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ΣΥΝΟΨΗ
Η Ανατολική Μεσόγειος έχει έναν διαχρονικό ρόλο στη διαµόρφωση των
διεθνών σχέσεων, αποτελώντας σταυροδρόµι ηπείρων, λαών, πολιτισµών και
θρησκειών, ενώ παράλληλα αποτέλεσε τον πυρήνα γεωπολιτικών θεωριών που
επιχειρούν να ερµηνεύσουν την αέναη αντιπαλότητα και των ανταγωνισµό ισχύος
των Μεγάλων ∆υνάµεων.
Μέσα στο πολυσχιδές περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου η παρούσα
εργασία θα επιχειρήσει να προσεγγίσει την Υψηλή Στρατηγική των Ηνωµένων
Πολιτειών

την

περίοδο

Obama.

Ενός

Προέδρου,

οραµατιζόµενου

έναν

πολυεταιρικό και όχι πολυπολικό κόσµο µε τις ΗΠΑ να ηγούνται στο παρασκήνιο,
ο οποίος αναγνωρίζοντας το πεπερασµένο των πόρων, υιοθέτησε µια πιο
λελογισµένη χρήση στρατιωτικής ισχύος, µεταφέροντας ευθύνες και βάρη στους
συµµάχους και εταίρους, ενισχύοντας τη συλλογική δράση, προκειµένου οι
Ηνωµένες Πολιτείες να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους στο ∆ιεθνές
Σύστηµα και να αντιµετωπίσουν επιτυχώς τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
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«∆ηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα
απέκτησα, τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύµφωνα µε τους
κανόνες και τις αρχές της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους
νόµους που διέπουν την έρευνα και την πνευµατική ιδιοκτησία.
∆ηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς τους
κανόνες, αναφέροµαι και παραπέµπω στις πηγές όλων των στοιχείων
που χρησιµοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν προσωπική µου
δηµιουργία»
Κωνσταντίνος Νταλιάνης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Η Μεσόγειος για αιώνες έχει µονοπωλήσει την παγκόσµια ιστορία, την ονόµασαν
µητέρα των πολιτισµών και τροφό της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα είναι η πατρίδα
τριών µονοθεϊστικών θρησκειών – Ιουδαϊσµού, Χριστιανισµού και Ισλαµισµού –
που καθοδηγούν πάνω από το ήµισυ των κατοίκων της Γης
Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ
Η Ανατολική Μεσόγειος διαδραµάτισε από την αρχαιότητα εξέχοντα ρόλο
στο διεθνές εµπόριο, τόσο ως ευρισκόµενη στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων όσο
και ως θάλασσα που συνδέει τον Εύξεινο Πόντο µε τον Ινδικό και Ατλαντικό
Ωκεανό. Αποτελεί την οικονοµική «αορτή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
γενικότερα της ∆ύσης επιδρώντας τόσο σε οικονοµικό, πολιτικό, όσο και σε
στρατιωτικό και πολιτισµικό επίπεδο. Παράλληλα δε είναι και η περιοχή µε τις
µεγαλύτερες οικονοµικές και κοινωνικές αντιθέσεις των παράκτιων κρατών της.
Συνιστά σταυροδρόµι συνάντησης εθνών, πολιτισµών, θρησκειών και
εµπορίου αλλά και πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων της
ευρύτερης περιοχής. Έχει δε καταγραφεί ως ζώνη διένεξης των µεγάλων
δυνάµεων, ενώ τελεί υπό συνθήκες αστάθειας, ρευστότητας και όξυνσης οι οποίες
δηµιουργούνται από τις συνεχώς µεταβαλλόµενες εξελίξεις και τις αλλαγές
δεδοµένων στο γεωπολιτικό της περιβάλλον.
Το Παλαιστινιακό ζήτηµα, τα γεγονότα που ακολούθησαν την «Αραβική
Άνοιξη», ο πόλεµος στη Συρία, οι ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή είναι µερικά
από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα στη διεθνή ατζέντα που επαναφέρουν την
Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο των γεγονότων και προσελκύουν το
ενδιαφέρον των µεγάλων δυνάµεων και ιδιαίτερα των Ηνωµένων Πολιτειών, της
ηγέτιδας δύναµης του διεθνούς συστήµατος.
Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να προσδιορίσει την
Αµερικανική υψηλή στρατηγική της περιόδου του Προέδρου Obama στο κρίσιµο
υποσύστηµα ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας ερµηνευτικά τα
θεσµικά κείµενα της Εθνικής Στρατηγικής και Ασφαλείας των Ηνωµένων
Πολιτειών, σχετικές αναλύσεις και επιστηµονικά άρθρα ακαδηµαϊκών δασκάλων

-2-

και διακεκριµένων αναλυτών καθώς και άρθρα σε εφηµερίδες µεγάλης
αναγνωστικής εµβέλειας.
Μιλώντας όµως για υψηλή στρατηγική θα πρέπει να προσπαθήσουµε να
την ορίσουµε εννοιολογικά µε έναν απτό τρόπο. Σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνο
Κολιόπουλο, η χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων µέσων ενός κράτους
(στρατιωτικά, οικονοµικά, διπλωµατικά, πολιτικά κλπ) για την επίτευξη των
πολιτικών αντικειµενικών σκοπών του συνιστά την υψηλή στρατηγική1. Από τον
παραπάνω ορισµό συνάγουµε ότι η υψηλή στρατηγική α) δεν αναπτύσσεται «εν
κενώ» αλλά στοχεύει σε κάποιο δυνητικό ή πραγµατικό αντίπαλο και β) λειτουργεί
και στην ειρήνη αλλά και στον πόλεµο. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή
στρατηγική αναπτύσσεται σε σχέση µε άλλες µονάδες του διεθνούς συστήµατος
και µε δεδοµένο την άναρχη και ανταγωνιστική φύση του, είναι ξεκάθαρο ότι η
διάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος µε σκοπό τον προσδιορισµό της κατανοµής
ισχύος των υπαρκτών ή εν δυνάµει απειλών µέσα από το πρίσµα των σχετικά
συγκρουόµενων συµφερόντων, των πιθανών περιορισµών, καθώς και των
πιθανών αναφυόµενων ευκαιριών, συνιστά µια αναγκαιότητα2.
Η ανάγκη των ΗΠΑ για υψηλή στρατηγική αποτελεί µία αναπόφευκτη
πραγµατικότητα, γεγονός που προκύπτει από τη θέση τους στη διεθνή πολιτική
σκηνή, καθώς ίσως να αποτελούν το πιο ισχυρό παγκόσµιο δρώντα που έχει
γνωρίσει η ιστορία. Σε µακροστρατηγικό επίπεδο σύµφωνα µε τον Brown οι
επιλογές των Ηνωµένων Πολιτειών όσον αφορά στη δράση τους στο διεθνές
σύστηµα και την αλληλεπίδρασή τους µε τους υπόλοιπους δρώντες είναι τέσσερις:
η κυριαρχία (primacy), ο αυτοπεριορισµός (restraint), η επιλεκτική ασφάλεια
(selective engagement) και η συνεργατική ασφάλεια (cooperative security). Οι
επιλογές αυτές διαµορφώνονται µε βάση τα δεδοµένα που επικρατούν στο διεθνές
σύστηµα και το εθνικό συµφέρον, ωστόσο µέχρι τώρα διαµορφώνονται µε
σηµαντικό βαθµό συνέχειας3, καθώς όλες οι κυβερνήσεις και οι Πρόεδροι των
1 Κολιόπουλος Κωνσταντίνος, Η στρατηγική από την αρχαιότητα έως σήµερα, Αθήνα,

Εκδόσεις: Ποιότητα, 2009, σ.44
2 Ήφαιστος Παναγιώτης, Πλατιάς Αθανάσιος, Ελληνική Αποτρεπτική Πολιτική, Αθήνα,

Εκδόσεις: Παπαζήση, 1992, σ.78-82
3 Brown E. Michael, Cote Owen, Lynn-Jones Sean & Miller Steven, America’s strategic

choices: Revised edition , Massachusetts, The MIT Press, July 2000 (Michael E. Brown, Owen
Coté, Sean M. Lynn-Jones & Steven E. Miller 2000)
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ΗΠΑ εδράζουν τις επιλογές τους στο ιδεαλιστικό επιχείρηµα της µετάδοσης της
δηµοκρατίας και της ελεύθερης οικονοµίας σε συνδυασµό µε αυτό της
αµερικανικής µοναδικότητας4 που τους συνοδεύει σε οποιαδήποτε παρέµβαση
τους. Με απλά λόγια, η Αµερικανική υψηλή στρατηγική είναι απεξαρτηµένη από
Προέδρους και πρόσωπα, καθώς το κράτος παρουσιάζει µια αξιοσηµείωτη
«συνέχεια» ανεξαρτήτως της κοµµατικής ή ιδεολογικής προέλευσης του Προέδρου
και αυτό που µεταβάλλεται σε κάθε περίοδο διακυβέρνησης είναι οι επιλογές.
Για την παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε ως µεθοδολογικό εργαλείο η
θεώρηση του δοµικού ρεαλισµού και στις δύο εκφάνσεις - του αµυντικού και του
επιθετικού - προκειµένου να εξηγηθούν διαφορετικές συµπεριφορές ή στοχεύσεις
εθνοκρατικών οντοτήτων. Άλλωστε, στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές
σύστηµα, τα κράτη λειτουργούν µε βάση το «εθνικό συµφέρον» και ταυτόχρονα
είναι υπόλογα στον πληθυσµό τους για την εξασφάλιση της επιβίωση τους, που
αποτελεί το υπέρτατο εθνικό συµφέρον. Ο δε Ορθολογισµός, ως τρόπος λήψης
απόφασης επιβάλλει την ανάλυση κόστους – οφέλους, όπου τα κράτη – δρώντες
προκειµένου να λάβουν µια απόφαση καλούνται να πράξουν ανάλογα, να
αναλύσουν τις υφιστάµενες επιλογές και να διαλέξουν την εκδοχή που θεωρούν
ότι θα τους αποφέρει το βέλτιστο αποτέλεσµα.
Η υπόψη εργασία για την εκπλήρωση των αντικειµενικών σκοπών που έχει
θέσει, είναι δοµηµένη σε εφτά (7) κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρούµε τη θεωρητική οριοθέτηση των εννοιών της
στρατηγικής και της υψηλής στρατηγικής καθώς και των επιλογών των κρατών στο
διεθνές περιβάλλον. Ακολούθως επιχειρείται η σύνδεση των δύο εννοιών µε την
επιστήµη των ∆ιεθνών Σχέσεων.
Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζεται στη δοµή και τη λειτουργία του διεθνούς
συστήµατος – της τρίτης οµάδας «κατακτήσεων του ανθρώπινου πολιτισµού στις
διεθνείς σχέσεις5» υπό το πρίσµα του δοµικού ρεαλισµού, καθώς και στη θέση των

4 Ο πρώην ΥΠΕΞ και Αρχηγός Ενόπλων ∆υνάµεων των ΗΠΑ Colin Powell έχει δηλώσει

«Είµαστε Αρχηγοί, επειδή η Φύση και η Ιστορία µας ανέθεσαν αυτό το καθήκον», Chomsky Noam,
Παλιές και νέες τάξεις πραγµάτων, Αθήνα, Εκδόσεις: Λιβάνης, 1996, σ.179 (Chomsky Noam 1996)
5 Ήφαιστος Παναγιώτης, Ο πόλεµος και τα αίτιά του : τα πολλά πρόσωπα του ηγεµονισµού και
της τροµοκρατίας, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2002, σ.60
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κρατών µέσα σε αυτό. Στη συνέχεια επιχειρείται µία ανάλυση των στοχεύσεων και
των ζωτικών εθνικών συµφερόντων των Ηνωµένων Πολιτειών.
Στο τρίτο κεφάλαιο, οριοθετείται το γεωγραφικό πλαίσιο παρουσιάζοντας και
αναδεικνύοντας τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική αξία της Ανατολικής Μεσογείου,
τόσο για τους διεθνείς δρώντες όσο και για τα παράκτια κράτη της περιοχής.
Ακολούθως εξετάζεται ο ρόλος της ενέργειας στην περιοχή υπό το πρίσµα των
πρόσφατων ανακαλύψεων υδρογονανθράκων, προκειµένου να γίνει κατανοητή η
ζωτική

σηµασία

της

ενεργειακής

ασφάλειας.

Ταυτόχρονα

αναπτύσσουµε

εννοιολογικά τόσο τη σηµασία της ενεργειακής ασφάλειας όσο και των
διαµετακοµιστικών οδών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αµερικανική υψηλή στρατηγική στην
Ανατολική Μεσόγειο, όπως αυτή διαµορφώθηκε µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου
Πολέµου µέχρι την περίοδο της διακυβέρνησης Obama. Αναλύεται συνοπτικά η
στρατηγική της ανάσχεσης και της αποτροπής της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη
διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου και εν συνεχεία τα δόγµατα των Αµερικανών
Προέδρων µετά την κατάρρευση της διπολικής δοµής του διεθνούς συστήµατος,
το δόγµα της ενδυνάµωσης των συµµαχιών και της συλλογικής ασφάλειας του
Προέδρου Bush του πρεσβύτερου, το δόγµα της «εµπλοκής και της διεύρυνσης»
του Clinton και τέλος το δόγµα των «προληπτικών πολέµων» του George Bush, τη
δυνατότητα ανάληψης µονοµερών ενεργειών, την έµφαση στη στρατιωτική ισχύ
και τη διεύρυνση των αµερικανικών επεµβάσεων σε ένα παγκόσµιο πεδίο µάχης
όχι µόνο εναντίον κρατικών οντοτήτων αλλά και τροµοκρατικών οµάδων που
απειλούν το υφιστάµενο status quo.
Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια περιγραφής και ανάλυσης των
κυριότερων προκλήσεων, απειλών και ∆ιληµµάτων ασφαλείας που αναδύονται
στο αλληλοεξαρτώµενο και ταχέως µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον. Συνιστά
ένα κεφάλαιο σύνδεσης µε τα όσα αναφέρθηκαν στο προηγούµενο, προκειµένου
να κατανοήσουµε την πραγµατικότητα που είχε να αντιµετωπίσει ο Πρόεδρος
Obama, λαµβάνοντας υπόψη τα προβλήµατα και τις προκλήσεις που του
κληροδότησαν οι προκάτοχοι του και ιδιαίτερα ο George Bush.
Στο έκτο κεφάλαιο επιχειρούµε µια ανάλυση του δόγµατος της «στρατηγικής
υποµονής» του Προέδρου Obama, µέσα από τα κείµενα της Εθνικής Στρατηγική
των ετών 2012 και 2015, καθώς και από τις εκτιµήσεις, απόψεις και επιστηµονικά
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άρθρα αναλυτών και µελετητών της υπόψη στρατηγικής. Ο Obama γνωρίζοντας
ότι οι πόροι είναι πεπερασµένοι και αναλύοντας τη στρατιωτική εµπλοκή υπό το
πρίσµα του της σχέσης κόστους – οφέλους αλλά και την επίτευξη οικονοµιών
κλίµακας υιοθετεί/υποχρεώνεται σε µία λελογισµένη χρήση της στρατιωτικής
ισχύος, προκειµένου οι Ηνωµένες Πολιτείες να διατηρήσουν την παγκόσµια
πρωτοκαθεδρία τους αλλά και να αντιµετωπίσουν επιτυχώς τις προκλήσεις του
21ου αιώνα. Προσπαθεί επιπλέον να µεταβιβάσει τις ευθύνες και τα βάρη σε
συµµάχους και εταίρους, λειτουργώντας κάτω από την αιγίδα των αποφάσεων
διεθνών οργανισµών. Ακολούθως προσπαθούµε να διερευνήσουµε τα πεδία
εφαρµογής της εν λόγω στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο, χρησιµοποιώντας
ως περιπτωσιολογικά εργαλεία το φαινόµενο της «Αραβικής

Άνοιξης» και της

µετεξέλιξής του, ξετυλίγοντας το κουβάρι από την οµιλία του Obama στο Κάιρο και
το άνοιγµα στον αραβικό κόσµο, την κατάρρευση του Gaddafi µέχρι και τον
πόλεµο δια αντιπροσώπων στο συριακό εµφύλιο. Στη συνέχεια αναλύουµε τη
στάση και τη στρατηγική σχέση της υπερδύναµης µε δύο σηµαντικούς δρώντες και
συµµάχους της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, την αναθεωρητική και µη
ορθολογική Τουρκία και το «ανεξάρτητο» Ισραήλ, καθώς σύµφωνα µε τον
διαµορφωτή του δοµικού ρεαλισµού Kenneth Waltz «κάποιος που παίζει σκάκι
πρέπει να εξετάζει, όχι µόνο τις πιθανές κινήσεις των κοµµατιών αλλά και την αξία
τους6».
Τέλος, στο έβδοµο κεφάλαιο, παρατίθεται µία σειρά συµπερασµατικών
σκέψεων που προκύπτουν από την εξέταση του θέµατος σε µία προσπάθεια
ολιστικής προσέγγισης της αµερικανικής υψηλής στρατηγικής των Ηνωµένων
Πολιτειών την περίοδο Obama στην Ανατολική Μεσόγειο.

6 Waltz Kenneth, Ο Άνθρωπος το Κράτος και ο Πόλεµος : Μία Θεωρητική Προσέγγιση, Αθήνα,
Εκδόσεις : Ποιότητα, 2001, σ.284 (Waltz Kenneth 2001)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ
«Όλοι βλέπουν το αποτέλεσµα των σχεδίων µου
που είναι οι τακτικές που χρησιµοποιώ στη µάχη,
όµως αυτό που κανείς τους δε βλέπει είναι η
στρατηγική µε την οποία δηµιούργησα τη νίκη»
SUN TZU, The Art of War

1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έννοια της στρατηγικής έχει αναλυθεί από µεγάλους στρατηγικούς

αναλυτές διαχρονικά, όπως ο Θουκυδίδης και ο Sun Tzu στην αρχαιότητα,
Clausewitz, Jomini, Mahan, Corbett µετέπειτα και Liddell Hart, Beaufre, Colin Grey
Κονδύλης, Κουσκουβέλης, Ήφαιστος, Πλατιάς, Παπασωτηρίου και Κολιόπουλος
στην σύγχρονη εποχή.
Στις µέρες µας ο όρος της «Στρατηγικής» χρησιµοποιείται σε µεγάλη έκταση
µε σκοπό να περιγράψει µία µεθοδολογία ή τον τρόπο που ακολουθείται από έναν
τοµέα ή µία κοινωνική οµάδα για την επίτευξη κάποιου σκοπού. Θα µπορούσε να
ειπωθεί ότι η ευρεία χρήση του όρου στην σύγχρονη εποχή προσδίδει σε αυτόν
µία εννοιολογική χαλαρότητα.
Η στρατηγική σκέψη, ως επιστηµονικός τοµέας παρότι εδράζεται σε
διαχρονικές αξίες, διδάγµατα και αξιώµατα οφείλει να εξελίσσεται δυναµικά
προκειµένου να αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις ενός διαρκώς µεταβαλλόµενου
επιχειρησιακού περιβάλλοντος αλλά και τις προκλήσεις του ανταγωνιστικού
διεθνούς συστήµατος.
Στο πλαίσιο αυτό το πρώτο κεφάλαιο πραγµατεύεται τόσο την έννοια της
Στρατηγικής όσο και αυτής της Υψηλής Στρατηγικής προσπαθώντας να
διασαφηνίσει και να αποτυπώσει στο µέτρο του δυνατού τα βασικά χαρακτηριστικά
καθώς και το περιεχόµενο των υπόψη εννοιών, κάνοντας µία αναφορά σε όλα
εκείνα τα προσδιοριστικά κριτήρια που συµβάλλουν στη διαµόρφωση και την
γέννησή τους. Η περιεκτική καθώς και η ακριβής ανάγνωση των κριτηρίων αυτών
θα µας οδηγήσει σε έναν ορθό προσδιορισµό των εννοιών και την αναγνώριση
των επιµέρους επιπέδων τους προκειµένου στην συνέχεια να αναδείξουµε και να
αναλύσουµε τις θεµελιώδεις αρχές της αµερικανικής υψηλής στρατηγικής καθώς
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και τη συνεπακόλουθη εφαρµογή τους κατά καιρούς στο πολυσχιδές ψηφιδωτό
της Ανατολικής Μεσογείου.

1.2

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η έννοια της στρατηγικής αποτελεί µία σύνδεση της αρχαίας ελληνικής

σκέψης µε τα χρόνια της νεωτερικότητας. Ο Clausewitz7στο µνηµειώδες έργο του
«On War», σε µία άποψη που προσχωρεί περισσότερο προς την διάσταση της
στρατιωτικής στρατηγικής, αναφέρει ότι είναι η τέχνη της διεξαγωγής των µαχών,
ως µέσο επίτευξης των σκοπών του πολέµου. ∆ιατυπώνοντας το µε διαφορετικό
τρόπο η στρατηγική είναι αυτή που διαµορφώνει το σχέδιο του πολέµου, καθορίζει
τους στόχους διαφορετικών εκστρατειών που συνθέτουν το µοτίβο του πολέµου
και αποφασίζει το πότε και που θα δοθούν οι µάχες – τοπικά και χρονικά – σε κάθε
µία από αυτές.
Ο πόλεµος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παναγιώτης Κονδύλης επιδρά
διαχρονικά στη διαµόρφωση της Στρατηγικής αναφορικά µε τα επίπεδα ανάλυσης
(διαφοροποίηση των στρατιωτικών ελιγµών – τακτικών λόγω ανακάλυψης –
βελτιστοποίησης της πυρίτιδας)8. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι εκτός από τον
πόλεµο υπάρχει µία σειρά εξίσου σηµαντικών παραγόντων, όπως το Κράτος
συνολικά ως βασικός δρώντας του διεθνούς συστήµατος, καθώς και τεχνολογικές,
οικονοµικές,

πολιτιστικές

και

ψυχολογικές

παράµετροι

που

αποτελούν

κατευθυντήρια αρχή για τη χάραξη και την εφαρµογή της Στρατηγικής.
Ο Antre Beaufre την περιγράφει ως «την τέχνη της χρήσης ισχύος για την
επίτευξη των σκοπών της πολιτικής» και συνεχίζει «η στρατηγική είναι η τέχνη η
οποία επιτρέπει ανεξάρτητα από τις χρησιµοποιούµενες τεχνικές την κατανόηση
και τον έλεγχο των προβληµάτων που θέτει οποιαδήποτε σύγκρουση θελήσεων
και κατά συνέπεια τη χρήση των διαθέσιµων τεχνικών µε τον αποτελεσµατικότερο
7 Κανείς δεν ανέλυσε τόσο ολοκληρωµένα τη Στρατηγική και τις ∆ιεθνείς Σχέσεις όσο ο
th

Clausewitz και ο Morgenthau Βλέπε Hans Morgenthau, Politics Among Nations, 6 edition, New
York: Mc Craw Hill, 1985. Όπως χαρακτηριστικά γράφει o Colin Gray «ο τρόπος αντίληψης του
πολέµου ιδωµένου από την κλασική ρεαλιστική σκοπιά αντανακλά την έννοια της Στρατηγικής,
όπως αυτή συνελήφθη στο µυαλό του Clausewitz, του Morgenthau και του Aron» Colin Grey,
Clausewitz rules ok? The Future in the Past with GPS, British International Studies Association,
1999, σ. 166-9
8 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία Πολέµου, Αθήνα, Εκδόσεις: Θεµέλιο, 1999. σ. 139-149
(Κονδύλης Παναγιώτης 1999)

-8-

τρόπο.

Είναι

η

τέχνη

της

διαλεκτικής

δύο

αντίπαλων

θελήσεων

που

χρησιµοποιούν βία, για να επιλύσουν τη διένεξή τους9». Προτάσσει δε ως αξίωµα
το ότι για κάθε κατάσταση υπάρχει µία βέλτιστη στρατηγική, η οποία ταυτόχρονα
µπορεί να είναι άριστη σε κάποια κατάσταση και καταστροφική σε άλλη.
Καταδεικνύοντας ότι «η στρατηγική δεν αποτελεί ένα µοναδικό δόγµα αλλά ένα
τρόπο σκέψης, ο οποίος θα επιτρέπει την ταξινόµηση και την ιεράρχηση των
γεγονότων και την επιλογή στη συνέχεια των πλέον αποτελεσµατικών τρόπων
ενέργειας10».∆ηλαδή µε απλά λόγια, η στρατηγική δεν αποτελεί µία δογµατική και
άκαµπτη

διαδικασία,

προσαρµοσµένο

σε

αλλά

έναν

ταχέως

δυναµικά

εξελισσόµενες

εξελισσόµενο
και

τρόπο

περίπλοκες

σκέψης

καταστάσεις

προκειµένου να επιλεχθούν οι καταλληλότεροι και αποτελεσµατικότεροι τρόποι
ενεργείας κάθε φορά.
Ο Σπύρος Λίτσας δίνοντας µία ευρύτερη έννοια, αναφέρει ότι «είναι η
δυνατότητα των οργανικών συνισταµένων του διεθνούς συστήµατος, τα έθνη –
κράτη,

να

θέτουν

σε

οργανωµένη

και

συνδυαστική

λειτουργία

τα

πολιτικοδιοικητικά, οικονοµικά, κοινωνικά και στρατιωτικά µέσα που έχουν στη
διάθεσή τους µε σκοπό την προβολή ενός αµυντικού ή επιθετικού πλαισίου
ανάπτυξης προς άλλες οργανικές µονάδες του διεθνούς συστήµατος µε στόχο την
προάσπιση αλλά και διεύρυνση των συµφερόντων τους11».
Ο Colin Grey ορίζει την Στρατηγική ως «τη συλλογική σχέση µέσων –
σκοπών (συνολικός συνδυασµός µέσων) για την επίτευξη προκαθορισµένων
σκοπών που άπτονται της πολιτικής ηγεσίας ή στο στρατιωτικό επίπεδο, η χρήση
ισχύος (µε στρατιωτικά µέσα) για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής12». Την
παράµετρο της συσχέτισης των µέσων και των σκοπών καθώς και των επιπέδων
της στρατηγικής τη θέτει και ο Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, εισάγοντας ταυτόχρονα
την έννοια της υψηλής στρατηγικής και χαρακτηρίζοντας την στρατηγική ως µια

9 Andre Beaufre, Εισαγωγή στη Στρατηγική, Αθήνα, Εκδόσεις: Τυπογραφείο Ελληνικού
Στρατού, 2015, σ.145 (Beaufre Antre 2015)
10 Στο ίδιο, σ.5
11 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός: Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές
Εφαρµογές, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2010, σ.226 (Λίτσας Σπυρίδων 2010)
12 Gray Colin, Strategic Culture as context: The first generation of strikes back, Review
International Studies, January 1999 Vol.25, No1 (Gray Colin 1999)
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«σύζευξη µέσων και σκοπών υπό το πρίσµα πραγµατικής ή ενδεχόµενης
σύγκρουσης. Με άλλα λόγια, η στρατηγική συνίσταται στο τρίπτυχο “ µέσα –
σκοποί- αντίπαλος”. Εφαρµόζοντας τα παραπάνω στο πεδίο της διεθνούς
πολιτικής, µπορεί να ειπωθεί ότι η στρατηγική συνίσταται στη σύζευξη µέσων και
σκοπών ενός κράτους υπό την επίδραση του διεθνούς ανταγωνισµού τόσο στην
ειρήνη όσο και στον πόλεµο. Ανάλογα µε τα επίπεδα αναφοράς η στρατηγική
χωρίζεται σε διάφορα επίπεδα. Όταν χρησιµοποιούνται όλα τα διαθέσιµα µέσα
ενός κράτους για την επίτευξη των πολιτικών αντικειµενικών σκοπών του ενόψει
πραγµατικής ή ενδεχόµενης σύγκρουσης, τότε µιλάµε για υψηλή στρατηγική
(grand strategy)13». Ενώ ο Χαράλαµπος Παπασωτηρίου περιγράφει την
στρατηγική ως µία «έννοια που αφορά τις συγκρούσεις δύο ή περισσότερων
αντιπάλων θελήσεων. Αναφέρεται στην αλληλεπίδραση αντιµαχόµενων πλευρών
στα διαδοχικά αλληλοκτυπήµατα που αποσκοπούν στην κάµψη της θέλησης του
αντιπάλου14».
Ο Ρισελιέ επικεντρώνεται σε τρία στοιχεία σχετικά µε την στρατηγική. Το
απολύτως αναγκαίο στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής είναι µια µακροπρόθεσµη
στρατηγική αντίληψη, βασισµένη στην προσεκτική ανάλυση όλων των σχετικών
παραγόντων. Κάθε πολιτικός οφείλει να υλοποιήσει το όραµα αυτό αναλύοντας
ένα ευρύ φάσµα αντιφατικών και συχνά αλληλοσυγκρουόµενων πιέσεων για να
καταλήξει σε µία σαφή κατεύθυνση µε ξεκάθαρους στόχους. Οφείλει να γνωρίζει
που οδηγεί η στρατηγική που ακολουθεί και γιατί. Τέλος οφείλει να δρα στα
απώτατα όρια του εφικτού γεφυρώνοντας το κενό µεταξύ εµπειριών και των
φιλοδοξιών της κοινωνίας του15.
Σύµφωνα µε την Biddle η έννοια της στρατηγικής εδράζεται σε δύο βασικές
προϋποθέσεις. Η πρώτη αφορά το τι είναι πρακτικά πραγµατοποιήσιµο και
οικονοµικά εφικτό. Είναι άλλωστε κατανοητό ότι η στρατηγική έχει να κάνει µε
συµβιβασµούς. Οι πόροι άλλωστε είναι περιορισµένοι ακόµη και για τα πλούσια
κράτη και το γεγονός αυτό απαιτεί προσεκτική και συνετή επιλογή από το
13 Κ. Κολιόπουλος, Η στρατηγική σκέψη από την αρχαιότητα έως σήµερα, Αθήνα, Eκδόσεις:
Ποιότητα, 2009, σ.44 (Κολιόπουλος Κωνσταντίνος 2009)
14 Χαράλαµπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος – 11ος αιώνας, Αθήνα,
η

Εκδόσεις: Ποιότητα, 2000, 2 έκδοση, σ. 16-7 (Παπασωτηρίου Χαράλαµπος 2000)
15 Kissinger Henry, Παγκόσµια Τάξη: Σκέψεις γύρω από τον χαρακτήρα των εθνών και την
πορεία της ιστορίας, Αθήνα, Εκδόσεις: Λιβάνη, 2014, σ.43
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διαθέσιµο σύνολο. Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά στο ότι η στρατηγική πρέπει να
είναι αποδεκτή, τόσο ηθικά όσο και πολιτιστικά, από τους ανθρώπους που θα την
εφαρµόσουν16. ∆ιαπίστωση στην οποία είχε καταλήξει εδώ και 2.500 χρόνια ο Sun
Tzu καταγράφοντας την ως µία από τις 5 βασικές αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή
του πολέµου, µε την αναφορά του περί ηθικού νόµου, εννοώντας τις πηγές
νοµιµοποίησης

της

πολιτικής

εξουσίας,

ώστε

αυτή

να

οδηγηθεί

σε

πόλεµο17.Παρέχοντας θεσµική διάσταση στον πολιτικό ηγέτη ως αναγκαιότητα
εσωτερικής νοµιµοποίησης για να οδηγήσει το κράτος σε πόλεµο συνδυάζοντας το
µε την αποδοχή της κοινωνίας. Με απλά λόγια, είναι απολύτως αναγκαίο η
κοινωνία να αποδεχτεί τους σκοπούς της απόφασης και να σταθεί στο πλευρό του
ηγέτη.
Βέβαια µεγάλη σηµασία αποδίδεται στον τρόπο που ο πολιτικός ηγέτης
αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως διαµορφωτή της στρατηγικής. Η αλληλένδετη
σχέση µεταξύ Πολιτικής – Στρατιωτικών µε τη σαφή υπαγωγή των δεύτερων στους
πρώτους αποδίδει µε τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο το µήνυµα του Clausewitz για
την αντιµετώπιση του Πολέµου ως πολιτικού φαινοµένου. Η σχέση αυτή µπορεί να
είναι από αρµονική ή άκρως λειτουργική µέχρι επισφαλής και προβληµατική, όπως
στην περίπτωση του Χίτλερ κατά τον Β΄ΠΠ, που εκτός από καγκελάριος της
Γερµανίας διατήρησε και τη θέση του Αρχηγού των Ενόπλων ∆υνάµεων,
παρακάµπτοντας πολλές φορές την γνώµη και τις απόψεις των στρατηγών του µε
καταστροφικές αποτελέσµατα σε πολλές µάχες και την τελική ήττα της Γερµανίας
στον Β΄ΠΠ. Από την άλλη, λαµπρό παράδειγµα της αρµονικής σχέσης πολιτικής
και στρατηγικής αποτελεί ο F.D Roosevelt, ο οποίος είδε στην συµµετοχή των
ΗΠΑ στον Β΄ΠΠ την δίοδο για την έξοδο της χώρας από τον αποµονωτισµό του
Μεσοπολέµου και το έναυσµα για την ανάδειξή της σε υπερδύναµη µεταπολεµικά.
Η ανάµειξη των ΗΠΑ ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό θέατρο πολέµου, µε αποκορύφωµα
την επιχείρηση Overlord στις ακτές της Νορµανδίας το 1944, έθεσε τις απαρχές
της αµερικανικής ισχύος. Ο ίδιος ο Roosevelt, ως υπουργός των ναυτικών λίγες
16 Tami Davis Biddle, Strategy and Strategy: What students and practitioners need to know,

Strategic Studies Institute and U.S Army College Pres, December 2015 (διαθέσιµο στο
http://www.strategicsstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?publD=1305) (Tami Davis Biddle
2015)
17 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός: Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές
Εφαρµογές, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2010, σ.234 (Λίτσας Σπυρίδων 2010)
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δεκαετίες πριν είχε καταστήσει τις ΗΠΑ, περιφερειακή δύναµη στον ΝΑ Ειρηνικό
καθώς και παναµερικανικά.
Ως απότοκο των ανωτέρω θα µπορούσαµε να πούµε ότι η στρατηγική
σήµερα λαµβάνει µια πολύ ευρύτερη διάσταση. Αφορά πλέον την συνολική
λειτουργία του κράτους στο πλαίσιο του διεθνούς συστήµατος τόσο στον καιρό της
ειρήνης όσο και στον καιρό του πολέµου για την επίτευξη της εθνικής ασφαλείας
και των ζωτικών εθνικών συµφερόντων και στην ολιστική της αυτή διάσταση
αναφέρεται ως «υψηλή στρατηγική».

1.3

ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας ή Υψηλή Στρατηγική ορίζεται η τέχνη και η

επιστήµη της ανάπτυξης, εφαρµογής και συντονισµού των µέσων της εθνικής
ισχύος για την επίτευξη των στόχων που συµβάλλουν στην εθνική ασφάλεια18.
Σύµφωνα µε τον Barry Posen, είναι µία πολιτικοστρατιωτική αλυσίδα µέσων και
σκοπών, η θεωρία ενός κράτους σχετικά µε το πώς µπορεί µε τον καλύτερο
τρόπο, να παράγει την ασφάλεια του19.
Σύµφωνα µε τον Liddell Hart o ρόλος της υψηλής στρατηγικής είναι να
συντονίζει και να κατευθύνει όλες τις πηγές του έθνους για την επιτυχία των
πολιτικών σκοπών του πολέµου, ένας στόχος που καθορίζεται από την εθνική
πολιτική20. Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώνει την παράδοση της διαλεκτικής του
Clausewitz, ενώ παράλληλα εισάγει, σε σχέση µε τη Στρατηγική, το κριτήριο της
µαζικής συµµετοχής ενός έθνους – κράτους στη θεµελιώδη σχέση µέσων –
σκοπών της. Επιπλέον, ενώ η έννοια της Στρατηγικής είναι συνυφασµένη µε αυτή
του πολέµου, η Υψηλή Στρατηγική ατενίζει πέρα από τον πόλεµο καθώς πρέπει να
διαχειριστεί την επερχόµενη ειρήνη και να προάγει µία κατάσταση ειρήνης,
ασφαλείας και ανάπτυξης του κράτους21.
18 DoD Dictionary for Military and Associated Terms (∆ιαθέσιµο στο http:// www.dtic.mil/

doctrine /dod dictionary /n/8830/html)
19 Posen Barry, The sources of military doctrine, France, Britain and Germany between the
world wars, Cornell University Press, Ithaca and London,1984, σ.14-16
20 Liddell Hart, Strategy: The Indirect Approach, London, Faber and Faber, 2003, σ. 495-505
(Liddell Hart 2003)
21 Στο ίδιο, σ.187
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Στο βιβλίο του The Strategy Bridge o Colin Gray ορίζει την Υψηλή
Στρατηγική ως «την κατεύθυνση και τη χρήση µέρους ή του συνόλου των µέσων
µιας κοινότητας ασφαλείας,

συµπεριλαµβανοµένου

και των στρατιωτικών

εργαλείων για τους σκοπούς της πολιτικής, όπως αποφασίστηκε από την
πολιτική22». Με άλλα λόγια η Υψηλή Στρατηγική προσδιορίζει την αλληλεπίδραση
των σκοπών, των τρόπων και των µέσων. Ως σκοποί νοούνται οι στόχοι και οι
επιδιώξεις της πολιτικής ηγεσίας ενός κράτους, τα µέσα είναι οι διατιθέµενοι πόροι
και συνιστούν τους συντελεστές εθνικής ισχύος και οι τρόποι ή µέθοδοι καθορίζουν
πως οργανώνεται η χρήση των πόρων που διατίθενται κατά του αντιπάλου.
∆ιατυπωµένο µε διαφορετικό τρόπο η υψηλή στρατηγική, προσδιορίζει και
αρθρώνει τους στόχους ενός πολιτικού δρώντα σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή
περιγράφοντας πως αυτοί θα επιτευχθούν µε τη χρήση ενός συνδυασµού
εργαλείων ισχύος, τα οποία περιλαµβάνουν οικονοµικά, διπλωµατικά και
στρατιωτικά µέσα23.

Ο Αθανάσιος Πλατιάς αναφέρει ότι µε τον όρο Υψηλή Στρατηγική εννοούµε
«στην ουσία, τη θεωρία του κράτους για το πώς µπορεί να “προκαλέσει” την
ασφάλεια στον εαυτό του κάτι που αποτελεί τον πυρήνα της υψηλής στρατηγικής.
Η επιτυχία του, ως προς αυτόν τον στόχο αποτελεί την “κρίσιµη δοκιµασία” της
εκάστοτε υψηλής στρατηγικής» Με απλά λόγια η Υψηλή Στρατηγική εντοπίζει τις
πιθανές αλλά και υπαρκτές – πασιφανείς απειλές και κινδύνους κατά της
ασφάλειας του κράτους και επιλέγει την κατάλληλη µέθοδο αντιµετώπισής τους,
εκµεταλλευόµενη

τα

πλεονεκτήµατα

του

κράτους

ώστε

να

µειώσει

τα

πλεονεκτήµατα του αντιπάλου και να προσβάλλει τα µειονεκτήµατά του. Η Υψηλή
Στρατηγική εµπεριέχει την έννοια της αντιπαράθεσης, δεν αναπτύσσεται ποτέ «εν
κενώ» αλλά στοχεύει ενάντια σε κάποιο δυνητικό ή πραγµατικό αντίπαλο και ενέχει

22 Grey Colin, The Strategy Bridge, Theory for practice, New York, Oxford University Press,

2011, σ.3 (Grey Colin 2011)
23 Tami Davis Biddle, Strategy and Strategy: What students and practitioners need to know,

Strategic Studies Institute and U.S Army College Pres, December 2015 (διαθέσιµο στο
http://www.strategicsstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?publD=1305) (Tami Davis Biddle
2015)
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µία συνεχή διάδραση, η οποία ανάγεται και στα τρία επίπεδα υλοποίησης της
στρατηγικής24

Λαµβάνοντας υπόψη ότι, η Υψηλή Στρατηγική ενός κράτους αναπτύσσεται
σε σχέση µε άλλες µονάδες του διεθνούς συστήµατος και µε δεδοµένο την άναρχη
και ανταγωνιστική φύση του τελευταίου, γίνεται πρόδηλο το γεγονός ότι, η
διάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος µε σκοπό τον προσδιορισµό της κατανοµής
ισχύος, των υπαρκτών ή εν δυνάµει απειλών µέσα από το πρίσµα σχετικά
συγκρουόµενων συµφερόντων, των πιθανών περιορισµών αλλά και των πιθανών
αναφυόµενων ευκαιριών, συνιστά µια αναγκαιότητα25. Στη βάση αυτών των
δεδοµένων που προκύπτουν από την ανάγνωση του ευρύτερου διεθνοπολιτικού
περιβάλλοντος, τα όρια του οποίου καθορίζονται από τα συµφέροντα του κάθε
διεθνή δρώντα, η Υψηλή Στρατηγική θέτει τις προτεραιότητες ως προς τους
στόχους και επινοεί κατάλληλες πολιτικές, οικονοµικές, στρατιωτικές ή άλλες
µεθοδεύσεις για την επίτευξη αυτών, χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικά τα
διαθέσιµα µέσα και µεριµνώντας για την εσωτερική καθώς και για την εξωτερική
νοµιµοποίηση.

Ο Andre Beaufre συµφωνεί ως προς την ανάλυση της έννοιας, όµως
διαφωνεί ως προς την ονοµατολογία χρησιµοποιώντας τον όρο «ολοκληρωτική
στρατηγική».

Υποστηρίζει

ότι

κατά

την

εφαρµογή

της

υποδιαιρείται

σε

υποκατηγορίες ανάλογα µε το επίπεδο της σύγκρουσης στο οποίο εφαρµόζεται,
ενώ στην κορυφή της πυραµίδας υπάρχει η «ολοκληρωτική στρατηγική». Αυτή
ασκείται από την κυβέρνηση, καθορίζει τους πολιτικούς σκοπούς της σύγκρουσης
και σχεδιάζει τη διεξαγωγή του ολοκληρωτικού πολέµου. Ταυτόχρονα προσδιορίζει
και τους επιµέρους σκοπούς που θα πρέπει να επιτευχθούν από τις υποδεέστερες
στρατηγικές, όπως της στρατιωτικής, πολιτικής, οικονοµικής, διπλωµατικής
στρατηγικής, προκειµένου από τη σύνθεση αυτών να επιτευχθούν οι πολιτικοί
σκοποί της πολιτικής26.
24 Πλατιάς Αθανάσιος, ∆ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Αθήνα, Εκδόσεις:
Εστία, 2010, σ.82-3 (Πλατιάς Αθανάσιος 2010)
25 Ήφαιστος Παναγιώτης, Πλατιάς Αθανάσιος, Ελληνική Αποτρεπτική Πολιτική, Αθήνα,
Εκδόσεις: Παπαζήση, 1992, σ.78-82 (Ήφαιστος Παναγιώτης, Πλατιάς Αθανάσιος 1992)
26 Andre Beaufre, Εισαγωγή στη Στρατηγική, σ.23-5
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Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι η Υψηλή Στρατηγική στην
ολιστικής της προσέγγιση «αποτελεί έναν συνδυασµό στρατιωτικών, οικονοµικών
και πολιτικών µέσων, σε µία ευρύτερη αλυσίδα µέσων – σκοπών, όπου
στρατιωτικές

(κυρίως)

επιλογές

και

δυνατότητες

εξυπηρετούν

σαφώς

προσδιορισµένους πολιτικούς σκοπούς». Με λίγα λόγια, η Υψηλή Στρατηγική
εδράζεται στις δυνατότητες (πολιτικές, στρατιωτικές, οικονοµικές) του κράτους,
αφορά την πολεµική αλλά και την ειρηνική περίοδο, εξασφαλίζει τα ζωτικά εθνικά
συµφέροντα του κράτους και προασπίζει την ασφάλεια του, όταν λειτουργεί
αποτελεσµατικά.

1.3.1. Οι διαστάσεις – επίπεδα Υψηλής Στρατηγικής
Οι υποδιαιρέσεις – διαστάσεις της Υψηλής Στρατηγικής δεν είναι απόλυτες
στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο Beaufre καταγράφει την πολιτική, οικονοµική,
διπλωµατική και στρατιωτική στρατηγική27, ενώ ο Liddell Hart αναφέρει ότι η
Υψηλή Στρατηγική διαχειρίζεται την οικονοµική ισχύ, το ανθρώπινο δυναµικό του
έθνους, τις ηθικές πηγές ισχύος, την µαχητική ισχύ και ασκεί αντίστοιχα
οικονοµική, διπλωµατική, εµπορική και ψυχολογική πίεση στον αντίπαλο,
εισάγοντας ουσιαστικά την ψυχολογική ως µία ανεξάρτητη διάσταση28.
Ο Αθανάσιος Πλατιάς κάνει λόγο για τα επίπεδα της Υψηλής Στρατηγικής,
λέγοντας ότι η Υψηλή Στρατηγική ιδωµένη υπό ένα οριζόντιο επίπεδο,
αλληλεπιδρά µε την αντίστοιχη Υψηλή Στρατηγική ενός άλλου κράτους, ενώ αν την
αντιληφθούµε κάθετα, τα επιµέρους επίπεδα της αλληλεπιδρούν µεταξύ τους,
µάλιστα ιεραρχικά, αν αναλογιστούµε πως η έννοια της Υψηλής Στρατηγικής
εµπερικλείει τη στρατιωτική, επιχειρησιακή Στρατηγική, την Τακτική καθώς και το
σύνολο της τεχνολογικής εξέλιξης και γνώσης των οπλικών αµυντικών
συστηµάτων και εγκαταστάσεων. Επιπλέον τονίζει ότι ένας επιτυχηµένος
συνδυασµός Υψηλής Στρατηγικής θα πρέπει να καλύπτει τέσσερις διαστάσεις, τη
διάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος, τον καθορισµό των πολιτικών στόχων επί

27 Στον ίδιο, σ.24
28 Liddell Hart, Strategy: The Indirect Approach, London, Faber and Faber, 2003, σ. 187
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τη βάσει των διαθέσιµων µέσων, τον καθορισµό αποτελεσµατικού συνδυασµού
µέσων για την επίτευξη ιεραρχηµένων πολιτικών στόχων και την προσεκτική
διαµόρφωση της εικόνας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του
κράτους29.
Η θεωρία της Υψηλής Στρατηγικής σύµφωνα µε τον Χαράλαµπο
Παπασωτηρίου επικεντρώνεται στο συγκρουσιακό στοιχείο της διεθνούς πολιτικής
αλλά επεκτείνεται και σε δύο άλλα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για να
εξηγήσουν τις ταχέως εξελισσόµενες καταστάσεις της διεθνούς πολιτικής, τους
διεθνείς θεσµούς και τις ιδεολογίες, µονάχα όµως στο µέτρο που επηρεάζουν την
πορεία και την έκβαση των διεθνών ανταγωνισµών30. Σύµφωνα µε τον
Παπασωτηρίου υπάρχουν πέντε βασικές διαστάσεις της Υψηλής Στρατηγικής, η
στρατιωτική στρατηγική, η οικονοµική διάσταση, η εσωτερική πολιτική, η διεθνής
νοµιµοποίηση και η διπλωµατία31.
1.3.2 Στρατιωτική Στρατηγική
Στο ∆όγµα Επιχειρήσεων των Ενόπλων ∆υνάµεων των ΗΠΑ ορίζεται ως «η
τέχνη και η επιστήµη της ανάπτυξης και χρησιµοποίησης του συνόλου των
ενόπλων δυνάµεων και γενικότερα του πολεµικού δυναµικού της χώρας µε
συντονισµένο και ολοκληρωµένο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η υλοποίηση των
σκοπών της εθνικής υψηλής στρατηγικής32» Ενώ σύµφωνα µε τον Barry Posen
είναι η χρήση όλων των στρατιωτικών µέσων ενός κράτους για την επίτευξη των
πολιτικών

αντικειµενικών

σκοπών,

ενόψει

πραγµατικής

ή

ενδεχόµενης

σύγκρουσης33. Από τους παραπάνω ορισµούς συνάγεται ότι η Στρατιωτική
Στρατηγική αποσκοπεί στη χρήση οργανωµένης βίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα
για την προώθηση των πολιτικών σκοπών των εµπολέµων. Η διάσταση αυτή
29 Πλατιάς Αθανάσιος, ∆ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Αθήνα, Εκδόσεις:
Εστία, 2010, σ.83-86
30 Χαράλαµπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος – 11ος αιώνας, Αθήνα,
η

Εκδόσεις: Ποιότητα, 2000, 2 έκδοση, σ. 16
31 Στον ίδιο, σ. 16-8
32 U.S Joint Chiefs of staff, Joint Publications 3-0: Doctrine for Joint Operations, Εκδόσεις: U.S
Joint Chiefs of staff, 2001, ΙΙ-4 (U.S Joint Chiefs of Staff 2001)
33 Posen Barry, The sources of military doctrine, France, Britain and Germany between the
world wars, Cornell University Press, Ithaca and London,1984, σ.13
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αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της Υψηλής Στρατηγικής, καθώς η απειλή ή η
χρήση βίας παραµένει κεντρικό στοιχείο της διεθνούς πολιτικής. Ο Weber
αναφέρει σχετικά «είναι απολύτως αναγκαίο για κάθε πολιτικό οργανισµό να
απευθύνεται στην ωµή βία των εξαναγκαστικών στόχων αλλά και των εσωτερικών
εχθρών34». Εδώ, βέβαια κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι η χρήση ένοπλης βίας
δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά στην ουσία µία αναγκαιότητα, η οποία υφίσταται
για να επιτευχθεί ο πολιτικός στόχος της κάµψης της θέλησης της µίας πλευράς
ώστε να αποδεχθεί τους πολιτικούς στόχους της άλλης. Οι πολιτικοί στόχοι των
εµπολέµων δεν αποτελούν µια λιµνάζουσα σταθερά αλλά µεταλλάσσονται ή
προσαρµόζονται στην πορεία αλλά και τις απαιτήσεις του πολέµου, επηρεασµένοι
από τις επιτυχίες ή αποτυχίες της στρατιωτικής στρατηγικής35.
H οργανωµένη χρήση βίας έχει τρεις βασικούς επιχειρησιακούς σκοπούς
µέσω των οποίων επιδιώκεται η αποδοχή από τον αντίπαλο του πολιτικού σκοπού
του πολέµου, την καταστροφή των ενόπλων δυνάµεων του αντιπάλου, την
κατάκτηση ή την υπεράσπιση του εδάφους και τέλος την καταστροφή των
συντελεστών ισχύος του αντιπάλου πέρα από τις ένοπλες δυνάµεις του. Ο
Clausewitz αναγνωρίζει ως σπουδαιότερο της πολεµικής διαδικασίας τον πρώτο
στόχο, καθώς συχνά αποτελεί βασική προϋπόθεση του δεύτερου και τρίτου
στόχου36.
Η

ευθύνη

διαµόρφωσης

της

Στρατιωτικής

Στρατηγικής

αποτελεί

αρµοδιότητα της εκάστοτε κυβέρνησης ή του ηγεµόνα και ο ρόλος της κατά τον
πόλεµο είναι διττός. Από την µία, µπορεί να είναι αποφασιστικός στην έκβαση του
πολέµου ή µιας ένοπλης σύρραξης αποτελώντας την κυρίαρχη διάσταση της
Υψηλής Στρατηγικής, από την άλλη συχνά ο ρόλος της µπορεί να είναι
υποστηρικτικός ή υποβοηθητικός. Ο τελικός της ρόλος έχει να κάνει µε την
ικανότητα της να επιφέρει το αποφασιστικό αποτέλεσµα, καθώς διαχρονικά µία
34 M. Weber, Political Writings, Edited P. Lassman, Εκδόσεις: Cambridge University Press,

1994
35 Χαράλαµπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος – 11ος αιώνας, Αθήνα,
η

Εκδόσεις: Ποιότητα, 2000, 2 έκδοση, σ. 18
36 Carl Von Clausewitz, On War, Princeton, New Yersey, Εκδόσεις: Princeton University
Press,1989, µετάφραση Michael Howard & Peter Paret, σ.99 (Carl Von Clausewitz 1989)
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ορθολογική Υψηλή Στρατηγική χρησιµοποιεί όλα τα διατιθέµενα µέσα και αναθέτει
ρόλους ανάλογα µε το τελικό αποτέλεσµα που επιφέρει το καθένα. Οι ένοπλες
δυνάµεις διαδραµάτισαν πρωτεύοντα ρόλο µόνο στην περίπτωση που µπορούσαν
να επιτύχουν µόνες τους τον σκοπό του πολέµου37
Ο Andre Beaufre αναλύοντας την στρατιωτική στρατηγική της προσδίδει µία
τριπλή υπόσταση, την Στρατηγική (Επιχειρησιακή), την Τακτική και την
Επιµελητεία. Ως Τακτική, ορίζει τη τέχνη χρήσης των στρατευµάτων και των
οπλικών συστηµάτων κατά την µάχη, ενώ ως Επιµελητεία38 την επιστήµη των
µεταφορών και του εφοδιασµού.
Ο Κωνσταντίνος Κολιόπουλος διαχωρίζει και ταυτόχρονα συνδέει το
επίπεδο

της

στρατιωτικής

στρατηγικής

µε

το

µέγεθος

εµπλεκόµενων

στρατευµάτων. Υποστηρίζει ότι, η στρατιωτική στρατηγική «αφορά τη χρήση όλων
των στρατιωτικών µέσων ενός κράτους για την επίτευξη των πολιτικών
αντικειµενικών σκοπών ενόψει πραγµατικής ή ενδεχόµενης σύγκρουσης. Η χρήση
µεγάλων µονάδων (Σώµα στρατού και άνω) για την επίτευξη των αντικειµενικών
σκοπών που έχουν τεθεί στο πλαίσιο µιας εκστρατείας, ενός θεάτρου
επιχειρήσεων ή ενός κλάδου των ενόπλων δυνάµεων ονοµάζεται επιχειρησιακή
τέχνη. Τέλος, η χρήση στρατιωτικών µονάδων για την επίτευξη των αντικειµενικών
σκοπών που έχουν τεθεί στο πλαίσιο µιας µάχης, καλείται τακτική39». Συνεπώς η
µεν επιχειρησιακή στρατηγική επεξεργάζεται τη θεωρία και την πρακτική της
προετοιµασίας και της διεξαγωγής της επιχείρησης, η δε τακτική µετουσιώνει τον
επιχειρησιακό σχεδιασµό σε νίκη ή ήττα στο πεδίο της µάχης40.
Ο Clausewitz καταγράφει τον διαχωρισµό της στρατηγικής και της τακτικής.
Η τακτική διδάσκει τη χρήση των ενόπλων δυνάµεων κατά την εµπλοκή στην
µάχη, ενώ η στρατηγική την εκµετάλλευση των µαχών για την επίτευξη των

37 Andre Beaufre, Εισαγωγή στη Στρατηγική, σ.49
38 Η αρχή της Επιµελητείας αναλύεται διεξοδικά από τον Σπύρο Λίτσα στο Πόλεµος και
,
Ορθολογισµός, Κεφ. 4ο σ. 253-261
39 Κ. Κολιόπουλος, Η στρατηγική σκέψη από την αρχαιότητα έως σήµερα, Αθήνα, Εκδόσεις:
Ποιότητα, 2009, σ.44-5
40 Alfred Mahan, The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783, Boston, 1890,
Εκδόσεις: Little & Brown, σ.8
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σκοπών του πολέµου41. Η σχέση µεταξύ στρατηγικής και τακτικής είναι αµφίδροµη
καθώς η τακτική καλείται µέσω των επιτυχιών στα πεδία των µαχών να υλοποιήσει
τους

στόχους

της

στρατηγικής.

Ταυτόχρονα,

η

στρατηγική

πρέπει

να

προσαρµόζεται στις δυνατότητες και τις ανάγκες της τακτικής, ειδάλλως το όλο
εγχείρηµα

της

οργανωµένης

βίας

κινδυνεύει

µε

κατάρρευση.

Όπως

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χαράλαµπος Παπασωτηρίου «όταν µία στρατηγική
απαιτεί νίκες σε µάχες που δεν είναι τακτικά εφικτές, θα ακολουθήσουν ήττες στα
πεδία των µαχών και εποµένως και ήττα της στρατηγικής42».
Η στρατιωτική στρατηγική στην σύγχρονη εποχή επηρεάζεται από την
πολυπλοκότητα του πεδίου της µάχης, τις τεχνολογικές καινοτοµίες στον τοµέα
των οπλικών συστηµάτων, τις εξελιγµένες εφαρµογές διοίκησης και ελέγχου, την
απόκτηση και την ορθολογική διαχείριση της πληροφορίας καθώς και από τις
αυξηµένες δυνατότητες επίλυσης των ζητηµάτων επιµελητείας. Μεταλλάσει την
τρισυπόστατη διάσταση της στρατιωτικής στρατηγικής, την οποία αναλύει µε βάση
τα τρία επίπεδα πολέµου, το στρατηγικό, επιχειρησιακό και το τακτικό, τα οποία
διασύνδεουν τους σκοπούς της Υψηλής Στρατηγικής µε τις τακτικές ενέργειες στο
πεδίο της µάχης. Τα όρια µεταξύ τους δεν είναι ξεκάθαρα και η κατάταξη των
στρατιωτικών ενεργειών σε κάποιο από τα επίπεδα γίνεται όχι ανάλογα µε τα µέσα
ή τις δυνάµεις που χρησιµοποιούνται αλλά ανάλογα µε τους σκοπούς
(στρατηγικούς, επιχειρησιακούς, τακτικούς) που προσπαθούν να επιτευχθούν43.
Το στρατιωτικό – στρατηγικό επίπεδο είναι το ανώτερο επίπεδο της
στρατιωτικής στρατηγικής. Καθορίζεται από την πολιτική ηγεσία και αφορά στον
τρόπο διεξαγωγής του πολέµου για την επίτευξη των εθνικών αντικειµενικών
σκοπών της Υψηλής Στρατηγικής. Το επιχειρησιακό επίπεδο είναι αυτό που
συνδέει τους στόχους της στρατιωτικής στρατηγικής µε την τακτική ανάπτυξη των
δυνάµεων. Ενώ το τακτικό επίπεδο είναι η υλοποίηση της επιχειρησιακής

41 Carl Von Clausewitz, On War, Princeton, New Yersey, Εκδόσεις: Princeton University
Press,1989, µετάφραση Michael Howard & Peter Paret, σ.128
42 Χαράλαµπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος – 11ος αιώνας, Αθήνα,
η

Εκδόσεις: Ποιότητα, 2000, 2 έκδοση, σ. 18
43 U.S Joint Chiefs of staff, Joint Publications 1: Doctrine for Armed Forces of the United
States, Εκδόσεις: U.S Joint Chiefs of staff, 2013, Ι-7 (U.S Joint Chiefs of Staff 2013)
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σχεδίασης και η εκτέλεση των επιχειρήσεων σε επίπεδο µαχών και εµπλοκών για
την επίτευξη στρατιωτικών σκοπών επιπέδου µονάδων44.
1.3.3 Οικονοµική ∆ιάσταση
Η οικονοµική διάσταση αφορά στην ικανότητα του κράτους να παρέχει υλική
υποστήριξη των πολεµικών επιχειρήσεων. Η οικονοµία του πολέµου αφορά τη
µέθοδο χρηµατοδότησης των ενόπλων δυνάµεων, την αγορά ή την κατασκευή
εξοπλισµού και τη γενικότερη επιµελητεία (στέγαση και σιτισµό των ενόπλων
δυνάµεων). Επιπλέον αναφέρεται και στην υπονόµευση της δυνατότητας της
οικονοµικής υποστήριξης των ενόπλων δυνάµεων της αντίπαλης πλευράς, καθώς
η καταστροφή της οικονοµίας του αντιπάλου αποτελεί έναν από τους
επιχειρησιακούς σκοπούς της στρατιωτικής στρατηγικής45. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αποτελούν οι ΗΠΑ που χρησιµοποίησαν την οικονοµική τους ισχύ
µέσω του Σχεδίου Marshall, προκειµένου να επιτύχουν τον στόχο τους που ήταν
διττός. Πρώτον, να οδηγήσουν τη ∆υτική Ευρώπη να ενστερνιστεί τις πολιτικές και
οικονοµικές φιλελεύθερες απόψεις των αµερικανών και δεύτερο να µειώσει την
οικονοµική ισχύ του µεγαλύτερου αντιπάλου της, της Σοβιετικής Ένωσης46. Πέραν
βέβαια της µακροπρόθεσµης σχέσης οικονοµικής και στρατιωτικής ισχύος, θα
πρέπει να επισηµανθεί ότι η οικονοµική διάσταση επηρεάζει και τη δυνατότητα
άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Η ανωτέρω εξάρτηση µεταξύ των κρατών είναι
τόσο µεγαλύτερη όσο µεγαλύτερη, είναι η ασύµµετρη οικονοµική εξάρτηση µεταξύ
των κρατών47
1.3.4 Εσωτερική Πολιτική
Η ανάλυση της εσωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο της Υψηλής Στρατηγικής
είναι δισυπόστατη. Η πρώτη διάσταση αφορά την εσωτερική εξισορρόπηση του
44 Γενικό Επιτελείο Στρατού, ΣΚ 31-3: Το Τακτικό ∆όγµα του Στρατού Ξηράς, Αθήνα,
Εκδόσεις: Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού, 2002. σ.53 (Γενικό Επιτελείο Στρατού 2002)
45 Χαράλαµπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος – 11ος αιώνας, Αθήνα,
η

Εκδόσεις: Ποιότητα, 2000, 2 έκδοση, σ. 20
46 Christopher Layne, The peace of illusions. American Grand Strategy from 1940 to the
present, New York, Εκδόσεις: Cornell University Press, 2006, σ. 72 (Christopher Layne 2006)
47 Χαράλαµπος Παπασωτηρίου, ∆ιασπορά και Εθνική Στρατηγική, Αθήνα, Εκδόσεις: Ελληνικά
Γράµµατα, 2000, σ. 21
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αντιπάλου. Τις προσπάθειες µιας δύναµης ή ενός κράτους να αναβαθµίσει τις
αµυντικές ικανότητές του µε την εκµετάλλευση των εγχώριων παραγόντων ισχύος,
αντλώντας πόρους από τον πληθυσµό του για τις ένοπλες δυνάµεις προκειµένου
να οργανώσει την αµυντική ή επεκτατική του πολιτική48.Συµπεριλαµβάνει δε την
κρατική οργάνωση και την συνοχή του πολιτικού συστήµατος. Η δεύτερη διάσταση
της εσωτερικής πολιτικής αφορά την εσωτερική νοµιµοποίηση, η οποία εδράζεται
στην αποδοχή, υποστήριξη των πολιτικών στόχων της Υψηλής Στρατηγικής από
τους πολίτες της εθνοκρατικής οντότητας, µε βασικό εργαλείο προώθησής της την
προπαγάνδα, η οποία λαµβάνει χώρα δια της αλλοίωσης ή ωραιοποίησης των
γεγονότων µέσω ψυχολογικών – συναισθηµατικών συνθηµάτων.
Το γεγονός της θεσµικής νοµιµοποίησης ως προς τη διενέργεια µιας
πολεµικής διαδικασίας, είτε ως αποτέλεσµα πολιτικών και στρατιωτικών
αναγκαιοτητών είτε ως αποτέλεσµα πολιτικών αποφάσεων σε ανώτατο πολιτικό
επίπεδο, µε κανέναν τρόπο δεν σηµαίνει πως αυτοµάτως διασφαλίζεται η
εσωτερική νοµιµοποίηση από την κοινή γνώµη, η οποία είναι µια αναγκαιότητα
που αναζητείται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, προκειµένου να εισέλθει στην
διαδικασία µιας πολεµικής σύγκρουσης. Η εσωτερική νοµιµοποίηση αφορά
πρωτίστως την καρδιά και το µυαλό του λαού και κανείς δεν µπορεί να αναγκάσει
ένα λαό να πολεµήσει, εάν αυτός ο λαός δεν έχει αποδεχθεί τα αίτια του πολέµου
που διεξάγει49.
Ο Αθανάσιος Πλατιάς αναφέρει την εσωτερική νοµιµοποίηση ως «έναν “εκ
των ουκ άνευ” όρο για την επιτυχία της υψηλής στρατηγικής50», ενώ ο Σπύρος
Λίτσας αναλύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του πολέµου, αναφέρεται «στην
σύναψη ενός κοινωνικού συµβολαίου µεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωµένων,

48 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα,2004,

σ.213
49 Για παράδειγµα, µεταξύ των άλλων, ένας από τους σοβαρότερους λόγους για τον οποίο οι
ΗΠΑ έχασαν τον πόλεµο στο Βιετνάµ, ήταν οι αντιδράσεις της κοινής γνώµης στο εσωτερικό, δεν
είχαν την απαραίτητη εσωτερική νοµιµοποίηση
50 Πλατιάς Αθανάσιος, ∆ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Αθήνα, Εκδόσεις:
Εστία, 2010, σ.113
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που αφορά στην επιβίωση του κράτους στη διεθνή σκακιέρα και τοποθετεί τον
πόλεµο ως µέσο επίτευξης του στόχου αυτού51».
1.3.5 ∆ιεθνής Νοµιµοποίηση
Η διεθνής νοµιµοποίηση αφορά στον βαθµό που οι αναλαµβανόµενοι
σκοποί και ενέργειες συµβαδίζουν µε τις επικρατούσες διεθνείς αξίες και το
πνεύµα της εποχής. Έτσι, παρόλο που οι συνθήκες του άναρχου διεθνούς
συστήµατος δηµιουργούν έναν συγκρουσιακό χαρακτήρα µεταξύ των κρατών, µια
Υψηλή Στρατηγική, η οποία θεωρείται διεθνώς νοµιµοποιηµένη µπορεί να
επηρεάσει ευνοϊκά την στάση τρίτων κρατών και συνάµα να αποκλείσει επιπλέον ή
ενδεχόµενους εχθρούς, αν και τα κράτη κινούνται στη διεθνή σκηνή µε βάση το
συµφέρον και όχι τη διεθνή νοµιµότητα52. Συνήθως τα αντιµαχόµενα κράτη
προσπαθούν να «ενδύσουν» τις ενέργειές τους υπό τον µανδύα µιας ιδεολογίας µε
διεθνή αποδοχή. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο βρίσκεται και η διαφορά της διεθνούς
νοµιµοποίησης από την διπλωµατία53. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι ΗΠΑ ,οι
οποίες κατάφεραν να διαµορφώσουν µία συλλογιστική πίσω τις ενέργειές τους µε
σκοπό τη διεθνή νοµιµοποίηση των πράξεων τους. Προάσπιζαν τα κρατικά
συµφέροντα και τις πολιτικές τους επιδιώξεις, προτάσσοντας την προάσπιση των
δηµοκρατικών αξιών, δικαίου, της φιλελεύθερης ηθικής. Έχοντας κερδίσει την
υποστήριξη πολλών διεθνών δρώντων, απέκτησαν την πρωτοκαθεδρία του
διεθνούς συστήµατος προς όφελος τους, φορώντας το ένδυµα του ευεργέτη ή του
προστάτη κατά περίπτωση.
1.3.6 ∆ιπλωµατία
Η διπλωµατία αναφέρεται στις δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται µεταξύ των
κρατών και οι οποίες παρουσιάζουν δύο µορφές, την µακροχρόνια και τη
βραχυχρόνια. Η µακροχρόνια αφορά ενέργειες σε βάθος χρόνου, όπως η σύναψη
συµµαχιών – συµφωνιών και η βραχυχρόνια αφορά την υποστήριξη στην
51 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός: Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές
Εφαρµογές, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2010, σ.247
52 Πλατιάς Αθανάσιος, ∆ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Αθήνα, Εκδόσεις:
Εστία, 2010, σ.114
53 Χαράλαµπος Παπασωτηρίου, ∆ιασπορά και Εθνική Στρατηγική, Αθήνα, Εκδόσεις: Ελληνικά
Γράµµατα, 2000, σ. 21
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τρέχουσα πολιτική σκηνή. Η διπλωµατία βασίζεται κατά κύριο λόγο στην
υποστήριξη του κρατικού συµφέροντος πέρα από τις αξίες που διέπουν το διεθνές
σύστηµα54.
Η πολεµική διπλωµατία αφορά κυρίως στις προσπάθειες των εµπολέµων
να εξασφαλίσουν την πολεµική σύµπραξη τρίτων δυνάµεων ή τουλάχιστον την
έµµεση υποστήριξή τους. Το κεντρικό της σηµείο είναι η προσπάθεια, ώστε τρίτες
δυνάµεις να εγκαταλείψουν στρατηγικές, όπως η µεταφορά βαρών και να
πεισθούν ότι το εθνικό τους συµφέρον έγκειται στη δηµιουργία ενός συνασπισµού
ή την τήρηση µεροληπτικής στάσης επιτυγχάνοντας έτσι την εξωτερική
εξισορρόπηση

του

αντιπάλου.

Η

επίτευξη

της

σύγκλισης

των

εθνικών

συµφερόντων του ενός εµπολέµου µε τρίτες δυνάµεις ενδέχεται να απαιτήσει την
τροποποίηση των πολιτικών του σκοπών προκειµένου να καταστεί εφικτή η
δηµιουργία του συνασπισµού55. Η διπλωµατία είναι υπεύθυνη για τον καθορισµό
των πολιτικών σκοπών του συνασπισµού κατά τον πόλεµο καθώς και για τα
διατιθέµενα µέσα του κάθε κράτους. Επιπλέον είναι αυτή που θα φροντίσει για τη
σύναψη οποιαδήποτε - όσο το δυνατόν ευνοϊκότερης - συνθήκης για τον νικητή
του πολέµου κατοχυρώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την κάµψη της θέλησης του
ηττηµένου αλλά και την αποδοχή των πολιτικών του σκοπών56.

54 Χαράλαµπος Παπασωτηρίου, ∆ιασπορά και Εθνική Στρατηγική, Αθήνα, Εκδόσεις: Ελληνικά

Γράµµατα, 2000, σ. 25
55 Χαράλαµπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος – 11ος αιώνας, Αθήνα,
η

Εκδόσεις: Ποιότητα, 2000, 2 έκδοση, σ. 21
56 Στον ίδιο, σ.21
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΨΗΛΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
2.1

∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η τρίτη οµάδα «κατακτήσεων του ανθρώπινου πολιτισµού στις διεθνείς

σχέσεις» εκφράζεται από την έννοια «διακρατικό σύστηµα» ή «σύστηµα κρατών»
ή «διεθνές σύστηµα»57.Κάθε σύστηµα διαθέτει δοµή και λειτουργία. Η δοµή του
διεθνούς συστήµατος αποτελείται από κράτη, άρα και ισχύ, ενώ η λειτουργία του
συνίσταται στις σχέσεις µεταξύ των κρατών, δηλαδή στις διεθνείς σχέσεις και στις
µεταξύ τους κανονιστικές ή άλλες ρυθµίσεις58.
Στην σύγχρονη βιβλιογραφία συναντάµε πληθώρα ορισµών του ∆ιεθνούς
Συστήµατος καθώς και των µορφών που µπορεί να λάβει. Παρακάτω θα
παραθέσουµε µερικούς από τους πιο αντιπροσωπευτικούς ορισµούς του διεθνούς
συστήµατος.
Ο Robert Jervis σηµειώνει ότι πως για να υπάρχει διεθνές σύστηµα πρέπει
να πληρούνται δύο βασικοί όροι. Πρώτον, διασυνδέσεις µεταξύ των µονάδων του
συστήµατος, έτσι ώστε οι αλλαγές στο ένα µέρος του συστήµατος δηµιουργούν
αλλαγές σε άλλα µέρη και δεύτερον, η συνολική συµπεριφορά του συστήµατος να
διαφέρει από τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των επιµέρους µονάδων
του59. Κατά παρόµοιο τρόπο ο Barry Buzan θεωρεί ότι σύστηµα είναι το σύνολο
των µερών ή µονάδων των οποίων οι διασυνδέσεις είναι αρκετά σηµαντικές, ώστε
να δικαιολογείται η αντιµετώπισής τους ως µιας συνεκτικής οµάδας60. Ενώ ο
Hedley Bull υποστηρίζει ότι «ένα σύστηµα κρατών σχηµατίζεται, όταν δύο ή
περισσότερα κράτη έχουν αρκετές σχέσεις µεταξύ τους και όταν το ένα έχει αρκετή
επιρροή στις αποφάσεις του άλλου, ώστε να συµπεριφέρονται, ως µέρη ενός
συνόλου61» και συνεχίζει ότι το διεθνές σύστηµα είναι ο µοναδικός µηχανισµός ή
57 Ήφαιστος Παναγιώτης, Ο πόλεµος και τα αίτιά του : τα πολλά πρόσωπα του ηγεµονισµού

και της τροµοκρατίας, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2002, σ.60 (Ήφαιστος Παναγιώτης 2002)
58 Στον ίδιο, σ. 60
59 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2004,

σ.226 (Κουσκουβέλης Ηλίας 2004)
60 Στον ίδιο, σ 226
61 Bull Hedley, Η άναρχη κοινωνία, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2009, σ.47
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πεδίο δυνάµεων που συνιστούν τα κράτη λόγω της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης,
διαµορφώνεται από µία οµάδα κρατών, όταν η συµπεριφορά του καθενός είναι
αναγκαίος παράγοντας στους υπολογισµούς των υπολοίπων62.
Κατά τον Raymond Aron το διεθνές σύστηµα είναι «το σύνολο που
αποτελείται από πολιτικές οντότητες, οι οποίες διατηρούν µεταξύ τους σχέσεις
τακτικές και οι οποίες είναι δυνατόν να εµπλακούν όλες µαζί σε έναν γενικό
πόλεµο». Σύµφωνα µε αυτόν, υπάρχουν δύο κριτήρια για την ύπαρξη συστήµατος
και την παρουσία κρατών σε αυτό: η συµµετοχή σε πόλεµο – το οποίο θεωρεί ως
το βασικότερο – και η επικοινωνία. Όπως αναφέρει ο ίδιος «στον θίασο ανήκουν
µόνο οι ηθοποιοί που παίζουν στις παραστάσεις»63.
Το σηµαντικότερο όµως στοιχείο της έννοιας του διεθνούς συστήµατος είναι
ότι αυτό επιβάλλει περιορισµούς στα κράτη που το απαρτίζουν, επηρεάζει τη
συµπεριφορά τους και διαµορφώνει την τύχη τους. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι οι
αυστηροί αυτοί περιορισµοί αποτελούν απορρέουσες συνιστώσες της δοµής του.
Ο Ηλίας Κουσκουβέλης γράφει ότι «το διεθνές σύστηµα είναι πρωταρχικώς ένα
επιστηµονικό δηµιούργηµα, ένα διανοητικό κατασκεύασµα, το οποίο καλείται να
υπερκεράσει

τα

προβλήµατα

που

παρουσιάζονται

στην

ανάλυση

της

συµπεριφοράς των κρατών, όταν αυτή προσεγγίζει µόνο στη βάση των
εσωτερικών τους χαρακτηριστικών και εξελίξεων64».
Τέλος σύµφωνα µε τον Kenneth Waltz – τον πατέρα του δοµικού ρεαλισµού
το διεθνές σύστηµα είναι το πλέγµα των σχέσεων µεταξύ των βασικών µονάδων
της παγκόσµιας πολιτικής, το οποίο πλέγµα καθορίζεται από την δοµή του
κόσµου65. Ο Waltz προσεγγίζει το διεθνές σύστηµα εστιάζοντας την προσοχή του
σε τρία βασικά στοιχεία, στις αρχές διάρθρωσης του συστήµατος, στον χαρακτήρα
των µονάδων και στην κατανοµή ισχύος. Γενικότερα µε βάση τον δοµικό ρεαλισµό
του Waltz: α) το διεθνές σύστηµα καθορίζεται από τη θεµελιώδη αρχή διάρθρωσής
του (αναρχία) και µόνο η διαφοροποίηση της τελευταίας επιφέρει αλλαγή σε αυτό
62 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2004,

σ.227
63 Στον ίδιο, σ.227
64 Στο ίδιο, σ. 228
65 Waltz Kenneth, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2011, σ.220 (Waltz
Kemnneth 2011)
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β) η δοµή του διεθνούς συστήµατος αποτελείται από κράτη και καθορίζεται από
την λειτουργία τους, άρα το διεθνές σύστηµα δεν µπορεί να αλλάξει, εφόσον οι
µονάδες του είναι οµοιότυπες και γ) η δοµή του συστήµατος καθορίζεται και
µεταλλάσσεται από την κατανοµή ισχύος των µονάδων στο σύστηµα και τις
αλλαγές της66.
2.1.1. Τα Κράτη στο ∆ιεθνές Σύστηµα
Το κράτος αποτελεί σήµερα την υπέρτατη εξουσιαστική µορφή οργάνωσης
που δηµιούργησε ο άνθρωπος. Είναι από τυπικής πλευράς το µοναδικό πλήρες
υποκείµενο που αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο67, ενώ σύµφωνα µε τον Παναγιώτη
Ήφαιστο αποτελεί «την υπέρτατη κατάκτηση του πολιτισµού στις διεθνείς
σχέσεις68».
Το κράτος είναι ο ευρύτερος χώρος µέσα στον οποίο λειτουργεί η πολιτική
και αναπτύσσεται το πολιτικό σύστηµα, καθώς δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για
την λειτουργία του. Παράλληλα δε το κράτος αναγνωρίζεται από τις θεωρήσεις των
διεθνών σχέσεων, είτε ως προσωποποιηµένο και ορθολογικό (ρεαλισµός) είτε ως
αποτέλεσµα εσωτερικών διεργασιών (πλουραλισµός) είτε τέλος, ως εργαλείο της
άρχουσας τάξης (µαρξισµός) και δραστηριοποιείται στο διεθνές σύστηµα. Το
κράτος όπως το γνωρίζουµε σήµερα, αρχίζει να εµφανίζεται περί τον 14ο – 15ο
αιώνα στα όρια της κατάργησης και κατάλυσης της φεουδαρχικής κοινωνίας, δεν
αποτελεί την µοναδική υπέρτατη µορφή κοινωνικής οργάνωσης αλλά την πλέον
δηµοφιλή µετά το τέλος του Β΄ΠΠ69. Κατά τον Hedley Bull η αφετηρία των διεθνών
σχέσεων είναι η ύπαρξη κρατών ή ανεξάρτητων πολιτικών οντοτήτων, κάθε µία
από τις οποίες διαθέτει ένα σύστηµα διακυβέρνησης και ασκεί κυριαρχία σε ένα
συγκεκριµένο µέρος της επιφάνειας της γης και σε ένα συγκεκριµένο τµήµα του
πληθυσµού της70.

66 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2004,

σ.228-233
67 Στον ίδιο, σ.107
68 Ήφαιστος Παναγιώτης, Ο πόλεµος και τα αίτιά του : τα πολλά πρόσωπα του ηγεµονισµού
και της τροµοκρατίας, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2002, σ.59
69 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2004,
σ.108-9
70 Bull Hedley, Η άναρχη κοινωνία, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2009, σ.45 (Bull Hedley 2009)
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Σύµφωνα µε τη ρεαλιστική θεώρηση τα κράτη λογίζονται ως ορθολογικές
οντότητες που λειτουργούν µε βάση το εθνικό τους συµφέρον. Κατά τον
Mearsheimer στο βιβλίο του «Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων
∆υνάµεων», τα κράτη είναι ορθολογικοί δρώντες που έχουν επίγνωση του
εξωτερικού τους περιβάλλοντος και σκέφτονται στρατηγικά πως θα επιβιώσουν σε
αυτό. Υπέρτατο συµφέρον λοιπόν είναι η ασφάλεια του κράτους, η επιβίωσή του71.
Βέβαια, τα κράτη σύµφωνα µε τον Waltz δεν είναι και δεν υπήρξαν ουδέποτε οι
µοναδικοί δρώντες στο διεθνές σύστηµα72. Επιπρόσθετα τα κράτη είναι
οµοιότυπες µονάδες, διότι όλα, ισχυρά ή αδύναµα, είναι αυτόνοµες πολιτικές
οντότητες και επιδιώκουν ή επιτελούν παρόµοιες λειτουργίες. Παρουσιάζουν
δηλαδή µία «εκπληκτική λειτουργική οµοιότητα», διαφοροποιούνται όµως ως προς
τα µέσα, τους συντελεστές ισχύος που διαθέτουν για να επιτελέσουν τις
λειτουργίες τους.73
Με απλά λόγια, οι σκοποί και οι λειτουργίες κάθε κράτους είναι παρόµοιες,
καθώς κάθε κράτος αντιγράφει τις δραστηριότητες των άλλων σε σαρωτικό βαθµό
– όπως ακριβώς και οι επιχειρήσεις στην αγορά – ενώ οι µεταξύ τους διακρίσεις
προκύπτουν από τις διαφορικές δυνατότητες των κρατών (µέγεθος, µορφή, ισχύς,
πλούτος) που έχουν στο επιτύχουν τους σκοπούς ή να επιτελέσουν τις
λειτουργίες,

αντίστοιχα.

Έτσι,

η

εθνική

πολιτική

απαρτίζεται

από

διαφοροποιηµένες µονάδες που εκτελούν καθορισµένες λειτουργίες, ενώ η διεθνής
πολιτική από όµοιες µονάδες που η κάθε µία αντιγράφει τις δραστηριότητες της
άλλης.
Στο διεθνές σύστηµα υπάρχουν µόνο σχέσεις ισχύος, µία έννοια που
συνιστά κριτήριο διάκρισης των κρατών σε µικρά και µεγάλα. Ως εκ τούτου, η θέση
των κρατών µέσα στο διεθνές σύστηµα καθώς και οι σχέσεις µικρών και µεγάλων
κρατών προσδιορίζονται από τις σχέσεις ισχύος και, εν πολλοίς, αποτυπώνονται
στη φράση του Θουκυδίδη «το δίκαιο έχει ίση αξία, όταν ίση υπάρχει ισχύς για την

71 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2004,

σ.60
72 Waltz Kenneth, Θεωρία ∆ιεθνούς Πολιτικής, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2011, σ.206
73 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2004,

σ.232
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επιβολή του, και πως, όταν αυτό δεν συµβαίνει, οι δυνατοί κάνουν όσα τους
επιτρέπει η ισχύς τους και οι αδύναµοι αποδέχονται ότι τους επιβάλλει η αδυναµία
τους74». Στον κόσµο των ανθρώπων και των κυρίαρχων κρατών η ισχύς
προσδιορίζει τους ρόλους των κρατών στη διεθνή πολιτική και όχι κάποιο
µεταφυσικό ή ιεραποστολικό καθήκον75.
Βέβαια, σε έναν κόσµο υπό µετάβαση, όπως είναι το σηµερινό διεθνές
σύστηµα, αυτό που πραγµατικά έχει σηµασία είναι η ισχύς (εθνική, οικονοµική,
στρατιωτική). Άλλωστε στη διεθνή πολιτική – κατεξοχήν πεδίο της ισχύος, της
διαπάλης, και του συµβιβασµού – υπάρχουν ανισότητες, τα µικρά κράτη δεν
καθορίζουν την ατζέντα, καθώς υστερούν σε ισχύ και χαράσσουν την στρατηγική
τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Από την άλλη η
διεθνής πολιτική – η πολιτική εν απουσία κυβέρνησης76 – εξωθεί τα κράτη να
αναζητούν ευκαιρίες απόκτησης της περαιτέρω ισχύος σε βάρος των άλλων77,
καθώς ποτέ δεν µπορούν να είναι σίγουρα για τις προθέσεις των άλλων κρατών.
Εποµένως η στρατηγική συνίσταται στο πως ένα κράτος χρησιµοποιεί τις δυνάµεις
του ενάντια σε αυτές του αντιπάλου78.
2.1.2. Οι Μεγάλες ∆υνάµεις στο ∆ιεθνές Σύστηµα
Σύµφωνα µε τον Mearsheimer στο σηµερινό διεθνές σύστηµα, η ιδεώδης
κατάσταση για οποιαδήποτε Μεγάλη ∆ύναµη είναι το να αποτελεί τον µοναδικό
περιφερειακό ηγεµόνα του κόσµου και ως µεγάλη δύναµη να είναι υπέρ του
υφιστάµενου status quo καταβάλλοντας σηµαντικές προσπάθειες διατήρησης της
υπάρχουσας κατανοµής ισχύος79. Η ηγεµονική δύναµη προσπαθεί δηλαδή να
εκπληρώσει τον ρόλο του σταθεροποιητή του διεθνούς συστήµατος συγκρουόµενη
µε

αναθεωρητικές

δυνάµεις

που

γενικότερα

επιδιώκουν

ανατροπή

του

74 Θουκυδίδης Ιστορίαι, Αθήνα, Εκδόσεις: Μάλλιαρης Παιδεία, 1989, Ε,89
75 Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής: Εκφάνσεις
ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτηµα της παγκόσµιας ηγεµονίας, Βάρη Αττικής, Εκδόσεις: Ποιότητα,
2012, σ.308 (Βοσκόπουλος Γεώργιος 2012)
76 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2004,

σ.232
77 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, Αθήνα, Εκδόσεις:
η

Ποιότητα, 6 Έκδοση 2011, σ.343
78 Στον ίδιο, σ.133
79 Στον ίδιο, σ.103
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υφιστάµενου status quo80. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν το Ηνωµένο
Βασίλειο, η ΕΣΣ∆ και οι ΗΠΑ που συµµάχησαν κατά τον Β΄ΠΠ εναντίον της
ναζιστικής Γερµανίας, της φασιστικής Ιταλίας και της Ιαπωνίας, οι οποίες
επιχείρησαν να ανατρέψουν το status quo. Οµοίως, οι ΗΠΑ µετά την 11η
Σεπτεµβρίου ανέλαβαν εκστρατεία κατά του Αφγανιστάν των Ταλιµπάν µε στόχο,
εκτός από την αποκατάσταση του πληγέντος κύρους τους στη διεθνή σκηνή και
την αναµενόµενη επέκταση της επιρροής τους, τη διατήρηση ενός συστήµατος
διεθνών

σχέσεων

µεταξύ

κρατών,

το

οποίο

βασίζεται

αποκλειστικά

σε

οροθετηµένες διακρατικές σχέσεις και όχι σε επαναστατικές αξιώσεις οµάδων που
µέσω της τροµοκρατίας διεκδικούν ύπαρξη στα διεθνή ζητήµατα. Άλλωστε η
απειλή κατά του συστήµατος κρατών ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν
τη Ρωσία και την Κίνα να ανεχθούν αλλά και να συνδράµουν εµµέσως τις ΗΠΑ
στον πόλεµο αυτό81.
Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ο αντίλογος αυτών που υποστηρίζουν ότι
η ηγεµονική δύναµη δεν λειτουργεί σταθεροποιητικά αλλά ως επαναστατική
δύναµη είτε προσπαθώντας να καταργήσει το διεθνές σύστηµα εγκαθιδρύοντας
µία παγκόσµια αυτοκρατορία είτε για να ελέγξει το διεθνές σύστηµα µε ποικίλους
µηχανισµούς και µε τρόπο που να ακυρώνει την εθνική – κρατική ανεξαρτησία των
µελών του διακρατικού συστήµατος. Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Παναγιώτης
Ήφαιστος τα ηγεµονικά κράτη έχοντας πλέον συνειδητοποιήσει ως έναν βαθµό
πως είναι «αδύνατο να αλλάξουν επαναστατικά τη µορφή του διεθνούς
συστήµατος και να εγκαθιδρύσουν κάποιου είδους αυτοκρατορία» επιδιώκουν να
επηρεάσουν το περιεχόµενό του µε τρόπο που να µπορούν να το ελέγχουν. Αυτό
από µόνο του, υποστηρίζει ο ίδιος «είναι το σηµαντικότερο ίσως αίτιο του πολέµου
στο σύγχρονο διεθνές σύστηµα µε προεκτάσεις για πολλά αίτια πολέµου και
κυρίως τη δηµιουργία ή την όξυνση µικρής κλίµακας διενέξεων και άλλων
προβληµάτων, όπως η τροµοκρατία82».

80 Ήφαιστος Παναγιώτης, ∆ιπλωµατία και στρατηγική των µεγάλων ευρωπαϊκών δυνάµεων,
Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 1998, σ.104 (Ήφιαστος Παναγιώτης 1998)
81 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2004,

σ.348
82 Ήφαιστος Παναγιώτης, Ο πόλεµος και τα αίτιά του : τα πολλά πρόσωπα του ηγεµονισµού
και της τροµοκρατίας, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2002, σ.29
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Βέβαια, οι Μεγάλες ∆υνάµεις εξισορροπούν ικανότητες και όχι προθέσεις83,
παρότι ο Drezner84 υποστηρίζει ότι σε έναν κόσµο αβεβαιότητας εκείνα που
µετρούν είναι οι προθέσεις και εκείνο είναι το σηµείο ακριβώς που η υψηλή
στρατηγική έρχεται να διαδραµατίσει το ρόλο της. Αν όµως θέλουµε να βλέπουµε
τον κόσµο όπως είναι και όχι όπως θα θέλαµε να είναι85, οι προθέσεις
αναγκαστικά θα πρέπει να µετουσιώνονται σε πράξεις προκειµένου να
ικανοποιούνται τα συµφέροντα και να αναδεικνύεται η βούληση και η
αποφασιστικότητα.

2.2

ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΗΠΑ
Η ανάγκη των ΗΠΑ για υψηλή στρατηγική αποτελεί µία αναπόφευκτη

πραγµατικότητα, γεγονός που προκύπτει από τη θέση τους στη διεθνή πολιτική
σκηνή, καθώς ίσως να αποτελούν το πιο ισχυρό παγκόσµιο δρώντα που έχει
γνωρίσει η ιστορία. «Παγκόσµιο εξισορροπιστή» χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ ο
Mearsheimer στο βιβλίο του «Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων».
Η υψηλή στρατηγική όπως έχουµε προαναφέρει, είναι η χρησιµοποίηση
όλων των διαθέσιµων µέσων ενός κράτους (στρατιωτικά, οικονοµικά, διπλωµατικά,
πολιτικά) για την επίτευξη των πολιτικών αντικειµενικών σκοπών του, ενόψει µιας
πραγµατικής ή ενδεχόµενης σύγκρουσης. Ως εκ τούτου ο καθορισµός των
πολιτικών σκοπών ή των ζωτικών εθνικών συµφερόντων ενός κράτους ουσιαστικά
οδηγεί στη διαµόρφωση της υψηλής στρατηγικής του και κατ’ επέκταση της
εξωτερικής του πολιτικής.
Ο Robert Art στο βιβλίο του “A grand strategy for America” προσδιορίζει ως
ζωτικά εθνικά συµφέροντα των ΗΠΑ: α) Την ασφάλεια καθώς και την αποτροπή
οποιαδήποτε επιθέσεως σε αµερικανικό έδαφος β) Την διατήρηση της ειρήνης στο
γεωπολιτικό σύστηµα της Ευρασίας γ) Την ασφαλή πρόσβαση και διακίνηση των
ενεργειακών πόρων του Περσικού Κόλπου και της ευρύτερης Μ. Ανατολής δ) Την

83 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, Αθήνα, Εκδόσεις:
η

Ποιότητα, 6 Έκδοση 2011, σ.108
84 Drenzer Daniel, “Does Obama have a grand strategy why we need doctrines in uncertain

times”, Foreign Affairs, July/August 2011. ∆ιαθέσιµο στο
https://www.foreignaffairs.com/articles/2011-06-17/does-obama-have-grand-strategy
85 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, Αθήνα, Εκδόσεις:
η
Ποιότητα, 6 Έκδοση 2011, σ.27
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ελεύθερη διακίνηση του διεθνούς εµπορίου ε) Την διατήρηση και την εξάπλωση
της δηµοκρατίας σε συνδυασµό µε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και τέλος στ) Την προστασία του πλανήτη από τις καταστροφικές κλιµατολογικές
και περιβαλλοντικές αλλαγές.
2.2.1 Ασφάλεια
Η ασφάλεια καθώς και η αποτροπή οποιαδήποτε επίθεσης στο αµερικανικό
έδαφος αποτελεί ένα από τους πυλώνες της υψηλής αµερικάνικης στρατηγικής. Η
ασφάλεια άλλωστε µιας χώρας αποτελεί τον «οδικό χάρτη» για τη δηµιουργία αλλά
και την ανοικοδόµηση οποιαδήποτε στρατηγικής.
Οι πιο ανησυχητικές απειλές για τις ΗΠΑ αποτελούν α) η τροµοκρατία
καθώς και ο θρησκευτικός φονταµενταλισµός β) οι χώρες που µπορούν να
παράσχουν αρωγή σε τροµοκράτες και τέλος γ) τα κράτη υπό διάλυση στα οποία
καταγράφονται εθνοτικές συγκρούσεις. Οι τροµοκρατικές επιθέσεις ειδικά µε
βιολογικά ή χηµικά όπλα - καθώς και η απόκτηση τους από µη κρατικούς δρώντες
– σε αµερικανικό έδαφος συνιστούν έναν από τους χειρότερους εφιάλτες για την
αµερικανική πολιτική ηγεσία, όπως κατέδειξε η επίθεση στους δίδυµους πύργους
την 11η Σεπτεµβρίου 2001, που προκάλεσαν σοκ στην πολιτική ηγεσία, τον
αµερικάνικο λαό καθώς και στον µηχανισµό ασφαλείας της χώρας86. Η µεγάλη
διασπορά των όπλων αυτών, ιδιαίτερα µετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέµου σε
µεγάλο αριθµό χωρών, η συνεχής µετάλλαξη των µορφών της τροµοκρατίας
καθώς η προσβασιµότητα αλλά και η επιστηµονική γνώση των µελών
τροµοκρατικών οργανώσεων στην παραγωγή τέτοιων όπλων καθιστούν δύσκολη
και σε ορισµένες περιπτώσεις αδύνατη την αναχαίτιση και την αποτροπή.
Σύµφωνα µε τον Γιώργο Βοσκόπουλο οι παραπάνω απειλές επιβάλλουν σύµφωνα
µε τους Αµερικανούς, την επίδειξη ισχύος και τη διεξαγωγή προληπτικών πολέµων

86 Σύµφωνα µε τον Stephen Krasner,µετά την 11η Σεπτεµβρίου έλαβε χώρα µια µεταβολή στην

αµερικανική στρατηγική αντίληψη όσον αφορά την ασφάλεια, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκαν κράτη
υπό κατάρρευση, αυταρχικά καθεστώτα, χώρες παρίες, η τροµοκρατία , η ριζοσπαστική ισλαµική
ιδεολογία, τα όπλα µαζικής καταστροφής
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στα πλαίσια της πλανητικής χωροταξίας, όταν διακυβεύονται στρατηγικά
συµφέροντα των ΗΠΑ87.
2.2.2 Η διατήρηση της ειρήνης στην Ευρασία
Η σηµασία της Ευρασίας για την απόκτηση της παγκόσµιας κυριαρχίας
διατυπώθηκε στις κυρίαρχες γεωπολιτικές θεωρίες τόσο του Βρετανού Harold
Mackinder, όσο και του Αµερικανό – Ολλανδού Nicolas Spykman. Από την µία, ο
Mackinder, ο οποίος ονόµασε την ευρασιατική µάζα ως «Καρδιά» (Heartland) και
διατύπωσε τη θεωρία ότι εάν µια ηπειρωτική δύναµη εκκινώντας από την
«Καρδιά» καταστεί και ναυτική δύναµη τότε θα µπορούσε να δράσει ως
«Γεωγραφικός Έστορας της Ιστορίας». Η τεχνολογική εξέλιξη του σιδηροδρόµου
αύξησε ακόµη περισσότερο τη σηµασία και τη γεωπολιτική αξία της Heartland,
που οδήγησε τον Mackinder να γράψει «όποιος εξουσιάζει την Ανατολική Ευρώπη
ελέγχει την “Καρδιά”. Όποιος εξουσιάζει “την Καρδιά” ελέγχει το Παγκόσµιο
Νησί88». Από την άλλη, ο Spykman κατέδειξε την αξία του εσωτερικού δακτυλίου
που είναι η περιοχές και τα γεωγραφικά υποσυστήµατα που περιβάλλουν την
«Καρδιά» και την οποία ονόµασε «Στεφάνη» (Rimland). Σύµφωνα µε αυτόν
«όποιος ελέγχει τη “Στεφάνη”, εξουσιάζει την Ευρασία, όποιος εξουσιάζει την
Ευρασία, ελέγχει την τύχη του κόσµου89».
Από τις παραπάνω γεωπολιτικές θεωρίες καταλαβαίνουµε τη σηµασία της
Ευρασίας για τις ΗΠΑ. Η ειρήνη σύµφωνα µε κάποιους αµερικανούς αναλυτές
στην περιφέρεια αυτή είναι ζήτηµα ζωτικής σηµασίας, καθώς ένας µεγάλος
πόλεµος στην ανωτέρω περιοχή θα υπονοµεύσει την αµερικανική ευηµερία, θα
διαφοροποιήσει την ισορροπία ισχύος και µπορεί να επιφέρει απρόβλεπτες
ανακατατάξεις. Με δεδοµένο ,τα υψηλά επίπεδα οικονοµικής αλληλεξάρτησης,

87 Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής: Εκφάνσεις
ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτηµα της παγκόσµιας ηγεµονίας, Βάρη Αττικής, Εκδόσεις: Ποιότητα,
2012, σ.346
88 Κ. Κολιόπουλος, Η στρατηγική σκέψη από την αρχαιότητα έως σήµερα, Αθήνα, Eκδόσεις:
Ποιότητα, 2009, σ.201
89 Στον ίδιο, σ.206
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ένας πόλεµος µεταξύ των Μεγάλων ∆υνάµεων θα πλήξει την αµερικάνικη
οικονοµία, ακόµη και στην περίπτωση µη εµπλοκής των ΗΠΑ σε αυτόν90.
Βέβαια ο κεντρικός στόχος της αµερικανικής πολιτικής, σύµφωνα µε τον
Mearsheimer, είναι η ηγεµονία τους στο ∆υτικό Ηµισφαίριο και δεν επιθυµούν
κανένα ανταγωνιστή ηγεµόνα στην Ευρώπη και την Βορειοανατολική Ασία. Οι
ΗΠΑ δεν επιθυµούν έναν ανταγωνιστή ηγεµόνα, γεγονός που καταδείχθηκε την
επαύριον του Ψυχρού Πολέµου σε ένα σηµαντικό κείµενο σχεδιασµού του
Πενταγώνου που διέρρευσε στον Τύπο, το 1992 «Ο πρώτος αντικειµενικός
σκοπός µας είναι να εµποδίσουµε την επανεµφάνιση ενός νέου αντιπάλου… ο
οποίος θέτει απειλή του είδους και της κλίµακας που είχε θέσει η Σοβιετική
Ένωση… Το νέο επίκεντρο που θα πρέπει να έχει τώρα η στρατηγική µας είναι η
παρεµπόδιση

της

εµφάνισης

οποιουδήποτε

δυνητικού

πλανητικού

ανταγωνιστή91».
Από την άλλη, θα πρέπει να ειπωθεί ότι η Αµερικάνικη ηγεµονία αποτελεί
µία sui generis εφαρµογή που στηρίζεται στην αρχή Primus inter Pares ως προς
τη σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ των ΗΠΑ και των συµµάχων τους. Άρα το όλο
θέµα δεν συνιστά απλώς ζήτηµα διατήρησης της ηγεµονίας, αλλά η µη είσοδος
των ΗΠΑ σε µία νέα ανταγωνιστική διαδικασία πιέσεων και τριβών θα έχει ως
αποτέλεσµα την αποφυγή υψηλών φθορών για την υπερδύναµη.
2.2.3 Ασφαλής πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους του Περσικού
Κόλπου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής
Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου θεωρούνται οι πλέον ευµετάβλητες του
πλανήτη και επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες (οικονοµικούς, πολιτικούς,
γεωπολιτικούς ακόµη και µετεωρολογικούς). Οι διάφορες κρίσεις στην παραγωγή
του πετρελαίου και στη διανοµή του εκτινάσσουν την τιµή του «µαύρου χρυσού»,
επηρεάζοντας τόσο την παγκόσµια οικονοµία όσο και την κοινωνική σταθερότητα.

90 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, Αθήνα, Εκδόσεις:
η
Ποιότητα, 6 Έκδοση 2011, σ.745-6
91 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, Αθήνα, Εκδόσεις:
η
Ποιότητα, 6 Έκδοση 2011, σ.744
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Μέσα στα επόµενα χρόνια η παγκόσµια ενεργειακή ζήτηση αναµένεται να
αυξηθεί, γεγονός που οφείλεται τόσο στην αύξηση του πληθυσµού αλλά και την
οικονοµική ανάπτυξη ιδίως των αναπτυσσόµενων χωρών, όπως η Κίνα και η
Ινδία. Μεγάλες επενδύσεις σε υποδοµές θα πρέπει να παράγουν και να αποδίδουν
υψηλά φορτία ενέργειας, προκειµένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
σύγχρονων καταναλωτικών κοινωνιών.
Οι περιορισµοί στην ανάπτυξη των κοιτασµάτων πετρελαίου και γενικότερα
των ενεργειακών πόρων, η πλειοψηφία των οποίων υφίσταται σε ένα
συγκεκριµένο σύνολο περιοχών, δηµιουργούν µεγάλη ανησυχία για την ενεργειακή
ασφάλεια ανά τον κόσµο. Οι περιορισµοί αυτοί ωθούν στην ανάπτυξη αλλά και την
αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας αλλά και τη δηµιουργία κινήτρων για
µεγαλύτερη εξάρτηση από εγχώριες πηγές ενέργειας - όπως ο άνθρακας – στις
ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία92.
Λαµβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω περιορισµούς καθώς και τα υψηλά
ποσά ενέργειας που απαιτούνται για την οικονοµική ανάπτυξη των ΗΠΑ, γίνεται
αντιληπτή η σηµασία της διατήρησης της ασφαλούς πρόσβασης και εφοδιασµού
του πετρελαίου, γεγονός που αποτυπώνεται και στην Εθνική Στρατηγική για την
Ασφάλεια – όπως αυτή διατυπώθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 - η οποία θέτει ως
έναν από τους βασικούς στόχους της υπερδύναµης στην Ανατολική Μεσόγειο και
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, την εξασφάλιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης
διακίνησης της ενέργειας93.
Από την άλλη, η σηµασία των ενεργειακών πηγών για τις ΗΠΑ δεν πρέπει
να συγχέεται µε αναλύσεις καθώς και ερµηνείες που κατακλύζουν την παγκόσµια
ειδησεογραφία και οι οποίες υποστηρίζουν ότι πόλεµοι στο Ιράκ ή το Αφγανιστάν
διεξήχθησαν για τον έλεγχο και την κατοχή των πετρελαϊκών αποθεµάτων,
ανάγοντας τα πάντα στον οικονοµικό ανταγωνισµό για πλουτοπαραγωγικές πηγές,
παραβλέποντας τα εθνικά συµφέροντα, τα φορτία και τις διαφορετικές εκφάνσεις
της ισχύος, καθώς και τις σχέσεις αλληλεξάρτησης και διασύνδεσης των κρατών.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ηλίας Κουσκουβέλης και στις δύο περιπτώσεις
92 Epstein Gerald, Science and technology: making smart power, Center for Strategic and
International Studies, Washington DC (CSIS 2010)
93 U.S National Security – The White House 2015, σ.26. ∆ιαθέσιµο στο htpp://www.white
house.gov/default/files/docs/2015_national_security_strategy.
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µπορεί να υπήρχαν ή να µην υπήρχαν οικονοµικά συµφέροντα. Το ζήτηµα είναι
εάν υπήρχε αιτιώδης συνάφεια και σε ποιο βαθµό αυτά τα αίτια σε σχέση µε άλλα
επηρέασαν την έκρηξη του πολέµου.94
2.2.4 ∆ιεθνές εµπόριο και αµερικανική οικονοµική ανάπτυξη
Σε έναν κόσµο που µεταβάλλεται διαρκώς, οι ΗΠΑ αποτελούν τον
κυριότερο διαµορφωτή στην παγκόσµια οικονοµική σκηνή, καθώς συνιστούν τη
µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου ενώ ταυτόχρονα είναι η χώρα µε τον
µεγαλύτερο αριθµό άµεσων ξένων επενδύσεων. Το αµερικανικό εργατικό δυναµικό
είναι εξαιρετικά ευέλικτο και παραγωγικό και το διεθνές εµπόριο αποτελεί βασικό
συντελεστή της οικονοµικής ευηµερίας των ΗΠΑ. Το διεθνές εµπόριο επίσης
εξασφαλίζει στους καταναλωτές της Αµερικής πρόσβαση σε προϊόντα και
υπηρεσίες, ενώ παράλληλα διατηρεί τον πληθωρισµό σε χαµηλά επίπεδα.
Άλλωστε η πρόσφατη συνδροµή του εµπορικού παράγοντα στην άµβλυνση και
στην ταχεία αποκατάσταση από τις επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής
ύφεσης ήταν καθοριστική.
Ο συνεχώς µεταβαλλόµενος χαρακτήρας της παγκόσµιας οικονοµίας καθώς
και η πολυπλοκότητα του οικονοµικού περιβάλλοντος της εποχής έχει µεταβάλλει
ουσιαστικά τη φύση του παγκόσµιου ανταγωνισµού. Καθώς οι σύγχρονες αγορές
είναι ανοιχτές στον διεθνή ανταγωνισµό, οι χώρες είναι αναγκασµένες να
προσαρµόζονται

συνεχώς στις διαµορφούµενες οικονοµικές συνθήκες.

Η

διάρθρωση της παραγωγής και του διεθνούς εµπορίου εξαρτώνται από την
ανταγωνιστικότητα της χώρας στη διεθνή οικονοµική σκηνή. Βέβαια, σε αντίθεση
µε το παρελθόν, ο ανταγωνισµός είναι λιγότερος για τις αγορές και περισσότερο
ανταγωνιστικός για το κεφάλαιο, καθώς οι µεταβολές στον τοµέα των
πληροφοριών, των επικοινωνιών, των µεταφορών και της τεχνολογίας έχουν
καταστήσει

τη

λειτουργία

της

παγκόσµιας

εφοδιαστικής

αλυσίδας

µια

ανταγωνιστική αναγκαιότητα.
Οι ΗΠΑ µετά τη λήξη του Β΄ ΠΠ, βοήθησαν στη δηµιουργία και τη
διαµόρφωση

ανοιχτών

και

σταθερών

διεθνών

οικονοµικών

κανονιστικών

94 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2004,

σ.381
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πλαισίων. Μπορεί να ειπωθεί ότι, ο αδιαµφισβήτητα κοµβικός ρόλος των ΗΠΑ
στην παγκόσµια οικονοµία την ανωτέρω περίοδο, µπορεί να αποδοθεί µέσα από
τη θεωρία της ηγεµονικής σταθερότητας, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Robert
Gilpin και σύµφωνα µε την οποία «η δηµιουργία και η διατήρηση µιας ανοιχτής
φιλελεύθερης παγκόσµιας οικονοµίας απαιτεί την ύπαρξη µιας ηγέτιδας δύναµης.
Αυτή χρησιµοποιεί την ισχύ και την επιρροή της, προκειµένου να προάγει την
απελευθέρωση του εµπορίου και τη δηµιουργία ενός σταθερού νοµισµατικού
συστήµατος µε πρωταρχικό στόχο να προωθήσει τα δικά της πολιτικά και
οικονοµικά συµφέροντα95».
Οι ΗΠΑ είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την παγκόσµια οικονοµία καθώς
σύµφωνα µε όλους τους οικονοµικούς δείκτες, είναι η χώρα που επωφελείται
περισσότερο από κάθε άλλη από το διεθνές εµπόριο. Εκτιµάται ότι η περαιτέρω
απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου µέσω του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου (ΠΟΕ) (WTO – World Trade Organization) θα µειώσει τα υφιστάµενα
εµπόδια στις εισαγωγές – εξαγωγές προϊόντων και έτσι οι ΗΠΑ - λαµβάνοντας
υπόψη ότι διατηρούν τα πρωτεία τόσο στον τοµέα της επιστήµης όσο και σε
αυτούς της τεχνολογίας και της καινοτοµίας – θα καταφέρουν να εδραιώσουν την
πρωτοκαθεδρία τους στο διεθνές εµπορικό σύστηµα96.
2.2.5 Η διατήρηση και εξάπλωση της δηµοκρατίας
Κατά τον James Wilson, η αµερικανική µοναδικότητα εκφράζεται στις µέρες
µας µε την προώθηση της δηµοκρατίας στον υπόλοιπο κόσµο. Οι ΗΠΑ κατά τον
Wilson, είναι το φωτεινό παράδειγµα της δηµοκρατίας που συγκεντρώνει πολλά
πλεονεκτήµατα εν αντιθέσει µε τις υπόλοιπες, µια κοινωνία ιδεολογικά έµφορτη µε
ένα αίσθηµα αποστολής και προσφοράς και «εξαγωγής» των αµερικανικών
ιδεωδών καθώς της εγκαθίδρυσης της δηµοκρατίας στον υπόλοιπο κόσµο97.
Άποψη που πηγάζει από το ιδεώδες του φιλελευθερισµού και της αντίστοιχης
θεωρίας για το πολίτευµα και τον πόλεµο σύµφωνα µε την οποία οι δηµοκρατίες
95 Patrick O’ Brien, Armand Clesse, Two hegemonies Britain 1846-1914 and the United States

1941-2001, Aldershot, Εκδόσεις: Ashgate, 2002, σ.165-6 (Patrick O' Brien, Armand Clesse 2002)
96 Gates F, Smart Rower 2.0, America’s Global Strategy, U.S Global Leadership Coalition
97 James Q Wilson and American Exceptionalism by Peter Shuck, National Affairs, No 26,

winter
2016.
∆ιαθέσιµο
στο
htpp://www.national
affairs.com/pyblications
/detail/
james_q_wilson_and_american_exceprtionalism (James q Wilson and American exceptionalism
2016)
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δεν πολεµούν µεταξύ τους ή και αν το κάνουν αυτός είναι «δίκαιος» καθώς
στοχεύσει στην ειρήνη, στην προστασία της δηµοκρατίας ή στην εξάλειψη των
τυραννιών98.
Τον ιεραποστολικής υφής αυτόν στόχο είχε ουσιαστικά θέσει και ο Hans
Morgenthau, περιγράφοντας την αποστολή των ΗΠΑ εκτός συνόρων, τονίζοντας
ότι «στόχος της αµερικανικής πολιτικής δεν είναι απλά η επίτευξη συνθηκών
ελευθερίας και ισότητας µεταξύ των Αµερικανών αλλά και η υιοθέτηση αυτού του
µοντέλου από ολόκληρη την ανθρωπότητα99».
Η αντίληψη περί έκδηλου πεπρωµένου100 – ο ρόλος των ΗΠΑ ως «φάρο
ελευθερίας» και του πεπρωµένου τους να ηγηθούν του κόσµου – καθώς και η
θεϊκή επίκληση χρησιµοποιήθηκε συχνά από πολλούς αµερικανούς προέδρους.
Άλλωστε το θέληµα του Θεού υπερκεράζει κάθε ανθρώπινη ηθική προσφέροντας
την απαραίτητη εσωτερική νοµιµοποίηση. Για τους αµερικανούς η δράση τους
συνιστά µια διεθνή συµπεριφορά που υπαγορεύεται από την πολυεπίπεδη δοµική
ισχύ τους αλλά και την αποδοχή του ρόλου που τους ανατέθηκε από µία ανώτερη
δύναµη101.
Ως εκ τούτου, γίνεται σαφές ότι στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης η
αµερικανική επέκταση µε όρους πλανητικής ή και περιφερειακής ηγεµονίας δεν
αποτελεί επεξηγηµατική, περιγραφική ούτε αφηγηµατική προσέγγιση. Αντίθετα
προωθείται µιας µεταφυσικής υφής και ντετερµινιστικού χαρακτήρα αντίληψη που
έχει να κάνει µε τη δράση τους ως εντολοδόχοι, υποβαθµίζοντας σκόπιµα
ζητήµατα που αφορούν τη χρήση παραδοσιακών µέσων ισχύος µε στόχο την
επέκταση ή και ηγεµονία στα πλαίσια του επιθετικού ρεαλισµού αλλά και τη

98 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2004,

σ.365
99 Hans Morgenthau, The Purpose of American Politics, New York, Εκδόσεις:Vintage,
1960,σ.99
100 Οι προτεινόµενες ερµηνείες του έκδηλου πεπρωµένου επικεντρώνονται σε τρία ζητήµατα
:α) τις αρετές του αµερικανικού λαού και την ποιότητα των θεσµών που δηµιούργησε β) την
αποστολή των Αµερικανών να διαδώσουν αυτούς τους θεσµούς δηµιουργώντας έναν κόσµο κατ’
εικόνα και κατ’ οµοίωση και γ) το πεπρωµένο τους ως εντολείς του Θεού να υλοποιήσουν αυτό το
έργο Weeks Earl William, Building and continental empire: American expansion from the revolution
to the civil war, Εκδόσεις: Ivan Dee, Chicago, 1996 (Weeks Earl William 1996)
101 Davidson Lawrence, Christian Zionism as a representation of American manifest destiny
critique, critical Middle Eastern studies διαθέσιµο στο htpp://www.christianzionism.org/article
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διεξαγωγή πολέµων µε ιµπεριαλιστικά κριτήρια102. Την ίδια περίπου άποψη
υιοθετεί ο Παναγιώτης Κονδύλης, ο οποίος γράφει: «η ιστορία δείχνει ότι οι
δηµοκρατίες µπορεί να είναι εξίσου επεκτατικές και αξιόµαχες όσο και οι τυραννίες.
Η αγγλική αυτοκρατορία συγκροτήθηκε ακριβώς παράλληλα µε την εδραίωση και
την εµβάθυνση του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος στην µητρόπολη. Και ο
αµερικανικός

ιµπεριαλισµός

βρίσκεται

σήµερα

στην

αποκορύφωση

της

παγκόσµιας ισχύος του κραδαίνοντας το λάβαρο της πανανθρώπινης δηµοκρατίας
και των “ανθρώπινων δικαιωµάτων”103». Ως απότοκο των ανωτέρω συνάγεται η
οικοδόµηση του διεθνούς συστήµατος µε προτεραιότητες καθορισµένες από τις
ΗΠΑ αναγάγει την εξάπλωση της δηµοκρατίας ως αιχµή του δόρατος της
αµερικανικής υψηλής στρατηγικής.
2.2.6 Κλιµατική αλλαγή
Πολλοί θα αναρωτιούνται γιατί οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την
παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας ώστε αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήµατα
τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής τους, τα τελευταία χρόνια.
Το φαινόµενο βέβαια της κλιµατικής αλλαγής αποτελεί µία σηµαντική διεθνή
απειλή µε µακροπρόθεσµες και καταστρεπτικές συνέπειες για τις ΗΠΑ και τον
υπόλοιπο κόσµο. Σύµφωνα µε επιστηµονικές προβλέψεις η θερµοκρασία του
πλανήτη θα αυξηθεί από 3 έως 5 βαθµούς στα επόµενα πενήντα χρόνια. Πρόκειται
για µία απειλή παγκοσµίων διαστάσεων, η οποία αντιµετωπίζεται από τα Ηνωµένα
Έθνη µέσω ποικίλων δράσεων και πολιτικών.
Βέβαια, για αρκετά χρόνια οι ΗΠΑ εθελοτυφλούσαν στο θέµα της κλιµατικής
αλλαγής. Μόλις το 2009, ο όρος «κλιµατική αλλαγή» άρχισε να συζητιέται στους
αµερικανικούς κυβερνητικούς κύκλους, µην µπορώντας πλέον να αγνοήσουν τα
πορίσµατα της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την κλιµατική αλλαγή
(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), τα οποία καθιστούσαν µε
σαφή τρόπο ότι η υπερθέρµανση του πλανήτη οφείλεται αποκλειστικά σε
ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι ΗΠΑ άλλωστε παράγουν τις µεγαλύτερες

102 Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής: Εκφάνσεις
ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτηµα της παγκόσµιας ηγεµονίας, Βάρη Αττικής, Εκδόσεις: Ποιότητα,
2012, σ.331-2
103 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία Πολέµου, Αθήνα, Εκδόσεις: Θεµέλιο, 1999. σ. 405
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ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα – τη χηµική ουσία που προκαλεί την αύξηση
της θερµοκρασίας – µετά την Κίνα, της ποίας η στάση στο ζήτηµα της κλιµατικής
αλλαγής ήταν αρνητική για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα την περίοδο διακυβέρνησης του Obama,
οι ΗΠΑ για την αντιµετώπιση του θέµατος συνεργάζονται µε τον ΟΗΕ και τα
όργανά του σε µία προσπάθεια άµβλυνσης των συνεπειών της κλιµατικής
αλλαγής. Τον Ιούνιο του 2014, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ
(Environmental Protection Agency – EPA) εξέδωσε το σχέδιο Clean Power που
έχει ως σκοπό την µείωση κατά 30% των ρύπων του άνθρακα στον τοµέα της
ηλεκτροπαραγωγής – τη µεγαλύτερη πηγή ρύπανσης άνθρακα στη χώρα – έως το
2030104. Ενώ αποφασιστική είναι και η συνδροµή του ιδιωτικού τοµέα στη λήψη
µέτρων για την µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Παράλληλα, οι
ΗΠΑ προσπαθούν να ηγηθούν της διεθνούς κοινότητας σε δράσεις και µέτρα που
αφορούν την κλιµατική αλλαγή ενώ ταυτόχρονα διαµορφώνεται από αµερικανικής
πλευράς η απαίτηση ανάληψης αντίστοιχων δράσεων αλλά και µεγαλύτερων
δεσµεύσεων από τις άλλες κυβερνήσεις κυρίως µεγάλων χωρών του πλανήτη
(Κίνα, Ρωσία, κα). Το ενδιαφέρον της αµερικανικής κυβέρνησης για το θέµα αυτό,
αποτυπώνονται στα λόγια του Προέδρου Obama «Μια µέρα τα παιδιά µας και τα
παιδιά των παιδιών µας θα µας κοιτάξουν και θα µας ρωτήσουν τι δεν κάναµε,
όταν είχαµε την ευκαιρία να ασχοληθούµε µε το πρόβληµα αυτό (κλιµατική
αλλαγή) και να τους παραδώσουµε έναν κόσµο καθαρότερο, ασφαλή και πιο
σταθερό105».

104 ∆ιαθέσιµο στο https://www.epa.gov/climatechange (Climate Change/ US EPA 2016)
105 ∆ιαθέσιµο στο https://www.whitehouse.gov/energy/climatechange(Climate Change/ White
House 2016)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΝΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ
∆εν είναι µόνο ένα τοπίο, αλλά αµέτρητα τοπία. ∆εν είναι µία θάλασσα αλλά
διαδοχή θαλασσών. ∆εν είναι µόνο ένας πολιτισµός, αλλά πολιτισµοί που
συσσωρεύονται ο ένας πάνω στον άλλο. Όλα αυτά συµβαίνουν µόνο σε αυτή την
περιοχή επειδή η Μεσόγειος είναι ένα πανάρχαιο σταυροδρόµι. Εδώ και αιώνες τα
πάντα συνέρρεαν σε αυτό το σηµείο της γης, άνθρωποι, ιδέες, θρησκείες, τέχνες,
πολιτεύµατα, εφευρέσεις» (Fernand Braudel 1990)
Φερνάντ Μπροντέλ (Fernand Braudel)

3.1

ΓΕΝΙΚΑ
Η Μεσόγειος θάλασσα έχει καταστεί στη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας

το κέντρο του κόσµου, γενέτειρα των σηµαντικότερων πολιτισµών καθώς και των
µεγαλύτερων αυτοκρατοριών αλλά ταυτόχρονα και θέατρο πολύ µεγάλων
συγκρούσεων. Ήταν για τους αρχαίους λαούς η «µεγάλη θάλασσα», ενώ για τους
Έλληνες «η θάλασσα που τους περιβάλλει106». Η ονοµασία της «Mediterranean»
προέρχεται από τη λατινική µετάφραση της ελληνικής ονοµασίας της «εν µέσω
γαιών107.
Η Μεσόγειος είναι µία «ηµίκλειστη θάλασσα»108 που περιλαµβάνεται µεταξύ
τριών ηπείρων: Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Ταυτόχρονα αποτελεί το διαχρονικό
σταυροδρόµι του εκάστοτε διεθνούς εµπορίου, αλλά και θάλασσα διέλευσης
συνιστώντας πέρασµα µεταξύ Ευξείνου Πόντου, Ινδικού και Ατλαντικού Ωκεανού,
ενώνοντας διαφορετικούς λαούς, πολιτισµούς και κόσµους.

106 Η αναφορά του Στράβωνα στην «καθ’ ηµάς θάλαττα», γίνεται κατ’ επανάληψη στο

µνηµειώδες έργο του Γεωγραφικά, το οποίο εκδόθηκε το 20-23 µ.Χ αποτελούµενο από 17 βιβλία,
το οποίο σώζεται ακέραιο. Οι Ρωµαίοι ορµώµενοι από πολιτικές σκοπιµότητες αλλά και από µία
ιµπεριαλιστική αντίληψη την αποκαλούσαν «Mare Nostrum» (η θάλασσα µας), θεωρώντας µάλιστα
τη Ρώµη ως το κέντρο του πολιτισµένου κόσµου προχώρησαν στην ονοµασία «Μεσόγειος
Θάλασσα» (Mare Mediteranneum). Ο όρος Mediteranneum, χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά
ου
από τον Ρωµαίο ιστορικό Γάιο Ιούλιο Σολίνο στα µέσα του 3 µ.Χ αιώνα. Για περισσότερα ιστορικά
στοιχεία για την Μεσόγειο στο Παρίσης Ιωάννης, Καθ΄ ηµάς Θάλασσα, Αθήνα, Εκδόσεις:
Λιβάνη,2013, σ 27-29 και P. Horden – N. Puccel, Μεσόγειος Θάλαττα Πονηροδιδάσκαλος, Αθήνα,
Εκδόσεις: Οδυσσέας, 2004, σ.30
107 Παρίσης Ιωάννης, Καθ΄ ηµάς Θάλασσα, Αθήνα, Εκδόσεις: Λιβάνη, 2013, σ.27
108 Σύµφωνα µε το άρθρο 122 της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Θάλασσας (Φωτίου Παύλος 2009).
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3.2

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Αποτελεί θάλασσα παγκόσµιου ενδιαφέροντος από την αρχαιότητα έως

σήµερα συνιστώντας τη µεγαλύτερη «περιφερειακή θάλασσα»109. Η συνολική της
έκταση ανέρχεται στα 1.300.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Ειδικότερα, εκτείνεται σε
µήκος 3.400 χιλιοµέτρων από το στενό του Γιβραλτάρ µέχρι τις ακτές της Συρίας
και σε πλάτος 1600 χιλιοµέτρων από το µυχό του κόλπου της Σύρτης στη Λιβύη
µέχρι το µυχό της Αδριατικής Θάλασσας. Επικοινωνεί µέσω του στενού του
Γιβραλτάρ µε τον Ατλαντικό Ωκεανό, µέσω των στενών του Ελλησπόντου και του
Βοσπόρου µε τον Εύξεινο Πόντο και µέσω της διώρυγας του Σουέζ µε την Ερυθρά
Θάλασσα και κατ’ επέκταση µε τον Ινδικό Ωκεανό.
Η Μεσόγειος, ως γεωγραφικό σύστηµα µπορεί να υποδιαιρεθεί σε
επιµέρους υποσυστήµατα τόσο από πλευράς γεωγραφίας όσο και από πλευράς
γεωλογίας. Το σηµαντικότερο από τα υπόψη υποσυστήµατα, είναι εκείνο που
περικλείεται από τα παράκτια κράτη της Ανατολικής λεκάνης και της Κύπρου. Η
Ανατολική Μεσόγειος συνίσταται σε δύο λεκάνες. Την Ιόνια και την λεκάνη του
Λεβαντίνου (ή Λεβαντίνης). Οι προαναφερθείσες λεκάνες χωρίζονται µεταξύ τους
από µία υποθαλάσσια ράχη µεταξύ του δυτικού άκρου της Ελλάδας και της
Λιβύης110. Σύµφωνα µε την οδηγία 56/208 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χωρίζει
τη Μεσόγειο σε περιοχές, η Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου περιλαµβάνει τα εξής
παράκτια κράτη: Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Αίγυπτος και
Λιβύη.
Στην Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου βρίσκονται τα δύο από τα τρία
«σηµεία πνιγµού» (chokepoints) της Μεσογείου, η διώρυγα του Σουέζ και τα στενά
του Βοσπόρου και των ∆αρδανελλίων. Τα σηµεία αυτά αποτελούν δύο από τις πιο
σηµαντικές θαλάσσιες οδούς διακίνησης του διεθνούς εµπορίου προς όλους τους
γεωγραφικούς άξονες111. Τα στενά του Βοσπόρου και ∆αρδανελίων συνδέουν την
109 Τσάλτας Γρηγόρης, ∆ιεθνής συνεργασία και σύστηµα διαχείρισης και προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος των περιφερειακών θαλασσών, Αθήνα, Εκδόσεις: Σιδέρης, 2006, σ.189
110 ∆ερµιτζάκης Μ – Ντρίνια, Η οικογεωγραφία της Μεσογείου (συλλογικό έργο), επιµέλεια:
Μοδινός Μιχάλης, Αθήνα, Εκδόσεις: Στοχαστής/∆ΙΠΕ, 2001, σ 31-32 (∆ερµιτζάκης Μ - Ντρίνια Χ
2001)
111 Σύµφωνα µε το U.S Energy Information Administration Independent Statistics &Analysis τα

δύο από τα επτά σηµαντικότερα στενά παγκοσµίως βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο
(Βόσπορος – ∆αρδανέλια και Σουέζ), ενώ τα άλλα δύο στο ευρύτερο περιβάλλον της [Στενά
Ορµούζ (Περσικός) και Μπαµπ ελ- Μπαντέµπ (εγγύς Τσιµπουτί)].
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Μεσόγειο µε τον Εύξεινο Πόντο και τις παρευξείνιες χώρες παρέχοντας τους έξοδο
προς τις «θερµές θάλασσες», ενώ η διώρυγα του Σουέζ συνδέει τη Μεσόγειο µε
την Ερυθρά Θάλασσα και κατ’ επέκταση µε τις ενεργειακές πηγές του Περσικού
Κόλπου, τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Άπω Ανατολής.
Το γεωγραφικό υποσύστηµα της Ανατολικής Μεσογείου περικλείει δύο
νησιά στρατηγικής σηµασίας για την ευρύτερη περιοχή, την Κύπρο και την Κρήτη.
Από την µία πλευρά, η Κύπρος βρίσκεται εγγύς του σηµείου συνάντησης των δύο
κύριων θαλάσσιων αρτηριών: Ατλαντικός – Μεσόγειος – Ερυθρά Θάλασσα και
Εύξεινος Πόντος – Αιγαίο Πέλαγος – Μεσόγειος – Ινδικός Ωκεανός. Από την άλλη,
η Κρήτη κατέχει κεντρική θέση στην Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου
αποτελώντας το συνδετικό κρίκο επαφής µεταξύ της ∆υτικής Μεσογείου, των
παρευξείνιων χωρών και της Βορείου Αφρικής.
Όσον αφορά το µήκος των ακτογραµµών των κρατών της Ανατολικής
Μεσογείου, η Ελλάδα διαθέτει το µεγαλύτερο ποσοστό ακτογραµµών, λόγω του
µεγάλου αριθµού νησιών του Αιγαίου Πελάγους. Επιπλέον, το τόξο Κυθήρων –
Κρήτης – Κάσου – Καρπάθου – Ρόδου και Καστελόριζου επεκτείνει τα κυριαρχικά
δικαιώµατα της χώρας µας µέχρι τη θάλασσα της Λεβαντίνης. Η Αίγυπτος και η
Τουρκία διαθέτουν ένα σηµαντικό µήκος ακτογραµµών στην περιοχή, µε αυτό της
Τουρκίας να διαµορφώνεται απέναντι από το νησιωτικό σύµπλεγµα Ρόδου –
Καστελόριζου, την Κύπρο και τη Συρία. Το Ισραήλ, ο Λίβανος και η Συρία
διαθέτουν µικρότερα µήκη ακτογραµµών. Η µορφολογία δε του βυθού, που
διαµορφώνεται στην περιοχή, παρουσιάζει τα µεγαλύτερα βάθη περιµετρικά του
ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου της Ελλάδος, ενώ οι πλέον επίπεδες και
αβαθείς περιοχές εντοπίζονται ανοιχτά της Αιγύπτου.

3.3

ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Η Ανατολική Μεσόγειος µπορεί να χαρακτηριστεί ως µία περιοχή, όπου η

ιστορία έχει αφήσει από την αρχαιότητα έως σήµερα βαθειά χαραγµένα τα
αποτυπώµατά της. Νοητή και γεωγραφική γέφυρα µεταξύ τριών ηπείρων
αποτέλεσε διαχρονικά σηµείο συνάντησης, διαλόγου, όσµωσης καθώς και
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συγκρούσεων πολιτισµών, λαών, ιδεών και συµφερόντων112. ∆ίκαια λοιπόν ο
Ουίνστον Τσώρτσιλ τη χαρακτήρισε ως «το µαλακό υπογάστριο της Ευρώπης»113,
θέλοντας µε αυτόν τον τρόπο να υπερτονίσει την αλληλεξάρτηση, την
αλληλεπίδραση αλλά και την κρισιµότητα του ζωτικού αυτού χώρου για την
ασφάλεια του συνόλου των λαών της Ευρώπης.
Το

γεωγραφικό

υποσύστηµα

της

Ανατολικής

Μεσογείου

από

γεωστρατηγικής πλευράς συνιστά το πλέον σηµαντικό και πολύπλοκο - ως προς
την κατανοµή ισχύος και εξέλιξης των σχέσεων µεταξύ των κρατών που το
συνθέτουν – σύστηµα. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει ιδιαίτερα και διακριτά οντολογικά
χαρακτηριστικά όπως και τα σηµαντικότερα διαχρονικά προβλήµατα από τα
υπόλοιπα υποσυστήµατα της µεσογειακής λεκάνης.
Η εξεταζόµενη περιοχή διαθέτει το προνόµιο αλλά και την «κατάρα» να
απολαµβάνει το αυξηµένο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον των εκάστοτε Μεγάλων
∆υνάµεων διαχρονικά, αφού σύµφωνα µε τις δύο βασικές θεωρίες γεωπολιτικής
που διατυπώθηκαν από τον Μακίντερ (Mackinder) και τον Σπάικµαν (Spykman) το
γεωγραφικό υποσύστηµα της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί µείζον και συνθετικό
κοµµάτι του «αναχωµατικού δακτυλίου»114. ∆ηλαδή της ζώνης πέριξ της
Ευρασιατικής περιοχής (Rimland), που ο έλεγχός της δίνει τη δυνατότητα ελέγχου
της Ευρασίας και κατ’ επέκταση ολόκληρου του κόσµο. Την άποψη του Spykman
υιοθετεί και ο σύµβουλος του Προέδρου Κάρτερ, Zbigniew Brzezinski, ο οποίος
θεωρεί την Ανατολική Μεσόγειο ως το δυτικό άκρο της περιοχής που ονοµάζει
112 Φίλης Κωνσταντίνος, Ο ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου στην ενεργειακή ασφάλεια της

Ευρώπης, Αθήνα, Εκδόσεις: Ινστιτούτο ∆ιεθνών Σχέσεων, τοµέας Ρωσίας, Ευρασίας – ΝΑ
Ευρώπης, 2012, σ.8
113 Η ρήση αυτή του Τσώρτσιλ ειπώθηκε στη διάσκεψη της Καζαµπλάνκα (24 Ιανουαρίου
1943), στην προσπάθειά του να πείσει τους υπόλοιπους Συµµάχους ότι η εισβολή τους στην
Ευρώπη εναντίον του Άξονα θα έπρεπε να γίνει από τη Μεσόγειο και όχι από τη Βόρεια Γαλλία
(Νορµανδία).
114 Ο Nickolas Spykman συνέδεσε τη γεωγραφική ισχύ του κράτους µε τη γεωγραφία,

υποστηρίζοντας ότι «το πεδίο της Γεωπολιτικής είναι αυτό της εξωτερικής πολιτικής των κρατών».
Στο ίδιο πλαίσιο και ο Sir Halford Mackinder που θεωρεί ότι «η πραγµατική ισορροπία της
πολιτικής ισχύος σε οποιονδήποτε καθορισµένο χρόνο είναι, από τη µία πλευρά το παράγωγο των
γεωγραφικών συνθηκών, οικονοµικών και στρατηγικών και από την άλλη, των σχετικών αριθµών,
του σθένους, του εξοπλισµού και της οργάνωσης των ανταγωνιστικών ανθρώπων». Ο Spykman
ιδρύει το γεωγραφικό υποσύστηµα της Rimland και υποστήριξε ότι αυτός που κυριαρχεί στο
δακτύλιο της Γης (Rimland),είναι ο κυρίαρχος της Ευρασίας και κρατά τις τύχες του κόσµου στα
χέρια του. Από την άλλη πλευρά, ο Mackinder ιδρύει το γεωγραφικό υποσύστηµα της Heartland και
υποστήριξε ότι αυτός που κυριαρχεί επί του κεντρικού άξονα κυριαρχεί επί της παγκόσµιας νήσου
και κατά συνέπεια είναι ο κυρίαρχος του κόσµου. (Μάζης Ιωάννης, Γεωπολιτική: Η θεωρία και η
Πράξη,σ.43)
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«Ευρασιατικά Βαλκάνια», η οποία περιλαµβάνει τα κράτη της Κεντρικής Ασίας ως
πυρήνα και την Μέση Ανατολή ως ζώνη αστάθειας115.
Επιπλέον, το υποσύστηµα της Ανατολικής Μεσογείου επηρεάζεται από τον
άξονα Σουέζ – Γιβραλτάρ, που κείτεται επί του 36ου Παραλλήλου (εικόνα 1). Η
ζώνη αυτή, η οποία περιλαµβάνει στο ανατολικό άκρο, την Κύπρο και την Κρήτη
και στο δυτικό τη Μάλτα και το Γιβραλτάρ, αποτελεί ιδιαζόντως σηµαντικό σύνολο
γεωστρατηγικών ερεισµάτων για τις αγγλοσαξωνικές θαλάσσιες δυνάµεις που
µέσω του υπόψη άξονα ελέγχουν όλη τη µεσογειακή λεκάνη. Συγκεκριµένα, ο
οριζόντιος αυτός άξονας ελέγχει τη διέλευση οποιαδήποτε εµπορευµατικού
ρεύµατος (καύσιµα, βιοµηχανικά προϊόντα, υδρογονάνθρακες) ή κίνησης ναυτικών
δυνάµεων που διασχίζουν οριζοντίως ή καθέτως το Αιγαίο Πέλαγος και τη
Μεσόγειο116.

Εικόνα. 1

Ζώνη της Μεσογείου που κείτεται επί του 36ου Παραλλήλου

Επιπρόσθετα, η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί φυσική βάση
εξόρµησης για οποιοδήποτε θέλει να επηρεάσει την υψηλής στρατηγικής σηµασίας
περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς και τη Βόρεια Αφρική, Βαλκανική, Εύξεινο
Πόντο και την περιοχή της Υπερκαυκασίας (εικόνα 2). Η σηµαίνουσα
γεωστρατηγική αξία της περιοχής αναβαθµίζεται µέσω των νήσων Κύπρου και
115 Περικλής Σταµπουλής, Το θαλάσσιο σκέλος της Αµερικανικής µακροαστρατηγικής στην

Ανατολική Μεσόγειο, Αθήνα, Ινστιτούτο ∆ιεθνών
http://www.idis.gr/?p=3251 (Σταµπουλής Περιλής 2012)

Σχέσεων,

2012.

∆ιαθέσιµο

στο

116 Ιωάννης Θεοδωράτος, Η γεωπολιτική της Τουρκίας στον 21ο αιώνα, Αθήνα Αµυντική

Επιθεώρηση, 2001, σ.43
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Κρήτης,

οι

οποίες

λόγω

θέσης,

έκτασης

και

υποδοµών

µπορούν

να

χρησιµοποιηθούν αφενός, ως περιοχές συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάµεων
(χερσαίων, ναυτικών, αεροπορικών) παρέχοντας τους δυνατότητα υποστηρίξεως
των επιχειρήσεων τους στις προαναφερθείσες περιοχές και αφετέρου ως βάσεις
ανεφοδιασµού των υπόψη δυνάµεων.

«Γ»

«∆»

«Ε»

«Β»

«Α»

ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
CHOKEPOINTS

Πηγή:Google Earth σχεδιασµένη από τον γράφοντα

ΖΩΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Εικόνα. 2

Γεωστρατηγικά στοιχεία της Ανατολικής Μεσογείου

Ως απότοκο των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η στρατηγική αξία της
Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης περιοχής που την περιβάλλει
εξακολουθεί να υφίσταται σε πολύ υψηλό βαθµό, γεγονός που αποδεικνύεται από
το έντονο ενδιαφέρον όλων των Μεγάλων ∆υνάµεων (ΗΠΑ, Ρωσία και εσχάτως
Κίνα), του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της παρουσίας τους µε
αεροναυτικές δυνάµεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη λεκάνη της Μεσογείου.
Επιπρόσθετα η πρόσφατη ανακάλυψη υδρογονανθράκων σε συνδυασµό
µε το ότι η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί χώρο διέλευσης και κατάληξης µεγάλου
δικτύου αγωγών πολύτιµων ενεργειακών πόρων, έρχεται να προσθέσει έναν
ακόµα κόµπο στο «γόρδιο δεσµό» της υπόψη περιοχής, καταδεικνύοντας ότι η
Ανατολική Μεσόγειος υπήρξε, παραµένει και θα συνεχίσει στο εγγύς µέλλον να
αποτελεί πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων και ανταγωνισµών, συγκρούσεων και
γεωστρατηγικών επιδιώξεων.
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3.4

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Η κατοχή, ο έλεγχος και η δυνατότητα εκµετάλλευσης ενεργειακών πρώτων

υλών αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα στις διακρατικές σχέσεις αλλά και
παράγων ισχύος για τη χώρα που το διαθέτει καθώς και ένα αποτελεσµατικό µέσο
άσκησης εξωτερικής πολιτικής.
Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου γειτνιάζει µε τις περιοχές της Μέσης
Ανατολής, της Βορείου και Υποσαχάρειας Αφρικής, στις οποίες οι ενεργειακοί
πόροι συνιστούν σηµαντικό στοιχείο οικονοµικής ανάπτυξης και ίσως τον
σηµαντικότερο

παράγοντα

ισχύος.

Το

συµπέρασµα

αυτό

συνάγεται

αναλογιζόµενοι ότι οι αναπτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
∆ύσης στερούνται κατά βάση των υπόψη πόρων και στηρίζονται στην εισαγωγή
τους. Επιπρόσθετα, η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί χώρο παραγωγής αλλά και
διέλευσης µεγάλου µέρους της παγκόσµιας αγοράς ενεργειακών πρώτων υλών117.
3.4.1 Έξοδος της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο
Στις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου υπάρχουν περισσότερα από δέκα
σηµεία κατάληξης αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου µε ανάλογες
εγκαταστάσεις, µέσω των οποίων οι ενεργειακές πρώτες ύλες µεταφέρονται στην
Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική, γεγονός που καθιστά αδήριτη την ανάγκη
σταθερότητας και ασφαλείας στις περιοχές διέλευσης των υπόψη αγωγών (Εικ.3).
Η Τουρκία και η Συρία µαζί µε το Λίβανο συνιστούν κύριες χώρες διέλευσης
και εξόδου της ενέργειας στις µεσογειακές ακτές που παράγεται σε άλλες χώρες ή
σε περιοχές (Ρωσία, Κασπία Θάλασσα, Ιράν, Ιράκ και Περσικό Κόλπο).
Συγκεκριµένα, από το 2006 λειτουργεί στη Νοτιοανατολική Τουρκία, ο κύριος
ενεργειακός κόµβος του Τσεϊχάν (Ceyhan), συµβάλλοντας στη γεωστρατηγική
αναβάθµιση της Τουρκίας, δηµιουργώντας όµως ταυτόχρονα και προβλήµατα
ασφαλείας και σχέσεων µε τις γειτονικές χώρες. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερης
γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής σηµασίας είναι και η γειτνιάζουσα µε τη
117 Η µεγάλη σηµασία των ενεργειακών πόρων της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής για την

Ευρώπη διατυπώνεται στο Κείµενο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας «Ιδιαίτερο µέληµα για
την Ευρώπη είναι η ενεργειακή µας εξάρτηση. Η Ευρώπη αποτελεί το µεγαλύτερο εισαγωγέα
πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσµίως. Οι εισαγωγές καλύπτουν το 50% περίπου της
κατανάλωσης ενέργειας σήµερα, ποσοστό που αναµένεται να φθάσει το 70% το 2030. Το
µεγαλύτερο µέρων των εισαγωγών ενέργειας προέρχεται από τον Περσικό Κόλπο, τη Ρωσία και τη
Βόρεια Αφρική» (Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας 2003, 30).
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Μεσόγειο περιοχή του Καυκάσου, που έχει εξελιχθεί σε κύριο κόµβο διακίνησης
ενέργειας. Μέσω του Καυκάσου διέρχεται ένας µεγάλος αριθµός αγωγών που
προέρχονται από τη Ρωσία, το Καζακστάν και την Κασπία Θάλασσα
µεταφέροντας την ενέργεια µέσω του Εύξεινου Πόντου και της Τουρκίας προς τις
αγορές της ∆ύσης.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Εικόνα. 3

Πηγή: www.inogate.org

Αγωγοί πετρελαίου - φυσικού Αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο

3.4.2 Ενεργειακά αποθέµατα στην Ανατολική Μεσόγειο
Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου µπορεί να χωριστεί σε τέσσερις
βασικές περιοχές, στις οποίες υπάρχουν αποδεδειγµένα ή υπάρχει αυξηµένη
πιθανότητα ύπαρξης υδρογονανθράκων (εικόνα 4). Αυτές είναι το Πεδίο του
Ηροδότου ή Αβυσσικό πεδίο του Ηροδότου που οριοθετείται στην περιοχή
Νοτιοανατολικά της Κρήτης, Νοτιοδυτικά της Κύπρου και Βορείως της Αιγύπτου.
Το Πεδίο ή Λεκάνη της Λεβαντίνης, το οποίο εκτείνεται στη θαλάσσια περιοχή
µεταξύ Κύπρου, Τουρκίας, Συρίας, Ισραήλ, Παλαιστίνης, Αιγύπτου και Λιβάνου,
έκτασης 50.375 τετραγωνικών χιλιοµέτρων. Το Κωνικό Πεδίο στα ανοιχτά του
∆έλτα του Νείλου, όπου ο ποταµός Νείλος αποστραγγίζεται στη Μεσόγειο και το
Πεδίο Νοτίως της Κρήτη118. Σύµφωνα µε τους καθηγητές Λυγερό και Κωνοφάγο τα
118 Φίλης Κωνσταντίνος, Ο ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου στην ενεργειακή ασφάλεια της

Ευρώπης, Αθήνα, Εκδόσεις: Ινστιτούτο ∆ιεθνών Σχέσεων, τοµέας Ρωσίας, Ευρασίας – ΝΑ
Ευρώπης, 2012, σ.18-9 (Φίλης Κωνσταντίνος 2012)
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αποθέµατα φυσικού αερίου στην περιοχή Νοτίως της Κρήτης ανέρχονται στα 3,5
τρις κυβικά µέτρα. Γεγονός που αναδεικνύει την περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου σταθερά ως µία εναλλακτική πηγή υδρογονανθράκων,
υδρογονανθράκων η οποία
σύµφωνα µε εκτιµήσεις φαίνεται ικανή να ανταγωνιστεί τις ήδη υπάρχουσες,
υπάρχουσες όπως
αυτήν της Ρωσίας, της Νορβηγίας και κατά τους πιο αισιόδοξους ακόµη ίσως και
αυτή του Περσικού Κόλπου119.

Πηγή:Bruneton,
uneton, Konofagos, Foskolos 2011
201

Εικόνα. 4

Περιοχές Ανατολικής Μεσογείου πλούσιες σε υδρογονάνθρακες

3.4.3 Ενεργειακή Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο
Η έννοια της ασφάλειας
ασφάλεια διαχρονικά συνδέθηκε άρρηκτα µε την επιβίωση
του κράτους και την εξασφάλιση της εδαφικής του ακεραιότητας.
ακεραιότητας Μετά την
κατάρρευση όµως του διπολικού συστήµατος εµφανίσθηκαν νέες απειλές και
κίνδυνοι και πολλοί µελετητές επεδίωξαν να διευρύνουν και να εµπλουτίσουν µε
νέα στοιχεία την παραδοσιακή ερµηνεία της ασφάλειας. Ο Barry Buzan µε τους
Weaver και De Wilde προτάσσουν πέντε βασικούς πυλώνες
λώνες: τη στρατιωτική
ασφάλεια, την πολιτική ασφάλεια, την οικονοµική ασφάλεια, την κοινωνική και
περιβαλλοντική ασφάλεια120.
119 Samaras H.A, Southern Mediterranean Hydrocarbons:
Hydrocarbons A new energy corridor,4/2012.
corridor
∆ιαθέσιµο στο https://www..pytheas.net/docs/20120410Southern%20Mediterranean
Mediterranean%20Hydrocarbons.pdf(Samaras H.A 2012)
120 Κουσκουβέλης Ηλίας
Ηλίας, Λίτσας Σπυρίδων, Μάζης Ιωάννης, Amikan Nachmani,
Nachmani
Ραπτόπουλος Νικόλαος, Καλεντερίδης Σάββας, Το στρατηγικό βάθος και η Τουρκία,
Τουρκία Αθήνα,
Εκδόσεις: Ποιότητα,, 2013, σ.195
σ
(Κουσκουβέλης Ηλίας, Λίτσας Σπυρίδων, Μάζης Ιωάννης,
Amikan Nachmani, Ραπτόπουλος Νικόλαος, Καλεντερίδης Σάββας 2013)
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Από τα ανωτέρω αντιλαµβανόµαστε ότι ο κατάλογος των αξιών που πρέπει
να διαφυλαχτούν ως αναπόσπαστο κοµµάτι της εθνικής ασφάλειας ενός κράτους
συνεχώς µεγαλώνει. Σήµερα απαιτείται ένας ευρύτερος ορισµός της εθνικής
ασφάλειας, ο οποίος θα συµπεριλαµβάνει εκτός από την στρατιωτική, την
οικονοµική, διπλωµατική, κοινωνική και ενεργειακή διάσταση.
Σύµφωνα µε τον Ιωάννη Παρίση, η ενεργειακή ασφάλεια εκφράζεται µε
τρεις τρόπους: µε την εξασφάλιση επαρκών αποθεµάτων, την ανακάλυψη και
αξιοποίηση νέων κοιτασµάτων και την εξασφάλιση των υφιστάµενων πηγών
ενέργειας121. Ενώ, σύµφωνα µε τον ορισµό του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας
(International Energy Agency), ενεργειακή ασφάλεια ορίζεται, ως η ύπαρξη ενός
τακτικού ενεργειακού εφοδιασµού σε προσιτή τιµή και χρησιµοποιείται για να
προσδιορίσει το αναγκαίο ποσό ενέργειας που διαθέτει ένα κράτος για να
λειτουργήσει και να τροφοδοτήσει επαρκώς τις κοινωνικές, οικονοµικές και
στρατιωτικές δραστηριότητες του122.
Επιχειρώντας να οριοθετήσει κανείς την έννοια της ενεργειακής ασφάλειας ή
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού θα πρέπει να λάβει υπόψη του, τέσσερα
προσδιοριστικά στοιχεία: α) την διαθεσιµότητα των φυσικών πόρων β) την
προσβασιµότητα που συνδέεται µε γεωπολιτικές παραµέτρους γ) την οικονοµική
«προσιτότητα» που αφορά το κόστος της ενέργειας και δ) τον βαθµό υποδοχής
που σχετίζεται µε την περιβαλλοντική διάσταση και την ευρύτερη κοινωνική
«ανεκτικότητα»123.
Στη θεωρία των ∆ιεθνών Σχέσεων και σύµφωνα µε τη θεώρηση του
ρεαλισµού, οι φυσικοί πόροι συνιστούν έναν από τους συντελεστές ισχύος για τα
κράτη του σύγχρονου διεθνούς συστήµατος124. Ως εκ τούτου, η απόκτηση, ο
έλεγχος και η διατήρηση αυτών επηρεάζουν το αίσθηµα ασφαλείας µεταξύ των
121

Παρίσης Ιωάννης, Παράγοντες ισχύος στο διεθνές σύστηµα, Αθήνα, Εκδόσεις:
Ινφογνώµων, 2011, σ138 (Παρίσης Ιωάννης 2011)
122 Φίλης Κωνσταντίνος, Ο ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου στην ενεργειακή ασφάλεια της

Ευρώπης, Αθήνα, Εκδόσεις: Ινστιτούτο ∆ιεθνών Σχέσεων, τοµέας Ρωσίας, Ευρασίας – ΝΑ
Ευρώπης, 2012, σ.12
123 Μιχάλης Χαροκόπος, Ενέργεια: ∆ίκαιο, Οικονοµία &Πολιτική (συλλογικό έργο), Επιµέλεια:

Νίκος Φαραντούρης, Αθήνα, Εκδόσεις: Νοµική βιβλιοθήκη, 2012, σ.446 (Μιχάλης Χαροκόπος
2012)
124 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2004,

σ.162
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κρατών και γεννούν ανταγωνισµούς µεταξύ τους. Με απλά λόγια η διαχείριση αλλά
και η χρήση της ενέργειας επηρεάζει τη δοµή του διεθνούς συστήµατος, καθώς η
ενεργειακή

ασφάλεια

δηµιουργεί

σχέσεις

αλληλεξάρτησης

µεταξύ

των

εθνοκρατικών οντοτήτων και συγκεκριµένα, µεταξύ των κρατών παραγωγών
ενέργειας που βασίζονται στις εξαγωγές της για την οικονοµική τους ανάπτυξη και
των καταναλωτριών χωρών, οι οποίες εξαρτώνται από την αδιάλειπτη και συνεχή
ροή της. Σχέσεις αλληλεξάρτησης που θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, σε καµιά
περίπτωση δεν είναι συµµετρικές και πλήρους ισορροπηµένης εξάρτησης.
Συγκεκριµένα, στο γεωγραφικό υποσύστηµα της Ανατολικής Μεσογείου, η
ενεργειακή ασφάλεια λαµβάνει δύο εκφάνσεις. Αφενός, της διασφάλισης των
ενεργειακών πόρων από τα κράτη της περιοχής και αφετέρου της Μεσογείου ως
διαδρόµου
σηµαντικών

ενεργειακής
κοιτασµάτων

τροφοδότησης

της

υδρογονανθράκων

Ευρώπης125.
στη

λεκάνη

Ο

εντοπισµός

της

Ανατολικής

Μεσογείου προκάλεσε µία δραµατική αλλαγή στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής,
ενισχύοντας από τη µία την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών της Ανατολικής
Μεσογείου και µειώνοντας από την άλλη, το ρίσκο προµήθειας καθώς και το
κόστος για την Ε.Ε126.
Ως εκ τούτου οι πρόσφατες ανακαλύψεις υδρογονανθράκων στην Ανατολική
Μεσόγειο προσδίδουν έναν διττό ρόλο στους δρώντες της περιοχής. Αυτού του
συµπληρωµατικού προµηθευτή ενέργειας της Ε.Ε καθώς και του εναλλακτικού σε
περίπτωση διακοπής της ενέργειας από τη Ρωσία, αποτελώντας µία δικλείδα
ασφαλείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα ένας συµπληρωµατικός
προµηθευτής όπως η Ανατολική Μεσόγειος θα προσέδιδε ώθηση στο ζήτηµα της
ενεργειακής συνεργασίας µεταξύ ΕΕ και Ρωσίας στην υλοποίηση ενός νέου
ενεργειακού χάρτη, εξαιτίας της δηµιουργίας ανταγωνιστικότερων συνθηκών και
της αύξησης της διαπραγµατευτικής ισχύος της ΕΕ.

125 Από την Μεσόγειο διακινείται περίπου το 50% της ετήσιας ευρωπαϊκής κατανάλωσης σε
πετρέλαιο κυρίως από τη Μέση Ανατολή και το 35% σε φυσικό αέριο, από χώρες όπως η Αλγερία,
το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Λιβύη, η Νιγηρία και άλλες. Φίλης Κωνσταντίνος, Ο ρόλος της Ανατολικής
Μεσογείου στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, σ.101
126 Στον ίδιο, σ.100-1
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Ένας άλλος σηµαντικός τοµέας στο πλαίσιο της ενεργειακής ασφάλειας,
είναι αυτός της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης ροής – παροχής ενεργειακών
πόρων που εξασφαλίζεται µέσω συστηµάτων αγωγών ή κοµβικών σηµείων. Για
την Ανατολική Μεσόγειο, όπως προαναφέραµε υπάρχουν δύο τέτοια σηµεία
εισόδου και εξόδου, τα στενά του Βοσπόρου – ∆αρδανελίων και η διώρυγα του
Σουέζ. Για να αντιληφθούµε την κοµβικότητα των θαλάσσιων αυτών θυλάκων στο
πλαίσιο τόσο της µεταφοράς ενέργειας όσο και της διαµετακόµισης του διεθνούς
εµπορίου, παραθέτουµε ορισµένα στοιχεία127 για αυτά.
α.

Η διώρυγα του Σουέζ σε συνδυασµό µε τον ενεργειακό αγωγό

SUMED128, µε ηµερήσια µεταφορά 4,6 εκατοµµυρίων αργού πετρελαίου,
αντιπροσωπεύοντας το 8% περίπου των θαλάσσιων µεταφορών πετρελαίου για το
2013. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ και τον ∆ιεθνή Οργανισµό
Ενέργειας (International Energy Agency – IEA) το κλείσιµο της διώρυγας του
Σουέζ και του SUMED, θα απαιτούσε την εκτροπή των πετρελαιοφόρων γύρω
από το νότιο άκρο της Αφρικής, προσθέτοντας 2.700 µίλια για τη διαµετακόµιση
του πετρελαίου από την Σαουδική Αραβία προς τις ΗΠΑ, αυξάνοντας τόσο το
κόστος όσο και τον χρόνο ναυσιπλοΐας κατά 15 ηµέρες για την Ευρώπη και 8 -10
ηµέρες για τις ΗΠΑ, αντίστοιχα.
β.

Τα στενά του Βοσπόρου – ∆αρδανελίων, µε ηµερήσια µεταφορά 2,9

εκατοµµυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, από τα λιµάνια του Εύξεινου Πόντου
αποτελώντας την κύρια θαλάσσια οδό εξαγωγής πετρελαίου από την Ρωσία και τις
άλλες ∆ηµοκρατίες της πρώην Σοβιετικής ένωσης. Κρίνεται δε σκόπιµο να ειπωθεί
ότι, η Τουρκία έχοντας εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αλλά
και των περιβαλλοντικών κινδύνων στα στενά, προωθεί σχέδιο κατασκευής ενός
τεχνητού

θαλάσσιου

καναλιού,

δυτικά

της

Κωνσταντινούπολης

που

θα

παρακάµπτει τα στενά του Βοσπόρου.

127 World Oil Transit Chokepoints – U.S. Energy Information Administration. ∆ιαθέσιµο στο

https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=WOTC
128 Ο ενεργειακός αγωγός SUED (Suez – Mediterranean Pipeline) είναι µήκους 200 µιλίων

διαµέσου του εδάφους της Αιγύπτου και συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα µε την Μεσόγειο,
αποτελώντας µια εναλλακτική επιλογή για την µεταφορά του αργού πετρελαίου από το Σουέζ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΟΜΠΑΜΑ
«Μόνο η απειλή ενός ανταγωνιστή ηγεµόνα είναι πιθανό να προσφέρει
επαρκές κίνητρο στις ΗΠΑ για να ρισκάρουν εµπλοκή σε έναν µακρινό πόλεµο
µεγάλων δυνάµεων. Οι ΗΠΑ είναι ένας υπερπόντιος εξισορροπιστής, όχι ο
«σερίφης» του κόσµου
John J. Mearsheimer

4.1

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Η στρατηγική σηµασία της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης

Ανατολής προσελκύει διαχρονικά το ενδιαφέρον κάθε ηγεµονικής δύναµης129.
Μέχρι το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, ο κύριος δρώντας στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν
η Μεγάλη Βρετανία, ενώ ο ρόλος των ΗΠΑ ήταν περιφερειακός. Μετά τη λήξη του
Β΄ ΠΠ, η αδυναµία της Μεγάλης Βρετανίας να διατηρήσει το ρόλο της ως µεγάλης
δύναµης δηµιούργησε κενό ασφαλείας στην περιοχή, το οποίο καλύφθηκε από τις
ΗΠΑ130. Το 1957, µε το ∆όγµα Αϊζενχάουερ ο Κόλπος κηρύσσεται περιοχή
ζωτικών αµερικανικών συµφερόντων131, σε µια προσπάθεια των Αµερικανών να
σταθεροποιήσουν την περιοχή, προωθώντας τη µείωση των ενδογενών εντάσεων
µέσω µιας ισορροπηµένης προσέγγισης, που αποσκοπούσε στην επίλυση της
αραβοϊσραηλινής διένεξης καθώς και στη µετατροπή του αραβικού εθνικισµού σε

129 Τον Οκτώβριο του 1944 ο Τσώρτσιλ και ο Στάλιν υπέγραψαν συµφωνία στη Μόσχα, η

οποία προέβλεπε τον καθορισµό των σφαιρών επιρροής των Μεγάλων ∆υνάµεων. Οι Βρετανοί
ήθελαν να ελέγχουν την Ελλάδα και οι Σοβιετικοί την Ανατολική Ευρώπη. Η συµφωνία υπήρξε
σηµαντική διότι κατέδειξε αφενός την κυνικότητα των Μεγάλων ∆υνάµεων και αφετέρου τη
στρατηγική σηµασία της Μεσογείου για τους δυτικούς, την οποία αναγνωρίζοντας ο Στάλιν τους την
παραχώρησε µε αντάλλαγµα την Ανατολική Ευρώπη, µε ειδική αναφορά για την Πολωνία.
130 Κατά τον Forest Sherman U.S. Vice Chief of Naval Operations, U.S Navy το 1947, H

Μεσόγειος πρέπει να θεωρείται ένας «αυτοκινητόδροµος» για την ανάπτυξη στρατιωτικής ισχύος
«βαθειά στην καρδιά της Ευρασίας και της Αφρικής» Ευριβιάδης Μάριος, Τριπλή ευκαιρία για
Ελλάδα
και
Κύπρο,
Αθήνα,
Foreign
Affairs,
2013.
∆ιαθέσιµο
στο
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69217/marios-l-eyrybiadis/tripli-eykairia-gia-ellada-kai-kypro?
(Ευριβιάδης Μάριος 2013)
131 Η ανάπτυξη του 6ου στόλου το 1946 κατέδειξε την κατανόηση της στρατηγικής σηµασίας

της Μεσογείου από τους Αµερικανούς. Ο υπόψη στόλος στο µεσοδιάστηµα, εξελίχθηκε σε
πυρηνικό και παραµένει έως και σήµερα η ισχυρότερη πολεµική µηχανή στη Μεσόγειο. Αυτό
αποδείχθηκε και µε την ανατροπή του Καντάφι, όταν το πρώτο βράδυ των βοµβαρδισµών της
Λιβύης(19 Μαρτίου 2011) εκτοξεύθηκαν 125 πύραυλοι εκ των οποίων το Βρετανικό Ναυτικό δύο,
ο
το Γαλλικό έναν και οι υπόλοιποι από τον 6 στόλο. Ευριβιάδης Μάριος, Τριπλή ευκαιρία για
Ελλάδα και Κύπρο,2013
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προπύργιο της αµερικανικής στρατηγικής µε απώτερο σκοπό την ανάσχεση της
Σοβιετικής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
Ως στόχοι της αµερικάνικης εξωτερικής πολιτικής καθορίζονται η αναχαίτιση
και η εξουδετέρωση της σοβιετικής επιρροής, η απόκτηση και η διατήρηση
ναυτικών βάσεων για τη θωράκιση της Νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, η
προβολή της αµερικανικής στρατιωτικής ισχύος132, η οµαλή διακίνηση των
ενεργειακών πόρων από τον Κόλπο στη ∆ύση µέσω της ∆ιώρυγας του Σουέζ και
της Μεσογείου καθώς και η εγκαθίδρυση φίλιων καθεστώτων προς την
υπερδύναµη133.
Τα συµφέροντα των Αµερικανών στην περιοχή, συνοψίζονται από τον
Brzezinski στο βιβλίο του «η Μεγάλη Σκακιέρα», σύµφωνα µε τον οποίο είναι
«…να εξασφαλίσουν ότι καµία δύναµη δεν θα καταφέρει να ελέγξει αυτόν το
γεωπολιτικό χώρο και ότι η παγκόσµια κοινότητα θα έχει ανεµπόδιστη
χρηµατιστική και οικονοµική πρόσβαση σε αυτή την περιοχή. Ο γεωπολιτικός
πλουραλισµός θα γίνει µια πραγµατικότητα, µόνο όταν ένα δίκτυο αγωγών και
δρόµων µεταφορών συνδέσει άµεσα την περιοχή µε τα κύρια κέντρα της
παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας µέσω της Μεσογείου και της Αραβικής
Θάλασσας, καθώς και της ξηράς134».

4.2

ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΠΟΛΙΣΜΟΥ
Η αλλαγή της δοµής του διεθνούς διπολικού συστήµατος µετά την

κατάρρευση και τον κατακερµατισµό της Σοβιετικής Ένωσης, προσέδωσε στις
ΗΠΑ όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν το χαρακτηρισµό της υπερδύναµης. Ο
καθηγητής ∆ιεθνών Σχέσεων Stephen Walt αναφέρει πως δεν έχει εµφανιστεί στο
ρου της ιστορίας άλλη κυρίαρχος δύναµη του εκάστοτε διεθνούς συστήµατος που
132 Από το 1958 οι ΗΠΑ ΘΑ ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την ανάπτυξη, την επόµενη

δεκαετία στη Μεσόγειο και επιχειρησιακά στην Ανατολική της λεκάνη του απόλυτου πολεµικού τους
όπλου. Αυτό ήταν οι εξοπλισµένοι µε πυρηνικές κεφαλές πύραυλοι Polaris που έδωσαν και το
όνοµά τους στα οµώνυµα πυρηνοκίνητα υποβρύχια. Οι υποθαλάσσιοι εκτοξευόµενοι πύραυλοι
ολοκλήρωνα την αµερικανική στρατηγική τριάδα (triad) αέρος, εδάφους και θαλάσσης και
αποτελούσαν το «απόλυτο» όπλο καθώς ο εντοπισµός των υποβρυχίων από τους Σοβιετικούς
ήταν εξαιρετικά δύσκολος
133 Κιούση ∆ήµητρα, Η Στρατηγική του Χένρι Κίσινγκερ στη Μέση Ανατολή, Αθήνα,

ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π,2014. ∆ιαθέσιµο στο http://www.kemmep.gr/index.php/2013-03-22-09-38-58/80-201401-08-17-09-42/01-02-2014/71-2014-04-06-18-27-18?i=1 (Κιούση ∆ήµητρα 2014)
134 Περικλής Σταµπουλής, Το θαλάσσιο σκέλος της Αµερικανικής µακροαστρατηγικής στην
Ανατολική Μεσόγειο, Αθήνα, 2012
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να κατέχει την πρωτοκαθεδρία σε όλους τους τοµείς που υφαίνεται η ισχύς135. Οι
ΗΠΑ απαλλαγµένες από τη Σοβιετική απειλή, χωρίς κάποια άλλη δύναµη να τις
απειλεί ή ακόµη και την υποψία ανάδυσης άλλης δύναµης ικανής να τις
αµφισβητήσει ή να τις ανταγωνιστεί αναδεικνύονται σε αδιαµφισβήτητο ηγέτη του
διεθνούς συστήµατος δηµιουργώντας ένα λανθάνων κύµα ευφορίας. Η πολιτική
ανάσχεσης που µέχρι τότε είχαν υιοθετήσει απέναντι στη Σοβιετική Ένωση δεν
είχε πλέον αντικείµενο αναφοράς. Η διαχείριση όµως της επόµενης ηµέρας από τη
µια φάνταζε εύκολη και από την άλλη αβέβαιη. Η νίκη στον Ψυχρό Πόλεµο
συνοδεύτηκε από µια εγγενή αµφιθυµία136.
Την µεταψυχροπολεµική περίοδο η αµερικανική υψηλή στρατηγική
επηρεάστηκε από τρεις απόψεις πολιτικών επιστηµόνων. Η πρώτη ήταν του
Francis Fukuyama περί του Τέλους της Ιστορίας µέσω της παγκόσµιας
επικράτησης του φιλελευθερισµού ως του κοινωνικού µοντέλου του µέλλοντος και
αποσόβησης κάθε µεγάλης κλίµακας σύγκρουσης των Μεγάλων ∆υνάµεων137. Η
δεύτερη του Charles Krauthammer που επεσήµαινε ότι οι ΗΠΑ ως ισχυρότερη
χώρα στον πλανήτη θα έπρεπε να διακυβερνήσουν τον µονοπολικό κόσµο
καθορίζοντας αυτές τους κανόνες της παγκόσµιας τάξης αναλαµβάνοντας ηγετικό
ρόλο για την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας σε όλο τον κόσµο138 και τέλος η
άποψη του Samuel Huntington περί της σύγκρουσης των πολιτισµών, σύµφωνα
µε την οποία οι διεθνείς ιδεολογικές διαχωριστικές γραµµές έχουν αντικατασταθεί
από

πολιτισµικές

διαχωριστικές

γραµµές

και

κυρίως

τη

θρησκευτική

διαφορετικότητα139.
4.2.1 Υψηλή Στρατηγική του George H.W. Bush
Πολλοί µελετητές υποστηρίζουν ότι ο Πρόεδρος George Bush ο
πρεσβύτερος χειρίστηκε µε δεξιοτεχνία τις ραγδαίες εξελίξεις του διεθνούς
135 ∆ρίβας Αλέξανδρος, Το Βυζαντινό µέλλον των ΗΠΑ και ο 21ος αιώνας, Θεσσαλονίκη 2015.

∆ιαθέσιµο στο http://www.anixneuseis.gr/?p=129044 (∆ρίβας Αλέξανδρος 2015)
136 Henry Kissinger, Παγκόσµια τάξη: Σκέψεις γύρω από τον χαρακτήρα των εθνών και την
πορεία της ιστορίας, Αθήνα, Εκδόσεις: Λιβάνη, 2014, σ.391 (Kissinger Henry 2014)
137 Χαράλαµπος Παπασωτηρίου, Αµερικάνικο πολιτικό σύστηµα και εξωτερική πολιτική 19452002,Αθήνα, Ποιότητα,2002, σ.393 (Παπασωτηρίου Χαράλαµπος 2002)
138 Krauthammer Charles, the unipolar moment, Foreign affairs. ∆ιαθέσιµο στο
https://www.foreignaffairs.com/articles/1991-02-01/unipolar-moment (Krauthammer Clarles 1990)
139 Huntington Samuel, Η σύγκρουση των πολιτισµών και ο ανασχηµατισµός της παγκόσµιας
τάξης, Αθήνα, Εκδόσεις: Τερζόπουλος, 1999 (Huntignton Samuel 1999)
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συστήµατος την τριετία 1989 – 1991 και ιδιαίτερα στην αντιµετώπιση των
προβληµατισµών που προέκυψαν από την βίαιη και εκ των ενόντων κατάρρευση
της Σοβιετικής ένωσης για τυχόν απελευθέρωση φυγόκεντρων δυνάµεων που θα
προκαλούσαν µεγάλη αστάθεια στο διεθνές σύστηµα. Ο Henry Kissinger αναφέρει
ότι ο Bush διαχειρίστηκε την αµερικανική κυριαρχία µε µετριοπάθεια και
σύνεση140.
Στόχοι της στρατηγικής Bush ήταν η ενδυνάµωση και η επίτευξη συλλογικής
ασφάλειας µέσα από πολυεθνική συνεργασία141 καθώς και η οικοδόµηση νέων
συµµαχιών αποσκοπώντας σε ένα συνασπισµό δηµοκρατικών κρατών στην
αντιµετώπιση

των

κρατών

«παριών142»,

χρησιµοποιώντας

διπλωµατικά,

οικονοµικά και κοινωνικά µέσα εξαναγκασµού για την αντιµετώπιση των
προκλήσεων

και

καταφεύγοντας

στην

στρατιωτική

ισχύ

ως

τελευταίο

µέσο143.Χαρακτηριστικό παράδειγµα η αντιµετώπιση της εισβολής του Σαντάµ
Χουσεΐν, αρχικά µε διπλωµατικά µέσα και επιβολή κυρώσεων και στη συνέχεια µε
την εξουσιοδότηση της συµµαχίας που είχε δηµιουργηθεί υπό την ηγεσία των ΗΠΑ
για επέµβαση µε στόχο την απελευθέρωση του Κουβέιτ.
Η σηµασία της ανωτέρω πολυεθνικής επιχείρησης ήταν διττή. Από την µία,
ανέδειξε την σηµασία των Ηνωµένων Εθνών ως βασικό νοµιµοποιητικό εργαλείο
συλλογικής στρατιωτικής επέµβασης και από την άλλη επετεύχθη ο στόχος των
ΗΠΑ για την ανάληψη ηγετικού ρόλου – µε την συνδροµή και των λοιπών
συµµάχων τους - στα παγκόσµια δρώµενα, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τα
συµφέροντά τους στην ζωτική περιοχή του Κόλπου, που ουσιαστικά ήταν η
διατήρηση του υφιστάµενου status quo. Σύµφωνα µε τον Bush, στόχος δεν ήταν η
ανατροπή του Σαντάµ αλλά η δηµιουργία ενός Ιράκ ισχυρού – χωρίς εµπλοκή των
ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήµατα διακυβέρνησης – µερικώς αποδυναµωµένο που θα
140 Henry Kissinger, Παγκόσµια τάξη: Σκέψεις γύρω από τον χαρακτήρα των εθνών και την

πορεία της ιστορίας, σ.439
141 The White House, National Security Strategy 1990, σ. 12. ∆ιαθέσιµο στο https://

bush41library.tamu.edu/files /select-documents/national_security_strategy_90
142 Κράτος «παρίας» είναι ένας αµφιλεγόµενος όρος που χρησιµοποιείται στη διπλωµατική

γλώσσα για κράτη – έθνη που θεωρούνται απειλή για την παγκόσµια ειρήνη και έχουν κάποια
χαρακτηριστικά όπως, αυταρχικά ή τυραννικά καθεστώτα, υπόθαλψη τροµοκρατίας, µη σεβασµό
στα ανθρώπινα δικαιώµατα, υψηλά επίπεδα διαφθοράς , διάδοση όπλων µαζικής καταστροφής.
143 The White House, National
http://nssarchive.us/NSSR/1991

Security

Strategy

1991,

σ.

8.

∆ιαθέσιµο

στο
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λειτουργούσε εξισορροπητικά έναντι της Συρίας και του Ιράν παραδοσιακών
συµµάχων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και χώρες αρνητικά προσκείµενες στις
ΗΠΑ και τις πολιτικές τους144.
4.2.2 Υψηλή Στρατηγική του Bill Clinton
Ο William Jefferson “Bill” Clinton ήταν υπέρµαχος των αρχών του
ουιλσονισµού για µια παγκόσµια τάξη που θα εξασφάλιζε την ειρήνη µέσα από τη
δηµοκρατία, τη διπλωµατία και την καθιέρωση κοινών κανόνων και προτύπων.
Περιστοιχιζόµενος από πολιτικό προσωπικό υψηλού ακαδηµαϊκού κύρους
διέγνωσε ενστικτωδώς το διαµορφωθέν παγκόσµιο περιβάλλον αλλά και τις
πολυσχιδείς προκλήσεις που αναδύονταν από αυτό. Εµφορούµενος από ένα
οιωνεί ιδεαλιστικό όραµα145 χάραξε µια στρατηγική το οποίο περιλάµβανε, την
επέκταση των ΗΠΑ, την ενδυνάµωση της εξωτερικής ασφάλειας µέσω συµµαχιών
καθώς και εξισορρόπηση µε τις άλλες Μεγάλες ∆υνάµεις.
Τον Μάιο του 1993 ο σύµβουλος του Clinton, Tarnoff, διατύπωσε τους
άξονες της αµερικανικής στρατηγικής που τους αποτελούσαν: η συλλογική
ασφάλεια, ο καταµερισµός ευθυνών, καθώς και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών
από τις ΗΠΑ και τους συµµάχους τους146. Έτσι ο Clinton περιέγραψε την
προσέγγιση της στρατηγικής αυτής, όχι ως ανάσχεση αλλά ως διεύρυνση – έκτοτε
το δόγµα Clinton τιτλοφορείται ως δόγµα εµπλοκής και διεύρυνσης “engagement
and enlargement”- απορρίπτοντας τον αποµονωτισµό και δηλώνοντας την
πρόθεση να µεταλαµπαδεύσει τις αµερικανικές αξίες και αρχές και να κοινωνήσει
την επέκταση και την εδραίωση της δηµοκρατίας σε «προβληµατικά» κράτη147.

144 Bush G H.W & Scowcroft Brent, A world transformed, New York, Knopf, 1999, Κεφάλαιο 19
(Bush George & Scowcroft Brent 1999)
145 O Brzezinski υποστηρίζει ότι σε αντίθεση µε τον προκάτοχό του είχε ένα παγκόσµιο όραµα.
Ο ιστορικός του ντετερµινισµός του ήταν εγγενής στην ιδέα της παγκοσµιοποίησης, ταίριαζε
απόλυτα µε τη βαθιά πεποίθηση του Clinton ότι αν η Αµερική ήθελε να δικαιολογήσει το
χαρακτηρισµό της ως το «απαραίτητο έθνος», έπρεπε να ανανεωθεί. Brzezinski Zbigniew, Η
δεύτερη ευκαιρία. Τρεις πρόεδροι και η κρίση της Αµερικανικής υπερδύναµης, Αθήνα, Εκδόσεις:
Λιβάνης, 2008, σ.98 (Brzezinski Zibgniew 2008)
146 Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής: Εκφάνσεις
ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτηµα της παγκόσµιας ηγεµονίας, σ.369
147 The White House, National Security Strategy 1994,1995,1996, προοίµιο. ∆ιαθέσιµο
http://nssarchive.us
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Κυρίαρχη τάση την περίοδο αυτή, ήταν η αξιοποίηση της ηγεµονικής θέσης
των ΗΠΑ στον διεθνή καταµερισµό ισχύος148, οι οποίες λόγω της µοναδικότητας
τους ως µεγάλης δύναµης θα µπορούσαν να εγγυηθούν τη διεθνή ασφάλεια και
ειρήνη, γι’ αυτό άλλωστε όφειλαν να ασκούν την παγκόσµια κυριαρχία149.
Ως στόχοι της αµερικανικής υψηλής στρατηγικής στην Μέση Ανατολή
τίθενται: α) η διασφάλιση της ειρηνευτικής διαδικασίας µεταξύ Ισραήλ και των
Αράβων γειτόνων τους β) η εξασφάλιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης ροής του
πετρελαίου του Κόλπου προς τις αγορές της ∆ύσης και γ) η διατήρηση του
υφιστάµενου status quo στον Κόλπο, µειώνοντας την πιθανότητα ανάδυσης
κάποιας περιφερειακής δύναµης στην περιοχή, µε την ενθάρρυνση της στενής
συνεργασίας των µελών του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf
Cooperation Council – GCC) για το σκοπό αυτό.150
Στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο η κυβέρνηση Clinton επιθυµούσε την
µείωση των Ελληνοτουρκικών εντάσεων ενισχύοντας την προσέγγιση των δύο
πλευρών, θεωρώντας ως ζωτικής σηµασίας για την σταθερότητα στην περιοχή και
κατ’ επέκταση για τα συµφέροντά της, τον ∆υτικό προσανατολισµό και την πιθανή
ένταξη στη Ε.Ε µίας δηµοκρατικής και κοσµικού χαρακτήρα Τουρκίας151.
4.2.3 Υψηλή Στρατηγική του George W. Bush
Με την άνοδο του George W. Bush στην εξουσία καταγράφηκε µία τάση
σύνδεσης της διεθνούς συµπεριφοράς των ΗΠΑ µε το ιδεολογικό υπόβαθρο των
παραγόντων που εµπλέκονται στη διαδικασία χάραξης στρατηγικής, καθώς µία µη
εκλεγµένη οµάδα δεξιών διανοούµενων καθόρισαν την αµερικανική εξωτερική
πολιτική σε βάρος των ιδίων των ΗΠΑ αλλά και της διεθνούς ασφάλειας152. Ο νέος
148 The White House, National Security Strategy(NSS) 1995 σ.7, .NNS 1996 σ. 11 ∆ιαθέσιµο

http://nssarchive.us
149 ∆εν είχε σηµασία το πόσο µακριά ή κοντά στις ΗΠΑ βρισκόταν ένα απειλητικό κράτος αλλά

κατά πόσο απειλούνταν τα ζωτικά αµερικανικά συµφέροντα. Βέβαια, οι ΗΠΑ δεν θα εµπλέκονταν
σε κρίσεις στις οποίες δεν θα διακυβεύονταν τα συµφέροντας τους σε µια προσπάθεια ορθολογικής
εξισορρόπησης στόχων και µέσων που εξ ορισµού απαιτεί η επιτυχής υλοποίηση µιας εθνικής
στρατηγικής. Παρατίθεται στο Βοσκόπουλος Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής,
σ.369-70
150 NSS 2011, σ.73. ∆ιαθέσιµο http://nssarchive.us
151 NSS 2000 σ.31 & NSS 2001 σ.56. ∆ιαθέσιµο http://nssarchive.us
152 Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής: Εκφάνσεις
ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτηµα της παγκόσµιας ηγεµονίας, σ.370
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Πρόεδρος τοποθετήθηκε συνειδητά ως διαφορετικός ρεπουµπλικάνος που
πρέσβευε τον «συντηρητισµό µε συµπόνια153».
Σύµφωνα µε τους «κανόνες» που διέπουν την επιστήµη της ιστορίας κάθε
µεγάλη αλλαγή «χρειάζεται» µία καθοριστική πράξη, ένα πρόσωπο που θα ηγείται
και έναν αριθµό θυµάτων για να προσανατολίσει ή να δώσει ώθηση σε
επερχόµενες ανακατατάξεις154. Έτσι τον πρώτο χρόνο της προεδρίας του ο Bush
βρέθηκε

αντιµέτωπος

µε

µία

ασύλληπτου

µεγέθους

εθνική

απειλή.

Το

τροµοκρατικό χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, στο Παγκόσµιο Κέντρο
Εµπορίου (WTC) στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο, το κέντρο της στρατιωτικής
δύναµης των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, ήταν ίσως η χειρότερη αποτυχίας
εξασφάλισης ασφαλείας των ΗΠΑ προς τους πολίτες της. Αποδεικνύοντας
έµπρακτα την ανάγκη αναπροσαρµογής της αµερικανικής πολιτικής σε νέες
απειλές τόσο κατά της εσωτερικής της ασφάλειας όσο και κατά της παγκόσµιας
ασφάλειας που διέφευγαν από τη βεστφαλιανή οπτική του παγκόσµιου γίγνεσθαι
καθώς και από τις κλασικές µορφές πολέµου.
Το χτύπηµα «στην καρδιά του ηγεµόνα» συγκλόνισε το αµερικανικό έθνος
καθώς ποτέ άλλοτε οι ΗΠΑ δεν είχαν δεχθεί χτύπηµα από τον εχθρό στη χερσαία
επικράτειά τους. Ότι δε συνέβη µε τα πυρηνικά, λόγω αποτροπής κατά τη διάρκεια
του ψυχρού πολέµου, συνέβη κατά την µεταψυχροπολεµική εποχή σε µία στιγµή
αδιαµφισβήτητης παγκόσµιας αναγνώρισης της ηγεµονική υπεροχής των ΗΠΑ.
Η τροµοκρατική επίθεση ώθησε τον Bush να απευθυνθεί στον αµερικανικό
λαό και να δηλώσει ότι «δεν υπάρχει διαχωρισµός ανάµεσα στους τροµοκράτες
και αυτούς τους υποθάλπουν155», θέτοντας τις βάσεις της πολιτικής που θα
ακολουθούσε έναντι του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Βέβαια τα πρώτα δείγµατα της
πολιτικής Bush για τις µετέπειτα εξελίξεις στον χώρο της Μέσης Ανατολής,
µπορούν να αντληθούν από την οµιλία του, την 1η Ιουνίου 2002 στο West Point
153 Παπασωτηρίου Χαράλαµπος, Αµερικανικό πολιτικό σύστηµα και εξωτερική πολιτική 1945-

2002, Αθήνα, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2012, σ.403 (Παπασωτηρίου Χαράλαµπος 2012)
154 Μπόση Μαίρη, 11 Σεπτέµβρη 2001. ∆ιαθέσιµο στο https://www.pheme.gr. (Μπόση Μαίρη

n.d.)
155 Bumiller Elisabeth & Sanger David, A day of terror: The president; A somber Bush says

terrorism cannot prevail, The New York Times, 12 Σεπ 2001. ∆ιαθέσιµο
http://www.nytimes.com/2001/09/12/us/a-day-of-terror-the-president-a-somber-bush-saysterrorism-cannot-prevail.html (Bumiller Elisabeth & Sanger David 2001)

στο
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σύµφωνα µε την οποία το νέο αµερικανικό δόγµα ξεπερνούσε τις ψυχροπολεµικές
θεωρητικές

αρχές

απειλής

χρήσης βίας,

δηλαδή

αυτές

της

ανάσχεσης

(containment) και της αποτροπής (deterrence)156.
Η διακυβέρνηση Bush αποτέλεσε µία τοµή στην αµερικάνικη υψηλή
στρατηγική για µια σειρά από λόγους: α) ενίσχυσε δραµατικά την τάση των ΗΠΑ
να δρουν µονοµερώς β) δηµιούργησε ιστορικά την πλέον σηµαντική τοµή στις
ευρώ - αµερικανικές σχέσεις µε άξονα τη διεθνή δράση και τη χρήση της σκληρής
ισχύος σε βάρος της διπλωµατίας γ) στο εσωτερικό πεδίο κατέστησε µία οµάδα
ακραίων νεοσυντηρητικών προσδιοριστικούς παράγοντες της αµερικανικής
εξωτερικής πολιτικής δ) ενίσχυσε τις πτυχές του αµερικανικού προστατευτισµού
και αξιολογήθηκε από µαρξιστές αναλυτές ως η αιχµή του δόρατος της
«νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης» και ε) εισήγαγε το δόγµα των προληπτικών
πολέµων στη ευρύτερη αµερικανική στρατηγική.157
Συνοψίζοντας θα µπορούσε να ειπωθεί ότι οι βασικότερες αρχές του
δόγµατος Bush όπως αναφέρονται στο κείµενο της NSS 2002, υπήρξαν η
στρατηγική των προληπτικών πολέµων µε σκοπό την ανατροπή εχθρικών προς τα
συµφέροντα των ΗΠΑ καθεστώτων ακόµα και αυτών που δεν απειλούσαν άµεσα
την ασφάλειά τους, η διάδοση της δηµοκρατίας και ειδικότερα στο γεωγραφικό
υποσύστηµα

της

Μέσης

Ανατολής

ως

εργαλείο

καταπολέµησης

της

τροµοκρατίας158 καθώς και η πρόθεση ανάληψης µονοµερών ενεργειών που θα
διασφάλιζαν τη συνέχεια των αµερικανικών στρατηγικών συµφερόντων. Ο
Hobsbawn αναφέρει χαρακτηριστικά «… Το µόνο που αποµένει είναι να
ξαναφτιάξουµε τον κόσµο κατ’ εικόνα αυτής της ελεύθερης κοινωνίας… τον
εκβαρβαρισµό της εποχής µας τον έχουν δηµιουργήσει τόσο καλές όσο και κακές

156 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός: Θεωρητικές Προεκτάσεις και
Στρατηγικές Εφαρµογές, σ.323
157 Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής: Εκφάνσεις
ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτηµα της παγκόσµιας ηγεµονίας, σ.371
158 Για τον ίδιο τον George W Bush η «Ατζέντα της Ελευθερίας» είχε λάβει τη µορφή µίας
µεσσιανικής αποστολής µε ευθεία προώθηση της ελευθερίας στη Μέση Ανατολή. Σύµφωνα µε τον
Kissinger η ατζέντα αυτή δεν υπήρξε αποκύηµα της φαντασίας του Προέδρου που αποτυπώθηκε
στο θεσµικό κείµενο της NSS 2002, αλλά στηριζόταν στις οικουµενικές αµερικανικές αξίες της
ελευθερίας και της δηµοκρατίας πάνω στην οποία στηρίχθηκε η NSC -68.
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αυτοκρατορίες και τώρα συνεισφέρει σε αυτόν ο πόλεµος εναντίον της
τροµοκρατίας159».
Σύµφωνα µε τον Σπύρο Λίτσα, οι ΗΠΑ τόσο στην περίπτωση του
Αφγανιστάν όσο και του Ιράκ χρησιµοποίησαν τη στρατηγική του προληπτικού
πολέµου για να δικαιολογήσουν, να στηρίξουν αλλά και να προωθήσουν για δικά
τους ιδεολογικοπολιτικά οφέλη το επιχείρηµα της ασύµµετρης απειλής160. Βέβαια
ο Bush επέκρινε τις πολιτικές των προκατόχων του στην Μέση Ανατολή, επειδή
είχαν επιδιώξει «τη σταθερότητα, η οποία είναι αδύνατον να επιτευχθεί σε βάρος
της ελευθερίας161», συµπεριλαµβανοµένου και του πατέρα του, ο οποίος δεν
προχώρησε στην ανατροπή του Σαντάµ Χουσεΐν κατά τον πρώτο πόλεµο του
Κόλπου.
Όσο αφορά το υποσύστηµα της Ανατολικής Μεσογείου και τις σχέσεις του
Ισραήλ µε τους Άραβες γείτονες του, η διακυβέρνηση Bush, αν και δεν προσέφερε
άµεση στρατιωτική υποστήριξη στον πόλεµο του Ισραήλ µε την εξτρεµιστική
Hamas, παρείχε ωστόσο απόλυτη στήριξη στις µονοµερείς ενέργειες του Ισραήλ.
Έχοντας ολοκληρώσει τον πόλεµο στο Ιράκ χρησιµοποιώντας «σκληρή ισχύ» και
δηµιουργώντας πολλές αντιδράσεις και ένα κλίµα δυσαρέσκειας σε µεγάλη µερίδα
του µουσουλµανικού κόσµου και όχι µόνο, δεν µπορούσε παρά να ακολουθήσει
µια στρατηγική εξισορρόπησης στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να
ενταχθεί και η συµφωνία της Aqaba που εισήγαγε στην διεθνή διπλωµατία τον
Οδικό Χάρτη για τη δηµιουργία δύο ξεχωριστών κρατών, ενός Εβραϊκού και ενός
Παλαιστινιακού162.
Συµπερασµατικά θα µπορούσε να λεχθεί ότι οι επιλογές του G.W. Bush
αποτέλεσαν µια νεωτερικότητα στην άσκηση της αµερικανικής εξωτερικής
πολιτικής που διαµορφώθηκε σε σηµαντικό βαθµό από την παράδοση του
Τζέφερσον, µε την οποία δόθηκε έµφαση στη στρατιωτική ισχύ της χώρας και στη
159 Hobsbawn Eric, Παγκοσµιοποίηση, ∆ηµοκρατία και Τροµοκρατία, Αθήνα, Θεµέλιο,2007,
σ.141 (Hobsbawn Eric 2007)
160 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός: Θεωρητικές Προεκτάσεις και
Στρατηγικές Εφαρµογές, σ.333
161 Henry Kissinger, Παγκόσµια τάξη: Σκέψεις γύρω από τον χαρακτήρα των εθνών και την
πορεία της ιστορίας, σ.454
162 Περισσότερα στοιχεία για τον Οδικό Χάρτη βλέπε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα των
ΗΕ.(http://www.un.org/News/dh/mideast/roadmap122002.pdf)
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διατήρηση της σαφούς πρωτοκαθεδρίας στο στρατιωτικό επίπεδο163. Παρά ταύτα
είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η εφαρµογή του δόγµατος Bush κατέληξε σε
δυσάρεστα αποτελέσµατα, τόσο για την εσωτερική όσο και την εξωτερική πολιτική
της χώρας164. Σύµφωνα µε τον Ikenberry165 η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, αν και
ονοµαστικά επεδίωξε να ενισχύσει την ασφάλεια της χώρας έναντι των
φονταµενταλιστών, ουσιαστικά προώθησε πολιτικές που κλιµάκωσαν την
αντιπαράθεση µε τον υπόλοιπο κόσµο και επιδείνωσαν δραµατικά την αµερικανική
οικονοµία.

163 Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής: Εκφάνσεις

ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτηµα της παγκόσµιας ηγεµονίας, σ.371
164 Καιρίδης ∆ηµήτριος, Η αµερικανική εξωτερική πολιτική και η συντηρητική αντεπανάσταση:

Ο Μπους, η τροµοκρατία, το Ιράκ και το Ισλάµ, Αθήνα, Εκδόσεις: Σιδέρης Ι, 2008. Σ. 16-17
(Καιρίδης ∆ηµήτριος 2008)
165 Ikenberry G. John, Illusions of empire: defining the new American order, Foreign Affairs,
March / April 2004 (Ikenberry John 2004)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ BUSH ΣΤΗΝ
ΕΠΟΧΗ OBAMA
5.1

ΑΠΟ ΤΟΝ BUSH ΣΤΟΝ OBAMA
Η πραγµατικότητα που κληροδότησε ο Bush στον Obama δε στερείτο

προβληµάτων και προκλήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των
ΗΠΑ. Καταλυτικό σηµείο υπήρξαν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου και ο τρόπος
που αποδοµήθηκε το µοντέλο εσωτερικής ασφαλείας της υπερδύναµης, γεγονός
που οδήγησε στην αναζήτηση του ουτοπικού εγχειρήµατος της παγκόσµιας
ασφαλείας. Η διεξαγωγή των προληπτικών πολέµων δεν αποτέλεσε µόνο
πρόκληση για την διεθνή κανονιστική τάξη αλλά και πολιτική που δαιµονοποιούσε
πιθανούς αντιπάλους και όσου δεν στήριζαν πολιτικά και επιχειρησιακά τις
ΗΠΑ166. Επιπλέον στο εµπορικό πεδίο η πολιτική της χώρας παρουσίαζε στοιχεία
προστατευτισµού διαφοροποιώντας τον Bush από τον προκάτοχό του,167 ενώ στο
εσωτερικό η πολιτική του επικεντρώθηκε στο να πείσει την κοινή γνώµη ότι οι νέες
ασύµµετρες απειλές κατά της χώρας δεν θα έπρεπε να αναζητηθούν αποκλειστικά
στον τρόπο δράσης και στις πολιτικές τους επιλογές στον µουσουλµανικό κόσµο
αλλά αφορούσαν το µίσος για τον αµερικάνικο τρόπο ζωής και το αµερικανικό
σύστηµα αξιών168.
Στο εξωτερικό, η Κίνα παρουσίαζε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, η Ρωσία
άρχισε δειλά – δειλά να επανεµφανίζεται στο διεθνές προσκήνιο µέσω κυρίως της
ενεργειακής της πολιτικής εκµεταλλευόµενη τα τεράστια αποθέµατα ενεργειακών
πόρων που διαθέτει στο έδαφος της. Ενώ η Μέση Ανατολή βρισκόταν σε µια
µακρά περίοδο πολιτικής και θρησκευτικής αναταραχής, µε τη λαίλαπα του
τζιχαντισµού να µεταδίδεται σε ολόκληρη της ευρύτερη Μέση Ανατολή και τη
Βόρεια Αφρική, ελλοχεύοντας κινδύνους διάχυσης στα υπόλοιπα µέρη του κόσµου
καθώς και των κυµάτων προσφύγων που

καταφεύγουν στην Ευρώπη

αναζητώντας άσυλο και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
166 Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής: Εκφάνσεις
ισχύος, αλληλόδραση και το ζήτηµα της παγκόσµιας ηγεµονίας, σ.371
167 Kiely Ray, Empire in the age of globalization, London, Pluto press, 2005, σ.102
168 Pena Charles & Hudgins Edward, Should the United States «weaponize» space?, Military

and Commercial Implications, Cato Policy Analysis,τεύχος 427, 2002 (Pena Charles & Hudgins
Edward 2002)
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Στην σηµερινή εποχή διαφαίνεται πλέον περισσότερο από κάθε άλλη φορά
ότι ο φιλελεύθερος κόσµος που εδραιώθηκε µετά τον Β΄ΠΠ και χαρακτηριζόταν
από µία ελεύθερη, ανοιχτή διεθνή οικονοµία, την εξάπλωση της φιλελεύθερης
δηµοκρατίας και την εµβάθυνση των φιλελεύθερων, ειρηνικών κανόνων διεθνούς
συµπεριφοράς έχει αρχίσει να χάνει τον χαρακτήρα του και τα γνωρίσµατά του169.
Το σηµερινό διεθνές σύστηµα φαίνεται να δίνει τη θέση του σε ένα
αντίστοιχο, που περιλαµβάνει µεγαλύτερο αριθµό δρώντων ή κέντρων εξουσίας τα
οποία ενεργούν µε µεγαλύτερη αυτονοµία. Πολλοί µελετητές υποστηρίζουν ότι
βρισκόµαστε σε µία µη χαρτογραφηµένη κατάσταση σε έναν «µη πολικό» κόσµο
καθώς δεν έχουν εµφανιστεί οι συντελεστές ενός σχηµατοποιηµένου πολυπολικού
συστήµατος. Το ότι δεν έχει προκύψει ακόµη ένας πολυπολικός κόσµος είναι
απόρροια της ανεπάρκειας κάποιων δρώντων του διεθνούς συστήµατος να
διαδραµατίσουν

αυτόνοµο

ρόλο

αλλά

και

να

θεσµοθετήσουν

ανάλογες

πολιτικές170. Από την άλλη, υπάρχουν πολλοί µελετητές που υποστηρίζουν ότι,
ήδη βρισκόµαστε σε µία διαδικασία ανάδειξης πολυπολισµού.
Σε αυτό το ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον οι προκλήσεις συνεχώς
αυξάνονται καθώς η παγκόσµια οικονοµία προσπαθεί να σταθεροποιηθεί στον
απόηχο της χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008, της µείωσης του Κινέζικου ΑΕΠ
συνέπεια της επιβράδυνσης της σινικής οικονοµίας, αλλά και τις τελευταίες
εξελίξεις του Brexit και του Ιταλικού δηµοψηφίσµατος. Οι νέες δηµοκρατίες στο
Ιράκ και το Αφγανιστάν βρίσκονται υπό καθεστώς κατάρρευσης, η εξέλιξη της
«Αραβικής Άνοιξης» δεν δικαίωσε τις προσδοκίες για µετάβαση από τον
απολυταρχισµό στη δηµοκρατία, οι πόλεµοι των ιδεολογιών αντικαταστάθηκαν
από αντίστοιχους λόγω θρησκευτικών, εθνοτικών και φυλετικών ταυτοτήτων. Οι
πυρηνικοί κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται από τη διασπορά των πυρηνικών, οι
ανισότητες, η οικονοµική αστάθεια και οι κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία έχουν

169 Martin Indyk & Robert Kagan, Α Presidential Briefing Book: Policy Recommendations for

President Obama’s Second Term by the Foreign Policy Scholars at Brookings,2013.∆ιαθέσιµο στο
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/big-bets-and-black-swans-a-presidentialbriefing-book-20.pdf (Martin Indyk & Robert Kagan 2013)
170 Γρίβας Κωνσταντίνος, Η στρατιωτική άνοδος της Κίνας και η γεωπολιτική του πολέµου στη
Μέση Ανατολή, Αθήνα, Εκδόσεις: Λιβάνης,2013, σ.32 (Γρίβας Κωνσταντίνος 2013)
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ενταθεί, ενώ και η καταστροφή του περιβάλλοντος συνεχίζεται µε υψηλούς
ρυθµούς171.
Μέσα σε αυτό το πολυσχιδές περιβάλλον, οι Ηνωµένες Πολιτείες κυρίως ως
ισχυρότερος καθώς και οι λοιποί δρώντες του διεθνούς συστήµατος καλούνται να
αντιµετωπίσουν παλιές, νέες και αναδυόµενες απειλές και κινδύνους, λαµβάνοντας
υπόψη τους συσχετισµούς ισχύος που έχουν διαµορφωθεί.

5.2

ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στην σύγχρονη εποχή τα κράτη απειλούνται τόσο από διακρατικούς

πολέµους όσο από εµφύλιους πολέµους, εθνοτικές, φυλετικές και θρησκευτικές
συγκρούσεις, διασυνοριακούς πολέµους αλλά και τη διεθνή τροµοκρατία. Οι
προσπάθειες για τη διασφάλιση της διεθνούς ασφάλειας µε την χρησιµοποίηση
συµβατικών µεθόδων και µηχανισµών που στηρίζονται στις παραδοσιακές
κρατικές λειτουργίες αποδεικνύονται όλο και περισσότερο αντιπαραγωγικές και
ανεπαρκείς καθόσον, το σηµερινό διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από µια
περίπλοκη οικονοµική αλληλεξάρτηση, πολυπολιτισµικότητα και ασύµµετρους
συσχετισµούς172.
Τα δεδοµένα ασφαλείας και της άµυνας τα τελευταία χρόνια έχουν
διαφοροποιηθεί καθώς νέες απειλές και κίνδυνοι ασφαλείας αναδύονται και νέες
µορφές έκφρασης και υλοποίησης τους έχουν κάνει την εµφάνισή τους. Κοµβικό
σηµείο αποτελεί το τροµοκρατικό χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, το οποίο
µέσω της καταστροφής, του θανάτου, της ψυχολογικής πίεσης αλλά και της
προβολής µέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου κατέδειξε το «νέο» πρόσωπο της
βίας.
Ο ασύµµετρος πόλεµος δείχνει να αποτελεί την επικρατέστερη στρατηγική
των εξτρεµιστικών πολιτικών και τροµοκρατικών οµάδων και ίσως θα είναι η πιο
πιθανή απειλή για την εθνική και διεθνή ασφάλεια τον αιώνα που διανύουµε173. Τα
171 Martin Indyk & Robert Kagan, Α Presidential Briefing Book: Policy Recommendations for

President Obama’s Second Term by the Foreign Policy Scholars at Brookings,2013
172 Gerny G. Philip, Rethinking World Politics: A Theory of Transnational Neopluralism, 2010,

Oxford University, chapter 11 (Gerny G Philip 2010)
173 Long E David, Countering Asymmetrical Warfare in the 21st Century; Strategic Insights, v.

7 issue 3 (July 2008). ∆ιαθέσιµο στο http://calhoun.nps.edu /bitstream/handle/10945/11270/long
Jul08.pdf?sequence=1 (Long E. David 2008)
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τελευταία

χρόνια

µετά

την

αποτυχία

ανοικοδόµησης

και

εγκαθίδρυσης

δηµοκρατικών θεσµών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, εµφανίστηκε από το εσωτερικό
του µουσουλµανικού κόσµου, το Ισλαµικό Κράτος (ISIS), µια µετεξέλιξη του
τζιχαντιστικού Ισλάµ Το µόρφωµα αυτό που δεν αποτελεί µία αµιγώς εθνοκρατική
οντότητα αλλά ούτε και µια τροµοκρατική οργάνωση µε την παραδοσιακή έννοια
του όρου174 χρησιµοποιώντας αντισυµβατικές και ασύµµετρες µεθόδους, τακτικές
ανορθόδοξου πολέµου και ανταρτοπόλεµου προκάλεσε το χάος τόσο στην
περιοχή και τις γειτονικές χώρες όσο και σε άλλα µέρη του κόσµου.
Από την άλλη, ο σηµερινός κόσµος φαίνεται να απειλείται εκ νέου από τη
διασπορά και την αύξηση των πυρηνικών όπλων καθώς νέες χώρες προσπαθούν
να µπουν στον πυρηνικό χάρτη, παραβιάζοντας συνθήκες που κατά καιρούς
έχουν υπογραφεί για τον περιορισµό και τη διάδοση των πυρηνικών και χωρίς να
δέχονται τους προβλεπόµενους ελέγχους από τα θεσµοθετηµένα για αυτόν τον
σκοπό όργανα. Γεγονός που αυξάνει την ανασφάλεια σχετικά µε την κατοχή και
την χρήση των πυρηνικών όπλων καθώς η αύξηση τους πολλαπλασιάζει τον
κίνδυνο να χρησιµοποιηθούν είτε από τα κράτη που τα κατέχουν ή ακόµα να
πέσουν σε χέρια αδίστακτων οργανώσεων ή ατόµων που θα τα χρησιµοποιήσουν
για να πετύχουν τους σκοπούς τους175. Άλλωστε η κυρίαρχη ιδέα για την
σταθερότητα, όπως µαρτυρά και η συνθήκη για τη µη διάδοση των πυρηνικών το
1968, είναι ότι όσο λιγότερες χώρες είναι οι χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα,
τόσο σταθερότερη θα είναι η πυρηνική αποτροπή176.

174 Το ISIS δεν αποτελεί τροµοκρατική οργάνωση όπως η Αλ- Κάιντα που διαθέτει δεκάδες ή

εκατοντάδες µέλη που επιτίθενται κατά αµάχων, χωρίς να καταλαµβάνουν εδάφη και χωρίς να
µπορούν να αντιµετωπίσουν κατά µέτωπο στρατιωτικές δυνάµεις. Στον αντίποδα, το ISIS διαθέτει
περίπου 30.000 χιλιάδες µαχητές, κατέχει έδαφος στο Ιράκ και τη Συρία, διαθέτει αξιόλογες
στρατιωτικές δυνατότητες, ελέγχει γραµµές επικοινωνιών, διοικεί υποδοµές, διαθέτει µια σύνθετη
διοικητική δοµή και οικονοµικό χαρτοφυλάκιο (από τη λαθραία πώληση των αποθεµάτων
πετρελαίου που ελέγχει, λεηλασίες τραπεζικών ιδρυµάτων, αρχαιοκαπηλία) και εµπλέκεται σε
εξελιγµένες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Από την άλλη, δεν αποτελεί µία αµιγώς εθνοκρατική
οντότητα, θα µπορούσε δε, να χαρακτηριστεί ως ένα είδος «ψευδοκράτους» υπό την ηγεσία
συµβατικού στρατού. Cronin Kurth Audrey, ISIS is not a terrorist group, Foreign Affairs, March/April
2015. ∆ιαθέσιµο στο https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/isis-not-terrorist-group
(Cronin Kurth Audrey 2015)
175 Kissinger Henry, Obama’s Foreign Policy challenge, The Washington post, 22 Apr 2009.
∆ιαθέσιµο στο http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/html. (Kissinger
Henry 2009)
176 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, σ. 260.
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Η παγκόσµια οικονοµική κρίση που µαστίζει την υφήλιο από το 2008,
απειλεί όχι µόνο την οικονοµία αλλά και την σταθερότητα των κρατών καθώς και
τη συνύπαρξής τους στο διεθνές σύστηµα. Η αδυναµία αντιµετώπισης της κρίσης,
καθώς και η διάχυσής της σε διάφορες περιοχές του πλανήτη δυναµιτίζει τις
σχέσεις µεταξύ των κρατών αλλά και των ανθρώπων επιφέροντας τριβές και
δηµιουργώντας ή οξύνοντας διενέξεις.
Ο κυβερνοπόλεµος είναι µία νέα µορφή απειλής, στην οποία κάθε χώρα
είναι ευάλωτη από εξωτερικές «αναίµακτες» και µεµακρυσµένες επιθέσεις από
δολιοφθορείς και εξωτερικούς εχθρούς. Η ποικιλία των στόχων που µπορούν να
προσβληθούν, η έκταση τους, η ταχύτητα προσβολής τους καθώς και η
σοβαρότητα των επιπτώσεων προσβολής για τον αντίπαλο, καθιστά τον
κυβερνοπόλεµο ικανό να επηρεάσει τη θέληση του αντιπάλου είτε παθητικά
(αποτροπή) είτε ενεργητικά (πειθαναγκασµός)177. Χαρακτηριστικό δε παράδειγµα
αποτελούν οι κυβερνοεπιθέσεις στην Εσθονία τον Απρίλιο – Μάιο του 2007178, οι
οποίες ανέδειξαν την τρωτότητα των δικτύων και ένα νέο είδος απειλής των
κρατών. Στην συγκεκριµένη περίπτωση οι συνέπειες ήταν σχετικά περιορισµένες,
καθώς δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες ή φυσικές καταστροφές. Παρόλα αυτά
η διακοπή της λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών και της οικονοµικής
δραστηριότητας για µεγάλο χρονικό διάστηµα είχε άµεσες επιπτώσεις στην
καθηµερινότητα χιλιάδων πολιτών και στην οικονοµία της Εσθονίας179.
Τέλος, η πιο απρόβλεπτη απειλή, η οποία µπορεί να έχει καταστροφικά
αποτελέσµατα για όλη την ανθρωπότητα - όχι µόνο για την ποιότητα αλλά ακόµη
και για την ίδια την ύπαρξη ζωής πάνω στον πλανήτη - είναι η κλιµατική αλλαγή.
Υπάρχει η εκτίµηση ότι η θερµοκρασία του πλανήτη θα αυξηθεί κατά 2,5οC κατά τη

177 Hidreth Steven, Cyberwarrfare, CRS Report for Congress, 19 June 2001 ∆ιαθέσιµο στο

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB424/docs/Cyber-014.pdf (Steven A. Hildreth 2001)
178 Μέχρι την επίθεση στην Εσθονία το ΝΑΤΟ θεωρούσε τον κυβερνοπόλεµο ως µια δυνατή

αλλά µακρινή απειλή. Στις αρχές του 2008, µετά από πρόταση των Εσθονικών αρχών, το ΝΑΤΟ
συµφώνησε στην ίδρυση του CCC-CοE (Cooperative Cyber Defense Center of Excellence) στο
Ταλίν. Την 14 Μαΐου 2008, 7 κράτη – µέλη του ΝΑΤΟ υπέγραψαν τη συµφωνία για την ίδρυση του
κέντρου µε διοικητή τον Allied Command Transformation (ACT), το έναν από τους δύο
Στρατηγικούς ∆ιοικητές του ΝΑΤΟ. Το κέντρο διαθέτει περίπου 30 άτοµα, τα µισά από τα οποία
είναι ειδικοί στον κυβερνοπόλεµο. Μαυρόπουλος Παναγιώτης, Κυβερνοπόλεµος και Εθνική
Στρατηγική,19 Ιαν 14. ∆ιαθέσιµο στο http://www.warandstrategy.gr/kyvernopolemos/16kyvernopolemos-kai-ethniki-stratigiki (Μαυρόπουλος Παναγιώτης 2014)
179 Στον ίδιο.
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διάρκεια του αιώνα που διανύουµε, µε άκρως ανησυχητικές συνέπειες για των
πλανήτη (άνοδος της στάθµης της θάλασσας, λέπτυνση των πάγων της Αρκτικής,
ακραία καιρικά φαινόµενα, απώλεια φυσικών οικοσυστηµάτων), εφόσον δε
ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα και δεν υπάρξει συντονισµένη διεθνής δράση επί
του θέµατος. 180
Προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια
στοχευµένη προσπάθεια εκ µέρους της διεθνούς κοινότητας αντιµετωπίσεως του
φαινοµένου της υπερθέρµανσης του πλανήτη. Μια τέτοια προσπάθεια συνιστά και
η διεθνής συµφωνία για την κλιµατική αλλαγή που έλαβε χώρα στο Παρίσι από 30
Νοεµβρίου έως 11 ∆εκεµβρίου 2015, κατά την οποία οι κυβερνήσεις των κρατών
που συµµετείχαν συµφώνησαν: α) να συγκρατηθεί η µέση αύξηση της
θερµοκρασίας κάτω από τους 2οC β) να κοινοποιούν κάθε πέντε χρόνια τα
αποτελέσµατα των σχεδίων δράσης τους για την ρύπανση και γ) να συνεχιστεί η
οικονοµική βοήθεια από τις αναπτυγµένες προς τις αναπτυσσόµενες χώρες µε
στόχο τη µείωση εκποµπής ρύπων από τις τελευταίες. Το θετικό είναι ότι, µέχρι
σήµερα την υπόψη συµφωνία την έχουν επικυρώσει 195 χώρες, µεταξύ των
οποίων οι ΗΠΑ και η Κίνα, οι οποίες ευθύνονται για το 40% των παγκόσµιων
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου181. Ενώ την σηµασία της κλιµατικής αλλαγής
τόνισε και ο Πρόεδρος Obama σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλώνοντας
«Υπαρξιακή απειλή για τις ΗΠΑ δεν είναι ο ISIS, υπαρξιακή απειλή είναι η
κλιµατική αλλαγή182».

5.3

ΝΕΑ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το δίληµµα ασφαλείας βρίσκεται στον πυρήνα της λογικής της ρεαλιστικής

σκέψης και αφορά στον τρόπο που ένα κράτος αντιλαµβάνεται / προσεγγίζει τις
συνθήκες ενίσχυσης ενός άλλου κράτους. Η ουσία δηλαδή του διλήµµατος
ασφαλείας είναι ότι τα µέτρα που λαµβάνει ένα κράτος προκειµένου να αυξήσει την
180 Victor David, Kennel Charles & Ramanathan Veerabhadran, Νέα όπλα στην µάχη κατά της

κλιµατικής αλλαγής, Foreign Affairs, 16/7/2012 ∆ιαθέσιµο στο http://www.foreignaffairs.gr (Victor
David, Kennel Charles 2012)
181 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο- Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ∆ιεθνείς συµφωνίες για το κλίµα.

∆ιαθέσιµο στο http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/international-agreementsclimate-action/
182
Goldberg
Jeffrey,
The
Obama
Doctrine,
April
2016.
∆ιαθέσιµο
στο
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doc (Goldberg Jeffrey 2016)
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ασφάλειά του, συνήθως µειώνουν την ασφάλεια των άλλων κρατών. Βέβαια, στον
αντίποδα συναντούµε και την παθητική στάση των κρατών. Βάσει αυτής της
επιλογής ένα κράτος αναγνωρίζει την αδυναµία του να ακολουθήσει την αύξηση
ισχύος, επιλέγει να παραµείνει σταθερό και θέτει ως στόχο και σκοπό να ακυρώσει
το δίληµµα ασφαλείας. Μία στάση, η οποία δεν ανήκει στον πυρήνα της
ρεαλιστικής θεώρησης αλλά αποτελεί έναν συνδυασµό φιλελεύθερων και
κονστρουκτιβιστικών απόψεων183.
Κοµβικής σηµασίας για τα νέα διλήµµατα ασφαλείας είναι το ξέσπασµα της
«Αραβικής Άνοιξης» στον µουσουλµανικό κόσµο, καθώς αναδύθηκαν νέες ή
επαναπροσδιορίστηκαν παλιές δυνάµεις σε διάφορες χώρες184 αλλάζοντας
ισορροπίες και συσχετισµούς δυνάµεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική
Μεσόγειο, ενώ µετά την πτώση των πρώην απολυταρχικών καθεστώτων, είχαµε
την άνοδο στην περιοχή εξτρεµιστικών – ισλαµικών φονταµενταλιστών κινηµάτων,
όπως το Ισλαµικό Κράτος (ISIS)185.
Από την άλλη στη Συρία η Αραβική Άνοιξη ξεκίνησε ως µία σειρά
διαδηλώσεων οι οποίες µετά τη βίαιη καταστολή από το καθεστώς Assad,
εξελίχθηκαν σε ένοπλη εξέγερση. Μολονότι οι µηχανισµοί ασφαλείας του Assad
εκµηδένισαν τις ελπίδες για µια ειρηνική επανάσταση, οι γεωπολιτικοί υπολογισµοί
καθώς και τα θρησκευτικά διακυβεύµατα που προστέθηκαν στην συνέχεια
επιτάχυναν την µετατροπή της εξέγερσης σε έναν αιµατηρό εµφύλιο πόλεµο186.
Σύµφωνα µε τον Ηλία Κουσκουβέλη, στην αρχική φάση τουλάχιστον της
συριακής κρίσης δεν υπήρξε ανάµειξη των ΗΠΑ ή άλλων δυνάµεων της ∆ύσης,
αντίθετα υπήρξε συµµετοχή περιφερειακών δυνάµεων, όπως της Τουρκίας, της
Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ από τη µία (κατά του Assad) και της Ρωσίας και
του Ιράν από τη άλλη ( υπέρ του). Στην τελική δε φάση της κρίσης ενεπλάκησαν
183 Λίτσας Σπυρίδων, Η θεωρία της ήπιας ισχύος στο πλαίσιο των νεοθωµανικών

προσανατολισµών. Μια ενδοσκόπηση στο Στρατηγικό βάθος στο Στρατηγικό Βάθος και η ΤουρκίαΣυλλογικό έργο, Αθήνα, Ποιότητα, 2013, σ 183-227
184 Berman Sheri, Τα στάδια της Αραβικής Άνοιξης, Foreign Affairs, 20/5/2013 ∆ιαθέσιµο στο

http://foreignaffairs.gr/articles/69313/sheri-berman/ta-stadia-tis-arabikis-anoiksis
2013)

(Berman

Sheri

185 Cronin Kurth Audrey, ISIS is not a terrorist group, Foreign Affairs, March/April 2015
186 Ben Abdallah El- Alaoui Hicham, Η «αραβική άνοιξη» δεν έχει πει την τελευταία της λέξη

(µτφ Ηλίας Λογοθέτης), le monde diplomatique, 2014. ∆ιαθέσιµο στο http://archives.mondediplomatique.gr/spip.php?article523

-68-

και οι ΗΠΑ, µε αποτέλεσµα µία εσωτερική κρίση να εξελιχθεί σε περιφερειακή
σύγκρουση και στη συνέχεια σε συστηµική187.Συνοψίζοντας θα µπορούσε να
ειπωθεί ότι, η κοµβική θέση της Συρίας στην Μέση Ανατολή και την Ανατολική
Μεσόγειο την καθιστά πεδίο συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων των εκάστοτε
µεγάλων και περιφερειακών δυνάµεων στην περιοχή, από την εποχή του
Σέλευκου µέχρι και τις µέρες µας, µε αποτέλεσµα η κρίση στο εσωτερικό της να
γεννά και τα ανάλογα διλήµµατα ασφαλείας.
Επιπλέον, νέα διλήµµατα ασφαλείας πυροδοτεί η προσπάθεια του Ιράν για
απόκτηση πυρηνικών όπλων, τόσο των όµορων όσο και των µεµακρυσµένων
γειτόνων του αλλά και των χωρών που κατέχουν πυρηνικά ατενίζοντας στον
ορίζοντα µία νέα απειλή. Αφενός, το Ισραήλ το οποίο θεωρεί ότι το πυρηνικό
πρόγραµµα της Τεχεράνης αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του και αφετέρου η
Σαουδική Αραβία, παραδοσιακός εχθρός του σιιτικού Ιράν που θεωρεί ότι η
κατοχή πυρηνικών από τη Τεχεράνη θα ανατρέψει τις ισορροπίες στην περιοχή.
Το πρόσφατο «ξεπάγωµα» των σχέσεων Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σχετικοποιεί
τη µανιχαϊστική εικόνα που συχνά διακινούν τα δυτικά µέσα ενηµέρωσης καθώς το
Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία θεωρούν ότι εγκαταλείφθηκαν από την Ουάσιγκτον
απέναντι στην Τεχεράνη και ξαφνικά βρίσκονται de facto σύµµαχοι188.
Η ενεργός ανάµιξη της Κίνας, της πολυπληθέστερης χώρας του κόσµου, σε
περιοχές ζωτικής σηµασίας189 για τις ΗΠΑ ωθούν αυτές να την αντιµετωπίζουν ως

187 Κουσκουβέλης Ηλίας, ∆ιεθνές σύστηµα, µεγάλες δυνάµεις, ηγεσία: µία συνεπής ρεαλιστική
ανάλυση των κρίσεων της Ουκρανίας και της Συρίας, Ηµερίδα Α∆ΙΣΠΟ, 14 Νοεµβρίου 2014,
∆ιαθέσιµο στο http://www.geetha.mil.gr/media/adispo/magazines/magazine31.pdf (Κουσκουβέλης
Ηλίας 2014)
188 Ben Abdallah El- Alaoui Hicham, Η «αραβική άνοιξη» δεν έχει πει την τελευταία της λέξη

(µτφ Ηλίας Λογοθέτης), le monde diplomatique, 2014. ∆ιαθέσιµο στο http://archives.mondediplomatique.gr/spip.php?article523
189 Η Νότια Σινική θάλασσα αποτελεί ένα θαλάσσιο δίαυλο µέσω του οποίου διέρχεται το 1/3
του παγκόσµιου θαλάσσιου εµπορίου και το 50% των υδρογονανθράκων που προορίζεται για την
Ιαπωνία, την Κορεατική χερσόνησο και την Βορειοανατολική Κίνα. Επιπρόσθετα, η θάλασσα αυτή,
µέσω των στενών Malacca παρέχει στην Κίνα πρόσβαση προς τη ΝΑ Ασία, την Μέση Ανατολή και
την Ανατολική Αφρική. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η Σινική θάλασσα αποτελεί διεθνές πέρασµα ενώ η
Κίνα την κατατάσσει στα ζωτικά της συµφέροντα.
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στρατηγικό ανταγωνιστή190 παρά ως συνεργάτη, ανησυχώντας ιδιαίτερα για τον
διευρυµένο και εξισορροπητικό ρόλο της στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού
αλλά και την σύµπλευσής της σε πολλά θέµατα γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής
µε τη Ρωσία191.
Τέλος

η

ανάκαµψη

της

τελευταίας

στο

διεθνές

σύστηµα

και

ο

αναβαθµισµένος ρόλος της στις περιοχές της Βορειοανατολικής Ευρώπης και
Ασίας χρησιµοποιώντας την ενεργειακή της πολιτική, αναβιώνουν εν µέρει
ψυχροπολεµικά διλήµµατα ασφαλείας. Η απόφαση της Μόσχας να τεθεί στο
πλευρό του Assad, σε µια προσπάθεια αναβάθµισης του ρόλου της στο διεθνές
σύστηµα - µέσω της προβολής στρατιωτικής ισχύος πέραν από το εγγύς
εξωτερικό της αλλά και συµµετοχής στο «ενεργειακό παιχνίδι» της Ανατολικής
Μεσογείου - φαίνεται να αποτελεί υπό µία ευρύτερη έννοια µέρος ενός σχεδίου
επανάκτησης από τη σύγχρονη Ρωσία της επιρροής που ασκούσε στην περιοχή η
Σοβιετική Ένωση στη περιοχή

192,

γεγονός που τη θέτει σε ευθεία σύγκρουση µε

τις ΗΠΑ. Επιπλέον η Ουκρανική κρίση και η προσάρτηση της Κριµαίας
αναθέρµαναν µνήµες του Ψυχρού Πολέµου, οδηγώντας ΗΠΑ και ΕΕ στην επιβολή
κυρώσεων στην Μόσχα193.

190 Ο Mearsheimer θεωρεί ότι η άνοδος της Κίνας δεν θα γίνει µε ειρηνικό τρόπο και προτείνει
την υιοθέτηση µιας στρατηγικής ανάσχεσης της ανόδου της Κίνας, ώστε να µην εξελιχθεί σε
περιφερειακό ηγεµόνα. Υποστηρίζει ότι, η Κίνα θα προσπαθήσει να κυριαρχήσει στην Ασία, όπως
κυριάρχησαν οι ΗΠΑ στο δυτικό ηµισφαίριο και στη συνέχεια θα προσπαθήσει να µειώσει την
επιρροή των ΗΠΑ, ωθώντας αυτές µακριά από την Ασία. Ο Mearsheimer δεν έχει καµιά
προκατάληψη και δεν κατηγορεί την Κίνα για αυτή την σινική εκδοχή του δόγµατος Monroe, απλώς
αυτή είναι, όπως λέει ο ίδιος, η µοίρα των Μεγάλων ∆υνάµεων. Με τη ίδια λογική υποστηρίζει ότι οι
ΗΠΑ θα πρέπει να κάνουν ότι µπορούν για να αποτρέψουν την Κίνα να αποκτήσει ηγεµονική θέση
στην Ασία. John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, Αθήνα,
η
Εκδόσεις: Ποιότητα, 6 Έκδοση 2011, σ.400, 21.
191 Κοινή στάση Ρωσίας – Κίνας στο ΣΑ των ΗΕ για την επέµβαση στη Λιβύη καθώς και για το
πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, ίδρυση του Οργανισµού της Σανγκάης (SCO), το 2001 µε κινέζικη
πρωτοβουλία ως αντίβαρο στη διείσδυση των ΗΠΑ στην Κεντρική Ασία. Μαρτζούκος Βασίλειος,
Γεωπολιτική
της
Κίνας,
ΕΛΕΣΜΕ
-τεύχος
63,∆εκέµβριος
2010,
∆ιαθέσιµο
στο
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t63/t63_8.html (Μαρτζούκος Βασίλειος 2010)
192 Σύµφωνα µε τον δηµοσιογράφο Keith Johnson «Οι Ρώσοι τσάροι και ηγέτες για πολλούς

αιώνες θεωρούσαν την Ανατολική Μεσόγειο, ως συνέχεια της Μαύρης Θάλασσας και η Μόσχα
επιθυµεί την ενίσχυση των δεσµών της µε την περιοχή, επιθυµώντας παράλληλα να τους εντάξει
στη σφαίρα επιρροής της». Keith Johnson, Putin’s Mediterranean power play in Syria, Foreign
Policy, 2015. ∆ιαθέσιµο στο http://foreignpolicy.com/2015/10/02/putins-mediterranean-power-playin-syria-navy-tartus-fleet/ (Jonhson Keith 2015)
193 Ενιαία µέτωπο ΗΠΑ –ΕΕ κατά Ρωσίας για κυρώσεις και ενέργεια, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 3

∆εκεµβρίου 2014. ∆ιαθέσιµο στο http://www.naftemporiki.gr/story/886734/eniaio-metopo-ipa-eekata-rosias-gia-kuroseis-kai-energeia
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Ένα

τέτοιο

περιβάλλον,

έναν

κόσµο

προκλήσεων

και

πλείστων

προβληµάτων είχε να αντιµετωπίσει ο Barrack Obama. Ενώ η ρητορική του
προκατόχου του καθώς και οι πολιτικές που ακολούθησε µετά την 11η
Σεπτεµβρίου δυσκόλεψαν, παρά βοήθησαν το έργο του νέου Προέδρου. Η ανάγκη
για χάραξη µίας νέας υψηλής στρατηγικής, έµοιαζε κάτι παραπάνω από
επιβεβληµένη, µετά την εµπλοκή των ΗΠΑ σε δύο πολέµους. Άλλωστε, η
διαλεκτική σχέση που έχει η χρήση της ισχύος µε την εκάστοτε υφή των
προκλήσεων/προβληµάτων, δεν έπαψε ποτέ να ισχύει. Το κρίσιµο ερώτηµα που
έπρεπε να απαντηθεί ήταν, κατά πόσο οι αποφάσεις, οι πράξεις και η ρητορική
του νέου Προέδρου θα επέφεραν µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα ή θα
αποτελούσαν µια ακόµη σισύφεια προσπάθεια στον ατέρµονα κύκλο των
διληµµάτων ασφαλείας και των αντιπαραθέσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: H ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ OΒΑΜΑ
«Το ότι έχουµε το καλύτερο σφυρί, δεν σηµαίνει πως κάθε πρόβληµα είναι καρφί»
Barrack Obama

6.1

ΤΟ ∆ΟΓΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ
Από το 2004 η Αµερικανίδα διπλωµάτης Suzanne Nossel, εξήρε το διεθνή

φιλελευθερισµό, καταγγέλλοντας τη χρήση σκληρής ισχύος της κυβέρνησης Bush
και επισηµαίνοντας την αναγκαιότητα χάραξης µιας νέας αµερικανικής υψηλής
στρατηγικής, η οποία θα έδινε βαρύτητα στην πολυδιάστατη υπόσταση της ισχύος
των ΗΠΑ και δεν θα επικεντρωνόταν στην αδιαµφισβήτητη στρατιωτική τους
υπεροχή. Όπως χαρακτηριστικά γράφει σε άρθρο της «Σε αντίθεση µε τους
συντηρητικούς, οι οποίοι βασίζονται στη στρατιωτική τους ισχύ ως κύριο εργαλείο
της τέχνης της πολιτικής, οι φιλελεύθεροι διεθνιστές βλέπουν το εµπόριο, τη
διπλωµατία, την εξωτερική βοήθεια καθώς και την εξάπλωση των αµερικανικών
αξιών ως εξίσου σηµαντικά194».Έτσι, η ανανέωση της εθνικής στρατηγικής καθώς
και της παγκόσµιας ηγεσίας κρίθηκε αναγκαία, στη βάση που η τελευταία
ανακατασκευάζει τα θεµέλια της αµερικανικής δύναµης και επιρροής µε Λύδια λίθο
την ισχύ.
Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2008, ο Obama δήλωνε ότι σε καµία
περίπτωση δεν θα ήταν τόσο δογµατικός, όσο ο προκάτοχός του, θεωρώντας ότι η
ιδεολογία δε πρέπει να υπερβαίνει σε καµία περίπτωση την πραγµατικότητα και τα
γεγονότα. Οι ΗΠΑ θα έπρεπε να δουν το ζήτηµα της ασφάλειάς τους στο πλαίσιο
της συλλογικής ασφάλειας και ευηµερίας µε άλλους λαούς και χώρες195.
Για τον Obama η εξωτερική πολιτική που θα ακολουθούσε ως Πρόεδρος
συνοψιζόταν σε πέντε βασικούς πυλώνες: α) τον τερµατισµό του πολέµου στο
Ιράκ µε αποτελεσµατικό τρόπο β) στην επιτυχής ολοκλήρωση του αγώνα εναντίον
της Αλ-Κάιντα και των Ταλιµπάν γ) στην εξασφάλιση ότι τροµοκράτες και κράτη
παρίες δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα δ) στην επίτευξη σταθερής ενεργειακής
194 Nossel Suzzane, Smart Power: Reclaiming liberal internationalism, Foreign Affairs, March/

April 2004.∆ιαθέσιµο στο https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2004-03-01/smartpower (Nossel Suzanne 2004)
195 The New York Times, Democratic presidential debate on NPR, 2007.∆ιαθέσιµο στο

http://www.nytimes.com/2007/12/04/us/politics/04transcript-debate.html (The New York Times
2007)
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ασφάλειας καθώς και ε) στην ανοικοδόµηση συνεργασιών και συµµαχιών
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι ασφαλείας του 21ου
αιώνα.196
Βέβαια, η µετάβαση από την εποχή Bush στην εποχή Obama δεν φάνταζε
καθόλου εύκολη και τη συγκεκριµένη περίοδο ήταν έκδηλη η σύγχυση και ο
αποπροσανατολισµός στους κόλπους των διαµορφωτών της υψηλής στρατηγικής,
όσον αφορά τον κατάλογο των επιλογών. Την τετράδα επιλογών τη συνέθεταν ο
νεοαποµονωτισµός, η επιλεκτική εµπλοκή, η συνεργατική ασφάλεια και η
ηγεµονία197.Ο Obama πραγµατιστής από την µία, αλλά και οπαδός της
κοσµοθεωρίας του Niebuhr198 από τη άλλη, υιοθέτησε µίγµα ρεαλιστικών
επιλογών χωρίς όµως να αποποιείται κανέναν από τους βασικούς πυλώνες της
αµερικανικής υψηλής στρατηγικής199. Η αντίληψη του και το όραµά του ότι ο
κόσµος δεν είναι πολυπολικός αλλά πολυεταιρικός και οι ΗΠΑ ηγούνται στο
παρασκήνιο αποτυπώνεται άλλωστε και στα θεσµικά κείµενα της Εθνικής
Στρατηγικής.
Όπως και οι προκάτοχοί του προχώρησε στη έκδοση των δικών του
κειµένων της Εθνικής Στρατηγικής το 2010 και το 2015. Η προσεκτική ανάγνωση
καθώς και η συγκριτική ανάλυση τους µπορούν να αποκρυπτογραφήσουν στο
µέτρο του δυνατού, τη διακυβέρνηση του Obama σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής

196 The American Presidency Project, Barrack Obama remarks in Washington DC, 15 July

2008 ∆ιαθέσιµο στο http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=77643 (The American
Presidency Project 2008)
197 Brimley Shawn & Flournoy Michelle &Singh Vikram Finding our way: debating American
Grand Strategy, Washington DC, Center for a New American Security, 2008. ∆ιαθέσιµο στο
https://www.cnas.org/publications/reports/finding-our-way-debating-american-grand-strategy
(Brimley Shawn 2008)
198 Η θεωρία του Niebuhr µπορεί να συνοψιστεί σε δύο αποφθέγµατά του, τα οποία όπως

αναφέρει ο Πρόεδρος Obama επηρέασαν και το ίδιο «η ικανότητα του ανθρώπου για δικαιοσύνη
καθιστά τη δηµοκρατία εφικτή, αλλά η ροπή του για την αδικία την καθιστά επιτακτική» και «το ότι
υπάρχει κακό, πόνος, δυστυχία στον κόσµο δεν πρέπει να το χρησιµοποιούµε αυτό ως δικαιολογία
για τον κυνισµό κα την αδιαφορία µας» Birkenthal Sara, Grand strategy in us foreign policy: The
Carter, Bush and Obama doctrine, Claremont College, 2013. ∆ιαθέσιµο στο
http://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1671&context=cmc_theses (Birkenthal
Sara 2013)
199 Οι πέντε πυλώνες της αµερικανικής υψηλής στρατηγικής είναι α) η εγκαθίδρυση της
δηµοκρατικής ειρήνης β) η προάσπιση του εθνικού εδάφους γ) η επιβολής τιµωρίας στα κράτη
«παρίες» αλλά και τη διεθνή τροµοκρατία δ) η ευνοϊκή εξισορρόπηση ισχύος µεταξύ των Μεγάλων
∆υνάµεων και ε) η επένδυση σε χρηστή διακυβέρνηση και σε συµµάχους στο εξωτερικό Miller
Paul, Five pillars of American Grand Strategy, IISS, Vol 54, 1 October 2012 ∆ιαθέσιµο στο
http://www.iiss.org (Miller Paul 2012)
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αλλά και της υψηλής στρατηγικής. Τα δύο κείµενα δεν διαφέρουν πολύ από τις
προεκλογικές αναφορές του Obama, δίνοντας την ευκαιρία στους αναλυτές να
αναφερθούν στο δόγµα Obama, το οποίο από πολλούς µετονοµάστηκε ως δόγµα
της «Στρατηγικής Υποµονής», από µία αποστροφή του λόγου του Προέδρου στο
προοίµιο του θεσµικού κειµένου του 2015.
Ο Obama µε την ανάληψη της εξουσίας έπρεπε να εστιάσει σε τρεις τοµείς:
α) την εγχώρια ανάπτυξη, ικανή και αναγκαία συνθήκη για οποιαδήποτε
µακροπρόθεσµη στρατηγική µετά από ανεξίτηλα σηµάδια της χρηµατοπιστωτικής
κρίσης β) την υπερεπέκταση των ΗΠΑ, οι οποίες διεξήγαν δύο πολέµους εναντίον
ανταρτών και έναν κατά της τροµοκρατίας στη Μέση Ανατολή, παραµελώντας
ταυτόχρονα άλλες ζωτικές περιοχές της υφηλίου200 και γ) τα λάθη και τη ρητορική
Bush που είχαν βυθίσει την υπερδύναµη στο διεθνές σύστηµα στα ιστορικά
χαµηλότερα επίπεδα201.
Για την αντιµετώπισή τους ο Obama υιοθέτησε την δική του προσέγγιση
σύµφωνα µε την οποία, η οικονοµική και στρατιωτική δύναµη των ΗΠΑ χρησιµεύει
ως θεµέλιο ισχυρών, συµµετοχικών και παγκόσµιων θεσµών που στηρίζονται σε
κανόνες. Μια έξυπνη πολυµέρεια που εργάζεται στο πλαίσιο του διεθνούς
συστήµατος, ενώ είναι ταυτόχρονα διατεθειµένη να επωµιστεί το βάρος της
υπεράσπισής του, αν και όχι πάντοτε µε στρατιωτικές δυνάµεις202.

200 Σύµφωνα µε τον John J Mearsheimer αυτό είναι ένα πρόβληµα που αφορά τους ίδιους

τους διαµορφωτές της αµερικανικής υψηλής στρατηγικής που δρουν κυρίως στα γεωπολιτικά
πλαίσια µιας φοβικής και αντι-ρεαλιστικής παραδοχής, σύµφωνα µε την οποία κάθε γωνιά του
πλανήτη παρουσιάζει σχεδόν εξορισµού µεγάλο στρατηγικό ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ. Αυτό το
κρίσιµο σηµείο, επισηµαίνει ο Mearsheimer,που απεικονίζει το παγκόσµιο διεθνές σύστηµα µε
πολύ ζοφερά χρώµατα, επιβάλλει στις Ηνωµένες Πολιτείες ένα εξαιρετικά βαρύ φορτίο, ένα φορτίο
«ανευθυνότητας» χωρίς καµία επιλογή η εναλλακτική λύση εξωθώντας την αµερικανική εξωτερική
πολιτική σε έναν επεµβατικό «καταναγκασµό», όπου ως µία αυτό-εκπληρούµενη προφητεία η
επικυριαρχία σε παγκόσµια κλίµακα ταυτίζεται µε την αµερικανική και ασφάλεια. John J
Mearsheimer, America Unhinged, The National Interest, Number 129, Jan/ Feb 2014,σ.9.
∆ιαθέσιµο http://nationalinterest.org/files/digital-edition/1388435556/129%20Digital%20Edition.pdf
(Mearsheimer J. John 2014)
201 Drezner Daniel, Does Obama have a Grand Strategy? Why we need doctrine in uncertain
times, Foreign Affairs, July/August 2011,∆ιαθέσιµο στοhttps://www.foreignaffairs.com/articles/201106-17/does-obama-have-grand-strategy (Drezner Daniel 2011)
202 Davidson Janine, Η τελευταία στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας του Οµπάµα: Ο πρόεδρος

και ο φιλόσοφος, Foreign Affairs the Hellenic Edition, 2015, ∆ιαθέσιµο στο
http://www.foreignaffairs.gr/articles/70210/janine-davidson/i-teleytaia-stratigiki-ethnikis-asfaleiastoy-ompama (Davidson Janine 2015)
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Η προσέγγιση του Obama αναγνωρίζει τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ στην
εποχή της παγκοσµιοποίησης, αλλά παράλληλα θεωρεί αναγκαία την οικοδόµηση
νέων και βαθύτερων συνεργασιών σε κάθε περιοχή και την ενδυνάµωση των
διεθνών προτύπων και θεσµών. Η µακροπρόθεσµη ασφάλεια των ΗΠΑ θα είναι
όχι αποτέλεσµα του φόβου αλλά της ικανότητας της ηγέτιδας δύναµης να
ανταποκριθεί στις ελπίδες του κόσµου για αυτήν.203.
Αναγνωρίζοντας ότι κανένα έθνος όσο ισχυρό και να είναι στο παγκόσµιο
στερέωµα δεν µπορεί µόνο του να αντιµετωπίσει τις πολυσχιδείς προκλήσεις και
τα διλήµµατα ασφαλείας του 21ου αιώνα, αλλά ούτε και να υπαγορεύσει τους
όρους του στον υπόλοιπο κόσµο, ο Obama θεωρεί ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να
προετοιµαστούν για το µέλλον σφυρηλατώντας συνεργασίες εποικοδοµητικές µε
άλλα έθνη, οι οποίες θα επιφέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα204. Καθώς οι
πολυεθνική συνεργασία και οι συµµαχίες σε συντονισµό µε τις αγαθές προθέσεις
και πράξεις συνιστούν πολλαπλασιαστές ισχύος. Άλλωστε οι ΗΠΑ διαχρονικά δεν
έδρεψαν επιτυχίες µέσω του αποµονωτισµού, παρά µόνο µέσα από την κοινή
δράση205. Έτσι τόνιζε ότι η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ θα πρέπει να βασιστεί σε
συµµαχίες, οι οποίες ως ενεργά µέλη θα εµπλακούν στη διευθέτηση παγκόσµιων
και περιφερειακών προτεραιοτήτων ασφαλείας καθώς και στην αξιοποίηση νέων
ευκαιριών που παρουσιάζονται µε στόχο την επίτευξη κοινών συµφερόντων206.
Κατανοώντας ότι οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου από τη µία άλλαξαν τον
κόσµο αλλά και τις ΗΠΑ και από τη άλλη έστρεψαν το ενδιαφέρον της
υπερδύναµης στους πολέµους εναντίον του Ιράκ και του Αφγανιστάν, ο Obama
επισηµαίνει ότι τόσο οι πόλεµοι αυτοί όσο και οι παγκόσµιες προσπάθειες
αντιµετώπισης

του

βίαιου

εξτρεµισµού

δεν

πρέπει

να

καθορίσουν

και

διαµορφώσουν τις σχέσεις της χώρας κατ’ αποκλειστικότητα µε τον υπόλοιπο
κόσµο207. Πιστεύοντας ότι κανένα έθνος δε µπορούσε να αντιµετωπίσει ή να
διαχειριστεί/επιλύσει τις ένοπλες συγκρούσεις του κόσµου, θεωρούσε αναγκαία
την επίτευξη της αποτροπής και της πρόληψης µέσω της διπλωµατικής δράσης
203 NSS 2010, προοίµιο σ.1-2. ∆ιαθέσιµο http://nssarchive.us (The White House 2015)
204 Στο ίδιο,σ.1
205 Στο ίδιο, σ.41
206 Στο ίδιο, σ 11
207 Στο ίδιο, σ.4
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αλλά και την παροχή βοήθειας στον τοµέα της ασφαλείας σε κράτη που
κινδυνεύουν, προκειµένου να θωρακίσουν την άµυνά τους και να µειώσουν την
απήχηση σε αυτά του βίαιου εξτρεµισµού.
Το

δόγµα

αναγνωρίζοντας

το

πεπερασµένο

των

αµερικανικών

δυνατοτήτων, εξαιτίας της εξάντλησης από τις πολιτικές των προηγούµενων
δεκαετιών, αποσκοπεί στην προσπάθεια κινητοποίησης των συµµάχων και
εταίρων ώστε να µοιραστεί το φορτίο της αντιµετώπισης των προκλήσεων
ασφαλείας, αναλαµβάνοντας ενεργό ρόλο και αυτοί ώστε να επιτευχθούν
αποτελέσµατα διαρκείας208.
Σύµφωνα µε τον Obama είναι αναγκαία µία νέα µορφή ηγεσίας που θα
κάνει χρήση όλων των διαθέσιµων µέσων ισχύος. Επικεντρώνοντας στη
στρατιωτική ισχύ, τη διπλωµατία και την ανάπτυξη δίνοντας την πρωτοκαθεδρία
στην διπλωµατία µε την οποία θα συνδυαστούν οι άλλοι δύο πυλώνες
αποσκοπώντας σε µια µακροπρόθεσµη στρατηγική209.
Στο πλαίσιο της διεθνούς τάξης το δόγµα Obama δίνει έµφαση στο διεθνές
δίκαιο, στους διεθνείς οργανισµούς και στα θεσµικά κείµενα αυτών. Θεωρεί τις
στοχευµένες οικονοµικές κυρώσεις ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο επιβολής
κόστους σε ανεύθυνους δρώντες που µέσω της στρατιωτικής επιθετικότητας και
της απρόκλητης βίας θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τους διεθνείς κανόνες,
όπως και τις πολυµερείς κυρώσεις συµπεριλαµβανοµένου και των Η.Ε, χωρίς
όµως να αποκλείει την µονοµερή δράση των ΗΠΑ, σε περίπτωση ανάγκης210.Ενώ
οι αξίες στις οποίες πρέπει να στηριχθούν οι ΗΠΑ για την επίτευξη των
µακροπρόθεσµων στόχων τους, θα πρέπει να έχουν ως βάση τον άνθρωπο και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα.
Προκειµένου να επιτευχθεί η ευηµερία το δόγµα Obama επιδιώκει την
επανεκκίνηση

της

χρηµατοπιστωτικής

αµερικανικής
κρίσης,

την

οικονοµίας
προώθηση

µετά
της

τη

δοκιµασία

ενεργειακής

της

ασφάλειας

προκειµένου να διασφαλιστούν τα συµφέροντα των ΗΠΑ και των συµµάχων τους,
την διατήρηση της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στους τοµείς της τεχνολογίας και της
208 Στο ίδιο, σ. 8
209 Στο ίδιο, σ.3-4
210 Στο ίδιο σ. 23
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καινοτοµίας αλλά και στη διαχείριση και τον έλεγχο των «κοινών» (command of
commons),211 τη δηµιουργία της παγκόσµιας οικονοµικής τάξης ώστε να
αποφευχθούν µελλοντικές οικονοµικές κρίσεις αλλά και στον τερµατισµό της
παγκόσµιας ένδειας στοχεύοντας σε µια βιώσιµη παγκόσµια ανάπτυξη212.
Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι το δόγµα Obama εκφράζει τη
πίστη σε µια ειρηνική και βασισµένη σε κανόνες διεθνή τάξη, επιβεβαιώνοντας
όµως το γεγονός ότι τίποτα από αυτά δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ηγεσία
των

Ηνωµένων

Πολιτειών213.Επιδιώκει

να

διαµορφώσει

µια

φιλελεύθερη

παγκόσµια τάξη µε τις ΗΠΑ στην κορυφή της πυραµίδας µοιράζοντας όµως τα
βάρη και το φορτίο όπου αυτό είναι εφικτό σε άλλους είτε µέσω της συλλογικής
δράσης είτε µέσα από την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των τοπικών εταίρων για
ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών.
Οι ΗΠΑ εφαρµόζοντας έναν επιλεκτικό παρεµβατισµό πολυµερώς µέσα
από διεθνείς οργανισµούς θα µπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους στη
διεθνή αρένα, περισσότερο µε τη συνεργασία και την ένταξη των άλλων στο
αµερικανικό σχέδιο, παρά µε τον ηγεµονισµό. Στην στρατηγική αυτή, η τέχνη της
διπλωµατίας διαθέτει τον πρωταρχικό ρόλο για την επίλυση των σηµαντικών
προβληµάτων, καταφεύγοντας στη χρήση της στρατιωτικής ισχύος, µόνο όταν
αυτό κρίνεται απαραίτητο και εφόσον έχουν εξαντληθεί τα υπόλοιπα εργαλεία
πίεσης. Πάνω από όλα, οι ΗΠΑ µε «ήπια ισχύ» όπως την προτείνει ο Joseph Nye,
πρέπει να κατακτούν συνειδήσεις (win over hearts and minds) και να καταφεύγουν

211 «Έλεγχος των κοινών σηµαίνει ότι οι ΗΠΑ χρησιµοποιούν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό για

στρατιωτική χρήση τη θάλασσα, το διάστηµα και τον αέρα από ότι τα άλλα κράτη. Σηµαίνει ότι
µπορούν µε αξιόπιστο τρόπο να αρνηθούν τη χρήση τους σε άλλους και ότι οι άλλοι θα έβγαιναν
χαµένοι από µια στρατιωτική αντιπαράθεση µε τις ΗΠΑ, αν προσπαθούσαν να απαγορεύσουν τη
χρήσης τους. Ο έλεγχος των κοινών από πλευράς ΗΠΑ αποτελεί ένα θεµελιώδες στρατιωτικό
πλεονέκτηµα που τις καθιστά παγκόσµια δύναµη» Posen Barry, Command of commons: The
military foundation of U.S hegemony, international security, 2003,σ.8. ∆ιαθέσιµο στο
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/posen_summer_2003.pdf (Posen R. Barry 2003)
212 NSS 2015, σ.15-18
213 Davidson Janine, Η τελευταία στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας του Οµπάµα: Ο πρόεδρος
και ο φιλόσοφος, Foreign Affairs the Hellenic Edition, 2015
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στη «σκληρή ισχύ», µόνο στις περιπτώσεις που δεν λειτουργεί η «ήπια ισχύ214»
Αυτός ο τρόπος χρήσης και συνδυασµός ήπιας και σκληρής ισχύος συνιστά την
«έξυπνη ισχύ», µια πολιτική προσέγγιση που ασκεί σηµαντική επιρροή στον
Πρόεδρο Obama. Σύµφωνα µε το John Deni, η υιοθέτηση αυτού του τρόπου
δράσης δεν επιφέρει άµεσα αποτελέσµατα και απαιτείται η επίδειξη τόσο επιµονής
όσο κι υποµονής για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών215.
Ως απότοκο των παραπάνω, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η υψηλή
στρατηγική του Προέδρου Obama µπορεί να συνοψιστεί στην οµιλία του στους
απόφοιτους τους West Point το 2014, που αναφέρει: «Αυτή είναι η κατακλείδα
µου: Η Αµερική πρέπει πάντα να ηγείται στην παγκόσµια σκηνή. Αν δεν το
κάνουµε εµείς, δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Αλλά η στρατιωτική δράση των
ΗΠΑ δεν µπορεί να είναι το µόνο – ούτε το βασικό – συστατικό της ηγεσίας µας σε
κάθε περίπτωση. Το ότι έχουµε το καλύτερο σφυρί δεν σηµαίνει πως κάθε
πρόβληµα είναι καρφί. Κι επειδή οι δαπάνες που συνδέονται µε τη στρατιωτική
δράση είναι τόσο υψηλές, θα πρέπει να περιµένετε κάθε πολιτικός ηγέτης – και
ειδικότερα ο Αρχηγός σας (σ. σ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ) – να είναι σαφής σχετικά µε
το πώς θα πρέπει να χρησιµοποιείται η τροµερή αυτή δύναµη216».

214 Η ήπια ισχύς σύµφωνα µε τον J. Nye βρίσκεται στην ικανότητα να πείθεις και να ελκύεις.

Συνεπάγεται τη δηµιουργία συνεργασιών µε άλλα κράτη ή φορείς χωρίς τη χρησιµοποίηση απειλών
εις βάρους τους ή απλώς την εξαγορά τους. Η ήπια ισχύς προέρχεται από τη θελκτικότητα της
κουλτούρας, των πολιτικών ιδανικών και των πολιτικών επιλογών µιας χώρας, δηλαδή από το
κύρος και την ακτινοβολία της, γι’ αυτό και προϋποθέτει πολιτικές µε µακρόπνοη προοπτική και µε
οφέλη που δηµιουργούν την αίσθηση πραγµατικής αµοιβαιότητας. Η ήπια ισχύς µιας χώρας
βασίζεται κυρίως σε τρεις πηγές: την κουλτούρα της (σε περιοχές όπου είναι ελκυστική σε άλλους),
τις πολιτικές αξίες της (όταν λειτουργεί σύµφωνα µε αυτές στο εσωτερικό και το εξωτερικό) και την
εξωτερική πολιτική της (όταν αναγνωρίζεται ως νόµιµη και έχει ηθικό κύρος) Joseph Nye, Ήπια
Ισχύς: Το µέσο επιτυχίας στην παγκόσµια πολιτική, Αθήνα , Παπαζήσης, 2005 (Joseph Nye 2005)
215 Deni R. John, The real rebalancing: American diplomacy and the tragedy of president

Obama’s foreign policy, Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, October
2015. ∆ιαθέσιµο στο http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub1301.pdf (John R.
Deni 2015)
216 Davidson Janine, Η τελευταία στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας του Οµπάµα: Ο πρόεδρος
και ο φιλόσοφος, Foreign Affairs the Hellenic Edition, 2015
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6.2

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΡΑΒΙΚΗ

ΑΝΟΙΞΗ
6.2.1 Εισαγωγή
Η Αραβική Άνοιξη στις απαρχές της παροµοιάστηκε ως γεγονός για τη
Μέση Ανατολή ότι ήταν η πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 για τον Ψυχρό
Πόλεµο, κλονίζοντας αρχικά τις δυτικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα του
οριενταλισµού217 για τη δήθεν έµφυτη ανικανότητα των Αράβων να επινοήσουν
ένα δηµοκρατικό σύστηµα και διέλυσε την πεποίθηση ότι δεν άξιζαν παρά να
κυβερνούνται από διάφορους δέσποτες218. Άλλωστε, η πλειοψηφία των δυτικών
αναλυτών προσέγγιζε την Αραβική Άνοιξη ως την εκδήλωση της απαίτησης των
επί δεκαετιών κοινωνιών από πεφωτισµένες δεσποτείες και τυραννικά καθεστώτα
να βιώσουν τους καρπούς της αστικής φιλελεύθερης δηµοκρατίας219.
Σύµφωνα µε τον Rynhold, η ειδοποιός διαφορά µεταξύ των δύο κοµβικών
γεγονότων, είναι ότι στη περίπτωση της Αραβικής Άνοιξης η πλειοψηφία των
διαδηλωτών παρότι καθοδηγούνταν από την ελπίδα για µεταρρύθµιση, αλλά και
των αιτηµάτων για περισσότερη δηµοκρατία, καλύτερη διακυβέρνηση και σεβασµό
των ανθρώπινων δικαιωµάτων στερούνταν βαθιάς ιδεολογικής και θεσµικής
οργάνωσης που οδήγησαν στην επιτυχία του 1989220. Γεγονός που δεν είναι
απόλυτο καθώς όπως επισηµαίνει ο Ηλίας Κουσκουβέλης η αντίληψη των εννοιών
της δηµοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων από τους κάθε λογής
συµµετέχοντες στις κινητοποιήσεις της Αραβικής Άνοιξης, στις εκλογές και τις

217 Οριενταλισµός είναι η σχολή σκέψης και µελέτη που διακατέχεται από στερεότυπα και
ιδεολογικές προκαταλήψεις σχετικά µε την Ανατολή (Orient). O Edward Said στο κλασικό βιβλίο του
Οριενταλισµός, εξηγεί πως ο δυτικός αποικιοκρατικός τρόπος σκέψης έχει επικρατήσει στον τρόπο
µε τον οποίο βλέπουµε ή σκεφτόµαστε τους «άλλους», τους «ανατολικούς», ακόµα και αν δεν είναι
Άραβες ή Μουσουλµάνοι. Έκτοτε οποιαδήποτε λανθασµένη αντίληψη οφειλόµενη σε
προκαταλήψεις χαρακτηρίζεται ως «οριενταλισµός». Περισσότερα για τον οριενταλισµό βλέπε
Edward W. Said, Οριενταλισµός: Η πιο προκλητική σύγχρονη πολιτισµική µελέτη. Μια έντονη
πολεµική της αντιµετώπισης που παραδοσιακά επιφυλάσσει η ∆ύση στην Ανατολή,
Εκδόσεις:Νεφέλη, 1996. (Said W. Edward 1996)
218 Ben Abdallah El- Alaoui Hicham, Η «αραβική άνοιξη» δεν έχει πει την τελευταία της λέξη

(µτφ Ηλίας Λογοθέτης), le monde diplomatique, 2014.
219 Λίτσας Σπυρίδων, Το φαινόµενο της Αραβικής Άνοιξης έναν χρόνο µετά: Μία θεωρητική και

εµπειρική αποτίµηση, Ηµερίδα Α∆ΙΣΠΟ, 9 Φεβ 12. (Λίτσας Σπυρίδων 2012)
220 Rynhold Jonathan, The Obama doctrine for the Middle East and the consequence, The

Begin -Sadat for Strategic Studies, 23 May 2011. ∆ιαθέσιµο στο http://besacenter.org/perspectivespapers/the-obama-doctrine-for-the-middle-east-and-its-consequences (Rynhold Jonathan 2011)
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ένοπλες

δυνάµεις

είναι

διαφορετική

από

αυτή

του

µέσου,

ενηµερωµένου πολίτη της Ευρώπης ή της Βορείου Αµερικής,

πληµµελώς
221καθώς

οι

µεταρρυθµιστές της Αραβικής Άνοιξης δεν ζουν σε µια γειτονιά που κατοικείται
από ισχυρές και γενναιόδωρες δηµοκρατίες αλλά σε µια περιοχή όπου οι Μεγάλες
∆υνάµεις διαβλέπουν την όποια προσπάθεια µεταρρύθµισης ως µια υπαρξιακή
απειλή και όπου η χείρα βοηθείας της ∆ύσης παραµένει σχετικά ασθενής και
µακρινή. Με απλά λόγια ούτε οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι επιθυµούν περισσότερη
δηµοκρατία αλλά ούτε και οι Σουνιτικές οργανώσεις στη Συρία, καθώς και για τους
δύο, η αστική φιλελεύθερη δηµοκρατία αποτελεί µια δυτικού τύπου φόρµουλα
οργάνωσης.
6.2.2 ∆όγµα Obama και Αραβική Άνοιξη
Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η Αραβική άνοιξη υποκινήθηκε τουλάχιστον στα αρχικό στάδιο από τις Μεγάλες ∆υνάµεις και ιδίως τις Ηνωµένες
Πολιτείες, εξυφαίνοντας θεωρίες συνωµοσίας, χωρίς να εξετάζουν τα βαθύτερα
αίτια του φαινοµένου. Επί του θέµατος, ο Σπύρος Λίτσας ένα χρόνο µετά την
Αραβική Άνοιξη αναφέρει «…αλλά και σε εµπειρικό επίπεδο αν θέλουµε να
προσεγγίσουµε το ζήτηµα της Αραβικής Άνοιξης θα διαπιστώσουµε ότι οι
αντιδράσεις

των

Μεγάλων

∆υνάµεων

ήταν

πάντοτε

διστακτικές

και

µε

καθυστέρηση φάσης αυτό τον έναν χρόνο εξέλιξης του φαινοµένου. Η
καθυστέρηση αυτή ήταν εµφανώς απότοκο της προσπάθειας των επιτελείων να
καταλήξουν σε ασφαλείς αποτιµήσεις των πληροφοριών και σε εκτίµηση των
καταστάσεων ώστε να κατανοήσουν τι πραγµατικά λαµβάνει χώρα στο εσωτερικό
του Αραβικού κόσµου. Μία τέτοια στάση δεν υποδηλώνει σχεδιασµό αλλά µάλλον
αιφνιδιασµό για τις εξελίξεις αυτές καθ’ αυτές222». Ενώ ο Martin Indyk υποστηρίζει
πως «κανείς στο εσωτερικό της αµερικανικής κυβέρνησης δεν µπορούσε να
προβλέψει ότι ο αυτοπυρπολισµός ενός µικροπωλητή φρούτων στην Τυνησία θα

221 Κουσκουβέλης Ηλίας, Λίτσας Σπυρίδων, Ραπτόπουλος Νικόλαος, Κυριακίδης Κλεάνθης, Η

Αραβική Άνοιξη: Μελέτες ∆ιεθνών Σχέσεων, Θεσσαλονίκη, Εκδότης: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
2012, σ.4 (Κουσκουβέλης Ηλίας, Λίτσας Σπυρίδων, Ραπτόπουλος Νικόλαος, Κυριακίδης Κλεάνθης
2012)
222 Λίτσας Σπυρίδων, Το φαινόµενο της Αραβικής Άνοιξης έναν χρόνο µετά: Μία θεωρητική και
εµπειρική αποτίµηση, Ηµερίδα Α∆ΙΣΠΟ, 9 Φεβ 12. (Λίτσας Σπυρίδων 2012)
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έδινε το έναυσµα για τις εξεγέρσεις που σάρωσαν ολόκληρο τον αραβικό
κόσµο223».
Με βάση την προαναφερθείσα τοποθέτηση θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η
Αραβική άνοιξη αποτέλεσε το µεγαλύτερο απρόσµενο γεγονός της θητείας του
Προέδρου Obama, καθώς ο ρυθµός των παγκόσµιων γεγονότων δεν περιµένει
πάντοτε τα γρανάζια της αµερικανικής πολιτικής να γυρίσουν224. Παρόλα αυτά η
διακυβέρνηση Obama υποστήριξε το αίτηµα για εκδηµοκρατισµό διακηρύττοντας
ότι είχε έρθει ο καιρός για µια πολιτική αλλαγή στον Αραβικό κόσµο. Ήδη από τον
Ιούνιο του 2009, στο πρώτο έτος της θητείας του, ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ
διαµορφώνει το κλίµα στην Μέση Ανατολή µε την οµιλία του στο Κάιρο
δηλώνοντας ότι βρίσκεται εκεί για να αναζητήσει µία νέα αρχή µεταξύ των ΗΠΑ και
των Μουσουλµάνων σε όλο τον κόσµο, µία σχέση που θα στηρίζεται στο αµοιβαίο
συµφέρον και τον αµοιβαίο σεβασµό. Στην συνέχεια επιλέγει να αναπτύξει κύρια
σηµεία της πολιτικής του που αφορούν α) στην αντιµετώπιση του βίαιου
εξτρεµισµού εστιάζοντας στον πόλεµο κατά της τροµοκρατίας, στην προοδευτική
µείωση της παρουσίας των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν καθώς και την αποχώρηση των
αµερικανικών στρατευµάτων από το Ιράκ β) στην επίλυση του Παλαιστινιακού µε
τη δηµιουργία Παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα συνυπάρχει µε το Ισραήλ γ)
στο ζήτηµα της διάδοσης των πυρηνικών όπλων εστιάζοντας στις πυρηνικές
φιλοδοξίες της Τεχεράνης και δ) στο σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, τη
δηµοκρατία και τη θρησκευτική ελευθερία. Ο Obama λέει τα παραπάνω
ευρισκόµενος στην καρδιά µίας από τις πιο σηµαντικές Αραβικές χώρες, η οποία
για περισσότερα από τριάντα χρόνια ακολουθεί τις διεθνοπολιτικές επιλογές των
ΗΠΑ και φέρει σηµαντικά φορτία ισχύος αποτελώντας κοµβικό κράτος για τις
εξελίξεις και τη στρατηγική ισορροπία στην περιοχή225. Με αυτό τον τρόπο ο
Obama ανακοίνωσε τις προθέσεις του και παρουσίασε µια φιλοσοφία και
κοσµοθεωρία – η οποία αντιστοιχούσε στις δηλώσεις του προτού γίνει Πρόεδρος –

223 Birkenthal Sara, Grand strategy in us foreign policy: The Carter, Bush and Obama doctrine,
Claremont College, 2013.
224 Davidson Janine, Η τελευταία στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας του Οµπάµα: Ο πρόεδρος
και ο φιλόσοφος, Foreign Affairs the Hellenic Edition, 2015
225 Κουσκουβέλης Ηλίας, Το ∆ιεθνές Σύστηµα ΚΑΙ «Αραβική Άνοιξη», σ.18, στο Η Αραβική
Άνοιξη: Μελέτες ∆ιεθνών Σχέσεων, Θεσσαλονίκη, Εκδότης: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 2012.
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θωρακίζοντας την αµερικανική υψηλή στρατηγική υπό το πρίσµα των λεπτών
χειρισµών που απαιτούνται στην Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.
Αν και οι διάφοροι επικριτές του, όπως η πρώην επικεφαλής του State
Department Condoleezza Rice τον κατηγόρησαν για το γεγονός ότι επέλεξε την
Αίγυπτο,

χώρα µε χαµηλές επιδόσεις στον σεβασµό

των ανθρώπινων

δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας, η προεδρική υπόσχεση ότι «οι ΗΠΑ εφεξής δεν
θα υπαγορεύουν αλλά θα ακούνε µε σεβασµό όλες τις πλευρές», θεωρήθηκε από
πολλούς αναλυτές ως προοικονοµία της ανάγκης για πολιτική αλλαγή και µιας
διαφορετικής προσέγγισης της υπερδύναµης στην περιοχή. Σύµφωνα µε τον
Obama, o ρόλος των ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να περιοριστεί στα στρατηγικής φύσεως
ζητήµατα που προαναφέρθηκαν αλλά θα πρέπει να επεκταθεί στην ανθρωπιστική
βοήθεια και στην εγκαθίδρυση της κοινωνίας των πολιτών στις νεοπαγείς
δηµοκρατίες, µέσω ενός βοηθητικού εποπτικού ρόλου δυνάµεων όπως οι ΗΠΑ, οι
οποίες αποτελούν ένα χαρακτηριστικό δείγµα εµπεδωµένης δηµοκρατίας,226κάτι
που αποτυπώθηκε άλλωστε και στα δύο θεσµικά κείµενα της εθνικής αµερικανικής
στρατηγικής το 2010 και το 2015.
Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε από την εξέλιξη των γεγονότων το εγχείρηµα
της δηµοκρατικής µετάβασης των χωρών που διαδραµατίστηκε η Αραβική Άνοιξη στο πλαίσιο της επίτευξης της σταθερότητας, της ανάπτυξης αλλά και της
αντιµετώπισης της απειλής της τροµοκρατίας - τίθεται εν αµφιβόλω, ιδιαίτερα
δεδοµένων των ευρύτερων χαρακτηριστικών των µουσουλµανικών κοινωνιών, τα
οποία καθιστούν την πορεία προς τον εκδηµοκρατισµό δύσκολη και την
βιωσιµότητα των δηµοκρατικών πολιτευµάτων αβέβαιη227.

6.3

ΗΓΕΣΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ
Στη Λιβύη οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα µέσα Ιανουαρίου

του 2011 και ο Gaddafί για να αποτρέψει την κλιµάκωσή τους αλλά και εξελίξεις

226 Φρονιµάκη ∆έσποινα, Οι Χώρες ΜΕΝΑ σε µετάβαση: Η οπτική των ΗΠΑ, Έρευνα: Η
ενίσχυση των σχέσεων σε θέµατα ασφαλείας µεταξύ των κρατών στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεµάτων, 2013,
σ.122
227 Pryor I. Frederic, Are Muslim countries less democratic?, The Middle East Quarterly, Nov

2007. ∆ιαθέσιµο στο http://www.meforum.org/1763/are-muslim-countries-less-democratic (Frederic
L. Pryor 2007)
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ανάλογες µε αυτές της Τυνησίας, εξήγγειλε φιλολαϊκά µέτρα228. Παρόλα αυτά οι
διαδηλώσεις συνεχίστηκαν, ενώ την 15 Φεβρουαρίου – ένα ασήµαντο γεγονός –
µία ειρηνική διαδήλωση µπροστά στο Αρχηγείο της Αστυνοµίας της Βεγγάζης, για
τη φυλάκιση ενός διακεκριµένου νοµικού και υπέρµαχου των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων του Fathi Terbil, µετατράπηκε σε διαδήλωση µε κύριο αίτηµα την
αποµάκρυνση το Gaddafi από την εξουσία, µε αποτέλεσµα τη χρήση βίας από τις
αστυνοµικές δυνάµεις. Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν, η κρίση κλιµακώθηκε µε τους
αντικαθεστωτικούς να ελέγχουν τµήµατα της χώρας και προκειµένου ο Gaddafi να
τους αντιµετωπίσει έστειλε τον στρατό, καταφεύγοντας στη βία229.
Χρησιµοποιώντας βία ο Gaddafi, απώλεσε την εσωτερική νοµιµοποίηση
καθώς έχασε την λαϊκή στήριξη προς το πρόσωπό του230 αλλά µαζί και την διεθνή
υποστήριξη, σε µια εποχή που µόλις είχαν οµαλοποιηθεί οι σχέσεις του µε τα
κράτη του ∆υτικού κόσµου231. Ενώ στο εσωτερικό, στις 27 Φεβρουαρίου
ανακοινώθηκε η ίδρυση του Εθνικού Μεταβατικού Συµβουλίου – ενός προσωρινού
κυβερνητικού σχήµατος µε στόχο, όπως τουλάχιστον υποστήριζε την µετάβαση
της χώρας από το από το τυραννικό καθεστώς σε µια συνταγµατική
δηµοκρατία232.
Μέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ο Gaddafi έγινε για µια ακόµη φορά
παρίας της διεθνούς κοινότητας, καθώς πολλά έθνη και υπερεθνικοί οργανισµοί
καταδίκασαν τη Λιβυκή κυβέρνηση για τις επιθέσεις εναντίον αµάχων, ενώ πολλά
κράτη διέκοψαν διπλωµατικές σχέσεις µε την κυβέρνηση του. H επιτυχία βέβαια,
του όλου επαναστατικού εγχειρήµατος οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό στην
εξασφάλιση της κρίσιµης διπλωµατικής και στρατιωτικής βοήθειας των Ηνωµένων
Εθνών, του Αραβικού Συνδέσµου και του NATO233.
228 Κουσκουβέλης Ηλίας, Το ∆ιεθνές Σύστηµα ΚΑΙ «Αραβική Άνοιξη», σ.30, στο Η Αραβική
Άνοιξη: Μελέτες ∆ιεθνών Σχέσεων, Θεσσαλονίκη, Εκδότης: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 2012
229 Brahimi Alia, Libya’s revolution, The journal of North Africa Studies, Vol 14, no4, December
2011, σ.605-624 (Brahimi Alia 2011)
230 Ahmida Ali Abdullatif, Libya social origins of dictatorship and the challenge for democracy,
Journal of the Middle East and Africa, vol 3, no 1,May 2012, σ.79 (Ahmida Ali Abdullatif 2012)
231 Zoubir Yahia & Erszebet Rozsa, The end of the Libyan dictatorship: the uncertain
transition, Third World Quarterly, Vol 33 no 7, July 2012 (Zoubir Yahia & Rózsa Erzsébet 2012)
232 Στον ίδιο
233 Ahmida Ali Abdullatif, Libya social origins of dictatorship and the challenge for democracy,
Journal of the Middle East and Africa, vol 3, no 1,May 2012, σ.70
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Ως κεντρικό ζήτηµα τέθηκε η προστασία αµάχων Λίβυων. Αυτή αποτέλεσε
µία από τις περιπτώσεις που τα Ηνωµένα Έθνη έθεσαν σε εφαρµογή το δόγµα της
«ευθύνης για προστασία» (responsibility to protect), προκειµένου να έχουν το
δικαίωµα επέµβασης για την ασφάλεια των αµάχων και αθώων πολιτών σε άλλες
χώρες234. Συγκεκριµένα, στις 17 Μαρτίου 2011, µετά από πρωτοβουλία της
Γαλλίας, του Ηνωµένου Βασιλείου, του Λιβάνου και των ΗΠΑ και µε αποχή της
Ρωσίας, Κίνας, Βραζιλίας, Γερµανίας και Ινδίας, το Συµβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ
υιοθέτησε την Απόφαση 1973. Η απόφαση προέβλεπε: α) τη δηµιουργία µίας
ζώνης απαγόρευσης πτήσεων και επέτρεπε στα µέλη του Αραβικού Συνδέσµου
και εν γένει στα µέλη των ΗΕ να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµόσουν
και β) επέτρεπε να λάβουν, επιπλέον της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων όλα τα
µέτρα για την προστασία των πολιτών και των περιοχών, συµπεριλαµβανοµένου
και της Βεγγάζης που απειλούνταν από τις δυνάµεις του Gaddafi. Τέλος, ενίσχυε
τις κυρώσεις κατά του καθεστώτος235.
Στις 18 Μαρτίου ο Obama προειδοποίησε τον Gaddafi ότι σε περίπτωση
που δεν σεβαστεί την απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας, οι ΗΠΑ θα δράσουν
ως µέλος συνασπισµού κρατών µε κύριο στόχο την ασφάλεια των πολιτών, χωρίς
τη χρήση χερσαίων δυνάµεων236.Ενώ στις 19 Μαρτίου, µε πρωτοβουλία της
Γαλλίας και του Ηνωµένου Βασιλείου έλαβε χώρα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής
για «υποστήριξη προς τον Λιβυκό λαό», στην οποία συµµετείχαν οι ΗΠΑ, η
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση Αφρικανικών Κρατών και ο Αραβικός Σύνδεσµος µε
κύριο θέµα την εφαρµογή της Απόφασης 1973. Την ίδια ηµέρα οι ΗΠΑ, η Γαλλία
και το Ηνωµένο Βασίλειο επικεφαλής µιας συµµαχίας που προοδευτικά έφθασε τα
27 κράτη, επιτέθηκαν από αέρος στις δυνάµεις του Gaddafi. Την διοίκηση της
στρατιωτικής επιχείρησης µε την κωδική ονοµασία «Odyssey Dawn», ανέλαβαν
αρχικά οι ΗΠΑ και στην συνέχεια το ΝΑΤΟ237.

234 Ζερζελίδης Νικόλαος, Barack Obama: Ζητήµατα Εξωτερικής και Αµυντικής Πολιτικής, 1
Νοε 2016. ∆ιαθέσιµο στο https://powerpolitics.eu/barack-obama-ζητήµατα-εξωτερικής-καιαµυντικής
235 Κουσκουβέλης Ηλίας, Λίτσας Σπυρίδων, Ραπτόπουλος Νικόλαος, Κυριακίδης Κλεάνθης, Η
Αραβική Άνοιξη: Μελέτες ∆ιεθνών Σχέσεων, Θεσσαλονίκη, Εκδότης: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
2012, σ.32
236 Στο ίδιο, σ.37
237 Στο ίδιο, σ.34
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Η επιχείρηση αυτή αποτέλεσε µέρος της εξελικτικής διαδικασίας ως προς
τον τρόπο διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων εκ µέρους των Ηνωµένων
Πολιτειών238. Ο Obama ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάµβαναν έναν ενισχυτικό
ρόλο στην επιχείρηση και θα εκχωρούσαν άµεσα την διοίκηση και τον έλεγχο
λειτουργίας της στο ΝΑΤΟ. Το γεγονός αυτό ήταν µία αξιοσηµείωτη απόκλιση από
το παραδοσιακό µοτίβο των στρατιωτικών επεµβάσεων των ΗΠΑ, καθώς το
αµερικανικό στοιχείο περιορίστηκε σε µεγάλο βαθµό στην αντιµετώπιση της
Λιβυκής αεράµυνας, προκειµένου να επιτραπεί στο ΝΑΤΟ και τα συµµαχικά
αεροσκάφη να οριοθετήσουν τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και εν συνεχεία στην
παροχή υποστήριξης στο ΝΑΤΟ και τις συµµαχικές δυνάµεις που διεξήγαγαν
αποστολές απαγόρευσης εναντίον των δυνάµεων του καθεστώτος239. Η πολιτική
του Obama στη Λιβύη χαρακτηρίστηκε ως «ηγεσία εκ των µετόπισθεν» (leading
from behind) που συνδυάζει την εποικοδοµητικές συνεργασίες, την συλλογική
δράση, τη συνέργεια των εταίρων από τη µία, και τη στρατηγική του
πειθαναγκασµού, της καταναγκαστικής διπλωµατίας προς το εχθρικό κράτος, µε
τη µορφή οικονοµικών ή πολυµερών κυρώσεων (ψηφίσµατα του ΟΗΕ), ως
εργαλείο πίεσης και επιβολής κόστους, από την άλλη240. Βέβαια, η επίσηµη
έγκριση της πολυµερούς προσέγγισης στο θεσµικό κείµενο της Εθνικής
Στρατηγικής του 2010, αντανακλά τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις του Προέδρου
Obama για τη χρήση βίας, εφόσον οι συνθήκες την δικαιολογούν. Έτσι, σε
αντίθεση µε το Ιράκ, οι ΗΠΑ συµµετείχαν στη Λιβύη σε µια επέµβαση
εξουσιοδοτηµένη τόσο από το Συµβούλιο Ασφαλείας όσο και από την Αραβική
Ένωση και ως µέλος ενός συνασπισµού πολλαπλών διαστάσεων241.

238 Στην επιχείρηση Odyssey Dawn συµµετείχαν εκτός ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, ο
Καναδάς, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η ∆ανία, η Νορβηγία, το Κατάρ και τα
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Για περισσότερες λεπτοµέρειες στο Libya’s Operation Odyssey Dawn:
Command and Control, lesson learned.
239 Marsh Kevin, Leading from behind: neoclassical realism and operation Odyssey Dawn,

Defense & Security Analysis 30:2, 2014 σ 12.∆ιαθέσιµο στο http://www.tandfonline.com/doi/abs
/10.1080/14751798.2014.894295 (Marsh Kevin 2014)
240 Lakoff Sanford, Leading from behind: The Obama “doctrine” and U.S Policy in the Middle

East, The Institute for National Security Studies, strategic assessment Vol 16, No 1, 2013,
σ.7.∆ιαθέσιµο στο http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/adkan16_1ENGd_Lakoff.pdf
(Lakoff Sanford 2013)
241 Marsh Kevin, Leading from behind: neoclassical realism and operation Odyssey Dawn
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Στοχεύοντας στην ενίσχυση της σχέσης εµπιστοσύνης µε τους Αµερικανούς
πολίτες ο Obama, σε οµιλία του τον Μάρτιο του 2011, εξήγησε µε σαφήνεια τους
λόγους εµπλοκής των ΗΠΑ στη Λιβύη, οριοθετώντας την αµερικανική επέµβαση
ως α) «ανθρωπιστική» στο πλαίσιο της Απόφασης 1973 του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, στο όνοµα της «ευθύνης για προστασία» και β)
«περιορισµένη» µε την έννοια του επιµερισµού των βαρών, καθώς οι ΗΠΑ δεν
λειτούργησαν µονοµερώς , αλλά υπήρξε συλλογική ευθύνη, δίνοντας µε αυτόν τον
τρόπο το στίγµα της νέας αµερικανικής ηγεσίας242. Οι ΗΠΑ επιθυµούν να
«ηγούνται εκ των µετόπισθεν» για να υπερασπιστούν τα συµφέροντά τους χωρίς
να εκτίθενται πολύ, προτάσσοντας βοµβαρδισµούς µε µη επανδρωµένα
αεροσκάφη, µε την επιλεκτική χρήση ειδικών δυνάµεων ή αφήνοντας άλλους να
επεµβαίνουν για λογαριασµό τους243.
Στον αντίποδα, η Λιβύη αποτέλεσε ένα στρατηγικό παραλειπόµενο, καθώς
ο Obama επέτρεψε να επιτευχθεί η σχετικά χαµηλού κόστους ανατροπή του
στυγνού δικτάτορα Gaddafi υποστηρίζοντας την στρατιωτική επέµβαση των
Ευρωπαίων συµµάχων του ΝΑΤΟ που είχαν µεγαλύτερη συµµετοχή στην
επιχείρηση, αλλά υπήρξε και έµµεσο κόστος. Με τις επανειληµµένες εκκλήσεις για
την ανατροπή του Λίβυου δικτάτορα, όταν το ψήφισµα του Συµβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωµένων Εθνών που δικαιολογούσε την επέµβαση του ΝΑΤΟ δεν
προέβλεπε κάτι τέτοιο, ο Obama επιβεβαίωσε τις κινέζικες και ρώσικες κατηγορίες
περί στρέβλωσης των ψηφισµάτων του ΟΗΕ από τη ∆ύση για την επίτευξη των
σκοπών της. Ακούσια συνέπεια του γεγονότος αυτού, ήταν η απροθυµία της
Ρωσίας, της Κίνας και των αναδυόµενων δυνάµεων του Συµβουλίου Ασφαλείας να
υποστηρίξουν ψηφίσµατα του ΟΗΕ που θα εξουσιοδοτούσαν µελλοντικές
επεµβάσεις για ανατροπή τυραννικών καθεστώτων σε άλλα µέρη του αραβικού
κόσµου244.

242 Guerlain Pierre, Obama’s Foreign Policy: “smart power” Realism and Cynicism, Springer
Science + Business Media New York, 19 August 2014, σ.482-491.∆ιαθέσιµο στο
http://link.springer.com/article/10.1007/s12115-014-9814-x (Guerlain Pierre 2014)
243 Breville Benoit, Από τον Οµπάµα έως τον Τράµπ, ο επεµβατισµός δεν είναι πια της µόδας,

Le Monde Diplomatique, Ελληνική έκδοση, 12 Ιουνίου 2016 (Επιµέλεια: Γιάννης Χρυσοβέργης).
∆ιαθέσιµο στο http://monde-diplomatique.gr/ (Breville Benoit 2016)
244 Indyk Martin, Lieberthal Kenneth & O’Hanlon Michael, Αξιολογώντας την εξωτερική

πολιτική του Μπαράκ Οµπάµα: Ένας προοδευτικός πραγµατιστής προσπαθεί να αλλάξει την
ιστορία, Foreign Affairs the Hellenic Edition, 2012. ∆ιαθέσιµο στο http://www.foreignaffairs.gr
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Από την άλλη, οι επικριτές της στρατηγικής Obama του καταλογίζουν την
έλλειψη ενός µεταβατικού πολιτικού σχεδίου, µετά την πτώση και τον θάνατο του
Gaddafi µε αποτέλεσµα την επικράτηση χάους και αναρχίας στη Λιβύη έκτοτε245.
Σήµερα η χώρα θεωρείται ένα shambles state καθώς επικρατεί πολιτικό χάος,
απουσία µιας αποτελεσµατικής κεντρικής εξουσίας και είναι ορατός κίνδυνος
αύξησης της επιρροής και της ισχύος του Ισλαµικού Κράτους και των
παραρτηµάτων του.
Για την εξελικτική πορεία της Λιβύης µετά την κατάρρευση του καθεστώτος
Gaddafi, ο Σπύρος Λίτσας γράφει «Το παράδειγµα της Λιβύης είναι ένα από τα
αρτιότερα αναφορικά µε το πώς η αποµάκρυνση από το θώκο της εξουσίας ενός
διεφθαρµένου τυράννου, όπως πέρα από κάθε αµφιβολία ήταν ο Gaddafi, δεν
οριοθετεί και την οικονοµικοπολιτική µεταβολή της πορείας του κράτους, ούτε
ασφαλώς προϋποθέτει την επίτευξη της συλλογικής ευηµερίας και ασφάλειας. Ο
τραγικός θάνατος του Gaddafi δεν οικοδόµησε ένα σταθερό αστικό περίγραµµα,
ούτε πολύ περισσότερο µία ανθηρή οικονοµία. Αντιθέτως, λειτούργησε ως
πρόσχηµα για να ανοίξει ένας κύκλος αίµατος που λαµβάνει τη χιµαιρική
ιδεολογικοποίηση της εκ των βάθρων µετάλλαξης της Λιβύης σε ένα πεδίο
πραγµάτωσης του χοµπεσιανού bellum omnium contra omnes246.»

6.4

ΣΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ

6.4.1 Εισαγωγή
Στη Συρία ο πόλεµος προέκυψε µέσα από ένα κίνηµα πολιτικής ανυπακοής
που γρήγορα µετατράπηκε σε λαϊκό ξεσηκωµό µεγάλης κλίµακας. Η βάναυση δε
αντίδραση του καθεστώτος Assad στα πρώτα στάδια αµφισβήτησης απέτυχε να

245 Μεγάλος αριθµός ένοπλων οµάδων συγκρούονται µεταξύ τους και η κάθε µία ξεχωριστά µε
τις δυνάµεις του Εθνικού Μεταβατικού Συµβουλίου που ασκεί µία κατακερµατισµένη εσωτερική
κυριαρχία που περιορίζεται αρκετά σε ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές και ουσιαστικά ο εµφύλιος
πόλεµος έχει αποτρέψει τη σύσταση µις λειτουργικής διακυβέρνησης της χώρας, δηµιουργώντας
τον κατάλληλα χώρο αλλά και τις συνθήκες για να αναπτυχθεί το Ισλαµικό Κράτος, κυρίως στην
περιοχή της πόλης της Σύρτης (σ.σ πριν λίγες ηµέρες η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης
ανακοίνωσε την ήττα του ISIS στη Σύρτη) αλλά και µεγάλες ροές προσφύγων και µεταναστών προς
τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίτσας Σπυρίδων, Το φαινόµενο της Αραβικής Άνοιξης έναν χρόνο µετά και
Keohane
Daniel,
Μαθήµατα
για
τη
Λιβύη,
4
Φεβ
2016
∆ιαθέσιµο
στο
http://www.capital.gr/story/3101033
246 Λίτσας Σπυρίδων, Το φαινόµενο της Αραβικής Άνοιξης έναν χρόνο µετά: Μία θεωρητική και
εµπειρική αποτίµηση, Ηµερίδα Α∆ΙΣΠΟ, 9 Φεβ 12

-87-

φοβίσει τους διαδηλωτές, πυροδοτώντας έναν καταστροφικό κύκλο διαδηλώσεων
και καταστολής247.
Η χώρα λόγω της γεωστρατηγικής θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και
ως

«σταυροδρόµι»

της

Μέσης

Ανατολής

αποτελεί

πεδίο

συγκρούσεως

συµφερόντων ηγεµονικών και περιφερειακών δυνάµεων248. Ενώ η παµπάλαια
διαίρεση αυτής της γωνιάς του κόσµου µεταξύ των δύο αντίπαλων τάσεων του
Ισλάµ, τους σουνίτες και σιίτες, οξύνθηκε από ξένες δυνάµεις που φιλοδοξούν να
ενισχύσουν την επιρροή τους στην περιοχή249.
Η

συριακή

κρίση

συµπυκνώνει

κοινωνικοπολιτικές

αντιθέσεις

και

ταυτόχρονα γεωπολιτικές συγκρούσεις µεταξύ περιφερειακών και διεθνών
δρώντων. Εµπεριέχει δε τον κίνδυνο δυναµικής διάχυσης της ένοπλης βίας σε
γειτονικές χώρες, µετεξέλιξης σε θρησκευτική σύγκρουση ή ακόµη αλλαγής του
γεωγραφικού χάρτη και της οριοθέτησης νέων εθνοκρατικών οντοτήτων.
6.4.2 Σύντοµο χρονικό της Συριακής Κρίσης – Οι «πρωταγωνιστές»
Τον Μάρτιο του 2011, ξέσπασαν διαδηλώσεις µετά τη σύλληψη και τον
βασανισµό µερικών εφήβων που ζωγράφισαν επαναστατικά συνθήµατα σε έναν
σχολικό τοίχο, οι οποίες κορυφώθηκαν µε µια πανεθνική διαµαρτυρία εναντίον του
καθεστώτος Αssad. Γρήγορα η αµφισβήτηση του καθεστώτος Assad από
διάφορες οµάδες µετεξελίχθηκε σε έναν ανταρτοπόλεµο µεταξύ κυρίως Σουνιτών
εναντίον ενός καθεστώτος στο οποίο κυριαρχεί η µειονότητα των Αλαουιτών,
έχοντας µετατρέψει την χώρα σε ένα πεδίο µάχης ξεκαθαρίσµατος περιφερειακών
λογαριασµών,

αιµατοχυσίας

µεταξύ

διάφορων

δογµάτων

και

διεθνούς

ανταγωνισµού250.

247 Ben Abdallah El- Alaoui Hicham, Η «αραβική άνοιξη» δεν έχει πει την τελευταία της λέξη

(µτφ Ηλίας Λογοθέτης), le monde diplomatique, 2014
248 Η σηµασία της Συρίας για τις ΗΠΑ καθώς και ο ρόλος της για την ειρήνευση στη Μέση

Ανατολή διατυπώθηκε µε τον πλέον γλαφυρό τρόπο από τον πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ H.Kissinger
«Στη Μέση Ανατολή δεν µπορεί να ξεκινήσει κανείς πόλεµο χωρίς την Αίγυπτο και δεν µπορεί να
κάνεις ειρήνη χωρίς τη Συρία».
249 Ben Abdallah El- Alaoui Hicham, Η «αραβική άνοιξη» δεν έχει πει την τελευταία της λέξη
(µτφ Ηλίας Λογοθέτης), le monde diplomatique, 2014
250 ‘’Why is there a war in Syria’’, BBC news – Middle East, 19 December 2016. ∆ιαθέσιµο στο
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229 (BBC news 2016)
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Τον Αύγουστο του 2013, εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από την
εκτόξευση ρουκετών µε χηµικά αέρια σε διάφορα προάστια της ∆αµασκού. Η
∆ύση κατηγόρησε ως υπεύθυνο για την πράξη αυτή τον Πρόεδρο Assad, ο οποίος
λαµβάνοντας υπόψη ότι η χρήση χηµικών αποτελούσε «κόκκινη γραµµή» του
Προέδρου Obama και µπροστά στο ενδεχόµενο µίας εξωτερικής επέµβασης
προχώρησε στην καταστροφή του οπλοστασίου των όπλων µαζικής καταστροφής
που διέθετε.
Την χαοτική κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή, εκµεταλλεύθηκε µε
τον βέλτιστο τρόπο το Ισλαµικό Κράτος θέτοντας υπό τον έλεγχό του µεγάλο
τµήµα του Ιράκ και της Συρίας, µε τους µαχητές του να λαµβάνουν µέρος σε έναν
«πόλεµο µέσα σε πόλεµο» στην Συρία, καθώς πολεµούν µε τους αντάρτες, τους
τζιχαντιστές της Al Nusra, που αποτελεί παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, τις δυνάµεις του
Assad αλλά και τους Κούρδους251.
Το Σεπτέµβριο του 2014 οι ΗΠΑ, επικεφαλής ενός συνασπισµού κρατών
κυρίως του δυτικού κόσµου διεξήγαγαν αεροπορικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό
της Συρίας στοχεύοντας στην εξασθένιση και την καταστροφή του Ισλαµικού
Κράτους, ενώ ένα χρόνο αργότερα ενεπλάκη και η Ρωσία – στο πλευρό του
συµµάχου της Assad µε σκοπό να πλήξει και αυτή το Ισλαµικό Κράτος, παρά τις
φωνές που ακούγονται από τη ∆ύση, ότι χτυπά τη συριακή αντιπολίτευση.
Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι η Συριακή κρίση µπορεί να εξεταστεί σε
τρία επίπεδα252: α) στο τοπικό, καθώς εντός της χώρας µάχονται ποικίλες
ισλαµιστικές οµάδες εναντίον των καθεστωτικών δυνάµεων253 και οι οποίες
συνεργάζονται µε τους Κούρδους στην αντιµετώπιση του Ισλαµικού Κράτους. β)
στο περιφερειακό που µαίνεται ένας πόλεµος «δι’ αντιπροσώπων» µε το Ιράν στη
µία πλευρά που στηρίζει το καθεστώς Assad παρέχοντας οπλισµό, τεχνογνωσία

251 Cronin Kurth Audrey, ISIS is not a terrorist group, Foreign Affairs, March/April 2015
252 Khalaf Roula, Syria explainer: the allies and the enemies, Financial Times, 5 October 2015

∆ιαθέσιµο στο https://www.ft.com/content/9a55afe2-6b49-11e5-aca9-d87542bf8673 (Khalaf Roula
2015)
253 Ο Συριακός στρατός, οι µαχητές της ένοπλης σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου Hezbollah,

µέλη της Επαναστατικής Ιρανικής Φρουράς και διάφορες άλλες οµάδες ανταρτών που τάσσονται
υπέρ του Assad.
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και

οικονοµική

βοήθεια,254

αντιµαχόµενο

τους

αντάρτες

της

συριακής

αντιπολίτευσης και το ISIS και από την άλλη πλευρά τη Σαουδική Αραβία και τα
σουνιτικά κράτη του Κόλπου, κυρίως το Κατάρ, που χρηµατοδοτούν και
εξοπλίζουν τους αντάρτες της Συρίας, στηρίζουν τους Κούρδους και αντιµάχονται
τον Αssad, το Ιράν και το ISIS ενώ τηρούν µία αµφιλεγόµενη στάση απέναντι στην
Al- Nusra. Στο επίπεδο αυτό βρίσκεται και η Τουρκία που είναι εναντίον του Assad,
αλλά η κύρια επιδίωξή της είναι να αποτρέψει τη δηµιουργία κράτους από τους
Κούρδους της Συρίας θεωρώντας αυτούς και όχι το ISIS, ως βασικό πρόβληµα.
Τέλος γ) στο διεθνές, µε τις ΗΠΑ από τη µία που παρέχουν οπλισµό, εκπαίδευση
και επιχειρησιακή υποστήριξη σε τµήµατα ανταρτών της συριακής αντιπολίτευσης
και τους κούρδους της Συρίας, προάγοντας µε την σειρά τους τις “proxy collisions”
(συγκρούσεις δια αντιπροσώπων), καθώς η Ουάσιγκτον δεν επιθυµεί να εµπλακεί
στη Συρία µε χερσαίες δυνάµεις. Και τη Ρωσία από την άλλη, η οποία στηρίζει τον
σύµµαχό της το Assad και το Ιράν και αντιµάχεται τους αντάρτες της συριακής
αντιπολίτευσης και το Ισλαµικό κράτος.
6.4.3 Η στρατηγική του Obama στη Συρία
Το συριακό καθεστώς αντιµετωπιζόταν συχνά από τη διεθνή κοινότητα ως
κράτος – παρίας, λόγω της υποστήριξης τροµοκρατικών οργανώσεων αλλά και
των κατηγοριών για τη διάδοση όπλων µαζικής καταστροφής. Για τους
νεοσυντηρητικούς της κυβέρνησης Bush, ο συνεχιζόµενος εµφύλιος πόλεµος
µεταξύ του καθεστώτος Assad και των αντιπάλων του, θα αποτελούσε ίσως µε
περισσότερα επιχειρήµατα από ότι στην περίπτωση του γειτονικού Ιράκ το 2003,
µία ευκαιρία ανάληψης ακόµη και µονοµερούς στρατιωτικής δράσης.
Η κυβέρνηση Obama λαµβάνοντας υπόψη: α) ότι είχε προωθήσει την
αποδέσµευση των αµερικανικών στρατευµάτων από το Ιράκ και της πρόθεσης για
απόσυρση από το Αφγανιστάν β) την απροθυµία του Κογκρέσου να συναινέσει σε
µια επέµβαση εναντίον της Συρίας και γ) προσµετρώντας το γεγονός ότι η

254 «το χρονικό του εµφυλίου πολέµου στη Συρία». Huffington post, 10/10/2015. ∆ιαθέσιµο στο
http://www.huffingtonpost.gr/2015/10/10/diethnes-syria-emfylios-sparagmos_n_8273882.html
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αµερικανική κοινή γνώµη255 ήταν δυσαρεστηµένη και κουρασµένη από τη συνεχή
επεµβατική στρατιωτική εµπλοκή των ΗΠΑ, απέρριψε κάθε ιδέα µονοµερούς
επέµβασης χερσαίων δυνάµεων στη Συρία256.
Τον Σεπτέµβριο του 2014, ο Πρόεδρος Obama, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα
επιδιώξουν “degrade and ultimately destroy ISIS’’, προειδοποιώντας ότι η
εκστρατεία θα ήταν µακρά και δύσκολη257. Όντως, απρόθυµη να δεσµεύσει
επίγειες δυνάµεις για να ανατρέψει το ISIS, η Ουάσιγκτον συµβιβάστηκε σε µία
σταδιακή προσέγγιση, η οποία προέβλεπε µια πολύ περιορισµένη εφαρµογή της
στρατιωτικής της ισχύος. Άλλωστε, η αρχική αντίδραση των ΗΠΑ εναντίον του
ISIS, εµφορείτο από τις πικρές εµπειρίες του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Το κύριο
πρόβληµα της Ουάσιγκτον ήταν παρά τη δέσµευσή της να νικήσει το ISIS, ότι µία
τέτοια δράση θα απαιτούσε επίγειες δυνάµεις, κάτι που οι ΗΠΑ είχαν αρνηθεί να
παράσχουν. Αντ’ αυτού ο Obama θέλησε να περιορίσει την άµεση εφαρµογή
ισχύος των ΗΠΑ και να ενδυναµώσει τους τοπικούς εταίρους και συµµάχους
προκειµένου να αναλάβουν µεγαλύτερο µερίδιο βαρών. Μία στρατηγική που σε
ορισµένες

περιπτώσεις,

όπως

αυτή

των

Κούρδων,

είχε

ικανοποιητικά

αποτελέσµατα258.
Στον αντίποδα, ο Obama κατηγορείται ότι ακολουθώντας της στρατηγική
της υποµονής στη Συρία και όχι µια πιο επιθετική προσέγγιση, η οποία θα
περιελάµβανε ίσως µια στρατιωτική επέµβαση στη χώρα – όπως του εισηγούνταν
κάποιοι από το επιτελείο του το 2012- δεν κατάφερε παρά να διαιωνίσει τον
εµφύλιο εκεί, επιτρέποντας στον Assad να προκαλέσει πολλά δεινά στον λαό του
και να αυξηθούν οι µεταναστευτικές ροές προσφύγων προς την Ευρώπη. Από την
255 O Mearsheimer,αναφέρει ότι το 74% του αµερικανικού λαού πιστεύει ότι η Αµερική δεν έχει

στραµµένη την προσοχή της στους αµερικανούς αλλά στον υπόλοιπο κόσµο. Και ότι να µάχεσαι
χάνοντας πολέµους όπως έδειξαν µετρήσεις κοινής γνώµης σχετικά µε την πιθανότητα επέµβασης
στη Συρία, δεν προσφέρει τίποτα στην ασφάλεια των ΗΠΑ. Βλέπε John J Mearsheimer, America
Unhinged, The National Interest, Number 129, Jan/ Feb 2014,σ.27-30.
256 Pegram Will, The U.S’s reliance the local forces: the key in defeating the Islamic state,
2015. ∆ιαθέσιµο στο https://wp.towson.edu/iajournal/files/2016/06/SPRING16FALL15ISSUEpt42n8f711.pdf (Pegram Will 2016)
257 Cronin Kurth Audrey, ISIS is not a terrorist group, Foreign Affairs, March/April 2015.

∆ιαθέσιµο στο https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/isis-not-terrorist-group (Cronin
Kurth Audrey 2015)
258 Mendelsohn Barak, ∆ιαίρει και βασίλευε στην Συρία και το Ιράκ, Foreign Affairs Hellenic

Edition,2015. ∆ιαθέσιµο στο http://foreignaffairs.gr/articles/70601/barak-mendelsohn/diairei-kaibasileye-stin-syria-kai-to-irak (Mendelsohn Barak 2015)
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άλλη, οι υποστηρικτές της στρατηγικής Obama, θεωρούν ότι µία επέµβαση στη
Συρία θα εξέθετε τις ΗΠΑ σε ακόµη µεγαλύτερου κινδύνους λαµβάνοντας υπόψη
την αναγκαιότητα αποστολής αµερικανικών στρατευµάτων εκεί καθώς και το
οικονοµικό κόστος της υποστήριξης ενός πολέµου. Ο John Mearsheimer γράφει
ότι ακριβώς µία λελογισµένη χρήση της αµερικανικής διπλωµατίας θα προσέδιδε
στη διακυβέρνηση Obama µία αίσθηση κύρους (prestige) και αξιοπιστίας
(credibility) και κατά συνέπεια είναι η µόνη οδός που θα µπορούσε να εξασφαλίσει
µακροπρόθεσµα οφέλη στην υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σε
αντίθεση µε ότι πιστεύουν οι κατεστηµένες ελίτ εθνικής ασφαλείας από τον
αυτοκαταστροφικό αµερικανικό επεµβατισµό ιδίως από τον τελευταίο δεκαετή
πόλεµο στην ευρύτερη περιοχή259. Ενώ ο Edward Luttwak επισηµαίνει ότι η
σύνεση από πλευράς Ουάσιγκτον επιβάλλει να αφεθούν τα εµπόλεµα µέρη να
αλληλοεξοντώνονται, καθώς ο θρίαµβος µιας αντιπολίτευσης όπου θα κυριαρχούν
οι ισλαµιστές θα ήταν εξίσου καταστροφικός για τα δυτικά συµφέροντα όσο και η
νίκη του στρατοπέδου Assad260.
Με τη σειρά τους οι επικριτές του Obama υπερθεµατίζουν, ότι εάν οι ΗΠΑ
είχαν καταστρέψει το οπλοστάσιο όπλων µαζικής καταστροφής της Συρίας δύο
χρόνια πριν, όταν ο Assad έκανε χρήση χηµικών εναντίον του λαού του,
υπερβαίνοντας τις κόκκινες γραµµές που είχε θέσει ο ίδιος ο Obama, τότε αφενός
δεν θα ήταν αναγκαία η χερσαία επέµβαση από την πλευρά των ΗΠΑ, ίσως η
απειλή του Ισλαµικού Κράτους να µην είχε γιγαντωθεί τόσο πολύ και αφετέρου δεν

259 John J Mearsheimer, America Unhinged, The National Interest, Number 129, Jan/ Feb

2014,σ.19
260 Luttwak Edward, In Syria, America loses it either side wins, The New York Times, 24

August 2013. ∆ιαθέσιµο στο http://www.nytimes.com/2013/08/25/opinion/sunday/in-syria-americaloses-if-either-side-wins.html (Luttwak Edward 2013)
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θα είχε δοθεί ζωτικός χώρος στη Ρωσία261 να διεξάγει επιχειρήσεις στη Συρία
αυξάνοντας το γόητρο και την επιρροή της στην περιοχή262.
Βέβαια, η λύση του συριακού προβλήµατος δεν είναι τόσο εύκολη και κανείς
δεν µπορεί να πει µε βεβαιότητα, εάν η υποστήριξη των δυνάµεων της
αντιπολίτευσης ενωρίτερα από τις ΗΠΑ θα είχε καλύτερα αποτελέσµατα και η
εικόνα της Συρίας θα ήταν διαφορετική από την υφιστάµενη ή από την άλλη ότι η
στρατηγική της υποµονής του Obama που ακολουθήθηκε την έχει βελτιώσει. Ο δε
συνασπισµός

των

δυνάµεων

που

δηµιουργήθηκε

για

αντιµετωπίσει

τα

τεκταινόµενα στη Συρία, έχει αρχίσει να διαχωρίζεται και τα συµφέροντα των
εταίρων µπορεί να δηµιουργήσουν µια πολιτική η οποία µπορεί να αποδειχθεί
κατώτερη από το άθροισµα των µερών της263.

6.5

ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΝΑΣ ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

6.5.1 Εισαγωγή
Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια συνδυάζει την αναθεωρητική της στάση µε
µία ηγεµονική νέο-οθωµανική πολιτική µε µεγαλεπήβολους στόχους, που
καθορίζουν και τις επιλογές της Υψηλής Στρατηγικής της. Άλλωστε όπως γράφει
και ο Mearsheimer, ο εκβιασµός και ο πόλεµος είναι οι βασικές στρατηγικές που τα
κράτη χρησιµοποιούν για να αποκτήσουν ισχύ. Η εξωτερική πολιτική της έχει
εναρµονιστεί µε τις δύο βασικές έννοιες που περιγράφει στο βιβλίο του «Το
Στρατηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας», ο πρώην Πρωθυπουργός της

261 Ο ισχυρότερος σύµµαχος της Συρίας είναι η Ρωσία. Η συµµαχία Μόσχας και ∆αµασκού
έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, καθόσον ανάγεται στην εποχή του Ψυχρού Πολέµου. Μετά τον
πόλεµο των έξι ηµερών το 1967, η τότε Σοβιετική Ένωση ανέλαβε την ανασυγκρότηση και τον
επανεξοπλισµό του συριακού στρατού, τον οποίο τον εφοδίασε µε τα πλέον σύγχρονα µέσα της
εποχής. Σε αντάλλαγµα, η Συρία προσέφερε τη ναυτική βάση της Tartus, η οποία αποτελεί σήµερα
την µοναδικό έρεισµα στη Μεσόγειο και στρατηγικό προγεφύρωµα της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή.
Το 2011, η Συρία ήταν ο δεύτερος µεγαλύτερος αγοραστής ρωσικών οπλικών συστηµάτων µετά
την Κίνα. Βλέπε Λιναίος Μαρκέλλος, Πως η εξέγερση στη Συρία µετατρέπεται σε εµφύλιο πόλεµο:
Εσωτερικοί και εξωτερικοί δρώντες σε ένα πολυσύνθετο σκηνικό, Foreign Affairs Hellenic Edition,
5/10/2012. ∆ιαθέσιµο στο http://foreignaffairs.gr/articles/68981/markellos-linaios/pos-i-eksegersisti-syria-metatrepetai-se-emfylio-polemo?page=show (Λιναίος Μάρκελλος 2012)
262 Hof C Frederic, Obama open your eyes: The dead children washing up on Turkey’s shores
are a direct result of the Obama administration’s failure to stop Bashar al-Assad’s killing machine,
Foreign Policy, 9 September2015.∆ιαθέσιµο στο http://foreignpolicy.com/2015/09/09/obama-openyour-eyes-syria-refugees-assad-europe/ (Hof C Frederic 2015)
263 Noonan P Michael, The National Security Strategy of strategic patience and persistence?,

Foreign Policy Research Institute, 9 February 2015. ∆ιαθέσιµο στο http://www.fpri.org/2015/02/thenational-security-strategy-of-strategic-patience-and-persistence/ (Noonan P Michael 2015)
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και καθηγητής διεθνών σχέσεων Ahmet Davutoğlu, αυτές του «στρατηγικού
βάθους» και των «µηδενικών προβληµάτων».
Για την επίτευξη των επιδιώξεων της αυτών, τηρεί µία διπρόσωπη στάση µε
ανακολουθία δηλώσεων και πράξεων. Στη ρητορική της, διακηρύσσει ότι επιθυµεί
στις σχέσεις της µε τα γειτονικά κράτη µία πολιτική «µηδενικών προβληµάτων».
Αντίθετες είναι όµως οι ενέργειες της, σε επίπεδο πολιτικών, διπλωµατικών και
στρατιωτικών κινήσεων, αποκαλύπτοντας την προσπάθεια της να καταστεί η πιο
ισχυρή περιφερειακή δύναµη από τον Καύκασο µέχρι την Αφρική. Απώτερος
σκοπός της, είναι να αναγνωριστεί ως ο κρίσιµος παράγοντας στις γεωπολιτικές
εξελίξεις της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, αναβαθµίζοντάς το
ρόλο της, σε παγκοσµίου επιπέδου διεθνή δρώντα264.
6.5.2 Η «Νταβουγλιανή» θεώρηση της Τουρκικής Εξωτερικής πολιτικής
Ο Davutoğlu, ως πανεπιστηµιακός είχε παρουσιάσει το στρατηγικό του
όραµα για την Τουρκία, πριν εισέλθει στον πολιτικό στίβο, ασκώντας αξιοσηµείωτη
επιρροή στον τότε πρωθυπουργό και τωρινό πρόεδρο Erdogan. Το όραµά του
που συχνά αποκαλείται «∆όγµα Davutoğlu», στόχευε να θέσει την Τουρκία στο
επίκεντρο της διεθνούς και περιφερειακής πολιτικής µετατρέποντας την σε
ρυθµιστικό παράγοντα265.
Οι

πέντε

πυλώνες

της

τουρκικής

εξωτερικής

πολιτικής,

όπως

παρουσιάστηκαν από τον Davutoğlu καλύπτουν µεταβλητές τόσο του εσωτερικού
πολιτικού συστήµατος της Τουρκίας όσο και του σύγχρονου διεθνούς συστήµατος
και αφορούν α) τη διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ της ασφάλειας, της
ελευθερίας και της δηµοκρατίας β) την αρχή των «µηδενικών προβληµάτων» µε
264 Η έννοια του στρατηγικού βάθους απαιτεί την ενεργό δέσµευση της Τουρκίας µε όλα τα
περιφερειακά συστήµατα που γειτονεύει, γεγονός που καθιστά την Ελλάδα ένα εµπόδιο για την
επικράτηση της, τόσο στο χώρο της Βαλκανικής όσο και στο χώρο της ΝΑ Μεσογείου. Πρεσβεύει
ότι η Τουρκία πρέπει να αποτελεί ένα γεωγραφικό/γεωπολιτικό κέντρο (και όχι περιφέρεια) αφού
είναι το Κέντρο της Αφρο-Ευρασίας, ευρισκόµενη στο σηµείο συνάντησης Ευρώπης - Ασίας Αφρικής. Αποτελεί ιστορικό κέντρο ως συνέχεια των Σελτσούκων και Οθωµανών και πολιτισµικό
κέντρο λόγω δεσµών γλώσσας, κουλτούρας και θρησκείας ενώ ως κέντρο ενεργειακών
διαµετακοµιστικών οδών στους άξονες Ανατολή - ∆ύσης και Βορρά - Νότου, κατέχει σηµαντική
γεωοικονοµική επιρροή. Ο Davutoğlu στο βιβλίο του, αποδοκιµάζει επίσης την έννοια του κράτουςέθνους, όπως κάνει άλλωστε και το πολιτικό Ισλάµ. Αποδέχεται την έννοια της Umma, την οποία
αντικαθιστά µε την έννοια του Ισλαµικού πολιτισµού προκειµένου να καλύψει τη θρησκευτική
πολεµική ρητορική του. Τελικός στόχος είναι η δηµιουργία ενός ισλαµικού κράτους, ενός
«Τουρκικού Χαλιφάτου» και καθιέρωση της Τουρκίας ως παγκόσµιου δρώντα (Μάζης 2008, σ. 94).
265 Bulent Aras, The Davutoğlu era in Turkish Policy, Journal of Balkan and Near Eastern
StudiesVol11, no 3, 2009. ∆ιαθέσιµο στο http://file.insightturkey.com/Files/pdf (Bulent Aras 2009)
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τους γείτονες γ) τη δηµιουργία µιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής δ) τη
διπλωµατική προώθηση της ειρήνης που αφορά τη λήψη µέτρων για την πρόληψη
και αποκλιµάκωση κρίσεων και ε) την ενεργό συµµετοχή και παρουσία σε όλα τα
θέµατα διεθνούς ενδιαφέροντος και σε όλους τους διεθνείς οργανισµούς266.
Σύµφωνα µε τον Davutoğlu, η Τουρκία βάση της ιστορίας της και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς ανήκει στην οµάδα των κρατών που διαθέτουν
«στρατηγικό βάθος». Ορίζοντας την, ως χώρα που συγχρόνως ανήκει στα
Βαλκάνια, Μεσόγειο, Εύξεινο Πόντο, Μέση Ανατολή, Καύκασο, Κεντρική Ασία,
Κασπία και Περσικό Κόλπο, ικανή να ασκήσει επιρροή στις προαναφερθείσες
περιοχές, διεκδικώντας ταυτόχρονα έναν στρατηγικό περιφερειακό ρόλο267 και
αποτελώντας παράλληλα τον συνδετικό κρίκο µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης.
Με την άνοδο του AKP στην εξουσία, η θέση της Τουρκίας ήταν εξαιρετικά
δυσµενής στο διεθνές σύστηµα, καθόσον η µόνη χώρα µε την οποία διατηρούσε
καλές σχέσεις ήταν οι ΗΠΑ, ενώ οι σχέσεις µε τον Αραβικό κόσµο ήταν κακές. Η
κυβέρνηση του ΑΚΡ υιοθετώντας την πολιτική Davutoğlu προσπάθησε να
προσδώσει µία εξωστρέφεια στην εξωτερική της πολιτική.
Βέβαια, η πολιτική των «µηδενικών προβληµάτων» παρόλο που είναι εύηχη
και επικοινωνιακή, αποδείχθηκε: αφενός ανειλικρινής268, καθώς η Τουρκία δεν
επίλυσε ή δε δείχνει διατεθειµένη να επιλύσει κάποια από τα υφιστάµενα
προβλήµατα µε τους γείτονές της (Κυπριακό, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Αρµενικό
ζήτηµα) και αφετέρου λειτούργησε ως ανασταλτικός παράγοντας για τα τουρκικά
συµφέροντα, καθώς δηµιούργησε περισσότερα προβλήµατα από αυτά που έλυσε.
Ο Ηλίας Κουσκουβέλης γράφει, ότι πλέον η εν λόγω πολιτική έχει χάσει την αίγλη
της, το κόστος δε διατήρησής της φαίνεται να είναι δυσβάσταχτο269.
266 Davutoğlu Ahmet, Turkey’s zero-problems foreign policy, Foreign Policy, 20 May

2010.∆ιαθέσιµο
στο
(Davutoglu Ahmet 2010)

http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy

267 Για να µπορέσει η Τουρκία να διαδραµατίσει αυτόν τον περιφερειακό ρόλο θα επιδιώξει να
εξαλείψει όλα τα προβλήµατα στις σχέσεις της µε τους γείτονες ή τουλάχιστον να τα
ελαχιστοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Επιπλέον απορρίπτει την επιλογή του παγώµατος
των προβληµάτων καθώς επίσης και να τους εκµεταλλευτεί. Βλέπε Κουσκουβέλης Ηλίας. Πολιτική
των «µηδενικών προβληµάτων ή προβληµατική πολιτική;», στο Στρατηγικό Βάθος και η ΤουρκίαΣυλλογικό έργο, Αθήνα, Ποιότητα, 2013, σ 15-45 (Κουσκουβέλης Ηλίας, Λίτσας Σπυρίδων, Μάζης
Ιωάννης, Amikan Nachmani, Ραπτόπουλος Νικόλαος,Καλεντερίδης Σάββας 2013)
268 Στο ίδιο, σ.43
269 Στο ίδιο, σ.43
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Ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας προσδιόριζε τις συστηµικές
µεταβολές του διεθνούς συστήµατος, ως ευκαιρίες για την τουρκική εξωτερική
πολιτική. Οι όποιες εκφάνσεις µετάβασης του συστήµατος θα έπρεπε να
εκλαµβάνονται ως ένα κενό το οποίο δυνητικά θα µπορούσε να καλύψει η
Τουρκία. Οι ευκαιρίες αυτές προσδιορίζονταν γεωπολιτικά στα Βαλκάνια, τη Μέση
Ανατολή και τις τουρκόφωνες περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο
τριαδικός άξονας ανάλυσής του εµπεριείχε µια γεωπολιτική, γεωοικονοµική και
γεωπολιτισµική διάσταση µέσα από τις οποίες αναδεικνυόταν το νέο –οθωµανικό
όραµά του270. Σύµφωνα µε τον Davutoğlu ο νέος ρόλος της Τουρκίας είναι ζήτηµα
ευθύνης απέναντι στην ιστορική κληρονοµιά και της γεωγραφικής θέσης που
κατέχει271.
Υπό το πρίσµα του παραπάνω οράµατος η Τουρκία στρέφεται στον αραβο
–ισλαµικό κόσµο, βασιζόµενη κυρίως στην κοινή θρησκεία και πολιτιστική
παράδοση µε τους µουσουλµανικούς λαούς της Μέσης Ανατολής. Κάνοντας
χρήση ήπιας ισχύος στο γεωπολιτισµικό πεδίο αναφέρεται στην «πολιτισµική
αφύπνιση» των τουρκόφωνων πληθυσµών αλλά και στη «ηθική υποχρέωση» της
Τουρκίας να τους στηρίξει.272 Η Άγκυρα προσπαθώντας να επιτύχει τις ηγεµονικές
της στοχεύσεις και να ενισχύσει το διεθνές της κύρος, υιοθετεί ένα µοντέλο
αλληλεξάρτησης βασισµένο στις ισλαµικές παραδόσεις, ενώ παράλληλα ενδύεται
και τον µανδύα του «έντιµου µεσολαβητή», κυρίως σε συγκρουσιακές καταστάσεις
ή

υποθέσεις του

αραβοισλαµικού

κόσµου273.Κατά τον Σπύρο Λίτσα, η

χρησιµοποίηση των πολιτικών ήπιας ισχύος δεν ήταν τίποτε περισσότερο παρά
µέθοδοι υπερβατικής κάλυψης των ηγεµονικών στοχεύσεων της Τουρκίας στις
περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας και της ΝΑ Ευρώπης. Μπορεί
η πολιτική αυτή να απέδωσε σε οικονοµικό επίπεδο – λόγω της αύξησης των

270 Βοσκόπουλος Γεώργιος, Αποκωδικοποιώντας το γεωπολιτικό – γεωοικονοµικό παίγνιο στη

ΝΑ Μεσόγειο, 2013. ∆ιαθέσιµο στο http://www.voria.gr/article/apokodikopoiontas-to-geopolitikogeooikonomiko-paignio-sti-na-mesogeio (Βοσκόπουλος Γεώργιος 2013)
271 Παιδή Ρεβέκκα, Η αδύναµη τουρκική δηµοκρατία: Η πλατεία Ταχίµ και η τραγωδία ισχύος,

Foreign Affairs Hellenic Edition, 2013. ∆ιαθέσιµο στο http://foreignaffairs.gr/articles/69349/rebekkag-paidi/i-adynami-toyrkiki-dimokratia?page=show (Παιδή Ρεβέκκα 2013)
272 Στο ίδιο
273 Ραπτόπουλος Νικόλαος, Η θέση του ισλαµικού κόσµου στη στρατηγική της ισλαµικής

κυβέρνησης ΑΚΡ. Μια περίπτωση εργαλειακής χρήσης των "προνοµιακών" σχέσεων στο
Στρατηγικό Βάθος και η Τουρκία- Συλλογικό έργο, Αθήνα, Ποιότητα, 2013

-96-

εξαγωγών προς τις χώρες αυτές, δεν επέτυχε όµως και τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα σε επίπεδο πολιτικής274.
Όσον αφορά στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, η
προσέγγιση του AKP διαχωρίζεται από τις κεµαλικές παρακαταθήκες και αρχές και
τις πολιτικές παρελθόντων ετών που προέβαλαν µια «στρατηγική εικόνα» της
Τουρκίας προσκολληµένης στο άρµα της ∆ύσης και αποµακρυσµένης από
οποιαδήποτε ισλαµική επιρροή. Σήµερα γίνεται κατανοητό ότι, ο εξευρωπαϊσµός
και η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και ο εναγκαλισµός µε
την πολιτική των ΗΠΑ δεν αποτελούν κεντρικό στόχο της τουρκικής εξωτερικής
πολιτικής. Το ευρωπαϊκό όραµα έχασε την αίγλη του. Η Τουρκία δεν αναζητεί
πλέον το πολυπόθητο µανδύα µέσω της αλλά εκείνον του παίκτη παγκόσµιας
κλάσης, µέσω του δόγµατος “του στρατηγικού βάθους” και της πολιτικής των
µηδενικών προβληµάτων µε τους γείτονες275.
Συνοψίζοντας θα µπορούσε να ειπωθεί ότι σήµερα, η Τουρκία φαίνεται να
βρίσκεται σε δύσκολη θέση, µη µπορώντας να παρακολουθήσει τον ρυθµό και την
ταχύτητα των καταιγιστικών γεγονότων που λαµβάνουν χώρα στο κατώφλι της,
την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Οι δοµικές µεταβολές επακόλουθο
της Αραβικής Άνοιξης, τα γεγονότα στη Συρία, η άνοδος του ISIS και του
τζιχαντιστικού Ισλάµ, η ρήξη των σχέσεων µε την Αίγυπτο και την Σαουδική
Αραβία, η αναζωπύρωση του Κουρδικού δηµιουργούν νέα δεδοµένα στην
περιοχή, που δεν προσφέρεται για «λεονταρισµούς»276 αλλά και µη ορθολογικές
επιλογές.

274 Λίτσας Σπυρίδων, Η θεωρία της ήπιας ισχύος στο πλαίσιο των νεοθωµανικών

προσανατολισµών. Μια ενδοσκόπηση στο Στρατηγικό βάθος στο Στρατηγικό Βάθος και η ΤουρκίαΣυλλογικό έργο, Αθήνα, Ποιότητα, 2013, σ 183-231
275 Παιδή Ρεβέκκα, Η αδύναµη τουρκική δηµοκρατία: Η πλατεία Ταχίµ και η τραγωδία ισχύος,
Foreign Affairs Hellenic Edition, 2013
276 Λίτσας Σπυρίδων, ∆ύσκολοι καιροί για λέοντες, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 9/11/2014.∆ιαθέσιµο στο
http://www.dimokratianews.gr. (Λίτσας Σπυρίδων 9/11/2014)
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Το δόγµα Davutoğlu σηµείωσε περιορισµένες επιτυχίες κατά την προΑραβική Άνοιξη εποχή277, καθώς πέτυχε να αναπτύξει ικανοποιητικές σχέσεις µε
ορισµένες αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως είναι η Συρία. Η διάρκεια
και το βάθος των εν λόγω σχέσεων, οι οποίες είχαν οικοδοµηθεί πάνω στην
ανάπτυξη των οικονοµικών και εµπορικών συναλλαγών και την πολιτισµική
προσέγγιση, όπου το Ισλάµ έπαιξε το ρόλο του κοινού σηµείου αναφοράς,
κράτησαν για όσο διάστηµα παρέµειναν ανέπαφα τα πραγµατικά συµφέροντα
κάθε µέρους. Υπ’ αυτή την έννοια η συριακή εξέγερση αποτελεί µια πραγµατική
δοκιµασία για τις τουρκο-συριακές σχέσεις και κατ’ επέκταση για το ίδιο το δόγµα
Davutoğlu.Η νέα πραγµατικότητα που διαµορφώνεται στην περιφέρεια της
Τουρκίας, απαιτεί εκ µέρους της τουρκικής διπλωµατίας περισσότερη ενέργεια για
την επιβίωση του εν λόγω δόγµατος278.
6.5.3 Η «στρατηγική» σχέση ΗΠΑ – Τουρκίας υπό το πρίσµα της συριακής
κρίσης
Η σχέση της Τουρκίας µε τη ∆ύση υπήρξε ανέκαθεν πολύπλοκη και
παράδοξη. Άλλοτε σχέση ιδεολογικής «έµπνευσης» ή εξάρτησης για την
Οθωµανική Αυτοκρατορία και αργότερα την Τουρκία, άλλοτε φιλική και συµµαχική
ή συγκρουσιακή. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα δεσµό που ήταν και
παραµένει σηµαντικός και για τα δύο µέρη, παρά τις προκλήσεις που αναδύονται
µε αυξηµένη συχνότητα279.
Οι σχέσεις της Τουρκίας µε το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ δεν ήταν εύκολες καθόσον
η τουρκική πολιτική είχε τη δικής της «ατζέντα», η οποία, µετά τον Ψυχρό Πόλεµο
παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις από αυτήν του ΝΑΤΟ και αυτή η κατάσταση

277 Το δόγµα Davutoğlu, το οποίο κατά γενική οµολογία δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένα

σχέδιο άσκησης ηγεµονικής πολιτικής της Τουρκίας µε κύριους αποδέκτες τα κράτη της εγγύς
περιφέρειάς της, είχε ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. Σύµφωνα µε τον Νίκο Ραπτόπουλο είχε
κατασκευαστεί σε αποστειρωµένες συνθήκες εργαστηρίου και δεν είχε προβλέψει τις λαϊκές
εξεγέρσεις, ανατροπές καθεστώτων, οι οποίες αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά του κυκεώνα
που ακολούθησε και ονοµάστηκε Αραβική Άνοιξη.
278 Ραπτόπουλος Νικόλαος, Οι επιπτώσεις της «Συριακής Άνοιξης» στη µεσανατολική

πολιτική της κυβέρνησης AKP. Ηµερίδα Α∆ΙΣΠΟ, 2012 (Ραπτόπουλος Νικόλαος 2012)
279 Τζιάρρας Ζήνων, Η Τουρκία ως «τρίτος πόλος» στην Μέση Ανατολή: Οι διεθνείς

ανακατατάξεις και η ∆ύση, Foreign Affairs
http://www.foreignaffairs.gr (Τζιάρρας Ζήνων 2016)

Hellenic

Edition,

2016.

∆ιαθέσιµο

στο
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διευρύνεται διαρκώς από την άνοδο του Erdogan και των ισλαµιστών του AKP,
στην εξουσία280.
Η Τουρκία υπό το πρίσµα της νταβουτογλιάνης θεώρησης της εξωτερικής
της πολιτικής και εµφορούµενη από έναν ανοιχτό αναθεωρητισµό, εφαρµοσµένη
µεγαλοµανία και πρόκληση αστάθειας, προσπαθεί να κερδίσει το ρόλο του
περιφερειακού ηγεµόνα στο υποσύστηµα της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής
Μεσογείου αγνοώντας όµως τη θεωρία του επιθετικού ρεαλισµού που υποστηρίζει
ότι, οι περιφερειακοί ηγεµόνες δηλαδή οι Μεγάλες ∆υνάµεις οι οποίες κυριαρχούν
σε ένα υποσύστηµα δεν επιθυµούν συναδέλφους, έστω και εάν αυτοί
δραστηριοποιούνται σε ένα άλλο υποσύστηµα281. Βέβαια, τα κράτη ενίοτε αγνοούν
τον άναρχο κόσµο µέσα στον οποίο λειτουργούν, επιλέγοντας αντ’ αυτού να
ακολουθήσουν στρατηγικές οι οποίες αντιφάσκουν προς τη λογική της ισορροπίας
ισχύος282. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ δείχνουν σαφέστατα ενοχληµένες από τη
στάση και τους λεονταρισµούς της Άγκυρας, κυρίως όµως γιατί διαπιστώνουν,
ξανά µετά το 2003, ότι δεν µπορούν να υπολογίζουν στη βοήθεια τους σε µία
κρίσιµη στιγµή.
Αδιαµφισβήτητα, οι σχέσεις αυτές βρίσκονται σε καινούργιο σταυροδρόµι,
ως αποτέλεσµα των κρίσεων που εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή από το
ξέσπασµα των αραβικών εξεγέρσεων, την κλιµάκωσή τους µε την επιδείνωση του
συριακού πολέµου και την ανάδυση του Ισλαµικού Κράτους. Πιο συγκεκριµένα,
φαίνεται ότι η περιπλοκότητα της συριακής κρίσης εκφράζει και αποκρυσταλλώνει
ολοένα και περισσότερο τη διάσταση των συµφερόντων που υπάρχει µεταξύ
Τουρκίας και ∆ύσης, ενώ η Τουρκία βρίσκεται όσο ποτέ άλλοτε αντιµέτωπη µε µια
πολυεπίπεδη κρίση ταυτότητας που οφείλεται σε διάφορους εσωτερικούς και
εξωτερικούς παράγοντες283. Τα προαναφερόµενα γεγονότα, θα µπορούσε να
ειπωθεί ότι, λειτούργησαν ως δράση που παρήγαγε την αντίδραση της Τουρκίας
280 Λίτσας Σπυρίδων, ∆ύσκολοι καιροί για λέοντες, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 9/11/2014 ∆ιαθέσιµο στο
http://www.dimokratianews.gr
281 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, Αθήνα, Εκδόσεις:
η
Ποιότητα, 6 Έκδοση 2011, σ.102
282 Στον ίδιο, σ.774
283 Τζιάρρας Ζήνων, Η Τουρκία ως «τρίτος πόλος» στην Μέση Ανατολή: Οι διεθνείς

ανακατατάξεις και η ∆ύση, Foreign Affairs
http://www.foreignaffairs.gr (Τζιάρρας Ζήνων 2016)
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και από καλοταϊσµένη γάτα που όλοι ή περισσότεροι ήθελαν να χαϊδέψουν
µετατράπηκε σε τίγρη σε κλουβί284.
Καθώς η συριακή κρίση µετατρεπόταν σε έναν πόλεµο δια αντιπροσώπων
σε πολλά µέτωπα, κατέστη αναγκαίο για την Άγκυρα να ανταλλάξει τη διεκδικητική
και ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική της µε την «επιστροφή» της προς τη ∆ύση
αναζητώντας την υποστήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Παρόλα αυτά, η ανάδυση
του ΙSIS και οι διαφορές για το ζήτηµα της Συρίας έφεραν την Τουρκία για µια
ακόµη φορά σε αντιπαράθεση µε τα δυτικά συµφέροντα. Επί της ουσίας, η
Τουρκία ενίοτε κλιµακώνει τη σύγκρουση ή υποσκάπτει διεθνείς προσπάθειες για
συµβιβασµό στη Συρία. Η αµφιλεγόµενη στάση της προς το Ισλαµικό Κράτος, η
κατάρριψη του ρώσικου Su-24 τον Νοέµβριο του 2015 καθώς και ο βοµβαρδισµός
της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG, συνιστούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα
αυτής της στάσης285.
Ιδιαίτερα στη περίπτωση της κατάρριψης του ρωσικού Su-24, η Τουρκία
φλέρταρε ανοιχτά µε µια συνολική απορύθµιση του διεθνούς συστήµατος, αφού η
συγκεκριµένη

ενέργεια

µόνο

ως

απόγειο

ανορθολογισµού

µπορεί

να

χαρακτηριστεί. Επιδιώκοντας να εµπλέξει το σύνολο της Βορειοατλαντικής
Συµµαχίας σε µία διαδικασία υψηλής τριβής µε τη Μόσχα. Οι ΗΠΑ όµως έδειξαν το
δρόµο, µέσα από το εξαιρετικής διπλωµατικής ευφυΐας µήνυµα του Προέδρου
Obama των διµερών διαβουλεύσεων Άγκυρας µε τη Μόσχα, µία ενέργεια που
κατέστησε σαφές στον Erdogan ότι το ΝΑΤΟ δεν θα εµπλακεί στο τέλµα που
δηµιούργησε η ίδια η Τουρκία µε την ενέργειά της286.
Τον Απρίλιο του 2016, ο Erdogan διακήρυξε ότι η Τουρκία χρειάζεται
περισσότερους φίλους και απαιτείται να µειώσει τον αριθµό των εχθρών της. Η
δηµόσια υποχώρηση των εντάσεων της Τουρκίας µε τη Ρωσία και το Ισραήλ
προσέδωσαν αξιοπιστία σε αυτή την ανάγνωση. Ωστόσο η αφήγηση αυτή δεν
284 Τζιάρρας Ζήνων, Η Τουρκία και η «νέα» Ανατολική Μεσόγειος,7/7/2016. ∆ιαθέσιµο στο

http://www.liberal.gr/arthro/63205/amyna--diplomatia/2016/H-tourkia-kai-i-isonneasin-anatolikimesogeios.html
285 Τζιάρρας Ζήνων, Η Τουρκία ως «τρίτος πόλος» στην Μέση Ανατολή: Οι διεθνείς

ανακατατάξεις και η ∆ύση, Foreign Affairs Hellenic Edition, 2016
286

Λίτσας Σπυρίδων, Οι ρωσοτουρκικές σχέσεις στο ναδίρ, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
29/11/2015.∆ιαθέσιµο στο http://www.dimokratianews.gr/content/56019/oi-rosotoyrkikes-sheseissto-nadir
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διατηρήθηκε για πολύ, καθώς µετά την αποτυχηµένη απόπειρα πραξικοπήµατος
την 15 Ιουλίου, η Τουρκία άρχισε να επικρίνει δηµοσίως αυτό που είδε, ως ∆υτική
απάθεια προς τα προβλήµατα της Άγκυρας. Επιπλέον, η Τουρκία διεξάγει την
επιχείρηση «Ασπίδα του Ευφράτη», στο βόρειο τµήµα της Συρίας, η οποία
στοχεύει να εκδιώξει το ISIS από τις παραµεθόριες περιοχές και να αποτρέψει τις
σχετιζόµενες µε το Κουρδικό Εργατικό Κόµµα (PKK) Μονάδες Προστασίας του
Κουρδικού Λαού (YPG) από το να αποκτήσουν τον έλεγχο εκείνης της περιοχής.
Επίσης επιδιώκει σε οποιαδήποτε επιχείρηση απελευθέρωση της Μοσούλης από
το ISIS. Όλες αυτές οι ενέργειες καταδεικνύουν ότι, η Τουρκία ούτε µειώνει το
µέγεθος των φιλοδοξιών της εξωτερικής της πολιτικής, ούτε χρησιµοποιεί έναν
συµφιλιωτικό τόνο, όταν τα εθνικά συµφέροντά της απειλούνται. Άλλωστε η
δήλωση Erdogan για ένα προληπτικό δόγµα ασφαλείας δείχνει αυτή τη τάση287.
Από την άλλη, οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν παύουν µεν να θεωρούν την
Τουρκία κοµβικό κράτος και απαραίτητο σύµµαχο, ωστόσο δεν προσέφεραν σε
καµία στιγµή την στήριξη που ζητάει η Τουρκία και έµειναν αταλάντευτες στις
θέσεις τους για τους Κούρδους της Συρίας, καθώς το δόγµα της Υψηλής
Στρατηγικής των ΗΠΑ προάγει δράσεις οικονοµίας κλίµακας, µέρος των οποίων
είναι οι “proxy collisions” (συγκρούσεις δια αντιπροσώπων)288.
Τα σηµεία τριβής µεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας προκαλούν αλλεπάλληλους
τριγµούς στις σχέσεις των δύο χωρών. Η στρατιωτική στήριξη που παρέχουν οι
ΗΠΑ στους Κούρδους της Συρίας προκαλεί διαρκείς εντάσεις µεταξύ της
Ουάσιγκτον και της Άγκυρας. Η Τουρκία, επί της ουσίας, φοβάται ότι η αµερικανική
στήριξη στους Κούρδους της Συρίας θα τους επιτρέψει να επεκτείνουν την επιρροή
τους στη βόρεια Συρία και παράλληλα θα τροφοδοτήσει τις φιλοδοξίες των
Κούρδων στο εσωτερικό της Τουρκίας. Τα προβλήµατα εντοπίζονται γεωγραφικά
στην επαρχία του Χαλεπίου, στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, σε µία ζώνη 98
χιλιοµέτρων και η οποία ελέγχεται από τις εναποµείνασες δυνάµεις του Ισλαµικού
Κράτους και από ένα µείγµα Τουρκοµάνων και διάφορων αντικαθεστωτικών
287 Dalay Galip, Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας µετά την Αραβική Άνοιξη: Πως η Άγκυρα

έφθασε να υιοθετήσει µια πολιτική επιλεγµένων εµπλοκών, Foreign Affairs Hellenic Edition,
26/11/2016 ∆ιαθέσιµο στο http://www.foreignaffairs.gr/articles/71073/galip-dalay/i-eksoteriki-politikitis-toyrkias-meta-tin-arabiki-anoiksi (Dalay Galip 2016)
288 Λίτσας Σπυρίδων, Ο τρίτος κύκλος της Αραβικής Άνοιξης, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 22/6/2014.
∆ιαθέσιµο στο http://www.dimokratianews.gr
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οµάδων. Το όλο ζήτηµα είναι ποιές δυνάµεις θα καλύψουν το κενό που θα
δηµιουργηθεί εφόσον υποχωρήσει το Ισλαµικό Κράτος. Η τουρκική πλευρά έχει
θέσει ως κόκκινη γραµµή να µην περάσει η περιοχή αυτή στον έλεγχο των
Κούρδων της Συρίας και για αυτό το λόγο έχει προτείνει τη δηµιουργία µίας ζώνης
ασφαλείας βάθους µέχρι και 40 χιλιοµέτρων εντός της Συρίας. Οι ΗΠΑ, από την
άλλη, θεωρούν ιδιαίτερα αξιόµαχους τους Κούρδους στον πόλεµο κατά του
Ισλαµικού Κράτους και τους παρέχουν την στήριξη τους, ενώ δεν επιθυµούν την
δηµιουργία ζώνης ασφαλείας γιατί κάτι τέτοιο θα απαιτούσε χερσαίες δυνάµεις και
την µόνιµη παρουσία τους289.
Τον τελευταίο καιρό στις Ηνωµένες Πολιτείες επανέρχεται συχνά το
ερώτηµα κατά πόσο η Τουρκία αποτελεί αξιόπιστο σύµµαχο. Το ερώτηµα τέθηκε
εκ νέου υπό την µορφή ναι ή όχι από την αµερικανική δεξαµενή σκέψης German
Marshall Fund. Το όχι υποστήριξε ο ειδικός συνεργάτης του ινστιτούτου Michael
Leigh, εξαιτίας της οπορτουνιστικής, όπως την χαρακτηρίζει, συµπεριφοράς της
τουρκικής κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, η οποία ξεκίνησε τελευταία να
επαναπροσεγγίζει την ∆ύση επειδή αισθάνεται ότι έχει αποµονωθεί. Το ναι
υποστήριξε ο πρώην αµερικανός πρέσβης στην Τουρκία Francis Ricciardone, ο
οποίος θέλησε περισσότερο να καθησυχάσει λέγοντας ότι, παρά τις όποιες
διαφωνίες προκύπτουν κατά καιρούς, αρκεί το γεγονός ότι η Τουρκία αποτελεί
κράτος - µέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο έχει αποδείξει ότι αντέχει στο χρόνο και στις
περιστασιακές διαφοροποιήσεις των µελών του290.
Συνοψίζοντας, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η σηµερινή εξωτερική πολιτική
της Τουρκίας καθοδηγείται από ανησυχίες για την ασφάλεια της και επικεντρώνεται
σε ad-hoc συµµαχίες σε κάθε ζήτηµα. Η διευθέτηση των ανησυχιών της για την
ασφάλεια λόγω των περιφερειακών κρίσεων έχει γίνει πρωταρχικός στόχος της
εξωτερικής της πολιτικής. Στο θέµα βέβαια της Συρίας είναι εµφανής η στρατηγική
της Τουρκίας περί εφαρµογής µιας ενεργητικής πολιτικής που στέλνει µηνύµατα

289 ΓΕΕΘΑ-Πανεπιστήµιο Μακεδονίας: Έδρα Θουκυδίδης, Οι εξελίξεις στο διεθνή περίγυρο

της χώρας, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2016. ∆ιαθέσιµο στο http://www.geetha.mil.gr/media/pdfarxeia/pamak/2016/20160309.pdf (ΓΕΕΘΑ- Πανεπιστήµιο Μακεδονίας:Έδρα Θουκυδίδης 2016)
290 Ricciardone Francis & Leigh Michael, The issue: Is Turkey a reliable U.S ally?, The
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ισχύος, προκειµένου να καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε λύση στην περιοχή
οφείλει να την συµπεριλάβει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων.

6.6

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

6.6.1 Η Υψηλή Στρατηγική του Ισραήλ
Το γεγονός ότι ένα µικρό κράτος, όπως το Ισραήλ, βάσει απτών
αντικειµενικών κριτηρίων (συνδυασµός πληθυσµού και εγχώριου ακαθάριστου
προϊόντος) κατάφερε να επιβιώσει σε ένα εχθρικό περιβάλλον αντιµετωπίζοντας
συµµετρικές και ασύµµετρες απειλές αλλά και το ότι µπορεί να επηρεάζει σε
κάποιο βαθµό, αν και όχι αποφασιστικό, τα δρώµενα στο παγκόσµιο περιβάλλον
καταδεικνύει ότι η υψηλή του στρατηγική είναι επιτυχηµένη.
Η υψηλή στρατηγική του Ισραήλ έχει ως πρωταρχικό της στόχο τη
διατήρηση του status quo µέσω της προβολής µιας ισχυρής και «ενεργητικής»
αµυντικής στάσης, καθώς ο πόλεµος αποτέλεσε για το Ισραήλ το εργαλείο της
επίτευξης της βασικής επιδίωξής του, της επιβίωσης σε µία «δύσκολη γειτονιά»
απέναντι σε υπέρτερους – λαµβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά και δηµογραφικά
δεδοµένα - εχθρούς που επιθυµούν την εξόντωσή του291. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα το Ισραήλ να βλέπει τη διεθνή πολιτική υπό το πρίσµα του ρεαλισµού.
Επιπλέον, η υψηλή στρατηγική του και συνεπώς το αµυντικό του δόγµα είναι
συνυφασµένο µε την Ανατολική Μεσόγειο την οποία θεωρεί ως αναντικατάστατο
πυλώνα για την επιβίωση του εβραϊκού έθνους. Μία θέση που ξεπροβάλλει
ξεκάθαρα στα γραπτά και τις σκέψεις του ιδρυτή του κράτους David Ben-Gurion,
καθώς η Μεσόγειος αποτελεί τον οµφάλιο λώρο µε τη ∆ύση ενώ παράλληλα
προσδίδει το απαραίτητο στρατηγικό βάθος στο Ισραήλ σε περίπτωση
σύγκρουσης µε τους εχθρούς του. Ο Edward Luttwak διατυπώνοντας τη
ζωτικότητα της Ανατολικής Μεσογείου για το εβραϊκό κράτος αναφέρει «ο έλεγχος
της Ανατολικής Μεσογείου από µη φιλικές χώρες προς το Ισραήλ είναι
ασυµβίβαστος µε την επιβίωσή του»292.
291 Hinnebush A. Raymond & Ehteshami Anoushiravan, The Foreign policies of Middle East

States; Identity and foreign policy in the Middle East, May/June 2002. ∆ιαθέσιµο στο
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2002-05-01/foreign-policies-middle-easternstates-identity-and-foreign-policy ( Hinnebush Raymond & Anoushiravan Ehteshami 2002)
292 Ευριβιάδης Μάριος, Τριπλή ευκαιρία για Ελλάδα και Κύπρο: Η µεταπολεµική σηµασία της
Μεσογείου και το νέο στρατηγικό περιβάλλον (Ευριβιάδης Μάριος 2013)
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Στο πλαίσιο αυτό, υπό το πρίσµα των πρόσφατων ανακαλύψεων των
κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο που δηµιουργεί ένα νέο
πεδίο κοινών συµφερόντων και λαµβάνοντας υπόψη τις νέο – οθωµανικές βλέψεις
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να αναζητηθεί η αιτιατή
συνάφεια της στρατηγικής συµµαχίας του Ισραήλ µε την Ελλάδα και τη Κύπρο293.
∆ύο κράτη που το Ισραήλ τα βλέπει ως τη διέξοδο, το «άνοιγµα» από την
αποµόνωση από τη ∆ύση που του εξασφαλίζει το αναγκαίο στρατηγικό βάθος
καθώς και την ασφάλεια των θαλασσίων οδών της Ανατολικής Μεσογείου.
Άλλωστε σύµφωνα µε τον Ben-Gurion «αν το Ισραήλ δεν έχει σχέση µε τους
αµέσως γείτονες, πρέπει να αναζητήσει τη φιλία στους γείτονες των γειτόνων
του»294.
Οι απειλές από ισραηλινής πλευράς έχουν αξιολογηθεί/ταξινοµηθεί σε τρία
επίπεδα: α) το εσωτερικό, που αφορά τη διαµάχη Ισραήλ – Παλαιστίνης β) το
εγγύς που αφορά τα όµορα αραβικά κράτη (Συρία, Ιορδανία) και γ) το ευρύτερο,
που αφορά το Ιράν και το Ιράκ. Το κάθε επίπεδο παρουσιάζει διαφορετικές
εντάσεις, δυναµικές και πιέσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ και είναι
αλληλοτροφοδοτούµενα295. Η εξωτερική του πολιτική παρουσιάζει διαχρονικά µια
εξαιρετική σταθερότητα και διαµορφώνεται τόσο από τις απαιτήσεις της εθνικής
ασφάλειας όσο και από τα διλήµµατα ασφαλείας που εγείρει η αραβοϊσραηλινή
διαµάχη. Θα µπορούσε να ειπωθεί όµως ότι αυτή µοιάζει εγκλωβισµένη από το
παλαιστινιακό ζήτηµα, γεγονός που διαµορφώνει σε µεγάλο βαθµό τη γενική
εικόνα του Ισραήλ στη διεθνοπολιτική αρένα και ιδιαίτερα τις σχέσεις του µε τις
ΗΠΑ αλλά και τον αραβικό κόσµο296.
∆εδοµένης της έντασης και της έκτασης των απειλών η υψηλή στρατηγική
του Ισραήλ χαρακτηρίζεται πολυδιάστατη, υπό την έννοια ότι εκµεταλλεύεται όλες
293 Ο Seth Gropsey στις 03 Ιουλίου 2013, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να υποστηρίξουν τη

συνεχώς αναβαθµιζόµενη περιφερειακή συνεργασία µεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην
Ανατολική Μεσόγειο. Για περισσότερες λεπτοµέρειες στο Seth Gropsey, Will U.S chose the right
side the Mediterranean?. ∆ιαθέσιµο στο https://hudson.org/research/9659-will-u-s-choose-the-rightside-in-the-eastern-mediterranean (Gropsey Seth 2013)
294 Menashri David, Iran, Israel and the Middle East conflict 1, 8 August 2006, σ.109.
∆ιαθέσιµο στο http://dx.doi.org/10.1080/13537120500381901 (Menashri David 2006)
295 Στο ίδιο
296 Hinnebush A. Raymond & Ehteshami Anoushiravan, The Foreign policies of Middle East
States, Lynne Riener Pyblishers,2002, σ.119-121
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τις δυνατότητες που του παρέχει το άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστηµα σε
έναν κόσµο αλληλεξάρτησης. Χρησιµοποιώντας τόσο την στρατηγική της
εσωτερικής εξισορρόπησης αναβαθµίζοντας τις αµυντικές του ικανότητες µε την
εντατικοποίηση της εκµετάλλευσης των εγχώριων παραγόντων ισχύος µε στόχο
την προβολή µιας αποτρεπτικής συµβατικής και πυρηνικής ισχύος, όσο και της
εξωτερικής εξισορρόπησης εκµεταλλευόµενο τις αδυναµίες, αντιθέσεις και
φιλοδοξίες των Αράβων αντιπάλων του, αποτρέποντας ένα ενιαίο µέτωπο
εναντίον του.
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, η στρατηγική του Ισραήλ απέναντι
στις Μεγάλες ∆υνάµεις µπορεί να χαρακτηριστεί ως ευέλικτη, καθώς επέλεξε τη
στρατηγική της σύµπλευσης µε εκείνη την µεγάλη δύναµη που του εξασφάλιζε τα
µεγαλύτερα οφέλη, αναλόγως της επικρατούσας διεθνοπολιτικής καταστάσεως και
της ισορροπίας ισχύος297.
6.6.2 Η «ειδική» σχέση ΗΠΑ - Ισραήλ
Στην παγκόσµια ιστορία των ∆ιεθνών Σχέσεων έχουν καταγραφεί αρκετές
«ειδικές σχέσεις» µεταξύ των κρατών, µία τέτοια σχέση είναι χωρίς αµφιβολία,
αυτή µεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου το Ισραήλ
λειτούργησε ως ασφαλής σύµµαχος για την ανάσχεση της διείσδυσης και
επέκτασης των Σοβιετικών στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο η υποστήριξη που
παρείχαν κατά καιρούς οι ΗΠΑ στο Ισραήλ περιέπλεξε περισσότερο τις σχέσεις
τους µε τον αραβικό κόσµο.
Το Ισραήλ σε πολλά γεωπολιτικά «αφηγήµατα», χαρακτηρίζεται ως κράτος
«φιλικό» και κράτος «κλειδί» για την προώθηση των αµερικανικών συµφερόντων
στη Μέση Ανατολή και τον έλεγχο των κρατών, στα οποία βρίσκονται τα 2/3 των

297 Στα πρώτα βήµατα του το Ισραήλ στρέφεται προς την Μεγάλη Βρετανία, στην συνέχεια
προς τις ΗΠΑ, αλλά η συντηρητική στάση του Προέδρου Τρούµαν, το εξαναγκάζει να αναζητήσει
άλλον προστάτη. Από το 1950 έως το 1967 το Ισραήλ αποκτά γαλλικό προσανατολισµό. Η
αποτυχία της εκστρατείας του Σινά κάνει τους Ισραηλινούς να συνειδητοποιήσουν ότι οι
ευρωπαϊκές δυνάµεις είναι ανεπαρκείς να τους υποστηρίζουν απέναντι στη γεωπολιτική υπεροχή
των Αράβων, η οποία απορρέει από την συµµαχία τους µε τη Σοβιετική ένωση, και πλέον
αντιλαµβάνονται ότι καµία χώρα πλην των ΗΠΑ δεν θα µπορούσε να τους βοηθήσει προκειµένου
να αποκαταστήσουν την ισορροπία ισχύος. Με τη λήξη του Πολέµου των Έξι Ηµερών του 1967,
λήγει οριστικά η συµµαχία µε τη Γαλλία του Ντε Γκολ και κάπως έτσι αρχίζει η «ειδική» σχέση µε τις
ΗΠΑ.
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παγκόσµιων αποθεµάτων πετρελαίου298. Η ακλόνητη δε δέσµευση των ΗΠΑ για
την ασφάλεια και την ευηµερία του Ισραήλ καθώς και η αναβάθµιση του ρόλου του
για την εξασφάλιση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, περιγράφεται στην
Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια των ΗΠΑ, όπως αυτή διατυπώθηκε το
Φεβρουάριο του 2015299.
Παρόλα αυτά το Ισραήλ διατηρεί αρκετά µεγάλο βαθµό ελευθερίας κινήσεων
ως προς την ανάπτυξη µίας ανεξάρτητης πολιτικής, καθόσον ως ένας δυτικού
προσανατολισµού θύλακας στρατιωτικής και πολιτικής µεσολάβησης στη Μέση
Ανατολή300 σε συνδυασµό µε τη συνέργεια του ισχυρού εβραϊκού λόµπι301,
καταφέρνει να προωθεί τα συµφέροντά του εκµεταλλευόµενο όλα τα παράθυρα
ευκαιριών που ανοίγονται και χωρίς πολλές φορές την συγκατάθεση των
Ηνωµένων Πολιτειών ακόµα και σε βάρος των συµφερόντων τους. Σύµφωνα δε,
µε τους Jonh Mearsheimer και Stephen Walt, η συµπεριφορά του Ισραήλ µόνο
πιστό σύµµαχο δεν θυµίζει302, αφού παρουσιάζεται ως ο πλέον ανεξάρτητος από
τους περιφερειακούς δρώντες της Ανατολικής Μεσογείου και συχνά λειτουργεί
ανεξάρτητα, «σύροντας από τη µύτη τις ΗΠΑ303».

298 Κιούση ∆ήµητρα, Η στρατηγική του Χένρυ Κίσινγκερ στη Μέση Ανατολή, Κέντρο Μελέτης

Μεσογειακής – Μεσανατολικής Πολιτικής και πολιτισµού (ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π), 2014.
299 NSS 2015, σ.26. ∆ιαθέσιµο http://nssarchive.us
300 Blackwill Robert & Slocombe Walter, Israel : A strategic asset for the Unites States,
Washington Institute, November 2011. ∆ιαθέσιµο στο http://www.washingtoninstitute.org/policyanalysis/view/israel-a-strategic-asset-for-the-united-states (Robert D. Blackwill & Walter B.
Slocombe 2011)
301 Όσον αφορά το εβραϊκό λόµπι αποτελεί µία οµάδα ειδικών συµφερόντων που µέσα από

διάφορες δράσεις και δραστηριότητες προσπαθεί να επιτύχει τον προσανατολισµό της
Αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής προς µία συγκεκριµένη κατεύθυνση. Κατά τη γνώµη του
γράφοντος, σίγουρα το εβραϊκό λόµπι είναι ισχυρό και ασκεί κάποιο βαθµό επιρροής στην
εξωτερική πολιτική και στα θεσµικά όργανα των ΗΠΑ, αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από τις
θεωρίες συνωµοσίας που εξυφαίνονται και σύµφωνα µε τις οποίες οι Σιωνιστές επιδιώκουν την
παγκόσµια κυριαρχία και αποφασίζουν µε αδιαφανείς διαδικασίες για το µέλλον του κόσµου, για το
µέλλον των κρατών, για την ειρήνη και τον πόλεµο. Περισσότερες λεπτοµέρειες για το εβραϊκό
λόµπι και την Αµερικανική εξωτερική πολιτική στο Mearsheimer John & Walt Stephen, The Israel
Lobby and U.S foreign policy
302 Το Ισραήλ παρέχει ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία στην Κίνα και τη Ρωσία, ενώ

συνεργάζεται στον τοµέα της ενέργειας µε τη Ρωσία για την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων
υδρογονανθράκων του. Επίσης παλαιότερα, το Ισραήλ είχε επιδοθεί σε επιχειρήσεις κατασκοπείας,
µε πιο γνωστές τις υποθέσεις του Τζόναθαν Πόλαρντ που υπέκλεψε µεγάλες ποσότητες
απόρρητου υλικού των ΗΠΑ για τους Ισραηλινούς τη δεκαετία του 80 και του Λάρι Φράκλιν,
αξιωµατούχου του Πενταγώνου που έδωσε πληροφορίες σε Ισραηλινό διπλωµάτη.
303 Mearsheimer John & Walt Stephen, The Israel Lobby and U.S foreign policy,2006.

∆ιαθέσιµο στο http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/IsraelLobby.pdf (J Mearsheimer - S. Walt
2006)
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Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους αποδέχονται την ανεξάρτητη πολιτική του
Ισραήλ στη περίπτωση που αντιλαµβάνονται ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο τα ζωτικά
τους συµφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ενώ όταν
τίθενται ζητήµατα αλλαγής του υφιστάµενου status quo, η δράση του Ισραήλ είναι
περιορισµένη. Θα µπορούσε να ειπωθεί, ότι η ειδική σχέση µεταξύ τους είναι
απόρροια των ειδικών συνθηκών της Μέσης Ανατολής304.
Κατά την περίοδο Obama, η στρατηγική που ακολούθησαν οι Ηνωµένες
Πολιτείες απέναντι στον εταίρο τους και η γενικότερη πολιτική που ακολούθησαν οι
ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, δηµιούργησαν ένα κλίµα δυσφορίας και δυσαρέσκειας
στην ισραηλινή πλευρά. Οι σχέσεις µεταξύ Obama και Netanyahu δεν ήταν και οι
καλύτερες305. Η δυσαρέσκεια της ισραηλινής κυβέρνησης προς τις ΗΠΑ, την
προαναφερόµενη περίοδο µπορεί να εστιαστεί κατά κύριο λόγο σε τρία σηµαντικά
ζητήµατα για την ασφάλεια και τα ζωτικά συµφέροντα του Ισραήλ: α) στο
Παλαιστινιακό ζήτηµα β) στη διένεξη µε την Τουρκία γ) στο πυρηνικό πρόγραµµα
του Ιράν και δ) Η προ ολίγων ηµερών αποχή των ΗΠΑ από την ψηφοφορία του
Συµβουλίου Ασφαλείας εναντίον του εποικισµού της ∆υτικής όχθης από το Ισραήλ
µε ψήφους 14-0.
Η κυβέρνηση Obama, λαµβάνοντας υπόψη ότι σε µεγάλο ποσοστό η
δυσαρέσκεια έναντι της Ουάσιγκτον στους κόλπους του αραβικού κόσµου,
οφείλεται στην πολιτική της τελευταίας σχετικά µε το Παλαιστινιακό ζήτηµα,
επεδίωξε τη στρατηγική των ίσων αποστάσεων προς το Ισραήλ και τους
Παλαιστίνιους. Το µεγαλύτερο λάθος του Obama, επισηµαίνουν οι περισσότεροι
µελετητές, ήταν η εστίασή του στο µη ρεαλιστικό αίτηµα για πλήρες πάγωµα των
εποικιστικών δραστηριοτήτων στα κατεχόµενα εδάφη. Αυτή η δέσµευση,
υποστηρίζουν πως οδήγησε τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Mahmud Abbas µακριά από
το τραπέζι των διαπραγµατεύσεων – δεδοµένου ότι δεν µπορούσε να αποδεχτεί
κάτι λιγότερο από αυτό που ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ζητήσει από τους
304 Rodman David, Patron –client dynamics: Mapping the American-Israeli relationship, 11
April 2007,σ. 34-39. ∆ιαθέσιµο στο http://dx.doi.org/10.1080/13537129708719466 (Rodman David
2007)
305 Ο Barry Rubin επισηµαίνει ότι «πως για πρώτη φορά για πάνω από µια δεκαετία, οι
Ισραηλινοί ηγέτες και όχι µόνο ο Netanyahu, αντιλαµβάνονται ότι η χώρα δεν µπορεί να στηρίζεται
στην προστασία των Ηνωµένων Πολιτειών» Rubin Barry,Israel’s situation, strategy in Obama’s
second term,The Jerusalem Post, 11/11/2012. ∆ιαθέσιµο στο http://www.jpost.com/Opinion (Rubin
Barry 2012)
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Ισραηλινούς – και στη συνέχεια η µη επίτευξη των δεδηλωµένων στόχων, στη
µείωση της αξιοπιστίας των ΗΠΑ, ως διαµεσολαβητή. Έτσι, η προσπάθεια του
Obama που θεωρούσε ότι ο περιορισµός της εποικιστικής δραστηριότητας θα
βελτίωνε το περιβάλλον των διαπραγµατεύσεων και θα µείωνε τη δυσπιστία των
Παλαιστινίων απέναντι στις προθέσεις των Ισραηλινών,

306

δεν επέφερε τα

επιθυµητά αποτελέσµατα, καθόσον οι προθέσεις και ιδιαίτερα των Μεγάλων
∆υνάµεων

θα

πρέπει

να

µετουσιώνονται

σε

πράξεις,

προκειµένου

να

αναδεικνύεται η αποφασιστικότητα και η βούλησή τους.
Από την άλλη, η οµιλία του Obama στο Κάιρο το 2009, απευθυνόταν
αποκλειστικά στους Άραβες, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια της ισραηλινής
κοινής γνώµης, τη µείωση της ειρηνευτικής διπλωµατίας του Αµερικανού
Προέδρου, καθώς και της επιρροής του στον Netanyahu, ο οποίος χρησιµοποίησε
το επιχείρηµα της «µη στήριξης» των Ηνωµένων Πολιτειών, προκειµένου να
προωθήσει δικά του ιδεολογικοπολιτικά οφέλη στο εσωτερικό της χώρας του307.
Όσον αφορά την αντιπαλότητα της Τουρκίας και του Ισραήλ που
επακολούθησε των γεγονότων του στολίσκου της Γάζας, οι Ηνωµένες Πολιτείες
υπό το πρίσµα των συµφερόντων τους στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική
Μεσόγειο, επιδιώκουν αν όχι την επαναπροσέγγιση, τουλάχιστον την άµβλυνση
των διαφορών των δύο συµµάχων τους, λειτουργώντας επί της ουσίας ως
υπερπόντιος εξισορροπιστής. Το Ισραήλ δεδοµένης της ανάγκης της βελτίωσης
των σχέσεων µε τις ΗΠΑ, παραχώρησε µία διπλωµατική νίκη στην Τουρκία αλλά
οι ανορθολογικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς έχουν καταστήσει πολιτικά
δύσκολη για τις Ηνωµένες Πολιτείες οποιαδήποτε προσπάθεια προώθησης
στρατηγικής συνεργασίας µε τη Τουρκία, χωρίς να φαίνεται ότι «θυσιάζει» τις
Αµερικανό-ισραηλινές σχέσεις308. Βέβαια, για το Ισραήλ η Τουρκία συνιστά έναν
αναξιόπιστο εταίρο, λόγω των δεδοµένων ηγεµονικών φιλοδοξιών της στην
Ανατολική Μεσόγειο που αποτελεί ζωτικό χώρο του Ισραήλ, γι’ αυτό και οι σχέσεις
306 Indyk Martin, Lieberthal Kenneth & O’Hanlon Michael, Αξιολογώντας την εξωτερική

πολιτική του Μπαράκ Οµπάµα: Ένας προοδευτικός πραγµατιστής προσπαθεί να αλλάξει την
ιστορία, Foreign Affairs the Hellenic Edition, 2012
307 Στο ίδιο
308 The U.S role in warming Israeli-Turkish relations, Stratfor Analysis, 28 March

2013.∆ιαθέσιµο
στο
(Stratfor Analysis 2013)

https://www.stratfor.com/analysis/us-role-warming-israeli-turkish-relations
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τους - παρά τις όποιες προσπάθειες επαναπροσέγγισης πραγµατοποιούνται
τελευταία – παρουσιάζουν µια αργή και «ψυχρή οµαλοποίηση» και γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι δεν έχουν την ένταση και την εγκαρδιότητα των προηγούµενων
ετών309.
Το τρίτο σηµείο τριβής µεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ αφορά το πυρηνικό
πρόγραµµα του Ιράν και της θεώρησης του Ισραήλ ότι συνιστά σοβαρό κίνδυνο
για την ασφάλειά του αλλά ακόµα και για την ίδια του την ύπαρξη, ιδιαίτερα µετά
την προσέγγιση ΗΠΑ και Ιράν τον Ιούλιο του 2015 και της συµφωνίας που αυξάνει
τη διεθνή εποπτεία στο πυρηνικό του πρόγραµµα µε αντάλλαγµα τη σταδιακή
άρση των διεθνών κυρώσεων κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης310. Το δίληµµα
ασφαλείας του Ισραήλ είναι διττό. Από τη µία, εάν θα συµπλεύσει µε τα
αποτελέσµατα των διπλωµατικών διαδικασιών της ∆ύσης που επιτρέπουν στο
Ιράν να διατηρήσει µέρος της πυρηνικής του τεχνολογίας ή από την άλλη θα
επιλέξει τη χρήση σκληρής ισχύος – λειτουργώντας για µία ακόµη φορά
ανεξάρτητα – για την άρση οποιαδήποτε πιθανότητας ανάπτυξης πυρηνικών
όπλων από την Τεχεράνη, µε κίνδυνο την αποµόνωσή του.
Ο George Friedman, µε αφορµή τη διάσταση απόψεων ως προς το αν
πρέπει να γίνει επίθεση στο Ιράν για την ακύρωση των πυρηνικών του φιλοδοξιών
µεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, αναφέρει ότι σε τελική ανάλυση η πολεµική ρητορική του
Ισραήλ είναι χρήσιµη για την Ουάσιγκτον που επιθυµεί να περιορίσει και να
αποµονώσει το Ιράν311. Από την άλλη, ο Mearsheimer µιλώντας για την ιρανική
απειλή επισηµαίνει ότι : α) η ενίσχυση του Ιράν οφείλεται στη λανθασµένη πολιτική
των ΗΠΑ στο Ιράκ και την ενίσχυση του ισλαµικού σιιτισµού β) το Ιράν δεν διαθέτει
συµβατικές δυνάµεις που να αποτελούν φόβητρο για τους γείτονες του γ) αν τυχόν
επιχειρήσει να κατακτήσει γειτονικό έδαφος οι ΗΠΑ θα επέµβουν άµεσα για να το
εµποδίσουν και δ) τα πυρηνικά του όπλα έχουν µικρή επιθετική δυνατότητα και
309 Μπαλτζώης Ιωάννης, Ισραήλ και Τουρκία σε ψυχρή και αργή οµαλοποίηση – ποτέ δεν θα
γίνουν όπως πριν, 7 Νοεµβρίου 2016. ∆ιαθέσιµο στο http://www.liberal.gr (Μπαλτζώης Ιωάννης
2016)
310 Pagliarulo Diego, The Middle East and America’s quest for the new grand strategy, E -

International Relations, 9 October 2016 ∆ιαθέσιµο στο http://www.e-ir.info/2016/10/09/the-middleeast-obama-and-americas-quest-for-a-new-grand-strategy/ (Pagliarulo Diego 2016)
311 Friedman George, War and bluff: Iran, Israel and the Unites States, Stratfor, Washington

DC, 11 September 2012 ∆ιαθέσιµο στο ttps://www.stratfor.com/weekly/war-and-bluff-iran-israeland-united-states (Friedman George 2016)
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δεν θα µπορούσαν να ανεβάσουν το Ιράν στον «θρόνο» της Μέσης Ανατολής,
παράλληλα δε αντί-ηγεµονική συσπείρωση των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της
Σαουδικής Αραβίας δεν θα άφηναν πολλά περιθώρια για την επιτυχία ενός
πιθανού ιρανικού περιφερειακού ηγεµονισµού312.
Όσον αφορά στο θέµα της αποχής των Ηνωµένων Πολιτειών από την
ψηφοφορία του Συµβουλίου Ασφαλείας, επιτρέποντας σε αυτή να λάβει θεσµική
υπόσταση, ο Σπύρος Λίτσας313 αναφέρει : α) η απόφαση αυτή είναι σηµειολογικού
περιεχοµένου που επιθυµεί να καταδείξει τη βαρύτητα του διεθνούς δικαίου, αλλά
δεν µπορεί να τροποποιήσει το υφιστάµενο status quo στην περιοχή. Άλλωστε,
µπροστά στα ρεαλιστικά δεδοµένα της διεθνοπολιτικής πραγµατικότητας οι
κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν παίζουν µεγάλο ρόλο παρά µόνο εξυπηρετούν
τα συµφέροντα των ισχυρών, κάτι που αποτυπώνεται µε τον καλύτερο τρόπο και
από τον Θουκυδίδη «Προβάλετε αρχές δικαιοσύνης οι οποίες δεν εµπόδισαν ποτέ
κανέναν όταν του παρουσιάστηκε η ευκαιρία να αποκτήσει κάτι µε τη βία, να το
κάµει δικό του και όχι να προτιµήσει τη δικαιοσύνη314». β) Η απόφαση των ΗΠΑ
έχει ως στόχο τη δηµιουργία εντυπώσεων υπέρ της κυβέρνησης Obama ,
εξυπηρετώντας ίσως την υστεροφηµία του, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν
µεταβάλει την υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στο Ισραήλ. Καθώς η υψηλή
στρατηγική των ΗΠΑ δεν είναι προσωποπαγής και λειτουργεί µε αποκλειστικό
κριτήριο το εθνικό συµφέρον, αυτό που µεταβάλλεται κάθε φορά είναι οι επιλογές
της εκάστοτε κυβέρνησης.
Συνοψίζοντας, θα µπορούσε θα ειπωθεί ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, την
περίοδο της προεδρίας Obama δεν ήταν και οι καλύτερες, παρόλα αυτά η «ειδική»
σχέση µεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ που ξεκίνησε πριν τέσσερις δεκαετίες και
σφυρηλατήθηκε σε δύσκολες περιόδους, παραµένει σταθερή, ακλόνητη αλλά και
ενισχύεται, όπως καταδεικνύει η πρόσφατη συµφωνία µεταξύ των δύο χώρων, για
παροχή

Αµερικανικής

στρατιωτικής βοήθειας

ύψους

38

δισεκατοµµυρίων

312 John J Mearsheimer, America Unhinged, The National Interest, Number 129, Jan/ Feb
2014,σ.19
313 Λίτσας Σπυρίδων, Ηνωµένα Έθνη και Παλαιστινιακό Ζήτηµα, 29 ∆εκεµβρίου 2016
∆ιαθέσιµο στο http://www.capital.gr/story/3180086 (Λίτσας Σπυρίδων 2016)
314 Θουκυδίδου Ιστορίαι,Α, 76
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δολαρίων στο Ισραήλ315 για την επόµενη δεκαετία, τη µεγαλύτερη συµφωνία
αµυντικής βοήθειας που έχουν συνάψει οι ΗΠΑ µέχρι σήµερα. Άλλωστε µετά την
πτώση του Mubarak στην Αίγυπτο αλλά και λαµβάνοντας υπόψη τον
ανορθολογισµό της Τουρκίας στην περιοχή, το Ισραήλ φαίνεται ως ο πλέον
αξιόµαχος και ισχυρός σύµµαχος των ΗΠΑ στο γεωγραφικό υποσύστηµα της
Μέσης Ανατολής και της Ανατολής Μεσογείου.

315 Συµφωνία µαµούθ ΗΠΑ και Ισραήλ για στρατιωτική βοήθεια, Άρθρο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 15

Σεπτεµβρίου 2016 ∆ιαθέσιµο στο http://www.kathimerini.gr (Συµφωνία µαµούθ ΗΠΑ και Ισραήλ για
στρατιωτική βοήθεια 15 Σεπτεµβρίου 2016)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
7.1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΕΝΑ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ
Η Μεσόγειος θάλασσα έχει έναν διαχρονικό κυρίαρχο ρόλο στη
διαµόρφωση των διεθνών σχέσεων, καθώς από τις πρώτες στιγµές της
ανθρώπινης

ιστορίας

µέχρι

σήµερα

βρίσκεται

στο

επίκεντρο

γεγονότων

παγκόσµιας εµβέλειας. Αποτελώντας γεωστρατηγικό σταυροδρόµι τριών ηπείρων,
υπήρξε ανέκαθεν χώρος ζωτικών συµφερόντων των εκάστοτε Μεγάλων
∆υνάµεων, ενώ παράλληλα αποτέλεσε τον πυρήνα γεωπολιτικών θεωριών που
επιχειρούν να ερµηνεύσουν την αέναη αντιπαλότητα και τον ανταγωνισµό ισχύος
των Μεγάλων ∆υνάµεων.
Το τέλος του Ψυχρού Πολέµου και ο κατακερµατισµός της Σοβιετικής
Ένωσης που σηµατοδότησαν την κατάρρευση της διπολικής δοµής του διεθνούς
συστήµατος,

αποτέλεσαν

τον

προάγγελο

των

πολιτικών

εξελίξεων

και

ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, δηµιουργώντας ένα κενό ισχύος που
οδήγησε στην αδήριτη ανάγκη επαναπροσδιορισµού της στρατηγικής των
Μεγάλων ∆υνάµεων καθώς και των κρατών που συνθέτουν το γεωγραφικό
µωσαϊκό της περιοχής
Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε µία σειρά σηµαντικών ζητηµάτων της
διεθνούς πολιτικής σκηνής που εξελίσσονται στην περιοχή όπως, ο αιµατηρός
εµφύλιος στη Συρία, οι επιπτώσεις της «Αραβικής Άνοιξης», οι ηγεµονικές
επιδιώξεις της Τουρκίας µε βάση το «νέο – οθωµανικό δόγµα», το Κυπριακό και
Παλαιστινιακό ζήτηµα, συντείνουν στη βεβαιότητα ότι η υπόψη περιοχή και στο
εγγύς µέλλον θα αποτελέσει πεδίο αντιπαλότητας και ανταγωνισµού ισχύος τόσο
µεταξύ των περιφερειακών όσο και µεταξύ των υπερπόντιων δρώντων του
διεθνούς συστήµατος.
Τη γεωοικονοµική αξία της Μεσογείου ενισχύει η ιδιότητά της, ως ένας
εξαιρετικά πολυσύχναστος θαλάσσιος διάδροµος για τη διεξαγωγή του διεθνούς
εµπορίου, ο καθοριστικός της ρόλος στη διακίνηση των ενεργειακών πόρων σε
παγκόσµιο επίπεδο, καθώς και το γεγονός ότι αποτελεί ένα πολλά υποσχόµενο
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πεδίο εξόρυξης υδρογονανθράκων, έναν κρυµµένο θησαυρό που διαφύλαττε για
πολλά χρόνια στο βυθό της.
Η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου συνιστά χώρο αλληλεπίδρασης µίας
πολυπληθούς κοινότητας κρατών µε σηµαντικά διαφοροποιηµένη πολιτισµική
αντίληψη, ενώ παράλληλα αποτελεί έναν ενεργειακό ασκό του Αιόλου,
απελευθερώνοντας θεµιτές και αθέµιτες φιλοδοξίες και οδηγώντας σε εντάσεις και
συγκρούσεις.
Οι γεωπολιτικές αυτές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο εξαναγκάζουν
τους διεθνείς δρώντες να αναπροσαρµόσουν και να επανεξετάσουν τις
στρατηγικές τους ακολουθώντας διαφορετικές ή και σε ορισµένες περιπτώσεις
κοινές

προσεγγίσεις,

προκειµένου

να

διατηρήσουν,

επαυξήσουν

ή

µεγιστοποιήσουν την ισχύ τους, κατά περίπτωση. Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο
Παναγιώτης Κονδύλης, οι Μεγάλες ∆υνάµεις «…συναντώνται ως φίλοι ή ως εχθροί
και αλλάζουν φίλους και εχθρούς ανάλογα µε τις ανάγκες του αγώνα για την
αυτοσυντήρησή τους και τη διεύρυνση της ισχύος τους316».

7.2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Ο ρόλος της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι διττός. Αφορά αφενός

το δίκτυο υφιστάµενων και σχεδιαζόµενων αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου
που καταλήγουν στην Ανατολική Μεσόγειο, αφετέρου τον πρόσφατο εντοπισµό
κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή, που η κατάλληλη αξιοποίηση τους
µπορεί να οδηγήσει στην ενεργειακή «επιβίωση» της Ευρώπης.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι ενεργειακοί πόροι αποτελούν παράγοντα ισχύος
των κρατών και σύµφωνα µε τους Nye και Keohane παράγοντες οικονοµικής
ισχύος317. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος αυτών και ο αγώνας για να τους αποκτήσουν ή
να

τους

διατηρήσουν

επηρεάζει

το

αίσθηµα

ασφαλείας

των

κρατών,

ενδυναµώνοντας ή αποδυναµώνοντας τα και γεννούν ανταγωνισµούς µεταξύ τους.

316 Κονδύλης Παναγιώτης, Ισχύς και Απόφαση, Αθήνα, Εκδόσεις: Θεµέλιο, σ.213 (Κονδύλης

Παναγιώτης 1991)
317 Σύµφωνα µε τους Nye και Keohane στο έργο τους «Power and Interdependence», η ισχύς

κατηγοριοποιείται σε στρατιωτική, οικονοµική, πολιτική και θεσµική. Η ιεράρχησή τους είναι
αντίστοιχη της σειράς αναγραφής τους. (Nye, Keohane 2001).
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Η ενεργειακή πολιτική που ακολουθούν τα κράτη και συγκεκριµένα το
κοµµάτι της ενεργειακής ασφάλειας αποτελεί µία ιδιαίτερη πτυχή των διεθνών
σχέσεων.

Ιδιαίτερα,

η

χρήση

υδρογονανθράκων,

δηµιουργεί

µία

σχέση

αλληλεξάρτησης µεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι η ενεργειακή πολιτική
συνιστά αναπόσπαστο κοµµάτι της εξωτερικής πολιτικής των κρατών.
Τα νέα δεδοµένα των ενεργειακών εξελίξεων αναδεικνύουν το ρόλο της
Ανατολικής Μεσογείου ως δυνητικό ενεργειακό τροφοδότη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συµβάλλοντας στην ενεργειακή της απεξάρτηση από τη Ρωσία.
Ταυτόχρονα συντελούν στην οικονοµική σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής
και κατ’ επέκταση στην παγκόσµια και περιφερειακή ενεργειακή σταθερότητα.
Η ανακάλυψη των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική
Μεσόγειο δηµιουργεί αυτόµατα το ερώτηµα εάν συνιστούν ευλογία ή κατάρα. Η
απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα είναι δύσκολη δεδοµένου ότι η περιοχή
χαρακτηρίζεται από εξαιρετική πολιτική αστάθεια και αρκετά από τα υφιστάµενα ή
πιθανά προς εκµετάλλευση κοιτάσµατα βρίσκονται είτε εντός αµφισβητούµενων
είτε εντός οριοθετηµένων θαλασσίων ζωνών δύο ή περισσοτέρων κρατών. Εν
κατακλείδι, τα κράτη της µεσογειακής λεκάνης βάσει των ενεργειακών εξελίξεων
έχουν να αντιµετωπίσουν µία σειρά από αναδυόµενες προκλήσεις τόσο στον
ενεργειακό όσο και στον διπλωµατικό τοµέα στη συνεχή και ατέρµονη προσπάθεια
ικανοποίησης των εθνικών τους συµφερόντων.
Ο Obama στο κείµενο της Εθνικής Στρατηγικής του 2015, στην ενότητα της
Μέσης Ανατολής, θέτει ως έναν από τους βασικούς στόχους, την εξασφάλιση της
ελεύθερης και απρόσκοπτης ενέργειας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το ότι η
Ανατολική Μεσόγειος συνιστά σηµείο κατάληξης ενός µεγάλου δικτύου διακίνησης
ενεργειακών πόρων, τη καθιστά αυτόµατα περιοχή υψηλής στρατηγικής σηµασίας
για τα αµερικανικά συµφέροντα.

7.3

∆ΟΓΜΑ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ»
Στην σύγχρονη ιστορία κανείς άλλος κρατικός δρώντας δεν έχει συµβάλλει

τόσο καθοριστικά στη διαµόρφωση του διεθνούς περιβάλλοντος – σε τόσο
σύντοµο χρονικό διάστηµα από την ίδρυση του- όσο οι ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα
κανείς άλλος δεν έχει παρουσιάσει τέτοια αµφιταλάντευση από τη συµµετοχή του
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σε αυτό, έχοντας διαδραµατίσει διαχρονικά έναν παράδοξο ρόλο, ο οποίος
χαρακτηρίζεται από εναλλασσόµενες περιόδους διεθνούς παρεµβατισµού και
ιδιότυπου αποµονωτισµού.
Η υψηλή τους στρατηγική και η εξωτερική τους πολιτική έχει διαχρονικά
δοµηθεί σε µία αντίληψη µανιχαϊστικού τύπου µε βάση την οποία, οι αµερικανικές
αρχές και ιδεώδη είναι αυταπόδεικτα πανανθρώπινα, εδράζονται στο ύψιστο
επίπεδο και η διάδοσή τους αποτελεί µια ανατεθείσα ιεραποστολικού χαρακτήρα
αποστολή για το καλό της ανθρωπότητας.
Το τέλος του Ψυχρού Πολέµου και η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης
σηµατοδότησαν το πέρας της διπολικής δοµής και την ανάδειξη των Ηνωµένων
Πολιτειών, ως µίας κυρίαρχης υπερδύναµης, καθώς σύµφωνα µε τον Joseph Nye
«το διεθνές σύστηµα δεν δοµείτο σε µία ισορροπία δυνάµεων αλλά γύρω από την
αµερικανική ηγεµονία318». Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι ΗΠΑ παρά το
γεγονός ότι είχαν επιτύχει τους στόχους τους σε µεγάλο βαθµό, βρέθηκαν
εγκλωβισµένες στη διατήρηση της ηγεµονικής τους θέσης. Το τροµοκρατικό
χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου, το πρώτο πλήγµα στην «καρδιά του ηγεµόνα» σε
συνδυασµό µε τις µεταβολές του παγκόσµιου συσχετισµού ισχύος που έλαβαν
χώρα στη διεθνοπολιτική αρένα σήµαναν και το τέλος της ηγεµονικής εποχής των
ΗΠΑ.
Σε αυτό το πολυσχιδές διεθνές περιβάλλον οι Ηνωµένες Πολιτείες έχοντας
τον πρωταγωνιστικό ρόλο βρέθηκαν αντιµέτωπες µε παλιές και νέες απειλές, τόσο
στον τοµέα της ασφάλειας όσο και στο οικονοµικό πεδίο, αλλά και µε καινούργια
διλήµµατα ασφαλείας - τα οποία θέτουν τις χώρες σε αβεβαιότητα και καχυποψία δηµιουργώντας την αδήριτη ανάγκη υιοθέτησης από µέρους τους νέων πολιτικών
και στρατηγικών µε στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας του διεθνούς
συστήµατος καθώς και την αποφυγή νέων συγκρούσεων και τριβών.
Με αυτή την πραγµατικότητα βρέθηκε αντιµέτωπος ο Πρόεδρος Obama, ο
οποίος στην προεκλογική του εκστρατεία υποσχέθηκε µία νέα προσέγγιση της
στρατιωτικής εµπλοκής στο εξωτερικό, µε στοχευµένες δράσεις, σαφείς στόχους
και στρατηγικές εξόδου. Η νέα αυτή προσέγγιση, σε αντίθεση µε των προκατόχων
318 Nye Joseph, Το παράδοξο της αµερικανικής δύναµης, Αθήνα, Εκδόσεις: Παπαζήσης,
2003, σ.35
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του, δεν περιελάµβανε καµία µεγάλη στρατιωτική φιλοδοξία, καµία σύγκρουση
αορίστου χρόνου και κανένα αφελές όνειρο επανασύστασης/επαναδηµιουργίας
νέων κρατών σε απόσταση µισής υφηλίου µακριά319.
Το δόγµα Obama, το δόγµα της «στρατηγικής υποµονής», όπως
αποκαλείται από πολλούς µελετητές προσπαθεί να διαµορφώσει µία νέα
φιλελεύθερη παγκόσµια τάξη µε τις Ηνωµένες Πολιτείες σε παγκόσµιο ηγετικό
ρόλο σε ένα κονσέρτο µεγάλων δυνάµεων, κατανέµοντας τις ευθύνες και τα βάρη
και σε άλλους (συµµάχους / εταίρους) καθώς επιµένει ότι οι ΗΠΑ δεν µπορούν
από µόνες τους να επιτύχουν τους µεγάλους στόχους320. Αναγνωρίζει το
πεπερασµένο των αµερικανικών πόρων, καθιστώντας σαφές ότι τα εργαλεία
ισχύος των ΗΠΑ είναι περιορισµένα και δεν µπορούν να εφαρµοστούν παντού και
σε κάθε περίπτωση. ∆ίνει έµφαση στους διεθνούς οργανισµούς και το διεθνές
δίκαιο σε µία ρασιοναλιστικού τύπου προσέγγιση κατά Martin Wight, ενώ
επιφυλάσσει τον πρωταρχικό ρόλο στην τέχνη της διπλωµατίας - µέσω της οποίας
αναπαράγεται η καλή θέληση των κρατών και αυξάνεται η εµπιστοσύνη µεταξύ
τους – για την επίλυση των σηµαντικών παγκόσµιων προβληµάτων αλλά και τον
περιορισµό

του

πολεµικού

φαινοµένου,

καταφεύγοντας

στη

χρήση

της

στρατιωτικής ισχύος, µόνο όταν κρίνεται αναγκαίο και εξυπηρετεί τα εθνικά
συµφέροντα και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα υπόλοιπα εργαλεία πίεσης.
Η αµερικανική στρατηγική της υποµονής και της επιµονής κατά άλλους, δεν
υποκαθιστά τη δηµιουργία των γεγονότων, καθώς οι Ηνωµένες Πολιτείες
επεµβαίνουν στην τροχιά της εξέλιξής τους, όποτε κριθεί απαραίτητο. Η υπόψη
στρατηγική δεν διαµορφώνεται µε όρους ηθικής και αλτρουισµού, αλλά µε
ορθολογικούς όρους συσχέτισης µέσων και στόχων. Υπό το πρίσµα του
επιθετικού ρεαλισµού του Mearsheimer, η αµερικανική υψηλή στρατηγική της
περιόδου Obama, αποτελεί ένα είδος «υπολογισµένης επιθετικότητας321», η οποία
θέτει µία οροφή στον τρόπο δράσης µε βάση τον ορθολογισµό και τη σχέση
319 Waldman Paul, Back to Iraq but Obama’s way, Washington Post, 8 August 2014 ∆ιαθέσιµο

στο https://www.washingtonpost.com/blogs/plum-line/wp/2014/08/08/back-to-iraq-but-obamas-way
(Waldman Paul 2014)
320 E j Dionne Jr, The Obama doctrine in action, Washington Post, 16 April 2009 ∆ιαθέσιµο

στο
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/15/AR2009041502902.html
(E.J Dionne Jr 2009)
321 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων ∆υνάµεων, Αθήνα, Εκδόσεις:
η
Ποιότητα, 6 Έκδοση 2011, σ.93
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κόστους – οφέλους, προκειµένου να αποφεύγεται η εµπλοκή σε µία σύγκρουση
από την οποία εκ των πραγµάτων είναι δύσκολο να εξέλθει νικητής, ή δεν
εξυπηρετούνται τα ζωτικά συµφέροντα της υπερδύναµης.

7.4

Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Παρά τη µετατόπιση του βάρους της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στη ΝΑ
Ασία322, η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου διατηρεί τη στρατηγική της σηµασία
για την υπερδύναµη. Σε αυτό το διαρκώς µεταβαλλόµενο και πολυσύνθετο
περιβάλλον επιχειρήθηκε άλλωστε η µεταστροφή της αµερικανικής υψηλής
στρατηγικής από την σκληρή ισχύ του Bush και των νέο-συντηρητικών που
οδήγησε σε τραγικά αποτελέσµατα και έπληξε ανεπανόρθωτα το κύρος της
υπερδύναµης στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, στον συνδυασµό της ήπιας και της
σκληρής ισχύος και την ανάδειξη των Ηνωµένων Πολιτειών ως «έξυπνης
δύναµης» του Obama, ακολουθώντας πιστά τη ρήση του καγκελαρίου Bismarck
ότι «οι έξυπνοι άνθρωποι µαθαίνουν από τα λάθη τους».
Η εµπλοκή των ΗΠΑ στη Λιβύη καθώς και η αποστολή ειδικών δυνάµεων
για την εξολόθρευση του Osama bin Laden το ίδιο έτος στο Πακιστάν, αποτελέσαν
δείγµατα γραφής αποτελεσµατικότητας στη σύνθετη λειτουργία της ήπιας και
σκληρής ισχύος, καταδεικνύοντας ότι ο Obama παρουσιάζεται προοδευτικός όπου
είναι δυνατόν αλλά και πραγµατιστής µε ρεαλιστική σκέψη και ορθολογική κλίση,
όπου και όταν απαιτείται323. Εγκαταλείποντας την νέο- συντηρητική προσέγγιση
της εξωτερικής πολιτικής του προκατόχου του προς όφελος µιας πιο ευέλικτης,

322 Η ανοδική πορεία της Κίνας που δύναται να µεταβάλλει τον «χαρακτήρα του διεθνούς

συστήµατος» σύµφωνα µε τους σχεδιαστές της αµερικανικής υψηλής στρατηγικής οδηγεί – όπως
ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Οµπάµα το Νοέµβριο του 2011 – σε στροφή της αµερικάνικης εξωτερικής
πολιτικής προς το µέτωπο του Ειρηνικού γνωστό και ως «Pacific Pivot», γεγονός που όπως είναι
φυσικό θα αποβεί σε βάρος της παρουσίας των ΗΠΑ σε άλλες περιοχές. Με βάση αυτή την
αντίληψη η αµερικανική στρατηγική στην Ασία εστιάζεται στη δηµιουργία ενός άξονα συµµάχων
που θα λειτουργήσουν µε τη σειρά τους ως πυρήνας εξισορρόπησης της κινεζικής ισχύος. Για
περισσότερες λεπτοµέρειες στο Manyin Mark, Pivot to the Pacific? The Obama administration’s
“rebalancing” toward Asia, Congressional Research Service, 28 March 2012 ∆ιαθέσιµο στο
https://fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf (Manyin Mark 2012)
323 Indyk Martin, Lieberthal Kenneth & O’Hanlon Michael, Αξιολογώντας την εξωτερική

πολιτική του Μπαράκ Οµπάµα: Ένας προοδευτικός πραγµατιστής προσπαθεί να αλλάξει την
ιστορία, Foreign Affairs the Hellenic Edition, 2012
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ρεαλιστικής και ισορροπηµένης πολιτικής, η οποία αφήνει ένα µικρότερο και
λιγότερο αυταρχικό αποτύπωµα στον µουσουλµανικό κόσµο324.
Η αντιµετώπιση του Ισλαµικού Κράτους στη Συρία, συµπυκνώνει το
συνολικό στρατηγικό όραµα της διακυβέρνησης Obama: µία πολυµερής
προσέγγιση, αποφυγή ανάπτυξης χερσαίων δυνάµεων στο εξωτερικό, χρήση
διπλωµατίας, µια ιδιότυπη προτίµηση στις επιχειρήσεις από αέρος αλλά και στις
έµµεσες µεθόδους (drones), αλλά και την ενίσχυση της δυνατότητας των τοπικών
εταίρων για ανάληψη δράσης και πρωτοβουλιών (πόλεµος δια αντιπροσώπων)325.
Στους επικριτές του Obama που θεωρούν ότι η αναφερόµενη στρατηγική
υποβάθµισε το ρόλο της Αµερικής ως «κυρίαρχης στρατιωτικής υπερδύναµης»,
παρουσιάζοντας µία εικόνα της ως δυνητικά απρόθυµης ή ακόµη και ανίκανης να
συνεχίσει αυτό το ρόλο326, αλλά και προκειµένου να συνάγουµε ασφαλέστερα
συµπεράσµατα για την αποτελεσµατικότητα της υπόψη στρατηγικής κρίνεται
σκόπιµο να αντιπαραθέσουµε το υποθετικό σενάριο της αντίστοιχης στρατηγικής
του γερουσιαστή Mc Cain327, εάν είχε εκλεγεί αντί του Obama. Χρησιµοποιώντας
λοιπόν ως κριτήριο, τις θέσεις του εν λόγω γερουσιαστή για την αποχώρηση των
αµερικανικών στρατευµάτων από το Ιράκ και την κριτική του για το πυρηνικό
πρόγραµµα της Τεχεράνης, πιθανότατα οι Ηνωµένες Πολιτείες θα είχαν εµπλακεί
σε έναν ακόµη πόλεµο στο συριακό έδαφος, χωρίς καλά – καλά να έχουν
επουλώσει τις πληγές του Ιράκ και του Αφγανιστάν, αυξάνοντας: α) τις εκφάνσεις
αντιαµερικανισµού στον µουσουλµανικό κόσµο β) τις τριβές λόγω της εµπλοκής
και της συµµετοχής και άλλων διεθνών δρώντων και γ) τη δυσφορία στο
εσωτερικό, µε αποτέλεσµα η υπερδύναµη να απολέσει σηµαντικό κεφάλαιο τόσο
διεθνούς όσο και εσωτερικής νοµιµοποίησης.

324 Stevenson Jonathan, Echoes of gunfire: bin Laden, the U.S and the Greater Middle East,
01 June 2011. ∆ιαθέσιµο στο https://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2011-2760
(Stevenson Jonathan 2011)
325 Pagliarulo Diego, The Middle East and America’s quest for the new grand strategy, E -

International Relations, 9 October 2016
326 Holmes Kim & Carafano James, Defining the Obama doctrine, its pitfalls, and how to avoid

them, 1 September 2010 ∆ιαθέσιµο στο http://www.heritage.org/research/reports/2010/08/definingthe-obama-doctrine-its-pitfalls-and-how-to-avoid-them (Holmes Kim & Carafano James 2010)
327 Allin H Danna, Obama and the Middle East: The politics, strategies and difficulties of

American restart, 15 December 2014, σ.165-184 ∆ιαθέσιµο στο http://www.tandfonline.com (Allin
H. Dana 2014)
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Η στρατηγική του Obama παρουσιάζοντας µικρότερη τάση από αυτές των
προκατόχων του στο να ατενίζουν κάθε εξωτερική πολιτική πρόκληση ως αιτία
στρατιωτικής αντίδρασης, προέκρινε επανειληµµένα τις διπλωµατικές λύσεις έναντι
των στρατιωτικών, όπως στην περίπτωση της συµφωνίας για τα πυρηνικά του
Ιράν, το Παλαιστινιακό ζήτηµα και τα ανοίγµατα του στον αραβικό κόσµο, χωρίς
όµως αυτό απαραίτητα να σηµαίνει ότι η χρήση των εργαλείων της διπλωµατίας
υπήρξε πάντοτε επιτυχής. Σύµφωνα δε µε τον Kissinger, η Αµερικανική πολιτική
στην προσπάθειά της να πλαισιώσει τα κίνητρα όλων των πλευρών στη Μέση
Ανατολή έχει καταλήξει τελικά στα πρόθυρα του να χάσει την ικανότητα να
διαµορφώνει τα γεγονότα εκεί328.
Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική
Μεσόγειο την παρούσα περίοδο οµοιάζει τηρουµένων των αναλογιών µε τη
Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, όπως την περιγράφει κατά έξοχο τρόπο ο Edward
Luttwak στο βιβλίο του «Η υψηλή στρατηγική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας».
Συγκεκριµένα αναφέρει: «η µεγαλοφυΐα της Βυζαντινής Υψηλής Στρατηγικής
έγκειται στην µετατροπή της ύπαρξης πολλών εχθρών, σε βυζαντινό πλεονέκτηµα,
ενεργοποιώντας τη χρησιµότητα της διπλωµατίας, της απάτης, της δωροδοκίας και
της θρησκείας, προκειµένου να κάνει τους εχθρούς να πολεµούν ο ένας τον άλλον,
εκτός από το να πολεµούν την ίδια τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία329». Επίσης η
Αµερικάνικη υψηλή στρατηγική παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά µε την υψηλή
στρατηγική της Σπάρτης που εφάρµοσε ο Χείλων ο Λακεδαιµόνιος προκειµένου να
διατηρήσει και σταθεροποιήσει την ηγεµονία της Λακεδαίµονας στον ελλαδικό
χώρο, και η οποία εδραζόταν σε πέντε πυλώνες: α) την καλλιέργεια της διεθνούς
εικόνας της Σπάρτης ως νόµιµου ηγεµόνα της Πελοποννήσου και εν συνεχεία
ολόκληρης της Ελλάδος (διεθνή νοµιµοποίηση) β) τη διατήρηση ισχυρών ενόπλων
δυνάµεων και την προβολή ισχύος γ) της σφυρηλάτηση µιας µόνιµης διακρατικής
συµµαχίας υπό τον έλεγχο της Σπάρτης (διπλωµατία) δ) τη διαµόρφωση διεθνούς
περιβάλλοντος µέσω ανατροπής καθεστώτων µη φιλικών προς αυτή και ε)

328 Kissinger Henry, A path out of the Middle East Collapse, The Wall Street Journal, 16

October 2015 ∆ιαθέσιµο στο
collapse (Kissinger Henry 2015)

http://www.wsj.com/article_email/a-path-out-of-the-middle-east-

329 Luttwak Edward, Η υψηλή στρατηγική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Αθήνα,
Εκδόσεις:Τουρίκη,2009, σ.498 (Luttwak Edward 2009)
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τελειοποίηση του κοινωνικοπολιτικού συστήµατος της (εσωτερική νοµιµοποίηση,
οικονοµία)330.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Στο έργο του “The American Commonwealth” που κυκλοφόρησε το 1927, ο
λόρδος James Bryce, πρέσβης του Ηνωµένου Βασιλείου στις ΗΠΑ από 1907 έως
το 1923 γράφει µία εξαιρετικά εύστροφη αστοχία: «ο ρόλος της εξωτερικής
πολιτικής των ΗΠΑ θυµίζει τις περιγραφές των ταξιδιωτών στην Ιρλανδία σχετικά
µε τα τοπικά φίδια, δεν υπάρχουν φίδια στην Ιρλανδία!». Πολλές δεκαετίες
αργότερα τα φίδια συνεχίζουν να µην υφίστανται στις καταπράσινες πεδιάδες της
ιρλανδικής νήσου, αλλά η βαρύτητα των αποφάσεων των ΗΠΑ σε επίπεδο
εξωτερικής πολιτικής επηρεάζει το σύνολο του διεθνούς συστήµατος331.
Επί της ουσίας, οι ΗΠΑ και ιδιαίτερα µετά την κατάρρευση του διπολισµού
λειτουργούσαν ως «Γολιάθ» της εξωτερικής πολιτικής καθώς κανείς άλλος δεν
επρόκειτο να το κάνει ή δεν ήταν διατεθειµένος να αναλάβει το βαρύ φορτίο. Όµως
τα τελευταία χρόνια η υπερδύναµη ακολούθησε επί προεδρίας Obama µια
διαφορετική προσέγγιση στην υψηλή της στρατηγική - απαλλαγµένη από κάποια
ενδεχόµενη συµπαντική βούληση ή θεόσταλτη επιταγή- που δεν λειτουργεί µε
ηθικό-κανονιστικά κίνητρα αλλά εθνικού συµφέροντος και διαµορφώνεται από έναν
επιχειρησιακό ορθολογισµό που παραπέµπει στην αντικειµενική σύνδεση µέσων
και στόχων.
Για να ηγηθούν οι Ηνωµένες Πολιτείες τον 21ο αιώνα θα πρέπει να µάθουν
να αναγνωρίζουν τον κόσµο εκτός των συνόρων τους, να ακούν τις γνώµες τρίτων,
να δρουν από κοινού µε άλλα έθνη και να συνηθίζουν πρώτα να πείθουν παρά να
απειλούν332. Άλλωστε σύµφωνα µε τον Αµερικάνο Πρόεδρο, το κρίσιµο ερώτηµα
που τίθεται δεν είναι εάν η Αµερική θα ηγηθεί στην παγκόσµια προσπάθεια για την
αντιµετώπιση των απειλών, αλλά ο τρόπος που θα ηγηθεί.

330 Κολιόπουλος Κωνσταντίνος, Η υψηλή στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης (750-192 π.Χ),
Βάρη, Εκδόσεις: Ποιότητα, 2011, σ.123 (Κολιόπουλος Κωνσταντίνος 2011)
331 Λίτσας Σπυρίδων, Ο ρόλος της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ!. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 18 Ιουνίου
2015 ∆ιαθέσιµο στο http://www.dimokratianews.gr (Λίτσας Σπυρίδων 2015)
332 Wills Garry, The bully of the free world, Foreign Affairs, March/April 1999 ∆ιαθέσιµο στο
https://www.foreignaffairs.com/articles/1999-03-01/bully-free-world (Wills Garry 1999)
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