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ΣΥΝΟΨΗ
Το ΝΑΤΟ έδρασε και συνεχίζει να ενεργεί στο Αφγανιστάν ήδη από το 2002 με
την σύγκρουση να μεταλλάσσεται και περνά από διάφορα στάδια. Η σύγκρουση όμως
καθεαυτή μπορεί να χαρακτηριστεί και να προσδιοριστεί κάτω από δυο γενικούς
τίτλους, που περιγράφουν την μορφή και τις επιμέρους ενέργειες που αναλήφθηκαν. Οι
δύο αυτές μορφές επιχειρήσεων είναι οι επιχειρήσεις Εμπέδωσης της Ειρήνης
(Peacebuilding) και οι αντίστοιχες έναντι Ανταρτών (Counterinsurgency ή COIN). Ποιος
όμως ο ρόλος του ΝΑΤΟ ως φορέας υλοποίησης των παραπάνω επιχειρήσεων;
Για την προσέγγιση του ερωτήματος γίνεται αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο, μια
ιστορική αναδρομή της σύρραξης στην περιοχή, αναλύοντας τους λόγους που
οδήγησαν σε αυτή, καθώς περιγράφεται η μετάπτωση και η μετάλλαξη των
επιχειρήσεων σε βάθος χρόνου. Κατόπιν το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τις
επιχειρήσεις εμπέδωσης της ειρήνης, τα χαρακτηριστικά, τις αρχές και την εφαρμογή
τους στο Αφγανιστάν, ενώ το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στις επιχειρήσεις έναντι
ανταρτών και περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία τους. Τέλος στο τέταρτο
κεφάλαιο αναπτύσσονται τα συμπεράσματα από τη σύγκριση των δύο στρατηγικών,
συνεξετάζοντάς τες σαν να διεξάγονταν ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο ρόλος του ΝΑΤΟ σε αυτή τη
σύγκρουση ήταν να παρέχει τις απαιτούμενες στρατιωτικές δυνάμεις για την διεξαγωγή
των καθαρά στρατιωτικών επιχειρήσεων. Παρείχε δηλαδή το κομμάτι εκείνο της
σκληρής ισχύος που ήταν απαραίτητο αφενός για να εξουδετερωθούν οι τρομοκρατικές
και επαναστατικές δυνάμεις και αφετέρου για την εξασφάλιση ενός σταθερού και
ασφαλούς περιβάλλοντος. Ο ρόλος του λοιπόν ήταν αυτός του ενδιάμεσου κρίκου
μεταξύ των πολιτικών αποφάσεων και συμφωνιών από τη μία και της ουσιαστικής
πραγματοποίησης των στόχων από την άλλη, δηλαδή το αναγκαίο μέσο ή «εργαλείο»
που θα έφερνε σε πέρας την αποστολή.
Στο πλαίσιο αυτό η Συμμαχία ήταν ο εντολοδόχος μιας αποστολής που τα ΗΕ
ονομάζουν ως Επιχείρηση Εμπέδωσης της Ειρήνης. Για να εκτελέσει αυτή την
αποστολή το ΝΑΤΟ ανέπτυξε μια δική του στρατιωτική μέθοδο αντιμετώπισης του
προβλήματος την οποία ονόμασε ως επιχειρήσεις COIN. Αυτή ακριβώς είναι και η
σχέση μεταξύ των δύο μορφών επιχειρήσεων, ότι δηλαδή οι επιχειρήσεις COIN
αναπτύχθηκαν ως θεωρία για να απαντήσουν σε ένα κομμάτι των Επιχειρήσεων
Εμπέδωσης της Ειρήνης, αυτό που απαιτεί τη χρήση σκληρής ισχύος.
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“In the process we lost sight of one of the cardinal maxims of guerilla
warfare: the guerilla wins if he does not lose; the conventional army loses if it does
not win ”
Henry Kissinger (about the Vietnam War)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την μετάπτωση του διεθνούς
συστήματος από διπολικό σε μονοπολικό ή πολυπολικό, παρατηρήθηκε μια
παγκόσμια ανακατανομή ισχύος που δημιούργησε ή κατά άλλους απελευθέρωσε
δυνάμεις αποσταθεροποίησης και αναδιάταξης του παγκόσμιου status quo. Έτσι
εκδηλώθηκαν πολλά επαναστατικά κινήματα σε πολλές περιοχές σε όλη την
υφήλιο, κινήματα που κατά την προηγούμενη περίοδο δεν μπορούσαν να
εκφραστούν διότι είτε δεν έβρισκαν υποστηρικτές στη ψυχροπολεμική ισορροπία
είτε η υποστήριξή τους γινόταν με πολιτικοοικονομικούς όρους (από δυτικά ή
κομμουνιστικά συμφέροντα), υποδαυλίζοντας την αρχική έννοια απελευθέρωσης
που

τα

κινήματα

ανεξαρτητοποίησης

εξέφραζαν.
με

ένα

Ο

κοινό

συνδυασμός
υπόβαθρο

της

-κατά

ιδεολογίας

βάση

της

θρησκευτικό-

δημιούργησε, κατά συνέπεια, το απαραίτητο μείγμα για την επανεμφάνιση αυτών
των κινημάτων τα τελευταία χρόνια, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που πλέον η
ισορροπία εκφράζεται με διαφορετικούς όρους.
Η αδυναμία αντιμετώπισης της κατάστασης με όρους του παρελθόντος και
η κλιμάκωση της δραστηριότητας των επαναστάσεων αυτών οδήγησε τις δυτικές
κυρίως χώρες στο να ανατρέξουν στις εμπειρίες τους από την πρότερη περίοδο
και να αναθεωρήσουν τα δόγματα και τους κανόνες λειτουργίας μεταξύ άλλων και
των στρατιωτικών τους δυνάμεων, μία διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη
αφομοιώνοντας και τα μαθήματα των πιο πρόσφατων συρράξεων όπως του Ιράκ
και του Αφγανιστάν. Βεβαίως η αναδρομή σε αυτές τις εμπειρίες κατέδειξε την
εξέλιξη και μετάλλαξη των κινημάτων στο πέρασμα των χρόνων, την
προσαρμοστικότητά

τους

στην

αντίστοιχη

εποχή

και

αντίπαλο

και

τις

ανομοιογένειες που αυτά παρουσιάζουν συγκρινόμενα μεταξύ τους, αλλά
ταυτόχρονα ανέδειξε και τις κοινές βάσεις, την ομοιογενή στρατηγική και τον
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παρόμοιο τρόπο ενέργειας και λειτουργίας που εκδηλώνεται σε κάθε μία
περίπτωση ξεχωριστά.
Για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των επαναστάσεων και των
αντίστοιχων επιχειρήσεων καταστολής τους, μπορεί χρησιμοποιηθεί μια χρονική
κατηγοριοποίηση κάτω από τρείς κύριες περιόδους: την εποχή της βαρβαρότητας,
την μεταβατική εποχή και τέλος την εποχή του ιδεαλισμού ή της σύγχρονης
σκέψης. Η πρώτη περίοδος αφορά το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας,
από τα αρχαία χρόνια και εκτείνεται ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Χαρακτηρίζεται
από τη βιαιότητα των κινημάτων, την εδραίωση της ιδεολογίας τους στην
ανεξαρτητοποίηση και στην αποτίναξη του δυνάστη αλλά κυρίως από την
αντίστοιχη βιαιότητα των επιχειρήσεων καταστολής τους. Στην περίοδο αυτή, οι
ιδέες και τα ιδανικά της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν ακόμη
σε εμβρυακό στάδιο αλλά και η πληροφόρηση περιορισμένη, γεγονότα που
επέτρεπαν

στις

κυβερνήσεις

να

καταστέλλουν

οποιαδήποτε

προσπάθεια

ανατροπής τους με ωμή και σκληρή βία χωρίς να υπολογίζουν ούτε σε συνέπειες
αλλά ούτε και στη διεθνή κατακραυγή. Τα καθεστώτα λοιπόν, οδηγούμενα από
καθαρά ρεαλιστικά κριτήρια περί της ισχύος και των συμφερόντων τους,
ενεργούσαν με σκληρότητα και αποφασιστικότητα και μόνο εάν υπήρχαν άλλα
συμφέροντα προς τούτο, τα κινήματα ευοδώνονταν.
Η μεταβατική ενδιάμεση εποχή μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά από την
εποχή του μεσοπολέμου έως και το τέλος του ψυχρού πολέμου. Σε αυτή την
περίοδο, οι επαναστάσεις είναι εξίσου συχνές, το ιδεολογικό τους υπόβαθρο κοινό
με την προηγούμενη περίοδο αλλά ξεκινά πλέον να διαφέρει ο τρόπος
αντιμετώπισής τους. Τα καθεστώτα ή οι δυνάμεις που τα στηρίζουν, διακρίνουν σε
πολλές περιπτώσεις την αδυναμία τους ή την έλλειψη συμφέροντος στις συνεχείς
καταστολές

των

κινημάτων

και

αρχίζουν

να

παραχωρούν

ελευθερίες,

περιορισμένες αρχικά ή υπαγορευόμενες από το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
που θα μπορούσαν να καταφέρουν, να έχουν δηλαδή δυνατότητα επιρροής στην
διάδοχη κατάσταση της εξεγερμένης περιοχής. Έτσι λοιπόν οι καταστολές δεν
είναι βίαιες, τουλάχιστον με τη μορφή της προηγούμενης εποχής, και εμφανίζεται
μεγάλος αριθμός νέων κρατών στις πάλαι ποτέ περιοχές επιρροής των Μεγάλων
Δυνάμεων. Είναι η εποχή της απο-αποικιοποίησης.
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Η έναρξη της τρίτης περιόδου συμπίπτει χρονικά με τη λήξη του Ψυχρού
Πολέμου. Η κατάρρευση του Σοβιετικού προτύπου και η επικράτηση της δυτικής
ιδεολογίας δημιούργησε μια αρχική ευφορία και πεποίθηση για το τέλος των
συγκρούσεων και για την κυριαρχία της ελευθερίας και των δυτικών αρχών και
ιδανικών. Κατ’ επέκταση, έγινε κοινή αντίληψη ότι, επειδή οι λαοί πλέον δεν θα
εξεγείρονταν, οι επιχειρήσεις καταστολής δεν θα ήταν αναγκαίες και όλα τα κράτη
θα ανθούσαν, αργά ή γρήγορα, κάτω από την ομπρέλα των κοινών αρχών και
αξιών

που

θα

διαφυλάττονταν

από

ισχυρούς

διεθνείς

οργανισμούς.

Η

πραγματικότητα όμως ήταν πολύ διαφορετική.
Όπως διακήρυξε ο John Mearsheimer (Mearsheimer, 2001), η αναρχία του
διεθνούς συστήματος και η έλλειψη κεντρικής ρυθμιστικής αρχής αναγκάζει τα
κράτη να λειτουργούν με βάση την ισορροπία της ισχύος και να καταφεύγουν στην
αυτοβοήθεια. Έτσι υποστήριξε ότι ούτε η παγκοσμιοποίηση ούτε η θεωρία της
δημοκρατικής ειρήνης θα καταφέρουν να αποσβέσουν τους κραδασμούς της
έλλειψης υπέρτατης αρχής και να υπερκαλύψουν τις διεθνείς σχέσεις. Τα γεγονότα
επιβεβαίωσαν τη θεώρησή του με τον πιο τραγικό τρόπο, με όσα ακολούθησαν
την 11η Σεπτεμβρίου, οπότε τέθηκε τέλος στην ευφορία και αναδείχθηκε η άναρχη
φύση του διεθνούς συστήματος και η αέναη πάλη για επιβολή ανάμεσα σε
δρώντες με αντικρουόμενα συμφέροντα. Η τρομοκρατία, με όλες της τις εκφάνσεις
και από πολλούς δρώντες θα ήταν πλέον το αντίπαλο δέος. Η επικρατούσα
αντίληψη της παρούσας περιόδου, η ιδεαλιστική, καθώς ισχυρίζεται ότι το
πρόβλημα πηγάζει από την έλλειψη δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή – την πηγή
δηλαδή του «κακού» - επέβαλε, συνεπώς, την απόρριψη των καταπιεστικών
καθεστώτων της περιοχής και την οικοδόμηση νέων δημοκρατικών συστημάτων
στην προσπάθεια επικράτησης έναντι της τρομοκρατίας.
Καθώς διαρρέει η δεύτερη δεκαετία εφαρμογής της ιδεαλιστικής αυτής
προσέγγισης στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στο Ιράκ
και το Αφγανιστάν, γίνεται όλο και πιο προφανές ότι η προσπάθεια δεν αποδίδει
και ότι οι κατήγοροί της εξαρχής (όπως ο Mearsheimer) αποδεικνύονται σωστοί.
Εν προκειμένω, αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σύγχρονες συρράξεις στην
περιοχή ως εργαστήριο εξέτασης των δυο κυρίαρχων θεωριών των Διεθνών
Σχέσεων, του Ρεαλισμού και του Ιδεαλισμού, τότε τα πρώτα εργαστηριακά
αποτελέσματα μάλλον επιβεβαιώνουν τον πρώτο.
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Αν εστιάσουμε στις συρράξεις αυτές από την έναρξή τους θα διακρίνουμε
ότι υπάρχει μια εξέλιξη και στην ιδεολογία και στο πολιτικό τους υπόβαθρο, εξέλιξη
που φανερώνει την προσπάθεια των θεωρητικών να επιβάλουν και να
επιβεβαιώσουν την θεωρία τους. Η σύρραξη λοιπόν ξεκινά ως μια επιχείρηση
ανατροπής ενός καταπιεστικού και επικίνδυνου για τη διεθνή κοινότητα
καθεστώτος, συνεχίζεται με την επιβολή – εγκαθίδρυση δημοκρατικών θεσμών και
συστημάτων

και

διατρέχεται

από

τη

διαρκή

προσπάθεια

εξασφάλισης

νομιμοποίησης, εσωτερικής και εξωτερικής, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα την
σταθερότητα του συστήματος και την ευημερία των πληθυσμών. Στη βάση αυτή
αναπτύχθηκαν οι στρατηγικές της Εμπέδωσης της Ειρήνης (Peacebuilding) με
κύριο φορέα της τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και του Αγώνα έναντι
Ανταρτών (Counterinsurgency ή COIN) με σημαντικότερο εκφραστή της το NATO
και τις ΗΠΑ.
Οι παραπάνω δύο στρατηγικές εφαρμόζονται ήδη από το 2002, με τις
διάφορες παραλλαγές τους, στο θέατρο επιχειρήσεων του Αφγανιστάν και
παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές. Κύριος
φορέας υλοποίησής τους είναι το ΝΑΤΟ είτε ως εντεταλμένος στρατιωτικός
μηχανισμός υπό τα ψηφίσματα του ΟΗΕ (Peacebuilding), είτε εφαρμόζοντας την
δική του στρατηγική (COIN) όπως προτάσσουν τα εγχειρίδια λειτουργίας του.
Ποιος όμως ο πραγματικός ρόλος του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν; Πως μπορούν να
χαρακτηριστούν οι επιχειρήσεις που διεξάγει και ποια η κριτική επί των
επιχειρήσεων έως τώρα;
Για να προσεγγίσουμε τα παραπάνω ερωτήματα θα γίνει αρχικά στο πρώτο
κεφάλαιο, μια ιστορική αναδρομή της σύρραξης στην περιοχή, αναλύοντας τους
λόγους που οδήγησαν σε αυτή, καθώς και θα περιγραφεί η μετάπτωση και η
μετάλλαξη των επιχειρήσεων σε διάφορες χρονικές περιόδους. Κατόπιν το
δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις εμπέδωσης της ειρήνης, τα
χαρακτηριστικά και τις αρχές τους και πως εφαρμόστηκαν αυτές στο Αφγανιστάν,
επιχειρώντας μια κριτική επί των παραπάνω ενεργειών. Το τρίτο κεφάλαιο θα
αφιερωθεί στις επιχειρήσεις έναντι ανταρτών, θα περιγράψει τα χαρακτηριστικά και
τη φιλοσοφία τους, προσπαθώντας να μεταφέρει την κριτική των εν λόγω
επιχειρήσεων από διάφορους μελετητές. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο θα
αναπτυχθούν τα συμπεράσματα από τη σύγκριση των δύο στρατηγικών
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συνεξετάζοντάς τες σαν να διεξάγονταν ανεξάρτητα μεταξύ τους και θα επιχειρηθεί
μια απάντηση στα τεθέντα ερωτήματα.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποσαφήνιση του ρόλου του ΝΑΤΟ
στο Αφγανιστάν, μέσω της περιγραφής και σύγκρισης του θεωρητικού υπόβαθρου
των επιχειρήσεων της Εμπέδωσης της Ειρήνης (Peacebuilding) και του Αγώνα
έναντι Ανταρτών (COIN) και κατά προέκταση η επεξήγηση των λαθών που
παρατηρήθηκαν στην εφαρμογή των δύο στρατηγικών, ως μία προσπάθεια
παροχής προτάσεων για την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Είναι χρήσιμο πριν προχωρήσουμε, να παραθέσουμε τους ορισμούς των
εννοιών, σύμφωνα με τα αντίστοιχα εγχειρίδια. Οι Επιχειρήσεις Εμπέδωσης της
Ειρήνης

(Peacebuilding)

(UN

Peacekeeping

Operations.

Principles

and

Guidelines, 2008) περιγράφονται ως «το σύνολο εκείνων των ενεργειών που έχουν
ως σκοπό να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ή επανεμφάνισης μιας σύγκρουσης,
με την ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων σε όλα τα επίπεδα για τη διαχείριση της
σύγκρουσης και να δημιουργήσουν τις βάσεις για διαρκή ειρήνη και ανάπτυξη.
Είναι μια σύνθετη, χρονοβόρα διαδικασία δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών
για διατήρηση της ειρήνης και λειτουργεί απαντώντας στις βαθειά ριζωμένες,
δομικές αιτίες της βίαιης σύγκρουσης με ολιστικό - ολοκληρωτικό (comprehensive)
τρόπο».
Επανάσταση ή επαναστατικό κίνημα (Insurgency) (ΝΑΤΟ, 2011) ορίζεται
ως «όλες οι ενέργειες ενός οργανωμένου και συνήθως ιδεολογικά υποκινούμενου
συνόλου ή κινήματος που επιζητά ή αντιστέκεται σε πολιτική αλλαγή μιας
κυβερνώσας εξουσίας σε μια περιοχή, εστιασμένου στο να πείσει ή να εξαναγκάσει
τον πληθυσμό μέσω της χρήσης βίας και υπονόμευσης». Αντίστοιχα Επιχειρήσεις
Έναντι

Ανταρτών

ή

Επιχειρήσεις

Αντιδιείσδυσης

(Counterinsurgency

Operations ή COIN) ορίζονται (ΝΑΤΟ, 2011) ως «το σύνολο των πολιτικών,
οικονομικών,

κοινωνικών,

στρατιωτικών,

αστυνομικών

και

ψυχολογικών

δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται με σκοπό την καταστολή εξεγέρσεων –
ανταρσιών». Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν υπάρχει ελληνική λέξη που να

6

περιγράφει με ακρίβεια τους όρους «insurgency» και «counterinsurgency».
Συνεπώς θα χρησιμοποιούνται κατά προσέγγιση οι όροι «επανάσταση», «κίνημα»
και «ανταρσία» με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις καταστολής τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Όπως γίνεται αντιληπτό, η μελέτη περιορίζεται σε έκταση και βάθος από μια
σειρά παραγόντων, κυριότεροι εκ των οποίων είναι, αφενός μεν η χρήση μόνο
αδιαβάθμητων πηγών κυρίως από το διαδίκτυο, μιας και δεν υπάρχει πρόσβαση
σε απόρρητες πληροφορίες από το θέατρο επιχειρήσεων του Αφγανιστάν,
αφετέρου δε, η χρήση αποκλειστικά αγγλόφωνης βιβλιογραφίας και αναλύσεων
καθώς δεν υφίσταται ικανό εύρος εγχώριων μελετών, ίσως λόγω της μη έντονης
εμπλοκής της χώρας μας στην σύγκρουση.
Ταυτόχρονα, ο διατιθέμενος χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης αλλά και ο
καταιγισμός των εξελίξεων σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπως το εξεταζόμενο,
δημιουργούν την ανάγκη «παύσης» του χρόνου και της επικαιροποίησης των
δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην μελέτη, με το παραπάνω χρονικό σημείο
να τοποθετείται στο τέλος Αυγούστου 2016. Γίνεται έτσι κατανοητό ότι η μελέτη
βασίζεται σε μια στιγμιαία «φωτογραφία» και τυχόν μελλοντικά γεγονότα ή
εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε δραματικές αλλαγές στο εν λόγω θέατρο
επιχειρήσεων δεν μπορούν να συμπεριληφθούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΓΕΝΙΚΑ
Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ αποτέλεσαν μια βίαιη
επαναφορά στην πραγματικότητα, όλων όσων εκτιμούσαν ότι ο κόσμος, μετά το
τέλος του Ψυχρού Πολέμου, θα ζούσε πλέον χωρίς συγκρούσεις και πολέμους. Οι
εξελίξεις τις πρώτες ημέρες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα ήταν καταιγιστικές.
Από την πλευρά του ΟΗΕ, το πρώτο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ)
(UNSCR 1368) ήρθε την αμέσως επόμενη ημέρα, καταδικάζοντας την ενέργεια και
καλώντας όλες τις χώρες να συνεργαστούν για να συλληφθούν οι ένοχοι και να
οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Έτσι οι επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν δεν άργησαν να
ξεκινήσουν, με τις ΗΠΑ και την Μ. Βρετανία να σχηματίζουν την πρώτη συμμαχία
και να εκτελούν αεροπορικές προσβολές ήδη από τις 7 Οκτωβρίου. Παρακάτω θα
γίνει μια προσπάθεια χρονικής κατάτμησης της σύγκρουσης, εστιάζοντας σε
περιόδους όπου παρατηρούνται αλλαγές στην ακολουθούμενη στρατηγική. Με
αυτόν τον τρόπο θα γίνει καλύτερα κατανοητή η αλλαγή κατεύθυνσης αλλά και οι
λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν.

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η έναρξη της επέμβασης στο Αφγανιστάν από την παραπάνω αρχική
συμμαχία, σηματοδοτεί και την πρώτη χρονική περίοδο με σταθερή στρατηγική, η
οποία διαρκεί έως την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν και τον σχηματισμό
της μεταβατικής κυβέρνησης στη χώρα. Η ακολουθούμενη στρατηγική αυτής της
περιόδου περιγράφεται από τον όρο «Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας» (War on
Terror) ενώ η επιχείρηση που την υλοποιούσε (Operation Enduring Freedom –
OEF), περιελάμβανε στοχευμένες αεροπορικές κρούσεις και μικρής έκτασης
χερσαίες ενέργειες με σκοπό την απομάκρυνση των Ταλιμπάν από την εξουσία και
την εξασφάλιση της πρωτεύουσας Καμπούλ.
Η συμμαχία, κατόπιν και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ (UNSCR 1368 και
1373) δεν άργησε να διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας ήδη από το Νοέμβριο του ίδιου
έτους την Ολλανδία και την Ιαπωνία και από το Δεκέμβριο την Αυστραλία, την
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Γαλλία, την Γερμανία και τη Ρωσία, προς υποστήριξη των αντιπάλων των
Ταλιμπάν, δηλαδή της Βόρειας Συμμαχίας. Ταυτόχρονα, σε διπλωματικό επίπεδο
η έντονη κινητικότητα είχε ως αποτέλεσμα την σύσταση του Συνεδρίου της Βόννης
από το οποίο προήλθε και η μεταβατική κυβέρνηση της χώρας, με τον Πρόεδρο
Καρζάι να αναλαμβάνει τα ηνία της μετά την απομάκρυνση των Ταλιμπάν. Η
συμφωνία που προήλθε από το παραπάνω συνέδριο επικυρώθηκε με το ψήφισμα
UNSCR 1383 την επόμενη κιόλας ημέρα (6 Δεκ 01) ενώ η πλήρης εξωτερική
νομιμοποίηση της επέμβασης ήρθε στις 20 Δεκεμβρίου με το ψήφισμα UNSCR
1386 το οποίο ενέκρινε την δημιουργία της ISAF (International Security Assistance
Force) με σκοπό την υποβοήθηση της μεταβατικής κυβέρνησης να διατηρήσει την
ασφάλεια στην Καμπούλ και τα περίχωρά της.
Συμπερασματικά, η πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται από αποκλειστική
χρήση σκληρής ισχύος από τη συμμαχία και από καθαρά συμβατικές επιθετικές
επιχειρήσεις. Έτσι δεν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης καθώς δεν εξυπηρετεί τους
σκοπούς της μελέτης αφού δεν υπάρχουν ακόμη επιχειρήσεις εμπέδωσης της
ειρήνης αλλά ούτε και επιχειρήσεις έναντι ανταρτών.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η δεύτερη περίοδος προσδιορίζεται χρονικά από την εγκατάσταση της ISAF
από τα τέλη Δεκεμβρίου 2001 έως την αλλαγή στη στρατηγική που παρατηρήθηκε
μετά την εφαρμογή του νέου τότε εγχειριδίου περί επιχειρήσεων έναντι ανταρτών
των ΗΠΑ από το Δεκέμβρη του 2006 (Field Manual - FM 3-24 Counterinsurgency
2006).
Η ανάπτυξη των δυνάμεων της ISAF πραγματοποιήθηκε με τους
καλύτερους οιωνούς και με την πεποίθηση ότι θα απέφερε σύντομα τα επιθυμητά
αποτελέσματα, σύμφωνα με την αποστολή της, δηλαδή την υποβοήθηση της
μεταβατικής κυβέρνησης της χώρας να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον
κατ’ αρχήν στην πρωτεύουσα και τα περίχωρά της. Στις 11 Αυγούστου 2003 η
διοίκηση της Δύναμης ανατίθεται πλέον στο ΝΑΤΟ, αλλά με το μεγαλύτερο μέρος
των Αμερικανικών δυνάμεων να παραμένουν υπό εθνική διοίκηση και να
συνεχίζουν παράλληλα την επιχείρηση OEF. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η ISAF
έλαβε την έγκριση μέσω του ψηφίσματος UNSCR 1510 να ενεργεί στο σύνολο της
χώρας, κατόπιν αιτήματος της μεταβατικής Αφγανικής κυβέρνησης.
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Το 2004 πραγματοποιήθηκαν προεδρικές εκλογές αναδεικνύοντας τον
πρόεδρο Καρζάι ως νικητή, αλλά ταυτόχρονα έχει ήδη ξεκινήσει ο ανταρτοπόλεμος
από τις δυνάμεις των Ταλιμπάν, οι οποίοι έχουν συνενωθεί με άλλες ομάδες
εναντίον της κυβέρνησης και της ISAF. Τα επόμενα δύο χρόνια οι αντάρτικες
ομάδες θα κερδίζουν συνεχώς έδαφος και θα ενισχύονται καταδεικνύοντας στη
συμμαχία την ανάγκη αλλαγής κατεύθυνσης και στρατηγικής αντιμετώπισης της
σύγκρουσης. Η αλλαγή αυτή ήρθε με το νέο εγχειρίδιο περί ανταρτοπολέμου του
στρατού των ΗΠΑ, οι προβλέψεις του οποίου οδηγούσαν σε αλλαγή του τρόπου
σκέψης και δράσης των στρατιωτικών αλλά και των υπόλοιπων δυνάμεων στο ΘΕ
εφαρμόζοντας αυτό που αργότερα θα ονομαστεί ως Ολιστική Προσέγγιση
(Comprehensive Approach) στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.
Είναι σαφές ότι την παραπάνω περίοδο σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις
αλλά δεν παρατηρήθηκε ενδιάμεσα κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή στη στρατηγική
της συμμαχίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η περίοδος χαρακτηρίζεται
ίσως από το αρχικό μούδιασμα της διεθνούς κοινότητας, η οποία παρά την ισχυρή
πρόθεση να επιλύσει τις διαφορές και να οδηγήσει σε σταθερότητα στην περιοχή,
βρέθηκε αντιμέτωπη με δυνάμεις που δεν ήταν έτοιμη να αντιπαρατεθεί και με
τους αντιπάλους της να κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Το κυριότερο όμως
πρόβλημα φαινόταν να είναι ότι δεν υπήρχε η αντίστοιχη θεωρία αντιμετώπισης
της κατάστασης, ούτε σε πολιτικό επίπεδο αλλά ούτε σε στρατιωτικό.

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ
ανέτρεξαν στις εμπειρίες από συγκρούσεις του παρελθόντος και εμπλέκοντας και
πολιτικούς φορείς (κάτι που γινόταν για πρώτη φορά) (Gventer, 2014), ανέπτυξαν
το νέο εγχειρίδιο περί ανταρτοπολέμου. Το έθεσαν αμέσως σε εφαρμογή στα
θέατρα επιχειρήσεων του Ιράκ και του Αφγανιστάν με κυριότερο σκοπό τον
τερματισμό των ανταρτικών κινημάτων και τη σταδιακή αποχώρηση από την
περιοχή. Ο σκοπός αυτός υπαγορευόταν όχι μόνο από το υψηλό κόστος των εν
λόγω επιχειρήσεων αλλά και από τις εσωτερικές αντιδράσεις που ήδη είχαν
αρχίσει να γίνονται έντονες λόγω του μακροχρόνιου της εμπλοκής. Παρατηρείται
λοιπόν

μια

στροφή

της

στρατηγικής,

ακολουθούμενη τακτική στο πεδίο.

η

οποία

συμπαρέσυρε

και

την
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Ταυτόχρονα σε επίπεδο διεθνών οργανισμών ακολουθείται μια αντίστοιχη
διαδικασία αναθεώρησης και έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση του εγχειριδίου
Αρχών και Κατευθύνσεων (UN Peacekeeping Operations. Principles and
Guidelines, 2008) των Επιχειρήσεων Διατήρησης της Ειρήνης από την πλευρά του
ΟΗΕ και του Κανονισμού περί Ανταρτοπολέμου (AJP 3.4.4 Allied Joint Doctrine
for Counterinsurgency, NATO, Feb 2011) από τη Συμμαχία. Η εφαρμογή των
παραπάνω «θεωριών» για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συνεχίζεται ως
σήμερα, κάτω από την αυστηρή κριτική της διεθνούς κοινότητας και πολλών
αναλυτών των Διεθνών Σχέσεων. Η ακολουθούμενη στρατηγική, βέβαια,
παρουσιάζει ελαφρές αποκλίσεις στο πέρασμα των ετών εφαρμογής της,
εξαρτώμενες κυρίως από την προσωπικότητα και τις κατευθύνσεις του εκάστοτε
επικεφαλής, αλλά ακολουθείται πάντα το αρχικό πνεύμα και φιλοσοφία.
Η λήξη της αποστολής της ISAF τον Δεκέμβριο του 2014 και η διαδοχή της
από την αποστολή «Αποφασιστική Υποστήριξη» (Mission Resolute Support) δεν
επέφερε κάποια ουσιαστική αλλαγή στην κατεύθυνση, αφού η δεύτερη ανέλαβε να
συνεχίσει το έργο της πρώτης, δηλαδή την παροχή βοήθειας και εκπαίδευσης στις
Αφγανικές δυνάμεις εκτελώντας ταυτόχρονα επιχειρήσεις εναντίον τρομοκρατών
και ανταρτών.
Η παρούσα χρονική περίοδος μπορεί συγκεντρωτικά να χαρακτηριστεί ως
«εστίαση στον ιδεαλισμό», μιας και παρατηρείται η προσπάθεια εφαρμογής
περισσότερο ήπιας ισχύος παρά σκληρής, με απώτερο σκοπό την νίκη επί της
«καρδιάς και του μυαλού» (hearts and minds) όχι μόνο των αντιπάλων αλλά και
των πληθυσμών που εμπλέκονται στην σύγκρουση. Πλέον, βάσει και των νέων
εγχειριδίων, ο σκοπός των επιχειρήσεων δεν είναι αποκλειστικά η καταστροφή των
αντιπάλων δυνάμεων αλλά η επικράτηση επί των πληθυσμών, ως το απαραίτητο
βήμα για την τελική νίκη. Αυτή η στροφή αποτελεί ίσως μία από τις μεγαλύτερες
αλλαγές στη φύση των ένοπλων συρράξεων, τολμώντας μια σύγκριση με την
αντίστοιχη αλλαγή που επέφερε η εισαγωγή στον πόλεμο του όπλου της
αεροπορίας τον 20 αιώνα ή ακόμη και η χρήση της πυρίτιδας παλαιότερα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Όπως γίνεται αμέσως κατανοητό, μια τέτοιου μεγέθους αλλαγή στη φύση
του πολέμου απαιτεί μεγάλα χρονικά διαστήματα από τη μία για την ανάπτυξη μιας
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κοινά αποδεκτής θεωρίας και από την άλλη για την βελτίωσή της, μέσω της
εφαρμογής της σε κατάλληλες συνθήκες. Η διεθνής κοινότητα αλλά και οι ένοπλες
δυνάμεις πολλών χωρών επιδόθηκαν, κατά συνέπεια, σε πληθώρα αναλύσεων και
προσεγγίσεων ξεκινώντας ήδη από την περίοδο της διάλυσης της πρώην
Γιουγκοσλαβίας και των συρράξεων που ακολούθησαν. Η κατά πολλούς
εύθραυστη ισορροπία που τελικά επιτεύχθηκε στην περιοχή δημιούργησε την
πεποίθηση ότι τα διδάγματα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες
περιπτώσεις. Καθώς όμως το πεδίο δράσης ήταν τελείως διαφορετικό και οι
συνθήκες εφαρμογής της θεωρίας κατά πολύ ευχερέστερες, τα διδάγματα του
ΝΑΤΟ και της διεθνούς κοινότητας από την παραπάνω σύγκρουση ήταν σχεδόν
αδύνατον να εφαρμοστούν στην περίπτωση του Αφγανιστάν.
Συνεπώς, η εξέλιξη της φύσης των συγκρούσεων και η άνοδος του
φαινομένου της τρομοκρατίας οδήγησε τον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ στην έκδοση των
εγχειριδίων που αναφέρθηκαν παραπάνω και στην αντίστοιχη εφαρμογή τους, ο
καθένας από τη δική του οπτική της σύγκρουσης. Καθώς βρισκόμαστε στη φάση
της εφαρμογής και για όσο δεν υπάρχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε
επίπεδο ειρήνευσης των συγκρούσεων, τόσο περισσότερο πληθαίνουν οι φωνές
των επικριτών για το τι σχεδιάστηκε λανθασμένα και για το ποιες διαδικασίες δεν
εφαρμόστηκαν σωστά.
Στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των
στρατηγικών, με τα κύρια σημεία τους αλλά και τις επικρίσεις που δέχεται η κάθε
μία. Έτσι θα γίνουν περισσότερο κατανοητά και τα μειονεκτήματα κάθε μίας και
ταυτόχρονα οι διαφορές και ομοιότητες μεταξύ τους. Εδώ εντοπίζεται και η βάση
του θέματος το οποίο απασχολεί την παρούσα μελέτη. Δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος
του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, ως όργανο εφαρμογής των ψηφισμάτων του ΟΗΕ (και
του Τμήματος Επιχειρήσεων Διατήρησης της Ειρήνης – UN Department of
Peacekeeping Operations – UNDPKO κατ’ επέκταση) από τη μία πλευρά και ως
όργανο προαγωγής της ασφάλειας και των συμφερόντων των κρατών που το
απαρτίζουν από την άλλη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου προέκυψαν ως ανάγκη, μετά τη διάλυση
της πρώην Γιουγκοσλαβίας λόγω των εμφυλίων πολέμων και την αδυναμία
ειρηνικής μετάβασης στη διάδοχη κατάσταση. Ο ΟΗΕ, στην προσπάθεια να
απαντήσει στο πρόβλημα, επανασυνέστησε το 1992 το Τμήμα Επιχειρήσεων
Διατήρησης της Ειρήνης (UNDPKO) το οποίο αν και προϋπήρχε, δεν είχε
ουσιαστικές αρμοδιότητες. Έκτοτε το τμήμα έχει εκτελέσει και εξακολουθεί να
παρακολουθεί και ελέγχει ένα μεγάλο αριθμό αποστολών κυρίως στην Αφρική και
στην Μέση Ανατολή.
Η κυριότερη μεταξύ των αποστολών που εκτελεί το τμήμα (DPKO, 2014)
είναι η παροχή ασφάλειας και υποστήριξης σε εκατομμύρια ανθρώπους και σε
ιδρύματα, σε περιοχές που ανακάμπτουν από μια σύγκρουση. Η διεθνής
νομιμοποίηση των επεμβάσεων παρέχεται μέσω της ευρείας συμμετοχής από
πολλά κράτη και μέσω της νομικής κάλυψης από αντίστοιχα ψηφίσματα του ΣΑ
του ΟΗΕ. Έτσι, μέσω της ανάπτυξης στρατιωτικών, αστυνομικών δυνάμεων και
παρατηρητών σε μια περιοχή, δίδεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί το
απαραίτητο ασφαλές περιβάλλον που θα επιτρέψει τις ειρηνευτικές διαδικασίες να
προχωρήσουν. Βέβαια η μεθοδολογία αυτή δεν παρέχει τη λύση σε όλες τις
πιθανές καταστάσεις κρίσεως, αφενός διότι κάθε κατάσταση είναι διαφορετική
αφετέρου επειδή η αποστολή υποβοηθά και δεν υποκαθιστά τις ειρηνευτικές
διαδικασίες.

Άλλωστε,

σύμφωνα

με

την

πρέσβη

Susan

Rice,

Μόνιμη

Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, η άλλη εναλλακτική σε μια κρίση θα ήταν να
μην γίνει απολύτως τίποτα, με την κρίση να διογκώνεται, να εξάγεται σε άλλες
περιοχές και να δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου παράνομοι και τρομοκράτες θα
δρουν ανεξέλεγκτα.
Τα ΗΕ, μέσω του UNDPKO, αποτελούν τον μεγαλύτερο σε συνεισφορά
οργανισμό παγκοσμίως (και δεύτερο μόνο μετά τις ΗΠΑ) καθώς τον Μάρτιο του
2014 διέθετε ανεπτυγμένο προσωπικό δύναμης 118.000 ατόμων σε 17 αποστολές
και σε 4 ηπείρους. Παράλληλα, μέσω του Τμήματος Υποστήριξης (Department of
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Field Support), παρέχεται υποστήριξη και εξειδικευμένη συμβουλευτική σε
αποστολές άλλων τμημάτων των ΗΕ (όπως για παράδειγμα του Τμήματος
Πολιτικών Θεμάτων – Department of Political Affairs). Το προσωπικό που εκτελεί
αυτές τις αποστολές παρέχεται μέσω συνδρομής των κρατών μελών σε πολιτικό,
στρατιωτικό και αστυνομικό, αλλά και σε εξειδικευμένο προσωπικό καθώς επίσης
και σε εθελοντές.
Εντός του πλαισίου της ειρηνευτικής διαδικασίας σε μια περιοχή,
περιλαμβάνεται σχεδόν πάντα η διενέργεια εκλογών. Έτσι παρέχεται η απαραίτητη
εσωτερική νομιμοποίηση στη διάδοχη κατάσταση και σηματοδοτείται η έναρξη της
αργής αλλά σταθερής διαδικασίας αποκατάστασης από μια εσωτερική σύγκρουση.
Παράλληλα είναι και η πιο οικονομική μέθοδος αποκατάστασης, σύμφωνα με
μελέτη οικονομολόγων του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ενώ συγκρινόμενη με
αποστολές ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων αποκλειστικά των ΗΠΑ για τους
ίδιους σκοπούς, η αποστολή δυνάμεων των ΗΕ παρουσιάζει μεγάλη εξοικονόμηση
πόρων. Σύμφωνα με την πρέσβη των ΗΠΑ στα ΗΕ, Susan Rice, για κάθε δολάριο
που θα σπαταλούσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ για μία αποστολή, τα ΗΕ θα
επιτύγχαναν το ίδιο αποτέλεσμα με 12 σεντς (DPKO, 2014).
Επιπρόσθετα των αποστολών ασφάλειας, άλλα έργα που μπορεί να
ανατεθούν στις δυνάμεις του ΟΗΕ είναι η βοήθεια σε πολιτικές διεργασίες, η
αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος, η εκπαίδευση των δυνάμεων της
αστυνομίας, ο αφοπλισμός και επανένταξη των πρώην μαχητών και η
υποβοήθηση στην επιστροφή των μεταναστών και προσφύγων. Είναι βέβαια
σαφές ότι η κάθε διεργασία είναι δυναμική και απαιτείται να ελέγχεται και
επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες στην περιοχή δραστηριοποίησης. Γι αυτό
το λόγο τα ΗΕ βρίσκονται σε στενή συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς,
όπως την Αφρικανική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγιστοποίηση των
αποτελεσμάτων.
Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στις ενεργές αποστολές
είναι, από τη μία πλευρά η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα
συμπεριφοράς στο πεδίο, κυρίως όσον αφορά περιπτώσεις σεξουαλικής
παρενόχλησης

και

εκμετάλλευσης,

ενώ

από

την

άλλη

η

προσπάθεια

δραστηριοποίησης περισσότερων γυναικών στις διάφορες αποστολές. Γίνονται
δηλαδή προσπάθειες για καλύτερη συμπεριφορά και υπευθυνότητα του
ανεπτυγμένου προσωπικού σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, καθώς
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επίσης και αντίστοιχες ενέργειες για αύξηση του ποσοστού του γυναικείου
προσωπικού στις διάφορες αποστολές, λόγω των καλύτερων δυνατοτήτων τους
σε εκτέλεση ειδικών έργων.

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
Το κανονιστικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων Εμπέδωσης της Ειρήνης
βασίζεται σε τρείς πυλώνες: στον Χάρτη των ΗΕ και τις προβλέψεις του για
πρόληψη των πολεμικών συγκρούσεων, στην Παγκόσμια Διακήρυξη των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους αντίστοιχους διεθνείς ανθρωπιστικούς νόμους
(νόμος του πολέμου ή νόμος των ένοπλων συγκρούσεων) και τέλος στα
ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ, είτε αυτά αφορούν γενικές προβλέψεις είτε
εξουσιοδοτούν και περιγράφουν συγκεκριμένη αποστολή.
Το φάσμα των αποστολών τις οποίες αναλαμβάνει το Τμήμα (UNDPKO)
εκτείνεται από την πρόληψη συγκρούσεων (conflict prevention) και την ειρήνευση
(peacemaking) έως την επιβολή (peace enforcement), διατήρηση (peacekeeping)
ή εμπέδωση (peacebuilding) της ειρήνης. Τα μεταξύ των παραπάνω αποστολών
όρια δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρα, ενώ αν και αρχικά διακρίνεται μια χρονική
συνέχεια, πολλές φορές οι αποστολές επικαλύπτονται και «τρέχουν» παράλληλα.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων η παράλληλη εκτέλεση των αποστολών είναι
και η πιο αποδοτική διότι, όπως καταδεικνύεται και από την εμπειρία, οι
λειτουργίες

τους

είναι

αλληλοϋποστηριζόμενες

και

ενισχύουν

η

μία

τα

αποτελέσματα της άλλης.
Κατά παράδοση, τα έργα που ανατίθενται στις δυνάμεις που αναλαμβάνουν
τέτοιου είδους αποστολές, είναι στρατιωτικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν:


Παρατήρηση, επίβλεψη και αναφορά αποτελεσμάτων επί των

διαδικασιών μέσω παρατηρητηρίων, περιπολιών, εναέριων παρατηρήσεων και
άλλων τεχνικών μέσων με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων μερών.


Επίβλεψη επί της κατάπαυσης του πυρός και υποβοήθηση των

μηχανισμών επαλήθευσής της.


Διαμεσολάβηση, ως ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Πέραν των παραπάνω παραδοσιακών έργων, οι δυνάμεις πλέον καλούνται
να απαντήσουν σε μια πληθώρα νέων προκλήσεων. Η εξέλιξη αυτή προήλθε μεν
λόγω της εξέλιξης του διεθνούς συστήματος μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου

16

αλλά

κυρίως

λόγω

των

χαρακτηριστικών

των

περιοχών

στις

οποίες

αναπτύσσονται (φτωχές χώρες χωρίς σταθερούς θεσμούς, αντικρουόμενα
οικονομικά συμφέροντα των εμπλεκομένων, ιδεολογικές ή θρησκευτικές διαφορές
τους αλλά και παλαιότερες εχθροπραξίες). Έτσι, σε αυτό το πολυεπίπεδο πλαίσιο,
τα κύρια έργα που καλούνται να φέρουν σε πέρας οι ανεπτυγμένες δυνάμεις,
περιλαμβάνουν:


Τη δημιουργία ενός ασφαλούς και σταθερού περιβάλλοντος και την

ενδυνάμωση της ικανότητας του κράτους να παρέχει ασφάλεια, σεβόμενο τους
νόμους και τα ανθρώπινα δικαιώματα.


Τη διευκόλυνση των πολιτικών διεργασιών προάγοντας τον διάλογο

και τη συμφιλίωση και βοηθώντας στη δημιουργία νόμιμων και αποτελεσματικών
θεσμών στο κράτος.


Παροχή ενός πλαισίου συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ όλων

των φορέων που δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Έχει παρατηρηθεί ότι, παρότι η ανάπτυξη μιας δύναμης φέρνει άμεσα
αποτελέσματα στην παύση των εχθροπραξιών, σε μακροχρόνιο επίπεδο δεν
δημιουργεί εφ’ εαυτού συνθήκες διαρκούς ειρήνης, εκτός εάν συνοδεύεται από
προγράμματα αποφυγής επανεμφάνισης της σύγκρουσης. Αυτά τα προγράμματα
αφορούν ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων στους τομείς του αφοπλισμού και
επανένταξης των μαχητών, της αποναρκοθέτησης, της αναδιάρθρωσης του τομέα
ασφάλειας, της ανάδειξης και εξασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την
βοήθεια σε εκλογικές διεργασίες και στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του
κράτους. Μολαταύτα, η ανάληψη αυτών των δράσεων δεν μπορεί να γίνει
αποκλειστικά από τις δυνάμεις του ΟΗΕ. Η συμμετοχή και ευθύνη συνήθως
περιορίζεται στη συνεργασία και συντονισμό με άλλους φορείς, κρατικούς και μη
κρατικούς δρώντες στο θέατρο επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία και
τα μέσα για να αναλάβουν αυτές τις δράσεις.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι τρείς βασικές αρχές των επιχειρήσεων είναι:


Συναίνεση των εμπλεκόμενων μερών



Αμεροληψία



Αποχή από τη χρήση βίας παρά μόνο σε αυτοάμυνα
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Η συναίνεση θεωρείται βασική γιατί παρέχει την αναγκαία ελευθερία δράσης
και κίνησης στη ανεπτυγμένη δύναμη. Είναι απαραίτητη η εξασφάλισή της πριν
την ανάπτυξη της δύναμης και πρέπει να επιβεβαιώνεται καθ όλη τη διάρκεια της
αποστολής. Βέβαια, η παροχή συναίνεσης από όλα τα μέρη μιας σύγκρουσης δεν
σημαίνει αυτόματα και συναίνεση σε τοπικό επίπεδο, ιδίως σε περιοχές που δρουν
ένοπλες ομάδες που δεν υπόκεινται σε κεντρικό έλεγχο ή σε περιπτώσεις πολλών
μικροομάδων με αντικρουόμενα συμφέροντα. Σε αυτή την περίπτωση, η αποστολή
θα πρέπει να περιλάβει τις απαραίτητες λειτουργίες, τα μέσα και τη θέληση για την
διαχείριση της κατάστασης, καθώς και να συμπεριλάβει, ως ύστατο μέσο, τη
χρήση ισχύος.
Η αμεροληψία μεταξύ των μερών είναι από τους βασικούς παράγοντες
που εξασφαλίζουν και διατηρούν τη συναίνεση όλων, αλλά δεν θα πρέπει να
συγχέεται με την ουδετερότητα και την απραξία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται (UN
Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines, 2008) ότι καθώς ένας
διαιτητής ενός αγώνα είναι αμερόληπτος, δεν παραλείπει να καταδικάζει τις
ενέργειες κάποιου παίκτη που παραβαίνει τους κανόνες. Η αμεροληψία
επιτυγχάνεται με την διαφάνεια και την ενημέρωση για τις ενέργειες, ενώ αποτυχία
εξασφάλισής της υποσκάπτει την συναίνεση και τη νομιμοποίηση. Έτσι μειώνεται
η δυνατότητα σε κάποιο μέρος να εκμεταλλευτεί την κατάσταση κατηγορώντας τη
δύναμη, όπως και κάθε διαιτητής θα πρέπει να αναμένει την κριτική από την
ομάδα που χάνει, όντας έτοιμος να παρέξει εξηγήσεις για τις ενέργειές του.
Η αρχή της αποχής από τη χρήση βίας συμπληρώνει το τρίπτυχο και δεν θα
πρέπει να συγχέεται με την δυνατότητα της αυτοάμυνας και την υπεράσπιση της
αποστολής. Η συναίνεση των μερών παίζει πάλι καθοριστικό ρόλο, καθώς αν δεν
υπήρχε θα μιλούσαμε για επιβολή της ειρήνης και όχι για διατήρησή της. Άλλωστε
η εξουσιοδότηση για χρήση βίας όποτε απαιτείται σε τακτικό επίπεδο πηγάζει από
την ίδια την αποστολή και το ψήφισμα του ΣΑ που την νομιμοποιεί. Σε κάθε
περίπτωση όμως, θα πρέπει να είναι το τελευταίο διαθέσιμο μέσο και να
χρησιμοποιείται κατάλληλα, αναλογικά, με ακρίβεια και με την ελάχιστη δυνατή
ισχύ. Το ρόλο του καθορισμού του επιπέδου χρήσης βίας παίζουν οι εγκεκριμένοι
και ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής (Rules of Engagement – ROEs) για όλη τη
δύναμη, οι οποίοι περιγράφουν αναλυτικά τα επίπεδα βίας που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε κάθε κατάσταση. Η διοίκηση της αποστολής θα πρέπει να
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εξασφαλίσει ότι οι κανόνες αυτοί έχουν γίνει κατανοητοί από όλο το προσωπικό
και ότι εφαρμόζονται κατά γράμμα.
Ως συμπλήρωμα των παραπάνω διαχρονικών αρχών των επιχειρήσεων
εμπέδωσης της ειρήνης κατόπιν των εμπειριών από τα σύγχρονα ΘΕ, τονίζονται
και οι λοιποί παράγοντες για την επιτυχία, οι οποίοι είναι: η νομιμοποίηση βάσει
της ευρείας διεθνούς συμμετοχής και των ψηφισμάτων του ΣΑ, η αξιοπιστία στην
εκτέλεση του απαιτούμενου έργου και η διατήρησή της, καθώς επίσης και η
προαγωγή

της

εθνικής

και

τοπικής

«ιδιοκτησίας»

του

εφαρμοζόμενου

προγράμματος.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ευθύνη της απόφασης για την εκτέλεση μιας επιχείρησης, εναπόκειται στο
Συμβούλιο Ασφαλείας. Όταν προκύψει μια κατάσταση κρίσης και μέχρι την
κλιμάκωσή της, συνήθως μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα διαβουλεύσεων μεταξύ
των κρατών για την ανάγκη και τον τύπο της απαιτούμενης εμπλοκής του ΟΗΕ. Σε
αυτή τη φάση ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ πραγματοποιεί μια Στρατηγική
Εκτίμηση – Έκθεση (Strategic Assessment) και, αν δύναται, αποστέλλει μια αρχική
ομάδα εκτιμήσεων (Technical Assessment Team) για αναγνώριση της κατάστασης
σε όλα τα επίπεδα στην περιοχή ή χώρα που εντοπίζεται η κρίση και για παροχή
εκτιμήσεων και προτάσεων. Κατόπιν αποστέλλει την έκθεσή του στο ΣΑ
περιλαμβάνοντας τις προτάσεις του για την πραγματοποίηση ή όχι αποστολής
καθώς επίσης και τις απαιτούμενες δυνάμεις και μέσα.
Όπως έχει δείξει η εμπειρία, για την ευόδωση μιας επιχείρησης, απαιτείται
ένας αριθμός προϋποθέσεων, οι οποίες θα πρέπει να προϋπάρχουν της
ανάπτυξης της δύναμης. Αρχικά θα πρέπει να έχει επιτευχθεί μια αρχική
κατάσταση ειρήνης η οποία συνήθως εκφράζεται με μια συνθήκη παύσης των
εχθροπραξιών. Κατόπιν απαιτείται η θετική εμπλοκή σε περιφερειακό επίπεδο,
καθότι οι περισσότερες κρίσεις διαχέονται στις γειτονικές χώρες και δεν μπορούν
να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά εντός της περιφέρειας ενός κράτους. Στη
συνέχεια επιδιώκεται πλήρης συμφωνία για την επιχείρηση στο ΣΑ, παρά του ότι
απαιτούνται 9 μόνο ψήφοι, καθώς κάθε διαφωνία αποτελεί πλήγμα στη
νομιμοποίηση, στην αξιοπιστία και την αποφασιστικότητα της επιχείρησης. Τέλος,
απαιτούμενη προϋπόθεση είναι και μια ξεκάθαρη διατύπωση της αποστολής στο
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ψήφισμα του ΣΑ, η οποία να είναι εφικτή και να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα
για την πραγματοποίησή της.
Για τη σχεδίαση των επιχειρήσεων το UNDPKO έχει δημιουργήσει την
Ολοκληρωμένη Διαδικασία Σχεδίασης Επιχειρήσεων (Integrated Mission Planning
Process – IMPP). Σύμφωνα με της προβλέψεις της διαδικασίας, αυτή αποσκοπεί
στην υποβοήθηση όλου του συστήματος των ΗΕ να φτάσει σε κοινή αντίληψη επί
των στρατηγικών αντικειμενικών σκοπών της εμπλοκής σε μία περιοχή,
ενεργοποιώντας όλους τους συμμετέχοντες. Επιπρόσθετα εξασφαλίζει ότι
συμμετέχουν τα κατάλληλα πρόσωπα, συζητούνται τα κατάλληλα θέματα και ότι οι
κατάλληλες αρχές και οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη
σκέψη και σχεδίαση. Η IMPP θα πρέπει να θεωρείται ως μια δυναμική και συνεχής
διεργασία, η οποία επιτρέπει την αναθεώρηση των δράσεων και των σκοπών
καθώς εξελίσσεται η σχεδίαση και αλλάζει το περιβάλλον.
Από τη στιγμή που θα αποφασιστεί μια επιχείρηση, η εξέλιξή της θα
πραγματοποιηθεί σε τρείς φάσεις: εκκίνηση της ανάπτυξης των δυνάμεων,
εφαρμογή της εντολής από το ΣΑ και μετάβαση στη διάδοχη κατάσταση. Κάθε
φάση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες αλλά η μετάβαση από τη μία στην άλλη δεν
είναι αυτοσκοπός. Μπορεί δηλαδή να εκτελείται η μια και ταυτόχρονα να
«τρέχουν» προγράμματα που αφορούν την επόμενη ή την προηγούμενη. Κατά τη
διάρκεια της πρώτης φάσης η κύρια προσπάθεια είναι να φτάσει η δύναμη σε
πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Κατόπιν στην επόμενη φάση εφαρμόζονται
πλήρως τα προγράμματα σε εκτέλεση της εντολής του ΣΑ ενώ στη τρίτη
προετοιμάζεται η παράδοση των λειτουργιών σε τοπικούς φορείς και η
αποχώρηση της δύναμης, κατόπιν απόφασης του ΣΑ.
Η πρώτη φάση απαιτεί ταχύτητα στις αποφάσεις και στην εκτέλεση διότι οι
πρώτοι μήνες μετά τον τερματισμό μιας σύγκρουσης παρουσιάζουν ευκαιρίες και
συνθήκες ευκολότερης δημιουργίας διαρκούς ειρήνης που πολύ δύσκολα θα
επιτευχθούν αργότερα. Κάτω από αυτό το πνεύμα, έχει καθοριστεί η απαίτηση της
ανάπτυξης μιας δύναμης για παραδοσιακές επιχειρήσεις (σε περιπτώσεις
σύγκρουσης μεταξύ δύο κρατών) εντός 30 ημερών, ενώ για σύνθετες επιχειρήσεις
(σε περιπτώσεις εσωτερικής σύγκρουσης εντός του ίδιου κράτους) εντός
διαστήματος 90 ημερών. Συνήθως η φάση αυτή περιλαμβάνει 4 επιμέρους
ενέργειες: αυτές πριν την ανάπτυξη (εξασφάλιση μέσων και προσωπικού), την
ταχεία ανάπτυξη μικρών ομάδων για την προετοιμασία και υποδοχή του κυρίως
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μέρους της δύναμης, την εγκατάσταση του κέντρου ελέγχου της επιχείρησης και
τέλος την εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων λειτουργιών.
Κατά τη φάση της εκτέλεσης της εντολής το δυσκολότερο ίσως έργο είναι ο
συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή. Εκτός των δυνάμεων του ΟΗΕ, είναι βέβαιο ότι στην χώρα θα
ενεργούν και άλλοι δρώντες με διαφορετική οργάνωση, σκοπούς, συμφέροντα και
χρονικές επιδιώξεις. Το έργο του συντονισμού όλων αυτών των φορέων αλλά και
των πολλαπλών τμημάτων του ΟΗΕ, για να μην υπάρχουν αντιπαραθέσεις και
επικαλύψεις, ανατίθεται στον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα στην
περιοχή, ο οποίος είναι και ο Ύπατος Εκπρόσωπος του ΟΗΕ στη χώρα, με
συνολική εξουσία επί των δυνάμεων στην περιοχή. Για υποβοήθηση στο δύσκολο
αυτό έργο, υποστηρίζεται από τις εξής δομές: Ένα Συνδυασμένο Κέντρο
Επιχειρήσεων (Joint Operations Centre – JOC) το οποίο παρακολουθεί την εξέλιξη
και συντονίζει όλες τις επιχειρήσεις, ένα Συνδυασμένο Κέντρο Ανάλυσης της
Αποστολής (Joint Mission Analysis Centre – JMAC) το οποίο χρησιμοποιείται για
σχεδίαση

μελλοντικών

ενεργειών

και

εκτίμηση

επί

των

κινδύνων,

μια

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Υποστήριξης (Integrated Service Support – ISS) η
οποία παρέχει όλη την υποστήριξη στην αποστολή και ένα Συνδυασμένο Κέντρο
Μεταφορών (Joint Logistics Operations Centre – JLOC) για την εκτέλεση και
υποστήριξη των μεταφορών.
Κατά την τρίτη φάση, είναι σχεδόν αδύνατο να τερματίζεται μια αποστολή
του UNDPKO, χωρίς να γίνεται μια παράδοση των αρμοδιοτήτων σε άλλο
αντίστοιχο τμήμα του ΟΗΕ που θα είναι επιφορτισμένο με την μακροχρόνια
υποστήριξη των αποτελεσμάτων της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η τελική απόφαση
πάντως του φορέα που θα αναλάβει τις αρμοδιότητες, όπως επίσης και της
οριστικής αποχώρησης λαμβάνεται από το ΣΑ. Μολαταύτα, η σχεδίαση για την
αποχώρηση θα πρέπει να γίνεται εξαρχής, με τον καθορισμό των ειδικών
συνθηκών που θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί και των υπεύθυνων φορέων που θα
αναλάβουν την διάδοχη κατάσταση. Είναι βέβαια σαφές ότι δεν υπάρχει από πριν
ένας κατάλογος συνθηκών και ενδεικτών που αν επιτευχθούν, θα επιτρέψουν τον
τερματισμό της αποστολής. Οι συνθήκες αυτές θα πρέπει να εκτιμώνται βάσει των
τοπικών ιδιαιτεροτήτων, του επιπέδου της σύγκρουσης που προϋπήρχε και να
συμφωνούνται μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Θα ήταν λάθος, για
παράδειγμα, ο καθορισμός της πλήρους εξάλειψης του κοινού ποινικού
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εγκλήματος σε μια περιοχή, ως ενδείκτη για την αποχώρηση της δύναμης, διότι
αυτό δεν είναι εφικτό ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες με πλήρως λειτουργικές
αστυνομικές υπηρεσίες. Αντίθετα, ένας πιο ορθολογικός δείκτης θα ήταν να
φτάσουν τα ποσοστά των παραπάνω εγκλημάτων στα προ της σύγκρουσης
επίπεδα και να υπάρχει η δυνατότητα της αστυνομίας να αντιμετωπίσει και
περιορίσει αυτές τις δράσεις.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κατά την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας στο ΘΕ του Αφγανιστάν τα
τελευταία 14 χρόνια, οι αρχικές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί για ταχεία
επίλυση του προβλήματος, μετατράπηκαν σταδιακά είτε σε επικριτικές φωνές που
ζητούσαν αλλαγή είτε σε φωνές υπεράσπισης εντοπίζοντας το πρόβλημα σε
άλλους τομείς. Η επιμονή όμως του προβλήματος που οδήγησε στην μακροχρόνια
εμπλοκή του διεθνούς συστήματος κατέδειξε, αν μη τι άλλο, την ανάγκη
επανεξέτασης της θεωρίας. Στην προσπάθεια, λοιπόν, βελτίωσής της οι μεν
υπερασπιστές της ζητούν περισσότερη εμπλοκή και κατ’ επέκταση διάθεση
περισσότερου προσωπικού και μέσων, οι δε επικριτές της εντοπίζουν τις
δυσλειτουργίες και προτείνουν εναλλακτικές μεθόδους και τακτικές.
Μια από τις βασικές διαφωνίες και επικρίσεις βασίζεται στον τομέα της
εσωτερικής νομιμοποίησης, της αντίληψης δηλαδή που έχει ο τοπικός πληθυσμός
για τις επιχειρήσεις και για την δύναμη γενικότερα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την
άποψη (Roberts, 2011), επειδή η νομιμοποίηση προέρχεται από το πουθενά και
έχει κρατοκεντρικό χαρακτήρα, ξεκινώντας την αποκατάσταση δημοκρατικών
θεσμών από πάνω προς τα κάτω, αυτοαναιρείται και αποτυγχάνει να καλύψει τις
άμεσες βασικές ανάγκες των πληθυσμών. Παράλληλα, το επιχείρημα του
φιλελεύθερου λόμπι ότι η οικονομική ανάπτυξη θα διορθώσει τα κακώς κείμενα δεν
λειτουργεί αμέσως, ενώ κατά την προσπάθεια να εφαρμοστεί παραβλέπονται οι
βασικές ανάγκες της ασφάλειας και της καθημερινής επιβίωσης, δημιουργούνται
ανισότητες στην κατανομή πόρων και σε κάποιες περιπτώσεις καταστρέφονται
ζωές και περιουσίες. Έτσι οι ευάλωτοι πληθυσμοί αναγκαστικά προτεραιοποιούν
τις λύσεις για την φτώχεια, την ανεργία και το ανεπαρκές σύστημα υγείας πάνω
από την ανάγκη για ένα φιλελεύθερο κράτος που βρίσκεται σε μια αποκομμένη,
απόμακρη πρωτεύουσα. Η όλη κατάσταση οδηγεί στην αποξένωση του
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πληθυσμού από τους σκοπούς της επιχείρησης οι οποίοι πλέον λαμβάνονται ότι
εξυπηρετούν τα συμφέροντα άλλων και έτσι ενισχύεται το κίνημα αντιπαράθεσης.
Η λύση που προτείνεται ξεκινά από την παρατήρηση της καθημερινότητας
των πληθυσμών. Με αυτό τον τρόπο θα διαφανούν οι καθημερινές ανάγκες του
μεγαλύτερου μέρους των κατοίκων και θα αποτελέσει έναν οδηγό για την
απάντηση στα βασικά προβλήματα που τον απασχολούν. Κατόπιν ακολουθεί η
δημιουργία τοπικών οργανισμών και θεσμών με δημοκρατικές αρχές για παροχή
βοήθειας από το ίδιο το κράτος, επιτρέποντας την διαδικασία να γίνει περισσότερο
συμμετοχική και αποδεκτή. Όπως αναφέρει ο Roberts, αυτό μπορεί να ονομαστεί
«λαϊκή ειρήνη» καθώς ξεκινά από τα λαϊκά στρώματα των πληθυσμών και, με μια
διαδικασία εξάπλωσης, καταλήγει μακροχρόνια σε κρατικούς θεσμούς, τους
οποίους επιλέγουν οι ίδιοι οι πολίτες και άρα είναι αποδεκτοί και βιώσιμοι.
Σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας προτείνεται από τον Roberts μια
αντίστοιχη αλλαγή. Τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη βαρύτητα σε
επίπεδο θεσμών σε αυτούς που ασχολούνται με παροχή βοήθειας στις μάζες. Για
παράδειγμα θα πρέπει να δημιουργούνται εγκαταστάσεις υγείας, που παρέχουν
υπηρεσίες ανάγκης σε πολλούς πολίτες κατά προτεραιότητα έναντι θεσμών που
παρέχουν δευτερεύουσας σημασίας για τον πολίτη υπηρεσίες, όπως δικαστήρια ή
γραφειοκρατικές υποδομές. Θα πρέπει δηλαδή να δοθεί περισσότερη έμφαση σε
οργανισμούς που υπηρετούν την κοινωνία έναντι αυτών που υπηρετούν το
πολιτικό

σύστημα, δημιουργώντας άμεσα

νομιμοποίηση

και εξουσία

και

εξοικονομώντας κονδύλια. Όταν οι οργανισμοί αυτοί εδραιωθούν και δημιουργηθεί
ένα «κοινωνικό συμβόλαιο» τότε μπορεί να αλλάξει η κατεύθυνση στην ίδρυση
μακροχρόνιων πολιτικών θεσμών.
Μια άλλη μελέτη στο θέμα της νομιμοποίησης (Karlborg, 2013) εντόπισε ότι
παραδόξως η έννοια αυτή εκλαμβάνεται σχετικά με τον ίδιο τρόπο από τους δύο
κύριους εμπλεκόμενους στο θέατρο επιχειρήσεων του Αφγανιστάν, την UNAMA
(UN Assistance Mission in Afghanistan) και το ΝΑΤΟ. Παρά λοιπόν την
διαφορετική οργάνωση, δομή και κουλτούρα των δύο αποστολών, η νομιμοποίηση
εντοπίζεται ως προβληματική κατά κοινό τρόπο, γεγονός που δείχνει εκ πρώτης
όψεως ότι έχει επιτευχθεί ένα κοινό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων.
Παρόλα αυτά όμως και οι δύο οργανισμοί συνδέουν την νομιμοποίησή τους με τις
επιδόσεις της Αφγανικής Κυβέρνησης και όχι με τις ενέργειες των ίδιων των μελών
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τους, εξωτερικεύοντας το πρόβλημα. Εδώ εντοπίζεται και η κριτική στους δύο
φορείς, οι οποίοι φαίνονται να επιρρίπτουν τις ευθύνες τους αλλού για κάτι που θα
έπρεπε οι ίδιοι να έχουν εξασφαλίσει και να θέτουν περαιτέρω σε κίνδυνο τις
σχέσεις μεταξύ των ίδιων, της τοπικής κυβέρνησης και των Αφγανών.
Ένας άλλος τομέας που δέχεται επικρίσεις είναι αυτός της παροχής
βοήθειας προς τη χώρα και κατά πόσο η παροχή αυτή αυξάνει την σταθερότητα.
Όπως υποστηρίζεται (Zurcher, 2012) η παρεχόμενη βοήθεια στο Αφγανιστάν όχι
μόνο δεν αναβαθμίζει τη σταθερότητα στην περιοχή αλλά την υποσκάπτει, λόγω
κυρίως δύο παραγόντων, της ασυμφωνίας των επιδιώξεων μεταξύ των δωρητών
και αυτών που λαμβάνουν τη βοήθεια και της άρνησης των τοπικών ελίτ να
βελτιώσουν την κατάσταση. Έτσι ενώ είναι κοινά παραδεκτό ότι η έλλειψη
ασφάλειας επηρεάζει την παροχή της βοήθειας, η αντίθετη αντίληψη ότι η παροχή
περισσότερης βοήθειας για βελτίωση της κατάστασης ασφάλειας θεωρείται
λανθασμένα ως σωστή. Καθώς οι ελίτ στις χώρες αποδοχής βοήθειας, έχουν κοινά
συμφέροντα στον τομέα της σταθερότητας, δεν συμμερίζονται τις έννοιες της
δημοκρατίας και της σωστής διακυβέρνησης διότι απειλούν τα ζωτικά τους
συμφέροντα της πολιτικής ισχύος και της πρόσβασης σε αγαθά και πλούτο.
Συνεπώς, αν και η βοήθεια είναι πάντα επιθυμητή, η αξιοποίησή της καταλήγει να
είναι θέμα διαβούλευσης μεταξύ δωρητών και ελίτ, με την τελική χρήση της να μην
φτάνει πάντα στον σωστό προορισμό. Επιπρόσθετα και για τους ίδιους λόγους, η
παροχή βοήθειας δεν επηρεάζει θετικά τις αντιλήψεις των πληθυσμών για τους
διεθνείς δρώντες. Έτσι, ενώ οι προθέσεις είναι σωστές και θεωρητικά η βοήθεια
είναι στοχευμένη στην προαγωγή της σταθερότητας και στις πεποιθήσεις των
πληθυσμών, αυτή καταλήγει σε δράσεις που δημιουργούν ανισότητες και
αυξάνουν την διαφθορά. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι ακόμη και σε περιοχές στις
οποίες οι τοπικοί άρχοντες λάμβαναν αμοιβές για να παρέχουν ασφάλεια,
αναγνώριζαν το συμφέρον τους να διατηρούν την περιοχή ανασφαλή.
Οι επικρίσεις συνεχίζονται και στον τομέα των σωστών εκτιμήσεων, κυρίως
όσον αφορά τους υπόλοιπους δρώντες στην περιοχή και κυρίως την Αλ-κάιντα και
τους Ταλιμπάν. Σύμφωνα με τον Waldman (Waldman, 2013), η αρχική σύγχυση
μεταξύ των δύο ομάδων και η εκτίμηση ότι αποτελούσαν κοινό αντίπαλο, οδήγησε
σε σοβαρά λάθη καθώς κάποιες ομάδες των Ταλιμπάν αρχικά υποστήριζαν τη
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Βόρεια Συμμαχία και αργότερα ήταν υπέρ της Κυβέρνησης Καρζάι. Έτσι
λανθασμένα στοχοποιήθηκαν, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξουν
πλευρά. Υποστηρίζεται δηλαδή ότι ήταν λανθασμένη η τοποθέτηση όλων των
ομάδων που δρούσαν στο Αφγανιστάν κάτω από τρείς «ταμπέλες», της Αλ-κάιντα,
των Ταλιμπάν και της Βόρειας Συμμαχίας. Η πραγματικότητα κατέδειξε ότι η
πληθώρα των ομάδων, έχοντας διαφορετικά συμφέροντα κάθε φορά, συμμαχούσε
με τον ένα ή τον άλλο ανάλογα της περίπτωσης, δεν υπήρχε δηλαδή ισχυρός
δεσμός συμμαχίας μεταξύ των διάφορων μικροομάδων. Η κατάσταση σαφώς
βελτιώθηκε μετά το 2010, όταν ξεκίνησαν οι επίσημες συνομιλίες με τους
Ταλιμπάν, πράγμα που στα αρχικά στάδια της σύγκρουσης θα θεωρούνταν
ανήκουστο.
Ο Waldman συνεχίζει την κριτική του τονίζοντας ότι η βεβιασμένη
στρατηγική αποχώρησης των δυνάμεων και παράδοση της ευθύνης στις τοπικές
εθνικές δυνάμεις ήταν και αυτή λανθασμένη. Αυτό διότι οι εθνικές δυνάμεις του
Αφγανιστάν (Στρατός και Αστυνομία) δεν έχουν φτάσει σε ένα επαρκές επίπεδο
επιχειρησιακής ετοιμότητας, παρουσιάζοντας σοβαρές ελλείψεις και τεράστια
προβλήματα βιωσιμότητας και υποστήριξης. Έτσι η ασφάλεια στη χώρα δεν είναι
βέβαιο

ότι

θα

διατηρηθεί

μακροχρόνια

ενώ

παράλληλα

αυξάνεται

η

στρατικοποίηση του πληθυσμού που πιθανό να προκαλέσει μεγαλύτερα
προβλήματα στο μέλλον.
Σε οργανωτικό επίπεδο η κριτική του εντοπίζει τα προβλήματα στην
απόκτηση και διαχείριση των πληροφοριών λόγω της συχνής εναλλαγής των
δυνάμεων και στην έλλειψη διπλωματών με γνώση της τοπικής γλώσσας και
κουλτούρας, γεγονότα που οδηγούν σε ασυνέχειες και αποτρέπουν την
δημιουργία στενών σχέσεων με τον τοπικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα η συχνή (ανά
εξάμηνο ή έτος) εναλλαγή των δυνάμεων δημιούργησε επίσης και το φαινόμενο
της πίεσης για άμεσα αποτελέσματα. Έτσι, οι ανεπτυγμένες δυνάμεις θέλοντας να
παρουσιάσουν σημαντικό έργο κατά τη σύντομη περίοδο που θα ενεργούσαν στο
πεδίο, δεν είχαν μακροχρόνιο ορίζοντα και δεν εστίαζαν στις επιπτώσεις των
δράσεών τους σε βάθος χρόνου. Το μεγαλύτερο όμως λάθος κατά τον Waldman
είναι

ίσως

η

πρόωρη

ανακοίνωση

της

αποχώρησης

των

δυνάμεων.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι κανένας στρατιωτικός διοικητής, σε κανένα σημείο
της ιστορίας, δεν έχει ανακοινώσει τα πλάνα του για το μέλλον. Αυτό καταδεικνύει
και το μέγεθος της επιρροής που είχαν στις στρατηγικές αποφάσεις οι εσωτερικές
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πολιτικές πιέσεις, σε αντίθεση με την καθεαυτή κατάσταση στο Αφγανιστάν που θα
έπρεπε να αποτελεί το αποκλειστικό κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων σε
στρατηγικό επίπεδο.
Τις ενστάσεις τους στη θεωρία μεταφέρουν και οι Goetze και Guzina στο
άρθρο τους ήδη από το 2008 (Goetze & Guzina, 2008) καθώς αναφέρουν ότι η
εφαρμογή της «κατασκευής δημοκρατίας» (democratic engineering) τα τελευταία
20 χρόνια, δεν έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα αλλά μάλλον την
δημιουργία υβριδικών καθεστώτων στις περιοχές που εφαρμόστηκε. Αυτά τα
καθεστώτα καθώς περιλαμβάνουν τους πρώην πολέμαρχους, αποτελούν εν μέρει
δημοκρατίες και δεν διαφαίνεται ότι είναι η μεταβατική κατάσταση η οποία θα
μετεξελιχθεί. Επίσης οι παραπάνω μελετητές αμφισβητούν και την άμεση σχέση
μεταξύ της δημοκρατίας, των κρατικών θεσμών και της νεοφιλελεύθερης
οικονομικής πολιτικής, παράγοντες που επιδιώκεται η ταυτόχρονη εφαρμογή τους.
Υποστηρίζουν λοιπόν ότι οι έννοιες αυτές είναι ιδεολογικά και πρακτικά αντιφατικές
και δεν εξασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση σε μια σταθερή κατάσταση.
Επιπρόσθετα υποστηρίζουν ότι για την αντιμετώπιση της κατάστασης ασφάλειας
σπανίως λαμβάνονται υπόψη οι εξωγενείς παράγοντες που την επηρεάζουν,
όπως η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η επιπτώσεις της αναπτυξιακής βοήθειας
και η αποικιακή προϊστορία. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την άρνηση ύπαρξης
του πολιτικού υπόβαθρου των επαναστάσεων και του πολέμου οδηγούν σε λάθος
εκτιμήσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης. Τέλος, όταν εξετάζεται η δημιουργία
θεσμών και οργανισμών γίνεται κατανοητό ότι αυτοί για να επιτύχουν απαιτούν μια
ελάχιστη αίσθηση εθνικού χαρακτήρα και ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια πρώτα είναι
αναγκαία η δημιουργία εθνικής συνείδησης και αίσθησης συμμετοχής σε ένα
κράτος, κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί από εξωτερικούς δρώντες αλλά
έρχεται κατά φυσικό τρόπο ή εκ των έσω. Το επιχείρημα αυτό δημιουργεί
αντιπαραθέσεις σχετικά με το ποιοι οργανισμοί πρέπει να δημιουργηθούν πρώτοι,
με την αντιπαράθεση τελικά να καταλήγει μεταξύ δύο σχολών σκέψης, των
υπέρμαχων της λειτουργίας του κράτους και των υπερασπιστών της φυσικής
ασφάλειας των πληθυσμών.
Καθώς οι προβλέψεις της Συμφωνίας της Βόννης του 2001 έχουν πλήρως
επιτευχθεί ήδη από το 2005 (με τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές), κάποια από τα
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ορόσημα αυτής της συμφωνίας έχουν πραγματοποιηθεί με τρόπους που είτε
προμηνύουν μελλοντικά προβλήματα είτε είναι αντιφατικοί στην επίτευξη της
δημοκρατίας (Ponzio & Nixon, 2007). Αρχικά, με δυσπιστία αντιμετωπίζεται το
γεγονός ότι στη διαδικασία δίδεται έμφαση στο κεντρικό μοντέλο συγκέντρωσης
της εξουσίας και μάλιστα κατά την εκκίνησή της, δηλαδή την εκλογή πρώτα του
προέδρου και κατόπιν των μελών της αντίστοιχης βουλής. Αυτό αναγκαστικά
προσέδωσε στον πρόεδρο πολλές εξουσίες χωρίς ουσιαστικά να ελέγχεται,
δίνοντάς του την ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση του έναντι πιθανών πολιτικών του
αντιπάλων. Στη συνέχεια, ένα ακόμη μειονέκτημα ήταν η χρήση κατά τις εκλογές
του συστήματος μονής, μη μεταβιβαζόμενης ψήφου, το οποίο δεν προέβλεπε την
ύπαρξη κομμάτων. Έτσι οι υποψήφιοι δεν δεσμεύονταν ούτε ιδεολογικά ούτε
πολιτικά και με την σύσταση της βουλής δεν υπήρχε βεβαιότητα στήριξης
οποιουδήποτε νόμου, καθώς τα τοπικά συμφέροντα υποδείκνυαν την ψήφισή του
ή όχι. Παράλληλα, οι ίδιοι οι υποψήφιοι ήταν πρώην τοπικά ισχυροί άνδρες ή
ακόμη

και

πολέμαρχοι,

οι

οποίοι

εντασσόμενοι

στο

πολιτικό

σύστημα

προωθούσαν τα τοπικά ιδιωτικά τους συμφέροντα. Τα ίδια και μεγαλύτερα
προβλήματα εντοπίστηκαν αργότερα, όταν η διαδικασία έφτασε στην δημιουργία
των επαρχιακών συμβουλίων. Εκεί η «αντιπροσωπευτικότητα» του πληθυσμού
δέχτηκε ιδιαίτερα πλήγματα καθώς οι δυνατότητες των οργανωμένων υποψηφίων
από μεγάλες κοινωνικές ομάδες με ήδη έτοιμα δίκτυα και επαρκή οικονομική
δύναμη ήταν απεριόριστες σε σύγκριση με μικρότερες ομάδες του πληθυσμού.
Αυτή η έλλειψη αντιπροσώπευσης κάποιων ομάδων δημιουργούσε ανισότητες και
ανισοκατανομές

στην

παρεχόμενη

αναπτυξιακή

βοήθεια

εντείνοντας

τις

αντιπαραθέσεις.
Για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στο πλαίσιο των επαρχιών, εισήχθη η
έννοια των Περιφερειακών Ομάδων Ανοικοδόμησης (Provincial Reconstruction
Teams – PRTs). Αυτές οι ομάδες, αποτελούμενες από στρατιωτικό και πολιτικό
προσωπικό καθώς και από ΜΚΟ που λειτουργούσαν στην περιοχή, είχαν ως
σκοπό να απαντήσουν ταυτόχρονα στα ζητήματα της έλλειψης ασφάλειας και της
ανάπτυξης κατά περιοχή. Οι επικρίσεις στη λειτουργία τους εντοπίζονται κυρίως σε
τρείς τομείς: στην ανομοιομορφία και στις διαφορές από περιοχή σε περιοχή
ανάλογα με τη χώρα προέλευσης της δύναμης, στη διαδικασία λήψης απόφασης
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για εκτέλεση κάποιου έργου και στην εν γένει συμπεριφορά και δραστηριότητα
(Christie, 2012).
Η ανομοιομορφία τους βασίζεται στο γεγονός ότι ακολουθήθηκαν γενικά
τρία μοντέλα οργάνωσης, των ΗΠΑ, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου,
με το καθένα να παρουσιάζει διαφορετική επάνδρωση αλλά και αναλογίες σε
πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό. Η βασική όμως κριτική στηρίζεται στη
χρηματοδότησή τους καθώς δεν ήταν πλήρως ισοκατανεμημένη, αφού οι χώρες
προέλευσης δεν διέθεταν τα ίδια κονδύλια και κατά συνέπεια δημιουργούνταν
προστριβές και ανισότητες. Η διαδικασία λήψης απόφασης επικρίνεται διότι για την
ανάληψη ενός έργου λαμβάνονταν υπόψη αποκλειστικά επιχειρησιακά κριτήρια,
και όχι ανθρωπιστικά ή αναπτυξιακά. Για να χρηματοδοτηθεί λοιπόν ένα έργο θα
έπρεπε να συμβαδίζει είτε με την επικράτηση επί της «καρδιάς και του μυαλού»
του πληθυσμού είτε με την εξάλειψη του κινήματος των Ταλιμπάν είτε με την
προστασία της δύναμης της ISAF. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάπτυξη είχε γίνει
όπλο για την επιτυχία της στρατιωτικής αποστολής της παροχής ασφάλειας και
του ελέγχου μιας περιοχής. Τέλος οι επικρίσεις στην εν γένει συμπεριφορά και
δραστηριότητα εντοπίζονται σε πληθώρα τομέων όπως για παράδειγμα στη μη
γνώση της τοπικής κουλτούρας και πεποιθήσεων, στις διαφωνίες περί της
συμμετοχής των γυναικών στις αποστολές και στην αποτυχία διαχωρισμού των
ένστολων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις από αυτούς που βοηθούν την
προσπάθεια ανοικοδόμησης.
Στην προσπάθεια να εξηγηθεί το πρόβλημα της μακροχρόνιας σύγκρουσης
και των σφαλμάτων στην εφαρμογή της θεωρίας εντοπίζονται και αναλύσεις που
εμπλέκουν και τις επιστήμες της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας. Σύμφωνα
λοιπόν με μία από αυτές (Lijn, 2013) στο Αφγανιστάν παρατηρούνται δυο πολύ
σημαντικά φαινόμενα: η υπεραπλούστευση της κατάστασης και η ομαδοποίηση
των πληροφοριών. Όντας ένα πολύ σύνθετο περιβάλλον, το Αφγανιστάν για να
γίνει πιο κατανοητό σε οποιονδήποτε εξωτερικό παρατηρητή, αναγκαστικά
υπεραπλουστεύεται σε τρείς κύριες ομάδες δρώντων, τους Ταλιμπάν οι οποίοι όχι
μόνο δεν αποτελούν μια ομάδα αλλά υπάρχουν και τμήματα τα οποία μάχονται
μεταξύ τους, τους διεθνείς δρώντες (κρατικούς και μη) με τις διαφορετικές
επιδιώξεις και συμφέροντα του καθενός και τον Αφγανικό λαό ο οποίος δεν
παρουσιάζει καμία συνοχή. Κατά την σχεδίαση λοιπόν για την αντιμετώπιση της
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κατάστασης λαμβάνεται ως δεδομένη αυτή η ομαδοποίηση και αναγκαστικά
καταλήγουμε σε λανθασμένα αποτελέσματα και στρατηγικές. Όσον αφορά την
ομαδοποίηση των πληροφοριών, αυτή πραγματοποιείται ασυνείδητα για λόγους
ταχύτητας και ευκολίας κατανόησης της κατάστασης. Έτσι παραβλέπονται
αντικρουόμενες πληροφορίες ή ακόμη και πληροφορίες οι οποίες δεν συνάδουν ή
δεν υποστηρίζουν το ακολουθούμενο μοντέλο. Ομοίως, ασυνείδητα απορρίπτονται
και πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνουν τον σχεδιασμό και αντίκεινται στην
αισιόδοξη πεποίθηση για την έκβαση των επιχειρήσεων. Όλα αυτά έχουν ως
αποτέλεσμα την λανθασμένη σχεδίαση και την πρόχειρη εφαρμογή μιας
στρατηγικής που έχει αναπτυχθεί με υπεραπλουστευμένες πληροφορίες και άρα
είναι καταδικασμένη αν όχι να αποτύχει τουλάχιστον να βγει εκτός χρονικού
ορίζοντα.
Εδώ κρίνεται χρήσιμο να αναφερθούν και οι διαθέσιμες επιλογές των ίδιων
των Αφγανών έναντι της εφαρμοζόμενης σε αυτούς στρατηγικής (Lijn, 2013), κάτι
που θα εξηγήσει περαιτέρω τα μειονεκτήματα της θεωρίας. Μια πρώτη επιλογή θα
ήταν να συνεργαστούν με την «πραγματικότητα» την οποία προσπαθούν να
δημιουργήσουν οι διεθνείς παράγοντες. Αυτή η επιλογή βέβαια είναι καθαρά
θεωρητική και δεν θα μπορούσε να ακολουθηθεί διότι αυτή η «πραγματικότητα»
είναι υπεραπλουστευμένη και δεν αντιπροσωπεύει την αληθινή κατάσταση. Η
δεύτερη

επιλογή

θα

ήταν

να

προσπαθήσουν

να

διαφθείρουν

την

«πραγματικότητα» αυτή εκ των έσω, επιλογή η οποία ακολουθήθηκε κατά κόρον
από τους ισχυρούς φυλάρχους και άρχοντες των περιοχών. Αυτοί, ενώ
φαινομενικά υποστήριζαν την κυβέρνηση και συμμετείχαν ή προήδρευαν στα
διάφορα τοπικά συμβούλια, το έκαναν αυτό για να εξασφαλίσουν ότι το κράτος δεν
θα έχει πρόσβαση στις δικές τους περιοχές. Τρίτη επιλογή θα ήταν να επενδύσουν
και στα δύο πιθανά αποτελέσματα, της νίκης των Ταλιμπάν και της αντίστοιχης
των Συμμάχων. Σχεδόν κάθε οικογένεια στο Αφγανιστάν είχε τουλάχιστον ένα
μέλος να συμμετέχει σε κάποια ένοπλη ομάδα και αντίστοιχα ένα ή περισσότερα
να συνεργάζεται με την κυβέρνηση. Έτσι και στις δύο περιπτώσεις η οικογένεια θα
ήταν ασφαλής. Τέλος, η επόμενη επιλογή θα ήταν να αντιπαρατεθεί στην
επιβαλλόμενη «πραγματικότητα» και με αυτό τον τρόπο να συμμετέχει στον
πόλεμο εναντίον της ISAF και της κυβέρνησης.
Από τις παραπάνω επιλογές φαίνονται τα εξαγόμενα αποτελέσματα από
την εφαρμογή μιας θεωρίας που προήλθε από υπεραπλουστευμένη εκτίμηση της
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κατάστασης και από ομαδοποίηση των πληροφοριών. Έτσι η εφαρμογή πολιτικών
αναντίστοιχων με την κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπλέον
τριβών σε ένα ήδη τεταμένο περιβάλλον.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Η προσπάθεια «δημοκρατικοποίησης» του Αφγανιστάν από τις δυτικές
δυνάμεις όλα αυτά τα χρόνια κατέδειξαν μια σειρά περιορισμών, που αν και αρχικά
μοιάζουν εξωγενή στη διαδικασία, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στην σχεδίαση
της στρατηγικής (Saikal, 2012). Η έλλειψη κοινωνίας σύμφωνα με τα δυτικά
πρότυπα,

η

ασυμβατότητα

μεταξύ

της

ανταγωνιστικής

πλουραλιστικής

δημοκρατίας και του Ισλάμ και η αντίληψη των διαφορετικών και αντικρουόμενων
συμφερόντων όλων των πλευρών, εσωτερικών και εξωτερικών αποτελούν τους
κυριότερους από αυτούς τους περιορισμούς. Για την αντιμετώπιση της σύνθετης
κατάστασης ο ΟΗΕ έπρεπε να υπολογίσει ταυτόχρονα και τον ενδογενή
περιορισμό που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του ήδη από την αρχή, αυτόν του
«μικρού αποτυπώματος» (light footprint) που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει την
επέμβασή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του 2012 η UNAMA είχε γραφεία
μόνο στις 15 από τις 34 επαρχίες της χώρας. Ο συνδυασμός όμως με τις πολλές
φορές αντιφατική σχέση μεταξύ της δημιουργίας δημοκρατικών θεσμών και της
ανθρωπιστικής διάστασης της επέμβασης εξόγκωνε τα προβλήματα.
Στο σκηνικό των αντιφάσεων προστίθεται και αυτή των αποστολών των
στρατιωτικών δυνάμεων που ενεργούσαν στην περιοχή, τουλάχιστον κατά τη
δεύτερη φάση της σύγκρουσης. Οι ΗΠΑ διαθέτοντας τις μεγαλύτερες δυνάμεις,
ενεργούσαν με κύριά τους αποστολή την καταστροφή των τρομοκρατών κάτω από
την επιχείρηση OEF, ενώ την ίδια στιγμή το ΝΑΤΟ, το οποίο διέθετε και αυτό
Αμερικανικά τμήματα, προσπαθούσε να επικρατήσει στις καρδιές και τα μυαλά του
πληθυσμού. Αυτή η ταυτόχρονη χρήση σκληρής και ήπιας ισχύος πολλές φορές
ερχόταν σε αντιπαράθεση, δημιουργώντας σύγχυση και στον τοπικό πληθυσμό
αλλά και στην ίδια τη δύναμη. Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε με την εξάπλωση της
περιοχής ευθύνης της ISAF, εκτός της Καμπούλ στο σύνολο της χώρας και την
ανάληψη όλων των επιχειρήσεων από αυτήν, αλλά η ζημιά στις πεποιθήσεις του
κόσμου είχε ήδη γίνει. Η επανάσταση είχε ήδη αρχίσει να κερδίζει έδαφος και η
διαχωριστική γραμμή μεταξύ της παροχής ασφάλειας και σταθερότητας από τη μία
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και των επιθετικών ενεργειών ενάντια στους τρομοκράτες από την άλλη ήταν
πλέον θολή (Saikal, 2012).
Τα αυξανόμενα επίπεδα βίας αποκάλυψαν σταδιακά τις εγγενείς αντιφάσεις
μεταξύ της εμπέδωσης της ειρήνης και της διενέργειας πολέμου (Suhrke, 2012).
Καθώς ο πόλεμος έφερνε αντίθετα αποτελέσματα στην ειρηνευτική προσπάθεια, οι
προτεραιότητες υπαγορεύονταν ακόμη περισσότερο από τις αποστολές παροχής
ασφάλειας υπονομεύοντας περαιτέρω την ειρήνευση. Στο πλαίσιο αυτό, οι
υπαναχωρήσεις που έγιναν για χάρη της «δημοκρατικοποίησης» στους τομείς της
παραοικονομίας, της καλλιέργειας και εμπορίας ναρκωτικών, της διαφθοράς στους
μηχανισμούς εξουσίας και του εγκλήματος, συνέτειναν στην χειροτέρευση της
κατάστασης μακροχρόνια, η οποία περιγραφόταν πλέον από ένα σπειροειδές
φαινόμενο δράσεων – αντιδράσεων και αντί-αντιδράσεων που οδηγούσε σε
χειρότερες συνθήκες.
Επιπρόσθετα, πολλά ερωτηματικά προκάλεσε και η γενική στάση του ΟΗΕ,
που ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί κάτω από την αρχή της αμεροληψίας στη
δεδομένη σύγκρουση, την ίδια στιγμή εξουσιοδοτούσε το ΝΑΤΟ και τις ένοπλες
δυνάμεις των συμμάχων να παρέχουν ασφάλεια στην περιοχή, μια αποστολή η
οποία αναγκαστικά τις έφερνε αντιμέτωπες με έναν από τους κυριότερους παίκτες
στη χώρα, τους Ταλιμπάν. Τυπικά, βέβαια, η αποστολή δεν είχε χαρακτήρα
αντιπαράθεσης ή μεροληψίας, αλλά ουσιαστικά οδήγησε στο να εκλαμβάνονται οι
δυνάμεις ως δυνάμεις κατοχής, ενισχύοντας το επαναστατικό ρεύμα.
Η κατάσταση φαίνεται να βελτιώθηκε κάπως μετά την αποχώρηση του
κυρίως μέρους των διεθνών δυνάμεων από τη χώρα, ως αποτέλεσμα και των
συνομιλιών με τους Ταλιμπάν, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από το 2012. Η
περιορισμένη παρουσία στρατευμάτων δεν δικαιολογεί πλέον την επανάσταση και
οι εχθροπραξίες είναι τώρα περισσότερο τοπικές και περιορισμένες. Ταυτόχρονα
όμως προκύπτει και το πρόβλημα της στήριξης της οικονομίας, καθώς η
αποχώρηση των τμημάτων άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα εισροή
κονδυλίων που σε συνδυασμό με την γενική οικονομική κατάσταση και την
δυσκολία παροχής εξωτερικής βοήθειας μπορεί να προκαλέσει την επανεμφάνιση
κρουσμάτων βίας και εξεγέρσεων.
Όλες οι παραπάνω αντιφάσεις ενισχύουν τελικά την αίσθηση ότι οι Αφγανοί
θεωρούν τους εαυτούς τους ως «αποδέκτες» της δημοκρατίας και όχι ως η δύναμη
που την ασκεί. Σαν κάτι που τους έχει επιβληθεί διότι έτσι έχει αποφασίσει η
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διεθνής κοινότητα ότι είναι καλύτερο γι αυτούς, χωρίς όμως να προϋπάρχει η
αντίστοιχη κουλτούρα και συνείδηση. Και μάλιστα με μια μορφή δημοκρατίας
ασύνδετη με την παραδοσιακή για το Αφγανιστάν διαστρωμάτωση των μικρόκοινωνιών και εντελώς ξένη γι αυτούς που ακόμη και η έννοια του κράτους, μοιάζει
απόμακρη και μη αναγκαία. Δημιουργείται έτσι ένας πολύ σημαντικός αριθμός
διλημμάτων που αφορά την εγκατάσταση νέων θεσμών και οργανισμών στην
κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα, θεσμών και οργανισμών που μπορεί
θεωρητικά να υπάρχουν αλλά επανδρώνονται από προσωπικό που δεν πιστεύει
σε αυτούς, δεν υπακούν στους κανόνες τους και ακολουθούν τα δικά τους
προσωπικά συμφέροντα (Lijn, 2013). Ως αποτέλεσμα φαίνεται ότι η διεθνής
επέμβαση δημιούργησε ένα ακόμη επίπεδο αντιπαράθεσης, αυτό της κυβέρνησης
ως πηγή εισοδημάτων και των υπερασπιστών ή πολέμιών της. Συνεπώς η διεθνής
κοινότητα έχει βρεθεί στη δύσκολη θέση να βοηθά μια κυβέρνηση, που δεν
αποτελείται από μόνο «καλούς» και ταυτόχρονα να πολεμά εναντίον μίας
επανάστασης που δεν αποτελείται από μόνο «κακούς».
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
Η εμπειρία του ΝΑΤΟ σε επιχειρήσεις έναντι ανταρτών προέρχεται
αποκλειστικά από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, ο οποίος αποτελεί ιστορικά και την
πρώτη εμπλοκή της Συμμαχίας σε χερσαίες επιχειρήσεις. Για την αντιμετώπιση της
σύνθετης κατάστασης σε επίπεδο κράτους που περιγράφηκε στο προηγούμενο
κεφάλαιο, το ΝΑΤΟ αναγκάστηκε να προσαρμοστεί με το δύσκολο τρόπο στις νέες
απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Όπως είναι γνωστό, το στρατιωτικό σκέλος της
Συμμαχίας δημιουργήθηκε και οργανώθηκε αρχικά για να αντιμετωπίσει την
Σοβιετική απειλή και εξελίχθηκε αργότερα σε όργανο επιβολής - διατήρησης της
ειρήνης (διάσπαση της πρώην Γιουγκοσλαβίας)

και διαμεσολάβησης σε

περιπτώσεις διακρατικών συγκρούσεων. Η δεύτερη μετεξέλιξη της δομής και
οργάνωσης του στρατιωτικού του σκέλους, θα απαιτούνταν να γίνει κατόπιν της
εμπλοκής σε επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν όταν θα ξεκινούσε επιχειρήσεις έναντι
ανταρτών, κάτω από ένα νέο θεωρητικό υπόβαθρο των συγκρούσεων σε ανώτατο
επίπεδο, αυτό της «ολοκληρωμένης προσέγγισης» (comprehensive approach).
Σε αυτό το πλαίσιο και υιοθετώντας την στρατηγική που είχαν επιλέξει οι
ΗΠΑ αλλά και άλλες χώρες (ΗΒ, Καναδάς, Γαλλία) αναπτύχθηκε, μετά από μια
ομολογουμένως μακροχρόνια διαδικασία, το Εγχειρίδιο Επιχειρήσεων Έναντι
Ανταρτών (AJP - Allied Joint Publication 3.4.4 – Counterinsurgency) το οποίο
τέθηκε σε ισχύ το 2011. Η βάση του εγχειριδίου ήταν ο αντίστοιχος κανονισμός του
στρατού των ΗΠΑ (FM 3-24 του 2006) συμπληρωμένος με τα έως τότε διδάγματα
του πολέμου στο Αφγανιστάν και με τους περιορισμούς που έθετε κάθε κράτος της
Συμμαχίας. Σκοπός του εγχειριδίου (ΝΑΤΟ, 2011) ήταν η παροχή οδηγιών στους
διοικητές και τα επιτελεία των συμμαχικών δυνάμεων για την διεξαγωγή
επιχειρήσεων COIN και η πληροφόρηση των υπόλοιπων πολιτικών φορέων για τις
δυνατότητες με τις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να συνεισφέρουν σε μία
κοινή, πολυεθνική και δια-υπηρεσιακή απάντηση σε μια στρεβλή σύγκρουση
αυτού του τύπου. Όπως είναι φυσικό, το εγχειρίδιο αναπτύχθηκε για να
χρησιμοποιηθεί σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο και περιλαμβάνει μεταξύ
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άλλων μια περιγραφή του σύνθετου περιβάλλοντος στο οποίο εμφανίζεται
συνήθως ο ανταρτοπόλεμος, των κύριων δρώντων και τακτικών που ακολουθούν
και ταυτόχρονα παρέχει οδηγίες και έναν τρόπο ολοκληρωμένης σχεδίασης για την
αντιμετώπισή του.
Όπως κάθε στρατιωτική επιχείρηση, αποτελεί και αυτή έναν συνδυασμό
τρόπων και μέσων για την επίτευξη ενός σκοπού. Η βασική διαφοροποίηση που
παρουσιάζει αυτός ο τύπος στρατιωτικών επιχειρήσεων έναντι των παραδοσιακών
είναι ότι ο τελικός σκοπός πλέον δεν είναι αμιγώς στρατιωτικός αλλά πολύ
περισσότερο πολιτικός και εκφράζεται με την συναίνεση ή αποδοχή από τον
πληθυσμό. Η επίτευξη του τελικού σκοπού λοιπόν, θα είναι αποτέλεσμα κοινής και
συντονισμένης δράσης στρατιωτικών και πολιτικών φορέων, με τον στρατό να
εκτελεί αποστολές ασφάλειας και σταθερότητας αλλά και ευρύτερες αποστολές
δημιουργίας προϋποθέσεων και ικανοτήτων στο φιλοξενούν κράτος.
Μέσα σε αυτή την πολυσύνθετη δράση, οι στρατιωτικές δυνάμεις σπανίως
θα ηγούνται των προσπαθειών και γι αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να
συντονίζονται και να ενεργούν παράλληλα με διεθνείς οργανισμούς και μη
κυβερνητικές οργανώσεις, ακολουθώντας μια κοινή στρατηγική. Ταυτόχρονα
όμως, η εξέλιξη των επιχειρήσεων από διαδοχικής μορφής (ότι δηλαδή οι τύποι
των επιχειρήσεων επίθεση, άμυνα κλπ, διαδέχονταν ο ένας τον άλλον και σε
επίπεδο θεάτρου επιχειρήσεων δεν εξελισσόταν ταυτόχρονα) σε παράλληλη
εκτέλεση πολλών μορφών εμπλοκής (επιθετικές επιχειρήσεις σε κάποια περιοχή,
επιχειρήσεις σταθεροποίησης σε κάποια άλλη και ταυτόχρονα ανθρωπιστικές
δράσεις, παροχή ασφάλειας και υποστήριξη στην ανοικοδόμηση) καταδεικνύει την
τεράστια αλλαγή στις διαδικασίες και στην νοοτροπία στην οποία θα πρέπει να
προσαρμοστούν οι δυνάμεις και οι διοικήσεις τους σε όλα τα επίπεδα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Για την σαφή περιγραφή των επιχειρήσεων έναντι ανταρτών σε επίπεδο
ΝΑΤΟ χρησιμοποιείται ο διαχωρισμός μεταξύ τριών κύριων τομέων: της ανάλυσης
του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, της περιγραφής των χαρακτηριστικών των
επαναστατικών κινημάτων και της παράθεσης του τρόπου σχεδίασης για την
αντιμετώπισή τους.

35

Το περιβάλλον των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός
κατεστραμμένου ή υπό κατάρρευση κράτους, το οποίο αδυνατεί να παρέχει τρείς
κύριες κατηγορίες υπηρεσιών στους πολίτες του, την ασφάλεια, την οικονομική και
θεσμική ανάπτυξη και την τήρηση του νόμου. Καθεμία από αυτές τις κατηγορίες
αναλύεται σε έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων που προσπαθούν να περιγράψουν
όλη τη λειτουργία του κράτους και τις πιθανές αδυναμίες που το καθιστούν
ανεπαρκές. Μεταξύ των υπηρεσιών – λειτουργιών αυτών υπάρχει ισχυρή
διασύνδεση και επιρροή με αποτέλεσμα, όταν παρατηρούνται ανεπάρκειες στη μια
να έχουν αρνητικά αποτελέσματα και στις άλλες.
Για να γίνει καλύτερη ανάλυση του περιβάλλοντος και για να υπάρχει η
κοινή και ολόπλευρη βάση για τις εκτιμήσεις, αυτό διαχωρίζεται σε έξι ξεχωριστές
συνιστώσες: την πολιτική, την ανθρωποκεντρική, την φυσική, της ασφάλειας, των
πληροφοριών και της οικονομίας. Κάθε μία από αυτές τις συνιστώσες θα πρέπει
να αναλυθεί πλήρως και να εκτιμηθεί το πώς επηρεάζει το σύστημα και ποιοι είναι
οι δρώντες, άτομα, ομάδες ή οργανισμοί. Η διαδικασία των εκτιμήσεων πρέπει να
γίνεται πριν την εμπλοκή αλλά θα πρέπει να συνεχίζονται και καθ’ όλη τη διάρκειά
της, καθώς το περιβάλλον είναι εξαιρετικά δυναμικό και παρουσιάζει σημαντικές
αλλαγές σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά τους δρώντες, η
εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολό τους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς
καθώς αυτοί είναι που διαμορφώνουν και επηρεάζουν το σύστημα. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται στις διάφορες ΜΚΟ οι οποίες συχνά έχουν δική τους
αποστολή και στην προσπάθεια να τηρούν ουδέτερη στάση πιθανόν να βοηθούν
τους επαναστάτες.
Στο σύνθετο αυτό πλέγμα περιβάλλοντος και δρώντων, επισημαίνεται και η
διαφοροποίηση του επαναστατικού κινήματος από άλλες ασύμμετρες ενέργειες.
Γίνεται λοιπόν σαφής διαχωρισμός της επανάστασης από την τρομοκρατία, το
λαθρεμπόριο, το κοινό έγκλημα, τις ταραχές και την ανατροπή καθεστώτων. Αν και
οι παραπάνω ενέργειες μπορεί να βοηθούν ή να διεξάγονται παράλληλα με μια
επανάσταση, δεν σημαίνει ότι για την μεμονωμένη αντιμετώπισή τους απαιτούν
στρατιωτικές επιχειρήσεις. Κατά την αντίθετη πρακτική οι επαναστάσεις μπορεί να
μη στηρίζονται καν σε ασύμμετρες ενέργειες αλλά να υποστηρίζονται από καθ’ όλα
νόμιμες και νομιμοφανείς διαδικασίες, εκτελώντας το παράνομο έργο τους μέσω
αντιπροσώπων.
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Η περιγραφή των επαναστατικών κινημάτων γενικότερα χωρίζεται σε δυο
μέρη, στα χαρακτηριστικά τους και στις τρωτότητες που εμφανίζουν.
Όπως προκύπτει από τον ορισμό τους, τα κινήματα αυτά βασίζονται σε μια
ιδεολογία ενώ αποσκοπούν στην τελική πολιτική επικράτηση. Πιστεύουν ότι δεν
μπορούν να πετύχουν το σκοπό τους μέσω των νόμιμων οδών κι έτσι
καταφεύγουν στη βία και τον ένοπλο αγώνα συνδυάζοντάς τους με οικονομικές και
κοινωνικές τακτικές και προπαγάνδα. Από τη φύση τους τα κινήματα αυτά έχουν
πάντα την πρωτοβουλία καθώς επιλέγουν τον τόπο και τον χρόνο που θα
ενεργήσουν, ενώ μπορούν να αποφεύγουν τις στενές και επικίνδυνες εμπλοκές με
τις δυνάμεις καταστολής. Κάθε κίνημα είναι ξεχωριστό και παρουσιάζει τις δικές
του ιδιαιτερότητες ενώ προσαρμόζεται ταχέως σε κάθε νέα εξέλιξη. Οι αντάρτες για
να πετύχουν τους πολιτικούς τους στόχους χρησιμοποιούν την θέληση η οποία
πηγάζει από την ιδεολογία τους και τον χώρο και χρόνο, παράγοντες οι οποίοι δεν
αποτελούν περιορισμούς αλλά εργαλεία, που με σωστή χρήση μπορούν να
επιφέρουν φθορά στις δυνάμεις καταστολής.
Για την εκδήλωση και ανάπτυξη ενός κινήματος απαιτούνται ένας αριθμός
συνθηκών και προαπαιτούμενων. Οι κύριες αιτίες που δημιουργούν αναστάτωση
και παράπονα είναι η άρνηση της ταυτότητας μέρους του πληθυσμού, η
απαγόρευση της θρησκείας ή η εξτρεμιστική φύση της, τα προβλήματα στην
οικονομία, η διαφθορά, η καταπίεση, η εξωτερική εκμετάλλευση ή παρουσία, η
κατοχή και η άρνηση ή ανεπάρκεια βασικών αγαθών. Ταυτόχρονα οι
προϋποθέσεις

που

απαιτούνται

περιλαμβάνουν

τρωτότητες

στον

τοπικό

πληθυσμό, ύπαρξη ικανής ηγεσίας στο κίνημα και απουσία κυβερνητικού ελέγχου
στην περιοχή.
Παρά του ότι κάθε κίνημα είναι διαφορετικό, υπάρχουν κάποιες κοινές
δυναμικές ή χαρακτηριστικά που σε μεγάλο ή μικρό βαθμό εμφανίζονται σε όλες
τις περιπτώσεις και άρα βοηθούν για την εξαγωγή καλύτερων εκτιμήσεων και για
τον καθορισμό της ακολουθούμενης στρατηγικής τους. Η ιδεολογία, ο στόχος, η
εσωτερική υποστήριξη, ο αντικειμενικός σκοπός, η ηγεσία, η χρήση του
περιβάλλοντος και της γεωγραφίας, η εξωτερική βοήθεια, οι φάσεις και οι χρόνοι
του κινήματος και το οργανωτικό και επιχειρησιακό μοντέλο είναι οι δυναμικές που
θα πρέπει να αναλύονται σε κάθε περίπτωση.
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Από την άλλη πλευρά, οι τρωτότητες που εμφανίζουν τα κινήματα είναι ο
τομέας που θα πρέπει να εστιάζουν οι δυνάμεις καταστολής για την ταχύτερη
εκμετάλλευση. Οι τρωτότητες εμφανίζονται στους εξής τομείς:


Ασφάλεια. Κατά τα αρχικά στάδια του κινήματος και όταν δεν έχει

εξασφαλιστεί η έστω και μερική υποστήριξη από την κοινωνία, υπάρχει το εγγενές
δίλλημα μεταξύ εξάπλωσης στον πληθυσμό και άρα πιθανότερης αποκάλυψης
των μελών του κινήματος ή διατήρηση της μυστικότητας και άρα της ασφάλειας.


Αποκέντρωση της εξουσίας. Η ανάγκη για ασφάλεια απαιτεί

αποκέντρωση των εξουσιών, η οποία με τη σειρά της καθυστερεί την μετάδοση
μηνυμάτων και πληροφοριών. Τα παραπάνω μπορεί να κάνουν τους αντάρτες να
αισθάνονται απομονωμένοι και χωρίς υποστήριξη.


Ασυνέχειες στο αφήγημα της επανάστασης. Εάν οι πολιτικοί στόχοι

αλλάζουν διαρκώς οι πληθυσμοί είναι πιθανότερο να μη στηρίξουν το κίνημα.


Προπαγάνδα. Για ταχύτερη επίτευξη των στόχων του το κίνημα

στηρίζεται ευρέως στην προπαγάνδα. Οι δυνάμεις καταστολής πρέπει να
εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία εσφαλμένων ή χειραγωγημένων πληροφοριών για
να υπονομεύσουν την αξιοπιστία των ανταρτών.


Ανάγκη για μια βάση επιχειρήσεων. Καθώς οι επαναστάσεις είναι

ένας αγώνας διαρκούς κίνησης οποιαδήποτε εγκατάσταση δημιουργεί κινδύνους
εντοπισμού και καταστροφής.


Ανάγκη σε υποστήριξη. Απαιτείται εσωτερική αλλά κυρίως εξωτερική

βοήθεια, ιδίως στα πρώτα στάδια του κινήματος για να καταστεί βιώσιμο.
Ταυτόχρονα όμως οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια μπορεί σχετικά εύκολα να
εντοπιστεί και να οδηγήσει στον εντοπισμό των ανταρτών.


Οικονομική

αδυναμία.

Όλες

οι

επαναστάσεις

απαιτούν

χρηματοδότηση, ενώ ο ευκολότερος τρόπος είναι η παράνομη δραστηριότητα.
Αυτή όμως προσελκύει τις αρχές ασφαλείας και αποτελεί στόχο των δυνάμεων
καταστολής.


Εσωτερικές διασπάσεις. Είναι σύνηθες όταν το κίνημα έχει αρχίσει

να ευοδώνεται, να παρατηρούνται διασπάσεις και διαφωνίες στην ηγεσία, γεγονός
που το κάνει ευάλωτο. Έτσι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος υπονόμευσης ενός
κινήματος είναι να γίνει γνωστό ότι πρώην μέλη του δίνουν πληροφορίες στις
δυνάμεις καταστολής.
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Περνώντας στον τρίτο τομέα, αυτόν της περιγραφής – σχεδίασης των
επιχειρήσεων καταστολής, σημειώνεται ότι οι σημαντικότερες διαστάσεις του είναι
η κατανόηση του πληθυσμού μέσω της γνώσης της κουλτούρας του, η ικανότητα
να σκέφτεται κανείς όπως ένας αντάρτης, η συνεχής φυσική παρουσία για παροχή
ασφάλειας και τέλος η αντίληψη ότι η στρατιωτική προσπάθεια αποτελεί ένα μέρος
μόνο της συνολικής ενέργειας. Επιπλέον, μεγάλης σημασίας είναι η ικανότητα
προσαρμογής της δύναμης στις ιδιαίτερες και ξεχωριστές συνθήκες κάθε
περίπτωσης, όπως αυτές διαχρονικά εξελίσσονται μέσω της προόδου της
τεχνολογίας και των πολιτικών δεδομένων της εποχής. Ο στρατηγικός στόχος της
επιχείρησης είναι η προαγωγή της νόμιμης διακυβέρνησης μέσω του ελέγχου της
βίας και της επιβολής του νόμου. Όντας λοιπόν ο στόχος πλήρως πολιτικής
φύσης, είναι σαφές ότι η στρατιωτική δύναμη παίζει ζωτικό αλλά υποστηρικτικό
ρόλο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εγχειρίδιο (ΝΑΤΟ, 2011) «Για να είναι
αληθινά επιτυχής, η στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ, θα πρέπει στις επιχειρήσεις
να είναι εμφανές το πρόσωπο του φιλοξενούντος έθνους».
Τα κύρια γνωρίσματα των επιχειρήσεων συνοψίζονται ως εξής:


Πολιτικά πρωτεία και ξεκάθαρος πολιτικός αντικειμενικός σκοπός.



Η μάχη είναι για τους πληθυσμούς και όχι εναντίον τους.



Η σημασία της νομιμοποίησης (των συμμαχικών δυνάμεων αλλά και

της κυβέρνησης).


Οι πληροφοριακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις επιρροής «οδηγούν»

την αποστολή.


Ενότητα προσπάθειας (απαίτηση για συντονισμένη κυβερνητική



Εξουδετέρωση της επανάστασης και απομόνωση των ανταρτών από

δομή).

τους υποστηρικτές τους.


Προετοιμασία για μακροχρόνια εμπλοκή.



Αναγκαιότητα για ασφάλεια και τήρηση του νόμου.



Παράδοση της ευθύνης των επιχειρήσεων στις τοπικές δυνάμεις όσο

το δυνατόν νωρίτερα.


Εφαρμογή των διδαγμάτων και ταχεία προσαρμογή.

Ο όρος «σχεδίαση» μπορεί να φαίνεται αντιφατικός όταν πρόκειται για
επιχειρήσεις έναντι ανταρτών καθώς αυτοί έχουν σχεδόν πάντα την πρωτοβουλία,
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αλλά στην πραγματικότητα είναι αναγκαία μια προσέγγιση των μελλοντικών
επιχειρήσεων και μια σχεδίαση για το πώς θα επιτευχθεί ο τελικός αντικειμενικός
σκοπός. Έτσι η σχεδίαση αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα διαμορφωθεί
το μέλλον και όχι τους τρόπους απάντησης στα γεγονότα, ενώ ταυτόχρονα θέτει
τον χρονικό ορίζοντα και καθορίζει τις φάσεις της επιχείρησης. Το πνεύμα που θα
πρέπει να διατρέχει την φάση της σχεδίασης, όπως και της διεξαγωγής, είναι αυτό
της

ολοκληρωμένης

προσέγγισης

μέσω

της

συνεργασίας

όλων

των

εμπλεκομένων, εσωτερικών και εξωτερικών, στρατιωτικών, πολιτικών, διεθνών
οργανώσεων και οργανισμών όπως επίσης και θεσμών του φιλοξενούντος
κράτους. Σημαντικό βήμα στη φάση της σχεδίασης είναι να κατασκευαστεί το
μοντέλο επιχειρήσεων και ενεργειών που πιθανόν να χρησιμοποιήσουν οι
αντάρτες για να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει τις
συμμαχικές δυνάμεις να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη της κατάστασης, να
προβλέψουν τον τρόπο ενεργείας των αντιπάλων και τελικά να ενεργήσουν
αναλαμβάνοντας όπου είναι δυνατόν την πρωτοβουλία.
Τα επίπεδα των επιχειρήσεων εξακολουθούν να είναι τα ίδια με τις
συμβατικές επιχειρήσεις (Στρατηγικό, Επιχειρησιακό και Τακτικό) αλλά εδώ τα όρια
τους είναι δύσκολο να καθοριστούν. Οι ενέργειες ενός και μόνο στρατιώτη στο
πεδίο μπορεί να έχουν επίδραση στο στρατηγικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα
δυνάμεις μικρού μεγέθους μπορεί να αναλαμβάνουν αποστολές στρατηγικού
χαρακτήρα. Παρατηρείται λοιπόν μια συμπίεση των επιπέδων μεταξύ τους, με τα
όριά τους πολλές φορές να μην είναι ορατά. Η σχεδίαση σε στρατηγικό επίπεδο
είναι η πιο δύσκολη διαδικασία καθώς το περιβάλλον είναι συχνά άστατο, αβέβαιο,
σύνθετο και ασαφές αλλά ταυτόχρονα είναι και η πιο σημαντική διαδικασία αφού
εκεί καθορίζεται το πλαίσιο στο οποίο θα εκτελεστούν οι επιχειρήσεις.
Οι δραστηριότητες που κατά κύριο λόγο θα πρέπει να σχεδιαστούν και είναι
εκτός της τυπικής διαδικασίας σχεδίασης συμβατικών επιχειρήσεων, είναι η
αναμόρφωση του τομέα ασφάλειας (Security Sector Reform – SSR), ο
αφοπλισμός, η απόσυρση και η επανένταξη των ανταρτών (Disarmament,
Demobilization and Reintegration – DDR) και οι επιχειρήσεις κράτησης
προσώπων. Οι παραπάνω δραστηριότητες εμφανίζουν ιδιαιτερότητες καθώς
εμπλέκουν στρατιωτικό προσωπικό σε μη καθαρά στρατιωτικές ενέργειες και
απαιτούν προσοχή στη σχεδίαση αλλά και τη διεξαγωγή. Για παράδειγμα η
εφαρμογή ενός συστήματος ασφάλειας δυτικού τύπου σε μια χώρα μπορεί να μην

40

είναι το κατάλληλο. Αντίθετα το υιοθετημένο σύστημα θα πρέπει να ανταποκρίνεται
στην τοπική κουλτούρα, στις ευαισθησίες και στην παραδοσιακή αντίληψη περί
ασφάλειας στην περιοχή. Ομοίως προσεκτική θα πρέπει να είναι η εφαρμογή των
κανόνων σύλληψης και κράτησης ατόμων από τις συμμαχικές δυνάμεις, καθώς η
παρατεταμένη χρήση και η μη παράδοση της εξουσίας αυτής στο φιλοξενούν
κράτος επιφέρει κινδύνους από-νομιμοποίησης της δύναμης.
Ενδιαφέρον

παρουσιάζει

η

απαρίθμηση

μερικών

παράδοξων

που

συναντάμε στις επιχειρήσεις του τύπου που είναι ενδεικτικές της περιπλοκότητας
του περιβάλλοντος και της πλειάδας των προσεγγίσεων που απαιτούνται για
επιτυχημένη διεξαγωγή. Τα παράδοξα αυτά δεν αποτελούν κανόνες σχεδίασης
αλλά χρησιμοποιούνται για την διεύρυνση του τρόπου σκέψης, ενώ εξαρτώνται
από τις τοπικές συνθήκες και η εφαρμογή τους εξετάζεται ανά περίπτωση.


Όσο περισσότερο προστατεύονται οι δυνάμεις τόσο λιγότερο

ασφαλείς είναι. Αν οι στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν εντός των βάσεων τους
χάνουν την επαφή με τους πληθυσμούς και δίδουν την πρωτοβουλία στους
αντάρτες.


Όση

περισσότερη

ισχύς

χρησιμοποιείται

τόσο

λιγότερο

αποτελεσματική είναι. Η χρήση υπέρμετρης ισχύος δημιουργεί επιπλέον κίνδυνο
για παράπλευρες απώλειες και λάθη, ενώ αυξάνει τις δυνατότητες εχθρικής
προπαγάνδας.


Όσο πιο επιτυχημένες είναι οι επιχειρήσεις τόσο λιγότερες δυνάμεις

απαιτούνται και περισσότεροι κίνδυνοι μπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Όσο δηλαδή
μειώνεται το επίπεδο βίας τόσο μειώνεται η ανάγκη χρήσης ισχύος από τις
στρατιωτικές δυνάμεις και αυξάνεται η χρήση αστυνομίας.


Αν μία τακτική λειτουργεί σήμερα, πιθανόν να μη λειτουργεί αύριο, αν

λειτουργεί σε μια περιοχή μπορεί να μην λειτουργεί σε μια άλλη. Οι αντάρτες
προσαρμόζονται ιδιαιτέρως εύκολα και όσο επιτυχημένη είναι μια τακτική τόσο πιο
γρήγορα αντιμετωπίζεται.


Οι τακτικές επιτυχίες δεν εξασφαλίζουν τίποτα. Οι στρατιωτικές

δράσεις από μόνες τους δεν μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία.


Κάποιες φορές το να μην κάνεις τίποτα είναι η καλύτερη αντίδραση.

Συχνά οι αντάρτες ενεργούν με σκοπό την πρόκληση αντίδρασης που θα τύχει
καλύτερης εκμετάλλευσης.
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Τα καταλληλότερα όπλα εναντίον ανταρτών δεν είναι αυτά που

πυροβολούν. Τις περισσότερες φορές η χρηματοδότηση και οι εκλογές έχουν
μεγαλύτερο αντίκτυπο από τις σφαίρες και τις βόμβες.


Καλύτερα να γίνεται κάτι από φιλοξενούν κράτος σε ένα ανεκτό

επίπεδο παρά να γίνεται από την δύναμη σε καλύτερο. Η μακροπρόθεσμη
επιτυχία απαιτεί την εγκαθίδρυση υγιών θεσμών που δεν θα χρειάζονται την
εξωτερική βοήθεια.

Η επιλεγμένη επιχειρησιακή προσέγγιση της Συμμαχίας περιγράφεται από
το τρίπτυχο Εκκαθάριση, Εξασφάλιση, Ανοικοδόμηση (Clear, Hold, Build). Αυτές
αποτελούν και τις φάσεις μιας επιχείρησης είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο,
ενώ προηγείται η φάση της προετοιμασίας. Μετά την επίτευξη της ανοικοδόμησης
ακολουθεί η μεταβίβαση της εξουσίας και της ευθύνης στις τοπικές δυνάμεις, με
τον συμμαχικό στρατό να έχει πλέον συμβουλευτικό και υποβοηθητικό ρόλο.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μετά την εφαρμογή στο Αφγανιστάν του νέου τότε εγχειριδίου περί των
επιχειρήσεων

COIN

αλλά

κυρίως

της

καθυστέρησης

εμφάνισης

απτών

αποτελεσμάτων βελτίωσης της κατάστασης, αναπτύχθηκαν πολλές θεωρίες και
κριτικές επί της βάσης αυτής της θεώρησης.
Το άλυτο τρίλλημα των επιχειρήσεων είναι ένα όρος που εισήγαγε ο
Lorenzo Zambernardi σε ένα άρθρο του το 2010 (Zambernardi, 2010). Σύμφωνα
λοιπόν με την εκτίμησή του, οι επιχειρήσεις καταστολής ανταρσίας αποβλέπουν σε
τρείς κύριους σκοπούς: την προστασία της δύναμης, το διαχωρισμό μαχητώναμάχων και την φυσική εξόντωση των ανταρτών (Εικόνα 1). Ο προσδιορισμός ως
άλυτο προήλθε από την άποψη ότι σε πρακτικό επίπεδο οι στρατιωτικές δυνάμεις
πρέπει να επιλέξουν δύο από τους τρείς σκοπούς, διότι οποιαδήποτε επιτυχία
στους δύο υπονομεύει αναγκαστικά τον τρίτο, όποιος και αν είναι αυτός.
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Προστασία της δύναμης

Διαχωρισμός
μαχητών-αμάχων

Φυσική εξόντωση
ανταρτών

Εικ. 1: Το Άλυτο Τρίλημμα των Επιχειρήσεων
Κατά συνέπεια μία δύναμη μπορεί να προστατεύει τα στρατεύματά της ενώ
εξαλείφει τους αντάρτες αλλά δεν μπορεί να αποφύγει τις αυξημένες παράπλευρες
απώλειες. Αντίστοιχα μπορεί να προστατεύει τους αμάχους και τα δικά της
στρατεύματα αποτυγχάνοντας όμως στην καταστροφή των ανταρτών. Ομοίως
μπορεί να διαχωρίζει επιτυχώς τους μαχητές από τους αμάχους και να εξαλείφει
τους αντάρτες αλλά μόνο αυξάνοντας τους κινδύνους για τις δικές της δυνάμεις.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι σε περιορισμένο χρόνο είναι σχετικά αδύνατο να
επιτύχει και τους τρείς σκοπούς, οπότε αναγκάζεται να επιλέξει τους δύο.
Οι προεκτάσεις αυτών των σκοπών δημιουργούν προβλήματα στη δύναμη
που επιχειρεί με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα η μείωση των
αποτελεσμάτων στο στόχο της καταστροφής των ανταρτών βγάζει την δύναμη
εκτός αποστολής, ενώ η αντίστοιχη στο διαχωρισμό αμάχων-μαχητών ουσιαστικά
βοηθά τους αντάρτες στους δικούς τους σκοπούς για προσέλκυση νέων μαχητών
και επιρροή στον πληθυσμό. Τέλος η ελάττωση της προστασίας της δύναμης θα
προκαλέσει επιπλέον απώλειες, γεγονός που θα θέσει σε δοκιμασία την αποδοχή
της επιχείρησης από τις κοινωνίες των συμμετεχόντων κρατών. Με δεδομένο ότι η
απόκτηση στήριξης από την κοινωνία είναι πρωτίστως πολιτικός και λιγότερο
στρατιωτικός σκοπός, οι επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών είναι κατά κύριο λόγο
πολιτικός τύπος πολεμικής σύγκρουσης. Αυτό απεικονίζεται και στον κανόνα των
επιχειρήσεων που αναφέρει ότι η στρατιωτική δύναμη και οι αντάρτες αγωνίζονται
για την -κατ’ ελάχιστον- ευνοϊκά παθητική στάση των τοπικών πληθυσμών ή του
μεγαλύτερου μέρους αυτών.
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Παλαιότερα, το 2006 σε ένα άρθρο του στο Armed Forces Journal ο
αμερικανός Στρατηγός Robert Scales προέβλεψε ότι οι κοινωνικοί επιστήμονες θα
είναι στο μέλλον τόσο αναγκαίοι στον πόλεμο όσο ήταν στο παρελθόν οι χημικοί
και οι φυσικοί. Υποστήριξε ότι οι σύγχρονοι πόλεμοι επηρεάζονται από κάποιους
ενισχυτικούς παράγοντες, οι οποίοι όχι απλά επιταχύνουν τα χαρακτηριστικά τους
αλλά τους μετασχηματίζουν ριζικά. Για παράδειγμα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
(Α΄ΠΠ) οι εφαρμογές χημικών καθόρισαν το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης
ενώ αντίθετα ο Β’ ΠΠ ήταν αυτός της φυσικής. Επίσης η νίκη των ΗΠΑ στον
ψυχρό πόλεμο, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως Γ’ΠΠ, προήλθε από την ανωτερότητα
στο πεδίο της πληροφορίας. Προβλέπει λοιπόν ότι ο Δ’ΠΠ θα προκαλέσει μια
στροφή στα κλασσικά κέντρα βαρύτητας, από αυτό της θέλησης της κυβέρνησης
και του στρατού προς τις πεποιθήσεις των πληθυσμών. Υποστηρίζει δηλαδή ότι η
νίκη θα προέλθει από την επικράτηση μάλλον στο ψυχό-πολιτισμικό πεδίο παρά
στο γεωγραφικό και ότι θα είναι ο πόλεμος των κοινωνικών επιστημόνων.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Scales αυτή η νέα εποχή του «πολέμου των ιδεών» ή της
μάχης για «τις καρδιές και τα μυαλά» ήδη λαμβάνει χώρα στα πεδία μαχών του
Ιράκ και του Αφγανιστάν.
Μια άλλη κριτική που εντοπίζεται στη διεθνή αρθρογραφία είναι αυτή της
ασυμβατότητας μεταξύ του σκοπού, των τρόπων και των μέσων (Johnson, 2011)
κατά τις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. Ο Johnson κατά την κριτική του αποδέχεται
ότι η εφαρμογή της ολιστικής προσέγγισης στην επέμβαση παρουσίαζε
προβλήματα καθώς δεν έφερνε εγκαίρως τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εντόπιζε
όμως το πρόβλημα όχι στην προσέγγιση καθεαυτή ή στη νέα Στρατηγική Έννοια
(Strategic Concept) του ΝΑΤΟ αλλά στη διαφορά μεταξύ των απαιτούμενων και
των διατιθέμενων μέσων για την υλοποίηση των τεθέντων σκοπών. Ενώ λοιπόν οι
τελικοί σκοποί και στόχοι ήταν ξεκάθαροι και οι τρόποι για να επιτευχθούν αυτοί
ήταν καθορισμένοι, όταν ελέγχεται η διάθεση των μέσων, δηλαδή του προσωπικού
που θα εκτελέσει τις αποστολές παρατηρείται μεγάλη απόκλιση. Χαρακτηριστικά
αναφέρει την άποψη του Διοικητή της ISAF το 2011 Στρατηγού McChrystal, ότι
απαιτούνταν 20-25 στρατιώτες για κάθε 1000 κατοίκους (σύμφωνα και με τις
προβλέψεις του FM 3-24), οπότε σε μια χώρα με πληθυσμό 28,4 εκατομμυρίων θα
απαιτούνταν μια δύναμη 568.000 με 710.000 στρατιωτών, αριθμοί σαφώς
εξωπραγματικοί. Έτσι η διάθεση της δύναμης στο Αφγανιστάν έγινε όχι με βάση
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την

αποστολή

αλλά

υπολογίζοντας

πόσο

στρατό

θα

μπορούσε

κάθε

συμμετέχουσα χώρα να εμπλέξει.
Εκτός όμως του αριθμού παρατηρεί και απόκλιση στην ποιότητα των
δυνάμεων, οι οποίες δεν ήταν επαρκώς εκπαιδευμένες για τέτοιες επιχειρήσεις
ενώ δεν είχαν γνώσεις της τοπικής γλώσσας και κουλτούρας. Το πρόβλημα αυτό
της ποιότητας διατηρούνταν διαχρονικά, καθώς λόγω της απαιτούμενης
περιστροφής των δυνάμεων κάθε 6 έως 12 μήνες, η αποκτηθείσα εμπειρία
εξανεμιζόταν

σε

μια

ολιγοήμερη

διαδικασία

παράδοσης

και

παραλαβής

καθηκόντων μεταξύ αντικαταστατών. Η ίδια ανεπάρκεια βεβαίως αντικατοπτρίζεται
και στον τομέα του πολιτικού προσωπικού που αναπτυσσόταν στη χώρα ως
ειδικοί σε διάφορά αντικείμενα. Ο αριθμός αυτών των ειδικών ήταν περιορισμένος
και, σε αντίθεση με το στρατιωτικό προσωπικό, δεν ήταν αναγκασμένοι ή δεν
επιθυμούσαν όλοι να αναπτυχθούν στην περιοχή. Τέλος, παρόμοιο πρόβλημα
εμφανιζόταν και στο έμμισθο προσωπικό που προσλαμβάνονταν ως μεταφραστές,
διερμηνείς και ειδικοί από την ίδια την περιοχή καθώς είτε δεν επαρκούσε
(ποιοτικά και ποσοτικά) είτε δεν επιθυμούσε να εργαστεί λόγω πεποιθήσεων ή
εκφοβισμού. Ουσιαστικά όμως η ερώτηση που καταλήγει ο αρθρογράφος είναι: «τι
θα έπρεπε να κάνεις όταν ξέρεις – ή όταν οι κανονισμοί σού σου λένε – ότι για να
επιτύχεις απαιτούνται μέσα τα οποία δεν μπορείς να εξασφαλίσεις;» και η
ερώτηση αυτή πρέπει να απασχολήσει το ΝΑΤΟ σε οποιαδήποτε περίπτωση θα
χρειαστεί να εμπλακεί.
Κριτική στον τομέα της νομιμοποίησης δέχονται και οι επιχειρήσεις του
ΝΑΤΟ όπως αναφέρθηκε παραπάνω για την στρατηγική του ΟΗΕ. Εδώ η κριτική
απευθύνεται στον τομέα των εκλογών (Greene, 2016) και στο κατά πόσο αυτές
παράγουν ένα αποδεκτό αποτέλεσμα από τους πολίτες. Το επιχείρημα στηρίζεται
στο ότι τα επαναστατικά κινήματα δεν αναπτύσσονται συνήθως σε περιοχές όπου
η υπάρχουσα κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση είναι πλήρως νόμιμη.
Κατά συνέπεια, είναι αμφισβητήσιμο εάν θα καταφέρει η δύναμη να μετατρέψει ένα
παράνομο σύστημα σε αξιόπιστο ή νόμιμο απλά εκλέγοντας την κυβέρνησή του.
Για παράδειγμα οι εκλογές του 2009 στο Αφγανιστάν θεωρήθηκαν από πολλούς
ως εξόφθαλμα άδικες και με πολλές περιπτώσεις κατηγοριών για νοθεία και
απειλές. Έτσι και οι επόμενες εκλογές του 2014 δεν έγιναν με τις καλύτερες
προϋποθέσεις αφού υπήρξαν πάλι κατηγορίες για απάτες. Στο μεσοδιάστημα
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αλλά και με την προηγούμενη προεδρεία Καρζάι δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι η
κυβέρνηση τύγχανε ευρείας αποδοχής ή έστω ότι βελτιώθηκε η κατάσταση.
Ταυτόχρονα η διαφθορά σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο παρέμεινε καθ’
όλη τη διάρκεια της επέμβασης των συμμάχων, με το ποσοστό σε δημοσκοπήσεις
της αντίληψης ότι επηρεάζει τον πληθυσμό και αποτελεί πρόβλημα, να αυξάνεται
από 74% το 2006 σε 84% το 2013 (Greene, 2016). Αυτό οδήγησε στην ίσως
περισσότερο λανθασμένη εκτίμηση των Συμμάχων, ότι εάν διατίθονταν οι
απαραίτητες δυνάμεις και μέσα, η αποστολή θα λειτουργούσε ούτως ή άλλως,
παρά την αδυναμία ή απροθυμία του φιλοξενούντος κράτους να πατάξει την
διαφθορά

και

να

συνεργαστεί

ως

πραγματικός

σύμμαχος.

Παρόμοια

αποτελέσματα παρατηρούνται και σε άλλους τομείς όπως της εκπαίδευσης, του
συστήματος υγείας, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού με τις
δημοσκοπήσεις να δείχνουν μάλιστα και μειώσεις στα επίπεδα ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών μεταξύ 2006 και 2013. Όπως φαίνεται, παρά τις
στιγμιαίες επιτυχίες που είχαν επιτύχει οι σύμμαχοι όλα αυτά τα χρόνια, δεν είχε
γίνει σωστή εκτίμηση για την σε βάθος χρόνου απόδοση των δομών που
κατασκευάστηκαν.
Καθώς λοιπόν η νομιμοποίηση και η αποδοχή του πληθυσμού είναι
απαραίτητες για την επιτυχία των επιχειρήσεων έναντι ανταρτών, δεν μπορούν να
αποκτηθούν αποκλειστικά μέσα από μια εκλογική διαδικασία. Θα πρέπει να
εξασφαλισθεί ότι θα υπάρχει στην διάδοχή πολιτική κατάσταση, ισχυρή πολιτική
βούληση για αλλαγή και για εκμηδένιση όλων των παραγόντων που δρουν
αρνητικά στη νομιμοποίησή της.
Κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν, για την καλύτερη
διαχείριση των δυνάμεων και μέσων που διατέθηκαν από τα συμμετέχοντα κράτη,
χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα κατάτμηση της χώρας σε επαρχίες και αποδόθηκε
η ευθύνη των περιοχών αυτών στις Περιφερειακές Ομάδες Ανοικοδόμησης
(PRTs). Καθώς κάποιες περιοχές παρουσιάζουν αξιοσημείωτη βελτίωση ενώ
κάποιες όχι, είναι επιβεβλημένη η μελέτη των περιοχών που αναπτύχθηκαν για
τον εντοπισμό των ενεργειών που συντέλεσαν σε αυτό και η χρησιμοποίησή τους
ως παράδειγμα για περαιτέρω εφαρμογή. Οι τρείς μελετητές (Rietjens, Soeters, &
Van Fenema, 2013) χρησιμοποιούν το επιτυχημένο παράδειγμα της περιοχής
Uruzgan για να εξάγουν τα συμπεράσματά τους και καταλήγουν ότι η σωστή
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συνεργασία μεταξύ των στρατιωτικών και πολιτικών φορέων που δρούσαν στην
περιοχή, ήταν το κλειδί της επιτυχίας. Υποστηρίζουν ότι αρχικά η στρατιωτική
δύναμη

(προερχόμενη

από

την

Ολλανδία),

όντας

προσαρμοσμένη

σε

παραδοσιακές επιχειρήσεις, αναζητούσε και συνέλεγε πληροφορίες αποκλειστικά
για τον εχθρό και όχι για τον πληθυσμό. Κατόπιν όμως, με την αυξανόμενη
διάθεση και ανάπτυξη εξειδικευμένων πολιτών ως ειδικών συμβούλων και τελικά
με την ανάληψη της διοίκησης της δύναμης (ή τη συνδιοίκησή της με τον
στρατιωτικό διοικητή) από πολίτη, αντιπρόσωπο του ΥΠΕΞ, παρατηρήθηκε η
μεγαλύτερη θετική επίδραση στις επιχειρήσεις.
Η επίδραση αυτή εντοπίζεται ότι προήλθε από την αυξημένη συνεργασία με
τους υπόλοιπους δρώντες στην περιοχή, τους Διεθνείς Οργανισμούς, τις ΜΚΟ και
τις τοπικές αρχές, σε τρείς κυρίως διαστάσεις: την κατανόηση της αλληλεξάρτησης,
την διασύνδεση της νοοτροπίας λειτουργίας και την εκτίμηση των συνθηκών. Ως
συμμετέχοντες λοιπόν σε μια κοινή προσπάθεια, όλοι οι δρώντες μέσω της
συνεργασίας, κατανόησαν ότι η επιτυχία του ενός εξαρτάται από τις ενέργειες του
άλλου και έτσι προθυμοποιήθηκαν για στενότερη λειτουργία. Αυτό οδήγησε με τη
σειρά του στην καλύτερη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο κάθε
οργανισμός αλλά και των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει με αποτέλεσμα
την κοινή, συντονισμένη ενέργεια και την καλύτερη κατανόηση των συνθηκών
δράσης και του περιβάλλοντος, ο καθένας μέσα από τις εμπειρίες και γνώσεις του
άλλου. Ο όλος συντονισμός επιτυγχάνονταν με την ορθή χρησιμοποίηση των
ομάδων και λειτουργιών CIMIC (Civil – Military Cooperation) και απέτρεψε τους
φορείς από το να γίνουν «εγωκεντρικοί», να τους ενδιαφέρει μόνο η δική τους
αποστολή και να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον κάτω μόνο από τις δικές τους
παραδόσεις και πρακτικές.
Η κριτική που ασκεί ένας άλλος μελετητής (Hammes, 2012) αφορά την
έννοια των επιχειρήσεων COIN και υποστηρίζει ότι λανθασμένα έχει αναχθεί στο
επίπεδο της στρατηγικής. Αναφέρει λοιπόν ότι συνολικά η έννοια του COIN
αποτελεί μια μέθοδο επιχειρήσεων και είναι μια μόνο από τις επιλογές που έχει
κάποιος για να αντιπαρατεθεί σε ένα κίνημα. Έχει δηλαδή γίνει κοινή πεποίθηση
ότι η υιοθέτηση των πρακτικών εφαρμογής που περιγράφονται στο εγχειρίδιο
αποτελεί χάραξη στρατηγικής ενώ στην πραγματικότητα αυτά είναι οι ενέργειες
που πρέπει να γίνουν σε τακτικό ή επιχειρησιακό επίπεδο. Έτσι υποστηρίζει ότι
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δεν μπορεί να υπάρξει στρατηγική COIN για τους ίδιους λόγους που δεν μπορεί να
υπάρξει στρατηγική, για παράδειγμα, ανθυποβρυχιακού ή αντιαεροπορικού
αγώνα. Αντίθετα προκρίνει την έννοια της «δυνατότητας COIN» (COIN Capability)
που θα πρέπει να αναπτύξουν και να διατηρήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις για
μελλοντικές επιχειρήσεις.
Αυτή η δυνατότητα δεν απαιτείται να στηρίζεται αποκλειστικά σε
επιχειρήσεις με επίκεντρο τον πληθυσμό. Υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις
κάποιες μη αποδεκτές για εφαρμογή από μια δημοκρατία (όπως οι υποχρεωτικές
μετακινήσεις πληθυσμών, οι οικονομικές ή άλλες κυρώσεις) και κάποιες πλήρως
αποδεκτές όπως η «αποκεφάλιση» της οργάνωσης, οι επιχειρήσεις με επίκεντρο
τον εχθρό ή ακόμη και η επιλεκτική στοχοποίηση και εξουδετέρωση. Σε κάθε
περίπτωση όμως προκρίνει μια έμμεση προσέγγιση σε σχέση με την άμεση
αποστολή

εκστρατευτικών

δυνάμεων.

Αυτή

η

έμμεση

προσέγγιση

δίνει

περισσότερη βάση στις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις του φιλοξενούντος έθνους και
στην υποστήριξή τους με παροχή συμβούλων, οικονομικής βοήθειας και την
ελάχιστη δυνατή εμπλοκή. Παράλληλα, δεν απαιτείται η διατήρηση υπεράριθμων
συμβατικών

στρατιωτικών

δυνάμεων

αφιερωμένων

και

εκπαιδευμένων

αποκλειστικά στην δυνατότητα COIN αλλά μια επαρκής εκπαίδευση σε όλη τη
δύναμη. Παρουσιάζονται έτσι δύο πλεονεκτήματα, η αποφυγή διαστρέβλωσης της
υπάρχουσας οικονομικής και πολιτικής κατάστασης από τους πολυπληθείς
εξωτερικούς φορείς και ταυτόχρονα μείωση των απαιτήσεων σε μέσα και
προσωπικό που θα οδηγήσει σε περιορισμένη χρονικά εμπλοκή. Επιπλέον, η
έμμεση προσέγγιση δεν αποκλείει την κλιμάκωση της σύγκρουσης, αν κάτι τέτοιο
απαιτηθεί, αλλά αυτό πρέπει να γίνει κατόπιν προσεκτικής μελέτης των
επιπτώσεων από πιθανή μακροχρόνια εμπλοκή.
Από την άλλη πλευρά η απαίτηση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων δεν
οδηγεί, τουλάχιστον άμεσα, στη λύση του προβλήματος. Μερικές κοινωνίες δεν
διαθέτουν αυτό το κοινωνικό ή νομικό υπόβαθρο ή ακόμη και την κουλτούρα για
να αποδεχθούν την αντιπροσωπευτική φιλελεύθερη δημοκρατία εκ του μηδενός.
Κάθε κοινωνία θα πρέπει να επιλέξει τη δική της μορφή κατανομής ισχύος που θα
είναι, έστω και εν μέρει, αποδεκτή και από τους αντάρτες και από τις δυνάμεις
καταστολής. Για να επιλυθεί ίσως το δυσκολότερο και πιο απαιτητικό ερώτημα που
αφορά την διάδοχη κατάσταση, θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις ακόμη και εκτός
πλαισίου, όπως για παράδειγμα διαχωρισμός εδαφών ή εξουσιών. Ακόμη όμως
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και σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις COIN θα χρειαστεί να εκτελούνται σε
βάθος χρόνου, αν και με μειωμένη ένταση, καθώς πάντα θα υπάρχει η διαμάχη για
την εξουσία και πάντα θα υπάρχουν εξωγενείς απρόβλεπτοι παράγοντες.
Η σκληρότερη όμως κριτική προέρχεται από έναν καθηγητή ιστορίας της
Αμερικανικής Στρατιωτικής Ακαδημίας του West Point, ο οποίος αναιρεί πλήρως
τα επιτεύγματα των επιχειρήσεων COIN, υποστηρίζοντας ότι η τακτική αυτή απλά
δεν λειτουργεί (Gentile, 2013). Ο μόνος λόγος που εντοπίζει ο Gentile για τον
οποίο διατηρείται ο μύθος που λέει ότι οι επιχειρήσεις έναντι ανταρτών φέρνουν
αποτέλεσμα, είναι η ύπαρξη κάποιων «σωτήρων στρατηγών». Αυτή η αφήγηση
λοιπόν χρησιμοποιείται για να πείσει την κοινή γνώμη ότι πάντα θα υπάρχει
δυνατότητα επέμβασης σε διάφορα προβληματικά μέρη του πλανήτη, καθώς
πάντα θα υπάρχουν «σωτήρες στρατηγοί» που με την εμβληματική τους ηγεσία
και καθοδήγηση θα διορθώσουν την κατάσταση. Καθώς παρέχει αποδείξεις ότι
ούτε η κατάσταση αλλά κυρίως ούτε η τακτική άλλαξε μετά τις αλλεπάλληλες
αντικαταστάσεις ηγεσίας στις επεμβάσεις του Ιράκ και του Αφγανιστάν, το
επιχείρημά του, λαμβάνει ισχυρή βάση.
Η κριτική του λοιπόν συνοψίζεται στο ότι οι ΗΠΑ δεν έπρεπε εξ αρχής να
εμπλακούν σε έναν τέτοιο αγώνα, απορρίπτοντας την πρακτική των επιχειρήσεων
COIN. Όπως υποστηρίζει, η μακροχρόνια εμπλοκή στο Αφγανιστάν ουδέποτε
ήταν προς το συμφέρον των ΗΠΑ, αλλά αντίθετα έπρεπε να επιμείνουν στον
πρωταρχικό τους σκοπό, την καταστροφή δηλαδή της Αλ-κάιντα. Η περαιτέρω
εμπλοκή των ΗΠΑ στην μακροχρόνια ανοικοδόμηση του κράτους του Αφγανιστάν
δεν ήταν ούτε αναγκαία ούτε συμφέρουσα. Η πεποίθηση ότι, ο μόνος τρόπος να
νικηθεί η Αλ-κάιντα είναι η σωστή εκτέλεση επιχειρήσεων COIN και η προστασία
των πληθυσμών, αντιπροσωπεύει τον θάνατο της σωστής Στρατηγικής από
πλευράς ΗΠΑ και την σπατάλη πολύτιμων ζωών και πόρων. Αντί λοιπόν της
υιοθέτησης της ίδιας λογικής για μελλοντικές επιχειρήσεις, προτείνει την
προσεκτικότερη εκτίμηση των συμφερόντων των ΗΠΑ και την συμμετοχή μόνο σε
περιπτώσεις -κατά Nagl- «ικανοποιητικών» πολέμων. Ο John Nagl, απόστρατος
αντισυνταγματάρχης του Στρατού των ΗΠΑ, σε βιβλίο του ονόμασε τους πολέμους
σε Ιράκ και Αφγανιστάν ως «μη ικανοποιητικούς» καθώς το αποτέλεσμά τους ήταν
χειρότερο από τις προϋπάρχουσες συνθήκες. Αντίστοιχα «ικανοποιητικός» θα
ήταν ένας πόλεμος που, χωρίς να γίνει προσπάθεια κάλυψης της υπέρτατης
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ασχήμιας, της βίας, του θανάτου και της καταστροφής που επιφέρει, έχει ως
αποτέλεσμα καλύτερες συνθήκες ειρήνης μετά από αυτόν.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέταση των επιχειρήσεων από την πλευρά
του διεθνούς δικαίου (De Cock, 2010). Εξετάζοντας τη σύγκρουση από νομικής
άποψης διακρίνουμε τρείς διαφορετικές κατηγορίες, την αμερικανικής ηγεσίας
επιχείρηση OEF, την ΝΑΤΟική επιχείρηση της ISAF και τις εσωτερικές
επιχειρήσεις του Αφγανικού κράτους έναντι των ανταρτών και των λαθρεμπόρων
ναρκωτικών. Κάθε μια από αυτές απαιτεί διαφορετική νομική προσέγγιση κάτω
από το Δίκαιο των Ένοπλων Συγκρούσεων (Law of Armed Conflict - LOAC) καθώς
η νομική υπόσταση του κάθε δρώντος είναι διαφορετική. Στην περίπτωση των
επιχειρήσεων COIN πρέπει αρχικά να διευκρινιστεί αν οι αρχές του LOAC
(διαχωρισμός, αναλογικότητα, στρατιωτική αναγκαιότητα και ανθρωπισμός) είναι
πλέον απαρχαιωμένες (καθώς εφαρμόζονται σε συγκρούσεις μεταξύ κρατών) ή
έστω λιγότερο σχετικές μιας και η διατύπωση της αποστολής από την καταστροφή
των εχθρικών δυνάμεων έχει μεταπέσει στην επικράτηση στις καρδιές και τα
μυαλά του πληθυσμού.
Σημειώνοντας ότι όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ μετά την 11η Σεπτεμβρίου
βασίστηκαν στο δικαίωμα των ΗΠΑ για αυτοάμυνα και ότι οι επιθέσεις
εκτελέστηκαν από την Αλ-κάιντα, θα πρέπει να διευκρινιστούν δύο νομικές
απόψεις. Πρώτον αν υπήρχε σύνδεση μεταξύ του κράτους του Αφγανιστάν και της
τρομοκρατικής οργάνωσης, αν μπορεί δηλαδή να ληφθεί η Αλ-κάιντα ως de facto
όργανο του κράτους του Αφγανιστάν. Δεύτερον, αν δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση,
επιτρέπει το Διεθνές Δίκαιο την επίκληση της αυτοάμυνας έναντι μη κρατικών
δρώντων; Μετά την ανάλυσή του ο De Cock καταλήγει ότι νομικά κάθε κράτος έχει
το δικαίωμα της αυτοάμυνας αφενός έναντι ενός άλλου κράτους και ενός μη
κρατικού δρώντα, αν οι επιθέσεις αποδίδονται στο κράτος και αφετέρου έναντι
ενός μη κρατικού δρώντα αν οι επιθέσεις δεν αποδίδονται σε κράτος, αλλά αυτό
δεν μπορεί ή δεν θέλει να ελέγξει τις δραστηριότητες του μη κρατικού δρώντα.
Κατόπιν εξετάζει κατά πόσο μπορεί να σταθεί νομικά η συνέχιση των
επιχειρήσεων της OEF μετά την πτώση από την εξουσία των Ταλιμπάν και
παράλληλα με τις επιχειρήσεις της ISAF, πότε δηλαδή παύει να ισχύει το δικαίωμα
στην αυτοάμυνα. Σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη των ΗΕ το δικαίωμα ισχύει
μέχρι την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από το ΣΑ για την αποκατάσταση
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της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, αλλά μπορεί να θεωρηθεί η ανάπτυξη της
ISAF ως όλα αυτά τα απαιτούμενα μέτρα; Η απάντηση εδώ βασίζεται στο ότι το
ΣΑ δεν έληξε την εντολή για την OEF και η ανάπτυξη της ISAF δεν επέφερε αφ’
εαυτή την αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, άρα οι δύο
επιχειρήσεις μπορούσαν νομικά να συνυπάρχουν.
Το βασικό όμως νομικό ζήτημα το οποίο εντοπίζεται είναι αυτό της
επικαιρότητας του LOAC, όπως γίνεται εμφανές κατά την διεξαγωγή των
επιχειρήσεων COIN. Στις ασύμμετρες συγκρούσεις όπως του Αφγανιστάν, όπου οι
μαχητές δεν διαχωρίζονται από τους πληθυσμούς, τίθεται το ερώτημα αν το
Διεθνές Δίκαιο είναι επαρκώς «εξοπλισμένο» για να απαντήσει στις νομικές
απαιτήσεις. Ο διαχωρισμός μαχητών – αμάχων σύμφωνα με τα έως τώρα
προβλεπόμενα, γινόταν με το να φέρουν οι μαχητές στολές και διακριτικά και με
την συμμετοχή τους σε πολεμικές ενέργειες γενικότερα, στοιχεία τα οποία τους
ξεχώριζαν από τους αμάχους. Για να απαντήσει λοιπόν το Δίκαιο στις απαιτήσεις
που εμφανίζονται από αυτό το νέο «είδος» πολέμου προτείνονται κάποια κριτήρια
πέραν της απόδοσης της ιδιότητας μαχητή – αμάχου που μπορεί να δοθεί σε
οποιονδήποτε. Αυτά τα κριτήρια είναι η Συμμετοχή σε Εχθρικές Δράσεις
(Participation in Hostile Actions) και Εχθρικές Προθέσεις (Hostile Intentions), η
δυνατότητα συνεχούς στοχοποίησης προσώπων που επιβεβαιωμένα συμμετείχαν
σε εχθρικές ενέργειες (και όχι μόνο κατά την συμμετοχή τους), καθώς και ο όρος
της θετικής-επιβεβαιωμένης αναγνώρισης. Αυτές οι αλλαγές ή επικαιροποιήσεις
βεβαίως πρέπει να γίνουν υπό τους περιορισμούς που τίθενται πάντα από την
αρχή της χρήσης ελάχιστης δύναμης (minimum force) και του περιορισμού των
παράπλευρων απωλειών. Τέλος ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε μη θανάσιμα όπλα που
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις του είδους (όπως για παράδειγμα
μη θανατηφόρα χημικά αέρια, πλαστικές σφαίρες) όπως και νέων οπλικών
συστημάτων που έχουν προκύψει από την πρόοδο της τεχνολογίας και των
νομικών προβλέψεων που πρέπει να γίνουν γι αυτά.
Ο τελευταίος τομέας στον οποίο ασκείται κριτική στις επιχειρήσεις COIN
είναι αυτός της αντίληψης και χρήσης της ισχύος. Σύμφωνα με την Roennfeldt
(Roennfeldt, 2016) η αντίληψη της ισχύος ως μέσο άσκησης πίεσης με την
στρατιωτική σκληρή μορφή της δεν συνάδει με το πνεύμα των επιχειρήσεων
COIN, καθώς αυτές αποβλέπουν σε πολιτικούς σκοπούς. Επιπλέον, όταν

51

ανατίθεται το έργο αυτό σε μια στρατιωτική δύναμη, που λόγω κουλτούρας και
ιδιαιτερότητας αυτόματα εκλαμβάνει την ισχύ ως ένοπλη δράση, τότε παρατηρείται
η περαιτέρω διαστρέβλωση της έννοιας, που έχει ως τελικό αποτέλεσμα αντίθετο
από τον επιδιωκόμενο σκοπό, αυτόν της επικράτησης επί των πεποιθήσεων των
πληθυσμών. Αντί αυτής της προσέγγισης η Roennfeldt εισάγει την έννοια της
«παραγωγικής ισχύος», η οποία κατά τα πρότυπα τη ήπιας μορφής της, λειτουργεί
χωρίς την απειλή ή τη χρήση βίας. Η λειτουργία της γίνεται καλύτερα κατανοητή
από τα αποτελέσματα που έχει, τα οποία αν και περισσότερο αφηρημένα (όπως
επιρροή στους πληθυσμούς ή διαμόρφωση των πεποιθήσεών τους) διαφέρουν σε
σχέση με την σκληρή ισχύ που οδηγεί σε θάνατο και καταστροφή.
Το πρόβλημα λοιπόν στο εγχειρίδιο των επιχειρήσεων COIN εντοπίζεται
στο ότι επικεντρώνει την προσπάθεια της δύναμης να διαμορφώσει το περιβάλλον
μέσω της κλασσικής έννοιας της ισχύος, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί έναν
μεγάλο αριθμό παραδοχών για το πώς αυτή θα συνεισφέρει στην εκπλήρωση των
πολιτικών και στρατιωτικών αντικειμενικών σκοπών. Η έννοια της νομιμοποίησης
εξακολουθεί να έχει την ίδια σημασία αλλά διαφέρει ο τρόπος επίτευξής της,
δηλαδή υποστηρίζει ότι αυτή επιτυγχάνεται μέσα σε ένα κοινωνικό δυναμικό
πλαίσιο εντός του οποίου καθορίζεται τι είναι κοινωνικά αποδεκτό και τι όχι, βάσει
μιας κοινής «τοπικής» λογικής. Κατόπιν εισάγει ένα δυαδικό σύστημα βάσει του
οποίου θα πρέπει να καταχωρούνται οι έννοιες ανάλογα με το αν είναι κοινωνικά
αποδεκτές ή όχι. Αυτό το πλαίσιο θα καθορίζει κάθε φορά ποια πλευρά πρέπει να
διαλέξει η δύναμη για να είναι κοινωνικά αποδεκτή και να αυξήσει έτσι την
αποτελεσματικότητά της. Όλη η διαδικασία θα επιτρέψει τη δύναμη να εμπλακεί
μέσω της αποδοχής σε αυτό που ονομάζει μικρό-πολιτικές ενέργειες, ακόμη και
στο χαμηλότερο διαπροσωπικό επίπεδο, οι οποίες συσσωρευόμενες θα
διαμορφώσουν τις κοινωνικές πεποιθήσεις.
Μελετώντας το εγχειρίδιο των επιχειρήσεων έναντι ανταρτών κάτω από το
πρίσμα της «παραγωγικής ισχύος» επιλύονται πολλές από τις αντιφάσεις που
μπορεί κάποιος να εντοπίσει. Αρχικά χρησιμοποιεί την σωστή λογική για να
αναλύσει την αποστολή του και το περιβάλλον στο οποίο θα κληθεί να ενεργήσει.
Κατόπιν με τη χρήση μικρό-πολιτικών δράσεων μπορεί να φέρει τα επιθυμητά
αποτελέσματα

σε

τοπικό

πολιτικό

επίπεδο,

θέτοντας

την

δύναμη

στη

νομιμοποιημένη πλευρά της σύγκρουσης και των αντιπάλων στην παράνομη. Έτσι
όλες οι ενέργειες, ακόμη και του τελευταίου στρατιώτη θα πρέπει να
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εκλαμβάνονται ως μικροπολιτικές δράσεις και να αντιμετωπίζονται βάσει των
αποτελεσμάτων που θα έχουν σε πολιτικό επίπεδο. Αν για παράδειγμα κατά τη
διάρκεια μιας περιπολίας ένας στρατιώτης σκοτώσει ένα άτομο που του επιτέθηκε,
δεν έχει σημασία αν ο στρατιώτης εξέλαβε το άτομο αυτό ως εχθρό. Σημασία
δίδεται στο τι πιστεύει ο πληθυσμός για την εξουδετέρωση του ατόμου και κατά
πόσο αυτή θα εκληφθεί ως νόμιμη δικαιολογημένη ενέργεια. Σε αρνητική
περίπτωση, κατά την οποία η εξουδετέρωση ήταν αδικαιολόγητη, θα μπορούσαν
πάλι να υπάρξουν θετικά πολιτικά αποτελέσματα μέσω της παραδοχής του
λάθους, του καταμερισμού των ευθυνών, της αποζημίωσης και της εμφανούς
μεταμέλειας. Συνάγεται λοιπόν ότι το κέντρο βάρους της δύναμης είναι η
αξιοπιστία.
Είναι,

τέλος,

ενδιαφέρον

το

γεγονός

ότι

μέσω

της

χρήσης

της

«παραγωγικής ισχύος» μερικά από τα παράδοξα των επιχειρήσεων που
αναφέρθηκαν παραπάνω, παύουν να ισχύουν. Για παράδειγμα το παράδοξο «τα
καταλληλότερα όπλα εναντίον ανταρτών δεν είναι αυτά που πυροβολούν» ή το
«όση περισσότερη ισχύς χρησιμοποιείται τόσο λιγότερο αποτελεσματική είναι»
πλέον αναιρούνται γιατί η λογική και η έννοια της ισχύος πλέον είναι διαφορετική.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Όπως θα ήταν αναμενόμενο, η εφαρμογή μιας νέας μεθόδου επιχειρήσεων
σε μια σύγκρουση με πρωτοφανές επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δημιούργησε
πολλές αντιδράσεις και κριτικές σε όλους τους τομείς. Επικρίθηκε η θεωρία στην
οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη των δυνάμεων, η προσέγγιση της επιχείρησης από
την ίδια την δύναμη αλλά και τα αποτελέσματα τα οποία έφερε σε βάθος χρόνου.
Σύμφωνα με τον Douglas Porch (Gventer, 2014), έναν από του πολέμιους
των επιχειρήσεων COIN, ακόμη και η υπόθεση ότι αποτελεί ένα νέο είδος πολέμου
είναι λανθασμένη. Βασίζοντας τους ισχυρισμούς του στον Clausewitz, ο οποίος
θεωρούσε τον πόλεμο ως έναν χαμαιλέοντα που αργά προσαρμόζει τα
χαρακτηριστικά του σε κάθε δεδομένη κατάσταση και ότι οι μόνες σταθερές είναι το
πάθος, η ευκαιρία και η αιτία, πιστεύει ότι οι επαναστάσεις είναι πολιτικά γεγονότα
και κερδίζονται ή χάνονται στο πολιτικό ή στρατηγικό επίπεδο και όχι στο τακτικό.
Εντοπίζει ότι η μέθοδος αυτή στηρίζεται στα επιτυχημένα παραδείγματα
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καταστολής των επαναστάσεων στην Malaya (αργότερα Μαλαισία), στην Αλγερία
και σε άλλες περιοχές, όπως επίσης και στα διδάγματα του θεωρητικού David
Galula, ο οποίος διαμόρφωσε την θεωρία και πρακτική των επιχειρήσεων COIN.
Παρόλη όμως τη χρήση αυτού του θεωρητικού υπόβαθρου, γίνεται μια επιλεκτική
χρήση των διαδικασιών που περιγράφονται καθώς χρησιμοποιούνται μόνο
τακτικές που είναι αποδεκτές με τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή ενώ προτείνονται
από τον Galula πρακτικές όπως βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών, παραδειγματικές
ποινές για τους αντάρτες και ανελέητες επιτόπου εκτελέσεις για τους εγκληματίες,
αυτές αποκλείονται από την ισχύουσα τακτική σήμερα, παρόλο που τον καιρό που
εφαρμόστηκαν ήταν μέρος του συνόλου της μεθόδου που αντιμετώπιζε το
πρόβλημα. Αυτό καταδεικνύει την υιοθέτηση μέρους μιας πρακτικής, η οποία δεν
μπορεί να έχει τα αποτελέσματα που είχε το σύνολό της.
Η αποδόμηση της θεωρίας συνεχίζεται από τον Porch σε όλα τα επιμέρους
αντικείμενά της. Η επιδίωξη της στήριξης της δύναμης από τον πληθυσμό
βασίζεται, όπως υποστηρίζει, σε λανθασμένες ιστορικές αναφορές, ότι αυτό ήταν
το κριτήριο που οδήγησε στην επιτυχία σε προηγούμενες συγκρούσεις. Αντίθετα
υποστηρίζει ότι η επιτυχία πάντοτε βασίζεται σε καλύτερες στρατηγικές, ηγεσία,
συνοχή αλλά και στις περιστάσεις. Στον τομέα της εσωτερικής νομιμοποίησης
προκρίνει ότι σημασία δεν έχει ποιός κυβερνά αλλά πως κυβερνά αυτός που είναι
στην εξουσία, ενώ συμπληρώνει ότι υπάρχουν και άλλες επιτυχημένες μορφές
εξουσίας δημοκρατικών αρχών. Η αντίθετη άποψη ότι μια στρατηγική κατοχής
εδάφους που αναζητά να «εξαγοράσει» την αφοσίωση των πληθυσμών, την
σωστή διακυβέρνηση και την πρόοδο μένει να αποδειχθεί ως αποτελεσματική. Επί
του τακτικού έργου του διαχωρισμού μαχητών – αμάχων που ανατίθεται στη
δύναμη, οι αντιρρήσεις του βασίζονται στο ότι αυτό είναι πρακτικά αδύνατον και το
μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι μετά από λίγο καιρό η δύναμη να τους
αντιμετωπίζει όλους ως ύποπτους.
Η αυστηρή κριτική σαφώς συνεχίζεται και μάλιστα χρησιμοποιούνται και
βαρύτερες εκφράσεις και χαρακτηρισμοί για την ακολουθούμενη πρακτική αλλά σε
τελική ανάλυση οι περισσότεροι επικριτές παρουσιάζουν και προκρίνουν
παραλλαγές της ίδιας θεωρίας με διαφοροποιήσεις που στηρίζονται σε μάλλον
θεωρητικό επίπεδο. Η εναλλακτική θεωρία, το αντίπαλο δέος των επιχειρήσεων
COIN, κατά το χρονικό διάστημα που αποφασίστηκε η υιοθέτησή της από τις ΗΠΑ
(2006) ήταν αυτή της αποχώρησης από τα δύο θέατρα επιχειρήσεων του Ιράκ και
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του Αφγανιστάν, μιας και τα συμφέροντα των ΗΠΑ δεν καταδείκνυαν περαιτέρω
εμπλοκή και αφού η αποστολή θεωρούνταν ότι είχε επιτευχθεί (πτώση
καθεστώτων Σαντάμ και Ταλιμπάν αντίστοιχα και επικράτηση έναντι της Αλκάιντα). Το πρόβλημα όμως αυτής της πρότασης είναι ότι η διάδοχη κατάσταση σε
αυτά τα δύο κράτη όχι απλά δεν ήταν σταθερή και ξεκάθαρη αλλά δεν υπήρχε
τίποτε που να διαβεβαιώνει ότι δεν θα χρειαστεί νέα επέμβαση στο εγγύς μέλλον.
Βεβαιότητα αποτελεί το γεγονός ότι ούτε η θεωρία αλλά ούτε και η κριτική
της είναι πρωτοεμφανιζόμενες. Καθώς όλα προέρχονται από τη βάση των
πολέμων από-αποικιοποίησης από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις τον 19 ο και
20ο αιώνα, τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών, υποστηρικτών και πολέμιων
των επιχειρήσεων COIN, έχουν επαναληφθεί και στο παρελθόν. Αυτό που αλλάζει
στις μέρες μας είναι οι αντιλήψεις των πληθυσμών στη Δύση και στην
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που διαμορφώνονται από την άμεση πληροφόρηση
που παρέχει η τεχνολογία, καθώς και η πρόοδος και ευαισθητοποίηση στα
ανθρώπινα δικαιώματα και στην εξασφάλισή τους. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα
ότι παλαιότερα οι αντιλήψεις των πληθυσμών για τις προβληματικές περιοχές
μειονεκτούσαν ούτε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ευαισθητοποιούσαν τους
λαούς, αλλά μάλλον ότι η πληροφόρηση επί αυτών γινόταν με μέσα, με τρόπους,
σε ταχύτητα και για σκοπούς που διαφοροποιούνται από τα σημερινά.
Οπωσδήποτε όμως όλη αυτή η διανοητική προσπάθεια ανάπτυξης και
υποστήριξης της θεωρίας από τη μία πλευρά και εντοπισμού των δυσλειτουργιών
της από την άλλη, δεν γίνεται μάταια. Σίγουρα και οι δύο πλευρές έχουν κάτι να
πουν και τουλάχιστον ξεδιαλύνουν την μυθολογία και τις αβάσιμες υποθέσεις που
και στις δύο παρατηρούνται. Ακόμη όμως πιο σίγουρα, οι προσπάθειές τους,
βασιζόμενες σε αγνά κριτήρια, αποβλέπουν σε βελτιστοποίηση της κατάστασης.

55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μελετώντας και αναλύοντας την σύγκρουση στο Αφγανιστάν τα τελευταία
15 χρόνια, αυτό που γίνεται αμέσως αντιληπτό είναι ότι δεν μπορεί να γίνει άμεση
σύγκριση μεταξύ της εφαρμογής των δύο μεθόδων επιχειρήσεων, αφενός λόγω
της μετεξέλιξής και μετάλλαξής τους με διαφορετικούς ρυθμούς σε βάθος χρόνου,
και αφετέρου διότι τα αποτελέσματά τους δεν μπορεί να θεωρηθούν σαφή και
σταθερά. Παρά λοιπόν την μακροχρόνια εφαρμογή, εντοπίζονται κατά καιρούς
ενδείξεις που στηρίζουν το επιχείρημα ότι οι επιχειρήσεις είναι αποτελεσματικές
αλλά

δεν

είναι

γνωστό

εάν

οι

ενδείξεις

ασφαλούς

περιβάλλοντος

και

αποκατάστασης της τάξης είναι προσωρινές ή επιφανειακές και ότι με την πρώτη
ευκαιρία θα αναδυθούν οι ενδογενείς παράγοντες που δημιούργησαν την
σύγκρουση αρχικά και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Καθώς το μέλλον
εξακολουθεί να είναι αβέβαιο και η κατάληξη των επιχειρήσεων ασαφής, η
σύγκρισή τους μπορεί να γίνει μόνο σε θεωρητικό πλαίσιο.
Την ίδια στιγμή καθώς βλέπουμε ότι οι Επιχειρήσεις υποστήριξης της
ειρήνης ή σταθεροποίησης κατανέμονται, έστω και αδρά, με μια χρονική
αλληλουχία (αρχικά αποτροπή της σύγκρουσης, κατόπιν ειρήνευση ή επιβολή της
ειρήνης και τέλος διατήρηση ή εμπέδωσή της), θα καταλήγαμε σε σφάλμα αν
προσπαθούσαμε να εντάξουμε τις επιχειρήσεις COIN μέσα σε αυτήν τη χρονική
αλληλουχία ως επιμέρους στάδιό της. Αυτό συμβαίνει διότι οι επιχειρήσεις COIN
μπορεί να διατρέχουν όλο το χρονικό φάσμα της σύγκρουσης, από την πρόληψή
της, κατά την διεξαγωγή και ακόμη και μετά την αποκατάσταση από αυτήν. Στο
ίδιο σφάλμα θα καταλήγαμε αν προσπαθούσαμε να εντάξουμε τις επιχειρήσεις
των ΗΕ μέσα στο πλαίσιο των αντίστοιχων COIN. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί
καθώς δεν απαιτείται να εκτελούνται και οι δύο μορφές ταυτόχρονα, αλλά και
επειδή η εκτέλεση της μίας δεν προϋποθέτει ή συμπαρασύρει και την εκτέλεση της
άλλης. Δηλαδή είναι δυνατό να έχουμε επιχειρήσεις Εμπέδωσης της Ειρήνης
χωρίς ταυτόχρονα επιχειρήσεις COIN και αντίστροφα. Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι
οι δύο μορφές επιχειρήσεων είναι ξεχωριστές μεταξύ τους και δεν αποτελούν ούτε
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η μια μέρος της άλλης, αλλά ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως διαφορετικός όρος
για να περιγράψει ταυτόσημες έννοιες.
Έτσι σχηματίζεται η αρχική εντύπωση ότι οι δύο θεωρίες αποτελούν δύο
ξεχωριστές οπτικές προσέγγισης δύο διαφορετικών προβλημάτων, μια δεύτερη
ματιά όμως φανερώνει την σύγκληση και εν μέρει ταύτισή τους σε πολλούς τομείς.
Από τη μία λοιπόν πλευρά οι Επιχειρήσεις Εμπέδωσης της Ειρήνης έρχονται να
απαντήσουν, σε αυτό που θα λέγαμε, την πολιτική πλευρά μιας κατάστασης
σύγκρουσης και να επαναφέρουν ή να εγκαταστήσουν συνθήκες ηρεμίας και
ειρήνης. Από την άλλη οι Επιχειρήσεις Έναντι Ανταρτών προορίζονται για
στρατιωτικές δυνάμεις, ως απάντηση σε ένα πλαίσιο ένοπλης επανάστασης και
υποστήριξης της νομιμοποιημένης εξουσίας. Η σύγκλιση και ταύτιση μεταξύ των
δύο εντοπίζεται στην διάδοχη κατάσταση που επιδιώκουν να εγκαταστήσουν και
σε αυτό που, κατά κοινό τρόπο, θεωρούν ως επιθυμητή τελική κατάσταση όπως
επίσης και στην προσέγγιση των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την
επιτυχία. Έτσι ενώ η αφετηρία τους είναι από τον πολιτικό και στρατιωτικό τομέα
αντίστοιχα, οι δράσεις και ενέργειες τους, εμπλέκοντας η μια την άλλη, συγκλίνουν
και τελικά μπορεί να ειπωθεί ότι δημιουργούν ένα σύνθετο κράμα επιχειρήσεων,
μέσω μιας συνολικής προσέγγισης.
Η σύγκλιση στις προσεγγίσεις είναι εμφανής σε πολλούς τομείς όπως: στην
εστίαση περισσότερο σε πολιτικές λύσεις παρά σε στρατιωτικές, στην ανάγκη για
προστασία του πληθυσμού, στην απαίτηση για διεθνή συνοχή και ενότητα
προσπάθειας σε

διεθνές επίπεδο,

στη σημασία

της

«ιδιοκτησίας»

των

επιχειρήσεων, των αποτελεσμάτων και των δομών από το φιλοξενούν κράτος,
στην ευρεία χρήση των πληροφοριών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και
στην αναγνώριση των περιορισμών στη χρήση ισχύος (Friis, 2010). Βεβαίως
υπάρχουν και διαφορές όπως στις εντολές – αποστολές (mandates) από το ΣΑ,
στην πολιτική βάση, στο υλικό τα μέσα και την χρηματοδότηση, στους κανόνες
εμπλοκής, στις αρχές λειτουργίας και στις προτεραιότητες αλλά και στο επίπεδο
της χρήσης σκληρής ισχύος. Σίγουρα όμως είναι κοινή αντίληψη στις δύο θεωρίες
ότι μέσω της συνεργασίας όλων των φορέων θα επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα
στον συντομότερο χρόνο.
Η εστίαση και των δύο σε πολίτικές παρά σε στρατιωτικές λύσεις φαίνεται
από την κοινή επιθυμητή τελική κατάσταση. Από τη μια πλευρά, όπως
υποστηρίζεται από τον David Galula (Galula, 1964) τον θεωρητικό στον οποίο
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βασίστηκε η θεωρία COIN, η στρατηγική σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι 80%
πολιτική και 20% στρατιωτική. Από την άλλη πλευρά στις επιχειρήσεις των ΗΕ
επιδιώκεται ως τελική λύση η δημιουργία μιας πολιτικής βάσης και η επίτευξη
πολιτικής σταθερότητας. Είναι λοιπόν κοινή η οπτική και των δύο θεωριών σε
πολιτικά αποτελέσματα, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται, συχνά λόγω
ανάγκης, η χρήση στρατιωτικής δύναμης για λόγους ασφάλειας από ένοπλους
αντίθετους στην εξέλιξη και από το οργανωμένο έγκλημα.
Η ανάγκη της προστασίας των πληθυσμών, αν και πηγάζει από διαφορετικά
κριτήρια, αποβλέπει στην ίδια απαίτηση για επιτυχή περάτωση των επιχειρήσεων.
Από την πλευρά του COIN η προστασία των πληθυσμών απαιτείται για λόγους
απομόνωσης των ανταρτών, αποκλεισμού τους από τη βάση από όπου αντλούν
υποστήριξη, για την απόρριψη της ιδεολογίας τους και για τον τελικό διαχωρισμό
μεταξύ ανταρτών και αμάχων, που θα οδηγήσει στην στοχοποίηση και
εξουδετέρωσή τους. Αντίθετα στις επιχειρήσεις των ΗΕ η προστασία πηγάζει από
ανθρωπιστικά κριτήρια και βασίζεται στις κοινές αξίες των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Παρόλη όμως τη διαφορετική βάση, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
των επιχειρήσεων είναι κοινό και επιδιώκεται μέσω της εξασφάλισης όλων των
βασικών συνθηκών επιβίωσης αλλά και ανάπτυξης του πληθυσμού, για την τελική
απόρριψη από τους ίδιους τους κατοίκους των περιοχών της ανάγκης ύπαρξης της
επανάστασης.
Σε αυτό το πλαίσιο και για την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία αναγνωρίζεται
και από τις δύο μορφές επιχειρήσεων η ανάγκη της διεθνούς συνοχής και
συνεργασίας. Τα ΗΕ ως ο υπέρτατος οργανισμός υπεράσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, εξ ορισμού απαιτεί τη συναίνεση και τη συνεργασία των διεθνών
δρώντων, κρατών και οργανισμών, για να λειτουργήσει. Σαφές είναι επίσης ότι οι
συμμαχίες είτε πρόσκαιρες είτε διαχρονικές στηρίζονται στην κοινή βούληση των
κρατών που τις απαρτίζουν για να επιτύχουν στην αποστολή τους. Έτσι είναι
αναμενόμενο, κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων να επιδιώκεται κάτω και από τις
δυο μορφές τους η ενότητα της προσπάθειας και η απαίτηση για συνοχή και
συνεργασία. Είναι άλλωστε κοινά παραδεκτό ότι όπου εμφανίζονται αντιμαχόμενα
συμφέροντα, δημιουργούνται τριβές που μόνο καλό δεν κάνουν σε μια κοινή
προσπάθεια για σταθερότητα.
Η επιδίωξη της «ιδιοκτησίας» του εφαρμοζόμενου προγράμματος από το
φιλοξενούν κράτος είναι από τους παράγοντες που η ταύτιση είναι σχεδόν
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απόλυτη. Η αντίληψη ότι κανένα σχέδιο δεν μπορεί να επιτύχει αν δεν είναι κτήμα
του τοπικού πληθυσμού, ξεκινά από τις ίδιες βάσεις, αυτές της διεθνούς
νομιμοποίησης, ενώ καταλήγει σε εξίσου κοινές επιδιώξεις και τελική κατάσταση,
αυτή της εσωτερικής νομιμοποίησης και αποδοχής των αποτελεσμάτων και των
δομών. Φαίνεται λοιπόν ότι οι δύο μορφές επιχειρήσεων, όντας πολιτικού
χαρακτήρα, αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να πετύχει κανένα σχέδιο που θα
θεωρηθεί ως επιβαλλόμενο από μια δύναμη ή οργανισμό που θα εκλαμβάνεται ως
δύναμη κατοχής ή ως οργανισμός που επιδιώκει τα δικά του ανιδιοτελή
συμφέροντα. Παρά τις κοινές προσπάθειες όμως, αυτός ο τομέας δέχεται την
περισσότερη κριτική, καθώς η βάση του είναι πολιτική και η επιτυχία του δεν
μπορεί να εξασφαλισθεί από μια στρατιωτική δύναμη.
Η εστίαση στη σημασία των πληροφοριών κατά τη διεξαγωγή των
επιχειρήσεων είναι σχετικά νέο φαινόμενο για τις επιχειρήσεις των ΗΕ και
προέκυψε από τις απειλές που αντιμετωπίζει το προσωπικό στις διάφορες
αποστολές. Παλαιότερα το προσωπικό των ΗΕ συνήθως δεν αντιμετώπιζε
κινδύνους στα διάφορα θέατρα επιχειρήσεων που αναπτυσσόταν, κυρίως λόγω
της αμεροληψίας στη φύση της επιχείρησης. Στις πρόσφατες όμως συγκρούσεις η
κατάσταση έχει αλλάξει και για την αντιμετώπισή της αναγνωρίστηκε η απαίτηση
συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών για όλους τους δρώντες σε μια
σύγκρουση. Έτσι πλέον αποτελεί κοινή πρακτική, η ίδρυση και λειτουργία ενός
συνδυασμένου κέντρου ανάλυσης αποστολής (Joint Mission Analysis Centre –
JMAC) σε επίπεδο αποστολής των ΗΕ, με σκοπό μεταξύ άλλων και την συλλογή
και επεξεργασία πληροφοριών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των απειλών σε
όλα τα επίπεδα. Από την πλευρά των επιχειρήσεων COIN, καθώς αυτές
διεξάγονται από στρατιωτικές δυνάμεις, είναι αναμενόμενη η ύπαρξη αντίστοιχης
δομής αλλά και η αντίληψη των στρατιωτικών δυνάμεων για τη σημασία των
πληροφοριών. Παρατηρείται λοιπόν και εδώ μια αργή αλλά συγκλίνουσα εξέλιξη
μεταξύ των εξεταζόμενων επιχειρήσεων.
Τέλος, κοινή πεποίθηση είναι και η αναγκαιότητα περιορισμού της χρήσης
ισχύος. Αυτή η σύγκληση προέρχεται από την εξέλιξη και μετάλλαξη των
συγκρούσεων τα τελευταία χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Smith
(Smith, 2007) πλέον ο πόλεμος δεν διεξάγεται για τους λαούς αλλά εν μέσω των
λαών,

ενώ

ταυτόχρονα

έχει

μεγαλώσει

η

ευαισθητοποίηση

για

θέματα

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο συνδυασμός αυτός οδηγεί τις δύο μορφές
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επιχειρήσεων από δύο διαφορετικούς δρόμους σε κοινό αποτέλεσμα. Οι
επιχειρήσεις των ΗΕ, βασιζόμενες σε ανθρωπιστικά κριτήρια, αρχές και ιδανικά,
για την πρόκληση μικρότερων δεινών στους λαούς προκρίνει την χρήση λιγότερης
ισχύος. Αντίστοιχα κατά τις επιχειρήσεις COIN, με δεδομένο ότι οι παράπλευρες
απώλειες σε ζωές, μέσα και εγκαταστάσεις θέτουν σε κίνδυνο την αποδοχή της
δύναμης, εισάγεται ο περιορισμός της ακρίβειας των πληγμάτων και κατ’ επέκταση
του περιορισμού της χρήσης ισχύος. Οδηγούμαστε έτσι στη σύγκλιση των δύο
μορφών επιχειρήσεων στην κοινή αυτή πρακτική.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τελευταίοι δυο παράγοντες προέκυψαν λόγω της
ίδιας της σύγκλισης απόψεων, καθώς αυτή αναγκαστικά γίνεται εις βάρος της
αμεροληψίας. Τα ΗΕ πλέον σε συγκρούσεις αυτού του τύπου είναι εξαιρετικά
δύσκολο να παραμείνουν αμερόληπτα και να μην θεωρηθεί ότι λαμβάνουν
περισσότερο υποστηρικτική στάση απέναντι σε κάποιον από τους δρώντες. Όταν
προωθείται δηλαδή από τα ΗΕ μια διάδοχη πολιτική κατάσταση με δημοκρατικά
κριτήρια και υπόβαθρο, σε μια περιοχή που δεν υφίσταται νόμιμη εξουσία,
αναγκαστικά θα θεωρηθεί από το αντίπαλο στρατόπεδο της σύγκρουσης ότι τα ΗΕ
δρουν υπέρ αυτής της εξουσίας που προωθούν και άρα αποτελούν εχθρό και
μέρος της σύγκρουσης. Αυτό οδηγεί σε στοχοποίηση του προσωπικού των ΗΕ
που ενεργούν στο πεδίο με άμεσο αποτέλεσμα την αναζήτηση μηχανισμών και
υιοθέτηση

ενεργειών

προστασίας

της

δύναμης.

Η

όλη

διαδικασία

δρα

επιβαρυντικά στις πεποιθήσεις των αντιμαχομένων για την αμεροληψία του
οργανισμού κατά τρόπο αυξανόμενο, με τελικό αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον
από τα ΗΕ η ανάληψη επιχειρήσεων με τις οποίες θα εξουδετερωθούν οι
αντιφρονούντες. Αλλά αυτό αποτελεί και το βασικό δίλημμα και τον μεγαλύτερο
προβληματισμό που αντιμετωπίζει ο οργανισμός, το πώς δηλαδή θα ενεργήσει
εντός του πλαισίου της αμεροληψίας αλλά υπέρ μιας λύσης που αναγκαστικά
μεροληπτεί.
Επιχειρώντας μια απάντηση σε αυτό το δίλημμα θα μπορούσε να
αναφερθεί η άποψη ότι ο ρόλος των ΗΕ θα πρέπει να είναι καθαρά συντονιστικός
όλων των δρώντων και να καθορίζει υπεύθυνους, όχι να διεξάγει επιχειρήσεις. Για
να ενεργήσει όμως έτσι θα πρέπει να συνεργαστεί ή έστω να συνομιλήσει με
δρώντες εκτός νομιμοποιημένου πλαισίου ή ακόμη και με χαρακτηρισμένες
τρομοκρατικές ή εγκληματικές οργανώσεις. Ταυτόχρονα, δεν έχει επαρκή
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εργαλεία, μηχανισμούς και ισχύ για κάτι τέτοιο ενώ η ηγεσία, οι προτεραιότητες, η
μεσολάβηση σε περιπτώσεις αντικρουόμενων εντολών (mandates) και οι
επιδιώξεις του συντονισμού αυτού δεν έχουν ακόμη απαντηθεί. Δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε ότι ακόμη και ο ΟΗΕ αποτελείται από κράτη που εξυπηρετούν τα
συμφέροντά τους και διαθέτουν σφαίρες επιρροής, τις οποίες μπορούν να
ενεργοποιήσουν για την υποστήριξη των θέσεών τους.

Από την πλευρά της βάσης της θεωρίας, για τις επιχειρήσεις των ΗΕ,
χρησιμοποιήθηκε η εμπειρία των συγκρούσεων στα Βαλκάνια την δεκαετία του
‘90. Το μοντέλο ειρήνευσης όμως αυτό δεν μπορούσε να λειτουργήσει στο
Αφγανιστάν διότι σε αντίθεση με την πρώην Γιουγκοσλαβία που τα ΗΕ είχαν ρόλο
διαμεσολαβητή μεταξύ αντιμαχομένων πλευρών, εδώ παρασύρθηκαν ως μέρος
της σύγκρουσης υπέρ της μιας πλευράς (νόμιμη Αφγανική κυβέρνηση) και έναντι
της άλλης (Ταλιμπάν). Αντίστοιχα, η βάση των επιχειρήσεων COIN προήλθε από
τους πολέμους των Μεγάλων Δυνάμεων του 19ου και 20ου αιώνα εναντίον των
επαναστάσεων των τότε αποικιών τους. Όμως έγινε επιλεκτική χρήση των
μεθόδων

που

ακολουθήθηκαν

στις

επιτυχημένες

εκστρατείες,

λόγω

της

υποχρεωτικής συμμόρφωσης με τα προστάγματα του ανθρωπισμού και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Έτσι, από αυτές τις βάσεις, έγινε αντιληπτή η ανάγκη μετεξέλιξης των
μεθόδων και θεωριών, μια μετεξέλιξη που πλαισιώθηκε με την κοινή οπτική της
ολοκληρωμένης προσέγγισης. Ως εκ τούτου το ΝΑΤΟ, στα πρότυπα της ΕΕ,
υιοθέτησε την ιδέα του Comprehensive Approach ενώ σε επίπεδο ΗΕ η εξέλιξη
εκφράστηκε με τον όρο Multidimensional & Integrated Approach. Η προσέγγιση,
όπως αναφέρθηκε, ήταν κοινή και απέβλεπε στην εμπλοκή σε συνεργασία όλων
των δρώντων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της σύγκρουσης και
αποβλέπουν σε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, αυτό της ανάπτυξης, της ασφάλειας
και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καθώς όμως η βάση των
θεωριών δεν ήταν προσαρμοσμένη στις δεδομένες συνθήκες έπρεπε, για να έχει
άμεσα αποτελέσματα, να απορριφθεί ή να αλλάξει δραστικά. Αλλά ο απαιτούμενος
χρόνος για κάτι τέτοιο ήταν απαγορευτικός και η διεθνής πίεση για άμεση λύση
μεγάλη, γεγονότα που οδήγησαν στη σημερινή ρευστή κατάσταση.
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Οι προτάσεις για περαιτέρω εξέλιξη των μεθόδων (Friis, 2010) αφορούν
κυρίως σε μεγαλύτερη σύγκλιση. Για την πλευρά των ΗΕ προτείνεται η έκδοση
εγχειριδίων με οδηγίες και λεπτομέρειες για το προσωπικό που ενεργεί στο πεδίο,
κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου εγχειριδίου COIN, αλλά και η μεγαλύτερη
εστίαση σε θέματα πληροφοριών και ενίσχυσης των τοπικών δυνάμεων
ασφαλείας, δηλαδή σε περισσότερο «στρατιωτικού» τύπου επιχειρήσεις. Σε αυτή
την κατεύθυνση θα βοηθούσε και η έκδοση εγχειριδίων αποκλειστικά για την
δεδομένη σύγκρουση, με περισσότερο στοχευμένες οδηγίες, κανόνες και σημεία
ιδιαίτερης προσοχής για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
Αντίστοιχα, για το ΝΑΤΟ, προτείνεται μεγαλύτερη εμπλοκή με τον πολιτικό
τομέα, ακόμη και σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας των δυνάμεων, ανάπτυξη ενός
νέου και ολοκληρωμένου συστήματος συντονισμού με τους υπόλοιπους δρώντες
στο πεδίο και τέλος μια στροφή προς την αμεροληψία μεταξύ των αντιμαχομένων
πλευρών. Το τελευταίο προκύπτει από την εμπειρία του Αφγανιστάν η οποία
κατέδειξε ότι η προσπάθεια στήριξης των τοπικών αρχών, ενέπλεξε το ΝΑΤΟ στο
δίλημμα του να στηρίζει μια διεφθαρμένη πλην όμως νόμιμη κυβέρνηση, ιδίως
μετά τις εκλογές του 2009. Γίνεται λοιπόν αντιληπτή η προτεινόμενη στροφή σε
περισσότερο πολιτικού τύπου εμπλοκή, ίσως για να επιτρέψει την ευχερέστερη
εξωτερική νομιμοποίηση της δύναμης, έναν τομέα που το ΝΑΤΟ δέχεται την
μεγαλύτερη κριτική. Αυτή όμως η σύγκληση καταλήγει ουσιαστικά σε ένα κοινό
αποτέλεσμα, την πλήρη ταύτιση για να μπορεί πλέον αυτόματα και χωρίς τριβές,
να χρησιμοποιείται το ΝΑΤΟ ως ο αποκλειστικός διεθνής φορέας στρατιωτικής
εξουσίας υπό τις άμεσες εντολές του ΣΑ του ΟΗΕ.
Κατά πόσο μπορεί να επιτύχει ένα τέτοιο εγχείρημα είναι αμφισβητήσιμο.
Αυτό συμβαίνει διότι τα κράτη που απαρτίζουν το ΝΑΤΟ είναι ένα μέρος μόνο
αυτών του ΟΗΕ, οπότε τα συμφέροντα που εκφράζονται μέσω των οργανισμών
αυτών διαφέρουν κατά πολύ. Η λύση που προτείνεται (Rynning, 2013) για να
υπερβεί η διεθνής κοινότητα τις τριβές σε περιπτώσεις διεθνών συγκρούσεων και
εμπλοκών είναι αυτή που σε γενικές γραμμές ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια.
Δηλαδή η εμπλοκή σε τρία επίπεδα, την δημιουργία μιας εσωτερικής συμμαχίας
(coalition), μέσα στα πλαίσια των δομών ενός διεθνούς οργανισμού (institution) και
με την διεθνή εμπλοκή όλων των δρώντων, εσωτερικών και εξωτερικών, που
μπορούν να επηρεάσουν την σύγκρουση (big tent). Με αυτή την δομή
εξασφαλίζεται η ευελιξία και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων κατά τη διεξαγωγή των
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επιχειρήσεων μέσω της συμμαχίας, της οποίας ηγείται τυπικά μια ισχυρή δύναμη,
ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η διεθνής νομιμοποίηση μέσω του διεθνούς
οργανισμού (συνήθως ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΟΗΕ ή άλλος περιφερειακός οργανισμός) και ο
συγκερασμός όλων των απόψεων και συμφερόντων μέσω των συζητήσεων και
συμφωνιών κάτω από μια ευρεία συνδιάσκεψη. Στο παράδειγμα του Αφγανιστάν η
συμμαχία ήταν αρχικά οι χώρες που συνέδραμαν στην OEF και κατόπιν το ΝΑΤΟ,
ο διεθνής οργανισμός που παρείχε διεθνή χαρακτήρα ήταν ο ΟΗΕ, ενώ σε τρίτο
επίπεδο οι δρώντες συνέρχονταν σε ευρείες συνδιασκέψεις στη Βόννη, το
Βερολίνο ή το Λονδίνο αργότερα, καθορίζοντας τις γενικές γραμμές και την
αποδεκτή από όλους διάδοχη κατάσταση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως είναι αναμενόμενο, ο ρόλος του ΝΑΤΟ σε αυτή τη σύγκρουση ήταν
να παρέχει τις απαιτούμενες στρατιωτικές δυνάμεις για την διεξαγωγή των καθαρά
στρατιωτικών επιχειρήσεων. Παρείχε δηλαδή το κομμάτι εκείνο της σκληρής
ισχύος που ήταν απαραίτητο αφενός για να εξουδετερωθούν οι τρομοκρατικές και
επαναστατικές δυνάμεις της Αλ-κάιντα και των Ταλιμπάν αντίστοιχα και αφετέρου
για την εξασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος, που θα είχε ως
αποτέλεσμα την ανάπτυξη και δημιουργία ενός βιώσιμου και δημοκρατικού
Αφγανικού κράτους. Ο ρόλος λοιπόν του ΝΑΤΟ ήταν αυτός του ενδιάμεσου κρίκου
μεταξύ των πολιτικών αποφάσεων και συμφωνιών από τη μία και της ουσιαστικής
πραγματοποίησης των στόχων από την άλλη, δηλαδή το αναγκαίο μέσο ή
«εργαλείο» που θα έφερνε σε πέρας την αποστολή.
Στο πλαίσιο αυτό η Συμμαχία ήταν ο εντολοδόχος μιας αποστολής για την
εκτέλεση μιας επιχείρησης που τα ΗΕ ονομάζουν ως Επιχείρηση Εμπέδωσης της
Ειρήνης. Για να εκτελέσει αυτή την αποστολή το ΝΑΤΟ ανέπτυξε μια δική του
στρατιωτική μέθοδο αντιμετώπισης του προβλήματος την οποία ονόμασε ως
επιχειρήσεις COIN. Αυτή ακριβώς είναι και η σχέση μεταξύ των δύο μορφών
επιχειρήσεων, ότι δηλαδή οι επιχειρήσεις COIN αναπτύχθηκαν ως θεωρία για να
απαντήσουν σε ένα κομμάτι των Επιχειρήσεων των ΗΕ, αυτό που απαιτεί τη
χρήση σκληρής ισχύος.
Τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των δύο μορφών
επιχειρήσεων πηγάζουν από την πολιτική φύση της σύγκρουσης. Αυτό συμβαίνει
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γιατί η διεξαγωγή των επιχειρήσεων COIN είναι στο όριο της στρατιωτικής φύσης
και μορφής των επιχειρήσεων, με πολλές φορές να το ξεπερνά προς την πλευρά
της πολιτικής. Αντίστοιχα οι Επιχειρήσεις Εμπέδωσης της Ειρήνης στο Αφγανιστάν
από τα ΗΕ αναγκαστικά διαπέρασαν το όριο της αποκλειστικά πολιτικής φύσης και
πέρασαν στην πλευρά της στρατιωτικής. Έτσι οδήγησαν από τη μία πλευρά τις
στρατιωτικές δυνάμεις να διεξάγουν πολλές φορές πολιτικού τύπου αποστολές,
ενώ από την άλλη πλευρά των ΗΕ, να καταστρατηγείται η αρχή της αμεροληψίας
και να αποτελούν πλέον μέρος της σύγκρουσης. Υπ’ αυτές τις συνθήκες ήταν
εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει θετική έκβαση των επιχειρήσεων σε σύντομο
χρόνο.
Από μέρους των ΗΕ το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό της
πρότερης εμπειρίας από τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ενώ αντίστοιχα
το μοντέλο επιχειρήσεων COIN προήλθε από τους αντί-επαναστατικούς πολέμους
της περιόδου της από-αποικιοποίησης. Η εξέλιξη και προσαρμογή όμως αυτών
των μοντέλων ήταν αυτή που αναγκαστικά διήρκεσε μεγάλο χρονικό διάστημα και
οδήγησε σε προστριβές. Απαιτείται λοιπόν ταχύτερη προσαρμογή αρχικά των
θεωριών στις δεδομένες και ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σύγκρουσης και στη
συνέχεια των δυνάμεων στις προσαρμοσμένες αυτές θεωρίες και πρακτικές. Είναι
βέβαιο ότι όσο καθυστερούν οι δυο αυτές προσαρμογές να έχουν αποτελέσματα
στο έδαφος και στους πληθυσμούς, τόσο δυσκολότερο θα είναι στο μέλλον να
αντιστραφούν τα λάθη και οι καθυστερήσεις.
Για το ίδιο το ΝΑΤΟ, η επέμβαση στο Αφγανιστάν αποτέλεσε αρχικά
ευκαιρία για να αποδείξει την αναγκαιότητα της ίδιας του της ύπαρξης. Μετά το
τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας δεν
ήταν λίγες οι φωνές που υποστήριζαν ότι η Συμμαχία, ως υπερασπιστής της
εδαφικής ακεραιότητας των χωρών που την απαρτίζουν, είχε απωλέσει τον λόγο
ύπαρξης και έπρεπε να διαλυθεί. Η χλιαρότητα, τα σφάλματα και η φαινόμενη
έκπληξη με την οποία αντέδρασε στους πολέμους στα Βαλκάνια της δεκαετίας του
’90 επέτεινε τις επικριτικές φωνές στην ύπαρξή της και έτσι, όταν δόθηκε η
ευκαιρία, η εμπλοκή της στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας ήταν μονόδρομος.
Μετά από πάνω από 14 χρόνια επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν, το ΝΑΤΟ
προσπαθεί να αποδείξει την στροφή στην ανάγκη ύπαρξής του. Πλέον θέλει να
λογίζεται ως ένας οργανισμός διατήρησης της ασφάλειας και της σταθερότητας,
στα χέρια των ΗΕ αλλά και άλλων περιφερειακών οργανισμών, που μπορεί να
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επέμβει σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη θα κληθεί να παρέχει τις υπηρεσίες
του.
Υπ’ αυτήν την έννοια μπορεί να ειπωθεί ότι η Συμμαχία κατάφερε να
εξασφαλίσει την επιβίωσή της, αλλά σίγουρα, όπως απέδειξε η σύγκρουση στο
Αφγανιστάν,

απαιτούνται

ακόμη

να

καταβληθούν

πολλές

προσπάθειες

προσαρμογής σε ιδιαίτερους τύπους αποστολών και σε ένα διεθνές περιβάλλον
που συνεχώς αλλάζει, εμφανίζοντας νέες πρωτοφανείς προκλήσεις. Παρόλα αυτά
η ικανότητά του ΝΑΤΟ να διαχειριστεί και να διατηρήσει την συνοχή του για όλα
αυτά τα χρόνια, εντός ενός επεκτεινόμενου δικτύου γραφειοκρατίας, με εσωτερικές
τριβές και εντάσεις, σε συνεργασία με μια διεφθαρμένη Αφγανική κυβέρνηση και
εντός ενός νέου πλαισίου απαιτητικών επιχειρήσεων, αποδεικνύει από μόνο του
τις δυνατότητές του ως όργανο για τη διατήρηση της διεθνούς ασφάλειας.

Για το ίδιο το κράτος του Αφγανιστάν, αυτό αποτελεί ένα αποτυχημένο
πείραμα δημιουργίας μιας κεντρικά ελεγχόμενης δημοκρατίας καθώς υφίστανται
de facto διαχωρισμοί στους πληθυσμούς, μαστίζεται από μία ενδογενή
επανάσταση και κυβερνάται από μια διεφθαρμένη κυβέρνηση (Kattelman, 2016).
Το αποτέλεσμα όμως αυτό δεν μπορεί να χρεωθεί αποκλειστικά στο ίδιο το ΝΑΤΟ.
Η συμβολή άλλωστε της Συμμαχίας στο τελικό αποτέλεσμα περιορίζεται στην
στρατιωτική του διάσταση, στην δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για δράση των
υπολοίπων εμπλεκομένων (σε όλα τα επίπεδα) και στην απόδοση των
νεοσυσταθέντων ένοπλων δυνάμεων του Αφγανιστάν. Και σε αυτούς τους τομείς η
Συμμαχία φαίνεται να πέτυχε τους σκοπούς της. Η καθυστέρηση που
παρατηρήθηκε και πάλι δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στο ΝΑΤΟ. Καθώς
άλλοι δρώντες ήταν επιφορτισμένοι με την δημιουργία των δομών του κράτους,
στο κέντρο και την περιφέρεια, δεν μπορεί να αποδοθεί στο ΝΑΤΟ η ευθύνη της
καθυστέρησης λειτουργίας ή της κακής λειτουργίας των δομών αυτών. Η όλη
λοιπόν επέμβαση στο Αφγανιστάν από το ΝΑΤΟ δεν μπορεί παρά να
χαρακτηριστεί ως επιτυχημένη, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στην προσπάθεια ανάλυσης και σύγκρισης των δύο μεθόδων εκτέλεσης
επιχειρήσεων, αναπόφευκτα υπάρχουν στιγμές που ο καθένας βάζει τον εαυτό του
στη θέση ενός στρατιώτη που εκτελεί την αποστολή του στο εξεταζόμενο πεδίο
μάχης. Αυτό συμβαίνει γιατί πάντα ο ανθρώπινος νους, στην προσπάθειά του να
οπτικοποιήσει τις γνώσεις και να δημιουργήσει εικόνες μας οδηγεί στην – έστω και
μέσω τρίτων ή θεωρητική – συμμετοχή στις επιχειρήσεις και σε αυτό που οι
αμερικάνοι ονομάζουν «boots on the ground».
Βάζοντας λοιπόν τον εαυτό μας στη θέση ενός στρατιώτη που κλήθηκε,
έχοντας μια καθαρά στρατιωτική εκπαίδευση, να επιχειρήσει στο Αφγανιστάν κάτω
από τελείως διαφορετική λογική, δεν μπορούμε παρά να κατανοήσουμε τα
διλήμματα με τα οποία τέθηκε αντιμέτωπος. Ίσως το μεγαλύτερο απ αυτά να ήταν
ότι βρέθηκε σε ένα ξένο και αφιλόξενο περιβάλλον, να προωθεί τις αξίες της
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε έναν πληθυσμό που δεν τις
έχει πλήρως αφομοιώσει, με την εκπαίδευσή του να συνοψίζεται στη φράση: «το
όπλο σου είναι η προέκταση του χεριού σου». Έτσι οδηγήθηκε σε λάθη τα οποία
είχαν ποικίλα αποτελέσματα, από αποκλίσεις από την αποστολή του μέχρι
επιπτώσεις στη βάση της θεωρίας. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου,
προκρίνεται η εξέλιξη των στρατιωτικών δυνάμεων από πλευράς εκπαίδευσης.
Όντως,

η

παγκοσμίως

παρατηρούμενη

στροφή

προς

μικρότερους,

επαγγελματικούς στρατούς, καλύτερα εξοπλισμένους και εκπαιδευμένους μας
επιτρέπει να θεωρούμε ότι πλέον είναι δυνατή μια εξέλιξη της στρατιωτικής
εκπαίδευσης σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα κοινωνικοπολιτικής φύσης. Κάτι
τέτοιο όμως δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται.
Ο εκμοντερνισμός της στρατιωτικής δύναμης και η ανάθεση σε αυτήν έργων
εκτός καθαρά στρατιωτικής φύσης δεν μπορεί εύκολα να πετύχει. Ως ΝΑΤΟ, είναι
διαφορετικό να τηρείς στρατιωτικές δυνάμεις με αμυντικό προσανατολισμό και
φιλοσοφία έναντι κάθε επιβουλέα της ανεξαρτησίας των χωρών που σε
απαρτίζουν

και

διαφορετικό

να

χρησιμοποιείς

αυτές

τις

δυνάμεις

για

ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για αποκατάσταση της τάξης. Το να μην τις
χρησιμοποιήσεις είναι σαφώς μια σπατάλη πόρων που δεν μπορεί να γίνει
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αποδεκτή,

ιδίως

εντός

των

δημοσιονομικών

και

οικονομικών

συνθηκών

παγκοσμίως. Αλλά, από την άλλη πλευρά, όταν θελήσεις να τις χρησιμοποιήσεις
πρέπει να είσαι (ως ΝΑΤΟ) βέβαιος ότι τις έχεις εξοπλίσει σωστά, είτε με μέσα είτε
με δύναμη είτε με εκπαίδευση και γνώσεις. Και για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο
απαιτείται χρόνος, ένα στοιχείο που στις στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι σπάνια
επαρκές.
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