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Διζαγωγή

Γενικά
Ο πβξηδηθφο πφιεκνο δελ ζπληζηά θάηη θαηλνχξην. Απηφ πνπ είλαη θαηλνχξην
είλαη ε «δηαπίζησζε» φηη ζηνλ πβξηδηθφ πφιεκν ν αληίπαινο εθαξκφδεη ηαπηφρξνλα
θαη πξνζαξκνζηηθά έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ αθελφο πνιηηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ,
νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ κέζσλ θαη αθεηέξνπ έλα ζπλδπαζκφ
ζπκβαηηθψλ, αζχκκεηξσλ, θαηαζηξνθηθψλ, ηξνκνθξαηηθψλ θαη εγθιεκαηηθψλ
κεζφδσλ. Δπηπιένλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ είλαη ε
ζπγρψλεπζε θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ κνξθψλ ηεο ζχγθξνπζεο, ε βάξβαξε αγξηφηεηα,
ν ζπλερήο απηνζρεδηαζκφο, ε αζηακάηεηε νξγαλσηηθή πξνζαξκνγή ζηηο
επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο, ε άλεπ πξνεγνπκέλνπ εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ε πνιπδηάζηαηε επηρεηξεζηαθή δηαζχλδεζε.
Ο πβξηδηθφο πφιεκνο είλαη πφιεκνο ηζρχνο, επηξξνήο θαη ηδεψλ. Γηεμάγεηαη
ηαπηφρξνλα ζην θπζηθφ, πλεπκαηηθφ θαη εζηθφ πεδίν θαη ην πξνζδηνξηζηηθφ ηνπ
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη δίλνληαη ζπκβαηηθέο θαη αζχκκεηξεο κάρεο αιιά θαη κάρεο
«επηξξνήο» ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα ζηνηρεία εζληθήο ηζρχνο γηα ηελ θπζηθή θαη
πλεπκαηηθή θάκςε-ππνηαγή ηνπ αληηπάινπ θαη ηελ επηξξνή ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ
θαη ζηελ δηεζλή θνηλή γλψκε. Πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ε δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ δελ
απνηειεί πιένλ έλα ηερληθφ πξφβιεκα πνπ ιχλεηαη κε ηερληθά κέζα. Ζ πνιηηηθή,
πνιηηηζκηθή θαη αλζξψπηλε δηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ έρνπλ απνθηήζεη θαζνξηζηηθή
ζεκαζία. Δπνκέλσο ην πξφβιεκα είλαη πεξηζζφηεξν πνιηηηθφ παξά ζηξαηησηηθφ θαη
ρξήδεη αλάινγεο αληηκεηψπηζεο.
Ζ Ρσζία θαη ε Hezbollah απνηεινχλ παξαδείγκαηα πεηπρεκέλεο δηεμαγσγήο
πβξηδηθνχ πνιέκνπ απφ θξαηηθφ θαη κε θξαηηθφ δξψληα αληίζηνηρα, πνπ άιιαμαλ ηελ
αληίιεςε γηα ην πεξηβάιινλ αζθαιείαο ζηελ Δπξψπε, δεκηνπξγψληαο κία λέα
πξφθιεζε αζθαιείαο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξφθιεζεο απηήο απαηηείηαη
θαηλνηφκνο ζθέςε, λέεο ηδέεο, πεηξακαηηζκφο θαη δηαξθήο πξνζαξκνγή ζηα λέα
δεδνκέλα δηεμαγσγήο ησλ πβξηδηθψλ επηρεηξήζεσλ.

Πεπίγπαμμα διπλωμαηικήρ επγαζίαρ
ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα αληηιεθζνχκε ην θαηά πφζν ν
πβξηδηθφο πφιεκνο απνηειεί έλα λέν θαηλφκελν ή φρη. Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηνλ
πβξηδηθφ πφιεκν είλαη κία ζεκειηψδε αιιαγή ζηελ αληίιεςε ησλ αληηπάισλ, νη νπνίνη
πιένλ ζθνπεχνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ αληηπάινπ
ρξεζηκνπνηψληαο κία επξεία πνηθηιία αζχκκεηξσλ κεζφδσλ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη
ζπγθξνχζεηο ζα ππεξβαίλνπλ ηελ ζπκβαηηθή αληίιεςε πεξί ζπκβαηηθψλ θαη
αζχκκεηξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ ζηελ ζχγρξνλε επνρή νη πνιεκηθέο
επηρεηξήζεηο ζα παίξλνπλ ηαπηφρξνλα πνιιέο κνξθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
επέιηθηνπο εμειηγκέλνπο θαη πνιχπεηξνπο αληηπάινπο πνπ γλσξίδνπλ φηη ε επηηπρία
ζε κία ζχγθξνπζε απαηηεί πνηθηιία ζηηο κνξθέο ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ο
πβξηδηθφο πφιεκνο δελ απνηειεί θάηη πξσηφγλσξν. Πξσηφγλσξνο είλαη ν ηξφπνο

ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο
ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο,
ησλ πιεξνθνξηψλ,
ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ πξνεγκέλσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο
ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Χζηφζν ε εκθάληζε ηνπ Τβξηδηθνχ Πνιέκνπ δελ ζεκαίλεη ην
ηέινο ηνπ παξαδνζηαθνχ-ζπκβαηηθνχ πνιέκνπ αιιά απνηειεί έλα παξάγνληα
πεξίπινθεο ζε φηη αθνξά ηνλ ακπληηθφ ζρεδηαζκφ ζηνλ 21 ν αηψλα θαη δελ αιιάδεη ηελ
θχζε ηνπ πνιέκνπ αιιά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη νη δπλάκεηο ζε
απηφλ.
ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξνχκε λα εμεηάζνπκε ηελ εμέιημε ηεο
«πβξηδηθφηεηαο» ηνπ πνιέκνπ. Πνηα, δειαδή, ήηαλ ηα ζηάδηα εμέιημεο, έηζη ψζηε λα
θηάζνπκε ζηελ έλλνηα ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ. ην πιαίζην απηφ εμεηάδνπκε
νξηζκέλεο κεηαςπρξνπνιεκηθέο ζεσξίεο εμέιημεο ηεο κνξθήο ηνπ πνιέκνπ φπσο
είλαη
o
πφιεκνο
4εο
γεληάο
(thefourthgenerationwar),
ν
ζχλζεηνο
πφιεκνο(compoundwar), ν απεξηφξηζηνο πφιεκνο (unrestrictedwarfare),ν πφιεκνο
ηξηψλ επηπέδσλ (thethreeblockwar) θαη βέβαηα ε έλλνηα ηεο αζπκκεηξίαο. Απφ φια ηα
παξαπάλσ, ν πβξηδηθφο πφιεκνο αληιεί ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεη ηνλ
κνλαδηθά πνιχπινθν θαη πνιχκνξθν ραξαθηήξα ηνπ.
ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κία αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηεο πβξηδηθήο απεηιήο θαη
ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ. Δπηπιένλ, επεηδή δελ πθίζηαηαη έλαο δηεζλψο απνδεθηφο
νξηζκφο γηα ηνλ πβξηδηθφ πφιεκν, παξνπζηάδνληαη νξηζκνί πνπ δίλνληαη απφ
δηάθνξνπο αλαιπηέο. Δπίζεο αλαθέξνληαη ηα αίηηα ηεο εκθάληζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά
θαη νη ηαθηηθέο ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ. Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη γηα ην ιεγφκελνπο
«πβξηδηθνχο» καρεηέο θαη γηα ην πνηεο πβξηδηθέο απεηιέο κπνξνχλ λα θπξηαξρήζνπλ
ζην κέιινλ ππνλνκεχνληαο ην επξσπατθφ πεξηβάιινλ αζθαιείαο.
Σν ηέηαξην θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηελ δξάζε ηεο Hezbollah, ε νπνία σο
έλαο κε θξαηηθφο δξσλ δηεμήγαγε πβξηδηθφ πφιεκν, ελαληίνλ ελφο απφ ηνπο πην θαιά
εθπαηδεπκέλνπο ζπκβαηηθνχο ζηξαηνχο ζηνλ θφζκν κε πνιχ κεγάιε (ηνπιάρηζηνλ
επηθνηλσληαθή) επηηπρία. Μέζα ζε κία πεξίνδν 34 εκεξψλ ε Hezbollah ζφθαξε ηελ
ηζξαειηλή θνηλή γλψκε θαη πξνθάιεζε ηελ θαηάπιεμε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ επέδεημε ελαληίνλ ησλ ηζξαειηλψλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Ζ
ζχγθξνπζε απηή δελ απνηειεί κία αλσκαιία αιιά ηνλ πξνάγγειν ησλ κειινληηθψλ
ζπγθξνχζεσλ. Δίλαη, ίζσο, ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δηεμαγσγήο
ζχγρξνλνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ απφ κε θξαηηθφ δξψληα θαη απνδεηθλχεη ηελ
ηθαλφηεηα κε θξαηηθψλ δξψλησλ γηα κειέηε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ
ηξσηψλ ζεκείσλ ησλ αληηπάισλ ηνπο. Ζ δξάζε ηεο Hezbollah επηβεβαηψλεη κία
αλαδπφκελε ηάζε πξνο ηνλ Τβξηδηθφ πφιεκν θαη ππνγξακκίδεη ηνπο δπλεηηθνχο
θηλδχλνπο.
Σν πέκπην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηνλ πβξηδηθφ πφιεκν πνπ δηεμάγεηαη απφ
έλα θξαηηθφ δξψληα, ηελ Ρσζία. ε απηφ ην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα θίλεηξα ηεο
ξσζηθήο επέκβαζεο ζηελ Οπθξαλία θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξσζηθνχ
πβξηδηθνχ πνιέκνπ. Δπηπξφζζεηα εμεηάδεηαη ην ιεγφκελν δφγκα «Gerasimov» βάζεη
ηνπ νπνίνπ ζρεδηάζζεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ φιεο νη ξσζηθέο πβξηδηθέο επηρεηξήζεηο
ζηελ Κξηκαία θαη ηελ Αλ. Οπθξαλία.
ην έθην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε εμαγσγή νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά
κε κνξθή ησλ κειινληηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζηνλ 21 ν αηψλα. Γηαπηζηψλεηαη φηη ν

πβξηδηθφο πφιεκνο εηζάγεη κία δηαθνξεηηθή αληίιεςε ζε φηη αθνξά ηελ πξνζέγγηζε
ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο δηεμαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δμεηάδεηαη ε απνπζία ελφο
αμηφπηζηνπ, ακηγψο επξσπατθνχ κεραληζκνχ ζπιινγηθήο αζθάιεηαο θαη ε εμάξηεζε
ηεο Δπξψπεο απφ ην ΝΑΣΟ ζε φηη αθνξά ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη άκπλαο.
Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ε «δπζθνιία» αληηκεηψπηζεο ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ απφ ην
ΝΑΣΟ θαη θαη‟ επέθηαζε θαη απφ ηελ ίδηα ηελ Δπξψπε, θαζψο νη επξσπαίνη δελ
δηαζέηνπλ αμηφπηζην επξσπατθφ ζηξαηφ θαη εμαξηψληαη απφ ηελ Βνξεηναηιαληηθή
πκκαρία ζε φηη αθνξά ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ. Σέινο αλαθέξεηαη ε Ληβχε σο έλα
πηζαλφ κειινληηθφ πεδίν πβξηδηθνχ πνιέκνπ, ην νπνίν ιφγσ εγγχηεηαο κε ηελ
επξσπατθή ήπεηξν, κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηεο
Δπξψπεο.
ην ηειεπηαίν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ πβξηδηθψλ απεηιψλ πξηλ απηέο εθδεισζνχλ θαη
νδεγήζνπλ ζε πβξηδηθφ πφιεκν. Δπηπιένλ ηνλίδεηαη ε αλάγθε κηαο ζπλνιηθήο
πξνζέγγηζεο (comprehensiveapproach) κε παξάιιειε θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ
δηαζεζίκσλ κέζσλ θαη πφξσλ, δίλνληαο φκσο κία ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ
αλζξψπηλν παξάγνληα, γηαηί απηφο απνηειεί ην «θιεηδί» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πβξηδηθψλ απεηιψλ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ιεγφκελσλ απνηπρεκέλσλ
θξαηψλ (failedstates). Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο
θνπιηνχξαο ζε φηη αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ησλ δνγκάησλ, ηελ δνκή δπλάκεσλ, ηελ
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επηρεηξεζηαθή ζρεδίαζε θαη
ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή. ια απηά πξέπεη λα ηα πινπνηήζεη ην ΝΑΣΟ φληαο ην
κνλαδηθφ αμηφπηζην ζηξαηησηηθφ «εξγαιείν» ηεο Δπξψπεο θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ
Γπηηθψλ ρσξψλ γεληθφηεξα. ε απηφ ην θεθάιαην ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα
ζπκπεξάζκαηα-πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ζνπεδηθφ
πείξακα ζρεηηθφ κε ηνλ πβξηδηθφ πφιεκν.

Τβπιδικόρ πόλεμορ: « Ένα παλιό κπαζί ζε καινούπιο μποςκάλι1»
Οη κειινληηθέο ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο πνπ δηεμήρζεζαλ
ηνπο ηειεπηαίνπο δχν αηψλεο. Χζηφζν ν πφιεκνο πάληα ήηαλ παξάγνληαο αιιαγψλ
θαη απηφ δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη. Ζ θχζε ηνπ πνιέκνπ παξακέλεη ζηαζεξή ζε φιν
ην δηάβα ηεο ηζηνξίαο, ζηεξίδεηαη ζην κίζνο θαη επηδηψθεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ
ζθνπφ. Απηφ πνπ αιιάδεη αλάινγα κε ηελ επνρή είλαη ε κνξθή θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ
πνιέκνπ. χκθσλα κε ηνλ Clausewitz, ε κνξθή εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη
πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα δεδνκέλα, φπσο ν ρακαηιέσλ. Οξηζκέλα απφ ηα δεδνκέλα
ηα νπνία πξνθαινχλ αιιαγέο ζηελ κνξθή ηνπ πνιέκνπ είλαη ε δνκή ηνπ δηεζλνχο
ζπζηήκαηνο (π.ρ. ζην δηπνιηθφ ζχζηεκα είρακε ηνλ Φπρξφ Πφιεκν θαη πφιεκν δηα
αληηπξνζψπσλ ζηνλ ηξίην θφζκν ελψ ζην κνλνπνιηθφ κεηαςπρξνπνιεκηθφ ζχζηεκα
έρνπκε κείσζε ησλ δηαθξαηηθψλ θαη αχμεζε ησλ ελδνθξαηηθψλ ζπγθξνχζεσλ), ε
εμέιημε ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο, ε ιεηηνπξγία θαη ε κνξθή ηνπ θξάηνπο (π.ρ. ην πφζν
ηζρπξφ, αλίζρπξν, ζπγθεληξσηηθφ, απνθεληξσκέλν ή απνηπρεκέλν είλαη ην θξάηνο)
θαη βέβαηα ε ππάξρνπζα ηερλνινγία θάζε επνρήο θαη ην πψο απηή εθαξκφδεηαη ζηα
πεδία ησλ καρψλ παίδεη θαζνξηζηηθφηαην ξφιν ζηελ κνξθή ηνπ πνιέκνπ.
ηελ ζχγρξνλε κεηα-ςπρξνπνιεκηθή επνρή έρνπλ γίλεη πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη
έρεη «ρπζεί» πνιχ κειάλη απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ πνιέκνπ ζρεηηθά κε
ηελ εμέιημε ηνπ πνιέκνπ. Πνιινί κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη βξηζθφκαζηε ζην κέζν
κηαο
«επαλάζηαζεο ηνπ πνιέκνπ» (Revolutioninwarfare). Πηζηεχνπλ φηη ν
κειινληηθφο πφιεκνο ζα είλαη πην ζχλζεηνο, δηαζπλδεδεκέλνο, δπλακηθφο θαη πην
άζηαηνο απφ πνηέ. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ φηη κέζα ζην ησξηλφ θαη ην
κειινληηθφ ζηξαηεγηθφ πεξηβάιινλ ν «ραξαθηήξαο» ηνπ πνιέκνπ ζα εμειίζζεηαη
ζπλερψο θαη επίζεο ζεσξνχλ κηθξή ηελ πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο θξάηνπο ελαληίνλ
θξάηνπο. Αληίζεηα νη κειινληηθνί αληίπαινη ησλ δπηηθψλ θξαηψλ ζα είλαη πηζαλφηαηα
κε θξαηηθνί θαη απηφλνκνη δξψληεο. Απηνί νη αληίπαινη ζα δηαζέηνπλ κία κεγάιε
γθάκα δπλαηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη πνιηηηθά, ζηξαηησηηθά, νηθνλνκηθά θαη
πιεξνθνξηαθά κέζα. Δπηπιένλ απηνί νη αληίπαινη δελ ζα δεζκεχνληαη απφ
νπνηαδήπνηε φξηα ή πεξηνξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε βίαο (Williamson 2009).
χκθσλα κε κία έθζεζε ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο Γφγκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Άκπλαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ2, νη κειινληηθέο ζπγθξνχζεηο ζα είλαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν πβξηδηθνχ ραξαθηήξα. Ο ραξαθηήξαο απηφο δελ αθνξά ηνλ
αληαξηνπφιεκν ή ηηο επηρεηξήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο, αιιά κία ζεκειηψδε αιιαγή ζηελ
αληίιεςε ησλ αληηπάισλ, νη νπνίνη πιένλ ζθνπεχνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
αδπλακηψλ ηνπ αληηπάινπ ρξεζηκνπνηψληαο κία επξεία πνηθηιία αζχκκεηξσλ
κεζφδσλ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπγθξνχζεηο ζα ππεξβαίλνπλ ηελ ζπκβαηηθή αληίιεςε
πεξί ζπκβαηηθψλ θαη αζχκκεηξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Καη ε έθζεζε θαηαιήγεη, φηη ε
έλλνηα ηεο ζχγθξνπζεο έρεη αιιάμεη θαη αληίζηνηρα ζα πξέπεη λα αιιάμεη ε
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πξνζέγγηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο θαη λα ππάξμεη κεγαιχηεξε ζεζκηθή επθακςία
γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ απεηιψλ (Centre 2010).
Έλαο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ πνιέκνπ είλαη ν
FrankHoffman,ν νπνίνο ππνζηεξίδεη, φηη ζηελ ζχγρξνλε επνρή νη πνιεκηθέο
επηρεηξήζεηο ζα παίξλνπλ ηαπηφρξνλα πνιιέο κνξθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
επέιηθηνπο εμειηγκέλνπο θαη πνιχπεηξνπο αληηπάινπο. Απηνί νη
αληίπαινη
αληηιακβάλνληαη, φηη ε επηηπρία ζε κία ζχγθξνπζε απαηηεί πνηθηιία ζηηο κνξθέο ησλ
πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο.
πλεπψο ζα είλαη πξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φιεο ηηο «κνξθέο» ηνπ πνιέκνπ θαη
θάζε είδνπο ηαθηηθή ηαπηφρξνλα. Οη κε θξαηηθνί δξψληεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ
αζχκκεηξεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ(irregularformsofwarfare) αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη
φηη δελ ζα ππνζηεξίμνπλ, ελζαξξχλνπλ ή ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο
αλ θξίλνπλ φηη έηζη εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληα ηνπο. Αληίζηνηρα
θξαηηθνί δξψληεο κπνξεί λα εκπιαθνχλ ζε αζχκκεηξεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ
ηαπηφρξνλα κε ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο
ηνπο. Ζ Δπξψπε ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε γηα πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο
επξένο θάζκαηνο (fullspectrumofconflict) θαη φρη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο
επηρεηξήζεσλ θαζψο απηφ ζα απνηεινχζε ζπληαγή απνηπρίαο (HOFFMAN 2007, 5).
πλέπεηα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη φηη ε πην ζχγρξνλε θαη ε πιένλ
ζπδεηεκέλε κνξθή πνιέκνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη ν πβξηδηθφο πφιεκνο. Απφ ηελ
έλαξμε ηεο ζχγθξνπζεο ζηελ Οπθξαλία θαη κεηά απηφο, ν ζρεηηθά λένο, φξνο έρεη
θπξηαξρήζεη ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ εηδηθψλ γηα ηελ αζθάιεηα. κσο παξά ηελ
ππεξβνιηθή ηνπ δεκνζηφηεηα, ε ηδέα ηνπ λα ρξεζηκνπνηείο κε ζπκβαηηθά κέζα είλαη
ηφζν παιηά φζν θαη ν πφιεκνο. Απηφ ππνγξάκκηζε θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ
ΝΑΣΟ JensStoltenberg ιέγνληαο φηη: «ν πξψηνο πβξηδηθφο πφιεκνο πνπ γλσξίδνπκε
κπνξεί λα είλαη ν Σξσηθφο, κε ηνλ Γνχξεην Ίππν. Δπνκέλσο ηνλ έρνπκε μαλαδεί».
Απηφ φκσο πνπ δελ έρνπκε μαλαδεί, είλαη ην κέγεζνο ηεο ρξήζεο θαη ηεο
εθκεηάιιεπζεο παιηψλ εξγαιείσλ κε θαηλνχξηνο ηξφπνπο. χκθσλα κε ηνλ Αλψηαην
πκκαρηθφ Γηνηθεηή ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Δπξψπε (SACEUR) Πηέξαξρν PhilipBreedlove:
«….λέν είλαη ην πψο απηά ηα εξγαιεία πνπ έρνπκε αλαγλσξίζεη απφ πξηλ, ηψξα
ρξεζηκνπνηνχληαη καδί, κε λένπο ηξφπνπο, δεκηνπξγψληαο λένπ είδνπο πηέζεηο….»
(JacobsandLasconjarias 2015).
Τβξηδηθέο ήηαλ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηεμάγνληαλ κία δεθαεηία πεξίπνπ πξηλ
ην μέζπαζκα ηνπ Ά ΠΠ, ζε αληηζηνηρία, βέβαηα πάληα, κε ηελ ηερλνινγία ηεο ηφηε
επνρήο. Έηζη ινηπφλ ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε «θπβεξλνπφιεκν» ηνλ
έιεγρν ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ, ην «ζπάζηκν» ησλ θσδηθψλ θαη ηηο ππνθινπέο
ζπλνκηιηψλ απφ ηα ππνζαιάζζηα ηειεγξαθηθά θαιψδηα, πνπ ζπλέδεαλ ην Λνλδίλν,
ην Παξίζη θαη ην Βεξνιίλν κε ηηο ππεξπφληηεο απνηθίεο ηνπο. Σηο αληίζηνηρεο
νηθνλνκηθέο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαλ κε ζαιάζζην απνθιεηζκφ, κε ηελ ρξήζε
ππνβξπρίσλ θαη ηελ αληίζηνηρε πξνπαγάλδα πνπ παξνπζίαδε ηνπο αληηπάινπο σο
«βάξβαξνπο» πνπ δηαπξάηηνπλ ακέηξεηεο ζεξησδίεο ελαληίνλ αζψσλ πνιηηψλ
(Ullman 2015).
Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη βαζηέο ξίδεο ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία, ν
ζχγρξνλνο πβξηδηθφο πφιεκνο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα

κεηαηξέπεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζρεδηαζκνχο ησλ εκπνιέκσλ ιφγσ ηεο εκθάληζεο κε
θξαηηθψλ παξαγφλησλ, ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ, ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ
ησλ
πξνεγκέλσλ
νπιηθψλ
ζπζηεκάησλ
θαη
ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο (Deep 2015). Με άιια ιφγηα, ελψ ζην παξειζφλ ε ζηξαηησηηθή
ηζρχο ήηαλ ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ λίθε, ζηελ ζχγρξνλε επνρή έρεη
πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θαζψο ν ερζξφο δελ δηαζέηεη αληίζηνηρεο έλνπιεο
δπλάκεηο γηα λα απνηειέζνπλ έλα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν αληίπαιν. Δπίζεο, ιφγσ
ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αιιειεμάξηεζεο, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη
ππνβξχρηα θαη ζαιάζζηνη απνθιεηζκνί αιιά δηαθνπέο ζηελ παξνρή ελέξγεηαο
πξνθεηκέλνπ λα θακθζεί ε ζέιεζε ελφο θξάηνπο. Οκνίσο, ε απαγφξεπζε ηεο
πξφζβαζεο κηαο ρψξαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη ζηελ κεηαθνξά ρξεκάησλ είλαη
ην ίδην θαηαζηξνθηθή νηθνλνκηθά φζν ν βνκβαξδηζκφο θαη ε θαηαζηξνθή ησλ
ππνδνκψλ ηεο. Δπηπξφζζεηα, ε ζρεδφλ απφιπηε εμάξηεζε ησλ θξαηψλ θαη ησλ
αλζξψπσλ απφ ηνλ θπβεξλνρψξν, είηε αθνξά ηηο επηθνηλσλίεο είηε ηελ θάιπςε
βαζηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ (ειεθηξνδφηεζε, χδξεπζε)
ζεκαίλεη φηη κία επηηπρεκέλε θπβεξλνεπίζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλππνιφγηζηε
δεκηά (Ullman 2015).
Πάλησο ε εκθάληζε ηνπ Τβξηδηθνχ Πνιέκνπ δελ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηνπ
παξαδνζηαθνχ-ζπκβαηηθνχ πνιέκνπ αιιά απνηειεί έλα παξάγνληα πεξίπινθεο ζε
φηη αθνξά ηνλ ακπληηθφ ζρεδηαζκφ ζηνλ 21 ν αηψλα, κε δπλεηηθά ζνβαξέο επηπηψζεηο
αλ δελ αληηκεησπηζζεί θαηάιιεια. Δπηπιένλ δελ αιιάδεη ηελ θχζε ηνπ πνιέκνπ αιιά
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη νη δπλάκεηο ζε απηφλ. ε ηειηθή αλάιπζε ν
πφιεκνο είλαη πφιεκνο φπσο θαη αλ δηεμαρζεί (Woo 2015).

Η εξέλιξη ηηρ «ςβπιδικόηηηαρ» ηος πολέμος
Στο παρελθόν ένας Διοικητής ήταν σίγουρος ότι ο μελλοντικός πόλεμος θα μοιάζει με αυτόν
του παρόντος και του παρελθόντος. Με βάση αυτό ανέλυε και τις αντίστοιχες τακτικές. Ο
σύγχρονος Διοικητής δεν έχει πλέον αυτή την δυνατότητα. Το μόνο που γνωρίζει είναι ότι, όποιος
αποτύχει να προσαρμοστεί στις εμπειρίες του τελευταίου πολέμου σίγουρα θα χάσει τον επόμενο.
Γερμανός Στρατηγός FranzUhle-Wettler

H «πβξηδηθφηεηα» ηνπ πνιέκνπ, φπσο ήδε αλαθέξακε, δελ απνηειεί θάηη
θαηλνχξγην ζε φηη αθνξά είηε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ είηε ηελ «θηινζνθία» ηνπ. Σν
1930 ν MaoTse-tung, πεξηέγξαςε ηνλ επαλαζηαηηθφ ηνπ πφιεκν κε έλα ηξφπν
αξθεηά «πβξηδηθφ». Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ΄Β ΠΠ νη ζχκκαρνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ
κπζηηθή ππεξεζία εηδηθψλ απνζηνιψλ (SpecialOperationsExecutive) ζε «πβξηδηθνχ»
ηχπνπ απνζηνιέο. Ζ «πβξηδηθφηεηα» ηνπ πνιέκνπ ζπλέρηζε λα απαζρνιεί θαη θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ. Ο RaymondAron ηελ πεξηέγξαςε σο κία
«πνιπκνξθηθή βία», ελψ ν AdrewMack ρξεζηκνπνίεζε ηελ θξάζε «αζχκκεηξνο
πφιεκνο».
ηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή ππήξμε κηα ζεηξά ηδεψλ νη νπνίεο εμέθξαζαλ
κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηελ εμέιημε ηεο πβξηδηθφηεηαο ηνπ πνιέκνπ. Σέηνηεο ήηαλ o
πφιεκνο 4εο γεληάο (thefourthgenerationwar), ν ζχλζεηνο πφιεκνο(compoundwar), ν
απεξηφξηζηνο πφιεκνο (unrestrictedwarfare) θαη ν πφιεκνο ηξηψλ επηπέδσλ
(thethreeblockwar). ιεο απηέο νη κεηαςπρξνπνιεκηθέο έλλνηεο επηδηψθνπλ ζε
κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ λα «ζπιιάβνπλ» θαη λα εθθξάζνπλ ηνλ πνιχπινθν
θαη πνιχκνξθν ραξαθηήξα ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ (Latawski 2011).

Ο πόλεμορ 4ηρ γενιάρ
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, κία κεξίδα ζεσξεηηθψλ δηεηχπσζαλ ηελ
ζεσξία ηνπ πνιέκνπ ηεο 4εο γεληάο, πνπ είλαη κία ζεσξία κεηακφξθσζεο ηνπ
πνιέκνπ, ζε φηη αθνξά ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αιιά θαη ηελ θχζε ηνπ (Williamson 2009).
Ζ ζεσξία ηνπ πνιέκνπ 4εο γεληάο αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο δηαθξηηέο κεζφδνπο
δηεμαγσγήο ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηε πλζήθε ηεο Βεζηθαιίαο ην 1648
κέρξη ζήκεξα3. Αλ θαη αξρηθά δέρζεθε δξηκεία θξηηηθή, ίζσο ηειηθά λα ήηαλ
πξνθεηηθή. Οη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο ζεσξίαο πξνέβιεςαλ κε αθξίβεηα ηελ
«νκηριψδε» κνξθή ηνπ πνιέκνπ θαζψο θαη φηη ζην κέιινλ ζα είλαη δπζδηάθξηηα ηα
φξηα κεηαμχ εηξήλεο θαη πνιέκνπ θαη κεηαμχ καρεηψλ θαη ακάρσλ. Απηφ νθείιεηαη
θπξίσο ζηελ απνδπλάκσζε ησλ θξαηηθψλ νληνηήησλ ζε φηη αθνξά ηελ ηθαλφηεηα
απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ θαη άζθεζεο εμνπζίαο ζηελ επηθξάηεηα ηνπο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ εκθάληζε κε θξαηηθψλ δξψλησλ πνπ ακθηζβεηνχλ ην κνλνπψιην
ηνπ θξάηνπο ζηελ άζθεζε βίαο θαη ην δηθαίσκα ηεο θπβέξλεζεο λα αζθήζεη ηελ
εμνπζία, ηελ νπνία θαη δηεθδηθνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Καη ην θάλνπλ απηφ
εθκεηαιιεπφκελνη ηελ θνηλσληθή απνζχλζεζε πνπ ζπλήζσο πθίζηαηαη ζε αδχλακα
θξάηε (weakstates). O καρεηήο 4εο γεληάο ρξεζηκνπνηεί κηα πνηθηιία απφ ζπκβαηηθά
3
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θαη αζχκκεηξα κέζα, φπσο ηξνκνθξαηία θαη πιεξνθνξηαθέο επηρεηξήζεηο κε
αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα ππνλνκεχζεη ηελ ζέιεζε ηεο θπβέξλεζεο, λα ηελ
απνλνκηκνπνηήζεη θαη ππξνδνηήζεη ηελ θνηλσληθή απνζχλζεζε. Δθκεηαιιεχεηαη ηελ
θνηλσληθή αλαηαξαρή, δεκηνπξγεί έλα άκνξθν δίθηπν θαη ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο
καδηθήο θηλεηνπνίεζεο. Γη‟ απηφ νη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ πνιέκνπ 4 εο γεληάο
ζεσξνχλ σο θνκβηθά ζεκεία ζε απηή ηελ αληηπαξάζεζε ηελ πνιηηηθή ζέιεζε, ηελ
λνκηκνπνίεζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ (HOFFMAN 2007, 18).
χκθσλα κε ηνπο εκπλεπζηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ πνιέκνπ 4εο γεληάο, ππάξρνπλ
ηέζζεξηο θεληξηθέο αξρέο, νη νπνίεο έρνπλ βαξχλνπζα ζεκαζία. Ζ ππώηη αθνξά ηελ
«επειημία» ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαηαγψλ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ
κάρεο, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κέρξη θαη ην ζχλνιν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
πλεπψο, απαηηείηαη επειημία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο, αθφκε θαη ζην
ρακειφηεξν επίπεδν, πάληνηε βέβαηα εληφο ησλ πιαηζίσλ θαη ησλ νξίσλ πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ πξφζεζε ηνπ δηνηθεηή. Ζ δεύηεπη αθνξά ηελ ζπλερψο
κεηνχκελε εμάξηεζε απφ ηελ ζπγθεληξσηηθή δηνηθεηηθή κέξηκλα(centralizedlogistics).
H δηαζπνξά ηνπ πεδίνπ κάρεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαηαηγηζηηθφ ξπζκφ ησλ
επηρεηξήζεσλ απαηηνχλ ηελ δπλαηφηεηα επηβίσζεο κέζσ ησλ ηνπηθψλ πφξσλ. Ζ
ηπίηη εζηηάδεη ζηελ δπλαηφηεηα ειηγκνχ. Οη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ζηξαηεπκάησλ ή
ππξφο δελ απνηεινχλ πιένλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο λίθεο. Σνπλαληίνλ ε
ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε ζηξαηεπκάησλ κάιινλ απνηειεί κεηνλέθηεκα, γη‟ απηφ
δίλεηαη πιένλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε κηθξψλ θαη επέιηθησλ κνλάδσλ. Με ηελ
ηελεςηαία αξρή επηδηψθεηαη ε εζσηεξηθή θαηάξξεπζε ηνπ ερζξνχ απφ ηελ θπζηθή
ηνπ θαηαζηξνθή. Απηφ πξνυπνζέηεη ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ ερζξηθνχ θέληξνπ
βάξνπο, πνπ κπνξεί π.ρ. λα είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ (Lind, θαη
ζπλ. 1989).
πλνςίδνληαο, ν πφιεκνο 4εο γεληάο είλαη «δηεπξπκέλνο» θαη θαηά πνιχ
«απξνζδηφξηζηνο» θαζψο είλαη δχζθνιε ε δηάθξηζε κεηαμχ πνιέκνπ θαη εηξήλεο,
κεηαμχ ακάρσλ θαη καρεηψλ θαη κεηαμχ πεδίνπ κάρεο θαη αζθαιψλ πεξηνρψλ . Ζ
ηνπηθή θνηλσλία εκπιέθεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο φρη κφλν σο θπζηθή αιιά θαη σο
πνιηηηζκηθή νληφηεηα. Οη παξαδνζηαθνί ζηξαηησηηθνί ζηφρνη (π.ρ. αεξνδξφκηα,
ηειεπηθνηλσληαθά θέληξα θηι) ζπαλίδνπλ θαη αληί απηψλ ζηνρνπνηνχληαη
ζξεζθεπηηθέο ηδέεο, νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνιηηηθή δχλακε θαη ην κπαιφ ησλ
αλζξψπσλ. Οη ζηφρνη δελ επηιέγνληαη κφλν γηα θπζηθή θαηαζηξνθή αιιά θαη γηα ηνλ
αληίθηππν ηνπο ζην πλεχκα θαη ζην εζηθφ ηνπ ερζξνχ. Σειηθφο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο
είλαη κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αδπλακηψλ θαη ηεο ππνλφκεπζεο ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ ερζξνχ, λα πεηζζεί ε πνιηηηθή ηνπ εγεζία φηη νη ζηφρνη ηεο είλαη
αλέθηθηνη ή φηη ην θέξδνο απφ ηελ επίηεπμε ηνπο πζηεξεί θαηά πνιχ απφ ην αληίζηνηρν
θφζηνο (Williamson 2009). Βέβαηα, φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππάξρνπλ θαη ζηνλ
πφιεκν 3εο γεληάο, πιελ φκσο ζηελ 4ε γεληά εληείλνληαη θαη εληζρχνληαη θαηά πνιχ
(Lind, θαη ζπλ. 1989).
Τπάξρνπλ βέβαηα θαη πνιινί ηζηνξηθνί πνπ έρνπλ ηεξήζεη κία θξηηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηελ ζεσξία ηνπ πνιέκνπ 4εο γεληάο, φπσο ν θαζεγεηήο
LawrenceFreedman ν νπνίνο πηζηεχεη φηη απηή ε ζεσξία πάζρεη απφ θαθή ρξήζε ηεο
ηζηνξίαο θαη έιιεηςε πλεπκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Άιινη ζεσξνχλ φηη δελ ιακβάλεη

ππφςε ηεο κεγάιν κέξνο ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ4, φηη είλαη αζπλάξηεηε θαη εθιεθηηθή5
θαη φηη δελ πξέπεη λα επηθεληξσλφκαζηε ζηελ ηζηνξηθή δηάθξηζε ησλ γεληψλ ηνπ
πνιέκνπ αιιά κε ηελ πξνθαλή ζπγρψλεπζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ κνξθψλ ηνπ
πνιέκνπ6. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο εκπλεπζηέο ηεο ζεσξίαο, ν WilliamLind,
παξαδέρεηαη φηη ν πφιεκνο 4εο γεληάο δελ είλαη θάηη θαηλνχξην αιιά ε επηζηξνθή ζηνλ
ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ πφιεκνπ πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ θπξίαξρνπ θξάηνπο.
πλερίδνληαο ππνζηεξίδεη φηη νχηε νη ηαθηηθέο ηεο 4 εο γεληάο είλαη θαηλνχξγηεο. Σν
θαηλνχξην ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ πφιεκν 4 εο γεληάο είλαη ην πνηνο πνιεκάεη
θαη ην γηαηί πνιεκάεη. Σν πξψην θαζηζηά δχζθνιε ηελ δηάθξηζε κεηαμχ θίινπ θαη
ερζξνχ, καρεηή θαη άκαρνπ. Δλψ ην δεχηεξν θαζηζηά αδχλαηνπο ηνπο απαξαίηεηνπο
πνιηηηθνχο
ζπκβηβαζκνχο
πξνθεηκέλνπ
λα
επέιζεη
εηξήλε
(Lind,
UnderstandingtheFourthGenerationWar 2004).
Χζηφζν, ελψ πνιινί ακθηζβεηνχλ ηελ ζεσξία ηνπ πνιέκνπ 4 εο γεληάο,
ειάρηζηνη ακθηζβεηνχλ ηελ κεγάιε αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ απηή
ππνζηεξίδεη. ηα επεξρφκελα ρξφληα νξηζκέλεο παγθφζκηεο ηάζεηο ζα επηηείλνπλ ηηο
ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο απμάλνληαο ηελ έληαζε, ηελ ζπρλφηεηα θαη
ηελ έθηαζε ηνπο. Απηέο νη ηάζεηο είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε, ε ηερλνινγία, ν
ξηδνζπαζηηζκφο, ν απμαλφκελνο αληαγσληζκφο γηα ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ν
πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε απμαλφκελε πξφζβαζε ζε φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο. Ζ
κεγάιε αιιαγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ πεξηβάιινληνο ζα επεξεάζεη θαζνξηζηηθά φιεο ηηο
κειινληηθέο ζπγθξνχζεηο.
Δίηε ν πφιεκνο 4εο γεληάο είλαη φλησο θάηη θαηλνχξγην θαη δηαθξηηφ απφ ηεο
πξνεγνχκελεο γεληέο είηε φρη ζεκαηνδνηεί ηελ εμέιημε ηνπ πνιέκνπ θαη απνηέιεζε ηελ
βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο έλλνηαο ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ (HOFFMAN 2007, 19).

ύνθεηοι πόλεμοι (CompoundWars)
Οη ζχλζεηνη πφιεκνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε ελφο ζεκαληηθνχ
βαζκνχ ζπλεξγαζίαο ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν κεηαμχ ζπκβαηηθψλ θαη αζχκκεηξσλ
δπλάκεσλ θαη ηελ δξάζε ηνπο, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζε δηαθνξεηηθά πεδία
επηρεηξήζεσλ, ππφ κία εληαία δηνίθεζε. Σν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ πνιέκνπ
βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα εθκεηαιιεχεηαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε είδνπο
δχλακεο, εληζρχνληαο ηελ αληίζηνηρε απεηιή πνπ εθπέκπεη ε θάζε κία απφ απηέο.
πλήζσο ρξεζηκνπνηεί ηηο αζχκκεηξεο απεηιέο γηα λα πιήμεη αδχλακεο πεξηνρέο.
Αληίζεηα, νη ζπκβαηηθέο δπλάκεηο εκπιέθνπλ ηηο θχξηεο δπλάκεηο αζθάιεηαο ηνπ
ερζξνχ, επηδηψθνληαο λα επηηχρνπλ ππεξνρή ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν, πνπ
ζα ηνπο νδεγήζεη ζε κία απνθαζηζηηθή λίθε. Τπάξρνπλ πνιιά ηζηνξηθά
παξαδείγκαηα ζχλζεησλ πνιέκσλ φπσο ε Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε, ν Ακεξηθαληθφο
Δκθχιηνο, ε Γαιιηθή εηζβνιή ζηελ Ηζπαλία, ε Αξαβηθή επαλάζηαζε ελάληηα ζηνπο
Οζσκαλνχο αιιά θαη ν πφιεκνο ζην Βηεηλάκ φπνπ νη ΖΠΑ αληηκεηψπηζαλ ηηο
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αζχκκεηξεο δπλάκεηο ησλ Βηεη Κνλγθ θαη ηνλ ηαθηηθφ ζηξαηφ ηεο Βφξεηαο Κνξέαο
(HOFFMAN 2007).
ηνπο ζχλζεηνπο πνιέκνπο, νη αζχκκεηξεο δπλάκεηο ζε επηρεηξεζηαθφ θαη
ηαθηηθφ επίπεδν, δξνπλ μερσξηζηά απφ ηηο ζπκβαηηθέο, θπξίσο σο πεξηζπαζκφο θαη
ηξφπνο εμνηθνλφκεζεο δπλάκεσλ ζε μερσξηζηφ πεδίν κάρεο ή αθφκε θαη ζηα
κεηφπηζζελ. Αληίζεηα, ζηνλ πβξηδηθφ πφιεκν ππάξρεη ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ
δπλάκεσλ θαη ηαπηφρξνλε-ζπλδπαζκέλε δξάζε ηνπο ζε επηρεηξεζηαθφ θαη ηαθηηθφ
επίπεδν, κέζα ζην ίδην πεδίν κάρεο γηα ηελ επίηεπμε απνθαζηζηηθήο λίθεο. Δπεηδή ε
ζεσξία ησλ ζχλζεησλ πνιέκσλ ζηεξίδεηαη ζε επηρεηξεζηαθά θαη ηαθηηθά μερσξηζηέο
δπλάκεηο, δελ κπνξεί λα εμεγήζεη επαξθψο ηελ κνξθή ησλ ζχγρξνλσλ πβξηδηθψλ
επηρεηξήζεσλ. Ναη κελ θαιχπηεη ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ ζπλεξγαζία ζε ζηξαηεγηθφ
επίπεδν, αιιά φρη ηελ πνιππινθφηεηα, ηελ κίμε θαη ηελ ηαπηφρξνλε πινπνίεζε ζην
επηρεηξεζηαθφ θαη ηαθηηθφ επίπεδν. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη ζχλζεηνη
πφιεκνη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ ηνπο πβξηδηθνχο νη νπνίνη φκσο
έρνπλ απμεηηθή ηάζε. Δπηπιένλ νη πβξηδηθνχ ηχπνπ απεηιέο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ
ησλ ζχλζεηψλ πνιέκσλ ζηηο νπνίεο ν βαζκφο ζπληνληζκνχ θαη ζπγρψλεπζεο ηνπο
ιακβάλεη ρψξα ζε ρακειφηεξα επίπεδα (Hoffman 2009).

Απεπιόπιζηορ πόλεμορ
Ζ παηξφηεηα ηεο έλλνηαο ηνπ Απεξηφξηζηνπ πνιέκνπ αλήθεη ζε δχν θηλέδνπο
ζπληαγκαηάξρεο(Qiao θαη Wang), νη νπνίνη, κε απηή ηνπο ηελ ζεσξία, πξνθάιεζαλ
ζάιν, πξνηείλνληαο κία αλήζηθε θαη βίαηε κεηάιιαμε ηεο αλζξψπηλεο ζχγθξνπζεο.
Παξφια απηά κε κία πξνζεθηηθή κειέηε ηεο ζεσξίαο ηνπο, κπνξεί θαλείο λα εμάγεη
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Με ηελ πξσηνπνξηαθή ηνπο ζθέςε νη δχν ζπληαγκαηάξρεο
πξνέβιεςαλ ηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πάλσ ζηνλ ηξφπν
δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ. Ο φξνο απεξηφξηζηνο ρξεζηκεχεη γηα λα εθθξάζεη φρη κφλν
ηελ επέθηαζε ησλ κνξθψλ ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη ηελ θάκςε ησλ νξίσλ κεηαμχ ησλ
ηνκέσλ ή ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πνιέκνπ. Οη δεκηνπξγνί απηήο ηεο ζεσξίαο, δελ
πξνέβιεςαλ έλα πφιεκν ρσξίο εζηθνχο θξαγκνχο ή πέξα απφ θάζε φξην. Απιά
ζέιεζαλ λα επεθηείλνπλ ην νξηζκφ θαη ηελ έλλνηα ηνπ πνιέκνπ πέξα απφ ηνλ θαζαξά
ζηξαηησηηθφ ηνκέα γξάθνληαο φηη: « ε κεγάιε πξφνδνο ησλ ηερλνινγηψλ σζεί ηνπο
ηνκείο ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ ζηξαηνχ, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο δηπισκαηίαο
θαη ηεο ζξεζθείαο λα επηθαιχπηνληαη κεηαμχ ηνπο» (QiaoandWang 1999). Οη
κειινληηθέο επηζέζεηο ζα εμαπνιχνληαη απφ φιεο ηηο πηζαλέο θαηεπζχλζεηο δειαδή
είηε εθηφο ηνπ θξάηνπο είηε κέζα απφ ην ίδην ην θξάηνο θαη ηνπο πνιίηεο ηνπ,
ηαπηφρξνλα κέζσ αέξα, δηαζηήκαηνο θαη θπβεξλνρψξνπ. Μία πνιπδηάζηαηε θαη
ζπγρξνληζκέλε ελέξγεηα απφ ζηξαηησηηθέο, θπβεξλεηηθέο θαη ηδησηηθέο νξγαλψζεηο ζα
δηεμάγεη ηαπηφρξνλεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηνπ ερζξνχ
(Williamson 2009).
Δπηπιένλ νη δεκηνπξγνί απηήο ηεο ζεσξίαο θαζφξηζαλ θαη ηα αμηψκαηα απηνχ
ηνπ πνιέκνπ, πνπ είλαη ε πνιπδηάζηαζε (omni-directionality),ε ζπγρξνλία θαη ε
αζπκκεηξία. Ζ πνιπδηάζηαζε εμνπζηνδνηεί ηνπο δηνηθεηέο λα κελ θάλνπλ δηαθξίζεηο
ζρεηηθά κα ην ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη πεδίν κάρεο. ινη νη παξαδνζηαθνί ηνκείο (μεξά,
ζάιαζζα, αέξαο θαη δηάζηεκα) θαζψο θαη ε πνιηηηθή, ε νηθνλνκία θαη ν πνιηηηζκφο

ζεσξνχληαη πεδία καρψλ, ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα δηαζέζηκα κέζα. Ζ
ζπγρξνλία δίλεη έκθαζε ζηελ ρξνληθή δηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηδηψθεη ηελ
ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ ζε δηαθνξεηηθά πεδία γηα ηελ επίηεπμε ησλ
επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. Ζ αζπκκεηξία ζχκθσλα κε ηνπο θηλέδνπο
ζπληαγκαηάξρεο ελππάξρεη ζε θάπνην βαζκφ ζε θάζε ζχγθξνπζε.

Πόλεμορ ηπιών επιπέδων (threeblockwar)
Oη πβξηδηθέο ζπγθξνχζεηο πηζαλφηαηα ζα απνηειέζνπλ ηνλ θαλφλα ζην
κέιινλ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ, ζα ρξεηαζηεί ε εκπινθή ησλ
ελφπισλ δπλάκεσλ ζε απηφ πνπ απνθαιείηαη πφιεκνο ηεζζάξσλ επηπέδσλ
(thefourblockwar). Αξρηθά, ζα αλαθεξζνχκε ζε απηφ πνπ ν ηξαηεγφο CharlesKrulak7
φξηζε σο πφιεκν ηξηψλ επηπέδσλ(thethreeblockwar).ε απηφ ηνλ πφιεκν ζην πξψην
επίπεδν ιακβάλεη ρψξα ε πνιεκηθή ζχγθξνπζε κε ηνλ αληίπαιν, ζην επφκελν
επίπεδν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ζην
ηειεπηαίν γίλεηαη πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ησλ εκπφιεκσλ θαηξηψλ έηζη ψζηε λα
ππάξρεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξνο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο. ε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο
ζπγθξνχζεηο ε λίθε δελ ζα έξζεη απιά θαη κφλν κε ηελ ρξήζε πξνεγκέλεο
ηερλνινγίαο θαζψο είλαη αλαγθαία ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ
ζα ελεξγήζεη ζε ηφζν πνιπζχλζεην θαη πνιχπινθν πεξηβάιινλ (Mattis θαη Hoffman
2005).
Οη Mattis θαη Hoffman επέθηεηλαλ ηνλ threeblockwar πξνζζέηνληαο κία ηέηαξηε
δηάζηαζε απηή ησλ πιεξνθνξηαθψλ επηρεηξήζεσλ (informationoperations)
δεκηνπξγψληαο ηνλ fourblockwar. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπο, απηνί νη πφιεκνη
είλαη πφιεκνη ηδεψλ θαη νη πιεξνθνξίεο ζε απηνχο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν.
Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία έρνπλ θαη ηα ηξία πξψηα επίπεδα θαζψο ηα ζηξαηεχκαηα πνπ
ελεξγνχλ είλαη ηαπηφρξνλα πνκπνί θαη δέθηεο κελπκάησλ απφ θαη πξνο ηελ ηνπηθή
θνηλσλία φκσο κε ηελ ηέηαξηε δηάζηαζε, ησλ πιεξνθνξηψλ, επηδηψθεηαη ε
πξνζέγγηζε θαη ν επεξεαζκφο ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ πξνθεηκέλνπ απηνί λα
απνξξίςνπλ ηελ ηδενινγία θαη ην κίζνο πνπ πξνζθέξνπλ νη αληάξηεο. Δίλαη δειαδή ε
πξνζπάζεηα λα θεξδεζεί ε εχλνηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο(towintheheartsandminds)
θαη κέζσ απηήο ηεο επλνίαο λα ππεξηζρχζνπλ νη θίιηεο ηδέεο θαη λα απνκνλσζνχλ νη
αληάξηεο απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ (MattisandHoffman 2005).

Αζςμμεηπία: βαζικό ζηοισείο ηηρ ςβπιδικόηηηαρ
ηελ κεηά ηελ 11/9 επνρή ν αζχκκεηξνο πφιεκνο8 απνηειεί ηελ θπξίαξρε
κνξθή πνιέκνπ πνπ πηνζεηνχλ νη αληίπαινη ησλ Ζ.Π.Α. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο,
φηη νη αληίπαινη ησλ ΖΠΑ αληηιήθζεθαλ θαη «αλαγλψξηζαλ» ηελ ππεξνρή θαη ηελ
ππεξνπιία ησλ ΖΠΑ ζην ζπκβαηηθφ επίπεδν θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη δελ κπνξνχλ
λα επηθξαηήζνπλ κε ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο. πλεπψο, πξαγκαηνπνίεζαλ κία
7

O τρατθγόσ ε.α. CharlesKrulak είναι πρϊθν Διοικθτισ του ϊματοσ των Πεηοναυτϊν των Η.Π.Α.
To κυρίαρχο χαρακτθριςτικό του αςφμμετρου πολζμου είναι ότι δυνάμεισ άνιςεσ μεταξφ τουσ ςυγκροφονται.
Σισ περιςςότερεσ φορζσ μία από αυτζσ προςπακεί να προκαλζςει τθν μζγιςτθ δυνατι ηθμία ςτθν άλλθ με τθν
ελάχιςτθ δυνατι προςπάκεια. υνεπϊσ ο αςφμμετροσ πόλεμοσ περιλαμβάνει ςυγκροφςεισ μεταξφ «μεγάλων»
και «μικρϊν» δυνάμεων, μεταξφ δυνάμεων ανταρτϊν (guerilla), τρομοκρατϊν, εγκλθματικϊν οργανϊςεων και
κυρίαρχων κρατϊν ι μεταξφ ανταρτϊν (Schroefl και Kaufman 2015).
8

ζηξνθή θαη πηνζέηεζαλ κε ζπκβαηηθέο θαη αζχκκεηξεο κεζφδνπο θαη ηαθηηθέο
(HOFFMAN 2007).
Οη επξεία πηνζέηεζε αζχκκεηξσλ ηαθηηθψλ απφ ηνπο αληίπαινπο ησλ Ζ.Π.Α.
είρε σο απνηέιεζκα ε Δζληθή Ακπληηθή ηξαηεγηθή(NationalDefenseStrategy 2005)
ηνπο λα πξνζδηνξίζεη ξεηά ηελ εκθάληζε ησλ αζχκκεηξσλ απεηιψλ σο έλα εμέρνλ
πξφβιεκα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζεκαηνδνηήζεθε κηα
αιιαγή ζηελ αληίιεςε ησλ Ζ.Π.Α. ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εζληθψλ ηεο
απεηιψλ. Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηηο παξαδνζηαθέο-ζπκβαηηθέο απεηιέο
ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ θαηάινγν ησλ εζληθψλ απεηιψλ ηξία επηπιένλ είδε. Οη
αζχκκεηξεο, νη θαηαζηξνθηθέο θαη νη απνδηνξγαλσηηθέο απεηιέο (HOFFMAN 2007,
14).
ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΔ(CATASTROPHIC)

Απηέο πνπ επηδηώθνπλ λα δηαβξώζνπλ ηελ Ακεξηθαληθή επηξξνή
Απηέο πνπ επηδηώθνπλ λα παξαιύζνπλ ηελ Ακεξηθαληθή εγεζία θαη
θαη δύλακε εθαξκόδνληαο κε ζπκβαηηθέο θαη αζύκκεηξεο δύλακε ρξεζηκνπνηώληαο Όπια Μαδηθήο Καηαζηξνθήο (ΟΜΚ) κε
κεζόδνπο (π.ρ. ηξνκνθξαηία, αληαξηνπόιεκν, εκθύιην πόιεκν
απξνεηδνπνίεηεο
θαη
επηζέζεηο ζε ζπκβνιηθνύο, θξίζηκνπο ή πςειήο αμίαο
αλαδπόκελεο απεηιέο όπσο ν απεξηόξηζηνο πόιεκνο)
ζηόρνπο. (π.ρ. 9/11, ηξνκνθξαηηθή ρξήζε ΟΜΚ, ππξαπιηθέο επηζέζεηο )
Πηζαλόηεηα: πνιύ πςειή (ζηξαηεγηθή αδπλάκσλ)
Πηζαλόηεηα: κέηξηα θαη απμαλόκελε
Σξσηόηεηα: Μέηξηα, αλ δελ ειεγρζεί απνηειεζκαηηθά. Σξσηόηεηα: Με απνδεθηή (έλα θαη κόλν γεγνλόο κπνξεί λα αιιάμεη
ηνλ Ακεξηθαληθό ηξόπν δσήο)

ΣΡΩΣΟΣΗΣΑ

ΒΑΘΜΟ TΡΩΣΟΣΗΣΑ

ΑΤΜΔΣΡΔ (ΗRREGULAR)

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ(TRADITIONAL) (ΑΠΟΓΗΟΡΓΑΝΧΣΗΚΔ)DISRUPTIVE
Απηέο πνπ επηδηώθνπλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ Ακεξηθαληθή
Απηέο πνπ επηδηώθνπλ λα ζθεηεξηζηνύλ ηελ Ακεξηθαληθή δύλακε θαη
δύλακε ρξεζηκνπνηώληαο παξαδνζηαθέο ζηξαηησηηθέο
επηξξνή απνθηώληαο επαλαζηαηηθέο δπλαηόηεηεο
επηρεηξήζεηο κε αλώηεξεο ζηξαηησηηθέο δπλαηόηεηεο (π.ρ. (π.ρ. αηζζεηήξεο, πιεξνθνξίεο, βηνηερλνινγία, ζκίθξπλζε ζε κνξηαθό
ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο ζε αέξα, ζάιαζζα θαη μεξά θαη επίπεδν, επηρεηξήζεηο θπβεξλνρώξνπ, θαηεπζπλόκελε ελέξγεηα θαη άιια
ππξεληθέο δπλάκεηο )
αλαδπόκελα πεδία )
Πηζαλόηεηα: κεηνύκελε (ιόγσ ηεο ακεξηθαληθήο ππεξνρήο)
Πηζαλόηεηα: ρακειή, αιιά ν ρξόλνο δνπιεύεη εηο βάξνο ησλ ΗΠΑ.
Σξσηόηεηα: ρακειή
Σξσηόηεηα: Άγλσζηε (ν ζηξαηεγηθή αηθληδηαζκόο ζέηεη ηελ
αζθάιεηα ησλ ΗΠΑ ζε θίλδπλν)
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ςμπέπαζμα
πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν Τβξηδηθφο πφιεκνο αληιεί ζηνηρεία
απφ πνιιέο ζρνιέο ζθέςεο. Απφ ηελ ζεσξία ηνπ πνιέκνπ 4 εο γεληάο ρξεζηκνπνηεί
ηελ «νκηριψδε» κνξθή ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ απψιεηα απφ ην θξάηνο ηνπ
κνλνπσιίνπ ζηελ άζθεζε ηεο βίαο. Απφ ηνλ απεξηφξηζην πφιεκν πηνζεηεί ηελ
πνιπδηάζηαζε, ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ κεζφδσλ θαη ηελ δχλακε ησλ δηθηχσλ. Απφ
ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ ζχλζεηνπ πνιέκνπ ελζσκαηψλεη ηα νθέιε ηεο ζπλέξγηαο
κεηαμχ ζπκβαηηθψλ θαη αζχκκεηξσλ δπλάκεσλ αιιά ζε επηρεηξεζηαθφ θαη ηαθηηθφ
επίπεδν. Απφ ηελ Απζηξαιηαλή ζρνιή επηιέγεη ηελ φιν θαη πην ζχλζεηε θαη
απνθεληξσκέλε θχζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηελ
θαηξνζθνπηζκφ ησλ πβξηδηθψλ δξψλησλ (HOFFMAN 2007, 30). Απφ ηνλ
fourblockwar ελζσκαηψλεη ηελ ηέηαξηε δηάζηαζε, απηή ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη
ηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο θαη ν επεξεαζκνχ ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ.

Οη κειινληηθέο ζπγθξνχζεηο δελ ζα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ εχθνια ζε
κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαζψο είλαη πιένλ επξέσο απνδεθηφ φηη ηα φξηα
είλαη δπζδηάθξηηα κεηαμχ ησλ απεηιψλ. πλεπψο ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γηα ηελ
αζθάιεηα ηεο Δπξψπεο δελ ζα πξνέξζεη απφ έλα θξάηνο πνπ ηπρφλ ζα επηιέμεη κία
απφ ηηο κεζφδνπο αιιά απφ έλα θξάηνο ή έλα κε θξαηηθφ δξψληα πνπ ζα επηιέμεη
απφ φιν ην πιαίζην ησλ απεηιψλ, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηαθηηθέο πνπ εμππεξεηνχλ
θαιχηεξα ηηο επηδηψμεηο ηνπ (HOFFMAN 2007, 26) ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Τβξηδηθφ
πφιεκν.

Ανάλςζη ηος Τβπιδικού πολέμος
Ο υβριδικός πόλεμος θα αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό
του μελλοντικού περιβάλλοντος ασφαλείας.
MichelleFlournoy-ShawnBrimley

Hybrid War as a Blending of Threats

Figure 1 USMC Conceptualization. From Power Point Brief “Future Conflict Conference “Hybrid Threats in Complex Environments”2224 April 2008Gray Research Center Quantico, Virginia.

Η έννοια ηηρ ςβπιδικήρ απειλήρ
πσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ ζρήκαηα νη πβξηδηθέο απεηιέο
κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηηο απεηιέο δεκηνπξγψληαο θάζε θνξά
έλα κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ αλάινγα κε ηηο επηδηψμεηο απηνχ πνπ ηνλ δηεμάγεη. Δίλαη
φκσο ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχκε ηελ επέθηαζε πνπ επηθέξεη ε πβξηδηθή απεηιή

θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη κφλν ηελ
δηεμαγσγή ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ (Gunneriusson 2012).
Πνηνο είλαη φκσο ν νξηζκφο ηεο πβξηδηθήο απεηιήο; Ζ πξνζπάζεηα
πξνζδηνξηζκνχ ηεο πβξηδηθήο απεηιήο έρεη νδεγήζεη ζε κία ζχγρπζε, έλα κπέξδεκα
ελλνηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, εάλ ν νξηζκφο πνπ ζα δψζνπκε είλαη πνιχ
πεξηνξηζηηθφο ίζσο δελ πεξηιάβεη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαδπφκελεο
απεηιήο, ελψ αλ είλαη πνιχ δηεπξπκέλνο κπνξεί ζην ηέινο λα κελ πξνζδηνξίδεη
ηίπνηα. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, νη Sadowski θαη Becker πξνηείλνπλ κία πεξηγξαθή ηεο
πβξηδηθήο απεηιήο πνπ είλαη ζπλαθήο κε φιν ην εχξνο ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ πεξηγξαθή απηή ζεσξεί φηη ε αληίιεςε θάζε αληηπάινπ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ
πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ βαζίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ 9
(cognitive) δπλαηνηήησλ, πνπ δηαζέηεη γηα λα επηθξαηήζεη ζηνλ πφιεκν. πλεπψο, ε
«πβξηδηθφηεηα» βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο
θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ δπλαηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ε λίθε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ηθαλφηεηα ελαιιαγήο κεηαμχ πιηθψλ θαη
πλεπκαηηθψλ ζηνηρείσλ, κε ηαρχηεηα θαη επθακςία, ζπληζηά ηελ πεκπηνπζία ησλ
κειινληηθψλ πβξηδηθψλ απεηιψλ (Sadowski θαη Becker 2010).
Γελ ζα κπνξνχζακε λα κελ αλαθέξνπκε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ζηελ πβξηδηθή
απεηιή ν «εκπλεπζηήο» ηεο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ FrankHoffman. χκθσλα
κε ηνλ Hoffman,πβξηδηθή απεηιή ζπληζηά «θάζε αληίπαινο ν νπνίνο εθαξκφδεη
ηαπηφρξνλα θαη πξνζαξκνζηηθά έλα κίγκα απφ ζπκβαηηθά φπια, αζχκκεηξεο
ηαθηηθέο, ηξνκνθξαηία θαη εγθιεκαηηθφηεηα ζην πεδίν ηεο κάρεο πξνθεηκέλνπ λα
πεηχρεη ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ ζθνπνχο» (Hoffman 2009).
Πνηα είλαη φκσο ε ρξεζηκφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο πβξηδηθήο απεηιήο θαη γηαηί
πξέπεη λα δνζεί έλαο μεθάζαξνο νξηζκφο πιαίζην; Μία μεθάζαξα νξηζκέλε έλλνηα
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηα εμήο: Πξψηνλ κπνξεί λα πεξηγξάςεη, θαιχηεξα απφ ηνλ
αληαξηνπφιεκν ηνλ εμειηθηηθφ ραξαθηήξα ησλ ζπγθξνχζεσλ. Γεχηεξνλ ακθηζβεηεί
ηνλ ζχγρξνλν «ζπκβαηηθφ» ηξφπν ζθέςεο θαη ππνγξακκίδεη ηελ δηαθξηηφηεηα θαη ην
έπξνο ηνπ θάζκαηνο ηεο αλζξψπηλεο ζχγθξνπζεο. Καη ηξίηνλ επηζεκαίλεη ηνπο
πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη ην ελδερφκελν θφζηνο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ
πβξηδηθέο απεηιέο (F. Hoffman 2009).
Δπηπιένλ ν FrankHoffman ππνζηεξίδεη φηη νη κειινληηθέο ζπγθξνχζεηο δελ ζα
πεξηιακβάλνπλ απιά έλα ή πεξηζζφηεξα είδε απηψλ ησλ δηαθξηηψλ απεηιψλ αιιά ζα
απνηεινχληαη απφ έλα κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ απηψλ, πνπ ζα δηαθέξεη ζε θάζε
ζχγθξνπζε, αλάινγα κε ηηο ηξσηφηεηεο ηνπ αληηπάινπ θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ
πβξηδηθνχ ερζξνχ. Οη ζπκβαηηθέο, νη αζχκκεηξεο, νη θαηαζηξνθηθέο θαη νη
απνδηνξγαλσηηθέο απεηιέο ζα ζπλππάξρνπλ θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο.
Απηφο ν ζπλδπαζκφο ησλ απεηιψλ, ε αδπλακία ηνπ λα μερσξίζεηο ηνλ καρεηή απφ
ηνλ άκαρν θαη ε άγλνηα ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αληίπαινο, δεκηνπξγεί
κηα πνιππινθφηεηα θαη κία «νκίριε». Απηή ε θαηάζηαζε «ειεγρφκελνπ» ράνπο
θαιείηαη πβξηδηθφο πφιεκνο (HOFFMAN 2007).
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Εςτιάηουν ςτθν διανοθτικι διαδικαςία, ςτα ςυναιςκιματα, ςτα αιςκιματα, ςτθν αντίλθψθ των πραγμάτων,
ςτθν ςυμπεριφορά και ςτισ αποφάςεισ.

Η έννοια ηος ςβπιδικού πόλεμος
Σν λα πξνζδηνξίζεηο ηελ έλλνηα ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ είλαη δπζθνιφηεξν
απφ φηη θαίλεηαη θαζψο δελ ππάξρεη έλαο επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο, ίζσο επεηδή
απνηειεί έλαλ λέν ζρεηηθά φξν θαη κάιηζηα ακθηζβεηνχκελν απφ πνιινχο. Οξηζκέλνη
ηνλ ζεσξνχλ απιψο κία ηαθηηθή, άιινη έλα ηκήκα ηνπ «θάζκαηνο» ησλ
ζπγθξνχζεσλ, θάπνηνη κία αζχκκεηξε ζηξαηεγηθή θαη κεξηθνί έλα ζπλδπαζκφ θαη ησλ
ηξηψλ (McWilliams 2009). Δπηπιένλ, αξθεηνί επηζηήκνλεο ζεσξνχλ φηη ν φξνο
πβξηδηθφο πφιεκνο δελ νξηνζεηεί λνεκαηηθά θάηη θαηλνχξγην θαη φηη ν φξνο
αζχκκεηξνο πφιεκνο είλαη επαξθήο γηα λα νξίζεη ηέηνηνπ είδνπο ζπγθξνχζεηο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ Ζ.Π.Α. ην νπνίν δελ
ζεσξεί ηνλ πβξηδηθφ σο έλα λέν είδνο πνιέκνπ. Γηα απηφ θαη ηνλ έρεη ζπκπεξηιεθζεί
ζην επίζεκν δφγκα ηνπ ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ Άκπλαο. ην παξαθάησ ζρήκα
θαίλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη «αλεπίζεκα» νη αμησκαηνχρνη ηνπ
Τπνπξγείνπ Άκπλαο ησλ Ζ.Π.Α. ηνλ πβξηδηθφ πφιεκν (Agostino 2010).

Παξφια απηά ν φξνο «πβξηδηθφο» εκθαλίδεηαη ζε πνιιά επίζεκα έγγξαθα
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ10 θαη έρεη πηνζεηεζεί επίζεκα θαη απφ ην ΝΑΣΟ11. χκθσλα
κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΝΑΣΟ: «Τβξηδηθή απεηιή είλαη απηή πνπ πξνέξρεηαη απφ έλαλ
ππάξρσλ ή πηζαλφ αληίπαιν, πνπ κπνξεί λα είλαη θξαηηθφο ή κε θξαηηθφο δξψληαο ή
ηξνκνθξάηεο κε ηελ απνδεδεηγκέλε ή πηζαλή ηθαλφηεηα ηεο ηαπηφρξνλεο
πξνζαξκνζηηθήο εθαξκνγήο ζπκβαηηθψλ θαη κε ζπκβαηηθψλ κέζσλ πξνο επίηεπμε
ησλ αληηθεηκεληθψλ ηνπ ζθνπψλ» (Agostino 2010). Απφ απηφ ηνλ νξηζκφ ιείπεη ε
επηζήκαλζε ηεο ηαπηφρξνλεο αιιειεπίδξαζεο παξαγφλησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ,
θηλήηξσλ θαη επηδηψμεσλ, πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίδνπλ πνιηηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο,
νηθνλνκηθνχο, ζηξαηησηηθνχο θαη εγθιεκαηηθνχο ξφινπο, ζπληζηψληαο έλα θηινμελνχλ
θξάηνο (hostnation),ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα αλακνξθσζεί θαη ζην νπνίν δχζθνια
αληηκεησπίδεηο ηνπο πβξηδηθνχο αληάξηεο (Schroefl θαη Kaufman 2015).

Οπιζμοί ηος ςβπιδικού πολέμος
Οη παξαθάησ νξηζκνί θαιχπηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ ζε φια ηα
επίπεδα (ηαθηηθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη ζηξαηεγηθφ). Κνηλή θαη πξνθαλήο δηαπίζησζε
είλαη φηη ε πβξηδηθή απεηιή δελ πεξηνξίδεηαη ζην θαζαξά ζηξαηησηηθφ πεδίν αιιά
δηαρέεηαη θαη ζην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεδίν (Dr.Glenn 2009).
χκθσλα κε ηνλ JohnJ. McCuen νη πβξηδηθέο ζπγθξνχζεηο ζα είλαη
ζπγθξνχζεηο επξέσο θάζκαηνο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ επηρεηξήζεηο ηφζν ζην θπζηθφ
φζν θαη ζην πεδίν ησλ εληππψζεσλ. Σν πξψην αθνξά ηελ κάρε ελάληηα ζε έλα
νπιηζκέλν ερζξφ ελψ ην δεχηεξν κία επξχηεξε δηακάρε. Ζ δηακάρε απηή ιακβάλεη
ρψξα ζε αζχκκεηξα πεδία κάρεο ηα νπνία επηθεληξψλνληαη ζην αλζξψπηλν πεδίν
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο εμήο ηξεηο ηνκείο: Ο πξψηνο αθνξά ηνλ έιεγρφ θαη ηελ
δηεθδίθεζε ηεο ππνζηήξημεο ηνπ απηφρζνλα πιεζπζκνχ ζηελ δψλε ησλ
επηρεηξήζεσλ. Ο δεχηεξνο αλαθέξεηαη ζηελ επηθξάηεζε ζην «κέησπν» ηεο θνηλήο
γλψκεο ζην εζσηεξηθφ κίαο επεκβαίλνπζαο δχλακεο (π.ρ. φπσο, είλαη ζπλήζσο, νη
ΖΠΑ). Καη ν ηξίηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ δηεθδίθεζε ηεο ππνζηήξημεο ηεο δηεζλνχο θνηλήο
γλψκεο. πσο ππνζηεξίδεη JohnJ. McCuen, ην θέληξν βάξνπο κηαο πβξηδηθήο
ζχγθξνπζεο βξίζθεηαη ζην αλζξψπηλν πεδίν θαη ζα πξέπεη λα δνζνχλ κάρεο γηα λα
«θεξδεζνχλ» νη πιεζπζκνί απηνί. πλεπψο, ν έιεγρνο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο
ππνζηήξημεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ε εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο
ηνπ επεκβαίλνληνο θξάηνπο θαζψο θαη ε εμσηεξηθή λνκηκνπνίεζε κε ηελ ππνζηήξημε
ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο ζα απνηειέζνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο αληηθεηκεληθνχο
ζθνπνχο γηα ηελ ηειηθή επηθξάηεζε ζε κία πβξηδηθή ζχγθξνπζε (McCuen 2008).
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τρατιωτικοίςχθματιςμοίόπωσθU.S. JointForcesCommandκαι θU.S.
ArmyTrainingandDoctrineCommandχρθςιμοποιοφν«ανεπίςθμα» όρουσ όπωσ hybridwarfare, hybridthreat
(Agostino 2010).
11
Σο 2011 θ υμμαχικι Διοίκθςθ Μεταςχθματιςμοφ τουΝΑΣΟ*AlliedCommandTransformation
(ACT)+δθμιοφργθςεδφοεπιτροπζσ εργαςίασ ςτισ Βρυξζλλεσ και το Σαλίν με αποςτολι να ταυτοποιιςουν τισ
πικανζσ υβριδικζσ απειλζσ του μζλλοντοσ μζςω ενόσ πειράματοσ (που ονομαηόταν
CounteringHybridThreatsExperiment). Σα ευριματα των δφο επιτροπϊν δθμοςιοποιικθκαν ςτθν τελικι
αναφορά τθσ ACT για το 2011. Ωςτόςο λόγω οικονομικισ ςτενότθτασ και τθσ ζλλειψθσ πολιτικισ βοφλθςθσ το
ΝΑΣΟ ςταμάτθςε τoCHTενϊ ταυτόχρονα παρότρυνε τα μζλθ του να ςυνεχίςουν τθν ζρευνα για τισ υβριδικζσ
απειλζσ!!! (Bachman και Gunneriusson 2015)

πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζχκθσλα κε ηνλ JohnJ. McCuen ν
πβξηδηθφο πφιεκνο είλαη πφιεκνο ηζρχνο, επηξξνήο θαη ηδεψλ. Γηεμάγεηαη ηαπηφρξνλα
ζην θπζηθφ, πλεπκαηηθφ θαη εζηθφ πεδίν θαη ην πξνζδηνξηζηηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ
είλαη φηη δίλνληαη ζπκβαηηθέο θαη αζχκκεηξεο κάρεο αιιά θαη κάρεο «επηξξνήο»
ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα ζηνηρεία εζληθήο ηζρχνο γηα ηελ θπζηθή θαη πλεπκαηηθή
θάκςε-ππνηαγή ηνπ αληηπάινπ θαη ηελ επηξξνή ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ζηελ
δηεζλή θνηλή γλψκε, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ επηζπκεηφ ζηξαηεγηθφ ζθνπφ
(McWilliams 2009).
Οη πφιεκνη ηνλ 21ν αηψλα ζα πεξηιακβάλνπλ έλα πβξηδηθφ είδνο πνιέκνπ ζην
νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο θξαηηθήο ηζρχνο ηαπηφρξνλα κε κία
αιιεινπρία απφ επηρεηξήζεηο ζηξαηησηηθέο, αζθαιείαο, ζηαζεξνπνίεζεο θαη
αλνηθνδφκεζεο (Βond 2007).
ORussellW.Glenn ππνζηεξίδεη φηη ζηνλ πβξηδηθφ
πφιεκν ν αληίπαινο εθαξκφδεη ηαπηφρξνλα θαη πξνζαξκνζηηθά ζην επηρεηξεζηαθφ
πεδίν έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ αθελφο πνιηηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ, νηθνλνκηθψλ,
θνηλσληθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ κέζσλ θαη αθεηέξνπ έλα ζπλδπαζκφ ζπκβαηηθψλ,
αζχκκεηξσλ, θαηαζηξνθηθψλ, ηξνκνθξαηηθψλ θαη εγθιεκαηηθψλ κεζφδσλ. Δπηπιένλ
εθηηκά φηη ε πβξηδηθή απεηιή, πηζαλφηαηα, ζα απνηειείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ
θξαηηθψλ θαη κε θξαηηθψλ δξψλησλ (Dr.Glenn 2009).
Οη Jacobs θαη Lasconjarias ζεσξνχλ φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα δψζεηο έλα
αθξηβή νξηζκφ ζηελ έλλνηα ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ θαζψο ν ίδηνο ν φξνο πβξηδηθφο,
αλαθέξεηαη ζε θάηη εηεξνγελέο ζηελ πξνέιεπζε ή ηελ ζχλζεζε ηνπ ή ζε θάηη πνπ
απνηειείηαη απφ δχν δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά πνπ εθηεινχλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία.
Χζηφζν ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ ηξία ζηνηρεηα ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηνλ
πβξηδηθφ πφιεκν. Σν πξψην είλαη ε ηαπηφρξνλε κίμε θαη ρξήζε δηαθνξεηηθψλ
«εξγαιείσλ» ζε έλα επξχ θάζκα επηρεηξήζεσλ π.ρ. ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο,
ηερλνινγία, εγθιεκαηηθφηεηα, νηθνλνκηθή πίεζε, αλζξσπηζηηθά θαη ζξεζθεπηηθά κέζα,
παξαπιεξνθφξεζε,δνιηνθζνξέο,θαηαζθνπεία θ.α. ια ηα παξαπάλσ αλακηγλχνληαη
ζε έλα «αλίεξν» ζπλδπαζκφ κε απνδηνξγαλσηηθέο δπλαηφηεηεο θαη εθαξκφδνληαη σο
κέξνο κίαο επέιηθηεο ζηξαηεγηθήο πνπ κπνξεί λα πάξεη ηελ κνξθή κηαο
«θεθαιιπκέλεο» εηζβνιήο. Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη ην είδνο ησλ πβξηδηθψλ
δξψλησλ.πλήζσο είλαη κε θξαηηθνί παξάγνληεο, φπσο πνιηηνθπιαθέο, εγθιεκαηηθέο
νξγαλψζεηο ή ηξνκνθξαηηθά δίθηπα, πνπ ππνζηεξίδνληαη ππνγείσο απφ θάπνηα
θξάηε. Δίλαη φκσο πνιχ πηζαλφ θαη νξηζκέλα θξάηε λα δξάζνπλ κε πβξηδηθφ ηξφπν
φηαλ επηζπκνχλ ηελ απφθξπςε ή ηνπιαρηζηνλ ηελ κε απφδνζε ησλ πξάμεσλ ηνπο ζε
απηά. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε δξάζε ηεο Ρσζίαο ζηελ Κξηκαία θαη ηελ
Οπθξαλία. Σν ηξίην ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ πβξηδηθφ πφιεκν είλαη ην πεδίν ηεο
αληηπάξαζεζεο. ε αληίζεζε κε ηνπο ζπκβαηηθνχο πνιέκνπο ν πβξηδηθφο δελ
πεξηνξίδεηαη ζην θπζηθφ πεδίν θαζψο ε θχξηα επηδίσμε είλαη ε πνιηηηθή ππνηαγή ηνπ
αληηπάινπ δηαβξψλνληαο ηελ λνκηκφηεηα ηνπ ζε πνιιαπιά πεδία αληηπαξάζεζεο.
πλεπψο ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσλ ζηνηρεία νη Jacobs θαη Lasconjarias
δίλνπλ ηνλ παξαθάησ νξηζκφ γηα ηνλ πβξηδηθφ πφιεκν: Δίλαη κία κνξθή βίαηεο
ζχγθξνπζεο ε νπνία εκπιέθεη ηαπηφρξνλα θξαηηθνχο θαη κε παξάγνληεο, κε ηελ
ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαη κε πνιεκηθψλ κέζσλ, ηα νπνία δελ πεξηνξίδνληαη ζην θπζηθφ

πεδίν ηεο κάρεο ή ζε άιιε ζπγθεθξηκέλε θπζηθή πεξηνρή (Jacobs θαη Lasconjarias
2015).
χκθσλα κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο νη πφιεκνη ζην Ηξάθ θαη ζην Αθγαληζηάλ
ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη πβξηδηθνί, σο πφιεκνη νη νπνίνη ραξαθηεξίζηεθαλ απφ
ζηνηρεία εζληθήο ή θπιεηηθήο ζχγθξνπζεο, αληαξηνπφιεκν βαζηδφκελν ζε ηδενινγηθά
θίλεηξα, αληηπαξάζεζε θξαμηψλ θαη νξγαλσκέλν έγθιεκα. Απηά ηα ζηνηρεία ήηαλ
άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη έπαηδαλ ξφινπο
πνιιαπινχο θαη κεξηθψο αληηηηζέκελνπο κεηαμχ ηνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν
πβξηδηθφο πφιεκνο είλαη εγγελψο «δηαθξαηηθφο» θαζψο θαη ε εθάζηνηε θπβέξλεζε
αιιά θαη νη αληάξηεο ζπληεξνχληαη θαη ζηεξίδνληαη απφ δηαθξαηηθά εγθιεκαηηθά
δίθηπα, «κεηαθηλνχκελνπο» πνιεκηζηέο, λφκηκν δηεζλέο εκπφξην θαη ηελ παξέκβαζε
μέλσλ θξαηψλ θαη δηεζλψλ κε θξαηηθψλ δξψλησλ. πλήζσο ιακβάλεη ρψξα ζε
«απνηπρεκέλα» θξάηε ηα νπνία ειέγρνληαη απφ ηνπηθνχο πνιέκαξρνπο, πνπ δελ
επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή νηθνδφκεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο.
Πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ε δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ δελ απνηειεί πιένλ έλα ηερληθφ
πξφβιεκα πνπ ιχλεηαη κε ηερληθά κέζα. Ζ πνιηηηθή, πνιηηηζκηθή θαη αλζξψπηλε
δηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ έρνπλ απνθηήζεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία. Δπνκέλσο ην
πξφβιεκα είλαη πεξηζζφηεξν πνιηηηθφ παξά ζηξαηησηηθφ θαη ρξήδεη αλάινγεο
αληηκεηψπηζεο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ζε κηα πβξηδηθή ζχγθξνπζε, είλαη πνιχ πηζαλφ λα
επηθξαηήζνπλ νη πβξηδηθνί αληάξηεο θαζψο θαη κφλν ε παξνπζία ηνπο απνδεηθλχεη
ηελ απνηπρία ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο λα αληηδξάζεη απνηειεζκαηηθά αθφκα θαη
ιακβάλνληαο εμσηεξηθή βνήζεηα. Μία ηέηνηα απνηπρία απνηειεί αμηφπηζηε έλδεημε ηνπ
πφζν «απνηπρεκέλν» είλαη ην θξάηνο θαη πφζν εμαξηάηαη απφ «ζπκκάρνπο» (φπσο
ηνπηθνί πνιέκαξρνη, εγθιεκαηίεο θ.α.), νη νπνίνη είλαη εχθνια εμαγνξάζηκνη απφ ηνλ
νπνηνλδήπνηε. ε ηέηνηνπο πνιέκνπο, φπσο ζην Αθγαληζηάλ, είλαη αδχλαην λα
ληθήζεηο θαηαβάιινληαο έλα απνδεθηφ ηίκεκα (Schroefl θαη Kaufman 2015).
H αμία ηνπ ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ, απφ ηνλ
FrankHoffman, έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη δίλεη κεγάιε βαξχηεηα θαη αλαδεηθλχεη ην
ζηνηρείν ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ. Δάλ πξνζπαζήζνπκε λα
εκβαζχλνπκε ζηελ έλλνηα ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε φρη κφλν
ζηηο κνξθέο πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηφλ, αιιά θαη ζην
εχξνο ησλ δξψλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαζψο θαη ζηελ πνηθηιία ησλ ζηφρσλ πνπ
επηδηψθνληαη κέζσ απηνχ. Καηά ζπλέπεηα ε «πβξηδηθφηεηα» ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ
ζπκκεηνρή κηα κεγάιεο πνηθηιίαο κε θξαηηθψλ δξψλησλ, πνπ κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ ηξνκνθξαηψλ ή αληαξηψλ, νξγαλσκέλσλ
εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ ή θνηλσληθψλ νκάδσλ( φπσο θπιέο, εζλνηηθέο νκάδεο
θηι) θαη πνιηηηθψλ ή ηδενινγηθψλ νξγαλψζεσλ. ινη απηνί νη δξψληεο κπνξεί λα
ππνζηεξίδνληαη απξνθάιππηα ή ζπγθαιπκκέλα απφ θξάηε ή λφκηκεο επηρεηξήζεηο
(π.ρ. έλαο αμησκαηνχρνο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Αθγαληζηάλ κπνξεί λα είλαη
ηαπηφρξνλα εγέηεο κηαο θπιήο, ζξεζθεπηηθφο εγέηεο, πνιέκαξρνο, επηρεηξεκαηίαο ή
βαξφλνο λαξθσηηθψλ θαη λα ρξεζηκνπνηεί φιεο ηνπ απηέο ηηο ηδηφηεηεο γηα λα απμήζεη
ηελ δχλακε ηνπ θαη ηνλ πινχην ηνπ). Με δεδνκέλε απηή ηελ πνιππινθφηεηα νη
ζπλήζεηο κέζνδνη αληη-αληαξηνπφιεκνπ είλαη αλεπαξθείο γηα ηη δελ κπνξνχλ λα

αληηκεησπίζνπλ ηελ πνηθηινκνξθία ησλ πβξηδηθψλ δξψλησλ (Schroefl θαη Kaufman
2015).

Αίηια εμθάνιζηρ
Ση πξνθαιεί ηελ εκθάληζε πεξηζζφηεξσλ πβξηδηθψλ απεηιψλ ζε ζρέζε κε ην
παξειζφλ; Δθηφο απφ ηελ αικαηψδε πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο, ηελ αλακθηζβήηεηε
ππεξνρή ζε ζπκβαηηθφ επίπεδν ησλ Γπηηθψλ ρσξψλ θαη ην «εγρεηξίδην» Τβξηδηθνχ
πνιέκνπ πνπ «εμέδσζε» ε Hezbollah ην θαινθαίξη ηνπ 2006, ζα κπνξνχζακε λα
πνχκε, φηη εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επλνεί ηελ δεκηνπξγία πβξηδηθψλ
απεηιψλ ζπληζηά ε ιάζνο ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζαλ νη ΖΠΑ ζην Ηξάθ, ζην
Αθγαληζηάλ αθφκε θαη ζην Βηεηλάκ θαζψο δελ δφζεθε ε απαηηνχκελε βαξχηεηα ζην
«αλζξψπηλν» πεδίν αληηπαξάζεζεο. Γειαδή, κε ηηο ληθεθφξεο ζπκβαηηθέο ηνπο
επηζέζεηο νη ΖΠΑ δεκηνχξγεζαλ έλα ρανηηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ ην πεξηβάιινλ
παξείρε ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ, νη νπνίεο θάιπςαλ
ην θελφ εμνπζίαο πνπ νη ακεξηθαλνί δεκηνχξγεζαλ, πέηπραλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη παξέηεηλαλ επ΄ αφξηζηνλ ηελ ζχγθξνπζε (McCuen 2008).
Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην ISIS θαη θαηάθεξε λα θπξηαξρήζεη ζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ
Ηξάθ θαη ηεο πξίαο.
Άιινη ιφγνη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζηελ επξεία δηάδνζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ
πβξηδηθψλ ηαθηηθψλ είλαη ε πνιηηηθή νηθνλνκία, ε απμαλφκελε δπλαηφηεηα
ππνζηήξημεο ησλ αληαξηψλ απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαζψο θαη νη θαλνληζηηθνί
πεξηνξηζκνί πνπ πθίζηαληαη ζηνπο ζηξαηνχο ησλ δπηηθψλ θξαηψλ. ε φηη αθνξά ηελ
νηθνλνκία, ε παγθνζκηνπνίεζε έρεη εκπνξεπκαηνπνηήζεη θαη κεξηθψο ηδησηηθνπνηήζεη
ην αγαζφ ηεο αζθάιεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα ε θηιειεπζεξνπνίεζε έρεη κεηψζεη ηελ
ηθαλφηεηα ζπιινγήο θφξσλ απφ ηα θξάηε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα αθελφο ηελ
ακθηζβήηεζε ηνπ κνλνπσιίνπ ησλ θξαηψλ ζηελ ρξήζε ηεο νξγαλσκέλεο βίαο θαη
αθεηέξνπ ηελ αδπλακία ησλ θησρψλ θξαηψλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπο.
πλεπψο θαζίζηαηαη εχθνιε ε ακθηζβήηεζε ηεο θπξηαξρίαο ησλ θησρψλ θξαηψλ
(Schroefl θαη Kaufman 2015).

Υαπακηηπιζηικά ηος Τβπιδικού Πολέμος
Ο Τβξηδηθφο Πφιεκνο απνηειεί κία κνξθή ζχγθξνπζεο ε νπνία ακθηζβεηεί
αλνηρηά ηνλ παξαδνζηαθφ ζηξαηησηηθφ ηξφπν ζθέςεο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
είλαη ε ζπγρψλεπζε θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ κνξθψλ ηεο ζχγθξνπζεο, ε βάξβαξε
αγξηφηεηα, ν ζπλερήο απηνζρεδηαζκφο, ε αζηακάηεηε νξγαλσηηθή πξνζαξκνγή ζηηο
επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο, ε άλεπ πξνεγνπκέλνπ εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ε πνιπδηάζηαηε επηρεηξεζηαθή δηαζχλδεζε (HOFFMAN 2007,
9,29,35), πνπ ζεκαίλεη ηελ ηαπηφρξνλε θαη ζπλδπαζκέλε δηεμαγσγή ζπκβαηηθψλ,
αζχκκεηξσλ, απνδηνξγαλσηηθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ (Williamson
2009).
Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο Schroefl θαη Kaufman, νη πβξηδηθνί πφιεκνη
ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ησλ αθνινχζσλ παξαγφλησλ: Απφ πνιηηηθή
άπνςε εκπιέθνληαη θξάηε πνπ είλαη αδχλακα ή απνηπρεκέλα (φπνπ θπξηαξρνχλ
δηεθζαξκέλνη θαη ιεζηξηθνί αμησκαηνχρνη) θαη αληηκεησπίδνπλ βίαηνπο αληάξηεο. Ζ κία

ή θαη νη δχν αληίπαιεο πιεπξέο κπνξεί λα ππνζηεξίδνληαη απφ εμσηεξηθνχο
παξάγνληεο ή/θαη ηα θίλεηξα ηνπο λα είλαη ξηδνζπαζηηθά, ηδενινγηθά, ζξεζθεπηηθά ή
θνζκηθά. Μπνξεί λα είλαη ηνπηθέο ή πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο κε παγθφζκηεο
δηαζπλδέζεηο (Schroefl θαη Kaufman 2015). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο
πεξίπησζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε Ληβχε, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε
απνηπρεκέλν θξάηνο. ηελ Ληβχε απηή ηελ ζηηγκή επηθξαηεί ράνο, κε δηάθνξεο
θπιέο, ηδηραληηζηέο θαη πνιηηνθπιαθέο λα ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο. Σαπηφρξνλα
δελ ππάξρεη κία αιιά δχν «θπβεξλήζεηο», κία ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε θαη κία Ηζιακηζηηθή ζην δπηηθφ. Καη νη δχν δηαζέηνπλ επαξθή
ζηξαηησηηθή δχλακε θαη εμσηεξηθνχο ζπκκάρνπο γηα λα δηαηεξήζνπλ θαη λα
θιηκαθψζνπλ ηνλ αγψλα ηνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρψξαο (Jacobs θαη Lasconjarias
2015). Απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ζπλήζσο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ έλα ζπλδπαζκφ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη εμσηεξηθήο βνήζεηαο. Δλψ απφ ζηξαηησηηθή ζθνπηά12
ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζπλδπαζκφ ζπκβαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αληαξηνπφιεκνπ θαη
ηξνκνθξαηίαο. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνπλ κία κεγάιε εμέιημε ζηελ αλάπηπμε λέσλ
ηαθηηθψλ θαη ζηηο εμνπιηζηηθέο θαηλνηνκίεο. Ο θπβεξλνπφιεκνο απνηειεί αθφκε έλα
πεδίν αληηπαξάζεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αληάξηεο γηα πξνπαγάλδα,
ζηξαηνιφγεζε, επηθνηλσλία ελψ ην θξάηνο πξνζπαζεί λα εκπνδίζεη ηελ ρξήζε ηνπ
(Schroefl θαη Kaufman 2015).
Δπηπιένλ, έλα άιιν γλψξηζκα ησλ πβξηδηθψλ ζπγθξνχζεσλ απνηειεί ην
γεγνλφο φηη ε ππεξνρή ζε ζπκβαηηθή ηζρχ ηνπ ηζρπξνχ έλαληη ηνπ αδπλάηνπ δελ ηνπ
εμαζθαιίδεη ηελ λίθε. Απηφ ππνγξακκίδεη ηελ αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο εθαξκνγήο
ηεο αζπκκεηξίαο απφ ηνπο «ηζρπξνχο» θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη
«αδχλαηνη» θηλεηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά κέζα θαη αλζξψπνπο γηα λα μεπεξάζνπλ
ηελ πιηθή ππέξνρή ησλ αληηπάισλ ηνπο (Schroefl θαη Kaufman 2015).
ηνλ πβξηδηθφ πφιεκν ηεο ζχγρξνλεο επνρήο νη παξάγνληεο, νη νπνίνη
ραξαθηήξηδαλ ηνπο παξαδνζηαθνχο ζπκβαηηθνχο πνιέκνπο κεηαμχ θξαηψλ
απνπζηάδνπλ. Απηνί είλαη νη απνθαζηζηηθέο κάρεο, ην δεζκεπηηθφ λνκηθφ πιαίζην ηνπ
jusinbello θαη ν ππέξηαηνο ζηφρνο ηεο επίηεπμεο ηεο εηξήλεο (Schroefl θαη Kaufman
2015). Δπίζεο ν πφιεκνο κεηαμχ Hezbollah -Ηζξαήι απέδεημε φηη ν δηαρσξηζκφο
κεηαμχ θξαηηθψλ θαη κε δξψλησλ είλαη κάιινλ ηερλεηφο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, πιένλ θαζψο πθίζηαηαη κία ζρεηηθή επθνιία κεηάβαζεο απφ κία κε
θξαηηθή αζχκκεηξε ηθαλφηεηα ζε κία θξαηηθή πβξηδηθή ηθαλφηεηα (Gunneriusson
2012).
Δπηπιένλ νη πβξηδηθέο απεηιέο ελζσκαηψλνπλ έλα επξχ θάζκα πηζαλψλ
ελεξγεηψλ, φπσο ζπκβαηηθέο δπλαηφηεηεο, αζχκκεηξεο ηαθηηθέο θαη ζρεκαηηζκνχο,
ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, ρξήζε βίαο άλεπ δηαθξίζεσο, εμαλαγθαζκφ θαζψο θαη
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο νη απεηιέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηφζν απφ
θξαηηθνχο φζν θαη απφ κε θξαηηθνχο δξψληεο. Οη πνιπεπίπεδεο απηέο επηρεηξήζεηο
κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ κηα ή απφ δηαθνξεηηθέο κνλάδεο. πλήζσο
δηεπζχλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη ζην ίδην πεδίν ηεο κάρεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν
κέγηζηνο βαζκφο ζπλεξγίαο θαη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζην θπζηθφ θαη
12
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ςπρνινγηθφ πεδίν θαζψο θαη ζε φια ηα επίπεδα ηνπ πνιέκνπ. Αλ θαη ζην ζηξαηεγηθφ
επίπεδν, πνιινί πφιεκνη ηνπ παξειζφληνο πεξηείραλ ζπκβαηηθά θαη αζχκκεηξα
ζηνηρεία, εληνχηνηο απηά ηα ζηνηρεία εκθαλίδνληαλ ζε δηαθνξεηηθά ζέαηξα
επηρεηξήζεσλ ή ζε δηαθνξεηηθνχο ζρεκαηηζκνχο. ηνλ Τβξηδηθφ πφιεκν απηά ηα
ζηνηρεία ζπγρσλεχνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ίδηα δχλακε ζην ίδην ζέαηξν
επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, ελψ είλαη αιιειέλδεηα ζην επηρεηξεζηαθφ θαη ζην ηαθηηθφ
επίπεδν, κέζσ ηνπ αζχκκεηξνπ ζηνηρείνπ επηδηψθεηαη ην απνθαζηζηηθφ ρηχπεκα
ζηνλ αληίπαιν θαη φρη απιά ε παξάηαζε ηεο ζχγθξνπζεο ή ε πξφθιεζε δεκίαο
(HOFFMAN 2007).
ε αληίζεζε κε ηνπο ζχλζεηνπο πνιέκνπο, ν ζθνπφο ησλ πνιπκνξθηθψλ
επηρεηξήζεσλ ζηνλ πβξηδηθφ πφιεκν, δελ είλαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπκβαηηθή
δχλακε γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνθαζηζηηθήο λίθεο. Οη πβξηδηθνί δξψληεο επηδηψθνπλ
ηελ λίθε κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ αζχκκεηξσλ ηαθηηθψλ θαη ησλ πην ζαλάζηκσλ
δηαζέζηκσλ κέζσλ, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα πεηχρνπλ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο
ζθνπνχο. Σν απνδηνξγαλσηηθφ ζηνηρείν ζηηο πβξηδηθέο επηρεηξήζεηο δελ πξνέξρεηαη
απφ ηελ πςειή ηερλνινγία αιιά απφ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. Ζ εγθιεκαηηθφηεηα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπληεξήζεη ηελ πβξηδηθή δχλακε ή λα δηεπθνιχλεη ηελ αηαμία
θαη ηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ ζηνρνπνηεκέλνπ θξάηνπο. Έηζη νδεγνχκαζηε ζε
παξαηεηακέλεο ζπξξάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα θακθζεί ην εζηθφ θαη ε ζέιεζε ηνπ
θξάηνπο γηα ζπλέρηζε ηνπ αγψλα (HOFFMAN 2007, 30).
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη ηνλ πβξηδηθφ πφιεκν, πέξα απφ ηελ
ρξήζε αζχκκεηξσλ κέζσλ θαη κεζφδσλ, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα θίλεηξα ησλ
αληηπάισλ
δελ ζπγθιίλνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ή ηδενινγηθή
αληηπαξάζεζε. Δπηπξφζζεηα νχηε ην θξάηνο αιιά νχηε θαη νη αληίπαινη δελ
ζπληζηνχλ ζπλεθηηθνχο δξψληεο αιιά κάιινλ ραιαξά ζπλδεδεκέλεο νκάδεο
παξαγφλησλ πνπ επηδηψθνπλ ζηφρνπο κεξηθψο αληηθξνπφκελνπο. Σν θνηλσληθφ θαη
πνιηηηθφ πιαίζην είλαη πνιχπινθν θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο αλαπνηειεζκαηηθή.
Απηέο νη ζπλζήθεο είλαη απνζαξξπληηθέο γηα νπνηνλδήπνηε εμσηεξηθφ παξάγνληα
πνπ επηζπκεί λα επέκβεη. Απηφ ηζρχεη γηαηί αθφκε θαη αλ αληηκεησπίζνπλ ηηο
αζχκκεηξεο ηαθηηθέο κε αληη-αληαξηνπφιεκν (COIN13) δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ ιχζε
ζηελ πνιηηηθή αδπλακία θαη ηελ ζπλήζσο ακθηζβεηνχκελε λνκηκφηεηα ηεο ηνπηθήο
θπβέξλεζεο (SchroeflandKaufman 2015).
Δπηπξφζζεηα, νη πβξηδηθέο απεηιέο δηεπξχλνπλ ην θάζκα ησλ απεηιψλ κε έλα
ηξφπν, πνπ ε έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηφκνπ ζθέςεο ζηνλ ακπληηθφ
ζρεδηαζκφ, ζα δεκηνπξγήζεη πνιχ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο ζην κέιινλ
(Gunneriusson 2012). Καη απηφ γηαηί νη κειινληηθέο πβξηδηθέο απεηιέο ζα είλαη
νληφηεηεο ή θηλήκαηα ηα νπνία ζα αλαδεηνχλ ζπλερψο ζην πεξηβάιινλ επθαηξίεο γηα
λα απεηιήζνπλ ή λα αζθήζνπλ βία κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηελ ζέιεζε θαη ηνλ
ςπρηζκφ ησλ αληηπάισλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο
ζηφρνπο (Sadowski θαη Becker 2010).
εκαληηθφο παξάγνληαο δηεμαγσγήο πβξηδηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο
πβξηδηθνχο αληάξηεο είλαη ην ρξήκα. ζν πεξηζζφηεξα ρξήκαηα δηαθπβεχνληαη ηφζν
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πηζαλφηεξν είλαη απηνί λα εμνπιηζηνχλ κε φπια ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Απηφ ηζρχεη
γηα ηνπο θξαηηθνχο θαη κε δξψληεο θαζψο ηα ρξήκαηα δελ είλαη απαξαίηεην λα
πξνέξρνληαη απφ θάπνην θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ αιιά θαη απφ μέπιπκα ρξήκαηνο
κηαο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο. Αξθεί λα αλαθέξνπκε φηη ηα πνζά απφ ηελ
παγθφζκηα
δηαθίλεζε
λαξθσηηθψλ
ππεξβαίλνπλ
ηνπο
ζηξαηησηηθνχο
πξνυπνινγηζκνχο πνιιψλ θξαηψλ (Gunneriusson 2012).

Σακηικέρ Τβπιδικού πολέμος
Στις υβριδικές επιχειρήσεις ευρέως φάσματος του μέλλοντος θα συνυπάρχουν οι συμβατικές με τις
ασύμμετρες μεθόδους, η Μicrosoft με τις μασέτες και η τεχνολογία stealth με τους βομβιστές αυτοκτονίας.
MichaelEvans

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πβξηδηθψλ απεηιψλ θαζίζηαηαη έηη δπζθνιφηεξε αλ
ιάβνπκε ππφςε καο φηη ην κειινληηθφ πεδίν κάρεο ησλ πβξηδηθψλ πνιέκσλ ζα είλαη
ζχλζεην, πνιχπινθν θαη πνιχ πηζαλφλ λα ιακβάλεη ρψξα εληφο θαηνηθεκέλσλ
πεξηνρψλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ
πβξηδηθφ πφιεκν ζα δηεμάγνπλ επηρεηξήζεηο κέζα ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη φρη
εθηφο, θαη ε επηηπρία απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζα αμηνινγείηαη, κε θξηηήξην ηελ
επίδξαζή ηνπο ζηνλ πιεζπζκφ απηφ (Williamson 2009). Δπηπιένλ, γλσξίδνληαο φηη
ην αζηηθφ πεξηβάιινλ παξέρεη ζε απηνχο πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία αληηζηαζκίδνπλ
ηελ ζπκβαηηθή ππεξνρή ηνπ αληηπάινπ ηνπο (π.ρ. δπζρεξαίλεη ηελ ζηνρνπνίεζε,
απμάλεη ηνλ θίλδπλν ησλ παξάπιεπξσλ απσιεηψλ θηι), ζέινπλ λα ηα εθκεηαιιεπηνχλ
ζην έπαθξν. Απηέο νη αζηηθέο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο δηεμάγνληαη νη επηρεηξήζεηο,
νλνκάδνληαη
«πξνζβαιιφκελεο
πεξηνρέο»
(contestedzones)
(SCHMIDLEandHOFFMAN 2004).
Μπνξεί λα είλαη ππθλνθαηνηθεκέλεο αζηηθέο «δνχγθιεο», πνιππιεζείο
παξαιηαθέο πεξηνρέο, φπνπ ζπγθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ παγθφζκηνπ
πιεζπζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο είλαη λα
ρηππεζεί ε ζπκβαηηθή δχλακε κε ηζρπξέο θαη πνηθίιεο αζχκκεηξεο κεζφδνπο έηζη
ψζηε λα επεθηαζεί ε δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο, λα απμεζεί ην θφζηνο γηα απηή, λα
ππνλνκεπζεί ην εζηθφ θαη ε ζέιεζε γηα ζπλέρηζε ηνπ αγψλα θαη λα θαηαζηεί πνιχ
δχζθνιε ε απεκπινθή ηεο (HOFFMAN 2007, 15). Αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο
δηαπηζηψζεηο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζην Κφζζνβν, ζην Αθγαληζηάλ θαη ζην Ηξάθ νη
αζχκκεηξνη αληάξηεο πηνζεηνχλ ηαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα
αληηζηαζκίζνπλ θαη λα αθπξψζνπλ ηελ ππεξνρή ησλ ζπκβαηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηελ επηηήξεζε πεξηνρψλ. Απηφ ην
επηηπγράλνπλ εθκεηαιιεπφκελνη ηνλ «ζφξπβν» πνπ παξέρεη ην αζηηθφ πεξηβάιινλ
πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Δπηπιένλ, ε ππθλφηεηα ηνπ
πιεζπζκνχ, ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ησλ δηθηχσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπο παξέρεη
ηελ δπλαηφηεηα απφθξπςεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ δνθηκψλ ησλ
πβξηδηθψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ παξάιιεια ηνπο παξέρεη θαη πνιιαπιέο δηφδνπο
δηαθπγήο θαη θξεζθχγεηα.
Δπηπξφζζεηα, νη πβξηδηθνί αληάξηεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ηαθηηθνχο ζηξαηνχο,
δελ αλαγλσξίδνπλ ην Γίθαην ηνπ Πνιέκνπ αιιά νχηε θαη θαλέλα θαλφλα θαηά ηελ

δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ. Βαζηθή αξρή ηνπο είλαη λα κελ είλαη πξνβιέςηκνη θαη
λα βξεζνχλ ζε πιενλεθηηθή ζέζε ρξεζηκνπνηψληαο απξφζκελεο κεζφδνπο θαη
αλειεείο επηζέζεηο. Μειεηψληαο ηηο ηαθηηθέο ησλ αληηπάισλ ηνπο, νη πβξηδηθνί
αληάξηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ «ηαθηηθφ πιαγηαξηζκφ» δηαλζηζκέλν κε πβξηδηθά
ζηνηρεία, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο θαη ζε απξφβιεπηεο
κεζφδνπο. Αθφκε, δελ ζα δηζηάζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξσηφγνλεο θαη βάξβαξεο
πνιεκηθέο κεζφδνπο θαη εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηδίσμε ηνπο είλαη λα
δεκηνπξγήζνπλ ζνθ θαη δένο ζηνλ αληίπαιν ηνπο (HOFFMAN 2007, 16) θαη λα
εθκεηαιιεπηνχλ ζην έπαθξν ηελ «αιιεξγία» ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ ζηηο αλζξψπηλεο
απψιεηεο.
Οη πβξηδηθνί αληάξηεο, επεηδή έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο πξσηνβνπιίαο,
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ εθείλνη ηα πεδία, ζηα νπνία ζα αληηκεησπίζνπλ ηνπο
αληηπάινπο ηνπο. Έρνληαο επίγλσζε ηεο αδπλακίαο ηνπο λα αληηπαξαηεζνχλ κε
νξγαλσκέλα θξάηε ζην ζπκβαηηθφ πεδίν, έρνπλ εζηηάζεη ζην αλζξψπηλν πεδίν. Πνιχ
ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ επηινγή ηνπο ζπληζηά ην γεγνλφο φηη γλσξίδνπλ φηη
κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηελ ζχγθξνπζε επ΄ αφξηζηνλ. Δπηπιένλ, ε εκπεηξία έρεη
δείμεη φηη κπνξνχλ λα «ληθήζνπλ», εζηηάδνληαο ηελ πξνζπάζεηα ηνπο ζηελ κάρε
εληφο ησλ πιεζπζκψλ. Δκπιέθνληαο ηνπο πιεζπζκνχο νη πβξηδηθνί αληάξηεο
εληζρχνπλ ηελ δχλακε ηνπο θαη επεθηείλνπλ ηελ ζχγθξνπζε ρξνληθά θαη ηνπηθά,
επηδηψθνληαο λα ληθήζνπλ ζε έλα παξαηεηακέλν αληαγσληζκφ ζέιεζεο, ειπίδνληαο
φηη νη απψιεηεο θαη ην θφζηνο ηνπ ζα πξνθαιέζνπλ ηελ αληίδξαζε θαη ηεο εζσηεξηθήο
θνηλήο γλψκεο ελφο επεκβαίλνληνο θξάηνπο αιιά θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο.
Δπνκέλσο, νη ζηξαηεγηθνί θαη ηαθηηθνί αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ησλ πβξηδηθψλ αληαξηψλ
δελ είλαη κφλν λα θαηαζηξέςνπλ ηηο ζπκβαηηθέο δπλάκεηο ησλ αληηπάισλ ή λα
θαηαιάβνπλ εδάθε αιιά λα αλαιάβνπλ, λα δηαηεξήζνπλ θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ
έιεγρν ηνπ «αλζξψπηλνπ» πεδίνπ κέρξηο φηνπ ν αληίπαινο ηνπο λα θζαξεί θαη λα
εγθαηαιείςεη ηνλ αγψλα. πλεπψο φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπο ζπκβαηηθέο, αζχκκεηξεο,
πιεξνθνξηαθέο ζηφρν έρνπλ λα παξαηείλνπλ ηελ ζχγθξνπζε, λα πεηχρνπλ ηελ
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή λνκηκνπνίεζε θαη λα θζείξνπλ ηελ ζέιεζε ηνπ αληηπάινπ
γηα ζπλέρηζε ηνπ αγψλα
(McCuen 2008). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα αγψλα
επηθξάηεζεο ζην «αλζξψπηλν» πεδίν απνηεινχλ ην Ηξάθ, ην Αθγαληζηάλ, ν Λίβαλνο
(ην θαινθαίξη ηνπ 2006), ε Κξηκαία θαη ε Αλ. Οπθξαλία.

Τβπιδικοί Μασηηέρ
Έλα άιιν γλψξηζκα ησλ πβξηδηθψλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ε εκθάληζε ησλ
πβξηδηθψλ καρεηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «κεηαλάζηε». Δίλαη ηθαλνί
λα κάρνληαη κφλνη ηνπο ή σο κέιε νξγαλσκέλσλ ππξήλσλ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπο
κπνξεί λα είλαη άξηηα, ειιηπήο ή θαη αλχπαξθηε. Μπνξεί λα είλαη πνιπάξηζκνη ή θαη
νιηγάξηζκνη ζε έλα ζέαηξν επηρεηξήζεσλ. κσο, πάλσ απφ φια, είλαη πάξα πνιχ
αθνζησκέλνη ζηνλ ζηφρν ηνπο. ε αληίζεζε κε ηνπο θαλνληθνχο ζηξαηηψηεο δελ
ζηξαηνινγνχληαη, δελ εθπαηδεχνληαη θαη δελ εμνπιίδνληαη απφ θαλέλα θξάηνο. Γελ
πνιεκνχλ γηα ηελ παηξίδα ηνπο αιιά γηα θάπνηα άιια ζπκθέξνληα. ε αληίζεζε κε
ηνπο κηζζνθφξνπο ηνπ κεζαίσλα ηα θίλεηξα ηνπο δελ είλαη νηθνλνκηθά αιιά
ζξεζθεπηηθνχ θαλαηηζκνχ. ηαλ δξνπλ αηνκηθά, ζπλήζσο γίλνληαη βνκβηζηέο

απηνθηνλίαο, κε ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ ηηο κέγηζηεο δπλαηέο αλζξψπηλεο απψιεηεο
θαη λα γίλνπλ κάξηπξεο. ε ζπιινγηθή δξάζε ζπγθξνηνχλ ζαλαηεθφξεο κνλάδεο
φπσο ηα ηάγκαηα ηεο AlQaeda ζην Αθγαληζηάλ ή ηεο Hezbollah ζην Λίβαλν. Απηνί νη
«κεηαλάζηεο» καρεηέο ζηξαηνινγνχληαη ζε ηδακηά ή ζε αγνξέο απφ ην Παθηζηάλ
κέρξη ην Μαξφθν αιιά θαη απφ ξηδνζπαζηηθνχο ππξήλεο ζηελ Δπξψπε θαη ηηο Ζ.Π.Α.
Ζ επαγγεικαηνπνίεζε απηψλ ησλ καρεηψλ μεθίλεζε κε ηνπο jihadis ζην Αθγαληζηάλ
ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, φηαλ άξαβεο θαη άιινη κνπζνπικάλνη εληάρηεθαλ ζηνπο
mujahedeen γηα λα πνιεκήζνπλ ελάληηα ζηελ θαηάιεςε ηνπ Αθγαληζηάλ απφ ηελ
νβηεηηθή Έλσζε. Οη πξψηνη «κεηαλάζηεο» καρεηέο ήηαλ κέξνο ελφο δηεζλνχο
κεηψπνπ, ππνζηεξηδφκελνπ πνιηηηθά θαη πιηθά απφ ην ΝΑΣΟ θαη ηνλ Ηζιακηθφ
θφζκν. Δθεί θπζηθά ρηίζηεθαλ νη βάζεηο ηεο AlQaeda θαη ησλ Σαιηκπάλ θαη
εθπαηδεχηεθαλ ηα εγεηηθά ηνπο ζηειέρε (Schroefl θαη Kaufman 2015).
Δάλ ινηπφλ, ιάβνπκε ππφςε, απηφ ην λέν είδνο «κεηαλαζηεπηηθνχ» πβξηδηθνχ
πνιεκηζηή, ν νπνίνο ζπλήζσο είλαη ηθαλφο, εθπαηδεπκέλνο θαη έκπεηξνο ζα πξέπεη λα
αλαζεσξήζνπκε ηηο αληηιήςεηο καο πεξί ηνπ αληαξηνπφιεκνπ θαη ηεο
απνηειεζκαηηθήο ηνπ αληηκεηψπηζεο (Schroefl θαη Kaufman 2015). Απηφ γηαηί,
ζχκθσλα κε ηνλ MaoTse-tung, νη αληάξηεο είλαη ζαλ ηα ςάξηα πνπ δνπλ ζηελ
ζάιαζζα θαη «μεγιηζηξνχλ» αληιψληαο πφξνπο θαη βνήζεηα απφ ηνλ ηνπηθφ
πιεζπζκφ. Απφ ηελ άιιε ην δφγκα ηνπ αληη-αληαξηνπνιέκνπ(counterinsurgency)
απνζθνπεί λα απνζηεξήζεη απηή ηελ βνήζεηα θεξδίδνληαο ηελ ππνζηήξημε ηνπ
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ(winningheartsandminds). ηαλ φκσο αληηκεησπίδνπκε
πβξηδηθνχο αληάξηεο, ε βάζε ππνζηήξημεο δηεπξχλεηαη θαη κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη
φιν
ηνλ
κνπζνπικαληθφ
θφζκν.
Απηφ
ζπλεπάγεηαη
φηη
ε
ηαθηηθή
«winningheartsandminds» είλαη αλαπνηειεζκαηηθή γηαηί νη κεηαλαζηεπηηθνί πβξηδηθνί
πνιεκηζηέο αλαπιεξψλνπλ ην θελφ θαη επηπιένλ νη πεγέο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο
είλαη δηαθξαηηθέο, φπσο δίθηπα ιαζξεκπνξίαο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ή αθφκε
θαη θξάηε. Δπνκέλσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ν «έιεγρνο» ηνπ ηνπηθνχ
πιεζπζκνχ δελ επαξθεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ πβξηδηθψλ καρεηψλ.

Μελλονηικέρ ςβπιδικέρ απειλέρ
χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Dr. HakanGunneriusson νη ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο
πβξηδηθψλ απεηιψλ πνπ μερσξίδνπλ, είλαη νη θπβεξλναπεηιέο (cyberthreats) θαη ηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (socialmedia). Χζηφζν ππάξρνπλ θαη άιιεο
«ειπηδνθφξεο» απεηιέο πνπ κπνξεί ζην κέιινλ λα απαζρνιήζνπλ ην δηεζλέο
πεξηβάιινλ αζθαιείαο, φπσο είλαη ε λαλνηερλνινγία, ηα βηνινγηθά φπια θαη ε
Αθξηθή, σο εζηία παξαγσγήο πβξηδηθψλ απεηιψλ (Gunneriusson 2012).
ε φηη αθνξά ηηο θπβεξλναπεηιέο απνηεινχλ ηελ πην δηαδεδνκέλε θαη ηελ
θπξίαξρε κνξθή ζχγρξνλεο απεηιήο. Σα παξαδείγκαηα αθζνλνχλ: Ζ ηξηψλ
εβδνκάδσλ θπβεξλνεπίζεζε πνπ «γνλάηηζε» ηελ Δζζνλία θαη ν ηφο STUXNET πνπ
πξφζβαιιε ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ απνηεινχλ παξαδείγκαηα ζηα νπνία
πξνζβιήζεθαλ ηα εζληθά ζπκθέξνληα δχν θξαηψλ κε πνιχ ζνβαξέο ζπλέπεηεο.
Τπάξρνπλ θαη άιια παξαδείγκαηα φπσο ε πξνζπάζεηα αληηγξαθήο ηνπ πην
εμειηγκέλνπ ακεξηθαληθνχ καρεηηθνχ (JSF), νη 18.050 θαηαγεγξακκέλεο απφ ηελ
θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. θπβεξλνεπηζέζεηο θαη νη θαηαγγειίεο ηεο LockheedMartin γηα

επίκνλεο πξνζπάζεηεο παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ Πεληαγψλνπ. ια απηά θαη
άιια πνιιά, νδήγεζαλ ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε λα δειψζεη φηη ζεσξεί ηελ
θπβεξλνεπίζεζε πξάμε πνιέκνπ ζηελ νπνία δχλαηαη λα απαληήζεη κε ζπκβαηηθά
φπια! Σν πξφβιεκα αληηκεηψπηζεο ησλ θπβεξλναπεηιψλ είλαη δηηηφ θαη ζπλίζηαηαη
ζηελ απφδνζε επζπλψλ θαη ζηελ δηθαηνδνζία. Με άιια ιφγηα είλαη πνιχ δχζθνιν λα
απνδεηρζεί πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάπνηα θπβεξλνεπίζεζε αιιά αθφκε θαη αλ
πξνζδηνξηζηεί ν έλνρνο δελ ππάξρεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ απφδνζε ησλ
επζπλψλ ζε απηφλ (Gunneriusson 2012).
Αλαθνξηθά κε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, απηά απέδεημαλ ηελ ηζρχ ηνπο
θαηά ηελ «Αξαβηθή Άλνημε» θαη δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκάηαη ε ζεκαζία ηνπο.
Τπάξρνπλ δχν ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ μερσξίδνπλ: Ζ
ηαρχηεηα κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη φηη ηα εξγαιεία γηα ηελ κεηάδνζε απηή είλαη
δηαζέζηκα ζηνλ θαζέλα. Μεξηθά ρξφληα πξηλ ρξεηαδφζνπλ παλάθξηβν εμνπιηζκφ γηα
λα κεηαδψζεηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο δξφκνπο θαη πάιη δελ απεπζπλφζνπλ ζηηο
κάδεο απεπζείαο αιιά ρξεηαδφζνπλ θάπνην άιιν κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο φπσο ε
ηειεφξαζε, νη εθεκεξίδεο θηι. γηα ηελ πεξαηηέξσ δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Σψξα ε
δηαλνκή ηεο πιεξνθνξίαο είλαη άκεζε, είλαη παληνχ, είλαη ακθίδξνκε (κεηαμχ
«παξαγσγνχ» θαη «θαηαλαισηή») θαη ην θπξηφηεξν είλαη αλεμέιεγθηε. Σν γεγνλφο
απηφ έρεη επηπηψζεηο ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή ζχγθξνπζε θαζψο νπνηνζδήπνηε
αληίπαινο αθφκα θαη κε πεληρξά κέζα κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά
ζην πεδίν ησλ πιεξνθνξηψλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ
κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηνλ ζπληνληζκφ κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο
απνηειεί ε επίζεζε ζην Mumbai ηεο Ηλδίαο ην 2008. ε απηή ηελ επίζεζε νη
«ρεηξηζηέο» αζθνχζαλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ δηνίθεζε (commandandcontrol) ηεο
επίζεζεο κέζσ ησλ socialmedia (Gunneriusson 2012).
πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πνχκε, φηη ν ζπλδπαζκφο ηερλνινγίαο θαη
δηαζεζηκφηεηαο θάλεη απηέο ηηο (socialmedia) πβξηδηθέο απεηιέο ηφζν επηθίλδπλεο φζν
θαη ζνβαξέο θαζψο ν νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα εθηειέζεη πβξηδηθέο επηζέζεηο ζε
ζπλδπαζκφ κε ςπρνινγηθέο επηρεηξήζεηο, κέζσ ησλ socialmedia. Απφ ηελ άιιε νη
θπβεξλνεπηζέζεηο πξνζβάιινπλ ην θέληξν βάξνπο ηεο θνηλσλίαο καο θαζψο θάζε
θξαηηθή δπλαηφηεηα (φπσο π.ρ. ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ) κπνξεί λα αρξεζηεπζεί,
απφ απηέο (Gunneriusson 2012).

ςνέπειερ
Ζ εκθάληζε ηνπ Τβξηδηθνχ πνιέκνπ δελ ζεκαίλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ
εμάιεηςε ηνπ παξαδνζηαθνχ-ζπκβαηηθνχ πνιέκνπ απφ ην λέν είδνο. εκαηνδνηεί
φκσο ηελ εκθάληζε ελφο αθφκε παξάγνληα πνπ πεξηπιέθεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ
θαηάζηαζε θαη θάλεη αθφκε πην δχζθνιε ηελ δνπιεηά ησλ ακπληηθψλ ζρεδηαζηψλ. Οη
πβξηδηθνί αληίπαινη δελ ζα πηνζεηήζνπλ ηηο ηαθηηθέο ησλ αδπλάκσλ θαη νχηε ζα
επηρεηξνχλ απφ απνκαθξπζκέλα βνπλά. Θα ρξεζηκνπνηήζνπλ έμππλεο θαη επέιηθηεο
ηαθηηθέο, πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε θνληθφηεηα. Θα πξνζπαζήζνπλ λα
δξάζνπλ κέζα ζε ππθλνθαηνηθεκέλα αζηηθά θέληξα θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα
δίθηπα ηεο πφιεο γηα λα κελ εληνπηζηνχλ θαη γηα λα ζπληεξεζνχλ. Αληηθεηκεληθφο

ηνπο ζθνπφο δελ ζα είλαη κφλν ε παξάηαζε ηεο ζχγθξνπζεο αιιά θαη ε ήηηα ηεο
εθάζηνηε αληίπαιεο θπβέξλεζεο (HOFFMAN 2007, 43).
Ο Τβξηδηθφο πφιεκνο ζπλδπάδεη ηελ θνληθφηεηα ησλ δηαθξαηηθψλ ζπγθξνχζεσλ κε
ηνλ θαλαηηζκφ θαη ηελ παξαηεηακέλε δηάξθεηα ησλ αζχκκεηξσλ ζπγθξνχζεσλ. Ο
φξνο «πβξηδηθφο» αλαθέξεηαη θαη ζηελ νξγάλσζε-δνκή, ζηα κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη αιιά θαη ζηνλ θαηλνηφκν ηξφπν ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο. ε φηη
αθνξά ηελ νξγάλσζε νη πβξηδηθνί δξψληεο κπνξεί λα ζπλδπάδνπλ κία ηεξαξρεκέλε
πνιηηηθή δνκή κε απνθεληξσκέλνπο ππξήλεο θαη δηθηπσκέλεο ηαθηηθέο κνλάδεο. Σα
κέζα ηνπο ζα είλαη πβξηδηθά ηφζν ζην είδνο φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο. ε απηνχ
ηνπ είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο νη πβξηδηθνί δξψληεο (είηε είλαη θξάηε π.ρ. ε Ρσζία, είηε κε
θξαηηθέο νληφηεηεο π.ρ. Hezbollah, Hamas) ζα επηδηψμνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε
ζχγρξνλσλ ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ φπσο θξππηνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα
δηνηθήζεσο θαη ειέγρνπ, θνξεηά αληηαεξνπνξηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. stinger) θ.α.
Δπηπιένλ, είλαη πηζαλφλ λα εθαξκφζνπλ παξαηεηακέλν αληαξηνπφιεκν κε ελέδξεο,
απηνζρέδηνπο εθξεθηηθνχο κεραληζκνχο θαη δνινθνλίεο. Αθφκε, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κέζα πςειήο ηερλνινγίαο φπσο φπια ελαληίνλ δνξπθφξσλ,
ηξνκνθξαηία θαη θπβεξλνπφιεκνο ελαληίνλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. Μεγάια θαη ηζρπξά
θξάηε ζα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ζπγθαιπκκέλνπο θαη έκκεζνπο ηξφπνπο
επίζεζεο, φπσο εθαξκφδεη ε Ρσζία ελαληίνλ ηεο Οπθξαλίαο (HOFFMAN 2007, 28).

Hezbollah
Όσο απορροφημένος και αν είναι ένας Διοικητής από
την επεξεργασία των σκέψεων του, είναι απαραίτητο
ορισμένες φορές να λαμβάνει υπόψη και τον εχθρό!
WinstonChurchill

Ιζηοπικό ηος πολέμος ηων 33 ημεπών ζηον Λίβανο
Έλα γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ παγθφζκηα έθπιεμε ήηαλ ν 2 νο πφιεκνο ζην
Λίβαλν αλάκεζα ζηελ Hezbollah θαη ην Ηζξαήι, πνπ δηήξθεζε απφ ηελ 12ε Ηνπιίνπ
κέρξη ηελ 14ε Απγνχζηνπ ηνπ 2006. Ο πφιεκνο απηφο πξνθάιεζε ηελ
απνκπζνπνίεζε ησλ ηζξαειηλψλ ελφπισλ δπλάκεσλ πνπ κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ
ηθαλέο λα ζπληξίςνπλ νπνηαδήπνηε αξαβηθή έλνπιε δχλακε. Ζ Hezbollah δελ λίθεζε
αιιά νχηε θαη εηηήζεθε απφ ην Ηζξαήι. Σαπηφρξνλα απέδεημε, φηη ε πιήξεο ήηηα γηα
έλα αξαβηθφ ζηξαηφ πνπ αληηκεησπίδεη ην Ηζξαήι δελ είλαη αλαπφθεπθηε θαη απηφ
απνηέιεζε έλα πνιηηηθφ θαη ςπρνινγηθφ ζξίακβν γηα ηε Hezbollah θαη κία ςπρνινγηθή
ήηηα γηα ηνπο ηζξαειηλνχο.
Ζ επηηπρία ηεο Hezbollah ήηαλ απνηέιεζκα πνιπεηνχο θαη ιεπηνκεξνχο
πξνεηνηκαζίαο. πλέπεηα απηνχ ήηαλ, φηη νη επηζέζεηο θαηά ησλ ηζξαειηλψλ ήηαλ
κεζνδηθά πξνεηνηκαζκέλεο, νη καρεηέο ηεο ήηαλ θαιχηεξα εθπαηδεπκέλνη,
πεξηζζφηεξν πεηζαξρεκέλνη θαη θαιχηεξα δηνηθνχκελνη απφ πνιιέο ηαθηηθέο
δπλάκεηο, πνπ είρε αληηκεησπίζεη παιηφηεξα ην Ηζξαήι ζε πξνεγνχκελνπο πνιέκνπο.
Απηφ νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηνλ ηξφπν κε ην νπνίν ε Hezbollah αλαπηχζζεη θαη
εμειίζζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηεο ηθαλφηεηεο. Δηζάγεη λενζχιιεθηνπο, φπσο κία θξαηηθή
έλνπιε δχλακε, αλαπηχζζεη δηθφ ηεο δφγκα θαη αληαιιάζεη πξνζσπηθφ κε θξάηε ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο. εκαληηθή βέβαηα είλαη θαη ε βνήζεηα πνπ ιακβάλεη απφ ην Ηξάλ
θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ψκα ησλ Φξνπξψλ ηεο Ηξαληθήο Δπαλάζηαζεο (IRGC)14.
ηειέρε ηνπ IRGC πξαγκαηνπνηνχλ απξνεηδνπνίεηεο επηζεσξήζεηο γηα λα ειέγμνπλ
ηελ εηνηκφηεηα θαη ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ηεο Hezbollah θαζψο επίζεο θαη λα
ειέγμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ν νπιηζκφο
ηεο Σερεξάλεο (Ηζξαήι vs Xεδκπνιά:Μαζήκαηα απφ ηνλ δεχηεξν πφιεκν ηνπ
Ληβάλνπ 2012).
Ζ δηνηθεηηθή δνκή ηεο
Hezbollah παξείρε ζπγθεληξσηηθή ζρεδίαζε,
θαζνδήγεζε θαη πνιηηηθή, σζηφζν ζε ηαθηηθφ επίπεδν νη δηνηθεηέο είραλ ειεπζεξία
δξάζεο θαη πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο. Σν ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ήηαλ
πιήξσο απνθεληξσκέλν ζε επίπεδν κνλάδαο θαη ρσξηνχ. Έηζη δελ κπνξνχζε λα
πξνζβιεζεί θαη λα ηεζεί εθηφο ελεξγείαο ην δίθηπν δηνίθεζεο γηαηί νπζηαζηηθά δελ
ππήξρε δίθηπν θάζεηεο δνκήο (Νέδεο n.d.). Απηφ δπζθφιεςε πνιχ ηελ ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ηζξαειηλνχο. Δπηπιένλ, ε εγεζία ηεο Hezbollah ζπγθέληξσλε
αλαθνξέο κεηά ηηο επηρεηξήζεηο θαη πξαγκαηνπνηνχζε απελεκεξψζεηο (debriefings!)
γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη δηδαγκάησλ (lessonslearned) κε ζθνπφ ηελ
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο. Δπηπιένλ, ε εζσηεξηθή αζθάιεηα ηεο
14
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Hezbollah ήηαλ πνιχ θαιχηεξε απφ ησλ παιαηζηηληαθψλ νξγαλψζεσλ. Οη δηνηθεηέο
ησλ θιηκαθίσλ ήηαλ εθνδηαζκέλνη κε εμειηγκέλα κέζα επηθνηλσλίαο κε ηα νπνία
κπνξνχζαλ λα ππνθιέπηνπλ ηηο ζπλνκηιίεο ηζξαειηλψλ πνπ γίλνληαλ κε αζπξκάηνπο
αλαπεδνχζεο ζπρλφηεηαο(frequencyhopping) (Ηζξαήι vs Xεδκπνιά:Μαζήκαηα απφ
ηνλ δεχηεξν πφιεκν ηνπ Ληβάλνπ 2012).
ην ηαθηηθφ επίπεδν νη καρεηέο ηεο Hezbollah αξρηθά εθάξκνζαλ ηελ ηαθηηθή
ησλ Βηεηθφλγθ. Δθνξκνχζαλ απφ ηα ππφγεηα θαηαθχγηα ηνπο ρηππνχζαλ ηνλ ερζξφ
θαη κεηά εμαθαλίδνληαλ αλακεηγλπφκελνη κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ. Οη ηζξαειηλνί
ζηξαηησηηθνί εληππσζηάζηεθαλ απφ ηελ ηθαλφηεηεο απφθξπςεο θαη παξαιιαγήο, ζε
ζεκείν πνπ ζεψξεζαλ φηη νη καρεηέο ηεο Hezbollah αληέγξαςαλ ηηο ηαθηηθέο ησλ
Ηαπψλσλ ζηελ κάρε ηνπ IwoJima ζηνλ Δηξεληθφ ην 1945. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην
ζρφιην ηζξαειηλνχ αμησκαηηθνχ: «Σψξα γλσξίδνπκε φηη φηαλ βιέπνπκε 5-6 θνξκνχο
δέληξσλ λα… πεξπαηνχλ έρνπκε λα θάλνπκε κε εθηνμεπηή ππξαχισλ ηξαληθήο
πξνέιεπζεο Fajr 3 !!!» (Υεδκπνιάρ: Σαθηηθέο, νξγάλσζε θαη δπλαηφηεηεο 2006).
Δπηπιένλ ε νξγάλσζε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθέο παξαπιάλεζεο ησλ ηζξαειηλψλ, νη
νπνίεο δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ζηξαηησηηθή δενληνινγία. Γειαδή, αλαθαηέλεηκε
αληηαξκαηηθά φπια κεηαμχ ησλ νρπξσκέλσλ ζέζεσλ κε καρεηέο ηεο πνπ ήηαλ
ληπκέλνη σο Ληβαλέδνη ρσξηθνί θαη έθεξαλ ιεπθή ζεκαία. ε άιιεο πεξηπηψζεηο
ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ κεηαθνξά πνιεκηθνχ πιηθνχ αζζελνθφξα! ιεο απηέο νη
ηαθηηθέο απφθξπςεο θαη παξαπιάλεζεο δπζρέξαλαλ ηελ ζηνρνπνίεζε θαη ηηο
επηρεηξήζεηο απαγφξεπζεο ησλ ηζξαειηλψλ. Δπηπιένλ δεκηνχξγεζαλ έλα πέπιν
«νκίριεο» θαη ακθηβνιίαο ζηνπο ηζξαειηλνχο δηνηθεηέο, γηα ην αλ έπξεπε λα
πξνζβάιινπλ ή φρη ηέηνηνπο ακθηζβεηνχκελνπο ζηφρνπο (Davis 2013).
ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν νη πεξίπνπ ηέζζεξηο ρηιηάδεο ξνπθέηεο πνπ
εθηφμεπζε ε Hezbollah ζην έδαθνο ηνπ Ηζξαήι είραλ έλα θαηεμνρήλ αζχκκεηξν
απνηέιεζκα ηφζν ζην ςπρνινγηθφ επίπεδν φζν θαη ζην νηθνλνκηθφ θαζψο ε δεκηά
ζηελ νηθνλνκία ηνπ Ηζξαήι ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ
ππξαχισλ. Δπίζεο, ε ζητηηθή νξγάλσζε θαηάθεξε λα εθηνμεχζεη νξηζκέλα
νπιηζκέλα, ηξαληθνχ ηχπνπ, UAV15 ελαληίνλ ηνπ Ηζξαήι θαη αηθληδίαζε ηνλ ηζξαειηλφ
ζηξαηφ. Τπνινγίδεηαη φηη δηαζέηεη αθφκε πάλσ απφ 25 ηέηνηα ζπζηήκαηα, ηα νπνία
έρνπλ εκβέιεηα 450 ρηιηφκεηξα, θαζνδήγεζε κέζσ GPS θαη κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ
κέρξη 50 θηιά εθξεθηηθή χιε! πλεπψο απνηεινχλ έλα ηεξάζηην «πνλνθέθαιν» γηα
ηνπο ηζξαειηλνχο θαζψο κπνξνχλ λα πιήμνπλ ζηφρνπο πςειήο αμίαο ζην εζσηεξηθφ
ηεο ρψξαο (Υεδκπνιάρ: Σαθηηθέο, νξγάλσζε θαη δπλαηφηεηεο 2006).
ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν ε ιηβαλέδηθε νξγάλσζε εθάξκνζε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ
εμαλαγθαζκνχ κέζσ ηεο ηηκσξίαο. ηελ ζεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ εμαλαγθαζκφο
είλαη ην λα πεηζζεί ν αληίπαινο λα ζηακαηήζεη ή λα αιιάμεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ
πξνζαξκνδφκελνο κε βάζε ηελ αλάιπζε θέξδνπο-θφζηνπο(cost-benefitanalysis) ηεο
πξνζπάζεηάο ηνπ. ηελ νπζία ε Hezbollah πξνζπάζεζε λα εμαλαγθάζεη ηελ
ηζξαειηλή θπβέξλεζε ηηκσξψληαο ηνλ ηζξαειηλφ ιαφ κε ηηο ζπλερείο εθηνμεχζεηο
ξνπθεηψλ. Μέζσ ηνπ «πφλνπ» θαη ηεο ςπρνινγηθήο θζνξάο πνπ πξνθαινχζαλ νη
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ξνπθέηεο, πξνζπάζεζε λα πξνθαιέζεη ηνλ θφβν θαη λα θάκςεη ην εζηθφ ησλ
ηζξαειηλψλ (Davis 2013).
Δπηπξφζζεηα, ε νξγάλσζε έδσζε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ επηθνηλσληαθφ
πφιεκν θαη ζηελ πξνπαγάλδα. Καζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηα ιηβαλέδηθα
ΜΜΔ κεηέδηδαλ θαη ηα δηεζλή ην αλακεηέδηδαλ, φηη ην Ηζξαήι ρηππνχζε λνζνθνκεία,
πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο, αζζελνθφξα, ζρνιεία, ηδακηά θαη εθθιεζίεο. Απηέο νη
εηδήζεηο, πξνζβνιήο ακάρσλ θαη αδηάθξηηεο θαηαζηξνθήο ησλ ππνδνκψλ ηνπ
Ληβάλνπ, επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ δηεζλή θνηλή γλψκε απέλαληη ζην Ηζξαήι θαη έηζη
νη ηζξαειηλνί αλαγθάζηεθαλ λα δερζνχλ έλα ςήθηζκα ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα θαηάπαπζε ηνπ
ππξφο. Γηαπηζηψλνπκε φηη ε Hezbollah θαηάθεξε κε ηελ επηθνηλσληαθή ηεο
ζηξαηεγηθή λα πξνβάιιεη ην Ηζξαήι σο «εγθιεκαηία» πνιέκνπ ηελ ζηηγκή πνπ ε ίδηα
βνκβάξδηδε κε ξνπθέηεο αδηαθξίησο ηηο ηζξαειηλέο πφιεηο θαη ρξεζηκνπνηνχζε
ακάρνπο σο αζπίδεο. Απηφ απνηειεί κεγάιε επηηπρία ηεο επηθνηλσληαθήο ηεο
ζηξαηεγηθήο. Οη εηδηθνί ζεσξνχλ φηη ην Ηζξαήι έραζε ηνλ επηθνηλσληαθφ πφιεκν φρη
γηαηί ε ζηξαηεγηθή ηνπ ή νη ηερληθέο ηνπ ήηαλ αλεπαξθείο αιιά γηαηί ήηαλ
ππνρξεσκέλν λα ιέεη ηελ αιήζεηα ελψ ε Hezbollah ςεχδνληαλ. Με απηά ηα ςέκαηα ε
Hezbollah έγεηξε ηελ πιάζηηγγα πξνο ην κέξνο ηεο (Davis 2013).

ςμπεπάζμαηα από ηην δπάζη ηηρ Hezbollah
πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε Hezbollah, φληαο έλαο κε θξαηηθφο
δξσλ, ζρεδίαζε θαη εθάξκνζε θαηάιιεια επηρεηξεζηαθά θαη ηαθηηθά κέηξα γηα ηελ
επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ηεο ζθνπψλ. Απηέο νη ηερληθέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
ηερλνινγία πνπ ηηο ππνζηήξηδε, αηθληδίαζαλ, φρη κφλν ηνπο Ηζξαειηλνχο αιιά ηελ
παγθφζκηα θνηλφηεηα θαη έγεηξαλ ηελ πιάζηηγγα ησλ εληππψζεσλ πξνο ην κέξνο ηεο
επηθέξνληαο έλα ζνβαξφ πιήγκα ζηελ αμηνπηζηία ησλ Ηζξαειηλψλ ελφπισλ
δπλάκεσλ . Κάηη πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο ε κάρε ησλ εληππψζεσλ ήηαλ ην
ίδην θξίζηκε φζν θαη ε κάρε ζην θπζηθφ πεδίν (HOFFMAN 2007, 39).
Χζηφζν είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθν, δχζθνιν θαη πηζαλφλ ιάζνο, λα
ραξαθηεξίζνπκε ηα θξάηε σο παξαδνζηαθέο ή ζπκβαηηθέο δπλάκεηο θαη ηνπο κε
θξαηηθνχο δξψληεο σο εγγελψο αζχκκεηξνπο. Καη απηφ γηαηί νη κειινληηθέο
ζπγθξνχζεηο ζα παξνπζηάδνπλ έλα πνιχπινθν θαη πνιπζχλζεην θάζκα
ζηξαηεγηθψλ θαη δνκψλ, φπσο απνδείρζεθε θαη ην θαινθαίξη ηνπ 2006 ζηελ
ζχγθξνπζε κεηαμχ Hezbollah θαη Ηζξαήι. Μέζα ζε κία πεξίνδν 34 εκεξψλ ε
Hezbollah θαηάθεξε λα ζνθάξεη ηελ ηζξαειηλή θνηλή γλψκε θαη λα πξνθαιέζεη ηελ
θαηάπιεμε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ επέδεημε
ελαληίνλ ησλ ηζξαειηλψλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Ζ ζχγθξνπζε απηή δελ απνηειεί κία
αλσκαιία αιιά ηνλ πξνάγγειν ησλ κειινληηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Δίλαη, ίζσο, ην πην
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δηεμαγσγήο ζχγρξνλνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ απφ κε
θξαηηθφ δξψληα θαη απνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα κε θξαηηθψλ δξψλησλ γηα κειέηε θαη
εθκεηάιιεπζε ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ ησλ αληηπάισλ ηνπο
(HOFFMAN 2007).
πγθεθξηκέλα, ε Hezbollah επέδεημε ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ζρεδφλ φισλ ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ: ζπκβαηηθφ νπινζηάζην, αζχκκεηξεο δπλάκεηο,
ηαθηηθέο αληαξηνπφιεκνπ, ςπρνινγηθέο επηρεηξήζεηο, ηξνκνθξαηία αθφκε θαη

εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. ια απηά, κε ηελ ππνζηήξημε κίαο πνιπδηάζηαηεο
νξγάλσζεο ηθαλήο λα ελζσκαηψλεη, λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ζπληνλίδεη επηηπρψο
δηαθνξεηηθέο κνλάδεο, νκάδεο ή ππξήλεο ζπγθξνηψληαο κία κεγάιε ελσκέλε δχλακε
(Jacobs θαη Lasconjarias 2015).
Ζ δξάζε ηεο επηβεβαηψλεη κία αλαδπφκελε ηάζε πξνο ηνλ Τβξηδηθφ πφιεκν
θαη ππνγξακκίδεη ηνπο δπλεηηθνχο θηλδχλνπο. Απέδεημε φηη θαιά εθπαηδεπκέλνη θαη
πνιχ πεηζαξρεκέλνη ππξήλεο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ επί ίζνηοφξνηο
ζχγρξνλνπο ζπκβαηηθνχο ζηξαηνχο κε έλα κίγκα πβξηδηθήο ηαθηηθήο, πνπ
πεξηιακβάλεη αληαξηνπφιεκν θαη ηερλνινγία, εθαξκνδφκελν ζε ππθλνθαηνηθεκέλα
αζηηθά θέληξα. ε απηή ηελ αληηπαξάζεζε ε Hezbollah επέδεημε κία αμηνζεκείσηε
ηθαλφηεηα κειέηεο ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ, επηλφεζεο θαη εθαξκνγήο αληηκέηξσλ
ελάληηα ζηελ ππεξνπιία ησλ ηζξαειηλψλ ελφπισλ δπλάκεσλ (IDF) θαη απνδφκεζεο
ηεο «άηξσηεο» εηθφλαο ησλ ζχγρξνλσλ θξαηηθψλ ζηξαηψλ. Σα δηδάγκαηα απηήο ηεο
ζχγθξνπζεο απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο παγθνζκίσο απφ θξαηηθνχο θαη κε
δξψληεο (π.ρ. ε πξία αλαθνίλσζε πσο ε επηηπρία ηεο Hezbollah είλαη άμηα κειέηεο).
Με ή ρσξίο θξαηηθέο «ρνξεγίεο» ε καρεηηθή ηθαλφηεηα ησλ εμηξεκηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ απμάλεηαη ζπλερψο ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχληαη πνιιά θίλεηξα ζηα
θξάηε γηα λα πηνζεηήζνπλ κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο δηεμαγσγήο ησλ πνιεκηθψλ ηνπο
επηρεηξήζεσλ (HOFFMAN 2007, 8).
Βέβαηα, ζε θάζε πφιεκν ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο αζπκκεηξία, ε νπνία επλνεί
έλαλ απφ ηνπο αληηπάινπο. ην ζπγθεθξηκέλν πφιεκν, ε αλαπάληερα κεγάιε
αζπκκεηξία, νθείιεηαη αθελφο ζηηο πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο ηεο Hezbollah θαη
αθεηέξνπ ζηελ αθέιεηα θαη ζηελ έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο ηνπ Ηζξαήι. Δπνκέλσο ην
πβξηδηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο ζχγθξνπζεο είρε λα θάλεη κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ερζξνχ.
Σν δίδαγκα απηνχ ηνπ πνιέκνπ (lessonlearned) είλαη, φηη o φξνο πβξηδηθφο δελ έρεη
θακία ζρέζε κε ηα ηερλεηά φξηα δηάθξηζεο κεηαμχ πνιέκνπ ρακειήο ή πςειήο
έληαζεο θαζψο ηα ππεξβαίλεη (Gunneriusson 2012).
Αμίδεη λα ππνγξακκηζζεί φηη ην πξαγκαηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Hezbollah δελ
ήηαλ ε ηερλνινγία αιιά ε δπλαηφηεηα ηεο λα θάλεη νξγάλσζε κάρεο, πξνεηνηκαζία
ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ηαθηηθψλ ηεο ελάληηα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ερζξφ, ηνπ νπνίνπ ηηο
αδπλακίεο είρε κειεηήζεη δηεμνδηθά, θαηαθέξλνληαο λα αλαηξέζεη ηα ηερλνινγηθά
πιενλεθηήκαηα ηνπ. Ζ ηαθηηθή ησλ δηεζπαξκέλσλ ππξήλσλ (cells), ε εθπαίδεπζε θαη
ε επηκνλή ηνπο απέδσζε γηαηί απέδεημαλ φηη ήηαλ πξφζπκνη λα εκπιαθνχλ ζηελά κε
ηηο Ηζξαειηλέο έλνπιεο δπλάκεηο (ΗDF) πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πξνθαιέζνπλ δεκηά
αθφκε θαη αλ απηφ ζήκαηλε κεγάιεο απψιεηεο γηα ηνπο ίδηνπο. ληαο πνιχ
πεηζαξρεκέλνη, θαιά εθπαηδεπκέλνη θαη δηεζπαξκέλνη νη ππξήλεο (cells) πνιέκεζαλ
ελαληίνλ κηαο ζχγρξνλεο ζπκβαηηθήο δχλακεο ρξεζηκνπνηψληαο κία κίμε
αληαξηνπφιεκνπ θαη ηερλνινγίαο ζε ππθλνθαηνηθεκέλα αζηηθά θέληξα,
επηδεηθλχνληαο κία εληππσζηαθή επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. Δθκεηαιιεχζεθαλ
πιήξσο ηα αζηηθά θέληξα δεκηνπξγψληαο ελέδξεο, απνθεχγνληαο ηνλ εληνπηζκφ θαη
θαηαζθεπάδνληαο ηζρπξέο ακπληηθέο ζέζεηο ζε κεγάιε εγγχηεηα κε ηνπο άκαρνπο.
Αθφκε θαη νη Ηζξαειηλνί απξφζπκα παξαδέρζεθαλ φηη νη καρεηέο ηεο Hezbollah ήηαλ
επίκνλνη, εθπαηδεπκέλνη θαη αδχλαηνλ λα ζπιιεθζνχλ θαζψο αλακηγλχνληαλ κε ην
άκαρν πιεζπζκφ. Γεληθά, ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πεηζαξρίαο ππξφο θαη ηεο

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ήηαλ πνιχ πςεινηέξα απφ ην αλακελφκελν (HOFFMAN
2007, 39).
Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ ηαθηηθή ηεο
Hezbollah, θαίλεηαη φηη απηή κειέηεζε θάζε ζηξαηησηηθή ελέξγεηα θαη ηαθηηθή ησλ
ηζξαειηλψλ απφ ην 2002 θαη αλέπηπμε έλα δφγκα θαη έλα ηξφπν δξάζεο,
πξνζαξκνζκέλν πάλσ ζηνλ αληίπαιν ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ δεκηνπξγήζεη
πξφβιεκα. ηφρνο ηεο δελ ήηαλ λα ληθήζεη αιιά λα απνδείμεη φηη κπνξεί λα επηβηψζεη
θαη δελ κπνξεί λα εμνπδεηεξσζεί πιήξσο απφ ην Ηζξαήι. Με απηφ ηνλ ηξφπν
επηηπγράλεη ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζην ηξαπέδη ησλ δηα
πξαγκαηεχζεσλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ζηφρσλ (Υεδκπνιάρ: Σαθηηθέο,
νξγάλσζε θαη δπλαηφηεηεο 2006).

Ρωζία
Η πραγματική ιδιοφυΐα βρίσκεται στην ικανότητα να αξιολογείς
αβέβαιες, επικίνδυνες και αντικρουόμενες πληροφορίες.
WinstonChurchill

Διζαγωγή
χκθσλα κε φζα είδακε ,νη πβξηδηθέο απεηιέο ελζσκαηψλνπλ έλα επξχ θάζκα
πηζαλψλ ελεξγεηψλ, φπσο ζπκβαηηθέο δπλαηφηεηεο, αζχκκεηξεο ηαθηηθέο θαη
ζρεκαηηζκνχο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, ρξήζε βίαο άλεπ δηαθξίζεσο, εμαλαγθαζκφ
θαζψο θαη εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλ θαη έρεη δεκηνπξγεζεί ε εληχπσζε, φηη ε
ρξήζε ηνπο είλαη απνθιεηζηηθφ «πξνλφκην» ησλ κε θξαηηθψλ δξψλησλ, θάηη ηέηνην
δελ ηζρχεη. Οη απεηιέο απηέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηφζν απφ κε θξαηηθνχο, φζν
θαη απφ θξαηηθνχο δξψληεο, επεηδή απνηεινχλ κία πνιχ ειθπζηηθή επηινγή. Απηφ
ζπκβαίλεη γηαηί νη πβξηδηθέο απεηιέο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο εχινγεο άξλεζεο
(plausibledeniability) φηαλ νη δηεζλείο πνιηηηθέο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ κία
εκθαλήο επέκβαζε θαη επηδηψθεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο δπζθνιίαο απφδνζεο ηνπο
ζηνπο πξαγκαηηθνχο ππαίηηνπο. Γειαδή, είλαη πνιχ πηζαλφ νξηζκέλα θξάηε, θπξίσο
κεγάια θαη ηζρπξά, λα δξάζνπλ κε πβξηδηθφ ηξφπν, φηαλ επηζπκνχλ ηελ απφθξπςε ή
ηνπιαρηζηνλ ηελ κε απφδνζε ησλ πξάμεσλ ηνπο ζε απηά (Woo 2015).
Υαξαθηεξηζηηθφηαην παξάδεηγκα απνηειεί ε δξάζε ηεο Ρσζίαο ζηελ Κξηκαία θαη ηελ
Αλαηνιηθή Οπθξαλία.
Ζ νπθξαληθή θξίζε απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε γεσπνιηηηθή αιιαγή ζηελ
Δπξαζία απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηα ηέιε ηνπ 1991. Ζ
πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο θαη ε ππνλφκεπζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ηεο Οπθξαλίαο
έζεζαλ ππφ ακθηζβήηεζε ην κεηαςπρξνπνιεκηθφ πεξηβάιινλ αζθαιείαο.Ζ ξσζηθή
ζπκπεξηθνξά απνηειεί απφηνθν ηεο παξαδνζηαθήο αληίιεςεο πεξί ηεο ξσζηθήο
«ζθαίξαο επηξξνήο» θαη ηεο «επζχλεο» ή αθφκε θαη ηνπ «δηθαηψκαηνο» επέκβαζεο
πνπ έρεη ην Κξεκιίλν ζην εγγχο ηνπ πεξηβάιινλ. Αλ θαη νη δηαδηθαζίεο πξνζρψξεζεο
ηεο Οπθξαλίαο ζην ΝΑΣΟ έρνπλ «παγψζεη» απφ ην 2010, απηφ πνπ ελεξγνπνίεζε
ηα «αληαλαθιαζηηθά» ηεο Ρσζίαο ήηαλ ε πξνζέγγηζε Δπξσπατθήο Έλσζεο-Οπθξαλίαο.Ζ πνιχ πηζαλή κεηακφξθσζε ηνπ «αδειθνχ έζλνπο» ή ηεο «κηθξήο Ρσζίαο»
(φπσο απνθαιείηαη ε Οπθξαλία) απφ ηελ «ήπηα» ηζρχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δελ
ζα κπνξνχζε λα γίλεη πνηέ απνδεθηή απφ ην Κξεκιίλν (ReisingerandGolts 2014).
Δθηφο φκσο απφ ηελ δηεθδίθεζε ηεο Οπθξαλίαο ην Κξεκιίλν επηδηψθεη αθελφο λα
εκπνδίζεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ειέγμεη ηνπο ελεξγεηαθνχο
αγσγνχο θαη αθεηέξνπ λα δηαζπάζεη ην κέησπν ησλ Γπηηθψλ θξαηψλ ελαληίνλ ηεο
(HunterandPernik 2015).
Δίλαη απνιχησο ζαθέο φηη Ρσζία είρε πξνεηνηκαζηεί απφ πξηλ γηα ηηο
επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ηνπ δπηηθνχ ηεο γείηνλα, πξνβιέπνληαο ηελ πξφζεζε ησλ
νπθξαλψλ λα απνδεζκεπηνχλ απφ ηελ ξσζηθή ζθαίξα επηξξνήο θαη λα πξνζρσξήζνπλ ζηελ αληίζηνηρε επξσπατθή.Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ Κξεκιίλνπ βαζίζζεθε ζηα
δηδάγκαηα (lessonslearned) πνπ απνθφκηζε ε ξσζηθή εγεζία απφ ηνλ πφιεκν ζηελ
Σζεηζελία θαη ηελ Γεσξγία.Με βάζε απηέο ηνπ ηηο εκπεηξίεο, ην Κξεκιίλν ηειεην-

πνίεζε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ θαη εθζπγρξφληζε ηηο έλνπιεο δπλάκεηο (Karagiannis
2014).Ζ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο απέδεημε φηη ην Κξεκιίλν εθάξκνζε ην θαηάιιειν
κίγκα πνιηηηθψλ, δηπισκαηηθψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ κέζσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζεη έλα ηκήκα ηεο νπθξαληθήο επηθξάηεηαο αζθψληαο ηελ ειάρηζηε
δπλαηή πίεζε. Δπηπιένλ,πέηπρε λα αλαβαζκίζεη ηελ εηθφλα ηεο Ρσζίαο, σο ηελ πην
ηζρπξή πεξηθεξεηαθή δχλακε ηεο Δπξαζίαο (Woo 2015).
ε αδξέο γξακκέο ην ξσζηθφ ζρέδην πξνέβιεπε ηα εμήο: Αξρηθά ζπγθέληξσζε
κεγάινπ φγθνπ δπλάκεσλ ζηα ζχλνξα κε ηελ Οπθξαλία γηα επίδεημε δπλάκεσο κε
ηαπηφρξνλε κπζηηθή δηείζδπζε εηδηθψλ δπλάκεσλ ζην νπθξαληθφ έδαθνο. Ζ επφκελε
θάζε αθνξνχζε ηελ ππνζηήξημε ησλ δπλάκεσλ ησλ απηνλνκηζηψλ κε ηελ απνζηνιή
νπιηζκνχ θαη πξαθηφξσλ πνπ ζα δξνχζαλ σο εθπαηδεπηέο-θαζνδεγεηέο ησλ
απηνλνκηζηψλ.ην ηέινο άκεζε αιιά ζπγθαιπκκέλε εηζβνιή θαη πξνζάξηεζε ηεο
Κξηκαίαο (Reisinger θαη Golts 2014).
Ζ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο, ε απεηιή ρξήζεο ζηξαηησηηθήο βίαο θαη ε
ππνζηήξημε ησλ απηνλνκηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ Αλ. Οπθξαλία αλέδεημαλ ηελ
αδπλακία ηεο Γχζεο θαη ηνπ ΝΑΣΟ λα αληηδξάζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ επηζεηηθή
ξσζηθή πνιηηηθή. Σν ΝΑΣΟ εκθαλίδεηαη απξφζπκν λα αληηδξάζεη κε έλα πην ζζελαξφ
ηξφπν, απνθαιχπηνληαο κία πνιηηηθή αζπκθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ.Ζ
αζπκθσλία απηή νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε απφ ηελ Ρσζία αιιά
θαη ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο ην άξζξν 5, ην νπνίν
επηηξέπεη ηελ ζπιινγηθή απηνάκπλα κφλν ζε πεξίπησζε επίζεζεο ζε θάπνην κέινο
ηεο ζπκκαρίαο. Σα γεγνλφηα ηνπ 2014 έρνπλ επαλαθέξεη ηελ Ρσζία ζην πξνζθήλην
σο ηνλ ηζρπξφηεξν πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα. Ζ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο πξέπεη λα
ζεσξείηαη ηεηειεζκέλν γεγνλφο θαη απίζαλν λα αλαηξαπεί (Gunneriusson 2012).
Απφ ηελ άιιε, ε Οπθξαλία είλαη ήδε κία δηραζκέλε ρψξα,κε ηηο εζληθέο νκάδεο
λα πνιεκνχλ κεηαμχ ηνπο θαη βαδίδεη ζηα ρλάξηα ηεο πξψελ Γηνπγνζιαβίαο κε φηη
απηφ ζπλεπάγεηαη, αλαθνξηθά κε ηελ ελδερφκελε αλζξσπηζηηθή θαηαζηξνθή πνπ
κπνξεί λα ππνζηεί. Χζηφζν, απηή αθξηβψο, ε πξννπηηθή ελφο ελδερφκελνπ εκθπιίνπ
πνιέκνπ, ίζσο λα απνκάθξπλε ην ελεδερφκελν κηαο απξνθάιππηεο ζηξαηησηηθήο
επέκβαζεο. Ίζσο γηα απηφ ηνλ ιφγν ην Κξεκιίλν επέιεμε λα πνιεκήζεη δηα
αληηπξνζψπσλ ρξεζηκνπνηψληαο κπζηηθνχο πξάθηνξεο,κηζζνθφξνπο θαη παξαζηξαηησηηθέο νξγαλψζεηο γηα λα θάλνπλ ηελ «βξψκηθε» δνπιεηά (Gunneriusson
2012).

Σα κίνηηπα ηηρ πωζικήρ επέμβαζηρ
Ο πξφεδξνο VladimirPutin, πξνθιεηηθά, εηζέβαιε ζηελ Κξηκαία θαη επελέβεη
ζηξαηησηηθά ζηελ Αλ. Οπθξαλία ην 2014. Γεκηνπξγείηαη επνκέλσο ην εξψηεκα:
Μήπσο δελ ππνιφγηζε ζσζηά ηηο ζπλέπεηεο ησλ ξσζηθψλ ελεξγεηψλ θαη ην κέγεζνο
ησλ αληηδξάζεσλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο; Ζ απάληεζε είλαη φρη. Γελ έθαλε ιάζνο.
Αληηζέησο κε ηηο ελέξγεηεο δεκηνχξγεζε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα
επέκβεη ζηελ Οπθξαλία θαη επηπιένλ επαλαπξνζδηφξηζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
δηεμάγεηαη ν πφιεκνο ηνλ 21ν αηψλα, δειαδή ηνλ πβξηδηθφ ηξφπν (Woo
2015).Δπηπιένλ πέηπρε ηνλ ζηξαηεγηθφ ηνπ ζθνπφ, πνπ ήηαλ ε πξνζάξηεζε ηεο

Κξηκαίαο θαη ε αλαθνπή ηεο πξνζέγγηζεο Οπθξαλίαο-Δπξσπαηθήο Έλσζεο, ρσξίο λα
έξζεη ζε πνιεκηθή αληηπαξάζεζε κε ην ΝΑΣΟ (Johnson 2015).
Γελ είλαη απνιχησο ζαθέο ην αλ ε Μφζρα είρε πξνεηνηκάζεη ηελ επέκβαζε
ζηελ θξηκατθή ρεξζφλεζν ή απιά άδξαμε ηελ επθαηξία πνπ ηεο παξνπζηάζηεθε. Σν
ζίγνπξν είλαη φηη ππήξραλ ζρεηηθά ζρέδηα θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ άκεζε
θηλεηνπνίεζε ησλ παξαζηξαηησηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη απφ ηα θαηαηγηζηηθά γεγνλφηα
(θαηαιήςεηο θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ, πνιηνξθία νπθξαληθψλ βάζεσλ θ.α.) ηα νπνία
αηθληδίαζαλ εληειψο φρη κφλν ηελ νπθξαληθή θπβέξλεζε αιιά θαη ηηο θπβεξλήζεηο
ησλ Γπηηθψλ ρσξψλ θαη ην ΝΑΣΟ(Karagiannis 2014). ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε
αζηξαπηαία αληίδξαζε ηνπ Κξεκιίλνπ νθείιεηαη ζε νξηζκέλνπο ιφγνπο, πνπ είλαη νη
εμήο:
α.
Ζ ξσζηθή εγεζία κπνξεί λα «θνβήζεθε» φηη ε αλαηξνπή ηνπ
νπθξαλνχ πξνέδξνπ Yanukovych κπνξνχζε λα απνηειέζεη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε
γηα ηελ ξσζηθή αληηπνιίηεπζε. Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο, φηη ε ξσζηθή
θνηλσλία έρεη αιιάμεη θαη φηη ε κεζαία ηάμε ηεο επηζπκεί πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θαη
πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε, ίζσο ε ζηξαηησηηθή επέκβαζε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
επίδεημε δπλάκεσο θαη ππγκήο θαη σο πξνεηδνπνίεζε πξνο ηελ εζσηεξηθή
αληηπνιίηεπζε, φηη ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο θαηά ηνπ Κξεκιίλνπ δελ ζα γίλνπλ
αλεθηέο(Karagiannis 2014).
β.
Ζ πξφζεζε ηεο Μφζραο λα ζηείιεη έλα κήλπκα
απνθαζηζηηθφηεηαο ζε φιν ηνλ θφζκν: « Ζ Ρσζία „επέζηξεςε‟ θαη ηα ακεξηθαληθά
γεσπνιηηηθά πξσηεία δελ ζα είλαη πιένλ αδηακθηζβήηεηα». Γηα απηφ θαη ε
πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ΔΔ-Οπθξαλίαο δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη αλεθηή θαζψο
ζεσξήζεθε επέκβαζε ηεο Γχζεο ζηνλ «δσηηθφ» ρψξν ηεο Ρσζίαο(Karagiannis
2014).
γ.
Ζ δεκηνπξγία ηεο Δπξαζηαληθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο ην 2011
δεκηνχξγεζε κία αληίζεζε νηθνλνκηθψλ θαη γεσπνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζε
απηή θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Δπξαζηαληθή Έλσζε αξηζκεί ηξία κφλν κέιε
(Ρσζία, Λεπθνξσζία θαη Καδαθζηάλ ) θαη θηινδνμεί λα επεθηαζεί. Δπνκέλσο ε
επέθηαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηα αλαηνιηθά (π.ρ. Οπθξαλία) ζα ηεο
ζηεξνχζε πηζαλά κειινληηθά κέιε(Karagiannis 2014).
δ.
Σέινο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ε ζεκαζία ηεο θξηκατθήο
ρεξζνλήζνπ απφ ζηξαηησηηθή άπνςε. Ζ θαηνρή ηεο δίλεη ζηελ Μφζρα ηελ
δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηηο ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Μαχξε ζάιαζζα θαη λα
παξαθνινπζεί ηηο ακεξηθαληθέο βάζεηο ζηελ Βνπιγαξία θαη ηελ Ρνπκαλία. Δπηπιένλ ε
πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο κεηαηξέπεη ηελ ζάιαζζα ηνπ Αδφθ ζε ξσζηθή ιίκλε θαη
επεθηείλεη ηελ ξσζηθή αθηνγξακκή θαηά εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα. πλεπψο ε αμία ηεο
Κξηκαίαο είλαη πνιχ κεγάιε θαη ην Κξεκιίλν δελ ζα
κπνξνχζε λα ηελ
αγλνήζεη(Karagiannis 2014).

Υαπακηηπιζηικά πωζικού ςβπιδικού πολέμος
Δίλαη πξνθαλέο πσο ε ζχγθξνπζε ζηελ Οπθξαλία δελ είλαη ζπλεζηζκέλε. Οη
ξψζνη ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξηαθφ πφιεκν, θπβεξλνπφιεκν, αληαξηνπφιεκν,
ηξνκνθξαηία θαη παξαζηξαηησηηθέο νξγαλψζεηο γηα ηελ θιηκάθσζε θαη ηελ ζπλέρηζε

ηεο ζχγθξνπζεο. Σαπηφρξνλα, ε ξσζηθή εγεζία δελ δεζκεχεηαη απφ ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ην Γηεζλέο Γίθαην, ζηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ θπξίαξρσλ
θξαηψλ, γηαηί απιά δελ αλαγλσξίδεη επηζήκσο φηη πθίζηαηαη ηέηνηνπ είδνπο
ζχγθξνπζε. Σελ δπλαηφηεηα απηή ηελ παξέρεη, ην είδνο ηνπ δηεμαγφκελνπ πνιέκνπ,
πνπ είλαη ν πβξηδηθφο πφιεκνο. πγθεθξηκέλα ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε Ρσζία
δηεμαγάγεη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηελ ππνζηήξημε κε θξαηηθψλ δξψλησλ, φπσο
είλαη νη παξαζηξαηησηηθέο θαη νη εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ δξνπλ ζηελ Αλ.
Οπθξαλία, ελψ ηαπηφρξνλα αξλείηαη νπνηαδήπνηε ζρέζε καδί ηνπο. Απφ ηηο
νξγαλψζεηο απηέο άιιεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθθνβηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ θαη άιιεο
γηα δνιηνθζνξέο θξαηηθψλ ππνδνκψλ. Απηέο είλαη ελέξγεηεο, πνπ έλα θξάηνο δελ ζα
κπνξνχζε λα θάλεη,ηνπιάρηζηνλ επίζεκα, απξνθάιππηα θαη ρσξίο θφζηνο, θαζψο ην
θξάηνο δεζκεχεηαη απφ ηελ πλζήθε ηεο Γελεχεο, ηελ πλζήθε ηεο Υάγεο, ην Γίθαην
ησλ Δλφπισλ πγθξνχζεσλ θαη ηηο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο κε άιια θξάηε.Με αιιά
ιφγηα απηέο νη νξγαλψζεηο θάλνπλ φιε ηελ «βξψκηθε δνπιεηά» (Woo 2015).
Ο ξσζηθφο πβξηδηθφο πφιεκνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξία ζηνηρεία. Πξψηνλ, ε
ξσζηθή πξνζέγγηζε ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ
καθξνρξφληα εκπεηξία ηνπ ξψζνπ πξνέδξνπ VladimirPutin, σο πξάθηνξα ηεο KGB.
Γεχηεξνλ, ε Ρσζία δελ εθάξκνζε γηα πξψηε θνξά πβξηδηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Οπθξαλία. Έρεη δηεμαγάγεη ζην παξειζφλ πβξηδηθνχ ηχπνπ επηρεηξήζεηο ζηελ Γεσξγία
θαη ζηελ Τπεξδλεηζηεξία. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη νη πβξηδηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ
Οπθξαλία δελ κπφξεζαλ λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηεο, φπσο απηέο ζηελ Γεσξγία θαη
ζηελ Τπεξδλεηζηεξία, ιφγσ ηεο κεγάιεο ηνπο θιίκαθαο. Καη ηξίηνλ ην ξσζηθφ «παξάδεηγκα» έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ αληίιεςε φηη ε επξεία ρξήζε επηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ε νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιεο επθαηξίεο
πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο (Woo 2015).
ηνηρεία ηεο ξσζηθήο πβξηδηθήο πξνζέγγηζεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην
παξειζφλ απφ κπζηηθέο ππεξεζίεο, φπσο ε CIA ζηηο εθζηξαηείεο ηεο ελαληίνλ ηεο
ρηιηαλήο θπβέξλεζεο ηνπ SalvadorAllende, ησλ Sandinistas ζηελ Νηαξάγνπα θαη ηνπ
Castro ζηελ Κνχβα. Απηή είλαη κία ηαθηηθή ζθηψδνπο ζχγθξνπζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ ζπγθάιπςε, ππεθθπγή θαη δηγισζζία. Απηή είλαη φκσο θαη ε «αιθαβήηα» ηνπ
VladimirPutin, ν νπνίνο έρεη γαινπρεζεί κέζα ζηελ θαηαζθνπεία, ηελ αληη-θαηαζθνπεία, ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηελ πξνπαγάλδα, ηνλ εμαλαγθαζκφ, ηελ παξαπιεξνθφξεζε, ηελ πιαζηνγξαθία θαη ηελ «ηαρπδαθηπινπξγία» (Woo 2015).

Σο δόγμα «Gerasimov»
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν JohnJ. McCuen ππνζηεξίδεη πσο ην θέληξν
βάξνπο κηαο πβξηδηθήο ζχγθξνπζεο βξίζθεηαη ζην αλζξψπηλν πεδίν θαη ζα πξέπεη λα
δνζνχλ κάρεο γηα λα «θεξδεζνχλ» νη αληίζηνηρνη πιεζπζκνί. πλεπψο, ν έιεγρνο θαη
ε εμαζθάιηζε ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ε εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε
ηεο θνηλήο γλψκεο ηνπ επεκβαίλνληνο θξάηνπο θαζψο θαη ε εμσηεξηθή λνκηκνπνίεζε
κε ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο ζα απνηειέζνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο
αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο γηα ηελ ηειηθή επηθξάηεζε ζε κία πβξηδηθή ζχγθξνπζε. Ζ
ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα είρε ππνγξακκηζηεί θαη απφ ηνλ Αξρεγφ ηνπ
Γεληθνχ Δπηηειείνπ ησλ Ρσζηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηνλ ηξαηεγφ

ValeryGerasimov, o νπνίνο ην 2013 είρε δειψζεη φηη: « Οη κέζνδνη ησλ ζπγθξνχζεσλ
έρνπλ αιιάμεη θαη ηψξα πιένλ πεξηιακβάλνπλ ηελ επξεία ρξήζε πνιηηηθψλ,
νηθνλνκηθψλ, πιεξνθνξηαθψλ, αλζξσπηζηηθψλ θαη κε ζηξαηησηηθψλ κέηξσλ. ια
απηά ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξσζνχλ κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ
πιεζπζκνχ ζε ξφιν „πέκπηεο‟ θάιαγγαο θαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε „ζπγθαιπκκέλεο‟
έλνπιεο δχλακεο……… Ζ πνιεκηθή πξνπαξαζθεπή δελ μεθηλά κεηά ηελ θήξπμε ηνπ
πνιέκνπ, αιιά απαξαηήξεηε εμειίζζεηαη πνιχ πξηλ απηή» (Woo 2015).
Με απηέο ηνπ ηηο δειψζεηο ν ξψζνο Α/ΓΔΔΘΑ νπζηαζηηθά ζθηαγξάθεζε ην λέν
δφγκα δξάζεο ηεο Ρσζίαο ζηελ Οπθξαλία, ην επνλνκαδφκελν δφγκα Gerasimov.
Απηφ πξνβιέπεη ηελ ρξήζε φισλ ησλ πηζαλψλ κέζσλ, θηλεηηθψλ ή κε, ζε έλα
ζπλδπαζκέλν ηξφπν κε ζθνπφ λα κπεξδέςεη, λα αηθληδηάζεη, λα αθηλεηνπνηήζεη θαη
ηειηθά λα ληθήζεη ηνλ αληίπαιν. Με απηφ ην δφγκα επηδηψθεηαη ε επηθξάηεζε ρσξίο
ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζπκβαηηθψλ δπλάκεσλ (Jacobs θαη Lasconjarias 2015).
Αλαιπηηθά ην δφγκα απηφ πεξηιακβάλεη:
α.
Σελ έλαξμε ζηξαηησηηθψλ ελεξγεηψλ απφ έλνπιεο νκάδεο απφ
ηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο.
β.
Δπηρεηξήζεηο, ρσξίο άκεζε εκπινθή, απφ πνιχ επέιηθηεο
έλνπιεο νκάδεο.
γ.
Τπνλφκεπζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ κέζσ
ηεο ηαρείαο θαηαζηξνθήο θξίζηκσλ ζηξαηησηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ππνδνκψλ.
δ.
Μαδηθή ρξήζε φπισλ αθξηβείαο, εηδηθψλ δπλάκεσλ, ξνκπνηηθήο
θαη φπισλ ιέηδεξ κε ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή παξαζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ.
ε.
Σαπηφρξνλε πξνζβνιή ησλ ερζξηθψλ δπλάκεσλ ζε φιν ην
βάζνο ηηο πεξηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ.
ζη.
Έλνπιε αληηπαξάζεζε ζε φιν ην θπζηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ
πεδίν.
δ.
Δθαξκνγή αζχκκεηξσλ θαη κε γξακκηθψλ κέζσλ.
ε.
Γηνίθεζε θαη έιεγρνο ησλ δπλάκεσλ κέζσ ελφο ελνπνηεκέλνπ
πιεξνθνξηαθνχ πεξηβάιινληνο.
Αλ θαη ε ζπλδπαζκέλε ρξήζε φισλ ησλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ δελ απνηειεί θαηλνηνκία, ε αλάιπζε ηνπ Gerasimov
ππνδειψλεη ηελ ξσζηθή αληίιεςε φηη κία πνηνηηθά αλψηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα
επηηπγράλεηαη κε θάπνηεο εθιεπηπζκέλεο δηαδηθαζίεο. Απηφ γίλεηαη απμάλνληαο ηελ
βαξχηεηα ησλ κε ζηξαηησηηθψλ κέηξσλ έλαληη ησλ ζηξαηησηηθψλ ελψ ε ηαπηφρξνλε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πνιιαπιαζηάδεη ην απνηέιεζκα (Johnson 2015).
Με βάζε ην δφγκα «Gerasimov» oη επηηειείο ηνπ ξσζηθνχ Γεληθνχ
Δπηηειείνπ ηξαηνχ επεμεξγάζηεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηξαηησηηθψλ ελεξγεηψλ,
νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε ηηο πβξηδηθέο ηαθηηθέο θαη θαηέιεμαλ ζηηο εμήο πξνηάζεηο ζε φηη
αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Οπθξαλία:
α.
Να ζρεδηαζζνχλ-εθαξκνζηνχλ ζπγθαιπκκέλεο θαη έκκεζεο
ελέξγεηεο.
β.
Να δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην πιεξνθνξηαθφ πεδίν.
πγθεθξηκέλα πξνέβιεςαλ ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο πιεξνθνξηαθήο εθζηξαηείαο
θαη πξφηεηλαλ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ππνινίπσλ ελεξγεηψλ κε βάζε απηή.

γ.
Δθαξκνγή ηεο ζνβηεηηθήο «maskirovka». Γειαδή εμαπάηεζε ηνπ
αληηπάινπ θαζψο νη επίζεκα δεισκέλνη ζηφρνη λα απνθξχπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο
επηδηψμεηο ηνπ Κξεκιίλνπ.
δ.
Αλαβάζκηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλνξγαληζκψλ ηνπ ξσζηθνχ θξάηνπο.
ε.
Γηνίθεζε θαη έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ έλα ελνπνηεκέλν
θπβεξλεηηθφ φξγαλν, ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ αληηπξφζσπνη απφ φιεο ηηο
θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο-νξγαληζκνχο (Johnson 2015).

Ρωζικέρ ςβπιδικέρ επισειπήζειρ
H εθαξκνγή πβξηδηθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ Ρσζία ζηελ Κξηκαία θαη ηελ Αλ.
Οπθξαλία παξείρε ζηελ ξσζηθή πνιηηηθή εγεζία κέγηζηε ηαθηηθή επειημία θαη
ηαπηφρξνλα ηελ δπλαηφηεηα κε αλάιεςεο ησλ επζπλψλ ηεο. Οη ξσζηθέο πβξηδηθέο
επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πξνπαγάλδα, ηηο θπβεξλνεπηζέζεηο, ηελ
«maskirovka», ηελ ρξεζηκνπνίεζε παξαζηξαηησηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ζχγρξνλνπ
εμνπιηζκνχ (Woo 2015).Πξηλ αλαιχζνπκε φκσο ηηο πβξηδηθέο επηρεηξήζεηο ηεο
Μφζραο, ζα αλαθεξζνχκε ζην ξσζηθφ «αθήγεκα16» ην νπνίν απνηέιεζε ηνλ
ππιψλα πάλσ ζηνλ νπνίν ζηεξίρζεθε ε ξσζηθή πβξηδηθή ζηξαηεγηθή.

STRATEGIC OBJECTIVE:
Keeping Ukraine under control - securing strategic territories by
incorporating them within the borders to back down now

(Major) TACTIC:
Hybrid warfare

Propaganda
Cyber attack

Weapons
The Militants

Figure 2. Russia’s Strategy, Tactics and Means in the Ukraine Crisis (Woo 2015)

Σο ρωςικό αφήγημα
Σν ξσζηθφ αθήγεκα αληαλαθιάηαη ζε επίζεκα πνιηηηθά έγγξαθα17 θαη
ζηεξίρζεθε κε λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, φπσο ν λφκνο γηα ηνπο «ζπκπαηξηψηεο» 18
πνπ δνπλ ζην εμσηεξηθφ. Δδψ ζα πξέπεη λα ηνληζζεί, φηη ε αληίιεςε πεξί
ζπκπαηξησηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο ζε απηή ζηεξίδεηαη ε Μφζρα γηα λα
«λνκηκνπνηήζεη» ην θαζήθνλ ηεο ρψξαο, λα πξνζηαηεχζεη ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ
εμσηεξηθνχ απφ νηηδήπνηε απεηιεί ηα δηθαηψκαηα ηνπο ή ηελ δσή ηνπο(NATO
STRATCOM 2014). Σν αθήγεκα ηνπ Κξεκιίλνπ πεξηιακβάλεη νξηζκέλα θπξίαξρα
ζέκαηα φπσο:
16

Σο αφιγθμα προτρζπει τουσ ανκρϊπουσ να αξιολογοφν καταςτάςεισ με ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο μζςα από
ζνα πρίςμα ςυγκεκριμζνων αξιϊν ι μφκων. υνικωσπαρζχειμίαξεκάκαρθδιάκριςθμεταξφ «καλοφ» και
«κακοφ».
17
ΌπωστοForeignPolicyReview(2007) καιτοStateSecurityReview(2009).
18
The Federal law on the Russian Federation’s State Policy on Compatriots Living Abroad

α.
Ζ αληηπαξάζεζε ηνπ Ρσζηθνχ ιαβηθνχ Οξζφδνμνπ πνιηηηζκνχ
κε ηελ δηεθζαξκέλε θαη παξαθκάδνπζα Δπξψπε. Αλαθέξεηαη δειαδή ζε κία
ζχγθξνπζε πνιηηηζκψλ. Ζ ζεσξία ηεο ζχγθξνπζεο ησλ πνιηηηζκψλ ηνπ
SamuelHuntington ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ ξσζηθή πνιηηηθή ειίη γηα λα ραξάμεη κία
δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνλ Γπηηθφ θαη ζηνλ Οξζφδνμν Αλαηνιηθφ
πνιηηηζκφ(NATO STRATCOM 2014). Απνθνξχθσκα απηήο ηεο ξεηνξηθήο απνηέιεζε
ε πεξίθεκε νκηιία ηνπ VladimirPutin ζην Μφλαρν ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007, φπνπ
θαηεγφξεζε ηηο Ζ.Π.Α. φηη επηβάιινπλ ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη
εθπαηδεπηηθέο ηνπο αξρέο ζε άιια έζλε(Karagiannis 2014).Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ
ξσζηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ ε Ρσζία, ε Οπθξαλία θαη ε Λεπθνξσζία απνηεινχλ
ηνπο ηξεηο ππιψλεο ηνπ ιαβηθνχ Οξζφδνμνπ Πνιηηηζκνχ θαη κνηξάδνληαη θνηλέο
αμίεο, πνιηηηζκφ, ηζηνξία θαη θπξίσο αλαγλσξίδνπλ ηελ ηζηνξηθή ξσζηθή
ππεξνρή(NATO STRATCOM 2014).
β.
Ζ Οπθξαλία ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέινο γηα ηνλ
19
Δπξαζηαληζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο Δπξαζηαληθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο, αθξηβψο
φπσο ζεσξείηαη θαη αλαπφζπαζην κέινο ηνπ Οξζφδνμνπ ιαβηθνχ πνιηηηζκνχ. Οη
επξαζηαληζηέο ζεσξνχλ φηη ε Οπθξαλία απνηειεί έλα πεδίν κάρεο, φπνπ ην θαιφ θαη
ην θαθφ κάρνληαη γηα ηελ επηξξνή θαη πσο νη Γπηηθνί (ΝΑΣΟ-ΔΔ-Ζ.Π.Α.) ζέινπλ λα
ηελ απνζπάζνπλ απφ ηελ Δπξαζία(NATO STRATCOM 2014).
γ.
Πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηνπ «Ρσζηθνχ Κφζκνπ», ν νπνίνο
ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο ιάβνπο ηεο Αλαηνιήο, ππνλνψληαο φηη Ρψζνη θαη
Οπθξαλνί απνηεινχλ ην ίδην έζλνο, κε ηαπηφρξνλε φκσο αλαγλψξηζε ηεο ξσζηθήο
ππεξνρήο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη δειψζεηο ηνπ Οξζφδνμνπ Παηξηάξρε ηεο Ρσζίαο
Κχξηιινπ: «Σα έζλε πνπ δνπλ ζηελ ηζηνξηθή ξσζηθή πεξηνρή ζα πξέπεη λα ληψζνπλ
φηη αλήθνπλ ζε έλα θνηλφ πνιηηηζκφ θαη λα αληηιακβάλνληαη ηνλ «Ρσζηθφ θφζκν» σο
έλα ζρέδην πνπ ππεξβαίλεη ηα ζχλνξα». Δπίζεο δήισζε φηη: «….ηηο ρψξεο ηνπ
Ρσζηθνχ θφζκνπ ηηο ελψλεη ε θνηλή ξσζηθή γιψζζα, ν θνηλφο πνιηηηζκφο θαη ε θνηλή
ηζηνξηθή κλήκε». Απηφο ν «Ρσζηθφο θφζκνο» δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη ρσξίο λα
πεξηιακβάλεη ηελ Οπθξαλία(NATO STRATCOM 2014).
δ.
Ζ πξνβνιή ησλ Οπθξαλψλ σο έλα ςεπδνέζλνο νη νπνίνη δελ
κπνξνχλ λα θπβεξλήζνπλ ηελ ρψξα ηνπο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ επηθξάηεηα ηνπο.
Παξά ην γεγνλφο φηη ζπρλά ξψζνη πνιηηηθνί αλαθέξνληαη ζηνπο νπθξαλνχο σο
αδειθφ έζλνο, ε αδειθφηεηα απηή ζπλεπάγεηαη κία απζηεξή ηεξαξρία φπνπ ηα
δηθαηψκαηα ησλ νπθξαλψλ γηα απηνδηάζεζε αγλννχληαη δελ πθίζηαληαη. Σαπηφρξνλα,
ε ξσζηθή πξνπαγάλδα θαιιηεξγεί έλα θφκπιεμ θαησηεξφηεηαο ζηνπο νπθξαλψλ, ην
νπνίν έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ ζνβηεηηθή επνρή, φηαλ ηα νπθξαληθά ζεσξνχληαλ κία
αγξνηηθή θαη ρσξηάηηθε δηάιεθην ελψ ηα ξσζηθά ε γιψζζα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο
δηαλφεζεο(NATO STRATCOM 2014).
ε.
Ζ επίθιεζε ηνπ Μεγάινπ Παηξησηηθνχ Πνιέκνπ ελαληίνλ ηνπ
λαδηζκνχ θαη ε ζπζρέηηζε ηνπ λαδηζκνχ κε απηνχο πνπ αλέηξεςαλ ηνλ πξφεδξν
19

Ευραςιανιςμόσ: πολιτικό κίνθμα που πιςτεφει ότι θ Ρωςία ζχει μοναδικι ταυτότθτα και επομζνωσ πρζπει να
ακολουκιςει πορεία ανάπτυξθσ διαφορετικι από τθν Δφςθ. Επιπλζον πιςτεφει ότι θ Ρωςία πρζπει να ελζγχει
τθν ενδοχϊρα τθσ Ευραςίασ, που περιλαμβάνει τθν Κεντρικι Αςία και τον Καφκαςο.

ΒίθηνξΓηαλνπθφβηηο, ηνπο νπνίνπο πξνβάιεη σο λαδηζηέο, θαζίζηεο θαη αληηζεκίηεο
πνπ απεηινχλ ηνπο θαηνίθνπο ξσζηθήο θαηαγσγήο. Σαπηφρξνλα θαιιηεξγεί ηνλ θφβν
ζην ξσζφθσλν πιεζπζκφ ηεο Οπθξαλίαο, φηη ε λέα θαζηζηηθή θπβέξλεζε ζα
δεκεχζεη ηηο πεξηνπζίεο ηνπ, ζα αζθήζεη βία θαη ζα απαγνξεχζεη ηελ ρξήζε ηεο
ξσζηθήο γιψζζαο(NATO STRATCOM 2014).
ζη.
Ο ηζρπξηζκφο φηη ε Γχζε είλαη δηαζπαζκέλε. Ζ πξνζπάζεηα
δηάζπαζεο ηεο Γχζεο, κέζσ ηνπ ξσζηθνχ αθεγήκαηνο, είλαη αμηνζεκείσηε. Δζηηάδεη
ζην λα πξνβάιιεη ηελ Γχζε σο άηνικε θαη αλίθαλε λα αληηθξνχζεη ην αθήγεκα ηεο
Μφζραο. Γηα λα ην πεηχρεη ρξεζηκνπνηεί ηα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ζ.Π.Α. Γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηεί ηελ
ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο Γεξκαλίαο γηα λα ηελ αλαγθάζεη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ
ζηάζε ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο ΔΔ. Ο VladimirPutin γλσξίδεη θαιά ηα δηαθνξεηηθά
ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηεο ΔΔ ζε φηη αθνξά ηελ Ρσζία θαζψο θαη ηελ δπζθνιία ηνπο
λα ζπκθσλήζνπλ ζε κία θνηλή ζέζε. Δπίζεο ε Μφζρα πξνζπαζεί λα δηαζπάζεη ηνλ
ππεξαηιαληηθφ δεζκφ κεηαμχ Ζ.Π.Α. θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξεη ηα δχν
κέξε ζε αληίζεζε. Δπηπιένλ ην ξσζηθφ αθήγεκα παξνπζηάδεη ην δίδπκν Ζ.Π.Α.-Δ.Δ.
σο αδχλακν θαη αλππφιεπην ζε κία πξνζπάζεηα λα επεξεάζεη ηηο αλαδπφκελεο
νηθνλνκίεο φπσο απηέο ησλ BRICS. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα ππνζηεξηρζνχλ ελεξγά
νη ελέξγεηεο ηνπ Κξεκιίλνπ αιιά αθφκε θαη ε δηαηήξεζε νπδεηεξφηεηαο απφ απηέο ηηο
ρψξεο εμππεξεηεί ηα ζρέδηα ηεο Μφζραο(NATO STRATCOM 2014). Δπηπιένλ ε
Δζληθή ηξαηεγηθή Αζθαιείαο ηνπ 2009 δειψλεη φηη ην ΝΑΣΟ απνηειεί απεηιή γηα ηα
ξσζηθά ζπκθέξνληα θαη ηα ζρέδηα ηνπ γηα επέθηαζε κέρξη ηα ξσζηθά ζχλνξα είλαη
απαξάδεθηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πξνζέγγηζε ηεο Οπθξαλίαο κε ην ΝΑΣΟ ή ηελ ΔΔ
πξέπεη
λα
εκπνδηζηεί
κε
θάζε
ηξφπν(NationalSecurityStrategyoftheRussianFederationto 2020 2009).Ο ίδηνο ν
VladimirPutin έρεη δειψζεη φηη: « ..ε δηεχξπλζε ηνπ ΝΑΣΟ απνηειεί άκεζε απεηιή γηα
ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο καο…»(Karagiannis 2014).
δ.
Σέινο, ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο ζηνηρείν ηνπ ξσζηθνχ
αθεγήκαηνο, απνηειεί ε πξνζπάζεηα ηεο Ρσζίαο λα παξνπζηάζεη φιεο ηηο ελέξγεηέο
ηεο σο «поzakonu» δειαδή απνιχησο λφκηκεο θαη ζχκθσλεο κε ην Γηεζλέο Γίθαην.
ηελ πξνζπάζεηα ηεο απηή ρξεζηκνπνηεί θαη εξκελεχεη ην Γηεζλέο Γίθαην θαηά ην
δνθνχλ. Ζ «λνκηκνπνίεζε» απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ
αθεγήκαηνο γηαηί δηεπθνιχλεη ην Κξεκιίλν λα θάλεη έθθιεζε ζην εζσηεξηθφ θνηλφ,
ζηνπο «ζπκπαηξηψηεο» ζην εμσηεξηθφ θαη αθφκε ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα
πξνβάιινληαο ηελ εηθφλα κίαο λνκνηαγνχο Ρσζίαο. Δμίζνπ ζεκαληηθή ήηαλ ε
ππνθίλεζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ «λφκηκε» απηνδηάζεζε ηεο Κξηκαίαο θαη ε
ηαπηφρξνλε παξφηξπλζε γηα ηελ δηεμαγσγή παξφκνησλ δεκνςεθηζκάησλ θαη ζηελ
Αλ. Οπθξαλία, φπσο θαη ην γεγνλφο φηη ε λέεο εγεζίεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ δήηεζαλ
ηελ ξσζηθή βνήζεηα θαη επέκβαζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθε έλα «πέπιν»
λνκηκφηεηαο γηα ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο(NATO STRATCOM 2014).
Ζ Μφζρα ππνζηεξίδεη φηη νη ελέξγεηεο ηεο είλαη ζχκθσλεο κε ην Γηεζλέο Γίθαην
θαη γηα άιινπο δχν ζεκαληηθνχο ιφγνπο:
α.
ληαο κφληκν κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ ζέιεη λα πξνβάιιεη ηνλ εαπηφ ηεο σο ππεξαζπηζηή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ.

Δπηπιένλ ε Ρσζία είλαη ππνζηεξηθηήο ηεο αξρήο ηεο κε αλάκημεο ζηα εζσηεξηθά
ελφο θπξίαξρνπ θξάηνπο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν επηζπκνχζε ηελ λνκηθή δηθαηνιφγεζε ηεο
πξνζάξηεζεο ηεο Κξηκαίαο, έηζη ψζηε λα κελ θαλεί αλαθφινπζε. Ζ έκθαζε πνπ
δφζεθε ζηελ «λνκηκφηεηα» ησλ ελεξγεηψλ ηεο απνδεηθλχεη ηελ ζεκαζία πνπ δίλεη ε
Ρσζία ζηελ δηεζλή ηεο εηθφλα.
β.
Ζ λνκηκφηεηα ηεο επέκβαζεο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη ζηε
ξσζηθή θπβέξλεζε ζην λα πεξηνξίζεη ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο κειινληηθψλ
νπθξαληθψλ
δηεθδηθήζεσλ
ζην
Δπξσπατθφ
Γηθαζηήξην
Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ(Karagiannis 2014).
Ο ρωςικόσ πληροφοριακόσ «Blitzkrieg»20
Ο SACEUR πηέξαξρνο PhillipBreedlove δήισζε: «….ε Ρσζία εθάξκνζε
ζηελ Οπθξαλία ηνλ πην θαηαπιεθηηθφ «θεξαπλνβφιν» πιεξνθνξηαθφ πφιεκν
(informationwarfarebliitzkrieg)πνπ έρνπκε πνηέ δεη ζηελ ηζηνξία ησλ πιεξνθν-ξηαθψλ
πνιέκσλ….» (MunichSecurityReport 2015). Σαπηφρξνλα, ελψ ε ξσζηθή
πξνπαγάλδα ιεηηνπξγεί ζην 100%, ε Οπθξαλία δελ δηαζέηεη δηεζλή θσλή θαη ζέζε. Ζ
Ρσζία θάιπςε απηφ ην πιεξνθνξηαθφ θελφ πξνβάιινληαο ην αθήγεκα πνπ
εμππεξεηεί ηα γεσπνιηηηθά ζπκθέξνληα ηνπ Κξεκιίλνπ, παξνπζηάδνληαο ηελ
νπθξαληθή θπβέξλεζε σο θαζηζηηθή πνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ησλ ζπκπαηξησηψλ
(απηνλνκηζηψλ) ζηελ Αλ. Οπθξαλία θαη πξνσζψληαο ηελ ηδέα φηη ε Οπθξαλία δελ
είλαη πξαγκαηηθφ θξάηνο. Σαπηφρξνλα,ζχκθσλα κε ηνλ VladimirSocor, εθαξκφδεη ηνλ
ιεγφκελν «ζηαηηθφ πφιεκν» (positionalwar), πνπ δηεμάγεηαη απφ ζηαηηθέο ζρεδφλ
ζέζεηο, ρσξίο ηελ πξνψζεζε δπλάκεσλ, αλ θαη απηή, φπσο ππνλλνείηαη, ζα
αθνινπζήζεη. Δπηπξφζζεηα,νη ξψζνη παξεκπφδηζαλ ζπζηεκαηηθά ηελ επηζηξάηεπζε
θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ νπθξαληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Ο ίδηνο, ν VladimirPutin,
θαηεγφξεζε ην Κίεβν φηη ζηέιλεη ζηξαηηψηεο ζην κέησπν γηα λα γίλνπλ «δσνηξνθή»
θαη θάιεζε φινπο ηνπο νπθξαλνχο πνιίηεο πνπ είλαη ζε ειηθία επηζηξάηεπζεο λα
βξνπλ αζθαιέο θαηαθχγην ζηελ Ρσζία. Σελ ίδηα ζηηγκή ηα ξσζηθά ηειενπηηθά
θαλάιηα κεηέδηδαλ φηη ε νπθξαληθή επηζηξάηεπζε έρεη απνηχρεη παηαγσδψο, φηη ην
νπθξαληθφ κέησπν είλαη αζηαζέο θαη παξφηξπλαλ ηνπο νπθξαλνχο λα απηνκνιήζνπλ
ζηελ Ρσζία (Woo 2015).
Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ξσζηθήο πξνπαγάλδαο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
α.
Παξαθνινχζεζε ησλ ΜΜΔ θαη ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηβάιινληνο.
β.
πλερήο αλαδήηεζε γηα αδπλακίεο ηνπ αληηπάινπ θαη επθαηξίεο
εθκεηάιιεπζεο ηνπο.
γ.
Γξαζηεξηνπνίεζε κέζσ ηεο ρξήζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ φισλ
ησλ κέζσλ.
δ.
Δθκεηάιιεπζε θάζε επθαηξίαο πνπ ππνζηεξίδεη ην ξσζηθφ
αθήγεκα (Buyny 2015).
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Ο όροσ «Blitzkrieg» αναφζρεται ςε μία ςφοδρι ςτρατιωτικι εκςτρατεία που αποςκοπεί ςτθν
αποδιοργάνωςθ των εχκρικϊν δυνάμεων και ςτθν επίτευξθ ταχείασ νίκθσ. Χρθςιμοποιικθκε για να
περιγράψει τθν ςτρατθγικι των Γερμανϊν κατά τον ϋΒ ΠΠ.

Ζ πεξίπησζε ηεο Κξηκαίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπζηεκαηηθή παξαπιεξνθφξεζε απφ ην ηαθηηθφ επίπεδν κέρξη ηνλ ίδην ηνλ ξψζν πξφεδξν. Σν Κξεκιίλν
ππεξέβαιιε εαπηφλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πείζεη ηελ δηεζλή θνηλφηεηα φηη δελ
εκπιέθεηαη ζηελ νπθξαληθή θξίζε. Σα παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ φηη έλα θξάηνο,
φπσο ε Ρσζία, πνπ δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, κπνξεί λα εμαπνιχζεη
πβξηδηθφ πφιεκν ελαληίνλ άιισλ θξαηψλ, φπσο ε Οπθξαλία, πνπ δελ δηαζέηνπλ
αληίζηνηρα κέζα. Απηφ έγηλε ηδηαηηέξσο αληηιεπηφ, απφ ην ηεξάζηην ράζκα δπλακηθήο
κεηαμχ Ρσζίαο θαη Οπθξαλίαο ζηνλ ηνκέα ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο
(Gunneriusson 2012).
Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο ξσζηθέο πβξηδηθέο επηρεηξήζεηο έπαημε ν ςπρνινγηθφο
παξάγνληαο θαζψο κε ηελ άζθεζε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο ςπρνινγηθήο πίεζεο
εμαιείθεηαη ε αλάγθε γηα απξνθάιππηε ρξήζε βίαο θαη πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ
ρξεζηκνπνίεζε παξαζηξαηησηηθψλ νκάδσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιέο (π.ρ.
δνιηνθζνξέο). Γηα απηφ ηνλ ιφγν νη ςπρνινγηθέο επηρεηξήζεηο έηπραλ ελδειερνχο
κειέηεο θαη πξνεηνηκαζίαο απφ ηνπο επηηειείο ηνπ Κξεκιίλνπ. Οη ζηφρνη ησλ ξσζηθψλ
ςπρνινγηθψλ επηρεηξήζεσλ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηελ εζσηεξηθή ξσζηθή
θνηλή γλψκε, ηελ δηεζλή θνηλή γλψκε θαη βέβαηα ηνλ ηνπηθφ νπθξαληθφ πιεζπζκφ
ζηηο πεξηνρέο ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. ηε δηεζλή θνηλή γλψκε πξνβιήζεθε ε
«εηθφλα» ησλ λφκηκσλ ξσζηθψλ πξάμεσλ θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο αδηθίαο πνπ
έγηλε επί Khrushchev ην 1954 κε ηελ παξαρψξεζε ηεο Κξηκαίαο ζηελ Οπθξαλία. Σν
ίδην επηρείξεκα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ εζσηεξηθή θνηλή γλψκε. Σαπηφρξνλα
δεκηνπξγήζεθε ε «εηθφλα» κηαο παξάλνκεο, θαζηζηηθήο νπθξαληθήο θπβέξλεζεο κε
ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο θξάζεο ε «ρνχληα ηνπ Κηέβνπ». Απηή ε εηθφλα
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηα ηξία αθξναηήξηα ζηφρνπο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ εξγαιείν
ςπρνινγηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην βήκα ην πκβνχιηνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν ξψζνο πξέζβεο γηα λα θαηεγνξήζεη ηελ Οπθξαλία
θαη ηηο Γπηηθέο ρψξεο σο ππεχζπλεο γηα ηελ θιηκάθσζε θαη γηα ηελ δεκηνπξγία
θιίκαηνο έληαζεο. Αλαθνξηθά κε ην εζσηεξηθφ θνηλφ, ζε απηφ θαιιηεξγείηαη
ζπζηεκαηηθά ε αίζζεζε ηεο ςπρξνπνιεκηθήο δπηηθήο απεηιήο κε ηελ ρξήζε
αλαλεσκέλσλ θιηζέ, φπσο νη «επγεληθνί άλζξσπνη» (ελλνψληαο ηα ξσζηθά
ζηξαηεχκαηα πνπ δξνπλ ζηελ Αλ. Οπθξαλία), ε εβαζηνχπνιε είλαη «ε πφιε ηεο
ξσζηθήο δφμαο», ε βνήζεηα ζηνπο «αδειθνχο» καο ζηελ Αλ. Οπθξαλία, ε «ξσζηθή
ζιαβηθή ελφηεηα» θ.α. Καη βέβαηα δελ πξέπεη λα ππνηηκεζεί ε ρξήζε ηνπ
ζξεζθεπηηθνχ ζηνηρείνπ ζηελ επηθνηλσληαθή εθζηξαηεία, πνπ πξνβάιιεη ηελ
δεκηνπξγία ηνπ «ξσζηθνχ νξζφδνμνπ ζηξαηνχ» ζην Donbas,ν νπνίνο απνηειείηαη
απφ πξαγκαηηθνχο πηζηνχο (ρσξίο λα αλαθέξεηαη βέβαηα ην φηη πεξηιακβάλεη
ηζεηζέλνπο θαη άιινπο κνπζνπικάλνπο) πνπ κάρνληαη ελάληηα ζηνπο θαζνιηθνχο
νπθξαλνχο(Kravchenko 2015).
Κυβερνοεπιθέςεισ
Οη ηαθηηθή ηεο Ρσζίαο αλαθνξηθά κε ηνλ θπβεξλνπφιεκν έρεη εληζρχζεη ηελ
«χπνπιε» θαη πξνπαγάλδα θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο. Ο ζθνπφο ησλ ξσζηθψλ
επηρεηξήζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν ήηαλ λα δηαθνπεί ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο
λνκνζεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη ε ηαπηφρξνλε πξνβνιή ηνπ «θαζηζηηθνχ»

ραξαθηήξα ηεο νπθξαληθήο εγεζίαο. Γηα
απηφ ην Κξεκιίλν εμαπφιπζε κηα
θπβεξλνεπίζεζε κε ηελ νπνία «κφιπλε» νπθξαληθνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε
ηνλ ηφ «Snake». Γεθάδεο νπθξαληθά δίθηπα ππνινγηζηψλ ζε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο
αλέθεξαλ πξνζβνιή απφ ηνλ παξαπάλσ ηφ. Ο «Snake» θαηαζθεπάζζεθε έηζη ψζηε
λα παξέρεη κεκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζηνπο πξνζβαιιφκελνπο ππνινγηζηέο θαη
κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Σν πην εληππσζηαθφ είλαη φηη ν «Snake» δελ αληρλεχζεθε απφ
θαλέλα ινγηζκηθφ αληηκεηψπηζεο ηψλ γηα νθηψ ρξφληα!(Woo 2015).
Maskirovka: Παλιά ςτρατηγική με νέεσ τακτικέσ
Ζ ελίζρπζε ησλ αληαξηψλ απφ ηελ Ρσζία έρεη απνδεηρζεί πνιχ
απνηειεζκαηηθή θαζψο φρη κφλν ζπληεξεί ηνλ αγψλα ηνπο ζηελ Αλ. Οπθξαλία αιιά
πνιιέο θνξέο έρεη νδεγήζεη ζηελ θαηαηξφπσζε ησλ νπθξαληθψλ αληηηξνκνθξαηηθψλ
δπλάκεσλ.
Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φπνηε ν νπθξαληθφο ζηξαηφο πιεζηάδεη ζηελ επίηεπμε
κηαο λίθεο, ηφηε κία απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε ησλ αληαξηψλ, κε ξσζηθέο εηδηθέο
δπλάκεηο (ησλ νπνίσλ ηελ χπαξμε αξλείηαη ην Κξεκιίλν) αλαηξέπεη ηα ζρέδηα ηνπ
Κηέβνπ. Σν γεγνλφο φηη ε δηεζλήο αληίδξαζε ζηελ ξσζηθή «εηζβνιή» είλαη
αμηνζεκείσηα αζζελήο νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ ζηξαηεγηθή ζχγρπζεο πνπ έρεη
πηνζεηήζεη ην Κξεκιίλν κε ηελ ζπγθάιπςε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θαη ηελ ζηαδηαθή
θιηκάθσζε ηεο επηζεηηθφηεηαο ηνπ. Ο VladimirPutin, φληαο πξψελ πξάθηνξαο ηεο
KGB, εθάξκνζε έλα απνδηνξ-γαλσηηθφ ζρέδην θιηκάθσζεο ησλ ξσζηθψλ
επηρεηξήζεσλ (Woo 2015).
Ζ Ρσζία είλαη πξσηνπφξνο ζηνλ ςπρνινγηθφ πφιεκν ρξεζηκνπνηψληαο
εξγαιεία, φπσο ε πξφθιεζε επηρεηξεζηαθήο ζχγρπζεο ζηνλ ερζξφ, ε
πιαζηνπξνζσπία θαη ε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο θξίζεο θαη εηηνπάζεηαο ζηνλ
αληίπαιν. Απηή ε ζηξαηεγηθή ζπκίδεη πάξα πνιχ ηελ ζνβηεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο
«maskirovka», ε νπνία αλαπηχρζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηελ
ζνβηεηηθή ζηξαηησηηθή εγθπθινπαίδεηα σο: « έλα ζχλνιν πνιχπινθσλ κέηξσλ πνπ
απνζθνπνχλ ζηελ παξαπιάλεζε ηνπ ερζξνχ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία θαη ηελ
δηάηαμε ησλ
δπλάκεσλ, ησλ ζηξαηησηηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ, ηεο
επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη ησλ εκεηέξσλ ζρεδίσλ». Σειηθφο ζηφρνο είλαη λα
δεκηνπξγεζεί κία πνιηηηθή αβεβαηφηεηα θαη κία αζάθεηα έηζη ψζηε ν αληίπαινο λα κελ
μέξεη πψο λα αληηδξάζεη ζηξαηησηηθά (Woo 2015).Οη βαζηθέο αξρέο ηεο «maskirovka»
είλαη νη εμήο: δξαζηεξηφηεηα, πεηζηηθφηεηα/ αιεζνθάλεηα, ζπλέρεηα θαη πνηθηιία.Χο
δξαζηεξηφηεηα νξίδεηαη ε «αμηφπηζηε εθαξκνγή νιφθιεξνπ ηνπ ζπλφινπ κέηξσλ πνπ
ζηνρεχνπλ ζηελ παξαπιάλεζε ηνπ ερζξνχ, ζε ζρέζε κε ηηο πξνζέζεηο ησλ
δπλάκεσλ θάπνηνπ». Ζ αιεζνθάλεηα/ πεηζηηθφηεηα ζεκαίλεη φηη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη πξέπεη λα εκθαλίδνληαη πεηζηηθά ζηα κάηηα ηνπ ερζξνχ, πξνθαιψληαο
ηελ εληχπσζε ηνπ «αιεζηλνχ», απφ πιεπξάο έθηαζεο, ρξνληθήο ζηηγκήο θαη ρψξνπ.
Ζ «ζπλέρεηα» (αθξηβέζηεξα, ν ζπλερήο ραξαθηήξαο) απαηηεί ηε ζπλερή θαη ζσζηά
πξνγξακκαηηζκέλε απφ άπνςεο ρξφλνπ εθηέιεζε ησλ κέηξσλ απφθξπςεο/
εμαπάηεζεο: ηα «πιηθά» (θπξηνιεθηηθά ή κεηαθνξηθά) πξέπεη λα αλαλεψλνληαη
ηαθηηθά. Ζ ηειηθή αξρή είλαη απηή ηεο πνηθηιίαο, ε νπνία ζεκαίλεη ηελ απνθπγή ηεο
εκθάληζεο ελφο κνηίβνπ ζηελ ρξήζε θαη εθαξκνγή κέηξσλ θάιπςεο/ απφθξπςεο. Με

απιά ιφγηα, ε πνηθηιία ζεκαίλεη ηελ απνθπγή ηεο επαλάιεςεο ηεο ρξήζεο ησλ ίδησλ
ηερληθψλ θαη κέζσλ (Keating 1981).
Παραςτρατιωτικέσ οργανώςεισ
ηελ Κξηκαία ε Ρσζία αλέπηπμε πάξα πνιιέο νκάδεο εηδηθψλ δπλάκεσλ
(Spetsnaz), νη νπνίεο δελ έθεξαλ δηαθξηηηθά θαη ζηελ Αλ. Οπθξαλία νη ξψζνη
πξάθηνξεο ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ έδξαζαλ αλεμέιεγθηα. Απφ ηα πην ζεκαληηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξσζηθνχ πβξηδηθνχ πνιέκνπ είλαη ε ρξήζε ζηξαηησηψλ ρσξίο
δηαθξηηηθά (νη νπνίνη δελ απνθαιχπηνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο), ε δεκηνπξγία θαη ε
επξεία ρξεζηκνπνίεζε ηνπηθψλ πνιηηνθπιαθψλ( νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη σο
απηνδεκηνχξγεηεο) θαη ε ρξεκαηνδφηεζε, ν εμνπιηζκφο θαη ε εθπαίδεπζε απηψλ ησλ
πνιηηνθπιαθψλ. Σαπηφρξνλα ην Κξεκιίλν αξλνχληαλ θαηεγνξεκαηηθά ηελ
νπνηαδήπνηε εκπινθή ηνπ ζε ηέηνηνπ είδνπο απνζηαζεξνπνηεηηθέο ελέξγεηεο.
Χζηφζν, νη «κηθξνί πξάζηλνη άλζξσπνη» (thelittlegreenmen) ζπλέρηδαλ λα θάλνπλ ηελ
εκθάληζε ηνπο ζηηο επαξρίεο ηνπ Donetsk θαη ηνπ Lugansk ζηελ Αλ. Οπθξαλία.
Δπηπιένλ ππήξμαλ αλαθνξέο φηη παξαηεξήζεθε κία κεηαθίλεζε Σζεηζέλσλ θαη
Κνδάθσλ πνιεκηζηψλ απφ ηα ξσζηθά ζχλνξα ζηελ Οπθξαλία. πλεπψο ην
«αληάξηηθν» ζψκα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζνπλ νη νπθξαληθέο έλνπιεο δπλάκεηο
απνηειείηαη απφ άλδξεο ησλ Spetsnaz, πξάθηνξεο ηεο FSB, ιηπνηάθηεο ηνπ ξσζηθνχ
ζηξαηνχ, Σζεηζέλνπο θαη Κνδάθνπο πνιεκηζηέο, εγθιεκαηίεο θαη ηπρνδηψθηεο(Woo
2015).

«The little green men»(Buyny 2015)
Ρωςικόσ εξοπλιςμόσ
Έρεη παξαηεξεζεί ε παξνπζία νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ξσζηθήο
θαηαζθεπήο θαη ηδηνθηεζίαο ηνπ ξσζηθνχ ππνπξγείνπ άκπλαο ζηελ Αλ. Οπθξαλία.
Χζηφζν ε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία ηεο Ρσζίαο αξλνχληαη ηελ νπνηαδήπνηε
αλάκημε ησλ ξσζηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ηελ ρνξήγεζε νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη
ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηελ νπνηαδήπνηε πιηθνηερληθή ππνζηήξημε

ζηνπο απηνλνκηζηέο. Ζ νπθξαληθή θπβέξλεζε θαηήγγεηιε ηελ αλάπηπμε εληφο ηεο
επηθξαηείαο ηεο ξσζηθψλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο αληηαεξνπνξηθά ζπζηήκαηα S300, άξκαηα κάρεο T-90, πνιιαπινχο εθηνμεπηέο ππξαχισλ TOS-1 θ.α.
Σν άξζξν 10 ηεο δεχηεξεο ζπκθσλίαο ηνπ Μηλζθ, πνπ ππνγξάθηεθε 12
Φεβξνπαξίνπ 2015, πξνβιέπεη ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ μέλσλ ζηξαηησηηθψλ
ζρεκαηηζκψλ, ηνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κηζζνθφξσλ απφ ηελ νπθξαληθή
επηθξάηεηα θαη ηνλ αθνπιηζκφ ησλ παξαλφκσλ νξγαλψζεσλ. Σν Κξεκιίλν αξλήζεθε
θαηεγνξεκαηηθά ηελ νπνηαδήπνηε ξσζηθή παξνπζία ζηελ Οπθξαλία ελψ ηαπηφρξνλα
νη εγέηεο ηεο Γχζεο δελ ήηαλ πξφζπκνη λα απνδεζκεχζνπλ ζηνηρεία πνπ
απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ξσζηθψλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή. Έηζη δελ απνδείρζεθε
φηη νη ξψζνη ππνζηεξίδνπλ ηνπο απηνλνκηζηέο κε πξνζσπηθφ θαη ζηξαηησηηθφ
εμνπιηζκφ. Αληηζέησο ε Ρσζία πέξαζε ζηελ αληεπίζεζε ππνζηεξίδνληαο φηη
ζηξαηησηηθέο κνλάδεο θαη κηζζνθφξνη απφ ηελ Γχζε δξνπλ ππνζηεξίδνληαο ηηο
νπθξαληθέο έλνπιεο δπλάκεηο(Woo 2015).
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ Κξηκαία νη «ξψζνη» ζηξαηηψηεο
εκθαλίζζεθαλ κε θαηλνχξγην, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, εμνπιηζκφ πνπ δελ είραλ
εκθαλίζεη λσξίηεξα. Ο εμνπιηζκφο απηφο πεξηιάκβαλε λέεο ζηνιέο, βαιιηζηηθά
καηνγπάιηα, αιεμίζθαηξα γηιέθα, λέα θξάλε θαη λέα ηπθέθηα. Δπηπιένλ δηέζεηαλ
θξππηνγξαθεκέλνπο αζπξκάηνπο, εμνπιηζκφ πινήγεζεο θαη ζεξκηθά λπρηεξηλά
ζθφπεπηξα. Αλ θαη ν εμνπιηζκφο απηφο δελ θαζφξηζε ην απνηέιεζκα, σζηφζν
θαηαδεηθλχεη ηελ πξνζπάζεηα θαη ηε ζεκαζία πνπ έδσζε ε Ρσζία ζηελ αλαβάζκηζε
ησλ ξσζηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ κεηά ηνλ πφιεκν κε ηελ Γεσξγία ην
2008(Karagiannis 2014).
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Γιαπιζηώζειρ από ηον πωζικό ςβπιδικό πόλεμο
Ζ νπθξαληθή θξίζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ ζε απηήλ
ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο, φηη ε παγθφζκηα ηζηνξία κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν βξίζθεηαη
ζε έλα ζεκείν θακπήο θαη ζα πξέπεη λα βξεζνχλ λένη ηξφπνη απνηξνπήο, πνπ λα
είλαη απνηειεζκαηηθνί ελαληίνλ πβξηδηθψλ απεηιψλ (Woo 2015).
Πνηνο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Ρσζία επέιεμε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ
πβξηδηθφ πφιεκν θαη φρη κία ζπκβαηηθνχ ηχπνπ εηζβνιή ζηελ Οπθξαλία, πξνθεηκέλνπ
λα θαηαιάβεη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο; Ο θχξηνο ιφγνο είλαη πσο ε Ρσζία
απνηειεί κία πεξηθεξεηαθή δχλακε ηεο Δπξαζίαο κελ αιιά δελ είλαη παγθφζκηα
ππεξδχλακε, γηαηί δελ δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα παγθφζκηα πξνβνιή
θαη επίδεημε ηζρχνο. Αθφκα θαη ζην εγγχο ηεο πεξηβάιινλ ε ηζρχο ηεο δελ είλαη
ζπληξηπηηθή. Μπνξεί λα ππεξηζρχζεη ελαληίνλ κηθξψλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, φπσο έθαλε
ην 2008 ελαληίνλ ηεο Γεσξγίαο, φκσο ε Οπθξαλία δελ είλαη ηφζν απιή ππφζεζε. Θα
κπνξνχζε βέβαηα λα επηηχρεη έλα ζπληξηπηηθφ αξρηθφ ρηχπεκα, φκσο ην πηζαλφηεξν
κεηά ζα ήηαλ λα εγθισβηδφηαλ ζε έλα πφιεκν ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα λα επηηχρεη κία
γξήγνξε θαη θαζαξή λίθε, φπσο απηή πνπ θαηάθεξε ζηελ Κξηκαία. Παξ‟ φια απηά, ν
VladimirPutin επέιεμε λα ζηξαθεί ελαληίνλ ηεο Οπθξαλίαο, γηαηί ζην δηεζλέο
πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρνπλ ζπκκαρίεο θαη δπλάκεηο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε
ζηξαηησηηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηζρχ απφ ηελ Ρσζία, ν ξψζνο πξφεδξνο
ρξεηαδφηαλ κία «πβξηδηθή» απάληεζε γηα λα δειψζεη «παξψλ» θαη γηα λα πξνβάιεη
ηελ ρψξα ηνπ σο έλα ηζρπξφ «παίθηε», πνπ ε Γχζε δελ κπνξεί λα αγλνήζεη. Καη
επηπιένλ γηαηί δελ κπνξεί ην Κξεκιίλν λα «αλερζεί» ηελ πξνζρψξεζε ηεο Οπθξαλίαο
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ν VladimirPutin επέιεμε λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πβξηδηθφ πφιεκν έηζη ψζηε λα εζηηάζεη ζηηο αδπλακίεο ηνπ
αληηπάινπ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα απνθχγεη ηελ άκεζε αληηπαξάζεζε. Απηφ ην έθαλε
εθαξκφδνληαο κία επέιηθηε πβξηδηθή ζηξαηεγηθή, κε καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, κε
ηελ ειαρίζηε δπλαηή ρξήζε ζηξαηησηηθήο ηζρχνο θαη ηελ ηαπηφρξνλε κέγηζηε
πινπνίεζε ερζξηθψλ ελεξγεηψλ. Ζ επηινγή απηή ηνπ ξψζνπ πξνέδξνπ δελ ήηαλ
θαζφινπ ηπραία. Αληηζέησο, ήηαλ θαιά ζρεδηαζκέλε θαη είρε σο ζθνπφ λα
εθκεηαιιεπηεί ηελ αδπλακία ζηξαηησηηθήο απνηξνπήο ηνπ ΝΑΣΟ (Woo 2015). Σν
δφγκα «Gerasimov», πνπ εθάξκνζε ε Ρσζία, εζηηάδεη ζηελ ζπζηεκαηηθή ρξήζε
κέζσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχκελα ηαπηφρξνλα, κπνξνχλ λα ππνλνκεχζνπλ θαη λα
εμαζζελήζνπλ ηνλ αληίπαιν ρσξίο λα «δηαβνχλ» ην θαηψθιη ηεο ζηξαηησηηθήο
αληίδξαζεο. Με άιια ιφγηα νη ξσζηθέο πβξηδηθέο δπλάκεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζπκβαηηθέο
επηρεηξήζεηο γηα λα ληθήζνπλ ζπκβαηηθέο κάρεο ζε απνθαζηζηηθά ζεκεία ηεο
αληηπαξάζεζεο θαη ακέζσο κεηά «ράλνληαη» κέζα ζηνλ πιεζπζκφ γηα λα ζπλερίζνπλ
ηηο πβξηδηθέο επηρεηξήζεηο.
Οη επηκέξνπο ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπο νπνίνπο επεδίσμε θαη πέηπρε ζε κεγάιν
βαζκφ ην Κξεκιίλν θπξίσο κε ηελ εθαξκνγή ηεο «maskirovka», είλαη νη εμήο:
α.
Ζ δεκηνπξγία κέζσ ησλ ξσζηθψλ ΜΜΔ ελφο ελαιιαθηηθνχ
πιαηζίνπ εξκελείαο ησλ γεγνλφησλ, ην νπνίν πιαίζην εμππεξεηεί ην ξσζηθφ
αθήγεκα.
β.
Ζ απφθξπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ.

γ.
Ζ
δεκηνπξγία
ζηελ
νπθξαληθή
πιεπξά
ακθηβνιηψλ,
πξνθαηάιεςεο θαη δπζπηζηίαο.
δ.
Ο επεξεαζκφο ηεο ζπλνρήο θαη ε πξνζπάζεηα δηάζπαζεο ηνπ
ΝΑΣΟ.
ε.
Ζ επηβξάδπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
νπθξαληθήο θπβέξλεζεο.
ζη.
Ζ
ζπλερήο
αλαδήηεζε
ζηξαηεγηθψλ
θαη
ηαθηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ θαη επθαηξηψλ πξνο εθκεηάιιεπζε.
δ.
Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ξσζηθήο επηξξνήο ζηελ πεξηνρή πνπ ε
Μφζρα ζεσξεί σο ην «καιαθφ ππνγάζηξην» ηεο Ρσζίαο(Buyny 2015).
Δπίζεο ε Ρσζία πξνζπάζεζε λα ππεξθεξάζεη ηε ζαθή ζηξαηησηηθή ππεξνρή
ηεο Γχζεο θαη ζηα δχν άθξα ηνπ θάζκαηνο ησλ ζηξαηησηηθψλ ηθαλνηήησλ. Απφ ηελ
κηα ππεξηεξεί ηεο Γχζεο ζε «πβξηδηθέο» επηρεηξήζεηο, δφγκα θαη ηερλνγλσζία, κε
εμαηξεηηθέο εηδηθέο δπλάκεηο θαη εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ζηνλ
πφιεκν πιεξνθνξηψλ, έρνληαο
απνδείμεη φηη είλαη πνιχ πην πξφζπκε λα
ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα κέηξα αλνηρηά απφ ηε Γχζε. ην αληίζεην άθξν ηνπ
θάζκαηνο ε Ρσζία έρεη επελδχζεη ζηε ζπληήξεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ
ηξνκεξνχ ππξεληθνχ νπινζηαζίνπ ηεο, κε ην νπνίν απεηιεί αλνηρηά ζε πεξίπησζε
αλνηθηήο δπηηθήο ζηξαηησηηθήο αληίδξαζεο. Ζ Γχζε, ζε ζηξαηησηηθνχο φξνπο,
θαίλεηαη λα είλαη παγηδεπκέλε. Δίλαη πάξα πνιχ ζπκβαηηθά εζηηαζκέλε γηα λα
απαληήζεη απνηειεζκαηηθά ζηηο ξσζηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ ζηελ
Αλαηνιηθή Δπξψπε. Σελ ίδηα ζηηγκή δελ είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη ηε ζπκβαηηθή
ππεξνρή ηεο ιφγσ ηνπ θφβνπ ηεο ξσζηθήο απεηιήο πεξί ππξεληθήο θιηκάθσζεο, πνπ
κπνξεί λα θαίλεηαη παξάινγε θαη δπζαλάινγε ζε ζρέζε κε ηελ δπηηθή λννηξνπία, ε
νπνία
φκσο
είλαη
πξαγκαηηθή
θαη
πξνπάλησλ
άθξσο
επηθίλδπλε
(http://www.defencenews.gr 2015).

ρεδηάγξακκα: Σν «θάζκα» ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ (Sadowski θαη Becker 2010)

Αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξσζηθνχ πβξηδηθνχ κνληέινπ ππάξρνπλ θαη
θάπνηα ηα νπνία πξνθαινχλ αλεζπρία, φπσο ε κε θήξπμε πνιέκνπ, ε
ρξεζηκνπνίεζε νπιηζκέλσλ πνιηηψλ, νη ζπγθξνχζεηο ρσξίο «άκεζε επαθή» (φπσο ε
πνιηνξθία ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ «δηαδεισηέο»), ε ρξήζε αζχκκεηξσλ

θαη έκκεζσλ κεζφδσλ θαη ε ηαπηφρξνλε εκπινθή ζε μεξά, ζάιαζζα, αέξα θαη ζην
πιεξνθνξηαθφ πεδίν. Ο ζθνπφο φισλ απηψλ, φπσο έρεη πεη ν Clausewitz, είλαη
αθελφο ε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο κε άιια κέζα θαη αθεηέξνπ ε δεκηνπξγία ηεο
«νκίριεο» ηνπ πνιέκνπ πνπ δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηνλ αληίπαιν. Με απηφ ηνλ ηξφπν
παξακέλεη, σο έλα βαζκφ, αδηεπθξίληζην θαη ην είδνο ηεο ζχγθξνπζεο. Δίλαη πφιεκνο
ή εκθχιηα αλαηαξαρή, είλαη δηαθξαηηθή ή ελδνθξαηηθή ζχγθξνπζε; Ζ «αζάθεηα» απηή
ζαθέζηαηα εμππεξεηεί ηα ζρέδηα ηνπ Κξεκιίλνπ(Gunneriusson 2012).

ςμπεπάζμαηα
«Σήμερα πρέπει να αναγνωρίσουμε δύο αναπόφευκτα δεδομένα τα οποία ορίζουν τον κόσμο μας: Το πρώτο είναι
ότι κανένα έθνος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις μόνο του. Τα θέματα είναι πολύ πολύπλοκα.
Και δεύτερο, πάρα πολύ παράγοντες ανταγωνίζονται για να έχουν επιρροή. Από ανερχόμενες δυνάμεις σε εταιρείες και
εγκληματικά καρτέλ, από μη κυβερνητικές οργανώσεις ως την al-Qaeda και από κρατικά ελεγχόμενα μέσα μαζικής
ενημέρωσης μέχρι άτομα που χρησιμοποιούν το Twitter» (Clinton 2009).

Γενικά
ιν θαη πεξηζζφηεξν θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε θπξίαξρε κνξθή ζπγθξνχζεσλ
ζην κέιινλ δελ ζα είλαη ζπκβαηηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ παξαδνζηαθψλ ζηξαηησηηθψλ ζρεκαηηζκψλ κε βάζε ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο πνιέκνπ. Οη κειινληηθέο
ζπγθξνχζεηο ζα είλαη αθαζφξηζηεο, αζαθείο θαη έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ
ςπρνινγία θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ αληηπάισλ παξά κε ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο δπλάκεηο.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ζα ππάξρνπλ δηαθξαηηθέο ζπγθξνχζεηο αιιά φηη απηέο ζα
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ
ηξνκνθξαηία, ηνλ αληαξηνπφιεκν, ηνλ πιεξνθνξηαθφ
πφιεκν θαη πνιιά πεξηζζφηεξα (Mazarr 2007).
Οη πβξηδηθέο απεηιέο δελ ζπληζηνχλ θάηη θαηλνχξην. Απηφ πνπ είλαη θαηλνχξην
είλαη ε αλαγλψξηζε, φηη ηέηνηνπ είδνπο πνιχπιεπξεο απεηιέο απαηηνχλ κία νιηζηηθή
πξνζέγγηζε ηθαλή λα αληηκεησπίζεη ζπκβαηηθέο θαη κε απεηιέο απφ θξαηηθνχο θαη κε
δξψληεο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπο πξέπεη λα είλαη αλαινγηθή θαη κεηξεκέλε: απφ ηελ
πνιηηηθή πξνζηαζία θαη ηα αζηπλνκηθά κέηξα ζηνλ αληη-αληαξηνπφιεκν θαη ηηο
ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο. Απφ ηελ άιιε αθφκε θαη ε Γχζε κπνξεί λα βγεη
θεξδηζκέλε απφ ηελ έιιεηςε θσδηθνπνίεζεο, επεηδή ζα ππάξρεη κία γθξίδα πεξηνρή
ζπγθξνχζεσλ φπνπ φινη νη παξάγνληεο κπνξνχλ λα δξάζνπλ θξαηηθνί ή κε. ρη φηη
απηφ βέβαηα απνηειεί ζπληαγή γηα έλα ιακπξφ κέιινλ αιιά ηνπιάρηζηνλ ζα
ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο δξάζεο γηα ηηο δπηηθέο ρψξεο (Bachman θαη Gunneriusson
2015). Οκνινγνπκέλσο, ν φξνο πβξηδηθέο απεηιέο ίζσο λα απνηειεί κία έλλνηα πνπ
εκπεξηέρεη κία κεγάιε πνηθηιία δπζκελψλ πεξηζηάζεσλ θαη ελεξγεηψλ φπσο
ηξνκνθξαηία, κεηαλάζηεπζε, δεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο, πεηξαηεία, δηαθζνξά, εζληθέο
ζπγθξνχζεηο, θπβεξλνπφιεκν, δηαθξαηηθφ νξγαλσκέλν έγθιεκα, πνιιαπιαζηαζκφ
φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, αζθάιεηα ελεξγεηαθψλ πεγψλ θ.α. Δλψ αξρηθά
ζεσξνχληαλ απνθιεηζηηθφ «πξνλφκην» ησλ κε θξαηηθψλ δξψλησλ έρεη πιένλ
απνδεηρζεί φηη απνηεινχλ κία πνιχ ειθπζηηθή επηινγή θαη γηα θξαηηθνχο δξψληεο.
Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ κία εκθαλήο επέκβαζε απνθιείεηαη (γηα πνιηηηθνχο ζπλήζσο
ιφγνπο) θαη επηδηψθεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο δπζθνιίαο «απφδνζήο-αληηζηνίρεζεο»
ηνπο ζηνπο πξαγκαηηθνχο ππαίηηνπο (BachmanandGunneriusson 2015).
Δπηπιένλ είλαη ζαθέο φηη ην θαηλνχξγην ζηνηρείν ζηνλ πβξηδηθφ πφιεκν δελ
είλαη απιψο κφλν ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αληηπάινπο (φπσο π.ρ.
θπβεξλνπφιεκνο, φικνη αθξηβείαο, κε επαλδξψκελα νπιηζκέλα ελαέξηα νρήκαηα 21
θ.α.), αιιά θπξίσο ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη θαη
21

ΕίναιταλζγόμεναUCAV (UnmmanedCombatAerialVehicles) τα οποία είναι οπλιςμζνα με πυραφλουσ που
χρθςιμοποιοφν για προςβολι ςτόχων.

πξνζεγγίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηελ δηεμαγσγή ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη απνηξνπή κέζσ ηεο θζνξάο επηρεηξήζεσλ ρακειήο
έληαζεο, ελεξγεηηθή άκπλα, ηελ θαηαζηξνθή ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο ηνπ
αληηπάινπ θ.α. Καη φια απηά ππφ ην πξίζκα ηεο επίηεπμεο ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ
πνπ έρνπλ ζέζεη (SadowskiandBecker 2010).
Οη κειινληηθέο ζπγθξνχζεηο δελ ζα θαηεγνξηνπνηνχληαη εχθνια ζε ζπκβαηηθέο
ή αζχκκεηξεο, ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο ησλ νξίσλ κεηαμχ ησλ εηδψλ ηνπ
πνιέκνπ. πκβαηηθέο θαη αζχκκεηξεο δπλάκεηο, καρεηέο θαη άκαρνη θαη αθφκε ην
θπζηθφ/θηλεηηθφ πεδίν κε ην εηθνληθφ ζα είλαη δπζδηάθξηηα κεηαμχ ηνπο (HOFFMAN
2007, 33). Θα πξέπεη λα ε Γχζε λα ζηακαηήζεη λα ζρεδηάδεη επηρεηξεζηαθά θαη
ζηξαηεγηθά ζαλ λα πξφθεηηαη λα δηεμαγάγεη δχν δηαθνξεηηθνχο πνιέκνπο, έλα ζην
ζπκβαηηθφ πεδίν κε ηεζσξαθηζκέλα θαη ππξαχινπο θαη έλα ζην πεδίν ηεο αζθάιεηαο
θαη ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Οη ζπκβαηηθέο θαη νη αζχκκεηξεο
επηρεηξήζεηο είλαη θξίζηκα θαη αιιειέλδεηα ζηνηρεία ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ. Γηα απηφ
απαηηείηαη αιιαγή ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο δπηηθήο θνπιηνχξαο, έηζη ψζηε λα
ηηο αληηιακβάλεηαη, λα ηηο ζρεδηάδεη θαη λα ηηο εθηειεί σο αιιειέλδεηα κέξε ελφο
ζπλφινπ (McCuen 2008). πλεπψο ε λίθε ζε έλα πβξηδηθφ πφιεκν πξνυπνζέηεη ηελ
ηαπηφρξνλε επηθξάηεζε ζην ζπκβαηηθφ, ζην αζχκκεηξν, θαη ζην εγρψξην θαη δηεζλέο
πιεξνθνξηαθφ πεδίν κάρεο (McWilliams 2009).
Δίλαη κάιινλ θαηαλνεηφο ν ζθεπηηθηζκφο αλαθνξηθά κε ηνλ φξν πβξηδηθφο
πφιεκνο. Θα πξέπεη φκσο λα θαηαιάβνπκε φηη απνηειεί απιψο έλα ζεσξεηηθφ
πιαίζην θαη κία απινπνίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε θαιχηεξε
αληίιεςε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ κία ζπγθεθξηκέλε πξννπηηθή. Ο φξνο πβξηδηθφο
πφιεκνο δελ ζα καο ζψζεη απφ κειινληηθέο απεηιέο. Ζ ζσζηή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ κειινληηθψλ πξνθιήζεσλ ζηηο πνιεκηθέο
επηρεηξήζεηο (Gunneriusson 2012). Οη πβξηδηθνί πφιεκνη είλαη πνιχπινθνη, δχζθνιν
λα θεξδεζνχλ θαη πηζαλφηαηα ην πην πηζαλφ είδνο πνιέκνπ γηα ηνλ 21 ν αηψλα. Απηφ
πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ ε εμαίξεζε θαη απνθαινχληαλ πβξηδηθφο πφιεκνο, ζην κέιινλ
ζα απνηειέζεη κάιινλ ηνλ θαλφλα κε κεγαιχηεξε θνληθφηεηα απφ ην παξειζφλ ιφγσ
ηεο επξείαο δηάδνζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ (HOFFMAN 2007, 16)
Λφγσ ηεο κεγάιεο επηηπρίαο ηνπ ν Τβξηδηθφο πφιεκνο δελ ζα απνηειέζεη έλα
δηάηηνληα αζηέξα αιιά ζα παξακείλεη ζην πξνζθήλην ησλ ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ. Οη
πβξηδηθνί ερζξνί είλαη αθνζησκέλνη, καζαίλνπλ θαη πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα
επηδηψθνληαο λα επηηχρνπλ πην ζαλαηεθφξα απνηειέζκαηα. Δπηδεηθλχνπλ κηα
εληππσζηαθή ηθαλφηεηα ελζσκάησζεο λέσλ ηαθηηθψλ, ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηψλ.
Έρνπλ αίζζεζε ηνπ «θαζήθνληνο» ηνπο θαη ν θαλαηηζκφο ηνπο ηξνθνδνηείηαη απφ
ηελ πίζηε ηνπο ζηνλ αγψλα. Δίλαη βίαηνη θαη θαηλνκεληθά παξάινγνη. κσο
απνηεινχλ κία πνιηηηθά νξγαλσκέλε αληίδξαζε ζηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ζηελ
απνμέλσζε θαη ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο, πνπ απηή πξνθαιεί. Γελ είλαη
παξάινγνη θαη δελ πξέπεη λα ππνηηκεζεί ε θαηαζηξεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. πλεπψο,
ε Δπξψπε δελ κπνξεί λα αγλνεί ηηο ηξσηφηεηεο ηηο ή λα ππνηηκά ηελ θαληαζία θαη ηελ
δεκηνπξγηθφηεηα ησλ αληηπάισλ ηεο γηαηί ην ηίκεκα απηήο ηεο αιαδνλείαο ζα είλαη
βαξχ (HOFFMAN 2007, 10).

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη κειινληηθνί πβξηδηθνί αληάξηεο δελ ζα δεζκεχνληαη απφ
θαλέλα θαλφλα θαη ην «modusoperandi» ηνπο,ζα είλαη λα κελ είλαη πξνβιέςηκνη, λα
απνθηνχλ πιενλέθηεκα κε απξφζκελνπο ηξφπνπο θαη λα εμαπνιχνπλ αδίζηαθηεο
επηζέζεηο. Θα επηδηψθνπλ λα πξνθαιέζνπλ ζνθ θαη δένο κε σκή βαξβαξφηεηα θαη φρη
κε «ρεηξνπξγηθά» πιήγκαηα. Δπηπιένλ ζα πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα εθκεηαιιεχνληαη
ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ αληηπάισλ ηνπο ζπλδπάδνληαο κεζφδνπο θαη κέζα κε
απξφβιεπηνπο ηξφπνπο ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν. Δπνκέλσο, απηφ πνπ ηψξα
νλνκάδνπκε πβξηδηθφ θαη αζχκκεηξν, ζην κέιινλ ίζσο λα είλαη ν θαλφλαο θαη φρη ε
εμαίξεζε (HOFFMAN 2007, 54).
Αθφκε, είλαη ζαθέο, φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ απνηειεί
θαζήθνλ νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο σο ζχλνιν θαζψο νη έλνπιεο δπλάκεηο δελ
κπνξνχλ αιιά νχηε θαη ζα έπξεπε λα αλαιάβνπλ ηελ απνθιεηζηηθή αληηκεηψπηζε
ηέηνησλ απεηιψλ. Άξα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηδησρζεί κία ζπλνιηθή πξνζέγγηζε
(comprehensiveapproach), γηα απηφ θαη ην ΝΑΣΟ ηελ επηδηψθεη σο επηζηέγαζκα ηεο
αληη-πβξηδηθήο ηνπ ζηξαηεγηθήο. Δπηπιένλ, έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο, αλ
φρη ν ζεκαληηθφηεξνο, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο, είλαη ε Γχζε λα απεπζπλζεί
ζηνπο αλζξψπνπο «θιεηδηά» θαη λα δψζεη κνξθή ζε απηή ηελ ζπλνιηθή πξνζέγγηζε
(Gunneriusson 2012).
Χζηφζν, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ζπλνιηθή πξνζέγγηζε πξνυπνζέηεη
θαη‟ ειάρηζην ηελ ελφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο θαζψο ε ελφηεηα δηνηθήζεσο δελ είλαη
εθηθηή. Καηά ζπλέπεηα, ε πξφθιεζε είλαη λα επηηεπρζεί ελφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο
παξά ηελ απνπζία ηεο ελφηεηαο ηεο δηνίθεζεο. Ζ ελφηεηα ηεο δηνίθεζεο δελ κπνξεί
λα επηηεπρζεί ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ ζπκθεξφλησλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ
επηδηψμεσλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ παξαγφλησλ. Έηζη πνιιέο κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο αληηδξνχλ ζε νπνηαδήπνηε ζπληνληζκέλε ζηξαηεγηθή ηδίσο φηαλ ζε απηή
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ζηξαηφο επεηδή ζεσξνχλ φηη έηζη παξαβηάδεηαη κία βαζηθή
ηνπο αξρή, ε νπδεηεξφηεηα. Άιινη ιφγνη είλαη ν γξαθεηνθξαηηθφο αληαγσληζκφο θαη ε
έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν
απνηέιεζκα ηεο κε χπαξμεο ελφηεηαο δηνηθήζεσο είλαη φηη απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο
ρξφλνο, ρξήκα θαη δσέο γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη (Miclaucic 2015).
Καηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ δεκηνπξγείηαη έλα δίιεκκα
αλάκεζα ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ δπλάκεσλ ή ηεο δηαζπνξάο απηψλ.
Μία ζηξαηησηηθή δχλακε πξνθεηκέλνπ λα ληθήζεη έλα ζπκβαηηθφ αληίπαιν πξέπεη λα
εθαξκφζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ζπγθέληξσζεο, γηαηί ζηνλ ζπκβαηηθφ πφιεκν ε λίθε
επηηπγράλεηαη ζπγθεληξψλνληαο φια ηα δηαζέζηκα κέζα ψζηε λα επηηεπρηεί
ζπληξηπηηθή ππεξνρή, ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν. Χζηφζν πξνθεηκέλνπ λα
ληθήζεη έλαλ πβξηδηθφ αληίπαιν, ε ζηξαηησηηθή δχλακε πξέπεη λα απνθεληξψζεη ηνλ
έιεγρν θαη λα αζθαιίζεη ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Κνηλφο ζηφρνο θαη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο είλαη ν έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ αληαξηψλ απφ
απηφλ. κσο, νη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο δεκηνπξγνχλ ην δίιεκκα θαηά ην νπνίν απφ
ηελ κία ν ζηξαηφο είλαη επάισηνο ζε ζπκβαηηθή επίζεζε, φηαλ είλαη ζε δηαζπνξά γηα
λα αληηκεησπίζεη ηηο πβξηδηθέο δπλάκεηο, ελψ απφ ηελ άιιε παξαρσξεί ηνλ έιεγρν
ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ερζξφ, φηαλ θξαηά ηηο
δπλάκεηο ηνπ ζπγθεληξσκέλεο. Δλδερφκελε πξνζπάζεηα λα επηηεπρζνχλ θαη ηα δχν

πξνυπνζέηεη λα δηαζέηεη ηζρχ παληνχ θαη πηζαλφλ λα θαηαιήμεη λα κελ είλαη δπλαηφο
πνπζελά. Δπνκέλσο απηφ είλαη κία αλαπνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή. Δπηπιένλ, ε
εμνπδεηέξσζε ηνπ εγθιεκαηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο πβξηδηθήο απεηιήο απαηηεί κία εληειψο
θαηλνχξηα ζηξαηεγηθή, ε νπνία πξνυπνζέηεη ζηελφ ζπληνληζκφ κε ηελ ηνπηθή
θπβέξλεζε θαη ηηο αζηπλνκηθέο ηεο δπλάκεηο. πλεπψο ρξεηάδεηαη κία ζηξαηεγηθή
«ρξπζήο ηνκήο», πνπ ζα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ ζπγθέληξσζε θαη ζηελ
απνθέληξσζε δπλάκεσλ θαη ζα ζπλδπάδεη ηξφπνπο εμνπδεηέξσζεο ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο (Davis 2013).

Η «αδςναμία» ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
Απνηειεί γεγνλφο αδηακθηζβήηεην, ε εμάξηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
ηεο Δπξψπεο γεληθφηεξα απφ ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηε Βνξεηναηιαληηθή ζπκκαρία ζε φηη
αθνξά ηελ αζθάιεηα. Απηφ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο
θνπιηνχξαο. Ζ κνξθή δξψληα πνπ ζπληζηά ε Δπξσπατθή Έλσζε (κε εληαίνο δξσλ,
κε θξάηνο αιιά κηα ηδηφκνξθε έλσζε θξαηψλ) απνηειεί ην θπξηφηεξν εκπφδην γηα ηελ
δηακφξθσζε κηαο θνηλήο ζηξαηεγηθήο θνπιηνχξαο θαζψο ππάξρεη εκπινθή κεγάινπ
αξηζκνχ θξαηψλ-κειψλ κε δηαθνξεηηθή ηζρχ, πξνζαλαηνιηζκνχο, πξνηεξαηφηεηεο θαη
εζληθά ζπκθέξνληα. Δπηπιένλ, ε απνπζία ελφο αμηφπηζηνπ ακηγψο επξσπατθνχ
κεραληζκνχ ζπιινγηθήο αζθάιεηαο ζπληζηά έιιεηςε ησλ απαηηνχκελσλ ζηξαηησηηθψλ
δπλαηνηήησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επξσπατθήο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο. Ζ
Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη θαηαθέξεη λα ραξάμεη κία θνηλή πνιηηηθή, ε νπνία λα
νδεγήζεη ζηελ δηακφξθσζε ελφο ζπκπαγνχο, επαξθψο εμνπιηζκέλνπ θαη
απνηειεζκαηηθνχ πνιηηηθνζηξαηησηηθνχ κεραληζκνχ (Βνζθφπνπινο 2012).
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε κνλαδηθή αμηφπηζηε ιχζε ζε φηη
αθνξά ζέκαηα επξσπατθήο αζθάιεηαο θαη άκπλαο είλαη ην ΝΑΣΟ. Απηφ απνδείρζεθε
θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γηνπγθνζιαβηθήο θξίζεο φπνπ νη επξσπατθνί νξγαληζκνί
(ΓΔΔ,ΟΑΔ) δελ κπφξεζαλ λα δξάζνπλ απνηειεζκαηηθά ιφγσ έιιεηςεο
ζπληνληζκνχ θαη επηρεηξεζηαθψλ κέζσλ. πλεπψο ην ΝΑΣΟ ζπληζηά ηνλ κνλαδηθφ
αμηφπηζην κεραληζκφ ζπιινγηθήο άκπλαο ηεο Δπξψπεο γεληθφηεξα (Βνζθφπνπινο
2012). Δπνκέλσο ε αληηκεηψπηζε ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ θαηά ηεο επξσπατθήο
αζθάιεηαο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ ζπκβνιή ηεο Βνξεηναηιαληηθήο
ζπκκαρίαο.

ΝΑΣΟ
Σν ΝΑΣΟ δπζθνιεχεηαη λα αληηκεησπίζεη πβξηδηθέο απεηιέο, ηφζν γηαηί απηέο
απφ ηελ θχζε ηνπο δελ ελεξγνπνηνχλ ηνπο κεραληζκνχο παξαδνζηαθήο ζπιινγηθήο
άκπλαο αιιά θαη γηαηί νη «κεραληζκνί» ηεο βνξεηναηιαληηθήο ζπκκαρίαο δελ έρνπλ
ζρεδηαζηεί γηα «χπνπιεο» θαη «αζαθείο» απεηιέο (Jacobs θαη Lasconjarias 2015). Ζ
απνηπρία ηνπ ΝΑΣΟ λα δηακνξθψζεη κία ζηξαηεγηθή ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ απνηειεί κία παξάιεηςε πνπ ελδερνκέλσο λα
ηνπ θνζηίζεη ζην κέιινλ. Ζ δηεζλήο ζπλεξγαζία γηα ηελ επαχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ
είλαη ην «sinequanon» γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνηνπ είδνπο απεηιψλ
(Gunneriusson 2012).

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο ηνπ ΝΑΣΟ ζε φηη αθνξά
ηέηνηνπ είδνπο απεηιέο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε νπθξαληθή θξίζε ιεηηνχξγεζε σο
θψδσλαο θηλδχλνπ, αιιάδνληαο ηελ αληίιεςε ηεο ζπκκαρίαο γηα ην πεξηβάιινλ
αζθαιείαο ζηελ Δπξψπε. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ζηελ χλνδν Κνξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ
Οπαιία, ην επηέκβξην ηνπ 2014, νη ζχκκαρνη αλαγλψξηζαλ ηελ αλάγθε αληίδξαζεο
έλαληη ηεο ξσζηθήο επηζεηηθφηεηαο θαη πηνζέηεζαλ ην «ReadinessActionPlan», σο έλα
πνιηηηθφ κέηξν «θαζεζπραζηηθήο» πνιηηηθήο επηβεβαηψλνληαο ηελ πξφζεζε ηεο
ζπκκαρίαο γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο δερζεί επίζεζε.
πγθεθξηκέλα ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΝΑΣΟ JensStoltenberg δήισζε γηα ην
«ReadinessActionPlan» φηη: « …παξέρεη έλα ζπλεθηηθφ θαη νινθιεξσκέλν παθέην
αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο
αζθαιείαο ζηα ζχλνξα… Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκκαρίαο
είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο λα πξνζαξκφδεηαη». Ζ πξνζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο
ζπκκαρίαο εζηηάδεηαη ζε ηξεηο ιέμεηο θιεηδηά: νινθιεξσκέλε, απνθξηηηθή θαη
γξήγνξε22. Δπνκέλσο ην ΝΑΣΟ πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο εκπεηξίεο απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο θαη λα βειηηψζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ
κε άιινπο παξάγνληεο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο ηδξχζεθε ην Κέληξν
Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ23, ε Γηαθιαδηθή Γχλακε
Τςειήο Δηνηκφηεηαο24 (κεγέζνπο Σαμηαξρίαο) θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κία ζεηξά
ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ ην 2015. Παξφια απηά ε πξνζέγγηζε απηή είλαη κάιινλ
αλεπαξθήο γηα λα αληηκεησπίζεη ην πβξηδηθφ ζέκα θαη παξακειεί ηηο πξνθιήζεηο
αζθαιείαο ηελ λφηηα πηέξπγα ηνπ ΝΑΣΟ (Jacobs θαη Lasconjarias 2015). Οη ιφγνη
είλαη νη εμήο: Πξψηνλ ηα θξάηε κέιε δπζθνιεχνληαη λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηελ αηηία
ηεο ζχγθξνπζεο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ αλάιεςε
ζπιινγηθήο δξάζεο. Γεχηεξνλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ ε ρξήζε
κφλν ζηξαηησηηθήο δχλακεο είλαη αλεπαξθήο. Καη ηξίηνλ ε νηθνδφκεζε απνηξνπήο
πβξηδηθψλ απεηιψλ βαζηζκέλε ζηελ ζηξαηησηηθή δχλακε δελ είλαη αμηφπηζηε.
πλεπψο ην ΝΑΣΟ ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη κία πην επέιηθηε πνιηηηθή πξνζπαζψληαο
λα απνηξέςεη πηζαλνχο πβξηδηθνχο αληηπάινπο κε ηελ ρξήζε φισλ ησλ πηζαλψλ
κέζσλ (Pinjack 2015).
Αλαθνξηθά κε ηα ζηξαηησηηθά δφγκαηα απηά παξέρνπλ ηηο βαζηθέο
θαηεπζχλζεηο θαη ηελ ζηξαηησηηθή «ινγηθή» πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ θαηά ηελ
δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο είλαη αλεζπρεηηθφ ην γεγνλφο φηη ηα
ζηξαηησηηθά δφγκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Γχζεο, θαη δε ηεο Δπξψπεο, δελ έρνπλ
πξνβιέςεη ηελ αληηκεηψπηζε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ απνηξνπή ησλ ελδερφκελσλ
πβξηδηθψλ απεηιψλ. Φαίλεηαη φηη ε επηκνλή ηνπ ΝΑΣΟ (πνπ απνηειεί θαη ηελ
ζεκαληηθφηεξε ζηξαηησηηθή ζπκκαρία ησλ δπηηθψλ ρσξψλ) ζηελ δηαηήξεζε ελφο
ζπκβαηηθνχ δφγκαηνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ζπληξηπηηθή ζπκβαηηθή ππεξνρή είρε σο
απνηέιεζκα ηελ αληθαλφηεηα-απξνζπκία ηνπ λα δηακνξθψζεη έλα ζχγρξνλν,
ζπλεθηηθφ θαη εληαίν δφγκα αληηκεηψπηζεο ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ. Σν αλ ζα ππάξμεη
22
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θάπνηα αιιαγή ζηελ ζηάζε θαη ζην δφγκα ηνπ ΝΑΣΟ ζα θαλεί ζην κέιινλ. Απηφ είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ γηα θάπνηεο Βαιηηθέο ρψξεο, φπσο ε Λεηνλία , ε Δζζνλία θ.α. νη
νπνίεο ζεσξνχλ φηη ηα γεγνλφηα ζηελ Κξηκαία θαη ηελ Αλ. Οπθξαλία, απνδεηθλχνπλ
ηελ απξνζπκία θαη ηελ αληθαλφηεηα ηνπ ΝΑΣΟ, λα παξάζρεη πξνζηαζία απέλαληη ζε
κία ελδερφκελε πξνζπάζεηα επαλάιεςεο ηεο ξσζηθήο επηρείξεζεο ηεο Κξηκαίαο,
ελαληίνλ ηνπο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν έγηλε θαη κία πξφηαζε αιιαγήο ηεο ηδξπηηθήο
πλζήθεο ηνπ ΝΑΣΟ έηζη ψζηε ην άξζξν 5 λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ. Βέβαηα απηφ είλαη κάιινλ απίζαλν, θαζψο
πνιχ ιίγα κέιε ηεο ζπκκαρίαο ζα είραλ λα θεξδίζνπλ θάηη απφ κία ελδερφκελε
ζηξαηησηηθή αληηπαξάζεζε κε ηελ Ρσζία. Χζηφζν, απηή ε ζηάζε ησλ ζπκκάρσλ
ζηέιλεη έλα κήλπκα ζε φια ηα θξάηε, πνπ βξίζθνληαη εληφο ζην εγγχο ξσζηθφ
πεξηβάιινλ. Σν κήλπκα απηφ δειψλεη ηελ ηζρχ ηεο Ρσζίαο ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη
ηελ αληίζηνηρε αδπλακία ηνπ ΝΑΣΟ. (Gunneriusson 2012).

Δπόμενη ζηάζη: Λιβύη;
Οη ηζιακηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ειέγρνπλ ην δπηηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο δέρνληαη
πηέζεηο απφ ηελ Al-Qaida θαη ην ISIS γηα λα δειψζνπλ ππνηαγή ζε απηέο θαη λα
κεηαηξέςνπλ ηελ ρψξα ζε έλα ηδηραληηζηηθφ «θπηψξην». Ήδε νκάδεο ηδηραληηζηψλ
πνπ πξφζθεηληαη ζην ISIS ειέγρνπλ ζηξαηεγηθά ζεκεία ηεο ρψξαο θαη εθαξκφδνπλ
έλα ζηξαηεγηθφ κίγκα δηείζδπζεο θαη πξνπαγάλδαο ίδην κε απηφ πνπ εθάξκνζαλ ζην
Ηξάθ. Ήδε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πξνβάιιεηαη σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέησπα
ηνπ «Υαιηθάηνπ». χκθσλα κε απηέο ηηο πεγέο ε Ληβχε είλαη ζεκαληηθή σο ρψξα φρη
κφλν γηαηί έρεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα νπινζηάζηα ζηνλ θφζκν αιιά θαη ιφγσ ηεο
γεσγξαθηθήο ηεο εγγχηεηαο κε ηελ Δπξψπε. Απηή ηελ εγγχηεηα ζέιεη λα
εθκεηαιιεπηεί ην ISIS, πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξέςεη ηελ ρψξα ζε βάζε γηα ηελ
εμαπφιπζε ηεο επίζεζεο ηνπ ελαληίνλ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ γεηηνληθψλ αξαβηθψλ θαη
αθξηθαληθψλ θξαηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο «Γνχξεην Ίππν» ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο
πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ απάλζξσπε δξάζε ηνπ. Δπηπιένλ, ζην απνθαιππηηθφ
αθήγεκα ηνπ, ε Ληβχε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν σο βάζε εμφξκεζεο γηα ηελ ηειηθή
κάρε ελαληίνλ ηεο άπηζηεο Γχζεο.(Jacobs θαη Lasconjarias 2015)
Μπνξεί ε θαηάζηαζε ζηε Ληβχε λα κελ αληαπνθξίλεηαη αθξηβψο ζηνλ νξηζκφ
ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ, φκσο δηαζέηεη πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πβξηδηθήο
απεηιήο: Σελ παξνπζία θαη δξάζε δηαθξαηηθψλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ,
εμσηεξηθνχο «ρνξεγνχο», ηελ αλάκημε μέλσλ δπλάκεσλ, ηηο εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο( ιαζξεκπφξην, εκπφξην ιεπθήο ζαξθφο) θαη έλα ηζρπξφ αθήγεκα
βαζηζκέλν ζηελ ηδηραληηζηηθή ηδενινγία(Jacobs θαη Lasconjarias 2015).
πλεπψο ν πβξηδηθφο πφιεκνο πνπ δηεμάγεηαη ζηελ Ληβχε αθνξά θαη
επεξεάδεη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επξσπατθή αζθάιεηα θαη ην πξφβιεκα απηφ
πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά πξηλ μεθχγεη- αλ δελ ην έρεη ήδε θάλεηαπφ θάζε έιεγρν, κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ ΝΑΣΟ.

Πποηάζειρ ανηιμεηώπιζηρ
«Εάν ο εχθρός αντιδρά σε εσένα, τότε εσύ ελέγχεις το περιβάλλον. Ο πιο βασικός
κανόνας του αντι-ανταρτοπόλεμου είναι να είσαι παρών. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις
τον αντίπαλο. Εάν δεν είσαι παρών σε ένα συμβάν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Επομένως η πρώτη διαταγή σου είναι να εδραιώσεις την παρουσία σου»
DavidKilcullen

Πποεηοιμαζία-πποζαπμογή & γνώζη ηος ανηιπάλος
Ζ εκθάληζε θαη ε «άλνδνο» ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ δεκηνπξγεί κία ζχγρπζε
ζηελ ζηξαηησηηθή αληίιεςε ησλ Γπηηθψλ θξαηψλ επεηδή είλαη πξνζεισκέλα ζε
παξσρεκέλεο δηαθξίζεηο ησλ εηδψλ ηνπ πνιέκνπ. Χζηφζν ε εκθάληζε ηνπ πβξηδηθνχ
πνιέκνπ απνδεηθλχεη φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη κία παξσρεκέλε θαη κνλνδηάζηαηε
ακπληηθή ζρεδίαζε. Ο ζρεδφλ βέβαηνο ζπλδπαζκφο κνξθψλ επηρεηξήζεσλ θαη
αληηπάισλ απαηηεί ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. Οη πθηζηάκελεο
ζηξαηεγηθέο, ηα δφγκαηα ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δνκή ησλ δπλάκεσλ δελ
κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο λέεο πβξηδηθέο απεηιέο. Δίλαη
αλαγθαία ε ζεζκηθή θαη πλεπκαηηθή πξνεηνηκαζία γηα ηηο αιιαγέο ηνπ πνιέκνπ
(Williamson 2009).
Κξίζηκνο παξάγνληαο ζα είλαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο ζηξαηησηηθήο
εγεζίαο έηζη ψζηε απηή λα έρεη κία νινθιεξσκέλε αληίιεςε ηεο αδηάξξεθηεο ζρέζεο
κεηαμχ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο. Δπηπιένλ ν ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο κηαο
δχλακεο πνπ πνιεκάεη πβξηδηθνχο αληηπάινπο ζα πξέπεη λα ζπλδπάζεη κία κεγάιε
γθάκα απφ δπλαηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπκβαηηθέο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο (γηα
ζπγθξνχζεηο πςειήο έληαζεο), απνθεληξσκέλεο επηρεηξήζεηο εηδηθψλ δπλάκεσλ,
ζχγρξνλεο πιεξνθνξηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ηερλνινγία αηρκήο. Ζ έλλνηα ηνπ
πβξηδηθνχ πνιέκνπ δελ είλαη λέα αιιά ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζε απηήλ κέζα είλαη
άθξσο θνληθά θαη εθιεπηπζκέλα θαη απαηηνχλ αλάινγε απάληεζε (Deep 2015)
OSunTzu, ζε έλα απφ ηα δηαρξνληθά απνθζέγκαηα ηνπ, είπε: «Δάλ γλσξίδεηο
ηνλ ερζξφ θαη ηνλ εαπηφ ζνπ, δελ ρξεηάδεηαη λα θνβάζαη ην απνηέιεζκα εθαηφ
καρψλ! » (Tzu 1910). Απηφ ζεκαίλεη, φηη γηα λα αληηκεησπίζεηο επηηπρψο ηνλ ερζξφ,
πξέπεη λα έρεηο θαηαλνήζεη ιεπηνκεξψο ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο αδπλακίεο θαη ηα θίλεηξα
ηνπ ερζξνχ αιιά θαη ηα δηθά ζνπ. Απηή ε ζεσξία ηζρχεη γηα θάζε πφιεκν αιιά είλαη
ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ζε φηη αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπλακηθψλ θαη
εμειηζζφκελσλ πβξηδηθψλ απεηιψλ θαζψο κφλν κέζσ ηεο βαζηάο θαηαλφεζεο ηεο
ηδενινγίαο, ηεο ηζηνξίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ θηλήηξσλ ηνπο, κπνξεί λα
ζθπξειαηεζεί κία απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηνπο (Davis 2013).
Εσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ δξάζεο ησλ πβξηδηθψλ
αληαξηψλ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε δξάζε ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη απφ θαλέλα εζηθφ,
λνκηθφ ή ζηξαηησηηθήο δενληνινγίαο πεξηνξηζκφ. Έλλνηεο φπσο ην Γίθαην ησλ
Δλφπισλ πξξάμεσλ ή νη πλζήθεο ηεο Γελεχεο δελ έρνπλ θαλέλα λφεκα γηα απηνχο.
(Davis 2013).πλεπψο, ε απαμίσζε ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δίθαηνπ θαη ηνπ
δηθαίνπ ησλ ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ θαζψο θαη θαηλφκελα φπσο ζθαγέο, νκαδηθνί
βηαζκνί, ζηξαηνιφγεζε αλειίθσλ θαη εθηνπηζκφο ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ

εκθαλίδνληαη πνιχ ζπρλά. Δπηπιένλ, νη θαλνληζηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ εθαξκφδνληαη
ζηνπο ζηξαηνχο ησλ δπηηθψλ θξαηψλ, ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επξείαο
εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο πβξηδηθνχο αληάξηεο θαζψο απηνί δελ δεζκεχνληαη απφ
ηίπνηα (Schroefl θαη Kaufman 2015).

Thecomprehensiveapproach
Ο StevenWilliamson ζεσξεί φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πβξηδηθψλ
αληηπάισλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηα εμήο: ε επίπεδν ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ζα
πξέπεη ην θάζε θξάηνο λα θηλεηνπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη
κέζσλ. Ζ πνιηηηθή εγεζία πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα πξνζέγγηζε ζπλνιηθήο
δηαθπβέξλεζεο(wholeofgovernmentapproach) γηα ηελ απνηξνπή ζπγθξνχζεσλ κέζσ
ηεο άζθεζεο απνηειεζκαηηθήο δηπισκαηίαο κε ηελ παξάιιειε δηαηήξεζε ηζρπξψλ
ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ ππεξάζπηζεο ησλ δσηηθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ.
Βαξχηεηα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηελ πξφιεςε θαη ηελ έκκεζε πξνζέγγηζε, κε ηελ
βνήζεηα ζε «αζζελή» θξάηε, πξνθεηκέλνπ ζε απηά λα εληζρπζνχλ νη θπβεξλήζεηο θαη
νη δπλάκεηο αζθαιείαο, ψζηε λα κελ θαηαξξεχζνπλ δεκηνπξγψληαο εζηίεο
πεξηθεξεηαθήο απνζηαζεξνπνίεζεο. Δπηπξφζζεηα, είλαη απαξαίηεηε ε άςνγε
ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε βειηίσζε ησλ κε ζηξαηησηηθψλ
δπλαηνηήησλ κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ηδησηηθψλ εηαηξηψλ,
κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαζψο θαη ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. ην
επηρεηξεζηαθφ επίπεδν είλαη απαξαίηεηε ε αλαζεψξεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ
επηρεηξεζηαθψλ δνγκάησλ θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο ηέρλεο, πξνθεηκέλνπ λα
ελζσκαησζνχλ ζε απηά, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα εζληθά ζηνηρεία ηζρχνο
(Williamson 2009).Δπηπιένλ είλαη αλαγθαίνο ν ζπληνληζκφο πνιιαπιψλ ελεξγεηψλ
ζε πνιιαπιέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα δηεμάγνληαη ηαπηφρξνλα πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ ζηξαηεγηθφ απνηέιεζκα (McWilliams 2009).
Ο DrRussellGlenn ππνζηεξίδεη φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πβξηδηθψλ
απεηιψλ ηνπ κέιινληνο δελ είλαη επαξθήο ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ
επξένο θάζκαηνο(fullspectrumoperations), γηαηί απηέο πεξηνξίδνληαη ζηελ ακηγψο
ζηξαηησηηθή πιεπξά ηνπ πξνβιήκαηνο ρσξίο λα επεθηείλνληαη θαη ζηηο ππφινηπεο
πηπρέο ηνπ. Δπηπιένλ ζεσξεί φηη νχηε νη επηρεηξήζεηο ηνπ ζπλφινπ ηεο
θπβέξλεζεο(wholeofgovernmentoperations) είλαη αξθεηέο γηα λα θαηαζηείινπλ ηνλ
αληίπαιν. Αληίζεηα απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
ζέκαηνο(comprehensiveapproach). Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ελψ νη
επηρεηξήζεηο
ηνπ
ζπλφινπ
ηεο
θπβέξλεζεο(wholeofgovernmentoperations)
θηλεηνπνηνχλ ην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε
(comprehensiveapproach) ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ.
Απηή ηελ πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνίεζε ε Hezbollah ζηελ ζχγθξνπζε ηεο κε ην Ηζξαήι
ην 2006.Πέξα απφ ην θαζαξά ζηξαηησηηθφ ηνκέα θαη ηελ πξνεηνηκαζία ζε απηφλ ε
Hezbollah επέλδπζε ζηνλ δηπισκαηηθφ, πιεξνθνξηαθφ, πνιηηηθφ θαη θπξίσο ζηνλ
θνηλσληθφ ηνκέα. Παξείρε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε,
κφξθσζε θαη δεκηνχξγεζε ππνδνκέο. Κέξδηζε ηελ ζπκπάζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε
ηνπ Ληβαλέδηθνπ ιανχ ζηνλ αγψλα ηεο (Dr.Glenn 2009).

Comprehensive Approach

Whole of Goverment
Full spectrum
Operations

Πεγή: (Dr.Glenn 2009)

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα, φηη ε ππνζηήξημε θαη
ε θηλεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ελάληηα ζε πβξηδηθέο απεηιέο, απνηειεί
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ηεο λίθεο. Μέζσ ηεο θνηλσλίαο ζα
απνθηεζεί ε ηερλνγλσζία θαη ε απαξαίηεηε εκπεηξία γηα ηε αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ
απεηιψλ. Σξάπεδεο, βαξηά βηνκεραλία, θαξκαθνβηνκεραλία, εηαηξίεο παξαγσγήο
ελέξγεηαο θαη ε βηνκεραλία ππνινγηζηψλ είηε απεηινχληαη θαζεκεξηλά είηε έρνπλ
απνθηήζεη εκπεηξία γηα ην πψο απηέο νη απεηιέο κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ. Απηφ ηζρχεη
γηαηί αλ θαη ν ζηξαηφο είλαη εηδηθφο ζην λα αζθεί θηλεηηθή βία ρσξίο ηδηαίηεξε
πξνζπάζεηα, σζηφζν ζηέθεη «απνζβνισκέλνο» απέλαληη ζε ηέηνηνπ είδνπο απεηιέο.
Δπνκέλσο, ε πνιηηηθν-ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία (Cimic: civilian-militarycooperation)
θαη ε άκεζε θηλεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ
ζηνλ πβξηδηθφ πφιεκν, είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ. Χζηφζν, ζε απηή ηελ ζπλεξγαζία,
ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελφηεηα ηεο δηνίθεζεο, ηελ ελφηεηα
ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηελ θνηλή αληίιεςε, πεξί ησλ απαηηνχκελσλ επηρεηξεζηαθψλ
κεζφδσλ. Παξφια απηά ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθνζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη πξέπεη λα ηηο εθκεηαιιεπηνχκε ζην έπαθξν, ηδηαίηεξα
ζην πεδίν ησλ πιεξνθνξηψλ φπνπ κία θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ζηξαηησηηθήο
αληηθαηαζθνπείαο ηνπ πνιηηηθν-ζηξαηησηηθνχ ηνκέα κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχηηκε
(Gunneriusson 2012).

Έμθαζη ζηον ανθπώπινο παπάγονηα
πσο ππνζηεξίδεη JohnJ. McCuen, ην θέληξν βάξνπο κηαο πβξηδηθήο
ζχγθξνπζεο βξίζθεηαη ζην αλζξψπηλν πεδίν θαη ζα πξέπεη λα δνζνχλ κάρεο γηα λα
«θεξδεζνχλ» νη πιεζπζκνί απηνί θαζψο ν πβξηδηθφο ερζξφο δελ πνιεκάεη κφλν ζην
θπζηθφ πεδίν κάρεο αιιά (ιφγσ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο) θαη κέζα ζηα
ζπίηηα φινπ ηνπ θφζκνπ. Δπνκέλσο ζα πξνζπαζήζεη κε πιεξνθνξηαθέο επηρεηξήζεηο

λα θεξδίζεη ην πιενλέθηεκα, εμαζθαιίδνληαο ηελ απνδνρή θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο
ηνπηθήο θαη ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο (Davis 2013). πλεπψο, ν έιεγρνο θαη ε
εμαζθάιηζε ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ε εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε
ηεο θνηλήο γλψκεο ηνπ επεκβαίλνληνο θξάηνπο θαζψο θαη ε εμσηεξηθή λνκηκνπνίεζε
κε ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο ζα απνηειέζνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο
αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο γηα ηελ ηειηθή επηθξάηεζε ζε κία πβξηδηθή ζχγθξνπζε
(McCuen 2008).

Τα ηεηξάγσλα ζπκβνιίδνπλ ηνπο παξάγνληεο δξάζεο. Οη θύθινη αληηπξνζσπεύνπλ ηηο ελέξγεηεο κέζα
ζε θάζε θαηεγνξία/πεδίν θαη ηα όξηα απηώλ. Μπνξνύλ λα επεθηαζνύλ, λα ζπζηαινύλ ή θαη λα επηθαιπθζνύλ,
αλάινγα κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ παξαγόλησλ δξάζεο. Όιεο νη ελέξγεηεο θαη νη παξάγνληεο
πεξηνξίδνληαη θαη δεζκεύνληαη από ην ζπλνιηθό πιεξνθνξηαθό πεξηβάιινλ. (McWilliams 2009).

Ο ιαλζαζκέλνο ηξφπνο επεκβάζεσο ησλ ΖΠΑ δεκηνχξγεζε έλα ρανηηθφ
πεξηβάιινλ. Δθκεηαιιεπφκελνη νη πβξηδηθνί αληάξηεο απηφ ην ρανηηθφ πεξηβάιινλ
θάιπςαλ ην θελφ εμνπζίαο πνπ νη ακεξηθαλνί δεκηνχξγεζαλ. Άξα ζην κέιινλ, ν
ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο Γχζεο ζα πξέπεη λα είλαη
λα κελ επηηξέςεη ζε πβξηδηθνχο ερζξνχο λα θαιχςνπλ ην θπβεξλεηηθφ «θελφ» θαη λα
αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν αδχλακσλ θξαηψλ, φπσο έγηλε ζην Ηξάθ θαη ηελ πξία απφ ην
ISIS. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ επηρεηξεζηαθά ζρέδηα
γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηνπηθήο γεγελνχο θπβέξλεζεο, δεκηνπξγία ζηξαηησηηθψλ θαη
αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ, ιεηηνπξγία δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη παξνρή
πξνζηαζίαο ζην ηνπηθφ πιεζπζκφ. Γηα λα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ ζα πξέπεη λα δνζεί
βαξχηεηα ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, απνθηψληαο
θαη δηαηεξψληαο ηελ
πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ θαη παξέρνληαο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαιχηεξεο
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, απφ απηέο πνπ ηνπ παξέρεη ν πβξηδηθφο αληίπαινο. Οη ιχζεηο
απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζηξαηνιφγεζε θαη εθπαίδεπζε ληφπησλ ζηειερψλ, ηελ

εθαξκνγή ησλ ηνπηθψλ θαη φρη ησλ δπηηθψλ αμηψλ ζηελ δηαθπβέξλεζε θαη ηελ
δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. πλνςίδνληαο, ε ηειηθή επηζπκεηή θαηάζηαζε ζα
επηηεπρζεί δίλνληαο βαξχηεηα ζε ηξεηο παξάγνληεο: Πξψηνλ ιακβάλνληαο ππφςε,
θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπκβαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηηο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο
ηεο θαηαζηξνθήο ησλ θπβεξλεηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ
θηινμελνχληνο θξάηνπο(hostnation). Γεχηεξνλ ζηελ εθθαζάξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ
νξγάλσζε ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ θάλνληαο επξεία ρξήζε ησλ ηνπηθψλ εζψλ,
εζίκσλ θαη αμηψλ. Καη ηξίηνλ δηεθδηθψληαο θαη πεηπραίλνληαο ηελ ππνζηήξημε ηεο
εζσηεξηθήο θνηλήο γλψκεο ησλ δπηηθψλ θξαηψλ αιιά θαη ηεο δηεζλνχο θνηλήο
γλψκεο γεληθφηεξα (McCuen 2008).

Αποηςσημένα κπάηη (failedstates)
Οη JosefSchroefl θαη StuartKaufman ππνζηεξίδνπλ φηη ην πξφβιεκα είλαη
πεξηζζφηεξν πνιηηηθφ θαη ιηγφηεξν ζηξαηησηηθφ θαη φηη ηα «απνηπρεκέλα» θξάηε δελ
είλαη πνιηηηθά αλακνξθψζηκα αθφκε θαη αλ έλαο εμσηεξηθφο ηνπο ζχκκαρνο (π.ρ. νη
Ζ.Π.Α.) απνθηήζνπλ ηνλ ζηξαηησηηθφ ηνπο έιεγρν. Δπνκέλσο, νη εμσηεξηθνί
ζχκκαρνη, φπσο νη Ζ.Π.Α. θαη ε Δ.Δ., ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηελ απνζηνιή
ζηξαηεπκάησλ ζε απηά ηα θξάηε θαη λα επηδηψθνπλ δηπισκαηηθέο ιχζεηο αθφκε θαη αλ
απηέο δελ είλαη θαη ηφζν επράξηζηεο (Schroefl θαη Kaufman 2015).
ηνλ πβξηδηθφ πφιεκν πνπ δηεμάγεηαη ζε απνηπρεκέλα θξάηε (failedstates), ηα
δπηηθά θξάηε πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηελ ηαπηφρξνλε εθαξκνγή ζηξαηησηηθψλ
ελεξγεηψλ θαη ηελ ρξήζε πφξσλ, πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ, πξνζαξκνζκέλσλ
θαηάιιεια, έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ κία κε βίαηε θαη πεηζηηθή πνιηηηθή θαη
νηθνλνκηθή επηξξνή, πξνθεηκέλνπ λα αλακνξθσζνχλ ερζξηθέο θπβεξλήζεηο ή
νξγαλψζεηο θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ είλαη αζηαζείο πνιηηηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά
ζε ηέηνηα θξάηε. Δπηπιένλ, ζα απαηηεζεί ε πιήξεο εθαξκνγή πιεξνθνξηαθψλ
επηρεηξήζεσλ, ε ρξεζηκνπνίεζε κε ζπκβαηηθψλ φπισλ, ε ζπλερήο ππνζηήξημε
κνλάδσλ θαη πνιεκηθφο εμνπιηζκφο. ια απηά ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα αλά
πάζα ζηηγκή, ζε πεξίπησζε πνπ νη πβξηδηθνί δξψληεο ππεξβνχλ ηα φξηα θαη
απεηιήζνπλ ηηο παξαπάλσ κε βίαηεο δξαζηεξηφηεηεο (Bond 2007).
Αλακθηζβήηεηα ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ
απνηπρεκέλσλ θξαηψλ είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ
χπαξμε ελφο ζρεηηθά αζθαινχο πεξηβάιινληνο, νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα
επελδπηέο, βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ, πξφζβαζε ζε ελεξγεηαθέο πεγέο
θαη εηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ. Χζηφζν, ελψ γηα ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπο, απηφ
δελ ηζρχεη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο θνηλσλίεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δελ ηελ ζεσξνχλ
κέηξν ή θξηηήξην επκάξεηαο ή επηπρίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ
πνιιέο κνπζνπικαληθέο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο ε ζξεζθεία θαη ε πξνζθφιιεζε ζηα
ζξεζθεπηηθά ήζε θαη έζηκα απνηεινχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηπρία θαη ηελ αλζξψπηλε
αλάπηπμε. πλεπψο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ δελ απνηειεί
παλάθεηα γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπο θαη ηεο εμάιεηςε ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ
(Miclaucic 2015).

Αναθεώπηζη ηηρ ζηπαηηγικήρ κοςληούπαρ
πσο έρεη πεη ν ζηξαηεγηζηήοRalphPeters: «Θα ππέπει να πποεηοιμαζηούμε
για κςβεπνήζειρ και οπγανώζειρ ππόθςμερ να διεξάγοςν πόλεμο ζε πεδία πος ηώπα
είναι- απαγοπεςμένα ή δεν ηα έσοςμε θανηαζηεί ακόμη». κσο ε Γχζε παξακέλεη
πλεπκαηηθά θαη ζεζκηθά απξνεηνίκαζηε γηα ηελ κεηάιιαμε ηνπ πνιέκνπ πέξα απφ ηηο
ζπκβαηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σν κεγαιχηεξν εκπφδην γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο
αξρηηεθηνληθήο ηεο αζθάιεηαο ηεο Γχζεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο εηνηκφηεηαο ηεο
απέλαληη ζε πβξηδηθνχο αληηπάινπο είλαη ε ίδηα ε ζηξαηησηηθή θνπιηνχξα πνπ είλαη
άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ζπκβαηηθφ πφιεκν θαη επηδηψθεη ηεο δηαηήξεζε ηεο
ζπκβαηηθήο ηεο ππεξνρήο. κσο, αλ θαη ε αλαγλψξηζε θαη ε κειέηε ηεο ηζηνξίαο είλαη
ρξήζηκε, παξφια απηά δελ ζα πξέπεη λα παξακέλνπκε πξνζθνιιεκέλνη ζε απηήλ,
αγλνψληαο ηηο λέεο αλαδπφκελεο απεηιέο, φπσο είλαη νη πβξηδηθέο. Γηα λα
αληαπεμέιζνπκε ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ απαηηείηαη θαηλνηφκνο ζθέςε, λέεο ηδέεο,
πεηξακαηηζκφο θαη δηαξθήο πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα. Δπηπξφζζεηα ζα
απαηηεζνχλ αιιαγέο ζηελ δνκή δπλάκεσλ, ζηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ζηελ
ζπλεξγαζία ππεξεζηψλ, ζην δφγκα, ζηελ εθπαίδεπζε-κφξθσζε, ζηελ επηρεηξεζηαθή
ηέρλε θαη ζηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή (HOFFMAN 2007, 9).
Δομή Δυνάμεων
Ο Τβξηδηθφο πφιεκνο δελ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ
ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιήο. Αληίζεηα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ζηξαηησηηθέο
δπλάκεηο πνιιαπιψλ απνζηνιψλ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο ζηνλ ζχγρξνλν
πφιεκν φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο επηθαιχπηνληαη κεηαμχ ηνπο. Γειαδή νη ζηξαηησηηθέο
επηρεηξήζεηο, νη επηρεηξήζεηο δηαηήξεζεο εηξήλεο, ε αλνηθνδφκεζε, ε αλζξσπηζηηθή
βνήζεηα, νη πιεξνθνξηαθέο επηρεηξήζεηο θαη νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ κε ηηο
επηρεηξήζεηο ζηαζεξνπνίεζεο. ια απηέο δελ είλαη πιένλ δηαδνρηθέο θάζεηο ή ζηάδηα
κίαο επηρείξεζεο αιιά ζπγθιίλνπλ ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν. πλεπψο, νη
ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ηνπ κέιινληνο ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλεο λα
δηεμάγνπλ ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο κε ή ρσξίο ηελ βνήζεηα ησλ πνιηηηθψλ
ππεξεζηψλ θάησ απφ δπζρεξείο ζπλζήθεο. Μία ζηξαηησηηθή δχλακε κε απνζηνιή
αληηκεηψπηζεο πβξηδηθψλ απεηιψλ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα κνλαδηθφ
ζπλδπαζκφ εθζηξαηεπηηθψλ δπλαηνηήησλ. Γειαδή λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κάρεο εθ
ηνπ ζπζηάδελ ζε ζηελή επαθή κε ηνλ ερζξφ, εηνηκφηεηα πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ
κεγάινπ αξηζκνχ ακάρσλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, δπλαηφηεηα ζπιινγήο
πιεξνθνξηψλ γηα καθξνπξφζεζκε ρξήζε, βάζε δενκέλσλ πβξηδηθψλ απεηιψλ θαη
βέβαηα δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο πβξηδηθψλ δξψλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
απξφβιεπηεο ηαθηηθέο θαη αζχκκεηξεο κεζφδνπο Δπηπιένλ, ε πιήξεο εθκεηάιιεπζε
ζπληειεζηψλ πνπ εληζρχνπλ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο, φπσο είλαη νη
πνιηηηθνζηξαηησηηθέο θαη νη πιεξνθνξηαθέο επηρεηξήζεηο, είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ.
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε, φηη απαηνχληαη ηζρπξέο δηαθιαδηθέο κνλάδεο
ηθαλέο λα πξνζαξκφδνπλ ηνλ ηχπν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηεμαγάγνπλ θαζψο θαη
ηελ δνκή ηνπο, αλάινγα κε ηνλ πβξηδηθφ αληίπαιν πνπ αληηκεησπίδνπλ. Δπνκέλσο, νη
κνλάδεο ζα πξέπεη λα κελ είλαη «γεληθήο» ρξήζεο αιιά «πνιιαπιψλ» ρξήζεσλ,
επέιηθηεο θαη κε ηζρπξή δχλακε ππξφο (HOFFMAN 2007, 46) . Δπηπξφζζεηα, ζα

πξέπεη λα πηνζεηεζεί κία δνκή δηνηθήζεσο θαη ειέγρνπ (commandandcontrol-c2)
δηθηπνθεληξηθή κε έκθαζε ζηελ πιεξνθφξεζε, ηελ επηηήξεζε, ηελ αλαγλψξηζε θαη
ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ αλζξψπηλεο πεγέο (Williamson 2009). (HOFFMAN
2007, 48).
Πληροφορίεσ
Ζ ζεκαζία ηεο έγθαηξεο, αθξηβνχο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε νπνηνπδήπνηε αληηπάινπ είλαη αδηακθηζβήηεηε. Πφζν δε κάιινλ, φηαλ
ν αληίπαινο απηφο είλαη πβξηδηθφο, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ αθνινπζεί ηελ πεπαηεκέλε
ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν δξάζεο, ηελ ηαθηηθή ηνπ, ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηνλ
ηξφπν πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί. πλεπψο, ζηηο κειινληηθέο επηρεηξήζεηο νη ζηξαηησηηθνί
δηνηθεηέο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνέξρνληαη
απφ κε παξαδνζηαθέο πεγέο (HOFFMAN 2007). Γηα απηφ ηα θξάηε πξέπεη λα
εμαζθαιίζνπλ ηελ απξφζθνπηε ξνή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ππεξεζηψλ, νξγαληζκψλ
θαη ζπκκαρηθψλ θξαηψλ. Έηζη ζα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηελ ζηνρνπνίεζε
θαη θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ θηιίσλ (Williamson 2009).
υνεργαςία υπηρεςιών
Λφγσ ηεο ζχγθιηζεο θαη ηεο επηθάιπςεο κεηαμχ ησλ απνζηνιψλ ζην
κειινληηθφ πεδίν κάρεο, είλαη πιένλ επηηαθηηθή ε ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο
θηλεηνπνίεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ φισλ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη
νξγάλσλ. πλεπψο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζζεί θαη εη δπλαηφλ λα εμαιεηθζεί ν
αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, ιφγσ ηεο γξαθεηνθξαηίαο25. Ηδηαίηεξε
βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ κε
ζηξαηησηηθψλ νξγάλσλ-ππεξεζηψλ θαζψο ε ζπκβνιή ηνπο ζα είλαη ηεξάζηηα ζηελ
βειηίσζε ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο, ησλ ππνδνκψλ, ηεο δηθαηνζχλεο, ηνπ εκπνξίνπ, ηεο
νηθνλνκίαο
θαη
ηεο
επηβνιήο
ηνπ
λφκνπ
ζε
απνηπρεκέλα
θξάηε(failedstates).Παξαδείγκαηνο ράξε ε ζπλεξγαζία ζηξαηνλνκίαο θαη αζηπλνκίαο
γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θηιίσλ δπλάκεσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εγθιεκαηηθψλ θαη
παξαζηξαηησηηθψλ νξγαλψζεσλ (Jacobs θαη Lasconjarias 2015).πλεπψο, νη κε
ζηξαηησηηθνί θνξείο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξφιεςε ζε φηη αθνξά ηηο
πβξηδηθέο απεηιέο, ζηεξψληαο ηνπο ην ηδαληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν κπνξνχλ λα
αλαπηπρζνχλ, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ «ρανηηθή» θνηλσλία ησλ απνηπρεκέλσλ
θξαηψλ. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ βειηίσζε ηεο ζηειέρσζεο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη
ηελ απφθηεζε ηεο δπλαηφηεηαο λα ιεηηνπξγνχλ ζε κε ειεγρφκελεο πεξηνρέο
(HOFFMAN 2007, 48).
Δόγμα
Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κία ξηδηθή αλαζεψξεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ
δνγκάησλ αλαθνξηθά κε ηνλ Τβξηδηθφ πφιεκν. Απηή ε αλαζεψξεζε επηβάιιεηαη,
ιφγσ ησλ ξαγδαίσλ αιιαγψλ θαη πξνζαξκνγψλ ησλ πβξηδηθψλ αιιαγψλ. Απηή ε
αλαζεψξεζε ζα ιάβεη ππφςε ηεο ηηο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ αζθαιείαο πνπ
25
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αθνξνχλ ηα εμήο ζηνηρεία: Δλαληίνλ ποιος πνιεκάκε, πώρ είλαη απηφο νξγαλσκέλνο,
κε πνην ηπόπο πνιεκάεη θαη γιαηί πνιεκάεη; (HOFFMAN 2007, 49)
Εκπαίδευςη και μόρφωςη
Ζ ζηειέρσζε ησλ αληη-πβξηδηθψλ κνλάδσλ απαηηεί πξνζσπηθφ κε ηελ
θαηάιιειε κφξθσζε θαη εθπαίδεπζε θαζψο κέζσ απηψλ ζα εληζρπζεί ε εηνηκφηεηα
θαη ε ηθαλφηεηα ησλ κνλάδσλ. Οη γλσζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πβξηδηθνχ πεξηβάιινληνο
είλαη ππεξβνιηθά κεγάιεο θαζψο ζα απαηηεζεί πλεπκαηηθή εγξήγνξζε θαη αλνρή ζηελ
«νκίριε» ηνπ πβξηδηθνχ πεξηβάιινληνο. Μία ηέηνηα κνλάδα πξέπεη λα επαλδξψλεηαη
απφ έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο πνπ φκσο ζα δηαζέηνπλ θαη ην απαξαίηεην γλσζηηθφ
ππφβαζξν γηα λα αλαγλσξίδνπλ ην θαζεηί άγλσζην θαη λα πξνζαξκφδνληαη
θαηάιιεια. Αθφκε, ζα πξέπεη λα αλαδεηνχλ ζπλερψο λένπο, πξσηνπνξηαθνχο θαη
θαηλνηφκνπο ηξφπνπο γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ ερζξφ. Δπηπξφζζεηα, νη εγέηεο ησλ
κηθξψλ θιηκαθίσλ ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιία, λα είλαη απνθαζηζηηθνί,
επηηήδεηνη θαη παλνχξγνη γηα λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο άγλσζηεο απεηιέο.
πλεπψο, ζα πξέπεη λα επελδχζνπκε ζηελ κφξθσζε ηφζν ζην επίπεδν ησλ
ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ φζν θαη ζην αηνκηθφ επίπεδν ηνπ θάζε ζηειέρνπο ησλ
ελφπισλ δπλάκεσλ. πκπεξαζκαηηθά, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε «πβξηδηθνχο»
καρεηέο, ηθαλνχο λα επηρεηξήζνπλ θαη λα ληθήζνπλ ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ,
δηαζέηνληαο ην θαηάιιειν κίγκα κφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη
λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα εμαιείςνπλ ηηο πβξηδηθέο απεηιέο (HOFFMAN 2007, 49).
Επιχειρηςιακή χεδίαςη
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε επηηπρψο ηηο πβξηδηθέο απεηιέο, είλαη
απαξαίηεην λα ζεζκνζεηεζνχλ λέεο δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζηξαηησηηθνχ
θαη κε ηνκέα, ζηνρεπκέλε ρξήζε ηεο ηζρχνο θαζψο θαη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο
επηρεηξεζηαθήο ζρεδίαζεο. Απαηηνχληαη λέα νξγαλσζηαθά κνληέια, πνπ λα
πξνβιέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία θνηλψλ νκάδσλ εξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
ππεξεζηψλ. Αιιαγή ζηνλ ηξφπν κφξθσζεο σλ ζηξαηησηηθψλ εγεηψλ έηζη ψζηε απηνί
λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά κε ζπκκάρνπο, δηεζλείο νξγαληζκνχο
θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζηνλ ηξφπν
ζπιινγήο, εθκεηάιιεπζεο θαη δηαλνκήο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ
δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ (commandandcontrolsystems). Δπηπιένλ, ε θαηαλφεζε ηνπ
ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν έρεη πξνθαιέζεη ηελ ζχγθξνπζε, είλαη
θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη αηηίεο ηεο εκθάληζεο
ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ (HOFFMAN 2007, 50).
Επικοινωνιακή ςτρατηγική

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο εκθάληζεο ηνπ Τβξηδηθνχ πφιεκνπ
είλαη ε ππέξκεηξε εθκεηάιιεπζε ησλ ζχγρξνλσλ ΜΜΔ γηα ηνλ επεξεαζκφ θαη ηελ
θηλεηνπνίεζε ησλ καδψλ, πξνο ελίζρπζε ησλ πβξηδηθψλ καρεηψλ. ηηο κειινληηθέο
επηρεηξήζεηο ην λα «θεξδίζεηο ηελ θαξδηά θαη ην κπαιφ»(winningheartsandminds) ή
αιιηψο ην εζηθφ πεδίν, ζα απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ πεδίν αληηπαξάζεζεο θαζψο
ιφγσ ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζχγρξνλσλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ ιακβάλεη
παγθφζκηεο δηαζηάζεηο ζε ειάρηζην ρξφλν. Τπάξρεη πιεζψξα ηζηνζειίδσλ,

πεξηνδηθψλ, DVD θ.α. ζηελ Μέζε Αλαηνιή πνπ πξνπαγαλδίδνπλ ππέξ ηνπ
ξηδνζπαζηηζκνχ. Ο εμειηθηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο αιιάδεη ηνπο
ηξφπνπο ηεο καδηθήο θηλεηνπνίεζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα κέζα ζπκκεηνρήο
αιιά θαη ηηο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο γίλνληαη νη πφιεκνη. πσο απνδείρζεθε ζην Ηξάθ θαη
ζην Αθγαληζηάλ, νη πβξηδηθνί αληάξηεο, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ
ζχγρξνλσλ επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, έρνπλ αλαβαζκίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα
κεηαθέξνπλ ηα δηδάγκαηα θαη ηηο ηερληθέο απφ ην έλα πεδίν κάρεο ζην άιιν. Έηζη
παξακέλνπλ άθαληνη, ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη εθκεηαιιεχνληαη θάζε επθαηξία γηα
κάζεζε αζχκκεηξσλ κεζφδσλ δξάζεο.
πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη πξέπεη λα κάζνπκε λα ειηζζφκαζηε
θαη ζην εζηθφ πεδίν πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε πιενλέθηεκα, έλαληη ηεο θνηλήο
γλψκεο. Σαπηφρξνλα, απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επηθνηλσληαθψλ
ππξνκαρηθψλ» κε ηελ ίδηα αθξίβεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ππξνκαρηθά ηνπ
ππξνβνιηθνχ θαη ηεο αεξνπνξίαο. Απηφ ηζρχεη γηαηί ε αληίιεςε πνπ δεκηνπξγείηαη
ζηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηα απνηειέζκαηα ζην θπζηθφ
πεδίν ηεο κάρεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ απνηειεί ε ζχγθξνπζε
Hezbollah-Ηζξαήι φπνπ ελψ ζην θπζηθφ πεδίν ην Ηζξαήι επηθξάηεζε ζην πεδίν ησλ
εληππψζεσλ ε επηθξάηεζε ηεο Hezbollah ήηαλ ζπληξηπηηθή (HOFFMAN 2007, 53).

Σο πείπαμα
Σν 2012, ην ζνπεδηθφ θνιιέγην εζληθήο άκπλαο δηεμήγαγε ην δηθφ ηνπ πβξηδηθφ
πείξακα. Σν ζελάξην πεξηιάκβαλε έλαλ θαληαζηηθφ ερζξφ ζηα αλαηνιηθά, πεξίπνπ
φκνην κε ηελ Λεπθνξσζία θαη ε θαηάζηαζε ρεηξνηέξεςε κέρξη ην ζεκείν φπνπ ηα δχν
θξάηε ελεπιάθεζαλ κε έλα κείγκα ζπκβαηηθψλ ζηξαηησηηθψλ θαζψο θαη πβξηδηθψλ
επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ ζπκβαηηθέο απεηιέο δεκηνπξγήζεθαλ, απφ ηελ πξνζπάζεηα
βχζηζεο ελφο θπξηεπκέλνπ απφ πεηξαηέο δεμακελφπινηνπ ζηελ κέζε ελφο επαίζζεηνπ
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηαπηφρξνλα κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε κίαο κηθξήο νκάδνο
εηδηθψλ δπλάκεσλ ζηελ νπεδηθή επηθξάηεηα θαη ηελ πξφζιεςε νκαιψλ πεηξαηψλ
γηα λα θαηαιάβνπλ ζνπεδηθά πινία ζην Κέξαο ηεο Αθξηθήο. Σν ηειεπηαίν απνδεηθλχεη
πσο κία ζχγθξνπζε κπνξεί λα επεθηαζεί απφ ηνπηθή ζην λα ζπκπεξηιάβεη «ζεξκά
ζεκεία» ζηελ Αθξηθή. Οη ζπκκεηέρνληεο ηνπ πεηξάκαηνο απνηεινχζαλ επηηξνπή
ζπκβνχισλ γηα ηελ ζνπεδηθή θπβέξλεζε θαη νη αηνκηθνί ηνπο ξφινη αληαπνθξίλνληαλ
ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. Έηζη ζπκκεηείραλ ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ,
ζηειέρε ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ, ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ηεο
θαξκαθνβηνκεραλίαο, ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο αζθάιεηαο δηαδηθηχνπ (Bachman θαη
Gunneriusson 2015).
Σν πείξακα απέδεημε φηη ε χπαξμε ζεζκνζεηεκέλσλ θαη ηππνπνηεκέλσλ
δηαδηθαζηψλ αληίδξαζεο ζε κία θαηάζηαζε(SOPs), έθαλε ηελ αληίδξαζε ζε
ζπγθεθξηκέλεο απεηιέο ηθαλνπνηεηηθή. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη ππήξρε ήδε
εγθαηεζηεκέλν δίθηπν δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ φπσο επίζεο θαη επηθνηλσληψλ θαη
ζπληνληζκνχ. Δπηπιένλ ην πείξακα θαηέδεημε ηελ χπαξμε ειιείςεσλ θαηά ηελ
αληηκεηψπηζε πνιχπιεπξσλ απεηιψλ εμαηηίαο ηεο απνπζίαο κίαο εζληθά
πξνζδηνξηζκέλεο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο θαζψο θαη δηα-ππεξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο.
Ζ απνπζία κίαο ηεξαξρηθήο δηνίθεζεο (ζηξαηησηηθνχ ηχπνπ) κπνξεί λα δπζθνιέςεη

ηελ αληαπφθξηζε κε έλα θαηάιιειν θαη εληαίν ηξφπν γηα ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο,
θαζψο φιεο έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνζηνιέο θαη δηαδηθαζίεο. Απηή ε έιιεηςε δηαππεξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ ππνγξακκίζηεθε απφ ην γεγνλφο φηη ε
θπβέξλεζε ζε απηφ ην ζελάξην δελ είρε ηελ εμνπζία λα δηεπζχλεη θαη λα ειέγμεη ηηο
πθηζηάκελεο, αιιά απηφλνκεο ππεξεζίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα
αλαγλψξηζαλ φηη κία πβξηδηθή ζχγθξνπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λέα επίπεδα
απεηιήο θαη πνιππινθφηεηαο ζε φηη αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε θαη φηη ππάξρεη αλάγθε
ελεξγνχο έλζηνιεο ζπγθεληξσηηθήο εγεζίαο πέξα απφ ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο
αληίδξαζεο. Δπηπξφζζεηα, ζεσξήζεθε αδπλακία ε έιιεηςε ζπλνιηθήο αληίδξαζεο θαη
ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, φπσο νη έλνπιεο δπλάκεηο, ε πνιηηηθή
πξνζηαζία θαη άιισλ πνιηηηθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. πιεξνθνξηθήο, θαξκαθεπηηθήο).
Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ κεηνχκελν ακπληηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηελ «ζπξξίθλσζε»
ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εκθαλή απξνζπκία ηεο θνηλσλίαο λα απνδερζεί σο
πηζαλφηεηα ην ελδερφκελν εκθάληζεο κηαο ηέηνηαο απεηιήο ζην κέιινλ, θαίλεηαη
απίζαλν λα δηνξζσζνχλ νη ειιείςεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ απφ απηφ
ην πείξακα ζην εγγχο κέιινλ (Bachman θαη Gunneriusson 2015).
πλνςίδνληαο, απφ ην ζνπεδηθφ πείξακα πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
Σα θξάηε πνπ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη νξγάλσζε κπνξνχλ λα
βαζηζηνχλ ζηηο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο αληίδξαζεο (SOP‟s26) πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξνχλ κηα ζπλερή εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο «απξφζκελσλ» απεηιψλ. Σα
ππφινηπα θξάηε πνπ δελ δηαζέηνπλ ηηο αληίζηνηρεο ππνδνκέο θαη νξγάλσζε δελ
κπνξνχλ λα αλακέλνπλ κία γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπο. Ζ πξφηαζε πξνο ηα θξάηε απηά είλαη, αληί λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο
ππνδνκέο πνπ απαηηνχλ νη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο αληίδξαζεο, λα επελδχζνπλ
ζε πνιχ ηθαλνχο παξάγνληεο ζε ζέζεηο θιεηδηά (ζε ππνπξγηθφ θαη ρακειφηεξν
επίπεδν). Απηνί νη παξάγνληεο ζα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ άκεζα ηελ απεηιή θαη
λα πξνεηνηκάζνπλ ηαρέσο ηελ θαηάιιειε αληίδξαζε αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα απφ ην
θξάηνο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπ κέζα (Bachman θαη Gunneriusson 2015)

ΝΑΣΟ
Με βάζε ηελ λέα αληίιεςε ηνπ ΝΑΣΟ, πεξί νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ηνπ
πβξηδηθνχ ζέκαηνο, ε ζπκκαρία ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηα
ζέκαηα αζθαιείαο ζπλνιηθά. Απφ πνιηηηθήο άπνςεο απηφ απαηηεί κία εληαηηθνπνίεζε
ηνπ δηαιφγνπ κε άιινπο παξάγνληεο φπσο ΜΚΟ, θπβεξλήζεηο θαη δηεζλείο
νξγαληζκνχο. Γηα παξάδεηγκα ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ν κνλαδηθφο νξγαληζκφο
πνπ κπνξεί απνηειεζκαηηθά λα επηβάιιεη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο θαηά ηεο Ρσζίαο.
Χο εθ ηνχηνπ απνηειεί ζεκαληηθφηαην ζπλεξγάηε ηεο αλαθνξηθά κε ηνλ βέιηηζην
ζπληνληζκφ νηθνλνκηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ κέηξσλ (Jacobs θαη Lasconjarias
2015).Καη απηφ γηαηί ηα θχξηα ζηνηρεία ηνπ ξσζηθνχ πβξηδηθνχ πνιέκνπ είλαη κε
ζηξαηησηηθά θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπο απαηηεί έλα ζπλδπαζκφ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ
θαη πιεξνθνξηαθψλ κέηξσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη δηεζλήο
ζπλεξγαζία (Reisinger θαη Golts 2014).Χζηφζν ηα πνιηηηθά, δηπισκαηηθά θαη
26
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νηθνλνκηθά εξγαιεία γηα κία ζχγθξνπζε δελ ιεηηνπξγνχλ εληειψο αλεμάξηεηα θαζψο
ε αμηνπηζηία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ
χπαξμε αμηφπηζηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο θαη ην ελδερφκελν ρξήζεο απηήο (Johnson
2015). Γηα απηφ ην ιφγν ην ΝΑΣΟ ζπλεξγαδφκελν κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα
πνιιαπιαζηάζεη ηα κέζα πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη πβξηδηθέο
απεηιέο. Δπνκέλσο ΝΑΣΟ θαη Δπξσπατθή Έλσζε κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ έλα
απνηειεζκαηηθφ ζεζκηθφ «δίδπκν» ην νπνίν ζα δηαζέηεη κία επξεία γθάκα εξγαιείσλ
θαηά ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ. Γηα απηφ θαη ζηελ χλνδνο Κνξπθήο ηεο Οπαιίαο ε
ζπκκαρία αλαγλψξηζε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο ζηξαηεγηθφ εηαίξν θαζψο ε θνηλή
πβξηδηθή απεηιή ζηελ Δπξσαηιαληηθή πεξηνρή απνηειεί κία ρξπζή επθαηξία
αλάπηπμεο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο (Pinjack 2015).

ςνεπγαζία ΔΔ-ΝΑΣΟ
πσο είπε πνιχ ζσζηά ν Ηππνθξάηεο «ην πξνιακβάλεηλ θαιχηεξν ηνπ
ζεξαπεχεηλ», δειαδή ε πξφιεςε είλαη θαιχηεξε ηεο θαηαζηνιήο. Απηφ ηζρχεη 100%
ζηελ πεξίπησζε ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ ε
πξφιεςε είλαη ε θαιχηεξε κέζνδνο θαζψο εάλ απηέο εθδεισζνχλ αλνηρηά είλαη
πνιχ δπζθνιφηεξε ε θαηαζηνιή ηνπο. Φαηλφκελα πνπ εθδειψζεθαλ ζηελ Οπθξαλία,
φπσο θηλνχκελεο ηεζσξαθηζκέλεο θάιαγγεο θαη επξεία αληαιιαγή ππξψλ δειψλνπλ
φηη ε πβξηδηθή ζχγθξνπζε έρεη ήδε θνξπθσζεί. Οη αςηκαρίεο απηέο κπνξνχλ λα
εμειηρζνχλ ζε έλα αληαξηνπφιεκν ρσξίο λα ππάξρεη θακία δηαθαηλφκελε πνιηηηθή ή
ζηξαηησηηθή ιχζε (Pinjack 2015).
Δπνκέλσο θξάηε, φπσο ε Οπθξαλία, ηα νπνία είλαη επάισηα ζε πξνζπάζεηεο
απνζηαζεξνπνίεζεο πξέπεη λα ιάβνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ πξνιεπηηθά κέηξα
ελίζρπζεο ηνπ ηνκέα αζθαιείαο ηνπο. Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ ηνκέα ηεο αζθαιείαο
πξνηάζεθε θαη απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ην ςήθηζκα
2151. θνπφο ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη λα εληζρπζεί ε ηθαλφηεηα ελφο θξάηνπο ζηελ
παξνρή δεκφζηαο αζθάιεηαο, δηθαηνζχλεο κε ηαπηφρξνλε δηαθάλεηα θαη απφδνζε
επζπλψλ. Δπνκέλσο ε επξσπατθή θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα βνεζήζεη ηηο επηξξεπείο
ζε απνζηαζεξνπνίεζε ρψξεο λα πηνζεηήζνπλ απηή ηελ κεηαξξχζκηζε. Απηφ
πξνζπαζεί λα θάλεη θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ Κνηλή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη
Άκπλαο (ΚΠΑΑ) γηαηί έλαο ηζρπξφο ηνκέαο αζθαιείαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
«ήπηα» επξσπατθή ηζρχ, είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ επξσπατθή γεηηνληά ελαληίνλ πβξηδηθψλ
απεηιψλ φπσο απηέο πνπ εκθαλίζζεθαλ ζηελ Οπθξαλία (Pinjack 2015).
πλεπψο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε-πξφιεςε ησλ πβξηδηθψλ
απεηιψλ ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΝΑΣΟ πξέπεη λα ζπλεξγαζζνχλ ζηελά,
δηεπξχλνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Μέζσ κηαο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο,
ζπλδπάδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο, κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ζηα αδχλακα θξάηε
βνεζψληαο ηα λα εληζρχζνπλ ηνπο ακπληηθνχο ηνπο κεραληζκνχο απέλαληη ζε
απνζηαζεξνπνηεηηθέο απεηιέο, φπσο νη πβξηδηθέο (Pinjack 2015).
πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν πβξηδηθφο πφιεκνο ζε ζηξαηεγηθφ
επίπεδν απαηηεί ακθφηεξα πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγεζεί έλα ζηαζεξφ θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ κε ηελ επηδέμηα ρξήζε

εθπαηδεπκέλσλ ζηξαηησηηθψλ κέζσλ. ε φηη αθνξά ηελ πξφιεςε ηδηαίηεξε βαξχηεηα
πξέπεη λα δνζεί ζηελ απξφζθνπηε ξνή πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν
έγθαηξνο εληνπηζκφο ππνςήθησλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ. ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν
ζηξαηησηηθή δξάζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, κε εηξεληθέο έκκεζεο κεζφδνπο. ην ηαθηηθφ επίπεδν
άξηηα εθπαηδεπκέλεο θαη εμνπιηζκέλεο κνλάδεο επηπέδνπ ιφρνπ ή ηάγκαηνο ζα
ρηίζνπλ ζρνιεία, λνζνθνκεία, πδξαγσγεία θαη ζα εληζρχζνπλ ηελ απαζρφιεζε θαη
ηελ νηθνλνκία. Δπηπιένλ ζα επηβάιινπλ ηελ ηάμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ
(Bond 2007).

Δπίλογορ
«Μία υβριδική απειλή είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα των επιμέρους
συστατικών της. Η αντιμετώπιση τέτοιων απειλών δεν απαιτεί τόσο νέες ικανότητες
όσο νέους συνεργάτες, νέες διαδικασίες και πάνω από όλα νέο τρόπο σκέψης».
MichaelMiklaucic

Ζ «εκθάληζε» ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ έξρεηαη λα ππνγξακκίζεη κε εκθαηηθφ
ηξφπν ηελ δηαξθή εμέιημε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο κνξθήο ηνπ πνιέκνπ ν νπνίνο ζην
κέιινλ ζα είλαη πην ζχλζεηνο, πην δπλακηθφο θαη πην άζηαηνο απφ πνηέ. Ο φξνο
πβξηδηθφο αλαθέξεηαη ζηελ νξγάλσζε-δνκή, ζηα κέζα αιιά θπξίσο ζηνλ πξσηφηππν
θαη θαηλνηφκν ηξφπν πνπ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ
πβξηδηθνχ πνιέκνπ απφ ηελ Hezbollah θαη ηελ Ρσζία άιιαμε ηα δεδνκέλα ζε φηη
αθνξά ην πεξηβάιινλ αζθαιείαο νξηνζεηψληαο κία λέα πξφθιεζε αζθαιείαο φρη
κφλν γηα ηελ Δπξψπε αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ πθήιην. Ζ επνρή θαηά ηελ νπνία ε
ζπκβαηηθή ζηξαηησηηθή ππεξνρή ησλ «ηζρπξψλ» εμαζθάιηδε ηελ ππνηαγή ησλ
«αδπλάησλ» έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ε αλαγλψξηζε ηεο
ζπκβαηηθήο αδπλακίαο έρεη ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θξαηηθψλ θαη κε δξψλησλ ζηηο
πβξηδηθέο επηρεηξήζεηο.
Δπνκέλσο νη ζπγθξνχζεηο ηνπ κέιινληνο ζα είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν
πβξηδηθέο, γηαηί ν ραξαθηήξαο ηνπο εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο επηδηψμεηο ηφζν ησλ
θξαηηθψλ φζν θαη ησλ κε θξαηηθψλ δξψλησλ, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελφο κνλαδηθνχ,
θάζε θνξά, ζπλδπαζκνχ αζχκκεηξσλ, απξφβιεπησλ, αλαπάληερσλ θαη
«αληηδενληνινγηθψλ» κεζφδσλ. Ζ πνηθηιία, ε αζπκκεηξία, ε ελαιιαγή, ε δπζθνιία
δηάθξηζεο ησλ καρεηψλ απφ ηνπο ακάρνπο θαη ην απξφβιεπην ζα ραξαθηεξίδνπλ ηηο
πβξηδηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ κέιινληνο. Δπηπιένλ ε ηθαλφηεηα ελαιιαγήο κεηαμχ
πλεπκαηηθψλ θαη πιηθψλ κέζσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ζα απνηειεί βαζηθφ
ζηνηρείν ηνπ «πβξηδηζκνχ».
Βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ δηεμαγσγή ηνπ πβξηδηθνχ πνιέκνπ ζα έρεη ν
αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαζψο ν «έιεγρνο», ε ππνζηήξημε ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο
δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο θαη ε «λνκηκνπνίεζε» ζα απνηειέζνπλ ζηξαηεγηθνχο
ζηφρνπο ηεο πβξηδηθήο ζηξαηεγηθήο. Δπηπξφζζεηα ζηνλ πβξηδηθφ πφιεκν δελ
πθίζηαληαη νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ ζπκβαηηθψλ ζπγθξνχζεσλ
φπσο είλαη νη απνθαζηζηηθέο κάρεο, ην δεζκεπηηθφ λνκηθφ πιαίζην ηνπ jusinbello θαη
θπξίσο ν ππέξηαηνο ζηφρνο ηεο εηξήλεο. Οη απνθαζηζηηθέο κάρεο δελ ππάξρνπλ γηαηί
νη πβξηδηθνί καρεηέο δελ επηδηψθνπλ ηελ θαηά κέησπν ζχγθξνπζε αιιά ηελ
πξνζβνιή ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπ ερζξνχ. Σν Γηεζλέο Γίθαην δελ εθαξκφδεηαη
γηα ηη απιά δελ πθίζηαηαη γηα φζνπο δηεμάγνπλ πβξηδηθφ πφιεκν. ε φηη αθνξά ηελ
επηδίσμε ηεο εηξήλεο δελ ηζρχεη, γηαηί νη πβξηδηθνί δξψληεο επηδηψθνπλ ηελ ρξνληθή
θαη ηνπηθή επέθηαζε ηεο ζχγθξνπζεο. Θέινπλ δειαδή λα κεηαηξέςνπλ ηνλ πφιεκν
ζε έλα παξαηεηακέλν αγψλα ζέιεζεο ζηνλ νπνίν ν αληίπαινο ηνπο δελ ζα αληέμεη ηηο
κεγάιεο απψιεηεο θαη ην θφζηνο ηεο ζχγθξνπζεο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πβξηδηθψλ απεηιψλ απαηηείηαη κία ξηδηθή
αλαζεψξεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο Γπηηθέο ρψξεο θαη

βέβαηα ηελ Δπξψπε. Απηφ ζεκαίλεη λα ππάξμεη κία πνιπδηάζηαηε ακπληηθή ζρεδίαζε,
ζεζκηθή θαη πλεπκαηηθή πξνεηνηκαζία θαη βέβαηα αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο
θνπιηνχξαο. Ζ πνιπδηάζηαηε ακπληηθή ζρεδίαζε ζεκαίλεη ηελ εθαξκνγή ηεο
νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο (thecomprehensiveapproach) δειαδή ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ θαη κέζσλ, ηελ άςνγε ζπλεξγαζία κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ βειηίσζε ησλ κε ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ (κέζσ
ηεο ρξεζηκνπνίεζεο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ηδησηηθψλ εηαηξηψλ, κε θπβεξλεηηθψλ
νξγαλψζεσλ θαζψο θαη ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο), ηνλ ζπληνληζκφ πνιιαπιψλ
ελεξγεηψλ ζε πνιιαπιέο επηρεηξήζεηο ζηνλ δηπισκαηηθφ, πιεξνθνξηαθφ, πνιηηηθφ θαη
θπξίσο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαη θπξίσο ηελ ππνζηήξημε θαη θηλεηνπνίεζε ηεο
θνηλσλίαο ελάληηα ζηηο πβξηδηθέο απεηιέο.
Δπηπιένλ ε ζπλεξγαζία ηεο «ήπηαο» ηζρχνο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο
θαη ηεο «ζθιεξήο» ηζρχνο ηνπ ΝΑΣΟ γηα ηελ ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ
κέηξσλ είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ. Οη δχν απηνί ζεζκνί κπνξνχλ θαη πξέπεη λα
ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππιψλεο ηνπ νηθνδνκήκαηνο αζθαιείαο ηεο
Δπξψπεο ελάληηα ζηηο πβξηδηθέο απεηιέο.
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