκσο φηη ηειηθά κεηά απφ έλα δηάζηεκα νη Σνχξθνη
έδσζαλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα πξφζβαζε ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζην βφξεην
ηκήκα ηνπ Ηξάθ: «...είρε γίλεη ζαθέο φηη αλ ζέιακε λα βξνχκε έλα βφξεην κέησπν γηα
λα επηηεζνχκε ζην Ηξάθ, ζα έπξεπε λα βξνχκε άιιε ιχζε.

Ζ πξψηε ήηαλ λα

εληζρχζνπκε ηνπο αληάξηεο Κνχξδνπο ζην βφξεην Ηξάθ...κέζσ εηδηθψλ δπλάκεσλ, ε
δεχηεξε ήηαλ λα πξνζπαζήζνπλ καδί κε ηνπο Κνχξδνπο λα εηζβάινπλ ζην βφξεην Ηξάθ
κέζσ ελίζρπζεο αεξνπνξηθψλ θαη ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ...θαη ε ηξίηε επηινγή, λα
παξαπιαλήζνπκε θαη λα πείζνπκε ηνλ Saddam Hussein φηη ηειηθά νη Σνχξθνη ζα
ζπκκαρνχζαλ κε καο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ζην λφηην ηκήκα
ηεο ρψξαο»866.
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Σν εγρείξεκα είρε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, θαζψο ν Ηξαθηλφο εγέηεο
πίζηεςε ηηο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ΖΠΑ θαη κεηέθεξε δχν κεξαξρίεο ηεο
Πξνεδξηθήο Φξνπξάο, θαζψο θαη ηαθηηθφ ζηξαηφ ζην βφξεην ηκήκα ηεο Βαγδάηεο,
δηαηεξψληαο ειάρηζηεο δπλάκεηο ζην λφην θαη δηεπθνιχλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ
δξφκν πξνο ηε Βαγδάηε. Ο ίδηνο ν ηξαηεγφο Tommy Franks δήισλε αξγφηεξα: ... «
ζηηο 19 ηνπ Μάξηε 2003, δελ γλψξηδα αλ ε πξνζπάζεηα εμαπάηεζεο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε
είρε επηηπρία. Γλψξηδα φκσο φηη παξά ηελ κεγάιε ζπγθέληξσζε δπλάκεσλ καο ζην
λφηην ηκήκα ηνπ Κνπβέηη, ε Πξνεδξηθή Φξνπξά ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη νη κεξαξρίεο
ηνπ ηαθηηθνχ ζηξαηνχ δελ είραλ κεηαθηλεζεί ζεκαληηθά απφ ηηο ζέζεηο ηνπο ζην βφξεην
ηκήκα ηνπ Ηξάθ, αλακέλνληαο πξνθαλψο κηα επίζεζε πνπ πνηέ δελ ήξζε»867.
Ζ απνηπρία ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε λα αληηιεθζεί ηηο θηλήζεηο ησλ ζπκκαρηθψλ
δπλάκεσλ, έζεζε ην Ηξάθ ζε κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη κε νξγαλσκέλε θαηάζηαζε
ζηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, κε απνηέιεζκα ήδε απφ ηελ αξρή λα δηαθαίλεηαη ε
αδπλακία κηαο πηζαλήο αλάθακςεο θαη αλαζπγθξφηεζεο, κπξνζηά ζηελ επίζεζε ησλ
ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ.
χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ ακεξηθαληθνχ Πεληαγψλνπ, ην αξρηθφ πιάλν
έλαξμεο ηεο επίζεζεο θαηά ηνπ Ηξάθ είρε ρξνληθά ηνπνζεηεζεί ζηηο 6:00 πκ,
μεκεξψκαηα ηεο 21 Μαξηίνπ 2003. Χζηφζν, νη πιεξνθνξίεο ησλ κπζηηθψλ
ππεξεζηψλ γηα έλαξμε πηζαλψλ εθηεηακέλσλ ππξπνιήζεσλ ησλ πεηξειαηνπεγψλ ζην
λφηην ηκήκα ηνπ Ηξάθ, ζηε πεξηνρή ηεο Rumilyah, απφ ην θαζεζηψο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ, άιιαμε ηα ζρέδηα ηνπ ζηξαηεγνχ Tommy Franks868. Ζ πξνζηαζία ησλ
πεηξειαηνπεγψλ απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. ηε
πεξίπησζε πνπ νη αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο μεθηλνχζαλ πξηλ ηελ αλάπηπμε ησλ
ρεξζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζην Ηξάθ, ηφηε ήηαλ πνιχ πηζαλφ, ν Ηξαθηλφο εγέηεο λα
αληηιεθζεί ηελ έλαξμε ελφο πνιέκνπ θαη λα πξνρσξήζεη ζε εθηεηακέλε θαηαζηξνθή
ησλ πεηξειαηνπεγψλ. πλεπψο, ν κφλνο ηξφπνο θαηά ηνλ ζηξαηεγφ Franks, γηα λα
πξνζηαηεπζνχλ νη πεηξειαηνπεγέο ήηαλ ε έλαξμε ησλ ρεξζαίσλ επηρεηξήζεσλ πξηλ
απφ ηηο αεξνπνξηθέο. Μηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή θίλεζε δελ ζα κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί
απφ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ θαη ζπλεπψο ην ζηνηρείν ηνπ αηθληδηαζκνχ ζα πξνζέθεξε
ζηηο ζπκκαρηθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα.
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Απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα ηέηνηα αιιαγή ζην πξφγξακκα έλαξμεο ησλ πνιεκηθψλ
επηρεηξήζεσλ ήηαλ εθηθηή, ν ίδηνο ν ζηξαηεγφο Franks κεηέθεξε ηελ πξφηαζή ηνπ
ζηνλ Ακεξηθαλφ Τπνπξγφ Ακχλεο, Donald Rumsfeld, ν νπνίνο πηνζέηεζε ηελ
πξφηαζε ηνπ ακέζσο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν ζηξαηεγφο Tommy Franks,
ν Rumsfeld ηνπ είπε: «...Δζχ είζαη ν αξρεγφο , εζχ απνθαζίδεηο»869. Χζηφζν, ε
αλεζπρία ζην Πεληάγσλν ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ ζρεδίνπ έλαξμεο ησλ
επηρεηξήζεσλ πξνθαινχζε αλαηαξαρή ζρεηηθά κε ηηο ξηςνθίλδπλεο απνθάζεηο ηνπ
ζηξαηεγνχ Franks. Οη αληηζέζεηο απφςεσλ θαη γξακκψλ πιεχζεο ππήξραλ έληνλεο
ζηνπο θφιπνπο ιήςεο απνθάζεσλ ζηνλ Λεπθφ Οίθν. Ο αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο
Ακχλεο, Paul Wolfowitz, εμέθξαζε ηηο αλεζπρίεο ηνπ θαη ηελ αληίζεζή ηνπ κε ηελ
έγθξηζε ηνπ Donald Rumsfeld, ζρεηηθά κε ηε κε πιήξε ζχκπλνηα κεηαμχ ησλ
ζηειερψλ ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Οπάζηλγθηνλ θαη ηνπ Πεληαγψλνπ.
ηηο 17 Μαξηίνπ 2003, δχν ήκεξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ερζξνπξαμηψλ, ν ίδηνο
ν ζηξαηεγφο Franks, ζηέιλεη έλα γξάκκα ζηνλ Wolfowitz, πξνθεηκέλνπ λα
επηζεκάλεη φηη ε εθηέιεζε ελφο ζρεδίνπ πνιέκνπ ή κηαο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο
βξίζθεηαη ζηα ζηξαηησηηθά ζηειέρε ηεο CENTCOM, ελψ ηα πνιηηηθά ζηειέρε ηεο
θπβέξλεζεο George W. Bush ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνπλ πψο ζα θηλεζνχλ ηελ
επνκέλε ηνπ πνιέκνπ ζην Ηξάθ θαη πψο ζα θαηαζηξψζνπλ ζρέδηα αλαζπγθξφηεζεο
θαη αλαζηήισζεο ηνπ Ηξάθ870.
Λίγεο κέξεο πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ηειεζηγξάθνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 19
Μαξηίνπ 2003, ζπκκαρηθά βξεηαληθά θαη ακεξηθαληθά αεξνζθάθε έξηρλαλ ζην
έδαθνο ηνπ Ηξάθ θπιιάδηα ζπλζεθνιφγεζεο, ζηα νπνία αλαθέξνληαλ νη πηζαλνί
ζηξαηησηηθνί ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ». Σα θπιιάδηα έδηλαλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ην πψο ηα ηξαθηλά ζηξαηεχκαηα ζα κπνξνχζαλ
λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηα ζπκκαρηθά ππξά, ζηελ πεξίπησζε έλαξμεο ηεο
ζηξαηησηηθήο ρεξζαίαο επηρείξεζεο ζην έδαθνο ηνπ Ηξάθ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ
αξρηθή ζειίδα ην θπιιάδην έγξαθε: « Καλείο δελ επσθειείηαη απφ ηε ρξήζε φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο», ελψ ζην νπηζζφθπιιν ππήξρε γξακκέλε κηα πξνεηδνπνίεζε:
«Απηφο πνπ επηρεηξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, ζα αληηκεησπίζεη
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άκεζε θαη απζηεξή ηηκσξία απφ ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο. Γηνηθεηέο κνλάδσλ ζα
ινγνδνηήζνπλ, αλ ρξεζηκνπνηήζνπλ φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο»871. Παξφιν πνπ νη
ακεξηθαληθέο θαη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ
πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ είραλ δηαζθνξπίζεη εθαηνκκχξηα θπιιάδηα, ήηαλ ε πξψηε
θνξά πνπ νη Ηξαθηλνί ζηξαηηψηεο είραλ ιάβεη νδεγίεο ζπλζεθνιφγεζεο. Ο ζηφρνο
απηήο ηεο θίλεζεο ήηαλ ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ απσιεηψλ ησλ Ηξαθηλψλ
πνιηηψλ κε ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ»872.
Σειηθά, ελψ, νη επηρεηξήζεηο θαηαζηξνθήο ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο
ηνπ Ηξάθ είραλ μεθηλήζεη απφ ηηο 19 Μαξηίνπ 2003, πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί ε
πεξηνρή ζηα ζχλνξα κε ην Κνπβέηη απφ ηα ηξαθηλά ζπζηήκαηα αεξάκπλαο θαη λα
δηεπθνιπλζεί ην έξγν ησλ ρεξζαίσλ ζηξαηεπκάησλ, νη θχξηεο επηζέζεηο θαηά ηνπ Ηξάθ
μεθίλεζαλ μεκεξψκαηα ηεο 20εο Μαξηίνπ 2003. Ο πφιεκνο θαηά ηνπ Ηξάθ μεθίλεζε
επίζεκα κφιηο 20 ιεπηά κεηά ηε ιήμε ηνπ ηειεζηγξάθνπ γηα ηελ απνρψξεζε ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ ηξαθηλή εμνπζία. Οη αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο είραλ
πεξηνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαηά επηιεγκέλσλ ζηξαηησηηθψλ ηξαθηλψλ ζηφρσλ ζην
βνξεηνδπηηθφ Ηξάθ, αθφκε θαη ζηα πεξίρσξα ηεο Βαγδάηεο. ηηο επηζέζεηο απηέο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο φπια θαη πχξαπινη Tomahawk ή TLAMs
απφ έμη δηαθνξεηηθά πνιεκηθά πινία. Οη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ
πνιέκνπ είραλ ήδε αξρίζεη λα παίξλνπλ ζέζεηο κάρεο ζηα ζχλνξα Ηξάθ-Κνπβέηη. Ζ
3ε Μεξαξρία Πεδηθνχ βξηζθφηαλ ζηα ζχλνξα κε ην Κνπβέηη, ην 1ε Δθζηξαηεπηηθφ
ψκα Πεδνλαπηψλ θαη ην Βξεηαληθφ Βαζηιηθφ Ναπηηθφ πξνεηνηκάδνληαλ λα
αλαιάβνπλ δξάζε ζην Ηξάθ κε ζηφρν λα θηάζνπλ ζηε Basra873.
Λίγε ψξα κεηά, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο, George W. Bush, ζε δηάγγεικά ηνπ
πξνο ηνλ ακεξηθαληθφ ιαφ αλαγγέιιεη ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ
«Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ»: «... απηή ηελ ψξα ακεξηθαληθέο θαη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο
έρνπλ μεθηλήζεη ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ Ηξάθ, ηελ
απειεπζέξσζε ησλ πνιηηψλ ηνπ, θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε απφ έλαλ βάξβαξν
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δπλάζηε. Με ηηο δηαηαγέο κνπ νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο έρνπλ μεθηλήζεη λα ρηππνχλ
επηιεγκέλνπο ζηφρνπο ζηξαηησηηθήο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνδπλακψζνπλ ηνλ
αληάκ Υνπζεΐλ... ν αληάκ Υνπζεΐλ έρεη ηνπνζεηήζεη ηξαθηλά ζηξαηεχκαηα θαη
εμνπιηζκφ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, πξνζπαζψληαο λα ρξεζηκνπνηήζεη αζψνπο
αλζξψπνπο, θαη γπλαηθφπαηδα σο αζπίδα ζαλάηνπ. Μηα ηειεπηαία ζεξησδία θαηά ησλ
πνιηηψλ ηνπ... ζέισ λα γλσξίδνπλ νη Ακεξηθαλνί πνιίηεο, αιιά θαη φινο ν θφζκνο φηη
νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζα θάλνπλ φηη είλαη δπλαηφ γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο
αλζξψπηλεο απψιεηεο.... ήξζακε ζην Ηξάθ κε ζεβαζκφ ζηνπο πνιίηεο ηνπ, ζηνλ
πνιηηηζκφ ηνπο θαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο αμίεο... δελ έρνπκε θακία απαίηεζε απφ ην
Ηξάθ παξά κφλν λα απνκαθξχλνπκε κία απεηιή θαη λα μαλαδψζνπκε ηνλ έιεγρν ηεο
ρψξαο ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο ηεο»874.

1.3.

Η έλαξμεο ηεο Δπηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ιξάθ» εληαηηθέο αεξνπνξηθέο θαη ρεξζαίεο επηρεηξήζεηο

ηηο 20 Μαξηίνπ 2003, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο εηζέξρνληαη ζην λφηην ηκήκα
ηνπ Ηξάθ. Μέζσ ηεο θαηάιεςεο ηεο ρεξζνλήζνπ Al Faw, κεηαμχ ησλ ζπλφξσλ
Κνπβέηη θαη Ηξάθ, ε 3ε Μεξαξρία Καηαδξνκέσλ πξαγκαηνπνίεζε κηα ακθίβηα
επίζεζε, ρσξίο ηδηαίηεξε αληίζηαζε. Ζ πεξηνρή ησλ πεηξειαηνπεγψλ πεξηθξνπξήζεθε
κε επηηπρία, ελψ παξάιιεια κνλάδεο ηεο 1εο Θσξαθηζκέλεο Βξεηαληθήο Μεξαξρίαο
εηζήιζαλ ζην έδαθνο ηνπ Ηξάθ καδί κε άιιεο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαηεπζπλφκελεο
πξνο ηε Basra. Ζ Basra βξίζθεηαη ζε θνκβηθφ ζεκείν, θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ Shatt
al- Arab, φπνπ νη πνηακνί Σίγξεο θαη Δπθξάηεο ζπλαληψληαη θαη ρχλνληαη ζηνλ
Πεξζηθφ Κφιπν, ελψ απνηειεί βαζηθφ ιηκάλη πξφζβαζεο ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν.
Δπηπιένλ, ζηελ πεξηνρή ηεο Basra βξίζθνληαη ηα κεγαιχηεξα εμαγσγηθά απνζέκαηα
πεηξειαίνπ ηνπ Ηξάθ. Ακεξηθάλνη πεδνλαχηεο εηζέβαιαλ ζην ιηκάλη ηνπ Umm Qasr,
30 ρικ βφξεηα ηεο Basra, ελψ θαη ην ψκα Ναξθαιηεηψλ ηνπ Βξεηαληθνχ Ναπηηθνχ
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θαζάξηζε φιεο ηηο παξαζαιάζζηεο νδνχο. Ζ πφιε έπεζε ζηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο κε
ζζελαξή

αληίζηαζε,

ελψ

επηπιένλ

αεξνπνξηθέο

δπλάκεηο

θαη

πξνκήζεηεο

πεξηθξνχξεζαλ ηελ πφιε. Ζ 3ε Μεξαξρία Πεδηθνχ αλαπηχρζεθε βφξεηα πξνο ηε
Βαγδάηε. Σν 1ν Δθζηξαηεπηηθφ ψκα Πεδνλαπηψλ βξηζθφηαλ ήδε ζηα πεξίρσξα ηεο
Basra θαη δηαζθάιηζε ηεο πεηξειαηνπεγέο ηεο πεξηνρήο. Χζηφζν, αςηκαρίεο
καίλνληαλ γχξσ απφ ην ιηκάλη Umm Qasr, παξφιν πνπ νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο είραλ
θαηαιάβεη ηελ πφιε Basra875.
Σελ ίδηα κέξα κεηά ην δηάγγεικα ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ, George W.
Bush, γηα ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ θαη ιίγεο
ψξεο κεηά ηα πξψηα αεξνπνξηθά ρηππήκαηα ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ζηε
Βαγδάηε, ν Ηξαθηλφο εγέηεο ζε ζχληνκν ηειενπηηθφ ηνπ κήλπκα ζηελ ηξαθηλή
ηειεφξαζε θαιεί ηνπο Ηξαθηλνχο, γηα άιιε κηα θνξά, ζε έλα ηεξφ πφιεκν,
πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζζνχλ ηε ρψξα ηνπο απέλαληη ζηα εγθιήκαηα ησλ
Ακεξηθαλψλ ζην Ηξάθ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αληάκ ζην δηάγγεικά ηνπ είλαη
ζίγνπξνο γηα ηε λίθε ηνπ Ηξάθ: « ...εηνηκαζηείηε λα θαηαηξνπψζεηε ηνλ ερζξφ, κηα
αλεπαλάιεπηε ήηηα πνπ δελ ζα ηελ μεράζνπλ πνηέ...ζαο ππφζρνκαη φηη ζα αληηζηαζνχκε
ζηνλ ερζξφ. Καη κε ηελ επρή ηνπ Αιιάρ, ζα ηνπο θάλνπκε λα ράζνπλε ηελ ςπρξαηκία
ηνπο θαη έηζη δελ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ πνηέ ηνπο ζηφρνπο ηνπο....(αλαθεξφκελνο ζηε
δηεζλή θνηλφηεηα ζπλερίδεη ιέγνληαο)...φπσο έρεηε ήδε δεη, ν παξάθξσλ Bush δελ
λνηάδεηαη γηα ηηο εθθιήζεηο ζαο γηα εηξήλε»876.
Σα μεκεξψκαηα ηεο 21εο Μαξηίνπ 2003, νπζηαζηηθά έρνπλ μεθηλήζεη νη
ρεξζαίεο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο. Οκάδεο ηνπ 1νπ Δθζηξαηεπηηθνχ ψκαηνο
Πεδνλαπηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 5νπ πληάγκαηνο Μάρεο,

δηαζθαιίδνπλ ηηο

κνλάδεο δηαρσξηζκνχ ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ
εμαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ησλ πεηξειαηνπεγψλ ζηε πεξηνρή ηεο Rumaylah.
χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηνπ Τπνπινίαξρνπ ηξαηεγνχ James Conway ηνπ 1νπ
Δθζηξαηεπηηθνχ ψκαηνο Πεδνλαπηψλ: «πάλσ απφ ηε κηζή ηξαθηλή παξαγσγή
πεηξειαίνπ, πεξίπνπ 1.6 εθαηνκκχξηα βαξέιηα, παξάγεηαη θάζε κέξα απφ ηηο 1074
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πεηξειαηνπεγέο ηεο Rumaylah θαη δηαζθαιίζηεθε γηα ηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο»877.
Γπλάκεηο ησλ Ακεξηθαλψλ πεδνλαπηψλ απφ ηελ 1ε Μεξαξρία Πεδνλαπηψλ θαη
ην βξεηαληθφ βαζηιηθφ ζηφιν ελίζρπαλ ην έξγν ησλ πεδηθψλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ. Οη
ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαηαθέξλνπλ λα ζέζνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ην κεγαιχηεξν
ηκήκα πεηξειαηνπεγψλ ζην λφηην Ηξάθ. Χζηφζν, έμη βαζηθέο κνλάδεο δηαρσξηζκνχ
ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο ππξπνιήζεθαλ απφ ηξαθηλέο δπλάκεηο, ελψ ην 1ν
Δθζηξαηεπηηθφ ψκα Πεδνλαπηψλ θαη ε 7ε Σεζσξαθηζκέλε βξεηαληθή Μεξαξρία
ελεπιάθεζαλ ζε πνιχσξε κάρε κε ηελ 51ε Μεραλνθίλεηε ηξαθηλή Μεξαξρία έμσ
απφ ηε Basra878.
Ακεξηθαληθά πνιεκηθά πινία, θαζψο θαη κνλάδεο ηνπ βξεηαληθνχ Βαζηιηθνχ
Ναπηηθνχ εμαπνιχνπλ επηζέζεηο κε ππξαχινπο εδάθνπο ηχπνπ Tomahawk ζε πςειήο
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζηφρνπο, θαζψο θαη ζε θέληξα ειέγρνπ ησλ ηξαθηλψλ
δπλάκεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Βαγδάηεο. Καζψο νη ρεξζαίεο ζηξαηησηηθέο ζπκκαρηθέο
δπλάκεηο πξαγκαηνπνηνχλ κεγάιε πξφνδν ζην δξφκν πξνο ηε Βαγδάηε, νη
αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο επηηαρχλνπλ ην έξγν ηνπο ζ‘ φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ Ηξάθ,
πιήηηνληαο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζηφρνπο ζηε Βαγδάηε θαη ζε άιιεο πφιεηο ζην
βφξεην ηκήκα ηεο Βαγδάηεο, φπσο είλαη ην Kirkuk,ε Mosul θαη ην Tikrit, κε πςειήο
αθξίβεηαο φπια. Πάλσ απφ 1.700 πηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ελψ 700 πχξαπινη
εδάθνπο –εδάθνπο ηχπνπ Tomahawk θαη πχξαπινη αέξνο – εδάθνπο

έπιεμαλ

πεξίπνπ 1000 ηξαθηλνχο ζηφρνπο. Παξάιιεια, γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθε κε
επηηπρία ν πχξαπινο καθξάο εκβέιεηαο αέξνο-εδάθνπο ηχπνπ Storm Shadow ηεο
βξεηαληθήο Αεξνπνξηθήο δχλακεο. Ζ εγξήγνξζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ επέηξεςε ηηο ρεξζαίεο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο λα θηλεζνχλ
πην γξήγνξα πξνο ηε Βαγδάηε κε ιηγφηεξα εκπφδηα879.
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Marine Corps Lt. Gen. James T. Conway, Commanding General, 1 st Marine Expeditionary Force,

―Briefing on the 1st Marine Expeditionary Force in Iraq‖, United States Department of Defense, News
Transcript, 9 September 2003, available at: www.defense.org.
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Reports of U.S. Department of Defense, ―Operation Iraqi Freedom – Major Combat Operations

―Dash to Baghdad», Day Second (21 March 2003), U. S. Department of Defense, available at
www.defense.gov.
879

Lt.General T. Michael Moseley, ―Operations Iraqi Freedom- By the Numbers‖, USCENTAF,

Assessment and Analysis Division, 30 April 2003, available at: www.globalsecurity.org.
Reports of U.S. Department of Defense, ―Operation Iraqi Freedom – Major Combat Operations ―Dash
to Baghdad», Day One (19/20 March 2003), U. S. Department of Defense, available at
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Σν 5ν ακεξηθαληθφ ψκα ηξαηνχ δηαζθάιηζε ηηο γέθπξεο πξνο ηνλ Δπθξάηε,
ελψ κε ηαρχηεηα θηλείηαη πξνο ηε Βαγδάηε. ην ηέινο ηεο δεχηεξεο κέξαο ηεο
επηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» νη βξεηαληθέο λαπηηθέο δπλάκεηο βχζηζαλ δχν
ηξαθηλά πεξηπνιηθά ζθάθε. ηηο ζπκκαρηθέο απψιεηεο πξνζηίζεληαη δχν (2)
αλαγλσξηζηηθά ειηθφπηεξα ηνπ βξεηαληθνχ βαζηιηθνχ λαπηηθνχ, ηα νπνία
ζπγθξνχζηεθαλ ζηα βφξεηα ηνπ Αξαβηθνχ Κφιπνπ.
ηηο 22 Μαξηίνπ 2003, 3ε κέξα ησλ επηρεηξήζεσλ, νη αεξνπνξηθέο ζπκκαρηθέο
επηδξνκέο ζπλερίδνληαη ζηελ ίδηα πεξίπνπ έληαζε κε 1500 πεξίπνπ πηήζεηο. Σν
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ θαηεπζχλεηαη βφξεηα πξνο ηε Βαγδάηε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 5ν ακεξηθαληθφ ψκα ηξαηνχ, ηνπ νπνίνπ ε 3ε Μεξαξρία
Πεδηθνχ απνηεινχζε θαη ηνλ θεληξηθφ θνξκφ, θαζψο θαη ην 1ν Δθζηξαηεπηηθφ ψκα
Πεδνλαπηψλ επηηαρχλνπλ πξνο ηε Βαγδάηε. Οη ηξαθηλέο δπλάκεηο αληίζηαζεο
ππνινγίδνληαλ ζε νρηψ (8) κεξαξρίεο. Μηα απφ απηέο, ε 51ε Μεξαξρία, είρε
θαηαζηξαθεί θαη δηαιπζεί πξηλ ηελ νξηζηηθή ζχγθξνπζε γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ
πεηξειαηνπεγψλ ζηε πεξηνρή ηεο Basra. Νηφπηνη Ηξαθηλνί ζηξαηηψηεο πνπ
απνηεινχζαλ ηελ 51ε Μεξαξρία, ζην άθνπζκα ησλ αεξνπνξηθψλ ζπκκαρηθψλ
επηδξνκψλ θαη ησλ ρεξζαίσλ αξκάησλ κάρεο, απιψο εγθαηέιεηςαλ απφ θφβν ην
πφζην ηνπο, έξημαλ ηα φπια, έβγαιαλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ζηνιέο θαη πήγαλ ζπίηηα
ηνπο880.
Άιιεο πέληε ηξαθηλέο κεξαξρίεο παξέκελαλ ζην βνξξά ζηαζκεπκέλεο θαηά
κήθνο ηνπ πνηακνχ Σίγξε. Οη δπλάκεηο πεδνλαπηψλ έπξεπε λα θάλνπλ
αληηπεξηζπαζκφ γηα ηελ πξαγκαηηθή ηνπο θαηεχζπλζε, έλαλ αληηπεξηζπαζκφ
ππνζηεξηδφκελν απφ ηηο βξεηαληθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο ζηε Basra πξνθεηκέλνπ κε
απηφλ ηνλ ηξφπν λα θαηεπζπλζνχλ δπηηθά πξνο ηελ θεληξηθή πεδηάδα,
παξαθάκπηνληαο ηα ηξαθηλά ζηξαηεχκαηα, ελψ ην 1ν Δθζηξαηεπηηθφ ψκα
Πεδνλαπηψλ πίεδε πξνο Βαγδάηε. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ 1νπ Δθζηξαηεπηηθνχ
ψκαηνο ήηαλ ε επηθέληξσζε ζηε πφιε Nasiriyah, απφ φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα
δηαζρίζνπλ

ηνλ

Δπθξάηε

θαη

λα

θαηεπζπλζνχλ

βφξεηα

πξνθεηκέλνπ

λα

αληηκεησπίζνπλ ηηο δχν (2) ηξαθηλέο κεξαξρίεο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο ζηα

www.defense.gov.
880

John Kooman, ―Marines face resistance from Iraqi Troops near Basra‖, San Francisco Chronicle, 22

March 2003, www.sfgate.com. See also,
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πεξίρσξα ηεο Βαγδάηεο881.
ην κεηαμχ δηαξξένπλ ζηνλ δηεζλή ηχπν αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ είζνδν ζην
βφξεην Ηξάθ πεξίπνπ 1000 – 1500 Σνχξθσλ ζηξαηησηψλ. Ο ίδηνο ν Donald Rumsfeld
επηζεκαίλεη φηη ε πεξίπησζε αλάκεημεο ηεο Σνπξθίαο ζε απηφ ην ρξνληθφ πιαίζην ηεο
επηρείξεζεο γηα ηελ «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθή. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ν Τπνπξγφο Ακχλεο ησλ ΖΠΑ, Donald Rumsfeld αλαθέξεη: « έρνπκε
εηδηθέο δπλάκεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο θνπξδηθέο δπλάκεηο ζην βνξξά... θαη πξέπεη λα
είζηε ζίγνπξνη φηη έρνπκε ήδε ζπκβνπιεχζεη ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε θαη ηηο ηνπξθηθέο
ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο φηη ζα ήηαλ αλψθειν, αλ εηζέξρνληαλ ζην βφξεην ηκήκα ηνπ
Ηξάθ»882. Σελ ίδηα γξακκή αθνινχζεζε θαη ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ,
Colin Powell, ν νπνίνο δελ βιέπεη ππαξθηή αλάγθε αλάκεημεο ησλ ηνπξθηθψλ
δπλάκεσλ ζηελ επηρείξεζε «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ».

Οη

Ακεξηθαλνί

αμησκαηνχρνη αλεζπρνχλ γηα ηελ πηζαλή πεξίπησζε ελφο δεχηεξνπ πνιέκνπ, αλ νη
Κνχξδνη αληάξηεο έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο. Σν ράνο θαη ε
αλαηαξαρή πνπ ζα επηθξαηήζνπλ ζε έλα ηέηνην ελδερφκελν, ζα ζέζνπλ απηφκαηα, ζε
θίλδπλν ηε ρεξζαία επηρείξεζε γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ ζην βφξεην Ηξάθ, απεηιψληαο ηα ακεξηθαληθά θαη ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα,
ελψ παξάιιεια ζα ππξπνιεζνχλ θαη νη πεηξειαηνπεγέο ηνπ Kirkuk.
Σνχξθνη αμησκαηνχρνη δηέςεπζαλ απηέο ηηο αλαθνξέο παξφιν πνπ ππήξραλ
βάζηκεο πιεξνθνξίεο φηη αθφκε πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο εηνηκάδνληαλ λα πεξάζνπλ
ηα ζχλνξα. Μεηά απφ εβδνκάδεο αλαπνθαζηζηηθφηεηαο γηα ην αλ ηειηθά νη Σνχξθνη
ζα επηηξέςνπλ ηελ 4εο Μεξαξρία Πεδηθνχ ησλ ΖΠΑ λα πεξάζεη ζην βφξεην Ηξάθ,
Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη απνθάζηζαλ λα κεηαθέξνπλ ηε κεξαξρία κέζσ ηνπ ζηελνχ
ηνπ Suez, ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν. Πάλσ απφ 170.000 ζηξαηεχκαηα ηνπ ακεξηθαληθνχ
ζηξαηνχ, ησλ πεδνλαπηψλ θαη ησλ άιισλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ βξίζθνληαη ζην
εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάθ883.
Πξνο ην ηέινο ηεο 3εο κέξαο ησλ επηρεηξήζεσλ, πεξίπνπ 1.300-1.400 Ηξαθηλνί
881

Reports of U.S. Department of Defense, ―Operation Iraqi Freedom – Major Combat Operations

―Dash to Baghdad», Day Three (22 March 2003), U. S. Department of Defense, available at
www.defense.gov.
882

Oliver Burkeman&Michael Howard, ―Turkish troops enter northern Iraq, Ankara ignores us

warning of secondary battle front‖, The Guardian, 22 March 2003, www.guardian.co.uk.
883

Staff and Agencies, ―Turkish Military denies entering northern Iraq‖, The Guardian, 22 March

2003, www.guardian.co.uk.
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ζηξαηηψηεο είραλ παξαδνζεί ζηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο. ε αλαθνξά ηνπ ν ηξαηεγφο
Franks αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ: « έλαο κεγάινο αξηζκφο
ζηφρσλ έρεη εθπιεξσζεί θαη ζα ζπλερίζνπκε ζε απηφλ ηνλ ξπζκφ φζν εηζρσξνχκε ζην
Ηξάθ. Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη κέρξη ηψξα αθνινπζνχλ
ηελ εμήο ζπλέρεηα – πξψηνλ, ε έλαξμε ησλ εηδηθψλ επηρεηξήζεσλ (αλαθεξφκαζηε ζε
απηήλ ηε θάζε ησλ επηρεηξήζεσλ σο S- Day), δεχηεξνλ, ε έλαξμε ησλ ρεξζαίσλ
επηρεηξήζεσλ (G-Day), θαη ηξίηνλ, ε έλαξμε ησλ ζθνδξψλ αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ
(A-Day). Απηή ε ζπλέρεηα απνηειεί ηνλ θνξκφ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε
ηνπ Ηξάθ θαη βαζίδεηαη ζηε λνεκνζχλε καο, ζηελ εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηνλ αληίπαιν
θαη ζηε ζέζε θαη άπνςε πνπ έρνπκε δηακνξθψζεη γηα ηηο δηθέο καο ηθαλφηεηεο θαη
δπλάκεηο»884.
Σελ 4ε κέξα ησλ ρεξζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ,
ηελ 23ε Μαξηίνπ 2003, νη κάρεο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πεξηθξνχξεζε ηνπ
ιηκαληνχ ζην Umm Qasr ζπλερίδνληαη. Οη ακεξηθαληθέο δπλάκεηο πξνρσξνχλ πξνο ην
βφξεην ηκήκα ηνπ Ηξάθ, κε ζηφρν ηε Βαγδάηε, σζηφζν, ζπλαληνχλ πην ζθιεξή
αληίζηαζε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, φπσο ζηε Nasiryah, φπνπ δψδεθα (12) Ακεξηθαλνί
ζηξαηηψηεο αλαθέξνληαη σο αγλννχκελνη. πνξαδηθέο αληηζηάζεηο εκθαλίδνληαη θαη
ζην Umm Qasr885. Έλα αεξνζθάθνο ηεο βξεηαληθήο βαζηιηθήο αεξνπνξίαο ηχπνπ
GR4 Tornado ην νπνίν επέζηξεθε απφ αεξνπνξηθή επηδξνκή θαηεξξίθζε θαηά ιάζνο
απφ ζπκκαρηθά ππξά θνληά ζηα ζχλνξα Ηξάθ-Κνπβέηη θαη ζηνίρηζε ηε δσή ζε 19
ζηξαηηψηεο ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ886.
Ζ πφιε Nasiryah απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πέξαζκα ηνπ Δπθξάηε πνηακνχ. Ζ
Nasiryah βξίζθεηαη ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Δπθξάηε, ζηελ επαξρία Dhi Qar, πεξίπνπ
225 ρικ. Ννηηναλαηνιηθά ηεο Βαγδάηεο, κε πιεζπζκφ πνπ απνηειείηαη ζρεδφλ εμ
νινθιήξνπ

απφ

ηίηεο

κνπζνπικάλνπο.

Οη

ακεξηθαληθέο

δπλάκεηο

πνπ

ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Nasiryah ήηαλ ε 3ε Μεξαξρία Πεδηθνχ ζηελ
πξψηε ζέζε κάρεο καδί κε ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ ηεο, ην 1ν Δθζηξαηεπηηθφ
ψκα Πεδνλαπηψλ θαη ε Δηδηθή Οκάδα Γξάζεο Tarawa.
884

Σν πξσί ηεο 23εο Μαξηίνπ

General Tommy Franks, ―Briefing on Military Operations in Iraq‖, Release No. 03-03-44, 22

March 2003, UNCENTCOM Reports 2003, available at: www.globalsecurity.org.
885

RL31715, ―Iraq War: Background and Issues Overview‖ by Raymond W. Copson, Congressional

Research Service, The Library of Congress, updated 22 April 2003, www.loc.gov.
886

BBC News, ―RAF Tornado downed by US Missile‖, 23 March 2003, 15:16GMT,

www.news.bbc.co.uk.
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2003, έλα θνκβφη πξνκεζεηψλ ηνπ ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ απφ ηελ 507ε Maintenance
Company, θαηά ιάζνο παξέθιηλε απφ ηελ πνξεία ηνπ κε απνηέιεζκα λα πέζεη ζε
ερζξηθφ έδαθνο θαη λα εκπιαθεί ζε ζχγθξνπζε κε ηξαθηλέο νκάδεο ηεο Fedayeen θαη
λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο πνιινί Ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο, ελψ άιινη αηρκαισηίζηεθαλ,
αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ήηαλ θαη κηα ακεξηθαλή ζηξαηηψηεο, ε Jessica Lynch, ε
νπνία ζην ηέινο απέθηεζε ηε θήκε ηνπ ήξσα ζηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ887.
Ζ Nasiryah είρε επηιερζεί απφ ζηξαηησηηθνχο αμησκαηνχρνπο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ σο θαηάιιειν κέξνο, γηα λα πξνθαιέζνπλ ζθνδξή αληίζηαζε θαηά ησλ
ακεξηθαληθψλ θαη ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ. Μεηαμχ ηεο 22εο θαη 23εο Μαξηίνπ 2003, νη
καρεηέο ηεο Fedayeen άξρηζαλ λα θηάλνπλ ζηελ πφιε μερσξηζηά κε πνιηηηθά
νρήκαηα, άιια θαη κε ιεσθνξεία ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ Ba‘ath. Πνιινί απφ ηνπο
καρεηέο δελ ήηαλ Ηξαθηλνί πνιίηεο, αιιά εμηξεκηζηέο απφ άιιεο αξαβηθέο ρψξεο,
ειάρηζηα εθπαηδεπκέλνη, φκσο έηνηκνη λα δψζνπλ θαη ηε δσή ηνπο ζε έλαλ πφιεκν
θαηά ηεο Γχζεο, ρξεζηκνπνηψληαο αθφκε θαη άκαρν πιεζπζκφ σο αλζξψπηλε αζπίδα
θαηά ηνπ ερζξνχ888.
Ζ κάρε ηεο Nasiryah ζεσξείηαη ε κεγαιχηεξε πνιχλεθξε ζχγθξνπζε απφ ηελ
εκέξα έλαξμεο ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ. ε απηήλ ηε ζχγθξνπζε θακία απφ ηηο
δχν πιεπξέο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη νξγαλσκέλα ηελ θαηάζηαζε. Οη
Ηξαθηλνί καρεηέο ηεο Fedayeen δξνχζαλ θαζαξά ρσξίο νξγάλσζε πξνζπαζψληαο λα
πξνθαιέζνπλ φζεο απψιεηεο κπνξνχζαλ έλαληη ηνπ ερζξνχ, ρσξίο λα είλαη ζε
ζηξαηεγηθή ζέζε λα πεξηθξνπξήζνπλ ηελ πφιε θαη λα ακπλζνχλ ππέξ ηεο. Απφ ηελ
άιιε, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο δελ είραλ ζηφρν λα θαηαθηήζνπλ ηελ πφιε θαη λα
εδξαησζνχλ εθεί. Απηφ ην νπνίν ζηφρεπαλ ήηαλ λα πεξάζνπλ φζν γίλεηαη
γξεγνξφηεξα, λα δηαζθαιίζνπλ ηηο γέθπξεο θαη λα θαζαξίζνπλ ηνλ δξφκν, ψζηε λα
δηαζθαιηζζνχλ νη δίνδνη ηξνθνδνζίαο θαη πξνκεζεηψλ ησλ ρεξζαίσλ ζηξαηεπκάησλ
πξνο ηε Βαγδάηε. Χζηφζν, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ε έιιεηςε γλψζεσλ
θηλήζεσλ ζηελ πεξηνρή νδήγεζαλ ηα ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα ζε κηα άλεπ
πξνεγνπκέλνπ εκπινθή κε ζεκαληηθέο απψιεηεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, κε
ζχγρπζε ζηα ζηξαηεχκαηα θαη ζηξαηεγηθέο ιαλζαζκέλεο επηινγέο δξάζεο.

887

Οη

Reports of U.S. Department of Defense, ―Operation Iraqi Freedom – Major Combat Operations

―Dash to Baghdad», Day Four (23 March 2003), U. S. Department of Defense, available at
www.defense.gov.
888
―Fierce Fighting, U.S. Casualties near Southern town of Nasiryah‖, PBS NewsHourLinks, 23 March
003, 4:05pmEST, www.pbs.org.
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επηζέζεηο ησλ Ηξαθηλψλ καρεηψλ ήηαλ ρσξίο νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ889.
χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ ζηξαηεγνχ Tommy Franks, νη Ακεξηθαλνί
ζηξαηησηηθνί αμησκαηνχρνη αηθληδηάζηεθαλ, θαζψο δελ πεξίκελαλ αληίζηαζε ζηε
Nasiryah890. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ζηξαηεγφο Franks αλαθέξεη: «Γελ ππήξρε
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε θίλεζε ηνπ αληάκ λα κεηαθέξεη δπλάκεηο ηεο Fedayeen
απφ ηνλ βνξξά πξνο ηνλ λφην. Δλψ θσηνγξαθίεο απφ δνξπθφξνπο δελ κπνξνχζαλ λα
εληνπίζνπλ κηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα, θαζψο νη Ηξαθηλνί καρεηέο, κέξεο πξηλ είραλ
θηάζεη ζηελ πφιε ν θαζέλαο μερσξηζηά κε πνιηηηθή ελδπκαζία θαη ηδησηηθήο ρξήζεο
κεηαθνξηθά κέζα»891. Όκσο ε απφθαζε ηνπ ζηξαηεγνχ Franks ήηαλ λα επηκείλνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ κεξηθνχο Ηξαθηλνχο καρεηέο ζηε Nasiryah, παξά 40.000 καρεηέο
αξγφηεξα ζηα πεξίρσξα ηεο Βαγδάηεο, κε αθφκε κεγαιχηεξεο απψιεηεο, ηε ζηηγκή
πνπ ε επηρείξεζε «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» κέρξη ζηηγκήο είρε επηηχρεη ηνπο
πεξηζζφηεξνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, πξνρσξψληαο πξνο ηε Βαγδάηε.
Χζηφζν ην γεγνλφο ήηαλ πσο γηα λα ζπλερηζηεί ε επηηπρήο πνξεία ησλ
ζηξαηεπκάησλ πξνο ηε Βαγδάηε ζα έπξεπε λα πεξάζνπλ απφ ηε Nasiryah. Σν βξάδπ
ηεο 23-24 Μαξηίνπ 2003, ρεξζαίεο δπλάκεηο ηεο Tarawa έθηηαμαλ έλαλ θινηφ γχξσ
απφ ηελ πφιε γηα λα απνηξαπεί ε δηείζδπζε λέσλ Ηξαθηλψλ καρεηψλ, αιιά θαη γηα λα
αληηκεησπηζζνχλ φζνη αληηζηέθνληαλ αθφκε. Καζψο νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο
έκπαηλαλ ζηελ πφιε θαη γηλφηαλ αηζζεηή ε παξνπζία ηνπο, ην έξγν ηνπο
δηεπθνιπλφηαλ απφ ηνπο ληφπηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο, νη νπνίνη θαλέξσλαλ θξπςψλεο
ησλ καρεηψλ ηεο Fedayeen, αιιά έδηλαλ πξφζπκα θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηηο ηνπνζεζίεο ησλ πνιεκνθνδίσλ ηνπο. Σα ρεξζαία ζηξαηεχκαηα ζπλνδεχνληαλ θαη
απφ αεξνπνξηθή θάιπςε. ηγά- ζηγά, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο απνθηνχζαλ ηνλ έιεγρν
ηεο Nasiryah892.
Παξάιιεια, εληζρχεηαη ην βφξεην κέησπν πξνο ηε Βαγδάηε.

πκκαρηθά

αεξνζθάθε πιήηηνπλ ηξαθηλέο ζέζεηο ηεο Ansar al-Islam, κηαο ζηξαηησηηθήο
κνπζνπικαληθήο νξγάλσζεο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Ηξάθ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ
ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο Al Qaeda. Ζ 3ε Μεξαξρία Πεδηθνχ ζπλερίζεη βφξεηα
889
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General Tommy Franks with Makolm Mc Connell, American Soldier, Harper Collins Publishers
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πξνο ηε Βαγδάηε, θηάλνληαο κφιηο 100ρικ έμσ απφ ηε πφιε, ελψ αεξνπνξηθέο
επηδξνκέο πιήηηνπλ ζέζεηο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο ηνπ αληάκ κέζα θαη έμσ απφ
ηε Βαγδάηε. Ζ νκάδα πξνρσξά δπηηθά ηεο πφιεο Najaf. Ζ 2ε Σαμηαξρία ηεο 3εο
Μεξαξρίαο Πεδηθνχ αληηκεηψπηζε ληθεθφξα, ζε κηα νινλχρηηα κάρε, κηα νκάδα ηεο
πνιηηνθπιαθήο ηνπ ηξαθηλνχ Κφκκαηνο Ba‘ath θνληά ζηε πφιε Najaf, ζηηο δπηηθέο
αθηέο ηνπ Δπθξάηε. Αλαθνξέο ηεο ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο αλαθέξνπλ
φηη πεξίπνπ 100 πνιηηνθχιαθεο ζθνηψζεθαλ θαη άιινη 20 αηρκαισηίζηεθαλ ζην
πεδίν ηεο κάρεο893.
ην λφηην κέησπν ησλ επηρεηξήζεσλ, ακεξηθαληθέο θαη βξεηαληθέο δπλάκεηο
ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηξαθηλέο αληηζηάζεηο ζηα πεξίρσξα ηεο Basra. Ο
ηξαθηλφο ζηξαηφο έρεη ηνπνζεηήζεη νπιηθά ζπζηήκαηα κέζα ζε γεηηνληέο ζηε πεξηνρή
ηεο Basra, ρσξίο φκσο κεγάιεο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο κάρεο. Ο ηξαηεγφο Tommy
Franks επηζεκαίλεη φηη ζηφρνο ησλ Ακεξηθαλψλ ζηξαηησηψλ είλαη λα ζπλεξγαζηνχλ
κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Basra θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ βνήζεηα, πξνθεηκέλνπ λα
δερηνχλ ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο σο απειεπζεξσηέο θαη φρη σο θαηαθηεηέο. Ήδε νη
θάηνηθνη ηνπ Umm Qasr θαη ηεο Safwan ππνδέρηεθαλ ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο κε
κεγάιν ελζνπζηαζκφ. Ο ηξαηεγφο αλαθέξεη: « Απηφ πνπ έρνπκε δεη κέρξη απηφ ην
ζεκείν ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη φηη νη Ηξαθηλνί πνιίηεο θαισζνξίδνπλ ηηο ζπκκαρηθέο
δπλάκεηο, απφ φπνπ πεξλνχλ»894.
ηε Nasiryah φπσο θαη ζηε Basra ζπκκαρηθέο δπλάκεηο απνθεχγνπλ ηηο
κάρεο ζηα αζηηθά θέληξα, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο αλζξψπηλεο
απψιεηεο. Καηά ηνλ ηξαηεγφ Tommy Franks, εηδηθέο επηρεηξήζεηο εθθαζάξηζεο
ζπλερίδνληαη ζηα πεξίρσξα ηεο Βαγδάηεο, φπνπ ν Ηξαθηλφο εγέηεο θαίλεηαη λα
θαηέρεη αθφκε ηνλ έιεγρν ηεο πφιεο, πξνβάιινληαο ζζελαξή άκπλα παξά ηνλ ζπλερή
θαη αθαηάπαπζηφ βνκβαξδηζκφ ηεο Βαγδάηε. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ
ηξαηεγνχ, ζπλερίδνληαη παξαζθεληαθά ζθιεξέο πξνζπάζεηεο κε Ηξαθηλνχο κε
θαζεζησηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα ππνδαπιίζνπλ κηα αληαξζία ζην εζσηεξηθφ ηεο
Βαγδάηεο, λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηε δχλακε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη σο αληάιιαγκα
λα επηηχρνπλ κηα κηθξνχ θφζηνπο κάρε ζηε Βαγδάηε.
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Ακεξηθαλνί

αμησκαηνχρνη

ππνζηεξίδνπλ

φηη

παξά

ηηο

ζπλερφκελεο

αεξνπνξηθέο επηδξνκέο θαηά ζέζεσλ ηξαθηλψλ ππξαχισλ εδάθνπο-εδάθνπο,

νη

Ηξαθηλνί έρνπλ επαλαηνπνζεηήζεη ηνπο ππξαχινπο ηνπο βφξεηα ηεο Basra,
πξνθεηκέλνπ λα ζηνρεχνπλ ηα ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα απφ ηα δεμηά, θαζψο
βαδίδνπλ πξνο ηε Βαγδάηε. Δπηπιένλ, νη φπνηεο ηξαθηλέο ππξαπιηθέο επηζέζεηο ζε
ζπκκαρηθέο βάζεηο ζην Κνπβέηη δελ απνηεινχλ ηπραίν γεγνλφο. Αθφκε θαη ζην
ιηκάλη Umm Qasr ζπλερίδνληαη αςηκαρίεο θαη ν πφιεκνο θζνξάο κε ηνπο Ηξαθηλνχο
καρεηέο895.
Σελ 5ε κέξα ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο 24 Μαξηίνπ 2003,

ακεξηθαληθέο

δπλάκεηο πξνειαχλνπλ πέξα απφ ηελ Nasiriyah, ελψ αεξνπνξηθέο επηδξνκέο πιήηηνπλ
ζέζεηο ηεο ηξαθηλήο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο ζηα πξνάζηηα ηεο Βαγδάηεο θαη βφξεηα ηεο
πφιεο ηεο Μνζνχιεο. Παξάιιεια, ην αεξνδξφκην θαη ην ιηκάλη ηεο Basra ειέγρνληαη
πιήξσο απφ ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο. Πάλσ απφ 1.500 πηήζεηο πξαγκαηνπνίεζαλ ηα
ζπκκαρηθά αεξνζθάθε θαηά ηξαθηλψλ ζέζεσλ, απφ ηηο νπνίεο πεξηζζφηεξεο απφ 800
αθνξνχζαλ επηιεγκέλνπο ζηφρνπο. Ζ αεξνπνξηθή δχλακε θαηάθεξε λα απνθξνχζεη
ηξαθηλέο βαιιηζηηθέο επηζέζεηο, λα απνδηνξγαλψζεη κνλάδεο ηεο Πξνεδξηθήο
Φξνπξάο θαη ησλ Δηδηθψλ Οκάδσλ Πξνεδξηθήο Φξνπξάο, λα θαηαζηξέςεη
θπβεξλεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, λα ζέζεη εθηφο ιεηηνπξγίαο ηελ ηξαθηλή κπζηηθή
ππεξεζία πιεξνθνξηψλ θαη θπξίσο λα ζηεξίμεη ηεο ρεξζαίεο ζπκκαρηθέο επηρεηξήζεηο
ζην δξφκν πξνο ηε Βαγδάηε896.
Καζψο πξνρσξνχζε ε επηρείξεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ, ην πην
δχζθνιν ζηνηρείν ηνπ Σξίηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, δελ ήηαλ φηη νη ρεξζαίεο
δπλάκεηο θαη θπξίσο ην 5ν ακεξηθαληθφ ψκα ηξαηνχ θαη ην 1ν Δθζηξαηεπηηθφ
ψκα Πεδνλαπηψλ είραλ αλάγθε απφ παχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ηξνθνδνηνχληαη κε
πξνκήζεηεο θαη λα εδξαηψλνπλ ηηο θεθηεκέλεο ζέζεηο ηνπο, αιιά θπξίσο ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ εμαηηίαο εμσγελψλ παξαγφλησλ, φπσο ήηαλ νη
θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θπξίσο νη ακκνζχειιεο. Ζ ζπλερηδφκελε πίεζε απφ ηελ μεξά
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηε ρξήζε ηεο ηειεπηαίαο
ηερλνινγίαο αεξνζθαθψλ θαη φπισλ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο
895
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δξάζεο ησλ ρεξζαίσλ επηρεηξήζεσλ, παξά ηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
ην λφηην ηκήκα ηνπ Ηξάθ, ακεξηθαληθέο κνλάδεο πεδνλαπηψλ δηαζρίδνπλ ηνλ
Δπθξάηε πνηακφ κεηά απφ ζπλερηδφκελεο κάρεο θνληά ζηε πφιε Nasiriyah. O
επηηειάξρεο ησλ ζπκκαρηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηξαηεγφο Renuart, αλαθέξεη ζε
δεκφζηα παξνπζίαζε φηη ηελ 6ε κέξα ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκκαρηθά αεξνζθάθε
πξαγκαηνπνίεζαλ πάλσ απφ 1400 πηήζεηο, θαηαζηξέθνληαο εγθαηαζηάζεηο θαίξηαο
ζεκαζίαο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο θαζψο θαη ζπζηήκαηα ππξαχισλ, πνπ ζηφρν
είραλ ην Κνπβέηη θαη άιια γεηηνληθά θξάηε ηνπ Ηξάθ897.
ηελ Οπάζηλγθηνλ, θαζψο ν πφιεκνο θιηκαθψλεηαη ζην δξφκν πξνο ηε
Βαγδάηε, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο George W. Bush, πξνζπαζεί δεκφζηα λα
πξνεηνηκάζεη ηελ θνηλή γλψκε γηα ην δχζθνιν έξγν πνπ επηηπγράλεηαη ζην Ηξάθ: «
Μπνξψ λα δηαβεβαηψζσ ηνπο Ακεξηθαλνχο πνιίηεο φηη έρνπκε θάλεη ζεκαληηθή πξφνδν
...δηαβεβαηψλσ αθφκε φηη απηφο ν πφιεκνο είλαη κφλν ε αξρή κηαο ζθιεξήο κάρεο». Ζ
πξνζπάζεηα ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ ηεο θπβέξλεζεο Bush λα πξνζπαζήζνπλ
λα θαιχςνπλ ηηο κεγαιχηεξεο ζπκκαρηθέο απψιεηεο ζηε κέρξη ηψξα ζηηγκή ηνπ
πνιέκνπ, ζηε κάρε ζηα πεξίρσξα ηεο Nasiryah, θάλεθε θαη απφ ηα ζθιεξά ιφγηα
ηνπ Τπνπξγνχ Ακχλεο, Donald Rumsfeld: «ν πφιεκνο είλαη πφιεκνο...είλαη ζθιεξφ
πξάγκα...νη πφιεκνη είλαη απξφβιεπηνη. Τπάξρνπλ αθφκε πνιχ θίλδπλνη θαη εκπφδηα ηα
νπνία κπνξνχλ λα καο θαζπζηεξήζνπλ θαη λα καο παλ πίζσ...νη ζηξαηηψηεο καο εθεί
έμσ θάλνπλ ζεκαληηθή δνπιεηά...νη απψιεηεο δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ». Ο
ζηξαηεγφο Tommy Franks αλαθέξεη επίζεο: « Μπνξεί λα ππάξμνπλ δχζθνιεο κέξεο,
αιιά νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο
θπβεξλήζεηο απηνχ ηνπ ζπλαζπηζκνχ». Ζ θπβέξλεζε Bush αλακέλεη φηη ζα ππάξμνπλ
νπηζζνρσξήζεηο, αιιά θαη άιιεο ζεκαληηθέο ζπκκαρηθέο απψιεηεο, πξηλ ην ηέινο ηνπ
πνιέκνπ, θπξίσο ζηα πεξίρσξα ηεο Βαγδάηεο, φπνπ νη δπλάκεηο ηεο Πξνεδξηθήο
Φξνπξάο είλαη ηδηαίηεξα ζπγθεληξσκέλεο θαη ε πηζαλφηεηα ρξήζε φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο είλαη έλα πηζαλφ ζελάξην898.
Οη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο βξίζθνληαη 100ρικ λφηηα ηεο ηξαθηλήο πξσηεχνπζαο
θαη δίλνπλ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο κάρε κε κεξαξρίεο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο,
ελψ ν ζηξαηεγφο Tommy Franks επηζεκαίλεη φηη έρεη ήδε ζεκεησζεί «δξακαηηθή
897
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πξφνδνο» ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ζην δξφκν πξνο ηε Βαγδάηε. πκκαρηθέο
ρεξζαίεο δπλάκεηο ππνζηεξηδφκελεο απφ

αεξνπνξηθέο επηζέζεηο 40 ειηθνπηέξσλ

ηχπνπ Apache κάρνληαη κε ζηξαηηψηεο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο. Γχν ακεξηθαληθά
ειηθφπηεξα πέθηνπλ ζην πεδίν ηεο κάρεο, κε ηνπο Ηξαθηλνχο λα πξνβάινπλ ζηελ
ηξαθηλή ηειεφξαζε φηη ε λίθε ηνπο θαηά ησλ Ακεξηθαλψλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο
είλαη πνιχ θνληά. Ο ζηξαηεγφο Franks ζεκεηψλεη φηη ε ηξαθηλή αληίζηαζε ζηα
πεξίρσξα ηεο Βαγδάηεο ήηαλ αλακελφκελε, σζηφζν νη απψιεηεο δεκηνπξγνχλ θιίκα
δπζθνξίαο ζηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε αιιά θαη ζηε δηεζλή θνηλφηεηα899.
Μεηά απφ κφιηο πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ρεξζαίσλ επηρεηξήζεσλ
θαηά ηνπ Ηξάθ, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο βξίζθνληαη ήδε πάλσ απφ 200 ρικ ζηελ
ελδνρψξα ηνπ Ηξάθ θαη είλαη έηνηκεο λα πξνειαχλνπλ ζηε Βαγδάηε. χκθσλα κε
αλαθνξέο ηνπ Donald Rumsfeld, αιιά θαη ηνπ ηξαηεγνχ Richard Myers, ην ζρέδην
γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηψλ
βξίζθεηαη ζε θαιφ δξφκν. Χο κέξνο ηνπ ζρεδίνπ, πεξηζζφηεξα ακεξηθαληθά
ζηξαηεχκαηα πιένπλ ζηε πεξηνρή, ελψ θαηά ηνλ Rumsfeld: «νη φπνηεο απψιεηεο ησλ
ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ νθείινληαη φρη ζε ζηξαηεγηθά ιάζε, αιιά ζε ερζξνπξαμίεο ησλ
Ηξαθηλψλ, νη νπνίεο παξαβηάδνπλ ην δηεζλέο δίθαην πεξί ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο
θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο Γελεχεο γηα ην δίθαην ηνπ πνιέκνπ....Τπάξρεη κηα ηθαλνπνίεζε γηα
ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί κέρξη ζήκεξα… θάζε κέξα πνπ πεξλά ην ηξαθηλφ
θαζεζηψο ράλεη ηνλ έιεγρν ηεο ρψξαο...νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο βξίζθνληαη έμσ απφ ηε
Βαγδάηε θαη δελ ζα ζηακαηήζνπλ κέρξη ην θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ λα
απνκαθξπλζεί απφ ηελ εμνπζία. Ζ ήηηα ηνπο είλαη βέβαηε. Απηφ πνπ είλαη άγλσζην
είλαη νη κέξεο ή νη εβδνκάδεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο»900.
Χζηφζν, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο, George W. Bush, δελ παξαβιέπεη λα
ζεκεηψζεη θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηξάθ: « Δκείο θαη
νη ζχκκαρνί καο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα δηαζθαιίζνπκε ζηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο πνπ
έρνπλ ππνθέξεη ηα πάλδεηλα ππφ ην θαζεζηψο ηνπ αδίζηαθηνπ ηπξάλλνπ (αληάκ
Υνπζεΐλ), ηξφθηκα θαη θάξκαθα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ...νη αλζξσπηζηηθέο
πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απνδεηθλχνπλ ζηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο φηη νη ΖΠΑ
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αιιά θαη άιια θξάηε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν δείρλνπλ ζπκπφληα θαη λνηάδνληαη
πξαγκαηηθά γηα ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα...δελ κπνξνχκε
λα γλσξίδνπκε ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ απηνχ, σζηφζν γλσξίδνπκε ην απνηέιεζκά
ηνπ...Θα θπξηαξρήζνπκε. Σν ηξαθηλφ θαζεζηψο ζα ηειεηψζεη. Οη Ηξαθηλνί πνιίηεο ζα
απειεπζεξσζνχλ θαη ν θφζκνο ζα γίλεη πην αζθαιήο θαη εηξεληθφο»901.
Σελ 26ε Μαξηίνπ 2003, ηελ 7ε κέξα ησλ επηρεηξήζεσλ, νη ακκνζχειιεο θαη νη
δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή δπζθνιεχνπλ ην έξγν ησλ ζπκκαρηθψλ
δπλάκεσλ ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ Ηξάθ.

ην εζσηεξηθφ ηεο Βαγδάηεο

πξαγκαηνπνηνχληαη δχν κεγάιεο εθξήμεηο θνληά ζε θπβεξλεηηθά θηίξηα, κε πνιινχο
λεθξνχο θαη ηξαπκαηίεο. Οη λαπηηθέο δπλάκεηο πνπ πιένπλ ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν
έρνπλ ειαρηζηνπνηήζεη ηηο πηήζεηο ησλ αεξνζθαθψλ ηνπο ιφγσ ηηο ρακειήο
νξαηφηεηαο. ηελ πξψηε εβδνκάδα ηεο επηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ»
πάλσ απφ 800 πχξαπινη Tomahawk εθηνμεχηεθαλ απφ ηα πινία ηνπ Ναπηηθνχ ζηνλ
Πεξζηθφ Κφιπν. Ζ 3ε Μεραλνθίλεηε Μεξαξρία Πεδηθνχ ηνπ ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ
κάρεηαη γηα ηελ πεξηθχθισζε ηεο Najaf. Υεξζαίεο κνλάδεο θηλνχληαη βφξεηα ηεο
πφιεο Samawa, θαηέιαβαλ κηα γέθπξα λφηηα ηεο πφιεο, ελψ ηκήκα ηεο Μεξαξρίαο
ηεο 1εο Σαμηαξρίαο πεδηθνχ θαηέιαβε θαη κηα αθφκε γέθπξα ζην βφξεην ηκήκα ηεο
πφιεο νινθιεξψλνληαο ηελ θαηάιεςε ηεο πφιεο Najaf.Οη απψιεηεο γηα ηηο
ζπκκαρηθέο δπλάκεηο είλαη ειάρηζηεο ζε ζρέζε κε ηνπο Ηξαθηλνχο καρεηέο ζηα
πεξίρσξα ηεο Najaf902.
Πεγέο απφ ην ακεξηθαληθφ Πεληάγσλν αλαθέξνπλ φηη ε ηξαθηλή Πξνεδξηθή
Φξνπξά, θαζψο θαη παξαζηξαηησηηθέο δπλάκεηο θηλνχληαη λφηηα απφ ηε Βαγδάηε
πξνο ηελ Karbala. Αθφκε, δνξπθνξηθέο θσηνγξαθίεο απνδεηθλχνπλ φηη θαη εηδηθέο
νκάδεο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο θηλνχληαη πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. Αλ θαη
πξάγκαηη επαιεζεχνληαη, απηέο νη θηλήζεηο ζεσξνχληαη εληειψο άζηνρεο, θαζψο ε
Βαγδάηε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηψξα παξέκελε ην νρπξφ ησλ Ηξαθηλψλ καρεηψλ. ηα
πεξίρσξα ηεο ηξαθηλήο πξσηεχνπζαο ζπγθέληξσλαλ φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπο. Χζηφζν,
νη ζπκκαρηθέο αεξνπνξηθέο επηδξνκέο δπζρεξαίλνπλ απηήλ ηε κεηαθίλεζε. Απηφ πνπ
θπξίσο παξαηεξείηαη είλαη φηη Ηξαθηλνί καρεηέο αθήλνπλ ηηο ζηνιέο ηνπο θαη
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θπθινθνξνχλ κε ηα πνιηηηθά ξνχρα, παξαπιαλψληαο ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαη
πξνθαιψληαο ζεκαληηθά ηπθιά ρηππήκαηα.
ην βφξεην ηκήκα ηνπ Ηξάθ εθηηκάηαη απφ ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο φηη κηα
ηξαθηλή ηαμηαξρία ηνπ πεδηθνχ (πεξίπνπ 2000 ζηξαηηψηεο) θαζψο θαη 1000
παξαζηξαηησηηθνί ζπγθεληξψλνληαη ζηε πφιε Basra. Βξεηαληθέο δπλάκεηο απφ ηελ
7ε Μεξαξρία Πεδηθνχ θαζψο θαη ε 16ε αεξνπνξηθή Μεξαξρία ζπλερίδνπλ κε ηε
βνήζεηα ηνπ ππξνβνιηθνχ ηελ πνξεία αλάζρεζεο ησλ ηξαθηλψλ δπλάκεσλ. πλερείο
ζπγθξνχζεηο δίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνχλ ηα ηξαθηλά ζηξαηεχκαηα γχξσ
απφ ηε Basra. Μνλάδεο ηεο 101εο Αεξνπνξηθήο Πηέξπγαο Μάρεο θηλνχληαη βφξεηα,
πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ ρεξζαίσλ ζπκκαρηθψλ
δπλάκεσλ903.
ηελ Οπάζηλγθηνλ, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο George W. Bush δελ παξαιείπεη
λα θαηεγνξεί ηνλ Ηξαθηλφ δηθηάηνξα γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ θαη γηα κε ηήξεζε ησλ
θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ γηα ηνλ πφιεκν, εληζρχνληαο ηελ εηθφλα ηνπ
αδίζηαθηνπ θαη βίαηνπ δηθηάηνξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεη: «ηα ζπληξίκκηα ηνπ
ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο ππάξρνπλ αθφκε ζηξαηηψηεο ησλ νπνίσλ ην θνπξάγην βξίζθεηαη
ζην λα πξνθαινχλ ηπθιά ρηππήκαηα θαη λα βηαηνπξαγνχλ θαηά άκαρσλ
θξαηνπκέλσλ...ε κέξα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ Ηξάθ ζα είλαη επίζεο θαη εκέξα
δηθαηνζχλεο…»904.
Δπηπιένλ, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο ζε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Βξεηαλφ
Πξσζππνπξγφ, ζηηο 27 Μαξηίνπ 2003,

δελ παξέιεηςε λα επραξηζηήζεη θαη ηα

ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα ηεο Μ. Βξεηαλίαο, ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Πνισλίαο θαη ηεο
Γαλίαο γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζην πιεπξφ ησλ ΖΠΑ θαη ζηνλ αγψλα θαηά
ηεο παγθφζκηαο ηξνκνθξαηίαο. Δηδηθφηεξα ν George W. Bush αλαθέξεη ζηε
ζπλέληεπμε Σχπνπ ζηνλ Λεπθφ Οίθν: «νη ΖΠΑ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δξνπλ απφ
θνηλνχ γηα έλαλ επγελή ζθνπφ. Γνπιεχνπκε καδί πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε ηνλ θφζκν
πην εηξεληθφ, ζπλεξγαδφκαζηε γηα λα θάλνπκε ηα έζλε καο αιιά θαη ηα ππφινηπα έζλε
ηνπ θφζκνπ πεξηζζφηεξν αζθαιή, ζπλεξγαδφκαζηε γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ Ηξαθηλψλ
πνιηηψλ. Δθηηκνχκε ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηε γελλαηφηεηα ησλ βξεηαληθψλ

903

Antony H. Cordesman, The Iraq War, Strategy, Tactics and Military Lessons, published in

cooperation with the Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C., 2003, p.76-77.
904

Gerry J. Gilmore, ―Bush: Day of Reckoning Nears for Iraq‘s Band of War Criminals‖, American

Forces Press Service, US Department of Defense, 26 March 2003, www.defense.gov.

364

ζηξαηεπκάησλ θαζψο θαη φισλ ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ. Απηή ε εθζηξαηεία απαηηεί
πεξαηηέξσ θνπξάγην θαη ζπζίεο. Γλσξίδνπκε ην απνηέιεζκα. Σν Ηξάθ ζα αθνπιηζζεί,
ην ηξαθηλφ θαζεζηψο ζα ιάβεη ηέινο θαη νη ηαιαίπσξνη Ηξαθηλνί πνιίηεο ζα
ειεπζεξσζνχλ»905.
ην πεδίν ηεο κάρεο, ηελ φγδνε (8ε) κέξα ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή ρξνληθά
ζηηο 27 Μαξηίνπ 2003, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επηηξέπνπλ πιένλ ηηο απμαλφκελεο
αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ. Σειεπηαίεο κνλάδεο ηεο 3εο
Μεραλνθίλεηεο Μεξαξρίαο Πεδηθνχ πιεζηάδνπλ ηελ πφιε Karbala.

ην λφην,

κνλάδεο ηεο ίδηαο κεξαξρίαο κάρνληαη θαηά ησλ ηξαθηλψλ δπλάκεσλ γχξσ απφ ηελ
πφιε ηεο Najaf, ελψ αεξνπνξηθέο επηδξνκέο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θπβεξλεηηθψλ
θηηξίσλ θαη θηηξίσλ ηνπ Κφκκαηνο Ba‘ath.

ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Ηξάθ, ε 1ε

Δθζηξαηεπηηθή Γχλακε Πεδνλαπηψλ βξίζθεηαη 3 κε 4 κέξεο πίζσ απφ ην αξρηθφ
πξφγξακκα. Οη ζπγθξνχζεηο θζνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δχζθνιεο θαηξηθέο
ζπλζήθεο απνηέιεζαλ εκπφδην ζηελ εθηέιεζε ρξνληθά ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ δξάζεο.
ην λφηην Ηξάθ, βξεηαληθέο δπλάκεηο ζπλερίδνπλ πιήζνο απνζηνιψλ. Σν βξεηαληθφ
Τπνπξγείν Ακχλεο εθηηκά φηη ε 3ε Μεξαξρία Πεδνλαπηψλ θαηέρεη ηε ρεξζφλεζν Al
Faw, ελψ ε 7ε Σεζσξαθηζκέλε Μεξαξρία εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηε Basra. Ζ 16ε
Πηέξπγα Μάρεο ηεο βαζηιηθήο αεξνπνξίαο έρεη δηαζθαιίζεη ηηο πεηξειαηνπεγέο ηεο
Ramaila. ην βφξεην Ηξάθ, νη ηξαθηλέο δπλάκεηο απσζνχληαη απφ ηε πεξηνρή ηεο Bani
Maqan, θνληά ζην Kirkuk. Κνπξδηθέο δπλάκεηο έρνπλ θαηαιάβεη ηξαθηλέο ζέζεηο
ρσξίο λα εκπιαθνχλ ζε κάρε906.
Παξά ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηε πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ, ν Τθππνπξγφο
Ακχλεο ησλ ΖΠΑ, δηαβεβαηψλεη φηη νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο απνθεχγνπλ ζπλερψο ηα
άζθνπα ρηππήκαηα, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο απψιεηεο ησλ
Ηξαθηλψλ ακάρσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε κηα ζπλάληεζε πνπ είρε κε Ηξαθηλνχο
πνιίηεο κεηαλάζηεο ζηελ Ακεξηθή, ζεκεηψλεη: «αλ θνηηάμεηε ηνλ ράξηε ηεο Βαγδάηεο
θαη δείηε πνπ έρνπκε ζηνρεχζεη, ζα κπνξέζεηε λα αληηιεθζείηε φηη ην κεγαιχηεξν ηκήκα
ηεο πφιεο είλαη αλέγγηρην...νη ακεξηθαληθέο θαη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο αθνινπζνχλ
απζηεξά ην ζρέδην πνιέκνπ θαη ε Δπηρείξεζε «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» πεγαίλεη πνιχ
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θαιά. Οη ακεξηθαληθέο θαη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο δελ βξίζθνληαη ζην Ηξάθ γηα λα
θαηαθηήζνπλ θαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηε ρψξα....είλαη εδψ γηα λα απειεπζεξψζνπλ ηνπο
Ηξαθηλνχο πνιίηεο απφ ην βίαην θαζεζηψο ηνπ αληάκ...ην νινθιεξσηηθφ ηέινο ηνπ
θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ είλαη ζίγνπξν»907.
Παξάιιεια, ζην Πεληάγσλν, ηελ έλαηε (9ε) κέξα ησλ επηρεηξήζεσλ, ν
Τπνπξγφο Ακχλεο, Donald Rumsfeld, εθθξάδεη πξνεηδνπνίεζε απάληεζεο ησλ
Ακεξηθαλψλ θαηά θξαηψλ, φπσο ε πξία, πνπ βνεζνχλ ην ηξαθηλφ θαζεζηψο κε θάζε
κέζν. Οη επηζεκάλζεηο ηνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ δηέιεπζε απφ ηε πξία ζην Ηξάθ
εζεινληψλ καρεηψλ ζην πιεπξφ ηεο ηξαθηλήο θπβέξλεζεο. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη θαη
ζε κηα αληηθαζεζησηηθή νκάδα κε δεζκνχο ζην Ηξάλ, γλσζηή σο ―Badr Corps‖908.
ην κέησπν ηεο κάρεο, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο εμαζθάιηζαλ ηηο πεηξειαηνπεγέο
ζηελ πεξηνρή ηεο Basra, ελψ ειηθφπηεξα ηχπνπ Apache απφ ηελ 101ε Πηέξπγα Μάρεο
ππνζηεξίδνπλ ηα ρεξζαία ζηξαηεχκαηα κε ζθνδξέο επηζέζεηο θαηά νκάδσλ ηεο
Πξνεδξηθήο Φξνπξά ζηα πεξίρσξα ηεο Karbala909.
Σε δέθαηε κέξα (10ε) ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο 29 Μαξηίνπ 2003, γηα πξψηε
θνξά απφ ηελ έλαξμε ηεο Δπηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» έρνπκε βνκβηζηηθή
επίζεζε ζε ζεκεία ακεξηθαληθψλ ειέγρσλ θνληά ζηε πφιε ηεο Najaf. Σν ηξαθηλφ
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πκβνπιίνπ γηα ηελ Ηζιακηθή Δπαλάζηαζε ζην Ηξάθ (SCIRI), ην πην ηζρπξφ ζητηηθφ θφκκα ζην Ηξάθ.
Ζ νξγάλσζε ηδξχζεθε απφ ζηίηεο ηνπ Ηξάθ θαη ιηπνηάθηεο ζηξαηηψηεο πνπ ζπλειήθζεζαλ απφ ην Ηξάλ,
θαηά ηε δηάξθεηα Ηξάλ-Ηξάθ πφιεκνο 1980-1988. Σα κέιε ηεο ρξεκαηνδνηνχληαη, εθπαηδεχνληαη, θαη
είλαη εμνπιίδνληαη ζηξαηησηηθά απφ ηελ Ηξαληθή Δπαλαζηαηηθή Φξνπξά ηνπ ψκαηνο. Με ην ηέινο
ηνπ Σξίηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, ην 2003, ηα 10.000κέιε ηνπ ζψκαηνο άιιαμαλ ην φλνκά ηνπο απφ
Σαμηαξρία Badr ζε Οξγαληζκφ Badr γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε θαη Αλάπηπμε ηνπ Ηξάθ θαη ππνζρέζεθε
λα αθνπιηζηεί. Ζ νκάδα, φκσο, παξακέλεη νπιηζκέλε, θαη ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζην
ηηηηθφ

λφηην ηκήκα ηνπ Ηξάθ, ειεγρφκελε, φπνπ κηα ζεηξά απφ πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο

θπξηαξρείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ SCIRI. Σν ζψκα απηφ ππνζηεξίδεη αλνηρηά ηε δεκηνπξγία κηαο
μερσξηζηήο, απφ ηίηεο δηνηθνχκελεο πεξηνρήο, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ελλέα πινχζηεο ζε
πεηξέιαην επαξρίεο ηνπ λφηηνπ

Ηξάθ. Οη Badr καρεηέο ζπγθξνχζηεθαλ επαλεηιεκκέλα κε ηηο

βξεηαληθέο δπλάκεηο ζηε Βαζφξα.
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θαζεζηψο πξνεηδνπνηεί φηη νη βνκβηζηηθέο επηζέζεηο απηνθηνλίαο θαηά ησλ
ακεξηθαληθψλ θαη ζπκκαρηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζα ζπλερηζηνχλ αθφκε θαη επί
ακεξηθαληθνχ εδάθνπο. Παξάιιεια, έρνπκε θαη ηελ πξψηε ελίζρπζε ησλ
ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ κε 2.300 πεδνλαχηεο απφ ηελ 24ε Δθζηξαηεπηηθή Γχλακε
Πεδνλαπηψλ, ζηξαηεχκαηα πνπ απνβηβάζηεθαλ ζην Κνπβέηη θαη ζα αλαπηπρζνχλ ζε
ζέζεηο ζην λφηην Ηξάθ, φπνπ ε αληίζηαζε ησλ ηξαθηλψλ δπλάκεσλ είλαη
ζθνδξφηεξε910.
Με ηελ άκπλα ησλ ηξαθηλψλ κνλάδσλ ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο λα κελ
θάκπηεηαη, έλα θεληξηθφ δήηεκα ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ είλαη ην αλ ζα πξέπεη λα
πξνρσξήζνπλ ζε κηα καδηθή θαη θαηαιεθηηθή επίζεζε θαηά ησλ κνλάδσλ ηεο
Πξνεδξηθήο Φξνπξάο ζηε Βαγδάηε κε ηηο ππάξρνπζεο ρεξζαίεο δπλάκεηο ή λα
παξακέλνπλ ζε ζέζε κάρεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζεη θαη επηπιένλ ζηξαηησηηθή
βνήζεηα. Γεκνζηεχκαηα ζηνπο New York Times, θξηηηθάξνπλ ην ζρέδην δξάζεο ηνπ
ζηξαηεγνχ Franks, ζεσξψληαο ηε κάρε θαηά ηνπ Ηξάθ σο κηα ιηκλάδνπζα
εκηαπνηπρεκέλε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε. Παξφιν πνπ ην Πεληάγσλν έρεη ήδε
απνθαζίζεη λα ζηείιεη επηπιένλ 100.000 Ακεξηθαλνχο ζηξαηηψηεο ζην πεδίν ηεο
κάρεο, ν ίδηνο ν ζηξαηεγφο Franks ζεκεηψλεη φηη νη δπλάκεηο πνπ απνζηέιινληαη
βξίζθνληαλ ήδε ζην πξφγξακκα κε βάζε ην αξρηθφ ζρέδην πνιέκνπ, ελψ επηζεκαίλεη
φηη δελ ππάξρεη ιφγνο θαη δελ έρεη ν ίδηνο δεηήζεη επηπιένλ ρεξζαία ζηξαηεχκαηα911.
ηελ Οπάζηλγθηνλ, ν πξφεδξνο Bush κηιψληαο δεκφζηα πξνο ην ακεξηθαληθφ
έζλνο εληζρχεη ηελ πνξεία ηνπ πνιέκνπ, αλαθνηλψλνληαο ζην Πεληάγσλν ηε
ρξεκαηνδφηεζε 74.7 δηο δνιάξηα γηα ηελ άκεζε θαη γξήγνξε λίθε ηνπ πνιέκνπ θαηά
ηνπ Ηξάθ θαη ηνπ παγθφζκηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, αιιά θαη γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε
ξαδηνθσληθφ δηάγγεικα αλαθέξεη: « Δλάληηα ζηνλ ερζξφ δελ ζα δερζνχκε ηίπνηα
ιηγφηεξν απφ ηελ απφιπηε θαη ηειηθή λίθε. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο ζα
δψζνπκε ζηηο ζηξαηησηηθέο καο δπλάκεηο ηελ ππνζηήξημε, αιιά θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε
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πνπ ρξεηάδνληαη. Έρσ ήδε δεηήζεη απφ ην Κνγθξέζν ηελ έγθξηζε ελφο ακπληηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ χςνπο πεξίπνπ 75 δηο. δνιαξίσλ. Απηή ε ελίζρπζε ζα βνεζήζεη θαη
ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ηξάθ . Έρνπκε ήδε δηαζθαιίζεη πάλσ απφ 600 πεηξειαηνπεγέο
ζην Ηξάθ, ελψ νη πξνζπάζεηεο καο λα πξνζηαηεχνπκε ηνλ πινχην πνπ αλήθεη ζηνπο
Ηξαθηλνχο πνιίηεο ζα ζπλερηζηνχλ... »912.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζηξαηεπκάησλ ηεο 3εο Μεξαξρίαο Πεδηθνχ έρεη
ζπγθεληξσζεί

κεηαμχ

ησλ

πφιεσλ

Najaf

θαη

Karbala,

πξνθεηκέλνπ

λα

πξνεηνηκαζηνχλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επίιεθηεο δπλάκεηο ηεο Πξνεδξηθήο
Φξνπξάο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, πξηλ ην ηειηθφ ρηχπεκα ζηε Βαγδάηε. Παξφιν πνπ ε
3ε Μεξαξρία Πεδηθνχ βξίζθεηαη ζε θάζε πξνεηνηκαζίαο θαη αλάθηεζεο δπλάκεσλ
κεηά απφ κηα ζθνδξή ακκνζχειια, πξνεξρφκελε απφ ηελ έξεκν ηνπ Κνπβέηη,
ζηξαηησηηθέο ρεξζαίεο κνλάδεο πξνζπαζνχλ λα απνθξνχζνπλ αληάξηεο ηνπ
θαζεζηψηνο γχξσ απφ ηηο δχν πφιεηο. χκθσλα κε πεγέο ηνπ Πεληαγψλνπ, πάλσ
απφ 1000 πηήζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηελ εκέξα απηή, ελψ πάλσ απφ 300
αεξνζθάθε πξαγκαηνπνηνχλ επηζέζεηο ζε φια ηα κέησπα913.
ηηο 30 Μαξηίνπ 2003, ηελ 11ε εκέξα ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε
ηνπ Ηξάθ, νη αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ζε πξνεδξηθά θπβεξλεηηθά θηίξηα θαη ζε θέληξα
εθπαίδεπζεο παξαζηξαηησηηθψλ ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ζην
εζσηεξηθφ θαη ζηα πεξίρσξα ηεο Βαγδάηεο ζπλερίδνληαη. Σξεηο (3) κεξαξρίεο ηεο
Ηξαθηλήο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο ακχλνληαη ηεο ηξαθηλήο πξσηεχνπζαο. Ζ Medina
Μεξαξρία ζην λφηην ηκήκα ηεο Βαγδάηεο, ε Al Nida Μεξαξρία ζην αλαηνιηθφ θαη ε
Μεξαξρία ηεο Βαγδάηεο ζηα αλαηνιηθά πεξίρσξα, γχξσ απφ ηελ πφιε Kut.

Ζ

πιεηνςεθία ησλ ρεξζαίσλ ηκεκάησλ ηεο 3εο Μεξαξρίαο ηνπ ακεξηθαληθνχ πεδηθνχ
έρεη ζπγθεληξσζεί ζηα λφηηα ηεο εηζφδνπ ζηελ ηξαθηλή πξσηεχνπζα, ελψ ην 1ν
Δθζηξαηεπηηθφ ψκα Πεδνλαπηψλ πιεζηάδεη απφ ηα λνηηναλαηνιηθά.
ηε Najaf, παξάιιεια κε ηνλ Δπθξάηε Πνηακφ πεξίπνπ 100ρικ λφηηα ηεο
Βαγδάηεο, ζηξαηεχκαηα απφ ηηο 1εο Σαμηαξρίαο ηεο 101εο Πηέξπγαο Μάρεο
απάληεζαλ κε ππξνβνιηθά θαη αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ζε ζηφρνπο παξαζηξαηησηηθψλ
πνπ επζχλνληαλ γηα επαλαιακβαλφκελεο επηζέζεηο ζηε γξακκή αλεθνδηαζκνχ ησλ
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ακεξηθαληθψλ πεδνπφξσλ ηκεκάησλ. Ζ 101ε Πηέξπγα Μάρεο εμαζθάιηζε
αεξνδηάδξνκν γχξσ απφ ηε πφιε Najaf, παξφιν πνπ θάπνηεο επηζέζεηο κε ειηθφπηεξα
ηχπνπ Apache εγθαηαιείθζεθαλ κεηά απφ δπλαηά ηξαθηλά ππξά.
ηε Samawah, πεξίπνπ 50 ρικ αθφκε πην λφηηα απφ ηε Najaf, δχν ηάγκαηα
ηεο 82εο Αεξνπνξηθήο Μνίξαο ελεπιάθεζαλ ζε κάρε κε πεξίπνπ 1000
παξαζηξαηησηηθά καρεηηθά. Μηα επηδξνκή ησλ πεδνλαπηψλ εμαζθάιηζε θηίξηα πνπ
βξίζθνληαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο 11εο Ηξαθηλήο Μεξαξρίαο Πεδηθνχ ζηε Nasiriyah.
Μάιηζηα ε θεληξηθή δηνίθεζε ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ αλαθέξεη φηη ζε έλα απφ
απηά ηα θηίξηα βξέζεθαλ πάλσ απφ 300 ζηνιέο θαηά ρεκηθψλ φπισλ, θαζψο θαη
κάζθεο θαη άιινο εμνπιηζκφο. Ο αξηζκφο ησλ ζπκάησλ ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ
θαη θπξίσο ησλ Ακεξηθαλψλ ζηξαηησηψλ απμάλεηαη ζπλερψο, γεγνλφο πνπ
δεκηνπξγεί πξφβιεκα ηφζν ζην ακεξηθαληθφ επηηειείν ζηελ Οπάζηλγθηνλ φζν θαη
ζηε δεκφζηα θνηλή γλψκε. Σν Πεληάγσλν αλαθνίλσζε φηη 43 ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο
ζθνηψζεθαλ, πεξίπνπ 25 αγλννχληαη, ελψ νη ηξαπκαηίεο μεπεξλνχλ ηνπο 100, ζηηο
κέρξη ηψξα ζπγθξνχζεηο 914.
ην λφηην Ηξάθ, ζηελ παξαιηαθή πφιε ηεο Basra, Βξεηαλνί ζηξαηηψηεο
αλέθεξαλ φηη εληνπίζηεθε πιηθφ εθπαίδεπζεο θαη πξνεηνηκαζίαο πνπ δηαθχιαγαλ νη
Ηξαθηλνί ζηξαηηψηεο, ζε πεξίπησζε ρξήζεο ρεκηθψλ φπισλ ζε πνιεκηθή ζχξξαμε.
Παξφιν πνπ νη αλαθαιχςεηο απνδείθλπαλ φηη νη Ηξαθηλνί πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ελφο ρεκηθνχ πνιέκνπ, ήηαλ αβέβαην αλ απηφο ν εμνπιηζκφο
ρξεζηκνπνηνχληαλ πνηέ, θαζψο θαλέλα ίρλνο ρεκηθψλ ή βηνινγηθψλ φπισλ δελ είρε
εληνπηζζεί ζην Ηξάθ κέρξη θαη ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ
«Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ». Ο θίλδπλνο φκσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηά ηα φπια
θαηά ησλ Ακεξηθαλψλ ζηξαηησηψλ, ιεηηνχξγεζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν ίδηνο ν
ηξαηεγφο Franks λα πξνρσξήζεη ζηελ απφθαζε ηεο άκεζεο θαη θαζνιηθήο επίζεζεο
θαηά ηνπ ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο κε ηελ θαηάιεςε ηεο Βαγδάηεο, ρσξίο επηπιένλ
ζθέςεηο θαη δηζηαγκνχο915. O ζηξαηεγφο Tommy Franks ζεσξνχζε θαη απηφο
ζίγνπξε ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, κηαο θαη ζηελ πξψηε
ζπλέληεπμε Σχπνπ ηεο CENTCOM, ζηηο 22 Μαξηίνπ 2003, ζεκεηψλεη: «Γελ ππάξρεη
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ακθηβνιία πσο ην θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαηέρεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο.
Καζψο απηή ε επηρείξεζε πξνρσξάεη, απηά ηα φπια ζα βξεζνχλ, ζα αλαγλσξηζζνχλ,
φπσο επίζεο θαη απηνί πνπ ηα παξάγνπλ θαη ηνπο πξνζηαηεχνπλ ...θαη θπζηθά δελ
ππάξρεη ακθηβνιία γηα απηφ. Θα γίλεη νπσζδήπνηε»916.
Σελ ίδηα κέξα, ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν Τπνπξγφο Ακχλεο, Donald
Rumsfeld, ζηελ εθπνκπή ηνπ ABC ―This week with George Stephanopoulos‖
ζεκεηψλεη ηε βέβαηε χπαξμε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ. ε εξψηεζε ηνπ
δεκνζηνγξάθνπ γηαηί αθφκε νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο δελ έρνπλ εληνπίζεη ηα φπια
καδηθήο θαηαζηξνθήο, πνπ ήηαλ θαη ε βαζηθή αηηία απηνχ ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ
Ηξάθ, ν ίδηνο ν Donald Rumsfeld αλαθέξεη: «....Γλσξίδνπκε πνχ είλαη. Βξίζθνληαη
ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην Tikrit θαη ηε Βαγδάηε, θάπνπ αλαηνιηθά, δπηηθά, βφξεηα θαη
λφηηα»917.
ηηο 31 Μαξηίνπ 2003, ν ζηξαηεγφο Tommy Franks, πξνζδηφξηζε ηνπο
επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί απφ ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζηε
κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ πνιέκνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ, ζε ζπλέληεπμε
Σχπνπ απφ ην θέληξν ζπληνληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Κνπβέηη. Πην
ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη ηα εμήο: «Πρώτον, ε ζπκκαρία έρεη δηαζθαιίζεη ηηο
πεηξειαηνπεγέο ζην λφηην Ηξάθ απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο λα ηηο
θαηαζηξέςεη. Οη δσηηθήο ζεκαζίαο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο γηα ην Ηξάθ θαη ηνλ ιαφ
ηνπ έρνπλ δηαζθαιηζζεί. Δεύτερον, ζην δπηηθφ Ηξάθ νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο έρνπλ
εμαζθαιίζεη ειεπζεξία θηλήζεσλ ηφζν ζηνλ ελαέξην φζν θαη ζηνλ ρεξζαίν ρψξν,
παξέρνληαο πξνζηαζία ζηηο γεηηνληέο ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηψλ απφ πηζαλή ρξήζε φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Τρίτον, ε αεξνπνξηθή
ζπκκαρηθή δχλακε είλαη παξνχζα 24ψξεο ην 24ψξν ζε νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή
έθηαζε ηνπ Ηξάθ, ελψ κέξα κε ηε κέξα ην θαζεζηψο ράλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε
ζηξαηησηηθή καρεηηθή ηθαλφηεηα. Τέταρτον, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο έρνπλ επηηεζεί θαη
θαηαζηξέςεη ζεκαληηθέο καδηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ ηξνκνθξαηψλ ηηο ηειεπηαίεο
48ψξεο ζην βφξεην Ηξάθ, θαη νη ρεξζαίεο δπλάκεηο ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπο θαη ηψξα
πνπ κηιάκε. Πέμπτον, νιφθιεξε ε αθηνγξακκή ηνπ Ηξάθ ειέγρεηαη απφ ηηο ζπκκαρηθέο
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δπλάκεηο, ελψ ζηα ιηκάληα κε αζθάιεηα έρεη μεθηλήζεη ην έξγν ηεο παξνρή
αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο πξνο ηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο.

Έκτον, ε ζπκκαρία έρεη

απμήζεη ηε καρεηηθή ηεο δχλακε κε ηελ ελίζρπζε λέσλ ζηξαηησηηθψλ ρεξζαίσλ
ζηξαηεπκάησλ ζην βφξεην Ηξάθ. Απηέο νη δπλάκεηο καδί κε ηε ζπκκεηνρή ελφο κεγάινπ
αξηζκνχ εηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεπκάησλ δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ
αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηνπ Ηξάθ, εθεί φπνπ ζην παξειζφλ έρνπλ
ζεκεησζεί ζπγθξνχζεηο κεηαμχ Κνχξδσλ θαη Σνχξθσλ. Δπηπιένλ, ε παξνπζία απηψλ
ησλ δπλάκεσλ απνηειεί απεηιή θαη γηα ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ. Έβδομον, έλα κεγάιν θνκβφη ρεξζαίσλ ζηξαηεπκάησλ επηηίζεηαη, απηή ηε
ζηηγκή πνπ κηιάκε, 60ρικ έμσ απφ ηε Βαγδάηε ζε πνιιαπιά κέησπα, επηηπγράλνληαο ην
90% ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο ζηφρσλ. Οκάδεο απηψλ ησλ ρεξζαίσλ ζηξαηεπκάησλ
ζπλερίδνπλ ηελ επίζεζε ζηα πεξίρσξα ηεο Βαγδάηεο. Σν ηξαθηλφ Καζεζηψο βξίζθεηαη
ζε δχζθνιε ζέζε θαη απηφ ην γλσξίδνπλ πνιχ θαιά. Όγδοο, ηηο ηειεπηαίεο 24ψξεο,
έρσ αλαθνξέο φηη νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζπλεξγάδνληαη κε ληφπηνπο Ηξαθηλνχο
πνιίηεο ζηελ πφιε An Nasiryah, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ ζέζεηο ησλ ζηξαηησηψλ
ηνπ Καζεζηψηνο θαη λα θαηαζηξαθεί πνιεκηθφ πιηθφ. Οη Ηξαθηλνί πνιίηεο κέζα θαη έμσ
απφ ηελ πφιε ηεο An Nasiryah καο βνεζνχλ παξέρνληάο καο ζεκαληηθά ζηνηρεία,
θξπςψλεο αιιά θαη άιια ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ θφκκαηνο Ba‟ath αιιά θαη ησλ
αλζξψπσλ ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.

Αθφκε, βιέπνπκε θαζεκεξηλά

Ηξαθηλνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δπλάκεηο καο, λα ζπδεηνχλ νη ειεχζεξεο ηξαθηλέο
πεξηνρέο γηα ην παξειζφλ αιιά θαη γηα ην κέιινλ ηνπο....απηή ε ζηξαηησηηθή θακπάληα
δελ έρεη λα θάλεη κε θακία πξνεγνχκελή ηεο. Θα επηηεζνχκε ζηνλ ερζξφ θαη ζα
ζπλερίζνπκε λα ηνλ ρηππάκε αθαηάπαπζηα κέξα θαη λχρηα ζε φια ηα κέησπα. Οη
ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζα ζπλερίζνπλ λα πιεζηάδνπλ πξνο ηε Βαγδάηε, ελψ ην ηξαθηλφ
Καζεζηψο ζα ζπλερίζεη λα ράλεη ηνλ έιεγρν ηεο ρψξαο....ζα θάλνπκε ηα πάληα λα
πξνζηαηέςνπκε ηνπο πνιίηεο ηνπ Ηξάθ, παξφιν πνπ ην Καζεζηψο θάλεη φ,ηη κπνξεί
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ίδηνπο ηνπ ηνπο πνιίηεο σο αλζξψπηλεο
αζπίδεο...»918.

918

Williamson Murray & Robert H. Scales,Jr, The Iraq War, A military History, The Belknap Press of

Harvard University Press, USA, 2003, p.82-84. Tommy Franks press interview.
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1.4.

Η ηειηθή κάρε γηα ηε Βαγδάηε – Η πηώζε ηνπ Καζεζηώηνο
Ba’ath

Σε 12ε κέξα ησλ επηρεηξήζεσλ, νη αεξνπνξηθέο ζπκκαρηθέο επηζέζεηο
επηθεληξψλνληαη ζηηο νκάδεο ηηο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο. εκεηψζεθαλ πεξίπνπ 2000
πηήζεηο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2003, κε πεξίπνπ 800 απφ απηέο λα πιήηηνπλ θαίξηνπο
ζηφρνπο. Σν 66% ησλ ζηφρσλ αθνξνχζε ηηο κεξαξρίεο Medina, Baghdad, Hammurabi
ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο. Σν ππφινηπν 20% ππνζηήξηδε ηηο ρεξζαίεο επηρεηξήζεηο
ζην λφηην, δπηηθφ θαη βφξεην κέησπν. Σα ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα θηλνχληαη φιν θαη
πην θνληά ζηε Βαγδάηε, κε ηηο κάρεο κε ηηο ηξαθηλέο δπλάκεηο λα απμάλνληαη γχξσ
απφ ηε Hindiyah, 80 ρικ λφηηα ηεο ηξαθηλήο πξσηεχνπζαο θαη δίπια ζηε Hilla. Ζ 3ε
Μεξαξρία Πεδηθνχ επηηέζεθε θαη επηηπρψο θαηέιαβε ηνλ έιεγρν κηαο γέθπξαο θνληά
ζηελ πφιε Handiyanh, ηελ νπνία είραλ ζθνπφ λα αλαηηλάμνπλ νη Ηξαθηλνί
ζηξαηηψηεο, φηαλ ζα πεξλνχζαλ ηα ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα. Δπηπιένλ, ζηφρνο ησλ
ρεξζαίσλ ζηξαηεπκάησλ είλαη θαη ε απνθνπή δηφδσλ αλεθνδηαζκνχ θαη επηθνηλσλίαο
ησλ ηξαθηλψλ ζηξαηεπκάησλ919.
ηειέρε ηεο θπβέξλεζεο Bush, αιιά θαη ζηξαηεγνί ζρεδηαζκνχ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαηά ηνπ Ηξάθ, φπσο νη Donald Rumsfeld, Gen, Richard B. Myers,
Gen.Tommy Franks, αληηηίζεληαη ζε θξηηηθέο ηνπ Σχπνπ θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο
ζρεηηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηνπ Καζεζηψηνο
ηνπ Ηξάθ, ππνζηεξίδνληαο φηη δελ ππήξμαλ παχζεηο, αιιά νχηε θαη θαζπζηεξήζεηο
πνπ αλάγθαζαλ ηα ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα λα βγνπλ εθηφο πξνγξάκκαηνο. Μεηά
απφ 12 εκέξεο πνιέκνπ, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη είλαη αβέβαηνη αλ ν Ηξαθηλφο
Πξφεδξνο αληάκ Υνπζεΐλ είλαη αθφκε δσληαλφο θαη εμαθνινπζεί λα δηεπζχλεη ηηο
ηξαθηλέο δπλάκεηο920.
O Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, George W. Bush, γηα πξψηε θνξά ζηνλ πφιεκν
θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζεκεηψλεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα πάξνπλ νη ΖΠΑ ζην

919

Reports of U.S. Department of Defense, ―Operation Iraqi Freedom – Major Combat Operations

―Dash to Baghdad», Day Twelve (31 March 2003), U.S. Department of Defense, available at
www.defense.gov.
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εζσηεξηθφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ
2001. Δπηπιένλ, ν ίδηνο ζπλερίδεη ηε ξεηνξηθή ηνπ θαηά ηνπ ηπξαλληθνχ θαζεζηψηνο
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, θαζψο θαη ηε ζίγνπξε ζχλδεζε ηνπ ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο κε
ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Al Qaeda, θαη κε ηελ θαηνρή θαη παξαγσγή φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεη: « νη ΖΠΑ θαη ηα ζπκκαρηθά
ζηξαηεχκαηα θαηαζηξέθνπλ ην δίθηπν ηεο Al Qaeda. Σνπο θπλεγνχκε θάζε θνξά. Σνπο
εληνπίδνπκε, ηνπο πηάλνπκε θαη ηνπο θέξλνπκε αληηκέησπνπο κε ηε δηθαηνζχλε. ...ζα
απνηειεηψζνπκε ην Καζεζηψο ηνπ Ηξάθ, έλα ζχκκαρν ησλ ηξνκνθξαηψλ θαη έλα θξάηνο
παξαγσγήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. Καη εδψ ζην ζπίηη καο, νξγαλσλφκαζηε.
Λίγν πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ, εθαξκφδνπκε ηελ Δπηρείξεζε
Αζπίδα Διεπζεξίαο (Operation Liberty Shield), γηα λα εληζρχζνπκε θαη λα
ζσξαθίζνπκε ηελ Ακεξηθή ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηά ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ.
Πξψηνλ, ιακβάλνπκε πην απζηεξά κέηξα αζθαιείαο ζηα ιηκάληα θαη ζηα ζχλνξα ησλ
ΖΠΑ... Γεχηεξνλ, εληζρχνπκε ην εζληθφ ζχζηεκα ελαέξηαο θπθινθνξίαο. Σξίηνλ, έρνπκε
απμήζεη ηηο παξαθνινπζήζεηο ππφπησλ γηα ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο. Κάζε άηνκν πνπ
έρεη δεζκνχο κε ηηο ηξαθηλέο κπζηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ απειαχλεηαη απφ ηηο
ΖΠΑ....Σέηαξηνλ, πξνζηαηεχνπκε ηηε εζληθέο βηνκεραληθέο θαη ζηξαηησηηθέο καο βάζεηο
κε κεγαιχηεξε επαγξχπλεζε...θαη ηέινο, εληζρχνπκε θαη ζσξαθίδνπκε ην δεκφζην
ζχζηεκα πγείαο. Μεηά ηηο επηζέζεηο πνπ δέρηεθε ην ακεξηθαληθφ έζλνο ηελ 11ε
επηεκβξίνπ 2001, νη ΖΠΑ πήξαλ κηα ζεκαληηθή απφθαζε: Γελ ζα πεξηκέλνπκε ηνπο
ερζξνχο καο λα καο ρηππήζνπλ πξψηα θαη κεηά λα αληηδξάζνπκε...»921.
Πεξλψληαο ζηελ 13ε πιένλ εκέξα ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηνπ Καζεζηψηνο
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ηελ 1ε Απξηιίνπ 2003, νη ζπκκαρηθέο αεξνπνξηθέο επηδξνκέο
ζπλερίδνληαη κε κεγαιχηεξε έληαζε θαηά ζηξαηησηηθψλ θπξίσο ζηφρσλ ηεο
Πξνεδξηθήο Φξνπξάο, ζην εζσηεξηθφ ηεο Βαγδάηεο θαη ζηα πεξίρσξα. θνδξέο
αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ζπλερίζηεθαλ θαηά ησλ κεξαξρηψλ ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο
γχξσ απφ ηε Βαγδάηε θαη ην Tikrit. Σν 5ν Πεδηθφ ψκα ηξαηνχ πξαγκαηνπνίεζε
αλάινγεο επηζέζεηο ζηηο πφιεηο Al Hillah, Karbala θαη Al Samara.

Οη επηζέζεηο ήηαλ

επηηπρείο θαη είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αηρκαισζία πνιιψλ ζηειερψλ ηνπ Κφκκαηνο
θαη ηνπ ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο θαζψο θαη ηελ αλαθάιπςε ελφο θέληξνπ εθπαίδεπζεο
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March 2003, www.whitehouse.gov.
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ηαγκάησλ ζαλάηνπ. χκθσλα κε ζπλέληεπμε Σχπνπ ηνπ αλαπιεξσηή Αξρεγνχ ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ ηξαηνχ ηεο CENTCOM, Σαμίαξρν Vincent Brooks, «νη ρεξζαίεο
επηζέζεηο ζηφρν έρνπλ λα θάκςνπλ ηελ άκπλα ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο θαη επηπιένλ
λα απνκνλψζνπλ θάζε αληίζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ηέηνηα ζέζε, ψζηε λα καο
δηεπθνιχλνπλ λα επηηεζνχκε ζε ρξφλν θαη ζε ηφπν πνπ εκείο επηζπκνχκε...ζε θάζε
ζηξαηησηηθή επηρείξεζε, ςάρλνπκε λα βξνχκε ην ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα»922.
Χζηφζν, δελ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε φηη νη Ηξαθηλνί ζηξαηηψηεο, θαη θπξίσο
νη καρεηέο ηεο Fedayeen, ήηαλ δηαζέζηκνη λα ππνρσξήζνπλ θαη λα εγθαηαιείςνπλ
ηνλ αγψλα ηνπο. Δπηπιένλ, αεξνπνξηθέο επηζέζεηο ζπλερίδνληαη ζε ζηφρνπο ησλ
κνλάδσλ ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο κπινθάξνληαο ηηο λφηηεο εηζφδνπ ηεο Βαγδάηεο.
Καζψο ν πφιεκνο ζπλερίδεηαη, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W. Bush θαη ζηειέρε
ηεο θπβέξλεζήο ηνπ δελ παξαιείπνπλ λα ηνλίδνπλ ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ πνιέκνπ
θαηά ηνπ ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ίδηνο ν πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ
αλαθέξεη ζε νκηιία ηνπ: «κέξα κε ηε κέξα θηλνχκαζηε πην θνληά ζηε Βαγδάηε, κέξα κε
ηε κέξα είκαζηε πην θνληά ζηε λίθε, θαζψο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ρψξαο έρεη
πεξάζεη ζηνλ έιεγρν ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ» 923.
Παξά ηηο αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο, νη αλεζπρίεο γηα ηελ ππνηίκεζε ηεο ηζρχνο
θαη ηεο καρεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δπλάκεσλ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απμάλνληαη
ζπλερψο ζηελ Οπάζηλγθηνλ. ε κηα πξνζπάζεηα λα θαηεπλάζεη ηνπο θφβνπο θαη ηηο
θξηηηθέο ηνπ Σχπνπ ζρεηηθά κε ηελ κε ζσζηή νξγάλσζε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ,
θαη ηε ιαλζαζκέλε πξφβιεςε φηη νη ηξαθηλέο δπλάκεηο δελ πξφθεηηαη λα αληέμνπλ θαη
ζα ππνθχςνπλ γξήγνξα ζηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο, ν Τπνπξγφο Ακχλεο ησλ ΖΠΑ,
Donald Rumsfeld ζεκεηψλεη: «ν πφιεκνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη έρνπλ πεξάζεη κφλν
12 εκέξεο απφ ηελ έλαξμή ηνπ. Δίλαη πνιχ λσξίο γηα λεθξνςίεο. Δίλαη πνιχ λσξίο γηα
λα γξαθηεί ηζηνξία. Δίλαη πνιχ λσξίο γηα λα γξάθνληαη ηέηνηνπ είδνπο θξηηηθέο...». Ο
ηξαηεγφο Richard B. Myers, εληζρχνληαο ηε ζεηηθή πνξεία έθβαζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ ζεκεηψλεη: «Οη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θπξηαξρνχλ ζηνλ νπξαλφ ηνπ Ηξάθ,
ειέγρνληαο ην 40% ηεο εδαθηθήο ηνπ θπξηαξρίαο, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπκε θαηαζηξέςεη
ζην κηζφ ηελ άκπλα θαη ηε καρεηηθή ηθαλφηεηα ηηο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο ησλ
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Μεξαξρηψλ ηεο πξψηεο γξακκήο. Ννκίδσ φηη ην πην δχζθνιν θνκκάηη βξίζθεηαη
κπξνζηά καο, θαζψο έρνπκε μεθηλήζεη ηηο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ Μεξαξρηψλ ηεο
Πξνεδξηθήο Φξνπξάο πνπ βξίζθνληαη παξαηεηαγκέλεο γχξσ απφ ηε Βαγδάηε»924.
Σν 1ν ψκα Πεδνλαπηψλ ζπλερίδεη κηα ζεηξά απφ επηδξνκέο θαη
πεξηνξηζκέλσλ ζηφρσλ επηζέζεηο ζε πεξηζζφηεξεο απφ έμη πφιεηο θαη ρσξηά ζην
θεληξηθφ ηκήκα ηνπ Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζνχλ νη πιεζπζκνί απφ ηηο
δπλάκεηο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, αιιά θαη ηε δξάζε ησλ παξαζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο πξαγκαηνπνίεζαλ επηζέζεηο θαηά ηεο
ηξαθηλήο Μεξαξρίαο Baghdad, θνληά ζηε πφιε Al Kut, θαηαζηξέθνληάο ηελ
νινθιεξσηηθά θαη δηέζρηζαλ ηνλ Σίγξε πνηακφ. Οη Ηξαθηλνί πνιίηεο ζπλεξγάδνληαη
κε ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο, παξέρνληάο ηνπο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θξπςψλεο
ζηειερψλ ηνπ Κφκκαηνο Ba‘ath, κπζηηθά έγγξαθα, θξπςψλεο πνιεκηθνχ πιηθνχ
θαζψο θαη θηλήζεηο θαη ζέζεηο δξάζεο ησλ παξαζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε925.
Σν 5ν ψκα ηξαηνχ ησλ ΖΠΑ μεθίλεζε ηελ είζνδν ζηε Βαγδάηε κε ηελ
νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηεο Μεξαξρίαο Medina ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο ζε
ζεκαληηθέο ζέζεηο κάρεο.

Παξάιιεια, κνλάδεο ηνπ 5νπ ψκαηνο ηξαηνχ

επηηέζεθαλ θαηά παξαζηξαηησηηθψλ νκάδσλ ζηε Najaf. Οη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο
δέρηεθαλ έλα θηιηθφ θαισζφξηζκα απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο, φκσο δέρηεθαλ
θαη ππξά απφ θαζεζησηηθέο δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαλ ακπαξσκέλεο κέζα ζην Ali
Mosque, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζξεζθεπηηθά κλεκεία ηνπ ηηηψλ κνπζνπικάλσλ
ζην θφζκν. Ζ 101ε Πηέξπγα Μάρεο ζπλέρηδε ηηο επηρεηξήζεηο απειεπζέξσζεο ηεο
πφιεο An Najaf βνεζψληαο ηε δξάζε ησλ ρεξζαίσλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ. ην
βφξεην Ηξάθ, νη ζπκκαρηθέο εηδηθέο δπλάκεηο ζπλεξγάδνληαη κε Ηξαθηλνχο
αληηθαζεζησηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα αλαηηλάδνπλ ζέζεηο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο,
ελψ ε ακεξηθαληθή 173ε Πηέξπγα Μάρεο νινθιήξσζε ηελ παξάηαμή ηεο ζην βφξεην
ηκήκα ηνπ Ηξάθ. ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Ηξάθ, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο έρνπλ
θαηαιάβεη ζεκαληηθέο ζέζεηο, απνηξέπνληαο ηηο θαζεζησηηθέο δπλάκεηο λα
εμαπνιχνπλ επηζέζεηο κε ππξαχινπο εδάθνπο-εδάθνπο ζε γεηηνληθά θξάηε.
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λφηην Ηξάθ, ζπκκαρηθέο δπλάκεηο δηαθπιάηηνπλ ηε Basra, ελψ άιιεο νκάδεο παίξλνπλ
ζέζεηο κάρεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ κνλάδεο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο έμσ απφ ηε
Βαγδάηε926.
Ο Τπνπξγφο Ακχλεο ησλ ΖΠΑ, Donald Rumsfeld, εληζρχνληαο ηελ πνξεία
πξνφδνπ ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ, επηρεηξεί ζχγθξηζε κε ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν
ηνπ Κφιπνπ, ην 1990-91, επηζεκαίλνληαο ηα εμήο: «Γηα λα δεη θαλείο ην κέγεζνο ηεο
πξνφδνπ ηεο ζπκκαρίαο ζην Ηξάθ, πξέπεη πξψηα λα αληηιεθζεί ηνλ θφζκν φπσο ηνλ
αληηιακβαλφηαλ ν αληάκ Υνπζεΐλ, αλ αθφκε δεη γηα λα ην δεη θαη ν ίδηνο...αθφκε νη
πεξηζζφηεξνη πεξηκέλαηε κηα επηρείξεζε πνπ ζα κνηάδεη κε απηή ηεο επηρείξεζεο
«Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ» ην 1991. ε εθείλε ηελ πεξίπησζε, φπσο φινη κπνξνχκε λα
ζπκεζνχκε, είρακε κηα ζπλερηδφκελε αεξνπνξηθή καδηθή επηδξνκή 38 εκεξψλ, ηελ
νπνία αθνινχζεζε κηα ζχληνκε ρεξζαία επηρείξεζε...ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε
ρεξζαία επηρείξεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα μεθίλεζε πξηλ ηελ ελαέξηα, κε εθαηνληάδεο
εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο δπλάκεηο λα είλαη δηάζπαξηεο ζε νιφθιεξν ην Ηξάθ, θαη κε κηα
κεγάιε ρεξζαία δχλακε λα βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα κε ην Κνπβέηη ζην λφηην Ηξάθ...ν
ηξαθηλφο ιαφο βιέπεη ην θαζεζηψο λα θαηαξξέεη ...ε πιεηνςεθία ησλ Ηξαθηλψλ δελ
ππνζηεξίδεη ην θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ... νη θαζεζησηηθνί δηαδίδνπλ θήκεο φηη ε
ζπκκαρία έρεη εηζέιζεη ζε ηξνρηά δηαπξαγκαηεχζεσλ καδί ηνπο ... ν ζηφρνο ηνπο (ηνπ
ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο) είλαη λα πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηνπ Ηξαθηλνχο πνιίηεο φηη ε
ζπκκαρία δελ ζα ηειεηψζεη πνηέ απηφ ην έξγν (ηνλ πφιεκν)....Ξεθαζαξίδσ φηη δελ
ππάξρεη θακία δηαπξαγκάηεπζε κε ην θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Γελ ππάξρεη
απνηέιεζκα ζε απηφλ ηνλ πφιεκν πνπ ζα αθήζεη ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ θαη ην θαζεζηψο
ηνπ ζηελ εμνπζία. Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία γηα απηφ. Ζ ψξα ηνπ ζα ηειεηψζεη θαη
κάιηζηα ζχληνκα. Σν κφλν πξάγκα πνπ κπνξεί ε ζπκκαρία λα ζπδεηήζεη καδί ηνπο είλαη
ε άλεπ φξσλ παξάδνζή ηνπο»927.
Μέρξη ηε 12ε εκέξα ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ Ηξάθ δελ
θαίλεηαη λα ππάξρεη πνπζελά έλδεημε γηα ην πνχ κπνξεί λα βξίζθεηαη ν αληάκ
Υνπζεΐλ. Σελ 1ε Απξηιίνπ 2003, ζηελ ηξαθηλή ηειεφξαζε πξνβάιιεηαη έλα βίληεν κε
ηνλ ηξαθηλφ Τπνπξγφ Πιεξνθνξηψλ, Mohammed Saeed Sahaf, ν νπνίνο δηάβαζε έλα
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δηάγγεικα απεζηαικέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε, ζχκθσλα κε ην νπνίν θαιεί
ηνπο Ηξαθηλνχο λα θεξχμνπλ ηεξφ πφιεκν ―jihad‖ θαηά ησλ εηζβνιέσλ.

Πην

ζπγθεθξηκέλα, ν αληάκ Υνπζεΐλ θαιεί ηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο: « Ξεράζηε ηα πάληα
θαη αληηζηαζείηε ζηελ θαηνρή...ζπκεζείηε φηη πξνζπαζνχλ λα ζπείξνπλ ηε δηρφλνηα
κεηαμχ καο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχλ ην Ηξάθ ζαο αδχλακν θαη λα ην ιεειαηνχλ,
φπσο έρνπλ μεθηλήζεη λα θάλνπλ. Σν Κφκκα ζαο, ην αξαβηθφ νζηαιηζηηθφ Κφκκα
Ba‟ath, είλαη πεξήθαλν πνπ δελ απιψλεη ρέξη βνεζείαο ζηνλ ησληζηή ερζξφ θαη δελ
παξαδίδεηαη ζηνλ άλαλδξν Βξεηαλφ θαη Ακεξηθαλφ θαηαθηεηή. Όπνηνο ζηέθεηαη θαηά
ηνπ Ηξάθ θαη κεραλνξξαθεί ελαληίνλ ηνπ ηξαθηλνχ ιανχ δελ ζα επεκεξήζεη ελ εηξήλε
ζηα ρέξηα ησλ Ακεξηθαλψλ. αο ιέσ φηη φιεο νη ρψξεο πνπ ζαο πεξηβάιινπλ είλαη
ελάληηα ζηελ αληίζηαζή ζαο, φκσο ν Θεφο είλαη καδί ζαο γηαηί πνιεκάηε γηα ηελ
ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ζαο. Οη πξνδφηεο επηηξέπνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο λα
παξαδερηνχλ ηελ πξνδνζία ηνπο, αθφκε θαη αλ απηφ είλαη ληξνπή, εζείο θαηά ηνλ ίδην
ηξφπν δειψζηε ηελ απφξξηςή ζαο, ηελ άξλεζή ζαο απέλαληη ζηνλ θαηαθηεηή, γηα ράξε
ηνπ κεγάινπ Ηξάθ, γηα ην έζλνο, ην Ηζιάκ, ηελ αλζξσπφηεηα. Σν Ηξάθ, καδί κε ηνπο
γηνπο ηνπ έζλνπο θαη ηνπ ιανχ ηεο ηηκήο, ζα απνθαηαζηήζνπκε ηα θιεκκέλα θεηκήιηα
θαη ζα αλαδνκήζνπκε ην Ηξάθ, ην νπνίν επηζπκνχλ (ν Θεφο λα ηνπο ηηκσξήζεη) λα ην
δνπλ λα γίλεηαη θνκκάηηα»928.
Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη ηνπ Πεληαγψλνπ πηζηεχνπλ φηη ε ψξα, αιιά θαη νη
ζπλζήθεο είλαη νη πην θαηάιιειεο, γηα λα εκθαληζηεί ν Ηξαθηλφο δηθηάηνξαο. Οη
ζπκκαρηθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο βξίζθνληαη ιηγφηεξν απφ 50ρικ έμσ απφ ηε Βαγδάηε.
Οη αεξνπνξηθέο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο έρνπλ ηελ πιήξε θπξηαξρία ζηνλ αέξα ζε θάζε
ηεηξαγσληθή ίληζα ηεο εδαθηθήο επηθξάηεηαο ηνπ Ηξάθ. Οη πεηξειαηνπεγέο ζην λφηην
Ηξάθ είλαη πξνζηαηεπκέλεο θαη νη ακεξηθαληθέο θαη βξεηαληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο
πξνζθέξνπλ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ζηνλ ηξαθηλφ ιαφ. Δθπξφζσπνο ηνπ Πεληαγψλνπ,
Τπνινραγφο ηνπ Ναπηηθνχ, Dave Lapan, ζεκεηψλεη: «αλ ππήξρε πνηέ ν ρξφλνο θαη ε
ζηηγκή γηα ηνλ αληάκ λα παξνπζηαζζεί θαη λα πξνηξέςεη ηνπο ζηξαηηψηεο θαη ηνπο
πνιίηεο ηνπ, ηφηε απηή είλαη ηψξα....θαη παξφιν πνπ είρε δψζεη ππφζρεζε λα
παξνπζηαζζεί ζηνλ ηξαθηλφ ιαφ, δελ ην έθαλε. Σν γεγνλφο παξακέλεη φηη δελ έρεη
παξνπζηαζζεί θάπνηα εμαθξηβσκέλε πξφζθαηε εηθφλα ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηφηε
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πνπ μεθίλεζε ε επηρείξεζε»929.
Μεηά απφ δχν ζρεδφλ εβδνκάδεο, νη ζπκκαρηθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο
βξίζθνληαη ζηα βφξεηα πξνάζηηα ηεο Βαγδάηεο. Ζ αλάπηπμε ησλ δπλάκεσλ ζηε
Βαγδάηε γίλεηαη απφ δχν θαηεπζχλζεηο: ηε λνηηνδπηηθή πχιε θαη ηε λνηηναλαηνιηθή.
Απφ ηα λνηηαλαηνιηθά, νη ακεξηθαληθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο ζπξψρλνπλ ηηο ζέζεηο ηεο
Πξνεδξηθήο Φξνπξάο δπηηθά ηεο Karbala, πξνο ηε Βαγδάηε, ειέγρνληαο ην θξάγκα.
Τπήξραλ θφβνη φηη νη

Ηξαθηλνί ζηξαηηψηεο ζα αλαηίλαδαλ ην θξάγκα,

πιεκκπξίδνληαο ηελ πεξηνρή θαη θάλνληάο ηελ κε πξνζβάζηκε ζηα ζπκκαρηθά
ζηξαηεχκαηα. Απφ ηα λνηηναλαηνιηθά, θνληά ζηε πφιε Kut, Ακεξηθαλνί πεδνλαχηεο
θαηαζηξέθνπλ ηε κεξαξρία ηεο Βαγδάηεο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο.

Διέγρνπλ

επίζεο θαη κηα γέθπξα ζε ζηξαηεγηθή ζέζε βφξεηα ηνπ πνηακνχ Σίγξε, πνπ πεξλά
κέζα απφ ηε Βαγδάηε930.
Ζ γξήγνξε αλάπηπμε ησλ ζπκκαρηθψλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ δελ έγηλε
ρσξίο πξνβιήκαηα. Ηξαθηλέο παξαζηξαηησηηθέο νκάδεο αληαξηψλ παξελνρινχζαλ
ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα κε πξνκήζεηεο κε ζπλερείο επηζέζεηο, γεγνλφο πνπ
δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηνλ αλεθνδηαζκφ, αιιά θαη ζηελ πνξεία πξνο ηε
Βαγδάηε. ην βφξεην Ηξάθ, νη εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο ακεξηθαληθέο ζηξαηησηηθέο
κνλάδεο ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε Κνχξδνπο καρεηέο ελάληηα ζην Καζεζηψο ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ. Αεξνπνξηθέο ζπκκαρηθέο επηρεηξήζεηο ζπλερίδνληαη γχξσ θαη κέζα
ζηε Βαγδάηε θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Mosul, βφξεηα ηνπ Ηξάθ, αιιά θαη ζε
επηιεγκέλεο ζέζεηο ζε νιφθιεξε ηελ εδαθηθή επηθξάηεηα ηνπ Ηξάθ.

πκκαρηθά

αεξνπιάλα πξαγκαηνπνίεζαλ ζηηο 2 Απξηιίνπ 2003 πάλσ απφ 1900 εμφδνπο κε
πεξίπνπ 900 ρηππήκαηα. Σα δχν ηξίηα απηψλ ήηαλ ζηφρνη θαηά ηεο Πξνεδξηθήο
Φξνπξάο931.
Σελ ίδηα εκέξα, κεηά πνιιέο δηπισκαηηθέο πξνζπάζεηεο, ν Τπνπξγφο
Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, Colin Powell ζπκθψλεζε κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ,
Abdullah Gul, γηα ηε παξνρή ζηξαηησηηθήο ηνπξθηθήο βνήζεηαο πξνο ηηο ζπκκαρηθέο
929
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δπλάκεηο ζηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο. Ζ Σνπξθία είρε ήδε
παξαρσξήζεη ζηα ζπκκαρηθά αεξνζθάθε ηνλ ελαέξην ρψξν ηεο. Χζηφζν, πξηλ θαη
κεηά ηελ έλαξμε ηνπ Σξίηνπ Πνιέκνπ ηνπ Ηξάθ νη ΖΠΑ είραλ πξνζπαζήζεη ζθιεξά
λα πείζνπλ ηελ Σνπξθία λα επηηξέςεη ηα ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα λα εηζέιζνπλ ζην
λφηην ηκήκα ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ ζην βφξεην Ηξάθ, ρσξίο φκσο
απνηέιεζκα, γεγνλφο πνπ αλάγθαζε ηνπο Ακεξηθαλνχο ιήπηεο απνθάζεσλ λα
πξνρσξήζνπλ ζην Ηξάθ κέζσ ηνπ Κνπβέηη.
Σν ακεξηθαληθφ επηηειείν ππνιφγηδε πνιχ ζηε ζεηηθή ζηήξημε ηεο Σνπξθίαο,
φπσο εμάιινπ είρε γίλεη θαη ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 1990-91. Καηά
ηνπο Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, δελ ππήξρε νπζηαζηηθφο ιφγνο
γηα λα κελ ζηεξίμεη ε Σνπξθία ηα ζρέδηά ηνπο. Οη ΖΠΑ έρνπλ αλάγθε ηνλ ηνπξθηθφ
ελαέξην ρψξν, φπσο αθξηβψο ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηηο επηρεηξήζεηο απαγφξεπζεο
πηήζεσλ, ζηε βφξεηα δψλε ηνπ Ηξάθ, θαζ‘ φιε ηε δεθαεηία ηνπ ‘90. Δπηπιένλ,
ππήξρε ε αλάγθε αλεθνδηαζκνχ ησλ ζηξαηησηηθψλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ πνπ ζα
εηζέξρνληαλ ζην βφξεην Ηξάθ, κέζσ ηνπ ηνπξθηθνχ εδάθνπο. Ζ 4ε κεξαξρία πεδηθνχ
ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ βξηζθφηαλ ήδε ζηε Μεζφγεην, αλακέλνληαο ηελ
έγθξηζε πξφζβαζεο απφ ην ηνπξθηθφ θνηλνβνχιην. Ο ηξαηεγφο Tommy Franks, ζε
ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Σνχξθν Γηνηθεηή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, General Hilmi
Ozirok, ιίγν πξηλ ηηο εθινγέο ζηελ Σνπξθία, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2003, ήιπηδε φηη
ηειηθά ε Σνπξθία ζα επηηξέςεη ζηελ 4ε κεξαξρία πεδηθνχ λα εηζέιζεη ζην βφξεην Ηξάθ
κέζσ ησλ λνηίσλ ζπλφξσλ ηεο, ελψ παξάιιεια είρε θαη ηελ αηζηνδνμία φηη ζα
επηηξέςεη ηηο ζπκκαρηθέο εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο (Special Operations Forces)
λα εγθαηαζηαζνχλ ζηα λφηηα ζχλνξα κε ην Ηξάθ932.
Ζ θίλεζε εμαγνξάο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο απφ ηηο ΖΠΑ κε ηελ
πξνζθνξά έμη (6) δηο δνιαξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηελ ηνπξθηθή εζλνζπλέιεπζε
λα επηηξέςεη ηα ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα λα εηζέιζνπλ ζην έδαθνο ηεο, ιίγν πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, έπεζε ζην θελφ.

Οη πξνζπάζεηεο ησλ

Ακεξηθαλψλ θαη Βξεηαλψλ αμησκαηνχρσλ λα αλαηξέςνπλ ηελ επίζεκε ζέζε ηεο
Σνπξθίαο ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν, ζπλερίζηεθαλ κέρξη θαη ηελ έλαξμε ηεο
ζηξαηησηηθή επηρείξεζεο, ρσξίο φκσο επηηπρία.
Με ξεαιηζηηθνχο φξνπο, ε άξλεζε ηεο Σνπξθίαο λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζηηο
ΖΠΑ δηθαηνινγείηαη θαη απφ ηνλ ελδφκπρν θφβν ηεο δεκηνπξγίαο απνζρηζηηθψλ
932
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απηνλνκηζηηθψλ εζληθηζηηθψλ θηλήζεσλ ησλ Κνχξδσλ ζην έδαθφο ηεο, φπσο είρε
επηρεηξεζεί λα γίλεη θαη ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 1990-91, κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία θξάηνπο ζην βφξεην Ηξάθ, ζηε πεξίπησζε πνπ νη Κνχξδνη αληάξηεο
ζπκκαρήζνπλ θαη ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο Ακεξηθαλνχο. Ζ Σνπξθία δελ αλαγλσξίδεη
ηελ χπαξμε κεηνλφηεηαο ησλ Κνχξδσλ ζην λφηην ηκήκα ηεο, θαζψο ηνπο ζεσξεί
Σνχξθνπο πνιίηεο933. πκπεξαζκαηηθά, ν Colin Powell, θαζεζχραζε ηνπο παξαπάλσ
θφβνπο ηεο Σνπξθηθήο πιεπξάο, ιέγνληαο ηα εμήο: « είκαζηε ηθαλνί λα δηαηεξνχκε
ηζνξξνπία θαη ζηαζεξφηεηα κε ηξφπν πνπ πηζηεχσ φηη ζα θξαηήζεη ηελ πηζαλφηεηα κηαο
(ηνπξθηθήο εηζβνιήο-παξέκβαζεο) ζε πνιχ ρακειά επίπεδα»934.
ην πεδίν ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο

3 Απξηιίνπ 2003, νκάδεο ηεο 3εο

Μεξαξρίαο Πεδηθνχ βξίζθνληαη θνληά ζην Γηεζλέο Αεξνδξφκην Saddam, πεξίπνπ 10
κίιηα δπηηθά ηεο Βαγδάηεο. Καζψο ε επηρείξεζε «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ»
ζπκπιεξψλεη δχν εβδνκάδεο κάρεο, ρεξζαίεο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο κε ηε ζπλδξνκή
ησλ πεδνλαπηψλ θαη ηεο αεξνπνξηθήο δχλακεο βξίζθνληαη έμσ απφ ηηο πχιεο εηζφδνπ
ηεο Βαγδάηεο.

Αθφκε, ζπκκαρηθέο εηδηθέο δπλάκεηο πξνρσξνχλ ζηελ απνθνπή

δηφδνπ κεηαμχ Tikrit θαη Βαγδάηεο. Ο ίδηνο ν Σαμίαξρνο ηνπ Πεδηθνχ, Gen. Vincent
Brooks, ζεκεηψλεη ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ ζην θέληξν ησλ ζπκκαρηθψλ επηρεηξήζεσλ
ζην Qatar φηη: «νη επηρεηξήζεηο ζπλερίδνληαη ζε νιφθιεξν ην Ηξάθ...θαη ππάξρεη κε
απμεκέλα πνζνζηά ζηγνπξηά φηη ην Καζεζηψο δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ηηο δπλάκεηο
ηνπ....ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζπλερίδνπλ ηηο απνζηνιέο ηνπο ...απνθφπηνπλ ηε δπλαηφηεηα
εληζρχζεσλ ηεο Ηξαθηλήο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο ζην εζσηεξηθφ ηεο Βαγδάηεο θαζψο
θφβνπλ ηηο δηφδνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ Tikrit θαη Βαγδάηεο....εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο
κνλάδεο ειέγρνπλ ην Φξάγκα Hadithah, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ηνπο Ηξαθηλνχο
λα ην πιεκκπξίζνπλ κέζσ ηνπ Δπθξάηε Πνηακνχ...εηδηθέο δπλάκεηο πεδνλαπηψλ
ρηχπεζαλ έλα παιάηη ηνπ Καζεζηψηνο θνληά ζηε Βαγδάηε, απφ ην νπνίν πξνζθφκηζαλ
έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ κπζηηθψλ ηξαθηλψλ ππεξεζηψλ θαη ήδε βξίζθνληαη πξνο
αλάιπζε...φια ηα παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ
λα δξνπλ νπνπδήπνηε, ηαπηφρξνλα θαηά ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ Καζεζηψηνο»935.
Σν 1ν Δθζηξαηεπηηθφ ψκα Πεδνλαπηψλ απνκφλσζε ηελ πφιε Al Kut θαη
933
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ζπλέρηζε ηηο επηζέζεηο δπηηθά πξνο ηε Βαγδάηε, θαηαιακβάλνληαο ηε δίνδν απφ ηε
βφξεηα πιεπξά ηνπ Σίγξε πνηακνχ πξνο ηελ ηξαθηλή πξσηεχνπζα θαη παξέρνληαο κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζέζεο ζηηο ζπκκαρηθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο.
Σν 5ν ψκα ηξαηνχ δηείζδπζε ζηε Karbala, ε νπνία δηεθδηθνχληαλ απφ ηελ ηξαθηλή
Μεξαξρία ηεο Βαγδάηεο θαη απφ νκάδεο ηεο Nebukadnezar, ηεο Πξνεδξηθήο
Φξνπξάο. Σν πέξαζκα απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο ζπκκαρηθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο
λα ρηίζνπλ κηα γέθπξα ζηνλ Δπθξάηε Πνηακφ. Απφ απηφ ην ζεκείν ην 5ν ψκα
ηξαηνχ είλαη ζε ζηξαηεγηθή ζέζε πιενλεθηήκαηνο λα πξαγκαηνπνηήζεη επίζεζε
θαηά ηεο Βαγδάηεο, φπνηε δνζεί ε επθαηξία 936 .
Οη ζπκκαρηθέο αεξνπνξηθέο δπλάκεηο ζπλερίδνπλ λα πιήηηνπλ ζηφρνπο ηνπ
Καζεζηψηνο ζε νιφθιεξε ηελ ηξαθηλή επηθξάηεηα, πξαγκαηνπνηψληαο πάλσ απφ
1900 πηήζεηο, ην 85% ησλ νπνίσλ ζπλνδεχνπλ ηηο ρεξζαίεο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο,
θαηά ζηφρσλ ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο. Ο Τπνζηξάηεγνο ηνπ ακεξηθαληθνχ ηξαηνχ,
Stanley A. McCrystal, ζεκεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο φπισλ
λα εθηεινχλ κε αθξίβεηα ζηφρνπο θαηά ηνπ Καζεζηψηνο, φκσο δελ παξαβιέπεη λα
ζεκεηψζεη θαη ηηο παξάπιεπξεο απψιεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε πφιεκν ζε
θαζεκεξηλή βάζε: «έρνπκε ηελ ηθαλφηεηα λα ρηππνχκε, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο,
αθξηβψο ην ζηφρν καο, πεξηνξίδνληαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο απψιεηεο. Οη
ζηξαηησηηθνί πνπ ζρεδίαζαλ ηελ «Δπηρείξεζε γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ»
ρξεζηκνπνηνχλ κηα δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ησλ επηιεγκέλσλ ζηφρσλ. Απηή ε
δηαδηθαζία κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζθνησζνχλ αζψνη πνιίηεο. Δπηπιένλ, ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλνο

αξηζκφο

φπισλ

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη

γηα

ηελ

θαηαζηξνθή

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Χζηφζν, ην πξφβιεκα πξνθχπηεη ζην πψο ζα αληηκεησπηζζνχλ
νη ηξαθηλέο δηπιήο ρξήζεο εγθαηαζηάζεηο. Γειαδή, κηα εγθαηάζηαζε κπνξεί λα έρεη
δεκφζηα ή ηδησηηθή ρξήζε θαη κπνξεί λα κελ απνηειεί ζηφρν γηα καο, φκσο ηελ ίδηα
ζηηγκή έρεη ζηξαηησηηθή ζεκαζία, φπσο είλαη νη ηειεπηθνηλσληαθέο εγθαηαζηάζεηο...γηα
λα ειαρηζηνπνηήζεηο ηηο αλζξψπηλεο απψιεηεο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ή ζα πξέπεη λα
ζηνρεχζεηο ζην λα θιείζεηο ηε δίνδν πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε ή λα
πξνεηδνπνηήζεηο ηνπο πνιίηεο λα κελ εηζέιζνπλ ζην θηίξην ή ζηελ πεξηνρή. Αθφκε, ε
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επηινγή ηνπ ρξφλνπ ηεο επίζεζεο κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο αλζξψπηλεο
απψιεηεο, φπσο είλαη νη βνκβαξδηζκνί θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο πνπ νη πνιίηεο
βξίζθνληαη ζηα ζπίηηα ηνπο...ε ζχγρξνλε ζηξαηησηηθή ηερλνινγία καο δίλεη πνιιέο
δπλαηφηεηεο, αιιά θαη κεγάιε επζχλε...έρνπκε δεη παξάπιεπξεο απψιεηεο πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά βάζε απφ αλζξψπηλεο ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο, ή απφ κε ζσζηή
ιεηηνπξγία ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ...ζηφρνο καο είλαη λα βνεζήζνπκε ηνπο πνιίηεο
ηνπ Ηξάθ θαη λα ηνπο πξνζηαηέςνπκε απφ ην Καζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, πνπ ηνπο
ρξεζηκνπνηεί σο αλζξψπηλεο αζπίδεο»937.
ηελ Οπάζηλγθηνλ, ηελ ίδηα κέξα, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, George W. Bush,
ζε νκηιία ηνπ ζε Ακεξηθαλνχο πεδνλαχηεο ζηε λαπηηθή βάζε Lejeune ηεο Β.
Καιηθφξληαο, εθθξάδεη ηε ζηήξημή ηνπ ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζηξαηησηψλ πνπ
βξίζθνληαη ζην πεδίν ηεο κάρεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ, ζεκεηψλεη θαη ηα
ζεκαληηθά θαηνξζψκαηα ησλ Ακεξηθαλψλ πεδνλαπηψλ ζην Ηξάθ, ελψ παξάιιεια
ζπλερίδεη λα εληζρχεη ηνπο πνιίηεο θαη ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε γηα ηε βέβαηε
λίθε ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ θαηά ηνπ ηπξαλληθνχ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ, αιιά
θαη θαηά ηνπ πνιέκνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη ηα εμήο: « Απφ
ηελ πξψηε θηφιαο εκέξα ησλ επηρεηξήζεσλ, νκάδεο πεδνλαπηψλ είραλ εληνιή λα
πξνζηαηέςνπλ θαη λα πεξηθξνπξήζνπλ πεξίπνπ 600 πεηξειαηνπεγέο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή. Απηή ε απνζηνιή εμεηειέζζε επηηπρψο...νη
ΖΠΑ θαη νη ζχκκαρνί ηνπο δεζκεχηεθαλ λα δξάζνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθηάηνξαο
δελ αθνπιηδφηαλ. Σν Καζεζηψο ζην Ηξάθ ηψξα καζαίλεη φηη ηεξνχκε ηνλ ιφγν καο. Με
ηηο πξάμεηο καο ππεξεηνχκε έλα δίθαην θαη κεγάιν ζηφρν: ζα απνκαθξχλνπκε ηα φπια
καδηθήο θαηαζηξνθήο απφ ηα ρέξηα καθειάξεδσλ. Διεχζεξα θξάηε δελ ζα θάηζνπλ λα
πεξηκέλνπλ, αθήλνληαο ηνπο ερζξνχο λα ζρεδηάδνπλ κηα αθφκε 11ε επηεκβξίνπ, απηή
ηε θνξά, αθφκε θαη κε ηνλ θφβν ρξήζεο ρεκηθψλ ή βηνινγηθψλ ή ππξεληθψλ φπισλ.
Καη πξνζπαζψληαο λα ακπλζνχκε γηα ηε δηθή καο αζθάιεηα, απειεπζεξψλνπκε ηνπο
αλζξψπνπο ηνπ Ηξάθ απφ έλα απφ ηα πην ζθιεξά ηπξαλληθά Καζεζηψηα ζην
Πιαλήηε...ζε απηφ ηνλ πφιεκν νη ππεξέηεο ηνπ Καζεζηψηνο έρνπλ επηιέμεη λα δήζνπλ
ηηο ηειεπηαίεο ηνπο κέξεο κε εγθιεκαηηθέο θαη βίαηεο πξάμεηο. ην πεδίν ησλ καρψλ νη
θαθνπνηνί ηνπ αληάκ απνθξχπηνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο παηδηά θαη
γπλαίθεο. θνηψλνπλ Ηξαθηλνχο πνιίηεο πνπ θαισζνξίδνπλ ζπκκαρηθέο δπλάκεηο...ζε
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απηφλ ηνλ πφιεκν απηφ πνπ θάλεη ην ηξαθηλφ θαζεζηψο είλαη λα ηξνκνθξαηεί ηνπο
πνιίηεο ηνπ, θάλνληαο ηα πάληα πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο ηξαθηλέο
απψιεηεο....είλαη εγθιεκαηίεο πνιέκνπ θαη ζα αληηκεησπηζζνχλ σο εγθιεκαηίεο
πνιέκνπ»938.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ηεο 3εο πξνο 4εο Απξηιίνπ 2003, νκάδεο ηεο 1εο
Μάρηκεο Σαμηαξρίαο θαζψο θαη ηεο 3εο Μεραλνθίλεηεο Μεξαξρίαο Πεδηθνχ
νινθιήξσζαλ ηελ θαηάιεςε ηνπ Γηεζλνχο Αεξνδξνκίνπ Saddam. Ηξαθηλέο νκάδεο
ηεο Δηδηθήο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο ελεπιάθεζαλ ζε ζθιεξή κάρε κε ζπκκαρηθέο
ρεξζαίεο δπλάκεηο ζηα αλαηνιηθά ηνπ αεξνδξνκίνπ. Ζ κάρε θξάηεζε πάλσ απφ ηξεηο
(3) ψξεο κε ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο λα θαηαζηξέθνπλ ηαλθο θαη άιιν ηξαθηλφ
νπιηθφ εμνπιηζκφ, ελψ ν θαηάινγνο ησλ ακεξηθαλψλ απσιεηψλ απμάλεηαη θαη απφ
ηηο επηζέζεηο ζηα ζεκεία ειέγρνπ ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηψλ.

Ακεξηθαληθέο εηδηθέο

δπλάκεηο πεδνλαπηψλ αλαθάιπςαλ κηα ηνπνζεζία ζην δπηηθφ Ηξάθ, θνληά ζηελ πφιε
Mydaysis, ε νπνία πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαλ σο θέληξν εθπαίδεπζεο Ηξαθηλψλ
ζηξαηησηψλ ζε φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Ζ 1ε Δθζηξαηεπηηθή Γχλακε
Πεδνλαπηψλ ζπλερίδεη ηηο επηζέζεηο ηεο πξνο ηε Βαγδάηε, θαηαζηξέθνληαο φ,ηη έρεη
απνκείλεη απφ ηελ ηξαθηλή Πξνεδξηθή Φξνπξά ηεο Βαγδάηεο κεηαμχ ηεο Al Kut θαη
ηεο Βαγδάηεο, ζηα πξνάζηηα ηεο Βαγδάηεο939.
ηελ Οπάζηλγθηνλ, ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, Colin Powell, γηα
πξψηε θνξά κηιά δεκφζηα γηα ηε κεηά ηνλ πφιεκν θαη ηελ πηψζε ηνπ Καζεζηψηνο
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ επνρή ζην Ηξάθ. Βέβαηνο γηα ηε λίθε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ
«Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» πξνρσξάεη έλα βήκα πην πέξα, ζεκεηψλνληαο ηα ζρέδηα
ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush γηα ην Ηξάθ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Colin Powell
αλαθέξεη: «Θέινπκε κηα εζσηεξηθή πνιηηηθή αξρή ε νπνία ζα εθπξνζσπείηαη απφ φιεο
ηηο εζληθηζηηθέο νκάδεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην κέιινλ ηνπ Ηξάθ...ζέινπκε λα
ζπκπεξηιακβάλνπκε φινπο ηνπο αληηθαζεζησηηθνχο πνπ δνχιεςαλ ζθιεξά θαη ηφζν
πνιχ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ...ηα ζηξαηεχκαηά καο μέξνπλ πνιχ θαιά ηη
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θάλνπλ, είλαη ζην Ηξάθ γηα λα ην απειεπζεξψζνπλ θαη ζα επηηχρνπλ απηφλ ηνλ
ζηφρν...έρνπκε ηνλ έιεγρν ζρεδφλ φιεο ηεο ηξαθηλήο επηθξάηεηαο θαη ζχληνκα ζα έρνπκε
ηνλ πιήξε έιεγρν. Μηα θαιχηεξε εκέξα είλαη κπξνζηά γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ Ηξάθ»940.
Πξνο ην ίδην θιίκα θηλείηαη θαη ν Βξεηαλφο Πξσζππνπξγφο, Tony Blair, ν
νπνίνο ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην BBC αλαθέξεη ηα εμήο: « Απηφ πνπ ζέισ λα
μεθαζαξίζσ είλαη φηη, φηαλ νινθιεξσζεί ε επηρείξεζε «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ», ην
Ηξάθ δελ ζα δηνηθείηαη απφ Ακεξηθαλνχο ή Βξεηαλνχο ή απφ θάπνηα άιιε εμσηεξηθή
δχλακε. Μφιηο ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο νινθιεξσζεί, ην Ηξάθ ζα δηνηθείηαη απφ
ηνπο πνιίηεο ηνπ θαη απφ κηα δηεπξπκέλε αληηπξνζσπεπηηθή θπβέξλεζε θαη φρη απφ κηα
κηθξή θιίθα, κηα ειίη γχξσ απφ θάπνηνλ ζαλ ηνλ αληάκ....νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζα
δηαζθαιίζνπλ πξψηα ηελ αζθάιεηα ζηε ρψξα θαη ζα εξγαζηνχλ θαη κε ηα Ζλσκέλα
Έζλε γηα λα βνεζήζνπλ ην Ηξάθ λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ....Σα ζηξαηεχκαηά καο ζα
απνρσξήζνπλ απφ ηε ρψξα φζν πην ζχληνκα γίλεηαη. Γελ ζα παξακείλνπλ νχηε κέξα
παξαπάλσ… ηα έζνδα απφ ην πεηξέιαην ζα αλήθνπλ ζηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο θαη ε
εθκεηάιιεπζε δελ ζα γίλεηαη πιένλ απφ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ»941.
Σε 17ε εκέξα ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο 5 Απξηιίνπ 2003, ζπκκαρηθέο ρεξζαίεο
δπλάκεηο κπαίλνπλ ζηε Βαγδάηε, ελψ ζπλνδεχνληαη απφ ζθνδξέο αεξνπνξηθέο
επηδξνκέο. Γχν ηάγκαηα ηεο 3εο Μεραλνθίλεηεο Μεξαξρίαο Πεδηθνχ μεθίλεζαλ
επηδξνκή ζηε θαξδηά ηεο Βαγδάηεο. Ζ ρεξζαία απηή δχλακε κπήθε ζηελ πφιε απφ
ηα λφηηα θαη ην κεραλνθίλεην ηκήκα ηεο πξνζέγγηζε ηνλ Σίγξε πνηακφ ζηελ θεληξηθή
δψλε ησλ παιαηηψλ θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ θαζεζησηηθψλ θηηξίσλ. Δλ ζπλερεία,
ρεξζαίεο δπλάκεηο απνζχξζεθαλ δπηηθά ηεο πφιεο, πξνθεηκέλνπ λα ελσζνχλ κε
ηκήκαηα ηεο 1εο Μάρηκεο Σαμηαξρίαο πνπ βξίζθνληαλ ζην κεηνλνκαδφκελν Γηεζλέο
Αεξνδξφκην ηεο Βαγδάηεο.

Ννηηναλαηνιηθά ηεο Βαγδάηεο ρεξζαίεο δπλάκεηο

επηηίζεληαη γχξσ απφ ηε πφιε Suwayran. Ζ βάζε ηεο ηξαθηλήο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο
Medina θαηαζηξάθεθε, ελψ ε Μεξαξρία Adnan βξίζθεηαη ππφ δηάιπζε. Σν 1ν
Δθζηξαηεπηηθφ ψκα Πεδνλαπηψλ ζπλερίδεη ηηο επηζέζεηο ζηε Βαγδάηε. Οη
Ακεξηθαλνί πεδνλαχηεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηνπο μέλνπο καρεηέο,
ππνζηεξηθηέο ηνπ Καζεζηψηνο απφ ηελ Ηνξδαλία, ηελ Αίγππην θαη ην νπδάλ. Ο
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πηέξαξρνο ηξαηεγφο Gene Renuart, αλαθέξεη φηη: « δελ ζα κε εμέπιεηηε αλ απηνί νη
καρεηέο ζπλδένληαλ θαη κε καρεηέο ηεο Al Qaeda θαη ήηαλ νη ίδηνη πνπ ήηαλ θαη ζην
Αθγαληζηάλ... αιιά αθφκε θαη αλ βξηζθφκαζηε ζε θαιφ δξφκν, ε κάρε αθφκε
ζπλερίδεηαη θαζψο νη ηξαθηλέο δπλάκεηο ειέγρνπλ αθφκε πεξηνρέο ζην βνξξά, ελψ
νκάδεο ηεο Πξνεδξηθήο Φξνπξάο θαη ησλ Δηδηθψλ Δπίιεθησλ ζηξαηησηψλ ηνπ
Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ παξακέλνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Βαγδάηεο»942.
Καζψο ε κάρε ζηελ Βαγδάηε ζπλερίδεηαη κε έληνλνο ξπζκνχο, ζηηο 6
Απξηιίνπ 2003 νη βξεηαληθέο δπλάκεηο εηζέξρνληαη ζηε Basra, ρσξίο ηδηαίηεξεο
αληηζηάζεηο. Χζηφζν, ππάξρνπλ αθφκε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ
ηξαθηλψλ θαζεζησηηθψλ. Υεξζαίεο δπλάκεηο ηεο 3εο Μεραλνθίλεηεο Μεξαξρίαο
Πεδηθνχ εηζήιζαλ ζην θέληξν ηεο Βαγδάηεο γηα δεχηεξε θνξά. Ζ δχλακε απηή
απνηεινχκελε απφ 100 κεραλνθίλεηα νρήκαηα πήξε ηνλ έιεγρν ηνπ Πξνεδξηθνχ
Μεγάξνπ. Άιια θπβεξλεηηθά θηίξηα ζηελ ίδηα πεξηνρή είραλ ηελ ίδηα ηχρε, ελψ
θάπνηα θαηαζηξάθεθαλ απφ ζπκκαρηθέο αεξνπνξηθέο επηδξνκέο.

Ζ ηξαθηλή

αληίζηαζε ήηαλ ακειεηέα, σζηφζν ζε ζεκεία ζπγθέληξσζεο καρεηψλ ηνπ
Καζεζηψηνο κε απηφκαην εμνπιηζκφ θαη ξνπθέηεο δηεμάγνληαλ πνιχσξεο κάρεο.
Καηά ηε δηάξθεηα δηέιεπζεο ησλ Ακεξηθαλψλ πεδνλαπηψλ απφ ηα αλαηνιηθά πξνο ηε
Βαγδάηε, νη ζπγθξνχζεηο κε ηνπο Ηξαθηλνχο απμάλνπλ ηε ιίζηα ησλ αλζξψπηλσλ
απσιεηψλ γηα ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο. Κνληά ζηε πφιε Karbala, ακεξηθαληθέο
ζπκκαρηθέο δπλάκεηο εληφπηζαλ κεηαιιηθά βαξέιηα ζε έλα ζηξαηφπεδν εθπαίδεπζεο
καρεηψλ ηνπ Καζεζηψηνο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο χπαξμεο θαη
επεμεξγαζίαο ρεκηθψλ φπισλ943.
Χζηφζν, ην Πεληάγσλν θαη αμησκαηνχρνη ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ δελ
επηβεβαίσζαλ ηελ πιεξνθνξία, ε νπνία ζε πεξίπησζε πνπ επαιεζεπφηαλ, ζα ήηαλ
θαη ε πξψηε αλαθάιπςε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ. Tφζν ν Βξεηαλφο
Πξσζππνπξγφο, Tony Blair, φζν θαη ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, George W. Bush, ζε
θνηλή ηνπο δήισζε ζεκείσλαλ ηε βεβαηφηεηα χπαξμεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο
ζην Ηξάθ: «...Γελ έρνπκε θακία ακθηβνιία φηη απηά ηα φπια ππάξρνπλ ζην Ηξάθ.
Χζηφζν, ππήξρε κηα εθζηξαηεία ζπγθάιπςεο ηνπ αληάκ, απφ ηφηε πνπ ήμεξε φηη νη
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επηζεσξεηέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζα επέζηξεθαλ ζηε ρψξα ηνπ, θαη δελ έρσ θακία
ακθηβνιία γηα ην γεγνλφο φηη απηά ηα φπια ππάξρνπλ ζην Ηξάθ. Γελ ζα είκαζηε φκσο ζε
ζέζε λα ηα βξνχκε κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε επηρείξεζε ζα βξίζθεηαη ζε ηέηνην ζεκείν, πνπ
ζα επηηξέςεη ηνπο επηζηήκνλεο θαη φζνπο εξγάδνληαη ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα λα
κηιήζνπλ αλνηθηά...Γελ κπνξείο πνηέ λα βξεηο απηά ηα φπια, αλ δελ έρεηο πξψηα ηε
ζπλεξγαζία ηνπ Καζεζηψηνο ...θαη ηε ζηηγκή πνπ ζα έρνπκε ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο
Ηξαθηλνχο επηζηήκνλεο, ηφηε κε ζηγνπξηά ζα βξνχκε θαη απηά ηα φπια»944.
Σελ ίδηα ζηηγκή, ν αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, Paul
Wolfowitz, αλαθέξεη ζην ηειενπηηθφ δίθηπν ΝΒC, ζηελ εθπνκπή ―Meet the Press‖ ην
ηέινο ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη ηε ζηγνπξηά ηνπ γηα ηελ χπαξμε
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ: «κεηά απφ πάλσ απφ δχν εβδνκάδεο καρψλ
ζην Ηξάθ, νη ΖΠΑ θαη νη ζχκκαρνί ηνπο έρνπλ θάλεη κεγάιε πξφνδν...σζηφζν,
ππάξρνπλ θίλδπλνη πνπ παξακνλεχνπλ... ζπλερίδνπκε λα αλεζπρνχκε γηα ηελ
πηζαλφηεηα ρξήζεο ρεκηθψλ ή βηνινγηθψλ φπισλ απφ ην Καζεζηψο ηνπ αληάκ... ηα
ζηξαηεχκαηα ηνπ δηθηάηνξα θάπνηεο θνξέο ρξεζηκνπνηνχλ απεγλσζκέλεο πξαθηηθέο,
φπσο είλαη νη επηζέζεηο απηνθηνλίαο ελάληηα ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ....Μεηά ηελ πηψζε
ηνπ Καζεζηψηνο, ζα έρνπκε ρξφλν λα ςάμνπκε γηα ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Γελ
ππάξρεη ακθηβνιία φηη ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο είλαη θξπκκέλα θάπνπ ζην Ηξάθ...
ε ψξα ηνπ ηέινπο γηα ην Καζεζηψο πιεζηάδεη, είηε ν δηθηάηνξαο είλαη δσληαλφο, είηε
φρη...απηφο ν θαθφο θαη αηκνβφξνο άληξαο είλαη ζην ηέινο ηνπ θαη φζν πην γξήγνξα ν
ηξαθηλφο ιαφο πεηζζεί γηα απηφ, ηφζν πην γξήγνξα ζα ζηακαηήζεη λα κάρεηαη γηα έλαλ
άθαξπν ιφγν»945.
Ο αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ηεο θεληξηθήο Γηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ,
Σαμίαξρνο Vince Brooks, ζεκεηψλεη ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο ηα εμήο: «ακεξηθαληθέο θαη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο αλαδεηνχλ φπια
καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ. Όκσο απηή ηε ζηηγκή, ε πξνηεξαηφηεηα είλαη ε
απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία θαη ε πηψζε ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ.
Μηα πην ζπγθξνηεκέλε έξεπλα γηα ηελ εχξεζε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ απειεπζέξσζε ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηψλ. Αθφκε πηζηεχνπκε
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φηη ην Καζεζηψο θαηέρεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη φηη είλαη αθφκε ζε ζέζε λα ηα
ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ»946. Οη πηέζεηο ηεο δηεζλνχο
θνηλφηεηαο γηα ηελ εχξεζε ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ απμάλνληαη
ζπλερψο, θαζψο ε επηρείξεζε γηα ηελ «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» πιεζηάδεη ζην
ηέινο ηεο. Σν βαζηθφ επηρείξεκα ηεο θπβέξλεζεο Bush γηα ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ
Ηξάθ αξρίδεη λα θινλίδεηαη.
ην πεδίν ησλ καρψλ, ζηηο 8 Απξηιίνπ 2003, ακεξηθαληθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο
εδξαηψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζην θέληξν ηεο Βαγδάηεο, ζηε δπηηθή φρζε ηνπ Σίγξε
πνηακνχ, ελψ ζεκαληηθή ηξαθηλή αληίζηαζε εκθαλίδεηαη απφ ηελ αλαηνιηθή φρζε ηνπ
πνηακνχ. Οκάδεο ηεο 3εο Μεραλνθίλεηεο Μεξαξρίαο Πεδηθνχ κε ηε βνήζεηα ησλ
αεξνπνξηθψλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ θαηαζηξέθνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ ηξαθηλνχ
νπινζηαζίνπ. Απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Βαγδάηεο, ε 1ε Μεξαξρία Πεδνλαπηψλ
πέξαζε ηνλ πνηακφ Diyala. Σκήκαηα Ακεξηθαλψλ πεδνλαπηψλ θαηέιαβαλ θαη ηελ
ηξαθηλή αεξνπνξηθή βάζε Rasheed, ζηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηεο πξσηεχνπζαο.
Αθφκε, δπλάκεηο πεδνλαπηψλ αηρκαιψηηζαλ ηα αξρεγεία ηεο 10εο Μεξαξρίαο ηνπ
ηξαθηλνχ ζηξαηνχ947.
ηηο 9 Απξηιίνπ 2003, κνλάδεο ηεο 1εο Μεξαξρίαο Πεδνλαπηψλ πεξλνχλ κέζα
απφ ηε Βαγδάηε απφ ηα αλαηνιηθά θαη ελψλνληαη κε ηελ 3ε Μεραλνθίλεηε Μεξαξρία
Πεδηθνχ ησλ ΖΠΑ, δηαηεξψληαο ηηο ζέζεηο ηνπο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο Βαγδάηεο.
Μηα ζθελή πνπ έθαλε ην γχξν ηνπ θφζκνπ θαη πέξαζε ζηελ ηζηνξία ηεο αλαηξνπήο
ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ήηαλ ε πηψζε ελφο αγάικαηνο ηνπ Ηξαθηλνχ
δηθηάηνξα κπξνζηά ζηε ζέα ελφο ελζνπζηψδνπο πιήζνπο Ηξαθηλψλ πνιηηψλ948. Λίγα
ιεπηά κεηά ηελ αλαηξνπή ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ν Τπνπξγφο Ακχλεο
ησλ ΖΠΑ, Donald Rumsfeld δήισλε: …Απηή είλαη κηα θαιή κέξα γηα ηνλ ηξαθηλφ
ιαφ...απφ ηελ αξρή ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ νη ζπκκαρηθέο
δπλάκεηο έρνπλ δηαζθαιίζεη ηηο πεηξειαηνπεγέο ζηα λφηηα ηνπ Ηξάθ, έρνπλ
απειεπζεξψζεη ην ιηκάλη ηνπ Umm Qasr, ψζηε λα επηηξέπεηαη ειεχζεξα ε
αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, έρνπλ επηηεζεί ζε ζηξαηφπεδα εθπαίδεπζεο ηξνκνθξαηψλ ζην
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βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο. Κπξηαξρνχλ ζηνπο αεξνδηαδξφκνπο ζην δπηηθφ Ηξάθ, ελψ
έβαιαλ ηέινο ζηε πξαθηηθή ηνπ θαζεζηψηνο λα εμαπνιχεη επηζέζεηο κε βαιιηζηηθνχο
ππξαχινπο θαηά γεηηνληθψλ θξαηψλ... (νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο) απειεπζέξσζαλ πφιεηο
θαη θσκνπφιεηο θαη βξίζθνληαη ηψξα ζηελ ηξαθηλή πξσηεχνπζα λα εθζξνλίζνπλ ην
θαζεζηψο απφ ηε ζέζε εμνπζίαο ηνπ θαη απφ ην θέληξν βαξχηεηαο πνπ ήηαλ ηφζν
θαηξφ... ν αληάκ Υνπζεΐλ παίξλεη ηε ζέζε ηνπ θνληά ζηνπο Hitler, Stalin, Lenin,
Ceausescu, ζην πάλζενλ ησλ απνηπρεκέλσλ βάξβαξσλ δηθηαηφξσλ ... νη Ηξαθηλνί
ειεχζεξνη γηνξηάδνπλ ζηνπο δξφκνπο, ηππεχνπλ ηα ακεξηθαληθά ηαλθο, θαηεδαθίδνπλ
αγάικαηα ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζην θέληξν ηεο Βαγδάηεο θαη θφβνπλ ηελ αλαπλνή κε
ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο. Παξαθνινπζψληαο ηνπο θαλείο, δελ κπνξεί παξά λα ζθεθηεί
ηελ πηψζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ηδεξνχ
Παξαπεηάζκαηνο»949.
Ο Αξρεγφο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο θαη ππεχζπλνο ησλ αεξνπνξηθψλ
επηρεηξήζεσλ, ηξαηεγφο Richard Myers, επηζεκαίλεη επίζεο φηη παξφιν πνπ ην
θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ έρεη πιένλ δηαιπζεί, ππάξρνπλ αθφκε ζεκαληηθά
ζέκαηα γηα λα νινθιεξσζεί ε επηρείξεζε γηα ηελ «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ». Απηά
είλαη ηα εμήο: «Οη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ηηο πεηξειαηνπεγέο
ζην βφξεην Ηξάθ, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ην 40% ηνπ πεηξειαίνπ ηνπ Ηξάθ θαη
πξνθαλψο ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο αλάθιεμεο θαη θαηαζηξνθήο ηνπο απφ ην
θαηαδηθαζκέλν ήδε Καζεζηψο....Οη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζα πξέπεη λα βξνπλ θαη λα
αζθαιίζνπλ ηηο ηξαθηλέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη λα
δηαζθαιίζνπλ ηα ζχλνξα ηνπ Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δηαξξνή ησλ φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο έμσ απφ ηε ρψξα. ....ζχκθσλα θαη κε ηα ιεγφκελα ηνπ Τπνπξγνχ
Ακχλεο, Donald Rumsfeld, ππάξρεη ε αλεζπρία κέιε ηνπ Καζεζηψηνο λα
πξνζπαζήζνπλ λα εμάγνπλ είηε φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, είηε ηερλνγλσζία,
πξνθεηκέλνπ λα ηα πνπιήζνπλ ζε ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο....θαη ε ζθέςε απηά ηα πιηθά
λα αθήζνπλ ην Ηξάθ θαη λα βξεζνχλ ζε ρέξηα ηξνκνθξαηψλ απνηειεί πνιχ δπζάξεζηε
πξννπηηθή. Οη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζα πξέπεη λα αηρκαισηίζνπλ ή αθφκε θαη λα
ζθνηψζνπλ ηξνκνθξάηεο πνπ δξνπλ ζην Ηξάθ, θαη λα ηνπο απνκαθξχλνπλ απφ ηπρφλ
πξφζβαζε ζηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο...ε ζπκκαρία ζα πξέπεη επίζεο λα μεθηλήζεη
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λα δνπιεχεη κε ηνπο Ηξαθηλνχο πξνθεηκέλνπ λα εγθαζηδξχζνπλ κηα εζσηεξηθή αξρή πνπ
ζα νδεγήζεη ζε κηα λέα θπβέξλεζε ζην Ηξάθ»950.
Παξά ηνλ πιήξε ζρεδφλ έιεγρν ηεο Βαγδάηεο, ηξεηο πφιεηο ηνπ Ηξάθ, ην
Kirkuk, ε Mosul θαη ην Tikrit βξίζθνληαη αθφκε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Καζεζηψηνο
ηνπ αληάκ. Σν Kirkuk θαη ε Mosul είλαη ζηξαηεγηθέο πφιεηο ζην βφξεην Ηξάθ, ελψ
ην Tikrit απνηειεί ηε γελέηεηξα πφιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.

Ο

Ακεξηθαλφο Αληηπξφεδξνο, Dick Cheney, ζεκεηψλεη φηη: « κέρξη λα ν πφιεκνο λα
ηειεηψζεη κε θαζαξή λίθε, δελ κπνξνχκε λα ππεξεθηηκνχκε ηε ζέζε καο, θαη δελ πξέπεη
λα ππνηηκνχκε απειπηζκέλνπο πηζηά κέιε ζην πξφζσπν ηνπ δηθηάηνξα...ην λα
αζρνινχκαζηε κε ηέηνην ερζξφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα αλακέλνπκε ζθιεξέο ηαθηηθέο
κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία αλαπλνή ηνπ Καζεζηψηνο. Ζ ζθιεξφηεξε κάρε είλαη αθφκε
κπξνζηά καο. Μφλν ην απνηέιεζκα κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε ζηγνπξηά. Σν Ηξάθ ζα
αθνπιηζζεί απφ ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο πνπ δηαζέηεη. Σν Καζεζηψο ζα
ηειεηψζεη θαη Ηξαθηλνί πνιίηεο ζα είλαη ειεχζεξνη. Απνκαθξχλνληαο ην Καζεζηψο ηνπ
θφβνπ απφ ην Ηξάθ, ζηέιλνπκε έλα μεθάζαξν κήλπκα ζε φινπο ηνπο ηξνκνθξάηεο. Οη
ΖΠΑ θαη νη ζχκκαρνί ηνπο απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε ζέιεζε λα
δηεμάγνπλ πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη κάιηζηα λα ηνλ θεξδίδνπλ
απνθαζηζηηθά...Χζηφζν, ν πφιεκνο δελ έρεη ηειεηψζεη.

Οη θαζεζησηηθέο δπλάκεηο

ειέγρνπλ αθφκε ην βφξεην Ηξάθ, ην Kirkuk, ηε Mosul θαη ην Tikrit»951.
Αεξνπνξηθέο ζπκκαρηθέο επηδξνκέο ζπλερίδνληαη ζε νιφθιεξν ην Ηξάθ θαη
θπξίσο ζηελ πφιε

Hillah, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη ηξαθηλέο

παξαζηξαηησηηθέο δπλάκεηο. Πεξίπνπ κηα νκάδα 200 καρεηψλ ηεο Fedayeen ηνπ
αληάκ, ελεπιάθε ζε κάρε κε ηα ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα. Παξά ηηο δπζθνιίεο, κε
ηε ζπλδξνκή ηεο αεξνπνξηθήο δχλακεο, νη ρεξζαίεο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο εηζήιζαλ
ζηελ πφιε. Δλψ νη ακεξηθαληθέο δπλάκεηο εδξαηψλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηε
Βαγδάηε, νη κάρεο ζπλερίδνληαη ζην ππφινηπν Ηξάθ952.
Σελ 22ε εκέξα ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο 10 Απξηιίνπ 2003, ζην βφξεην Ηξάθ,
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έλαο ζπλδπαζκφο ακεξηθαληθψλ θαη θνπξδηθψλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ, κε ηε
ζπκκεηνρή ηεο 173εο Πηέξπγα Μάρεο, εηζέξρνληαη ζην Kirkuk.

Αεξνπνξηθέο

ζπκκαρηθέο δπλάκεηο δηαζθαιίδνπλ ηέζζεξηο (4) κνλάδεο δηαρσξηζκνχ αέξηνππεηξειαίνπ θαζψο θαη πεηξειαηνπεγέο. Δπηρεηξήζεηο ζην βφξεην Ηξάθ ζπλερίδνπλ λα
δηαζθαιίδνπλ πεηξειαηνπεγέο ζε φιν ην βφξεην Ηξάθ, θαζψο θαη έλα ζηξαηησηηθφ
αεξνδξφκην θνληά ζην Kirkuk. Δπηπιένλ, ακεξηθαληθέο εηδηθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο
ππνγξάθνπλ κηα ζπκθσλία θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο θαη ζπλζεθνιφγεζεο κε ην 5 ν
Ηξαθηλφ Σαθηηθφ ψκα ηξαηνχ953.
Οκάδεο

ηεο

101εο

Πηέξπγαο

Μάρεο

ζπλερίζνπλ

ηηο

επηδξνκέο

ππνζηεξίδνληαο ην έξγν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ηεο 3εο
Μεραλνθίλεηεο Μεξαξρίαο Πεδηθνχ, ελψ επηδξνκέο ζπλερίδνληαη, θαζψο αθφκε
ππάξρνπλ ζχιαθεο αληίζηαζεο ζηε πεξηνρή ηεο Karbala θαη γχξσ απφ ην Tikrit. ηε
γελέηεηξα πφιε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ 10 ηξαθηλέο κεξαξρίεο
ηνπ ηαθηηθνχ ζηξαηνχ. Ζ 1ε βξεηαληθή Σεζσξαθηζκέλε Μεξαξρία θηλείηαη πξνο ην
βνξξά, πξνθεηκέλνπ λα ελσζεί κε ηηο δπλάκεηο ηνπ 1νπ Δθζηξαηεπηηθνχ ψκαηνο
Πεδνλαπηψλ, ελψ ε 4ε Μεξαξρία Πεδηθνχ ζα αξρίζεη λα θηλείηαη ζην Ηξάθ ηηο
επφκελεο κέξεο954.
Σελ ίδηα κέξα, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, George W. Bush, ζε δηάγγεικά ηνπ
πξνο ηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο, ζηα αξαβηθά, επηζεκαίλεη φηη νη ακεξηθαληθέο
ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζηφρν είραλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ απφ ηελ θαηαπίεζε
ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη πσο ε παξακνλή ησλ ζπκκαρηθψλ
ζηξαηεπκάησλ ζα είλαη ζχληνκε ζην Ηξάθ: «Απφ απηή ηε ζηηγκή ην θαζεζηψο ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ έρεη εθηνπηζζεί απφ ηελ εμνπζία θαη κηα καθξά πεξίνδνο θφβνπ θαη
βαλαπζφηεηαο έθηαζε ζην ηέινο ηεο. Ακεξηθαληθέο θαη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο εξγάδνληαη
εληφο ηεο Βαγδάηεο, θαη δελ ζα ζηακαηήζνπκε κέρξη ε δηεθζαξκέλε ζπκκνξία ηνπ
αληάκ λα εμαθαληζζεί. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Ηξάθ θαη ην κέιινλ ηεο ρψξαο ζαο, ζχληνκα
ζα αλήθεη ζε ζαο. Οη ζηφρνη ηεο ζπκκαρίαο είλαη μεθάζαξνη θαη πεξηνξηζκέλνη. Θα
βάινπκε ηέινο ζε έλα βάξβαξν θαζεζηψο, ηνπ νπνίνπ ε επηζεηηθφηεηα θαη ηα φπια
καδηθήο θαηαζηξνθήο, ην κεηαηξέπνπλ ζε κηα κνλαδηθή παγθφζκηα απεηιή. Οη
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ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζα βνεζήζνπλ λα δηαηεξεζεί ν λφκνο θαη ε ηάμε, ψζηε νη
Ηξαθηλνί λα κπνξνχλ λα δνπλ κε αζθάιεηα. Θα ζεβαζηνχκε ηηο κεγάιεο ζξεζθεπηηθέο
ζαο παξαδφζεηο, ησλ νπνίσλ νη αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ζχκπλνηαο είλαη
απαξαίηεηεο γηα ην κέιινλ ηνπ Ηξάθ. Θα ζαο βνεζήζνπκε λα θηηάμεηε κηα εηξεληθή θαη
αληηπξνζσπεπηηθή θπβέξλεζε πνπ ζα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ πνιηηψλ.
Καη ζηε ζπλέρεηα, νη ζηξαηησηηθέο καο δπλάκεηο ζα θχγνπλ. Σν Ηξάθ ζα πξνρσξήζεη σο
έλα αλεμάξηεην, θπξίαξρν θαη ελσκέλν θξάηνο κε ζεβαζηή ζέζε ζηνλ θφζκν»955.
O Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Ακχλεο, Paul Wolfowitz, ζε έθζεζή ηνπ ζηελ
Δπηηξνπή ηξαηησηηθψλ Τπνζέζεσλ, κπξνζηά ζε κέιε ηεο ακεξηθαληθήο Γεξνπζίαο,
ζεκεηψλεη ηε ζπκβνιή θαη ηνλ θπξίαξρν ξφιν ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζε δεηήκαηα
αζθαιείαο θαη αλαδφκεζεο ηνπ Ηξάθ, ζηελ κεηά – αληάκ επνρή. Πξνβιέπνληαο ηελ
επηηπρή έθβαζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ», ν Wolfowitz
αλαθέξεη φηη ην έξγν ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ζα νινθιεξσζεί, κφλν φηαλ
εμαζθαιηζζεί έλα ζηαζεξφ θαη εηξεληθφ πιαίζην γηα ηελ εθινγή κηαο δεκνθξαηηθήο
αληηπξνζσπεπηηθήο ηξαθηλήο θπβέξλεζεο. Σνλ ξφιν απηφ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ηνλ
αλαιάβνπλ ηφζν ην ΝΑΣΟ, φζν θαη ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεη ν ίδηνο: «...φζνλ αθνξά ην κέιινλ ηνπ κεηά αληάκ Ηξάθ,
γηα λα βνεζήζνπκε έλα ειεχζεξν Ηξάθ λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ κεηαμχ ησλ εηξεληθψλ
θξαηψλ ηνπ θφζκνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη νη εθηφο Ηξάθ
παξάγνληεο – θξάηε δελ κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απιά κηα δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε
ζηνπο Ηξαθηλνχο. Ο ζηφρνο καο είλαη έλα δεκνθξαηηθφ Ηξάθ, ην νπνίν λα
αληηπξνζσπεχεη εηιηθξηλά ηηο επηζπκίεο ησλ αλζξψπσλ ηνπ Ηξάθ, κε αξρεγνχο
επηιεγκέλνπο φρη απφ εκάο ή απφ άιινπο εμσηεξηθνχο παίθηεο, αιιά απφ ηνπο ίδηνπο
ηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο...απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα ζέζνπκε θάπνηεο παξακέηξνπο
γηα κηα δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία κεηάβαζεο (ζηελ κεηά αληάκ επνρή ζην Ηξάθ), αιιά
δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε έλα πξνζρέδην. Ο Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ είλαη
ππεχζπλνο γηα ηε δεκνθξαηηθή κεηάβαζε αιιά θαη γηα ηελ θαξπνθνξία απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο. Ζ ζπκκαρία είλαη ππνρξεσκέλε λα ζπλεξγαζηεί κε δηεζλείο νξγαληζκνχο,
ζπκπεξηιακβάλνληαο, θαη ηνλ πην ζεκαληηθφ πνπ είλαη ηα Ζλσκέλα Έζλε. Οη ΖΠΑ θαη
νη ζχκκαρνί ηνπο θαισζνξίδνπλ ηελ βνήζεηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη άιισλ κε
θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ άκεζα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ζηνπο πνιίηεο
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ηνπ Ηξάθ… ζέινπκε λα δνχκε κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε εμνπζία θαη ε
ππεπζπλφηεηα ζα κεηαθεξζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηνπο ίδηνπο ηνπο Ηξαθηλνχο κε
φζν γίλεηαη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δηεζλή βνήζεηα»956.
Σελ 23ε εκέξα ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο 11 Απξηιίνπ 2003, ιεειαζίεο θαη
πιηάηζηθν ζηνπο δξφκνπο ηεο Βαγδάηεο θαη ηνπ Kirkuk ζπλερίδνληαη κε απμαλφκελν
ξπζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ. Ακεξηθαλνί πεδνλαχηεο πξνβαίλνπλ ζε θαζεκεξηλέο
πεξηπνιίεο πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα γεγνλφηα. πκκαρηθέο
δπλάκεηο εκπιέθνληαη ζε κάρεο κε ηνπο θαζεζησηηθνχο, βφξεηα ηνπ Tikrit. Με ηελ
απνκάθξπλζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ αληάκ, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο αλαθάιπςαλ πέληε
(5) κηθξά αεξνπιάλα θακνπθιαξηζκέλα. O Γεληθφο Δπηηειάξρεο ηνπ ηξαηνχ ησλ
ΖΠΑ, Vincent Brooks ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ ζην Καηάξ, αλαθέξεη φηη «απηά
επξφθεηην κάιινλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηειέρε ηνπ Καζεζηψηνο λα
δξαπεηεχζνπλ απφ ην Ηξάθ ή αθφκε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ξήμε ρεκηθψλ ή
βηνινγηθψλ φπισλ. Μηα ιίζηα κε 55 αξρεγνχο ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ,
θαηαδεηνχκελνη απφ ηηο ΖΠΑ, έρεη ήδε δνζεί ζηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο πξνθεηκέλνπ
λα βξεζνχλ θαη λα νδεγεζνχλ ζηε δηθαηνζχλε»957.
ην βφξεην Ηξάθ, νη ηξαθηλέο δπλάκεηο εγθαηαιείπνπλ ηε Μνζνχιε κεηά απφ
ζπλζεθνιφγεζε κε ην 5ν ψκα ηξαηνχ. Οη ζπκκαρηθέο εηδηθέο δπλάκεηο
πξαγκαηνπνηνχλ επηδξνκέο ζηε πφιε θαη ζπλαληνχλ δηαιπκέλε έσο αλχπαξθηε
αληίζηαζε ησλ παξαζηξαηησηηθψλ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. ηα δπηηθά ηκήκαηα ηνπ
Ηξάθ, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζπλερίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα θαηαιάβνπλ έλα
απφ ηα ηειεπηαία πξνπχξγηα ηνπ αληάκ, ηελ πφιε AL Qa‘im.

Αλζξσπηζηηθή

βνήζεηα θαηαθηάλεη ζην πιένλ κεηνλνκαδφκελν Γηεζλέο Αεξνδξφκην ηεο Βαγδάηεο,
ρσξίο φκσο ηελ απαξαίηεηε αζθάιεηα, ππελζπκίδνληαο ζηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο φηη
ε Βαγδάηε δελ απνηειεί αθφκε αζθαιή θαη ππφ πιήξε έιεγρν πεξηνρή958.
Βξεηαληθέο δπλάκεηο ζπλερίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ππφ ησλ
έιεγρν ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ηεο Basrah θαη άιισλ πφιεσλ ζην λφηην Ηξάθ.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε πφιε Shatrah, ζηα λφηηα ηνπ Ηξάθ, κέιε ησλ Διεχζεξσλ
Ηξαθηλψλ Γπλάκεσλ (Free Iraqi Forces) κε ηελ ππνζηήξημε ησλ εηδηθψλ ρεξζαίσλ
ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ζπλερίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο εθθαζάξηζεο ησλ θαζεζησηηθψλ.
Απηέο νη δπλάκεηο απνηεινχλ ην ζηξαηησηηθφ θνκκάηη ηνπ Ηξαθηλνχ Δζληθνχ
Κνγθξέζνπ (Iraqi National Congress), θαζνδεγνχκελν απφ ηνλ Ahmed Chaladi, κε
έδξα ζηε Nasiriyah. Ζ 101ε Πηέξπγα Μάρεο δηαζθαιίδεη ηελ Karbala θαη ηε Al
Hillah, ελψ κνλάδεο ηεο 82εο Πηέξπγαο Μάρεο αλαδεηά κέιε θαη καρεηέο ηνπ
Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ ζηηο πφιεηο As Samawah, Ar Rumaythah, Ad Diwaniyah.
εκάδηα ηεο απνζχλζεζεο ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ππάξρνπλ ζε
νιφθιεξν ην Ηξάθ959.
πκκαρηθέο δπλάκεηο πεδνλαπηψλ θηλνχληαη βφξεηα ηεο Βαγδάηεο. Πηζηεχεηαη
φηη ην Tikrit απνηειεί ηελ ηειεπηαία πφιε πνπ βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ
Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Απνκεηλάξηα ηεο Μεξαξρίαο Adnan ηεο Ηξαθηλήο
Πξνεδξηθήο Φξνπξάο, θαζψο θαη θάπνηεο παξαζηξαηησηηθέο νκάδεο δηαηεξνχλ
ζέζεηο θιεηδηά γχξσ απφ ην Tikrit. ην κεηαμχ, κηα άιιε νκάδα πεδνλαπηψλ παίξλεη
ηνλ έιεγρν ηεο πφιεο Kut, 100 κίιηα λνηηναλαηνιηθά ηεο Βαγδάηεο. ηε Βαγδάηε,
νκάδεο ακεξηθαλψλ ζηξαηησηψλ εκπιέθνληαη κε Ηξαθηλνχο παξαζηξαηησηηθνχο ζηε
δπηηθή είζνδν ηεο ηξαθηλήο πξσηεχνπζαο. Χζηφζν, ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πφιεο,
αθφκε θαη έμσ απφ ηα λνζνθνκεία, πξαγκαηνπνηνχληαη επηζέζεηο απηνθηνλίαο. Οη
ιεειαζίεο, βία, αλαζθάιεηα θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπηθψλ εζληθηζηηθψλ
ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ ζπλερίδνληαη ζηε Βαγδάηε, ην Tikrit θαη ηε Μνζνχιε. ηε
Βαγδάηε ζπιιακβάλεηαη θαη έλα πςειφβαζκν ζηέιερνο ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ
αληάκ, ν ηξαηεγφο Amir Saadi, ν νπνίνο ζεσξείηαη ν άλζξσπνο θιεηδί ζηα
πξνγξάκκαηα παξαγσγήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο960.
ε ζπλέληεπμή ηνπ ν Ακεξηθαλφο Τπνπξγφο Ακχλεο, Donald Rumsfeld, ζην
ηειενπηηθφ δίθηπν NBC, ζηελ εθπνκπή ―Meet the Press‖, ζηηο 13 Απξηιίνπ 2003,
απνξξίπηεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Amir Saadi, φηη ην Ηξάθ δελ δηαζέηεη φπια καδηθήο
θαηαζηξνθήο. Ο ίδηνο αθξάδαληα πηζηεχεη φηη ην ηξαθηλφ θαζεζηψο έρεη δηαζθνξπίζεη
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ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο ζε νιφθιεξε ηελ εδαθηθή επηθξάηεηα ηνπ Ηξάθ,
πξνθεηκέλνπ λα κε βξεζνχλ πνηέ. Θεσξεί φηη νη ΖΠΑ έρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ ηνπ Ηξάθ, θαζψο θαη γηα
ηελ επαλέλαξμε ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη είλαη ζέκα ρξφλνπ θαη
πξνηεξαηνηήησλ γηα λα βξεζνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Donald Rumsfeld ζεκεηψλεη
κε ζηγνπξηά: «νη Ηξαθηλνί έρνπλ κάζεη λα επηβηψλνπλ ζε πεξηβάιινλ επηζεσξήζεσλ,
θξχβνπλ πξάγκαηα, ην έρνπλ θάλεη θαη ζην παξειζφλ πνιχ επηηπρεκέλα...ε ζπκκαρία
ρξεηάδεηαη βνήζεηα απφ ηνπο Ηξαθηλνχο, πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ φια ηα επηκειψο
θξπκκέλα κπζηηθά ηνπ Ηξάθ. Γελ ζα βξνχκε ηίπνηα αλ δελ βξνχκε αλζξψπνπο λα καο
πνπλ πνχ αθξηβψο είλαη ηα φπια απηά...ε εχξεζε επηζηεκφλσλ πνπ εξγάδνληαλ ζην
ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ αληάκ είλαη ζεκαληηθή βνήζεηα. ...σζηφζν, ν πξσηαξρηθφο
ζηφρνο ηεο ζπκκαρίαο είλαη ε επηηπρήο ιήμε απηνχ ηνπ πνιέκνπ. Ζ εχξεζε απηψλ ησλ
φπισλ βξίζθεηαη ζηε ιίζηα ησλ πξνηεξαηνηήησλ καο, αιιά δελ είλαη θάηη πνπ κπνξείο
λα μνδέςεηο πνιχ ρξφλν, φηαλ βξίζθεζαη ζε πφιεκν θαη πξνζπαζείο λα ζηακαηήζεηο ηε
βία θαη ηνπο ζθνησκνχο....θάζε ψξα πνπ πεξλά φια βαίλνπλ πξνο ην θαιχηεξν γηα ην
Ηξάθ....αλαηαξαρέο πάληα ππάξρνπλ ζε κηα θαηάζηαζε κεηάβαζεο...απηφ ζπκβαίλεη,
φηαλ κεηαβαίλεηο απφ κηα δηθηαηνξία κε θαηαπηεζηηθνχο λφκνπο ζε θάηη δηαθνξεηηθφ...ν
αληάκ Υνπζεΐλ είηε είλαη λεθξφο είηε είλαη ζε θάζε λα ζπιιεθζεί. Θα ηνλ βξνχκε, ν
θφζκνο ζα ηνλ βξεη. Γελ είλαη έλαο εγέηεο πνπ έρεη πνιινχο θίινπο ζηνλ αξαβηθφ
θφζκν ή νπνπδήπνηε αιινχ»961.
Σελ 25ε εκέξα ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο 13 Απξηιίνπ 2003, νη ζπκκαρηθέο
δπλάκεηο πξνρσξνχλ θαη θαηαιακβάλνπλ ην Tikrit. Ζ εηδηθή νκάδα πεδνλαπηψλ, ε
Task Force Tripoli, θηλείηαη πξνο ηνλ βνξξά θαη ζπλαληά ζζελαξή ηξαθηλή αληίζηαζε,
ζηελ πεξηνρή ηεο Samarra θαη Ba‘qubah. Απφ λφηηα, δπηηθά θαη βφξεηα, ακεξηθαληθέο
ρεξζαίεο δπλάκεηο εηζέξρνληαη ζην Tikrit κε επίζεο αλχπαξθηε αληίζηαζε ησλ
θαζεζησηηθψλ. Γελ ππάξρνπλ ζε νιφθιεξν ην Ηξάθ ζπγθξνχζεηο βαξηάο θιίκαθαο.
ην βφξεην Ηξάθ, ε 26ε Δθζηξαηεπηηθή Οκάδα Πεδνλαπηψλ έθηαζε γηα ελίζρπζε ηεο
173εο Πηέξπγαο Μάρεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ζηξαηεγηθά ζεκεία ζηελ
πεξηνρή. Πεγέο απφ ην θέληξν ζπληνληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Καηάξ,
αλαθέξνπλ φηη φιεο νη θχξηεο ηνπνζεζίεο πεηξειαηνπεγψλ ζην βφξεην Ηξάθ
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βξίζθνληαη ππφ ησλ έιεγρν ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ962.
ε ζπλέληεπμή ηνπ, ν ηξαηεγφο Tommy Franks, ζην Fox News Sunday,
αλαθέξεη φηη δελ ππάξρεη πφιε ζε νιφθιεξε ηελ εδαθηθή επηθξάηεηα ηνπ Ηξάθ πνπ λα
βξίζθεηαη ππφ ην Καζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Χζηφζν, ν ίδηνο επηζεκαίλεη φηη
απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ν πφιεκνο έρεη ηειεηψζεη. Σελ ίδηα κέξα, ζην CNN ν
ζηξαηεγφο επηζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα κηιήζεη αθφκε γηα θαζαξή λίθε, παξφιν
πνπ ην ηξαθηλφ θαζεζηψο έρεη θαηαζηξαθεί. Τπάξρνπλ αθφκε απηνλνκηζηέο ππέξ ηνπ
θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ καρεηέο ηνπ
εμσηεξηθνχ, θπξίσο απφ ηε πξία, ην νπδάλ θαη ηε Ληβχε, νη νπνίνη εηζέξρνληαη ζην
Ηξάθ θαη έρνπλ εθπαηδεπηεί απφ ην Καζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζε ζηξαηφπεδν
λφηηα ηεο Βαγδάηεο963. Απηνί ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ησλ κειψλ ηεο ηξαθηλήο
πξνεδξηθήο θξνπξάο θαη ησλ Fedayeen. Δπηπιένλ, νη ΖΠΑ πξέπεη λα βξνπλ θαη ηα
φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη λα θαηαζηξέςνπλ ηνπο ππξήλεο ησλ ηξνκνθξαηψλ,
κηαο θαη απηφο ήηαλ θαη ν βαζηθφο ιφγνο απηήο ηεο εθζηξαηείαο θαηά ηνπ Ηξάθ. Ο
ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη: « πξέπεη λα ππάξρνπλ πεξίπνπ 2000 κε 3000 πηζαλέο ηνπνζεζίεο
ζε νιφθιεξν ην Ηξάθ φπνπ ην Καζεζηψο έρεη θξχςεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Ζ
ζπκκαρία ζα αλαθαιχςεη ηα φπια απηά θαη θαλέλα πιηθφ δελ ζα βγεη απφ ην Ηξάθ,
παξφιν πνπ άηνκα είλαη ζε ζέζε λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα»964.
ηηο 14 Απξηιίνπ 2003, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαηαιακβάλνπλ
νινθιεξσηηθά θαη ην Tikrit, ην ηειεπηαίν πξνπχξγην ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ, νινθιεξψλνληαο ηνλ έιεγρν ζε νιφθιεξν ην Ηξάθ. Σν Tikrit καδί κε ηε
γελέηεηξα θσκφπνιε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, Auja, ππεξακχλζεθαλ 2.500 καρεηέο ηνπ
ηξαθηλνχ ζηξαηνχ, θαζψο θαη παξαζηξαηησηηθνί.

Σειηθά, κε ηε ζπκβνιή ησλ

ζπκκαρηθψλ αεξνπνξηθψλ επηζέζεσλ, νη ρεξζαίεο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο αλάγθαζαλ
ηνπο Ηξαθηλνχο ζηξαηηψηεο λα εγθαηαιείςνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, φιεο νη
πεηξειαηνπεγέο ζην Ηξάθ έρνπλ πεξηέιζεη ζηνλ έιεγρν ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ.
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Σφζν ζηε Βαγδάηε, φζν θαη ζε άιιεο πφιεηο ζην θεληξηθφ θαη βφξεην Ηξάθ, έρνπλ
μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Ηξάθ ζε ζπλεξγαζία κε Ηξαθηλνχο
πνιίηεο. Οη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο εμαθνινπζνχλ λα ςάρλνπλ γηα ζηειέρε ηνπ
δηαιπκέλνπ Καζεζηψηνο θαζψο θαη γηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Οη Ηξαθηλνί
πνιίηεο είλαη πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο λα εληνπίζνπλ ηνπο
καρεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη εηζέξρνληαη ζηε ρψξα γηα λα πνιεκήζνπλ αθφκε
ζην πιεπξφ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ965.

1.5.

Η ιήμε ηεο επηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ιξάθ»

ε ζπλέληεπμε ηχπνπ, ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, Colin Powell,
ζεκεηψλεη φηη ε 15ε Απξηιίνπ 2003 είλαη κηα θαζνξηζηηθή εκεξνκελία γηα ην Ηξάθ,
θαζψο νη Ηξαθηλνί πνιίηεο ζπλαληψληαη γηα πξψηε θνξά γηα λα απνθαζίζνπλ νη ίδηνη
γηα ην κέιινλ ηνπ Ηξάθ, ελψ πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο ηεο ηάμεο θαη ηεο
αζθάιεηαο, θαζψο θαη έξγα αλαζπγθξφηεζεο ζε νιφθιεξν ην Ηξάθ έρνπλ ήδε
μεθηλήζεη. Πην αλαιπηηθά, ν Powell αλαθέξεη: « ... ήκεξα είλαη κηα κεγάιε εκέξα.
Όρη κφλν παξαθνινπζνχκε ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο λα θέξλνπλ ην ζηξαηησηηθφ
θνκκάηη απηήο ηεο εθζηξαηείαο ζε αίζην πέξαο, αιιά πεξάζακε ζε κηα λέα θάζε ζηελ
ηζηνξία ηνπ Ηξάθ πνπ εμειίζζεηαη ζην Ziggurat of Ur, έλα δηάζεκν κέξνο, απφ ην νπνίν
ίζσο μεθίλεζε θαη ν πνιηηηζκφο. ε απηήλ ηελ ηνπνζεζία ζήκεξα ην πξσί, εθαηνληάδεο
Ηξαθηλνί αληηπξφζσπνη απφ θάζε ζεκείν ηνπ Ηξάθ ζπλαληήζεθαλ φινη καδί,
πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ νη ζπδεηήζεηο γηα ην κέιινλ ηνπο, έλα κέιινλ πνπ ζα απέρεη
απφ ηελ ηπξαλλία, έλα κέιινλ πνπ ζα είλαη ειεχζεξν απφ δηθηάηνξεο, πνπ ζα βαζίδεηαη
ζηε δεκνθξαηία, έλα κέιινλ πνπ ζα βξίζθεηαη ζηα ρέξηα κηαο θπβέξλεζεο πνπ ζα
ζέβεηαη ηηο αμίεο ηνπ Ηξαθηλνχ ιανχ, ελφο ιανχ πνπ ζέιεη λα δήζεη ειεχζεξα ππφ κηα
αληηπξνζσπεπηηθή θπβέξλεζε. Οη ΖΠΑ είλαη επραξηζηεκέλεο, θαζψο σο απνηέιεζκα
ησλ ακεξηθαληθψλ θαη άιισλ ζπκκαρηθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, είλαη ζε ζέζε λα
δψζνπλ απηήλ ηε κέξα ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ Ηξάθ. ηηο εβδνκάδεο πνπ έξρνληαη φιν
θαη πεξηζζφηεξεο ηέηνηνπ είδνπο ζπλαληήζεηο ζα ιακβάλνπλ ρψξα, πξνθεηκέλνπ κηα
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εζσηεξηθή εμνπζία λα δεκηνπξγεζεί θαη λα νδεγήζεη ζε κηα λέα θπβέξλεζε γηα ηνπο
πνιίηεο ηνπ Ηξάθ. Καη γηα απηφ ηνλ ιφγν, απηή είλαη κηα εκέξα ειπίδαο. Δίλαη επίζεο,
κηα εκέξα, πνπ νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο, ελψ ζπλερίδνπλ λα κάρνληαη θαηά ησλ φπνησλ
αληηζηάζεσλ ηνπ θαηεζηξακκέλνπ Ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο, ζπγθεληξψλνληαη ζηελ παξνρή
αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, αιιά θαη ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο...Σν Ηξάθ, σο
δεκνθξαηηθφ θξάηνο, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ππφδεηγκα θαη γηα ηα ππφινηπα θξάηε
ηεο πεξηνρήο»966.
Ζ πεπνίζεζε ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ φηη ην δεκνθξαηηθφ
πνιίηεπκα ζα πεηχρεη ζην Ηξάθ θαη φηη ζα απνηειέζεη θαη ην ππφδεηγκα δεκνθξαηίαο
θαη ειεπζεξίαο γηα ηα ππφινηπα θξάηε ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, θαλεξψλεη φηη ε
θπξηαξρία ηεο δπηηθήο θνπιηνχξαο δελ αθήλεη ηνπο Ακεξηθαλνχο ιήπηεο απνθάζεσλ
λα αληηιεθζνχλ ηε πνιηηηζκηθή θαη εζληθηζηηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη ζηα
κνπζνπικαληθά θξάηε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Αθφκε απηφ πνπ είλαη εκθαλέο είλαη φηη
δελ γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εχξεζε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ. Αλαθέξεηαη
απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ σο πξνηεξαηφηεηα κεηά
ηε ιήμε ηεο ζηξαηησηηθήο εθζηξαηείαο θαηά ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ, φκσο
αθφκε δελ ππάξρεη θάπνην πξφγξακκα επί ηνπ ζέκαηνο.
Ο αξρεγφο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ,
ηξαηεγφο Richard B. Myers, ζεκεηψλεη φηη ηα ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα ζα
παξακείλνπλ ζην Ηξάθ, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο ζηε
δεκνθξαηία ζην Ηξάθ θαη νχηε κέξα παξαπάλσ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «ην
Καζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απνηειεί ηζηνξία θαη ε δηαδηθαζία, γηα λα επηζηξέςεη ην
Ηξάθ ζηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο, έρεη ήδε μεθηλήζεη....νη πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ
Ηξάθ έρνπλ δηαζθαιηζηεί γηα ην κέιινλ φισλ ησλ Ηξαθηλψλ...παξφιν πνπ νη
επηρεηξήζεηο θαη νη κάρεο έρνπλ ηειεηψζεη ζην Ηξάθ, νη ακεξηθαληθέο θαη ζπκκαρηθέο
δπλάκεηο ζπλερίδνπλ λα ζπγθξνχνληαη κε ηνπο ακεηαλφεηνπο θαζεζησηηθνχο...ε
ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ κεηψλεηαη...νη
ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζα παξακείλνπλ ζην Ηξάθ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο Ηξαθηλνχο λα
αλαζπγθξνηήζνπλ ην θξάηνο ηνπο»967.
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Σελ ψξα πνπ ν ζηξαηεγφο ζεκεηψλεη φηη νπζηαζηηθά έρεη εθπιεξσζεί ην
ζηξαηησηηθφ θνκκάηη ηεο εθζηξαηείαο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ
απφ ηελ εμνπζία θαη ζπλεπψο ε κείσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζα πξέπεη λα
μεθηλήζεη, ν πξφεδξνο ησλ HΠΑ, George W. Bush, ζε ζπλέληεπμή ηνπ επηζεκαίλεη
φηη, παξφιν πνπ ε λίθε ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ είλαη βέβαηε, δελ έρεη
νινθιεξσζεί. Μπνξεί ην θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ λα έρεη θαηαξξεχζεη, φκσο
ππάξρνπλ πεξηνρέο ζην Ηξάθ, φπνπ απειπηζκέλα επηθίλδπλα ζηνηρεία ηνπ
δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηα ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα. Γηα απηφ ην ιφγν, ν
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο ππέγξαςε νηθνλνκηθή θαη πνιεκηθή ελίζρπζε ησλ ζπκκαρηθψλ
δπλάκεσλ ζην Ηξάθ χςνπο 79 δηο. δνιαξίσλ. Γεγνλφο πνπ δελ πξνκελχεη ηελ άκεζε
απνρψξεζε ησλ ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ην Ηξάθ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο αλαθέξεη: « δπλάκεηο ηηο ζπκκαρίαο καο ζα κάρνληαη κε απηνχο
ηνπο ερζξνχο, κέρξη λα ηνπο αλαγθάζνπλ λα παξαδνζνχλ ή αθφκε θαη λα ηνπο
θαηαζηξέςνπλ...έρνπκε εμαπνιχζεη απηφλ ηνλ πφιεκν κε απνθαζηζηηθφηεηα θαη
θαζαξφηεηα ησλ ζηφρσλ καο θαη ζα ην δνχκε λα γίλεηαη, φηαλ νινθιεξσζεί ε
δνπιεηά...απηέο νη δνπιεηέο απαηηνχλ πξνζπάζεηα θαη ρξφλν... ε ζηξαηησηηθή καο
δχλακε είλαη ζεκαληηθή θαη είλαη πάληα εηνηκνπφιεκε...νη δπλάκεηο καο πξέπεη λα
έρνπλ φινπο ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο απνζηνιέο πνπ ηνπο
δίλνπκε...ζήκεξα ην πξσί ππέγξαςα πνιεκηθή ελίζρπζε χςνπο 79δηο δνιαξίσλ
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ
Ηξάθ, θαζψο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ηξάθ...θαη πηζηεχσ φηη έλα
ειεχζεξν Ηξάθ ζα απνηειέζεη παξάδεηγκα αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ γηα φια ηα θξάηε ηεο
Μέζεο Αλαηνιήο...ε λίθε ζην Ηξάθ απνηειεί πςίζηεο ζεκαζίαο εμέιημε ζηνλ πφιεκν
θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο...δελ απνηειεί ηελ ηειηθή κάρε...ην έζλνο καο αθφκε απεηιείηαη
απφ απνθαζηζκέλνπο θαη πνιπκήραλνπο ερζξνχο...ε δηαζπνξά ησλ φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο παξακέλεη έλαο θίλδπλνο ζηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν»968.
Με ηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ λα ζηνηρίδεη 20 δηο. δνιάξηα ηελ εκέξα, ην
Τπνπξγείν Ακχλεο έιαβε άκεζα απφ ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν 62.6 δηο. δνιάξηα σο
απνηέιεζκα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ ζπκκαρηθψλ ζηξαηεπκάησλ. Όπσο αλαθέξεη
o ειεγθηήο ηνπ Τπνπξγείνπ Ακχλεο ησλ ΖΠΑ, Dov Zakheim, πεξίπνπ 4 δηο $
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απαηηνχληαη θαζεκεξηλά γηα ηα έμνδα ηνπ πξνζσπηθνχ, 2 δηο $ γηα ηε δηνηθεηηθή
ππνζηήξημε, 10 δηο $ κε 12 δηο $ γηα ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη πάλσ απφ 3 δηο
$ γηα εμνπιηζκφ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2003. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη απηά ηα
ρξήκαηα έρνπλ ήδε πξνυπνινγηζηεί ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ
Ηξάθ. Χζηφζν, ππάξρεη ε αλεζπρία γηα νηθνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ ζε πεξίπησζε
παξάηαζεο ησλ ζηξαηεπκάησλ ζηε πεξηνρή ηνπ Ηξάθ.

Κάηη πνπ απνηειεί ην

ρεηξφηεξν ζελάξην γηα ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε. Όκσο αθφκε δελ ηίζεηαη άκεζα
πξφβιεκα969.
ηηο 17 Απξηιίνπ 2003, ν αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Ακχλεο, Paul Wolfowitz,
επηζεκαίλεη, γηα κηα αθφκε θνξά, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην ηειενπηηθφ δίθηπν Fox
News φηη έλα ειεχζεξν Ηξάθ, καθξηά απφ ηελ ηπξαλλία ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ παξέρεη
ζηηο ΖΠΑ θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Ο Wolfowitz, φπσο
θαη φια ηα ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο Bush, ππεξηνλίδνπλ φηη έλα δεκνθξαηηθφ Ηξάθ
κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κνληέιν δηαθπβέξλεζεο θαη γηα ηηο ππφινηπεο αξαβηθέο
ρψξεο ηεο πεξηνρήο. Όζνλ αθνξά ηελ εχξεζε θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο ζεκεηψλεηαη φηη αλ απηά ηειηθά ππάξρνπλ, πξέπεη λα βξεζνχλ
θαη λα θαηαζηξαθνχλ πξηλ πεξάζνπλ ζε ρέξηα ηξνκνθξαηψλ. Απηφ πνπ επηζεκαίλεηαη
είλαη φηη, ελψ ε ξεηνξηθή ησλ ζηειερψλ ηεο θπβέξλεζεο Bush κέρξη ηψξα
αλαθέξνληαλ ζηε βέβαηε χπαξμε ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, γηα
πξψηε θνξά, εκθαλίδεηαη ην ελδερφκελν λα κελ ππάξρνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν
Wolfowitz αλαθέξεη: « αλ ππάξρνπλ απηά ηα φπια, έρνπκε ππνρξέσζε λα ηα βξνχκε,
πξνθεηκέλνπ λα κελ πέζνπλ ζε ιάζνο ρέξηα...σζηφζν, ηψξα επηθεληξσλφκαζηε ζηελ
απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο θαη ηεο ηζνξξνπίαο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ζην Ηξάθ. ...ν
βαζηθφο ζηφρνο γηα ηνλ νπνίν νη ακεξηθαλνί θαη νη ζχκκαρνί ηνπο πξνέβεζαλ ζε
πφιεκν κε ηνλ αληάκ είλαη ε αζθάιεηα θαη ε απειεπζέξσζε ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηψλ
θαη φρη ην πεηξέιαην...ν πφιεκνο νπζηαζηηθά απειεπζέξσζε έλα νιφθιεξν έζλνο ζηνλ
αξαβηθφ θφζκν»970.
ην κεηαμχ, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ησλ ΖΠΑ ζπλεξγάδεηαη κε
εμφξηζηνπο Ηξαθηλνχο ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, θαζψο θαη κε ην ηξαθηλφ
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Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ ζπκκαρηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζην Ηξάθ, αιιά θαη λα
πξνζηαηέςνπλ ηηο ΖΠΑ ζην έδαθφο ηνπο απφ πηζαλέο κειινληηθέο ηξνκνθξαηηθέο
επηζέζεηο. Ο πξψηνο ζηφρνο είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ Ηξαθηλνχο πνπ κέλνπλ
ζηηο ΖΠΑ. Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηξαθηλήο ππεξεζίαο
πιεξνθνξηψλ ζηηο ΖΠΑ θαη ν ηξίηνο ζηφρνο είλαη ε δηάιπζε θαη ε δηάζπαζε
ηξνκνθξαηψλ γηα λα απνθεπρζνχλ κειινληηθέο επηζέζεηο ζε έδαθνο ησλ ΖΠΑ. Ήδε
ην FBI αλαθξίλεη πάλσ απφ 10.000 Ηξαθηλνχο πνπ δνπλ ζηηο ΖΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα
ζπιιέμεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλέο ηνπνζεζίεο εχξεζεο ζηειερψλ
ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ, αιιά θαη ηνπνζεζίεο παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ FBI αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «
πξάθηνξεο ηνπ FBI έρνπλ αλαπηχμεη πάλσ απφ 250 αλαθνξέο, νη νπνίεο έρνπλ ήδε
κεηαβηβαζηεί γηα επεμεξγαζία ζην Τπνπξγείν Ακχλεο. Απηέο νη αλαθνξέο θαιχπηνπλ
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπνζεζίεο παξαγσγή φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο, εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, ππφγεηεο απνζήθεο, δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ,
ηξαθηλέο θπιαθέο θαη αλαθξηηηθέο εγθαηαζηάζεηο»971.
Γεκνζηεχκαηα

πνπ

πξνβιέπνπλ

κηα

καθξνρξφληα

παξνπζία

ησλ

ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζην Ηξάθ, θαη κάιηζηα κε ζηφρν ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ
ηεζζάξσλ αεξνπνξηθψλ βάζεσλ, πξνθαιεί ηελ νξγή ηνπ Τπνπξγνχ Ακχλεο, Donald
Rumsfeld. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα δεκνζίεπκα ησλ New York Times
ζην νπνίν αλψλπκα, κέιε ηεο θπβέξλεζεο Βush αλαθέξνπλ φηη νη ΖΠΑ ζθνπεχνπλ
λα παξακείλνπλ ζην Ηξάθ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλεξρφκελε ηξαθηλή θηινδπηηθή
θπβέξλεζε λα επηηχρνπλ θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο αεξνπνξηθέο βάζεηο ηνπ Ηξάθ.
Ο Rumsfeld αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά ηέηνηνπ είδνπο ππνζέζεηο, ιέγνληαο ηα εμήο:
«ηέηνηα δεκνζηεχκαηα δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε ζηνλ αξαβηθφ θφζκν φηη νη ΖΠΑ
ζρεδηάδνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζην Ηξάθ σο δχλακε θαηνρήο, θαηαζηξέθνληαο ηηο
πξνζπάζεηεο ηεο δηνίθεζεο λα αλαζπγθξνηήζνπλ ην θξάηνο ... νχηε εγψ, νχηε ν
ζηξαηεγφο Myers, ή θάπνην άιιν κέινο ηνπ Πεληαγψλνπ έρνπκε ζπδεηήζεη γηα πηζαλή
κειινληηθή ζηξαηησηηθή ζρέζε κε ην Ηξάθ ή αθφκε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ βάζεσλ
....ήδε ρξεζηκνπνηνχκε απηέο ηηο βάζεηο, πνπ αλαθέξεηε, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπκε

971

Jim Garamone, ―Justice Department Helps Coalition Intelligence Effort‖, American Forces Press

Service, US Department of Defense, 18 April 2003, www.defense.gov.

400

ζηελ ζηαζεξνπνίεζε θαη ζηελ κεηαθνξά ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο»972.
Χζηφζν, ε θχζε κηαο πηζαλήο ζηξαηησηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ΖΠΑ θαη Ηξάθ
απνηειεί έλα επαίζζεην πνιηηηθφ δήηεκα θαη γηα ηηο δχν ρψξεο. Γελλάηαη επίζεο ην
εξψηεκα πφζν ζα δηαξθέζεη ε ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή παξνπζία ζην Ηξάθ γηα ηελ
πξνψζεζε βνήζεηαο, αιιά θαη γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη
ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο. Απμάλνληαη νη θσλέο ζην Πεληάγσλν γηα ηελ
απνρψξεζε ησλ ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ην Ηξάθ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.
Απφ ηελ άιιε φκσο, ππάξρνπλ θαη αμησκαηνχρνη ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ πνπ
αλεζπρνχλ κήπσο ε πξφσξε απνρψξεζε ησλ ζηξαηεπκάησλ δεκηνπξγήζεη
πεξαηηέξσ αλαηαξαρέο973.
ην κεηαμχ ζην πεδίν ησλ καρψλ ζην Ηξάθ, φιν θαη πεξηζζφηεξα ζηειέρε ηνπ
πξψελ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζπιιακβάλνληαη απφ ηηο ζπκκαρηθέο
δπλάκεηο θαη ην Ηξαθηλφ Δζληθφ Κνγθξέζν. Γπλάκεηο απφ ηε 3ε Μεξαξρία Πεδηθνχ
θαηαθηάλνπλ, γηα λα εληζρχζνπλ νκάδεο ηνπ 1νπ Δθζηξαηεπηηθνχ ψκαηνο
Πεδνλαπηψλ ζηε Βαγδάηε. Σν 5ν ψκα ηξαηνχ πνπ απνηειείηαη απφ κνλάδεο ηεο
3εο θαη ηεο 4εο Μεξαξρίαο Πεδηθνχ, θαζψο θαη ηεο 101εο Πηέξπγαο Μάρεο.,
αλαιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ηάμεο ζηε Βαγδάηε θαη ζηα
πεξίρσξά ηεο. Πξηλ ηελ είζνδν θαη απειεπζέξσζε ηεο Βαγδάηεο, ν ζηξαηφο έιεγρε
ην δπηηθφ θνκκάηη ηεο πφιεο, ελψ ην ψκα ησλ Πεδνλαπηψλ ην αλαηνιηθφ. Δπηπιένλ,
νκάδεο

ακεξηθαλψλ

πεδνλαπηψλ

θηλνχληαη

λνηηναλαηνιηθά

ηνπνζεζίεο γχξσ απφ ηηο πφιεηο, Al Kut, Nasiryah θαη Karbala.

θαη

θαιχπηνπλ

Οη βξεηαληθέο

ζπκκαρηθέο δπλάκεηο αζθαιίδνπλ ην λφηην θνκκάηη ηνπ Ηξάθ974.
Λίγν πξηλ ηα ηέιε Απξηιίνπ 2003, νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο πιεζηάδνπλ ζην
ηέινο ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φκσο ε εθζηξαηεία γηα ηελ «Απειεπζέξσζε
ηνπ Ηξάθ» ζα ζπλερηζηεί, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Γηνηθεηήο ησλ ζπκκαρηθψλ
ρεξζαίσλ δπλάκεσλ, Army Lt.General David McKriernan. ε ζπλέληεπμε Σχπνπ
πνπ παξαρψξεζε ζηηο 23 Απξηιίνπ 2003, αλαθέξεη φηη ε ρεξζαία επηρείξεζε θαηά
972
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ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ βξίζθεηαη ζε κηα θάζε «ζνιήο κεηάβαζεο»
απφ ην πιαίζην ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ησλ κεηά – ησλ
ερζξνπξαμηψλ επηρεηξήζεσλ. Αθφκε, ν ίδηνο επηζεκαίλεη ηνπο ηξεηο ηχπνπο
αληίζηαζεο πνπ ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο. πνξαδηθέο
αληηζηάζεηο κειψλ ηνπ Καζεζηψηνο, παξαζηξαηησηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο μέλνπο καρεηέο θαζψο θαη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο.
Αληηθξνχνληαο ηηο θξηηηθέο ηνπ Σχπνπ, ζρεηηθά κε ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηελ
πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ
Ηξάθ, φπσο επίζεο θαη ζρεηηθά κε ηελ εληχπσζε πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε θπβέξλεζε
Bush, φηη ζα επξφθεηην γηα κηα ζχληνκε θαη γξήγνξε λίθε θαηά ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ
αληάκ, ν ζηξαηεγφο David McKriernan ζεκεηψλεη φηη : « Γελ ππήξρε νχηε κηα κέξα,
νχηε κηα ζηηγκή, πνπ λα κελ αζθνχκε ζπλερείο πηέζεηο ζην Καζεζηψο ηνπ αληάκ κε
έλαλ απφ απηνχο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζπλδπαζκνχο – απφ αέξα, έδαθνο θαη
ζάιαζζα...ζπλερίδνπκε πξνθεηκέλνπ λα αζθαιίζνπκε ηε Βαγδάηε, ην Tikrit θαη άιιεο
αζηηθέο πφιεηο...ε ρεξζαία εθζηξαηεία ραξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχο ξπζκνχο
επηρεηξήζεσλ ζπλερψλ πηέζεσλ... ν ζηφρνο ηεο ήηαλ λα αζθεί ζπλερψο πηέζεηο ζην
θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ... ε απνζηνιή κνπ ήηαλ ε απνκάθξπλζε ηνπ Καζεζηψηνο
απφ ηελ εμνπζία...(θαη θαηά δεχηεξν ξφιν) ε εχξεζε θαη ν αθνπιηζκφο ησλ φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Καζεζηψηνο... ε ζπκκαρία ήηαλ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα
ηελ εθζηξαηεία ιφγσ ηεο ζηξαηησηηθήο εηνηκφηεηαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο εγεζίαο αιιά
θαη ηνπ εμνπιηζκνχ...δελ απνηειεί κηα εχθνιε κάρε, κηα εχθνιε εθζηξαηεία...
εθλεπξίδνκαη φηαλ αθνχσ φηη είλαη κηα εχθνιε κάρε, ηη ζηηγκή πνπ 600 θαη παξαπάλσ
Ακεξηθαλνί έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο ή έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ζην πεδίν ησλ καρψλ, απηφ
δελ είλαη εχθνιν γηα θαλέλαλ... δελ ππάξρεη ηίπνηα ζε θαηξφ πνιέκνπ λα ζεσξείηαη
εχθνιν...»975.
Οη θξηηηθέο ηνπ Σχπνπ ζρεηηθά κε ηελ ππεξεθηίκεζε ηεο απεηιήο ηνπ
Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ΖΠΑ, ζπλερψο απμάλνληαη.
Σν γεγνλφο φηη αθφκε δελ έρνπλ βξεζεί φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, επηρείξεκα πνπ
απνηεινχζε θαη ηε πξσηαξρηθή αηηία γηα ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο,
απμάλνπλ ηελ αλεζπρία φηη ηειηθά ίζσο ε απεηιή ηνπ αληάκ λα είρε αληηκεησπηζζεί
ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν. ε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε, ζην NBC News, ν ίδηνο ν

975

Jim Garamone, ―Ground Commander Lauds Land Troops‘ Success in Iraq‖, American Forces Press

Service, US Department of Defense, 23 April 2003, www.defense.gov.

402

Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, George W. Bush, ζηηο 24 Απξηιίνπ 2003, ζεκεηψλεη, ζρεηηθά
κε ηηο παξαπάλσ αλεζπρίεο ηα εμήο: «...Γελ έρεη ππεξεθηηκεζεί ε απεηιή ηνπ
θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ γηα ηηο ΖΠΑ... πηζηεχσ φηη ν ρξφλνο θαη νη έξεπλεο ζα
απνδείμνπλ δχν ζεκαληηθά ζεκεία: ην πξψην είλαη φηη ν αληάκ είρε ζπλδέζεηο κε
ηξνκνθξάηεο θαη δεχηεξνλ, φηη θαηείρε πξφγξακκα παξαγσγήο φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο.

Γλσξίδνπκε

φηη

είρε

πξφγξακκα

παξαγσγήο

φπισλ

καδηθήο

θαηαζηξνθήο. Δπίζεο, γλσξίδνπκε φηη δελ ζθνπεχεη πιένλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη.
πλεπψο έρνπκε ήδε πεηχρεη έλα ζηφρν, θαη απηφο είλαη φηη ν αληάκ δελ ζα ρηππήζεη
ηηο ΖΠΑ ή ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο ή άιια θηιηθά θξάηε κε φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο.
Γεχηεξνλ, πξνρσξνχλ νη αλαθξίζεηο θαη νη ζπδεηήζεηο κε Ηξαθηλνχο επηζηήκνλεο ή
αθφκε θαη αλζξψπνπο ηεο ηξαθηλήο δνκήο φηη ν ίδηνο έρεη πηζαλφλ θαηαζηξέςεη κεξηθά
ή ηα έρεη δηαζθνξπίζεη ζε φιν ην Ηξάθ. Γλσξίδνπκε επίζεο, φηη ππάξρνπλ εθαηνληάδεο
πηζαλέο ζέζεηο απφθξπςεο απηψλ ησλ φπισλ, θάηη πνπ ην έθαλε γηα πάλσ απφ 10
ρξφληα απνηειεζκαηηθά ν Ηξαθηλφο εγέηεο, θαη φηη έρνπκε εξεπλήζεη κφλν 90 εθ ησλ
ζέζεσλ απηψλ...θαη ζα ηα βξνχκε (ηα φπια). Αιιά ζα πάξεη ρξφλν. ...νη άλζξσπνη
παξακέλνπλ ζθεπηηθνί κέρξη λα βξεζεί πξαγκαηηθά ην πξφγξακκα παξαγσγήο φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο. Γηα θάηη φκσο πνπ δελ ππάξρεη ζθεπηηθηζκφο είλαη φηη ν ηχπνο
(αληάκ) είλαη έλαο βάλαπζνο, βάξβαξνο εγέηεο πνπ βαζάληδε ηνλ ηξαθηλφ ιαφ....Δκείο
κφιηο μεθηλήζακε...ε ρψξα δελ είλαη αθφκε αζθαιήο. Έλα απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ
καο αλεζπρνχλ είλαη λα εμαζθαιίζνπκε φηη κνλάδεο ηεο Fedayeen ηνπ αληάκ δελ ζα
ζθνηψλνπλ θφζκν. πλεπψο, ηα ζηξαηεχκαηά καο εξγάδνληαη ζθιεξά καδί κε ηνπο
ζπκκάρνπο καο γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηε ρψξα. Γεχηεξνλ, δνπιεχνπκε πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζνπκε ηελ χπαξμε κηαο δπλαηήο θαη αμηφπηζηεο αζηπλνκηθήο αξρήο πνπ ζα
επηβάιιεη ηελ ηάμε ζηηο δηαθνξεηηθέο ηξαθηλέο πφιεηο...απνξξίπησ ηηο θξηηηθέο πνπ ιέλε
φηη ε δεκνθξαηία δελ κπνξεί λα αλζήζεη ζην Ηξάθ (αλαθέξεηαη ζε ζρφιηα ηνπ Brent
Scowcroft φηη νη πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηθέο δηαθνξέο ζην Ηξάθ είλαη ηφζεο πνιιέο πνπ
είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζζεί έλα δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο). Μπνξεί λα
κελ είλαη φπσο ζηελ Ακεξηθή. Γλσξίδεηαη φηη ν Thomas Jefferson δελ κπνξεί λα
αλαγελλεζεί. Χζηφζν, πηζηεχσ φηη κηα αληηπξνζσπεπηηθή θπβέξλεζε κπνξεί λα
ζρεκαηηζηεί...απηφ πνπ ζα ήζεια λα δσ είλαη κηα θπβέξλεζε, φπνπ ην θξάηνο θαη ε
ζξεζθεία ζα είλαη δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Καη πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ αξθεηνί
άλζξσπνη ζην Ηξάθ πνπ ζα πξνηηκνχζαλ έλα ηέηνην είδνο δηαθπβέξλεζεο, κηαο πηζαλφλ
εζληθήο θπβέξλεζεο, κηαο θπβέξλεζεο πνπ πξαγκαηηθά ζέβεηαη ηελ ηξαθηλή ηζηνξία θαη
ηηο παξαδφζεηο ηνπ Ηξάθ. Αιιά ζα πξέπεη λα είλαη κηα θπβέξλεζε πνπ εθπξνζσπεί
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φινπο ηνπο πνιίηεο θαη πηζηεχσ φηη κπνξεί λα ζπκβεί»976.
ηε ζπλάληεζε πνπ είρε ν Τπνπξγφο Ακχλεο ησλ ΖΠΑ, Donald Rumsfeld, κε
ηνπο εγέηεο ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ, αθνχ επραξίζηεζε ηε ζεκαληηθή
βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα Αξαβηθά Δκηξάηα ζηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ θξάηνπο ηνπ
Ηξάθ, ζεκεηψλεη κε ζαθήλεηα ηα εμήο: « δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν θφζκνο ηεο
πεξηνρήο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ είλαη πνιχ πην αζθαιήο απφ φ,ηη ήηαλ επί ηνπ
Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Ζ ζπκκαρία δελ ζα επηηξέςεη ην Ηξάλ λα αλακεηρζεί
ζηα δεηήκαηα ηνπ Ηξάθ. Οη Ηξαθηλνί πνιίηεο ζα απνθαζίζνπλ γηα ηε ρψξα ηνπο. Πψο
ζα γίλεη απηφ, ζα ην δνχκε ζηε πξάμε. Ζ εληχπσζε πνπ έρσ είλαη φηη νη Ηξαθηλνί
πνιίηεο δελ επηζπκνχλ επηξξνή απφ ηα γεηηνληθά θξάηε θαη φηη επηζπκνχλ λα βξνπλ κηα
ηξαθηλή ιχζε θαη φρη κηα ιχζε ηνπ Ηξάλ. Γελ επηζπκνχκε λα δνχκε κηα θπβέξλεζε φπσο
ζην Ηξάλ...»977. Σν δήηεκα ηνπ Ηξάλ παξακέλεη έλα ζέκα γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο
αμησκαηνχρνπο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, φκσο δελ απνηειεί αληηθείκελν ελαζρφιεζεο επί
ηεο παξνχζεο. Απηφ πνπ πξσηαξρηθά απηή ηε ζηηγκή απαζρνιεί ηηο ΖΠΑ είλαη θαηά
πφζν ζα επηηεπρζεί ε αλνηθνδφκεζε ηνπ Ηξάθ, θαη βέβαηα ηη ζα γίλεη κε ην ζέκα
εχξεζεο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. Σφζν ν ίδηνο ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο,
φζν θαη ηα κέιε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ ππνζηεξίδνπλ φηη έλα ειεχζεξν Ηξάθ, έλα Ηξάθ
δεκνθξαηηθφ, ζα απνηειέζεη ην παξάδεηγκα γηα νιφθιεξε ηε Μέζε Αλαηνιή. Απηή ε
ππεξβνιηθή αηζηνδνμία θαη πίζηε ζηελ εθαξκνγή ησλ αμηψλ ηνπ δπηηθνχ πνιηηηθνχ
ζπζηήκαηνο ζηηο ρψξεο ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ πξαγκαηηθά ππνδεηθλχεη ηελ άγλνηα
θαη ηελ αδπλακία εξκελείαο ησλ πνιηηηζηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ
πεπνηζήζεσλ θαη δηαθνξνπνηήζεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο
ιήπηεο απνθάζεσλ.
Ο ίδηνο, ν Donald Rumsfeld, κε ζρεηηθή αηζηνδνμία αλαθέξεη θαη ηελ
πξννπηηθή ηεο κείσζεο ηεο ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ζην Ηξάθ, θαζψο ε
Δπηρείξεζε γηα ηελ «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» έρεη ζρεδφλ νινθιεξσζεί. Γελ
αλαθέξεη αξηζκνχο ζηε κείσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, φκσο ππνζηεξίδεη φηη
ζην άκεζν κέιινλ ζίγνπξα ζα ππάξμεη κείσζε, παξνπζηάδνληαο ηξεηο ζεκαληηθνχο
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ιφγνπο978:
1. Ζ επηρείξεζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαζθάιηζε ησλ ελαέξησλ δσλψλ
θπθινθνξίαο ζην βφξεην Ηξάθ δελ πθίζηαηαη πηα.
2. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ έρεη νινθιεξψζεη ην ζηξαηησηηθφ ηεο ζθέινο θαη
ζπλεπψο, ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάγθε γηα πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ ησλ ΖΠΑ
πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηξάθ.
3. Ζ απεηιή πνπ απνηεινχζε ην Ηξάθ, επί θπξηαξρίαο ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ, δελ πθίζηαηαη πηα.
Χζηφζν, φπσο απνδείρζεθε κεηά απφ ζρεδφλ 10 ρξφληα, ε ζηξαηησηηθή
ακεξηθαληθή παξνπζία παξέκεηλε ζην Ηξάθ θαη ζπλερψο απμαλφηαλ, ρσξίο πξννπηηθή
άκεζεο θαη γξήγνξεο απεκπινθήο, κέρξη ηελ ηειηθή αλαγθαζηηθή απνρψξεζε ησλ
ζηξαηεπκάησλ, ην 2011.
ηηο 30 Απξηιίνπ 2003, έλα κήλα πεξίπνπ κεηά ηε πηψζε ηνπ Καζεζηψηνο
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο εθζηξαηείαο γηα ηελ
απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ, ν Donald Rumsfeld, ζε κηα ζπκβνιηθή θίλεζε επηζθέπηεηαη
ηε Βαγδάηε, φπνπ ζπλαληήζεθε κε δηνηθεηέο ησλ ρεξζαίσλ ζπκκαρηθψλ
επηρεηξήζεσλ.

Ο ίδηνο έζηεηιε καγλεηνθσλεκέλν κήλπκα ζηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο

ιέγνληαο ηα εμήο: «είκαη ραξνχκελνο πνπ είκαη κάξηπξαο ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ
Ηξάθ...ε ζπκκαρία έρεη θνηλνχο ζηφρνπο κε ηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο: κηα ειεχζεξε θαη
αζθαιή ρψξα, ηεο νπνίαο ν πινχηνο αλήθεη ζηνλ ηξαθηλφ ιαφ..ε λίθε ησλ ζπκκαρηθψλ
δπλάκεσλ δελ είλαη ζεκαληηθή κφλν γηα ηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο, αιιά είλαη ζεκαληηθή
θαη γηα ηε γχξσ πεξηνρή θαη γηα ηνλ θφζκν φιν»979. Ζ ηδενινγηθή απειεπζεξσηηθή
ρξνηά πνπ επηθξαηεί ζηνπο ιφγνπο ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ ηεο θπβέξλεζεο
George W. Bush γηα ηε ζηξαηησηηθή εθζηξαηεία θαηά ηνπ Ηξάθ, ραξαθηεξίδεη ηα
πηζηεχσ θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ γηα ην ζεκαίλνληα
ξφιν κηαο ππεξδχλακεο, φπσο νη ΖΠΑ, απέλαληη ζε κηθξά θξάηε πνπ δηνηθνχληαη απφ
βάξβαξνπο δηθηάηνξεο.
Ο ηδενινγηθφο καλδχαο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ζηα ρέξηα κηαο
ππεξδχλακεο κπνξεί αθφκε θαη κε ηε ρξήζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο λα
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κεηαζρεκαηηζζεί ζε έλαλ αγψλα απειεπζέξσζεο απφ ηελ θαηαπίεζε θαη ηε
βαλαπζφηεηα ελφο απνιπηαξρηθνχ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο, φπσο ζπλέβε ζην Ηξάθ.
Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη, ελψ κέρξη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ
Ηξάθ ην επηρείξεκα ηεο χπαξμεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπο
κε ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Al Qaeda απνηεινχζε ηε βάζε ηεο δηθαηνινγίαο ελφο
πξνιεπηηθνχ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, ζηγά ζηγά ε απειεπζέξσζε ησλ Ηξαθηλψλ
πνιηηψλ απφ ην Καζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, κε ηε βνήζεηα ησλ Ακεξηθαλψλ θαη
ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, γίλεηαη ην επίθεληξν ηεο ηδενινγηθήο εθζηξαηείαο ησλ ΖΠΑ
θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαδπλαζηεπφκελσλ ιαψλ ηνπ
πιαλήηε.
Σελ 1ε Μαΐνπ 2003, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, George W. Bush, αλαθνηλψλεη
ηε ιήμε ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην Ηξάθ, θαζψο θαη ηε λίθε ησλ ακεξηθαληθψλ
θαη ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ: « ηε κάρε ηνπ Ηξάθ, νη ΖΠΑ θαη νη ζχκκαρνί καο έρνπλ
θπξηαξρήζεη. Καη ηψξα ε ζπκκαρία καο εξγάδεηαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
αλνηθνδφκεζε ηνπ Ηξάθ. ε απηήλ ηε κάρε αγσληζζήθακε γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηελ
εηξήλε ηνπ θφζκνπ. Σν έζλνο καο θαη ε ζπκκαρία καο είλαη πεξήθαλα γηα απηφ ην
επίηεπγκα, αθφκε, είζηε εζείο, νη έλνπιεο δπλάκεηο ησλ ΖΠΑ πνπ ηα θαηαθέξαηε. Σν
θνπξάγην ζαο, ε ζέιεζή ζαο λα αληηκεησπίδεηε θηλδχλνπο γηα ηε ρψξα ζαο θαη γηα
άιινπο θάλεη απηή ηε κέξα κνλαδηθή. Υάξε ζε ζαο, ην έζλνο καο είλαη πην αζθαιέο.
Υάξε ζε ζαο, ν ηχξαλλνο έπεζε θαη ην Ηξάθ είλαη ειεχζεξν. Ζ Δπηρείξεζε γηα ηελ
Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ νινθιεξψζεθε κε ην ζπλδπαζκφ ηεο αθξίβεηαο, ηεο ηαρχηεηαο
θαη ηεο ηφικεο, (ζε ηέηνην βαζκφ) πνπ ν ερζξφο δελ ην πεξίκελε θαη ν θφζκνο φινο δελ
είρε μαλαδεί πνηέ. Δπραξηζηνχκε σο έζλνο φια ηα κέιε ηεο ζπκκαρίαο πνπ ζπκκεηείραλ
ζε έλαλ επγεληθφ ζθνπφ. Δπραξηζηνχκε φινπο ηνπο πνιίηεο ηνπ Ηξάθ πνπ θαισζφξηζαλ
ηα ζηξαηεχκαηά καο θαη ζπκκεηείραλ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο ηνπο. Καη
ζήκεξα θάλσ ηδηαίηεξε αλαθνξά γηα ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο, Donald Rumsfeld, ηνλ
ηξαηεγφ Franks, θαη φινπο ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο πνπ θνξνχλ ηε ζηξαηησηηθή
ζηνιή ησλ ΖΠΑ: ε Ακεξηθή ζαο επγλσκνλεί γηα ηε άςνγε δνπιεηά πνπ θάλαηε. ...ζηηο
εηθφλεο πηψζεηο ησλ πξνηνκψλ (ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε) γίλακε κάξηπξεο ηεο άθημεο κηαο
λέαο επνρήο. Γηα εθαηνκκχξηα ρξφληα πνιέκνπ, κε απνθνξχθσκα ηελ ππξεληθή επνρή,
ε ηερλνινγία ηνπ ζηξαηνχ ήηαλ ζρεδηαζκέλε θαη αλαπηπγκέλε λα πξνθαιεί απψιεηεο ζε
εθηεηακέλε θιίκαθα. Γηα λα εηηεζνχλ ε Ναδηζηηθή Γεξκαλία θαη νη Ηάπσλεο, νη
ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαηέζηξεςαλ νιφθιεξεο πφιεηο, ελψ νη εγέηεο πνπ μεθίλεζαλ ηε
ζχγθξνπζε παξέκεηλαλ αζθαιείο κέρξη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο. Ζ ζηξαηησηηθή ηζρχο
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ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα ιήμεη έλα θαζεζηψο κέζσ ηεο θαηαζηξνθήο ελφο έζλνπο.
ήκεξα έρνπκε ηε κεγαιχηεξε ηζρχ λα ειεπζεξψζνπκε έλα έζλνο κέζσ ηεο
θαηαζηξνθήο ηνπ επηθίλδπλνπ θαη επηζεηηθνχ θαζεζηψηνο. Με λέεο ηαθηηθέο θαη φπια
αθξηβείαο, κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
βία θαηά πνιηηψλ....ζηηο εηθφλεο ενξηήο ησλ Ηξαθηλψλ είδακε επίζεο ην αγέξσρν
θάιεζκα ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο....Άλδξεο θαη γπλαίθεο θάζε θνπιηνχξαο έρνπλ
αλάγθε ηελ ειεπζεξία, φπσο αθξηβψο ηελ ηξνθή, ην λεξφ θαη ηνλ αέξα. ...έρνπκε
δχζθνιε δνπιεηά λα θάλνπκε ζην Ηξάθ. Δθαξκφδνπκε ηελ ηάμε ζε ηκήκαηα ηεο ρψξαο
πνπ παξακέλνπλ επηθίλδπλα. Κπλεγνχκε θαη ζπιιακβάλνπκε εγέηεο ηνπ παιηνχ
θαζεζηψηνο, πνπ ζα ινγνδνηήζνπλ γηα ηα εγθιήκαηά ηνπο. Έρνπκε αξρίζεη ηηο έξεπλεο
γηα θξπκκέλα ρεκηθά θαη βηνινγηθά φπια θαη ήδε γλσξίδνπκε γηα εθαηνληάδεο
ηνπνζεζίεο πνπ ζα εξεπλεζνχλ. Βνεζνχκε ζηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ Ηξάθ, εθεί φπνπ ν
δηθηάηνξαο έρηηδε παιάηηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ρηίδνπκε λνζνθνκεία θαη ζρνιεία. Καη ζα
ζηαζνχκε ζηνπο λένπο εγέηεο ηνπ Ηξάθ κέρξη λα εγθαζηδξχζνπλ κηα θπβέξλεζε γηα θαη
απφ ηνλ ηξαθηλφ ιαφ. Ζ κεηάβαζε απφ ηε δηθηαηνξία ζηε δεκνθξαηία ζα πάξεη ρξφλν,
αιιά αμίδεη θάζε πξνζπάζεηα. Ζ ζπκκαρία καο ζα παξακείλεη κέρξη λα νινθιεξσζεί ε
δνπιεηά καο. ηε ζπλέρεηα, ζα απνρσξήζνπκε θαη ζα αθήζνπκε πίζσ καο έλα ειεχζεξν
Ηξάθ. Ζ κάρε ηνπ Ηξάθ απνηειεί κηα κφλν λίθε ζην πφιεκν ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ
μεθίλεζε ηελ 11ε επηεκβξίνπ 2001 θαη ζπλερίδεηαη. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ
απνηειεί κία ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ εθζηξαηεία θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Έρνπκε
αθαηξέζεη έλαλ ζχκκαρν ηεο Al Qaeda θαη έρνπκε θφςεη έλα ζπφλζνξα ηεο
ηξνκνθξαηίαο. Καλέλα δίθηπν ηξνκνθξαηψλ δελ ζα κπνξέζεη λα απνθηήζεη φπια
καδηθήο θαηαζηξνθήο απφ ην Ηξαθηλφ Καζεζηψο θαζψο ην θαζεζηψο απηφ δελ ππάξρεη
πηα. Ζ απνζηνιή καο ζπλερίδεηαη. Ζ Al Qaeda ιαβψζεθε, δελ θαηαζηξάθεθε. Σα
ζθνξπηζκέλα θειηά ηνπ δηθηχνπ ηξνκνθξαηψλ ιεηηνπξγνχλ αθφκε ζε πνιιά θξάηε, θαη
γλσξίδνπκε απφ θαζεκεξηλή πιεξνθφξεζε φηη ζπλερίδνπλ λα κεραλνξξαθνχλ ελαληίνλ
αζψσλ. Ζ δηαζπνξά ζαλαηεθφξσλ φπισλ παξακέλεη έλαο ζνβαξφο θίλδπλνο. Οη
ερζξνί ηεο δεκνθξαηίαο δελ είλαη αθειείο νχηε φκσο θαη εκείο είκαζηε. Ζ θπβέξλεζή
καο έρεη πάξεη πξσηφγλσξα κέηξα γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ρψξαο ζην εζσηεξηθφ ηεο.
Καη ζα ζπλερίδνπκε λα θπλεγνχκε ηνλ ερζξφ, πξηλ καο ρηππήζεη...ν πφιεκνο θαηά ηεο
ηξνκνθξαηίαο δελ έρεη ηειεηψζεη, δελ είλαη φκσο θαη ρσξίο ηέινο. Γελ γλσξίδνπκε ηε
κέξα ηεο νινθιεξσηηθήο λίθεο, αιιά βιέπνπκε ην θνπβάξη λα μεηπιίγεηαη...»980.
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George W. Bush, ―President Bush Announces Major Combat Operations in Iraq have Ended‖, The
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Με ηνλ επηβιεηηθφ απηφ ιφγν ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ θιείλεη επίζεκα ε
Δπηρείξεζε γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ, ε νπνία δηήξθεζε 42 εκέξεο.
Αλακθίβνια, ν πφιεκνο ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο θαηά ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ
αληάκ, ππήξμε κηα απφ ηηο πην εμειηγκέλεο ηερλνινγηθά ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο.
Όκσο κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ζεσξείηαη επηηπρεκέλε, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη
ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο μεθίλεζε, είηε απηνί είλαη ζηξαηεγηθήο θχζεσο είηε
πνιηηηθήο θχζεσο. Με ηε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε « Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» νη
ΖΠΑ πέηπραλ ηνπο εμήο ζηφρνπο:
1. Σελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία ηνπ Ηξάθ θαη ηε
θαηαζηξνθή ηνπ ηπξαλληθνχ Καζεζηψηνο Ba‘ath.
2. Σελ εδαθηθή, ελ κέξεη θπξηαξρία ησλ ζπκκαρηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζην Ηξάθ.
3. Σελ θαηάξγεζε ησλ θπξψζεσλ πνπ είραλ επηβάιεη ηα Ζλσκέλα Έζλε θαηά
ηνπ Ηξάθ. ηηο 22 Μαΐνπ 2003, κε ην Φήθηζκα 1483 ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηαξγνχληαη νη θπξψζεηο πνπ είραλ
επηβιεζεί ζην Καζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ κεηά ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ ην 1990-91. Σν ςήθηζκα παξέρεη επίζεο ζηηο ΖΠΑ θαη ηε Μ.
Βξεηαλία ηελ εμνπζία λα ειέγρνπλ ηε ρψξα κέρξη κηα εθιεγκέλε θπβέξλεζε
λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ηνπ Ηξάθ, ελψ ε πξνζσξηλή εμνπζία ησλ δχν
ζπκκάρσλ ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο
θαη ηνπ Γηεζλέο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ981.
Χζηφζν, έρνπλ παξακείλεη πνιιά εξσηήκαηα αθφκε αλνηθηά, πνπ ηφζν ζηε
δηεζλή θνηλφηεηα, φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ΖΠΑ δεηνχλ επεηγφλησο ιχζεηο.
Μπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη ηα εμήο:
1. Γελ έρεη αθφκε απνδεηρζεί ε χπαξμε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην
Ηξάθ, φπσο επίζεο θαη νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηέηνησλ φπισλ, θάηη
πνπ απνηεινχζε θαη ην βαζηθφ επηρείξεκα απηνχ ηνπ πνιέκνπ.
2. Γελ έρεη απνδεηρζεί ε ζχλδεζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο Al Qaeda
κε ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ θαη ην Καζεζηψο Ba‘ath, πνπ επίζεο απνηεινχζε
βαζηθφ επηρείξεκα άκεζε απεηιήο ηνπ Ηξάθ θαηά ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο

White House, Office of the Press Secretary, 1st May 2003, www.whitehouse.gov.
981

Jim Garamone, ―United Nations Lift Sanctions Against Iraq‖, American Forces Press Service, US

Department of Defense, 22 May 2003, www.defense.gov. See also, UN Security Council Resolution
1483 (2003), 22 May 2003, S/Res/1483, www.un.org.
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θαη ησλ ακεξηθαληθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ.
3. πνξαδηθέο παξαζηξαηησηηθέο επηζέζεηο θαη απηνλνκηζηηθέο επηζέζεηο
ζπλερψο

απμάλνληαη,

δεκηνπξγψληαο

έλα

θαζεζηψο

αζηάζεηαο,

αβεβαηφηεηαο θαη αλαξρίαο ζην Ηξάθ.
4. Γελ ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ κεηά πνιέκνπ επνρή ζην Ηξάθ. Ζ
πνξεία ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ Ηξάθ δελ έρεη
επίζεκα μεθηλήζεη. ρεηηθή κέξηκλα γηα ηελ απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο
βνήζεηαο ζηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο είρε ήδε μεθηλήζεη απφ ηνλ Φεβξνπάξην
ηνπ 2003, έλα κήλα κφιηο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ. Όζα έξγα
αλαζπγθξφηεζεο ιακβάλνπλ ρψξα ζην Ηξάθ, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο
ζηξαηησηηθέο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαη κάιηζηα φρη ζε επίπεδν ζπλνιηθήο
δξάζεο θαη νξγάλσζεο.
5.

Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο απφ ηε δηθηαηνξία ζηε δεκνθξαηία, δελ έρεη
αθφκε μεθηλήζεη θαη θπξίσο δελ έρεη πξνγξακκαηηζζεί. πλεπψο, δελ
κπνξνχκε λα κηιάκε αθφκε γηα κηα πνξεία ζηαζεξή πξνο ηελ επίηεπμε
δεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο, αιιά θπξίσο θαη γηα κηα πνξεία απεκπινθήο
ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ απφ ην Ηξάθ.

6. Οη ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θιηκαθψλνπλ ηηο
βνκβηζηηθέο ελέξγεηεο θαηά ακάρσλ πιεζπζκψλ, πηέδνληαο ην ηεηακέλν
πνιηηηθφ ζθεληθφ ζην Ηξάθ.
7. Γελ ππάξρεη αθφκε θάπνην ελεξγφ ζρέδην απεκπινθήο ησλ ΖΠΑ απφ ην
Ηξάθ.
Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα επηιχζεη ν
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο, George W. Bush θαη ε θπβέξλεζή ηνπ, κελ κπνξψληαο λα
κηιήζεη θαλείο γηα νινθιεξσηηθή λίθε.
Αλ θξίλνπκε εθ ησλ πζηέξσλ, κεηά απφ ζρεδφλ 10 ρξφληα, κπνξνχκε λα
εξκελεχζνπκε κε ζηγνπξηά φηη θάηη δελ πήγε θαιά ζηελ ππφζεζε ηνπ Ηξάθ. ήκεξα,
ζην Ηξάθ ππάξρεη ε ίδηα αβέβαηε θαη αζηαζήο πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε, ε
νπνία επηθξαηνχζε αθξηβψο κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ην 2003.
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2. Ο απνινγηζκόο ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ
Ιξάθ – Η θαηάζηαζε ζην Ιξάθ ζηε κεηά - αληάκ επνρή
Παξφιν πνπ επίζεκα ε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ζπκκάρσλ
ηνπο έιεμε, φπσο ήδε αλαθέξακε, ηελ 1ε Μαΐνπ 2003, έλα ζσξφ εξσηήκαηα έρνπλ
αξρίζεη λα απαζρνινχλ ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε, αιιά θαη ηε δηεζλή θνηλφηεηα
ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ.

Μηα ζηξαηησηηθή

επηρείξεζε θαηά ηνλ κεγάιν ζεσξεηηθφ ηνπ πνιέκνπ, Carl von Clausewitz, είλαη
επηηπρήο, φρη κφλν φηαλ ππάξρνπλ λίθεο ζην πεδίν ησλ καρψλ, αιιά θπξίσο φηαλ
πξαγκαηνπνηνχληαη γεσζηξαηεγηθνί ζηφρνη, πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί, γηα ηνπο
νπνίνπο ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε έιαβε ρψξα. Απηφ ην νπνίν παξαηεξείηαη ζηηο
ζπγθξνχζεηο, είλαη ε ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηα ζηξαηησηηθά ζρέδηα πνιέκνπ,
ρσξίο απφ ηελ άιιε λα ππάξρεη αλαινγία ζε φηη αθνξά ηε δηαδηθαζία απεκπινθήο,
αλαζπγθξφηεζεο θαη επίηεπμεο ηειηθά ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ κηαο ζηξαηησηηθήο
επηρείξεζεο. Γελ μερλάκε ηε δηάζεκε θξάζε ηνπ Clausewitz, ν πφιεκνο είλαη ε
ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο κε άιια κέζα. Ζ έκθαζε πνπ πξέπεη λα δίλεηαη

ζηηο

ζπγθξνχζεηο είλαη φηη ε ζηξαηησηηθή ηζρχο ππάξρεη γηα λα εμππεξεηεί πνιηηηθνχο
ζθνπνχο982.
ηελ πεξίπησζε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο
απνθάζεσλ έπεζαλ ζε απηήλ ηελ παγίδα. Σφζν ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W.
Bush, φζν θαη ην επηηειείν ηνπ, έδσζαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην θνκκάηη ηεο
νξγάλσζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ πνιεκηθνχ ζρεδίνπ θαηά ηνπ Ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, θαη απέηπραλ λα αληηιεθζνχλ φηη ε επίηεπμε ή ε απνηπρία ησλ
θπξίαξρσλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ, πνπ
ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ε εγθαζίδξπζε ελφο εηξεληθνχ θαη δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο
ζην Ηξάθ, εμαξηηφληαλ απφ ηηο θηλήζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ κεηά ην
πέξαο ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ κεηά αληάκ επνρή ζην Ηξάθ.

Οη

επίζεκεο ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο γηα ηελ αλάγθε αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Ηξάθ
μεθίλεζαλ κφιηο έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2003,
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ελψ αθφκε θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο, ν Ακεξηθαλφο Τπνπξγφο
Ακχλεο, Donald Rumsfeld, δήισλε ηα εμήο: « δελ γλσξίδνπκε ησλ αξηζκφ ησλ
ακεξηθαληθψλ θαη βξεηαληθψλ ζηξαηεπκάησλ πνπ απαηηνχληαη λα βξίζθνληαη ζην Ηξάθ,
ζε κεζνπξφζεζκν, αιιά θαη καθξνπξφζεζκν πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί έλα
επηηξεπηφ αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο, γηα ηελ παξνρή ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο
θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε ζην Ηξάθ... ζα ήηαλ ηξνκεξφ ιάζνο λα ζθεθηεί θαλείο φηη ην
Ηξάθ απνηειεί έλα πιήξεο αζθαιέο θαη εηξεληθφ πεξηβάιινλ...»983.
Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο ζέζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ιαλζαζκέλα ζηηο αληηιήςεηο
ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Ηξάθ,
κεηά ηελ πηψζε ηνπ ηπξαλληθνχ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Καη θπζηθά, απηέο
νη ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο επζχλνληαη ελ κέξεη γηα ηελ απνηπρία εθπιήξσζεο ησλ
πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ».
Πξώηνλ, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη ζεσξνχζαλ φηη ηα ζπκκαρηθά
ζηξαηεχκαηα ζα αληηκεησπίδνληαλ σο απειεπζεξσηέο θαη φρη σο θαηαθηεηέο. Λίγν
πξηλ ηνλ πφιεκν, ν ίδηνο ν αληηπξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, Dick Cheney, ρξεζηκνπνίεζε
απηή ηε θξάζε ζε ηειενπηηθή ζπλέληεπμε ζηελ εθπνκπή, Meet the Press: «ε
πεπνίζεζε κνπ είλαη φηη ζα καο ππνδερηνχλ (νη Ηξαθηλνί) σο απειεπζεξσηέο»984.
Δμφξηζηνη Ηξαθηλνί, φπσο ν Kenan Makiya, έλαο απφ ηνπο Ηξαθηλνχο πνπ ζπκκεηείραλ
ζην πξφγξακκα γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ηξάθ, ελεκέξσλαλ ηνπο Ακεξηθαλνχο
αμησκαηνχρνπο φηη νη ληφπηνη Ηξαθηλνί ζα θαισζνξίζνπλ ηηο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο
κε «ινπινχδηα θαη γιπθά», παξφιν πνπ κεηά ηνλ πφιεκν παξαδέρηεθε φηη ε δήισζε
ηνπ απηή ήηαλ έλα κεγάιν ιάζνο985. Δπηπιένλ, αθφκε θαη ν ζηξαηεγφο Tommy
Franks ππνιφγηδε φηη νη Ηξαθηλνί ζα ζηήξηδαλ ηηο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο θαη ίζσο λα
ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηνλ πφιεκν θαηά ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, φπσο
θαη ηειηθά έγηλε. Χζηφζν, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηψλ θαη ηε
ιήμε ηεο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο, ε βία, νη θαηαζηξνθέο θαη νη ιεειαζίεο πνπ
αθνινχζεζαλ απέδεημαλ ηειηθά φηη νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη δελ ήηαλ
πξνεηνηκαζκέλνη ζηελ πξάμε γηα έλα ηέηνην θχκα αλνκίαο θαη παξαλνκίαο εθ κέξνπο
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ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηψλ.
Κάηη πνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαλνκίαο, αιιά θαη ηεο
αλαξρίαο, θπξίσο ζηε Βαγδάηε θαη ζηα πεξίρσξά ηεο, ήηαλ θαη ε απφθαζε ησλ
Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ λα δηαιχζνπλ ηνλ ηξαθηλφ ζηξαηφ θαη ηελ αζηπλνκία
κεηά ηελ πηψζε ηνπ ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ρσξίο φκσο λα
ππάξρεη ελεξγφ πξφγξακκα ηαπηφρξνλεο επαλίδξπζεο απηψλ ησλ βαζηθψλ
κεραληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο. Μηα ηέηνηα θίλεζε νδήγεζε
ζηελ αλεξγία ρηιηάδεο λένπο αλζξψπνπο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
βνεζήζνπλ ελεξγά ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ηξάθ. Ο θφβνο ησλ αληηπνίλσλ, αιιά
ηαπηφρξνλα θαη ν θίλδπλνο ππνζηεξηθηέο ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο λα δξάζνπλ
ελάληηα ζε νπνηαδήπνηε θίλεζε αλαζπγθξφηεζεο απφ ηηο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο,
φπσο θαη έγηλε ζηελ πξάμε,

νδήγεζε ηνπο Ακεξηθαλνχο ιήπηεο απνθάζεσλ ζε

ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο. Ζ πεπνίζεζε φηη ε ηξαθηλή αζηπλνκία κπνξεί λα νξγαλσζεί
απνηειεζκαηηθά απφ ηελ αξρή, κε αζηπλνκηθνχο εθπαηδεπηέο θαη πξνζσπηθφ απφ ηε
Γχζε, ελίζρπε αθφκε κηα θνξά ηε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε πνπ είραλ νη Ακεξηθαλνί
αμησκαηνχρνη γηα ηελ θνπιηνχξα ησλ αξαβηθψλ πιεζπζκψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.
Γεύηεξνλ, ζηνπο θφιπνπο ηνπ ακεξηθαληθνχ θέληξνπ ιήςεο απνθάζεσλ,
ππήξρε ε αληίιεςε φηη, επεηδή αθξηβψο ην Καζεζηψο ηνπ Ba‘ath απνηεινχληαλ, θαηά
θχξην ιφγν, απφ έλα ζχζηεκα δνκψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ην θέληξν πξνο ηελ
πεξηθέξεηα, ε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο, δειαδή ηα
ππνπξγεία θαη άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, ζα ζπλέρηδαλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνπο
γξαθεηνθξαηηθνχο κεραληζκνχο πνπ πξνυπήξραλ, ρσξίο ηελ παξνπζία θεληξηθήο
εμνπζίαο. Ο ηξφπνο απηφο ιεηηνπξγίαο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζα ήηαλ ζχληνκνο,
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηάβαζεο ζε κηα δεκνθξαηηθή
θπβέξλεζε ζην Ηξάθ. πλεπψο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη
ππνιφγηδαλ φηη δελ ζα απαηηνχληαλ έλα κεγάιεο θιίκαθαο έξγν αλαζπγθξφηεζεο ησλ
θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ηξαθηλνχ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Οη ΖΠΑ ζα ππνζηήξηδαλ
ηε

ιεηηνπξγία

ησλ

ππνπξγείσλ

κέρξη

ηελ

εθινγή

κηαο

δεκνθξαηηθήο

αληηπξνζσπεπηηθήο ηξαθηλήο θπβέξλεζεο. Ο ίδηνο ν ππεχζπλνο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα
ηελ Αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ Αλζξσπηζηηθή Βνήζεηα ζην Ηξάθ, Jay Garner, ζρεδίαδε
ηελ παξακνλή ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ ζην Ηξάθ κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003, ελψ
ππνιφγηδε φηη κηα πξνζσξηλή εθιεγκέλε θπβέξλεζε ζην Ηξάθ ζα ήηαλ έηνηκε λα
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αλαιάβεη εμνπζία κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2003986.
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δχν παξαπάλσ ππνζέζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ
αμησκαηνχρσλ, κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη ην έξγν ηεο αλνηθνδφκεζεο ηνπ
Ηξάθ ζα ήηαλ κηα φρη θαη ηφζν δχζθνιε ππφζεζε. Σν πξφβιεκα ήηαλ φκσο, φηη ζε
πεξίπησζε πνπ ηα πξάγκαηα δελ πήγαηλαλ φπσο ηα είραλ ζθεθηεί νη Ακεξηθαλνί
αμησκαηνχρνη ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, δελ ππήξραλ ιχζεηο θαη ελαιιαθηηθά ζελάξηα.
Αο πάξνπκε φκσο ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή. ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2003, ν
Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, George W. Bush, ππνγξάθεη ηελ νδεγία Δζληθήο Αζθάιεηαο
24, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην Τπνπξγείν Ακχλεο σο ππεχζπλνο θνξέαο
επίβιεςεο θαη νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ αλνηθνδφκεζεο ηνπ Ηξάθ, ζηελ κεηά αληάκ
επνρή. Δπίζεο, δίλεη αξκνδηφηεηεο ζην Τπνπξγείν Ακχλεο ησλ ΖΠΑ λα εγθαζηδξχζεη
έλαλ κεραληζκφ γηα ηελ Αλζξσπηζηηθή Βνήζεηα θαη ηελ Αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ηξάθ,
γλσζηφ σο Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (ORHA)987. Ο
βαζηθφο ιφγνο ζπλχπαξμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ακχλεο θαη ηνπ Γξαθείνπ νξγάλσζεο
ηεο αλνηθνδφκεζεο ηνπ Ηξάθ ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ελφηεηαο ζηε
δηνίθεζε, κε ζηφρν ηελ πην απνηειεζκαηηθή δξάζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, πνιηηηθέο θαη
ζηξαηησηηθέο νκάδεο πνπ βνεζνχλ ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ηξάθ ζα δίλνπλ αλαθνξά
θαη ζα ππφθεηληαη ζηελ εμνπζία ηνπ Τπνπξγνχ Ακχλεο ησλ ΖΠΑ, Donald Rumsfeld,
ν νπνίνο έρεη θαη ηελ ζπλνιηθή επζχλε ηνπ έξγνπ ηεο αλαζπγθξφηεζεο.
Αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε ηθαλνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ακχλεο γηα
ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζεο ησλ δξάζεσλ αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Ηξάθ είραλ
αξρίζεη λα απμάλνληαη. Σν πξφγξακκα γηα ην «Μέιινλ ηνπ Ηξάθ» πνπ
πεξηιακβάλνληαλ ζηελ πξνεδξηθή νδεγία 24, θαη είρε ζπδεηεζεί εθηελέζηεξα κεηά
ηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ, απνηεινχληαλ απφ 13 ηφκνπο γεληθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε
ην έξγν ηεο αλαζπγθξφηεζεο θαη φρη απφ ζπγθεθξηκέλα έξγα κε πξνυπνινγηζκνχο
θαη δξάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη πφιεηο ηνπ Ηξάθ. Σν κέιινλ ηνπ Ηξάθ ζα
απνθαζηδφηαλ, ππφ ηηο πξνζηαγέο ελφο ζηξαηησηηθνχ νξγαληζκνχ, κε ηδεαιηζηηθνχο
δεκνθξαηηθνχο ζθνπνχο. Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα δψζεη θάπνηεο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνπο Ηξαθηλνχο εμφξηζηνχο, ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο
πνπ πξέπεη λα αλαιάβεη ε κειινληηθά εθιεγκέλε αληηπξνζσπεπηηθή θπβέξλεζε ζην
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Ηξάθ, ε νπνία φκσο ζα δηνηθνχληαλ απφ άηνκα πνπ δελ είραλ ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε πνιηηηθή ζθελή ηνπ Ηξάθ. Ζ φιε δηαδηθαζία ζα δηαξθνχζε ην πνιχ 90
εκέξεο απφ ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ. Ο ξφινο ηεο ORHA ζα ήηαλ θαζαξά έλαο
βνεζεηηθφο ξφινο ζην έξγν ηεο ηξαθηλήο θπβέξλεζεο.
Σα πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηε κε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Ηξάθ, ηνπιάρηζηνλ απφ ηε πιεπξά ησλ Ακεξηθαλψλ
αμησκαηνχρσλ ήηαλ ηα εμήο:
i.

Ζ νξγάλσζε θαη ε ίδξπζε ηνπ Γξαθείνπ Αλαζπγθξφηεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε
ζρεδφλ έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ. Δίρε ζηε
δηάζεζή ηνπ κφλν 8 εβδνκάδεο λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ απνζηνιή ηνπ θαη
λα ζρεδηάζεη ηηο δξάζεηο ηνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρεδίνπ
πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ πνπ είρε μεθηλήζεη 15 κήλεο πξηλ. πλεπψο, ζε ηφζν
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ιίγα ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ.

ii.

Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζην Ηξάθ θαζπζηέξεζε επίζεο
ζεκαληηθά. Ο Garner ππνιφγηδε o ORHA λα εηζέιζεη ζην Ηξάθ κεηά ηελ
είζνδν ησλ ζηξαηησηηθψλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζην Ηξάθ, μεθηλψληαο ηηο
εξγαζίεο αλνηθνδφκεζεο, ακέζσο κφιηο έιεγαλ νη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο.
Χζηφζν, θάηη ηέηνην ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιν θπξίσο ιφγσ ησλ αλαηαξαρψλ
θαη ησλ ιεειαζηψλ πνπ επηθξάηεζαλ ζην Ηξάθ, ακέζσο κεηά ηελ πηψζε ηνπ
Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ. Ο ίδηνο ν Garner δήηεζε απφ ηνλ ηξαηεγφ Tommy
Franks λα εηζέιζεη ζην Ηξάθ καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ, αθφκε θαη αλ νη
ιεειαζίεο ζπλερίδνληαλ θαη ππήξρε κηα γεληθφηεξε αζηάζεηα. Σειηθά, ν
Garner θηάλεη ζηε Βαγδάηε ζηηο 21 Απξηιίνπ 2003, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ
κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ λα θηάλνπλ ακέζσο κεηά988.

iii.

Πξηλ θαλ μεθηλήζεη ην έξγν ηνπ, ν νξγαληζκφο ORHA αληηθαηαζηάζεθε απφ
κηα κφληκε αληηπξνζσπεία ζην Ηξάθ, ηελ νπνία κε απφθαζε ηνπ Ακεξηθαλνχ
Πξνέδξνπ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Ακχλεο, ζα εθπξνζσπεί ν Paul Bremer III,
πξψελ εηδηθφο ζε ζέκαηα αληηηξνκνθξαηίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ησλ
ΖΠΑ. Ο Λεπθφο Οίθνο επίζεκα αλαθνίλσζε ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Paul
Bremer III ζηηο 6 Μαΐνπ 2003, ελψ ν ηειεπηαίνο θαηέθζαζε ζηε Βαγδάηε
ζηηο 12 Μαΐνπ, κε ζθνπφ λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ORHA κε έλα θαηλνχξγην
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πλαζπηζκφ γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ηξάθ, ηνλ Coalition Provisional
Authority (CPA), ν νπνίνο φκσο ζα είρε θαη ηνλ έιεγρν ζρεκαηηζκνχ
θπβέξλεζεο ζην Ηξάθ. πλεπψο, ην έξγν ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Ηξάθ
θαίλεηαη λα γίλεηαη πην πεξίπινθν απφ φ,ηη αξρηθά ππνιφγηδαλ νη Ακεξηθαλνί
ιήπηεο απνθάζεσλ ηνπ Πεληαγψλνπ989.
Οη ζηφρνη ηνπ λένπ νξγαληζκνχ είλαη ηδηαίηεξα θηιφδνμνη θαη ζπλνςίδνληαη
ζηνπο αθφινπζνπο:
 Γηαηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ησλ πνιηηψλ.
 Γεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ θαη ελσκέλνπ Ηξάθ πνπ ζα δηνηθείηαη απφ κηα
αληηπξνζσπεπηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ηξαθηλή θπβέξλεζε.
 Πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ζην Ηξάθ
 Γεκηνπξγία ελφο θξάηνπο δηθαίνπ θαη επλνκίαο δπηηθψλ πξνηχπσλ.
Γπζηπρψο, νη παξαπάλσ ζηφρνη φρη κφλν δελ εθπιεξψζεθαλ, αιιά ε έιιεηςε
πξνζσπηθνχ, ε αλεπάξθεηα θαη ε εμεηδίθεπζε ζε δεηήκαηα αλαζπγθξφηεζεο
δεκηνχξγεζαλ έλα εθξεθηηθφ θιίκα, πνπ δελ είρε θακία ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ
ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Bremer, ππήξρε έληνλε
απνγνήηεπζε, θαζψο νη γξαθεηνθξαηηθέο θαζπζηεξήζεηο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ
ζπλέβαιιαλ ζην λα κελ έρεη πνηέ ην αλακελφκελν πξνζσπηθφ πνπ επηζπκνχζε.
Αθφκε θαη ηα άηνκα πνπ πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ
Ηξάθ, παξέκελαλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ 3 έσο 6 κήλεο, θαη ζπρλά φηαλ
γπξλνχζαλ πίζσ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηηο ΖΠΑ, δελ αζρνινχληαλ κε ηα δεηήκαηα
ηνπ Ηξάθ. Σέινο, ε πιεηνςεθία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ ήηαλ λεαξά άηνκα
κε έιιεηςε εκπεηξίαο θαη ηθαλνηήησλ, ελψ ε δπλαηφηεηα αλάιεςεο δξάζεσλ ζε
δηάθνξεο πφιεηο ηνπ Ηξάθ γηλφηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη απφ ηελ άπνςε ειέγρνπ θαη
ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο αλαξρίαο πνπ επηθξαηνχζε ζην
Ηξάθ990.
Σν πξφβιεκα νμχλεηαη θαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Bremer λα απνκαθξχλεη απφ
ηε λέα κειινληηθή θπβέξλεζε ηνπ Ηξάθ, πξψελ ζηειέρε θαη θξαηηθνχο ππαιιήινπο
ηνπ Καζεζηψηνο Ba‘ath. Ο λένο νξγαληζκφο αλαιακβάλεη λα αλαδηνξγαλψζεη θαη λα
ζπζηήζεη εθ λένπ ηελ ηξαθηλή αζηπλνκία, κε κηα αξρηθή δχλακε ησλ 40.000 αλδξψλ.
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Αθαδεκίεο εθπαίδεπζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ηδξχζεθαλ θαη εμνπιίζηεθαλ κε
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ απφ ηε Γχζε, πξνθεηκέλνπ λα εληξπθήζνπλ νη Ηξαθηλνί
άλδξεο ζην ζχζηεκα αζηπλφκεπζεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκέλνπ θφζκνπ. Σν πξφβιεκα
ήηαλ φηη ν νξγαληζκφο απηφο ήηαλ αληίζεηνο ζηε ζηξαηνιφγεζε πξψελ αζηπλνκηθψλ
ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ. χκθσλα κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ Bremer, αιιά θαη ηε
ζχκθσλε γλψκε ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, έλα κειινληηθφ
Ηξάθ ρξεηάδεηαη έλα θαιά νξγαλσκέλν θαη εθπαηδεπκέλν ζηξαηφ καθξηά απφ ζηειέρε
ηνπ πξνεγνχκελνπ Καζεζηψηνο, αθφκε θαη αλ ήηαλ απινί αζηπλνκηθνί ή ζηξαηηψηεο.
Απηφ ππήξμε θαη ην κεγαιχηεξν ιάζνο ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο Bush.
Απνηέιεζκα απηψλ ησλ θηλήζεσλ ήηαλ λα απμεζεί ν ήδε αλεξρφκελνο
αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ζην Ηξάθ θαη θπζηθά απηνί νη άλδξεο κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο
δεμηφηεηεο πνπ θαηείραλ, απιήξσηνη θαη απφθιεξνη, ζηξαηνινγήζεθαλ πην εχθνια ζε
ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο θαη νκάδεο, αλαπαξάγνληαο ηε βία θαη ηελ αλαξρία ζην
Ηξάθ. πλεπψο σο απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα
κπνξέζνπλ λα αλζίζνπλ θαη λα θαξπνθνξήζνπλ νη πξνζπάζεηεο αλαζπγθξφηεζεο
ελφο θξάηνπο κεηά ηελ εκπφιεκε θαηάζηαζε, είλαη ε εγθαζίδξπζε ελφο θξάηνπο
δηθαίνπ, ηάμεο θαη αζθάιεηαο, θάηη πνπ δελ έγηλε ζην Ηξάθ.
Οη ηαξαρέο θαη νη βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζηε Βαγδάηε, αιιά θαη ζε άιιεο
πφιεηο ηνπ Ηξάθ μεθίλεζαλ ακέζσο κεηά ηνλ ζξηακβεπηηθφ ιφγν ηνπ Ακεξηθαλνχ
Πξνέδξνπ, πνπ ζήκαλε θαη ηε ιήμε ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη Ηξαθηλνί πνπ είραλ αξρηθά
θαινδερηεί ηα ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα κε ηε πηψζε ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ, ηψξα ζηξέθνληαη ελαληίνλ ησλ απειεπζεξσηψλ ηνπο.

Οη Ακεξηθαλνί

αμησκαηνχρνη ηνπ Πεληαγψλνπ πεξίκελαλ φηη κεηά ηελ εηζβνιή θαη ηελ
απειεπζέξσζε ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηηθψλ απφ ηνλ δπλάζηε Ηξαθηλφ εγέηε, ζα έβξηζθαλ
έλαλ επηπρηζκέλν ιαφ θαη κηα νξγαλσκέλε, εχπνξε θνηλσλία. Αληίζεηα, νη Ηξαθηλνί
ήηαλ πην δπζηπρείο απφ φ,ηη ζην παξειζφλ. Ζ ηξαθηλή νηθνλνκία ηνπ θαζεζηψηνο
Ba‘ath

ήηαλ

νινθιεξσηηθά

θαηεζηξακκέλε,

ελψ

ε

θνηλσλία

παληειψο

απνπξνζαλαηνιηζκέλε. Ζ ηξαθηλή αληίζηαζε δελ απνηειείηαη κφλν απφ θάπνηνπο
ππνζηεξηθηέο ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ, αιιά απφ δηάθνξεο νκάδεο εμηξεκηζηψλ
ηζιακηζηψλ. Ζ λέα κνξθή βίαο ζην Ηξάθ έρεη δηεζλή ραξαθηήξα θαηά ηεο Γχζεο,
θαηά ησλ Ακεξηθαλψλ θαηαθηεηψλ. Παξφιν πνπ ζηειέρε ηνπ Ακεξηθαλνχ
Πξνέδξνπ, φπσο ν Colin Powell, είραλ πξνεηδνπνηήζεη ηνλ George W. Bush φηη κηα
δηάιπζε ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ ζα δεκηνπξγνχζε έθξεμε ησλ δηεθδηθήζεσλ
ησλ δηαθφξσλ ζξεζθεπηηθψλ ηζιακηθψλ νκάδσλ, ν ίδηνο πξνρψξεζε ζε έλαλ πφιεκν
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θαηά ηνπ Ηξάθ, σο απάληεζε ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ν ίδηνο ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο δεκηνχξγεζε ην πην θαηάιιειν θαη
εχθνξν θιίκα ηξνκνθξαηίαο ζην έδαθνο ηνπ Ηξάθ991.
Καη ελψ, ε βία θαη νη ζπγθξνχζεη απμάλνληαη, ζηηο 23 Ηνπιίνπ 2003, ζε νκηιία
ηνπ ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, George W. Bush, θαιεί ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη φια ηα
θξάηε λα ζπκβάιινπλ νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ηξάθ,
ελψ απνδίδεη ην θιίκα βίαο ζε κεκνλσκέλεο νκάδεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην Καζεζηψο
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Παξάιιεια, ν ηξαηεγφο Ricardo Sanchez, Γηνηθεηήο ησλ
ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ζην Ηξάθ, πεξηέγξαςε κε αηζηνδνμία ηελ θαηάζηαζε ζην Ηξάθ:
«Απφ ηε ζηηγκή ηεο άθημήο καο ζηε Βαγδάηε, ζηηο αξρέο Απξηιίνπ νη πεξηζζφηεξνη
θξαηηθνί νξγαληζκνί θαη νη θπβεξλεηηθέο δνκέο είραλ δηαιπζεί, καδί κε ην Καζεζηψο
θαη ηνλ ηξαθηλφ ζηξαηφ. Δίλαη εθπιεθηηθφ πξαγκαηηθά, πφζα έρνπκε θάλεη ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο ζε φιεο απηέο ηηο 100 εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο
ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο...»992.
ε δήισζή ηνπ, πξηλ ηε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ηξαηησηηθψλ Θεκάησλ
ηεο ακεξηθαληθήο Γεξνπζία, ζηηο 9 Ηνπιίνπ 2003, ν ηξαηεγφο, Tommy Franks,
αλαθέξεη ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζην Ηξάθ: « Παξφιν πνπ έλα επίπεδν αζθαιείαο
ππάξρεη ζην Ηξάθ, δπζηπρψο ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ παξακέλνπλ επηθίλδπλεο. Οη
επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο
ζηαζεξφηεηαο ζην Ηξάθ, δελ ζεκαίλνπλ φηη νη κάρεο έρνπλ ζηακαηήζεη. ηξαηησηηθέο
επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ αθφκε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πξφνδνο ζηελ
αλάπηπμε ηεο ηξαθηλήο αζηπλνκίαο, ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο θαη ηνπ λένπ ηξαθηλνχ
ζηξαηνχ. Ζ ζχλζεζε επίζεο, ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζέκα.
Οη δπλάκεηο ηεο Μ. Βξεηαλίαο θαη ηεο Πνισλίαο έρνπλ αλαπηπρζεί ζην λφηην Ηξάθ θαη
δηνηθνχλ εθείλεο ηηο πεξηνρέο, ελψ θαη άιια ζπκκαρηθά θξάηε πξνζθέξνπλ ηηο δπλάκεηο
ηνπο ζηηο παξαπάλσ δπλάκεηο. Απηήλ ηε ζηηγκή 19 ζπκκαρηθέο δπλάκεηο βξίζθνληαη ζην
έδαθνο ηνπ Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ...ε
δεκηνπξγία ηνπ λένπ Ηξαθηλνχ ηξαηνχ πξνρσξάεη. Σν ζρέδην πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία
ηξηψλ (3) κεξαξρηψλ πνπ ζα εδξεχνπλ θνληά ζηηο πεξηνρέο ηεο Mosul, ηεο Baghdad θαη
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ηεο Basra… »993. ηελ έθζεζή ηνπ, ν ηξαηεγφο δελ αλαθέξεη θαζφινπ ην δήηεκα
ηεο εχξεζεο ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, ελψ θάλεη ηδηαίηεξε κλεία
ζηα ππφινηπα θξάηε ηνπ «άμνλα ηνπ θαθνχ».
Μέρξη ην θζηλφπσξν ηνπ 2003, νη ακεξηθαληθέο δπλάκεηο ππέθεξαλ απφ
ζπλερηδφκελεο θαη θιηκαθνχκελεο επηζέζεηο βίαο. Μέζα ζε έμη κήλεο, κεηά ηελ ιήμε
ησλ επηρεηξήζεσλ, 222 ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο έραζαλ ηε δσή ηνπο ζε ηπθιέο
βνκβηζηηθέο επηζέζεηο, κε ηε βία λα απμάλεηαη ζπλερψο. Μφλν ηελ ηειεπηαία κέξα
ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2003, ν θαηάινγνο ησλ αλζξψπηλσλ απσιεηψλ ησλ ΖΠΑ έθηαζε
ζηνπο 82 λεθξνχο, ρεηξφηεξα θαη απφ ηνπο κήλεο ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή ηνλ
Μάξηην θαη Απξίιην ηνπ 2003, φηαλ ε ζηξαηησηηθή απνζηνιή «Απειεπζέξσζε ηνπ
Ηξάθ» είρε επηηπρία.
ηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2003, νη ακεξηθαληθέο δπλάκεηο εληνπίδνπλ θαη
ζπιιακβάλνπλ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε, αληάκ Υνπζεΐλ. Ο ηειεπηαίνο ήηαλ θξπκκέλνο
κέζα ζε κία ζπειηά θνληά ζην Tikrit. Ζ ζχιιεςε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε
θαηαδεηνχκελνπ απφ ηηο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο ζα απνηεινχζε, φπσο ήιπηδαλ νη
αμησκαηνχρνη ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, θαη ην ηέινο ηεο ηξαθηλήο αληίζηαζεο. ην φλνκα
ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηψλ, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο,
George W. Bush δήισλε ζε δηάγγεικα ηνπ: «...ε ζχιιεςε απηνχ ηνπ άληξα απνηειεί
απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο θίλεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ειεχζεξνπ Ηξάθ. εκαηνδνηεί
ην ηέινο ηνπ δξφκνπ ηνπ (ηνπ αληάκ), αιιά θαη φισλ απηψλ πνπ ζπζηάζηεθαλ θαη
ζθνηψζεθαλ ζην φλνκά ηνπ. ...έρσ έλα κήλπκα πξνο ηνπο ηξαληθνχο πνιίηεο: Γελ
ρξεηάδεηαη λα θνβάζζε πηα ην λφκν ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.

Όινη νη Ηξαθηλνί πνπ

βξίζθνληαη κε ην κέξνο ηεο δεκνθξαηίαο, βξίζθνληαη κε ην κέξνο ησλ ληθεηψλ. Οη
ζηφρνη ηεο ζπκκαρίαο καο είλαη ίδηνη κε ηνπο ζηφρνπο ζαο, θπξηαξρία γηα ηε ρψξα ζαο,
ζεβαζκφ γηα ηε κεγάιε θνπιηνχξα ζαο θαη γηα θάζε Ηξαθηλφ πνιίηε, ηελ επθαηξία γηα
κηα θαιχηεξε δσή....έρσ επίζεο έλα κήλπκα γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο: ε ζχιιεςε ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ δελ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο βίαο ζην Ηξάθ. Αθφκε εξρφκαζηε
αληηκέησπνη κε ηξνκνθξάηεο πνπ ζπλερίδνπλ λα ζθνηψλνπλ αζψνπο απφ ην λα δερηνχλ
ηελ άλνδν ηεο δεκνθξαηίαο ζηε θαξδηά ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Απηνί νη άλζξσπνη
απνηεινχλ άκεζε απεηιή γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο θαη ζα εηηεζνχλ. Έρνπκε θηάζεη ζε
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απηήλ ηε ζηηγκή κέζα απφ ζπληνληζκέλε, ζπγθξνηεκέλε δξάζε θαη κέζσ ηεο ππνκνλήο.
Καη κε απηήλ ηε ζηξαηεγηθή ζα πξνρσξήζνπκε θαη ζην κέιινλ. Ο πφιεκνο θαηά ηεο
ηξνκνθξαηίαο είλαη έλαο δηαθνξεηηθφο πφιεκνο, πνπ ππνινγίδεηαη κε ζχιιεςε πξνο
ζχιιεςε, θειί πξνο θειί, λίθε πξνο λίθε. Ζ αζθάιεηά καο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο
επηκνλήο θαη ηεο πίζηεο καο ζηελ επηηπρία ηεο ειεπζεξίαο. Καη νη ΖΠΑ δελ ζα
ππνρσξήζνπλ κέρξη απηφο ν πφιεκνο λα θεξδεζεί»994.
Χζηφζν, ε βία ζην Ηξάθ θαη νη επηζέζεηο θαηά ησλ Ακεξηθαλψλ θαηαθηεηψλ
πηα θαη φρη απειεπζεξσηψλ, απμήζεθε δξακαηηθά. Μηα απφ ηηο πην πνιχλεθξεο
επηζέζεηο ήηαλ απηή θαηά ησλ πνιηηηθψλ Κνπξδηθψλ θνκκάησλ ζην Ηξάθ, ελψ ζηα
κέζα Μαξηίνπ ηνπ 2004, αθξηβψο 30 κήλεο κεηά ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ
2001, 10 ηξέλα ζηε Μαδξίηε ρηππήζεθαλ απφ επηζέζεηο απηνθηνλίαο, ζθνηψλνληαο
200 άηνκα θαη ηξαπκαηίδνληαο 1.700, αθήλνληαο ηε δηεζλή θνηλφηεηα παγσκέλε.
Μεηά απφ απηήλ ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, ε Ηζπαλία απνρσξεί απφ ην Ηξάθ.
ηνηρεία ηεο Al Qaeda είλαη πιένλ εκθαλή ζην Ηξάθ. Ζ εηξσλεία είλαη φηη πξηλ ηνλ
πφιεκν, δελ ππήξραλ δξάζεηο ηεο πην πεξηδήηεηεο παγθφζκηαο ηξνκνθξαηηθήο
νξγάλσζεο ζην έδαθνο ηνπ Ηξάθ, φζν θαη αλ ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο Bush, αιιά θαη
ν ίδηνο ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο επέκελε γηα θάηη ηέηνην. Μεηά ηνλ πφιεκν θαη ηελ
πηψζε ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ, ην Ηξάθ έρεη γίλεη ην θέληξν ησλ βνκβηζηηθψλ
επηζέζεσλ, ε αλαξρία θαη ε αζηάζεηα, εμαθνινπζνχλ λα θπξηαξρνχλ, παξά ηελ
παξνπζία ησλ ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ.

3. πκπεξάζκαηα
Δίλαη πξνθαλέο φηη νη πηζαλέο αηηηνινγήζεηο γηα ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ
ηεο θπβέξλεζεο ηνπ George W. Bush, πεγάδνπλ απφ ηνλ παλαλζξψπηλν ηδενινγηθφ
καλδχα ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αλζξψπηλεο επηζπκίαο γηα ηε
ιχηξσζε απφ έλα ηπξαλληθφ θαζεζηψο, φπσο απηφ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζην Ηξάθ.
Μέζα απφ ηνπο ιφγνπο θαη ηα δηαγγέικαηα ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ, George W.
Bush, είλαη ζαθήο ν πεξηθεξεηαθφο εγεκνληθφο ξφινο ησλ ΖΠΑ. Οη ΖΠΑ απνηεινχλ
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ηε κνλαδηθή ππεξδχλακε, ε νπνία ζηεξίδνληαο ηνπο αγψλεο γηα ηελ παγθφζκηα
εηξήλε, ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο
ειεπζεξίαο, πξνσζεί ηα ζπκθέξνληά ηεο αλά ηελ πθήιην. Οη επηζέζεηο ηεο 11εο
επηεκβξίνπ 2001 απνηέιεζαλ ηνλ λέν ηδενινγηθφ παλαλζξψπηλν αγψλα ηεο
κνλαδηθήο ππεξδχλακεο. ην φλνκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ν
Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W. Bush, θαη ε θπβέξλεζή ηνπ, επηιέγνπλ λα
παξεκβαίλνπλ φρη κφλν φπνπ θξίλνπλ φηη ζίγνληαη ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα, αιιά
αθφκε θαη εθεί πνπ κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ηε θπξηαξρία ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη
θνπιηνχξαο. Αθφκε θαη κεηά ηελ πηψζε ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ, ν Ακεξηθαλφο
πξφεδξνο δηαθεξχηηεη φηη νη ΖΠΑ δελ έρνπλ ζθνπφ κφλν λα ακχλνληαη θαηά ηεο
ηξνκνθξαηίαο. Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο ησλ ΖΠΑ είλαη λα πξνσζήζνπλ ηηο αμίεο
εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο, πξνθεηκέλνπ νη άλζξσπνη ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε
λα ηάζζνληαη αλνηθηά θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο.
Ο εγεκνληθφο ξφινο ησλ ΖΠΑ, αιιά θαη ε επζχλε αλάιεςεο πξνιεπηηθήο
δξάζεο δηαθαίλεηαη πιένλ θαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο Bush λα
δηαζθνξπίζεη ζε φια ηα έζλε ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο George W. Bush, αλαθέξεη ζηηο 21 Μαΐνπ
2003: «...ε Ακεξηθή δελ ζα δεηιηάζεη ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο παγθφζκηαο ηξνκνθξαηίαο...
ζα θπλεγήζνπκε ηνπο ηξνκνθξάηεο ζε θάζε θξπθφ ζεκείν ηεο Γεο, θαη έρνπκε θάλεη
ζεκαληηθή πξφνδν. ρεδφλ ηα κηζά απφ ηα ζηειέρε ηεο Al Qaeda έρνπλ ζπιιεθζεί ή
ζθνησζεί.... ην λα βνεζάο θαηαπηεζκέλεο ρψξεο λα θεξδίζνπλ ηνλ πινχην θαη ηελ
επεκεξία γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηνπο είλαη ζεκαληηθνί πνιηηηθνί θαη αλζξσπηζηηθνί
ζηφρνη...γηαηί ε Ακεξηθή αγαπάεη ηελ εηξήλε, ε Ακεξηθή ζα εξγάδεηαη πάληα θαη ζα
ζπζηάδεηαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ειεπζεξίαο...σο πνιίηεο πνπ ζεβφκαζηε ηα θνηλσληθά
δηθαηψκαηα, ππεξαζπηδφκαζηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ...»995.
Απηφ φκσο, ην νπνίν πξνβιήζεθε ζηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε, αιιά θαη
ζηε δηεζλή θνηλφηεηα δελ ήηαλ ην βίαην θαζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ν νπνίνο
βαζάληδε ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο ηνπ, νχηε θαη νη παλαλζξψπηλεο αμίεο πνπ
πξνσζνχλ νη ΖΠΑ. Σν επηρείξεκα πνπ ηαξαθνχλεζε ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε
ήηαλ ην γεγνλφο φηη κεηά ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, νη
ΖΠΑ βξίζθνληαλ ππφ θαζεζηψο θηλδχλνπ. Οη ηζρπξηζκνί φηη ηα φπια καδηθήο
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θαηαζηξνθήο πνπ θαηέρεη ν αληάκ Υνπζεΐλ απνηεινχλ άκεζε απεηιή γηα ηελ ίδηα
ηελ Ακεξηθή, ζπλέβαιαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ππνζηήξημεο ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηνλ
πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ.
ε ζπλέληεπμή ηνπ, ν αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Ακχλεο, Paul Wolfowitz,
ζεκεηψλεη φηη ην επηρείξεκα κε ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξάθ δελ ήηαλ ην
πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο ιήπηεο απνθάζεσλ:

«γηα

γξαθεηνθξαηηθνχο ιφγνπο, ζέζακε απηφ ην ζέκα, ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, γηαηί
πνιχ απιά ήηαλ ν κφλνο ιφγνο κε ηνλ νπνίν ν θαζέλαο ζπκθσλνχζε»996. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, Colin Powell, ζε ζπλέληεπμή ηνπ
ζηνπο New York Times, ζεκεηψλεη φηη ην επηρείξεκα κε ηα φπια καδηθήο
θαηαζηξνθήο ήηαλ ην θεληξηθφ ζέκα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θεξδίζεη ηε ζπλαίλεζε
ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ997. χκθσλα κε αξθεηνχο
αλαιπηέο, ε πξαγκαηηθή θαη άκεζε απεηιή ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ήηαλ ην
θπξίαξρν επηρείξεκα ηεο θπβέξλεζεο ηνπ George W. Bush, γηα ηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ:
«ε εθ ησλ πζηέξσλ αηηηνιφγεζε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, φηη νη Ηξαθηλνί πνιίηεο
είλαη θαιχηεξα ρσξίο ηνλ αληάκ, αγλνεί ην βαζηθφ ζησπεξφ γεγνλφο φηη δελ ζα
ππήξρε ν πφιεκνο, ρσξίο ην επηρείξεκα φηη ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξάθ
απνηεινχλ άκεζε θαη ζνβαξή απεηιή»998.
Με ηα κάηηα ζηξακκέλα ζην επηρείξεκα ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ
Ηξάθ θαη ηελ άκεζε απεηιή γηα ηηο ΖΠΑ, ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο, George W. Bush,
άθεζε ηνλ εαπηφ ηνπ εθηεζεηκέλν ζε ακθηβνιίεο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ κέιε ηεο
Γεξνπζίαο θαη ηνπ Κνγθξέζνπ. Ο Γεξνπζηαζηήο Carl Levin, θξηηηθάξεη ηε ζηάζε ηνπ
Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ ιέγνληαο πσο ην πξφβιεκα είλαη φηη ε θπβέξλεζε Bush πήξε
κηα απφθαζε λα δεκηνπξγήζεη κηα ιαλζαζκέλε αληίιεςε ζηελ θνηλή γλψκε, ζρεηηθά
κε ηελ ακεζφηεηα θαη ηε βαξχηεηα ηνπ επηρεηξήκαηνο φηη ην Ηξάθ απνηειεί απεηιή
γηα ηηο ΖΠΑ. Με ιίγα ιφγηα, ρσξίο λα ππάξρνπλ απηά ζηνηρεία απφ ηηο κπζηηθέο
θξαηηθέο ππεξεζίεο, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή φρη φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην
Ηξάθ, ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο Bush, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ηελ θνηλή γλψκε
θαη ηε δηεζλή θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ,
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παξαπιάλεζαλ ην θνηλφ, πξνβαίλνληαο ζε ηζρπξηζκνχο βεβαηφηεηαο ηεο χπαξμεο
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, αιιά παξάιιεια θαη ηε ζχλδεζε ηνπ αληάκ
θαη ηνπ Καζεζηψηνο Ba‘ath κε ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Al Qaeda999.
πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, George W. Bush,
πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ηελ απφ θαηξφ ιεθζείζα απφθαζή ηνπ (ρξνληθά
ακέζσο κεηά ηα ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2003), γηα πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ
θαη ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, πξνέβε ζε ζεκαληηθέο ζθφπηκεο
παξαπιαλήζεηο ηεο ακεξηθαληθήο θνηλήο γλψκεο, αιιά θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο.
Απηέο είλαη:
1. Ζ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ κε ηα ηξνκνθξαηηθά γεγνλφηα
ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, δεκηνπξγεί ηε ιαλζαζκέλε αληίιεςε φηη ε
θπβέξλεζε George W. Bush γηα λα επηκέλεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε έρεη
απηά ζηνηρεία πνπ επηβεβαηψλνπλ απηήλ ηε ζχλδεζε. ην βαζκφ πνπ ν
Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο γλψξηδε φηη ππάξρνπλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε
ηελ παξαπάλσ ζχλδεζε, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαπιάλεζε ηεο θνηλήο
γλψκεο θαη γηα ην αίζζεκα εθδίθεζεο πνπ θαιιηέξγεζε ζηνπο Ακεξηθαλνχο
πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ απφθαζή ηνπ γηα πφιεκν θαηά
ηνπ Ηξάθ.
2. Σν κνηίβν ησλ δειψζεσλ ησλ ζηειερψλ ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο
ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγή ππξεληθψλ φπισλ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ,
απνηειεί επίζεο έλα βαζηθφ ζηνηρείν ζπζηεκαηηθήο θαη πξνκειεηεκέλεο
παξαπιάλεζεο. ην βαζκφ πνπ ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο γλψξηδε φηη ππήξραλ
ακθηβνιίεο γηα ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο ππξεληθψλ φπισλ ζην Ηξάθ,
απέηπρε λα παξνπζηάζεη κηα αθξηβή θαη ηζνξξνπεκέλε ζέζε απέλαληη ζην
ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν θαη ζηνπο Ακεξηθαλνχο πνιίηεο. Αθφκε θαη αλ ν ίδηνο
ν George W. Bush ήηαλ βέβαηνο γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ φζσλ ππνζηήξηδε,
δελ ηνλ δηθαηνινγεί ε πξνζπάζεηά ηνπ λα παξαπιαλήζεη ηε ρψξα θαη ηνπο
πνιίηεο, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αληάκ λα παξάγεη ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα ππξεληθά φπια, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ πνιηηηθή
απνδνρή γηα ηνλ πφιεκν. ην βαζκφ πνπ ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο δελ είρε
πιήξε ελεκέξσζε γηα ηηο ακθηβνιίεο χπαξμεο ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο ζην
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Ηξάθ, ε επζχλε βαξαίλεη ηφζν ηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ φζν θαη
ην θπβεξλεηηθφ ηνπ επηηειείν.
3. ην βαζκφ πνπ ην θπβεξλεηηθφ επηηειείν ηνπ George W. Bush παξέρεη ζηνλ
ίδην ηνλ ακεξηθαλφ Πξφεδξν, αθαηξεηηθά, κφλν πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ
εληζρχνπλ ηελ απφθαζή ηνπ γηα πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, ν Ακεξηθαλφο
Πξφεδξνο δελ είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνο. Δίλαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θάζε
Πξνέδξνπ λα δεκηνπξγεί ζην θπβεξλεηηθφ ηνπ επηηειείν θαη ζηνπο ζηελνχο
ηνπ ζπκβνχινπο εθείλν ην πεξηβάιινλ, πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα έρεη ηελ
πιήξε θαη αλνηθηή ελεκέξσζε γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ θαη
γηα ηα νπνία πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξέο απνθάζεηο. Αλ νη ζχκβνπινη ηνπ
Πξνέδξνπ, αιιά θαη νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ πξνζπαζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα
θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα ηνπ Πξνέδξνπ, λα ηνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ
εληζρχνπλ ηελ ήδε ιεθζείζα απφθαζή ηνπ ζε έλα δήηεκα, αθφκε θαη αλ απηή
είλαη ιαλζαζκέλε, ηφηε απιά δελ εμππεξεηείηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ
ηξφπν ην εζληθφ ζπκθέξνλ, παξαπιαλάηαη ζθνπίκσο ε θνηλή γλψκε θαη
θπζηθά

ππάξρεη

δήηεκα

δεκνθξαηηθήο

δηαθπβέξλεζεο.

Οη

πνιίηεο

εκπηζηεχνληαη ηνλ Πξφεδξν, γηαηί δελ έρνπλ ηελ πιήξε ελεκέξσζε πνπ
ππνηίζεηαη

φηη

έρεη

ν

ηειεπηαίνο.

Αλ

ν

Πξφεδξνο

παξνπζηάδεη

δηαζηξεβισκέλα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο απνθάζεηο, φπσο ε
πεξίπησζε ελφο πνιέκνπ, ηφηε ππάξρεη ξήμε ηνπ δεκνθξαηηθνχ δεζκνχ
κεηαμχ Πξνέδξνπ θαη πνιηηψλ.

Απηφ ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηνπ

Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ George W. Bush, πνπ εμαπάηεζε ηφζν ην Κνγθξέζν,
φζν θαη ηνπο Ακεξηθαλνχο πνιίηεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηνπο πείζεη γηα
ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ.
4. Οη ηζρπξηζκνί ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ρεκηθψλ θαη
βηνινγηθψλ φπισλ απφ ην Ηξάθ, αθφκε θαη ζην έδαθνο ησλ ΖΠΑ, νη νπνίνη
ππνζηεξίδνληαλ θαη απφ πςειφβαζκα ζηειέρε ησλ ακεξηθαληθψλ κπζηηθψλ
ππεξεζηψλ, αιιά θαη απφ ηνπο επηζεσξεηέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηε
θπβέξλεζε Clinton, απνηεινχλ επίζεο κηα ππεξεθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Ζ πεπνίζεζε φηη ν ίδηνο ν Ηξαθηλφο εγέηεο δελ δίζηαζε
λα ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα φπια θαηά ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ ηνπ ζην
παξειζφλ, έξρεηαη λα εληζρχζεη ηελ αληίιεςε ησλ Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ
απνθάζεσλ φηη θάηη ηέηνην κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη ζην κέιινλ θαη
κάιηζηα θαη εθηφο ηξαθηλνχ εδάθνπο θαη ζπλεπψο λα θνβίζεη ηελ θνηλή
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γλψκε φηη, αλ δελ πξνβνχλ νη ΖΠΑ ζε πφιεκν θαηά ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ
αληάκ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ αθνπιίζνπλ, ην δήηεκα ηεο εζληθήο αζθάιεηαο
ησλ ΖΠΑ παξακέλεη.
Απφ φια ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε απφθαζε ηνπ
Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ, George W. Bush, γηα πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ δελ αθνινχζεζε
ηνλ ίδην δξφκν γηα ηελ απφθαζε γηα ηνλ πφιεκν θαηά ησλ Taliban θαη ηεο Al Qaeda,
ζην Αθγαληζηάλ. Ακέζσο κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, ν
Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο θάιεζε ηελ νκάδα ηνπ εζληθνχ ζπκβνπιίνπ αζθαιείαο,
άθνπζε ηηο απφςεηο ηνπο θαη πήξε ηηο απνθάζεηο γηα ην πψο ζα πξνβεί ζε πφιεκν ζην
Αθγαληζηάλ.
ε αληίζεζε, ε απφθαζε γηα πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, ήηαλ κηα απφθαζε πνπ
έιαβε αξρηθά ν πξφεδξνο George W. Bush, θαη ζηε ζπλέρεηα ελεκέξσζε ηνπο
ζπκβνχινπο ηνπ θαη ην εζληθφ ζπκβνχιην αζθαιείαο γηα ην πψο ζα πξαγκαηνπνηεζεί
απηή ηνπ ε απφθαζε. Απηφ πνπ ελδηέθεξε πξσηίζησο, ηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν είλαη
φηη ζα πξνέβαηλε ζε πφιεκν γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ κε νπνηνδήπνηε
θφζηνο. Σν θπβεξλεηηθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ ζα
ζρεδίαδε ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, ρσξίο φκσο πξνεγνπκέλσο λα έρεη ελεκεξψζεη
επίζεκα ηνλ ίδην ηνλ George W. Bush γηα ηα θφζηε θαη ηα νθέιε κηαο ρεξζαίαο
εθζηξαηείαο θαηά ηνπ Ηξάθ. Οπζηαζηηθά, ν ίδηνο ν Πξφεδξνο δελ ππνιφγηδε θάηη
ηέηνην. Πεξηζζφηεξν αζρνιήζεθε κε ην πψο ζα πξέπεη λα πείζεη ηελ ακεξηθαληθή
θνηλή γλψκε, αιιά θαη ηε δηεζλή θνηλφηεηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο πνιέκνπ θαηά
ηνπ Ηξάθ θαη κε ηνλ ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο, παξά κε θάηη
άιιν. Τπήξμαλ ζεκαληηθέο παξαιείςεηο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ.
Απηέο είλαη:
1. Γελ ππήξρε νινθιεξσκέλν ζρέδην αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Ηξάθ, ακέζσο
κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Καζεζηψηνο Ba‘ath απφ ηελ εμνπζία ηνπ
Ηξάθ.
2. Γελ ππήξρε κέξηκλα ή αθφκε θαη ζρέδην γηα ηελ πεξίπησζε καθξνρξφληαο
παξακνλήο ησλ ακεξηθαληθψλ θαη ζπκκαρηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζην Ηξάθ.
Ο George W. Bush δελ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ πξννπηηθή γηα κε γξήγνξε
απεκπινθή ησλ Ακεξηθαλψλ απφ ην Ηξάθ θαη γηα ηελ πηζαλή χπαξμε
θαηνρήο ησλ ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ. Καη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ
ηηο πξνζπάζεηεο, εθ ησλ πζηέξσλ, απνζηνιήο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ
ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζην Ηξάθ, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο θαη
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ηεο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή. Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε είλαη φηη ην ράνο
πνπ αθνινχζεζε ηελ πηψζε ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ,
αλάγθαζε ηειηθά ηηο ΖΠΑ λα παξακείλνπλ πεξηζζφηεξν απφ έλαλ ρξφλν,
φπσο αξρηθά ππνιφγηδαλ. Οη βνκβηζηηθέο ελέξγεηεο θαηά ησλ Ακεξηθαλψλ
πιένλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ απμάλνληαλ κέξα κε ηε κέξα. Μέρξη ην
θζηλφπσξν ηνπ 2003, νη ακεξηθαληθέο δπλάκεηο ππέθεξαλ απφ ηέηνηνπ
είδνπο ηπθιά ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα. Έμη κφιηο κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο
επηρείξεζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ, 222 ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο
ζθνηψζεθαλ ζην Ηξάθ. Ζ βία θιηκαθψλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2003,
παξάιιεια κε ηε ζπλέρηζε ηεο

παξακνλήο

ησλ ακεξηθαληθψλ

ζηξαηεπκάησλ ζην Ηξάθ.
3. Γελ ππήξρε πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ αζθαιή δεκηνπξγία κηαο λέαο
ηξαθηλήο θπβέξλεζεο. Δλψ, γίλεηαη ιφγνο απφ ηνλ ίδην ηνλ Ακεξηθαλφ
Πξφεδξν θαη ηα ζηειέρε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα
εθινγήο κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο ζην Ηξάθ,
δελ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κεηά ηε πηψζε ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα κηα ηέηνηα θίλεζε.
4. Ο ίδηνο ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο δελ ιάκβαλε ππφςε ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο
ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ εμέθξαδαλ ακθηβνιίεο γηα ηελ ππαξθηή
ζχλδεζε ηεο Al Qaeda κε ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ, φπσο επίζεο θαη γηα ην
πξφγξακκα παξαγσγήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο εθηηκήζεηο ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ (National
Intelligence Estimate), ηνλ Οθηψβξην ηνπ 20021000. Ζ χκβνπινο ηνπ
Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ γηα Θέκαηα Αζθαιείαο, Condoleezza Rice,
αλαθέξεη φηη ε ίδηα δελ γλψξηδε γηα ηηο παξαπάλσ ακθηβνιίεο,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηνλ George W. Bush1001.
5.

Απφ ηελ άιιε, θπβεξλεηηθά ζηειέρε, ππέξκαρνη ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ
Ηξάθ, ήηαλ ηφζν ζίγνπξνη γηα ηελ χπαξμε άκεζεο απεηιήο απφ ην Ηξάθ
πξνο ηηο ΖΠΑ, πνπ πξνζπαζνχζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ, λα πηέζνπλ, αιιά
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θαη λα παξαιείςνπλ, αλ είλαη δπλαηφ, ηε δηαδηθαζία πιεξνθφξεζεο απφ
ηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηε πεπνίζεζε ηεο
αλαγθαηφηεηαο ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
απνηειεί ε πιεξνθφξεζε πνπ είραλ νη ΖΠΑ απφ ηηο κπζηηθέο γαιιηθέο
ππεξεζίεο απφ ην ίδην ην Καζεζηψο ηνπ αληάκ, ηνλ Τπνπξγφ
Δμσηεξηθψλ ηνπ Ηξάθ, Naji Sabri. Ο ηειεπηαίνο είρε δειψζεη φηη ν αληάκ
Υνπζεΐλ δελ δηαζέηεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, θαη ηδηαίηεξα ππξεληθά,
αθνχ φια έρνπλ ήδε θαηαζηξαθεί, ακέζσο κεηά ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ. Απηφ ζήκαηλε φηη ν αληάκ κπινθάξηδε κε ηελ χπαξμε ή φρη
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, πξνθαλψο γηα λα εθθνβήζεη ηα γεηηνληθά
θξάηε ζηε Μ. Αλαηνιή1002.
Σν εξψηεκα πνπ παξακέλεη θαη απαζρνιεί πνιινχο αλαιπηέο είλαη ηειηθά
πνηνο ήηαλ ν βαζηθφο ιφγνο απηήο ηεο επέκβαζεο απφ ηε πιεπξά ησλ Ακεξηθαλψλ
αμησκαηνχρσλ. Αλακθίβνια, ε λενζπληεξεηηθή ζρνιή ζθέςεο κε θπξίαξρνπο
εθθξαζηέο ηεο, ηνλ Paul Wolfowitz, Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, ηνλ Dick
Cheney, Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο George W. Bush θαη ηνλ Τπνπξγφ Ακχλεο,
Donald Rumsfeld, έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ
George W. Bush, λα πξνρσξήζεη ζε πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ. Απφ ηε πιεπξά ησλ
λενζπληεξεηηθψλ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ George W. Bush, o ζηφρνο ήηαλ ε
εμππεξέηεζε ησλ δσηηθψλ ελεξγεηαθψλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ θαζψο θαη ε
πξνψζεζε

ησλ

δπηηθψλ

ακεξηθαληθψλ

αμηψλ,

κέζσ

ηεο

πξνζπάζεηαο

εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο ηεο Μ. Αλαηνιήο. Σν Ηξάθ ζα
απνηεινχζε ην παξάδεηγκα ηεο νκαιήο κεηάβαζεο απφ ηε ηπξαλλία ζηε δεκνθξαηία,
πνπ ζα κπνξνχζαλ ελ ζπλερεία λα αθνινπζήζνπλ φια ηα ππφινηπα αξαβηθά θξάηε
ηεο πεξηνρήο1003.
Ο εγεκνληθφο θαη θπξίαξρνο ξφινο ησλ ΖΠΑ θαίλεηαη λα θαιχπηεηαη απφ ην
ηδενινγηθφ πέπιν ηνπ παλαλζξψπηλνπ αγψλα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο
ειεπζεξίαο θαη ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο. Αθφκε θαη ην επηρείξεκα ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαίλεηαη λα δίλεη ζηελ θπξίαξρε πεξηθεξεηαθή
δχλακε ησλ ΖΠΑ, ηελ ηζρχ λα επεκβαίλεη, χζηεξα απφ ζπιινγηθή δξάζε ή αθφκε θαη
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κνλνκεξψο, αθφκε θαη πξνιεπηηθά, φπνπ ζίγνληαη φρη κφλν ηα εζληθά ηεο
ζπκθέξνληα, αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ.
Τπάξρνπλ αλαιπηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην θίλεηξν γηα ηελ απφθαζε
πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ήηαλ ην πεηξέιαην θαη
γεληθφηεξα νη πινχζηεο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ Ηξάθ. Αλακθίβνια νη
πεηξειαηνπεγέο

ζηα

εδάθε

ηνπ

Ηξάθ

απνηεινχλ

έλα

θεληξηθφ

δήηεκα

γεσζηξαηεγηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα θάζε ππεξδχλακε. Σν 2002, ην Ηξάθ θαηείρε ην
11% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη ην ¼ ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ
πεηξειαίνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Σα έζνδα απφ ηελ
εθκεηάιιεπζε ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθά γηα ην Καζεζηψο
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Δπίζεο, ηα πεηξέιαηα ηνπ Ηξάθ απνηέιεζαλ θαη ηελ
αηκνκεραλή ηνπ ηξαθηλνχ ζηξαηνχ κεηά ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ.
Αλαθνξέο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ James A. Baker III θαζψο θαη ηνπ πκβνπιίνπ
Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ησλ ΖΠΑ, ζεκεηψλνπλ φηη ε χπαξμε ελφο ηξαθηλνχ θξάηνπο
πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ πινπηνπαξαγσγηθφ πινχην ηεο ρψξαο, λα
ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε δηεζλείο πεηξειατθέο εηαηξίεο θαη νκίινπο θαη λα
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΟPEC ζα ήηαλ έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ απφθαζε ηεο
θπβέξλεζεο Bush γηα πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ. Ζ εθινγή κηαο ηξαθηλήο θηινδπηηθήο
θπβέξλεζεο νπσζδήπνηε ζα δηαζθάιηδε ηα ελεξγεηαθά ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ, αιιά
θαη ησλ Δπξσπαίσλ ζπκκάρσλ ηνπο. Χζηφζν, δελ είλαη μεθάζαξν φηη ε απφθαζε ηνπ
George W. Bush γηα πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, ακέζσο κεηά ηνλ πφιεκν ζην
Αθγαληζηάλ, ιήθζεθε γηα ηελ εμππεξέηεζε πξσηαξρηθά απηνχ ηνπ ζθνπνχ. ηφρνο
ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ην 2003 θαη κεηά ήηαλ πξάγκαηη ε
δεκηνπξγία ελφο θεληξψνπ Ηξάθ, ζην νπνίν κηα ηζρπξή θπβέξλεζε ζηε Βαγδάηε ζα
δηαρεηξίδεηαη ηα πεηξέιαηα ηνπ Ηξάθ. Γηα απηφ ην ιφγν θαη ν Bremer, πνπ ήηαλ
Τπεχζπλνο γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ηξάθ, κε λφκν ηεο κεηαβαηηθήο δηνίθεζεο
κπιφθαξε ηηο πξνηάζεηο ησλ Κνχξδσλ γηα πεξηθεξεηαθή δηαρείξηζε ησλ
πεηξειαηνπεγψλ ζηε πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ Ηξάθ1004.
Ο John J. Mearsheimer δίλεη ηε δηθή ηνπ ξεαιηζηηθή εξκελεία ζρεηηθά κε ηελ
απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ, George W. Bush, λα θαηαθχγεη ζε πφιεκν θαηά
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ηνπ Ηξάθ.

χκθσλα κε ηνλ ίδην, ζην βηβιίν ηνπ Why Leaders Lie, ππάξρεη ην

επηρείξεκα ηεο θηλδπλνινγίαο (Fearmongering), ην νπνίν ζθφπηκα ρξεζηκνπνηεί έλαο
εγέηεο, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηελ θνηλή γλψκε λα αθνινπζήζεη κηα απφθαζε. Ζ
θηλδπλνινγία πθίζηαηαη, φηαλ ν εγέηεο κηαο ρψξαο πξνβιέπεη κηα απεηιή γηα ην ίδην
ην θξάηνο ηνπ, αιιά νη απινί πνιίηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ αθφκε απηή
ηελ απεηιή. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, ν εγέηεο λα πξνζηαηεχζεη ην θνηλφ εζληθφ
ζπκθέξνλ απφ ηελ αλεξρφκελε κε νξαηή απεηιή, πξνβαίλεη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο
εμαπάηεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο. Ο ζθνπφο δελ είλαη λα εμαπαηεζνχλ νη πνιίηεο πξνο
εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο ελφο εγέηε, αιιά θαηά θαλφλα λα
επεξεαζηνχλ νη επηζηεκνληθνί θχθινη θαη νη αλαιπηέο πνπ πηζαλφλ λα
αληηιακβάλνληαη ηε ζπγθεθξηκέλε απεηιή γηα ην εζληθφ θνηλφ ζπκθέξνλ. πλεπψο, ν
εγέηεο θαη ην θπβεξλεηηθφ ηνπ επηηειείν πξέπεη λα εξγαζηνχλ πξνο απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε, δεκηνπξγψληαο κηα απεηιή ή αθφκε κεγηζηνπνηψληαο ηελ ήδε
ππάξρνπζα απεηιή, ηελ νπνία δελ αληηιακβάλνληαη νη πνιίηεο ή ζεσξνχλ φηη δελ
πθίζηαηαη. Ο απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα ζεηηθφ θιίκα ππνζηήξημεο
απέλαληη ζηε ιεθζείζα θπβεξλεηηθή απφθαζε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαη απφθαζε
γηα πφιεκν. Σν επηρείξεκα ηεο θηλδπλνινγίαο ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζε θαηξφ
εηξήλεο. Χζηφζν, κηα ηέηνηα πνιηηηθή επηινγή κπνξεί λα αζθεζεί θαη ζηα πξφζπξα
ελφο πνιέκνπ, αλ νη ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ θξίλνπλ φηη ν ιαφο ή ν ζηξαηφο
ηαιαληεχνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή απφθαζε θαηαθπγήο ελφο θξάηνπο ζε πφιεκν.
Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ην θπβεξλεηηθφ επηηειείν θξίλεη απαξαίηεηε ηελ
απφθαζε γηα πφιεκν, αιιά δελ έρεη ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε
γηα κηα ηέηνηα αλαγθαία δξάζε1005.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, o Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, George W. Bush,
ρξεζηκνπνίεζε ην επηρείξεκα ηεο θηλδπλνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνπο
Ακεξηθαλνχο πνιίηεο, αιιά θαη ηε δηεζλή θνηλφηεηα λα θαηαθχγνπλ ζε πφιεκν θαηά
ηνπ Ηξάθ, ηνλ Μάξηην ηνπ 2003. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο
θαη ην επηηειείν ηνπ πίζηεπαλ εηιηθξηλά φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ απνηεινχζε κηα
κεγάιε απεηιή πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζζεί, φζν γίλεηαη πην άκεζα. Σελ ίδηα φκσο
ζηηγκή ην επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ΖΠΑ, γλψξηδε φηη δελ ππήξρε θαη ην
απαξαίηεην θιίκα ελζνπζηαζκνχ ζηελ θνηλή γλψκε γηα ηελ άκεζε επέκβαζε ησλ
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ΖΠΑ ζην Ηξάθ. Δπηπιένλ, δελ ππήξρε ε απαξαίηεηε ζηήξημε, ηφζν απφ ην
ζηξαηησηηθφ επηηειείν, φζν θαη απφ ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν. Πξνθεηκέλνπ λα
μεπεξαζηεί απηή ε αξλεηηθή θαηάζηαζε, ε θπβέξλεζε George W. Bush, πξνέβε ζε
κηα εθζηξαηεία εμαπάηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ηελ απεηιή πξνεξρφκελε
απφ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ σο πξψηηζηε αλαγθαία επηινγή δξάζεο ηεο ακεξηθαληθήο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζηξαηεγηθή ζπκπεξηειάκβαλε κεζφδνπο απφθξπςεο,
παξαπιάλεζεο θαη θαηαζθεπήο ςεπδψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εμαπάηεζε ηεο
ακεξηθαληθήο θνηλήο γλψκεο, αιιά θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην επηρείξεκα ηεο θηλδπλνινγίαο, ε
θπβέξλεζε ηνπ George W. Bush πξνέβε ζηηο εμήο παξαπιαλήζεηο :
 Πξψηνλ, ε ππαξθηή ζχλδεζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο Al Qaeda κε ην
Καζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζην Ηξάθ. Ο Τπνπξγφο Ακχλεο, Donald
Rumsfeld, δήισλε ζηηο 27 επηεκβξίνπ 2002, φηη έρεη αηξάληαρηεο απνδείμεηο
φηη ν αληάκ δηαηεξεί ζηελέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Osama bin
Laden1006. ηε πξαγκαηηθφηεηα, φπσο παξαδέρηεθε κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ
Ηξάθ, ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2004, κηιψληαο ζην πκβνχιην Δμσηεξηθψλ ρέζεσλ,
«Απφ φηη γλψξηδα δελ ππήξρε θάπνηα ηζρπξή απφδεημε πνπ λα ζπλδέεη ηνλ
αληάκ κε ηνλ Osama bin Laden»1007. Παξφκνηα, ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ
ησλ ΖΠΑ, Colin Powell, ν νπνίνο ηζρπξηδφηαλ, πξηλ ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ
Ηξάθ, φηη ν Osama bin Laden δηαηεξεί ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ην Ηξάθ θαη φηη
ππάξρεη έλα απεηιεηηθφ πιέγκα κεηαμχ ηνπ Ηξάθ θαη ηνπ ηξνκνθξαηηθνχ
δηθηχνπ ηεο Al Qaeda, παξαδέρηεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2004, ηα εμήο: «Γελ έρσ
δεη πνηέ θάπνην ηζρπξφ ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηε ζχλδεζε απηή, σζηφζν,
πηζηεχσ φηη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο ηέηνησλ ζπλδέζκσλ είλαη εθηθηή θαη ήηαλ
ζπλεηφ λα ην ζθεθηνχκε θαη λα ιάβνπκε ππφςε ηε ζηηγκή πνπ δξάζακε»1008.
ηε πξαγκαηηθφηεηα ε θπβέξλεζε George W. Bush, είρε ηζρπξέο απνδείμεηο
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πξηλ ηνλ πφιεκν φηη ν αληάκ θαη ν Osama bin Laden δελ είραλ θακία
ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Κακία πεγή ηεο CIA θαη ηεο DIA
δελ απνδείθλπαλ ηελ χπαξμε ηεο παξαπάλσ ζχλδεζεο1009.
 Γεχηεξνλ, ε ππαξθηή ζχλδεζε ηνπ Ηξάθ κε ηελ θαηνρή θαη παξαγσγή φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο. Πξηλ ηνλ πφιεκν, αιιά θαη κεηά, νη Ακεξηθαλνί
αμησκαηνχρνη ηνπ θπβεξλεηηθνχ επηηειείνπ ηνπ George W. Bush, ζπλέρηδαλ
λα ππνζηεξίδνπλ κε ζηγνπξηά θαη βεβαηφηεηα ηελ χπαξμε απηήο ηεο ζρέζεο.
Τπήξραλ ζαθψο ζνβαξνί ιφγνη λα ππνζηεξίδνπλ φηη ν αληάκ δηαζέηεη
ρεκηθά θαη βηνινγηθά φπια, απφ εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο, σζηφζν δελ
ππήξραλ απηέο απνδείμεηο γηα ηελ θαηνρή απηψλ ησλ φπισλ ιίγν πξηλ ηελ
έλαξμε ηνπ πνιέκνπ. ηε πξαγκαηηθφηεηα, νη Donald Rumsfeld θαη Tommy
Franks είραλ ελεκεξψζεη ηνλ George W. Bush, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2002, ηφηε
πνπ ζρεδηαδφηαλ αθφκε ε επέκβαζε ζην Ηξάθ, ηα εμήο: «Κχξηε Πξφεδξε,
ςάρλνπκε γηα ηελ χπαξμε Scub ππξαχισλ, θαη άιισλ φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο εδψ θαη δέθα ρξφληα, θαη δελ έρνπκε βξεη αθφκε θάηη. πλεπψο
δελ κπνξνχκε λα πνχκε κε ζηγνπξηά αλ ππάξρνπλ ηέηνηα φπια»1010.
Δπηπιένλ, νχηε νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ είραλ αθξηβείο απνδείμεηο
φηη ην Ηξάθ θαηέρεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, ελψ ππήξρε θαη ε πεπνίζεζε
φηη ηειηθά νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ
χπαξμε απηήο ηεο ζχλδεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα, ηεο απεηιήο πνπ πξνθχπηεη
γηα ηηο ΖΠΑ θαη ηε δηεζλή θνηλφηεηα, ππεξεθηίκεζαλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ
ηξαθηλνχ θαζεζηψηνο ζηελ παξαγσγή φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθή. Ο
Γηεπζπληήο ηεο CIA, George Tenet, δήισλε ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ 2003:
«Πηζηεχνπκε

φηη

ην

Ηξάθ

δηαζέηεη

θνληθά

βηνινγηθά

φπια,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ άλζξαθα... αιιά δελ έρνπκε αθξηβείο πιεξνθνξίεο
γηα ηηο πνζφηεηεο απηψλ ησλ φπισλ ή πνχ αθξηβψο βξίζθνληαη ζην Ηξάθ...
παξαδέρνκαη

φηη

έρνπκε

ππεξεθηηκήζεη

ηελ

χπαξμε

φπισλ

καδηθήο

θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ... ην Ηξάθ ζθφπεπε λα αλαπηχμεη βηνινγηθά φπια, αιιά
1009
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δελ γλσξίδνπκε αλ ηειηθά είρε πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε παξαγσγή... (φζνλ
αθνξά ηα ρεκηθά φπια ν Tenet αλαθέξεη) ε θπβέξλεζε ηνπ αληάκ ζθφπεπε θαη
είρε ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξέςεη ηε βηνκεραληθή ρεκηθή παξαγσγή ηεο ρψξαο
ζε παξαγσγή ρεκηθψλ φπισλ... σζηφζν δελ έρνπκε αθφκε βξεη ηα φπια πνπ
ζέιακε... »1011.
Αο κελ μερλάκε φηη θαη νη επηζεσξεηέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην
δηάζηεκα πνπ ήηαλ ζην Ηξάθ, απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2002 κέρξη θαη ηνλ
Μάξηην ηνπ 2003, ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, δελ είραλ βξεη
απνδείμεηο χπαξμεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. Παξά ηελ έιιεηςε απηψλ
ζηνηρείσλ θαη απνδείμεσλ, ν Αληηπξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, Dick Cheney, δήισλε
ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2002: «δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ,
έρεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη είλαη ζε ζέζε λα ηα
ρξεζηκνπνηήζεη ελαληίνλ θίισλ καο, θαηά ζπκκάρσλ καο, αθφκε θαη ελαληίνλ
καο»1012.
ην

πκβνχιην

Αζθαιείαο

ησλ

Ζλσκέλσλ

Δζλψλ,

ζηηο

5

Φεβξνπαξίνπ 2003, ν Colin Powell, ζεκείσλε κε ζηγνπξηά φηη ν Ηξαθηλφο
εγέηεο δηαζέηεη βηνινγηθά φπια θαη κάιηζηα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγεη
αθφκε πεξηζζφηεξα. Λίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, ν ίδηνο ν Πξφεδξνο
ησλ ΖΠΑ, George W. Bush, δήισλε φηη ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ησλ
κπζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ ηξαθηλνχ
θαζεζηψηνο λα παξάγεη φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη αλαθεξφηαλ θπζηθά
ζηελ χπαξμε ζσιήλσλ αινπκηλίνπ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ νπξαλίνπ. Χζηφζν,
φπσο απνδείρηεθε ηειηθά, απηέο νη πιεξνθνξίεο ήηαλ αβάζηκεο. Γελ
γλσξίδνπκε κε αθξίβεηα πνηα ήηαλ ε πξφζεζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ γηα ηε
ρξήζε απηψλ ησλ ζσιήλσλ.
ηα ηέιε Μαΐνπ 2003, ιίγν κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, θαη ιίγν κεηά
ηα ιφγηα ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε αλαδήηεζεο
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, ν Τπνπξγφο Ακχλεο ησλ ΖΠΑ,
Donald Rumsfeld, ζε κηα απνθαιππηηθή ηνπ ζπλέληεπμε παξαδέρεηαη φηη ην
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Ηξάθ κπνξεί λα κε δηέζεηε πιένλ φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο: «Γελ
γλσξίδνπκε ηη έρεη ζπκβεί, είλαη επίζεο πηζαλφ (ε θπβέξλεζε ηνπ αληάκ), λα
απνθάζηζε λα ηα θαηαζηξέςεη πξηλ ηε ζχγθξνπζε»1013. Απηφ ην νπνίν δελ
αλαθέξεηαη είλαη πφηε αθξηβψο ηα φπια απηά έρνπλ θαηαζηξαθεί, ακέζσο
πξηλ ηνλ πφιεκν ή αξθεηφ ρξφλν λσξίηεξα, φπσο ππνζηήξηδαλ Ηξαθηλνί
αμησκαηνχρνη.

Κάηη ηέηνην έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, γηαηί αλ ηζρχεη ε

θαηαζηξνθή ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξάθ πξηλ ηνλ πφιεκν, ηφηε
απνδεηθλχεηαη ε εμαπάηεζε ηεο ακεξηθαληθήο θνηλήο γλψκεο, ηεο δηεζλνχο
θνηλφηεηαο, αιιά θαη ηνπ ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ.
Σν πεξίεξγν είλαη φηη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003, ζε ζπλάληεζε ηνπ
Τπνπξγηθνχ

πκβνπιίνπ,

ν

ίδηνο

ν

Πξφεδξνο

George

W.

Bush,

εμαθνινπζνχζε λα πηζηεχεη αθξάδαληα ζηελ χπαξμε ησλ φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξάθ, παξφιν πνπ ε αληίζηξνθε κέηξεζε είρε μεθηλήζεη θαη
πνιιά ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο είραλ ήδε αξρίζεη λα πηζηεχνπλ φηη ην
επηρείξεκα ηεο χπαξμεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, θινληδφηαλ:
«Σν Ηξάθ είρε πξφγξακκα παξαγσγήο φπισλ. Οη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο απέδεημαλ φηη ην Ηξάθ είρε ηέηνην πξφγξακκα. Δίλαη
απφιπηα πεπεηζκέλνο φηη ηε ζηηγκή πνπ ζα βξεζνχλ απηά ηα φπια ζα απνδεηρζεί
θαη ε χπαξμε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αμηνπηζηία απηήο ηεο ρψξαο
βαζίδεηαη ζηελ ηζρπξή καο ζέιεζε λα θάλνπκε ηνλ θφζκν πην εηξεληθφ....ζηελ
ηζρπξή καο ζέιεζε λα θάλνπκε ηα ειεχζεξα θξάηε λα είλαη πην αζθαιή, θαη ηελ
ηζρπξή καο επηζπκία λα δηαζθνξπίζνπκε ηελ ειεπζεξία. Καη νη Ηξαθηλνί πνιίηεο
είλαη ηψξα ειεχζεξνη θαη καζαίλνπλ ηα θαιά ηεο ειεπζεξίαο θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απ‟ απηήλ. ...ε ηζηνξία θαη ν ρξφλνο ζα απνδείμνπλ
φηη νη ΖΠΑ πήξαλ ηελ πην ζσζηή απφθαζε, ζηελ απειεπζέξσζε ησλ Ηξαθηλψλ
πνιηηψλ απφ ηα δεζκά ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ»1014.
 Σξίηνλ, πξνζπάζεηεο ζχλδεζεο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ κε ηηο ηξνκνθξαηηθέο
επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001.

Αμησκαηνχρνη ηεο ακεξηθαληθήο

θπβέξλεζεο George W. Bush, πξνζπαζνχζαλ κε θάζε ηξφπν, λα απνδείμνπλ
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έζησ θαη έκκεζα, φηη ν Ηξαθηλφο εγέηεο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηηο επηζέζεηο ηεο
11εο επηεκβξίνπ 2001. Ο ζηφρνο ήηαλ λα νδεγεζεί ε ακεξηθαληθή θνηλή
γλψκε ζε απηφ ην ιαλζαζκέλν ζπκπέξαζκα, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζεί
θαη ν πφιεκνο θαηά ηνπ Ηξάθ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ
πνιέκνπ, ζηα κέζα ηνπ Μαξηίνπ 2003, πεξίπνπ ην 50% ησλ Ακεξηθαλψλ
πνιηηψλ πίζηεπαλ φηη ν Ηξαθηλφο δηθηάηνξαο είρε ζπκκεηάζρεη ζηα γεγνλφηα
ηεο 11εο επηεκβξίνπ 20011015. Χζηφζν, δελ ππήξρε θάπνην ζηνηρείν
ζχλδεζεο ηνπ αληάκ κε ηηο επηζέζεηο ηηο 11εο επηεκβξίνπ 2001, φπσο πνιιά
ζηειέρε ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο, αιιά θαη ν ίδηνο ν Ακεξηθαλφο
Πξφεδξνο ππνζηήξηδαλ κε θάζε κέζν. Αθφκε θαη κεηά ηελ πηψζε ηεο
Βαγδάηεο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2003, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, George W. Bush,
ζπλέρηδε λα εληζρχεη ην ιαλζαζκέλν επηρείξεκα φηη ην Ηξάθ ζπλδέεηαη άκεζα
κε ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ν George W.
Bush, αλαθνίλσλε ηελ 1ε Μαΐνπ 2003, ηε ιήμε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ
απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ, δήισλε ζην ακεξηθαληθφ θνηλφ φηη ε κάρε ηνπ Ηξάθ
είλαη κηα κφλν λίθε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο παγθφζκηαο ηξνκνθξαηίαο, πνπ
μεθίλεζε ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2003. Ο πφιεκνο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο
ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα θξάηε πνπ ζπκκεηέρνπλ ή βνεζνχλ ή ππνθξχπηνπλ
ηξνκνθξάηεο, φπσο ήηαλ ην Ηξάθ.
Ο Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ, Dick Cheney, ν νπνίνο
έπαημε έλα θπξίαξρν ξφιν ζηελ ελίζρπζε απηνχ ηνπ ιαλζαζκέλνπ
επηρεηξήκαηνο, δήισζε ζηηο 14 επηεκβξίνπ 2003, φηη αλ νη ΖΠΑ
θπξηαξρήζνπλ ζην Ηξάθ, «ζα έρνπκε πξνθαιέζεη έλα βαξχ ρηχπεκα ζηελ
θαξδηά ηεο γεσγξαθηθήο βάζεο ησλ ηξνκνθξαηψλ, νη νπνίνη καο θξαηνχλ
νκήξνπο εδψ θαη πνιιά ρξφληα, αιιά θπξίσο κε ηα γεγνλφηα ηεο 11εο
επηεκβξίνπ»1016. Χζηφζν, γηα κηα αθφκε θνξά δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν
πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ζρέζε ηνπ αληάκ κε ηνλ Osama bin Laden, πφζν
κάιινλ κε ηελ ππνηηζέκελε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε ν Ηξαθηλφο εγέηεο ζηελ
Al Qaeda ζηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ. Πξνθαλψο, ην
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ιαλζαζκέλν απηφ επηρείξεκα ζηήξηδε ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, ν νπνίνο
θαηλφηαλ λα ράλεη ην έδαθνο ηεο λίθεο απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2003.
Δμάιινπ, ζηηο 18 επηεκβξίνπ 2003, ν ίδηνο ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο
δήισλε μεθάζαξα ζηνπο New York Times, ζε εξψηεζε δεκνζηνγξάθνπ, φηη
δελ ππήξρε ζρέζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ κε ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο
11εο επηεκβξίνπ: «φρη, δελ είρακε θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ν
αληάκ Υνπζεΐλ ήηαλ αλακεηγκέλνο κε ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ. Γελ
ππάξρεη ζέκα ζχλδεζεο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ κε ηελ Al Qaeda». Δπίζεκα,
εθπξφζσπνη ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ πνηέ δελ είραλ ππνζηεξίμεη φηη ν αληάκ
ζπκκεηείρε ζηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ. Ζ αλαθνξά φκσο, πνπ έθαλε
ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο ζηηο αξρέο Μαΐνπ 2003, φηη ν πφιεκνο ζην Ηξάθ ήηαλ
κέξνο ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, ππνθξχπηεη κηα ραιαξή βέβαηα
ζχλδεζε, ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξάθ.
Οη ΖΠΑ δελ ζα κπνξνχζαλ πιένλ λα αλέρνληαη, κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11εο
επηεκβξίνπ, ζπκπεξηθνξέο, φπσο απηή ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ή αθφκε θαη ηελ
πνιχ πηζαλή πεξίπησζε λα βξεζνχλ φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξάθ ζηα
ρέξηα ηεο Al Qaeda. Δπηρείξεκα πνπ δεκηνπξγνχζε παληθφ θαη θφβν ζε θάζε
ακεξηθάλν θαη επξσπαίν πνιίηε1017.
 Σέηαξηνλ, ε ππφζεζε φηη ν πφιεκνο θαηά ηνπ Ηξάθ ήηαλ ή έζραηε επηινγή ησλ
ΖΠΑ θαη φηη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε επίιπζε ηεο θξίζεο ζην Ηξάθ
κέζσ δηπισκαηηθψλ κεζφδσλ. O George W. Bush ελεκεξψλεη ηνλ Ηηαιφ
Πξσζππνπξγφ, Silvio Berlusconi ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2003, φηη δελ έρεη παξζεί
κηα ηέηνηα απφθαζε θαη ελεκεξψλεη ην ακεξηθαληθφ θνηλφ φηη ππάξρεη αθφκε
ρξφλνο, γηα λα απνθεπρζεί ν πφιεκνο θαη λα επηθξαηήζεη ε δηπισκαηηθή
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ Ηξάθ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν ίδηνο ν
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο είρε πάξεη ηελ απφθαζε λα πξνζθχγεη ζε πφιεκν θαηά
ηνπ Ηξάθ απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2002, θαη ίζσο θαη λσξίηεξα. Χζηφζν, ε
θνηλή γλψκε δελ ήηαλ έηνηκε λα απνδερηεί κηα ηέηνηα απφθαζε. Ζ απφθαζε
λα ηεζεί ην δήηεκα ηνπ αληάκ ζηα Ζλσκέλα Έζλε δελ ήηαλ γηα λα επηιπζεί
ην ζέκα ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν. Ζ πξνζθπγή ζην πκβνχιην Αζθαιείαο
απνηεινχζε γηα ηηο ΖΠΑ ηε δηπισκαηηθή θάιπςε θαη φρη ηελ απνθπγή ελφο
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πνιέκνπ ζην Ηξάθ. Δίλαη μεθάζαξν φηη ν George W. Bush είρε πάξεη ηελ
απφθαζε λα εθδηψμεη ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία κε ζηξαηησηηθή
επέκβαζε, αθφκε θαη αλ ν ρξφλνο ηεο επέκβαζεο δελ είρε θαζνξηζζεί.
Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αλαθνξέο πνπ ζεκεηψλνπλ φηη ν
George W. Bush ήζειε λα απνκαθξχλεη ηνλ αληάκ απφ ηελ εμνπζία κέζσ
ηεο ζηξαηησηηθή δξάζε, πξηλ απφ ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001. O
Ron Suskind αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ The Price of Loyalty: George W. Bush,
the White House, and the Education of Paul O‟ Neil, φηη ζην πξψην
πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο, ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2001, αλαθεξφηαλ ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Ηξάθ, θαη κάιηζηα ζηε δπλαηφηεηα ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο
ησλ ΖΠΑ ζην πιεπξφ ησλ αληηθξνλνχλησλ ζην Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα
εθδησρζεί ν αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία. ην δεχηεξν Δζληθφ
πκβνχιην Αζθαιείαο, ηελ 1ε Φιεβάξε 2001, ν Τπνπξγφο Ακχλεο, Donald
Rumsfeld πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζαλ νη ΖΠΑ λα
απνκαθξχλνπλ ηνλ αληάκ απφ ηελ ηξαθηλή εμνπζία1018. χκθσλα κε ηνλ
πξψελ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Paul O‘ Neill, ε θπβέξλεζε ηνπ George W.
Bush είρε ελδηαθέξνλ απφ αξθεηά λσξίο λα εθδηψμεη ηνλ αληάκ απφ ηελ
εμνπζία. Ο ίδηνο αλαθέξεη: «απφ ηελ αξρή, δνπιεχακε ηελ ππφζεζε θαηά ηνπ
αληάκ, θαη ςάρλακε λα βξνχκε ηξφπν λα ηνλ εθδηψμνπκε θαη λα θέξνπκε ην
Ηξάθ ζε έλα λέν αηψλα. Καη αλ ην θαηαθέξλακε απηφ, ζα έιπλε ηα πάληα. Όια
πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ηελ εχξεζε ελφο ηξφπνπ, ψζηε λα απνκαθξπλζεί ν
αληάκ. Απηή ήηαλ ε απαίηεζε ηνπ Πξνέδξνπ»1019.
Μεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο
εμέηαζε πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ πεξίπησζε ηνπ Ηξάθ. χκθσλα κε ηνλ Bob
Woodward, ηελ εκέξα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, ν Τπνπξγφο Ακχλεο ησλ
ΖΠA, Donald Rumsfeld, αλαξσηηέηαη αλ νη ΖΠΑ ζα κπνξνχζαλ ηψξα λα
ρηππήζνπλ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ, θαη φρη κφλν ηνλ Osama bin Laden. Με ηε
παξέκβαζε ηνπ Colin Powell, ε άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ Ηξάθ
κπαίλεη ζε δεχηεξε κνίξα1020. Ο Richard Clarke, Γηεπζπληήο ηεο
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Αληηηξνκνθξαηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, αλαθέξεη φηη ν Πξφεδξνο
George W. Bush ηνπ είπε ηξεηο θνξέο ζηηο 12 επηεκβξίνπ 2001, λα ςάμεη λα
βξεη ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ ηνλ αληάκ κε ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο
επηεκβξίνπ1021.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα γεγνλφηα ηεο 11εο
επηεκβξίνπ 2001, ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2001, ν αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο
Ακχλεο, Paul Wolfowitz, αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε πξνζθπγήο ζε πφιεκν
θαηά ηνπ Ηξάθ, ακέζσο κεηά ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα. Γχν κέξεο
λσξίηεξα, ν ίδηνο, έγξαςε έλα ζεκείσκα ζηνλ Donald Rumsfeld, ζχκθσλα κε
ην νπνίν αλέθεξε ηα εμήο: «αλ ππάξρεη έζησ θαη 10% πηζαλφηεηα λα βξίζθεηαη
ν αληάκ Υνπζεΐλ, πίζσ απφ ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ, πξσηαξρηθή
πξνηεξαηφηεηα καο πξέπεη λα είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε απηήο ηεο απεηιήο. Καη νη
πηζαλφηεηεο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ 1 ζηηο 10»1022.
Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζή καο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν Σξίηνο
Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ, έγηλε κε πξφζρεκα ην επηρείξεκα θαηαπνιέκεζεο ηεο
παγθφζκηαο ηξνκνθξαηίαο. Οπζηαζηηθά φκσο, πξαγκαηνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα
εθηειεζηεί ην έξγν πνπ πξηλ 12 πεξίπνπ ρξφληα είρε αθήζεη ζηε κέζε ν παηέξαο ηνπ
Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ, George W. H. Bush. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ
απφ ηελ εμνπζία ηνπ Ηξάθ δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο κηα
ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ησλ ΖΠΑ, ε νπνία ζα παξνπζίαδε, αιιά θαη ζα ππελζχκηδε
ην θχξνο θαη ηελ ηζρχ ηεο κνλαδηθήο ππεξδχλακεο ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα.
Δπηπιένλ, απηή ε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί,
ρσξίο ην ηδενινγηθφ θίλεηξν, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ζ ηξνκνθξαηία,
ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, ε Al Qaeda, ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο,
απνηέιεζαλ γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο πνιίηεο, αιιά θαη γηα ηε δηεζλή θνηλφηεηα ηηο
ιέμεηο θιεηδηά γηα ηελ ηδενινγηθή αηηηνιφγεζε νπνηαζδήπνηε πξνιεπηηθήο επέκβαζεο
ή ζχγθξνπζεο απφ ηε πιεπξά ησλ ΖΠΑ. Ζ θαηαζθεπή ή αθφκε θαη ε παξαπνίεζε
ζηνηρείσλ, ηφζν απφ ηα ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush φζν θαη απφ ηηο
κπζηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ, απνηέιεζε ηε βάζε ηεο εμαπάηεζεο ηεο θνηλήο
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γλψκεο, αιιά θαη ηελ αλάγθε άζθεζεο πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη απφθαζεο.
Δίλαη πιένλ μεθάζαξν, φπσο θάλεθε θαη κε ηε θαηάζηαζε ζην Ηξάθ κεηά ηε
ιήμε ηνπ πνιέκνπ, φηη ε λενζπληεξεηηθή θπβεξλεηηθή νκάδα ηνπ George W. Bush
πξνέβε ζηηο εμήο παξαλνήζεηο:
1. Οδήγεζε ηηο ΖΠΑ ζε κηα καθξνρξφληα παξακνλή θαη θαηνρή ζην Ηξάθ,
φπνπ ηα ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα πξνζπαζνχζαλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο
εαπηνχο ηνπο, παξά λα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηε ζηαζεξφηεηα θαη
επεκεξία ησλ Ηξαθηλψλ πνιηηψλ.
2. Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη δελ αληηιήθζεθαλ ηηο δπζθνιίεο ηεο
κεηάβαζεο απφ έλα θαζεζηψο δηθηαηνξίαο ζε έλα δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο
θαη κάιηζηα δπηηθνχ ηχπνπ, ελψ δελ ππήξρε θαη θάπνην ζρέδην δξάζεο.
Ήηαλ εληειψο νπηνπηζηηθφ λα πηζηεχνπλ ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο, αιιά
θαη ν ίδηνο ν George W. Bush φηη ε δεκνθξαηία δπηηθνχ ηχπνπ κπνξεί λα
επηηεπρζεί άκεζα θαη ρσξίο θφζηνο ζε πεξηνρέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, θαη
θπξίσο ζε θξάηε, φπνπ έρνπλ θπξηαξρήζεη επί ρξφληα δηθηαηνξίεο.
3. Γελ έιαβαλ ππφςε ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη θνζκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ
Αξάβσλ θαη Μνπζνπικάλσλ, κεηαμχ ηηηψλ, νπληηψλ θαη Κνχξδσλ,
θαζψο θαη κεηαμχ ηνπηθψλ θαζηψλ, ζηελ πεπνίζεζε ηνπο λα ρηίζνπλ κηα
θεληξψα

αληηπξνζσπεπηηθή

δεκνθξαηηθή

ηξαθηλή

θπβέξλεζε.

Τπνηίκεζαλ ηηο εζλνηηθέο δηαθνξέο θαη πνιηηηζκηθέο θνπιηνχξεο ηνπ
Ηξάθ. Πνιιέο θνηλφηεηεο ηνπ Ηξάθ παξακέλνπλ ζθεπηηθέο, ζρεηηθά κε ηε
δεκηνπξγία κηαο θπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εμνπζίεο ζα είλαη
ζπγθεληξσκέλεο ζηε Βαγδάηε.

Ζ θνηλφηεηα ησλ νπληηψλ αλαδεηά

αθφκε ηζρπξή εγεζία. Παξφιν πνπ πνιινί νπλίηεο ππέθεξαλ απφ ην
Καζεζηψο ηνπ αληάκ, νη εγέηεο ησλ πεξηνρψλ ηνπο ζπλεξγάδνληαλ κε ην
Καζεζηψο ηνπ Ba‘ath θαη ηψξα έξρνληαη ζε δχζθνιε ζέζε λα απνδερηνχλ
έλα εθινγηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα ηνπο ζέηεη νπζηαζηηθά ζην πεξηζψξην.
4. Παξαλφεζαλ ηηο πξνζέζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο, βαζηδφκελνη ζε
εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξάθ θαηά ησλ πνιηηψλ ηνπ. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο
ηεο Δζληθήο Έθζεζεο Πιεξνθνξηψλ, Iraq‟s Continuing Programs for
Weapons of Mass Destruction, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002, παξφιν πνπ
ρξνληθά πξηλ ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ ν Ηξαθηλφο εγέηεο δελ δηέζεηε
ππξεληθά φπια, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη ππνιφγηδαλ φηη ν αληάκ
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βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ παξαγσγή ηέηνησλ φπισλ. Δπηπξφζζεηα, νη
Ακεξηθαλνί ππνζηήξηδαλ φηη ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ν θηιφδνμνο
Ηξαθηλφο εγέηεο δελ είρε εγθαηαιείςεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηελ
παξαγσγή ηέηνησλ φπισλ, θαζψο απηή ε θίλεζε ζα ηνπ εμαζθάιηδε ηελ
πεξηθεξεηαθή θπξηαξρία ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη ζαθψο
ζα απνηεινχζε θιεηδί γηα ηηο ερζξηθέο ζρέζεηο κε ην Ηξάλ θαη ην Ηζξαήι.
Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη ζεσξνχζαλ φηη νη πξνζπάζεηεο ηνπ Ηξαθηλνχ
Καζεζηψηνο λα απνθεχγεη λα παξνπζηάζεη ζηνπ επηζεσξεηέο ηα
ελνρνπνηεηηθά ζηνηρεία, απνηειεί θίλεζε απφθξπςεο θαη επηβεβαίσζεο
ηεο ελνρήο ηνπ Ηξάθ, φζνλ αθνξά ηελ θαηνρή θαη παξαγσγή φπισλ
καδηθήο

θαηαζηξνθήο.

Παξάιιεια

αθνινπζνχλ

κηα

ζεηξά

απφ

ππεξεθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ φπισλ θαηά ησλ ΖΠΑ
θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, απφ ην ηξαθηλφ Καζεζηψο, δεκηνπξγψληαο έλα
θιίκα παληθνχ ζηελ θνηλή γλψκε.
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έθζεζεο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο
ακεξηθαληθήο Γεξνπζίαο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004, ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ
Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ απφ ην 1991 κέρξη ην 2003, ήηαλ ε ιήμε ησλ
θπξψζεσλ πνπ είραλ επηβιεζεί ζην Ηξάθ κεηά ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ (1990-91). Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ θπξψζεσλ, κέρξη θαη ηελ πηψζε ηνπ Καζεζηψηνο, αληαλαθιά ηηο
πξνζπάζεηέο ηνπ λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο
επηζεσξεηέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ νη θπξψζεηο,
θαη απφ ηελ άιιε, λα δηαηεξήζεη ηελ ηδέα ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Ηξαθηλνχ
Καζεζηψηνο

λα

παξάγεη

φπια

καδηθήο

θαηαζηξνθήο.

ηελ

πξαγκαηηθφηεηα, ν αληάκ πνηέ δελ πέηπρε απηή ηελ ηζνξξνπία. Παξφιν
πνπ ζην ηέινο πξνζπαζνχζε λα δψζεη φζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
κπνξνχζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηξνθή πνιιψλ φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο πνπ δηέζεηε, θπξίσο ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ, θαη φρη
ππξεληθψλ, ε ρξφληα πξνζπάζεηα απφθξπςεο θαη παξαπνίεζεο ζηνηρείσλ,
έδσζε ζηηο ΖΠΑ θαη ζηε δηεζλή θνηλφηεηα ηε βεβαηφηεηα ηεο ελνρήο ηνπ
Ηξάθ. Αθφκε θαη νη απνθαιχςεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο δελ ζηάζεθαλ
ηθαλέο λα πείζνπλ γηα ην αληίζεην. Σν ηξαθηλφ Καζεζηψο αληηιήθζεθε φηη
θαη κε ηα λέα ζηνηρεία, ε άξζε ησλ θπξψζεσλ δελ επηηεχρζεθε.

Ο

Ηξαθηλφο εγέηεο πίζηεπε φηη νη ΖΠΑ γλψξηδαλ φηη ην Ηξάθ δελ δηέζεηε
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πιένλ φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη φηη ην επηρείξεκα απηφ
ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξφζρεκα απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο γηα ηελ αλαηξνπή
ηνπ ίδηνπ ηνπ αληάκ απφ ηελ ηξαθηλή εμνπζία.
Γηα ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ ε θαιιηέξγεηα ηεο ηδέαο απφθηεζεο
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο έδηλε ζην Ηξάθ θαζαξά ζηξαηεγηθφ
πιενλέθηεκα επηβίσζεο. Ο Ηξαθηλφο εγέηεο πίζηεπε φηη αθφκε θαη ζηε
ξεηνξηθή αλάπηπμε απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο ζα κπνξνχζε λα εθθνβίζεη
ηα γεηηνληθά ερζξηθά θξάηε, θαη θπξίσο ζα κπνξνχζε λα βάιεη θξέλν ζηηο
θηιφδνμεο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ηνπ Ηξάλ. Οη κεηά ησλ πφιεκν έξεπλεο
ηεο CIA απέδεημαλ φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ δελ είρε πξνβεί ζε ζνβαξέο
πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ελφο πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο1023.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζέζεηο ηνπ Tariq Aziz θαζψο θαη
άιισλ πξψελ κειψλ ηνπ Ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο, ν αληάκ Υνπζεΐλ δελ
ζεσξνχζε ηηο ΖΠΑ σο άκεζε απεηιή θαη ερζξφ ηνπ Ηξάθ. Μάιηζηα, ν
Ηξαθηλφο εγέηεο ππνιφγηδε λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηηο ΖΠΑ, θάηη
φκσο πνπ πνηέ δελ έγηλε. Σε δεθαεηία ηνπ ‘90, ν αληάκ θαη ην θαζεζηψο
ηνπ Ηξάθ ζεσξνχζαλ φηη κηα δεχηεξε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ησλ ΖΠΑ
θαηά ηνπ Ηξάθ λαη κελ απνηειεί ζνβαξή απεηιή, αιιά δελ είρε πνιιέο
πηζαλφηεηεο λα ζπκβεί. χκθσλα κε έξεπλεο, ν αληάκ απέηπρε λα
αληηιεθζεί ηνπο ζθνπνχο ησλ Ακεξηθαλψλ, αιιά θπξίσο ηα ζπκθέξνληα
ησλ ΖΠΑ ζηε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, γηαηί ε ακεξηθαληθή
ζηξαηησηηθή παξνπζία είρε ήδε επηηεπρζεί. Δπίζεο, ν αληάκ απέηπρε λα
αληηιεθζεί ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ
2001 ζηελ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή.

4.Έιεγρνο Τπνζέζεσλ Δξγαζίαο
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2004, ζε αλαθνξά ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο Πιεξνθνξηψλ
ηεο ακεξηθαληθήο Γεξνπζίαο, γηα ηα ζηνηρεία πνπ βξέζεθαλ κεηά ηνλ Πφιεκν ηνπ

1023
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of Deception, Library of CIA, 23 May 2006, p.10, www.cia.gov.
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Ηξάθ, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηε ζχλδεζε ηνπ Ηξάθ
κε ηελ ηξνκνθξαηία απνδεηθλχνπλ φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα επξήκαηα ηεο
Δπηηξνπήο Πιεξνθνξηψλ (National Intelligence Estimate), ηα νπνία αλαθέξνληαη
ζηελ έθζεζε ηνπ Οθηψβξηνπ ηνπ 2002, είηε ππεξεθηηκήζεθαλ είηε δελ βαζίζηεθαλ ζε
έγθπξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο είηε απιά παξαπνηήζεθαλ1024. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη απνθαιππηηθά θαη ζπκβαδίδνπλ κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ
Δπηζεσξεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ,
ηα νπνία φκσο είρε απνξξίςεη ε CIA1025. Απηά είλαη ηα αθφινπζα:
 Σν Ηξάθ πξνζπαζνχζε λα απνθηήζεη ζσιήλεο αινπκηλίνπ πςειήο αληνρήο γηα
ρξήζε ζπκβαηηθψλ φπισλ (ξνπθεηψλ) θαη φρη γηα ηε δεκηνπξγία ππξεληθνχ
πξνγξάκκαηνο. Σν Ηξάθ εγθαηέιεηςε ην ππξεληθφ πξφγξακκα ην 1991, ελψ ε
ηθαλφηεηα ηνπ Καζεζηψηνο λα αλαβηψζεη έλα ηέηνην πξφγξακκα κεησλφηαλ
ζπλερψο. Γελ ππήξμε θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ πξνζπάζεηα
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ λα θηλεζεί πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Αξγφηεξα, ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2006, ζε έθζεζή ηεο ε CIA αλαθέξεη φηη πηζαλφλ ν αληάκ λα
έηξεθε θάπνηεο ειπίδεο γηα ηελ απφθηεζε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, αιιά
ππάξρνπλ αμηφπηζηεο ελδείμεηο πνπ θαλεξψλνπλ φηη ν ίδηνο είρε εγθαηαιείςεη
ηέηνηεο θηιφδνμεο αλαδεηήζεηο1026.
 Ο ηζρπξηζκφο ηεο Δζληθήο Έθζεζεο Δξεπλψλ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002, φηη ην
Ηξάθ απεγλσζκέλα πξνζπαζνχζε λα πξνκεζεπηεί κεηαιιεχκαηα νπξαλίνπ
απφ ηελ Αθξηθή, πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζην ππξεληθφ ηνπ
πξφγξακκα, είλαη εληειψο αβάζηκνο. ηηο 7 Μαξηίνπ 2003, πξηλ ηελ έλαξμε
ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ», νη επηζεσξεηέο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηελ έθζεζή ηνπο ζηε ζπλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο, ππνγξακκίδνπλ φηη ην έγγξαθν πνπ αλαθέξεη ηελ επαθή ηνπ
αληάκ κε εθπξνζψπνπο ηνπ Νίγεξα γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ Ηξάθ κε νπξάλην,
είλαη ακθηβφινπ πξνειεχζεσο, ελψ επηζεκαίλνπλ φηη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο
1024
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γηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ. Δπηπιένλ, ε Δηδηθή Δπηηξνπή
Δξεπλψλ ζην Ηξάθ δελ βξήθε θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ην Ηξάθ
αγφξαζε νπξάλην απφ ηελ Αθξηθή. Σν κφλν πνπ βξέζεθε ήηαλ κηα αλαθνξά
ηεο Πξεζβείαο ηνπ Ηξάθ ζην Νατξφκπη ηεο Κέλπαο, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηελ
πξνζπάζεηα ελφο επηρεηξεκαηία απφ ηελ Οπγθάληα, ν νπνίνο επηζπκνχζε λα
πξνκεζεχζεη νπξάλην ζην Ηξάθ απφ ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ. Σν
ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν πεξηιακβάλεη θαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο απφ
ην ηξαθηλφ Καζεζηψο, θαζψο νη δηεζλείο θπξψζεηο πνπ είραλ επηβιεζεί ζην
Ηξάθ κεηά ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, δελ επέηξεπαλ κηα ηέηνηα αγνξά.
Σν Ηξάθ είρε δχν επαθέο κε ηνλ Νίγεξα κεηά ην 1998, ρσξίο θακία λα αθνξά
ηελ αγνξά νπξαλίνπ1027.
 Ο ηζρπξηζκφο ηεο Δζληθήο Έθζεζεο Δξεπλψλ ηνπ Οθησβξίνπ 2002, φηη ην
Ηξάθ δηαζέηεη βηνινγηθά φπια θαη κάιηζηα εμαθνινπζεί λα παξάγεη ζε κεγάιν
βαζκφ ηέηνηα φπια θαη θπζηθά πην εμειηγκέλα απφ ηελ επνρή ηνπ Γεχηεξνπ
Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, είλαη επίζεο αβάζηκνο. Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ζην Ηξάθ
δηαπίζησζε φηη ην Ηξάθ είρε θαηαζηξέςεη φια ηα απνζέκαηα βηνινγηθψλ
φπισλ ακέζσο κεηά ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 1991, αιιά
πξνζπάζεζε λα απνθξχςεη ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηέηνησλ φπισλ, ζην
Al Hakam. Χζηφζν, κεηά ηελ απνζηαζία ηνπ θνπληάδνπ ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ,
Hussein Kamil, ην Ηξάθ απνδέρηεθε ηελ χπαξμε απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ
θαη ην 1996, ππφ ηελ επνπηεία ησλ επηζεσξεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, νη
εγθαηαζηάζεηο απηέο θαηαζηξάθεθαλ. Αθφκε δελ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε πνπ
λα παξνπζηάδεη φηη ην Ηξάθ δηαηεξεί απνζέκαηα βηνινγηθψλ φπισλ κεηά ην
1996. Απηφ πνπ ππάξρεη είλαη φηη ην Ηξάθ δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα δηπιήο
ρξήζεο βηνινγηθψλ φπισλ. Έρνπλ βξεζεί απνζέκαηα ζπφξσλ βηνινγηθψλ
φπισλ ακέζσο κεηά ηελ Δπηρείξεζε Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ, φπσο επίζεο
θαη αδήισηα εξγαζηήξηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζε ε ηξαθηλή κπζηηθή
ππεξεζία γηα έξεπλεο κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90. Γελ ππάξρνπλ
1027
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ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε απηψλ ησλ εξγαζηεξίσλ ζηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ
φπισλ1028.
 Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ην Ηξάθ έρεη αλαπηχμεη
θηλεηέο κνλάδεο θαη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο βηνινγηθψλ φπισλ. Σηο
πξψηεο κέξεο ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ βξέζεθαλ απφ
ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θάπνηεο θηλεηέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο κεηά απφ
έξεπλεο απέδεημαλ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο δελ κπνξνχζαλ λα
ππνζηεξίμνπλ

ηελ

παξαγσγή

βηνινγηθψλ

φπισλ

θαη

πηζαλφλ

λα

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ παξαγσγή πδξνγφλνπ. Αλαθνξά ηεο CIA, ζηηο 26
Μαΐνπ 2004, αλαθέξεη φηη ηειηθά νη πεγέο πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ χπαξμε
ελφο πηζαλνχ πξνγξάκκαηνο θηλεηψλ εγθαηαζηάζεσλ βηνινγηθψλ φπισλ ηνπ
Ηξάθ πξηλ ηνλ πφιεκν, δελ είλαη αμηφπηζηεο1029.
 Tν Ηξάθ δελ δηέζεηε πξηλ ηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ρεκηθά φπια θαη δελ
είρε κεηαηξέςεη ηε ρεκηθή ηνπ βηνκεραλία ζε βηνκεραλία παξαγσγήο ρεκηθψλ
φπισλ. Δπηπιένλ, θάπνηα ρεκηθά φπια πνπ βξέζεθαλ, πξέπεη λα ήηαλ
παξαγσγήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80 θαη φρη κέξνο ελφο ελεξγνχ πξνγξάκκαηνο
παξαγσγήο ρεκηθψλ φπισλ. χκθσλα θαη κε ηηο έξεπλεο ησλ επηζεσξεηψλ
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ην Ηξάθ πξέπεη λα είρε θαηαζηξέςεη ην ζχλνιν ησλ
απνζεκάησλ ρεκηθψλ φπισλ πνπ δηέζεηε κεηά ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ.

Μεηά ην 1996, ε ηξαθηλή ρεκηθή βηνκεραλία παξνπζίαζε κηα

αλάπηπμε, αιιά δελ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε ελφο πξνγξάκκαηνο
παξαγσγήο φπισλ. Αθφκε, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα ππνδεηθλχνπλ φηη
ην Ηξάθ δηαζέηεη ηελ ηερλνινγία θαη ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηέηνησλ
φπισλ, φπσο ζπλέβαηλε πξηλ ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, δειαδή ηελ
δεθαεηία ηνπ ‘80.
ην δεχηεξν κέξνο ηεο αλαθνξάο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο Πιεξνθνξηψλ
γηα ηα Δπξήκαηα κεηά ηελ Δπηρείξεζε γηα ηε Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ, ππάξρεη κηα
εθηελήο ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ, ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή ζχλδεζε ηνπ Ηξάθ κε ηελ
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ηξνκνθξαηία, κε ηελ Al Qaeda θαη ηνλ Osama bin Laden θαζψο θαη κε ηα ρηππήκαηα
ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έθζεζε απηή αλαιχεη βήκα πξνο
βήκα ηηο πηζαλέο παξαπάλσ ζπλδέζεηο.
1. Πηζαλή ζρέζε ηνπ Ηξάθ κε ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο Al Qaeda. Οη
πξψηεο αμηνινγήζεηο ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ αλαθέξνπλ φηη ν αληάκ
Υνπζεΐλ θαη ην Καζεζηψο ηνπ Ba‘ath δελ είραλ ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε θάζε
είδνπο εμηξεκηζηηθέο ηζιακηθέο νξγαλψζεηο. Ο αληάκ ππνζηήξηδε ην
Απειεπζεξσηηθφ Μέησπν ησλ Παιαηζηίλησλ, αλαγλσξίδνληαο ηνλ αγψλα ηνπο
γηα ηα αξαβηθά εδάθε ηνπο, πνπ θαηαπαηήζεθαλ απφ ηνπο Ηζξαειηλνχο
απνίθνπο, φκσο ήηαλ ελάληηα ζε θάζε κνξθή αληίδξαζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο ηνπ, γηαηί πνιχ απιά απεηινχζε ηελ εμνπζία ηνπ. Αλαιπηέο ηεο CIA
αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο: «...ν αληάκ έβιεπε ηνπο ηζιακηζηέο
εμηξεκηζηέο σο απεηιή ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάθ, θαη ην Καζεζηψο ηνπ
πξνρσξνχζε απ‟ ηελ αξρή ζε ζπιιήςεηο θαη εθηειέζεηο κειψλ ησλ νξγαλψζεσλ
απηψλ, είηε ήηαλ νπλίηεο είηε ήηαλ ηίηεο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηελ
επηξξνή ηνπο»1030. ηειέρε ηεο CIA ππνγξάκκηδαλ φηη ε πηζαλή ζρέζε ηνπ
Ηξάθ κε ηελ Al Qaeda είλαη κηα ζρέζε ζπγθξνπζηαθή θαη φρη ζρέζε
ζπλεξγαζίαο.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2002, αμησκαηνχρνη ηεο CIA ραξαθηεξίδνπλ ηε ζρέζε
κεηαμχ αληάκ θαη bin Laden σο εμήο: « ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή
πειαηεηαθή ζρέζε πνπ απνιακβάλεη ην Ηξάθ κε ηηο παιαηζηηληαθέο νξγαλψζεηο,
νη δεζκνί ηνπ αληάκ κε ηνλ bin Laden εκθαλίδνληαη φπσο νη αληαγσληζηηθέο
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ, φπνπ ε θάζε ππεξεζία
πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί ηελ άιιε πξνο δηθφ ηεο φθεινο»1031. ηειέρε ηφζν
ηεο CIA, φζν θαη ηεο DIA, παξαδέρνληαη φηη έρνπλ ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο
γηα ηελ χπαξμε θάπνηαο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ Ηξάθ θαη ηεο Al Qaeda. Σνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2003, αμησκαηνχρνη ηεο CIA ζεκεηψλνπλ φηη «ν αληάκ
Υνπζεΐλ θαη ν Osama bin Laden βξίζθνληαη καθξηά απφ κηα ζπλεξγαζία»1032.
ηε δηάξθεηα ηεο θαηάζεζήο ηνπ, ν Γηεπζπληή ηεο CIA, George Tenet, ζηελ
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Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πιεξνθνξηψλ ηεο ακεξηθαληθήο Γεξνπζίαο, ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2002, ζεκεηψλεη φηη: «Τπάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε
πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο ηεο Al Qaeda κε ην Ηξάθ, φζνλ αθνξά θνηλέο
ηξνκνθξαηηθέο επηρεηξήζεηο, αιιά ζε θακία πεξίπησζε, δελ κπνξνχκε λα
ηζρπξηζηνχκε φηη ην Ηξάθ δέρηεθε ή αθνινχζεζε απηέο ηηο πξνηάζεηο»1033.
Μεηά ηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ, ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πιεξνθνξηψλ ηεο
Γεξνπζίαο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004, ζπκπέξαλε φηη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
ησλ θεληξηθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ πηζαλή ζρέζε ηνπ Ηξάθ κε ηελ Al
Qaeda ππήξρε αληηθεηκεληθή. Χζηφζν, ε χπαξμε θαη κφλν κηαο ζρέζεο πνπ
κπνξεί

λα

αλαθέξεηαη

ζε

κηα

πηζαλή

εμειηζζφκελε

ζπλεξγαζία,

πξνζθέξνληαο ην Ηξάθ ζηξαηφπεδα εθπαίδεπζεο θαη αζθαιέο θαηαθχγην ζε
ηξνκνθξάηεο, παξακέλεη έλα αλνηρηφ εξψηεκα ζηνλ Ακεξηθαλφ πνιίηε. Με
ιίγα ιφγηα νη κπζηηθέο ππεξεζίεο δελ απνδέρνληαη ηελ χπαξμε ζπλεξγαζίαο,
φκσο δελ δηεπθξηλίδνπλ θαη ην είδνο ηεο ζρέζεο ηνπ Ηξάθ κε ηελ Al Qaeda,
ιίγνπο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ.
χκθσλα κε αλαθνξέο πνιιψλ θξαηνπκέλσλ θαη πνιιψλ εγγξάθσλ –
επξεκάησλ κεηά ηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ, ν αληάκ Υνπζεΐλ δελ εκπηζηεπφηαλ
ηελ Al Qaeda ή θάπνηα άιιε εμηξεκηζηηθή ηζιακηθή νξγάλσζε θαη δελ είρε
δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηα κέιε ηνπο. Χζηφζν, ν ίδηνο ν Ηξαθηλφο εγέηεο
πίζηεπε φηη ε Al Qaeda ήηαλ κηα επηηπρεκέλε νξγάλσζε, θπξίσο ιφγσ ηεο
ηθαλφηεηάο ηεο λα πξνθαιεί ζνβαξά πιήγκαηα ζηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα.
χκθσλα κε ηνλ Tariq Aziz, πξψελ Αλαπιεξσηή Πξσζππνπξγφ ηνπ ηξαθηλνχ
Καζεζηψηνο: «ν αληάκ εμέθξαδε κφλν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ bin
Laden...φηαλ νη Taliban θπβεξλνχζαλ, ε ηξαθηλή θπβέξλεζε ζθφπηκα απέθπγε
λα αλνίμεη πξεζβεία ζηε Κακπνχι...ελψ φηαλ αληηιήθζεθε φηη ηζιακηζηέο
εμηξεκηζηέο εηζέξρνληαλ ζην Ηξάθ θαη έλησζε λα ηνλ απεηινχλ, ηφηε ην
Καζεζηψο πξνρσξνχζε ζε εθηειέζεηο»1034.
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2002, αλαιπηέο ηεο DIA επηθεληξψλνληαη ζε επαθέο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ κειψλ κηαο ηζιακηθήο εμηξεκηζηηθήο
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νξγάλσζεο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζε πεξηνρέο ειεγρφκελεο απφ Κνχξδνπο,
ζην βφξεην Ηξάθ. Οη αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε Βαγδάηε κπνξεί λα
δηαηεξεί δεζκνχο κέζσ απηήο ηεο νξγάλσζεο, θαζψο ε Al Qaeda εκθαλίδεη
δεζκνχο κε ηε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε, Ansar Al- Islam, ρσξίο φκσο λα
δηεπθξηλίδεη αλ ππάξρεη θάπνηα αλάκεημε ηνπ ηξαθηλνχ Καζεζηψο κε ηελ Al
Qaeda. Σνλ Μάε ηνπ 2002, έγγξαθα ηεο ηξαθηλήο κπζηηθήο ππεξεζίαο
πιεξνθνξηψλ, απνδεηθλχνπλ φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ αλεζπρνχζε κήπσο νη
ΖΠΑ ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε παξνπζία ηεο νξγάλσζεο Ansar Al- Islam ζην
βφξεην Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζνπλ ην Καζεζηψο ηνπ Ηξάθ κε ηελ
ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Al Qaeda, φπσο θαη ηειηθά έγηλε.
χκθσλα κε ηνλ αξραηφηεξν Ηξαθηλφ αμησκαηνχρν ησλ κπζηηθψλ
ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ, Faruq Hijazi, ε επαθή πνπ είρε κε ηνλ Osama bin
Laden πξαγκαηνπνηήζεθε ζην νπδάλ, θαηφπηλ αξρηθήο πξφζθιεζεο ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ νπδάλ. ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ bin Laden, ν αληάκ είρε
επηζεκάλεη ζηνλ απεζηαικέλν ηνπ, φηη πεγαίλεη κφλν γηα λα αθνχζεη θαη φρη
γηα λα δηαπξαγκαηεπηεί ή γηα λα ππνζρεζεί νηηδήπνηε ζηνλ bin Laden. ηε
ζπλάληεζε, ν bin Laden δήηεζε λα εγθαζηδξχζεη γξαθείν ηεο νξγάλσζήο ηνπ
ζην Ηξάθ, λα δεκηνπξγήζεη ρψξνπο εθπαίδεπζεο ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ θαη λα
ηνπ δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθπέκπεη ηνπο ιφγνπο ηνπ ζηνλ αέξα. Ο
αληάκ Υνπζεΐλ ακέζσο αξλήζεθε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ bin Laden, θαζψο
θαη άιιεο πξνζπάζεηεο ηεο Al Qaeda λα έξζεη ζε επαθή κε αμησκαηνχρνπο
ηνπ ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο.
Ζ εμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πιεξνθνξηψλ ηεο Γεξνπζίαο θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη νη κπζηηθέο ππεξεζίεο λαη κελ γλψξηδαλ πηζαλέο ζπλαληήζεηο
θαη επαθέο ηνπ ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο κε ηελ Al Qaeda θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‗90, φκσο δελ αλαθέξνληαλ πνηέ μεθάζαξα ζηε δεκηνπξγία
κηαο επίζεκεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη νη
κπζηηθέο

ππεξεζίεο

κηινχζαλ

γηα

ζπλαληήζεηο

πνπ

λαη

κελ

πξαγκαηνπνηνχληαλ, αιιά δελ γλψξηδαλ ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ επαθψλ
θαζψο θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκά ηνπο. πλεπψο, νη πιεξνθνξίεο ησλ
κπζηηθψλ ππεξεζηψλ δελ ήηαλ πνηέ ηεθκεξησκέλεο θαη έγθπξεο, αιιά ήηαλ
εκηηειείο. Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ
πξνζπάζεηα ηνπ ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο λα ρηίζεη δεζκνχο κε ηνλ bin Laden
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θαη ηελ Al Qaeda1035.
2.

Πηζαλή παξνρή ηερλνγλσζίαο θαη εθπαίδεπζεο ζηειερψλ ηεο

Al Qaeda ζηελ παξαγσγή ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ απφ ην Ηξαθηλφ
Καζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.

Οη ακεξηθαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο

ζηεξηδφκελεο ζε καξηπξίεο ελφο κέινπο ηεο Al Qaeda – θξαηνχκελν ζηηο
ακεξηθαληθέο θπιαθέο, ηνπ Ibn Sahykh al Libi, πίζηεπαλ, ηνπιάρηζηνλ πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2002, φηη ην
Ηξάθ παξείρε ελεξγή ζηήξημε ζε κέιε ηεο Al Qaeda, παξέρνληάο ηνπο
εθπαίδεπζε θαη ηερλνγλσζία ζηελ παξαγσγή ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ
φπισλ1036. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004, ν ίδηνο ν al Libi, έξρεηαη λα αλαηξέζεη ηηο
θαηαζέζεηο ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ ηεο Al Qaeda ζην Ηξάθ,
θαζψο θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο απφ ην Ηξάθ ζε ρεκηθά θαη βηνινγηθά φπια. Ο
ίδηνο αλαθέξεη ζηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ φηη ζθφπηκα
θαηαζθεχαζε ηηο θαηεγνξίεο θαηά ηνπ Ηξάθ, πξνθεηκέλνπ λα ειαθξχλεη ηε
ζέζε ηνπ. Ζ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πιεξνθνξηψλ ηεο Γεξνπζίαο δελ βξήθε
θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ην Ηξάθ πξνέβε ζηελ παξνρή
εθπαίδεπζεο ηξνκνθξαηψλ ζηελ παξαγσγή ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ.
πλεπψο, νη κπζηηθέο ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ φρη κφλν δελ εμέηαζαλ θαη δελ
επαιήζεπζαλ

ιεπηνκεξέζηεξα

ηηο

πεγέο

πιεξνθφξεζήο

ηνπο,

αιιά

ηαπηφρξνλα πξνέβεζαλ θαη ζε παξαλνήζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ ζηε
δηάζεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο George
W. Bush γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ Ηξάθ.
3. Πηζαλή εθπαίδεπζε κειψλ ηεο Al Qaeda ζε ζηξαηφπεδν ζην Salmak Pak θαη
ζε άιια κέξε ηνπ Ηξάθ. Σνλ Απξίιην ηνπ 2002, πεγέο ηεο DIA αλαθέξνπλ φηη
δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηεο απνδείμεηο φηη ζην Ηξάθ θαη ζπγθεθξηκέλα, ζην
Salmak Pak, εθπαηδεχνληαη κέιε ηεο Al Qaeda. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003,
αλαιπηέο ηεο CIA ππνζηεξίδνπλ φηη ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ
απφξξηςε ηέηνησλ βαζηθψλ ππνζέζεσλ, θαζψο ηελ ίδηα επνρή ε Al Qaeda είρε
πξνζθέξεη εθπαίδεπζε ζηα δηθά ηεο ζηξαηφπεδα ζην Αθγαληζηάλ. Δλψ νη δχν
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θπξίαξρεο κπζηηθέο ππεξεζίεο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε, επξήκαηα θαη
θαηαζέζεηο κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ Ηξάθ, απνδεηθλχνπλ φηη νπδέπνηε ππήξμαλ
ηέηνηα ζηξαηφπεδα εθπαίδεπζεο κειψλ ηεο Al Qaeda ζε νπνηνδήπνηε κέξνο
ζην Ηξάθ.
4. Πηζαλή ζπκκεηνρή ζηειερψλ ηνπ Ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο ζηελ παξνπζία ηνπ
δεχηεξνπ αξρεγνχ ζηελ ηεξαξρία ηεο Al Qaeda, ηνπ Abu Musab al-Zarqawi,
θαηαδεηνχκελνπ ζηηο ΖΠΑ, ζην Ηξάθ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2002, ζε αλαθνξά
ηεο CIA ππνγξακκίδνληαη ηα εμήο: «δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ην Ηξάθ
ζπλερίδεη λα απνηειεί έλαλ παξάδεηζν, έλα ζεκείν θιεηδί ή αθφκε θαη
ιεηηνπξγηθή βάζε γηα νκάδεο ή αθφκε θαη άηνκα πνπ ζηξέθνληαη άκεζα θαη
βίαηα θαηά ησλ ΖΠΑ, ηνπ Ηζξαήι θαη άιισλ ζπκκάρσλ»1037. Σνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 2003, πάιη ζε αλαθνξά ηεο CIA, επηζεκαίλεηαη φηη: «δελ είλαη μεθάζαξν
πφηε αθξηβψο ην Ηξάθ απνηέιεζε έλα αζθαιέο θαηαθχγην γηα ηα κέιε ηεο Al
Qaeda, κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ, αιιά... πάλσ απφ κηα ληνπδίλα
εμηξεκηζηψλ πξνζθείκελσλ ζηελ Al Qaeda έθηαζαλ ζηε Βαγδάηε ηελ άλνημε
θαη ην θαινθαίξη ηνπ 2002. Οη αλαιχζεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ παξνπζία ηνπ
al Zarqawi θαη ησλ καρεηψλ ηεο Al Qaeda ζηηο θνπξδηθέο πεξηνρέο ηνπ
Ηξάθ»1038. Καη νη δχν αλαιχζεηο αλαθέξνπλ φηη ν al Zarqawi έθηαζε ζηε
Βαγδάηε ζηα ηέιε Μαΐνπ ηνπ 2002, πηζαλφλ αλαδεηψληαο ηαηξηθή βνήζεηα
ιφγσ ηξαπκαηηζκψλ. ηειέρε ηεο CIA ππνζηεξίδνπλ φηη ε Ηξαθηλή Τπεξεζία
Πιεξνθνξηψλ γλψξηδε ηε παξνπζία ηνπ al Zarqawi ζην Ηξάθ θαη κάιηζηα ηελ
αθξηβή ηνπνζεζία. Χζηφζν, ε Βαγδάηε είρε πιήξε άγλνηα θαη ηνλ
αλαδεηνχζε, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ζπιιάβεη θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα δείμεη
φηη εξγάδεηαη θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Απφ ηελ άιιε, αλαιπηέο ηεο CIA
ηζρπξίδνληαη φηη ε παξνπζία ηεο Al Qaeda ζην βφξεην Ηξάθ, αιιά θαη ζηε
Βαγδάηε είλαη ζπλερψο απμαλφκελε θαζψο 100 κε 200 κέιε βξίζθνληαη ήδε
ζηελ πεξηνρή ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, κεηά ηελ ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή
επηρείξεζε ζην Αθγαληζηάλ1039.
Έγγξαθα πνπ βξέζεθαλ κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ Ηξάθ, απνδείθλπαλ φηη ε

1037

Report of CIA, Iraq and Support for Terrorism, September 2002, www.cia.gov. p. ii.

1038

Report of CIA, Iraqi Support for Terrorism, January 2003, www.cia.gov, p. 18.

1039

Report of CIA, Iraqi Support for Terrorism, January 2003, www.cia.gov, p. 23.
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ηξαθηλή κπζηηθή ππεξεζία πιεξνθνξηψλ δελ γλψξηδε πνχ βξηζθφηαλ ν al
Zarqawi ζην Ηξάθ θαη έκαζε απφ μέλε κπζηηθή ππεξεζία ηελ παξνπζία ηνπ
ζηε Βαγδάηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηξαθηλή κπζηηθή ππεξεζία πιεξνθνξηψλ
πξνρψξεζε ζε κηα εμεηαζηηθή επηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη θαη λα
ζπιιάβεη ηνλ θαηαδεηνχκελν απφ ηηο ΖΠΑ, ρσξίο φκσο επηηπρία. Σα έγγξαθα
απηά, επίζεο απνδεηθλχνπλ, φηη ν αληάκ αλαδεηνχζε ηνλ al Zarqawi, θαζψο
ηνλ ζεσξνχζε ππεχζπλν γηα ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ζηηο θνπξδηθέο πεξηνρέο
ηνπ βφξεηνπ Ηξάθ, αιιά θαη γηα ηηο δχν βνκβηζηηθέο ελέξγεηεο ζην θέληξν ηεο
Βαγδάηεο. Σειηθά, ν al Zarqawi εγθαηέιεηςε ηε Βαγδάηε ζηα ηέιε ηνπ
Ννεκβξίνπ 2002 θαη ηαμίδεςε ζην Ηξάλ θαη ζην βνξεηαλαηνιηθφ Ηξάθ. Γελ
επέζηξεςε ζηε Βαγδάηε κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003, κεηά ηελ πηψζε ηνπ
Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ.
πλεπψο, ην Καζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ φρη κφλν δελ είρε
ζπλδέζεηο κε ηελ Al Qaeda, αιιά θαη ζηειέρε ηεο, πνπ βξίζθνληαλ ζην
έδαθνο ηνπ Ηξάθ θαηαδεηνχληαλ απφ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε. Γηα κηα αθφκε θνξά,
νη ακεξηθαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο ζπλδπάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ επηπιένλ
ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα αλακείμνπλ ην Ηξάθ κε ηελ Al Qaeda θαη λα
πξνρσξήζνπλ ζε πφιεκν, φπσο θαη ηειηθά έθαλαλ.
5. Πηζαλή ζπλεξγαζία ηνπ Ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο κε ηελ Al Qaeda ζηα
ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001.
ρηππήκαηα ηεο 11

εο

Ακέζσο κεηά ηα

επηεκβξίνπ 2001, νη κπζηηθέο ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ

μεθίλεζαλ έξεπλεο γηα ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπ Ηξάθ ζε απηέο ηηο επηζέζεηο.
Έθζεζε ηεο CIA αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ ζχλδεζε, ηνλ Γελάξε
ηνπ 2003, ηα εμήο: «Γελ έρνπκε αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο φηη ε Βαγδάηε είλαη
ζπλέλνρε ζηηο επηζέζεηο ηνπ Πεληαγψλνπ ή ηνπ Παγθφζκηνπ Κέληξνπ Δκπνξίνπ
ηεο 11ε επηεκβξίνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηξνκνθξαηηθνχ ρηππήκαηνο ηεο Al
Qaeda...σζηφζν, δχν ζηνηρεία απμάλνπλ ηε πηζαλφηεηα δεζκψλ κεηαμχ
Ηξαθηλψλ

αμησκαηνχρσλ

θαη

δχν

εθ

ησλ

αεξνπεηξαηψλ

ηεο

11εο

επηεκβξίνπ»1040. Σα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη σο ελνρνπνηεηηθά, ζρεηηθά
κε ηελ πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ Ηξάθ ζηα ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001

1040

CIA and The War on Terrorism CIA and The War on Terrorism, Iraqi Support for Terrorism,

January 2003, p.23, www.cia.gov. See also, National Strategy for Combating Terrorism, February
2003, available at: www.cia.gov.
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είλαη ηα αθφινπζα:


Ζ ζπλάληεζε κεηαμχ ηνπ αεξνπεηξαηή ηεο 11εο επηεκβξίνπ
Muhammad Atta θαη ηνπ Γηεπζπληή ησλ Ηξαθηλψλ Μπζηηθψλ
Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηψλ, Ahmed Khalil Ibrahim Samir al-Ani, ηνλ
Απξίιην ηνπ 2001, ζηελ Πξάγα. Σν θζηλφπσξν ηνπ 2001, νη ηζέρηθεο
κπζηηθέο ππεξεζίεο αλαθέξνπλ ζηε CIA ηε ζπλάληεζε. ηειέρε ηεο
CIA ζεκεηψλνπλ ζηελ έθζεζή ηνπο, Iraqi Support for Terrorism, φηη
ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνπλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο
αεξνπεηξαηήο βξέζεθε ζηελ Πξάγα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) θνξέο
κεηαμχ ηνπ 1994 θαη ην 2001. Χζηφζν, έρνπλ επηβεβαησζεί κφλν δχν
εθ ησλ ζπλαληήζεσλ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1994 θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ
2000, κε θακία απφ απηέο λα ζπλδέεηαη κε ηε ζπλάληεζε κε ηνλ
Ηξαθηλφ εθπξφζσπν ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ.
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2002, έλα έγγξαθν ηεο DIA αλαθέξεη φηη ε
ζπλάληεζε

πνπ

αλαθέξνπλ

νη

ηζέρηθεο

κπζηηθέο

ππεξεζίεο

παξνπζηάδεη πνιιά θελά, θαζψο δελ βξέζεθε θαλέλα ηαμηδησηηθφ
έγγξαθν ή αθφκε θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ ή θάπνην άιιν ζηνηρείν, πνπ
λα απνδεηθλχεη φηη ν Atta βξίζθνληαλ ζηε Σζερία ηνλ ρξφλν πνπ έιαβε
ρψξα ε ππνηηζέκελε ζπλάληεζε. Δπηπιένλ, θπξηαξρεί ην εξψηεκα
γηαηί δελ αλαθέξζεθε ε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε ζηνλ πξαγκαηηθφ
ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δειαδή ηελ άλνημε ηνπ 2001, αιιά
έγηλε γλσζηή κεηά ηα ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 20011041. ην
ίδην κήθνο θχκαηνο θαη ε αλαθνξά ηεο CIA, Iraqi Support to
Terrorism, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππάξρεη ζθεπηηθηζκφο ζρεηηθά κε
ηελ ζπλάληεζε Atta κε ηνλ αξρεγφ ηεο ηξαθηλήο ππεξεζίαο
πιεξνθνξηψλ, al Ani, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003.


Σν δεχηεξν ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζηε ζπλάληεζε ηνπ Ahmad Hikat
Shakir al-Azzawi, ελφο Ηξαθηλνχ εζληθηζηή, κε ηνλ αεξνπεηξαηή
Kahlid al- Mihdhar, ζηε Μαιαηζία, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000. Ο Shakir

1041

Special Analysis of DIA, ―Special Analysis: Iraq‘s Inconclusive Ties to Al Qaeda‖, 31 July 2002,

www.dia.gov. See also, Deputy Inspector General for Intelligence, Review of the Pre-War Activities of
the Office of the Under Secretary of Defense for Policy, United States Department of Defense, Report
No.7, INTEL-04, 9 February 2007, available at: http://www.fas.org/irp/agency/dod/ig020907-decl.pdf.
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δνχιεπε γηα ηελ ηξαθηλή πξεζβεία ζην αεξνδξφκην ηεο Kuala Lumpur.
χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο CIA, ε ζπλάληεζε έγηλε ζε έλα ηαμί θαηά
ηε κεηαθνξά απφ ην αεξνδξφκην ζε έλα μελνδνρείν ηεο Kuala
Lumpour. Έθηνηε δελ ππήξρε θάπνηα άιιε ζπλάληεζε. Χζηφζν, ε
απνρψξεζε ηνπ al Αzzawi απφ ηε Μαιαηζία, κηα εβδνκάδα ακέζσο
κεηά ηελ ππνηηζέκελε ζπλάληεζε θίλεζε ππνςίεο ζρεηηθά κε ηηο
ζπλδέζεηο πνπ κπνξεί λα είραλ νη δχν άληξεο. Μεηά ηε ζχιιεςε ηνπ
Ηξαθηλνχ νπλίηε εμηξεκηζηή ην 2002, πεγέο ηεο CIA αλαθέξνπλ φηη
νπδέπνηε ππήξμε θάπνηα ζχλδεζε ηνπ al Αzzawi κε κέιε ηεο Al
Qaeda θαη πην ζπγθεθξηκέλα, δελ ππήξραλ πνηέ ζπλδέζεηο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ

αηφκνπ

κε

ζηειέρε

ηεο

ηξαθηλήο

κπζηηθήο

ππεξεζίαο1042.
Μεηά ηε ζχιιεςε ηνπ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004, ν Ahmad Khahlil Ibrahim
Samir al- Ani, Γηεπζπληήο ησλ ηξαθηλψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ, νκνινγνχζε
ζηνπο πξάθηνξεο ηνπ FBI φηη νπδέπνηε γλψξηδε ή είρε αθνχζεη ζρεηηθά, πφζν
κάιινλ ζπλάληεζε ηνλ Atta. Γλψξηδε φκσο πνιχ θαιά κε ηε δεκνζίεπζε ηεο
πιεξνθνξίαο γηα ηελ ππνηηζέκελε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ αεξνπεηξαηή ζηε
Πξάγα, φηη είρε κπιέμεη ζνβαξά. χκθσλα κε έλα έγγξαθν πνπ αλαθάιπςαλ
νη ακεξηθαληθέο δπλάκεηο κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ Ηξάθ, ην FBI αλαθέξεη φηη ν al
Ani θαίλεηαη λα είρε πξνεηδνπνηήζεη ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ φηη νη ακεξηθαληθέο
κπζηηθέο ππεξεζίεο πξνζπαζνχζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ ζηνηρεία ζχλδεζεο ηεο
Al Qaeda κε ηε κπζηηθή ηξαθηλή ππεξεζία πιεξνθνξηψλ. ε απηφ ην ζηφρν
αλαθεξφηαλ θαη ε ππνηηζέκελε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ αεξνπεηξαηή ηεο 11εο
επηεκβξίνπ

2001,

ηελ

άλνημε

ηνπ

2001,

πξηλ

ηα

ηξνκνθξαηηθά

ρηππήκαηα1043.
χκθσλα κε επηπιένλ έξεπλεο ηνπ FBI, ν Atta ήηαλ εληειψο αδχλαην
λα βξηζθφηαλ ζηε Πξάγκα ζηελ ππνηηζέκελε ζπλάληεζε, θαζψο ππάξρνπλ
απνδείμεηο φηη βξηζθφηαλ ζε έλα μελνδνρείν ζηε παξαιία ηεο Virginia ζηηο 4
1042 1042

CIA and The War on Terrorism CIA and The War on Terrorism, Iraqi Support for Terrorism,

January 2003, p.27, www.cia.gov
1043
Report of the Senate Select Committee on Intelligence, ―Postwar Findings about Iraq‘s WMD
Programs and Links to Terrorism and How They Compare with Prewar Assessments, 109 th Congress,
2nd

Session,

Senate

Select

Committee

on

Intelligence,

8

September

2006,

www.intelligence.senate.gov, p. 100.
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Απξηιίνπ 2001, θαη ν ίδηνο ελνηθίαζε έλα δηακέξηζκα ζην Coral Spring ζηε
Florida ησλ ΖΠΑ ζηηο 11 Απξηιίνπ 2001. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 6-17
Απξηιίνπ 2001, απνδεηθλχεηαη φηη είρε ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο κε αξηζκνχο
ηεο Florida1044.
πλεπψο, ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ηνπιίνπ 2004 κε αλαθνξά ηεο
θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππήξρε θακία αλάκεημε ζηειερψλ ηνπ
Ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο ζηα ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ. Ζ Δμεηαζηηθή
Δπηηξνπή ηεο Γεξνπζίαο ζπκθσλεί κε ηηο αλαθνξέο ηεο CIA, φηη θαλέλα
ζηνηρείν δελ απνδεηθλχεη ηελ ηξαθηλή αλάκεημε ή βνήζεηα ζηα ηξνκνθξαηηθά
ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001.
6. Πηζαλή αλάκεημε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη ηνπ Ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο ζε
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ιίγν πξηλ ηελ έλαξμεο ηεο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο
ησλ ΖΠΑ θαηά ηνπ Ηξάθ (2003). Πξηλ ηελ έλαξμεο ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ
Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ, ζηειέρε ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΖΠΑ,
βαζηδφκελα ζηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο (ρξήζε ρεκηθψλ βηνινγηθψλ
φπισλ ηνπ αληάκ θαηά ηνπ Ηξάλ, ζηνλ πφιεκν Ηξάθ-Ηξάλ), πίζηεπαλ φηη αλ ν
Ηξαθηλφο εγέηεο ζεσξνχζε ηελ επίζεζε ησλ ΖΠΑ θαηά ηνπ Ηξάθ, ην 2003,
αλαπφθεπθηε, δελ ζα δίζηαδε λα πξνρσξήζεη ζε ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο
θαηά ησλ ΖΠΑ. Αλαιχζεηο ππνζηήξηδαλ φηη πην πηζαλφ ήηαλ ν αληάκ λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δηθέο ηνπ κπζηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, παξά λα πξνζπαζήζεη λα πεηχρεη θάηη
ηέηνην κέζσ ηεο Al Qaeda, (ηα κέιε ηεο νπνίαο ν ίδηνο ν Ηξαθηλφο εγέηεο
ζεσξνχζε εμηξεκηζηέο θαη ηα απερζάλνληαλ) ή άιισλ ηξνκνθξαηηθψλ
νξγαλψζεσλ.
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2002, ζηελ έθζεζε ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ,
αλαθέξεηαη φηη ην Ηξάθ πηζαλφλ λα ζρεδηάζεη κπζηηθέο επηζέζεηο θαηά εδαθψλ
ησλ ΖΠΑ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Βαγδάηε θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη
ΖΠΑ ζθνπεχνπλ κε ζηξαηησηηθέο ρεξζαίεο επηρεηξήζεηο λα πξνρσξήζνπλ ζε
αλαηξνπή ηνπ ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο. Σν πην πηζαλφ είλαη ηέηνηεο επηζέζεηο λα
γίλνπλ κε ζπκβαηηθά φπια κέζσ ησλ ηξαθηλψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ1045.

1044

Όπσο πξνγ., ζει. 101.

1045

National Intelligence Estimate, Nontraditional Threats to the US Homeland, November 2002, p.3,

The National Security Archive, www.gwu.edu.
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Όζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα βνήζεηαο ηνπ Ηξάθ ζε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο,
φπσο ε Al Qaeda, ε έθζεζε ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ, Iraq‟s Weapons of
Mass Destruction, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002, ζεκεηψλεη ηα εμήο: «ν αληάκ
πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ηζιακηζηέο εμηξεκηζηέο ηξνκνθξάηεο σο ηελ
ηειεπηαία πξνζπάζεηά ηνπ λα επηηχρεη έλα ρηχπεκα ζηηο ΖΠΑ κε ηε ρξήζε
ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ, παίξλνληαο καδί ηνπ έλα κεγάιν αξηζκφ
ζπκάησλ»1046.
Χζηφζν, κε βάζε ζηνηρεία πνπ είδαλ ην θσο κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ Ηξάθ
ην 2003, ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Γεξνπζίαο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004,
δηεπθξηλίδεη μεθάζαξα φηη δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο θαη απνδείμεηο πνπ λα
θαλεξψλνπλ φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ ζρεδίαδε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαηά
ησλ ΖΠΑ, ζην ρξνληθφ πιαίζην πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζηξαηησηηθήο
επηρείξεζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ.

Καλέλα ζηνηρείν δελ

απνδεηθλχεη πξνζπάζεηα ζπλεξγαζία ηνπ αληάκ κε ηελ Al Qaeda θαη
ζχλδεζε ηνπ Ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο κε ηελ ηξνκνθξαηία. πλεπψο, ηα βαζηθά
επηρεηξήκαηα ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush γηα ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ
δελ είραλ θακία απνιχησο αληηθεηκεληθή βάζε.
Πξνβαίλνληαο ζηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο, κπνξνχκε λα δνχκε ηα
εμήο:
1. Ζ πξψηε ππφζεζε εξγαζίαο επαιεζεχεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ

Σξίηνπ

Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ (ΖΠΑ-Ηξάθ, 2003). Πξάγκαηη, φηαλ ν Πξφεδξνο ησλ
ΖΠΑ, George W. Bush, απνθάζηζε λα θαηαθχγεη ζε πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ,
ακέζσο κεηά ηνλ πφιεκν ζην Αθγαληζηάλ, ην ζηξαηησηηθφ ηνπ επηηειείν
μεθίλεζε λα απνζηέιιεη δπλάκεηο ζηα ζχλνξα Κνπβέηη- Ηξάθ, πξνηνχ αθφκε
νινθιεξσζεί ε δηπισκαηηθή νδφο επίιπζεο ηεο θξίζεο ηνπ Ηξάθ κέζσ ησλ
επηζεσξεηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Οη πξνζπάζεηεο ηεο
θπβέξλεζεο George W. Bush λα θέξεη ην δήηεκα ηνπ αθνπιηζκνχ ηνπ Ηξάθ
θαη ηε ζχλδεζε ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ κε ηα ηξνκνθξαηηθά
ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 ζηνπο θφιπνπο ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο, ζηφρν είραλ:
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National Intelligence Estimate, Iraq‟s Continuing Programs for Weapons of Mass Destruction,

October 2002, The National Security Archive, www.gwu.edu.
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Πξψηνλ, επίηεπμε ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο ηεο ηειεζίδηθεο
απφθαζεο ησλ ΖΠΑ λα πξνζθχγνπλ ζε πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ.
ηξαηησηηθέο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο έπιεαλ ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν απφ
ηα ηέιε ηνπ 2002 θαη



Γεχηεξνλ,

λα

ζπκπιεξσζεί

ν

απαξαίηεηνο

ρξφλνο

γηα

ηελ

νινθιήξσζε ηνπ πνιεκηθνχ ζρεδίνπ θαηά ηνπ Ηξάθ. Ζ επηρείξεζε
«Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» ήηαλ κηα πνιχ θαιά νξγαλσκέλε,
ζηξαηησηηθή ρεξζαία επηρείξεζε.
πλεπψο, ζην πιαίζην ηνπ άλαξρνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, φηαλ έλα
θξάηνο (νη ΖΠΑ) πξνβαίλεη ζε αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο (ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζε αχμεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ), έρεη επηζεηηθέο βιέςεηο (πξάγκαηη
είρε απνθαζηζζεί ε ζηξαηησηηθή ρεξζαία επηρείξεζε) θαη θαηαθεχγεη
ζε πφιεκν.
2. Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ιήθζεθε ε απφθαζε ησλ ΖΠΑ λα πξνζθχγνπλ ζε
πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα ηα γεγνλφηα ηεο 11εο
επηεκβξίνπ 2001 απνηεινχλ βαξχ πιήγκα ζην θχξνο θαη ζηελ ηζρχ ηεο
κνλαδηθήο πεξηθεξεηαθήο, αιιά θαη εγεκνληθήο δχλακεο ησλ ΖΠΑ. Έλαο
αζχκκεηξνο παξάγνληαο, ε δηεζλήο ηξνκνθξαηία, απεηιεί ηελ θπξηαξρία ησλ
ΖΠΑ, αιιά θαη ηηο ζπκκαρίεο ηεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Ζ δνκή ηνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο επεξεάδεη ηε ζέζε ησλ ΖΠΑ, απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο
αζχκκεηξνο παξάγνληαο πιήηηεη ηελ ηζρχ ηεο κνλαδηθήο ππεξδχλακεο.
Χζηφζν, ν πξαγκαηηθφο ιφγνο εκπινθήο ησλ ΖΠΑ, γηα δεχηεξε θνξά, ζην
Ηξάθ δελ ήηαλ ε δηεζλήο ηξνκνθξαηία. Σν επηρείξεκα ηνπ πξνιεπηηθνχ
πνιέκνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ρξήζε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο
απφ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε, αληάκ Υνπζεΐλ, κέζσ ηεο πψιεζεο απηψλ ησλ
φπισλ ζε ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο, ήηαλ θαζαξά έλα θαηαζθεπαζκέλν
επηρείξεκα ησλ πςειψλ αμησκαηνχρσλ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ George W. Bush.
Ζ πξνζπάζεηα απφ ηνλ ίδην ηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν λα βξεζεί ηζρπξφ θίλεηξν
γηα λα δηθαηνινγεζεί κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε θαηά ηνπ Ηξάθ, νδήγεζε
ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, αιιά θαη ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ
ζε έλα θπλήγη πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ κε θάζε
ηξφπν, αθφκα θαη κέζσ ηεο ζθφπηκεο παξαλφεζεο, λα απνηειέζνπλ ηε βάζε
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γηα απηφλ ηνλ πφιεκν. ηελ πεξίπησζε ηεο ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ
«Απειεπζέξσζε

ηνπ

Ηξάθ»,

φπσο

απνδείρηεθε

αξγφηεξα

απφ

ηα

ζπκπεξάζκαηα ηεο Δπηηξνπήο ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, ην
Ηξάθ φρη κφλν δελ είρε ζθνπφ λα παξάγεη, άιια θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη φπια
καδηθήο θαηαζηξνθήο θαηά νπνηνπδήπνηε θξάηνπο ή αθφκε θαη θαηά ησλ
ΖΠΑ, αιιά δελ είρε θαη θακία δηαζχλδεζε κε ηε δηεζλή ηξνκνθξαηία. Ο
Ηξαθηλφο εγέηεο γλψξηδε πνιχ θαιά φηη νη ΖΠΑ ήηαλ απνθαζηζκέλεο γηα έλαλ
ηέηνην πφιεκν. Απηφ θάλεθε θαη απφ ην γεγνλφο φηη παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο
ηξαθηλήο θπβέξλεζεο θαη ησλ επηζηεκφλσλ λα δψζνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ δηέζεηαλ ζηνπο επηζεσξεηέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ν πφιεκνο ήηαλ
πξναπνθαζηζκέλνο. Χζηφζν, ν αληάκ Υνπζεΐλ, φζν βίαηνο θαη αλ ήηαλ ζηε
δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ηνπ, δελ ήηαλ ηξνκνθξάηεο.
πλεπψο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζην βαζκφ πνπ ηα
πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush θαη νη κπζηηθέο
ακεξηθαληθέο ππεξεζίεο γλψξηδαλ ηηο θηλήζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, κέζσ
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ίδησλ ησλ ζηειερψλ ηεο ηξαθηλήο θπβέξλεζεο, νη
ιήπηεο απνθάζεσλ ησλ ΖΠΑ, φρη κφλν παξαλφεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο
ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, αιιά θαη ζηεξηδφκελνη ζηελ πάγηα ζέζε ηνπο,
απνπξνζαλαηφιηζαλ ηε θνηλή γλψκε θαη νδεγήζεθαλ ηειηθά ζε πφιεκν κε ην
Ηξάθ, θάηη πνπ απφ ηελ αξρή είρε πξναπνθαζίζεη ν ίδηνο ν Ακεξηθαλφο
Πξφεδξνο, George W. Bush.
Δπνκέλσο, βιέπνπκε φηη ζην πιαίζην ηεο παξαλφεζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ, δελ έγηλε ιεπηνκεξήο θαη αθξηβήο
επεμεξγαζία φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη Ακεξηθαλνί
ιήπηεο απνθάζεσλ. ηε πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ έγηλε ζηνλ Σξίην Πφιεκν
ηνπ Κφιπνπ ήηαλ ε πξνζπάζεηα εμεχξεζεο εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ, πνπ έζησ θαη ζε ειάρηζην βαζκφ ζα κπνξνχζαλ λα
δηθαηνινγήζνπλ ηελ πνιεκηθή επηρείξεζε θαηά ηνπ Ηξάθ θαη ηδηαίηεξα θαηά
ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε δεχηεξε
ππφζεζε εξγαζίαο επαιεζεχεηαη. Σφζν ε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο,
αιιά θαη νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο επέδξαζαλ ζε ζπλδπαζκφ, ψζηε νη
ιήπηεο απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush λα νδεγεζνχλ ζε
παξαλνήζεηο θαη ηειηθά ζε πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ. Καηά βάζε, ε πξνζσπηθή
ηδενινγηθή απφθαζε ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ ήηαλ απηή πνπ έπαημε ηνλ
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θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε γηα πφιεκν θαηά ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ.
Χο ςπρνινγηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ:
 Ζ πξνζσπηθή θφληξα θαη έρζξα ηνπ George W. Bush θαηά ηνλ αληάκ
Υνπζεΐλ, θπξίσο ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ λα επηβηψλεη κε θάζε
ηξφπν, αθφκε θαη κέζσ ησλ κεραληζκψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
 Ζ ηδενινγηθή πεπνίζεζε ηεο πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο κηαο θηινδπηηθήο
αληηπξνζσπεπηηθήο θπβέξλεζεο ζην Ηξάθ, ε νπνία ζα είλαη πξφζπκε λα
πξνσζεί ηα ελεξγεηαθά ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ ζηε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα ππνζηεξίρηεθε ηφζν πνιχ απφ ηνλ
Ακεξηθαλφ πξφεδξν George W. Bush, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ξεηνξηθφ ηνπ ιφγν,
ρσξίο φκσο ζηε πξάμε λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη πηζαλφηεηεο απνηπρίαο ελφο
ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εκκνλή ηνπ Ακεξηθαλνχ
Πξνέδξνπ, ζηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ,
αθφκε θαη κεηά απφ ρξφληα απφ ηε ιήμε ηεο. Ζ επηηπρία κηαο ζηξαηησηηθήο
επηρείξεζεο δελ κεηαθξάδεηαη κφλν κε φξνπο επίηεπμεο ζηξαηησηηθψλ
ζηφρσλ,

αιιά

θπξίσο

κε

ηελ

εθπιήξσζε

κεζνπξφζεζκσλ

θαη

καθξνπξφζεζκσλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε επηρείξεζε γηα
ηελ «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» ην κφλν πνπ πέηπρε είλαη ε απνκάθξπλζε ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία. Καηά ηα άιια αθφκε θαη ζήκεξα, ζρεδφλ
δέθα ρξφληα κεηά, ζην Ηξάθ επηθξαηνχλ θαηαζηάζεηο αλαξρίαο, βίαο θαη
ηξνκνθξαηίαο.
 Ζ αδπλακία αληίιεςεο, απφ ηελ πιεπξά ησλ Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ
απνθάζεσλ, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο πνιηηηζκηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο
θνπιηνχξαο ζε πεξηνρέο ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ, έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ
ζπλνδεχεη ηνπο Ακεξηθαλνχο ιήπηεο απνθάζεσλ θαη ζηνπο Σξεηο Πνιέκνπο
ηνπ Κφιπνπ. Ζ θπξίαξρε δπηηθή πνιηηηζκηθή ζθέςε θαη θνπιηνχξα δελ
κπνξεί λα επηβιεζεί ζε ρψξεο θαη θξάηε πνπ δνπλ γηα εθαηνληάδεο ρξφληα
ππφ ηνλ αξαβηθφ κνπζνπικαληθφ παξαδνζηαθφ ηξφπν δσήο. Ζ δεκνθξαηία
θαη ε ειεπζεξία δξάζεο ησλ πνιηηψλ κπνξεί ζε θνηλσλίεο ηεο Γχζεο λα είλαη
έλα δεδνκέλν θαηνρπξσκέλν αγαζφ, δελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην θαη κε ηηο
θνηλσλίεο ηνπ αξαβηθνχ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ.
3.

Ζ ηξίηε ππφζεζε εξγαζίαο επαιεζεχεηαη ζην ζχλνιφ ηεο.

Πξάγκαηη νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη δελ δήηεζαλ, αιιά θαηά θχξην ιφγν
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δελ είραλ θαη ηελ πιήξε εηθφλα θαη ιεπηνκεξή επεμεξγαζία φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή φρη φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην
Ηξάθ, ή αθφκε γηα ηελ πηζαλφηεηα ηεο ππαξθηήο ζχλδεζεο ηνπ Καζεζηψηνο
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ κε ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο Al Qaeda. Σν
απνηέιεζκα ηεο βεβαηφηεηαο ηεο ελνρήο ηνπ Ηξάθ, φπσο ηζρπξίδνληαλ
ιαλζαζκέλα ελεκεξσκέλνη νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη, ζηεξηδφκελνη θαηά
θχξην ιφγν ζε παξφκνηεο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο, ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ
απμεκέλεο εληάζεηο ζηε θνηλή γλψκε, κε απνηέιεζκα ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε
ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ, πεξίπνπ ην 50% ησλ
Ακεξηθαλψλ λα είλαη ππέξ ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ. Απηφ πνπ
παξαηεξήζεθε ήηαλ φηη, πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ζηνηρεία γηα ηε ζχλδεζε
ηνπ Ηξάθ κε ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ θαη ηα φπια καδηθήο
θαηαζηξνθήο θαη ζπλεπψο ηελ αηηηνιφγεζε ελφο πνιέκνπ θαηά ηνπ
Καζεζηψηνο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, νη κπζηηθέο ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ
επηθεληξψλνληαλ κφλν ζε απηφλ ηνλ ζηφρν.
Καηά ζπλέπεηα, φπσο θάλεθε θαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Γεξνπζίαο, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ θαη ηε ζχλδεζε ηνπ Ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο κε ηελ
ηξνκνθξαηία, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 θαη ηνπ 2006, ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ
ππνδείθλπαλ πνηεο κπνξεί λα ήηαλ νη πξνζέζεηο ηνπ ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο
ηέζεθαλ ζην πεξηζψξην ή απιά απέθηεζαλ δεπηεξεχνπζα ζεκαζία θαη θπζηθά
δελ έθηαλαλ πνηέ ζε αλψηεξνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ.
Δπηπιένλ, νη πνιηηηθέο πηέζεηο ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ
απέλαληη ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ελνρή ηνπ Ηξάθ, φζνλ αθνξά ηελ θαηνρή θαη παξαγσγή
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, ήηαλ ηδηαίηεξα αθφξεηεο. Πξψελ αλαιπηήο ηεο
DIA θαη εηδηθφο ζηα δεηήκαηα ηνπ Ηξάθ, o Patrick Lang, ραξαθηεξίδεη ηηο
πξνζπάζεηεο ησλ κειψλ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ George W. Bush, λα
ππνβαζκίζνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη λα παξέκβνπλ ζην έξγν ησλ
κπζηηθψλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο
πνπ ελίζρπαλ ην επηρείξεκα ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, εληειψο
αληηεπαγγεικαηηθέο θαη αλήζηθεο1047.

1047

James Risen & Douglas Jehl, ―Expert Said to Tell Legislators He Was Pressured to Distort some
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ηειέρε ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο πξνρψξεζαλ αθφκε θαη ζηε
δεκηνπξγία μερσξηζηψλ εηδηθψλ γξαθείσλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο ήηαλ
απνγνεηεπκέλνη απφ ην έξγν ηεο CIA θαη ηεο DIA ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα
γηα ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν
Donald Rumsfeld, ελέθξηλε θαη πξνψζεζε ηε δεκηνπξγία ελφο Γξαθείνπ
Δηδηθψλ ρεδίσλ (Office of Special Plans) ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Τθππνπξγνχ
Ακχλεο ησλ ΖΠΑ, William Luti, ην νπνίν αλαιάκβαλε ην έξγν ηεο ζπιινγήο
πιεξνθνξηψλ θαη έξεπλαο, αλαπηχζζνληαο κηα δηαθνξεηηθή ζέζε απφ απηή
ησλ

επίζεκσλ

δηαθνξνπνίεζε

κπζηηθψλ
ζηηο

ακεξηθαληθψλ

αλαιχζεηο

ηνπ

ππεξεζηψλ.

Ζ

γξαθείνπ

ήηαλ

λένπ

ζεκαληηθή
ε

πεγή

πιεξνθφξεζεο. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαλ απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη
ηα επηρεηξήκαηα ζηειερψλ ηνπ Ηξαθηλνχ Δζληθνχ Κνγθξέζνπ, αιιά θαη
εμφξηζησλ ηνπ Ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο ζρεηηθά κε ηε βέβαηε χπαξμε φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ. Αμησκαηνχρνη ηφζν ηεο CIA φζν θαη ηεο
DIA ζεσξνχζαλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ αληηθαζεζησηηθψλ ηνπ Ηξάθ φρη θαη
ηφζν αμηφπηζηεο1048.
Ζ πξνζπάζεηα ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο George W. Bush λα
πνιηηηθνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ
κπζηηθψλ ππεξεζηψλ, αζθψληαο έληνλεο πηέζεηο ζηα ζηειέρε ηφζν ηεο CIA, φζν θαη
ηεο DIA, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, θπξίσο πξηλ
αθφκε ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, εληζρχεη ην επηρείξεκα φηη ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο
ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα πξνβεί ζε πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, αθφκε θαη κε ηελ
θαηαζθεπή ζηνηρεηψλ θαη ηελ παξαπιάλεζε ηεο ακεξηθαληθήο θνηλήο γλψκεο θαη ηνπ
Κνγθξέζνπ.
Αθφκε θαη κεηά ηνλ πφιεκν γηα ηελ «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ», νη κπζηηθέο
ππεξεζίεο, αιιά θαη νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο George W.
Bush, φρη κφλν δελ είραλ βξεη ζηνηρεία πνπ δηθαηνινγνχζαλ ηελ επέκβαζε ησλ
ακεξηθαλψλ ζην Ηξάθ, αιιά παξάιιεια απνδείρζεθε φηη ππήξμαλ θαη πιαζηά,
θαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία, πνπ αλ φρη φια ηα ζηειέρε ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ,

Evidence‖, The New York Times, 25 June 2003, www.nytimes.com.
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Saymour M. Hersh, ―Selective Intelligence‖, New Yorker, 12 May 2003, www.newyorker.com,

pp. 44-51, See also, James P. Pfiffner

& Mark Phythian, Intelligence and national security

policymaking on Iraq, Manchester University Press, 2008, pp.74-76.
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ηνπιάρηζηνλ νη αμησκαηνχρνη πνπ ζπκκεηείραλ ζην Δζληθφ πκβνχιην Αζθαιείαο
φθεηιαλ λα γλσξίδνπλ φηη δελ ήηαλ αιεζή. Σφζν ε ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε, φζν θαη
ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν παξαπιαλήζεθαλ, θαζψο δελ είραλ πξφζβαζε ζε εμέηαζε
θαη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχζαλ ην δήηεκα ηνπ
Ηξάθ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ λα δψζνπλ ηελ έγθξηζή ηνπο
ζηελ απφθαζε ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ George W. Bush λα πξνρσξήζεη ζε
πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, ζηεξηδφκελνη θαη ζηελ αλάγθε εμππεξέηεζεο ηεο αζθάιεηαο
θαη ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο ησλ ΖΠΑ, κπξνζηά ζηελ απεηιή ηεο ρξήζεο φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο.
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ΙΙΙ. Επίλογοσ

Ο ζηφρνο ηνπ παξαπάλσ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, φπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη
ζηελ αξρή ηεο κειέηεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, είλαη κέζα απφ ηελ ζπγθξηηηθή
αλάιπζε ησλ πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ ησλ Σξηψλ Πνιέκνπ ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ (1980-88, 1990-91, 2003), λα δνχκε θαηά πφζν νη ζεσξίεο ηνπ Πνιηηηθνχ
Ρεαιηζκνχ, θαηά θχξην ιφγν, ε ζεσξία ηνπ Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ ηνπ Kenneth Waltz
θαη ε ζεσξία ηνπ Δπηζεηηθνχ Ρεαιηζκνχ ηνπ

John Mearsheimer, κπνξνχλ λα

ζπλππάξμνπλ ζην πεδίν αλάιπζεο ησλ αηηηψλ ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, κε ηε
ζεψξεζε ιήςεο απνθάζεσλ πεξί παξαλφεζεο ηνπ Robert Jervis, βάζεη ηεο
ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Stephan Van Evera. Αλακθίβνια, ν Πνιηηηθφο
Ρεαιηζκφο κε ηηο εμειηγκέλεο κνξθέο ηνπ (Γνκηθφο θαη Δπηζεηηθφο Ρεαιηζκφο)
απνηειεί ηελ πην ζπγθξνηεκέλε εξκελεία ηεο πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο δηεζλνχο
πξαγκαηηθφηεηαο κέρξη ζήκεξα. Μέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο πεξηγξαθήο ησλ
γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο ηξεηο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο πνπ επηιέρζεθαλ,
είδακε φηη ππφ ζπλζήθεο αλαξρίαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα, ε δνκή ηνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηινγέο ησλ εθάζηνηε αμησκαηνχρσλ άζθεζεο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ, νδήγεζε ηα θξάηε ζε πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο.
Ο Stephan Van Evera εηζάγεη ζηελ αλάιπζή ηνπ, γηα πξψηε θνξά, ηνλ ξφιν
ησλ εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ θαη ησλ παξαλνήζεσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ησλ θξαηψλ. Ο ίδηνο δελ θαηαξγεί ηηο κεηαβιεηέο ηνπ Πνιηηηθνχ
Ρεαιηζκνχ, θαζψο θαη ηηο πξνυπνηηζέκελεο ζπλζήθεο πεξί άλαξρνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο θαη κεγηζηνπνίεζεο ηεο ηζρχνο ησλ θξαηψλ, αιιά αληίζεηα, έξρεηαη λα
ζπκπιεξψζεη θαη λα εληζρχζεη ηα απνηειέζκαηα ηφζν ηνπ Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ, φζν
θαη ηνπ Δπηζεηηθνχ Ρεαιηζκνχ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, φπσο είλαη ε ππνθεηκεληθφηεηα
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο ζε θαηάζηαζε θξίζεο, ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πνιηηηθέο επηδηψμεηο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ κεραληζκψλ
πιεξνθνξηψλ ησλ θξαηψλ, θαζψο θαη νη θηινδνμίεο ησλ εγεηψλ ησλ θξαηψλ.
Σφζν ν Robert Jervis, φζν θαη o Van Evera απνδέρνληαη ην Γνκηθφ Ρεαιηζκφ
ηνπ Kenneth Waltz. Δθείλν πνπ έρεη φκσο ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη νη ζεσξίεο ιήςεο
απνθάζεσλ θαη θπξίσο ε ζεψξεζε πεξί παξαλφεζεο, ε νπνία έξρεηαη λα
ζπκπιεξψζεη ηε ζεσξία ηνπ Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ
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ζχλδεζε, θαη νη δχν αλαιπηέο ζπκθσλνχλ φηη δελ είλαη κφλν ε αλαδήηεζε ηζρχνο γηα
επηβίσζε θαη θπξηαξρία πνπ νδεγεί ηα θξάηε ζε πφιεκν. Απηφ πνπ παξαηήξεζαλ
είλαη φηη ζπρλά νη ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο θαη παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε
ηεο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ απεηιψλ πνπ δέρνληαη ηα θξάηε, ζπκβάιινπλ
ζεκαληηθά θαη θαζνξηζηηθά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο,
νδεγψληαο ηα θξάηε ζε ζπγθξνχζεηο θαη ζε πνιέκνπο. Καζψο ε δηακφξθσζε ηεο
εθάζηνηε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ πςειφβαζκα
θπβεξλεηηθά ζηειέρε, δειαδή άηνκα, ν αλζξψπηλνο ππνθεηκεληθφο παξάγνληαο
απνηειεί ζεκαληηθή κεηαβιεηή ζηε ιήςε απφθαζεο γηα πφιεκν. Οη απνθάζεηο εθ
ησλ πξαγκάησλ ραξαθηεξίδνληαη απφ αβεβαηφηεηα θαη ζπρλά ιαλζαζκέλεο
εθηηκήζεηο.
Ο Alexander L. George ζπκθσλεί κε ηνπο Robert Jervis θαη Stephen Van
Evera, εληζρχνληαο ην επηρείξεκα ηεο παξαλφεζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη φηη ην ζχλνιν ησλ ηδεψλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ
αηφκσλ πνπ θηιηξάξνπλ θάζε λενεηζεξρφκελε πιεξνθνξία ζηα εζληθά επηηειεία
ιήςεο απνθάζεσλ ησλ θξαηψλ, είλαη ζπρλά εθείλα πνπ απνξξίπηνπλ ή παξαβιέπνπλ
πνιχηηκα ζηνηρεία γηα ηηο δξάζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ αληηπάισλ, κε απνηέιεζκα νη
ιήπηεο απνθάζεσλ λα νδεγνχληαη ζε παξαλνήζεηο. Σν θνηλφ ζηνηρείν ζηελ αλάιπζε
ηνπ Alexander L. George κε απηή ηνπ Van Evera θαη ηνπ Robert Jervis είλαη φηη νη
ιήπηεο απνθάζεσλ δχζθνια αιιάδνπλ θάπνηεο παγησκέλεο αληηιήςεηο ζηελ πνιηηηθή
πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ζπρλά δηακνξθψλνπλ θαη επηπιένλ ιαλζαζκέλεο ζέζεηο ζρεηηθά
κε ηηο θηλήζεηο ηνπ αληηπάινπ, νδεγψληαο ηα θξάηε ζε πφιεκν.
Σε ζεψξεζε πεξί παξαλφεζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ έξρεηαη λα
ζπκπιεξψζεη θαη ν ζεκειησηήο ηνπ Δπηζεηηθνχ Ρεαιηζκνχ, John Mearsheimer. Ο
ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ πνιιέο θνξέο γηα ιφγνπο
εμππεξέηεζεο

εζληθνχ

ζπκθέξνληνο,

πξνβαίλνπλ

ζε

ζηξαηεγηθέο

επηινγέο

εμαπάηεζεο θαη παξαπιάλεζεο ησλ πνιηηψλ, κέζσ ηεο πνιηηηθήο άζθεζεο
εθθνβηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζηήξημε ή αθφκε θαη ε λνκηκνπνίεζε
ησλ εθάζηνηε πνιηηηθψλ επηινγψλ ηνπο. Βαζηθή πξνυπνηηζέκελε ζπλζήθε είλαη ε
χπαξμε κηαο κειινληηθήο απεηιήο. Σα θπβεξλεηηθά ζηειέρε ιήςεο απνθάζεσλ
ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία κηα ζεηξά απφ θαηαζθεπαζκέλα ςεπδή ζηνηρεία, ηα νπνία ελ
ηέιεη ζα πείζνπλ ηελ θνηλή γλψκε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα αλάιεςεο πνιεκηθήο
δξάζεο, αθφκε θαη αλ ηειηθά κηα ηέηνηα επηινγή δελ είλαη απαξαίηεηε.
ηε δηδαθηνξηθή κνπ έξεπλα επηθεληξψζεθα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
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απνθάζεσλ ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απέλαληη ζηνλ Πξψην Πφιεκν
ηνπ Κφιπνπ, κεηαμχ Ηξάλ-Ηξάθ (1980-88), ζην Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, κεηαμχ
ΖΠΑ-Ηξάθ (1990-91) θαη ζηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ΖΠΑ- Ηξάθ (2003). Καη
ζηνπο ηξεηο πνιέκνπο ηνπ Κφιπνπ εληφπηζα θνηλά ζηνηρεία παξαλφεζεο ζηηο
αληηιήςεηο ησλ ζηειερψλ δηακφξθσζεο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο,
μεθηλψληαο απφ ηελ θπβέξλεζε Ronald Reagan κέρξη θαη ηελ θπβέξλεζε George W.
Bush. Σν ζπκπέξαζκα απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ ηα ζηειέρε
δηακφξθσζεο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο Reagan
επαλήιζαλ ζηε πνιηηηθή ζθελή ηφζν ζην Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ επί
θπβεξλήζεσο George W. H. Bush φζν θαη ζην Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ επί
θπβεξλήζεσο George W. Bush.
αθέζηαηα, ε ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ
δηπνιηζκνχ ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα, επηθεληξσλφηαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ
πξνζπάζεηα, φρη κφλν εμαζθάιηζεο θαη πξνψζεζεο ησλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ
ζηε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, αιιά θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνίεζεο
ηεο ηζρχνο θαη ηεο επηξξνήο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή,
ιεηηνπξγψληαο κε ξεαιηζηηθνχο φξνπο. Χζηφζν, ε ππεξβνιηθή ζεκαζία πνπ έδσζαλ
νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη ζηελ απεηιή επέθηαζεο ηνπ Κνκκνπληζκνχ ζηελ
πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ, νδήγεζε ζε ελεξγφ αλάκεημε ηηο ΖΠΑ, ζηνλ νθηαεηή
πφιεκν Ηξάλ-Ηξάθ, ρσξίο λα ππάξρεη άκεζε απεηιή γηα ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα
ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πιεπξά ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Βιέπνπκε νπζηαζηηθά,
αλάκεημε ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ ζε κηα πεξηθεξεηαθή ζχγθξνπζε, ζηελ πεξηνρή ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ, δσηηθήο ζεκαζίαο ζπκθεξφλησλ θαη γηα ηηο δχν ππεξδπλάκεηο.
Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη αλακείρζεθαλ ζηνλ Πξψην Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ, επεηδή έβιεπαλ φηη ζίγνληαη ή απεηινχληαη εζληθήο ζεκαζίαο δσηηθά
ζπκθέξνληα. Με φξνπο Δπηζεηηθνχ θαη Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ, νη θηλήζεηο ηεο
ακεξηθαληθήο ππεξδχλακεο θαίλνληαη κέρξη εδψ ζσζηέο. Χζηφζν, νη ίδηνη νη
Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη ηεο θπβέξλεζεο Reagan νδεγήζεθαλ ζε κηα ζεηξά
παξαλνήζεσλ, μεθηλψληαο απφ ηελ ππέξκεηξε ζεκαζία πνπ έδσζαλ ζηε ζχλδεζε ηνπ
Κνκκνπληζκνχ θαη ηεο νβηεηηθήο επηξξνήο κε ηελ ηξαληθή Ηζιακηθή Δπαλάζηαζε
ηνπ 1979, θαη θηάλνληαο κέρξη ηε ιαλζαζκέλε ζηξαηεγηθά θίλεζε ηεο ζηξαηησηηθήο
θαη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ Ηξάθ θαη ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, αθφκε θαη ιίγν πξηλ
ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ. Οη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη απέηπραλ λα
αληηιεθζνχλ ηηο θηιφδνμεο θηλήζεηο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Απνθνξχθσκα ηεο
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ιαλζαζκέλεο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινχζεζαλ ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο Reagan ήηαλ
θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ Ηξάθ απφ ηε ιίζηα ησλ πην επηθίλδπλσλ θξαηψλ πνπ
ζηεξίδνπλ ηε δηεζλή ηξνκνθξαηία. Ζ επλντθή ζηάζε ησλ Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ
απνθάζεσλ ππέξ ηνπ Ηξάθ ζπλερίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα θαη ην ηέινο ηνπ Πξψηνπ
Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ. Απηή ε ζηάζε απνηέιεζε ζπλέπεηα φισλ ησλ δεηλψλ πνπ
αθνινχζεζαλ γηα ηελ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ Σξίηνπ
Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, ην 2003.
ηε πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ηνπ Πξψηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, Ηξάλ-Ηξάθ,
φπνπ έρνπκε κηα πεξηθεξεηαθή ζχγθξνπζε, νη ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ έρσ ζέζεη απφ
ηελ αξρή ηεο έξεπλάο κνπ επαιεζεχνληαη απφ ηα γεγνλφηα πιήξσο. Απηφ
απνδεηθλχεη φηη πξάγκαηη ππήξρε κηα ζχλδεζε αλάκεζα ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ
Γνκηθνχ θαη Δπηζεηηθνχ Ρεαιηζκνχ κε ηε ζεψξεζε πεξί παξαλφεζεο ζηε δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ Robert Jervis, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ 4ν Σχπν Ρεαιηζκνχ ηνπ
Van Evera. Μάιηζηα, νη παξαλνήζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ηφζν ζην ακεξηθαληθφ
επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ, ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ
Κφιπνπ, αιιά θαη ζηελ ηξαθηλή θπβέξλεζε, ήηαλ ηφζν έληνλεο πνπ νδήγεζαλ ζε
ζχγθξνπζε. Αθφκε θαη ε ίδηα ε δνκή ηνπ άλαξρνπ κνλνπνιηθνχ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο δελ ζηάζεθε δπλαηή απφ κφλε ηεο, ψζηε λα απνηξέςεη ηελ εηζβνιή ηνπ
Ηξάθ ζην Κνπβέηη. Σν Ηξάθ, αλ θαη θαηαζηξεκκέλν νηθνλνκηθά θξάηνο, αιιά κε
αμηφινγε ζηξαηησηηθή ηζρχ δελ δίζηαζε λα πξνρσξήζεη ζε εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο,
πξνσζψληαο ηνλ ξφιν ηνπ πεξηθεξεηαθνχ εγεκφλα ζηε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ. Ζ ζηξαηησηηθή δχλακε ηνπ Ηξάθ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ
ΖΠΑ απέλαληη ζην Ηξάθ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξψηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ (Ηξάλ Ηξάθ), ππήξμαλ δχν παξάγνληεο πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζπλδπαζηηθά ζηε ιαλζαζκέλε
απφθαζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ λα πξνρσξήζεη ζε θαηάιεςε ηνπ Κνπβέηη, έρνληαο
ζαλ ζθέςε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ αξαβηθνχ θαη δπηηθνχ θφζκνπ. Απφ ηελ άιιε,
γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο ιήπηεο απνθάζεσλ ήηαλ αδηαλφεην κε ξεαιηζηηθνχο φξνπο
ηζρχνο, έλα κηθξφ θαη αδχλακν θξάηνο, φπσο ήηαλ ην Ηξάθ, λα ζηξαθεί θαηά ηεο
κνλαδηθήο πιένλ ππεξδχλακεο, ησλ ΖΠΑ.
Ο θίλδπλνο εκπινθήο ησλ θξαηψλ ζε πφιεκν θάλεθε πξάγκαηη λα απμάλεηαη,
φηαλ νη ιήπηεο απνθάζεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ επηηειείσλ πξνβαίλνπλ ζε θαηαγξαθή
θαη εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ αληηπάινπ. Ζ
κεξνιεπηηθή επηινγή πξαγκαηνπνηείηαη πάληα πξνο φθεινο ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ
πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη νη ιήπηεο απνθάζεσλ. Οη ακεξηθαληθέο ππεξεζίεο
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πιεξνθνξηψλ, αλ θαη ζπγθέληξσλαλ πιήζνο ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο
ζηξαηησηηθέο θηλήζεηο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, πηζηεχνληαο φηη είλαη αδχλαην έλα κηθξφ
θξάηνο λα ζηξαθεί θαηά ηηο ΖΠΑ, δελ εθηίκεζαλ θαη δελ αμηνιφγεζαλ κε
ζνβαξφηεηα ηνλ θίλδπλν κηαο ελδερφκελεο επίζεζεο ηνπ Ηξάθ θαηά ηνπ Κνπβέηη.
Παξά ην αλακελφκελν ληθεθφξν απνηέιεζκα ηεο ρεξζαίαο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο
ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο ζην Ηξάθ, νη ζηξαηεγηθνί πνιηηηθνί ζηφρνη ηεο
επηρείξεζεο «Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ» δελ επηηεχρζεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Σν λέν
δφγκα ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ George W. H. Bush πεξί λέαο
ηάμεο αζθάιεηαο θαη εηξήλεο ζην πιαλήηε, απέηπρε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή δελ
επηηεχρζεθε. Ζ πνιηηηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ απέλαληη ζηνλ Ηξαθηλφ εγέηε ιίγν πξηλ ην
μέζπαζκα ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ δελ είρε θαλέλα απνιχησο
απνηέιεζκα. Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα εμαλαγθάζεηο έλαλ θηιφδνμν εγέηε, φπσο
ν αληάκ Υνπζεΐλ, λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο κηαο ππεξδχλακεο.
Μπξνζηά ζηε ιαλζαζκέλα ππεξηηκεκέλε εθηίκεζε ησλ Ακεξηθαλψλ
αμησκαηνχρσλ, ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ηξαθηλνχ ηαθηηθνχ ζηξαηνχ ζην
εζσηεξηθφ ηεο Βαγδάηεο, νη ακεξηθαληθέο ρεξζαίεο δπλάκεηο δελ πξνρψξεζαλ πξνο
ηελ ηξαθηλή πξσηεχνπζα θαη πξνηίκεζαλ ηε δηαηήξεζε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε ζηελ
εμνπζία.

Ζ ηάζε ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ λα ππεξεθηηκνχλ ηηο ζηξαηησηηθέο

δπλαηφηεηεο ηνπ αληηπάινπ θαη λα ηνλ ζεσξνχλ θαιχηεξα νξγαλσκέλν απφ απηνχο
νδεγεί ζε ζεκαληηθέο παξαλνήζεηο. Ο George W. H. Bush έραζε ηελ θαιχηεξε
ρξνληθά ζηηγκή, λα αλαηξέςεη ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία ηνπ Ηξάθ θαη λα
απαιιάμεη ηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ απφ κηα ζπλερηδφκελε απεηιή. Αληηζέησο, ιφγσ
θαη ηνπ θφβνπ εζσηεξηθψλ ηαξαρψλ ζην Ηξάθ, πξνηίκεζε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ
πνιέκνπ. Αθφκε φκσο θαη έηζη, νη ΖΠΑ δελ είραλ νξγαλψζεη έλα ζρέδην απεκπινθήο
ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ απφ ην Ηξάθ. Ο ρξπζφο θαλφλαο ηνπ Colin Powell φηη
δελ πξέπεη λα μεθηλάο έλαλ πφιεκν, αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεηο απνθαζίζεη πψο λα
ηνλ ηειεηψζεηο, απνδεηθλχεη ζηελ πξάμε φηη θάηη ηέηνην δελ ππήξρε ζην πιάλν ησλ
ακεξηθαλψλ ιεπηψλ απνθάζεσλ1049. Σφζν κεηά ηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ
φζν θαη κεηά ηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ην 2003, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη,
ελψ έδσζαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ εθηέιεζε επηηπρεκέλσλ

1049

Colin Powell with Joseph E. Persico, My American Journey, Random House, New York, 1995,

p.519.
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ζρεδίσλ πνιέκνπ, δελ αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα επίπνλε πξνζπάζεηα θαη ζηε κεηά
αληάκ επνρή ζην Ηξάθ.
Με ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, ν Οξγαληζκφο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ αλαιακβάλεη δξάζε, κε ζηφρν ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζην Ηξάθ
θαη ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ. Δλψ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗80, ε
ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ελίζρπε ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ κε νπιηθά ζπζηήκαηα
ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, απμάλνληαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ ηνπ
Ηξάθ, ηψξα αλαγθάδνπλ ηνλ Ηξαθηλφ εγέηε λα θαηαζηξέςεη φ,ηη έρεη απνθηήζεη. Παξά
ηα δπζκελή γηα ην Ηξάθ κέηξα, ν αληάκ Υνπζεΐλ εμαθνινπζεί λα δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα ζηα ζχλνξα κε ην Κνπβέηη θαη λα απεηιεί γηα λέα εηζβνιή ζην Κνπβέηη.
Ζ πνιηηηθή ηεο αλάζρεζεο πνπ αθνινπζνχλ νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη δελ
απνδίδεη ζηε πεξίπησζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ. Οη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ
αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ηξαθηλνχ
εγέηε.
Οη επηζεσξήζεηο απνδίδνπλ φζν ηνπο επηηξέπεη ε θαιή ζέιεζε ηνπ αληάκ.
Καηά ηελ πεξίνδν πνπ δηαξθνχλ νη επηζεσξήζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, δελ έρνπλ
αλαθαιπθζεί θαη εληνπηζζεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηνπνζεζίεο θαηνρήο φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ. Παξφια απηά, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηξαθηλνχ
νπινζηαζίνπ θαηαζηξάθεθε κέρξη ην ηέινο ηνπ 1992. Σν 1998 αλαζηέιιεηαη ε
ζπλεξγαζία ηνπ ηξαθηλνχ Καζεζηψηνο κε ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ Γηεζλνχο
Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο θαη νη επηζεσξεηέο απνρσξνχλ απφ ην Ηξάθ. Ζ
ζηάζε απηή ηνπ αληάκ ζπλδέεηαη κε ηε ζέζε ησλ ΖΠΑ γηα απνκάθξπλζε ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε απφ ηελ εμνπζία. Ζ θπβέξλεζε Clinton γλψξηδε φηη ε ζπλέρηζεο ηεο
παξακνλή ηνπ αληάκ ζηελ εμνπζία ζα δεκηνπξγνχζε πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα.
Χζηφζν, δελ ππήξρε ην θαηάιιειν θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη δηάζεζεο γηα έλαξμε ελφο
πνιέκνπ, ηφζν ζηε δηεζλή θνηλφηεηα, φζν θαη ζην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν.
Σν ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ βιέπνληαο ηελ απνηπρία ηεο
πνιηηηθήο ηεο αλάζρεζεο απέλαληη ζην Ηξάθ, πξνηείλεη ηελ ελίζρπζε ηεο ήδε
απνηπρεκέλεο πνιηηηθήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αιιαγή θαζεζηψηνο ζην Ηξάθ εθ ησλ
έζσ. Ζ επηινγή ηεο δηπισκαηηθήο εηξεληθήο επίιπζεο ηεο θξίζεο ζην Ηξάθ είλαη ε
κφλε ιχζε πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε θπβέξλεζε Clinton. Οη Ακεξηθαλνί
αμησκαηνχρνη αληηιακβάλνληαη ηελ απεηιή πνπ απνηειεί ν Ηξαθηλφο εγέηεο γηα ηελ
πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή ηνπ
αξαβηθνχ θφζκνπ, φκσο δελ έρνπλ αληηιεθζεί ηελ νξγάλσζε θαη ηελ επηξξνή πνπ
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αζθεί ν Ηξαθηλφο εγέηεο ζηελ ίδηα ηνπ ηε ρψξα. Οη αδχλακεο αληηπνιηηεπηηθέο
δπλάκεηο ηνπ Ηξάθ δελ ζα κπνξνχζαλ κε έλα ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα λα ζέζνπλ
ηνλ ηζρπξφ Ηξαθηλφ εγέηε ζην πεξηζψξην. Αθφκε θαη ε αλέρεηα πνπ πθίζηαηαη ν
ηξαθηλφο ιαφο ιφγσ ησλ θπξψζεσλ δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ή λα απεηιήζεη ην
Καζεζηψο Ba‘ath.
Ζ επηρείξεζε «Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ» είλαη κηα απάληεζε ζηελ αδηάιιαθηε
ζηάζε ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, φζνλ αθνξά ηελ άξλεζή ηνπ λα επηηξέςεη μαλά πξφζβαζε
ζηνπο επηζεσξεηέο αλαδήηεζεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ. Παξάιιεια,
ε αεξνπνξηθή επηδξνκή απνηειεί απάληεζε ζε απαίηεζε ηεο λενζπληεξεηηθήο
νκάδαο ηνπ ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ γηα αλάιεςε ελεξγνχ δξάζεο ησλ ΖΠΑ σο
κνλαδηθήο εγεκνληθήο δχλακεο ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα.

ηειέρε απηήο

λενζπληεξεηηθήο νκάδαο ζα αλαιάβνπλ θπβεξλεηηθέο ζέζεηο δηακφξθσζεο ηεο
ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ George W. Bush. Ζ αλάγθε
απνδνρήο ηεο επζχλεο ηνπ κνλαδηθνχ ξφινπ ησλ ΖΠΑ γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ
επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο δηεζλνχο ηάμεο, ζπκβαηήο κε ηηο ακεξηθαληθέο αξρέο
θαη ζεζκνχο ηεο επεκεξίαο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο,
απνηειεί ηνλ θαηεπζπληήξην άμνλα ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κεηά ηελ
θπβέξλεζε Clinton.
Γηα ηνπο λενζπληεξεηηθνχο, ε αλαγθαία αιιαγή πνξείαο ηεο ακεξηθαληθήο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ππνγξάκκηδε ηελ απνηπρία ησλ πνιηηηθψλ ηεο αλάζρεζεο ηεο
θπβέξλεζεο Clinton. Ζ επηρείξεζε «Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ» δελ θάλεθε λα πηφεζε
ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ, ν νπνίνο θέξδηδε ηε πξνπαγάλδα πνιέκνπ. Οιφθιεξνο ν
αξαβηθφο θφζκνο είλαη αληίζεηνο κε ηηο εμνπζελσηηθέο νηθνλνκηθέο θπξψζεη θαηά ηνπ
ηξαθηλνχ πιεζπζκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα απηή ε πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ δελ ιεηηνπξγεί
απνηξεπηηθά. Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη απνδέρηεθαλ φηη δελ είραλ μεθάζαξε εηθφλα
γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο εγθαζίδξπζεο
θαη χπαξμεο ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο, γεγνλφο πνπ νπζηαζηηθά αθπξψλεη ηελ
επηρείξεζε «Αιεπνχ ηεο Δξήκνπ». Ζ ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί ζην ακεξηθαληθφ
επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ νδεγεί ζε ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο επηινγέο θαηά ηνπ
Ηξάθ.

Ζ

πνιηηηθή

ηεο

θαζεζησηηθήο

αιιαγήο

κέζσ

ελφο

ζηξαηησηηθνχ

πξαμηθνπήκαηνο πνπ αθνινπζήζεθε κέρξη ην ηέινο ηεο θπβέξλεζεο Clinton, θαζψο
θαη ε πνιηηηθή ηεο δηπιήο αλάζρεζεο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο ηζρχνο
κεηαμχ ηνπ Ηξάλ θαη Ηξάθ, ψζηε λα κελ ππάξμνπλ επηζεηηθέο επεθηαηηθέο βιέςεηο
κεηαμχ ησλ δχν γεηηνληθψλ θξαηψλ ζηε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ,
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απνδεηθλχνπλ φηη νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ αδπλαηνχζαλ λα ζπιιάβνπλ θαη
λα θαηαλνήζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε, ελψ ηαπηφρξνλα
απνδείθλπαλ θαη ηελ αδπλακία άζθεζεο κηαο δπλακηθήο πνιηηηθήο δξάζεο θαηά ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ.
Ζ κε ζσζηή εθηίκεζε ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο
θαηάζηαζεο ζην Ηξάθ θαζψο θαη ε έιιεηςε νξγαλσκέλεο δξάζεο θαηά ηνπ αληάκ
απφ ηηο ακεξηθαληθέο δηνηθήζεηο θαη ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο θπβέξλεζεο George W. H. Bush θαη ηεο θπβέξλεζεο Bill Clinton απνηεινχλ
απφδεημε ιαλζαζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ ησλ ΖΠΑ, πνπ εμαθνινχζεζε λα
θπξηαξρεί κέρξη θαη ηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ. Καη εδψ νη παξαλνήζεηο ησλ
Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ απνθάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πηέζεηο ηνπ άλαξρνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο απμάλνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο, ρσξίο φκσο λα έρνπκε ζηξαηεγηθά
πιενλεθηήκαηα γηα ηηο ΖΠΑ.
Σν λέν δφγκα ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ
George W. Bush επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ηδενινγία ησλ λενζπληεξεηηθψλ
γηα ηελ παγθφζκηα εγεκνληθή θπξηαξρία ησλ ΖΠΑ. Ζ πνιηηηθή ππέξ ηεο πξνψζεζεο
θαη δηάδνζεο ησλ ακεξηθαληθψλ ηδαληθψλ πεξί δεκνθξαηίαο, ειεπζεξίαο θαη εηξήλεο
αθφκε θαη ζε θξάηε πνπ επηθξαηνχλ δηθηαηνξίεο, θεξδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν
έδαθνο. Γηα ηνπο λενζπληεξεηηθνχο, ε ηδέα ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηδεαιηζκνχ θαη ηεο
εζηθήο ζηελ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή απνηειεί θαηά θαλφλα ην πέπιν γηα ηελ
επηθξάηεζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ξεαιηζηηθήο ζρνιήο ζθέςεο. Σε
δεθαεηία ηνπ ‗90, νη λενζπληεξεηηθνί ηάρζεθαλ ελαληίνλ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο
δξάζεο ηνπ George W. H. Bush θαζψο θαη ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ηνπ Bill Clinton.
Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ λενζπληεξεηηζκνχ ζεσξνχλ φηη θαη νη δχν Ακεξηθαλνί πξφεδξνη
δελ κπφξεζαλ λα πξνζηαηέςνπλ ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα αλά ηνλ θφζκν, αιιά
θαη νχηε λα εκθπζήζνπλ ηα ακεξηθαληθά ηδεψδε ζηνλ πιαλήηε.
Ο George W. Bush απνηειεί εθθξαζηή ηνπ δηεπξπκέλνπ ακεξηθαληθνχ
δηεζληζκνχ, θαηά ηνλ Lawrence F. Kaplan. Ο δηεπξπκέλνο ακεξηθαληθφο δηεζληζκφο
απνηειεί κηα ζρνιή ζθέςεο πνπ ζπλδπάδεη ηα γλσξίζκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Ρεαιηζκνχ,
ηνπ Δπηζεηηθνχ Ρεαιηζκνχ θαη ηνπ εγεκνληζκνχ θαζψο θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ. Σν
«πάληξεκα» ηεο ακεξηθαληθήο ηζρχνο κε ηα ακεξηθαληθά ηδεψδε πεξί δεκνθξαηίαο
θαη ειεπζεξίαο πξαγκαηνπνηείηαη ρξνληθά απφ ηελ επνρή δηαθπβέξλεζεο ησλ Teddy
Roosevelt θαη Harry Truman, έσο θαη ηελ πξνεδξία ησλ John F. Kennedy θαη Ronald
Reagan. Απηφ πνπ παξαηεξνχκε απφ ηελ αλάιπζή καο είλαη φηη ε δηακφξθσζε ηεο
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ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ George W. Bush θαη ηνπ Ronald Reagan
παξνπζηάδνπλ θνηλά ζηνηρεία, πξνεξρφκελα απφ ηε ζρνιή ζθέςεο ηνπ Andrew
Jackson. Ζ ηδαθζνληθή παξάδνζε πξνζεγγίδεη ηελ ππεξάζπηζε θαη πξνψζεζε ηνπ
ακεξηθαληθνχ έζλνπο κέζα απφ ηνλ πνιηηηθφ ξεαιηζκφ. Γπζπηζηεί ζηηο ηδεαιηζηηθέο
αξρέο ηνπ Οπηιζνληζκνχ, ελψ ζεσξεί φηη ε ππεξάζπηζε θαη επέθηαζε ησλ δσηηθψλ
ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ αλά ηνλ πιαλήηε, απνηειεί ηε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα
ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Γηα ηνλ George W. Bush αμίεο φπσο, ν
παηξησηηζκφο, ε ηηκή, ε νηθνγέλεηα, ε ζηξαηησηηθή παξάδνζε, αιιά θαη ε
ζξεζθεπηηθή πίζηε θαηέρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή ζθελή. Σν δηεζλέο ζχζηεκα
παξακέλεη άλαξρν θαη γηα ην ιφγν απηφ νη ΖΠΑ σο κνλαδηθή ππεξδχλακε πξέπεη λα
επαγξππλεί γηα ηελ πξνψζεζε θαη εμππεξέηεζε ησλ δσηηθψλ ακεξηθαληθψλ
ζπκθεξφλησλ αλά ηνλ πιαλήηε.
Ζ αλαβίσζε ηνπ ακεξηθαληθνχ δηεζληζκνχ σο ξεχκα ζθέςεο θαη
άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο εκθαλίδεηαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Ronald Reagan. Ζ
πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ λενζπληεξεηηζκνχ είλαη ε άκεζε ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ησλ ΖΠΑ απέλαληη ζε άιια θξάηε, πξνθεηκέλνπ λα
πξνσζεζνχλ ν θηιειεπζεξηζκφο, ε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε φια
ηα θξάηε. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ν ηεξαπνζηνιηθφο ραξαθηήξαο ησλ ΖΠΑ απέλαληη ζηελ
αλζξσπφηεηα1050. Ζ θιεξνλνκηά ηνπ Reagan επηζηξέθεη ζην θπβεξλεηηθφ επηηειείν
ιήςεο απνθάζεσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ πξνέδξνπ George W. Bush1051.
Απηφ ζην νπνίν πξνέβε ε θπβέξλεζε ηνπ George W. Bush, ήηαλ λα δηεπξχλεη
ηελ αλάγθε ζπλδπαζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζρνιήο ζθέςεο ηνπ ηδεαιηζκνχ - ρσξίο
απηαπάηεο- κε ηα ζηνηρεία ηνπ ξεαιηζκνχ, πξνο φθεινο θαη πξνο εμππεξέηεζε ησλ
ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ. Αθφκε θαη αλ ν ίδηνο ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο θαη ην
επηηειείν ηνπ, δελ πίζηεπαλ απφιπηα ζηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ηνικήκαηνο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ δηαθπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ, ηα ηξνκνθξαηηθά
ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 ππήξμαλ ε ψζεζε γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο
πνιηηηθήο. Σα γεγνλφηα απηά ππήξμαλ έλα βαξχ πιήγκα ηεο ακεξηθαληθήο ππεξνρήο
θαη ηζρχνο. Ζ αλάγθε γηα άκεζε δξάζε θαη πην ζθιεξέο επηινγέο ήηαλ άκεζεο. Καηά
ηνλ ηζηνξηθφ Robert W. Tucker, ε πνιηηηθή εθαξκνγή ηνπ δηεπξπκέλνπ ακεξηθαληθνχ
δηεζληζκνχ απνηειεί ηελ αζπίδα θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
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ακεξηθαληθήο ππεξνρήο. Απνηειεί ηελ πίζηε ζηελ αξεηή ηνπ ακεξηθαληθνχ πνιηηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Με φξνπο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ην ακεξηθαληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα δελ
είλαη ηίπνηε άιιν απφ έλα ηδαληθφ κνληέιν πνιηηηθήο, πνπ ππνζηεξίδεη θαη πξνάγεη
παγθνζκίσο ηα ηδαληθά ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο1052.
Γηα ηνλ Francis A. Boyle, ν λένο Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο απνηειεί ηνλ θχξην
εθθξαζηή ηνπ Μαθηαβειηθνχ Ρεαιηζκνχ1053. Οη ηδέεο θαη ηα πηζηεχσ ηνπ Ακεξηθαλνχ
Πξνέδξνπ γχξσ απφ ηε ζξεζθεία, ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ,
ηεο εηξήλεο θαη ησλ παλαλζξψπηλσλ αμηψλ, παξαπέκπνπλ ζηνλ Ζγεκφλα ηνπ
Μαθηαβέιη. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ, λα εθθξάδεη ζε θάζε ιφγν ηνπ
ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ ακεξηθαληθνχ έζλνπο θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο,
παξαπέκπεη ζε νκνηφηεηεο κε ην θξάηνο ηνπ Μαθηαβέιη, φπνπ ε εμνπζία
ζπγθεληξψλεηαη ζην πξφζσπν ελφο αηφκνπ, ηνπ εγεκφλα θαη νη απνθάζεηο θαη νη
ςπρνινγηθέο παξάκεηξνη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, θαζνξίδνπλ ην κέιινλ ηεο
εγεκνλίαο, ηελ επηβίσζε θαη ηελ επέθηαζή ηεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε θχζε ησλ
πνιηηηθψλ ζρέζεσλ επηβάιιεη ηελ ππνθξηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θπβεξλψλησλ1054.
Σν ίδην θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη θαη ζηνλ George W. Bush, ν νπνίνο θαίλεηαη λα
ρξεζηκνπνηεί, φπσο ν καθηαβειηθφο εγεκφλαο, ηα ηδαληθά θαη ηηο αμίεο ησλ αλζξψπσλ
θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη αθφκε θαη ηελ πξφζεζε
ηνπ λα θαηαθχγεη ζε πφιεκν1055.
ην λέν δφγκα ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο επί πξνεδξίαο George
W. Bush, νη ΖΠΑ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαθχγνπλ ζε αιιαγή θαζεζηψησλ
ζε θξάηε – θαθνπνηνχο αθφκε θαη κε ηελ επηινγή ελφο πξνιεπηηθνχ πνιέκνπ, φηαλ
ζίγνληαη ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. Ζ ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζε θξάηε πνπ
ππνθξχπηνπλ ηξνκνθξάηεο ή ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο, απνηειεί άκεζε θαη αλαγθαία
δξάζε ησλ ΖΠΑ. Σα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001,
απνηέιεζαλ ηελ αθνξκή θαη ηελ αηηία γηα ηελ έλαξμε ελφο ηδενινγηθνχ πνιέκνπ θαηά
ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο, ζηνλ νπνίν πφιεκν ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί θαη
κηα ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην Ηξάθ, κε ζηφρν ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ
Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία. Ο ζηφρνο απηφο απαζρνινχζε ηηο ακεξηθαληθέο
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θπβεξλήζεηο απφ ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, ην 1991, κέρξη θαη ην
2003. Ζ πξνζπάζεηα εηξεληθήο επίιπζεο ηεο θξίζεο ηνπ Ηξάθ δελ είρε γηα κηα
νιφθιεξε δεθαεηία θαλέλα απνηέιεζκα.
Σα επηρεηξήκαηα ζχλδεζεο ηνπ Ηξάθ κε ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, θαζψο
θαη κε ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο Al Qaeda απνηεινχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο δξάζεο ησλ ζηειερψλ ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush, πξνθεηκέλνπ λα
πείζνπλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα, αιιά θαη ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν γηα ηελ αλάγθε
αλάιεςεο ζηξαηησηηθήο πξνιεπηηθήο δξάζεο θαηά ηνπ Ηξάθ θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία. Υξνληθά, κεηά ηελ επηηπρή ζηξαηησηηθή επέκβαζε
ησλ ΖΠΑ ζην Αθγαληζηάλ, νη Ακεξηθαλνί αμησκαηνχρνη μεθηλνχλ, κεηά απφ
απφθαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ George W. Bush, λα θαηαζηξψλνπλ ζρέδηα αλαηξνπήο ηνπ
αληάκ, κέζσ ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο. Απφ ηελ άλνημε ηνπ 2002, ν George W.
Bush, μεθηλά λα δηαθεξχηηεη δεκφζηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ ζηελ παξαγσγή θαη θαηνρή φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο.
Χζηφζν, παξφιν πνπ ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, ν Ακεξηθαλφο
πξφεδξνο George W. H. Bush είρε κφιηο 45 εκέξεο πξηλ ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ
εμαζθαιίζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ θαη κφιηο ηξεηο εκέξεο πξηλ ηνλ πφιεκν είρε εμαζθαιίζεη θαη ηε ζεηηθή
έγθξηζε ηνπ ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ, δελ ζπλέβε ην ίδην ζηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ. Σν ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν ζεσξεί φηη ε αλάιεςε ζηξαηησηηθήο δξάζεο
θαηά ηνπ Ηξάθ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη πξψηα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ. ην δηπισκαηηθφ πεδίν, νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο
απνθάζεσλ πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηε δχζπηζηε δηεζλή θνηλφηεηα, γηα κηα
ζηξαηησηηθή δξάζε θαηά ηνπ Ηξάθ, ελψ ε θίλεζε ζπλεξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ
αληάκ Υνπζεΐλ κε ηνπο επηζεσξεηέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δπζθνιεχεη ην έξγν ησλ
Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ. Ο ΟΖΔ δελ είλαη κε ην κέξνο ησλ ΖΠΑ ζε έλαλ πφιεκν
θαηά ηνπ Ηξάθ. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην Ηξάθ είλαη πξφζπκν λα ζπλεξγαζηεί θαη
φηη παξάιιεια δελ έρνπλ βξεζεί απηέο απνδείμεηο θαηνρήο φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ.
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζεηηθή έγθξηζε απφ ην ακεξηθαληθφ
Κνγθξέζν, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο γηα πξψηε θνξά ζηηο 7 Οθηψβξηνπ ηνπ 2002, ζε
δεκφζηα νκηιία ηνπ, επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ην Καζεζηψο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ κε ηελ
ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο Al Qaeda θαη πξνρσξάεη αθφκε έλα βήκα ζην δήηεκα
ηεο κνλνκεξνχο πξνιεπηηθήο ζηξαηησηηθήο δξάζεο θαηά ηνπ Ηξάθ, ζε πεξίπησζε πνπ
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νη κεραληζκνί ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δελ ζηαζνχλ ζην πιεπξφ ησλ ΖΠΑ. Ο ιφγνο
απηφο ππήξμε ηδηαίηεξα πεηζηηθφο, θαζψο ηα κέιε ηνπ ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ
έδσζαλ ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2002, ην «πξάζηλν θσο» γηα ηε ζηξαηησηηθή επέκβαζε
θαηά ηνπ Ηξάθ. ηηο 8 Ννεκβξίνπ 2002, δίλεηαη ηειηθά κέζα απφ ην πκβνχιην
Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, κεηά απφ δηπισκαηηθέο πηέζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ
αμησκαηνχρσλ, έλα ηειεπηαίν ρξνληθφ πεξηζψξην ζπλεξγαζίαο θαη πιήξνπο
αθνπιηζκνχ ηνπ Ηξάθ. Δθ ησλ πξαγκάησλ, νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ
ζεσξνχζαλ φηη ν αληάκ δελ είρε ζθνπφ λα αθνπιηζζεί. Ζ πξνζθπγή ηνπ δεηήκαηνο
ηνπ αθνπιηζκνχ ηνπ Ηξάθ ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, απφ ηε πιεπξά ησλ
Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ ήηαλ θαζαξά κηα έλδεημε φηη νη ΖΠΑ ππνινγίδνπλ ηνπο
κεραληζκνχο ζπιινγηθήο δξάζεο. Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο ήηαλ νη ΖΠΑ λα θεξδίζνπλ
πνιχηηκν ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ.
Μέρξη ηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2003, νη Ηξαθηλνί αμησκαηνχρνη πξέπεη λα
ηεθκεξηψζνπλ θαη λα πείζνπλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα γηα ηνλ πιήξε αθνπιηζκφ ηνπο.
Σν παηρλίδη ησλ εληππψζεσλ ιεηηνπξγεί ππέξ ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ, νη
νπνίνη έρνπλ επηδνζεί ζε έλα πφιεκν πξνπαγάλδαο θαηά ηνπ Ηξάθ θαη ηνπ
ππνηηζέκελνπ αθνπιηζκνχ ηνπ. Παξά ην εμειηζζφκελν ζεηηθά έξγν ησλ
επηζεσξεηψλ, δελ ππάξρεη βεβαηφηεηα γηα ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο
ζην Ηξάθ. Ο ρξφλνο πηέδεη ηνπο Ακεξηθαλνχο θαη ηα κέιε ηνπ ΟΖΔ δελ έρνπλ πεηζζεί
γηα ηελ χπαξμε ή φρη ηέηνησλ φπισλ ζην Ηξάθ.

Νέα νξηζηηθή εκεξνκελία γηα

εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηζεσξήζεσλ νξίδεηαη ε 14 Φιεβάξε 2003. Ο
Ακεξηθαλφο πξφεδξνο θαη ην επηηειείν ηνπ πξνρσξνχλ δεκφζηα ζε δειψζεηο
ελίζρπζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Ηξάθ κε ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηελ πηζαλή ρξήζε φπισλ
καδηθήο θαηαζηξνθήο απφ επίδνμνπο ηξνκνθξάηεο πξνο ρψξεο ηεο Γχζεο,
ζπζπεηξψλνληαο ην ακεξηθαληθφ θνηλφ ππέξ ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ. Ζ
πξνζπάζεηα ησλ κπζηηθψλ ακεξηθαληθψλ ππεξεζηψλ λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία
ελνρνπνίεζεο ηνπ Ηξάθ απμάλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηηο πηέζεηο πνπ δέρνληαη απφ
ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush γηα ηελ εχξεζε ζηνηρείσλ. Σν επηρείξεκα
ηεο επείγνπζαο αλάγθεο γηα πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ παξακέλεη φκσο κε πιήξσο
ηεθκεξησκέλν.
Ζ ηεθκεξίσζε ηεο ελνρήο ηνπ Ηξάθ έξρεηαη κε ηελ νκηιία ηνπ Colin Powell
ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ ζηηο 5 Φιεβάξε 2003.

Σα ζηνηρεία πνπ

αλαθέξζεθαλ ζε απηήλ ηελ νκηιία επηζεκαίλνπλ ηε ζχλδεζε ησλ φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο κε ην Ηξάθ, αιιά θαη ηε ζχλδεζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ κε ηελ Al Qaeda
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θαη ηνλ Osama bin Laden. Ζ αμηνπηζηία ησλ ηεθκεξίσλ ελνρήο ηνπ Ηξάθ ππήξμε
ηδηαίηεξα επηθξηηηθή. Ζ απφθαζε γηα πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ είρε παξζεί θαη έπξεπε κε
θάζε ηξφπν λα δηθαηνινγεζεί κπξνζηά ζηε δηεζλή θνηλφηεηα. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηε ζχλδεζε ηνπ Ηξάθ κε ηελ ηξνκνθξαηία θαη θπξίσο κε ηελ νξγάλσζε Al Qaeda,
είραλ κειεηεζεί πξνζεθηηθά απφ ην ακεξηθαληθφ επηηειείν ιήςεο απνθάζεσλ, αιιά
θαη απφ ζηειέρε ηεο CIA θαη ηνπ FBI, έζησ θαη αλ ππήξμαλ αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε
ηηο απνδείμεηο ελνρήο ηνπ Ηξάθ. Παξά ηελ πξνζπάζεηα ησλ Ακεξηθαλψλ
αμησκαηνχρσλ, νη Δπξσπαίνη εηαίξνη θαη ζχκκαρνη ησλ ΖΠΑ δελ πείζζεθαλ γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα ελφο πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ.
Παξά ηελ επηκνλή ησλ Ακεξηθαλψλ, ηφζν ν αξαβηθφο θφζκνο, φζν θαη ε
Δπξψπε είλαη αληίζεηνη ζε έλα πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ. Ο θφβνο γηα κηα επηθείκελε
πνιηηηθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή απνζηαζεξνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Πεξζηθνχ
Κφιπνπ ιεηηνχξγεζε αλαζηαιηηθά. Κνηλή επηζπκία φισλ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο είλαη ε επίηεπμε κηαο θνηλήο ιχζεο θαη ε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ησλ
επηζεσξήζεσλ. Οη κφλνη ζχκκαρνη ησλ ΖΠΑ ζηελ απφθαζε γηα πφιεκν θαηά ηνπ
Ηξάθ είλαη ε Μ. Βξεηαλία, ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία. Οη ΖΠΑ ππνζηεξίδνπλ δεκφζηα
φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αληάκ Υνπζεΐλ απνρσξήζεη απφ ηελ εμνπζία ηνπ Ηξάθ, ν
πφιεκνο κπνξεί λα απνθεπρζεί. Μέρξη ηψξα ε έκθαζε πνπ έδηλαλ νη Ακεξηθαλνί
αμησκαηνχρνη θαη ηδηαίηεξα ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο George W. Bush ήηαλ ε θαηνρή
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Ηξάθ θαη ην ελδερφκελν ρξήζεο απηψλ θαηά ρσξψλ
ηεο Γχζεο, σο θχξην επηρείξεκα ελφο πξνιεπηηθνχ πνιέκνπ. Ζ ζχγρπζε πνπ
δεκηνπξγείηαη είλαη εκθαλήο, θαζψο απνδεηθλχεηαη απξνθάιππηα φηη ν θχξηνο ζηφρνο
ηεο κνλαδηθήο ππεξδχλακεο είλαη ε θαηάξξεπζε ησλ δηθηαηνξηθψλ θαζεζηψησλ
ηχπνπ Ηξάθ, αθφκε θαη κε ηε βία, πξνθεηκέλνπ λα θπξηαξρήζνπλ νη παλαλζξψπηλεο
ηδενινγηθέο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο, αιιά παξάιιεια λα
εμππεξεηνχληαη θαη ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα αλά ηνλ πιαλήηε. Ο εγεκνληθφο
ραξαθηήξαο ησλ ΖΠΑ γίλεηαη εκθαλήο ζηνπο θφιπνπο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο.
Ο George W. Bush δηαθεξχηηεη ζε φινπο ηνπο ηφλνπο φηη ζα πξνρσξήζεη ζε
πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΟΖΔ. ηε
ζπλεδξίαζε ηεο 7εο Μαξηίνπ 2003, ηνλ θχξην ιφγν γηα ηελ ηειηθή έθβαζε ηνπ
δεηήκαηνο ηνπ Ηξάθ ηνλ έρνπλ νη εθζέζεηο ησλ επηζεσξεηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο
εθζέζεηο επηβεβαίσζαλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ παξέπεκπαλ ζηε κε εχξεζε
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ θαη ζηε ζπλέρηζε ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ηνπ Ηξάθ
ζην δήηεκα ησλ επηζεσξήζεσλ. Σα ζηνηρεία ησλ επηζεσξεηψλ ζα επηβεβαησζνχλ απφ
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ηνπο ίδηνπο ηνπο Ακεξηθαλνχο αμησκαηνχρνπο κεηά ην ηέινο ηνπ Σξίηνπ Πνιέκνπ ηνπ
Κφιπνπ. Ζ κε χπαξμε ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, θαζψο θαη ε κε
ζχλδεζε ηνπ ηειεπηαίνπ κε ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο Al Qaeda ζα
επηβεβαησζνχλ απφ ακεξηθαληθέο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηνπ
πνιέκνπ θαηά ηνπ Ηξάθ, ην 2003.
Οη ΖΠΑ θαη νη ζχκκαρνί ηνπο πξνρψξεζαλ ηειηθά ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ ζε πφιεκν θαηά ηνπ Ηξάθ, απνδεηθλχνληαο ζηελ
πξάμε ην λέν δφγκα ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πεξί πξνιεπηηθψλ
πνιέκσλ. Ο εγεκνληθφο ηδενινγηθφο ραξαθηήξαο ηεο κνλαδηθήο ππεξδχλακεο ζην
άλαξρν

δηεζλέο

ζχζηεκα

απνθηά

ππφζηαζε.

Οη

ΖΠΑ

πξνβαίλνπλ

ζηελ

πξαγκαηνπνίεζε κηαο άλεπ πξνεγνπκέλνπ, απφ πιεπξάο ηερλνινγηθήο θαη
ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, επηρείξεζε θαηά ηνπ Ηξάθ. Ζ ππεξνρή ησλ ζηξαηησηηθψλ
δπλάκεσλ ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο έλαληη ησλ δπλάκεσλ ηνπ Ηξάθ ήηαλ
δεδνκέλε. Ζ επίδεημε ηζρχνο ηεο κνλαδηθήο ππεξδχλακεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα, αιιά
θαη ν ξφινο ηνπ «αζηπθχιαθα» πνπ επηιέγνπλ νη ΖΠΑ λα παίμνπλ, ζε κηα
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ πεξηνρή ηνπ πιαλήηε, αλαδεηθλχνπλ
ζηνηρεία ηεο ξεαιηζηηθήο ζρνιήο ζθέςεο. Οη ΖΠΑ νινθιήξσζαλ ην ζηξαηησηηθφ
θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» εληφο 21 εκεξψλ. Ζ
απνκάθξπλζε ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία ηνπ Ηξάθ επηηεχρζεθε θαη κε ηελ
επίζεκε νινθιήξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηελ 1ε Μαΐνπ 2003.
Σν δχζθνιν θνκκάηη φκσο θάλεθε φηη ήηαλ ε θαηάζηαζε ζην Ηξάθ ζηε κεηά –
αληάκ επνρή. Όπσο ζπλέβε θαη ζηνλ Γεχηεξν Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, έηζη θαη ζηνλ
Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ δελ ππήξραλ απηά ζρέδηα θαη πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ
επφκελε ηνπ πνιέκνπ κέξα. Σφζν ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W. Bush φζν θαη
ηα ζηειέρε ηνπ δελ κπφξεζαλ λα επηηχρνπλ ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ εξεκία ζηε
πεξηνρή. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο αλαξρίαο θαη ηεο βίαο πνπ επηθξάηεζε ζην Ηξάθ
ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ήηαλ ε καθξνρξφληα παξακνλή – θαηνρή ησλ
ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζην Ηξάθ. Μφιηο ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2011, κεηά απφ
ελλέα ρξφληα δξάζεο ηεο Δπηρείξεζεο « Enduring Freedom», ν Ακεξηθαλφο
Πξφεδξνο Obama θαηάθεξε λα απνκαθξχλεη ηηο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο απφ ηα εδάθε
ηνπ Ηξάθ, ζεκεηψλνληαο ηηο αδπλακίεο, αιιά θαη πιεζψξα εξσηεκαηηθψλ, ζρεηηθά κε
ηελ αλαγθαηφηεηα απηνχ ηνπ πνιέκνπ.
Ζ πεπνίζεζε ησλ Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο George
W.

Bush

φηη

ε

πεξίπησζε

ελφο

δεκνθξαηηθνχ

πνιηηεχκαηνο

θαη

κηαο
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αληηπξνζσπεπηηθήο θπβέξλεζεο κε δπηηθνχο φξνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί ζην Ηξάθ,
θαη κάιηζηα ζε ζεκείν πνπ λα απνηειέζεη ππφδεηγκα δεκνθξαηίαο θαη ειεπζεξίαο γηα
ηα ππφινηπα θξάηε ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη επξχηεξα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο,
θαλεξψλεη έκπξαθηα ηε παξαλφεζε θαη ηελ αδπλακία ησλ Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ
απνθάζεσλ λα αληηιεθζνχλ ηε θνπιηνχξα ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ.

ηηο

αληηιήςεηο ησλ Ακεξηθαλψλ ιεπηψλ απνθάζεσλ θπξηαξρεί έληνλα ε αδπλακία
θαηαλφεζεο ησλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ
θξαηψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Ζ ηδενινγηθή ηνπο βεβαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία
πξφηππσλ θξαηψλ-θνηλσληψλ δπηηθνχ ηχπνπ ζε θξάηε ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ, πνπ επί
ρξφληα δελ γλψξηδαλ ηηο έλλνηεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο, απνδεηθλχεη ηε
ιαλζαζκέλε εληχπσζε ηεο ππεξνρή ηνπ δπηηθνχ ηξφπνπ δσήο έλαληη νπνηνπδήπνηε
άιινπ ηξφπνπ δσήο.
Ζ παξαλφεζε πνπ θπξηαξρεί ζηνπο Ακεξηθαλνχο ιήπηεο απνθάζεσλ θαη
ζηνπο Σξεηο Πνιέκνπο ηνπ Κφιπνπ είλαη ε αδπλακία ηνπο λα αληηιεθζνχλ ηελ
νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληψλ ηνπ κνπζνπικαληθνχ αξαβηθνχ θφζκνπ.
Ζ κε ζσζηή εθηίκεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Ηξαθηλνχ εγέηε θπξηάξρεζε θαη
ζηνπο Σξεηο Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ. Σαπηφρξνλα, απηή ε παξεξκελεία νδήγεζε ζε κηα
ζεηξά απφ ιάζε ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ κέρξη θαη ηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ. Οη
θξηηηθέο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεθηίκεζε ηεο απεηιήο ηνπ Ηξάθ θαη ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ
γηα ηελ παγθφζκηα εηξήλε άξρηζαλ λα απμάλνληαη κεηά ηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ
Κφιπνπ.
Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο επηρείξεζεο «Απειεπζέξσζε ηνπ Ηξάθ» φια ηα
ζρέδηα αλαζπγθξφηεζεο θαη αλνηθνδφκεζεο ηνπ Ηξάθ έπεθηαλ ζην θελφ θαη πνηέ δελ
νινθιεξψλνληαλ γηαηί πνιχ απιά πνηέ δελ είραλ ηνλ απαηηνχκελν πξνγξακκαηηζκφ.
Οπζηαζηηθά, νη ακεξηθαληθέο δπλάκεηο κπιέρηεθαλ ζε κηα καθξνρξφληα θαηνρή ηνπ
Ηξάθ, φπνπ πξσηαξρηθφο ηνπο ζηφρνο ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ
ζηξαηεπκάησλ ηνπο. Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο απμήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο
Βαγδάηεο, ελψ νη εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο ησλ δηαθφξσλ ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ
νληνηήησλ δελ άθεζαλ πεξηζψξηα εθινγήο δεκνθξαηηθήο αληηπξνζσπεπηηθήο
θπβέξλεζεο ζην Ηξάθ. Ζ βίαηε αιιαγή θαζεζηψηνο απφ ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο
απνδπλάκσζε ην ζνπληηηθφ ζηνηρείν ηεο ηξαθηλήο θνηλσλίαο πνπ κέρξη ηφηε είρε ηε
δχλακε ζηελ εμνπζία θαη ελίζρπζε ην ζηηηηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν απνθφκηζε
ζεκαληηθά νθέιε. Οη ζνπλίηεο θνβήζεθαλ φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν νη ζηίηεο ζα
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ εμνπζία πνπ είραλ ζηε λέα θπβέξλεζε γηα λα πάξνπλ εθδίθεζε
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ζε βάξνο ησλ ζνπληηψλ θαη ηεο έσο ηφηε θαηαπηεζηηθήο πνιηηηθήο ηνπο1056.
Οη δπζθνιίεο ηεο κεηά αληάκ επνρήο ζην Ηξάθ εληνπίδνληαη ζε φια ηα
επίπεδα: ζεζκηθφ, αζθαιείαο, δηνίθεζεο, θαηαλνκή εμνπζίαο κε θπξίαξρν ξφιν ησλ
εζλνηηθψλ

δηαηξέζεσλ

κεηαμχ

ζηηηψλ

θαη

ζνπληηψλ.

Ζ

θαηάζηαζε

απνζηαζεξνπνίεζεο επηδεηλσλφηαλ θαζψο απμαλφηαλ ε παξακνλή ησλ ακεξηθαληθψλ
ζηξαηεπκάησλ ζηε πεξηνρή. Απφ ην θαινθαίξη θηφιαο ηνπ 2003 ε εζσηεξηθή
θαηάζηαζε ήηαλ εθηφο ειέγρνπ. Οη ΖΠΑ αληηκεηψπηζαλ ζνβαξέο δπζθνιίεο λα
πξνζαξκφζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζηελ απμαλφκελε βία πνπ είρε πιένλ πξνζιάβεη
ηε κνξθή αληαξηνπφιεκνπ θαη ζηξεθφηαλ ελαληίνλ ηεο παξνπζίαο ησλ μέλσλ
δπλάκεσλ. Ζ πηψζε ηνπ παιαηνχ Καζεζηψηνο εμνπζίαο ζην Ηξάθ ζε ζπλδπαζκφ κε
ηε δηάιπζε ηνπ ηξαθηλνχ ζηξαηνχ αχμεζε ηε θαρππνςία πξνο ηελ πξνζσξηλή
θπβέξλεζε ηνπ Ηξάθ (Coalition Provisional AuthorityΠξνζσξηλή πκκαρηθή
Αξρή) δηέιπζε ηηο φπνηεο πξνζδνθίεο είραλ νη ζηξαηησηηθνί γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ
ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη βεβαίσο ζηέξεζε απφ ηηο ΖΠΑ πιεξνθνξίεο δσηηθήο ζεκαζίαο.
Δπηθεθαιήο ηεο Πξνζσξηλήο Αξρήο ήηαλ ν Paul Bremer, ν νπνίνο αληί λα παίμεη ηνλ
ξφιν ηνπ γεθπξνπνηνχ κεηαμχ ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ επέιεμε ηελ εθαξκνγή
πνιηηηθψλ θαηνρηθήο δχλακεο θαη φρη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο ηάμεο,
βαζηδφκελεο ζηελ εζληθή ζπκθηιίσζε θαη ζηνλ θαηεπλαζκφ ησλ εζληθηζηηθψλ παζψλ.
Σν θφζηνο θαηνρήο θαη απεκπινθήο ππήξμε δπζαλάινγν κε απηφ ηεο ζηξαηησηηθήο
λίθεο, πνπ δηαθήξπηηε ν George W. Bush, ηνλ Μάε ηνπ 2003. Ζ απνρψξεζε ησλ
ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 άθεζε πίζσ ηεο έλαλ λέν
θχθιν βίαο πνπ ζίγνπξα ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο
φιεο επηρείξεζεο ζην Ηξάθ1057.
Με ην ηέινο ηνπ Σξίηνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ δηαπηζηψλνπκε φηη νη
ππνζέζεηο εξγαζίαο επηβεβαηψλνληαη πιήξσο, επαιεζεχνληαο ηε ζπλχπαξμε ησλ
ζεσξηψλ ηνπ Ρεαιηζκνχ, ηνπ Γνκηθνχ Ρεαιηζκνχ θαη ηνπ Δπηζεηηθνχ Ρεαιηζκνχ καδί
κε ηε ζεψξεζε πεξί παξαλφεζεο ηνπ Robert Jervis. Καη νη Σξεηο Πφιεκνη ηνπ
Κφιπνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπ 4νπ Σχπνπ Ρεαιηζκνχ ηνπ Stephen Van
Evera. Οη παξαλνήζεηο ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ κπνξνχλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν λα
επεξεάζνπλ ηηο θξίζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ θξαηψλ λα εκπιέθνληαη ζε
ζπγθξνχζεηο θαη ζε πνιέκνπο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθηηκνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
Παπαζσηεξίνπ Υάξεο, Ζ δηεζλήο πνιηηηθή ζηνλ 21ν αηψλα, Αζήλα, Δθδφζεηο Πνηφηεηα,2008,124125.
1057
ην ίδην, ζ. 124-125.
1056
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ιακβάλνπλ νη ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο ηνπ αληηπάινπ, ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ θιηκαθψλεη ηελ θξίζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ. αθέζηαηα, ε δνκή ηνπ
δηεζλνχο ζπζηήκαηνο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο απνθάζεηο ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ,
θαζψο θαη ηελ πξνζθπγή ηνπο ζε πφιεκν. Χζηφζν, νη αληηιήςεηο θαη νη παξαλνήζεηο
ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ σο άηνκα, κπνξνχλ επίζεο λα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο
εκπινθήο θξαηψλ ζε πφιεκν, φηαλ ζα κπνξνχζαλ λα απνθχγνπλ ην θφζηνο ηνπ.
Ζ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ, ελφο βίαηνπ δηθηάηνξα
εζληθηζηή, κε ηνλ δηεζλή ηξνκνθξάηε Osama bin Laden ππήξμε κηα ζεκαληηθή
παξαλφεζε ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ. Ο Ηξαθηλφο εγέηεο κπνξεί λα ήηαλ έλαο
αδίζηαθηνο θαη βάξβαξνο θπβεξλήηεο γηα ηνπο Ηξαθηλνχο πνιίηεο, φκσο πνηέ δελ
απνηέιεζε άκεζε απεηιή γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο. Ο αληάκ
Υνπζεΐλ έρνληαο σο πξφηππν ηνλ ηάιηλ, επηδίσθε λα δηαηεξήζεη κε νπνηνδήπνηε
εζσηεξηθφ πνιηηηθφ θφζηνο ηελ εμνπζία θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ Ηξάθ, θαη ηαπηφρξνλα
είρε θηινδνμίεο λα θάλεη ηε ρψξα ηνπ κηα πεξηθεξεηαθή δχλακε ζηελ πεξηνρή ηνπ
Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ζ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο George W. Bush λα απνκαθξχλεη
ηνλ αληάκ απφ ηελ εμνπζία εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηα θηιφδνμα ζρέδηα ηνπ
Ηξαθηλνχ εγέηε. Σα ζπκθέξνληα ηεο κνλαδηθήο ππεξδχλακεο έπξεπε κε θάζε ηξφπν
λα δηαζθαιηζζνχλ ζηε πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Ζ ππεξνρή ηνπ Δπηζεηηθνχ
Ρεαιηζκνχ ηνπ Mearsheimer είλαη εκθαλήο ζηηο εγεκνληθέο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο
θπβέξλεζεο George W. Bush θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ν
Σξίηνο Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ.
Χζηφζν, θαλέλαο αλαιπηήο δελ κπνξεί λα παξαβιέςεη ηηο εζθαικέλεο
αληηιήςεηο ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο
θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ. Ζ πξνζπάζεηα ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ λα
ππνβαζκίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ
επηζεσξεηψλ ηνπ ΟΖΔ, νη νπνίεο απφ ηελ αξρή δελ επηβεβαίσλαλ ηελ χπαξμε απηψλ
ησλ φπισλ ζην Ηξάθ, νδήγεζαλ ηηο ΖΠΑ ζε έλα πφιεκν θαη ζε κηα καθξνρξφληα
θαηνρή κε αλππνιφγηζην θφζηνο. χκθσλα κε ηνλ John Mearsheimer ζην βηβιίν ηνπ
Why Leaders Lie. The Truth About lying in International Politics, ζε αλαθνξά ζην
Ηξάθ ππνζηεξίδεη φηη «ν αληάκ είηε ηελ αιήζεηα φζνλ αθνξά ηηο ππξεληθέο ηνπ
ηθαλφηεηεο , πξηλ ηνλ πφιεκν ηνπ 2003, ελψ πςεινί αμησκαηνχρνη ηεο ακεξηθαληθήο
θπβέξλεζεο ςεχδνληαλ, φηαλ έιεγαλ φηη γλψξηδαλ ηελ χπαξμε φπισλ καδηθήο
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θαηαζηξνθήο»1058. Βέβαηα, ε επίθιεζε δσηηθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ε
πξνζηαζία ελ πξνθεηκέλσ έλαληη ηεο απεηιήο πνπ ζπληζηνχζε ν αληάκ θαη ην
Καζεζηψο ηνπ ήηαλ έλαο ζηξαηεγηθφο πξνζρεκαηηθφο ιφγνο πνπ δηθαηνινγνχζε ηελ
χπαξμε εζηθνχ θαζήθνληνο εθ κέξνπο ηεο ακεξηθαληθήο εγεζίαο λα ςεχδεηαη γηα
ράξε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο ησλ ΖΠΑ.
Ο Σξίηνο Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ ζα κπνξνχζε λα είρε απνθεπρζεί. Σν δήηεκα
ηνπ Ηξάθ ζα κπνξνχζε λα είρε ιπζεί κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ. Τπήξραλ
πεξηζψξηα γηα θάηη ηέηνην. Χζηφζν, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W. Bush ήηαλ
απνθαζηζκέλνο λα ππεξαζπηζζεί ην λέν δφγκα ηεο ακεξηθαληθήο ππεξνρήο θαη
εγεκνλίαο ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα. Οη επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001
απνηέιεζαλ πιήγκα ζην θχξνο ηεο κνλαδηθήο ππεξδχλακεο. ην φλνκα ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο George W. Bush
πξνψζεζε ηελ πνιηηηθή ησλ πξνιεπηηθψλ πνιέκσλ. Τπφ ηνλ ηδενινγηθφ καλδχα ηεο
πξνψζεζεο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη θνπιηνχξαο, ησλ ηδαληθψλ
ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο, ην επηηειείν ηνπ George W. Bush πξνρσξά ζε
αλαηξνπέο δηθηαηνξηθψλ θαη θαηαπηεζηηθψλ θαζεζηψησλ αλά ην πιαλήηε, ζε
πεξηνρέο φπνπ ζίγνληαη ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα, ζεκεηψλνληαο ηνλ εγεκνληθφ
ξφιν ησλ ΖΠΑ, αιιά πξνσζψληαο παξάιιεια θαη ηα ακεξηθαληθά ηδεψδε.
Ζ ρξήζε βίαο σο εξγαιείν εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ηα ηζρπξά θξάηε φπσο
νη ΖΠΑ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ Ηξάθ, δελ νδεγεί κφλν ζηελ ππνλφκεπζε ή
θαη ζηε δηάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, αιιά φπσο
αλαθέξεη θαη ν Richard Falk «πάλσ απφ φια νη ΖΠΑ πξέπεη λα πεηζηνχλ φηη ηα
ζπκθέξνληά ηνπο θαη νη αμίεο ηνπο εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα, φηαλ αθνινπζνχλ κηα
εμσηεξηθή πνιηηηθή ζχκθσλε κε ην δίθαην»1059. Σα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ δελ
ζηήξημαλ ην επηρείξεκα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο απνηξνπήο ηεο κειινληηθήο ηξαθηλήο
απεηιήο. Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2003 θαη αθνχ απνκαθξπλφηαλ νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν ε πηζαλφηεηα εμεχξεζεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, ην
θηιειεχζεξν επηρείξεκα ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ Ηξάθ ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ηε
ξεηνξηθή

ηνπ

πξνιεπηηθνχ

πνιέκνπ

σο

πεηζηηθή

αηηία

επέκβαζεο

θαη

απνθαηάζηαζεο ηεο εζσηεξηθήο ζηαζεξφηεηαο. Σν πέξαζκα ζηελ απνζηνιή
εδξαίσζεο θξάηνπο απνηππψζεθε ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε ξεηνξηθή απφ ηε
1058

John Mearsheimer, Why Leaders Lie. The Truth About Lying in International Politics, Oxford
University Press, Oxford, 2011,p.5.
1059
Richard A. Falk, ―What Future for the UN Charter System of War Prevention?‖, The American
Journal of International Law, ηφκ.97,ηεχρ.3, Ηνχιηνο 2003, ζει. 598.
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θπβέξλεζε George W. Bush, κε έκθαζε πιένλ φρη κφλν ζηελ εζληθή αζθάιεηα ησλ
ΖΠΑ, αιιά θαη ζηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα ηνπ Ηξάθ σο πξνυπφζεζε ηεο
πεξηθεξεηαθήο θαη παγθφζκηαο εηξήλεο.
Δπηπιένλ, ε εκκνλή ηεο αιιαγήο ηνπ Καζεζηψηνο ηνπ Ηξάθ θαη ε απνρψξεζε
ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ απφ ηελ εμνπζία απνηειεί έλα πξνζσπηθφ ζηνίρεκα ηνπ
πξνέδξνπ George W. Bush. Ήηαλ κηα ππφζεζε ηηκήο θαη θχξνπο, ηελ νπνία είρε
αθήζεη ν παηέξαο ηνπ ζηε κέζε. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ
ηνπ Ηξάθ απφ ηηο ΖΠΑ, ζαθέζηαηα απνηειεί ηελ θπξηαξρία ηνπ ξεαιηζηηθνχ
ζεσξεηηθνχ παξαδείγκαηνο. Χζηφζν, ε επηινγή ηνπ πνιέκνπ δελ ήηαλ ε βέιηηζηε
δπλαηή απφθαζε ησλ Ακεξηθαλψλ αμησκαηνχρσλ. Έλαο πφιεκνο πνπ βαζίζηεθε
θαηά θχξην ιφγν ζε κηα ζεηξά απφ θαηαζθεπαζκέλα ελνρνπνηεηηθά ζηνηρεία,
μεγειψληαο ηε δηεζλή θνηλφηεηα, αιιά θαη ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε,
θαηαγξάθνληαο ζεκαληηθέο απψιεηεο ζε αλζξψπηλν θαη πιηθφ δπλακηθφ θαη
θηάλνληαο ζην ζεκείν ηεο αλαγθαζηηθήο απνρψξεζεο ησλ ζηξαηεπκάησλ ζρεδφλ
νθηψ (8) ρξφληα κεηά, κε απνηπρία επίηεπμεο ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ, είλαη έλαο
εκηηειήο πφιεκνο.
χκθσλα κε ηνλ Γεξκαλφ ζηξαηεγηθφ αλαιπηή ηνπ πνιέκνπ, Carl von
Clausewitz, ν πφιεκνο είλαη ε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο κε άιια κέζα. Έλαο πφιεκνο
πνπ εθπιεξψλεη ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο, ρσξίο ηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ
είλαη έλαο απνηπρεκέλνο πφιεκνο. Καη ζηνπο Σξεηο Πνιέκνπο ηνπ Κφιπνπ, κε
έκθαζε ζηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη ακεξηθαληθέο
θπβεξλήζεηο δελ θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ επηξξνή, αιιά θαη ζηαζεξφηεηα ζηε
πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Σν φξακα ηεο λενζπληεξεηηθήο νκάδαο ηεο
θπβέξλεζεο ηνπ George W. Bush γηα ηελ αιιαγή θαζεζηψησλ ζηα αξαβηθά θξάηε
θαη ηελ εγθαζίδξπζε δεκνθξαηηθψλ θαη θηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη
θνηλσληψλ λαπάγεζε, δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. Σν Ηξάθ ήηαλ ην
πείξακα, ην νπνίν αλ πεηχραηλε, ζα έζεηε ζε εθαξκνγή ην ακεξηθαληθφ ζρέδην
δηάδνζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ ηδαληθψλ ηεο ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο. πλεπψο, ε επηξξνή ησλ ΖΠΑ ζα ήηαλ ζαθέζηαηα πνιχ πην εχθνιε ζε
πεξηνρέο φπνπ ζίγνληαη δσηηθά ζπκθέξνληα.
Καηαιεθηηθά, νη εθζέζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ Σξίην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ
ησλ επηζεσξεηψλ θαη ηνπ ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη
φρη κφλν δελ ππήξραλ φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην Ηξάθ, θαζψο είραλ φια
θαηαζηξαθεί ήδε κεηά ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, αιιά θπξίσο
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δελ ππήξρε θαη ε ζχλδεζε ηνπ Ηξάθ κε ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηα γεγνλφηα ηεο 11εο
επηεκβξίνπ. Απηφ ην νπνίν κε ηξαγηθφ ηξφπν απνδείρηεθε ήηαλ ε έιιεηςε δηάζεζεο
θαη αμηνπνίεζεο φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα, αιιά θαη ηελ
ππνρξέσζε λα θάλνπλ νη Ακεξηθαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ, πξηλ πξνβνχλ ζε πφιεκν
θαηά ηνπ Ηξάθ.

Δπηπιένλ, δεκηνπξγήζεθε θαη έλα θελφ ζηνπο δεκνθξαηηθνχο

ζεζκνχο, φηαλ έγηλε αληηιεπηή ε πξνζπάζεηα ηνπ ακεξηθαληθνχ επηηειείνπ ηεο
θπβέξλεζεο George W. Bush, ζθφπηκα ή φρη, λα παξαπιαλήζεη ηε θνηλή γλψκε,
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη πνιηηηθνί ζηφρνη. Γελ ππήξρε άκεζε απεηιή απφ
ην Ηξάθ θαη ζπλεπψο ε εμαπάηεζε απνθηά κεγαιχηεξν εζηθφ θαη πνιηηηθφ
ελδηαθέξνλ. Μηα ηέηνηα φκσο αλάιπζε δελ είλαη ζην πιαίζην απηήο ηεο έξεπλαο.
Οη ζεσξίεο ηνπ Γνκηθνχ θαη ηνπ Δπηζεηηθνχ Ρεαιηζκνχ επαιεζεχνληαη θαη
ζηνπο Σξεηο Πνιέκνπο ηνπ Κφιπνπ, απμάλνληαο ζεκαληηθά ηελ εξκελεπηηθή ηνπο
ηζρχ ζην ρψξν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Παξάιιεια, απνδείρηεθε φηη κηα ζεσξία απφ
ην κηθξφ (αηνκηθφ) – επίπεδν αλάιπζεο, φπσο είλαη ε ζεψξεζε ιήςεο απνθάζεσλ
πεξί παξαλφεζεο ηνπ Robert Jervis, κπνξεί λα ζπλππάξμεη θαη λα ζπκβάιεη δπλακηθά
ζηηο απνθάζεηο ησλ θπβεξλψλησλ λα πξνβνχλ ζε πφιεκν, ζχκθσλα κε ην κνληέιν
ζχλδεζεο ηνπ Van Evera. Ζ άλαξρε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ην
θπλήγη ηεο ηζρχνο απφ φια ηα θξάηε κε φξνπο ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ, απνηεινχλ
ηηο πξνυπνηηζέκελεο ζπλζήθεο, πνπ αλακεηγλχνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηηο
αληηιήςεηο ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ δηακφξθσζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηελ
απφθαζε ησλ θξαηψλ λα θαηαθχγνπλ ζε πφιεκν.

478

IV. Βιβλιογραφία

1.

―Conclusions of the European Council, 17 February 2003‖, available

at http://europa.eu.int/comm/external_relations/iraq/intro/ec170203.html.

2.

―Confrontation in the Gulf: Excerpts from Iraqi Document on Meeting

with U.S. Envoy‖, Special to The New York Times, 25 July 1990,
www.nytimes.com.

3.

―Director of Central Intelligence, The 2003 Annual Report of the

United States Intelligence Community‖, Support to Military Operations, CIA
Library, July 2004, www.cia.gov/library/reports.

4.

―Full Text: In Powell‘s Words‖, The New York Times, 5 March 2003,

www.nytimes.com.

5.

―Iran-Iraq War (1980-1988)‖, Global Security Organization, available

at www.globalsecurity.org/military/world/war/iran-iraq/htm.

6.

―Iraq: US Military Items Exported or Transferred to Iraq in the 1980s‖,

United States General Accounting Office, Report to the Chairman, Committee
on Foreign Affairs, House of Representatives, February 1994.

7.

―Iraq‘s National Security Goals‖, Central Intelligence Agency,

01/12/1989,
http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000266044/DOC_0000266044.pdf.

8.

―Memorandum on Influencing Iraq: Three Scenarios to End the Gulf

Crisis‖, 19 December 1990, Directorate of Intelligence, Office of Near
Eastern and South Asian Analysis, Central Intelligence Agency, available at:
http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000695242/DOC_0000695242.pdf.

9.

―Operation

Desert

Shield‖,

Military

issues,

Global

Security

Organization, www.globalsecurity.org.

10.

―OPLAN 1002-1090 Defense of the Arabian Peninsula‖, Global

Security

Organization,

available

at:

www.globalsecurity.org/military/ops/oplan-1002.htm.

11.

―President Bush meets Spanish President Jose Maria Aznar‖, Remarks

by President Bush and President Jose Maria Aznar in Press, Office of the
Press Security, Prairie Chapel Ranch, Crawford, Texas, 22 February 2003,
479

11:44 A.M. CST, http://www.whitehouse.gov.

12.

―Secretary Donald Rumsfeld Remarks on ABC, This Week with

George Stefanopoulos‖, News Transcript, US Department of Defense, Office
of the Assistant Secretary of Defense, 30 March 2003, www.defense.gov.

13.

―The Long Road to War‖, Public Broadcasting Service, 3 April 2007,

www.pbs.org.

14.

―Threats and Responses, Words of Refusal, Three Nations say No‖,

text of a joint statement by Foreign Ministers Dominique de Villepin of
France, Ivan S. Ivanov of Russia and Joschka Fischer of Germany, The New
York Times, 5 March 2003,www.nytimes.com.

15.

―Threats and Responses; In the Delegates‘ Words: Hawks and Doves

Debate at the Security Council‖, excerpts from responses at the United
Nations to weapons inspectors‘ reports, recorded by Federal News Service
Inc, 8 March 2003, full transcript at : www.nytimes.com/international.

16.

―Undeterred by opposition, Powell continues to press Iraq Case‖, The

Associated Press, 5 March 2003, www.nytimes.com.

17.

―US Troops Topple Hussein in Central Baghdad‖ by Reuters, The New

York Times, 9 April 2003, www.nytimes.com.

18.

―War in the Gulf: The Diplomacy Excerpts from US Report of its

attempts to avoid war‖, Special to The New York Times, 17 January 1991,
www.nytimes.com.

19.

12th

Quarterly

Report

of

UNMOVIC,

S/2003/232,

[www.un.org/Depts/unmovic/documents/2003-232.pdf].

20.
1980,

479 Resolution of Security Council of United Nations, 28 September
http://www.un.org/documents/sc/res/1980/scres80.htm.

Resolution

of

Security

Council

of

UN,

12

&
July

514
1982,

http://www.un.org/documents/sc/res/1982/scres82.htm.

21.

598 Resolution of Security Council of United Nations, 20 July 1987,

www.un.org.

22.

677 Resolution of Security Council of UN, 28 November 1991,

www.un.org.

23.

687 Resolution of Security Council of UN, 3 April 1991, www.un.org.
480

24.

Adams Ian and Dyson R. W., Fifty Major Political Thinkers, London

and New York, Routledge, 2003.

25.

AFTEREFFECTS: STRATEGY; Rumsfeld Denies the U.S. has Plans

for Permanent Iraq Bases‖, The New York Times, 21 April 2003,
www.nytimes.com.

26.

Alan Cowell, ―Confrontation in the Gulf: Leaders Bluntly prime Iraq

for ―Mother of all Battles‖, The New York Times, 22 September 1990,
www.nytimes.com.

27.

Allison Graham T., ―Questions about the Arms Race: Who‘s Racing

Whom? A Bureaucratic Perspective‖, in American Defense Policy, edited by
J. E. Endicott and R. W. Stafford, Baltimore, John Hopkins, 1977.

28.

Allison Graham T., Essence of Decision, Boston, Little and Brown

Books, 1971.

29.

American Foreign Policy: Current Documents, Department of State,

1991X, Washington, D.C, p. 260.

30.

Andrew H. Malcolm, ―Confrontation in the Gulf: few from left or right

protest Bush‘s Big Stick‖, 21 August 1990, The New York Times,
www.nytimes.com.

31.

Andrew J. Bacevich & Efraim Inbar, The Gulf War of 1991

Reconsidered, Frank Cass Publishers, Cornwall, England, 2003.

32.

Andrew Rosenthal, ―Confrontation in the Gulf: Sacking of Kuwait is

pressuring us‖, The New York Times, 28 September 1990, www.nytimes.com

33.

Antony DePalma, ―A NATION AT WAR: AN OVERVIEW; 31th

March 2003, Battles in Central Iraq, Defiance in Baghdad and Quarrels in
Washington‖, The New York Times, 1st April 2003, www.nytimes.com.

34.

Antony H. Cordesman, Iraq and the War Sanctions, Praeger edit.,

Westport, USA.

35.

Antony H. Cordesman, ―The Military Balance in the Gulf: The

Dynamics of Force Developments‖, Center for Strategic and International
Studies, 13 April 2005, pp. 90-96, www.csis.org.

36.

Aron Raymond, Peace and war, A Theory of International Relations,

Garden City, New Jersey, Doybleday, 1966.
481

37.

Art Robert J. & Waltz Kenneth N., The Use of Force Military Power

and International Politics, 6th edition, Rowman & Littlefield Publishers, Inc,
Oxford, 2004.

38.

Bacevich Andrew J. & Inbar Efraim, The Gulf War of 1991

Reconsidered, Frank Cass, Cornwall, 2003.

39.

Bagby Laurie, ―The Use and Abuse of Thucydides‖, International

Organization 48, 1, winter 1994.

40.

Barry Buzan, Jones Charles & Little Richard, The Logic of Anarchy:

Neorealism to Structural Realism, New York, Columbia University Press,
1993.

41.

Barry Rubin, Crises in the Contemporary Persian Gulf, Frank Cass

Pub., London, 2002.

42.

BBC News ―1991: Scub Missiles hit Israel‖, 18 January 1991,

www.news.bbc.co.uk.

43.

BBC News, ―Israel Bombs Baghdad Nuclear Reactor‖, 7 June 1981,

www.news.bbc.co.uk.

44.

BBC News, ―RAF Tornado downed by US Missile‖, 23 March 2003,

15:16GMT, www.news.bbc.co.uk.

45.

BBC News, World Edition, ―Iraqi War will be short‖, 15 November

2002, 12:16 GMT, www.bbc.co.uk.

46.

BBC News, World Edition, ―Straw‘s real hope for UN Inspectors‖, 18

November 2002, 9:50 GMT, www .bbc.co.uk.

47.

BBC News, World Edition, ―Text of Iraqi Letter to UN‖, 13

November 2002, 22:10 GMT, www.bbc.co.uk.

48.

Benjamin Frankel, Roots of Realism, Franc Cass, London, 1996.

49.

Betts P.K. Soldiers, Statesmen and the Cold War, Cambridge, Mass:

Harvard University Press.

50.

Beverley Milton-Edwards & Hinchcliffe Peter, Conflicts in the Middle

East since 1945, 2nd Edition, Routledge Taylor and Francis Group, Belfast,
2003.

51.

Brendan O‘ Leary, How to get out of Iraq with Integrity, University of

Pennsylvania Press, Philadelphia, 2009.
482

52.

Brezinski Zbigniew, Power and Principle, Farrar, Straus Griraux, New

York, 1983.

53.

Brian Knowlton, ―6 more missiles go, and anthrax data promised:

More Iraq disarmament‖, The New York Times, 4 March 2003,
www.nytimes.com.

54.

Brian Knowlton, ―Doing nothing is not an option, presidents declares:

Bush tells Congress he‘ll confer over Iraq‖, New York Times, 5 September
2002, www.nytimes.com.

55.

Brian Knowlton, ―No Automatic trigger, French Diplomats told: U.S

steps up its push for deal on Iraq at UN‖, The New York Times, 30 October
2002, www.nytimes.com.

56.

Brian Shellum, ―A Chronology of Defense Intelligence in the Gulf

War: A Research Aid for Analysts‖, Defense Intelligence Agency (DIA),
History Office, July 1997,

57.

Briefing of the Security Council, 14 February 2003: An Updated on

Inspections,www.un.org/depts/unmovic/new/pages/security_council_briefings
.asp#6.

58.

British

Ministry

of

Defense

web

site:

[http://www.operation.mod.uk/telic/forces.htm].

59.

British Ministry of Defense, ―Operations in Iraq: First Reflections‖,

Her Majesty‘s Stationery Office, July 2003.

60.

British Prime Minister Tony Blair, ―Blair pledge on post-war Iraq‖,

BBC News, 4 April 2003, www.bbc.co.uk.

61.

Bruce Bueno de Mesquita, ―Toward a Scientific Understanding of

International Conflict – A personal View‖, International Studies Quarterly,
Vol. 29, No. 2, June 1985.

62.

Bruce Bueno de Mesquita, The War Trap, Yale University Press, New

Heaven and London, 1981.

63.

Bush George W., ―President Thanks World Coalition for Anti-

Terrorism Efforts‖, Remarks by the President on the Six -Month Anniversary
of the September 11th Attacks, The South Lawn, March 11, 2002, 10:10 A.M.
EST, www.whitehouse.gov/news.
483

64.

Bush George W.H. & Scowcroft Brend, Ζ Μεηακφξθσζε ηνπ Κφζκνπ,

κηθ. ζηα ειιεληθά, εθδ. Λαβχξηλζνο, Αζήλα, 1999.

65.

Butterfield Herbert, The Statecraft of Machiavelli, New York,

Macmillan, 1956.

66.

Buzan Barry, Jones Charles& Little Richard, The Logic of Anarchy:

Neorealism to Structural Realism, Columbia University Press, New York,
1993.

67.

Carl Von Clausewitz, On War, ed. and Trans, Michael Howard and

Peter Paret, Princeton University Press, 1976.

68.

Carlsnaes Walter, Risse Thomas, Simmons Beth A., Handbook of

International Relations, in an article of Brian C. Schmidt, ―On the History and
Historiography of International Relations‖, Sage Publications Ltd, London,
2002.

69.

Carr Edward H., The Twenty Years‟ Crisis, 1919-1939, An

Introduction to the Study of International Relations, London, Macmillan and
Company Ltd, 1962.

70.

Carr Edward H., Ζ εηθνζαεηήο Κξίζε 1919-1939, Δηζαγσγή ζηε κειέηε

ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2000.

71.

Christopher Marquis, ―Powell Admits No Hard Proof in Linking Iraq

to Al Qaeda‖, The New York Times, 9 January 2004, www.nytimes.com.

72.

Christopher Scheer, Robert Scheer & Lakshmi Chaudhry, The Five

biggest lies Bush told us about Iraq, Independent Media Institute, κηθ ζηελ
ειιεληθή γιψζζα, εθδ. Αηψξα – Άξεο Λαζθαξάηνο, 1ε έθδνζε, Μάξηηνο
2004.

73.

CIA Retrospectives Series, Misreading Intentions: Iraq‟s Reactions to

Inspections Created Picture of Deception, Library of CIA, 23 May 2006, p.10,
www.cia.gov.

74.

CNN Broadcast – Washington, ―Cohen going to Middle East‖,

February 17, 1998, Reuters contributed to this report.

75.

CNN Broadcast – Washington, President Clinton, ―Clinton: Iraq must

comply one way or the other, GOP leaders say any strike should remove
Hussein‖, February 4, 1998, web posted at: 9.23 EST.
484

76.

CNN World, ―Franks: Saddam government an ex –regime‖, 13 April

2003, www.articles.cnn.com.

77.

CNN World, ―Saddam Statue toppled in Central Baghdad‖, 9 April

2003, www.articles.cnn.com.

78.

Colin Elman and Miriam Fendius Elman, (eds), Progress in

International Relations Theory, Appraising the Field, MIT Press, Cambridge,
2003.

79.

Colin L. Powell, ―Powell Foreign Press Center Briefing‖, National

Press Building, Washington, P.C., 15 April 2003, US State Department,
www.state.gov.

80.

Colin Powell & Joseph E. Persico, My American Journey, Random

House, New York, 1995.

81.

Colin Powell, ―Powell presents US case to Security Council of Iraq‘s

Failure to disarm‖, UN News Centre, 5 February 2003, available at:

82.

Condoleezza Rice, ―Why We Know Iraq is Lying‖ A Column by Dr.

Condoleezza

Rice,

originally

appeared

in

the

New

York

Times,whitehouse.gov/news/releases/2003-23-01.

83.

Congressional Record – 101st Congress (1989-90), ―President Bush‘s

Success in the Persian Gulf Crisis‖, by Harry G. Sumers, JR., in the House of
Representatives, 18 September 1990, The Library of Congress, available at:
www.thomas.loc.gov.

84.

Congressional Record, 101st Congress (1989-90), ―The Middle East

Crisis‖, Senate – 27 September 1990, p. S 14042Excerpts from Iraqi
Transcript of Meeting with U.S. Envoy, from The New York Times, 23
September 1990, The Library of Congress, available at: www.thomas.loc.gov.

85.

Congressional

Record,

107th

Congress

(2001-2002),

―Further

Consideration of H.Res. 114, Authorization for Use of Military Force against
Iraq Resolution of 2002‖, House of Representatives, 8 October 2002, The
Library of Congress, www.thomas.loc.gov.

86.

Congressional Record, 107th Congress (2001-2002), ―Iraq‘s Missiles‖,

Senate, 10 April 2002, The Library of Congress, www.thomas.loc.gov.

87.

Congressional Record, 107th Congress (2001-2002), ―Vote No on Iraq
485

War Resolution‖, House of Representatives, 3 October 2002, The Library of
Congress, www.thomas.loc.gov.

88.

Congressional Record, 107th Congress (2001-2002), House of

Representatives,

12

September

2002,

The

Library

of

Congress,

www.thomas.loc.gov.

89.
Iraq‖,

Congressional Record, 107th Congress, ―U.S. Efforts in Post-Conflict
Senate,

17

October

2002,

The

Library

of

Congress,

www.thomas.loc.gov.

90.

Congressional Record, 108th Congress, ―Are we ready for the

consequences of war with Iraq?‖, Senate, 17 March 2003, The Library of
Congress, www.thomas.loc.gov.

91.

Congressional Record, Article 2 of 2000 – 101st Congress (1989-

1990), ―Nuclear Proliferation in Iraq‖, Senate, 28 March 1990, The Library of
Congress, www.thomas.loc.gov.

92.

Congressional Record, Senate Resolution 318, 101st Congress (1989-

1990), ―Condemning Iraq‘s Invasion of Kuwait‖, (Senate- August 02, 1990),
accessed by Library of Congress, www.thomas.loc.gov.

93.

Congressional Record-101st Congress (1989-1990), ―Considering

Consequences of threatened desert war‖, Hon. Charles E. Bennett in the
House of Representatives, 24 September 1990, Library of Congress, available
at: www.thomas.loc.gov.

94.

Congressional Research Report for Congress, 98-386F, ―Iraq: Post-

War Challenges and U.S. Responses, 1991-1998‖, by Alfred B. Prados, The
Library of Congress, www.loc.gov.

95.

Congressional Research Service Report for Congress, RL21311, ―U.S.

Use of Preemptive Military Force‖, 18 September 2002, pp. 1-3, The Library
of Congress, www.loc.gov.

96.

Congressional Research Service Report for Congress, RL31715, ―Iraq

War: Background and Issues Overview‖ by Raymond W. Copson, The
Library of Congress, updated 22 April 2003, www.fas.org.

97.

Congressional Research Service Report for Congress, RL33733,

―Intelligence Estimates: How Useful to Congress?‖ by Richard A. Best Jr.,
Congressional Research Service, 6 January 2011, www.crs.gov.
486

98.

Congressional Research Service Report for Congress, RS21323, ―The

United Nations Security Council – its Role in the Iraq Crisis: a Brief
Overview, by Marjorie Ann Bowne, The Library of Congress, updated 18
March 2003, www.loc.gov.

99.

Congressional Research Service RL 34387, Report for Congress,

―Operation Iraqi Freedom: Strategies, Approaches, Results, and Issues for
Congress‖, by Catherine Dale, Library of Congress, updated 28 March 2008,
www.fas.org/sgp/crs/.../RL34387.pdf.

100. Congressional Research Service, RL13843, ―International Attitudes to
Operation Iraqi Freedom and Reconstruction‖, by Steven A. Hildreth, Jeremy
M. Sharp, Melanie Caesar, Adam Frost and Helene Machart, The Library of
Congress, 18 December 2003, www.loc.gov.

101. Coordinated by Ronald O‘ Rourke, ―Iraq War: Defense Program
Implications for Congress‖, Congressional Research Service, RL31946, June
4, 2003, accessed by Library of Congress, www.thomas.loc.gov.

102. Cox Robert W., ―Social Forces, States, and World Orders: Beyond
International Relations Theory‖, Millennium a Journal of International
Studies, summer, Vol. 10, No. 2, 1981.

103. Craig Staats, ―Clinton Faces Rocky Path in Iraq Crisis‖, by,
Washington, February 18, 1998, CNN.

104. Crossette Barbara, ―Pressing for Iraqi‘s Overthrow, U.S. Appeals for
Arab Support‖, The New York Times, 9th December 1998, www.nytimes.com.

105. CRS Report for Congress, RL31701, ―Iraq: U.S. Military Operations‖
by Steve Bowman, The Library of Congress, updated 15 July 2007,
www.loc.gov.

106. Dana Milbank & Claudia Deane, ―Hussein Link to 9/11 Lingers in
Many

Minds‖,

The

Washington

Post,

6

September

2003,

www.washingtonpost.com.

107. Dana Milbank, ―White House Didn‘t Gain CIA Nod For Claim‖,
Washington Post, 20 July 2003, www.washingtonpost.com.

108. David E. Sanger and Elisabeth Bumiller, ―Bush Tells U.N. to Act on
Iraq or U.S. Will Have to Take Action‖, The New York Times, 12 September
2002, www.nytimes.com
487

109. David E. Sanger, ―Bush Reports No Evidence of Hussein Tie to 9/11‖,
The New York Times, 18 September 2003, www.nytimes.com.

110. David E. Sanger, ―Making Case for Iraq war is a Critical Test for
Bush‖, The New York Times, 28 January 2003, www.nytimes.com.

111. David E. Sanger, ―Powell Says CIA was misled about Weapons‖, The
New York Times, 17 May 2004, www.nytimes.com.

112. David E. Sanger, ―The President‘s Speech, Bush Sees Urgent Duty to
Preempt Attack by Iraq‖, The New York Times,8 October 2002,
www.nytimes.com

113. David E. Sanger, ―Threats and Responses: Camp David, Blair,
Meeting with Bush, Fully Endorses U.S. Plans for Ending Iraqi Threat‖, The
New York Times, 8 September 2002, www.nytimes.com.

114. David Firestone &Todd Purbum, ―Chief U. N. Weapons Inspector
Backs Stiff U.S. Demand on Iraq‖, The New York Times, 4 October 2002,
www.nytimes.com.\

115. David Rohde, ―A NATION AT WAR: The other Iraq, Green Fields,
Starry Nights, Friendly Locals‖, The New York Times, 1st April 2003,
www.nytimes.com.

116. David Stout, ―Bush to Hold news Conference tonight‖, The New York
Times, 6 March 2003, www.nytimes.com.

117. Deputy Inspector General for Intelligence, Review of the Pre-War
Activities of the Office of the Under Secretary of Defense for Policy, United
States Department of Defense, Report No.7, INTEL-04, 9 February 2007,
available at: http://www.fas.org/irp/agency/dod/ig020907-decl.pdf.

118. Deutch Karl and Singer David, ―Multipolar Power Systems and
International Stability‖, World Politics, Vol.16, Issue 3, April 1964.

119. Deutsch Karl W., ―Recent Trends in Research Methods in Political
Science‖ in James C. Charlesworth, ed, A Design for Political Science: Scope,
Objectives, and Methods, Philadelphia, American Academy of Political and
Social Science, 1966.

120. Dexter Filkins, ―Threats and Responses: Turkish Deputies Refuse to
Accept American Troops‖, The New York Times, 2nd March 2003,
488

www.nytimes.com.

121. DIA Report, ―Gulf War: a chronology of Defense Intelligence in the
Gulf War: Part I: pre-war‖, 16 July 1990, Defense Intelligence Agency,
available at: www.dia.mil/history/features/gulf-war/.

122. DIA Report, ―Gulf War: a chronology of Defense Intelligence in the
Gulf War: Part I: pre-war‖, Defense Intelligence Agency, 1989, available at:
www.dia.mil/history/features/gulf-war/.

123. Dick Cheney, ―Interview with Vice-President Dick Cheney, NBC,
Meet the Press with Tim Russert‖, 16 March 2003, NBC News,
www.sourchwatch.org.

124. Dick Cheney, ―Vice President Cheney‘s Speech to the Veterans of
Foreign Wars‖, Project for the New American Century, 26 August 2002,
www.newamericancentury.org/iraq-082602.htm.

125. Dilip Hiro, Secrets and Lies, The true story of the Iraq War, Nation
Books, USA, 2004.

126. Director General Dr. Mohamed ElBaradei, ―The Status of Nuclear
Inspections in Iraq: An Update‖, Statement to the United Nations Security
Council,

7th

March

2003,

New

York,

USA,

www.iaea.org/newscenter/statements/2003.

127. DOD Dictionary of Military and Associated Terms (Department of
Defense, 12 April 2002).

128. Don Oberdorfer, ―Strategy for Solo Superpower; Pentagon Looks to
‗Regional Contingencies‘‘, Washington Post, 19 May 1991, p.A1.

129. Donald Rumsfeld, Known and Unknown: A Memoir, Kindle Edition,
USA, 2011.

130. Dougherty James E. & Pfaltzgraff Robert L., Jr, Αληαγσληζηηθέο
Θεσξίεο Γηεζλψλ ρέζεσλ, Μηα ζπλνιηθή απνηίκεζε, Σφκνο Α‘, Δθδφζεηο
Παπαδήζε, 1992.

131. Douglas Borer A., ―Inverse Engagement Lessons from U.S – Iraq
Relations, 1982-1990‖, U.S Army Professional Writing Collection, U.S.
Army, 12/10/2006.

132. Douglas Jehl, ―Tenet Admits U.S. May Have Overestimated Iraq
489

Weapons‖, 5 February 2004, The New York Times, www.nytimes.com.

133. Douglaw W. Hands, ―Second Thoughts on Lakatos‖, History of
Political Economy, Vol. 17, No. 1, 1985.

134. Doyle Michael W., Ikenberry John G., New Thinking in International
Relations Theory, Westview Press, U.S.A., Colorado, 1997.

135. Doyle Michael W., Ways of War and Peace, Realism, Liberalism and
Socialism, W.W. Norton &Company, N.Y, 1997.

136. Dumbrell John & A.J. Badger, American Foreign Policy Carter to
Clinton, Macmillan Press LTD, London, 1997.

137. Dumbrell John, American Foreign Policy, Carter to Clinton,
MacMillan Press LTD, London, 1997.

138. Editorial in the New York Times, ―The Failure to Find Iraqi Weapons‖,
26 September 2003, p.A24, www.nytimes.com.

139. Elaine Sciolino, ―Weapons Inspectors Will Ask U.N. for more time in
Iraq‖, The New York Times, 17 January 2003, www.nytimes.com.

140. Elaine Siciolino, ―French Leader Offers Formula to Tackle Iraq‖, The
New York Times, 9 September 2002, www.nytimes.com.

141. Elisabeth Bumiller & Elaine Sciolino, ―Threats and Responses: Search
for Weapons, arms inspectors want more time for work in Iraq‖, The New
York Times, 18 January 2003, www.nytimes.com.

142. Elisabeth Bumiller and James Dao, ―Cheney Says Peril of a Nuclear
Iraq

Justifies

an

Attack‖,

New

York

Times,

27

August

2002,

www.nytimes.com.

143. Elisabeth Bumiller, ―Prohibited Missile is tip of iceberg in Iraq, Bush
says‖, The New York Times, 23 February 2003, www.nytimes.com

144. Elisabeth Bumiller, ―Traces of Terror: The strategy, Bush Aides Set
Strategy to Sell Policy on Iraq‘, The New York Times, 7 September 2002,
www.nytimes.com.

145. Elliot Abrams, ―Statement of Principles‖, June 3, 1997,
newamericancentury.org, accessed May 28, 2007.

146. Eric Schmitt & Elisabeth Bumiller, ―Top general sees Plan to Shock
Iraq

into

Surrendering‖,

The

New

York

Times,

5

March

2003,
490

www.nytimes.com.

147. Eric Schmitt, ―Rumsfeld Says U.S. Has Bulletproof Evidence of Iraq‘s
Links to Al Qaeda‖, The New York Times, 28 September 2002,
www.nytimes.com.

148. Eric Schmitt, ―Top General Concedes Bombardment did not Fully
Meet Goal‖, The New York Times, 26th March 2003, www.nytimes.com.

149. Fareed Zakaria, From Wealth to Power, The Unusual Origins of
America‟s World Role, Princeton University Press, Princeton, 1998.

150. Fearon James, ―The Offense-Defense Balance and War since 1948‖,
Chicago, February 1995.

151. Felicity Barringer & David E. Sanger, ―Treats and Responses:
Diplomacy; U.S. says Hussein must cede power to head off war‖, The New
York Times, 1 March 2003, www.nytimes.com.

152. Felicity Barringer, ―Muslim Lands Say War Could Bring Havoc‖, The
New York Times, 19 February 2003, www.nytimes.com.

153. Felicity Barringer, ―Some on Security Council Want to Avoid Taking
Sides on Iraq, The New York Times, 20 February 2003, www.nytimes.com.

154. Felicity Barringer, ―Threats and Responses: United Nations; Britain
Joins U.S. to Draft New Measure Aimed at Iraq‖, The New York Times, 18
February 2003, www.nytimes.com.

155. Felicity Barringer, ―U.N. Split Widens as Allies Dismiss Deadline on
Iraq‖, The New York Times, 7 March 2003, www.nytimes.com

156. Final Report to Congress, ―CONDUCT OF THE PERSIAN GULF
WAR‖, Pursuant to Title V of the Persian Gulf Conflict Supplemental
Authorization and Personnel Benefits Act of 1991 (Public Law 102-25), April
1992, available at : www.ndu.edu/library/epubs/cpgw.pdf.

157. Forsyth Murray, ―Hobbes‘ Contractarianism‖ in David Boucher and
Paul Kelly, The Social Contract from Hobbes to Rawls, London and New
York, Routledge 1994.

158. Francis A. Boyle, Destroying World Order, US Imperialism in the
Middle East Before and After September 11, in Chapter Six, ―George Bush,
Jr., September 11, and the Rule of Law‖, Clarity Press, Inc., Atlanta, USA,
491

2004.

159. Freedman Lawrence & Karsh Efraim, The Gulf Conflict 1990-1991:
Diplomacy and War in the New World Order, Princeton University Press,
Princeton, 1993.

160. Freedman Lawrence, ―War in Iraq: Selling the Threat‖, Survival 46,
Summer 2004.

161. Friedrich C. J., The Philosophy of Kant, New York, Modern Library,
1949.

162. Fuller Graham, Indyk Martin, Condesman Antony and Phebe Marr,
―Symposium on Dual Containment: U.S. Policy toward Iran and Iraq‖, Middle
East Policy 3, 1994.

163. Furtig Henner, Iran‟s rivalry with Saudi Arabia between the Gulf
Wars, Durham Middle East Monographs Series, Ithaca Press, 2002.\

164. Gacek Christopher M., The Logic of Force , the Dilemma of Limited
War in American Foreign Policy, Columbia University Press, New
York,1994.

165. Gauthier David, ―Why Ought One Obey God? Reflections on Hobbes
and Locke‖, in Cristopher W. Morris, The Social Contract Theorists, New
York and Oxford, Rowman and Littlefield Pub.,1999.

166. Gawdat Bahgat, American Oil Diplomacy in the Persian Gulf and the
Caspian Sea, University Press of Florida, USA, 2003.

167. General Schwarzkopf Norman H., The Autography, It Doesn‟t Take a
Hero, written by Peter Petre, Bantam Books Edition, October 1993.

168. General Tommy Franks with Makolm McConnell, Commander Chief
US Central Command, American Soldier, HarperCollins Publishers Inc., New
York, USA, 2004.

169. General Tommy Franks, ―Briefing on Military Operations in Iraq‖,
Release No. 03-03-44, 22 March 2003, UNCENTCOM Reports 2003,
available at: www.globalsecurity.org.

170. General Tommy Franks, ―Briefing with CENTCOM Commander
General Tommy Franks-Briefing on Military Operations in Iraq‖, Global
Security

Organization,

22

March

2003,
492

www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iraq/2003/iraq-030032centcom03.htm.

171. Geoffrey Blainey, The Causes of War, New York, Free Press, 1973.
172. George Alexander L., “Comment on ―Opinions, Personality and
Political Behaviour‖, The American Political Science Review, Vol.52, No.1,
March 1958, pp.18-26.

173. George Alexander L., “Knowledge for Statecraft: The Challenge for
Political Science and History‖, International Security, Vol.22, No.1, Summer
1997, pp.44-52.

174. George Alexander L., ―Some Guides to Bridging the Gap‖, Mershon
International Studies Review, Vol.38, No.1, April 1994, pp.171-172.

175. George Alexander L., “Strategies for Preventive Diplomacy and
Conflict Resolution: Scholarship for Policymaking‖, Political Science and
Politics, Vol.33, No.1, March 2000, pp.15-19.

176. George Alexander L., “The ―Operational Code‖: A Neglected
Approach to the Study of Political Leaders and Decision – Making‖,
International Studies Quarterly, Vol. 13, No.2, June 1969, pp.190-222.

177. George Alexander L., Bridging the Gap, Theory and Practice in
Foreign Policy, United States Institute of Peace Press, Washington, D.C.,
1994.

178. George Alexander W., ―Superpowers Interests in Third Area‖ in
Superpowers Competition and Crisis Prevention in the Third World, Allison
Roy and Phil Williams, eds, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

179. George Alexander W., Presidential Decision-Making in Foreign
Policy, Boulder, Westview, 1980.

180. George J. Tenet, ―Excerpts of Testimony by Director of Central
Intelligence George J. Tenet before the Senate Select Intelligence Committee
Hearing on National Security Threats to the United States, Central
Intelligence Agency (CIA), Speeches &Testimony, Archive 2002, 6th February
2002, available at: www.cia.gov.

181. George P. Shultz, ―Act Now—The Danger is Immediate Saddam
Hussein must be removed‖, Washington Post, Op-Ed article, 10 September
2002, www.washingtonpost.com.
493

182. George Tenet with Bill Harlow, At the Center of the Storm: My years
at the CIA, HarperCollins Editions, USA, 2007.

183.

George Tenet, ―DCI Worldwide Threat Briefing 2002, Covering

Danger in a Post 9/11 World‖, Testimony of Director of CIA before the Senate
Armed Services Committee, Speeches and Testimony Archive of CIA 2002, 19
March

2002,https://www.cia.gov/news-information/speeches-

testimony/2002/dci_speech_02062002.html.

184. George W. Bush, ―Full text: George Bush‘s address on the start of
war‖, Office of the Press Secretary, 20 March 2003, The White House,
available at: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003.html.

185. George W. Bush, ―Interview with Tom Brokaw of NBC News‖, The
American

Presidency

Project,

24

April

2003,

available

at:

www.presidency.ucsb.edu.

186. George W. Bush, ―President Bush Announces Major Combat
Operations in Iraq have Ended‖, The White House, Office of the Press
Secretary, 1st May 2003, www.whitehouse.gov.

187. George W. Bush, ―President Bush Launches attack on Afghanistan‖,
Speech to the Nation, The White House, Office of the Press Secretary, 7
October 2001, www.whitehouse.gov.

188. George W. Bush, ―President Bush Outlines Progress in Operation Iraqi
Freedom‖, Boeing F-18 Production Facility, St. Louis, Missouri, Office of the
Press Secretary, The White House, 16 April 2003, www.whitehouse.gov.

189. George W. Bush, ―President George W. Bush Address Regarding
Iraq‖,

7

October

2002,

George

W.

Bush

Presidential

Library,

www.georgewbushlibrary.gov.

190. George W. Bush, ―Remarks on the passage of a United Nations
Security Council Resolution on Iraq‖, The American Presidency Project, 8
November 2002, available at: http://www.presidency.ucsb.edu.

191. George W. Bush, ―The President‘s Radio Address‖, 20 September
2003, by Gerhard Peters & John T. Woolley, The American Presidency
Project, www.presidency.ucsb.edu.

192. George W. Bush‘s Radio Address, ―War on Terror‖, for immediate
release

Office

of

the

Press

Secretary,

8

March

2003,
494

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003.

193. George W. H. Bush, ―Address to the Nation Announcing the
Deployment of United States Armed Forces to Saudi Arabia‖, Oval Office,
The White House, George Bush Presidential Library and Museum, Public
Papers,

08

August

1990,

available

at:

http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.

194. George W. H. Bush, ―Letter to Congressional Leaders Reporting on
the National Emergency with Respect to Iraq‖, 8 January 1991, George Bush
Presidential Library and Museum, public Papers January 1991, available at:
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php.

195. George W. H. Bush, ―Remarks and an Exchange with Reporters on the
Iraqi Invasion of Kuwait‖, The White House, Cabinet Room, George Bush
Presidential Library and Museum, 2nd August 1990, available at web site:
http://www.bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.

196. George W. H. Bush, ―Remarks and an Exchange with reports on the
Iraq Invasion of Kuwait‖, The White House, South Lawn, George Bush
Presidential Library and Museum, 3 August 1990, available at web site:
http://www.bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.

197. George W. H. Bush, ―Remarks on the United States Discussions with
Iraq and a Question – and – Answer Session with Reporters‖, 4 January 1991,
George Bush Presidential Library and Museum, Public Papers January 1991,
available at:http://www.bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php.

198. George W. H. Bush, ―Statement by Press Secretary Fitzwater on
President Bush‘s Letter to President Saddam Hussein of Iraq‖, 12 January
1991, George Bush Presidential Library and Museum, Public Papers January
1991, http://www.bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php.

199. George W. H. Bush, ―The President‘s New Conference‖, George Bush
Presidential Library and Museum, public papers, 08 August 1990,
www.bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.

200. George W. H. Bush, ―The President‘s News Conference on the Persian
Gulf Crisis, George Bush Presidential Library Museum, Public Papers 1990,
31

November

1990,

available

at:

www.bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.
495

201. Gerry J. Gilmore, ―Bush: Day of Reckoning Nears for Iraq‘s Band of
War Criminals‖, American Forces Press Service, US Department of Defense,
www.defense.gov.

202. Gerry j. Gilmore, ―Iraqi-Americans United Against Hussein‘s
Republic of Fear‖,

American Forces Press Service, US Department of

Defense, 28 March 2003,www.defense.gov.

203. Gerry J. Gilmore, ―Precision Munitions Provide Great Capability,
Garry Great Responsibility‖, American Forces Press Service, US Department
of Defense, 3 April 2003, www.defense.gov.

204. Gerry J. Gilmore, ―Saddam‘s Regime is on its way out, Wolfowitz
Says‖, American Forces Press Service, US Department of Defense, 6 April
2003, www.defense.gov.

205. Gerry J. Gilmore, ―US Forces Drub Baghdad Defenders, WMD Search
Continues‖, American Forces Press Service, US Department of Defense, 6
April 2003, www.defense.gov.

206. Gerry J. Gilmore, ―US Troops to Be in Iraq Not One Day Longer than
Necessary, Myers Says‖, American Forces Press Service, US Department of
Defense, www.defense.gov.

207. Gerry J. Gilmore, ―Wolfowitz: NATO Important Anchor; Iraqis
Responsible for New Government‖, American Forces Press Service, US
Department of Defense, 10 April 2003, www.defense.gov.

208.

Gerry J. Gilmore, ―Wolfowitz: Newly Freed Iraq Provides Greater

Security for US, World‖, American Forces Press Service, 18 April 2003, US
Department of Defense, www.defense.gov.

209. Gilpin Robert, U.S. Power and the Multinational Corporation, New
York, Basic Books, 1975.

210. Gilpin Robert, War and Change in World Politics, Cambridge
University Press, Cambridge, 1981.

211. Gilpin Robert, Πφιεκνο θαη Αιιαγή ζηε Γηεζλή Πνιηηηθή, Δθδφζεηο
Πνηφηεηα, 2004.

212. Glenn Snyder H. & Diesing Paul, Conflict among Nations,
Bargaining, Decision Making, and System Structure in International Crisis,
496

Princeton University Press, Princeton, 1977.

213. Global

Security

Organization,

―Republican

Guard‖,

http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/rg.htm>.

214. Global

Security

Organization,

―Saddam‘s

Fedayeen‖,

www.globalsecurity.org/military/world/iraq.

215. Goldsmith M.M., ―Hobbes‘ Mortal God: Is There a Fallacy in Hobbes‘
Theory of Sovereignty?, in Christopher W. Morris, The Social Contract
Theorists, New York and Oxford, Rowman and Littlefield Publishers, 1999.

216. Gordon Martel, American Foreign Relations Reconsidered, 18901993, Routledge Pub., London & New York, 1989.

217. Graham E. Fuller, ―Toward a Policy on Iran‖, National Intelligence
Council, NIC 02545-85, Central Intelligence Agency,

218. Grant Ruth W., Hypocrisy and Integrity: Machiavelli, Rousseau and
Ethics of Politics, The University of Chicago Press, Chicago, 1994.

219. Gurtov Mel, Superpower on Crusade, The Bush Doctrine in US
Foreign Policy, Lynne Rienner Publishers, London, 2006.

220. Gustafson Lowell S., Thucydides‟ Theory of International Relations, A
Lasting Possession, Louisiana State University Press, 2000.

221. H. J. Resolution 114, ―To Authorize the Use of United States Armed
Forces against Iraq‖, public law 107-243, 16th October 2002, Library of
Congress, Congressional Research Service, www.congress.gov .

222. H. J. Resolution 77, P.L. 102-1, ―Authorization for Use of Military
Force Against Iraq Resolution‖, 12 January 1991, The Library of Congress,
available at: www.thomas.loc.gov.

223. H. Resolution 612, 105th Congress, House of Representatives, 17
December 1998, The Library of Congress, www.thomas.loc.org.

224. H.J.Res. 118, ―Preliminary Authorization for the Use of Force against
Iraq Resolution of 2002‖, 7 October 2002, 107th Congress, The Library of
Congress, www.thomas.loc.gov.

225. H.R. 2333, P.L. 103-236, ―Foreign Relations Authorization Act Fiscal
Year 1994, 1995, (Section 507)‖, 30 April 1994, The Library of Congress,
www.thomaw.loc.gov.
497

226. H.R. 4655, 105th Congress, ―Iraq Liberation Act of 1998‖, Senate and
House of Representatives, The Library of Congress, available at:
www.thomas.loc.gov.

227. H.R. 4655, P.L. 105-338, ―Iraqi Liberation Act of 1988 (Section
586)‖, 31 October 1998, The Library of Congress, www.thomas.loc.org.

228. H.Res.322, 105th Congress, House of Representatives, 13 November
1997, The Library of Congress, www.thomas.loc.gov.

229. Hadar Leon, Sandstorm, Policy Failure in the Middle East, Palgrave
Macmillan Edition, New York, 2005.

230. Hans Blix, Αθνπιίδνληαο ην Ηξάθ, εθδ. Ληβάλε, Αζήλα, 2004.
231. Hashim Ahmed, ―Iraq: Profile of a Nuclear Addict‖, Brown Journal of
World Affairs 4, no. 1, January 1997.

232. Hedley Bull, ―International Theory: The Case for a Classical
Approach‖, World Politics, Vol.18, No. 3., April 1966.

233. Hendrickson David C., ―The Renovation of American Foreign Policy‖
in America and the World, Foreign Affairs, 1990/91, p.53-57.

234. Herz John H., «Idealism Internationalism and the Security Dilemma»,
World Politics, Vol.2, No.2, January 1950.

235. Hobbes Thomas, Leviathan, Tuck Richard (ed.), Cambridge
University Press, Cambridge, 1996.

236. Hobbes Thomas, Λεβηάζαλ, ε Ύιε, ε Μνξθή θαη ε Δμνπζία κηαο
Πνιηηείαο, Δθθιεζηαζηηθήο θαη Πνιηηηθήο, Δθδφζεηο Γλψζε, 2006.

237. Hoffmann Stanley, ―International Relations, The long road to theory‖,
World Politics, April, Vol. 3, 1959.

238. Hoffmann Stanley, The State of War: Essays on the Theory and
Practice of International Politics, New York, Praeger, 1965.

239. Holsti K. J., International Politics, A framework for Analysis, 6th
Edition, Prentice – Hall International Editions, London, 1992.

240. Holsti Ole R., Crisis, Escalation, War, McGill - Queens University
Press, Montreal, 1972.

241. Honathan Weisman, ―Iraq‘s Alleged Al Qaeda Ties were Disputed
before

War‖,

The

Washington

Post,

9

September

2006,
498

www.washingtonpost.com.

242. House Congressional Resolution. 2, 108th Congress (2003-2004), The
Library of Congress, www.thomas.loc.gov.
http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000255722/DOC_0000255722.pdf.
http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0001341948/DOC_0001341948.pdf.
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB39/document16.pdf.
http://www.un.org/apps/news/storyAr.asp?NewsID=6079&Cr=iraq&Cr1=insp
ect.

243. Hunter Shireen, ―The Iran-Iraq War and Iran‘s Defense Policy‖ in Gulf
Security and the Iran-Iraq War, Thomas Naff ed., the National Defense
University Press, Washington D.C.

244. Huntington Samuel P., ―The Erosion of American National Interests‖,
Foreign Affairs, vol. 76, No.5, September- October 1997, pp.55-56.

245. Ibrahim al Marashi, ―The Struggle for Iraq: Understanding the Defense
Strategy of Saddam Hussein‖, Middle East Review of International Affairs,
Vol. 7, No. 2, June 2003, pp. 3-5.

246. Ibrahim Al-Marashi, ―Iraqi‘s Security and Intelligence Network: A
Guide and Analysis‖, Middle East Review of International Affairs, Vol.6, No.
3, September 2002.

247. Ikenberry John G., American Foreign Policy ,Theoretical Essays”,
Part 5 Bureaucratic Politics and Organizational Process, Jervis Robert,
―Hypotheses on misperception‖ ,Scott Foresman and Company Glenview,
Illinois ,Boston London, 1989.

248. Ikle Fred C., Every War Must End, New York, Columbia University
Press, 1971.

249. Immam Khomeini, ―Islam and Revolution I, Writing and Declarations
of Iman Khomeini‖, Islamic Government, translated by Hamid Algor, Center
for Traditionalist and Integrity Studies, available at: www.wandea.org.pl.

250. Imre Lakatos and Alan Msgrave, Criticism and the Growth of
Knowledge, Cambridge University Press, 1970.

251. Imre Lakatos, ― Falsification and the Methodology of Scientific
Research Programmes‖, in Lakatos Imre, Musgrave A. (eds), Criticism and
the Growth of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge, 1970.
499

252. International Institute for Strategic Studies, The Military Balance
2002-2003, Oxford University Press, October 2002.

253. Iraq Research and Documentation Project‘s Kuwait Data Set‖ can be
accessed at http://www.fas.harvard.edu/~irdp.

254. Iraq Survey Group, Comprehensive Report of the Special Advisor to
the Director of Central Intelligence on Iraq‟s WMD, 30 September 2004.

255. Iraqi Research and Documentation Project‘s Kuwait Data Set, Folder
90809 file 681-1-1-3,pp. 4-7, accessed at: http://www.fas.harvard.edu/~irdp.>

256. Irving Janis L., Decision Making, New York, Free Press, 1977.
257. Ivo H. Daalder & James M. Linday, America Unbound, The Bush
Revolution in Foreign Policy, John Wiley & Sons Inc., New Jersey, 2005.

258. James A. Russell, ―Strategy, Security, and War in Iraq: The United
States and the Gulf in the 21th Century‖, Cambridge Review of International
Affairs, vol. 18, No. 2, July 2005.

259.

James

Fallows, ―Blind Into Baghdad‖, Atlantic Monthly, Vol.293,

No.1, January/February 2004.

260. James Kidfield, ―Attack Always‖, National Journal, 26 April 2003.
261. James March G., The Power of Power, in David Easton, ed., Varieties
of Political Theory, Eglewood Cliffsm N. J., Prentice-Hall., 1966.

262. James Neichterlein, ―the End of Neo-conservatism‖, First Things 63,
Issue Archive, May 1996, p.14-15.

263.

James P. Pfiffner & Mark Phythian, Intelligence and national security

policymaking on Iraq, Manchester University Press, 2008.

264. James Risen & David Johnston, «Split at C.I.A. and F.B.I. on Iraq Ties
to

Al

Qaeda‖,

The New York Times, 2 February 2003, www.nytimes.com.

265. James Risen & Douglas Jehl, ―Expert Said to Tell Legislators He Was
Pressured to Distort some Evidence‖, The New York Times, 25 June 2003,
www.nytimes.com.

266. Jay Garner, Transcript of Interview, 17 July 2003, Frontline episode
called ―Truth, War & Consequences‖, first aired 9 October 2003, available at:
www.pbs.org.
500

267. Jervis Robert, ―Cooperation under Security Dilemma‖, World Politics,
Vol. 30, No.2, January 1978.

268. Jervis Robert, ―Hypothesis on misperception‖, World Politics, 20,
no.3, April, 1968.

269. Jervis Robert, ―Systems Theories and Diplomatic History‖ in Paul
Gordon Lauren, Diplomacy: new approaches in History, Theory and Policy,
Free Press, New York, 1979.

270. Jervis Robert, Complexity in Political and Social Life, System Effects,
Princeton University Press, New Jersey, 1990.

271. Jervis Robert, Perception and Misperception in International Politics,
Princeton University Press, Princeton, N.J. 1976.

272. Jim Garamone ―Infantry Division Takes Drive Through Baghdad‖,
American Forces Press Service, US Department of Defense, 5 April 2003,
www.defense.gov.

273. Jim Garamone, ―A Good Day, Rumsfeld Says, but More to Do in
Iraq‖, American Forces Press Service, US Department of Defense,
www.defense.gov.

274. Jim Garamone, ―American Units Meet Opposition, Still Ahead of
Schedule‖, American Forces Press Service, US Department of Defense.

275. Jim Garamone, ―Army Units Confront Iraqi Republican Guard‖,
American

Forces

Press

Service,

US

Department

of

Defense,

www.defense.gov.

276. Jim Garamone, ―CENTCOM Charts Operation Iraqi Freedom
Progress‖, American Forces Press Service, US Department of Defense,
www.defense.gov.

277. Jim Garamone, ―Coalition Continues Fight in Baghdad, Northern
Iraq‖, American Forces Press Service, US Department of Defense,
www.defense.gov.

278. Jim Garamone, ―Coalition on Track, Forces Flowing into Iraq‖,
American

Forces

Press

Service,

US

Department

of

Defense,

www.defense.gov.

279. Jim Garamone, ―DoD Getting 62.6 Billion Dollars to Help Pay for
501

War‖, American Forces Press Service, US Department of Defense, 16 April
2003, www.defense.gov.

280. Jim Garamone, ―Ground Commander Lauds Land Troops‘ Success in
Iraq‖, American Forces Press Service, US Department of Defense, 23 April
2003, www.defense.gov.

281. Jim Garamone, ―Iraqi Regime Disintegration Continues‖, American
Forces Press Service, US Department of Defense, 11 April 2003,
www.defense.gov.

282. Jim Garamone, ―Justice Department Helps Coalition Intelligence
Effort‖, American Forces Press Service, US Department of Defense, 18 April
2003, www.defense.gov.

283. Jim Garamone, ―More Regime Captured, Army Takes Control of
Baghdad‖, American Forces Press Service, US Department of Defense, 21
April 2003, www.defense.gov.

284. Jim Garamone, ―Mr. Rumsfeld Goes to Baghdad‖, American Forces
Press Service, US Department of Defense, 30 April 2003, www.defense.gov.

285. Jim Garamone, ―No part of Iraq under Regime Control, Franks Says‖,
American

Forces

Press

Service,

US

Department

of

Defense,

www.defense.gov.

286. Jim Garamone, ―Number of US Forces in Gulf will Decline, Rumsfeld
Says‖, American Forces Press Service, US Department of Defense, 28 April
2003, www.defense.gov.

287. Jim Garamone, ―Saddam a No-Show on Iraqi Television‖, American
Forces Press Service, US Department of Defense, 1st April 2003,
www.defense.gov.

288. Jim Garamone, ―Study Needed before Force Footprint Changes in
Gulf‖, American Forces Press Service, US Department of Defense, 27 April
2003, www.defense.gov.

289. Jim Garamone, ―United Nations Lift Sanctions Against Iraq‖,
American Forces Press Service, US Department of Defense, 22 May 2003,
www.defense.gov.

290. Jim Garamone, ―US Not Asking for Long-Term Iraqi Bases‖,
American Forces Press Service, US Department of Defense, 21 April 2003,
502

www.defense.gov.

291. Jimmy Carter, ―Just War –or a Just War?‖, The New York Times, 9th
March 2003, www.nytimes.com.

292. John Burke, ―The Contemporary Presidency: Condoleezza Rice as
NSC Advisor: A Case Study of the Honest Broker Role‖, Presidential Studies
Quarterly, Vol.35, No.3, September 2005.

293. John J. Mearsheimer, Why Leaders Lie, The Truth about Lying in
International Politics, Oxford University Press, New York, 2011.

294. John J. Mearsheimer, Why Leaders Lie, The Truth about Lying in
International Politics, Oxford University Press, New York, USA,2011,
chapter 4, pp. 57-70.

295. John Keegan, ―Heavy‘ Invasion is Best Option‖, London Daily
Telegraph, 6th August 2002, www.dailytelegraph.com.,

296. John Keegan, The Iraq War, The 21- Day Conflict and its aftermath,
Hutchinson Press, Great Britain, 2004.

297. Joseph L. Galloway ―General Tommy Franks Discusses Conducting
the War in Iraq‖, Knight Ridder Washington Bureau, 19 June 2003.

298. Joseph P. Hoar, ―Why Aren‘t There Enough Troops in Iraq?‘‘, The
New York Times, 2 April 2003, www.nytimes.com.

299. Josh Pollack, ―Saudi Arabia and the United States, 1931-2002‖,
Middle East Review of International Affairs, Journal, vol.6, No.3, September
2002.

300. Joyce Battle, ―Shaking Hands with Saddam Hussein: The U.S. tilts
toward Iraq, 1980-1984‖, National Security Archive, Electronic Briefing Book
No.

82,

20

December

1983,

available

at

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB82/index2htm.

301. Julia Preston & Todd S. Purdum, ―Bush‘s Push on Iraq at U.N.:
Headway, then New Barriers‖, The New York Times, War of Diplomacy, 22
September 2002, www.nytimes.com.

302. Julia Preston, ―Powell Calls for U.N. to Act on Iraq and meets deep
resistance‖, The New York Times, 14 February 2003, www.nytimes.com

303. Julia Preston, ―Threats and Responses: The U.N Arms Inspectors back
503

Tough Terms to Pressure Iraq‖, The New York Times, 29 October 2002.
www.nytimes.com.

304. Julia Preston, ―Threats and Responses: United Nations, Security
Council Votes, 15-0, for tough Iraq Resolution, Bush calls it a Final Test‖,
The New York Times, 9 November 2002, www.nytimes.com.

305. Julia Preston, ―US is first to get a copy of report on Iraqi weapons‖,
The New York Times, 10 December 2002, www.nytimes.com.

306. Julia Preston, Inspector Says Iraq Falls Short‖, The New York Times,
28 January 2003, www.nytimes.com.

307. Julian Borger, Michael White, Crawford, Texas, ―Bush: We will get
rid of Saddam‖, The Guardian, 6 April 2002.

308. Karen De Young, ―Bush Proclaims Victory in Iraq‖, Washington Post,
2nd May 2003, www.washingtonpost.com.

309. Karl Von Clausewitz, On War, ed. And trans. Michael Howard &Peter
Paret, Princeton University Press, Princeton, 1976.

310. Kathleen T. Rhem, ―Bush: Regime Holdouts Targeting Successes in
Iraq‖, American Forces Press Service, US Department of Defense, 23 July
2003, www.defense.gov.

311. Kathleen T. Rhem, ―Rumsfeld: We can‘t Know How Many Troops
Needed in Iraq‖, American Forces Press Service, US Department of Defense,
2 May 2003, www.defense.gov.

312. Kavka Gregory S., ―Hobbes‘ War of All Against All‖ in Christopher
W. Morris, The Social Contract Theorists, New York and Oxford, Rowman
and Littlefield Publishers, 1999.

313. Keddie Nikki R. and Gasiorowski Mark J. , Neither East nor West,
Iran , the Soviet Union, and the United States, Yale University Press , New
Haven and London ,1990.

314. Keegan John, ―Reviewing the Iraq War with General Franks‖, 1st July
2003, Grosvenor House Hotel, London, an interview with General Franks.

315. Keegan John, The Iraq War, Hutchinson Publishers, London, Great
Britain, 2003.

316. Keegan John, The Iraq War, Hutchinson, London, 2004.
504

317. Kenneth Katzman, Order Code IB92117, ―Iraq: Weapons Threat,
Compliance, Sanctions and U.S. Policy‖, Congressional Research Service,
The Library of Congress, updated 10th March 2003, available at:
www.thomas.loc.gov.

318. Keohane Robert O., ―Theory of World Politics: Structural Realism and
Beyond: in Keohane, Neorealism and Its Critics, New York, Columbia
University Press, 1983.

319. Keohane Robert O., After Hegemony, Princeton University Press,
Princeton, New Jersey, 1984.

320. Keohane Robert O., Nye Joseph S., Power and Interdependence,
World Politics in Transition, Boston, Little, Brown, 1977.

321. Keohane Robert Ο., Neorealism and its Critics, Columbia University
Press, N. York, 1986.

322. Kissinger Henry, Γηπισκαηία, εθδφζεηο Ληβάλε, Αζήλα, 1994.
323. Kuhn Thomas, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago,
University of Chicago Press, 1970.

324. Lawrence F. Kaplan & William Kristol, The War Over Iraq, Saddam‟s
Tyranny and American Mission, Encounter Books, San Francisco, 2003.

325. Levy Jack S., ―Misperception and the Causes of War, Theoretical
Linkages and Analytical Problems‖, World Politics, Vol. 36, No.1, October
1983.

326. Levy Jack S., ―Organizational Routines and the Causes of War‖,
International Studies Quarterly, Vol.30, No.2, June 1986.

327. Levy Jack S., Clifton Morgan T., ―The Frequency and Seriousness of
War: An Inverse Relationship?‖ The Journal of Conflict Resolution, Vol. 28,
No. 4, December 1984, p.272-273.

328. Linda D. Kozaryn, ―Regime‘s Collapse Evident, But Hard Fighting
Ahead, Cheney Says‖, American Forces Press Service, US Department of
Defense, www.defense.gov.

329. Lionel Beehner, ―Iraq‘s Militia Groups‖, Council on Foreign
Relations, 26 October 2006, available at: www.cfr.org

330. Litwak Robert S., ―The Soviet Union and the Iran-Iraq War‖ in The
505

Iran-Iraq War: Impact and Implications, Efrain Karsh, ed., MacMillan, Great
Britain, 1987.

331. Louis Joseph Halle, Jr., Civilization and Foreign Policy, New York,
Harper& Brothers, 1952.

332. Lowell S Gustafson, Thucydides‟ Theory of International Relations, A
Lasting Possession, Louisiana State University Press, 2000.

333. 'Lt. Col. R Marion Cain, III, ―Force Projection: Building Desert Storm
Force Structure‖, Military Review, Jul 1993, p. 22.

334. Lt. General T. Michael Moseley, ―Operation Iraqi Freedom- By the
Numbers‖, USCENTAF (US Air Forces Central), Assessment and Analysis
Division, 30 April 2003, www.afcent.af.mil.

335. Machiavelli Niccolo, The Discources, III, translated by Leslie J.
Waltker, Penguin, London, 1970.

336. Madeleine K. Albright, ―Where Iraq fits in the War on Terror‖, The
New York Times, 13th September 2002, www.nytimes.com.

337. Major General Victor E. Renuart, ―CENTCOM Operation Iraqi
Freedom Briefing‖, 25 March 2003, www.centcom.mil.

338. Major Walker M. Field, US Marine Command, ―Marine Artillery in
the Battle of An Nasiriyah‖, The Field Artillery Journal, November –
December 2003, sill-www.army.mil.

339. Mann James, Rise of the Vulcans, The History of Bush‟s War Cabinet,
Penguin Books, USA, 2004.

340. Mansfield Edward D., Power, Trade and War, Princeton University
Press, Princeton, 1994.

341. Margaret Thatcher, ―Joint Press Conference with President Bush (Iraqi
Invasion of Kuwait)‖, Margaret Thatcher Foundation, Thatcher Archive, COI
Transcript,2August1990, http://www.margaretthatcher.org/document/108170.

342. Marine Corps Lt. Gen. James T. Conway, Commanding General, 1st
Marine Expeditionary Force, ―Briefing on the 1st Marine Expeditionary Force
in Iraq‖, United States Department of Defense, News Transcript, 9 September
2003, available at: www.defense.org.

343. Mark Fineman, Robin Wright, Doyle McManus, ―Preparing for War,
506

Stumbling to Peace‖, Los Angeles Times, 18 July 2003, www.losatimes.com.

344. Martel Gordon, American Foreign Relations Reconsidered, 18901993, Routledge, London and New York, 1994, p.157.

345. Martin Jaques, ―America faces a future of managing imperial decline‖,
The

Guardian,

16-11-2006,

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/story/0001948806,00.html.

346. Mead Walter Russell, ―The Jacksonian Tradition and American
Foreign Policy, The National Interest, Winter 1999-2000.

347. Mearsheimer John J., ―A War the U.S. Can Win-Decisively‖, Chicago
Tribune, January 15, 1991.

348. Mearsheimer John J., ―Back to the Future Instability in Europe after
the Cold War‖, International Security 15, summer 1990.

349. Mearsheimer John, The Tragedy of Great Power Politics, University
of Chicago, W. W. Norton & Company, New York, 2001.

350. Michael Dobbs, ―Old Strategy on Iraq Sparks New Debate‖,
Washington Post, 27 December 2001, www.washingtonpost.com.

351. Michael Dobbs, ―US Had Key Role in Iraq Buildup‖, Washington
Post, 29 December 2003, www.washingtonpost.com.

352. Michael Gordon, Special to The New York Times, ―Mideast Tensions:
at the Front in the Gulf-A Special Report- Reversal of Forces in Gulf: Iraqis
Now Set for Defense‖, The New York Times, 4 November 1990,
www.nytimes.com.

353. Michael R. Gordon, ―A NATION AT WAR: MILITARY
ANALYSIS; Slower Pace, Not a Pause‖, The New York Times, 30 March
2003, www.nytimes.com.

354. Michael R. Gordon, ―A NATION AT WAR: ΣΖΔ STRATEGY; U.S.
says the Iraqis are repositioning their missile sites‖, The New York Times, 23
March 2003, www.nytimes.com.

355. Michael R. Gordon, ―State of the Union: the Iraq Issue, Bush Enlarges
Case for way by Linking Iraq with Terrorists‖, The New York Times, 29
January 2003, www.nytimes.com.

356. Mike Allen & Dana Milbank, ―Where are Iraq‘s Weapons of Mass
507

Destruction?‖,

The

Washington

Post,

23

March

2003,

www.washingtonpost.com.

357. Miller Judith – Mylroie Laurie, αληάκ Υνπζεΐλ, ν Πφιεκνο ζηνλ
Κφιπν, εθδφζεηο ην Κιεηδί, Αζήλα, 1990.

358. Morgenthau Haas J., Politics Among Nations: the Struggle for Power
and Peace, McGraw Hill, Boston, 1993.

359. Morton Kaplan, System and Process in International Politics, New
York, Wilev, 1957.

360. Murray Williamson & Robert H. Scales, Jr, The Iraq War, a military
history, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2003.

361. National Intelligence Estimate, ―Iraq‘s Continuing Programs for
Weapons of Mass Destruction‖, Central Intelligence Agency (CIA), 200216HC, 1st October 2002, www.cia.gov.

362. National Intelligence Estimate, ―Iraqi Military Capabilities, through
2003‖, Updated November 2005, The National Intelligence Council, CIA,
available

at:

http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0001261421/DOC_0001261421.pdf.

363. National Intelligence Estimate, Iraq‟s Continuing Programs for
Weapons of Mass Destruction, October 2002, The National Security Archive,
www.gwu.edu.

364. National Intelligence Estimate, Nontraditional Threats to the US
Homeland, November 2002, The National Security Archive, www.gwu.edu.

365. National Security Directive 45, ―US Policy in Response to the Iraqi
Invasion of Kuwait‖, Washington, 20 August 1990, available at:
http://bushlibrary.tamu.edu/research/pdfs/nsd/nsd45.pdf.

366. National Security of UN, Resolution 660 (1990), 2 August 1990,
www.un.org.

367. National Security of UN, Resolution 661, 6 August 1990,
www.un.org.

368. National Security Presidential Directive 24, ―Post War Iraq
Reconstruction‖, The National Security Archive Electronic Briefing Book, No
198, Federation of America Scientists, www.fas.org.
508

369. National Security Strategy of United States, The White House, March
1990,
http://bushlibrary.tamu.edu/research/pdfs/national_security_strategy_90.pdf.

370. National Security Strategy, March 1990, The White House, available
at:
www.bushlibrary.tamu.edu/research/pdfs/national_security_strategy_90pdf.

371. National Strategy for Combating Terrorism, February 2003, available
at: www.cia.gov.

372. Neil MacFarquhar, ―Iraq Says Arms Destruction Will Cease if U.S.
Attacks‖, The New York Times, 3 March 2003, www.nytimes.com.

373. Niebuhr Reinhold, Moral Man and Immoral Society, A Study of Ethics
and Politics, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, USA,
2001.

374. Nizameddin Talan, Russia and the Middle East: towards a New
Foreign Policy, Hurst &Company, London, 1998, p.197.

375. Norman Cigar, ―Iraq‘ Strategic Mindest and the Gulf War: Blueprint
for Defeat‖, Journal of Strategic Studies 25, March 1992.

376. Nye Joseph S., Understanding International Conflicts, an Introduction
to Theory and History, 3rd edition, Longman, 2000.

377. Oliver Burkeman&Michael Howard, ―Turkish troops enter northern
Iraq, Ankara ignores us warning of secondary battle front‖, The Guardian, 22
March 2003, www.guardian.co.uk.

378. Order Code RL31339, ―Iraq: US Regime Change Efforts and Post
Saddam Governance‖, Congressional Research Service, The Library of
Congress, updated 18 November 2003, www.loc.gov.

379. Packer George, The Assassins‟ Gate, America in Iraq, Farrar, Straus
and Giroux, New York, 2006.

380. Patrick E. Teller, ―U.S Strategy Plan Calls for Insuring No Rivals
develop‖, The New York Times, nytimes.com.

381. Patrick E. Tyler, ―A nation at War: the Attack; Allies outside biggest
southern city; Firefights on the Route to Baghdad‖, The New York Times, 23
March 2003, www.nytimes.com
509

382. Patrick E. Tyler, ―Officers Says U.S. Aided Iraq in War despite Use of
Gas‖, The New York Times, 18 August 2002, www.nytimes.com.

383. Patrick E. Tyler, ―Threats and Responses: News Analysis, A new
Power in the Streets‖, The New York Times, 17 February 2003,
www.nytimes.com.

384. Paul Bremer III, My year in Iraq, The Penguin Press, New York, 2004,
p. 125.

385. Paul Macinnes and agencies, ―Saddam pledges victory‖, The
Guardian, 20 March 2003, www.guardian.co.uk.

386. Pelletreau Robert H., ―American Objectives in the Middle East‖, US
Department of State Dispatch 7, 3rd June 1996.

387. Philip H. Gordon, ―The Crisis in the Alliance‖, The Brookings
Institution, 24 February 2003.

388. Platias Athanasios & Koliopoulos Costantinos, Thucydides on
Strategy: Athenian and Spartan Grand Strategies in the Peloponnesian War
and their Relevance Today, Athens, Eurasia Publications, 2006.

389. Plato, Timaeus, paragraph 91, in The Dialogue of Plato, trans. B.
Jowett, New York, Random House, 1920.

390. Pollack Kenneth M., The Persian Puzzle: The Conflict between Iran
and America, New York, Random House, 2004.

391. Pollack Kenneth M., The Threatening Storm: The Case for Invading
Iraq, Random House, New York, 2002.

392. Popper Karl R., The Logic of Scientific Discovery, London, Routledge,
1995.

393. Posen Gary, The Right War?, the Conservative Debate on Iraq,
Cambridge University Press, 2005.

394. President George W. Bush, ― President Discusses Middle East, Iraq
and the Dollar in Cabinet Meeting‖, The Cabinet Room, The White House,
Office of the Press Secretary, 9 June 2003, www.whitehouse.gov.

395. President George W. Bush, ―President Bush Addresses Nation on the
Capture of Saddam Hussein‖, Remarks by the President on the Capture of
Saddam Hussein, The Cabinet Room, The White House, Office of the Press
510

Secretary, 14 December 2003, www.whitehouse.gov.

396. President George W. Bush, ―President Bush, Prime Minister Blair
Hold Press Availability‖, Office of the Press Secretary, 27 March 2003,
www.whitehouse.gov.

397. President George W. Bush, ―President Discusses Iraqi Freedom
Progress in Radio Address‖, Office of the Press Secretary, 29 March 2003,
www.whitehouse.gov.

398. President George W. Bush, ―President Discusses Operation Iraqi
Freedom at Camp Lejeune‖, Remarks by the President to the Military
Personnel and their Families Marine Corps Base Camp Lejeune, Office of the
Press Secretary, The White House, available at: www.whitehouse.gov.

399. President George W. Bush, ―President Says Saddam Hussein Must
Leave Iraq within 48 hours‖, Remarks by the President in Address to the
Nation,

The

Cross

hall,

8:01

P.M.

EST,

17th

March

2003,

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003.

400. President George W. Bush, ―President Says Saddam Hussein Must
Leave Iraq Within 48 Hours‖, Office of the Press Secretary, 17th March 2003,
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003.

401. President George W. Bush, ―President Updates America on Operations
Liberty Shield and Iraqi Freedom‖, Remarks by the President at the Port of
Philadelphia,

Office

of

the

Press

Secretary,

31

March

2003,

www.whitehouse.gov.

402. President George W. Bush, ―President‘s Message to the Iraqi People‖,
Message in Arabic, Office of the Press Secretary, The White House, 12 April
2003, www.whitehouse.gov.

403. President George W. Bush, ―Statement of the Atlantic Summit: A
Vision

for

Iraq

and

the

Iraqi

People‖,

16th

March

2003,

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003

404. President George W. Bush, Text of President Bush‘s 2003 State of the
Union Address, 28 January 2003, Courtesy eMediaMillWorks,

by

Washington Post Company.

405. President George W. Bush's letter to the Speaker of the House of
Representatives and the President Pro Tempore of the Senate ―Text: Bush
511

Informs Congress of Start of Coalition Operations in Iraq‖, Office of
International Information Programs, US Department of State, 21st March
2003, web site: http://usinfo.state.gov,

406. Press Release Security Council 7614 IK/325, ―Statement To Press on
Iraq Inspections by Security Council President‖, Security Council of United
Nations, 19 December 2002, www.un.org.

407. Public Law 101-509, (H.R. 5241), ―Treasury, Postal Service and
General Government Appropriations Act FY1991 (Section 630), 5 November
1990, & Public Law 101-513 (H.R. 5114), ―The Iraq Sanctions Act of 1990‖
(Section 586), 5 November 1990, Library of Congress, www.thomas.loc.gov.

408. Quandt William B., Peace Process, American Diplomacy and The
Arab-Israeli Conflict since 1967, Brooking Institution Press, Washington,
D.C., 2001.

409. R.W. Apple, ―Bush Moves to Prepare Public for a Harder War‖, The
New York Times, 24 March 2003, www.nytimes.com.

410. Randeep Ramesh, The War We Could Not Stop, the real Story of the
Battle for Iraq, Faber and Faber Ltd, London, 2003.

411. Record on National Security Council Meeting 0049, ―Persian Gulf
Crisis, Iraq, Kuwait‖, OA/ID90002, 2 August 1990, George Bush Presidential
Library, available at: http://www.bushlibrary.tamu.edu.

412. Record on National Security Council Meeting 0055, ―Oil Supply,
Energy, and Persian Gulf‖ (1) & (2), OA/ID 90002, 20 September 1990,
George Bush Presidential Library, available at: http://bushlibrary.tamu.edu.

413. Record on National Security Council Meetings Files 0049a, ―Persian
Gulf Crisis, Iraq, Kuwait‖, 3 August 1990, OA/ID 90002, George Bush
Presidential Library, available at: http://bushlibrary.tamu.edu.

414. Record on National Security Council Meetings Files 0051, ―Iraqi
Invasion of Kuwait, Persian Gulf, OA/ID 90002, 5 August 1990, George Bush
Presidential Library, available at: http://bushlibrary.tamu.edu

415. Remarks by President Bush and President Chirac in Press Availability,
―President Bush Meets with French President Chirac‖, Palais de L‘ Elysée ,
Paris, France, 26 May 2002.

416. Remarks by President Bush to the Press Pool, ―President Discusses
512

Iraq, the Economy and Homeland Security‖, Crawford Community Center,
Texas, 16 August 2002.

417. Remarks by President Bush to West Point, ― Commencement Address
at the United States Military Academy at West Point‖, West Point, New York,
1 June 2002.

418. Remarks by the President G. Bush on Iraq, The White House, 19
December 1998, Office of the Press Secretary, http://www.whitehouse.gov

419. Remarks of Congressman Benjamin A. Gilman, Chairman, Committee
on International Relations, US House of Representatives, 31 October 1999,
http:// www.inc.org.uk.

420. Report for Congress, ―Iraq War? Situation and Issues for Congress‖,
coordinated by Raymond W. Copson & Paul Gallis, Order Code RL31715,
Congressional Research Service, The Library of Congress, updated 4th March
2003, www.congress.gov.

421. Report for Congress, Order Code RL 31715, ―Iraq War: Background
and Issues Overview‖, updated April 2003, Congressional Research Service,
Library of Congress, pp6-7.

422. Report for Congress, RL31339, ―Iraq: U.S. Efforts to Change the
Regime‖, Congressional Research Service, The Library of Congress,
www.congress.gov.

423. Report of CIA, ―Iraq Economic Data (1989-2003), Regime Finance
and Procurement‖, Central Intelligence Agency, www.cia.gov/library/reports.

424. Report of CIA, ―Iraq: Economic Reform falls short of expectations‖,
Central Intelligence Agency, 01/08/1989, www.cia.gov.

425. Report of CIA, CIA, Iraq and al-Qaeda: Interpreting a Murky
Relationship, 21 June 2002, www.cia.gov.

426. Report of CIA, Iraq and Support for Terrorism, September 2002,
www.cia.gov.

427. Report of CIA, Iraqi Support for Terrorism, 29 January 2003,
www.cia.gov.

428. Report of CIA, Iraqi Support for Terrorism, 29 January 2003,
www.cia.gov.
513

429. Report of CIA, Iraqi Support for Terrorism, January 2003,
www.cia.gov.

430. Report of CIA, Support for Terrorism, January 2003, www.cia.gov.
431. Report of FBI, Interview with Aziz Regarding former Regime‟s
Posture toward Al-Qaeda, June 2004, www.fbi.gov.

432. Report of the Senate Select Committee on Intelligence, ―Postwar
Findings about Iraq‘s WMD Programs and Links to Terrorism and How They
Compare with Prewar Assessments, 109th Congress, 2nd Session, Senate Select
Committee on Intelligence, 8 September 2006, www.intelligence.senate.gov.

433. Report prepared for Congressman Henry A. Waxman, ―Iraq on the
Record: The Bush Administration‘s Public Statements on Iraq‖, Minority
Staff, Committee on Government Reform, U.S. House of Representatives, 16
March 2004.

434. Report RL30472, ―Iraq: Oil-for-Food Program, Sanctions and Illicit
Trade‖, Congressional Research Service, The Library of Congress,
www.congress.gov.

435. Reports of U.S. Department of Defense, ―Operation Iraqi Freedom –
Major Combat Operations ―Dash to Baghdad», Day Sixteen (4 April 2003),
U.S. Department of Defense, available at www.defense.gov.

436. Reports of U.S. Department of Defense, ―Operation Iraqi Freedom –
Major Combat Operations ―Dash to Baghdad», Day Nine (28 March 2003), U.
S. Department of Defense, available at www.defense.gov.

437. Reports of U.S. Department of Defense, ―Operation Iraqi Freedom –
Major Combat Operations ―Dash to Baghdad‖, Day One (19/20 March 2003),
U. S. Department of Defense, available at www.defense.gov.

438. Resolution 1441, Adopted by the Security Council at its 4644th
meeting, on 8 November 2002, United Nations, S/RES/1441(2002),
www.un.org.

439. Resolution 678 (29 November 1990), Security Council of United
Nations, available at: www.un.org.

440. Richard A. Clarke, Against All Enemies: Inside the White House‟s War
on Terror, Free Press, 2004.
514

441. Richard A. Falk, ―What Future for the UN Charter System of War
Prevention?‖, The American Journal of International Law, ηφκ.97,ηεχρ.3,
Ηνχιηνο 2003.

442. Richard Ned Lebow, “Thucydides, Power Transition Theory and the
Causes of War‖ in Hegemonic Rivalry, Westview Press, 1991.

443. Richard Ned Lebow, «Misconceptions in American Strategic
Assessment», Political Science Quarterly, Vol.97, No.2, summer 1982.

444. Richard Ned Lebow, Between Peace and War, Baltimore, The Johns
Hopkins University Press, 1981.

445. Richard Schlatter, Hobbes‟ Thucydides, New Brunswick, N.J.Rutgers
University Press.

446. Richard W. Stevenson, ―Threats and Responses: The White House;
Antiwar Protests fail to sway Bush on plans for Iraq‖, The New York Times,
19 February 2003, www.nytimes.com.

447. RL31539, Report for Congress, ―The Persian Gulf: Issues for U.S.
Policy, 2003‖, Congressional Research Service, The Library of Congress,
www.congress.gov.

448. Robert D. McFadden, ―A NATION AT WAR: AN OVERVIEW: 31
MARCH 2003, Resuming Ground Drive, Bombing Baghdad, and Courting
Civilians‖, The New York Times, 31 March 2003, www.nytimes.com.

449. Robert Kagan & William Kristol, ―The Right War for the Right
Reasons‖ in The Right War? The Conservative Debate on Iraq, edited by
Gary Rosen, Cambridge University Press, 2005.

450. Rodman Peter W., ―Middle East Diplomacy after the Gulf War‖,
Foreign Affairs, Spring 1991, p.1-2.

451. Ron Sunkind, The Price of Loyalty: George W. Bush, the White House,
and the Education of Paul O‟ Neill, Simon & Schuster, New York, 2004.

452. Ronald Reagan, ―Address to the 42d Session of the United Nations
General Assembly in New York, New York‖, 21 September 1987, Ronald
Reagan Presidential Library, National Archives and Records Administration,
www.reganlibrary.com.

453. Ronald Reagan, ―Address to the Nation on the Iran Arms and Contra
515

Aid Controversy and Administration Goals‖, Ronald Reagan Presidential
Library,

National

Archives

and

Record

Administration,

www.reganlibrary.com.

454. Ronald Reagan, ―Address to the Nation on United States Assistance
for the Nicaraguan Democratic Resistance‖, 24 June 1986, Ronald Reagan
Presidential Library, National Archives and Record Administration,
www.reganlibrary.com.

455. Ronald Reagan, ―Remarks Announcing the Release of the Hostages
from the Trans World Airlines Hijacking Incident‖, 30 June 1985, Ronald
Reagan Presidential Library, National Archives and Record Administration,
www.reganlibrary.com.

456. Ronald Reagan, ―U.S. Policy toward the Iran-Iraq war‖, The White
House, National Security Decision Directive 114, 26th November 1983.

457. Rosecrance Richard N., Action and Reaction in World Politics:
International Systems in Perspective, Boston, Little, Brown, 1963.

458. Rosen Stephen Peter, « Military Effectiveness: Why Society Matters»,
International Security, Vol.19, No.4, spring 1995.

459. Rosenau James N., The Scientific Study of Foreign Policy, Revised
and Enlarged Edition, Frances Pinter,(Publishers)

Ltd, London, Nichols

Publishing Company, New York, 1980.

460. Ruggie John G., ―Continuity and Transformation in the World Policy:
Toward a neorealist Synthesis‖, World Politics, January 1959, No. 35, Vol.2.

461. Rupert Cornwell, ―Rumsfeld Concedes Banned Iraqi Weapons may
not exist‖, The Independent, 29 May 2003, www.independent.co.uk.

462. S. 2848, Summary: ―Sanctions against Iraqi Chemical Weapons Use
Act‖ 30 September 1988, 100th Congress (1987-1988), report to H.R. 5337
―Sanctions against Iraqi Chemical Weapons Use Act‖ (22 September 1988)
this bill never became a law, 100th Congress, the Library of Congress, Bills,
Resolutions, www.thomas.loc.gov.

463. S.J. Res. 46, ―Authorization for the Use of Military Force against
Iraq‖, 107th Congress, 2 October 2002, The Library of Congress,
www.thomas.loc.gov.

464. S.J. Resolution 54, P.L.105-235, 105th Congress, 14 August 1998,
516

―Iraqi Breach of International Obligations‖, The Library of Congress,
www.thomas.loc.org.

465. S/2002/1034, Security Council of United Nations, ―Letter dated 16
September 2002 from the Minister of Foreign Affairs of Iraq addressed to the
Security – General‖, 16 September 2002, www.un.org/depts/.../s-20021034.pdf.

466. Saddam Hussein, ―Full Text: the Saddam Hussein Letter‖, translation
by Brian Whitaker, The Guardian, 30 April 2003, www.guardian.co.uk, 18.20
BST.

467. Saivetz Carol R. , The Soviet Union and the Gulf in the 1980s,
Westview Press, Boulber, San Francisco & London, 1989.

468. Salhani, ―Analysis: It‘s not just France against war‖, United Press
International, 19/3/2003.

469. Sam Tanenhaus, ―Bush‘s Brain Trust‖, Vanity Fair, July 2003, p 169.
470. Saymour M. Hersh, ―Selective Intelligence‖, New Yorker, 12 May
2003, www.newyorker.com.

471. Schmitt Carl, The Leviathan in the state theory of Thomas Hobbes,
translated by George Schwab and Elma Hilfstein, London, Greenwood Press,
1996.

472. Scowcroft Brend, ―Don‘t Attack Saddam, It would undermine our
antiterror efforts‖, The Wall Street Journal, 15 August 2002, 12:01 a.m.

473. See Senate Resolution 32, 108th Congress &Senate Resolution 28.
474. See Senate Resolution 32, 108th Congress (2003-2004), The Library of
Congress, www.thomas.loc.gov.

475. See

the

Department

of

Defense

(DOD)

web

site:

[http://www.defenselink.mil/news/Feb2003/d20030205ngr.pdf].

476. Selected Briefing of the Security Council, 7 March 2003: Oral
introduction of the 12th quarterly report of UNMOVIC, Executive Chairman
Dr. Hans Blix, www.un.org.

477. Senate Con. Res. 133, ―A Current resolution expressing the sense of
Congress that the United States should not use force against Iraq, outside of
the existing rules of engagement, without specific statutory authorization or a
517

declaration of war under Article I, Section 8, Clause 11 of the Constitution of
the United States‖, 107th Congress, The Library of Congress, 30 July 2002,
www.thomas.loc.gov.

478. Senate Joint Resolution 23, United States 107th Congress,
―Authorizing Use of United States armed Forces against those responsible for
recent attacks against the United States‖, The Library of Congress,
www.loc.gov.

479. Senate Report No. 216, ―Report of the Congressional Committees
investigating the Iran-Contra Affair: with supplemental, minority and
additional views‖, 00th Congress, 1st Session, 6 January-22 December 1987,
The Library of Congress, www.thomas.loc.gov.

480. Senate Resolution 28, 108th Congress (2003-2004), The Library of
Congress, www.thomas.loc.gov.

481. Senate Select Committee on Intelligence, Report on the US
Intelligence Community‟s Prewar Intelligence Assessments on Iraq, Senate
Report 108-301, 7 July 2004, Library of Congress, www.loc.gov.

482. Sgt. 1st Class Doug Sample, USA, ―Rumsfeld Says US will Find Iraqi
WMD Materials‖, American Forces Press Service, US Department of Defense,
www.defense.gov.

483. Shahram Chubin and Sepehr Zabih, The Foreign Relations of Iran , A
Developing State in a Zone of Great –Power Conflict, University of California
Press, London, 1974.

484. Shaker Thom & Eric Schmitt, ―Rumsfeld Says Iraq Is Collapsing,
Lists 8 Objectives of War‖, The New York Times, 23 March 2003,
www.nytimes.com.

485. Shireen Hunder, ―The Iran-Iraq War and Iran‘s Defense Policy‖, in
Gulf Security and the Iran-Iraq War, Thomas Naff ed., the National Defense
University Press, Washington, D.C., 1985.

486. Sidney B. Fay, The Origins of the World War, 2 vols., New York, Free
Press, 1928.

487. Simon Herbert, Models of Thought, New Heaven, Yale University
Press, 1979.

488. Smoke Richard, War: Controlling Escalation, Cambridge, Harvard
518

University Press, 1977.

489. Special Analysis of DIA, ―Special Analysis: Iraq‘s Inconclusive Ties
to Al Qaeda‖, 31 July 2002, Defense Intelligence Agency, www.dia.gov.

490. Special National Intelligence Estimate, ―Is Iraq Losing the War?‖,
Director of Central Intelligence, Central Intelligence Agency, 01 April 1986,
http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0001078094/DOC_0001078094.pdf.

491. Speech by Kofi Annan, UN Secretary-General, to the United Nations
General

Assembly,

12

September

2002,

http://www.un.org/News/Press/docs/2002/SGSM8378.doc.html

492. Speech of George W. Bush, Address to the U.N., 12 September 2002,
www.PresidentialRhetorics.com.

493. Spykman Nikolas J., America‟s Strategy in World Politics, the United
States and the Balance of Power, Harcourt Brace and Co, New York, 1942.

494. Staff and Agencies, ―Turkish Military denies entering northern Iraq‖,
The Guardian, 22 March 2003, www.guardian.co.uk.

495. Statement by Press Secretary Fitzwater on the President‘s Telephone
Conversation with King Fahd bin ‗Abd al- Aziz Al Sa‘ud of Saudi Arabia‖,
George Bush Presidential Library and Museum, Public Papers 1990, 2 August
1990, www.bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.

496. Statement by the President, The White House, 16 December 1998,
Office of the Press Secretary, http: www.whitehouse.gov.

497. Steinbruner John, The Cybernetic Theory of Decision, Princeton,
Princeton University Press, 1974.

498. Stephen Tanner, The Wars of the Bushes, A father and Son as Military
Leaders, Casemate Publishers, Philadelphia, USA.

499. Stephen Van Evera, ―Offense, Defense and the Causes of War‖,
International Security, Vol. 22, No.4, spring 1998.

500. Stephen Van Evera, ―The Cult of the Offensive and the Origins of the
First World War‖, International Security, Vol. 9, Summer 1984.

501. Stephen Van Evera, ―Why Cooperation Failed in 1914‖ in
Cooperation Under Anarchy by Kenneth A. Oye, Princeton University Press,
1996.
519

502. Stephen Van Evera, Causes of War, Power and the Roots of Conflict,
Cornell University Press, Ithaca and London, 1999.

503. Stephen Van Evera, Δηζαγσγή ζηε Μεζνδνινγία ηεο Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο, Πνηφηεηα, Αζήλα, 2000.

504. Steve Hurst, ―Myths of Neo-conservatism: George W. Bush‘s
Neoconservative‘ Foreign Policy Revisited‖, International Politics, 42:1,
2005.

505. Steven R. Weisman, ―A NATION AT WAR: TURKEY; Powell in
Ankara Ties Assistance for US to Aid‖, The New York Times, 2 April 2003,
www.nytimes.com.

506. Steven R. Weisman, ―Threats and Responses: Foreign Policy; A Long
Winding Road to a Diplomatic Dead End‖, The New York Times, 16th March
2003, www.nytimes.com

507. Steven R. Weisman, ―Threats and Responses: The Scene; A Day of
Emotion and Undiplomatic Bluntness‖, The New York Times, 8th March 2003,
www.nytimes.com.

508. Steven R. Weisman, ―Time for Decision on Iraq Is Nearing, White
House Says‖, The New York Times, 19 January 2003, www.nytimes.com.

509. Steven R. Weisman, ―U.S. Says Blix played down Details of Banned
Weapons‖, The New York Times, 11th March 2003, www.nytimes.com, p.3.

510. Stoessinger John G., Why Nations Go to War, 2nd edition, New York,
St. Martin‘s Press, 1974.

511. Suganami Hidemi, On the Causes of War, Oxford University Press,
Oxford, 1996.

512. Sun Tzu, Ζ Σέρλε ηνπ Πνιέκνπ, 12ε ρηιηάδα, Δθδφζεηο Πεξίπινπο,
2003.

513. Tanner Michael, Leviathan on the Right, Cato Institute, 2007, pp33-34.
514. Tarock Αdam, The Superpowers‟ involvement in the Iran-Iraq War,
Nova Science Publishers, Inc, Commark, New York, 1998.

515. Taylor A. J. P., How Wars Begins, New York, Atheneum, 1979.
516. Taylor Α.Δ., ―The Ethical Doctrine of Hobbes‖, in Jack lively and
Andrew Reeve, Modern Political Theory from Hobbes to Marx, London and
520

N.Y., Routledge, 1989.

517. Testimony of Director of CIA, George J. Tenet, ―DCI‘s Worldwide
Threat Briefing, Evolving Dangers in a complex world‖, 11 February 2003,
Speeches and Testimony Archive of CIA 2003, ttps://www.cia.gov/newsinformation/speeches-testimony/2003/index.html.

518. Text, ―Remarks by France‘s Foreign Minister to Security Council‖,
The New York Times, 7 March 2003, www.nytimes.com.

519. Thayer Bradley A., ―Bringing in Darwin: Evolutionary Theory,
Realism and International Politics‖, International Security 25, No. 2, Fall,
2000.

520. The 9/11 Commission Report, ―Final Report of the National
Commission on Terrorist Attacks upon the United States‖, US Government
Printing Office, 2004, p. 335-336, www.gov.info.library.unt.edu.

521. The National Security Strategy of the United States, Washington, D.C.,
September 2002, (www.whitehouse.gov/nsc)

522. The White House President George W. Bush, Operation Iraqi
Freedom, ―Statement Support from Coalition‖ statement of Prime Minister of
Turkey Recep Tayypin Erdogan, (21 March 2003), for immediate release 26
March 2003, www. whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030326-7.html.

523. Thom Shanker & Charlie Savage, ―In Book, Rumsfeld Recalls Bush‘s
Early Iraq Focus‖, The New York Times, 2 February 2011, www.nytimes.com.

524. Thom Shanker, ―Rumsfeld Defends War Planning‖, The New York
Times, 31 March 2003, www.nytimes.com.

525. Thomas E. Ricks, ―Some Top Military Brass Favor Status Quo in
Iraq‖, Washington Post, 28th July 2002, www.washingtonpost.com.

526. Thomas Evan &Martha Brant, ―The Education of Tommy Franks‖,
Newsweek, 19th May 2003.

527. Thomas Fuller, ―Coalition Moves Toward Baghdad and Tries to
Secure Cities on Way‖, The New York Times, 30 March 2003,
www.nytimes.com.

528. Thomas Fuller, ―Iraqis report downing 2 U.S. Apache Helicopters:
Elite units near Baghdad are bombed‖, The New York Times, 25 March 2003,
521

www.nytimes.com.

529. Thomas L. McNaugher, ―Arms Sales and Arms Embargoes in the
Persian Gulf: The Real Dilemmas of Dual Containment‖, in Powder Keg in
the Middle East, ed. Geoffrey Kemp and Janice Gross Stein, Lanham, Md.:
Rownam and Littlefield, 1995, p. 337-339.

530. Thomas Sahnker, ―Rumsfeld Sees Lack of Proof for Qaeda-Hussein
Link‖, The New York Times, 5 October 2004, www.nytimes.com.

531. Timothy L. O‘ Brien, ―Blix Tells Security Council that Iraq‘s
Cooperation is limited‖, The New York Times, 27 January 2003,
www.nytimes.com.

532. Todd S. Purbum &Patrick E. Tyler, ―Top Republicans Break With
Bush on Iraq Strategy‖, The New York Times, 16 August 2002,
www.nytimes.com.

533. Todd S. Purdum, ―Threats and Responses: The White House, The U.S.
Case against Iraq: Counting up the Reasons‖, The New York Times, 1st
October 2002, www.nytimes.com.

534. Todd S.Purdum, ―U.S. Hurries, World Waits‖, The New York Times,
18 September 2002, www.nytimes.com.

535. Tom Zeller, ―Making a Simple Link of Faith‖, The New York Times, 2
March 2003, www.nytimes.com.

536. Tom Zeller, ―The Iraq-Al Qaeda Link: A Short History‖, The New
York Times, 20 June 2004, www.nytimes.com.

537. Tony Blair & George W. Bush, ―Joint statement by President Bush,
Prime Minister Blair on Iraq‘s Future‖, Office of the Press Secretary, 8 April
2003, The White House, www.whitehouse.gov.

538. Transcript of hearing, Committee on International Relations, ―US
Options in confronting Iraq‖, February 25, 1998, accessed 17 April 2007.

539. Tripp Charles, A History of Iraq, Cambridge University Press,
Cambridge, 2004.

540. Tucker Robert W., ―From the Outset of our existence‖ in ―Exemplar or
Crusader?‖, National Interest, Fall 1986, p. 69.

541. Tucker Robert W., ―The purpose of American Power», Foreign
522

Affairs, Winter 1980/81, p. 255-256.

542. Tucker Robert W., He Inequality of Nations, New York, Basic Books,
1977.

543. Tyler Drumheller, On the Brink, New York Carroll & Graf Publishers,
2006.

544. U.S. Senate, Armed Services Committee, ―Testimony of Secretary of
Defense Donald H. Rumsfeld Regarding Iraq‖, 107th Congress, 2nd Session,
19 September 2002, www.defenselink.mil/speeches/2002.

545. UN News Centre, ―Iraq, in Letter to UN, accepts new Security Council
Resolution on weapons inspections‖, 13 November 2002, www.un.org/new.

546.

UN Security Council Resolution 1483 (2003), 22 May 2003,

S/Res/1483, www.un.org.

547. UN Security Council Resolution 612, 9 May 1988, available at
www.un.org.

548. US Department of Defense, Pentagon Regular Briefing, 3 August
1999.

549. US Department of State, Daily Press Briefing, 15 July 1999, http:
www.secretary.state.gov.

550. US National Intelligence Estimate, Non- Traditional Threats to the US
Homeland

Through

2007,

November

2002,

Library

of

Congress,

www.loc.gov.

551. Vatikiotis P.J., The Middle East, From the end of Empire to the end of
the Cold War, Routledge, London, 1997.

552. Wagner Harrison R., ―The Theory of Games and the Balance of
Power‖, World Politics 38.

553. Walt Stephen M., The Origins of Alliances, Cornell University Press,
Ithaca and London, 1990.

554. Walt Stephen, ―The Case for Finite Containment, Analyzing U. S.
Grand Strategy‖, International Security, Vol.14, No.1.

555. Waltz Kenneth N., Man, the State and War, a Theoretical Analysis,
Columbia University Press, New York, 2001.

556. Waltz Kenneth N., Theory of International Politics, Mc Graw Hill,
523

1979.

557. White Robert H., Nobody Wanted War, Garden City, New York,
Doubleday /Anchor, 1968.

558. Wight Martin, ―Why Is There No International Theory?‖ International
Relations, April, 1960.

559. Wight Martin, Power Politics, New York, Holmes and Meier, 1978.
560. William Kristol, Letter to George W. Bush, September 20, 2001,
newamericancentury.org, accessed June 1, 2007.

561. Wolfowitz Paul, ―Clinton‘s Bay of Pigs‖, Wall Street Journal, 17
September 1996, p. A18.

562. Wolfowitz Paul, ―The United States and Iraq‖, in The Future of Iraq,
ed., John Calabrese, Washington, D.C.: Middle East Institute, 1997.

563. Woodward Bob, Plan of Attack, Simon &Schuster, New York, 2004.
564. Woodward Bob, State of Denial, Simon & Schuster, New York, 2006.
565. Woodward Bob, The Commanders, εθδφζεηο Πνληίθη, Αζήλα, 1991.
566. Woodward Bob, Veil: The Secret Wars of the CIA 1981-1987,
Headline Book Publishing, London, 1988.

567. Woodward Bob, Ο Μπνπο πάεη ζηνλ Πφιεκν, Δθδφζεηο Παπαδήζε,
Αζήλα, Μάηνο 2003.

568. Wright Claudia, ―Implications of the Iraq-Iran War‖ in Foreign
Affairs, winter 1080/81, p.275-278.

569. Yetiv Steve A., The Absence of Grand Strategy, the United States in
the Persian Gulf 1972-2005, The John Hopkins University Press, Baltimore,
USA, 2008.

570. Yodfat Aryeh Y., The Soviet Union and the Arabian Peninsula, Soviet
Policy Towards the Persian Gulf and Arabia, St. Martin‘s Press, New York,
1983.

571. Αλαθνίλσζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πξνο ηνλ Σχπν, Security Council
/6596 ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1998.

572. Βαξβαξνχζεο Πάξηο, Γηεζλείο ρέζεηο θαη Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηνλ
21ν αηψλα, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2004.

573. Βιάρνο Άγγεινο, Θνπθπδίδνπ Ηζηνξία, Αζήλα, Δζηία, 1998.
524

574. Γεψξγηνο Μ. ππξφπνπινο, Μέζε Αλαηνιή, Αξαβν-ηζξαειηλή δηέλεμε,
Ηζηνξία-

Πνιηηηθή-Γηπισκαηία,

Δθδφζεηο

Παλεπηζηεκίνπ

Μαθεδνλίαο,

Θεζζαινλίθε, 2011, ζει. 397.

575. Ήθαηζηνο Παλαγηψηεο, Ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή, Απφ ηελ
«Ηδεαιηζηηθή Αζσφηεηα» ζην «Πεπξσκέλν ηνπ Έζλνπο», Δθδφζεηο Οδπζζέαο,
Αζήλα , 1994.

576. Ήθαηζηνο

Παλαγηψηεο,

Θεσξία

Γηεζλνχο

θαη

Δπξσπατθήο

Οινθιήξσζεο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, β‘ έθδνζε, 2000.

577. Ήθαηζηνο Παλαγηψηεο, Ο Πφιεκνο θαη ηα Αίηηα ηνπ, ηα πνιιά
πξφζσπα ηνπ εγεκνληζκνχ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα
2002.

578. Θνπθπδίδνπ Ηζηνξία, (κηθ. Άγγεινπ Βιάρνπ), Δθδφζεηο Δζηία, Αζήλα
1998.

579. Κνπινπκπήο Θεφδσξνο, Γηεζλείο ρέζεηο, Δμνπζία θαη Γηθαηνζχλε,
Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 1995.

580. Κνπζθνπβέιεο Η. Ζιίαο, Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο, Δθδφζεηο
Πνηφηεηα, 2004.

581. Κνπζθνπβέιεο Η. Ζιίαο, Θεσξία Γηεζλψλ ρέζεσλ, Απνηξνπή θαη
Ππξεληθή ηξαηεγηθή ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν, εθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2000.

582. Κνπζθνπβέιεο

Η.

Ζιίαο,

Λήςε

Απνθάζεσλ,

Κξίζε

θαη

Γηαπξαγκάηεπζε, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 1997.

583. Μαθηαβέιη Νηθνιφ, Ο εγεκφλαο, (κηθ. Μαξία Καζσηάθε), Δθδφζεηο
Παηάθε, 13ε έθδνζε, Ηνχληνο 2003.

584. Μαθηαβέιη Νηθνιφ, Ο εγεκφλαο, Δθδφζεηο Παηάθε, Ηνχληνο 2003.
585. Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο, Κνζκνζεσξεηηθή Δηεξφηεηα θαη αμηψζεηο
πνιηηηθήο θπξηαξρίαο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2001.

586. Παπαζσηεξίνπ Υ., Ακεξηθαληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη εμσηεξηθή
πνιηηηθή: 1945-2002, εθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2002.

587. Παπαζσηεξίνπ Υάξεο, Ζ δηεζλήο πνιηηηθή ζηνλ 21ν αηψλα, Αζήλα,
Δθδφζεηο Πνηφηεηα,2008.

588. Πιαηηάο Αζαλάζηνο Γ., Γηεζλείο ρέζεηο θαη ηξαηεγηθή ζηνλ
Θνπθπδίδε, εθδ. Δζηία,1994.
525

589. Πιαηηάο Αζαλάζηνο Γ., Σν Νέν Γηεζλέο χζηεκα,ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε
Γηεζλψλ ρέζεσλ, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 1995.

590. ππξίδσλ Ν. Λίηζαο, Πφιεκνο θαη Οξζνινγηζκφο, Θεσξεηηθέο
Πξνζεγγίζεηο θαη ηξαηεγηθέο Δθαξκνγέο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα, 2010,
ζει. 204-205.
591. Υεηιά Δηξήλε, Οη Γηεζλείο πγθξνχζεηο ζηνλ 21ν Αηψλα, Εεηήκαηα
ζεσξίαο θαη δηαρείξηζεο, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 2013.

526

